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Liitteenä

Suora yhteys pankkiisi
Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933

Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925

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

Pertti Purola, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Mikko Kähkönen, 
myyntijohtaja 010 257 1921

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

040 557 2712
rotaatio@outlook.com 

Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

tmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaa

Klassista hierontaa erilaisin tekniikoin 
sovellettuna, myös istumahierontana, 

esim. raskaana oleville.

Katso lisää ja ota yhteyttä!
www.facebook.com/tmirotaatio 

(sivut näkyvät kaikille, et tarvitse facebook-tunnuksia)

Myös ilta-aikoja!

  

Luotettavaa kuljetuspalvelua jo 60 vuotta. 

Juhlavuoden kunniaksi tarjoamme hallilla 
pyttipannua, munkkikahvit sekä arvontaa. 
 
 
  

1958-2018 

TERVETULOA! 

Lauantaina 22.9. 
Kello 10:00-14:00 

Varastotie 6 

Avoinna ma-pe 9.00-17.00.
Pietarilantie 48 kulku takaovesta.

Jatkan työskentelyä 
entisissä tiloissa ma 15.10.

Ajanvaraus numerosta 
044 971 0227.
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MB E320 CDI Avantgarde autom ...... -05
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB E220 CDI, aut., farkku .................-04 
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm -04
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm, 
siisti ....................................................-01
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm..-07
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm..................-04
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm...-02
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm....-06
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm.-05
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm ............-03
Opel Vectra 1.8i ................................. -02
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm........-01
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .......-98
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .....-00
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm .............-00
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg ......-89
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

OSTA OSAMAKSULLA – NYT MYÖS 
ILMAN KÄSIRAHAA!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
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MB E320 CDI Avantgarde autom ...... -05
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB E220 CDI, aut., farkku .................-04 
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm -04
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm, 
siisti ....................................................-01
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm..-07
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm..................-04
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm...-02
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm....-06
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm.-05
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm ............-03
Opel Vectra 1.8i ................................. -02
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm........-01
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .......-98
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .....-00
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm .............-00
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg ......-89
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

OSTA OSAMAKSULLA – NYT MYÖS 
ILMAN KÄSIRAHAA!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO

MB E320 CDI Avantgarde autom .........-05 13.900
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08 8.350
MB C 180 T Kompressor, aut., farkku 
ml 215 tkm ........................................-03  6.350 
MB CLK 270 CDI ml. 481 tkm  ............-03 6.350
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi ........-99 5.950
Toyota Corolla Verso 1.6 VVT-i 236 tkm -06 5.750
MB E220 CDI, aut., farkku ...................-04 5.650
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm .-04 4.650
MB C 200 Kompressor, ml. 219 tkm,  
siisti  ..................................................-01 4.350
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm ...-07 4.250
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm. .................-04  3.850
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm ....-02  3.650
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm .....-06 3.650
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm .-05 3.450
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm .............-03 2.950
Opel Vectra 1.8i  .................................-02 2.450
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm ........-01 1.550
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .......-00 1.450
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm ..............-00 950
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ................-97 850
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h .............-99 20.800+alv

TALVIRENKAAT EDULLISESTI

Tyylipäivä 
KE 26.9.

KAIKILLE ILMAINEN OPTIKON YKSILÖLLINEN NÄÖNTUTKIMUS0€

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI TA I S O I TA 0 8 822 41 6. PUDASJÄRVI, TORITIE 1

PA I KA LLA STY LI ST I 
PAU LA N I K KA

PUOLITIMME 
LINSSIEN

Nyt silmä- tai aurinkolasien ostajalle mitkä tahansa 
linssit puoleen hintaan. Lisäksi tummuva tai sinistä 
valoa suodattava pinnoite tai linssiväri ilmaiseksi 
yksilöllisiin ja räätälöityihin linsseihin. Etusi jopa 
550 €! Tarjous koskee uusia tilauksia ja on voimas-
sa 30.9. asti. Nyt lasiostoksille!

KAIKKI LINSSIT 

-50 %

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: ke 26.9., ke 3.10. ja ke 10.10.

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

SYKSYN 
KEHYS-UUTUUKSIIN

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

147

Yksittäin
0,95 pss
1,90€/kg  

KOIRILLE ERÄ! 
POROJAUHELIHAA 500 g

790
kg

300
SAUNAPALVIKYLKI n. 1 kg 

SUOMALAINEN HERNE 500 g

norm. 2,95 
kpl 5,90€/kg 

1390
pss

18,09€/kg  

SOMPIO PORONKÄRISTYS 
450 g 

345
kg

995
pkt

PORSAAN SILAVA (pakaste)

POROMEETWURSTI n. 550 g 

norm. 
6,90€/kg  

30,89€/kg  

690
pss

SAKSANHIRVIKÄRISTYS 500 g

13,80€/kg  

-50%

2,94€/kg  

4 pss

-50%
kpl

p. (08) 821 337,
0400 384 118

www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

Tikka T3X
Lite Stainless 1050,-
Franchi Affinity 12/76
puoliaut. HAULIKKO
musta tai camo 795,-
Yildiz pääll.piippuinen
KEVYTHAULIKKO 
12/76 5vs 520,-
Beretta Silver
Pigeon 1 12/76 1690,-
Fleece camo
TAKKI ja HOUSUT 20,-kpl

• HYTTYSHUPPULAKIT
• Beretta Camo- ja risuoranssi
  GORETEX-PUVUT

• KUMISAAPPAAT: Sievi,
  Nokian Finnwald, Finnjagd
• KUKSAT JA PUUKOT
• ASEET JA ERÄTARVIKKEET,
  LATAUSVERMEET, Unat, AmmoX

• Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT     
    ja laajin valikoima, 18 eri laatua
Hauhau KANARIISI
vehnätön 25,-17 kg

• KOIRATARVIKKEET
Vehnättömät 
KOIRANMAKKARAT
800 g 20,-

13 pötköä

• KALAVERKOT: Laajin valikoima
• SIIMAT, KELAT, VAVAT, SETIT

26.-27.9. 
klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Pudasjärvi

Tervetuloa!

KIRPPIS

995
/ kpl

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Kestävä rakenne ja pinnan puunsyy-
kuvio saavat tämän laminaatin näyt-
tämään oikealta puulattialta. Vaalea 
kastanjan sävy ja näkyvät puunsyyt 

sopivat monenlaiseen tyyliin.

LAMINAATTI 
GOODIY LAPPI 
1,98 m 28 m m 

KL32 H2771

Pinta-asennukseen sisälle seinälle tai 
kattoon. Valkoinen metallirunko ja vaaleassa 
muovikuvussa kristallinhohto-efektejä. Kiin-

teä LED-valonlähde, teho 7,4 W, valovirta 
720 lm, värilämpötila 3000 K. Halk. 220 

mm, korkeus 55 mm.

PLAFONDI EGLO 
FRANIA-S LED 22 cm 

KRISTALLI-EFEKTI

100

995
/ m2
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista 
toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdol-
lisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm

 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 
257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa 

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 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
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakas äitimme,  
mummimme, isomummimme

Hilma Katariina 
TIMONEN
o.s. Perätalo
s. 4.1.1921 Pudasjärvi
k. 10.9.2018 Pudasjärvellä uskossa  
turvaten Vapahtajaansa.

Rakkaudella muistaen, 
Lapset, lastenlapset ja  
lastenlastenlapset 
Sisaret ja veli
Sukulaiset ja ystävät

Soitteli tuuli jo kauan meille
surun viestiä hiljalleen. 
Niin yllättäen lähdit luotamme pois,
emme vielä sua antaneet ois. 
Sä aina muistit ja huolta kannoit, 
Et paljon pyytänyt, vaan kaikkesi annoit.

Siunaus toimitetaan läheisten läsnä ollessa la 29.9.2018 klo 12 
Pudasjärven siunauskappelissa. 

Muistotilaisuus seurakuntakeskuksessa.
Äidin muistamiset Sotaveteraanien hyväksi. Yhteisadressi on 

Pudasjärven Hautaustoimisto Pihlajassa.

Pudasjärvellä koettiin maa-
nantaina 17.9. hieno teatte-
rielämys, kun Kajaanin kau-
punginteatterin alueryhmä 
esitti Tuomas Sammelvuo –
salissa iki-ihanan koko per-
heen näytelmän "Oi ihana 
Panama". Esitys pohjautuu 
Janoschin satuklassikkoon 
ja sen on dramatisoinut sekä 
ohjannut Teija Töyry. Näyt-
tämöllä nähtiin Pikku Kar-
huna Heidi Syrjäkari ja Pik-
ku Tiikerinä Vera Veiskola. 
Esityksen Pudasjärvelle jär-
jestivät kirjasto ja kulttuuri-
toimi.

Esitys oli suunniteltu so-
veltuvaksi myös perheen 
pienimmille ja erityisesti sii-
nä haluttiin huomioida en-
simmäisistä teatterikoke-
muksistaan nauttivia lapsia. 
Mukana oli Tiikeri ja Karhu 
-matkaorkesterin tarttuvia 
musiikkiesityksiä joihin ylei-
sö pääsi mukaan tahditta-

Oi ihana Panama
maan Pikku Karhun ja Pikku 
Tiikerin matkaa kohti hei-
dän unelmiensa maata, Pa-
namaa. Tiikeri ja Karhu koh-
tasivat matkallaan monia 
hassuja eläimiä, ja päätyivät 
lopulta unelmiensa maahan, 
joka löytyi loppujen lopuk-
si lähempää kuin he uskoi-
vatkaan - oman kodin läm-
möstä! Yleisöä oli paikalla 
kolmisenkymmentä ja nuo-
rimmatkin, parivuotiaat, 
seurasivat esitystä tiiviisti ja 
mukaansa tempaavasti. 

Kajaanin kaupunginteat-
terin alueteatteri on yksi 
Suomen viidestä alueteatte-
rista, joka on ainoana pro-
filoitunut lasten, nuorten ja 
vanhusten alueteatteriksi. 
Tällä toiminnalla halutaan 
viedä ohjelmistoa niitten 
ihmisten luokse jotka ei-
vät välttämättä pääse katso-
maan teatterin kotiesityksiä.

Kajaanin kaupunginteat-

terin esityksistä kolmannes 
on Pudasjärvellä maanan-
tain tapaan käyneen alue-
teatterin kiertuenäytöksiä. 
Alueteatterin toiminta-aluet-
ta on koko Oulun lääni sekä 
sen rajakunnat.

Esitystoiminnan lisäksi 
Kajaanin kaupunginteatte-
rin alueteatteri tekee sään-
nöllistä teatterikasvatus- ja 

yleisötyötoimintaa vuosita-
solla jopa 30 000 henkilöl-
le. Esimerkkeinä voisi mai-
nita teatterikerho lapsille, 
kursseja harrastajille, koulu-
tuksia opettajille,  työpajo-
ja nuorille, kulissikierroksia, 
taiteilijatapaamisia ja paljon 
muuta.

Kristityn vapaus
Katselin tiistai-iltana dokumenttia, joka 
kertoi miehistä, jotka olivat tehneet elä-
mässään vääriä valintoja ja joutuneet nii-
den takia yhteiskunnan rankaisemiksi. 
Heitä kaikkia kahlitsivat vankilan muurit. 
Siellä ollessaan he osallistuvat keskuste-
luryhmiin, joissa he kävivät läpi elämän-
sä kipupisteitä. Dokumentissa näytettiin, 
kuinka he kertoivat asioista toisilleen ja 
puhumisen kautta he löysivät tietä eteen-
päin.  

Tulevana sunnuntaina jumalanpalve-
luksessa puhutaan Kristityn vapaudesta. 
Kristitylle kaikista suurin vapauttava asia 
on usko. Uskon kautta Kristus päästää 
seuraajansa vapaaksi ihmisten asettamista 
rajoituksista ja liittää heidät rakkautensa 
kautta omaan vaikutuspiiriinsä. Tämä rak-
kaus vaikuttaa niin, että haluamme toimia 
lähimmäistemme hyväksi. Se ohjaa toi-
mintaamme, valintojamme ja elämämme 
suuntaa. Ilman tätä vapautta rakennam-
me itse tai annamme toisten rakentaa nä-
kymättömiä muureja meidän ihmisten vä-
lille. Nämä näkymättömät muurit voivat 
myös estää meitä kokemasta Jumalan rak-
kautta. 

Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjees-
sä: Vapauteen Kristus meidät vapautti. Py-
sykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen 
orjuuden ikeeseen. Te, jotka pyritte vanhurs-
kauteen lakia noudattamalla, olette joutu-
neet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. 
Koska me uskosta olemme saaneet Hengen, 
odotamme hartaasti, että toivomme toteu-
tuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. 
(Gal. 5:1,4,5) Tässä kirjoituksessa Paavali 
puhuu niistä laeista, joita Juutalaiset jou-
tuivat noudattamaan. Näitä säädöksiä oli 
kaikkiaan 613. Jeesus ei tullut maailmaan 
kumotakseen lakeja, vaan täyttämään ne, 
sillä kukaan ihminen ei voinut kaikkia noi-
ta määräyksiä elämässään täyttää. Jee-
sus kiteytti lain sisällön: Rakasta Jumalaa 
yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 
Meidän rakkautemme tulisi siis kohdis-
tua lähimmäiseen ja nähdä lähimmäinen 
samanarvoisena Jumalan kuvana. Jumala 
on luvannut, että hän on Henkensä kaut-
ta läsnä tässä maailmassa ja auttaa meitä. 
Hän lähetti Poikansa Jeesuksen, joka on 
vapauttanut meidät. Armon varassa me 
saamme elää elämäämme vapaana. 

1. Jeesuksen rakkaus syntistä kohtaan
kestävä, suuri ja lempeä on.
Kurjinta, kohtalon hylkäämää seuraa
taivainen etsijä uupumaton.
Mieleesi paina: Jeesus on aina
rakkaudessansa muuttumaton.

4. Golgatan ristillä Jeesus on meille
hankkinut synneistä armahduksen.
Huononkin hoitaa hän kaidalla tiellä,
keskellä vaarojen, ahdinkojen.
Kiusaus kohtaa, mutta hän johtaa
varjellen, auttaen, vahvistaen.

5.  Jeesuksen rakkaus kaikille riittää.
Heikon hän hoivaa ja ahdistuneen.
Hellästi kantaa hän sen, jonka löytää,
kyynelten laaksosta kirkkauteen.
Vaivojen tiellä Herramme kiellä
rakkauttansa ei raadolliseen.
Siionin virsi 114:1,4,5

Keijo Piirainen 

Rakkaamme

Armi
HIETALA
o.s. Illikainen 
s. 10.4.1940 Pudasjärvi
k. 15.9.2018 Rovaniemi

Lähdit niin hiljaa, että aamu vain kuuli.
Sylissään matkalle sinut kantoi tuuli.
Mutt’ sydämiimme läpi elämän
jätit muistosi lämpimän.

Kaivaten
Olavi
Arto
   Jari perheineen
Seppo
Esko ja Tuija
   Marika ja Jukka perheineen
   Arttu 
   Aaro
Pekka 
   Petteri

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että Armin siunaustilaisuus 
on la 6.10. klo 10.00 Tavivaaran kappelilla. Tämän jälkeen 

muistotilaisuus Lähtevänojan Juhlakartanossa, 
Kivitaipaleessa. Muistotilaisuuden jälkeen saatamme Armin 

Pudasjärven hautausmaahan äitinsä ja siskonsa viereen. 
Ilmoittautumiset 30.9. mennessä 0400 185 372 tai 

hietalaesko@gmail.com 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 23.9. kello 10, Ari Kokkonen, 
Marko Väyrynen, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Messu on 
katsottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan koti-
sivujen kautta.   Jumalanpalveluksen jälkeen 70-vuotiaiden 
juhla.

Iltakirkko seurakuntakodissa ke 26.9. kello 19, Ari Kokko-
nen, Jukka Jaakkola. Iltakirkko on lyhyt jumalanpalvelus, jos-
sa pysähdytään sanan, rukouksen ja ehtoollisen sakramentin 
äärelle. Päätteeksi iltatee.

Kuorot: kirkkokuoro to 27.9. kello 18, Sarakylän kappeli-
kuoro to 27.9. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 26.9. 
kello 13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10-13.

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15-11.00.

Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin kel-
lo 10-13 seurakuntakodilla. 

TULOSSA:
Toimintasuunnittelun työpajailta 2.10.2018 kello 18 
seurakuntakodilla. Tervetuloa ideoimaan vuoden 2019 
toimintaa yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöi-
den kanssa!

Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuotiaat. 
Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Parkkia ei pe 21.9. 
eikä pe 28.9. Ilmoittautumiset lastenohjaajille (ma kello 12-
16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 868 
4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Kerttu Luokkanen 
040 586 1217.

Siionin virsiseurat Marita Laakkosella, Hevoskankaantie 
241, pe 21.9. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Syysseurat Sarakylän koululla su 23.9. 
kello 12 ja 19 (Veli Mertala, Jari Hintsala). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 23.9. kello 16 (Matti Lääkkö, Toivo Määttä).

Kastettu: Nanni Sofia Eveliina Luukkonen.

Haudattu: Lauri Johannes Juntunen 75 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Syyskuulumisia Kylmäseltä

Perjantaina 14.9. pidettiin 
Pudasjärven Kylmäsellä 
syksyn tapahtumapäivä. Pi-
hamyynnissä oli Kylmäsen 
grillimakkaraa ja pyttipan-
nua. Sisällä tuote-esittelyitä 
sekä talon maittava keitto-
lounas monipuolisine lisuk-
keineen ja pullakahveineen.

Myymälän puolelle as-
tuessa paikallisen Niemita-
lon Juustolan kuuluisaa lei-
päjuustoa lakkahillon kera 
maistatti Reija Jokikokko ja 
vieressä Herkkumaan tuot-
teita esitteli Palvelutukku 
Pohjoisen konsulentti Tarja 
Nikkinen.  Oman talon her-
kullisia poro- ja makkara-
tuotteita tarjoili asiantunte-
vasti talon oma työntekijä 
Riitta Luokkanen.

Pudasjärven Kylmäsen 
myymäläpäällikkö Isabella 
Silander oli laittanut teema-
päiväksi talon täyteen pistä-
mättömiä tarjouksia. Väkeä 
oli heti aamusta alkaen koko 
ajan liikkeellä ja lounasai-
kaan asiakkaat vähintäänkin 
triplaantuivat. Kylmäsen ko-
tiruokalounas on edullisuu-
dellaan saanut vankan jalan-
sijan Pudasjärvellä ja niinpä 
lounasaikaan kahvion puo-
lelta kuuluu iloista puheen-
sorinaa. Ohi kulkevat satun-
naiset matkailijat ovat myös 
löytäneet runsasvalikoima-
sen tehtaanmyymälän johon 
on helppo pysähtyä kahvi-
tauolle, syömään ja ostok-

sille.
- Viime vuoden lopulla 

Rantsilassa sijaitseva Kylmä-
sen tuotantolaitos tuhoutui 
tulipalossa kokonaan. Me-
netimme siinä kaiken raa-
ka-aineen ja koneet. Olem-
me kuitenkin edenneet 
pienin askelin eteenpäin ja 
tällä hetkellä Rantsilassa pe-
ruskorjataan ja laajennetaan 
savustamoa ja myymälää 
laajennetaan. Tavoitteena 
on, että 20.10. alkaen pys-
tyisimme vastaanottamaan 
hirviä osittain tuhoutuneen 
mutta nyt korjattuun sekä 
laajennettuun hirvijalosta-

Seinäjoelta kotoisin oleva Lasse Jussila tuntee Niemita-
lon juustot. Kulkiessaan mökillänsä Kuusamossa hän ker-
toi pysähtyvänsä aina matkallaan Tauon Paikassa Kollajal-
la sekä Kylmäsellä Kurenalla.

Riitta Luokkanen maistatti Kylmäsen omia tuotteita. Tuot-
teisiin tutustumassa Kuusamosta kotiin palaileva jyväsky-
läläinen Tapani Ronkainen.

Tarja Nikkinen esitteli Herkkumaan tuotteita ja Reija Jokikokko Niemitalon leipäjuustoa, 
josta hän antoi makupalavinkin; juustopala kääritään pekoniin ja se paistetaan joko pan-
nulla tai grillissä.

moon, kertoi Silander ja jat-
koi että Sodankylän yksikös-
sä on tämän vuoden alusta 
alkaen tuotantoa nostettu ja 
kasvatettu myös ruokamark-
kinoiden osalta, joka toimin-
ta oli aiemmin Rantsilassa. 
Pakkaustoiminnot on pikku 
hiljaa käynnistymässä myös 
Sodankylässä sitä mukaa 
kun saamme sinne tarvitta-
via pakkauskoneita.

Lisääntyvän tuotevalikoi-
man poronlihajalostamo on 
toiminut koko ajan Sodanky-

lässä. Tällä hetkellä kaikkia 
tuotteita ei ole mahdollista 
itse valmistaa, joten Kylmä-
sen herkkuja teetetään myös 
muualla.

Kylmänen Food Oy on 
pystynyt uudelleen työllis-
tämään jo useita palaneen 
Rantsilan tehtaan henkilö-
kunnasta.

Pudasjärvellä on tällä het-
kellä viiden vakituisen työn-
tekijän lisäksi myös työhar-
joittelija. TS

Tutut ja turvalliset, Suomen parhaana 
palkitut, siilinjärveläiset 

Hunajatuvan hunajat

Hunajatuvan Väiski  p. 0400 576 745
Ukko sen kun vanahenoo, hunajat paranoo. Keli varraus.

jälleen Pudasjärven torilla 
pe 28.9. klo 8-15.30. 

Mukana hunajavalmisteita, mm. Inkiväärihunajatuote, 
Propolis, ja Vanhankansan pihkavoide.

Kirkonkellot soivat rauhan ja 
kulttuuriperinnön merkeissä
Pudasjärven seurakunta 
osallistuu perjantaina 21.9. 
kansainväliseen tapahtu-
maan. Kirkonkellot soivat 
kello 19 seurakuntakodilla ja 
kirkonmäellä muistutuksena 
rauhan ja kulttuuriperinnön 
merkityksestä. 

Yhteinen kirkonkello-
jen soitto –tapahtuma on eu-
rooppalaisen kulttuuriperin-
tövuoden tapahtuma, jossa 

idean takana olevat saksa-
laisten kaupunkien liitto 
ynnä muut saksalaiset ta-
hot kutsuvat kaikkia kellojen 
omistajia soittamaan kello-
jaan Kansainvälisenä rauhan 
päivänä perjantaina 21.9. 

Kirkonkellojen soittami-
sella on pitkät perinteet koko 
Euroopassa. Kellojen äänet 
ovat rytmittäneet sekä maal-
lista että uskonnollista elä-

mää: kellojen soittaminen 
kuuluu moniin seremonioi-
hin, mutta soittamisella vies-
titään myös arkisesta ajan-
kulumisesta. Kellojen äänet 
herättävät meissä monenlai-
sia muistoja ja niiden ääni on 
monille tärkeä.  Kellojen soit-
toon liittyvät tavat ja perin-
teet ovat osa sekä paikallista 
että eurooppalaista kulttuu-
riperintöä.

Satoja eurooppalaisia 
kirkkoja mm. Saksasta, Bel-
giasta, Tsekistä, Puolasta ja 
Virosta on jo ilmoittautu-
nut mukaan. Tapahtuman 
verkkosivulta löytyy jo ku-
via, tarinoina ja ääninäyttei-
tä mukaan ilmoittautuneista 
kirkoista.

Timo Liikanen

Pudasjärven Kirjakauppa 
Kauppatie 3,  
93100 Pudasjärvi 
Puh: 044 0821040 
MA-PE 10-17, LA 10-14  

KIRJAKAUPAN SYKSY KUTSUU!  

Terhi Friman, lauantaina 22.9. klo 11 -
Lumoudu luontoruokaan
Kun Pudasjärvi Ruotsiin lähti, 
keskiviikkona 10.10. klo. 15 - kirjan
työryhmä kertoo projektin vaiheista 
Jukka Niemelä, lauantaina 10.11. klo 11 -
Energiaa Vikisijän Virsikirjasta
Kai Holma, tiistaina 4.12. klo 16.30  -
Koillismaan kirkot. Kertomuksia
kirkkorakennuksista ja taidenäyttelyn
avajaiset.  

Lue lisää osoitteesta www.pudasjarvenkirjakauppa.fi
ja Facebook-sivuiltamme, 
tai poikkea kaupalla!

Tule tapaamaan kirjailijavieraitamme: 

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

PIKKUJOULUT 
UUDISTETUISSA TILOISSA, 
ota yhteyttä, varaa ajoissa!

Perinteinen pikkujoulumeny tai sopimuksen mukaan.
Meiltä kokoustilat ja kabinetit käyttöösi.

Olemme uusineet ravintolan tilojen viihtyisyyttä ja 
pöytäryhmät ovat saaneet uuden raikkaan ilmeen. 

Tervetuloa!

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti



4 5nro 38PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti21.9.2018 21.9.2018nro 38

Pudasjärven kaupunki ja Pu-
dasjärven yrittäjät toteuttivat 
Yrittäjän päivänä 5.9. yhtei-
sesti Suomen lipun nostami-
sen kaupungintalon lippusal-
koon. Tapahtumaan osallistui 
15 kaupungin viranhaltijoi-
ta ja luottamushenkilöitä sekä 
pudasjärvisiä yrittäjiä. Tapah-
tuma on muodostunut jo pe-
rinteeksi, sillä tällä kerralla oli 
jo 5. kerta, kun tämä toteutet-
tiin. 

Lipun nostamisen jälkeen 
siirryttiin kaupungintalol-
le yrittäjien aamukahveille, 
jossa kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi kaupun-
gin kuulumisina, että väkilu-
vun laskemiseen on tullut hi-
dastusta ja positiivisena, että 
60 uutta lasta on muuttanut 
paikkakunnalle. 

-Varhaiskasvatuspuolella 
päiväkotipaikat ovat täynnä. 
Uusista yksityisistä päiväko-
deista on tullut kyselyjä vii-
deltä eri toimijalta. Kaupun-
gin puolelta on päätös ns. 
Hartsun tontille rakennetta-
vasta yksityisestä päiväkodis-
ta, kertoi Timonen.

Kaupunginjohtajan mu-
kaan Investointejakin on 
muun muassa Kontiolla ja 
Profinilla ja Syötteeltä tullaan 
kuulemaan syksyn kuluessa 
uutisia uusista investoinneis-
ta kaupungin investointien li-
säksi. 

Yrittäjien puheenjohtaja 
Tommi Niskanen kertoi yrit-
täjäyhdistyksen tulevan syk-
syn toiminnasta ja korosti 
kaupungin ja yrittäjien hyvää 
yhteistyötä. Hän myös ko-
rosti, että yrittäjäjärjestö on 
yrittäjiä varten ja sen tärkein 

Yrittäjän päivänä 
Suomen lippu salkoon Pudasjärvellä

Suomen lippua nostamasssa Pudasjärven kaupungintalon lippusalkoon Suomalaisen 
yrittäjän päivänä 5.9. kaupunginjohtaja Tomi Timonen, Pudasjärven yrittäjien johtaja Tom-
mi Niskanen, ja kiinteistöjenhoitaja Ismo Honkanen. 

Kaupunginjohtaja Tomi Timosella oli kerrottavana myönteisiä elinkeinotoimen kuulumisia.

tehtävä on ajaa paikallisten 
yrittäjien asioita. Järjestössä 
on myös monipuolista asian-
tuntija-apua saatavissa, joi-
ta yrittäjät voisivat käyttää 
enemmänkin. Niskanen suo-
sitteli myös osallistumaan 
aktiivisesti yrittäjien tilai-
suuksiin. Niissä toiminta on 
mukavaa yhdessäoloa ja ko-
kemusten vaihtamista. 

Niskanen toi myös ter-
veiset kunnallisjohdon semi-
naarista Tampereelta, johon 
oli osallistunut yhdessä kau-
punginjohtajan kanssa. Siellä 
kuultiin, että kuntien ja yrit-
täjien kanssakäyminen tapah-
tuu kentällä ja sitä arvostetaan 

kovasti. Paikallisesti kaupun-
gin uuden kehitysyhtiön ta-
voitteeksi tuleekin asettaa yri-
tysneuvojan palkkaaminen, 
joka liikkuisi mahdollisim-
man paljon yrittäjien parissa.

Toisena asiana seminaarin 
terveisinä Niskanen otti esil-
le julkisen sektorin hankinnat. 
Mitä enemmän niitä tehdään 
omalta paikkakunnalta, sitä 
selkeämmin se vaikuttaa yrit-
täjien tyytyväisyyteen kau-
pungin elinkeinopoliittisesta 
toiminnasta.

Iloisesta kehityksestä Pu-
dasjärvellä Niskasen mukaan 
on hyvä esimerkki koululais-
ten määrän yllättävä kasvu, 

josta tulee ottaa ilo ja ylpeys 
irti.

- Tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin reippaalla mielellä 
ja kovalla uskolla tulevaisuu-
teen, hän totesi.

Keskustelu kävi vilkkaana 
ja kehittämistoimelta kyseltiin 
ajankohtaisia asioita. Kaupun-
gin puolelta olivat kuulemas-
sa terveisiä ja vastaamassa 
kysymyksiin kaupunginjoh-
tajan lisäksi kehittämisjohta-
ja Jorma Pietiläinen, kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä, kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Anni-
Inkeri Törmänen ja varapu-
heenjohtaja Eija Ikonen. HT

Pudasjärven Kehitys Oy piti 
ensimmäisen kokouksen 
keskiviikkona 12.9. uudella 
kokoonpanollaan Tomi Ti-
monen puheenjohtaja, Tom-
mi Niskanen, Jorma Terent-
jeff, Anni-Inkeri Törmänen 
ja Mari Kälkäjä. 

Kehitysyhtiön toimitus-
johtajaksi palkattiin 50 pro-
sentin työpanoksella vuoden 
2018 loppuun asti kaupun-
gin elinkeinoasiantuntija 
Sari Turtiainen. Samoin pää-
tettiin laittaa pikaisella haul-
la avoimeksi yritysneuvojan 
toimi. Mikäli hakijoita saa-
daan, niin yhtiöllä on val-
mius suorittaa haastattelut 
ja tehdä valinta jo lokakuun 
alussa. Yhtiön toimitila-asiaa 
myös edistettiin. Lähiaika-
na tehdään vuokrasopimus 
katutason liikekiinteistöstä, 
mikäli kaikki yksityiskohdat 
saadaan neuvoteltua ja so-
vittua kohdilleen.

Toimitusjohtaja Sari Tur-
tiaisen ensimmäisinä työ-
tehtävinä on yritysneuvojan 
rekrytointiin, kehitysyhtiön 
toiminnan ylösajoon ja käy-
tännön järjestelyihin sekä 
kaupungin ja yhtiön välisen 

Pudasjärven 
Kehitys Oy aloitti 
toimintansa

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Sari Turtiai-
nen.

yhteistyösopimuksen päi-
vittämiseen liittyvät tehtä-
vät. Lisäksi tietenkin yritys-
kentän kontaktointi ja tiivis 
yhteistyö. Myös elinkeino-
ohjelman valmistelu strate-
gian mukaisesti kuuluu työ-
tehtäviin heti alusta alkaen 
sekä kaupungin että yhtiön 
työntekijän roolissa. Syöt-
teen investointien osalta tii-
vis yhteistyö alueen yrittäji-
en kanssa on säännöllistä.

Tomi Timonen

Seurakuntavaalien ehdokkaat
Tämän vuoden Pudasjär-
ven seurakuntavaaleihin jä-
tettiin valitsijayhdistysten 
perustamisasiakirjat ehdok-
kaineen maanantaina 17.9. 
kello 16 mennessä. Vaaleihin 
oli perustettu kolme valitsi-
jayhdistystä: Kirkko keskel-
lä arkea, Kristillisten perus-
arvojen puolesta ja Toimiva 
seurakunta - lähellä ihmistä.

Valitsijayhdistykset ovat 
aakkosjärjestyksessä. Vaali-
lautakunta arpoo ehdokas-

listojen numerot kokoukses-
saan 1.10.2018.

Kirkko keskellä arkea 
-valitsijayhdistyksen ehdok-
kaat: Ahonen Eija, Ahonen 
Esko, Alatalo Jorma, Alahäi-
välä Kirsi, Koivula Marko, 
Kouva Elmi, Lantto Marja, 
Loukusa Vuokko, Niemita-
lo Antti, Pääkkö Mirka, Piri 
Jouni, Särkelä Katja, Vainio 
Taina, Veivo Sointu.

Kristillisten perusarvo-
jen puolesta -valitsijayh-

distyksen ehdokkaat: Jaak-
kola Anna-Maaria, Kesti 
Mervi, Koivukangas Jouni, 
Kärki Kari, Lauhikari Riina, 
Luokkanen Eevaleena, Lyy-
tikäinen Timo, Nikula Veli, 
Nurmela Sirpa, Perttu Seija, 
Puhakka Hannele, Puhak-
ka Suvi, Puurunen Oili, Sep-
pälä Jouni, Vengasaho Jou-
ni, Viljamaa Mirja, Ylikoski 
Eija, Niskasaari Juho.

Toimiva seurakunta - lä-
hellä ihmistä -valitsijayh-

distyksen ehdokkaat: Asik-
kala Aino-Kaisa, Blomqvist 
Håkan, Ekdahl Aune, Fali 
Sirkku, Honkanen Erkki, 
Ikonen Eija, Inget Irma, Kin-
nunen Pekka, Kipinä Suvi, 
Pohjanvesi Päivi, Pohjanve-
si Tapio, Puurunen Terttu, 
Ruokangas Mauno, Soronen 
Paula, Stenius Kari, Ollila 
Alpo.

Seurakunnan viestintä

• 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

noutopiste

Käpyjen osto 
Pudasjärvellä

Käpyjen vastaanotto maanantaisin 
klo 9.00 MHY:n varastolla 1.10. alkaen.

Keräykseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Laatuvaatimukset: terveitä, aukeamattomia 
yli 3 cm pitkä männynkäpyjä.

Hinta: 1 €/litra

Lisätiedot: Hannu Juurikka 040 519 8221.
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
21.9.-22.9.

MAANANTAI-TORSTAI
24.9.-27.9.

399

Torstaina 27.9.

PULLA PIRTIN

TUOTE-ESITTELY/

MAISTIAISET

295

100 100

695 199
kplkg

pss

599
kg

kpl

199079 249
pss

1995
kg pkt

215

100

259

275

199

100

100
prk

plo

100
pss

1195

ras

kg

079

299
pkt

795
kg

100
pss

raj. erä

895
kg

Atria
WIENINLEIKE
285 g
kypsä

795
kg

Irto
KARJALAN-
PAISTI

Hyvä NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa max 10%

Porsaan 
KYLJYKSET

699
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg395

kg

1090

299
pkt

Kariniemen
BROILERIN 
PAISTISUI-
KALE
300 g
marinoitu

Naudan luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

199
ras

pkt

pkt

595

199
ras

299
pss

Findus 
KANELIPULLA

12 kpl/420 g

kg

2 kg/
talous

pkt

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

pss

Hätälä
SAVULOHI-

FILEE PALAT

3 kg/
talous

890

2490

MA-TI 24.-25.9.         KE-TO 26.-27.9.

Ingman 
CREAMY 
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT 
0,85 l

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO-
VIIPALE 500 g

RAUTAOSASTOLTA

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

Tuore Norjan
LOHI 2-3 kg
kokonainen

Snellman 
Maatiaispossu
UUNIFILEE

n. 1.4 kg/kpl, maustettu

PE-T0 21.9.-27.9.

Kotimainen
PORKKANA tai 

PUNAJUURI
2 kg

Pouttu
PALVIRYYNI-
MAKKARA

400 g

Hartwall
PEPSI MAX 
1,5 l
sis. pantin 0,40

Eldorado
PIKANUUDELIT
60 g

Tapola
SAVU- tai 
JUUSTO-
LENKKI
480-500 g

Atria Perhetilan
KANAN 
FILEESUIKALEET 
250-300 g

Valio
JUUSTO-
RAASTEET 
130-150 g

Kymppi
HERNEKEITTO
435 g

Filipinos
SUKLAAKEKSIT
135 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

HK
LIHAPYÖRYKÄT tai  
JAUHELIHAPIHVIT

330-360 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Espanjan
SATSUMA
1 kg/pss

KANAN-
MUNAT
10 kpl
koko S

  PE 21.9.                                LA 22.9.

pss

Porsaan tuore 
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Eldorado
LOHKOPERUNAT

450 g, maustettu

4 kpl

kpl
Riitan Herkku
METRIPIZZAT 
750 g, härmäläinen 
tai hawaii

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE

400 g
kermapippuri

HK
BALKAN 
MAKKARA-
TANKO 500 g

ras

10 kpl

399

SPRAY-
MAALIT
perusvärit

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

Timco 
24L/2Hp
KOM-
PRESSORI
tuotto 206L/min

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

Mustang
KAMIINA

199,-

Airam
PALO-
VAROITIN

675

9900

Prego
TUHKA-
IMURI  
1200 W

3995

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

Valio
OLTERMANNI-
JUUSTO
250 g

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

KENKÄOSASTOLTA

Naisten
PITKÄT 
ALUSHOUSUT
100% puuvillaa

Miesten
KALSARIT
100% puuvillaa

Sauli
AAMUTOSSUT
koot: 40-46

Lasten
TALVINILKKURIT
koot: 30-35
mustat

Miesten
COLLEGEPUSERO
resorilla
65% puuvillaa
35% polyesteri

Miesten
FLANELLI-
PAITANaisten Novita

COLLEGE-
HOUSUT
resorilla

Alkaen 1090

1490

1690

1890 3150
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Karhut vastaan hillat torilla
Yhdessä pelaaminen on 
hauskaa, mutta niin on pelin 
tekeminenkin. Maalasimme 
torstaina ja perjantaina 6.-7.9. 
yhdessä torin asvalttiin peli-
laudan jätkänshakkia varten. 
Arvokasta apua itse maala-
ustyöhön sekä hyviä neuvoja 
saimme torilla piipahtavilta 
ihmisiltä. Kaupungin tekni-
sen toimen mukavat virka-
miehet kävivät vielä lopuksi 
antamassa hyväksyvän lau-
suntonsa maalatulle pelilau-
dalle, vaikka tarkistusmit-
tauksessa ilmeni toki parin 
sentin heitto tärkeissä ris-
timitoissa. Otamme tämän 
opiksemme seuraavissa peli-
lautahommissa. 

Kun pelilauta oli maalat-
tu ja kuiva, niin pelinappu-
lat olivat työlistalla. Siispä 
veistimme viikonloppuna 8.-
9.9. moottorisahalla tuorees-
ta mäntypuusta karhuja ja 
hilloja kuvaavat pelinappu-
lat. Tässä meitä opasti Suo-
men mestari Juha Richard 
Käkelä. Ensimmäinen läm-
minhenkinen ja kohteliasta 
pelietikettiä noudattava pe-
liturnaus käytiin sunnuntai-
na 9.9. Virallisena valvojana 
pelissä olivat Sinikan veis-
tämä pupu ja opettaja-Juhan 
karhu. Lämmin kiitos kaikil-
le mukana olleille maalaajil-
le, neuvojille, veistäjille ja pe-
laajille.

Ensi kesänä peli on tarkoi-

Peliruudukkojen maalaus käynnissä. 

Peliruudukon teko oli tarkkaa puuhaa. 

Karhut ja hillat pelinappulat oli veistetty moottorisahalla tuoreesta männystä ja ne ovat 
vieläkin torilla säilytyslaatikossa. 

tus olla kuntalaisten pelatta-
vana torilla - ilahduttamassa 
kuntalaisia ja Kertun torikah-
vilassa piipahtavia. Jätkäns-
hakkipelilauta tulee jäämään 
torille ja pelinappuloita var-
ten rakennetaan syksyn aika-
na säilytyslaatikko. Pelilau-
toja voimme jatkossa maalata 
yhdessä muuallekin. Viihtyi-
sä taajama, joka houkuttelee 
ihmisiä osallistumaan ja koh-
taamaan yhteisen tekemisen 
lomassa on tärkeä hyvinvoin-
tia edistävä tekijä.

Hanke  
loppuvaiheessa
ESR –rahoitteinen Hyvän 
mielen paikat –hanke 2016-
2018 on toiminut kohta kol-
me vuotta Pudasjärvel-
lä, Pyhäjoella ja Tyrnävällä. 
Maaseudun Sivistysliiton 
hallinnoima hanke on loppu-
massa vuodenvaihteessa ja 
siksi nyt syyskuussa on toi-
minnallisen päätöskiertueen 
aika. Kiertue alkoi Pudasjär-
veltä 6.-9.9. ja jatkaa Pyhäjo-

elle sekä Tyrnävälle veiston 
merkeissä. Kuntien kirjas-
toissa on kiertueen aikana 
näyttely hankkeen aikana 
kehitetyistä osallistavista toi-
mintamalleista, joista on teh-
ty myös loppujulkaisuna toi-
mijoille jaettavat pelikortit. 
Hankkeessa järjestetään sel-
laisia toiminnallisia kohtaa-
misia, jotka ovat osallistujil-
le merkityksellisiä.

Tiedotus Hyvän mielet 
paikat -hanke

Jongun kylä palkittiin 
Vuoden kylänä Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan Kylät 
ry on valinnut Pohjois-Poh-
janmaan Vuoden 2018 ky-
läksi Jongun kylän Pudas-
järveltä. Vuoden kylä 2018 
julkistettiin lauantaina 15.9. 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnallisilla kyläpäivillä Py-
häjärvellä. Palkintoa olivat 
ottamassa vastaan kyläseu-
rasta Aimo Lehmikangas, 
Onerva Ronkainen, Raimo 
Tervonen ja Tanja Ronkai-
nen. Palkinnon heille ojen-
si oikeus- ja työministeri Jari 
Lindström. Palkinnon saa-
mista juhlistetaan keskiviik-
kona 7.11. kyläneuvoston 
kokouksen yhteydessä Jon-
gun kylätalolla.

Vuoden kylä -valinnal-
la halutaan nostaa esiin ky-
lien monipuolista toimintaa 
ja lisätä kylätoiminnan tun-
nettavuutta sekä levittää hy-
viä käytänteitä. Jongun kylä 
on myös maakunnan edus-
taja Suomen Kylät ry:n val-
takunnallisessa Vuoden kylä 
2019-kilpailussa.

Jongun alueen kyläyh-
distys ry on perustettu 
4.10.2004 ja sen tehtävänä on 
ollut koko toimintansa ajan 

edistää alueen ihmisten hy-
vinvointia ja pyrkiä pitä-
mään alue elinvoimaisena. 
Jongun kylässä asuu noin 
300 ihmistä, ikärakenne on 
poikkeuksellisesti lapsi- ja 
nuorisopainotteinen Pudas-
järven kylistä. Kyläyhdis-
tyksen toiminta-alue on laa-
ja ja hajanainen. Alueeseen 
kuuluvat mm. Ruottisenhar-
jun, Länsirannan, Jaalangan, 
Paukkerinharjun, Pelttarin 
ja Jongun kyläkulmat. Pu-
dasjärven suurin järvi Jon-
gunjärvi toisaalta yhdistää, 
mutta asettaa myös omat 
haasteensa. Maanteitse jär-
ven toiselta puolelta toiselle 
on useiden kymmenien kilo-
metrien matka, kun linnun-
tietä matka on vain sadoista 
metreistä muutamiin kilo-
metreihin.

Jongun kylä on vanha ja 
sen asutuksen juuret ulottu-
vat 1500-luvulle. Nykyisin 
Jongun kylä on elävä, aktii-
vinen kylä, missä viihtyvät 
niin vakituiset kuin vapaa-
ajan asukkaat. Valintaraa-
tiin teki vaikutuksen nimen-
omaan kylän monivuotinen 
ja monipuolinen, määrätie-

toinen kehittäminen, jolla on 
luotu toimivat puitteet ny-
kyisille asukkaille ja saatu 
kylälle uusia asukkaita, eri-
tyisesti nuoria lapsiperhei-
tä. Yhdessä tekemisellä, tal-
koohengellä ja hankkeilla 
on saatu paljon aikaan. Ky-
läyhdistys osti esim. Pauk-
kerinharjun koulun itselleen 
vuonna 2009 ja talo on kun-
nostettu niin sisältä kuin ul-
koakin ja lämmitys muu-
tettu hakelämmitykselle. 
Uudistetut talon juhlatilat 
ovat kyläläisten käytettävis-
sä ja vuokrattavissa, talon 
kolme asuntoa on vuokrat-
tu ja arkisin talolla on mo-
nipuolista harrastetoimin-
taa yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin, seurakunnan ja 
muiden paikallisten toimi-

joiden kanssa.
Jongun alueen kyläyh-

distys ry on edesauttanut 
voimakkaasti alueen pitkä-
aikaistyöttömien työllistä-
mistä, kuntouttavan työn 
järjestämistä ja ohjausta. Tä-
män toiminnan ansiosta lu-
kuisat alueen rakennuk-
set ja asuinympäristöt ovat 
kohentuneet ja kyläalueen 
viihtyisyys on lisääntynyt. 

Työllistämistoiminnan kaut-
ta kyläläiset ja vapaa-ajan-
asukkaat voivat ostaa mo-
nipuolisesti talonmies- ja 
kotitaloustöihin liittyviä pal-
veluja. Kylällä käy kirjas-
toauto ja postipalveluauto. 
Kylälle saatua valokuitu-
yhteyttä voivat hyödyntää 
niin kyläläiset, vapaa-ajana-
sukkaat kuin kylän yrittäjät-
kin. Myös nuorten työllistä-

minen kesäisin on kuulunut 
kylän toimintaan jo useam-
man vuoden ajan.

Kysyttäessä kylän asuk-
kaalta eräässä tilaisuudessa 
mistä hän on kotoisin, vas-
taus kuului: ”En mistään, 
mutta minulla on jonkunlai-
nen mies.”

Esa Aunola

Palkitsemisen suoritti oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Palkintoa olivat ottamas-
sa vastaan Raimo Tervonen, Onerva Ronkainen ja Tanja Ronkainen. Mukana juhlassa oli 
myös kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aimo Lehmikangas, joka käytti tilaisuudessa kiitos 
puheenvuoron. 

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2018
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Syötteen ruskasta
Tervetuloa nauttimaan

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.�
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Jyväskylän ja Keuruun ylä-
koulujen joustavan perusope-
tuksen (JOPO) luokat vierai-
levat Pikku-Syötteellä kolme 
kertaa vuodessa hyödyntä-
mässä alueen luontoa ja ak-
tiviteetteja sekä nuorisotyön 
asiantuntemusta.

Yksi nuorista, 16-vuoti-
as Turo Neijonen on käynyt 
läpi hurjan kasvuprosessin. 
Reipas ja sympaattinen poika 
oli vielä viime syksynä aivan 
erilaisessa elämänvaiheessa. 
Keuruun luokan opettaja Art-
tu Rousi kertoo, että pojan ti-
lanne oli näköalaton koulun-
käynnin osalta.

– Valvottiin öitä ja pelat-
tiin pelejä. Pojalla ei oikein 
ollut käsitystä siitä, että mi-
hin suuntaan lähdetään, mik-
si kouluja käydään ja minkä 
takia toisen asteen suuntaan 
on asetettava tavoitteita, Rou-
si kuvailee.

Neijosen vanhemmat oli-
vat huolissaan tämän tule-
vaisuudesta ja tukivat po-
jan siirtymistä JOPO-luokalle 
viime syksynä. Joustavaa pe-
rusopetusta järjestetään ylä-
kouluikäisille nuorille, ja 
opetuksessa hyödynnetään 

toiminnallista oppimisympä-
ristöä sekä käytännön oppi-
mista työelämäjaksoilla.

– Minulla ei ole minkään-
laista motivaatiota normaaliin 
koulunkäyntiin ja penkissä is-
tumiseen. Tämä on tekemisen 
kautta opiskelua, nuori sanoo.

Tammikuussa tilanne kär-
jistyi. Yhdessä huoltajien 
kanssa todettiin, että aika al-
kaa olla vähissä yhteishakua 
ja jatkoa ajatellen.

– Sen jälkeen on tullut ta-
kaisin elämänilo, elämänhal-
linnan taidot ja vastuunotto, 
opettaja kertoo.

Rousin mukaan pojalta ka-
tosi stressi liiasta lukemisesta, 
ja hän sai heittäytyä tekemällä 
oppimiseen.

– Aluksi hänellä oli huo-
li, että pitää tehdä sekä kaik-
ki tehtävät kirjoista että käydä 
töissä. Kun pystyy heittäyty-
mään mukaan tekemisen pro-
sessiin, niin oppilas alkaa ot-
taa vastuuta, asettaa itselleen 
opiskelutavoitteita ja tulee 
elämäniloa, opettaja kertoo.

Työjaksojen, tutustumis-
käyntien ja jopotoiminnan an-
siosta jatkohaku kirkastui.

– Todennäköisesti Jyväs-

kylässä ammattikoulussa lo-
gistiikka-linjalla aloitan syk-
syllä, Neijonen suunnittelee.

Rousi on nähnyt, miten on-
nistumisen kokemukset jänte-
vöittävät nuorta, ja itsetunto 
kasvaa.

– Poikahan on ihan eri ka-
veri nyt kuin mitä oli syksyllä.

Pikku-Syötteen leirikou-
lussa Neijonen on oppinut 
mm. käytännön matematiik-
kaa, biologiaa ja maantietoa 
luonnon keskellä.

– Tämä on meidän vakio-
paikka, viimeinen leirikoulu 
tältä vuodelta. Me oppilaat ol-
laan itse suunniteltu sitä. Tosi 
mukava ja hieno paikka, pal-
jon tekemistä, Neijonen ku-
vailee.

Ennen Pikku-Syötteen lei-
rikouluja Neijonen ei ollut 
käynyt tunturimaisemissa, ja 
tammikuun reissulla hän pää-
si mm. laskettelemaan. 

– En ollut aiemmin laske-
tellut. Sain ihan kunnon ope-
tusta, ja se onnistui sen jäl-
keen ihan hyvin.

Säännöllisesti toistuvat ja 
jatkuvat leirikoulut ovatkin 
JOPO-toiminnan keskiössä. 
Nuoria herätellään ottamaan 

vastuuta omasta elämästä ja 
arjen asioista.

– Pikku-Syöte on tarjon-
nut tulokselliset puitteet tälle 
itsenäistymiskasvatukselle jo 
vuosia, opettaja kiittelee.

Vastuunanto on merk-
ki luottamuksesta, jota osoi-
tetaan kaikille lähtökohdista 
riippumatta.

– Kyllä esimerkiksi vas-
tuuta oppii paljon, kun asu-

taan omissa huoneissa, nuo-
ri miettii.

Nuorille vertaisryhmän 
merkitys on suuri, ja yhdessä 
toimiminen luonteva tapa lä-
hentyä toisia. 

– Teini-ikäisille tarvitaan 
usein sysäys yhdessä puuhai-
luun. Leirikoulussa vahvis-
tuneet ihmissuhteet kantavat 
koko vuoden, kertoo Pikku-
Syötteen nuorisotyön päällik-

Elämäniloa tekemässä 
Nuorten kasvua ja osaamista tuetaan Pikku-Syötteellä

kö Kaisu Tuohiluoto. 
– Tosi hyvin kaikki tuntee 

toisensa ja ehdottomasti myös 
oppilaat tukevat ja auttavat 
toisiaan, Neijonen kehuu.

Elina Aronen-Raappana, 
kuvat Henriikka Särkelä. 
Artikkeli julkaistu  
Kalevassa 13.8.2018. 

Iso-Syöte Classic Trailrun on
Polkujuoksu Suomen eteläisimmän
tunturin maisemissa keskellä
kauneinta ruskaa. Erikoisuutena
pitkospuujuoksua. Juoksu päättyy
Iso-Syötteen huipulle, jonne
noustaan kivituhkapintaista polkua pitkin.

huippukymppi.fi

lähtö klo 13.30

HUIPPUKYMPPI 
lähtö klo 14.00
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Syötteen vaaramaisemissa jälleen 
ennätysmäärä kävijöitä 

- yrittäjää haetaan luontokeskukselle
Syötteen kansallispuiston 
käyntimäärät jatkavat nou-
suaan. Viime vuonna Syöt-
teellä tehtiin huima käynti-
määräennätys, mutta tästä 
huolimatta alkuvuoden 2018 
luvut kertovat jälleen lähes 
neljänneksen kasvusta. Syöt-
teen matkailualuetta kehite-
tään voimakkaasti. 

Alkuvuoden upeat tal-
visäät siivittivät Syötteen 
kansallispuiston käyntimää-
rät jatkamaan edelleen kas-
vuaan. Tammikuusta elo-
kuun loppuun Syötteen 
kansallispuiston käynti-
määrä oli reilut 48 000, jos-
sa kasvua edellisvuoteen on 
23 prosenttia. Vuosien 2016-
2017 vastaavalla vertailu-
ajanjaksolla käyntimäärät 
nousivat 31 prosenttia.

Myös Iso-Syötteen ret-
keilyalueen käyntimääris-
sä on nousua. Eniten suosi-
taan kasvattavat kuitenkin 
kansallispuiston alueet, jot-
ka sijaitsevat lähellä Syöt-
teen matkailukeskusta. Näin 
ollen esimerkiksi latureittien 
onnistunut kehitys, saavu-
tettavuuden parantaminen, 
on omalta osaltaan ollut yksi 
tekijä kansallispuiston käyn-
timäärien nousuun. Hiih-
täjät pääsevät sivakoimaan 
Syötteen ympärysladulle 
suoraan matkailukeskuksen 
ytimestä.

- Viime vuosina Metsä-
hallitus on kunnostanut ja 
tuotteistanut kansallispuis-
ton retkeilyreittejä. Samaan 
aikaan matkailualuetta ko-
konaisuudessaan kehitetään 
voimakkaasti. Nyt otetaan 
selviä harppauksia siihen 
suuntaan, että alueelle tulee 
uusia palveluja ja palvelun-
tarjoajia, ja ympärivuotinen 
matkailu vahvistuu, kom-
mentoi toimitusjohtaja Sari 
Turtiainen Pudasjärven Ke-
hitys oy:stä.

Luontokeskukseen 
haetaan yrittäjää
Metsähallitus on käynnistä-
nyt tänä vuonna myös luon-
tokeskuksen kehittämistyön. 
Tavoitteena on uudistaa ta-
lon toimintaa ja palvelui-
ta vastaamaan yhä parem-
min kansallispuiston ja koko 
Syötteen alueen asiakkaiden 
tarpeisiin. Kehittämistyö on 
pitänyt sisällään asiakasky-
selyitä sekä alueen matkai-
lutoimijoiden kuulemisia ja 
kuluvalla viikolla on avattu 
yrittäjähaku.

- Haemme tiloihin yrittä-
jää, joka ottaa ensisijaisesti 
vastuulleen kahvila-ravinto-
lan palvelujen pyörittämi-

sen, mutta toimialuetta on 
mahdollista laajentaa myös 
muihin palveluihin. Ja en-
nen kaikkea, juuri nyt on tu-
hannen taalan paikka, jossa 
tulevalla yrittäjällä on mah-
dollisuus osallistua luonto-
keskuksen kehittämiseen, 
korostaa puistonjohtaja Saa-
ra Airaksinen. 

Syötteen luontokes-
kus sijaitsee kansallispuis-
ton portilla, josta on helppo 
suunnata retkille vaaramet-
sien monipuolisille reiteille. 
Luontokeskus pitää sisällään 
tällä hetkellä kahvila-ravin-
tolan, auditorion ja näyttely-
tilan. Lisäksi retkeilijät saavat 
luontokeskuksesta opastus-
ta ja infoa ja jopa retkeilyvä-
lineitä vuokralle. Metsähal-
lituksen luontopalvelut on 
viimeisen kolmen vuoden 
ajan vastannut koko talon 

toiminnoista. Tilat sopivat jo 
nyt monenlaiseen käyttöön, 
mutta niitä voidaan tarkas-
tella myös yrittäjän tarpeiden 
näkökulmasta.

Luontokeskuksen yrittä-

Rytivaarankierroksella patikoimassa syksyllä. Kuva Annu Tuohiluoto.

Luontokeskus kesällä. Kuva Saara Airaksinen.

Syötteen luonnosta löytyy myös runsain mitoin antia mar-
jastajille. Kuva
Tuomas Uola.

jyydestä kiinnostuneet voivat 
olla yhteydessä asiakaspalve-
lupäällikkö Irja Leppäseen. 
Hakemukset liiketoiminta-
suunnitelmineen tulee jättää 
12.10.2018 mennessä. HT

32018

OUTLANDER

PRO

• Voimakas ja luotettava ROTAX-moottori
• Laadukas WARN-vinssi
• DPS-ohjaustehostin
• Alumiinivanteet ja Carlisle HD -renkaat

ENEMMÄN VAKIONA

LUE LISÄÄ:  
CANAMOFFROAD.COM

NYT

600 €
VARUSTE-ETU 

KAUPAN  
PÄÄLLE*

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.  
®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

* Tarjous voimassa 21.10.2018 saakka ja koskee 2017-18 Outlander ja Renegade 570–1000 -malleja.  
Ei koske Outlander 6x6 1000-malleja.

KUUSAMO Huoparintie 1• ma–pe 10–18, la 10–15 
POSIO Maaninkavaarantie 3 • ma–pe 10–17, 

la–su 10–16 | pentik.com

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.paulinmokit.com

P. (08) 838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

• kelomökkien  
   vuokraus 
• saunatupa 
• savusauna   

Palvelut:
• luxus poreallas 
• avanto
• ratsastusmahdollisuus

Hierontaa, 
niksautukset

p. 040 325 2971
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PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

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

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

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

www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Nyt myynnissä paritalohuoneistot aivan 
tunturin juurella, valmistuu helmikuussa 2019.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ klo 10–16
www.ranuazoo.com

YÖVY ELÄINTEN NAAPURINA 
www.gulo.fi

RUSKARETKELLE 

 ELÄINPUISTOON

Tällä retkellä luonto- 
elämykset ovat taattuja. 
Syksyn väriloisto hehkuu 
eläinten tuuhenevissa 
turkeissa, ja viileä ilma 
saa ne liikkumaan  
vilkkaasti.

Vain
75 km
Syötteeltä!

Tunturi Market Iso-Syöte 
jatkaa uuden yrittäjän voimin 
Minna Puolakka on toiminut 
Iso-Syötteellä toimivan Tun-
turi Marketin ja Pubin yrittä-
jänä elokuun alusta lähtien. 
Puolakka kertoo, että ihmi-
set ovat löytäneet hyvin pai-
kalle, vaikka kauppa ja pubi 
olivat muutamia kuukausia 
kiinni. Veikkauksen palve-
lut ovat nyt saatavilla ja ap-
teekin lääkekaapin lupa-asiat 
ovat loppusuoralla. Avajai-
set pidetään Syötteen tapah-
tumapäivänä lauantaina 29.9. 
Kävijöille tarjotaan silloin 
kahvit.  

Iistä kotoisin olevat Minna 
ja hänen miehensä Markku 
Puolakka ovat olleet jo aiem-
min mökkiläisinä Pudasjär-
vellä. Minna on muuttanut 
Pudasjärvelle pyörittämään 
yritystä Markun jäädessä Ii-
hin vielä kolmen vuoden 
ajaksi, kun heidän nuorim-
mainen lapsensa aloittaa ylä-
koulun Iissä. Markku omistaa 
Iissä autokaupan, joka muutti 
uusiin tiloihin elokuussa. 

Puolakka kertoo, että pub 
ja kauppa jatkavat toimin-
taansa aikaisemman omista-
jan Sari Käsmän viitoittamalla 
linjalla, mutta omannäköise-
nään. Kaupan hyllyjen tava-
ravalikoimaa on täydennel-
ty, jossa on otettu ja otetaan 
myös asiakkaiden toivomuk-
sia huomioon. Pub-ravinto-

Tunturi Market Iso-Syötteellä vietetään avajaisia lauantaina 29.9., jolloin uusi yrittäjä Min-
na Puolakka tarjoaa kaikille kävijöille kahvit. 

lan ruokalistaan on tullut joi-
tain muutoksia. Voi olla, että 
jatkossa tulee uusia tuotteita, 
kun toiminta saadaan kun-
nolla käyntiin. Lounasta ei 
ole vielä tarjoilla ja keittiö on 
ainakin syksyn ajan avoin-
na vain viikonloppuisin, sa-
moin kuin pubi. Minna tote-
aa voivansa toki laskea oluen 
pubissa muulloinkin, jos asia-
kas haluaa. 

Puolakalla on ravintola-
alan koulut käytynä ja hän on 

myös ulkomaankaupan mer-
konomi. Myös esimieskoulu-
tus on ravintolapuolelle käy-
ty. Puolakat ovat aloittaneet 
yrityksen toiminnan perheen 
voimin, mutta todennäköi-
sesti myöhemmässä vaihees-
sa tulee tarve myös palkata 
ulkopuolista työvoimaa. Pu-
dasjärvi ja varsinkin Syöte on 
Puolakoille rakas paikka. Ai-
emmin he ovat pitäneet sitä 
talviparatiisina, mutta mök-
keilyn myötä he huomasivat, 

että täällä tapahtuu kesällä-
kin vaikka ja mitä. 

Tunturi market on avoin-
na maanantai-torstai ja sun-
nuntaina kello 10-18 sekä 
perjantaina ja lauantaina kel-
lo 10-21. Pub-ravintola on 
avoinna perjantaina 16-22 ja 
lauantaina 12-24, jolloin saa 
ruokana pizzaa ja burgereita. 
Keittolounas on harkinnassa 
avata myöhemmin syksyllä.  

Heimo Turunen

Lumilautailun suomenmes-
taruudet ovat jaossa Iso-
Syötteellä 11.–14.4.2019. 
Edellisen kerran 2000-luvun 
alkupuolella Iso-Syötteellä 
käydyt SM-kilpailut palaa-
vat keväällä Suomen eteläi-
simmälle tunturille lajeina 
slopestyle, big air, crossi ja 
reilit. Olympialajinakin tun-
nettu big air on ollut SM ki-
soissa aiemmin mukana vain 
vuonna 2016.  

– Olemme jo vuosia teh-
neet töitä parkkiemme eteen 
ja lumilautailun suomen-
mestaruuskisojen saaminen 
meille on hieno tunnustus. 
On mahtava saada kilpailu-
jen kautta sellaisia laskijoita 
tutustumaan suorituspaik-
koihimme, joille Iso-Syöte ei 
ole ennestään tuttu, Iso-Syöt-
teen yrittäjäperheen jäsen ja 
valmennusvastaava Mikko 
Terentjeff kertoo. 

Iso-Syötteen parkit ovat 
nousseet koko Suomessa las-
kukansan tietoisuuteen juu-
ri Terentjeffin ansiosta. Työ-
tä on tehty perusteellisella 
tasolla palkkaamalla am-
mattilaisista koostuva park-
kitiimi, tarjoamalla mielek-

Lumilautailun SM-kilpailut Iso-Syötteelle! 
käitä tapahtumia laskijoille 
ja mahdollistamalla valmen-
tautuminen parkkilaskuun. 
Syötteellä ovat jo kolmen 
vuoden ajan pyörineet Suo-
men ainoat lumilautailun 
alakoululeirit. Lisäksi Lumi-
lautaliitto on kolmena peräk-
käisenä vuonna järjestänyt 
Iso-Syötteellä kansallisen ta-
son Suomi Tour -kiertueen 
osakilpailun. 

Edellisvuosien suuren 
osallistujamäärän takia lumi-
lautaliitto on pidentänyt kil-
pailujen slopestyle -osuutta. 
Samalla laskijat ehtivät rau-
hassa nauttia Iso-Syötteen 
pitkästä SnowParkista. Slope 
lasketaan kaksipäiväisenä, 
karsinnat ja finaalit erikseen.  

– On mahtavaa, että kil-
pailijat saavat laskea Suo-
men pisintä parkkia ja heille 
päästään rakentamaan pitkä, 
kolmen hyppyrin rata. Meil-
le on kuitenkin äärimmäi-
sen tärkeää, että kaikki kol-
me Iso-Syötteen parkkia ovat 
priimakunnossa aina kau-
den alusta vappuun saakka 
ja niistä löytyy laskettavaa 
niin aloittelijoille kuin suo-
menmestareillekin ja kaikille 

siltä väliltä, Terentjeff kertoo.  
Iso-Syötteellä valmis-

taudutaan SM-kilpailuihin 
muokkaamalla parkin maa-
pohjia syksyn mittaan en-
tistäkin paremmiksi. Näistä 
töistä pääsevät nauttimaan 
kisaosallistujien lisäksi kaik-
ki parkin laskijat kauden 
alusta loppuun saakka.

– Maapohjia työstetään 

tällä kertaa parkin alaosas-
sa. Vanhan cornerin paikka 
ajetaan kummuksi niin, että 
tulevaisuudessa parkki saa-
daan kauden alussa auki en-
tistä vähemmällä lumella ja 
monipuolisempana, Terent-
jeff kertoo.

Veinalotta Vesterinen

SuomiTour 
Iso-Syöte 
Slope 
27.1.2018.
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Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

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

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

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

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

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

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

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit, -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella.

Vastaanotto ma, ti, ke.

Timo Kukkonen

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Sooda-, hiekka- ja 
lasimurskapuhallukset sekä 

autojen ruostesuojaukset
0400 896 988

info@koillismaansoodapuhallus.fi

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

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

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

Yhteistyössä 
toimintaa
tukemassa Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

Autamme 
ymmärtämään
liiketoimintasi 
numeroina.

Sinulle jää aikaa 
keskittyä
omaan 

ydinosaamiseesi!Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 

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

Syötteen kansallispuiston 
happirikas syksy
Vaarametsien maana tun-
nettu kuusikkometsäinen 
Syötteen kansallispuisto tar-
joaa erinomaiset mahdolli-
suudet nautiskella ruskan 
väreistä sekä syysmetsän 
herkullisista antimista. Ret-
keilijöille löytyy useita eri 
vaihtoehtoja päiväpatikoin-
nista useamman yön kestoi-
seen vaellukseen. Vanhojen 
kuusikoiden kätköistä voi 
poimia korin täydeltä kotiin 
viemisiä, sillä kansallispuis-
tossa marjojen ja ruokasieni-
en keruu on sallittua. Vauh-
dikkaasta menosta pitävät 
löytävät erilaisilta pyöräily-
reiteiltä omat huippupaik-
kansa ja Pärjänjoella syyssa-
teet nostattavat vedenpintaa 
niin, että melojillekin riittää 
vauhtia. Syötteen seudulta 
ja kansallispuiston eri osista 
löytyy sopivin välimatkoin 
siististi pidettyjä taukopaik-
koja moneen eri tarpeeseen. 
Metsähallituksen ylläpitä-

mistä varaus- tai autiotu-
vista on hyvää pitää pidem-
pääkin taukoa. Kesän 2018 
aikana uusittu Ahman kier-
ros 17 kilometriä on mai-
nio polku vanhojen metsi-
en ystäville. Pakkaa mukaan 
reilut retkieväät ja lähde 
nautiskelemaan kansallis-
puiston rauhasta. Yöpymi-
nen onnistuu reitin varrella 
Ahmatuvalla, missä varaus-
tuvan käyttäjillä on viihtyisä 

Syötteellä on juuri nyt parasta ruska-aikaa. Kuva Panu Mölsä.

sauna käytettävissään. 
Syötteen luontokeskus 

palvelee syysretkeilijöi-
tä kansallispuiston reunalla 
27.10. saakka tiistaista sun-
nuntaihin kello 10–16. Lop-
puvuoden aukioloajat voi 
tarkastaa luontokeskuksen 
nettisivuilta. Komeasta hir-
sitalosta löytyy Metsähalli-
tuksen retkeilyinfo, kattava 
valikoima laadukkaita mat-
ka-muistoja, 60 –paikkainen 
auditorio ilmaisine luonto-
filmiesityksineen. Vaihtu-
vina näyttelyinä on syksyn 
ajan Arja Äikkään grafiikkaa 

sekä Henry Frantsin luonto-
kuvia. 

Syyslomaviikoilla 42-43 
vietämme Lasten luonto-
viikkoa, jolloin on luvassa 
monipuolista ohjelma niin 
luontokeskuksella kuin lä-
hiluonnossakin. Kahvila on 
avoinna aina luontokeskuk-
senkin ollessa auki. Tarjolla 
on keittolounasta kello 11-15 
lokakuun loppuun saakka. 
Luontokeskukseen on vapaa 
pääsy.

Luontokeskus tiedotus 

Kysy parhaat retkivinkit luontokeskukselta

Koko perheen reitit:
• Naavaparran polku (3,2 km), luontotauluja, sorastettu,   
 Annintupa päivätupa
• Vattukurun luontopolku (2,1 km), upea polku 
 Kurussa, paljon nähtävää, laavu
• Iso-Syötteen huippu (1 km), mahtavat näköalat helposti   
 saavutettavissa!

Pidemmät reitit
• Pytkyn pyrähdys (9 km), hienoja maisemia, 
 2 laavua ja päivätupa
• Ahman kierros 17 km, vaarametsiä, 3 päivätupaa sekä 
 Ahmatupa (autiotupa ja varaustupa).

Maastopyöräretkelle
• Syötteen kierros 17 km, keskivaativa reitti, 
 mahtava reitti upeissa maisemissa.

Ahmatupa:  8 hlön tupa, 12€/yö/hlö (sauna)
  Koko tupa 96€
Isoniemi:  4 hlön tupa, 12€ yö
  Koko tupa 48€
Rytitupa:  8 hlön tupa, 12€ yö/hlö (sauna) 
  Koko tupa 96€

Tiedustelut ja varaukset
puh. 020 639 6550, syote@metsa.fi

Syysretkelle! 

Tunnelmoi tuvassa! 

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

•  Seulotut kivilajikkeet 
 piharakentamiseen
• Hiekoitushiekka
• Maa-ainekset
•  Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.

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

www.kettumaki.fi

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

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

 Ti 2.10.2018 gynekologi Liisa Karinen.
Pe 12.10.2018 työterveyshuollon 

erikoislääkäri Olli Heikkilä
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• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi • www.esasarkelaky.fi

Kela-kyydit 1.7. alkaen:

0800 93150
***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

Iso-Syötteellä odotetaan hyvää talvikautta
Iso-Syötteen rinteillä on tänä 
kesänä ja syksynä näkynyt 
entisiä vuosia enemmän vä-
keä, kun maasto-, alamäki- ja 
fatbike-pyöräilijät ovat yhä 
paremmin löytäneet kauniin 
Syötteen ja sen oivat pyörä-
reitit. Erityisesti fatbiket eli 
”läskipyörät” ovat suosittu-
ja myös talvisin. 

–Tunturiloma on moni-
puolinen kokemus. Asiak-
kaillemme tärkeintä ovat 
yhteinen aika perheen ja ys-
tävien kanssa sekä mah-
dollisuus vaihtelevaan ul-
koiluun. Siksi ensi talvena 
välinevuokraamostamme 
saa vuokrattua myös fatbi-
keja, sekä oppaita ajoon ja 
reitteihin, kertoo Hiihtokes-
kus Iso-Syötteen aluejohtaja 

Jussi Kiiskilä.
Talven valmistelut ovat 

hiihtokeskuksessa kovaa 
vauhtia käynnissä. Kesän 
aikana Lumimaan alueel-
le rinteeseen numero 10 on 
asennettu ledivalot, joiden 
ansiosta rinne voidaan pitää 
auki myös kaamoksen pi-
meinä tunteina. Muuten rin-
teillä on vielä hiljaista. Lo-
kakuussa lumetuskalusto 
asennetaan paikoilleen odot-
tamaan pakkasten tuloa ja 
lumen tekemiseen suotuisaa 
säätä. 

–Talvesta odotetaan me-

Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
aluejohtaja Jussi Kiiskilä.

Turvallisten suorituspaikkojen rakentaminen vaatii ammattitaitoa. Laskijana 13.2.2017 
Aleksi Nevakivi.

nestyksekästä. Edelliskau-
si oli meille ennätyksellinen 
ja olemme taas asettaneet ta-
voitteet korkealle. Luvassa 
on pitkä kausi, jonka loppu-
puolella päästään muun mu-
assa nauttimaan katsojays-
tävällisistä Lumilautailun 
SM-kilpailuista. Laskettelu-
kausi jatkuu edelliskauden 
tapaan aina vappuun saak-
ka, Kiiskilä kertoo. HT

Maastopyöräily onnistuu ja 
on uutena suosittua myös 
talvella fatbike -pyörillä. Oh-
jattuja retkiä vetää pyörä-
opas Pekka Tahkola.

Metsähallitus myy ja vuokraa
parhaat tontit Syötteen ydinalueilta. 
Jos monipuolinen ulkoilu ja liikunta luonnonkauniissa ympäristössä 
on lähellä sydäntäsi, niin nämä tontit ovat juuri sinua varten.
Myytävät ja vuokrattavat tontit sijaitsevat rinteiden ja hissien
välittömässä läheisyydessä, Syötteen ja Ollukan upeissa maisemissa.
Pytkynharjun ja Riihikummun tontit taas sijaitsevat latu- ja
polkureitistön vierellä.

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

Tutustu koko tonttitarjontaamme osoitteessa www.laatumaa.fi

Tontti
tunturista?
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Syötteen Taksi 
palvelee 24H

Puh. 08 106 446
Samasta numerosta myös 

lentokenttäkuljetukset.

(0,82 € / min + ppm) 

kaarella tai ilman, myös proteesi, 
imetys, urheilu sekä bodyt

S–3XL 
useita 
värejä

Ma-pe klo 10-17, la klo 10-14
Toritie 2, Pudasjärvi  P. 0400-886158
www.vaatepuotihertta.fi

Ihanat 
Emma ihmehousut

Helppoa ja mukavuutta 
elämään!

Nauti 
hyvin istuvista 

liiveistä

Jungen
takit 
ovat nyt
täällä
Useita 
malleja 
ja kokoja

Syksyn takit ovat saapuneet!

AH-TELEPISTE 
Pudasjärvi, Toritie 2,

p. 08 824 120. 
Ma-pe 9-17, la 9-13
www.ahtelepiste.fi

OUKITEL virallinen
jälleenmyyjä

K7 6.0” näyttö
10 000mAh 
4GB/64GB

249€

VIRTAA METSÄÄN!

Uusi edullisempi 
”akkuhirmu”

Takuu 24kk

Syys-lokakuun aikana 
kaupat tehneille 

illallinen kahdelle 
Hotelli Iso-Syötteelle.

Puh. 040 581 9930

UUDIS- JA KORJAUS-
RAKENTAMINEN

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

Kosteusmittaukset ja kuntoarviot 
edulliseen hintaan.
Remonttiarvio veloituksetta 
ilman sitoutumusta!

www.msarkela.com

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Rukan rakentajatapahtuma
Rukalla alan toimijat kokoontuvat yhteen verkostoitumisen
ja ajankohtaisten asioiden päivittämisen merkeissä. 
Tapahtumassa yhdistetään huvi ja hyöty sekä pidetään hauskaa.

events.rukapalvelu.fi/ruskaraksa2018

Rukapalvelu Oy, Rukankyläntie 13
93830 Rukatunturi. P. 010 2710 500
safarihouse@rukapalvelu.fi www.rukapalvelu.fi

> Seminaareja  
ajankohtaisista asioista

> Tavarantoimittajien 
tuote-esittelyä

> Tutustumiskäyntejä 
paikallisiin yrityksiin

> Ohjelmapalveluja ja 
saunaelämyksiä

> Verkostoitumisillallinen 
eräleirissä

VARAA NYT >

Syötteen alue tärkeä metsästäjille ja 
koiraharrastajille
Syksyn lähestyessä Syöt-
teen alue on tärkeä tukikoh-
ta retkeilijöiden lisäksi myös 
metsästäjille ja muille koira-
harrastajille. Tänä syksynä 
haukku raikaa Pudasjärven 
ja Taivalkosken vaaramai-
semissa myös linnunhau-
kun mestaruuskilpailussa eli 
suomenpystykorvien Hauk-
ku-ottelussa. Kilpailu järjes-
tetään 6.-7.10. Syötteellä ja ki-
sakeskuksena toimii Hotelli 
Iso-Syöte. Ottelu järjestetään 
tänä vuonna 69. kerran. Jär-
jestelyistä vastaa Pudasjär-
ven metsästyspystykorva- ja 
ajokoirakerho, Taivalkosken 
kennelkerho sekä Oulun seu-
dun pystykorvakerho.

Suomenpystykorva edus-
taa arvokasta perisuomalais-
ta kulttuuriperintöä. Näitä 
ainutlaatuisia pikinokkia voi-
tiin pitää jo 1930-luvulla va-
kiintuneena rotuna ja vuon-
na 1979 suomenpystykorva 
julistettiin Suomen kansallis-
koiraksi. Suomenpystykorva 
ja pystykorvametsästys kuu-
luvatkin oleellisena osana 
suomalaiseen erämaisemaan. 
Niiden vaaliminen on eräs 
suomalaisten kenneljärjestö-

Suomenpystykorva on lähinnä puuhun lintua haukkuva 
koira, joka haukullaan ilmaisee, missä riista kulloinkin on.

jen kunnia-asioita.  
Suomenpystykorva on lä-

hinnä puuhun lintua hauk-
kuva koira, joka haukullaan 
ilmaisee, missä riista kulloin-
kin on. Riistaa hakiessaan 
koira liikkuu kohtalaisen laa-
jalla alueella löytäen metsä-
kanalinnut joko maasta tai 
puista erittäin tarkan haju- ja 
kuuloaistinsa avulla. Rodul-
leen tyypillisesti koira pitää 
sopivin väliajoin yhteyttä oh-
jaajaansa.

Linnun löydyttyä pysty-
korva seuraa mahdollisesti 
pakenevaa lintua useita sato-
ja metrejä. Seuratessaan lin-
tua ja menetettyään näköyh-
teyden koira tyypillisesti 
pysähtyy kuuntelemaan lin-
nun mahdollista puuhun is-
tumisääntä ja havaitsee näin 
lentäneen linnun istumapai-
kan pitkänkin matkan päästä. 
Linnun löydyttyä koira pyr-
kii haukullaan pysyttämään 
linnun puussa, kunnes ohjaa-
ja ehtii mukaan tilanteeseen. 

Näitä ominaisuuksia, eli 
muun muassa koiran haku- 
ja haukkutyöskentelyä sekä 
linnun seuraamista, arvioi-
daan ja pisteytetään kaksi-

päiväisessä Haukkuottelus-
sa. Kilpailujen päätteeksi 
yhdestä parivaljakosta kruu-
nataan sen vuoden mestari. 
Ottelu on Suomen Kennellii-
ton valtakunnallinen SM-kil-
pailu ja suomenpystykorvien 
vuoden tärkein tapahtuma. 
Kaksipäiväisen kilpailuun 
osallistuu yhteensä 12 kar-
sinnoista eteenpäin päässyt-
tä koiraa ympäri Suomen, 
sekä edellisen vuoden mes-
tari. Kokeiden tarkoituksena 
on myös pitää linnunmetsäs-
tys korkeatasoisena koiraur-
heiluna, tarjota mahdollisuus 
kilpailla ja kehittää lajin har-
rastajien yhteistoimintaa sekä 

vaalia ikivanhaa perisuoma-
laista eräkulttuuriperinnettä.

Viikonlopun aikana ylei-
söllä on mahdollisuus tutus-
tua rotuun, metsästykseen ja 
linnunhaukkukokeisiin kisa-
keskuksessa Hotelli Iso-Syöt-
teellä. Esillä on suomenpys-
tykorva-aiheinen näyttely, ja 
iltapäivän puolella tuloksia 
voi jännittää liveseurannan 
kautta. 

Tervetuloa 
seuraamaan kisoja ja 

tutustumaan
 suomenpystykorvaan! 

Karoliina Sarajärvi 
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Syötteellä koko perheen tapahtumapäivä lauantaina 29.9. 

- Luppovesi palaa jälleen 
Luppoveden rannalla järjes-
tetään lauantai-iltana 29.9. 
jo perinteeksi muodostu-
nut Luppovesi palaa tapah-
tuma. Syksyisessä, tunnel-
mallisessa iltatapahtumassa 
on ohjelmaa kaikenikäisil-
le sekä iloista yhdessäoloa. 
Ulkotulet, lyhdyt ja kyntti-
lät ja upea ilotulitus tuovat 
tunnelmaa tapahtumaan. 
Tänä vuonna musiikista vas-
taa Emilia Aarnio duo. Oh-
jelmassa on monia muka-
via juttuja erityisesti lapsille, 
jotka pääsevät testailemaan 
mm polkuautoja, huskyja, 
ongintakilpailu, korikiipei-
lyä, tuubikanootteja ja pal-
jon muutakin luontoaiheista 
puuhaa. 

Syötteen mökkiläisyh-
distys järjestää perinteisen 
Syötteen tikkamestaruus-
kilpailun naisten, miesten ja 

niPrinsessa tekee tatuointeja 
sekä intiaanikasvomaalauk-
sia. Perinteinen karkkibin-
go on kello 16. Tapahtuma 
maksuton, ainoastaan kas-
vomaalauksista ja tatuoin-
neista peritään kaksi euroa. 
Tulevan caravan talvikau-
den avajaiset ovat kello 22 
alkaen. 

Romekievarilla esiin-
tyy Emilia Aarnio Duo alka-
en kello 21 jatkuen kahteen 
saakka. 

Tapahtuman järjestää 
Syötteen matkailuyhdis-
tys, alueen yrittäjät ja toimi-
jat sekä OSAOn Pudasjärven 
matkailuosasto ja Pudasjär-
ven kaupunki. 

Tervetuloa koko perheellä 
nauttimaan ruskasta 

Syötteelle!

Urheilijoille, kuntoilijoil-
le ja kävelijöille suunnattu 
rento juoksutapahtuma eli 
yhdeksäs Huippukymp-
pi nostattaa sykettä lauan-
taina 29.9. lähtö kello 14. 
Juoksussa on omat sarjan-
sa kilpajuoksijoille ja kun-
toilijoille sekä naisille että 
miehille. Se on myös ylei-
sötapahtuma. Reitti läh-
tee Iso-Syötteen juurelta 
Romekievarilta ja päättyy 
tunturin huipulle Hotelli 
Iso-Syötteen pihalle. Mat-
ka on 10 kilometriä, ja se 
ei vielä hätkähdytä, mutta 
viimeisellä 2,7 kilometrin 
matkalla imetään mehut 
kilpailijoista. Nousua lop-
puosuudella on 202 metriä 
ja nousun jyrkkyys on pai-
koin yli 15 astetta.

Tavoiteaika naisille on 
38 min 50 sek ja miehil-
le 33 min 30 sek. Tapah-

tuman järjestäjän Pudasjär-
ven Urheilijoiden piirissä on 
ennakoitu, että kuka tahan-
sa selvästi alle 30 minuutin 
kympin juoksija pystyy tavoi-
teajan miehissä alittamaan.

Huippukympin yhtey-
dessä on kestävyysseminaa-
ri perjantai-iltana Hotelli Iso-
Syötteellä. Arttu Vattulainen 
kertoo juoksijauransa lap-
suudesta tähän päivään. An-
nemari ja Mika Kiekaran 
aiheena on: ”Kun aloitan kes-
tävyysharjoittelun – miten 
liikkeelle”. Seminaarin juon-
taa Jussi Saarela.

Veteraanisarjoissa reit-
tiennätyksistä tulee bonusta 
ja kaikkien kesken arvotaan 
lahjakortteja ja muita palkin-
toja. Molemmissa juoksuis-

sa jokainen osallistuja saa 
osanottomitalin ja sarjojen 
parhaat palkitaan. Ilmoit-
tautua voi tapahtumaan 
ennakkoon ja lauantaina 
kello 13 saakka kisakansli-
aan Hotelli Iso-Syötteellä. 

Polkujuoksu tuonut 
uusia juoksijoita
Isosyöte Classic Trail Run 
21 kilometrin polkujuok-
su juostaan kolmannen ker-
ran. Lähtö on kello 13.30 
Iso-Syötteen juurelta Rome-
kievarilta. Polkujuoksuta-
pahtumat ovat kasvattaneet 
koko ajan osallistujamääri-
ään ja siinä kehityksessä ha-
lutaan olla myös Pudasjär-
vellä mukana. 

Emilia Aarnio esiintyy 
Luppovesi palaa ja sen 
jälkeen Ravintola Rome-
kievarissa.

Luppoveden rannalla on luvassa runsaasti ohjelmaa mm. 
kokko ja ilotulitus. 

Luppovesi palaa tapahtuman ohjelmassa on huomioitu koko perhe.

lasten sarjoissa. Uutena asia-
na tuodaan ”Vuoden mökki-
läisen” julkaisemisen. 

Syötteen kyläyhdistys on 
myymässä herkullisia mak-
karoita ja lättyjä. Illan aika-
na voi ostaa myös paikallisia 
tuotteita ja käsitöitä. Kokko 
sytytetään kello 19.30 ja ilta 
huipentuu kello 20 upeaan 
taivaan värittävään ilotuli-
tukseen. 

Paljon tapahtumia 
Syötteellä järjestetään sa-
mana viikonloppuna myös 
useita muita eri tapahtu-
mia muun muassa perintei-
nen Huippukymppi ja pol-
kujuoksu. 

Tunturi Marketissa on 
avajaiset uuden yrittäjän 
Minna Puolakan järjestämä-
nä. Kävijöille tarjotaan kah-
vit ja kaupassa on tarjouksia. 

Kauppa on avoinna 10-21 ja 
Pub-ravintola kello 12-24. 

Luontokeskuksella on 
lauantaina ohjelmassa Kai-
ja-karhun kätkörata kierret-
tävissä kello 10-16, eloku-
va Heinähattu, Vilttitossu ja 
Rubensin veljekset kello 14 
ja lounaana tarjotaan lohi-
keittoa kello 11-15. 

Syötteen Mökkiläisyh-
distys järjestää kylätalolla 
45 minuutin ’Elämän ken-
gät ’-nykytanssiteoksen esit-
tämisen. Teos sopii katsot-
tavaksi ennen Luppovesi 
palaa juhlaa ja on oivallinen 
tapa tarjota tarinan, tanssin 
ja kenkien avulla kulttuuri-
elämys koko perheelle. 

Pärjänkievarilla tapah-
tuu lapsille ja lapsen mielisil-
le Lasten Lystit kello 14-16. 
TörkyPeikko laulaa, jump-
pauttaa ja leikittää, Intiaa-

Idolsista tuttu Emilia Aarnio Syötteellä
Oululainen Emilia Aarnio 
esiintyy lauantaina 29.9. 
Syötteellä Luppovesi pa-
laa -tapahtumassa ja sen 
jälkeen esittää livemusiik-
kia Romekievarissa. Co-
ver-bändien kanssa keik-
kailun aloittanut Emilia 
on viimeiset vuodet tuot-
tanut myös omaa materi-
aalia, jota hän esittää eri-
laisissa tapahtumissa. 

Suuren yleisön tie-
toisuuteen Emilia Aar-
nio tuli vuonna 2007, kun 
hän osallistui Idols-lau-
lukilpailuun. Nyt reilut 
kymmenen vuotta myö-
hemmin Emilia esiintyy 

edelleen ja opettaa musiik-
kia samalla myös muille.

-Laulaminen on ollut aina 
lähimpänä sydäntäni, oike-
astaan en tiedä mitä elämä 
olisi ilman sitä. Äitini on ker-
tonut, että opin laulamaan 
ennen kuin puhumaan ja 
loppua ei onneksi näy! Tällä 
hetkellä vaikutan Bilebändi 
Breezerissä, missä toimin so-
listina, pianistina ja kitaraa-
kin välillä soittelen. Bilekei-
kat antavat parhaimmillaan 
tunteen siitä, että yleisö on 
bändin kanssa yhtä ja tun-
nelma on silloin aina käsin-
kosketeltava! Kitara kuuluu 
päivittäin arkeen ja keikkaa 

pukkaa mukavasti, toteaa 
Aarnio tyytyväisenä.

Huippukymppi  
yhdeksännen kerran

Huippukymppi juostaan yhdeksännen kerran. Juoksus-
sa on runsaasti sarjoja ja kuntosarjoissa matkan voi kä-
velläkin.
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Pohjanrahdilla kuljetuksia 60 vuoden ajan
Pohjanrahti Oy täyttää 60 vuotta ja järjestää sen 
merkeissä on lauantaina 22.9. avoimien ovien 
päivän toimitiloissa hallilla Varastotie 6:ssa. 

Kävijöille esitellään toimitiloja ja kuljetuskalustoa 
sekä tarjotaan pyttipannua, munkkikahvit ja voi 

osallistua arvontaan. 

Pohjanrahti Oy on pudas-
järveläinen perinteikäs per-
heyritys, joka kuljettaa niin 
kappaletavaraa, elintarvik-
keita kuin postiakin. Myös 
muutot hoituvat. Historian-
sa aikana on kuljetettu myös 
puutavaraa ja ollut mukana 
ulkomaanliikenteessäkin. 

Yrityksen toiminta sai al-
kunsa vuonna 1958, kun Jor-
ma Lauhikari osti kuorma-
auton. Aluksi hän keskittyi 
puutavaran ja myöhemmin 
myös hakekuljetuksiin, joita 
jatkettiin vuoteen 1986 saak-
ka. Toimintaa jatkoi Risto 
Lauhikari, toimialana elin-
tarvikkeiden ja rahdin kul-
jetus.

Vuonna 2001 yritysmuoto 
vaihdettiin osakeyhtiöksi ja 
nimeksi tuli Pohjanrahti Oy. 
Vuosituhannen alussa yritys 
oli mukana myös ulkomaan-
liikenteessä. Yrityksen omis-
tajat vuodesta 2001 vuo-
teen 2013 olivat Auli ja Risto 
Lauhikari. ohjakset otti kol-
mas sukupolvi, kun veljek-
set Erkki ja Mikko Lauhikari 
ostivat yrityksen vanhem-
miltaan. Auli ja Risto jäivät 
työntekijöiksi ja ovat aktiivi-
sesti edelleen mukana kulje-
tusliikkeen toiminnassa.

Nuoret yrittäjät Erkki 
Lauhikari astui viisi vuot-
ta sitten yrittäjäksi 23-vuoti-
aana ja Mikko 21-vuotiaana. 
He ovat olleet autojen kyy-
dissä ja yrityksen toiminnas-
sa mukana pienestä pitäen ja 
heti ajokortin saatuaan toi-
mineet myös autojen kuljet-
tajina. 

Yrityksellä on toiminnas-
sa viisi autoa, jotka ovat vuo-
simalliltaan tuoreita. Kuor-
ma-auto kulkee päivittäin 
Oulun ja Pudasjärven välil-
lä, Toisella kuorma-autol-
la hoidetaan muutot ja rah-
tikuljetukset ja pienrahtien, 
muuttojen ja rahtien kul-
jetusta hoidetaan kahdella 
pienkuorma-autolla ja yh-
dellä pakettiautolla. Lisäksi 
vuokrataan traileria ja hen-
kilöauton peräkärryä. 

-Toiminta on vakiintunut 
siten, että on useampi kym-
menen toimeksiantajaa, joil-
le tehdään töitä. Vakituisia 
työntekijöitä on neljä yrittä-
jät mukaan lukien. Osa-aika-
työntekijöiden kanssa palk-
kaa maksetaan nykyisin 
seitsemälle henkilölle, ker-
too Erkki Lauhikari. 

Vaikka autot ovat jatku-
vasti tien päällä, isommil-
ta onnettomuuksilta on väl-
tytty.  

Yrityksen toiminta on ol-
lut Jukolantie 35:ssä, jossa 
on edelleen konttori. Kolme 
vuotta sitten hankittiin Iko-
sen kuljetusliikkeeltä noin 
200 neliömetrin halli Va-
rastotie 6:sta. Siellä säilyte-
tään kalustoa ja rahtitavaraa. 
Kuljetuskaluston huoltoja 
tehdään osittain itse ja käy-
tetään paikkakuntien auto-
korjaamoiden palveluja. 

Jorma Lauhikarin  
autot Sisuja 
Pudasjärven kuorma-autoi-
lijoiden historiikki kirjas-
sa ”Me ajetaan vaikka lei-

Veljekset Erkki ja Mikko Lauhikari ovat toimineet Pohjantahti Oy.n toiminnasta pienestä pitäen, yrittäjinä vuodesta 2013 
sukupolven vaihdoksesta lähtien kolmannessa polvessa. Taustalla yrityksen toimitilana toimiva halli Varastotie 6:ssa. 

pää uuniin” on yrityksen 
perustajasta Jorma Lauhika-
rista yrittäjätarina, joka täs-
sä hieman lyhentäen. Kirjaa 
on edelleen saatavana kir-
jakaupasta ja Kuljetuspu-
das Oy:llä sekä juhlapäivänä 
Pohjanrahdilta. 

Jorma Lauhikari aloitti 
automiehen uransa vuonna 
1953. Ensimmäinen työmaa 
oli rahdin ajo Osuuskaupan 
autolla yhdessä Niilo Salme-
lan kanssa. Muutaman vuo-
den kuluttua alkoi houkutel-
la yrittäjän ura. Hän hankki 
yhdessä Arvo Kuokkasen 
kanssa sora-auton. Tätä yh-
teistyötä kesti kolme vuotta.

Vuonna 1957 Lauhikarin 
perhe muutti omaan taloon 
silloisen Ouluntien varteen. 
Saman tien varrella asui 
muitakin automiehiä: Vil-
jo Kujansuu, Aarne Ikonen 
sekä Pentti ja Seppo Penttilä. 
Erityisen hyvä ystävä oli Ku-
ja-Ville, jonka kanssa Jorma 
usein sunnuntaiaamuisin 
raatasi viikon tapahtumista. 

Itsenäisenä yrittäjänä Jor-
ma aloitti vuonna 1958. Hän 
osti Sisu-merkkisen auton. 

Sen rungolle hän rakensi 
Naavalan pajalla puutava-
ranajoa varten mutkarekan, 
jossa keskiosa oli matalam-
malla kuin etuosa. Näin kä-
sin lastaaminen oli hel-
pompaa, nostokorkeus jäi 
pienemmäksi kuin normaa-
lilla lavakorkeudella.

Käsin lastaaminen alkoi 
tuntua liian työläältä ja hi-
taalta, niinpä Jorma osti -60 
luvun alkupuolella Hiab-
nosturin, joka oli ensimmäi-
siä nostureita Pudasjärvellä. 
Erillinen nostoauto Mersu 
vaihtui myöhemmin Kon-
tio-Sisuun. Jorma olikin van-
noutunut Sisun mies uransa 
loppuun asti. Hän halusi tu-
kea suomalaista työtä. Puu-
tavaraa hän ajoi mm. Kemi 
Oy:lle ja Metsäliitolle. Kon-
tiotuote Oy tuli toimeksian-
tajaksi vuonna 1980. Pää-
asiassa ajettiin haketta ja 
puutavaraa, jonkin verran 
kuljetettiin myös mökkipa-
ketteja. Rekkamiehen työ-
tään Jorma teki kuolemaan-
sa saakka kesäkuuhun 1986.

Heimo Turunen

Vuonna 1980 yrityksen perustaja Jorma Lauhikari haki uu-
den Sisun suoraan tehtaalta Karjaalta. Kuvassa hän on läh-
dössä ajamaan kohti Pudasjärveä. Kuva kuorma-autoilijoi-
den historian kirjasta.

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

RUNSAASTI
INVENTAARIOPOISTOJA!

Uutuus
METSÄSTYSASU 
Hunter Vision Pro 
turvacamopuku

259,-
Five Seasons 
joustava 
SADETAKKI

89,-
keltainen/metsänvihreä

Chevalier
luistamaton
METSÄSTYS-
HANSKA

49,-
Asics Flare/Rocket 
SISÄPELIKENGÄT
naiset ja miehet

59,-pari

Kaikki 
SÄHLYMAILAT

49,-pari

Junior

-50%
ovh.

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

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

* KAARI UPS -ladat- 
tavat sytyttimet,  
eri värejä ja malleja

* Avaimet kotiin ja 
autoon, myös  
ajonestoavaimet

* Teroitukset ja  
kaiverrukset

* Suutaripalvelut ja 
kenkienhoitotuotteet

Tervetuloa!

Tervetuloa kokemaan mahtavat 
maisemat sekä hienot ulkoilumaastot 

ympäri vuoden.

Puh. 044 343 8357

 VUOKRATTAVANA viihtyisä 
NÄKÖALAHUONEISTO 

(3+2 hlöä) 
Iso-Syötteen huipulla! 
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Luppovesi
palaa

www.syote.�

Mukava koko perheen iltatapahtuma 
Syötteellä Luppoveden rannalla 

siivittää syksyiseen tunnelmaan!

18.00
Ulkotulet
syttyvät

Luppovedellä 

19.00
Musiikkia, Emilia 

Aarnio duo

19.30
Kokon
sytytys

20.00
Upea

ilotulitus

Päivällä
Huippukymppi

-tapahtuma!
lauantaina 29.9.

Kivaa tekemistä  mm. polkuautoja, huskyja, 
ongintakilpailu, korikiipeilyä, tuubikanootteja ja  

paljon muuta luontoaiheista puuhaa. 
Syötteen tikkamestaruuskisat.  

Paikalla myös Syötteen kyläyhdistys, mökkiläisyhdistys 
sekä kauppiaat myymässä herkkuja.

Tervetuloa viihtymään koko perheellä!

 Caravan talvikauden 2018-19 AVAJAISET klo 22-

Romekievarilla 
Emilia Aarnio Duo klo 21.00-02.00

Kaija-karhun kätkörata 
kierrettävissä klo 10-16

Elokuva: Heinähattu, Vilttitossu ja 
Rubensin veljekset (S) klo 12.00

 Lasten Lystit klo 14-16 
lapsille ja lapsenmielisille

IntiaaniPrinsessa tekee tatuointeja 
sekä intiaanikasvomaalauksia 

Syötteen luontokeskuksella

Pärjänkievarilla

201810

www.sahkokivela.fi

LAADUKKAAT 
ILMALÄMPÖPUMPUT 

ASENNETTUNA

Monipuolista sähkö- ja 
kylmäalan huoltopalvelua

Myös vesi-ilma-lämpöpumput
hannu@sahkokivela.fi

Huollamme kaikenmerkkiset ilma-, maa- ja poistoilmapumput
Myös sähköasennukset

Tervetuloa!

AUKI JOKA PÄIVÄ. AJANKOHTAISET AUKIOLOAJAT FACEBOOKISTA. 
Polttoaineautomaatti 24/h

SYÖTEKYLÄNTIE 1257, puh. 044 032 2652

PERINTEINEN 
KYLÄKAUPPA!

ELINTARVIKKEET, POROJALOSTEET, 
TEKSTIILIT, TALOUSTAVARAT, 
MATKAMUISTOT, KAHVILA, 

MATKAHUOLLON PAKETTIPALVELU, 
VEIKKAUS SEKÄ 

PUDASJÄRVEN APTEEKIN PALVELUPISTE
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Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

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

testerit

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

maalaamo

Tervetuloa!

www.huonekalujavari.fi

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

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

Etsitään kuntan nostoon
sopivia metsäalueita
Kuntan nostoon ovat sopivia puustoltaan harvahkot mäntykankaat, 
joissa hyvä puolukka-mustikkavarvikko.
Kuntta nostetaan ennen hakkuita. 
Metsänomistaja saa kuntan nostosta tuottoa 1500-5000€/ha.

Ota yhteyttä: Jouko Piirainen puh. 050 412 0498 tai
sähköposti: jouko@piiraisenviherpalvelu.fi

Kirkkoahokatu 5 A, 87250 Kajaani

Syksy saapuu 
Ranuan eläinpuistoon
Lämpimän ja aurinkoisen 
kesän kallistuminen kohti 
syksyisempiä ilmoja saa eläi-
met

valmistautumaan pikku 
hiljaa talven tuloon. Loppu-
kesällä karhuille maistuu 
ruoka erityisen hyvin jolla 
ne täyttävät nahanalaisia va-
raravintovarastojaan pitkää 
talviunta varten. Jopa kym-
mensenttisen rasvakerrok-
sen turvin on kontion hyvä 
nukkua kovimman talven 
yli. 

Turkit tuuhenevat ja höy-
henpeitteet paksuuntu-
vat tulevien kylmien varal-
ta kaikkialla eläinpuistossa. 
Osa eläimistä varustautuu 
lumiseen aikaan myös naa-
mioitumalla. Naalit sekä lu-
mikko ja kärppä vaihtavat 
ruskeat kesäkarvansa valkoi-
seen talvipukuun.

Luonnossa linnut valmis-
tautuvat muuttomatkoilleen. 
Eläinpuistossakin syksy on 
muuttamisen aikaa. Lai-
nassa olleet kotieläinpihan 

eläimet ovat palanneet ta-
kaisin omiin koteihinsa odot-
tamaan seuraavaa kesää. 
Emojensa kokoisiksi varttu-
neet lapinpöllön pojat ovat 
jo pian valmiita pärjäämään 
omillaan ja valmiina muutta-
maan uuteen kotiin johonkin 
toiseen eläintarhaan.

Näin alkusyksystä hirvi-
eläinten sarvet alkavat olla 
täydessä mitassaan ja sar-
via peittävä nukkanahka ke-
loutuu irti. Urokset ovat nyt 
valmiita kiima-ajan koitok-
siin, tosin eläinpuistossa nii-
den ei tarvitse taistella haa-
remin herruudesta muiden 
kanssa sillä vain yksi täysi-
kasvuinen uros kerrallaan 
kuuluu kuhunkin laumaan. 
Niin suuri hirvisonni kuin 
pienempi metsäpeurahirvas-
kin ovat kaikin puolin kome-
aa katsottavaa paitsi lajin-
sa naaraiden, myös ihmisten 
silmissä.

Keväällä ja kesällä synty-
neille eläinlapsille tämä on 
ensimmäinen syksy. Hirven 

vasat syntyivät kevään viime 
lumille joten niille kylmä viti 
ei ole uusi asia, mutta metsä-
peuran vasa ja pöllöjen poi-
kaset saavat pian tutustua 
kokonaan uudenlaiseen ym-
päristöön kunhan ensilumi 
valkaisee maan.

Kirpeän kuulaat syyspäi-
vät saavat eläimet uudella 
tavalla virkeiksi kesän heltei-
den jälkeen.

Eläinpuistoa ympäröivän 
luonnon valmistautuminen 
talveen väriään muuttaen 
tuo oman lisänsä eläinpuis-
tokävijöiden elämykseen. 
Syksyinen ruska-aika on 
mitä mainiointa aikaa tutus-
tua arktisiin eläimiin Ranuan 
eläinpuistossa.

Lähtö Venäjän rajan tuntumasta, 
maali Tornion Karungissa. 420 km hyvää mieltä.

RR 1:  7. - 13.3.2019
RR 2: 8. - 14.3.2019
RR 3:  9. - 15.3.2019
RR 4:  10. - 16.3.2019

Lähtö

www.
syote.fi
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Markkinatunnelmaa
 Elomarkkinoilla 26. kerran

Vuoden taivalkoskisena palkittiin teatteriohjaaja Elsa Ruokangas. Palkitsijoina olivat kunnanjohtaja Jukka Mikkonen, 
kulttuuriohjaaja-tuottaja Heli Paaso-Rantala ja Taivalkosken Yrittäjien sihteeri Pirjo Jylkäs. 

Pohjois-Pohjanmaan liikunnan bussissa oltiin valmiita kes-
kustelemaan uusia liikeideoita, annettiin tietoa yrittäjyy-
destä ja apua sen kehittämiseen sekä tunnettiin huolta työ-
ikäisten hyvinvoinnista ja työkunnosta. 

Taivalkosken eläkkeensaajilla oli markkinoilla palvelemas-
sa aktiivinen noin 20 hengen joukko, jotka vastasivat teltan 
toiminnasta kahdessa vuorossa. 

Eläkeliiton Taivalkosken yhdistyksen teltalla oli vilkasta. Muurinpohjalettuja valmistui kahvin kanssa nautittavaksi, arpa-
jaisiin osallistuttiin ja oli myös monipuolista myytävää.

Taivalkosken Yrittäjien jär-
jestämät 26. Elomarkkinat 
olivat 24.-25.8. Taivalkoskel-
la. Vuoden taivalkoskinen 
palkittiin nyt kuudennen 
kerran. Palkinnon sai teat-
teriohjaaja Elsa Ruokangas. 
Valinnan tekee Vuoden tai-
valkoskelainen -toimikunta. 

Toimikunta perusteli va-
lintaa; Elsa Ruokangas on 
toiminut Taivalkosken kult-
tuurisihteerinä, josta jäi eläk-
keelle vuonna 2012. Hän 
on toiminut teatteriohjaaja-
na eri teattereissa ja ohjaa-
jana toimiminen on Elsan 
rakas harrastus. Hän tekee 
ohjauksia pyyteettömästi ja 
niin kauan kuin häntä ”tar-
vitaan” tai hänellä on ky-
syntää. Elsa on ohjannut 
erilaisia teatterinäytelmiä 
vuodesta 2000 lähtien. Li-
säksi hän on ollut 14 vuotta 
Taivalkosken Näyttämöyh-

Taivalkosken Yrittäjien teltalla Jukka Kivelä myymässä ar-
poja, jossa olivat arvokkaat voitot. 

Keskustan teltalla ajankohtaisista asioista keskustelemas-
sa Yrjö Moilanen, Ulla Parviainen, Kari Udd ja Soile Jokela.

distyksen puheenjohtajana, 
vuodesta 1993 alkaen. Elsa 
on toiminut ohjaajana pää-
asiassa Jokijärvellä. Viimek-
si hän ohjasi kuluneen kesän 
Olavi Virta -musikaalin. Oh-
jauksia on myös mm. Kosto-
Inkeen kyläseuralle viiden 
vuoden ajan sekä piipah-
ti yhtenä vuonna ohjaajana 
myös Kurtin kylällä. 

Uskoa omaan ja  
kanssakulkijoitten 
menestykseen
Markkinapuheen piti lauan-
taina oman paikkakunnan 
kansanedustaja Niilo Kerä-
nen. 

-Taivalkoskella on vali-
tettavan yleisenä sanontana, 
että ”mitä se hyvejää”. Ajat-
telin, että tällaisena mark-
kinapäivänä on hyvä luoda 
vähän katsausta siihen, että 

hyvejää se sittenkin. Nimit-
täin tässä pitäjässä on kyllä 
aina yritetty ja osattu yrittää. 
Nostan esille noin esimerkin 
omaisesti muutamia ihmi-
siä, persoonia ja sukuja, jot-
ka ovat olleet jo eläessään ja 
varsinkin jälkeenpäin mel-
keinpä pitäjän legendoja. 

Kalle Päätalo käy esimer-
kiksi jokaiselle ja on taatus-
ti vienyt Taivalkoskea tun-
netuksi niin, ettei kukaan 
häntä ennen eikä luultavas-
ti kukaan koskaan hänen jäl-
keensä. Jo historian hämä-
rästä yli kahden vuosisadan 
takaa on merkintöjä tyrämä-
kisestä Jaakko Räisäsestä, 
joka hallitsi paitsi 40-päistä 
perhettään myös kylää isäl-
lisin keisarin ottein. Pitäjän 
ensimmäinen kirkkoherra 
Juho Barkman runsaan sa-
dan vuoden takaa oli per-
soona, jonka kuningasaja-
tukset opintien tärkeydestä 

eivät oikein uponneet aika-
laisiin, mutta ovat saaneet 
arvostuksensa jälkipolvilta.

Runsaat sata vuotta sit-
ten Taivalkosken kirkonky-
lä alkoi rakentua vauhdil-
la. Saha oli ollut jo aiemmin 
ja kauppaa oli käyty mm. 
Jakkilan ja Jussilan talois-
sa, mutta pitäjän keskusta 
alkoi muotoutua, kun Eljas 
Karvonen perusti kaupan, 
jota suku sitten jatkoi ”Le-
hon porvarin” kauppakarta-
nossa. Yhtä merkittävää oli, 
kun Teppo Jakovleff perusti 
oman kauppansa, jonka his-
toria jatkuu edelleen Jalavan 
kauppana. Itse tunsin hyvin 
Jalavan Jannen, joka oli var-
sinainen legenda jo eläes-
sään.

Joki-Jussi on kuuluisa ka-
lamies, ja taivalkoskisten ke-
säjuhlan nimikin ennen Pää-
talopäiviä oli Joki-Jussin 
päivät. Satusetä Antti Lohi-

lahti oli kaikkien aikalais-
tensa tuntema. Nimismies 
Waenerbergin jäljet näky-
vät vieläkin, ja ainakin yhtä 
merkittävä oli Martti Moisa-
lan pitkäaikainen työsarka 
Taivalkoskella. Kulttuurin 
ja sivistyksen saralta on ihan 
pakko mainita kirjakauppi-
as Anni Vaalamo sekä rehto-
rit Tor-Erik Nyberg ja Kaija 
Paaso. Lestadiolaisuus, joka 
on ollut Taivalkoskella mer-
kittävä vaikuttaja, on myös 
kasvattanut laajalti tunnet-
tuja nimiä kuten Heikki Lo-
hilahti tai Paavo Vääränie-
mi.

Severus Lamminmäki ja 
VA Niskasaari olivat pitkä-
aikaisia kuntapoliitikkoja 
viime vuosisadan alkupuo-
lella ja K A Nevala oli kaik-
kien tuntema Romppaisen 
isäntä ja kunnan isä. 

Taivalkoskella voi vaikut-
taa, täällä voi yrittää ja täällä 
voi jättää jäljen, joka näkyy. 
Nämä esimerkit siksi, että 
myös tämän päivän taival-
koskinen saa uskoa itseensä, 
omaan ja kanssakulkijoitten-
sa toimintaan ja menestyk-
seen, totesi Niilo Keränen. 
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Repotie 2, 97700 Ranua (eläinpuiston vieressä)
p. 040 722 5569. 

Avoinna: Ma 10-17, Ti 10-14, Ke 10-14,To 10-14, Pe 10-17
www.facebook.com/ArlaPohjoisSuomi

ARLA POHJOIS-SUOMI 
MYYMÄLÄ

TERVETULOA OSTOKSILLE!
•  Arlan juustot ja jogurtit
•  Ingman jäätelöt
•  Myllyn Paras ja Vaasan 
 pakasteleivonnaiset, 
 -piirakat ja -pasteijat

•  Maataloustarvikkeet
•  Työkäsineet, -asut ja   
 jalkineet

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU
PALVELEE MYÖS PUDASJÄRVELLE!

Kysy lisää Topilta 050 466 0453.

•  Tilasäiliö- ja lypsykone- 
 huollot sekä asennukset
• Muut kylmäkoneiden ja 
 ilmalämpöpumppujen  
 asennukset ja huollot

• Myös traktoreiden  
 ilmastointihuollot ja  
 korjaukset
• Pajatyöt
• Päivystys

Meiltä löydät mm.

Perussuomalaisten teltalla olivat kuntalaisten kanssa kes-
kustelemassa ja ottamassa vastaan toiveita ja terveisiä 
Ahti Nevanperä, Hannu Huttu, Juuso Siira ja Outi Tiihonen. 
Ajankohtaisena asiana keskustelutti mm. edessä oleva uu-
den kunnanjohtajan valinta.

Markkinoiden juontaja Pertti Parkkila laittoi välillä suun 
makiaksi viime markkinoilla Vuoden taivalkoskisena palki-
tun kirkkoherra Tuomo Törmäsen tarjoamilla karkeilla. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä markkinoilla vierailivat 
asiantuntija Merja Paloniemi ja omistajanvaihdospalveluja 
hoitava Paula Pihlajamaa. 

Lapsille oli ilmainen tivoli kumpanakin markkinapäivänä.

Taivalkosken seurakunnan teltalla oli teemana ”Kaikki on 
armoa”. Kaikki saivat osallistua herkkukorin arvontaan. 
Makeisia tarjoamassa kanttori Marjukka Simuna ja lasteno-
hjaaja Sirpa Waenerberg. 

Yrittäjiltä hyvä  
palaute  
kuntayhteistyöstä 
Taivalkosken kunnanjoh-
taja Jukka Mikkonen sanoi 
markkinapuheessaan yri-
tyselämällä menevän Tai-
valkoskella hyvin, niin myös 
Taivalkosken kunnalla. Yh-
teistyö yrittäjien ja kunnan 
välillä toimii kaiken aikaa 
paremmin ja paremmin. Sii-
tä kertoo myös Suomen Yrit-
täjien tutkimus, jossa se kar-
toitti yhteistyön toimivuutta 
eri kunnissa ja alueilla. Tai-
valkosken vastausprosentti 
oli kyselyn parhaasta pääs-
tä. Samoin tilanne oli kyse-
lyssä maakunnan parhaasta 
päästä ja parempi kuin maa-
kunnan ja koko Suomen kes-
kiarvot. Kun tulokset tulivat 
julki, käsiteltiin ne kunnan-
hallituksessa ja sitten järjes-
tettiin yhteinen tilaisuus Tai-
valkosken yrittäjien kanssa. 
Siellä päätettiin yhdessä, 
että kahden vuoden kulut-
tua tehtävässä seuraavassa 
kyselyssä tulokset parane-
vat entisestään. työt on tosin 
tehtävä koko ajan. 

Kunnanjohtaja kertoi ol-
leensa kymmenen vuoden 
ajan markkinoilla, jona aika-
na markkinat on kehittynyt 
seuraamaan aikaansa. Hän 
kertoi, että ei ole vielä tark-
kaan suunnitellut mitä ai-
koo tehdä siirtyessään jou-
lukuun alussa eläkkeelle 
kunnanjohtajan virasta. 

-Seuraajaltani toivon ha-
lukkuutta panostaa kun-
nan elinvoimaisuuteen, di-
gitaalisuuden edistämiseen 
ja kunnan taloudenpidosta 
huolehtimiseen, totesi Mik-
konen. 

Yrittäjillä arpajaiset 
Taivalkosken Yrittäjien pu-
heenjohtaja Pekka Väärä-
niemi yhteistyön kunnan 
kanssa olevan toimivaa ja tu-
loksellista ja toivoi sen jatku-
van edelleen. 

Lauantaina musiikkia 
esitti Tyrävaaran peliman-
nit. Molempina markkina-
päivinä oli lapsille ilmainen 
tivoli. Yrittäjät järjestivät ar-
pajaiset, joissa ajettavan ruo-
honleikkurin voitti arvalla 
869 Seppänen Lauri, vene-
paketin moottoreineen ar-
valla 1061 Sirniö Ritva, säh-
köpolkupyörän arvalla 1068 
Filpus Hannu sekä akku-
ruohonleikkurin arvalla 415 
Sorvari Jouni. 

Myös muissa myynti- ja 
esittelypisteissä oli arpajai-
sia ja runsaasti monipuo-
lista ohjelmaa. Markkinoi-

den juontamisesta vastasi 
perjantaina Pertti Parkkila 
ja toisena markkinapäivänä 

lauantaina Esa Kemppainen. 

Heimo Turunen

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Ruska- ja jahtireissuille 
parhaat eväät

K-Supermarketista!

Olemme auki syksyn 

jokaisena päivänä!
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TUNTURIMARKETISSA JA PUBISSA
AVAJAISET LA 29.9. 

Kahvitarjoilu! 

ma-to 10-18
pe ja la 10-21

su 10-18 

pe 16-22
la 12-24  

P. 0440 838 668 olemme Facebookissa

Tervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

www.syote.fi

Syötteeltä markkinointia 
Keski-Eurooppaan ja Aasiaan

Syötteelläkin on saatu muun 
Suomen tapaan tänä kesänä 
nauttia todella aurinkoisesta 
ja lämpimästä kesästä. Mat-
kailijoita liikkui alueella ta-
saiseen tahtiin kesän aikana 
pyöräilemässä, patikoimas-
sa, marjastamassa, kalasta-
massa ja ihan vaan nautti-
massa kesätunturin rauhasta 
ja luonnosta. Nyt ilmassa on 
jo syksyn kirpeyttä ja kesän 
vehreys on vaihtunut kau-
niiseen tunturiruskan väri-
loistoon. 

Kesän aikana on myös 
puristettu loppuun AOR 
(Attractive Oulu Region) - 
hanke. Kolmivuotisen EU-

hankkeen aikana on edistet-
ty Syötteen ja Pudasjärven 
aluetta matkailukohteena 
erilaisin toimenpitein pää-
osin Keski-Euroopan ja Aa-
sian markkinoille. 

Hankkeen avulla toteu-
tettiin Syötteen alueelta ko-
konaisvaltainen pyöräily-
videopaketti, kesä-, syys- ja 
talvipyöräilyvideot, yhteis-
työssä Mikko ”Peltsi” Pel-
tolan kanssa. Myös alueen 
tärkeimpiä aktiviteetteja ja 
luonnon monimuotoisuutta 
sekä Syötteen majoitusmah-
dollisuuksia kuvattiin kan-
sainvälisen markkinoinnin 
tarpeisiin. 

Hanke mahdollisti omal-
ta osaltaan myös viime tal-
ven Go Expo Winter mes-
suilla talvimäen ja ison 
osaston kanssa mukana-
olon. Tässä messutapahtu-
massa yhdistyi myös upeal-
la tavalla alueen toimijoiden, 
Pudasjärven ja Kontion yh-
teistyö. Myös talven matka-
messuilla Syöte oli mukana 
hankkeen tukemana Oulun 
alueen yhteisosastolla. 

Hankkeen avulla on saatu 
jo selkeitä ja näkyviä tulok-
sia Syötteen matkailualueel-

le. Kansainvälisten matkan-
järjestäjien vierailut alueella 
ovat avanneet uusia mark-
kina-alueita ja -kanavia mm 
Japaniin. Matkanjärjestäjät 
ovat paketoineet ja tuotteis-
taneet uusia matkapaketteja 
alueelle ja turistiryhmiä Ja-
panista, Kiinasta ja Saksas-
ta on kasvavassa määrin jo 
vieraillut Syötteellä. Tule-
valle syksylle ja talvelle on jo 
myös varauksia näistä suun-
nista. 

Syötteellä on todella upe-
at puitteet ja vetovoimateki-
jät sekä kotimaisilla että kan-
sainvälisillä markkinoilla. 
Hanke on antanut alueelle 
paljon kasvumahdollisuuk-
sia ja yhteistyötä avattujen 
markkinoiden kanssa jatke-
taan tulevien hankkeidenkin 
puitteissa. 

Omalta osaltani suun-
taan tässä vaiheessa uusiin 
haasteisiin ja haluankin kiit-
tää Syötteen ja Pudasjärven 
toimijoita sekä Pudasjärven 
kaupunkia hyvästä yhteis-
työstä ja toivottaa antoisaa 
ja menestyksestä tulevaa tal-
vea!

Tarja Puutio 
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Vuoden mökkiläinen julkaistaan 
Luppoveden juhlassa

Runsas sienisato on osaltaan 
kerännyt mökkiläisiä Syötteel-
le. Sienien tunnistamista on 
opeteltu omassa Fb-ryhmäs-
sä ja Luontokeskuksen järjes-
tämällä kurssilla. Ruska hou-
kuttelee myös mökeille ennen 
talvikauden alkua. Aika mo-
nessa pihassa näkyy erilaisia 
polkupyöriä, jotka aktivoivat 
uusiakin ihmisiä luonnon pa-
riin. Syötteen kesämatkailu 
saa mukavasti jatkoa syksystä. 

Luppoveden juhla lauan-
taina 29.9. on alueen toimi-
joiden yhteistyön ponnistus. 
Mökkiläisyhdistys järjestää 
perinteisen Syötteen tikka-
mestaruuskilpailun naisten, 
miesten ja lasten sarjoissa. 
Mökkiläisyhdistys tuo uutena 
asiana Luppoveden juhlaan 
”Vuoden mökkiläisen” jul-
kaisemisen. Toinen lisäys on 
Syötteen Kylätalolla esitettävä 
45min ’Elämän kengät ’-ny-
kytanssiteos. Teos sopii hyvin 
katsottavaksi ennen Luppo-
veden juhlaa ja on oivallinen 
tapa tarjota tarinan, tanssin ja 
kenkien avulla kulttuurielä-
mys koko perheelle. 

Mökkiläisyhdistys on va-

Mökkiläisyhdistys on järjestänyt Syötteen tikkakisan usean vuoden ajan.

paa-ajanasukkaiden edunval-
vontaan keskittyvä yhdistys 
ja seuraamme ajankohtaisia 
uutisia herkällä korvalla. Uu-
tinen kaivoshankkeesta on 
asia, jota seuraamme aktiivi-
sesti. Samoin vireillä on mai-
semointiin liittyvät asiat parin 
vuoden takaisten kaivaustöi-
den jäljiltä. Tienvarret ja säh-
kökaappien ympäristöt eivät 
houkuttele matkailijoita ei-
vätkä lisää alueen matkailu-

arvoa. Mielenkiinnolla odo-
tamme infran kehittymistä; 
tuleeko liikennejärjestelyjä 
Safaritalon ja Tunturishopin 
alueelle, mikä on todellisuus 
hotellin ja monitoimitalon ra-
kentamishaaveista, onko rea-
listista suunnitella pyörätietä 
Eteläisestä Pytkynharjusta ky-
läkaupalle jne. Nämä ovat asi-
oita jotka koskettavat vapaa-
ajan asukkaiden lisäksi alueen 
vakituisia asukkaita.

Mökkiläistapaamisen kau-
pungin, Matkailuyhdistyksen 
ja alueen yrittäjien ja muiden 
toimijoiden kesken odotam-
me toteutuvan itsenäisyys-
päivän viikonloppuna, kun 
alueella on pidennetyn vii-
konlopun takia varmasti vä-
keä.

Katri Virtanen/pj Syötteen 
Mökkiläisyhdistys ry

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

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

Nauti ulkoilmasta säästä riippumatta.

Lasitettu terassi tai parveke avautuu kauniilla säällä ulkotilaksi, ja sulkeutuu suojaisaksi tilaksi
sateella tai tuulella. Lasitettuna terassi tai parveke laajentaa sisustusmahdollisuudet uusiin

ulottuvuuksiin. Nyt 6 kk koroton rahoitus. Saat halutessasi lasit edullisesti talvella. Saat näin nauttia
keväästä aikaisemmin.
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Alko
     •   Pudasjärvi 020 711 2843
     •   Taivalkoski 020 711 2847
     •   Tilauspalvelu/noutopiste
          Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668

Ambulanssi Hätänumero 112

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

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

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

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

Autopesupalvelut
     • Pudas-Kone Oy 08 822 415

Autopesupalvelut
 •  Pudas-Kone Oy 08 822 415

Caravan alue
     •  Syöteresort Caravan
          0400 499 215

Hammashoitola
     • Pudasjärvi 040 826 6541
     • Taivalkoski 040 860 9006

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

Hevospalvelut/Ratsastusta
     • Kelosyötteen Talli
      040 501 2895

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

Hostellit, retkeilymajat
     • Syötteen Kyläyhdistys
      retkeilymaja 045 673 3418

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

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

Kansallispuisto
     • Syötteen kansallispuisto
          040 583 1608

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

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

Kiipeilyseinä
     • Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

Kivikoruja
     • Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
     •  Syötteen Eräpalvelut
         050 528 6441

Kokouspalvelut
     • SyöteResort Pärjänkievari
          0400 499 216
     • Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     • Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000
     •  Syötteen Eräpalvelut
          050 528 6441
     •    Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400
     •  Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
   Rent Vuokraamo
   Rautio Safaritalo
  045 200 0212

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

Kuntosali
     •   Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

Kynsihoitola
     • Tarjan Kynsistudio
          Syötekylän Kaupalla
          040 733 0100

Leirikoulut
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

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

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

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

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

Majoitusvälitys
     • Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400

Matkailuyhdistys 
     •   Syötteen Matkailuyhdistys
         040 146 3566 

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

Observatorio
     • Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

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

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

Polttoaineet
     • Syötekylän Kauppa
         0440 322 652

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

Pudasjärven Kaupunki
     • 08 5875 5300

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

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

Ravintolat
     • Hotelli Iso-Syöte
          0201 476 400
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
     • Kelosyötteen kotakahvila
          040 765 202
   •  Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
     •   SyöteResort
          Pärjänkievari 
  0400 499 216
     •  Tunturi Pub Iso-Syöte
         044 083 8668
 •  Rinneravintola Romekievari 
  044 202 3595

Rinnekeskukset
     • Hiihtokeskus Iso-Syöte
          0201 476 471
     • Välinevuokraus 
  0201 476 476
     • Hiihtokoulu 
  0201 476 475
     •  Hissiliput 
  0201 476 471
     •  Hiihtokeskus Pikku-Syöte
          08 815 4000
     • 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
     • Syötteen siivous- ja  
  huoltopalvelut               
  0400 124 945
 •   Hyvän Mielen Palvelut 
  040 726 4272

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

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

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

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

Urheiluvälinekaupat:
       • Kesport Pudasjärvi 
  08 821 851 
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Lukijan kynästä
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Odotin kassajonossa vuoroani seuraten edelläni olevien kahden 
pikkulapsen toimia. Rohkeampi rimpuili ja kiemurteli sydämensä 
kyllyydestä jonoja erottavilla kaiteilla. Ujompi piteli sievästi kaiteis-
ta kiinni ja yritti hillitä toisen temppuilua. En malttanut olla kehaise-
matta ”voimistelevan” lapsen notkeutta. Kommentointini taustalla 
minulla oli ajatus rohkaista hillitympääkin lasta näyttämään taito-
jaan. Onnistuin sanavalinnassani ja toinenkin lapsi päästi itsensä irti 
aloittaen kaidekiemurtelun. Parilla kivalla sanalla huomion hänen-
kin taidonnäytteensä. Hymyilevä katse jonka häneltä sain, oli täynnä 
riemua ja ylpeyttä. Vaatimattomalla vieraan ihmisen antamalla huo-
mioimisella ja hyväksynnällä lapsi koki nousseensa rohkeamman 
temppuilijan kanssa samalle huomioiduksi tulemisen tasolle.

Perheet, työyhteisöt ja muut ihmissuhteet rakentuvat erialaisis-
ta yksilöistä. Jokaisella on tiedostamaton sisäinen tarve olla huo-
mattu ja arvostettu omana itsenään omissa ja eteenkin toisten sil-
missä. Ulospäinsuuntautuneen ihmisen on helpompi saada toisten 
huomio osakseen. Hiljaisemman ja mietteliäämmän tilanne on toi-
nen. Hän saattaa jäädä tahtomattaan jatkuvasti sivustakatsojaksi ja 
”näkymättömäksi”. Tällainen huomion saannin puute nakertaa ja 
heikentää itsetuntoa. Jokainen ihminen tarvitsee henkiseksi virran 
lähteekseen toisten ihmisten sanallista ja fyysistä läsnäoloa. Olem-
me toisillemme peilejä, joista tulkitsemme itseämme. Tutkimukset 
ja käytäntö ovat osoittaneet miten jo pieni vauva traumatisoituu ja 
kehitys kärsii, ellei hän saa turvallisuutta tuovaa huomiota ja kos-
ketuksen kautta tulevaa oman itsen määrittämiseen tarpeellista ko-
kemusta.

Pienet sanat, kuten tervehdys, etunimen mainitseminen puhu-
teltaessa tai kuulumisten kysyminen läheiseltä, työkaverilta tai vä-
hän oudommaltakin ihmiseltä, saattaa olla suuri asia hänen oman-
arvontunteelleen ja muiden joukkoon kuulumisen tunteeseen. 
Ihminen muistaa tällaisen kohtelun pitkään joko tiedostaen tai tie-
dostamattaan. On tärkeää kokea olevansa jonkin toisen huomioi-
misen arvoinen.

Terveystalon johtavan psykologin Tuija Turusen (Anna 18.6.2017) 
mukaan nähdyksi tulemattomuuden kokemus saattaa olla hyvinkin 
tuskallinen ja raateleva kokemus ihmisen henkiselle hyvinvoinnille 
missä elämän vaiheessa tahansa. Tällainen tilanne saattaa edesaut-
taa ihmisen omiin kykyihinsä luottamisen katoamisen. Yksikään ih-
minen ei saa olla toiselle ilmaa.

Sointu Veivo

Huomatuksi 
tulemisen riemu

Kaupunginvaltuusto aloitti 
syksyajan kokouskautensa
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui 4.9. ensim-
mäisen kerran kesän jälkeen. 
Kokouksen alussa valtuus-
ton puheenjohtaja Mari Käl-
käjä tiedotti valtuuston uu-
sista käytännöistä. Mikäli 
valtuutettu ei osallistu koko-
ukseen, on tästä eteenpäin il-
moitettava poissaolon syy. 
Valiokuntien katsaukset tu-
levat uutena valtuuston ko-
kouksien alkuun ja puheen-
johtajat pitävät nämä puheet 
puhujapöntöstä.  Samalla 
hän tiedotti, että valtuutetut 
tekevät valtuustoseminaa-
riretken Sodankylään 8.-9. 
marraskuuta. Tutustumis-
kohteina ovat muun muassa 
Hyvinvointitalo ja keskus-
keittiö. Linja-automatkal-
la keskustellaan ja kuullaan 
ajankohtaisia kuulumisia. 

Elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma kertoi valiokunnan 
tekevän yhteistyötä mah-
dollisimman monien taho-
jen kanssa. Lähiruokaasiassa 
on otettu askeleita oikeaan 
suuntaan. Lähiruokaa ovat 
liha-, kala- ja luonnontuot-
teet. Myös sirkkahanke on 
edistynyt yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Matkailussa 
kehitettävät kohteiden Oi-
nas-Panuma toivoi olevan 
mukana koko pitäjän alu-
eella. Hrisikaupunki-hank-
keessa etsitään joka kylältä 
hirsikohteita, joita kaupun-
ki voi esitellä ja ne olisivat 
myös tarvittaessa vierailu-
kohteina. 

Oinas-Panuma kantoi 

huolta ammattitaitoisen työ-
voiman riittävyydestä ja toi-
voi siihen jatkuvaa paneutu-
mista. 

Elinympäristövaliokun-
nan puheenjohtaja Kari Tyk-
kyläinen sanoi valiokunnan 
kiinnittäneen huomiota ih-
misten ja matkailijoiden viih-
tyvyyteen paikkakunnalla. 
Sarakylään on tulossa suun-
nitelma uutta valaistusta 
varten. Kaava-asiat ja Kuu-
samontien kehitteillä olevat 
liikennejärjestelyt kaupun-
gin muidenkin tieasioiden 
ohella, ovat olleet usein esil-
lä kokouksissa. Kokouksissa 
on vallinnut rakentava kes-
kustelun ilmapiiri ja Tykky-
läisen mielestä on positiivis-
ta, että valiokunnan jäsenet 
ovat eri puolilta pitäjää.

Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja Sointu Vei-
vo esitteli puheensa aluksi 
valiokunnan jäsenet, joista 
useita oli myös paikalla val-
tuuston kokouksessa. Kou-

Elinvoimavaliokunnan pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa.

Elinympäristövaliokunnan 
puheenjohtaja Kari Tykky-
läinen. 

Hyvinvointivaliokunnan pu-
heenjohtaja Sointu Veivo. 

luasiat ovat olleet paljon 
esillä muun muassa kiusaa-
miseen liittyvät asiat, sivu-
kylien koulujen oppimisym-
päristöjen modernisoinnin 
tarve . Sivukylille on jär-
jestetty jumppapiirejä etä-
nä. Sotea ja sen toteutumista 
seurataan tiiviisti. Palvelu-
seteleistä on otettu käyttöön 
varhaiskasvatuksen palvelu-
seteli ja siihen liittyvä sään-
tökirja. Asuntoneuvojan toi-
minnasta on saatu hyviä 
kokemuksia. Hyvinvointiva-
liokunta jalkautui Pudasjär-
ven markkinoille, jossa esi-
teltiin toimintaa ja otettiin 
vastaan kuntalaisten toivo-
muksia ja terveisiä. 

Talouspuolella  
pysytty budjetissa
Hyvinvointivaliokunta oli 
ohjeistanut perustamaan 
koulupsykologin viran Pu-
dasjärvelle. Sen seuraukse-
na Oulunkaaren kuntayhty-
mä perusti koulupsykologin 

työsopimussuhteisen va-
kanssin, johon hyväksyttiin 
kuluvalle vuodelle 28 000 
euron lisämääräraha. Vuo-
den 2019 määräraha huomi-
oidaan vuoden 2019 talous-
arviossa. 

Syötteen Ylä-Huuhkasen 
pohjoisrannalle hyväksyt-
tiin Huuhkasenkankaan ran-
ta-asemakaavan osittainen 
muutos. 

Kokouksen lopuksi hy-
väksyttiin talousarviototeu-
ma vuoden alusta kesäkuun 
loppuun. Kaupunginjohta-
ja Timosen mukaan kohtuu 
vakaasti on menty talousar-
vion puitteissa. Erikoissai-
raanhoitopuolella on ylitys-
tä budjetista 400 000 euroa. 
Taloudessa näkyy asioi-
den hoidon vaikeutumise-
na myös kolmen miljoonan 
euron valtionosuuksien ta-
soleikkaus. Hyvissä ajoin 
on valmisteltu ja varmistet-
tu rahoituspakettia tuleviin 
suuriin investointeihin. HT

Yhteisluvan johtajista 
Jorma Juurikka ja Markku 
Pirnes luovuttavat kierto-

palkinnon Esko Koskelalle. 
Luovutusta seuraa Keinäs-
perän Eräpoikien puheen-

johtaja Tatu Pirnes.

Hetekylässä neljä paikallista 
metsästysseuraa ovat muo-
dostaneet oman yhteislupa-
porukan yli 10 vuotta sitten. 
Yhteislupaan kuuluvat Seu-
lan Metsästysseura, Keinäs-
perän Eräpojat, Hetekylän 
metsästysseurue ja Jurvasen 
hirviporukka. Kaikkiaan hir-
ven  pyyntilupia yhteislu-
vassa on 25 kpl.

Yhteislupaporukka jakoi 
15.9. luvat seurueille. Samal-
la pidettiin Keinäsperän Erä-
poikien uudella ampuma-
radalla seurueiden välillä 
ampumakilpailu. Kilpailuun 
osallistui jokaisesta seuru-
eesta neljä ampujaa, joista 
kahden tuli olla alle ja kah-
den yli 50-vuotiaita. Kisan 
voitti Hetekylän metsästys-
seurue. SJ

Hetekylän yhteislupaporukan eräkuulumisia

Männyn käpykeräys alkaa 
lokakuun alussa metsänhoi-
toyhdistyksessä. Lämmin 
kesä on nostanut lämpösum-
man riittävän korkeaksi, jot-
ta männyn kävyt ovat tu-
leentuneet keruukelpoiseksi. 
Keräyskohteiksi soveltuvat 
hyvälaatuisten männiköiden 
päätehakkuualat sekä har-
vennushakkuut. Lisäksi voi-
daan kerätä taimikoista, jol-
loin työturvallisuuteen pitää 
kiinnittää erityistä huomiota. 
Käpyjen keräyksen voi aloit-
taa heti, mutta keräykseen 
tarvitsee aina maanomista-
jan luvan. Silloin kun hakkuu 

on käynnissä, on syytä odot-
taa koneiden töiden loppu-
mista työtuvallisuuden takia. 
Kävyt toimitetaan sovittuna 
vastaanottopäivänä metsän-
hoitoyhdistyksen varastol-
le. Ensimmäinen vastaanot-
topäivä on maanantaina 1.10. 
mhy:n varastolla.

Kerää vain terveitä, au-
keamattomia männyn käpy-
jä. Ne ovat tasavärisiä ja kiin-
ni viimeisen vuosikasvaimen 
tyvessä. Alle kolmen sentti-
metrin pituisia käpyjä ei ote-
ta vastaan.

Antti Härkönen 

Männyn käpykeräys 
alkamassa

7

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

Pyydä tarjous!
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät  
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
matti@pohjois-suomenkattoasennus.com

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!

* katto- ja seinäpeltiasennukset 
* piipunpellit ja -listat
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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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

METALLIROMUN KERÄYS

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

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 
AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti 
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

LAKIPALVELUJA

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

VARAOSAT
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

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

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Puukaupassa tulossa ennätysvuosi - metsänhoitoon panostettava
Kuluvan vuoden puukaup-
pa on käynyt vauhdikkaas-
ti ja puuta on ollut hyvin 
tarjolla. Tammi-elokuussa 
Poh-jois-Suomen ostomää-
rä oli kolmanneksen edellis-
vuotta suurempi: 4 884 000 
kuutiometriä. Pohjois-Poh-
janmaalla alkuvuoden puu-
kauppa on reilun neljän-
neksen edellisvuotta edellä 
2 408000 kuutiometriä. Kai-
nuussa kauppa käy en-
nätystahtiin ja Lapissakin 
puukauppa on kirinyt hiljai-
semman talven jälkeen vii-
mevuotta vilkkaammaksi.

PTT:n tuoreen kansanta-
lousennusteen mukaan Suo-

men talouden noususuh-
danne jatkuu edelleen ensi 
vuonna, vaikkakin hidastu-
en. Pahin uhka maailmanta-
loudelle tulee Kiinan ja Yh-
dysvaltojen kauppakiistasta, 
joka on yhä kärjistymässä. 
Massa-, kartonki- ja pape-
riteollisuuden markkinati-
lanne on säilynyt ennallaan. 
Vientimäärät ja -hinnat Suo-
mesta ovat kasvaneet viime 
vuodesta, ja toimialan kan-
nattavuus on säilynyt erin-
omaisena. Sahatavaran vienti 
sen sijaan supistui ensimmäi-
sen vuosipuoliskon aikana 
kokonaisuudes-saan neljä 
prosenttia edellisvuodesta. 

Kuusisahatavaran markki-
nanäkymää lähitulevaisuu-
dessa eniten hei-kentää erit-
täin laajat kirjanpainajatuhot 
Keski-Euroopassa ja Ruotsis-
sa. Ruotsalaisilla sahatava-
ran tuottajilla on myös heik-
ko kruunu puolellaan. 

Leimikon  
kilpailutusta ja  
katkonnan valvontaa
Kotimaan puumarkkinanä-
kymä jatkuu edelleen myön-
teisenä. Metsänhoitoyh-
distysten arvion mukaan 
kaikil-le puutavaralajeille on 
kysyntää. Tuoreen Metsätut-

ka-kyselyn perusteella pa-
rantunut puun hintataso sekä 
kasvanut kysyntä ovat nä-
kyneet ja näkyvät metsän-
omistajien puun myyntiai-
komuksissa. Metsätutkan 
pe-rusteella metsänomista-
jat odottavat kuitupuun hin-
tatason edelleen vahvistuvan 
ensi vuoden aikana tämän 
syksyn hintatasoon verrattu-
na.

Jokaisen puukaupan on-
nistumisessa kilpailutus ja 
katkonnan valvonta ovat 
avainasemassa. Keskimääräi-
sessä leimikossa katkonnasta 
johtuvat erot eri ostajien vä-
lillä voivat olla tuhansia eu-

roja. Puukauppaa miet-tivien 
metsänomistajien kannattaa 
aina tarkistaa paikallinen 
puun kysyntä- ja hintatilanne 
oman alueen metsänhoitoyh-
distyksestä. Heiltä löytyy kai-
kissa puumarkkinatilanteis-
sa ajantasaisin, monipuolisin 
ja tarkin puukauppatieto. Li-
säksi tilastoimattomat hin-
ta- ja määrälisät sekä kirjavat 
puutavaralajien hinnoittelu-
käy-tännöt ovat yleisiä, hei-
kentäen julkisten hintatilasto-
jen hyödynnettävyyttä.

Taimikot hoitoon  
Syksyllä kannattaa myös teh-
dä taimikoiden varhaishoitoa 

sekä nuoren metsän hoitotöi-
tä. Metsätalouden kannatta-
vuuden näkökulmasta mo-
lempien työt pitää tehdä 
ajallaan. Molempiin työlajei-
hin on myös hyvin runsaasti 
Kemera-rahaa käytettävissä, 
mitä ei kannata jättää hyö-
dyntämättä.

MTK:n kenttäpäälliköi-
den kokoama puumarkkina-
katsaus

Antti 
Härkönen 

Kivapuhe-hanke vie yhdenvertaista nuorisotyötä ympäri Pudasjärveä
”Mistä hyvä ja turvallinen 
luokkahenki koostuu?” kan-
nustaa Kivapuhe-hankkeen 
projektipäällikkö Siiri Sari-
as oppilaita pohtimaan hank-
keen järjestämässä teemapäi-
vässä. Oppilaat pohtivat asiaa 
ensin pienryhmässä ja ajatuk-
sista kootaan sitten luokan 
yhteiset pelisäännöt. Teema-
päivät on toteutettu tänä syk-
synä yhteistyössä liikuntatoi-
men sekä Hirsikampuksen 
oppilaiden kanssa. Sivukylien 
kouluista lukuvuoden alus-
sa on vierailtu Hirvaskoskel-
la ja Kipinässä ja tulevat viikot 
vievät Kivapuhe-porukkaa 
ympäri Pudasjärveä. Han-
ke on ollut tekemässä avauk-

sia koulunuorisotyön kehit-
tämiseksi Hirsikampuksella, 
mutta sivukylille ja Lakaril-
le suunnattujen teemapäivien 
tavoitteena on viedä yhden-
vertaisuutta edistävää nuori-
sotyötä ympäri Pudasjärveä 
sinne, missä lapset ja nuoret 
ovat parhaiten tavoitettavissa, 
eli kouluille.

Teemapäivissä on aina jol-
lakin tasolla läsnä yhdenver-
taisuuden ja syrjinnän vas-
taiset teemat ja tänä syksynä 
näitä on käsitelty alakouluil-
la erityisesti hyvän ryhmä-
hengen näkökulmasta. Tee-
maoppitunti toteutetaan 
pihalla, eikä se sisällä pelk-
kää puhetta, vaan sisältö on 

samalla kevyesti liikuttava ja 
ryhmäytymistä tukeva. Tur-
vallinen ja hyväksyvä kou-
luympäristö alkaa toimivas-
ta ryhmästä. Kaikista ei tule 
keskenään hyviä kavereita, 
mutta tärkeintä onkin yrittää 
tulla ihmisten erilaisuuksis-
ta huolimatta kaikkien kans-
sa toimeen. Sama pätee kou-
lun ulkopuolella myös muihin 
ryhmiin ja yhteisöihin. 

Pitkin hanketta toteu-
tettuja teemapäiviä on 
suunniteltu ja kehitetty 
yhdessä nuorten kanssa. Maa-
hanmuuttajanuorten mukana-
olo on mahdollistanut oppilai-
den kuulla ja kysyä nuorten 
kulttuureista ja maahanmuu-

ton taustoista. Toisaalta suun-
nittelussa ja toteutuksessa mu-
kana olleet tukioppilasnuoret 
ovat huomanneet, että tällai-
set päivät ovat omiaan hälven-
tämään myös alakoululaisten 
kohdistamia ennakkoluuloja 
yläkoululaisia kohtaan. Yksi 
tukarinuorista tiivistikin tä-
män hyvin yhden teemapäi-
vän päätteeksi: ”Niillä (ala-
koululaisilla) ei oo sitten niin 
pahoja ennakkoluuloja ylä-
koululaisia kohtaan, kun ne 
näkee täällä, että mehän ol-
laan mukavia, eikä yhtään pe-
lottavia!” HT

Kivapuhe-hankkeen teemapäivätoimintaa esitellään 25.9. Helsingissä Opetus- ja kult-
tuuriministeriön järjestämässä vihapuheen vastaisten hankkeiden päätösseminaarissa.

Hirsikampus tiedottaa:
Hirsikampuksella järjestetään vanhempainilta maanantaina 24.9. klo 16.30 kaikille kam-
puksen 5.-9. luokkien huoltajille ja opettajille. Vanhempainillassa nuorisotutkija Tomi 
Kiilaskoski puhuu aiheesta Nuorten maailmat koulussa - koulu koettuna ympäristönä, 
koulukiusaaminen ja tavallisuuden vaade, kouluyhteisö ja ryhmäsuhteet.

Pelisäännöt olivat esillä Hirvaskoskella vierailtaessa.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

10

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy
Oulun NMKY:n Mieslaulajat

Johtaa Ahti Sepp

Hirsikampuksella Pudasjärvellä
su 30.9.2018 klo 15.00

Liput 10€

Lions Club 
Pudasjärvi ry

Oulun NMKY:n 
Mieslaulajat

Sinivalkoinen 
konsertti

Yhteistyössä:

Esitys 1: Hirsikartanon monitoimitilassa 
(Kauppatie 41) la 29.9.2018 klo 14.00. 
Esitys tarjotaan Hirsikartanon asukkaille, 
muille liput 5€

Elämän käännekohtia tutkiva,
ikäihmisten yhteisöstä ammentava
NYKYTANSSITEOS,
jossa liikkeen, äänen, puheen ja tanssin keinoin 
tarkastellaan ihmisen koko elämänpolkua.

Järjestäjinä Syötteen Mökkiläisyhdistys ry ja
 Lions Club Pudasjärven puolisot

Esitys 2: Syötteen kylätalolla 
la 29.9.2018 klo 17.30. 
LIPUT 5€. Kesto noin 45 min. 
SOPII KOKO PERHEELLE!

Matkaajina: Henna-Maria Hanhineva ja Merja Männikkö
Äänimaailma: Otto Alhroos

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
la 22.9.2018 klo 21.00–01.00

Pintamon kyläseura

rykimäTanssiT 
PinTamolla

solisTina 

eero magga
Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri)

myyTävänä mm. PoroTorTilloja. 
kilPailuna suoPunginheiTTo.

hirviliiTerissä karaoke koko illan.

PUDASJARVI.FI

HAEMME TILOJA VUOKRALLE  
VARHAISKASVATUSKÄYTTÖÖN
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatus hakee 
vuokralle päiväkotitiloja tai ryhmäperhepäivähoito-
tiloja omakotitalosta tai suurehkosta rivitaloasun-
nosta kaupungin keskustan alueelta ajalle 1.11.2018 
-30.06.2019.
Yhteydenotot 01.10.2018 mennessä varhais-
kasvatuksen aluejohtajiin: Merja Kemppainen  
puh. 0400 626 513 tai Jaana Rajala puh. 040 504 3241.

Pudasjärvellä 17.9.2018 
Varhaiskasvatus

PUDASJARVI.FI

PERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄ 
HAETTAVANA
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatus hakee per-
hepäivähoitajaa keskustan alueelle hoitajan kotona 
tapahtuvaan perhepäivähoitotyöhön 1.11.2018 al-
kaen toistaiseksi.  Työ on päivätyötä.  Palkkaus KV-
TES:n liitteen 12 mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.  Valitun on 
esitettävä rikosrekisteriote, joka vaaditaan lasten 
kanssa työskenteleviltä sekä hyväksytty todistus 
terveydentilasta.  
Hakemukset tulee toimittaa 1.10.2018 klo 15 mennes-
sä internetissä os. pudasjarvi.fi/perhepaivahoitaja tai 
postitse os. Pudasjärven kaupunki/Pikku-Paavalin 
päiväkoti, PL 10, Puistotie 1, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärvellä 17.9.2018 
Varhaiskasvatus

Koskenhovilla su 23.9.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

REUMAVIIKONLOPPU 
ROKUALLA PE-SU 19.-21.10

Ilmoittautuminen ti 2.10 mennessä.
Taimille puh. 040 530 6839.

Tervetuloa!

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

lauantaina 13.10.2018.
Lähtö linja-autoasemalta klo 9.00 ja 
paluu samaan paikkaan klo 17.00.

Retken hinta 20 euroa jäseniltä ja 
30 euroa ei jäseniltä (hintaan sisältyy lippu ja matka).

Ilmoittautumiset su 30.9. mennessä
 Raijalle 044 238 0982. Tervetuloa mukaan!

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET

TEKEVÄT RETKEN OULUUN
KÄDENTAITO- JA 

HYVINVOINTIMESSUILLE 

Jokainen meistä 
ansaitsee joululahjan
Vaikka elämme ruskan kau-
neinta aikaa, on lähestyvä 
joulun aika jo mielessäni. Tä-
näkin vuonna järjestän nyt jo 
kolmatta kertaa Joululahja-
keräyksen. Kohteet ovat tu-
tut jo viime vuodesta. 

Lahjoituksia ovat ystäväl-
lisesti luvanneet ottaa vas-
taan Halla Cafe & Catering 
sekä Pudasjärven Kirjakaup-
pa. Näihin keräyspisteisiin 
voi toimittaa lahjoitukset. 

Pakettien sisältö on jäl-
leen tarkoitus olla sama kuin 
aiemminkin: Jotain lämmin-
tä (villasukat, kinttaat), kah-
vipaketti ja jotain suun ma-
kiaa (kettukarkit sopivat 
useimmille). Aiempina vuo-

sina myös piparkakkuja on 
tullut sekä muita leivonnai-
sia. Lahjoitettavien tuottei-
den tulee olla uusia. 

Minä käärin jälleen pake-
tit tonttutehtaassani. 

Lahjapaperia kuluu pal-
jon, sitä on myös minulle 
lahjoittaneet yritykset ja yk-
sityiset, sekä teippiä, lahja-
nauhaa ja kortteja. Kaikkia 
näitä tarvitaan jälleen. 

Toivottavasti saamme jäl-
leen yhdessä koottua paket-
teja annettavaksi ja näin jo-
kainen meistä saa tuntea 
jouluiloa!

Päivi Pohjanvesi

Tervetuloa!

Keskustan Kurenalan 
paikallisyhdistyksen 

YLIMÄÄRÄINEN YLEINEN KOKOUS
pidetään su 23.9. 2018 klo 19 

kaupungintalo, kahvio.
Asiana piirikokouksen asioiden 
valmistelu ja eduskuntavaalit. 

VUOKRATTAVANA

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA
Kalustettu, 
remontoitu 

HUONEISTO, 
46m2, Paukkerinharju 

(Niskalantie 9). 
Tilava keittiö, 2 huonetta, 

eteinen, khh, ph. 
Vuokra 260€/

kk+vesi&sähkö. 
p. 040 545 6941 

(iltaisin)

Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 1 h+k 42 m2, 1 h+k 25 
m2. P. 0400 512 997.

Rt-osake  80 m2 Puistotie 10 
as 1,  heti vapaa. P. 040 7215 
087 Eila Piri.Piano p. 044 082 3450.

OSTETAAN

HALUTAAN 
OSTAA

JÄRVENRANTA-
TONTTI 

n. 50 km säteellä 
Pudasjärven keskustasta.
P. 0400 294 640. 

PERATTUA MUIKKUA 
TI 25.9. KLO 11.-11.15 ASMUNTI P-PAIKKA 

PUDASJÄRVEN-RANUAN RAJA.
KLO 12-14 PUDASJÄRVEN TORI

KE 26.9. KLO 9-9.15 HETEKYLÄN ENTISEN 
KAUPAN PIHA.

MYYTÄVÄNÄ MYÖS PURKITETTUA MUIKKUA. 
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Kirjailijavieras Terhi Friman Pudasjärven kirjakaupassa la 22.9. klo 11.
Ylijäämäruoan jako ma 24.9. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Huippukymppi -kestävyysseminaari pe 28.9. klo 18-21. Tunturihotelli Iso-Syöte, 
Isosyötteentie.
Huippukymppi & Iso-Syöte Trail Run la 29.9. klo 9, Iso-Syöte, Isosyötteentie.
Luppovesi palaa!  la 29.9. klo 18. Luppovesi, Iso-syöte.
Elämän kengät nykytanssiteos la 29.9. Hirsikartanon monitoimitilassa (Kauppatie 
41) la 29.9. klo 14.00. ja Syötteen kylätalolla la 29.9.2018 klo 17.30.
Sinivalkoinen konsertti su 30.9. klo 15, Hirsikampus, Nyynäjäntie 5.
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la 3.11. Saarenkylän NS Rovaniemi klo 20-24
Tanssimatka

Lähtö klo 18 S-market linja-autopysäkki.
Matkan hinta 35 € sis. kyyti ja tanssilippu.

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti)
Sointu Veivo 040 758 4183,

Heimo Turunen 0400 385 281, 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Valentin, Afrikan tähti & Armi Tenkula

Mitä tehdä, kun puhe sammaltaa ja 
käsi ei tottele
Eläkeliiton järjestämä luen-
to 18.9. oli yleisömenestys, 
sillä Suojanlinnan salissa oli 
125 kuulijaa. Luennoimas-
sa oli alan asiantuntija sekä 
tutkija neurokirurgi dosentti 
Sami Tetri Oulusta. Luennon 
aineena oli avoverenkierron-
häiriöt ja siihen liittyvien oi-
reiden tunnistaminen. Tetrin 
alustuksen jälkeen nämä asi-
at herättivät yleisössä mie-
lenkiintoa ja kyselyaikaa 
käytettiin runsaasti. Luen-
non työnimenä oli ”mitä teh-
dä, kun puhe sammaltaa ja 
käsi ei tottele”? Jo edellä to-
dettu aiheen nimi kuvaa viit-
teitä oireista todellisuuden 
tultua kohdalle - miten tuli-
si toimia, kun puhe sammal-
taa ja käsi ei tottele. 

Aivoverenkiertohäiriös-
tä todettiin tutkimusten mu-
kaan seuraavaa. Se on kol-
manneksi yleisin kuoleman 
syy (syövän ja sydänkohta-
uksen jälkeen) ja yleisin ai-
kuisten pysyvän vammau-
tumisen syy. Joka kuudes 
meistä saa aivoverenkierto-
häiriön ja joka neljäs on työ-
ikäinen. 

Lisäksi kuulimme riski-
tekijöistä, joita olivat diabe-
tes, ylipaino (tavoite: BMI 
25, vyötärönympärys mie-
hillä 94 cm ja naisilla 80 cm), 

tupakointi, verenpainetau-
ti, rytmihäiriöt ja eteisvärinä. 

No mitä sitten voimme 
ennalta itse kukin tehdä. 
Asiantuntijoiden sekä tut-
kimusten mukaan liikunta 
vähentää sydän- ja verisuo-
nisairauksia aivoverenkier-
ron häiriöt mukaan luettu-
na. Vähän liikkuvilla AVH:n 
suhteellinen riski on 2,7-ker-
tainen aktiivisiin verrattuna. 
Reipas kävely puoli tuntia 
päivässä vähintään viitenä 
päivänä viikossa palauttaa 
riskin normaaliksi. 

Esityksessä tuli hyvin ku-
vattuna se hoitoketju, joka 
tulisi toteutua parhaimmil-
laan, jos aivoverenkierron 
häiriö ilmaantuu meille ke-

Eläkeliiton järjestämä avoverenkierronhäiriöt ja siihen liittyvien oireiden tunnistaminen 
-luento Suojalinnalla oli yleisömenestys, kuulijoita oli 125. 

Tutkija, neurokirurgi, dosentti Sami Tetrin mukaan liikun-
ta vähentää sydän- ja verisuonisairauksia aivoverenkierron 
häiriöt mukaan luettuna.

nellä tahansa. Välitön tut-
kimuksiin ja hoitoon ha-
keutuminen TIA:n jälkeen 
vähentää aivoinfarktin suh-
teellista riskiä jopa 90 pro-
senttia verrattuna kiireettö-

mään arvioon.
”Hoitoketju on niin vah-

va kuin sen heikoin lenkki” 

Heleena Talala

Keskustalla jäsenvaalit 
kansanedustajaehdokkaista
Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan piirin jäsenet ää-
nestivät jäsenvaalissa kan-
sanedustajaehdokkaista 
viikonloppuna 15.-16.9. En-
nakkoäänestys suoritettiin 
keskiviikosta perjantaihin 
12.-14.9. Pudasjärven osal-
ta äänestyspaikkoja oli yh-
teensä kymmenen, joissa 123 
äänestäjää käytti äänioike-
uttaan. Ääni tuli antaa kol-
melle eri ehdokkaalle ja näin 
ollen ääniä annettiin yhteen-
sä 369 kappaletta. Pudasjär-
ven osalta äänestysprosentti 
oli Oulun vaalipiirin alueella 
keskiarvoa korkeampi. Pu-
dasjärvisistä Vesa Riekki oli 
12 sijalla 218 äänellä ja Anni-
Inkeri Törmänen sijalla 14, 
ääniä 176. Tarkistuslasken-
ta suoritetaan ja vaalin tu-
los vahvistetaan perjantai-
na 21.9. Tuloksen vahvistaa 
vielä piirihallitus perjantai-
na 28.9. 

Eduskuntavaaliehdok-
kaat nimetään piirikokouk-
sessa Tyrnävällä 13.10. Kah-
deksan eniten vaalissa ääniä 
saanutta henkilöä piiriko-
kous nimeää kansanedusta-
jaehdokkaaksi. Sijoilla 9-15 
on viiden ehdokkaan muu-
tosoikeus. Muutosoikeutta 
käytettäessä voidaan ehdok-

kaaksi asettaa myös sellai-
nen henkilö, joka ei ole ollut 
ehdokkaana jäsenäänestyk-
sessä. Kainuusta nimetään 
vielä kolme ehdokasta. 

1.Sipilä Juha Kempe-
le 1653, 2. Kinnunen Mikko 
Reisjärvi 914, 3. Rantakan-
gas Antti Haapavesi 887, 4. 
Pylväs Juha Ylivieska 844, 5. 
Mattila Hanna-Leena Raahe 
603, 6. Niinikoski Eija-Riit-
ta Nivala 590, 7. Parviainen 
Ulla Kuusamo 434, 8. Ait-
takumpu Pekka Oulu 403, 
9. Kolmonen Jukka Oulu 
377, 10. Ylitalo Jussi Tyrnä-
vä 311, 11. Savola Ulla Haa-
pajärvi 264, 12. Riekki Vesa 

Pudasjärvi 218, 13. Karjalai-
nen Harri Taivalkoski 198, 
14. Törmänen Anni-Inke-
ri Pudasjärvi 176, 15. Nikula 
Antti Kalajoki 172, 16. Lehto-
nen Marjut Oulainen 160, 17. 
Nikula Lauri Oulu 142, 18. 
Huttu-Hiltunen Antti Oulu 
132, 19. Paloniemi Merja 
Oulu 118, 20. Parkkinen Ee-
va-Maria Oulu 117, 21. Top-
pinen Ira Siikalatva 103, 22. 
Kisner Susanna Oulu 93, 23. 
Patana Tuija Oulu 90, 24. 
Tikkala Sirpa Oulu 84, 25. 
Siikaluoma Teuvo Oulu 82, 
26. Nurkkala Teemu Muhos 
27. HT

Livolla äänestystoimikunnan jäsenet Kaisa Nivala ja Jor-
ma Kouva ottamassa vastaan Alpo Turpeinen äänestämi-
sen. Kuva Mirka Pääkkö.

  Voit tehdä tilauksen tällä kupongilla, sähköpostilla tilaukset@iijokiseutu.fi
tai soittamalla tilaajapalveluun puh. 08 5370 370 ma–pe klo 9–15.

Tilaus alkaa heti, kun tilaajapalvelumme on käsitellyt tilauksen. 

Tunnus 5007681
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Tilaan Iijokiseudun opiskelijahintaan

         Paperilehti 12 kk 52 €

         Digilehti 12 kk 33 €

Lehden saaja

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Jos lahjatilaus...

Maksaja

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Oppilaitos ja osoite:

Tilaa opiskelijalle

kotipaikkakunnan
kuulumiset!

• Paperilehti 12 kk  52 €

• Digilehti 12 kk           33 €

Kyllä kiitos!Kyllä kiitos!
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Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

5590€

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

NYT MEILTÄ HUIPPU SUOSITUT 
TRAPPER TRAKTORIMÖNKIJÄT

● Täystakuu 2 vuotta / 
5000 km

●  Nopeus rajoitettu sähköi-
sesti 60km/h

●  Verovähennysoikeus 
ammattikäytössä

●  Edulliset vakuutukset
●  Karkeat 26” maastoren-

kaat vakiona
●  Levyjarrut edessä ja 

takana
●  Erillisjousitus myös 

takana
●  EFI-polttoaineen 

ruiskutus

●  Tukevat tavaratelineet 
edessä ja takana

●  2WD / 4WD sähköisesti 
valittavissa

●  Kytkettävä etutasaus-
pyörästön lukko

●  Digitaalinen nopeus-, 
kierros-, matka-, tunti-
mittari ja  
 kello

●  Vinssi

TRAPPER TRAKTORIMÖNKIJÄT OVAT SUORAAN 
TRAKTORIKSI TEHTAALLA VALMISTETTUJA.

TRAPPER 500 T3B

HINNAT ALKAEN 

KUVAN MALLI LISÄVARUSTEIN

●   Ominaisuudet kuten 
mallissa 500 T3B

●  + ohjaustehostin ja 
alumiinivanteet

TRAPPER T3 EPS 

6390€
HINNAT ALKAEN 

●  107cc
● 4 tahti
● täysautomaattivaihteisto 

pakilla
● sähkökäynnistys
● paino 94,5 kg
● levyjarrut
● 10” maastorenkaat

TRAPPER PREDATOR 110 
LASTEN JA NUORTEN MÖNKIJÄ 

1190€

●   maksiminopeus 6 km / h
● ajomatka yhdellä latauk-

sella 15 – 25 km
● istuimen korkeus säädet-

tävissä
● ohjaustangonkulma 

säädettävävissä

● kätevä kori kantamuksia 
varten

● selkeät painikkeet
● vaihteen vapautin

SENIORI 270 KEVYT JA 
NÄPPÄRÄ SENIORISKOOTTERI 

1590€

MEILTÄ KOROTONTA 

MAKSUAIKAA JOPA 30 KK!

www.volkswagen-hyotyautot.fi

OLKOON YLIVOIMA 
4 100 €:n EDULLA
KANSSASI.

Amarok Highline Black&White alk. 52 792 €. Hinta CO₂-päästöllä 212 g/km. Yhdistetty EU-kulutus 
8,0 l/100 km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein

Amarok V6. Vuoden Pick-up 2018.

Amarok Highline Black&White -erikoismallin varustukseen kuuluu mm.

Nyt saat mustaan ja valkoiseen Amarokiin huippuvarusteet etuhintaan.
Etusi on jopa 4 100 €. Tutustu premium-luokan autoon nyt meillä ja
osoitteessa volkswagen-hyotyautot.fi.

Paras kuljettaa varmasti.

• Bi-Xenon-ajovalot
• Led-päiväajovalot
• 18” kevytmetallivanteet
• Pysäköintitutkat edessä
 ja takana
• Peruutuskamera 
• Takatasauspyörästön
 mekaaninen lukko
• Kiinteä vetokoukku

• Polttoainekäyttöisen 
 lisälämmittimen ajastin
 ja  kaukosäädin
• Nahkaverhoillut istuimet
• Sähköisesti säädettävät
 ergoComfort-etuistuimet
• Automaattinen ilmastointi-
 järjestelmä “Climatronic”

Pörhön Autoliike Oy
Nuottasaarentie 6, Oulu, vaihde 020 762 44
Automyynti: ma-pe 8-18, la 10-15
volkswagen.porho.fi

Tommi Ruonala 020 762 4027 
Teuvo Mämmi 020 762 4026 
Mika Käyhkö 020 762 4024 

Soittaessasi 020-alkuiseen numeroomme teleoperaattorin perimät hinnat ovat: Lanka- ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 € /puhelu + 0,1669 €/min


