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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 19.9.2019

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

Liitteenä

Huomio metsänomistajat!
suoritetaan 

metsäaurausta
Palle- ja piennarauralla, 

edulliset hinnat.
Soita iltaisin klo 18 jälkeen 

0400 383 329.

Hinta 290€ /hlö.
Hinta sisältää bussikuljetukset, laivamatkat ja 

kahden yön majoituksen neljän tähden keskustahotellissa.
Lisätietoja 08 822052 (ma-pe klo 8-16) / nevakivi@nevakivi.fi

Tietoja matkasta löydät osoitteesta www.nevakivi.fi
Ilmoittautumiset 3.10. mennessä.

Lähde mukaan 
Tallinnaan 

jouluTorimaTkalle 
6.-8.12.2019

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

hautausraisanen@gmail.com  www.hautauskukkaräisänen.fi

Varaston SYYSTYHJENNYS!

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka
Palvelemme: MA-PE 9-17, LA 9-13

-50%
syyskuun loppuun saakka.

Kaikki 
LAHJATAVArAT JA 
SuoJAruuKuT

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PaLvELEMME: arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

apteekista!
Potuttaako?
Hanki talveksi ruokaperunat 
suoraan kellariisi?
Hannu Rekinen, Tyrnävä
Puh. 0400 285 227

Paikallista kiinteistönvälityksen 
osaamista Syötteen, Pudasjärven, 

Taivalkosken ja Posion alueilla

TUNTURI LKV
Kumpuniementie 12, 93440 Loukusa

www.tunturilkv.com

SARI KÄSMÄ 
FM, LKV, 

KAUPANVAHVISTAJA 
p. 040 670 9766

MIKA KÄSMÄ
METSÄTALOUSTEKNIKKO, 
AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ

p. 0400 390 016

Myytävät 
kohteet löydät 

www.etuovi.com

PALVELUMME:  
Huoneistojen, kiinteistöjen ja metsätilojen välitykset. 

Kiinteistöjen perustietopaketit, hinta-arviot ja 
kiinteistöjen kauppakirjat.

Tarjoukset voimassa 19.9.-25.9.2019

Nyt löydät 
meidät myös 
Facebookista

Ruskakeitto
2 rkl  voita
2 rkl vehnäjauhoja
30 g  tomaattipyreetä
300 g savuporoa 

rouheena tai 
kuutioituna

1 l lihalientä
2 dl kermaa
 suolaa
 pippuria, persiljaa

Sulata voi kattilassa ja li-
sää vehnäjauhot, kypsen-
nä hetki. Lisää liha liemi 
pienissä erissä sekoit-
taen. Värjää keitto tomatti-
pyreellä. Lisää savuporo, 
mausteet ja kerma. Tarkis-
ta suola. Savuporossa on 
suo laa, joten yleensä sitä 
ei tarvitse lisätä.

Lämminsavustettu 
pororouhe 1 kg 19,90 rs

Lämminsavustettu 
riistarouhe 1 kg 12,90 rs

Leikkeleiden aatelia
Kylmäsavustettu poronpaistileike 100 g 

3 pkt 20,00 66,67 kg

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

Herkkugrillimakkara 400 g 2,70 pkt 6,75 kg

Porogrilleri 380 g 2,95 pkt 7,76 kg

Pimeät, lämpimät syysillat – 
taivaalla tähtiloisto ja revontulet.
Luonto tarjoaa parhaita värejään 

hehkuen punaista, keltaista, 
oranssia, aivan kuin viimeisenä 

ponnistuksenaan ennen lumipeitettä.
Tähän vuodenaikaan sopii 
nautittavaksi Ruskakeitto

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUnnA

PäIVI JUnnA

TIEdUSTELUT JA VARAUkSET p. 050 347 0261, 
0500 558 358.  kurentie 24, Pudasjärvi 

- Hieronta
- Lämpöhoidot

- Lymfahieronta
- Lahjakortit

- Fysioterapia     - Hieronta     - Akupunktio

KAIKKI
SILMÄLASIT

S I S Ä LTÄ Ä  K e h y K S e T  j A  L I n S S I T

-40 %

+TOISeT SILMÄLASIT

-50 %
ITSeLLe TAI  KAVeRILLe

ILMAInen OPTIKOn nÄÖnTUTKIMUS SILMÄLASIen OSTAjALLe0€

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia, eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Silmälasien ostajalle 
toiset silmä- tai aurinkolasit –50 %, tarjoamme edullisemmat. Tarjous voimassa 29.9.2019 asti.

TORITIe 1, PUdASjÄRVI.

VARAA AIKA OSOITTeeSTA SILMÄASeMA.FI TAI
SOITA 08 822 416. 

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 25.9., ke 2.10. ja pe 11.10. 

Pudasjärven 
OPtiikan 

ruska-hullutus 
tarjOukset!

Moniteholasien ostajalle mitkä 

tahansa kehykset ILMAISEKSI! 

Yksiteholasien ostajalle ohennetut 1.6 

linssit kaikilla pinnoitteilla kehyksen hinnalla!

HUOM! Pe 20.9. liike poikkeuksellisesti suljettuna!

Moiteholasitarjous voimassa kun ostat linssit normaalihinnalla. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LIIKE täYnnä 

SYKSYn 
UUtUUS-

KEHYKSIä! 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Messu seurakuntakodissa su 22.9. kello 10, Rolf Heikki-
nen, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Messua voi seurata 
suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 
Kirkkomusiikin päivän musiikillinen iltakirkko seura-
kuntakodissa to 19.9. kello 19, Eva-Maria Mustonen, Juk-
ka Jaakkola, kirkkokuoro. Lopuksi iltatee.
Ulkoilmakirkko Kangasjärven eräleirikeskuksessa su 
22.9. kello 13, Timo Liikanen, Tiina Inkeroinen. Leirikes-
kukseen kulku Pintamolta Kangasjärventietä.
Lapsensa menettäneiden muisteluhetki Liepeen väentu-
vassa ma 23.9. kello 18, Rolf Heikkinen, Eeva Leinonen, 
Kyllikki Syrjäpalo. Lisätietoja 040 835 1250/ diakoniapap-
pi  tai diakoniatyöntekijät 0400 866 480/Eeva, 040 175 
8597/Kyllikki.
Lapin sotilassoittokunnan konsertti ”Oopperan juhlaan” 
Pudasjärven kirkossa pe 27.9. kello 19. Solisteina sopraano 
Emilia Vesalainen-Pellas ja tenori Mika Nisula. Vapaa pää-
sy, ohjelma 15 €.
Sarakylän alueen porinailta Piipposella (Piipposentie 16) 
ti 24.9. kello 18, muisteluita, tarinoita,    nokipannukahvit 
ja makkarat. Mukana seurakunnan työntekijöitä ja Saraky-
län alueen diakoniayhteyshenkilöitä.
Kuorot: Kirkkokuoro  to 26.9. kello 18, Vox Margarita ke 
25.9. kello 18. Nuorisokuoro to 19.9. ja to 26.9. kello 16 
(10 vuotiaille ja sitä vanhemmille). Sarakylän kappelikuoro 
to 19.9. kello 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin alk. 12.9. 
kello 12.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä kirpputori.
Lähimmäisten ilta seurakuntakodissa ke 25.9. kello 17.30.
Ehtootupa Kanttorilassa ti 24.9. kello 17, ohjelmaa ja kah-
vit, järjestää vapaaehtoisnuoret.
Syyslomaleiri 3.-6. luokkalaisille Hilturannan leirikes-
kuksessa 22.-23.10. Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 
11.10. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 08-88 23 
100 arkisin kello 9-14. Leirille mahtuu 25 lasta ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.   
Leiri on ilmainen. Lisätiedot leiristä: tiina.inkeroinen@evl.
fi / 040 571 4636 (ei ilmoittautumisia)
Syyslomaretki eskari- 6. luokkalaisille Leos leikkimaa-
han torstaina 24.10. Ilmoittautuminen retkelle alkaa tiis-
taina 1.10. ja päättyy perjantaina 11.10. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon p. 08-88 23 100 arkisin kello 9-14.
Retkelle mahtuu 40 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Il-
moittautuneille lähetetään retkikirje. Retki on ilmainen. Li-
sätiedot retkestä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636 
(ei ilmoittautumisia) 
Vauvapäivä seurakuntakodissa pe 27.9. kello 10-12. Oh-
jelmassa vauvakirkko, satuhierontaa sekä täytekakkukahvit 
ja muuta herkuttelua. Vauvan sisarukset ovat tervetulleita 
mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille ma 23.9. men-
nessä. Emmi 040 743 4896 tai Heli 040 868 4730, Rau-
ni 040 586 1217.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa ke 25.9. ei 
perhekerhoa. Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 23.9. 
kello 17-19.
Seurakunnan lapsityö järjestää perheretken syyslomal-
la Leos leikkimaahan ti 22.10. Tarjoamme matkat lin-
ja-autolla sekä eväät linja-autossa. Leikkimaan liput perhe 
kustantaa itse. Lippujen hinnat 2v-17v/ 14,50 €, 1v-2v/ 9 
€, alle 1v ja aikuiset ilmaiseksi. Ennakkoilmoittautumiset 
lastenohjaajille, paikkoja rajoitetusti.
Jeleppi seurakunnan lapsityö tarjoaa apua lapsiperheisiin. 
Voit varata lastenohjaajan kotiisi viettämään aikaa lasten 
kanssa sillä aikaa kun esim. haluat hengähtää hetken, käy-
dä kaupassa tai muilla asioilla. Olemme käytettävissä tiistai-
sin kello 12-15. Tule juttelemaan tai soita. Emmi 040 743 
4896 tai Heli 040 868 4730.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lasteno-
hjaajille, Emmi Ilvo-Hepola  040 743 4896, Rauni Juntti 
040 586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730. Pe 27.9. ei 
parkkia.
Siioninvirsisseurat Terttu ja Seppo Herukalla, Puolangan-
tie 3227 A, pe 20.9. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Syysmyyjäiset Sarakylän koululla pe 
20.9. kello 19 ja lauluseurat Pasi Kummalalla su 22.9. kello 
19. Seurat Kurenalan ry:llä su 22.9. kello 16 (Antti Kemp-
painen, Torsti Vuorma).
Avioliittoon vihitty: Toni Petteri Heikkinen ja Sanna Kris-
tiina Honkanen.
Haudattu:  Pekka Samuli Nevakivi  84 v, Paula Aukusta 
Sorjolahti 79 v.

Kirkkovuodessa ensi sunnuntai on 15. 
sunnuntai helluntaista. Tämä pyhä puhuu 
kiitollisuudesta ja kiittämättömyydestä. 
Jeesus teki hyvää erityisesti muiden hyl-
käämille ihmisille. Niistä ihmisistä, joi-
ta hän auttoi, vain harvat palasivat kiit-
tämään häntä ja tunnustamaan uskonsa 
häneen. Jeesus halusi tehdä hyvää ero-
tuksetta kaikille, vaikka osa sen ajan ih-
misistä arvosteli Jeesusta siitä. 

Luukkaan evankeliumitekstissä ker-
rotaan kymmenestä spitaalisesta mie-
hestä, jotka Jeesus parantaa. Vain yksi 
heistä palasi kiittämään: Matkallaan koh-
ti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja 
Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulos-
sa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 
kymmenen spitaalista miestä. Nämä py-
sähtyivät matkan päähän ja huusivat: 
”Jeesus, opettaja, armahda meitä!” Näh-
dessään miehet Jeesus sanoi heille: 
”Menkää näyttämään itsenne papeille.” 
Mennessään he puhdistuivat. Huomat-
tuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi 
takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ää-
neen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen 
juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli sa-
marialainen. Jeesus kysyi: ”Eivätkö kaik-
ki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yh-
deksän muuta ovat? Tämä muukalainenko 

on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Ju-
malaa?” Ja hän sanoi miehelle: ”Nouse ja 
mene. Uskosi on pelastanut sinut.” Luuk. 
17: 11–19

Ihminen ei aina huomaa tai ei tahdo 
kiittää Luojaansa. Elämämme on täynnä 
Jumalan hyviä lahjoja, joista on voimme 
kiittää. Kiitollisuuden aiheita ovat luon-
to, perhe, koti, ystävät, ravinto ja puh-
das vesi. Itse olen tuntenut kiitollisuutta 
monista arjen asioista ja siitä, että liik-
kuminen sujuu lenkkipoluilla ja hiihto-
laduilla. Tuuli, sade, aurinko ja metsä vir-
kistävät kehoa ja mieltä. 

Terveys on kiitoksen aihe, myös sel-
laisena kuin se koetaan. Terveys ei ole 
vain sairauden puuttumista, sillä hyvin-
vointia voidaan tuntea ja kokea ole-
massa olevin voimavaroin. Tyytyväisyys 
omaan terveyteen, koettuun toimin-
takykyyn ja elämänlaatuun tunnetaan 
omakohtaisesti ja kiitollisin mielin. Jos 
hukkaamme kiitollisuuden, näemme 
vain sen, mikä meiltä puuttuu tai on 
huonosti. Kuningas Hiskia kiitti Jumalaa 
parannuttuaan vakavasta sairaudesta: 
Sinä pelastit minut kuoleman kuiluista. 
Selkäsi taakse sinä heität kaikki minun 
syntini. Herra on minut pelastanut, hä-
nen ylistystään soi meidän soittomme 

hänen pyhäkössään kaikkina elämäm-
me päivinä! Jes. 38: 16–20. Rukouksessa 
saamme jakaa elämän murheet ja taa-
kat Jumalan kanssa. Jumala voi vapauttaa 
siitä, mikä meitä ahdistaa tai sitten Hän 
antaa voimia kestää sitä, ja auttaa kulke-
maan vaikeuksien läpi. 

Kiitollisuus luo kasvupohjaa ilolle. 
Raamattu kehottaa: Veisatkaa yhdessä 
psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lau-
luja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydä-
mestä Herralle ja kiittäkää aina ja kai-
kesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ef. 5: 15–
20. Suurin kiitollisuuden aihe on itse 
Jeesus Kristus. Uskon kautta Hänessä 
meillä on turva ja lohdutus vaikeuksien 
kohdatessa ja ilo kaikkina elämän päi-
vinä.

Suo, Herra, lohdutusta, 
suo leipää sanasta,
jaa meille virvoitusta armosi virrasta
sinussa elääksemme, 
toivossa kestääksemme.
Iloitkaa Herrassa! 
Vk. 330,5.

Kyllikki Syrjäpalo
Diakonissa

Kiitollisuus

Liikennöitsijä

Pekka
NEVAKIVI
s. 22.5.1935 Pudasjärvi
k. 14.8.2019 Pudasjärvi

Lepää rauhassa, tuulen kehdossa,
tuoksussa kesäisen maan.

Muistoa kunnioittaen

Nevakivi Oy
Henkilökunta

Rakkaamme

Pekka
NEVAKIVI
s. 22.5.1935 Pudasjärvi
k. 14.8.2019 Pudasjärvi

Nyt olen vapaa ja mukana tuulen
saan kulkea rajoilla ajattomuuden.
Olen kimallus tähden, olen pilven lento.
Olen kasteisen aamun pisara hento.
Vuokko Laatio

Lämmöllä kaivaten

Lapset ja lastenlapset perheineen
veli Jukka perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus on toimitettu läheisten läsnä ollessa 14.9.2019.
Lämmin kiitos osanotosta.

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viik-
ko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teema-
tapahtumia. Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 läh-
tien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko 
on vanhustenviikko. Vanhustyön keskusliitto julkaisee vanhus-
ten viikolla www.vanheneminen.fi -sivuston, johon tuotetaan 
laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa innostavaa sisältöä 
vanhenemiseen varautumista. Vanhenemiseen varautuminen on 
elämän suunnittelua ja ennakointia, jotta se olisi ikääntyneenä-
kin mahdollisimman hyvää.

Seniorimessut Sammelvuo -salissa
Pudasjärvellä Vanhus- ja Vammaisneuvosto järjestää vanhusten 
viikkoon liittyvänä kaiken kansan tapahtumana Seniorimessut 
maanantaina 7.10. Tuomas Sammelvuo -salissa kello 10–15. Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy. Maksuton linja-autokuljetus on vä-
lillä seurakuntatalo-linja-autoasema-liikuntahalli puolen tunnin 
välein. Tilaisuudessa on mahdollista ruokailla kello 11-13 oma-
kustannushintaan sekä päivän aikana on kahvia saatavilla pien-
tä maksua vastaan. Salissa voi tutustua päivän aikana eri esitte-
lypöytiin, joita on parikymmentä.

Päivän ohjelmassa on pyritty järjestämään jokaiselle jota-
kin. On seurakunnan ja kaupungin tervehdykset, kuoroesityk-
siä, liikuntaesityksiä, muotinäytöstä, ikääntymiseen liittyviä tie-
toiskuja. Pääpuhujaksi tulee geriatri Marja-Liisa Karjula Oulusta. 
Luennon teemana on ”Hyvä mieli vanhetessa”. Kevyemmäs-
tä ohjelmasta vastaa näyttelijä, näytelmäkirjailija-ohjaaja Eero 
Schroderus Suomussalmelta.

Kaikki ovat tervetulleita kaiken kansan seniorimessuille!

Esko Ahonen, Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Vanhusten viikko 6.-13.10. 

Varaudu vanhuuteen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

• 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

-Kaikkea kivaa-

AarreArkku Avoinna 
MA-PE klo 10-18 

La klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Lapsille myös kasvomaalausta! 

Mahdollisuus osallistua arvontaan!

Sijaitsee  
Pudasjärven  
S-marketin  
yhteydessä

Tervetuloa aarrearkun 1v. 
syntymäpäiväkahveille  

lauantaina 13.4.  
kello 10-14!

AarreArkku hakee 
uutta omistajaa!

Laajalla tuotevalikoimalla varustettu 
AarreArkku etsii uutta omistajaa.

Liikkeestä löydät kaikkea kivaa, mm. 
pelit, lelut, askartelutarvikkeet ja lahjatavarat.
AarreArkku on myynnissä kokonaisuudessaan, 

sisältäen myös verkkokaupan.
Ostajalla on mahdollisuus kehittää liiketoimintaa, 

sillä pohja on jo valmiiksi luotuna.
Tällä hetkellä kaupan yhteydessä toimii myös 

matkahuollon palvelut.
Yhteydenotot: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 050 439 9808

Jenni Timonen-Høgli jatkaa  
Pekka Majavan viitoittamaa polkua
Pudasjärveläinen Pekka Ma-
java on tehnyt asunto- ja 
kiinteistökauppoja vuodesta 
2002 lähtien. Vuodesta 2010 
lähtien hän on työskennellyt 
oululaisessa kiinteistövälitys 
Asunfokuksessa. Nyt Maja-
va on jäänyt pois varsinai-
sesta päivittäisestä myynti-
työstä työstä, mutta hoitaa 
edelleen aktiivisella otteella 
kiinteistöjen hinta-arvioita, 
esimerkiksi vakuusarvioi-
ta osituksiin ja perunkirjoi-
tuksiin, tekee kaikki kaupan 
asiakirjat sekä toimii edel-
leen kaupanvahvistajana. 
Tarvittaessa palvelu onnis-
tuu myös viikonloppuisin.

Pekan työtä jatkamaan 
on aloittanut elokuun alus-
sa Ylisiurualla asuva Jen-
ni Timonen-Høgli. Hän ker-
too olevansa paljasjalkainen 
pudasjärveläinen ja omaa-
vansa vankan kokemuksen 
myynnistä ja asiakaspalve-
lusta. Asuntokauppiaanakin 
hän on toiminut vuoden ver-
ran. Elämään on kuulunut 
17 vuoden asuminen Nor-
jassa. Kotimaisen kielen li-
säksi Jenni puhuu sujuvasti 

norjaa, ruotsia ja englantia, 
joten myös kansainvälisten 
asiakkaiden palvelu onnis-
tuu muun muassa Syötteen 
mökkikaupoissa. 

Pekan mukaan Pudasjär-
vellä huoneistojen hinnoissa 
on tapahtunut laskua. Siihen 
on hänen mielestään vaikut-
tanut runsas vuokratalojen 
rakentaminen keskustaan 
muun muassa Kaupungin 
kartanon valmistuminen rei-
lut kaksi vuotta sitten. 

-Sijoittajat ostavat asunto-
ja. Niiden hinta pitää pitkäl-
lä aikavälillä, vaikka nousua 
ei tapahtuisikaan ja saadaan 
jatkuvaa vuokratuloa. Näillä 
korkeuksilla saa 2-3 asuntoa 
pääkaupunkiseudun yhden 
asunnon hinnalla. Omako-
titalot menevät paremmin 
kaupaksi kuin tilavat rivita-
loasunnot. Kaukolämpö kat-
sotaan sähkölämmitystä pa-
remmaksi, kertoo Majava 
kokemuksia työstään. 

Pekka ja Jenni kertovat 
Asuntofokuksen olevan kiin-
teistönvälityksen erikoisliike 
kaikille kodeille. Yritykses-
sä työskentelevät kahdek-

san työtekijää ovat saaneet 
perinteisen kiinteistönväli-
tyksen lisäksi koulutuksen 
asuntokaupan erityistilan-
teisiin: ulosmitatun omai-
suuden myyntiin, edunval-
vonnassa olevan henkilön 
ja kuolinpesän omistuksessa 
olevien asuntojen kauppaan. 
AsuntoFocus Oy LKV on toi-
minut vuodesta 2003 alkaen. 

Tuona aikana on kertynyt 
erinomainen tuntemus Ou-
lusta ja ympäristöalueista, 
joihin kuuluu myös Pudas-
järvi. Asuntokaupan erityis-
tilanteissa Asuntofocus te-
kee yhteistyötä Arvokirjan 
kanssa. 

Heimo Turunen

Pekka Majava toivottaa menestystä seuraajalleen Jenni Ti-
monen-Høglille luvaten myös auttaa tarvittaessa pitkäai-
kaista työkokemustaan hyödyntäen.

Sadonkorjuun
parhaat

kpl

calluna 
17 cm, saksa 690

Maksamillamme Reilun kaupan lisillä,  
rakennettiin 300:lle lapselle  

päiväkoti Keniaan 2018.

Kariniemen Kananpojan  
marinoitu  
rintaleike
n. 1 kg

499

HK maaKarit 
grillimakkarat
230-260 g (12,65-14,30/kg) 
ei chef´s special  
eikä raakamakkarat

329 1.- 2.-pkt

pkt
pkt

     
omena
suomi

kg 199
kg

reilun Kaupan   
terttuneilikka
kenia

390
kimppu

tarjouKSet VoimaSSa 
to-su 19.-22.9. 

ellei toiSin mainita

-57%
Plussa-kortilla

-28%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 3,79 pkt (14,58-16,48/kg) Ilman korttia 2,35 pkt Ilman korttia 2,79 pkt

SUOMI

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

tuore kokonainen 
kirjolohi
kasvatettu, ahvenanmaa, 
suomi.
 rajoitus: 2 kalaa/talous

599
kg

SUOMI erä

Voimassa TO-LA 19.-21.9.

-13%
Plussa-kortilla

K-ruoKameStarin 
porsaan  
etuselkä

349
kg

ingman 
laktoosittomat maustetut 
kermajäätelöt  
tai smoohtiejäätelöt
1 l, ei vanilja

ingman 
maustetut 
kermajäätelöt
1 l, ei vanilja, ei laktoosittomat eikä 
smoothie. rajoitus: 3 pkt/talous

219
pkt

atria wilHelm 
grillimakkarat ja 
makkarapihvi
320-400 g (5,48-6,84/kg)

UUTUUS
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Oulun Hiippakunnan Tuomiokapitulin istunnossa torstaina 12.9. 
on todettu Pudasjärven seurakuntaa koskeva uutinen: Pasto-
ri Rolf Heikkinen on irtisanoutunut Pudasjärven seurakunnan 
seurakuntapastorin virasta 1.12. alkaen. Heikkinen on valittu 
Ruotsin kirkon palvelukseen Borlängen seurakuntaan, suomen-
kielisen pastorin virkaan.  

Kirkkoneuvosto antaa seuraavassa kokouksessaan 23.9. lau-
sunnon tuomiokapitulille siitä, mitä toiveita seurakunnalla on 
pastorin rekrytointiprosessin suhteen. 

Seurakunta tiedotus 

Heikkinen Ruotsin 
kirkon palvelukseen

Näin kun jouluun on vain 100 päivää, on hyvä polkaista käyntiin 
jälleen järjestämäni jokavuotinen Joululahjakeräys. Tänä vuonna 
lahjojen kohteet ovat samat kuin aiempina vuosina. 

Lahjoituksia on jälleen luvannut ottaa vastaan Pudasjärven 
Kirjakauppa ja Halla Cafe&Catering. Näissä pisteissä on kerä-
yskassit. Pakettien keruuaika on joulukuun alkupuolelle saakka. 

Pakettien sisältö on jälleen tarkoitus olla sama kuin aiem-
minkin: Jotain lämmintä (villasukat, kinttaat), kahvipaketti ja jo-
tain suunmakiaa (kettukarkit sopivat useimmille). Aiempina 
vuosina myös piparkakkuja on tullut sekä muita leivonnaisia. 
Lahjoitettavien tuotteiden täytyy olla uusia ja käyttämättömiä. 

Paketit käärin jälleen tonttutehtaassani. Lahjapaperia, teip-
piä ja lahjanarua otan myös lahjoituksena vastaan, sillä sitä ku-
luu paljon. 

Nyt haluan haastaa päiväkotiryhmiä tai koululuokkia teke-
mään joulukortteja annettavaksi näiden pakettien mukana.

Toivottavasti jälleen saamme yhdessä antaa jouluiloa toisille, 
samalla saamme sitä myös itse.

Päivi Pohjanvesi

Jouluiloa 
lahjapaketeilla 

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

mYYDään
omakotitalon 

irtaimisto 
20.-22.9. klo 9-20,

Kuusamontie 317 C.
Puh. 0500 517 678

MB CLK 270 CDI, ml. 481 tkm.............-03 5.650
Renault Dauphine 0.8..........................-62 4.950
Opel Astra 1.6i Sedan, ml. 253 tkm..... -08 4.650
Volvo S60 2.5i T, aut., ml. 314 tkm.......-03 4.450
MB C 200 CDI, farkku, ml. 406 tkm..... -05 4.350
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm....-07 4.250
Mazda 6 1.8i HB, ml. 218 tkm.............-06  4.250
Nissan Primera 1.6i farm, ml. 212 tkm. -05 3.250
Nissan Primera 1.6i HB, ml. 223 tkm...-03  2.650
MB C220 cdi...................................... -02 2.250
Peugeot 206 1.4i, ml. 212 tkm............-06  1.950
Ford Mondeo 2.0i aut., farm.,  
ml. 289 tkm .......................................-03  1.750
Nissan Almera 1.8i, ml. 266 tkm .........-02  1.750
Opel Vectra 1.8i................................... -02 750
Opel Vectra 1.8i...................................-99 200
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h............ -99 20.800+alv
Valmet 665 4-veto, 8400 h .......... -95 17.700+alv
Valmet 555 4-veto, ml. 9830 h.. ... -91  16.950   
Avoinna ma-pe 8-16 tai sopimuksen 

mukaan, soitot joka päivä 8-21
P. 0400 536 937.

AUTO- JA KONEPIHA
MOILANEN

Ämmänsaari, Ämmänkatu 7
myös iltaisin ja viikonloppuisin

www.autojakonepiha.com

MYYNTI - VAIHTO - OSTO! Ely-keskus kunnostaa 
vesistöjä Pudasjärvellä

Timo Hampinen Ely-kes-
kuksesta on aloittanut Ruot-
tisenjärven kunnostamisen 
suunnittelun.

- Tehtävään aluksi kuu-
luu lisätietojen keräämi-
nen järven tilasta. Tämän 
kesän aikana on tarkkail-
tu veden laatua ja korkeut-
ta, kasvillisuutta sekä kala-
kantaa, selostaa Hampinen 
työsarkaansa ja jatkaa että 
mahdollisia kunnostustoi-
menpiteinä voisi olla mm. 
vesikasvillisuuden niittämi-
nen, hoitokalastus ja alive-
den korkeuden nostaminen 
pohjapadolla.

Kokonaisuudessaan kun-
nostaminen on useita vuo-
sia kestävä prosessi alkaen 
mahdollisista viranomaislu-
vista, joitten hankkiminen 
saattaa kestää pitkään.

Kunnostusta edistetään 
tekemällä suunnittelua tuke-
via toimenpiteitä, kuten koe-
kalastusta erityisverkoilla 
pitkin kautta ja alueen asuk-
kailta kerätään vesistöön- 
sekä sen käyttöön liittyviä 

Timo Hampinen mittalaitteineen Ruottisenjärven rantakivillä.

Ruottisenjärven tila vaatii välittömiä toimenpiteitä vesikas-
villisuuden lisäämisen rajoittamiseksi.

Livojoen rantatörmän kiveystä tehtiin Vanhalan tontin koh-
dalla maaliskuussa 2019.

tietoja.
Ruottisenharjun asukkaat 

ovat huolissaan järven tilas-
ta ja odottavat toiveikkaina 
kunnostustoimia sekä niit-
ten seuraamuksia.

Odotettavissa on Ely-kes-
kukselta myös pienempien 
vesistöjen tarkkailua lasku-
vesien osalta.

Livojoen  
rantakunnostukset
Kynkäällä on Ely-keskus 
useampaan otteeseen kun-
nostanut Livojoen rantatör-
miä kiveämällä veden virta-
uksen syövyttämiä alueita. 
Ensin korjattiin Isoniemen 
törmää n. 300 metrin mat-

kalta ja tänä keväänä Man-
tereessa Vanhalan törmää n. 
150 metrin pätkältä.  

Maarakennus Päkkilä ajoi 
kivet omalta murskaamolta 
Yli-Iistä.

Terttu Salmi

Posti- Irja
Seurakuntatyöhön aikovat teologian opiskelijat saavat sie-
lunhoidon koulutusta käytännöllisissä harjoituksissa ja 
harjoitteluseurakunnassa. Ordinaatiokoulutuksessa on 
sielunhoitoa.  Sielunhoidon erikoistumiskoulutus antaa 
valmiuksia. Taitaa olla yhä niin, että työ tekijäänsä neu-
voo. Koen, että valmiiksi en ole tullut, vaikka virkavuodet 
ovat takanapäin.

Sain oppia sieluhoitoa Posti-Irjalta keskikoulupoikana. 
Posti-Irja oli kolmikymppinen talontytär. Hän kantoi pos-
tia joka toinen päivä suuren Jongunjärven rantamien ta-
loihin, yhteen saareenkin, Hiikkariin. Hän lähti aamuvar-
haisella liikkeelle polkupyörällä, veneellä tai jalan, talvisin 
hiihtäen. Pääpostissa Kupukassa hän lajitteli reppuunsa 
talojen postin  ja lähti jakamaan sitä talo talolta. 

Posti- Irja antoi minulle käytännöllisiä harjoituksia lä-
himmäisen kohtaamisesta. Postinkantaja oli aina toivot-
tu vieras. Kahvipöytä oli katettu valmiiksi ja ruoka-aikana 
hänet ohjattiin pöytään. Irjalla oli papin vatsa, sillä päivää 
kohti kertyi kahvia kymmenet kupilliset. Irja kyseli voin-
nit, toi terveiset edellisistä taloista, nauroi iloisesti niin että 
ilo tarttui muihinkin.

Eräässä talossa nainen makasi sängyssä masentunee-
na. Päivä oli jo puolessa. Posti-Irja istahti sängyn reunalle, 
otti kiinni kädestä, kehui masentuneen kauniit hiukset ja 
muutkin hyvät puolet. Katso: kohta nainen hyppäsi vuo-
teesta ja alkoi keittää kahvia.

Isossa harmaassa talossa oli pelottava isäntä. Hän oli 
invalidisoitunut sodassa. Hän saattoi tempaista kiväärin 

seinältä, jos taloa lähestyi ei toivottu vieras. Kun postin-
kantaja tuli, isäntä oli itse ystävällisyys. Hän ei olisi pääs-
tänyt Irjaa millään jatkamaan kierrostaan.

Kohta tultiin taloon, jonka portailla oli emäntä vastas-
sa. Hän ilmoitti, että ukko kuoli juuri ja pyysi Irjaa veisaa-
maan virren. Irja astui rohkeasti vainajan vierelle. Emäntä 
nykäisi lakanan kasvoilta ja Irja alkoi laulaa: ”Nukkua hän 
salli vihdoin vaivatun ja väsyneen, riennän mielelläni sil-
loin haudan poveen tyveneen. Kovalta ei tunnu lauta, jol-
le minut lasketaan, ahdas ei myös ole hauta, johon minut 
suljetaan.” Kahvia juotaessa Irja lohdutti emäntää muiste-
lemalla vainajan hyviä puolia.

Illalla vietiin viimeinen posti lahden toiselle rannal-
le Liikasenniemeen, jossa oli kolmen talon persoonalliset 
asukkaat. Irja paneutui Lassilan sinkkusisarusten osaan, 
Heikkilän perheenäidin huoliin ja vanhaa isää hoitavan 
Sakkelan Annin päivään.

Kun Posti-Irja tuli vihdoin kotiin, siellä odotti iltanen, 
jonka ääressä hän kertoi äidilleen, sisarelleen Martalle, jos 
hän sattui oleman kotonaan vapaapäivänään, ja veljelleen 
päivän kuulumiset.

Tämä ei ole muistokirjoitus. Posti-Irja on oikeasti ole-
massa.

Hän viettää 85-vuotispäiviään Pudasjärven Rauhanyh-
distyksen tiloissa Mikkelin aattona 28. syyskuuta alkaen 
kello 17. Olet sydämellisesti tervetullut!

Erkki Piri

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:

www.vkkmedia.fi
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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
20.-21.9.

mAANANTAi-ToRsTAi
23.-26.9.

279

100

199

249

599
pkt

199 129199

165

299

299

100

250

100

699
kg

100

raj. erä

1195
kg

Snellman maatiaispossun 
kuNNoN kiNkku-
suikAlE tai 
lihAsui-
kAlE 
300-400 g

Atria takuumurea
PAAhToPAisTi
n. 2.8 kg/kpl

795
kg

595
kg

299
pkt 100

kpl

1000

189
kg

2 kalaa/talous

199

1495
kg

kg

149

2 kg/
talous

2 pkt/talous

pkt

pss

199

2 kpl

pss

1195
kg

pkt

095
pss

kg

995

Naudan
PAisTi-
JAuhElihA

115

100

395
pkt

pkt

pkt

kg

495
pkt

pss

pkt

kpl prk

3 pkt

pss

pkt

2590

3650

1690

1590

1390

790

2150

1850

2550

349
kg

mA-Ti 23.-24.9.      kE-To 25.-26.9.

Valio Hyvä 
suomalainen
ARkiRAAsTE
170 g

RAuTAosAsTolTA

Kotimainen 
tuore 
koRJolohi

Atria Perhetilan
kANAN 

sisäfilEE
480-600 g

naturell tai maustettu

PE-To 20.-26.9.

Valio 
ARkiJoguRTTi 1 

kg

Hartwall PääRyNä,- 
vAdElmA-, omENA- 
tai ässämix 
limoNAdi 1,5 l, sis. pantin

Fazer
kANEliPuusTiT
11 kpl/240 g

Fazer
PAAhTo-
lEiväT
280-320 g

HK Kariniemen
bRoilERiN-

koiPi
3 kpl/rass
marinoitu

HK
sAuNA-
PAlvikiNkku
300 g

pss

HK Popsi 
PEhENAkki
600 g

PE 20.9.                  lA 21.9.

Hyvä NAuTA
JAuhElihA

Findus
wok 
vihANNEksET
450-500 g

AvAimENTEko JA 
lukko-

TARvikkEET

Vaasan 
RANskAN-
lEiPä
350 g

695
kg

Saarioinen
PizzAT

200 g

Vähärasvainen
PoRsAAN-
lihAkuuTio

Marabou
suklAA-

lEvyT
200 g

Suomalainen
PARsA-
kAAli

Flora
mARgARiiNiT

400 g

pkt

HK
bAlkAN-
mAkkARA-
TANko
500 g

HK
mEETwuRsTi
200 g

Saludo
kAhvi
450 g

Naudan
PAlAPAisTi

plo

TEksTiiliosAsTolTA

Suomalainen 
JääsAlAATTi

100 g

Valio
voi 500 g
normaali-
suolainen

Kantolan 
kAuRA- tai 
suklAA-
kAuRAkEksi
200-300 g

Leksands
NäkkilEiPä
1040 g

Atria
käRisTE-

mAkkARA
1 kg

65,-

Sievin 
kumi-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

pss

kAAsuPATRuuNA
190 g UGAS

199
JäähdyTiN-
NEsTE 100%
3 l

10 l

899

2590

kAAsulämmiTiN
4,2 kW

8990

Naisten
NEulEPusERo

kENkäosAsTolTA
Naisten
TAlviNilkkuRiT
eri värejä. 
Koot: 36-42

Miesten
collEgEPusERo
viininpunainen/musta
harmaa/musta

Nasten erilaisia

NEulETAkkEJA

Naisten
uRhEilu-
PAiTA

uRhEilu-
housuT

Tyttöjen Moster High
lEggiNsiT

Miesten
PooloPusERo
eri värejä

Alkaen

Poikien Spider-Man
collEgEhousu

collEgETAkki

Kivikylän
mAAlAis-
kiNkuT
palana ja siivuina

Vaasan
louNAs-
sämPyläT
8 kpl/320 g 
tumma tai vaalea

Valio
olTERmANNi
JuusToT
250 g

Esva
kAlAPuikko
250 g

JAuhElihA
sikA-NAuTA

3 kg/talousPorsaan
ETusElkä
tai lAPA

Auton
lEd-lisävAlo
Esim.120w valopaneeli

139,-

Prego
kAmiiNAPuhAlliN
4-lapainen

59,-

Prego
kAmiiNAPuhAlliN
3-lapainen

4995 495

Airam
yövAlo 
PisToRAsiAAN
hämäräkytkimellä
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PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2019

Lukijan kynästä

Pudasjärvi lehdessä 12.9. oli ansiokas kirjoitus Päivi Sippolalta. 
Hän toimii vs. palveluesimiehenä, palveluohjaajana Oulunkaaren 
kuntayhtymän vanhuspalveluissa. 

Kirjoituksessa oli aivan oikein esitelty, mitkä ovat lakisää-
teisiä omaishoidon korvauksia, hoidettavan kuntoon ja tarpee-
seen nähden. Omaishoitajat tekevät erittäin arvokasta ja ras-
kasta työtä, jota ei tehdä varmaan niinkään rahan vuoksi, vaan 
halusta hoitaa omaistaan. Tai vaikkapa hoitaa asumakaveria, joka 
on sairastunut. Elikkä lakisääteiset hoitopalkkiot ja hoitajien va-
paat on järjestettävä. Mutta kunnat tai kuntayhtymä voi mak-
saa omaishoidon tukipalkkiota, joka on harkinnanvaraista, tila-
päisestikin. Jos asiakas on operoitu, taikka vastaavaa, mutta ei 
ole tarkoitettu pysyvän luonteiseksi sosiaaliavustukseksi. 

Mutta valitettavasti arkielämä on toisenlaistakin. Saattaa olla 
tapauksia, että vähäinen avuntarve on poistunut, mutta palkkio 
vain juoksee. Olisi mielenkiintoista sekin tietää, koska niin, kuin 
kirjoituksessakin mainittiin, että kodinhoito ja asiointikäynnit 
eivät kuulu palkkioiden piiriin. Mielestäni tällaiset epäkohdat tu-
lisi kartoittaa ja jos on mahdollisesti annettu epätotuudenmu-
kaista tietoa. On ihmisiä, jotka eivät edes halua hakea korvaus-
ta, vaikka tarvettakin olisi. Jos rahat eivät jostakin syystä riitä, 
niin toimeentulotuki on silloin käytössä, eikä omaishoidontu-
kipalkkio. 

Erkki Honkanen
Palvelutuotantolautakunnan jäsen

Vielä 
omaishoidosta 

Metsänhoitoyhdistyksen palvelut tutuksi 
Metsänomistajaviikolla
Metsänhoitoyhdistys Koil-
lismaa toivotti metsänomis-
tajat tervetulleeksi 14.-21.9. 
Metsänomistajaviikon ta-
pahtumiin. Viikon aikana 
järjestetyissä tilaisuuksissa 
esiteltiin yhdistyksen mo-
nipuolista palvelutarjontaa 
muun muassa puukauppaa, 

Metsänhoitoyhdistys Koillismaan Pudasjärven toimipisteessä Metsänomistajaviikkoon 
liittyvässä avoimien ovien päivässä kahvilla kävi tiistaina 17.9. tasaisesti koko päivän ajan 
väkeä. Seuraava kahvitarjoilu onkin sitten lähellä joulua perinteiset joulukahvit. Puolen 
päivän jälkeen kahvilla ja kuulumisia vaihtamassa piipahtivat Tenho Veteläinen, Paavo 
Niskala, Valto Illikainen ja Aaro Perttu.

joka oli tänä vuonna teema-
na. Metsänomistajia muistu-
tettiin puun katkonnan ja ai-
empien metsänhoitotöiden 
merkityksestä puukauppa-
tulolle.

Mhy Koillismaan toi-
minta-alueeseen kuuluvas-
sa Kuivaniemellä otettiin 

varaslähtö Metsänomistaja-
viikon tapahtumiin perjan-
taina 6.9, jolloin hakkuunäy-
töksessä kävi yli 50 henkilöä. 
Pudasjärvellä pidettiin avoi-
mien ovien päivää mhy:n 
toimistolla tiistaina 17.9. 
Kuusamossa oli hakkuunäy-
tös keskiviikkona 18.9. ka 

Taivalkoskella hakkuunäy-
tös on perjantaina 20.9.

Yli-Iissä on metsänomis-
tajien kolmen kunnan met-
sätaitokilpailut perjantaina 
20.9. Tarkemmat tiedot yk-
sittäisistä tapahtumista saa 
alueen metsäasiantuntijalta 
tai nettisivuilta www.mhy.fi.

Metsänomistajaviikko 
järjestetään  
vuosittain
Metsänomistajaviikolla ha-
lutaan muistuttaa metsän-
omistajia siitä, että Metsän-
hoitoyhdistys on olemassa 
jäseniään varten ja ovat met-
sänomistajien omia yhdis-
tyksiä. Yhdistyksen jäsen ei 
ole esimerkiksi puukaupas-
sa sidoksissa yhteen puu-
nostajaan, koska yhdistys 
etsii aina parhaan puukaup-
pakumppanin. Metsänhoi-
toyhdistykseltä saa kaikki 
tarvitsemasi metsäpalvelut 
edulliseen jäsenhintaan.

Mhy Koillismaa tiedotus

Perhemarketista saa nyt myös kiinteistövälityspalvelua
Perhemarketista on saanut 
syyskuusta lähtien myös 
kiinteistövälityspalvelua, 
kun yrittäjä Pertti Heikkinen 
on ostanut Oulun Arvokiin-
teistö Oy:n osakekannasta 
merkittävän osan 28.8. sol-
mitulla kaupalla. Vuodesta 
2006 Arvokiinteistöjen yrit-
täjänä toiminut Osmo Mer-
talalla ja perheeseen kuulu-
valla puolisolla Tuulalla ja 
pojalla Jukalla säilyy kuiten-
kin edelleen yli 50 prosen-
tin omistus. Yrityksessä on 
14 työntekijää. Toimipisteet 
Oulun lisäksi ovat Kemin-
maassa Rovaniemellä ja Le-
villä. 

Pertti Heikkinen ja Osmo 
Mertala ovat syntyjään sa-
man Siuruan kylän poikia. 
He kertoivat ”löytäneensä 
toisensa” uudelleen 13 vuot-
ta sitten ja tehneet siitä läh-
tien yhteistyötä Heikkisen 
ostamien ja myymien kiin-

votteluja ja tehdä kauppoja. 
Kauppaan on tulossa esitte-
lypäiviä sekä tietoa myytä-
vistä kohteista, selvittää 
Heikkinen. 

Asuntopäivä  
merkittävä avaus
Merkittävä avaus välitystoi-
minnalle oli perjantaina 13.9. 
Perhemarketissa järjestetty 
Asuntopäivä munkkikahvi-
tarjoiluineen ja viiden euron 
tarjouksella sai neljä karkki-
pussia. Asuntoasioista kes-
kustelemassa oli Heikkisen 
ja Mertalan lisäksi Oulun 
Arvokiinteistöjen asunto-
kauppias, olympiavoittaja 
Toni Nieminen. Keskustelun 
aiheet laajenivat luonnolli-
sesti monien kohdalla myös 
mäkihypyn puolelle. Oulus-
sa perheensä kanssa asuva 
Nieminen kertoi olleensa jo 
useita vuosia kiinteistöväli-
tysalalla, Oulun Arvokiin-
teistöillä viime kevättalves-
ta lähtien. 

Nieminen kertoi asu-
neensa uusioperheensä 
kanssa Oulussa kolmisen 
vuotta. Mäkihyppy on kuvi-
oissa junnujen valmentami-
sen puolella, jota hän tekee 
Haukiputaalla sekä myös 
yhteyksiä pidetään Taival-
koskelle ja Pudasjärvellekin. 
Viimeksi Nieminen kertoi 
nousseensa hyppyrimäkeen 
pari vuotta sitten ja osallis-
tui joku vuosi myös SM-ki-
soihin. 

-Mäkihyppy toki kiinnos-
taisi enemmänkin, mutta nyt 
on työ ja perhe etusijalla, jos-
sa nuorin lapsi on kahden 

Toni Niemisen puheilla keskusteltiin asuntokauppojen lisäksi mäkihypystä, josta Ala-Li-
volta saapuneella Pekka Valkolalla oli omakohtaisia kokemuksia poikansa Janin aktiivisen 
mäkihyppyharrastuksen kautta -90 luvulta. Löytyi ympäri Suomen suuntautuneilta kilpai-
lumatkoilta Niemisen kanssa yhteisiä tuttaviakin. Janilla jäi harrastus armeijan jälkeen ja 
toimii nykyisin rekka-autojen kuljettajana. Myös Reino ja Pirjo Haarahiltusella oli mielen-
kiintoiset keskustelut Niemisen kanssa. 

Syntymäkotien naapurukset Osmo Mertala ja Pertti Heik-
kinen ovat tehneet asunto- ja kiinteistöalalla yhteistyötä jo 
reilut 10 vuotta. Elokuun lopulla Heikkinen siirtyi yrityskau-
passa Oulun Arvokiinteistöjen merkittäväksi osakkaaksi. 

Oulun Arvokiinteistöjen uusin vahvistus, kiinteistövälittä-
jä Riikka Niemitalo ja asiakkuusneuvoja Tiina Semin Pu-
dasjärven Osuuspankista olivat aktiivisella otteella muka-
na Asuntopäivässä, tietenkin asuntokauppojen merkeissä. 

teistöjen välityksissä. 
-Hyvän ja toimivan yh-

teistyön merkeissä herä-
si ajatus, että miksei voitaisi 
tehdä yhteistyötä enemmän-
kin ja yhteisten tuumailujen 
jälkeen Heikkinen tuli yri-
tyksen merkittäväksi osak-
kaaksi. 

-Pudasjärvellä tehdään 
kiinteistökauppaa vilkkaas-
ti. Nytkin on noin 80 koh-
detta myynnissä. Perhemar-
ketin mukaantulo tuo uutta 
näkemystä ja halutaan en-
nen kaikkea parantaa paik-
kakunnan kiinteistövälitys-
palvelua, kertoo Mertala. 

-Minulle voi ottaa yhteyt-
tä myytävistä kohteista ja 
olen valmis käymään myös 
paikan päällä tutustumassa 
kohteeseen ja suorittamaan 
näyttöjäkin. Perhemarke-
tin yläkerran kahviotilas-
sa voivat Arvokiinteistöjen 
välittäjät myös käydä neu-

kuukauden ikäinen, kertoi 
Nieminen. 

Asuntopäivässä oli ta-
vattavissa myös Arvokiin-
teistöjen uusin vahvistus, 
tiistaina 10.9. työt aloitta-
nut, kiinteistövälittäjä, LKV 
Riikka Niemitalo. Hän ker-
toi olleensa alalla 10 vuotta 
ja keskittyvänsä työssään te-
kemään asuntokauppaa Pu-
dasjärvelle. 

Pudasjärven Kollajalta 
syntyisin oleva Niemitalo 
kertoi vapaa-ajanasuntojen 
kauppojen tekemisen Pu-
dasjärvelle olevan jo tuttua 
ja yhteydet paikkakunnal-
le ovat säilyneet myös Kol-
lajalla olevan kesäasunnon 
kautta. 

Pankkipalveluista kertoi 
viime keväänä Pudasjärven 
Osuuspankissa asiakkuus-

neuvojana aloittanut Tiina 
Semin. 

-Korkoasiat, talletukset, 
asuntolainat ja korkosuoja-
usasiat olivat keskusteluissa 
esillä. Tietokone on muka-

na, jolla olen tehnyt ajanva-
rauksia jatkoneuvotteluihin. 
Yhteydenottopyyntökaa-
vakkeita on myös täytetty, 
kertoi Semin. HT
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Syötteen ruskasta
Tervetuloa nauttimaan

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.fi

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2019



8 9nro 38PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti19.9.2019 19.9.2019nro 38

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

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

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

Kiivas rakentamisen kesä on 
Syötteen alueella takana ja 
alue valmistautuu tulevaan 
kauteen uusin upein sisäl-
löin. Vielä kuitenkin ennen 
maan peittymistä valkoi-
seen vaippaan on loistava 
tilaisuus nauttia kuulaas-
ta syksystä Syötteen upeis-
sa maisemissa. Mainio mah-
dollisuus tutustua Syötteen 
luontoon on juuri avattu 
Teerivaaran 4,5 kilometrin 
mittainen retkeilyreitti. Tee-
rivaaran pienemmällä laella 
sijaitsevalla päivätuvalla on 
mukava hengähtää ja samal-
la nauttia syksyn kirkkaista 
väreistä.

Pyöräilijälle vastaavas-
ti kokemisen arvoinen lenk-
ki on 17 kilometrin mittai-
nen rengasreitti, Syötteen 
kierros. Reitin varrella koet 

niin kuusimetsän rauhalli-
suuden, soiden avaruuden 
kuin Pytkynharjun komeu-
denkin. Reitin varrelta löy-
dät myös Kellarilammen 
laavun ja Annintuvan tauon 
pitämiseen ja eväiden naut-
timiseen.

Luontokeskus retken läh-
töpisteenä tarjoaa kattavan 
tietopaketin patikointiin läh-
tevälle, olit sitten taittamas-
sa taivalta jalkaisin tai pyö-
rällä.

Tervetuloa nauttimaan 
syksystä Syötteen upeisiin 

maisemiin!

Janne Soini
toiminnanjohtaja 
Syötteen 
Matkailuyhdistys ry

Matkailuyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Janne Soini

Pyöräilijöille on monia upeita ja eri pituisia maastopyöräreittejä. Pyöriä voi myös vuokra-
ta useistakin paikoista.

Syötteen luontoon on juuri avattu Teerivaaran 4,5 kilomet-
rin mittainen retkeilyreitti, jossa päivätuvalla on mukava 
hengähtää ja samalla nauttia syksyn kirkkaista väreistä.

Syötteen kierroksen reitin varrella löytyy muun muassa 
Kellarilammen laavu, jossa voi pitää taukoa ja nauttia eväi-
tä.

OmaSp

lähellä ja läsnä 

Seppo Ilola
konttorinjohtaja

020 758 2539

JarmoLeppänen
palveluneuvoja
020 758 2543

Sanna Anttonen
rahoituspäällikkö

020 758 2542

Anna Tauriainen
palveluneuvoja
020 758 2541

Oma Säästöpankki
Isokatu 51, Ouluomasp.fi 

TERVETULOA TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN 
SUOMALAISEEN PANKKIIN!

Asiakkaanamme saat henkilökohtaista 
palvelua konttorissa 

joka arkipäivä 9.30-16.30
 

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

Meidät tavoitat suorista puhelinnumeroista:

Puhelun hinta  0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min 

040 505 7096, Booking.com

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

KIRJAKAUPAN SYKSY KUTSUU! 

kertoo kokemuksistaan 
ja ajatuksistaan 
kansainvälisen 
yhteistyön saralla 
torstaina 14.11. 
kello 16.30-18.00 
 

HELENA RANTA 

Kansainvälisesti 
arvostettu 
oikeushammaslääkäri 
 

PÄIVI POHJANVEDEN satutunnit perjantaina 20.9. 
kello 14.00 ja 15.30.
PIRJO RIIHIAHON runotuokio torstaina  4.12. klo 
16.30-18.00.
MAKRAMEE -tapahtuma lokakuussa, tarkka aika 
ilmoitetaan myöhemmin.
KIELIKAHVILA joka maanantai klo 17-18.              
Englanti ja ranska vuorottelevat. 

Tervetuloa!

www.syote.fi
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Iso-Syötteelle Bike Park eli 
hissipyöräilypuisto

Iso-Syötteellä avataan ensi 
kesänä hissipyöräilyyn 
suunniteltu Bike Park. Rä-
jähdysmäisesti Suomessa ja 
maailmalla viime vuosina 
kasvanut laji sopii lähes kai-
kenikäisille, pyöräilystä ja 
raittiista ulkoilmasta naut-
tiville ihmisille. Hissipyö-
räilyllä tarkoitetaan hiihto-
keskuksissa harrastettavaa 
lajia, jossa pyörän kanssa 
noustaan ylös hissillä ja las-
ketaan alas siihen suunni-
teltuja ratoja pitkin. 

Tunturin huipulta lähte-
vä kahden kilometrin mit-
tainen rata rakennetaan 
usean rinteen alueelle. Pyö-
räilyrata ei vaikuta rinnep-
rofiiliin tai vahingoita rin-
nettä, joten laskettelijoiden 
ei tarvitse olla uutuudes-
ta huolissaan. Iso-Syötteen 
rinneprofiili tulee tarjoa-
maan pyöräilijöille hausko-
ja ja monipuolisia reittivaih-
toehtoja. 

– On mahtavaa, että 
saamme rinteille kesätoi-
mintaa. Syöte on tunnettu 
vahvasta pyöräilykulttuu-
ristaan ja nyt saamme kas-
vatettua tarjontaa entises-
tään, iloitsee Iso-Syötteen 
yrittäjäperheen jäsen ja val-
mennusvastaava Mikko Te-
rentjeff. 

Suomessa hissipyöräilyä 
on harrastettu vuosituhan-
nen vaihteesta lähtien. Tällä 
vuosikymmenellä pyöräi-
lyn suosio on noussut erit-
täin voimakkaasti ja se nä-
kyy myös hissipyöräilyn 

kasvavissa harrastajamää-
rissä. Hissipyöräily on suo-
sittua myös muualla maail-
massa ja sen ansiosta moni 
hiihtokeskus toimii nykyi-
sin ympärivuotisesti.

Ammattilainen asialla 
Iso-Syöte Bike Park on 
suunniteltu ja toteutetaan 
yhdessä ratamestari Sauli 
Hjerppen kanssa. 20 vuot-
ta pyöräilyä harrastanut ja 
15 vuotta kilpaillut Hjerppe 
luotsaa Nifedir Oy nimis-
tä yritystä, jonka toiminta 
pyörii lajin ympärillä. 

– On hienoa, että saam-
me Suomeen lisää harras-
tuspaikkoja. Iso-Syöte on 
loistava keskus hissipyöräi-
lyyn, Hjerppe sanoo. 

Hjerppe on suunnitellut 
ja toteuttanut vastaavia ra-
toja myös muun muassa Le-
ville ja Nuuksioon. 

Alkuun pääseminen 
on helppoa 
Lumimaan perherinteille 
rakennetaan ensikertalai-
sille ja aloittelijoille sopivia 
ratoja. Jos on pyöräillyt ai-
kaisemmin, on mutkatonta 
päästä sisään lajiin. 

– Monet kuvittelevat his-
sipyöräilyn olevan extreme-
laji, mutta se on helpompaa 
kuin luullaan. Vaikka vie-
lä ei olisi kokemusta, mutta 
on kiinnostusta, pärjää var-
masti, Hjerppe vakuuttaa. 

Ankkurihissi kuljettaa 
pyöräilijät näppärästi ja 

Mikko Terentjeff on innoissaan kehittämässä Iso-Syöttees-
tä entistä ympärivuotisempaa matkailukeskusta.

Bike Parkin radat laskevat huipulta alas asti. Lumimaahan tulee ensikertalaisille ja aloittelijoille tarkoitettu oma harjoit-
telualue.

nopeasti tunturin huipul-
le. Ankkurin voi laittaa sa-
tulan alle tai takapuolen ja 
pyörän satulan väliin, jol-
loin ankkurin päällä voi is-
tua normaalisti. 

Iso-Syöte Bike Park on 
suunniteltu palvelemaan 
mahdollisimman monen ta-
soisia harrastajia, joten tar-
jolle tulee haastetta myös 
kokeneille pyöräilijöille. 

Varusteet ja hissiliput 
vuokraamosta 
Lajiin tutustuminen on hel-
pointa marssimalla rintei-
den alla sijaitsevaan vuok-
raamoon. Iso-Syötteen 
välinevuokraamosta löytyy 
ennestään fat bikeja ja ensi 
kesään mennessä valikoi-
maan saadaan myös endu-

ro-pyörät, jotka soveltuvat 
hissipyöräilyn lisäksi myös 
Syötteen poluille. 

Pyörien lisäksi vuokraa-
mon valikoimaan tulevat 
hissipyöräilyyn sopivat ky-
pärät ja muut suojavarus-
teet. 

– Pienimmät pyörät ja 
suojavarusteet ovat 120 cm 
pitkille laskijoille. Jos ky-
syntää riittää, hankitaan va-
rusteita myös pienemmille 
pyöräilijöille, Mikko lupaa. 

Hissejä pääsee käyttä-
mään talvesta tuttuun tyy-
liin hissilipulla. Ainakin 
kausikortti ja päivälippuja 
on tulossa myyntiin, muut 
hissilipputyypit varmistu-
vat myöhemmin.

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

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi • www.esasarkelaky.fi

Käy kukkaruukusta
nurmikkoon! 

Toimitettu jo yli 20-v!

P. 0400 926 405

mYYtävänä tutkittua, 
seulottua ruokamultaa 
toimitettuna/Haettuna.

mYÖs: 
kaivinkonetyöt, 
paketti-auton ja 

koneiden 
vuokraus!Soita ja tilaa!

www.kokkopeat.fi

Nauti ulkoilmasta säästä riippumatta!

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

uusiin ulottuvuuksiin. Hyödynnä nyt parhaat talvikampanjat. Nyt myös 6kk koroton rahoitus!

(Puh. hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuh.)
tai  + 17 snt/min (matkapuh.)

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
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KIDE hotellin matkailuelämys 

Kiertotalous, ekologisuus ja digitaalisuus yhdistettynä
Kestävän matkailun tulee 
olla muutakin kuin kaunii-
ta sanoja juhlapuheissa ja 
tämä näkyy myös matkaili-
joiden kulutustottumuksis-
sa. Sekä yritykset, että yk-
sittäiset lomailijat ovat yhä 
valveutuneimpia kestävistä 
arvoista ja tekevät voimak-
kaammin valintoja näihin 
pohjautuen. Myös matkai-
lupalveluyrityksien on mu-
kauduttava tähän muutok-
seen. Tämä näkyy monilla 
matkailutoimijoilla vastuul-
lisemmin tuotettuina ra-
vintolan raaka-aineina tai 
vaikkapa ympäristöystäväl-
lisemmän pesuaineen käyt-
tönä siivouksen yhteydessä. 

Iso-Syötteelle mar-
raskuun alussa avattava 
60-huoneinen KIDE Hotel-
li lähtee tavoittelemaan uu-
sia kulutustottumuksia vie-
lä rohkeammin ja tuo näiden 
teemojen lisäksi alalle täysin 
uusia käytäntöjä yhdistäen 
rohkeasti modernin teknii-
kan esimerkiksi kiertotalo-
uteen. Puurunkoinen hotel-
li lämpenee maalämmöllä ja 
hotellin lämmitys optimoi-
daan digitaalisesti huippu-
teknologiaa hyödyntäen. 
Hotellin erittäin moderni 
tekniikka mahdollistaa kän-
nykällä asioimisen aina ho-
tellihuoneen oven avauk-
seen asti. 

Vaikka Kide Hotelli on 
teknisesti hyvin moderni, 
upouudessa hotellissa hyö-
dynnetään myös vanhaa. Jo-
kaiseen hotellihuoneeseen 

on kerätty mitä persoonalli-
sempia mukeja ja kahvikup-
peja sekä omista varastoista, 
että kirpputoreilta. 

-Voit nauttia aamukah-
visi siis hotellihuoneesi par-
vekkeelta upeita tunturimai-
semia ihaillen juuri omalle 
persoonallesi sopivasta ku-
pista aina kultareunuksin 
koristellusta kahvikupista 
persoonalliseen mainosmu-
kiin, kertoo hotellinjohtaja 
Jarkko Koskenmäki.

Myös hotellin ravintola 
Tuba Food & Lounge hyö-
dyntää kiertotaloutta ja lä-
hiruokaa konseptissaan. Eh-
doton valtaosa ravintolan 
raaka-aineista tulee lähituot-
tajilta, joten Iso-Syötteellä 
herkutellessasi lautasellasi 
on varmasti paikallista ruo-

Äskettäin Pudasjärvelle pääkaupunkiseudulta muuttanut 
hotellinjohtaja Jarkko Koskenmäki haluaa aktiivisella ot-
teella tutustua pudasjärveläisiin. Yrittäjien aamukahveilla 
5.9. hän tapasi paikallisia yrittäjiä. Keskustelutuokio järjes-
tyi myös kirkkoherra Timo Liikasen kanssa.

AVAJAISTARJOUS
KIDE Hotellin avajaistarjouksena pääset testaamaan hotellin 
pehmeät vuoteet marraskuun ajan hyvin edullisesti: 
2 hengen huone, alkaen vain 82€/yö. 
Hotelliravintola Tuba Food & Loungen keittiö on auki marras-
kuusta alkaen maanantaista torstaihin kello 11-19. Perjantaisin 
ja lauantaisin vähintään kello 21 asti ja sunnuntaisin kello 15 
saakka. 

kaa. Oulusta lähtöisin oleva 
Tuba ravintola on tunnettu 
kasvisruoastaan, mutta mo-
nipuoliselta listalta löytyy 
myös lihaa ja kalaa. 

Innovatiivinen  
tilojen käyttö
Modernia matkailuelämystä 
tukee vahvasti myös hotellin 
innovatiivinen tilakonsepti, 
jossa perinteinen hotelliau-
la on otettu hyötykäyttöön 
ja korvattu kylmillä aulati-
loilla, jonne voi asiakkaana 
ajaa vaikka pyörällä sisään. 
Auloissa onkin hotellin asi-
akkaille lukitut tilat harras-
tusvälineiden säilytykseen, 
joten vaikkapa yrityksen vir-
kistyspäivän aktiviteetit voi-
vat alkaa kirjaimellisesti ho-
tellin aulasta. 

Upouudessa Kide Hotellissa hyödynnetään myös vanhaa. Jokaiseen hotellihuoneeseen 
on kerätty mm. käytettyjä persoonallisia mukeja ja kahvikuppeja kertoo Jarkko Kosken-
mäki. 

-Halusimme hieman ra-
vistella perinteistä hotel-
likonseptia ja muokata ti-
loja niin että ne sopisivat 
myös toiminnoiltaan juuri 
Iso-Syötteelle. Täällä ulko-
na liikkuminen ja monipuo-
linen harrastaminen frisbee-
golfista pyöräilyyn on aivan 
avainasemassa, joten on 
luontevaa, että myös hotelli 
tukee osaltaan aktiivista elä-
mäntapaa, perustelee Kos-
kenmäki.

Myös yhteiseen aikaan on 

hotellissa panostettu. Ravin-
tola- ja kokoustilojen lisäksi 
hotellin tiloissa on viihtyisä 
erilaisista istuin- ja sohva-
ryhmistä koostuva lounge-

tila, jossa hotellin asiakkaat 
voivat rentoutua vaikkapa 
ennen Lumi Areenalla esiin-
tyvän huippuartistin keik-
kaa. 

Pudasjärvelle tultaessa en-
simmäinen havainto on kes-
kustan tuntumassa möyrivät 
kaivinkoneet ja työmaakopit. 
Entiselle Kurenalan koulun 
tontille on rakenteilla Hyvän 
Olon Keskus, johon sijoittuu 
kaikki nykyisen terveysase-
man ja kaupungintalon ti-
loissa toimivat sote-palvelut, 
kirjasto- ja nuoriso, - työlli-
syyden hoidon palvelut ja 
kulttuuritoimintoja. Raken-
nukseen tulee myös audito-
rio-, kokous- ja liiketiloja. Ko-
konaisuudesta muodostuu 
upea hirsirakenteinen kun-
talaisten uusi olohuone ja to-
dellinen hyvinvoinnin keskit-
tymä. 

Varsitietä ajettaessa saa 
huomata, että kaupunginta-
lon viereen joutuisasti val-
mistunut Touhula-päiväko-
ti on aloittanut toimintansa ja 
pihalla vilskettä riittää. Myös 
toinen yksityinen päiväkoti 
on rakenteilla Karhukunnaal-
le Iijoen rantaan. S-marketin 
laajennustyöt ovat käynnissä 
ja uudistuneen Perhemarke-

Pudasjärvellä tohinaa ja touhua!

Mari Kälkäjä.

tin avajaisia vietettiin touko-
kuussa.

Pudasjärven Vuokrata-
lot Oy:ltä on tulossa Oikopo-
lulle hirsikerrostaloja ja torin 
kupeille kehitysvammaisten 
palvelukoti. Vanhustentalo-
yhdistys rakentaa uusia rivi-
taloja ikäihmisille keskustan 
tuntumaan. 

Kukilla viihtyisyyttä
Keskusta-alueen runsaat 
kukka-asetelmat näyttävät 
edelleen hyvinvoivilta, vaik-
ka syksy on kovasti tuloil-
laan. On ollut ilahduttava 
huomata, että pienillä panos-
tuksilla siisteyteen ja näyt-
täviin kukka-asetelmiin, on 
saatu kaupunkikuvaa viih-
tyisämmäksi. 

Syötteelle saapuessa saa 
huomata saman ilmiön, kai-
vinkoneet ja vasaran pauk-
keen. Matkailuala on yksi 
Pudasjärven kehityksen kär-
jistä, ja matkailuinvestoin-
tien pallo on pyörähtänyt 
liikkeelle. Uutta majoitus-
kapasiteettia Syötteelle saa-

daan jo talvikaudelle 2019, 
kun alueelle valmistuu kak-
si hotellia. Tunturin huipulle 
rakentuu uusi Iso-Syöte ho-
telli ja tunturin juurella Huo-
neistohotelli Kide avaa oven-
sa marraskuussa. 

KIDE Hotelli, Tuba Food 
& Lounge ja kaupungin Lu-
miAreena muodostavat toi-
siinsa fyysisesti yhteydessä 
olevan rakennuskomplek-
sin ja uuden palvelukoko-
naisuuden. LumiAreena on 
hirsipääkaupungin oma in-
vestointi ja tilat mahdollis-
tavat myös eri kokoisten yri-
tys- ja yleisötilaisuuksien 
järjestämisen. LumiAreena 
toteutetaan painumattomas-
ta hirrestä ja tämäkin raken-
nus valmistuu talvisesongil-
le 2019. 

Matkailukeskuksen yti-
messä on meneillään mitta-
va infrahanke. Alueella kehi-
tetään pysäköintijärjestelyjä, 
keskusalueelle toteutetaan 
asfaltoitu pysäköintialue ja 
pysäköintipaikkojen määrä 
lisääntyy noin puolella.

Ympärivuotista  
matkailua
Matkailun puitesopimuk-
seen kuuluvat ensimmäiset 
investoinnit alueelle ovat hy-
vässä vauhdissa ja pääosa in-
vestoinneista on yksityisiä. 
Nyt toteutuvien investointien 
myötä Syötteen matkailukes-
kus ottaa kokonaisuudessaan 
ison harppauksen eteenpäin, 
ympärivuotinen toiminta 
vahvistuu ja kiinnostus Pu-
dasjärveä kohtaan sekä mat-
kailu- että investointimieles-
sä on vain kasvussa.

 Meidän Pudasjärvi -ta-
pahtuman jälkitunnelmissa 
on helppo yhtyä yrittäjien toi-
veisiin siitä, että matkailijat 
tulisivat nykyistä enemmän 
käymään ja asioimaan myös 
Kurenalla. Syötteen alueen 
kasvu näkyy positiivises-
ti koko Pudasjärven kehityk-
sessä ja toisaalta keskustaa-
jaman palvelut hyödyntävät 
Syötteen toimijoita. Joten yh-
teen hiileen puhaltamisen 
aika on nyt.

Mökkipitäjä
Rakennusvalvonnassa riittää 
tekemistä, sillä vuonna 2018 
erilaisia lupia myönnettiin 
318 kappaletta, joista oma-
kotitalojen rakennuslupia oli 
kuusi kappaletta. Kyseisenä 
vuonna myönnettiin raken-
nuslupia 36 uudelle vapaa-
ajan asunnolle. Pudasjärvi on 
mökkipitäjä ja vapaa-ajana-
sukkaiden vaikutus kaupun-
kimme elinvoiman kehittymi-
selle on erittäin myönteinen. 

Pudasjärvellä luonto on 
yksi keskeinen hyvinvoinnin 
luoja. Menitpä minne suun-
taan tahansa, löydät rauhaa, 
marjaa, riistaa, lenkkipolku-
ja tai kannon, mihin istahtaa. 
Iijoen kalaisat kulttuurimai-
semat houkuttelevat retkeili-
jöitä ja kalastajia niin kesällä 
kuin talvellakin. Monipuo-
liset retkeilyreittimme ovat 
hyvin opastettuja ja sopivia 
reittejä löytyy jokaiselle kul-
kijalle.

Vasaran pauketta on kuu-
lunut myös laajan pitäjämme 

eri kyläkulmilla. Uusia raken-
nuksia on rakennettu, vanho-
ja korjattu ja kylätaloja entrat-
tu. On ilahduttavaa havaita, 
kuinka paljon toimintaa ja 
tapahtumia kylillä ja kes-
kustassa on ja mitä kaikkea 
on tulossa. Kiitos siitä kuu-
luu yhdistyksille, kaupungil-
le, yrittäjille, vapaa-ajanasuk-
kaille ja kuntalaisille. Meille 
kaikille. 

Pudasjärven menestysta-
rinaa luodaan yhdessä, jokai-
sen panos on tärkeä!

Mari Kälkäjä
Pudasjärven kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja
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Ahmatupa:  8 hlön tupa, 12€/yö/hlö (sauna)
  Koko tupa 96€
Rytitupa:  8 hlön tupa, 12€ yö/hlö (sauna) 
  Koko tupa 96€

Tiedustelut ja varaukset
• Eräluvat verkkokauppa
• www.verkkokauppa.eraluvat.fi
• Syötteen luontokeskus 020 639 6550, syote@metsa.fi

Tunnelmoi tuvassa! 

Koko perheen reitit:
•	 Naavaparran	 polku	 (3,2	 km),	 luontotau-

luja, osittain lastenvaunuilla kuljettavissa, 
Annintupa päivätupa

•	 Vattukurun	 luontopolku	 (2,1	 km),	 upea	
polku Kurussa, paljon nähtävää, laavu

Päiväreitit
•	 Teerivaaran	 kierros	 (4,5	 km),	 vaihteleva	

maisemareitti, päivätupa. Vaativa.
•	 Pytkyn	pyrähdys	(9	km),	hienoja	maisemia,	

2 laavua ja päivätupa. Keskivaativa.
•	 Rytivaaran	kierros	(10	km),	historian	ha-

vinaa ja monipuolisia maisemia. 
 Keskivaativa.

Yöretkelle
•	 Ukonvaara-Rytivaara-Ahmatupa- 

Luontokeskus 
•	 Kaunislampi-Rytivaara-Ahmatupa- 

Luontokeskus
•	 Taksikyyti	lähtöpisteeseen	
 puh. 08 106 446

Syötteen luontokeskus 
020	639	6550,	www.luontoon.fi/syote

Syysretkelle! Kysy ajankohtaiset retkivinkit luontokeskukselta

Kansallispuisto tarjoaa elämyksiä 
kaikille aisteille 

Vaarametsien maana tunnet-
tu kuusikkometsäinen Syöt-
teen kansallispuisto tarjoaa 
erinomaiset mahdollisuu-
det nautiskella ruskan vä-
reistä sekä syysmetsän an-
timista. Retkeilijöille löytyy 
useita eri vaihtoehtoja päi-
väpatikoinnista useamman 
yön kestoiseen vaellukseen. 
Vanhojen kuusikoiden kät-
köistä voi poimia korin täy-
deltä kotiin viemisiä, sillä 
kansallispuistossa marjojen 
ja ruokasienien keruu on sal-
littua. 

Vauhdikkaasta menos-
ta pitävät löytävät erilai-
silta pyöräilyreiteiltä omat 
huippupaikkansa ja Pärjän-
joella syyssateet nostattavat 
vedenpintaa niin, että melo-
jillekin riittää vauhtia. Kalas-
taja voi saada kotiin viemisiä 
Pärjänjoen virkistyskalastus-
alueelta, jonka luontaiseen 
kalakantaan kuuluvat niin 
harjukset, hauet kuin siiat-
kin. 

Syötteen seudulta ja kan-
sallispuiston eri osista löy-

Syötteen monipuolisesta luonnossa retkeillessään voi ta-
vata kesyjä kuukkeleita. Kuva Ismo Lampi.

Vauhdikkaasta menosta pitävät löytävät erilaisilta pyöräilyreiteiltä omat huippupaikkansa. Kuva Sini Salmirinne.

tyy sopivin välimatkoin siis-
tisti pidettyjä taukopaikkoja 
moneen eri tarpeeseen. Met-
sähallituksen ylläpitämissä 
varaus- tai autiotuvissa on 
mukava pitää pidempääkin 
taukoa. Ahmatuvan ja Ryti-
tuvan varaustuvat ovat hy-
vin varustettuja ja niiden 
käyttäjä pääsee nauttimaan 
saunan leppeistä löylyistä. 

Syötteen luontokes-

kus palvelee syysretkeilijöi-
tä kansallispuiston reunalla 
tiistaista sunnuntaihin kel-
lo 10–16. Luontokeskuksella 
voi tutustua pysyvään näyt-
telyyn ”Lastuja selkosilta”, 
joka esittelee kattavasti alu-
een monipuolista luontoa 
sekä kaskisavun värittämää 
asutushistoriaa. Komeas-
ta hirsitalosta löytyy myös 
Metsähallituksen retkeilyin-
fo, kattava valikoima laa-
dukkaita matkamuistoja ja 
60 –paikkainen auditorio il-
maisine luontofilmiesityksi-

neen. 
Syyslomaviikoilla vie-

tämme Lasten luontoviik-
koa, jolloin on luvassa mo-
nipuolista ohjelmaa niin 
luontokeskuksella kuin lähi-
luonnossakin. 

Luontokeskuksen kahvi-
la Korppi palvelee asiakkai-
ta aina luontokeskuksen au-
kiollessa. Kahvila tarjo-aa 
keittolounasta, tuoreita lei-
vonnaisia sekä kuumia ja 
kylmiä juomia. Vuokrattava-
na on mm. läski-pyöriä sekä 
kajakkeja. 

*  Savusauna, poreallas, kokous-/juhlatilat, kalastus, avanto.
*  Lapsille upea kesäleikkipaikka (mm. pomppulinna ja polkuautot!).
*  Upeat retkeily-/pyöräilymaastot.
*  Talvisin pääset valaistulle ladulle helposti suoraan mökiltä. Lapsille mökkiky-

lässä pulkkamäkiä (joka mökillä omat pulkat ja rattikelkat varusteena).

Juuret 
pohjoisessa

KUUSAMO huoparintie 1 
POSIO Maaninkavaarantie 3 | pentik.com

www.syote.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

"

1,25 € / puh + 1,00 € / min + pvm

PuDasjärven taksiasema

0100 84 250
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Ravintola Tuba Food & Lounge Iso-Syöte avataan joulukuussa  

Yritys haluaa työllistää paikallisia työntekijöitä

Anne Mikkola haluaa vah-
vistaa Syötteen vetovoimai-
suutta ja ympärivuotisuutta 
yhdessä alueen toimijoiden 
kanssa.

Iso-Syötteelle avataan Lu-
miareenan yhteyteen joulu-
kuun 5. päivänä niminen ra-
vintola, jota ravintoloitsija 
Anne Mikkola kuvailee kier-
rätys- ja ekohenkiseksi kult-
tuuriravintolaksi. 

Oulussa on toiminut sa-
man konseptin ravintola, 
Tuba Food & Lounge, jon-
ka kokemuksia tullaan hyö-
dyntämään. Anne Mikkola 
on toiminut Oulussa ravin-
toloitsijana jo vuodesta 1996 
saakka. Tällä hetkellä pää-
paino toiminnassa Myllytul-
lin ravintolakorttelissa, jossa 
sijaitse kolme eri tyyppistä 
ravintolaa.

-Tuba Food & Lounge on 
perustettu 2013 ja tilannet-

ta on makusteltu useampi 
vuosi. Nyt olemme valmiit 
avaamaan joulukuussa Tuba 
-ravintolan Iso-Syötteelle ra-
kentuvan uuden Kide ho-
tellinja Lumiareenan yhte-
yteen, Mikkola mainitsi ja 
kertoi Syötteen olevan hä-
nelle tuttu paikka, jossa hän 
käy ulkoilemassa ja retkeile-
mässä. 

Oulun lisäksi missään 
muualla ei ole vielä samal-
la Tuba-konseptilla toimivaa 
ravintolaa. Koska Syöte on 
kasvava matkailualue, jol-
la on samat ekologiset luon-
toarvot kuin ravintolalla, 
Mikkola katsoo Tuban ole-
van Syötteelle sopiva ja yri-
tyksen tukevan alueen kon-

septia.   
Tuba Food & Lounge Iso-

Syöte ravintolan laajennus-
osa tulee LumiAreenan puo-
lelle ja keittiö ja baari tulevat 
vanhan Safaritalon puolel-
le. Tiloja ollaan parasta ai-
kaa saneeraamassa. Baarin 
puoli avataan marraskuun 
1. päivänä ja areenan puoli 
joulukuussa. Areenan puo-
lella on monitoimitila, joka 
antaa monenlaisia mahdolli-
suuksia tapahtumien järjes-
tämiseksi. 

- Iso-Syötteellä tulemme 
järjestämään eri kokoisia ta-
pahtumia ympärivuotisesti, 
ravintolaan oheen rakentu-
van Lumiareenan tiloja hyö-
dyntäen järjestämällä elävää 

musiikkia ja muitakin kult-
tuuritapahtumia. Tavoittee-
namme on vahvistaa alueen 
vetovoimaisuutta ja ympä-
rivuotisuutta yhdessä alu-
een toimijoiden kanssa, ker-
toi Anne Mikkola.

Ekologisuus,  
lähiruokaa ja  
kiertotaloutta
Tuba Food & Lounge Iso-
Syöte toiminta tullaan Anne 
Mikkolan mukaan rakenta-
maan Tuba-arvojen mukai-
sesti ekologisuuden ja kierto-
talousajattelun periaatteelle. 
Kaikki ravintolan kalusteet 
ja astiat ovat käytettyjä. 

- Ravintolassa tulemme 

käyttämään lähituottajilta 
saamiamme raaka-aineita, 
kuten esimerkiksi pudasjär-
veläisen lampaan-, kanin- 
ja poronlihaa sekä tietenkin 
paikallisia kananmunia, sie-
niä ja marjoja. Ruokalistalla 
tulee olemaan tarjolla paikal-
lista ruokaa. Hyödynnämme 
mieluusti lähialueen tuotan-
toa mahdollisuuksien mu-
kaan ja rakennamme tuot-
teemme siten, että hävikkiä 
syntyisi mahdollisimman 
vähän, Anne Mikkola koros-
taa.

Anne Mikkola on ollut 
vuodesta 1996 Oulu Tours 
Group Oy:n oululaisen ra-
vintolakompleksin toimi-
tusjohtajana. Hän kertoi ky-

seisen yrityksen olevan tällä 
hetkellä työntekijöiden omis-
tama yritys. Hänen lisäkseen 
yrityksessä on kymmenen 
muuta työntekijäyrittäjää. 
Tuba Food & Lounge Iso-
Syöte ravintola tulee toimi-
maan itsenäisenä yrityksenä.

- Otamme mielellämme 
töihin paikallisia työnteki-
jöitä kuten ravintolatyönte-
kijöitä, joista näyttää olevan 
Pudasjärvellä kova puute. 
Tulemme työllistämään noin 
10 työntekijää ja sesonkiai-
kaan hieman enemmän. Ra-
vintolaan olemme saaneet 
vasta muutaman paikallisen 
työntekijän, Mikkola harmit-
teli työntekijätilannetta. 

Oulussa on toiminut saman konseptin ravintola, Tuba Food & Lounge, jonka kokemuksia tullaan hyödyntämään.

Uusi Hotelli Iso-Syöte nousemassa tuhkasta 
– Kontio toimittaa hirret 

Uuden Hotelli Iso-Syötteen 
rakennustyöt joulukuisen 
tulipalon tuhoaman hotellin 
paikalla käynnistyivät uu-
den hotellin rakennustyöt 
heinäkuussa ja ovat etene-
mässä hyvää vauhtia. Yrit-
täjien Juha ja Katariina Kuu-
kasjärven mielessä siintää 
uusi, entistä ehompi Hotel-
li Iso-Syöte. Keväällä hah-
mottui suunnittelupöydil-
lä ja tietokoneiden ruuduilla 
kolmikerroksinen rakennus, 
joka nousee tunturin huipul-
le Kontion hirrestä.

Juha Kuukasjärven mie-
lestä kireä aikataulu luo 
omat paineensa. Suunnitte-
lua on tehty mahdollisim-
man paljon paikallisin voi-
min. Pääsuunnittelijana on 
toiminut pudasjärveläinen 
puurakentamiseen erikois-
tunut arkkitehti ja muotoili-
ja Asko Lax.

– Askon kanssa olemme 
vuosien varrella vaihtaneet 
ajatuksia monenlaisestakin 
rakentamisesta, ja kun hän 
esitti ensimmäisen idealuon-
noksen, innostuimme siitä 

vaimoni kanssa heti. Tavoit-
teena ei ole paikka, jossa vain 
yövytään, vaan ravintola ja 
hotelli, jonka vieraat kokevat 
uusia, ainutlaatuisia elämyk-
siä upean luontomme keskel-
lä, Kuukasjärvi kertoo.

Uusia tiloja kolmessa 
kerroksessa
Tulipalossa täysin tuhoutu-
neen ravintolan paikalle ra-
kennetaan nyt tiloja kolmeen 
kerrokseen. Kahdessa alim-
massa kerroksessa on 12 uut-
ta, tilavaa 36 neliön huonetta, 
joiden maisemaikkunoista 
on esteetön näkymä rinteen 
puolelle. Tuhoutuneen Kar-
hunpesä-sviitin tilalle ra-
kennetaan uusi, ja sen seu-
raksi tuhkasta syntymisen 
teemaan sopivasti yli 80 ne-
liön ylellinen Feenix-sviitti. 
Kuukasjärvet rakentavat ti-
lat myös kasvaville pyöräily-
palveluille, ja safareille lähtö 
tapahtuu uuden hotellin väl-
jemmistä tiloista.

– Ylimpään kerrokseen 
tulee 240-paikkainen näkö-

alaravintola ja 60-paikkai-
nen lounge, ja maisemia pää-
see ihastelemaan ravintolaa 
reunustavalta parvekkeelta. 
Kylpyläosastosta tulee rei-
lusti tilavampi kuin vanhas-
ta, ja myös sieltä on hienot 
näkymät vaaramaisemaan. 
Varsinainen uutuus on hotel-
lin ulkopuolelta katolle nou-
seva kävelyreitti, jonka laella 
on näköalatasanne yli kym-
menen metriä korkeammalla 
kuin vanhan hotellin sisään-
käynti, Kuukasjärvi valottaa 
suunnitelmia.

Ekologisesti Kontion 
hirrestä
Luontoarvot ja ekologisuus 
ovat vaikuttaneet materiaali-
valintoihin. Materiaalin pai-
kallisuus ja ekologisuus ovat 
tärkeitä arvoja uudessa ra-
kennuksessa.

– Koska olemme Pudas-
järvellä, hirsipääkaupungis-
sa, koko ylin kerros päätet-
tiin rakentaa hirrestä. Sen 
toimittaa Kontiotuote. Luon-
non ja maiseman ehdoilla 

tehty puuarkkitehtuuri on 
teknisesti vaativaa ja joiltain 
osin perinteisestä poikkea-
vaa. Voimme yhdessä ark-
kitehdin ja Kontion kans-
sa näyttää pudasjärveläistä 
hirsirakentamisen osaamista 
kansainvälisille asiakkaille. 
Palossa säästynyt huonesii-
pi saneerataan kauttaaltaan 
uusiksi, ja työ valmistuu tu-
levan talvisesongin tarpei-
siin. Uusi ravintola auke-
aa tulevalle kevätsesongille 

2020, ja jos kaikki menee su-
juvasti, saamme paikan auki 
jo aikaisemmin. Pääurakoit-
sija Lapti Oy:n kanssa meillä 
on hyvä tekemisen meininki 
projektissa, Kuukasjärvi ker-
too.

Uuden osan huoneet, kyl-
pylä ja muut tilat ovat val-
miita ensi kesään mennessä.

Rakennuksen Lvi-suun-
nitelmat on tehnyt suunnit-
telutoimisto Lvi Naaman-
ka, jonka perustajan Mikko 

Naamangan juuret ovat vah-
vasti Syötteellä. Sähkösuun-
nittelusta on vastannut pu-
dasjärveläinen Koillissähkö 
ja sisustussuunnittelus-
ta Tatu Ahlroos Synopsis 
Oy:stä. Ahlroosin kädenjäl-
keä ovat olleet jo aikaisem-
min valmistuneet Aurora-
sviitit ja Karhunpesä-sviitti. 
Rakennesuunnittelu on 
NQE Rakennetekniikka Oy: 
n toimesta.

Iso-Syötteen tunturin huipulle kohoaa ensi syksynä uusi Hotelli Iso-Syöte. Koko ylin ker-
ros rakennetaan hirrestä.
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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
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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!

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

kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

Syksy on hyvää aikaa retkei-
lyyn vaikkakin lintumaail-
ma on jo hiljentynyt. Paarmat 
ja sääsket eivät kiusaa kulki-
jaa samalla tapaa kuin kesäl-
lä. Hirvikärpäsetkin vähen-
tyvät lokakuulle mentäessä. 
Vaikka Iso-Syötteen metsät 
ovat etupäässä kuusivaltai-
sia, on siellä täällä myös kau-
niita ruskan värittämiä seka- 
ja lehtimetsiä. Hyvän ruskan 
edellytyksenä on tavallisesti 
poutainen syyskuu ja lopulli-
sen säväyksen hyvälle ruskal-
le antaa pienet kiprakat yö-
pakkaset.

Lämpimänä ja sateisena 
syyskuuna ruska on yleen-
sä varsin vaisu väreiltään. 
Retkeily on painottunut Iso-
Syötteellä lähimaastoon ja 
pidemmät reitit ovat olleet 
vähemmällä käytöllä. UKK-
reitillä saakin usein patikoi-
da rauhassa pitkiäkin matko-
ja näkemättä muita kulkijoita. 
Niin UKK-reitille kuin lyhyil-
le päiväreiteille pääsee par-
haiten Syötteen luontokes-
kuksesta. Jos kuntoa riittää 
niin voi suunnitella vaikka 
koko liki tuhat kilometriä pit-
kän UKK-polun kulkemista 
Kolilta Savukoskelle. Tällöin 
tulee varata retkelle aikaa 
muutama kuukausi ja tehdä 
yöpymis- ja muonasuunnitel-
mia. Alkunsa reitti saa Kolin 
komeista maisemista. Kolin 
maisemia hallitsevat Ukko-
Koli, Akka-Koli ja Paha-Koli, 
joiden kallioiset huiput näky-
vät kauas.

Kolilta Pudasjärvelle 
UKK-reitti kulkee monenlai-
sissa maastoissa. Varsinkin 
alkutaipaleella polku mut-
kittelee kulttuurimaisemis-

Ruskainen UKK-reitti kutsuu retkeilemään

sa ja varsin usein myös teitä 
pitkin. Ennen Pudasjärveä on 
polun varrella runsaasti mie-
lenkiintoista nähtävää. Puo-
langalla on upea Tonkohui-
kosen osuus, jossa ovat muun 
muassa Siikavaara ja Hepo-
köngäs. Pudasjärvellä polku 
kulkee kunnan itäisissä osis-
sa ja polun kunto paranee 
sitä mukaan kun tullaan lä-
hemmäksi kansallispuistoa. 
Suurin osa UKK-retkipolusta 
kulkeekin muualla kuin suo-
jelualueilla ja kansallispuis-
toissa. Paikoin polku onkin 
kapea ja metsittynyt vähäisen 
käytön seurauksena. Avo-
hakkuualueilla ja pusikoissa 
saattavat polkujen merkintö-
jen löytäminen tuottaa vai-
keuksia. Pidemmille retkille 
onkin hyvä hommata polku-
verkostosta tarkemmat maas-
tokartat.

Pudasjärvellä UKK-pol-
ku kulkee paikoin soilla. Syk-
syinen ruska on koristellut 
vaivaiskoivut, juolukat, suo-
heinät ja mustikan varvut 
kaunein värein. Monet linnut 
kuten riekot ja pyyt käyvät 
suolla syömässä karpaloita, 
joihin yöpakkaset tuovat li-
sämakua. Paikoin polku kul-
kee komeissa vaarametsissä, 
jotka ovat paksusammalkuu-
sikoita kapeine kynttiläkuu-
sineen. Vaarojen laella kelot 
natiset syksyisessä tuulessa. 

Ennen niin yleinen hömöti-
ainen on käynyt paikoin jo 
harvinaiseksi.

Kelot, maapuut ja käävät 
ovat vanhan ikimetsän tun-
nusmerkkejä.

Suot hiljenevät. Eläimet ja 
kasvit valmistautuvat tal-
veen.

Syötteen alueella opasviitoitus poluille on hyvällä mallilla.

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat

info@syoterp.fi				www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kattoremontit
•	 Kuntoarviot	ja	

kosteusmittaukset
Syys-lokakuun aikana 

tilauksen tehneille kausi-

kortti Iso-Syötteelle!

Elämyksiä luonnossa 
Syötteen maisemissa!

Taigavire tarjoaa Syötteellä:
• Virkistyspäivien ohjelmat

•  Eräruokapalvelut ryhmille

•  Läskipyörien, lumikenkien ja  
 muiden retkeilyvarusteiden  
 vuokraus

www.taigavire.fi 
info@taigavire.fi

Puh. 040 553 5469

Palvelemme Kahvila Korpissa 
Syötteen luontokeskuksella!

Vaikka suurin osa muuttolin-
nuista on jo muuttanut keloil-
la riittää säpinää. Käpytikat, 
pohjantikat ja palokärjet na-
puttelevat kaikkialla vaarojen 
lakimetsissä. Erityisesti poh-
jantikka on erikoistunut kat-
kenneiden kuusien kaarnan 
kuorintaan. Kaarnan palojen 
rungosta repimisen palkkio-
na on usein kaarnakuoriaisi-
en ja särvijäärien toukkia. Lu-
misina talvina kuusia katkeaa 
runsaasti. Itse kelottumiseen 
menee satoja vuosia. Kelo-
jen käyttöä tulisikin vähentää 
nuotiopuina ja jättää ne lintu-
jen pesäpuiksi. 

Pudasjärven osuus UKK-
reitistä on vajaat pari sataa 
kilometriä. Mikäli mielen-
kiintoa riittää pidemmälle 
retkelle voi suunnistaa poh-
joiseen Posiolle. Ennen Rii-
situnturia UKK-reitiltä löy-
tyy runsaasti erämaista suo ja 
vaaraluontoa korpikuusikoi-
neen. Riisitunturilta voi taa-
sen nähdä horisontissa jo Ru-
kan siintävän tunturin.

UKK-polulla voi tutustua 
mainiosti Pudasjärven luon-
toon, eikä polulla ole ruuh-
kaista kuten lyhemmillä rei-
teillä. 40-vuotias polku on 
tutustumisen arvoinen retki-
kohde.

Teksti ja kuvat 
Jarmo Vacklin
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Syötteen kesäkauden päätös

Luppovesi Palaa -tapahtumassa runsaasti ohjelmaa

Perinteinen Luppovesi Pa-
laa- tapahtuma päätti Syöt-
teen kesäkauden venetsia-
laistunnelmiin. Syksyiseen 
tunnelmaan pimenevässä il-
lassa siirryttiin monipuolisen 
ohjelman sisältäneessä lep-
poisassa tapahtumassa. Syöt-
teen Matkailuyhdistys yhteis-
työkumppaneineen onnistui 
viihdyttämään koko perhettä 
ja sää suosi. Ennustettu sade 
saapui alueelle ilotulituksen 
päättyessä, eikä ehtinyt häi-
ritsemään tapahtuman kul-
kua.

Illan aloitti näyttävä Tuli-
kukka tulishow, jonka aika-
na yleisölle tarjottiin upeaa 
tulitaidetta. Pikku-Syötteen 
pisteellä harrastettiin turval-
lisissa oloissa korikiipeilyä 
ja Syötteen mökkiläisyhdis-

Syötteen kesäkauden syksyksi vaihtaneessa tapahtumassa oli paljon yleisöä.

Illan aluksi tarjoiltiin tulitai-
detta.

Kokko valaisi Luppoveden 
palamaan.

Korikiipeilyssä parhaat pääsivät huipulle saakka. Näyttävä ilotulitus valaisi koko Syötteen alueen eri värein.

Syötteen Mökkilaisyhdistys ry:n tikkakisan parhaat. Nais-
ten sarjan voittaja Susanna Peltoniemi, lasten sarjan Turo 
Koivukangas ja miesten paras Keijo Koivukangas. Taustal-
la palkinnot jakanut mökkiläisyhdistyksen puheenjohtaja 
Katri Virtanen, sekä Luppovesi palaa -tapahtuman juonta-
nut Ilkka Marttila.

Letut maistuvat.

Iiläinen Siiri Tumelius sijoit-
tui lasten onkikilpailussa 
viidenneksi.

Isoimman kalan onkinut 
Aate Murtoperä valitsi pal-
kinnokseen huskyn. 

Syötteen matkailuyhdistyksen Janne Soini ja kokon raken-
tanut Markku Puolakka Tunturi-Marketista suunnittelevat 
kokon sytytyksen aloittamista.

Ilpo Tumeliuksen tyylinäyte 
tikkakisassa.

Syötteen kyläyhdistyksen teltalla nautittiin makkaroista ja 
letuista kahvin kera.

tyksen organisoimaan tikka-
kisaan osallistui 50 heittäjää. 
Luppovesi antoi lasten ongin-
takilpailussa kaikkien aikojen 
saaliin 33 innokkaan onkijan 

nostaessa kaloja vedestä ta-
saiseen tahtiin. Tavoitteena 
oli saada pituudeltaan suu-
rin kala.

Syötteen kansallispuis-
ton eri vuoden aikojen tarjon-
taan oli mahdollista tutustua 
vaikkapa virtuaalilasien avul-
la. Nälän yllättäessä Syötteen 
kyläyhdistyksen teltalta voi 
ostaa makkaraa ja kahvia her-
kullisten lettujen kera.

Luppovesi oli ympäröi-
ty ulkotulilla, jotka heijastui-
vat kauniisti veden pintaan. 
Illan kohokohtiin kuuluivat 
Markku Puolakan rakenta-
man kokon sytytys Syötteen 
Eräpalveluiden Janne Määtän 
toimesta, sekä illan pimen-
nyttyä näyttävä ilotulitus. Lo-
puksi Tunturi Pubissa pääsi 
nauttimaan Express yhtyeen 
musiikista. MTR
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syötteen taksi 
palvelee 24H

0200 964 46
samasta numerosta myös 

lentokenttäkuljetukset.

(1 € / puh. + ppm) 

Kysy tarjous haluamallesi ajankohdalle!
Puh. 044 343 8357

 Viihtyisä Näköala-
huoNeisto huikeilla 
maisemilla (5 hlöä)

sekä tunnelmallinen, 
vasta remontoitu 
kelohoNkaiNeN 

Paritalomökki (6 hlöä). 

molemmat sijaitsevat 

iso-syötteen huipulla!

 VuokrattaVaNa

KESTÄVYYSSEMINAARI

HUIPPUKYMPPI - KESTÄVYYSSEMINAARI, 
Hotelli Pärjänkievari

Perjantai 27.9.2019 klo 18.00 - 21.00

Aloitetaan kahveilla
Tilaisuuden avaus: Heino Ruuskanen

Illan tilaisuuden juontaa: Jussi Saarela
Isosyötecup - kestävyysjuoksu

Jorma Jokela
KESTÄVYYSJUOKSIJAN HARJOITTELU

EILEN ---- TÄNÄÄN
Nuoresta ---- Aikuiseksi

ARI PAUNONEN  
1500 m nuorten EM - mestari

harjoittelu 1970 - luvulla
Vammojen ennaltaehkäisy
haetaan hyvää luennoitsijaa

Kyselytunti luentojen päätteeksi

Kahvit illan päätteeksi ja keskustelut jatkuu….

TILAISUUS ON MAKSUTON

HOTELLI ISOSYÖTE
HOTELLI PÄRJÄNKIEVARI

Asunto- ja mökkikauppa kasvussa 
Syötteellä ja Taivalkoskella

-Hotelli Iso-Syötteen tuli-
palolla viime jouluna oli 
vaikutuksensa vapaa-ajan 
asuntojen kauppaan Syöt-
teen matkailualueella. Nyt, 
uuden hotellihankkeen 
sekä muiden Syötteen alu-
een investointien johdos-
ta asuntokauppaa tehdään 
jälleen. Rakentaminen on 
myös vilkasta, sekä yksi-
tyisten henkilöiden että ra-
kennusliikkeiden toimesta, 

kertoo FM, LKV, kaupan-
vahvistaja Sari Käsmä Tun-
turi LKV:stä. 

Matkailukeskuksessa 
asuntojen osto- ja myyn-
tisesonki on ympärivuo-
tista, painottuen kuitenkin 
pääasiassa sesongin alkuun 
elo-joulukuulle sekä ke-
vätauringon lämmittäessä 
maalis-huhtikuulle. 

Paikallisuus  
välittäjien vahvuutena
Tunturi LKV välittää koh-
teita Syötteen, Pudasjärven 
pohjoisosien, Taivalkosken 
ja Posion alueilla. Metsä-
talousteknikko Mika Käs-
mä hoitaa myös metsätilo-
jen välityksiä. Yritys hoitaa 
kiinteistöjen ja asuntojen 
arvonmäärityksiä myös il-
man välityssopimusta. Sari 
Käsmä toimii Maanmitta-
uslaitoksen määräämänä 
julkisena kaupanvahvista-
jana alueella. Välitysliik-
keen toimisto sijaitsee yrit-
täjien kotona Taivalkosken 
Loukusassa. Sieltä on hyvä 
tehdä matkaa ympäröiviin 
kuntiin ja kyliin. 

Tunturi LKV on toimi-
nut Koillismaan alueel-
la jo kolmisen vuotta. Pai-

kallinen kiinteistönvälitys 
oli odotettu toimija varsin-
kin Syötteen alueelle. Käs-
mät tuntevat toiminta-alu-
eensa markkinat, palvelut 
ja tarpeet. Sari on kotoisin 
Pudasjärven Sarakylästä ja 
Mika Taivalkosken Koiti-
lasta. He ovat asuneet pit-
kän tovin Syötteellä ennen 
Taivalkoskelle muuttamis-
taan. 

Tiedon jakaminen ja 
luottamus  
avainasemassa
Vapaa-ajan ja vakituisen 
asunnon myynti ja ostami-
nen ovat isoja asioita mo-
lemmille osapuolille. Tun-
turi LKV:n toimesta työ 
tehdään asiantuntemuksel-
la, myös sijoitusvinkkejä 
niin vuokrausten kuin jäl-
leenmyynnin suhteen on 
mökin myyjille ja ostajille 
tarjolla. Tietoa asiakkaiden 
tarpeista ja toiveista jaetaan 
auliisti myös alueelle raken-
taville sijoittajille. Kohtei-
den näytöt hoidetaan omis-
tajan omaisuutta vaalien 
luottamuksella. Asuntojen 
ostajille järjestetään yksi-
tyisnäytöt nopealla ja usein 
kauempana kohteesta asu-

Sari Käsmä Tunturi LKV:stä 
välittää asunto- ja kiinteis-
tökauppoja Syötteellä ja 
ympäristöpaikkakunnilla. 
Metsätalousteknikko Mika 
Käsmä hoitaa myös metsä-
tilojen välityksiä. Välillä yrit-
täjäpariskunta heittää myös 
vapaalle Syötteen alueella.

valle asiakkaalle sopivalla 
aikataululla. 

Tavoitettavuus  
perinteisin keinoin 
tärkeä
Digitaalisen median am-
mattilaisena Sari Käsmä to-
teaa yllättäen, että sosiaa-
lisen median aikakaudella 
parhaat kiinteistönvälityk-
sen myyntikanavat ovat-
kin perinteiset Etuovi.com 
sekä paikalliset painetut ja 
digitaaliset lehdet. Sosiaali-
sen median näkyvyys on hy-
väksi, mutta kiinteistönvä-
lityksessä sekä myyjät että 
ostajat arvostavat välittäjän 
palveluiden tavoitettavuut-
ta perinteisin keinoin: pai-
kan päällä kasvokkain, pu-
helimitse ja sähköpostitse 
– ja useimmiten virka-ajan 
ulkopuolella. Toimeksianto- 
ja ostopäätös tehdään joka 
tapauksessa vasta kohtees-
sa vierailun jälkeen. Välittä-
jä tekee tiivistä yhteistyötä 
eri tahojen kanssa: esimer-
kiksi yksinkertaisissa kiin-
teistökaupoissa asiakkaita 
ohjataan usein tutustumaan 
vaihtoehtona myös Maan-
mittauslaitoksen Kiinteis-
tönvaihdantapalveluun. HT

Syksy saapuu Ranuan eläinpuistoon
Kun ensimmäiset lehdet kel-
lastuvat, eläinpuiston ko-
tieläinpiha hiljenee ja on 
aika kiittää kesätyöntekijöi-
tä hienosti sujuneesta kesäs-
tä! Ruskan saapuessa tarhan 
asukkaat alkavat pikkuhiljaa 
valmistautumaan talveen. 
Moni kasvattaa paksun ja 
lämpimän talviturkin vii-
moja vastaan, mutta kärppä 
ja naali vaihtavat kokonaan 
väriä valkoiseen lumipu-
kuun. Jääkarhut odottavat jo 
ilmojen viilenemistä ja lunta, 
mutta serkkunsa ruskeakar-
hut valmistautuvat pitkil-
le ettoneille syömällä hyvin 
ja varastoimalla rasvaa tal-
viunia varten.

Varma syksyn merkki 
on porojen ja metsäpeuro-
jen sarvien kelominen, missä 
koko kesän sarvia peittänyt 
samettinen nahka kuoriutuu 
hyvin hurjan näköisesti pois 
täyteen mittaansa kasvanei-
den sarvien päältä. Samal-
la alkaa rykimä eli kiima-
aika, jolloin hirvaat voivat 
olla innostuessaan vaaral-
lisia myös ihmisille ja hoi-
tajienkin on pidettävä sil-
mällä metsäpeurahirvasta 
Sakaria. Toinen pullisteli-
ja löytyy viereisestä tarhas-
ta missä Iisakki-myskihärkä 
koittaa kovasti tehdä vaiku-

tuksen leideihin murahtele-
malla matalasti.

Kurkiaurat ovat ottaneet 
suunnaksi etelän ja tarha-
kurki huutelee kaihoisas-
ti lajitovereidensa perään, 
mutta lumen keskelle ei sil-
läkään tarvitse jäädä vaan 
tarhan muuttolinnut muut-
tavat etelän sijaan sisätiloi-
hin lämpimään. Muut tar-
han asukkaat ovat hyvin 
sopeutuneet talveen ja arkti-
siin olosuhteisiin.

Ranuan susille nimet
Ranuan eläinpuistoon ke-
väällä saapuneelle susipa-
rille on valittu nimet. Nimi-
kilpailu pidettiin toukokuu 
– elokuu välisenä aikana. 
Kaikkinensa nimiehdotuksia 
on tullut yli 7 326 kpl, jotka 
eläinpuiston raati kävi kaikki 
lävitse. Eläinpuiston eläinten 
nimeäminen on tärkeää, sil-
lä nimet auttavat eläintenhoi-
tajia vaihtamaan kuulumisia 
eläinten voinnista.

Odotetusti suosituimpia 
nimiehdotuksia pariskun-
nille olivat Hannu ja Kert-
tu, Miina ja Manu, Minttu ja 
Ville, Bonnie ja Clyde, Hil-
ma ja Onni sekä Omega ja 
Alfa. Ranualla suosittua Hil-
laa oli ehdotettu naarassudel-
le 105 kertaa ja urossudelle 

odotettu suosikki oli Huk-
ka 163 kertaa. Naaraan suo-
sittuja nimiehdotuksia oli-
vat myös Luna, Lumi, Saana, 
Sissi ja Usva. Urossuden ko-
timaa Ruotsi innoitti vastaa-
jia ehdottamaan ruotsalaisia 
nimiä Gunnaria, Håkania ja 
Kaarlea ja suomalaisista ni-
mistä suosittuja olivat Matti, 
Pekka ja Otto. 

Susikilpailu käynnistyi sa-
moihin aikoihin, kun Suomi 
voitti jääkiekossa MM-kul-
taa joten moni ehdotti myös 
Mörköä urossuden nimeksi. 

Naarassuden nimeksi va-
likoitui nimi Ruska, joka 
eläintenhoitajien mielestä 
on nimenä naarassuden vä-

ritykseen ja syksyyn sointu-
va. Urossudelle nimeksi vali-
koitui Routa. Uroksen erottaa 
tummemmasta väristä ja rou-
dasta eläintenhoitajille tuli 
mieleen tumma, routainen 
maa. 

Ruska ja Routa nimet keksi 
Päivi Kelloniemi Kempelees-
tä ja hän pääsee perheineen 
viettämään yön Ranuan uu-
sissa Arctic Fox lasi-igluissa 
sekä tutustumaan jääkarhu-
perheen arkeen eläinpuistos-
sa. Arvotut perhelahjakortit 
eläinpuistoon voittivat Jari 
Hanhikari, Riitta Janatuinen, 
Emmi-Inkeri Rimpilä, Päivi 
Hallapuro ja Jeanne Ranua.

Eläintarhan uudelle susiparille tuli nimiehdotuksia tuhan-
sittain.
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Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA
Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto

Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

o
Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Juuso Karjalainen
044 413 3604

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

Olemme 
FacebookissaTervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

Romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

RUSKASYÖTTEELLÄ 
TAPAHTUU

TUNTURIMARKET 
ON AUKI RUSKA-AIKAAN
ma-la klo 9-18 
(tarvittaessa pidempään)
su klo 10-15

TUNTURI PUb ON AUKI 
viikonloppuisin ja 
tapahtumien aikana.

TERVETULOA!

Arkisin KOTIRUOKALOUNAS 
klo 11-14. Viikonloppuisin 
myös pizzoja ja burgereita! 

Aurinkoinen päivä helli 
sienipäivän retkellä

Jo perinteeksi muodostu-
nutta sienipäivää vietettiin 
Syötteen Luontokeskuksel-
la lauantaina 7.9. Päivä läh-
ti käyntiin Syötteen sieni- ja 
yrttiyrittäjä Riitta Ronnun 
mielenkiintoisella sieniesi-
telmällä, jota oli seuraamas-
sa yli 20 henkilöä. Esitelmän 
jälkeen suunnattiin Lautta-
lammen maastoon, johon 
lähdettiin yhdessä kerää-
mään sieniä ja tutustumaan 
niiden käsittelyyn jo heti 
poimintavaiheesta lähtien. 
Aurinkoinen syyskuun sää 
helli poimijoita, lämpöä riit-
ti. Useampikin poimija sai 
saaliikseen komeita herkku-
tatteja, ja lähes kaikki poimi-
jat saivat koreihinsa täytettä. 

Päivä jatkui sieninäytte-
lyllä, askartelulla ja lankojen 
värjäyksellä. Luontokeskuk-
sen aulassa olleessa sieni-

näyttelyssä oli esillä useita 
sienilajeja, ja retken oppaat 
kertoivat lisää sienistä ja nii-
den käytöstä. Lapsille oli tar-
jolla sieniaiheista askartelua 
luonnonmateriaaleista, ja 
upeita teoksia niistä syntyi-
kin! Luovuus näkyi jokaisen 
työssä eri tavalla. 

Luontokeskuksen edus-
talta löytyvällä laavulla sai 
seurata lankojen värjäys-
tä sienillä. Lankojen värjää-
jä Katri Kemppanen ker-
toi, että ikinä ei tiedä täysin 
millainen sävy lankoihin tu-
lee. Todella kauniita, maan-
läheisiä sävyjä langoissa nä-
kyi olevan. 

Mukava päivä luonnos-
sa ja luontoaiheiden äärel-
lä. Päivä järjestettiin yhdessä 
Syötteen luontokeskuksen ja 
Pudasjärven 4H-yhdistyk-
sen kanssa jo kahdeksannen 

Saaliiksi saatiin komeita herkkutatteja ja lähes kaikki poimijat saivat koreihinsa täytettä.

kerran.

Johanna Ylilehto,  
kuvat Tiina Salonpää

Sienipäivänä tehtiin 4h:n 
ohjattuna askarteluna ase-
telmia luonnonmateriaa-
leista, jota tekijä itse esit-
telee.

Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

LaadukkaaT ja LuoTeTTavaT Tavaran-
kuLjeTus-, hakeTus- ja nosTopaLveLuT

nosTopaLveLuT 
rakennusTyömaiLLe 
ja korkean paikan 

huoLToTöissä 
hyväLLä kaLusToLLa

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

jyrkkäkoski 
Camping
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatu 
  pineen  kokouksiin ja  
  illanviettoihin
- lämmin grillikota   
  varustein
- eläimiä

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

jyrkkäkoski oy
Tervetuloa!

www.syote.fi
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HIRSITALOT |  HUVILAT |  SAUNAT |  PIHARAKENNUKSET

Inspiraationa koko maailma, rakennusmateriaa-
lina kotimainen hirsi. Haimme maailmalta par-
haat ideat arkkitehtuurista ja sisustamisesta ja 
muunsimme ne sopimaan hirren kanssa yhteen. 
Sisältä ja ulkoa tyylikkään talon tai huvilan saa-
vuttaminen ei ole ollut koskaan helpompaa.

KONTIO.FI  |  #KONTIO

Luo oma tyylisi elää

Kontio Laaksolahti

Kontio Glass House

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,  
 myös Pehmyt
•  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.

Syötteen matkailuvaunualueelle uusi yrittäjä

Syöte Camping jatkaa nykyistä toimintaa ja 
kehittää tulevaa

Iso-Syötteen matkailuvau-
nualue on ollut pitkään yksi 
Suomen suosituimmista, el-
lei jopa suosituin talvivau-
nualueista. Ei mikään ihme, 
sillä sijainti on mitä parhain 
rinteiden ja hissien välittö-
mässä läheisyydessä. Las-
kettelun ja lautailun lisäksi 
Syöte tarjoilee hyvin hoide-
tut reitit myös murtomaa-
hiihtoon, maastopyöräilyyn, 
kelkkailuun ja vaikkapa 
koiravaljakoilla ajamiseen. 
Kohde tarjoilee myös kesäi-
sin vaunukansalle luonto-
elämykset heti oven taakse. 
Kaikkiaan paikkoja löytyy 
350 vaunulle.

Alue on ollut positiivisten 
muutosten virrassa ja palve-
lut ovat kehittyneet vuosien 
saatossa. Kesäkuusta lähti-
en matkailuvaunualeen ve-
turina jatkaa uutena yrittäjä-
nä Markku Rytinki, pitkään 
toiminnassa olleen yhtiönsä 
Syöte Experience Oy:n toi-
mesta.

-Perheeni kanssa olemme 
alueella asuneet jo 10 vuotta 

ja itselleni tämä on koti kes-
kellä luontoa, rauhallinen 
paikka. Yrittäjänä täällä on 
aika poikkeuksellisen hienoa 
toimia, keskinäinen yhteis-
työ yrittäjäkollegoiden kes-
ken on maanläheistä ja help-
poa, unohtamatta kaikkia 
kyläläisiä. Täällä on positii-
vinen, eteenpäin suuntaava 
jatkuvan kehittämisen tahto-
tila, vastasi Make kysymyk-
seen miksi Syöte on hänelle 
merkityksellinen paikka.

Markku Rytinki on aikai-
semmin vastannut alueen 
husky- ja maastopyöräreit-
tien talvikunnossapidosta. 
Mies on ollut tuttu näky te-
lamönkijän ratissa ja välillä 
matkassa on jolkotellut sak-
sanpaimenkoira Diesel. 

-Moottorikelkkailu on ol-
lut pitkään harrastus, jon-
ka myötä ihan lähialueelle 
pääsee helposti ja nopeasti. 
Toki hyvällä porukalla teh-
dään myös pitempiä reissu-
ja. Pari vuotta sitten löytyi 
uusi harrastus, jossa teem-
me tutkimusmatkojen tapai-

sia ajokeikkoja mönkijöillä 
lähinnä Kuolan Niemimaan 
suunnalla. Ajaminen sinän-
sä on mukavaa, mutta se lei-
rielämä ja arkirutiinit siellä 
maastossa jäävät erityisesti 
mieleen.

Jatkuvatko entiset pal-
velut sellaisenaan, onko tu-

lossa jotain uutta ja onko 
tarkoitus kehittää myös ke-
säkautta? 

-Ensimmäinen kesäkau-
si mennään vanhan kaavan 
mukaan. Alueen omistajan 
toimesta huoltorakennuk-
siin on tehty tarvittavia kun-
nostustoimenpiteitä.

Kesällä itse kohde tarjoaa 
lyhytkävijöille viihtyisän ja 
luontokeskeisen kohteen ai-
van kansallispuiston vieres-
tä, pitempään viipyvät ehti-
vät puolestaan jo paremmin 
harrastamaan. Esimerkik-
si maastopyöräilyyn on 120 
km reitistö. Lisäksi täällä on 

hyvä verkosto vaellusreit-
tejä, eräkämppiä, tulistelu-
paikkoja ja laavuja. Ympä-
rivuotisuuden kehittäminen 
on tärkeää kestävän ja kan-
nattavan matkailuliiketoi-
minnan mahdollistamiseksi, 
luetteli Caravan alueen yrit-
täjä Markku Rytinki.

Markku Rytinki ja Diesel 
ovat tuttu näky Iso-Syötteen 

Caravan alueella.
 (Kuva Erkki Riihiaho)
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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

WWW.JPMATIC.FI

MAANRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!

www.keitelegroup.fi 

OSTAMME PUUTA 
SYKSYN JA TALVEN
KORJUUSEEN
Tehtaamme pyörivät täydellä teholla kahdessa vuorossa
ja tarvitsemme puuta.

Olemme juuri nyt erityisen kiinnostuneita
mäntytukkivaltaisista päätehakkuuleimikoista.

Tarkka katkontamme ja tavallista lyhyemmät tukkimitat
mahdollistavat reilun tukkisaannon metsästäsi.

Metsäsi arvoinen kumppani

VOITA IIVO NISKASEN SINULLE

VALITSEMA SUKSIPAKETTI! Arvo 1000€
(sukset, sauvat, monot ja hiihtoasu).

Tee puukaupat 1.10.-31.12.2019 välisenä aikana,

niin osallistut suksipaketin arvontaan.

Lisäksi arvomme 5kpl Sound of Victory by Iivo

Niskanen kuulokkeita (arvo 139€).

Palkinnot arvotaan kaikkien 1.10.-31.12.2019 kanssamme

puukaupan tehneiden kesken.

Pyydä tarjous leimikostasi alueesi hankintaesimieheltä:
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Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.� 

Hankinta-alue: Ranua ja Pudasjärvi

Huippukymppi 
- kestävyysjuoksijan kiirastuli
Huippukympissä on omat 
sarjansa kilpajuoksijoille ja 
kuntoilijoille, sekä naisil-
le että miehille ja junioreil-
le. Se on myös yleisötapah-
tuma. Huippukymppi on 
Nuorten sarjoissa ISOSYÖ-
TE -cupin osakilpailu. Juni-
oreiden 11 ja 13 v. T/P mat-
kana on 2 km ja 15 v. T/P 4,4 
km. 2 km starttaa hotellille 
menevältä tieltä ison P-pai-
kan kohdalta.

www.huippukymppi.fi 
Reitti lähtee Iso-Syötteen 

juurelta Romekievarilta ja 
päättyy tunturin huipulle 
Hotelli Iso-Syötteen pihal-
le. Matka on 10 kilometriä, ja 
se ei vielä hätkähdytä, mut-
ta viimeisellä 2,7 kilometrin 
matkalla imetään mehut kil-
pailijoista. Nousua loppu-
osuudella on 202 metriä ja 
nousun jyrkkyys on paikoin 
yli 15 astetta. 

Tavoiteaika naisille on 
38 minuuttia 50 sekuntia ja 
miehille 33 minuuttia 30 se-

kuntia. 
Tapahtuman järjestäjän 

Pudasjärven Urheilijoiden 
piirissä on ennakoitu, että 
kuka tahansa selvästi alle 30 
minuutin kympin juoksija 
pystyy tavoiteajan miehissä 
alittamaan. 

Huippukympin yhtey-
dessä kestävyysseminaa-
ri perjantai-iltana Ravintola 
Pärjänkievarilla. Ari Pau-
nonen – Nuorten Euroopan 
mestari kertoo juoksijauran-
sa alusta, idoleista, harjoitte-
lusta jne.

Useimmille huippukym-
pissä tärkeintä ei ole voitto, 
vaan osallistuminen. Jokai-
nen, joka tässä kisassa jaksaa 
maaliin saakka, voi myöntää 
itselleen henkilökohtaisen 
kultamitalin.

Kisassa on tosissaan ta-
voiteaikojen alituksia hake-
via – miehissä Kenian Ibra-
him Mugunda Wachira ja 
Kuusamon Eräveikkojen/
Zim Chapangwa Lubambo. 

Naisissa Rovaniemen Johan-
na Peiponen. 

IsoSyöte Classic Trail 
Run –polkujuoksu
Syötteen alueen poluil-
la juostaan 21 ja 42 kilomet-
rin polkujuoksu. Lähtö on 
Pärjänkievarilta ja maali sa-
massa paikassa. Reitin var-
rella kolme huoltopistettä 
– maalissa huoltoa. Osanot-
tomaksuun kuuluu hotellin 
sauna- ja suihkupalvelut ja 
päivällinen.

www.isosyotetrailrun.
com

Veteraanisarjoissa reit-
tiennätyksistä on palkintona 
bonusta ja kaikkien kesken 
arvotaan lahjakortteja sekä 
muita palkintoja. Molem-
missa juoksuissa jokainen 
osallistuja saa osallistumis-
mitalin ja sarjojen parhaat 
palkitaan.

Heino Ruuskanen

Huippukymppi kiertelee alkumatkalla Syötteen ruskamaisemissa, loppuosa on rankkaa 
nousua tunturin huipulle. 

Tanssikuulumisia Syötteeltä
Sipen & Maken tanssikurssit jatkuvat taas 
tulevana lauantaina 21.9. Pikku-Syötteen 
hotellilla. Syysjamit alkavat kello 9.15 sal-
san alkeilla ja siitä kurssipäivä jatkuu aina 
16.45 asti. Salsan lisäksi päivän ohjelmas-
sa on alkeissa hidasta foksia. Lounaan jäl-
keen jatketaan hitaalla valssilla ja fuskul-
la jatkotasolla. 

Tanssinopetus Syötteellä on ollut kurs-
sien alusta asti ammattiopettajien Sipen & 
Maken vastuulla ja heille on siirtynyt myös 
kurssien vetovastuu vuoden 2019 alusta, 
toki Syötteen tanssinharrastajat ovat mu-
kana tapahtumien järjestelyssä.

Tanssikurssitoiminta jatkuu tälle vuo-
delle vielä joulujamien 7.12. merkeissä, jo-
hon kokoontuvat Sipen & Maken Oulun, 
Kuusamon ja Pudasjärven tanssikurssilai-
set pikkujoulun merkeissä. Ensi vuodelle 
Sipe & Make ovat sopineet Pikku-Syötteen 

hotellille neljä tanssikurssipäivää, tietoa 
kursseista löytyy: www.simasurkka.com, 
Pikku-Syötteen hotellin tapahtumasivuil-
ta ja Pudasjärven tanssiporukan facebook 
sivuilta.

Syötteen tanssinharrastajat

www.syote.fi
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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 sijaitsevat oivallisesti latu- ja
polkureitistön vierellä.

TONTTI
TUNTURISTA?

Tutustu tarjontaamme osoitteessa laatumaa.fi

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

Syötteen luontokeskuksella 18.-26.10. 
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja
www.tapahtumat.luontoon.fi • www.syote.fi/tapahtumat
      Syötteen kansallispuisto

Lasten luontoviikko
RETKIÄ!

ASKAR-TELUA!

ELO-

KUVIA!

JA 

MUUTA 

KIVAA!

Kiintokalusteita 
mittatilaustyönä

Laaja valikoima 
vuokrattavia välineitä

Pudasjärveläinen Kaappi- 
ja levypalvelu Rautio Ky on 
Oulun talousalueella toimi-
va kodin kiintokalusteita 
mittatilaustyönä valmista-
va ja myyvä yritys. Yrityk-
sen toiminnassa täytyi vii-
me vuonna 10 vuotta. Oulun 
kaupunkiin menee tavaraa 
ja Syöte on ollut hyvä mark-
kina-alue, koska siellä ra-
kennetaan ja remontoidaan 
kaiken aikaa.

Kaappi- ja levypalvelu 
Rautio Ky toimii teollisuus-
alueella omassa, kaupun-
gilta hankitussa teollisuus-
hallissa työllistäen yrittäjän 
lisäksi kaksi työntekijää. 

-On ollut mukava seura-
ta Syötteen vilkasta rakenta-
mista. Joka puolella kuuluu 
kopse ja kaivinkoneet ovat 
työssä. Tällä hetkelläkin 
meillä on useita uudisraken-
nuksia ja saneerauskohteita 

kalustettavana Syötteen alu-
eella. Asiakkaat ovat koke-
neet paikallisuutemme sekä 
hyvän tuotteen ja palvelun 
olevan valttimme kilpai-
lussa. Keittiöistä ja kaikista 
kiintokalusteista kiinnostu-
neet voivat käydä tutustu-
massa malleihimme uusilla 
kotisivuillamme www.rau-
tiokalustaa.fi, opastaa Rau-
tio. 

Kaappi- ja Levypalvelu Rautiolla on tällä hetkelläkin useita uudisrakennuksia ja sanee-
rauskohteita kalustettavana Syötteen alueella.

Marko Raution yritysryp-
pääseen kuuluvat myös Pu-
dasjärven Teollisuusalueella 
toimiva Rakennustarvike- ja 
konevuokraus Rautio Oy, 
joka toimii RautaNetin yhte-
ydessä myös Ranualla sekä 
Syötteellä. Toiminta on pa-
rantunut myös viime vuonna 
Ramirentin kanssa solmitun 
yhteistyösopimuksen ansios-
ta. Sitä kautta löytyy seuraa-
vaksi päiväksi toimitettuna 
tuhansien erilaisten konei-
den valikoima. 

-Syötteen vilkas raken-

taminen on näkynyt selvä-
nä piikkinä kesän ja syksyn 
aikana Rakennustarvike- ja 
Konevuokraamossamme. 
Syötteen vilkas rakentami-
nen ja investoiminen rohkai-
see myös meitä ensi talven 
sesongille tekemään uusia in-
vestointeja vapaa-ajan vuok-
ralaitteisiin. Olemme hank-
kineet lisää nykyaikaisia 
4-tahtisia touring kelkkoja 
ja joulukuussa tulee uusim-
mat Feltin fat biket vuokraa-
moomme, joilla kelpaa ajella 
jo edistyneemmätkin harras-

tajat. Myös sähköavusteinen 
laadukas fat bike tulee tarjol-
le. Tietenkin myös lumiken-
gät ja ahkiot säilyvät valikoi-
missamme.

Vuokraamon tilat siirtyvät 
Safaritalolta Tunturimarke-
tin alakertaan Keskusvaraa-
molta marraskuussa vapau-
tuviin tiloihin. Kesäkauden 
ajan pyörät ovat olleet vuok-
rattavissa Pikku Syötteen ho-
tellilla ja on yhdessä hotellin 
kanssa päätetty, että pyö-
riä on vuokrattavissa Pikku-
Syötteellä ympäri vuoden. 

Vuokrattava henkilönostin dino nostaa 18 metriin, esittelee yrittäjä Marko Rautio.
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Iso-Syötteelle uutta revontulimajoitusta

Iso-Syötteen luontomatkai-
lukeskuksen majoitustar-
jonta laajenee tulevalle tal-
vikaudelle entisestään, kun 
oululaisen Kuuru Oy:n 
Tunturilaakso-sviitit tule-
vat asiakkaiden käyttöön 
vielä ennen vuodenvaih-
detta. 

Iso-Syötteen eturin-
teiden ala-asemasta vain 
muutaman sadan metrin 
päässä sijaitsevalla Hul-
havan alueella on tällä vii-
kolla aloitettu perustustyöt 

neljälle Olokodon luonto-
elämys-sviitiksi tarkoitetul-
le moduulille. Lasisen katon 
ja taustaseinän läpi asiak-
kaat voivat pian katsella 
tähtitaivasta, revontulia tai 
yötöntä yötä, sekä vuoden-
aikojen mukaan vaihtelevaa 
Syötteen suomaisemaa.

-Tunturilaakson idea 
syntyi huhtikuussa, kun 
alun perin mökkiä varten 
ostetun tontin ympärivuoti-
nen kauneus ja rauha, sekä 
Syötteen alueen matkailu-

Tunturilaakson sviitit ovat laadukkaita Olokodon moduuleita, jotka on tuotettu paikallisesti massiivihirrestä.

Samat arvot toistuvat myös sisustus- ja kalustusvalinnois-
samme, niissä on suosittu suomalaisuutta ja korkeaa laatua.

Antti Suhonen Ollukan tontilla.

näkymät saivat mielikuvi-
tuksen liikkeelle. Olimme 
liikekumppanini ja puo-
lisoni kanssa samaa miel-
tä siitä, että nyt on oikea 
hetki investoida Syötteel-
le ja juuri tällaiseen koh-
teeseen. Kun vielä aloitim-
me keskustelut kaupungin 
ja muutaman alueen yrittä-
jän kanssa ja saimme heiltä 
vahvan tuen ja vihreää va-
loa yhteistyöstä, oli päätös 
investoida alueelle helppo, 
kertoo Kuuru Oy:n toimi-
tusjohtaja Antti Suhonen.

Tunturilaakson svii-
tit ovat laadukkaita Olo-
kodon moduuleita, jot-
ka on tuotettu paikallisesti 
massiivihirrestä. Oloko-
dot rakennetaan vielä tällä 
hetkellä tehtaalla Ylikiimin-
gissä, pian tuotanto kuiten-
kin siirtyy Kontion tehtaalle 
Pudasjärvelle. Sviittien la-
sit ovat paikkakuntalaisen 
Profinin tuotantoa.

Hyvät 
yhteistyökumppanit
-Paikallisuus ja laaduk-
kuus ovat meille tärkeässä 
roolissa, siksi Olokoto oli 

luonnollinen valinta. Samat 
arvot toistuvat myös sisus-
tus- ja kalustusvalinnois-
samme, niissä on suosittu 
suomalaisuutta ja korkeaa 
laatua. Uskomme vahvasti 
sen miellyttävän sekä kan-
sainvälisiä, että suomalaisia 
matkailijoita. Myös ekolo-
gisuus on meille tärkeää ja 
siitäkin syystä olemme erit-
täin iloisia saatuamme yh-
teistyökumppaneiksemme 
KIDE Hotellin ja ravintola 
Tuba Food & Loungen, Su-
honen perustelee. 

Tunturilaakson majoi-
tus on varattavissa ja os-
tettavissa KIDE Hotellin 
kautta. Sen asiakkaiden 
odotetaan alkuun olevan 
pääasiassa kansainväli-
siä talvimatkailijoita, mut-
ta myös suomalaisten koti-
maanmatkailuun luotetaan. 

-Uskomme kotimaan-
matkailun ja lähimatkailun 
kasvuun, Suhonen kertoo ja 
jatkaa, Syöte on upea luon-
tomatkailukeskus ja ma-
joituksissamme luonnon 
pääsee kokemaan taval-
la, jollaista moni suomalai-
nenkaan ei ole edes ajatel-
lut. Meillä pääsee aistimaan 

tunturin hiljaisuuden joka 
solulla, menet nukkumaan 
ja herään keskellä luontoa, 
mutta olet kuitenkin kaik-
kien palveluiden äärellä. 

Kuuru tekee vahvaa yh-
teistyötä Iso-Syötteellä mar-
raskuussa aukeavan KIDE 
Hotellin kanssa. Vain alle 
puolen kilometrin päässä 
sijaitsevan hotellin palvelut 
ovat myös Tunturilaakson 
asiakkaiden käytössä. 

Monipuolisuutta ja 
valinnanvaraa
-Olemme erittäin innois-
samme uudesta yhteistyö-
kumppanistamme. Kuurun 
arvot ja kohderyhmät ovat 
lähellä omiamme ja yhdes-
sä saamme tarjottua asiak-
kaille monipuolisuutta ja 
valinnanvaraa. Otamme 
alueelle saapuneet uudet 
toimijat avosylin vastaan, 
mitä enemmän tunturista 
löytyy kokemista ja näke-
mistä, sitä paremmin kaik-
ki alueella pärjäävät, kertoo 
KIDE Hotellin ja Hiihtokes-
kus Iso-Syötteen toimitus-
johtaja Jorma Terentjeff. 

Useamman kauden Syöt-

teellä asiakkaana ja myös 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
työntekijänä viihtynyt Su-
honen kiittelee alueen yrit-
täjien yhteistyökykyä ja 
asiakkaana kokemaansa 
laadukasta palvelua ja yh-
teenkuuluvuuden tunnet-
ta. Palveluiden saatavuu-
den hän nostaakin muihin 
Lapin vastaaviin majoituk-
siin verrattuna yhdeksi tär-
keimmäksi erottuvuusteki-
jäksi Syötteellä. 

-Suurin osa vastaavan-
laisesta majoituksesta on 
keskellä erämaata niin, että 
asiakkaalle tarjolla olevat 
palvelut ovat joko todel-
la rajoittuneita tai kaukana. 
Meillä todella tunnet oleva-
si keskellä villeintä luontoa, 
mutta todellisuudessa suu-
rin osa Iso-Syötteen palve-
luista on vain parin minuu-
tin kävelymatkan päässä. 

Kuuru Oy:n Tuntu-
rilaakson huoneet ovat 
myynnissä kidehotelli.fi-
verkkosivuilla. Varauksia 
voi tehdä 22.12.2019 alkaen.

VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

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

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

liittymät alk.

990 €
Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Liittymät alk.

995 €
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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!

Iso-Syötteen uuden keskus-
alueen muoto ja palvelut 
hahmottuvat nyt paremmin, 
kun iso infrahanke sisältäen 
Iso-Syötteen sisääntuloliit-
tymän ja laajennetun park-
kialueen, KIDE Hotellin ja 
LumiAreenan rakennustyöt, 
sekä Safaritalon saneeraus 
alkavat olla loppusuoralla.  

Marraskuussa Iso-Syöt-

teen hiihtokeskuksen juurel-
le aukeava KIDE Hotelli on 
loppusilausta vaille valmis. 
Huoneet odottelevat vielä 
syyskuun lopussa saapuvia 
kalusteita ja hotellin Loun-
gea ja hyvinvointitiloja vii-
meistellään. 

-Tiivis yhteistyö alueen 
muiden yrittäjien kanssa on 
meille äärimmäisen tärkeää, 

siksi on hienoa saada alueel-
le myös uusia yrittäjiä omine 
uusine palveluineen. Tällä 
hetkellä etsimme esimerkik-
si kauneuden- ja hyvinvoin-
tialan ammattilaisia joko jat-
kuvalla sopimuksella, tai 
pop-up-tyylillä KIDE Hotel-
lin tiloihin. Myös kaikkien 
muiden matkailijaa mahdol-
lisesti kiinnostavien yritys-

ten yhteydenotot ja yhteis-
työpyynnöt ovat lämpimästi 
tervetulleita, kertoo hotellin-
johtaja Jarkko Koskenmäki. 

LumiAreenalla  
monipuolista  
toimintaa
Kaupungin rakennuttama 
LumiAreena valmistuu kuu-
kautta KIDE Hotellia myö-
hemmin, marraskuun lop-
puun mennessä. Sen tiloihin 
avataan ravintola, Syötteen 
info-piste ja Syötteen keskus-
varaamon palvelupiste. Li-
säksi areenan kuuluu KIDE 
Hotellin kuntosalitilat ja lä-
hes 500 neliömetrin monitoi-
mitila, jossa tullaan tulevalla 
kaudella urheilun lisäksi nä-
kemään konsertteja ja muita 
tapahtumia. 

KIDE Hotellin ja Lumi-
Areenan yhdistää kaupun-
gin vuonna 2006 rakennut-
tama Safaritalo. Safaritalossa 
LumiAreenan puolelle laa-
jentuvaa Tuba Food & Loun-
gea pyörittävä Anne Mikkola 
on uusi yrittäjä Pudasjärvel-
lä. Oulussa hänen yrityksen-
sä pyörittää kolmea ravinto-
laa ja catering-toimintaa.

– Haluamme laajentaa Tu-
ban konseptia vieden ekolo-
gisuutta ja kiertotalousajat-
telua ravintolakonseptimme 
muodossa muillekin paikka-
kunnille. Tuomme Iso-Syöt-

teelle mukanamme tapah-
tuma- ja kulttuurituotannon 
osaamista tavoitteenamme 
vahvistaa alueen vetovoimai-
suutta ja ympärivuotisuutta 
yhdessä alueen toimijoiden 
kanssa, kertoo ravintoloitsija 
Anne Mikkola. 

Olokodon  
revontulisviitit
Noin 500 metriä uudesta 
keskusalueesta sijaitsevan 
Kuuru Oy:n tontilla on aloi-
tettu maanrakennustyöt. Jou-
lukuussa valmistuvat Oloko-
don revontulisviitit tulevat 
palvelemaan mieleenpainu-
vaa luontokokemusta kai-
paavia matkailijoita.

–Tunturilaakson sviittim-
me ovat myynnissä KIDE 
Hotellin kautta, heidän kans-
saan hoidamme yhteistyössä 
myös monta käytännön asi-
aa, he esimerkiksi nauttivat 
hotelliaamiaisen Tuba Food 
& Loungessa. Uskomme asi-
akkaidemme käyttävän kaik-
kia alueen aktiviteettipalve-
luita monipuolisesti, kertoo 
Kuuru Oy:n toimitusjohtaja 
Antti Suhonen.

Sekä Mikkolan, että Su-
hosen mukaan Pudasjärvelle 
tuleminen on sujunut hyvi-
en yhteistyökumppaneiden 
ansiosta vaivattomasti. He 
kehuvat erityisesti asiointia 

kaupungin ja Syötteen alu-
een muiden yrittäjien kanssa. 

Yhteistyötä ja  
lisää yrittäjiä
–Kaikkien Syötteen, ja myös 
Kurenalan yritysten toimin-
ta on meille matkailukes-
kuksena erittäin tärkeää. 
Uuden hotellimme ansios-
ta olemme tiivistäneet yh-
teistyötä entisestään alueen 
muiden toimijoiden kanssa 
ja toivomme saavamme vie-
lä tälle kaudelle lisää yrittä-
jiä tarjoamaan palveluitaan 
alueen asiakkaille. Uskom-
me tulevan talven ja kesän 
tuovan kasvua Pudasjärven 
matkailijavirtoihin niin ko-
timaasta kuin ulkomailtakin 
ja nämä asiakkaat kaipaavat 
monipuolisesti palveluita: 
aktiviteetteja, luontokoke-
muksia, hyvinvointia, kau-
pan palveluita ja kuljetusta, 
vain muutaman mainitak-
seni, tiivistää KIDE Hotel-
lin ja Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen toimitusjohtaja Jorma 
Terentjeff. 

Yrittäjien lisäksi Syötteel-
le kaivataan myös lisää työn-
tekijöitä. Tällä hetkellä paik-
koja on avoinna esimerkiksi 
Iso-Syötteen ja Pikku-Syöt-
teen rinteillä, sekä alueen ra-
vintoloissa. 

Iso-Syötteen keskuksen kehitys houkuttelee Syötteelle uutta liiketoimintaa

Yrittäjien ja kaupungin yhteistyöllä on saatu paljon aikaan Syötteellä, nyt alueelle toivo-
taan lisää yrittäjiä palvelemaan kasvavia matkailijavirtoja totesivat alkukesällä Sari Tur-
tiainen Pudasjärven Kehityksestä, Anne Mikkola ravintola yrittäjä, Jorma Terentjeff hiih-
tokeskus- ja hotelliyrittäjä , Jorma Kortesoja Syötteen keskusvaraamo ja Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja.

RUSKARETKELLE 
 ELÄINPUISTOON

Vain
75 km
Syötteeltä!

Ranuan eläinpuistossa luontoelämyk-
set ovat taattuja. Yhdistä retkeen yö 
iglussa ja voit päästä myös ihailemaan 
revontulia järven rannalla!

YÖVY ELÄINTEN  
NAAPURINA:  
www.gulo.fi

KOE IGLUYÖ 
JÄRVEN RANNALLA:  
arcticfoxigloos.com

AVOINNA VUODEN 
JOKAISENA PÄIVÄNÄ
1.9.–31.5. klo 10–16  
1.6.–31.8. klo 9–19

www.ranuazoo.com

U
N

O
H

TUMATON REVONTU
LIY

Ö

Syksy Arctic Fox Igluill
a
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JARI JUURIKKA P. 050 502 2019

Klo 10.00 ja 11.00 starttaa myös 5. Isosyöte Classic Trail Run - matkat 42 km ja  21 km, sarjat: miehet ja naiset

www.huippukymppi.fi
www.pudu.fi

Isosyötecup - osakilpailu

10. HUIPPUKYMPPI - Isosyöte
la 28.9.2019 klo 14.00

10 km M, M40, M45, M50, M55, M60, M65, Mkunto, N, N40, N45, N50, Nkunto
5 km M17, N17, P15, T15, M/N sauvakävely    
2 km P13, T13, P11, T11    START klo 14.00      
 
Reitti lähtee Syötteen juurelta, viimeiset 3 km noustaan huipulle, 
maali  tunturihotellin pihalla. Korkeuseroa viimeisellä 3 km:llä 202 m. 
Ilmoittautuminen ja osanottomaksu 24.9.2019 mennessä os. maksu 22 € ja sen 
jälkeen 32 €. Juoksijakortti ale 2 €. 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi O400 346 097   
Majoitus- ja kisatiedustelut: Juha Kuukasjärvi  040 512 3747   
KESTÄVYYSSEMINAARI pe 27.9.2019  klo 18.00 - 21.00
ARI JA AILA PAUNONEN - kestävyysjuoksuharjoittelu 1970 - luvulla
  
Naisten ja miesten matkalla optimiaika, sen ensimmäiselle alittajalle palkinto 1000 €. Kaikille 
osanottajille mitali ja sarjojen parhaille palkinnot, kuntosarjan osanottajien kesken arvotaan 
palkinnot. Kaikkien osanottajien kesken arvotaan 3 kpl lahjakortteja 200/100/50 €. 
Veteraanisarjoissa ennätyksen parantajille matkakorvausta. 
Pudasjärven Osuuspankki  FI45 5360 0420 0180 64.
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Matkailuyhdistyksen aktiivista toimintaa

Syöte tutuksi niin kotimaassa kuin 
kansainvälisesti 

Syötteen ja koko Pudasjär-
ven matkailua on edistämäs-
sä Syötteen Matkailuyhdis-
tys ry, jonka tavoitteena on 
vahvistaa Syötteen alueen 
tunnettuisuutta sekä koti-
maisilla että kansainvälisil-
lä matkailumarkkinoilla. Ta-
voitteena on myös edistää 
alueen kasvua ja kehittymis-
tä ympärivuotisena matkai-
lualueena. Alueella meneil-
lään olevat ja tulevat isot 
investoinnit otetaan myös 
huomioon matkailuyhdis-
tyksen toiminnassa. 

Pääpaino tulee edelleen 
olemaan Syötteen matkailu-
alueen yhteismarkkinoinnin 
toteuttamisessa. Kaudella 
pyritään kehittämään yhteis-
markkinoinnin tehokkuutta, 
yritysten välistä yhteistyötä 
sekä tarjoamaan enemmän 
vastinetta yrityksiltä tulevil-
le markkinointimaksuille.

Markkinointiviestinnän 
tarkoituksena on nostaa esil-
le alueen vetovoimaisuutta, 
tukea asiakasmäärien kas-
vua sekä parantaa alueen 
yritysten kannattavuutta. 
Kotimaassa pääpaino mark-
kinoinnissa tulee olemaan 
Syötteen matkailualueen 
tunnetuksi tekeminen vali-
tuilla kohdealueilla. 

Markkinoinnin keino-
ja ovat digitaalinen ja print-
timainonta sekä erilaiset 
myyntitapahtumat kuten 
messut. Alueen nettisivujen 
ylläpito on tärkeä osa digi-
taalista markkinointia, sosi-

aalisen median hyödyntä-
mistä tullaan myös edelleen 
tehostamaan. Yhteistyötä 
alueen toimijoiden kesken 
sekä Pudasjärven kaupun-
gin kanssa pyritään kehit-
tämään. Uusia tapahtumia 
ideoidaan aktiivisesti ja ny-
kyisiä tapahtumia markki-
noidaan tehokkaammin.

Kansainvälisillä markki-
noilla toimitaan yhteistyössä 
muiden alueiden ja yritysten 
kanssa sekä EU-hankkeissa. 
Hankkeiden avulla keskity-
tään kansainvälisen matkan-

järjestäjäyhteistyöhön liitty-
viin toimenpiteisiin valituilla 
kohdemarkkinoilla.

Saavutettavuuteen tul-
laan myös kiinnittämään 
erityistä huomiota. Tule-
valle talvikaudelle (joulu-
huhtikuu) on tavoitteena 
saada Syöte Express –bus-
si operoimaan Oulun lento-
asemalta Syötteelle kolme 
kertaa viikossa (to, pe, su). 
Operointiin pyritään löytä-
mään toimiva, pitkäjäntei-
sempi yhteistyökuvio yh-
dessä ELY:n, Pudasjärven 

kaupungin ja alueen yrittäji-
en kanssa. Syötteen Aluebus-
sin toimintaa tuetaan ja näin 
mahdollistetaan matkailijoi-
den liikkuminen myös alu-
een sisällä ilman omaa autoa. 

Tapahtumatiimin toimin-
taa jatketaan alueen toimijoi-
den kesken. Nettitiimin teh-
tävänä puolestaan on linjata 
sähköisen puolen tekemis-
tä lähinnä syote.fi-sivustoon 
liittyen. Alueelle haetaan jat-
kuvasti myös hankkeita, jot-
ka tukevat alueen kehitty-
mistä. 

Syötteen Matkailuyhdistys tekee aktiivista työtä Syötteen ja koko Pudasjärven alueen mat-
kailun edistämiseksi. Kevätkokouksessa olivat mukana edestä vasemmalta Tiina Saare-
la Syötteen Keskusvaraamo, Tomi Timonen Pudasjärven kaupunki, Janne Soini Syötteen 
Matkailuyhdistys, Jussi Kiiskilä Hiihtokeskus Iso-Syöte/Matkailuyhdistys, Eija Honkonen 
Ravintola Tuba, Janne Määttä Syötteen Eräpalvelut, Saara Airaksinen Metsähallitus/Luon-
topalvelut. Takarivissä Jorma Terentjeff Hiihtokeskus Iso-Syöte/Hotelli Kide, Jorma Kor-
tesoja Syötteen Keskusvaraamo, Mauno Sarajärvi Syötteen Taksipalvelut, Pärjänkievari ja 
Romekievari sekä Mika Pekkala Pikku-Syöte. 

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

Gynekologi Liisa Karinen pe 11.10.
Yleislääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri  

Olli Heikkilä vastaanotto ti 8.10.

Syysterveisiä Syötteen 
keskusvaraamosta!

Mökki on kuin koti lomal-
la! Sen on oltava kotoisa ja 
viihtyisä. Sitä etsiessä kan-
nattaa siis kiinnittää huo-
miota muutamiin seikkoi-
hin. Löytyyhän kaikille 
nukkumapaikka? Onko lii-
navaatteista huolehdittu? 
Jos omat liinavaatteet ei-
vät mahdu mukaan, ne 
kannattaa tilata jo majoi-
tusvarauksen yhteydessä 
ja ne odottavat valmiina 
mökillä – kätevää! Löy-
tyykö perheen pienimmäl-
le syöttötuoli ja matkasän-
ky? Sisältyykö takkapuut 
hintaan vai tilataanko ne 
lisäpalveluna? Löytyykö 
mökistä pyykinpesuko-
ne/kuivauskaappi/astian-
pesukone? Onhan sijain-
ti tarpeidenne mukainen 
suhteessa retkeily- ja pyö-
räilyreitteihin/kauppa-
palveluihin/ravintoloihin 
jne?

Meillä Syötteen keskus-
varaamossa on laaja vali-
koima erilaisia, eritasoi-
sia mökkejä ja huoneistoja 
ympäri Syötteen aluetta. 
Pystymme näin ollen tar-
joamaan majoitusta hy-
vinkin erilaisiin tarpeisiin. 
Majoitusta on helppo et-
siä 24/7 toimivan Onli-
ne-palvelumme kautta eri 
hakukriteereillä, mutta au-
tamme toki myyntipalve-
lumme kautta myös majoi-
tuksen valinnassa. 

Esimerkiksi omaa rau-
haa, vesistöä, tasokasta 
majoitusta ja omaa ranta-
saunaa etsivälle vinkiksi 
voisi mainita Mäntyranta-
mökin. Tai edullista majoi-
tusta etsivälle suosittelem-
me vaikkapa Metsäpirtti 4 
-huoneistoa, Luokkatupa-
paritaloa tai Alanko-mök-

kiä. Varmaa kalastuson-
nea etsiville suosittelemme 
majoitusta Kovalammen 
läheisyydestä Kelosyöt-
teeltä ja ihanaan harju-
maisemaan sekä retkei-
lyreitille pääsee helposti 
Pytkynharjun kohteistam-
me. Jos mökkilomaan ha-
luaa hieman luksusta, sil-
loin kannattaa varata 
Huvila, jonka hintaan si-
sältyy aina ulkoporealtaan 
käyttö sekä liinavaatteet 
pedattuna koko majoittu-
valle porukalle.

Uutuuksien  
tuulet puhaltaa
Keskusvaraamon rooli kas-
vaa alueella uusien hankkei-
den myötä. Toimistomme 
saa uudet toimitilat Iso-
Syötteen tunturin juurelle 
valmistuvan LumiAreenan 
yhteyteen. Samalla avaam-
me Syötteelle vihdoinkin 
virallisen infopisteen yh-
teistyössä Pudasjärven kau-
pungin kanssa. Tulemme 
siis jatkossa toimimaan alu-
een yhteisenä palvelupis-
teenä, joka tarjoaa tietoa 
kaikista alueen palveluista, 
tapahtumista ja mahdolli-
suuksista. Lisäksi olemme 
tehneet yhteistyösopimuk-
sen Pudasjärven kaupungin 
kanssa uuden LumiAree-
nan varaustilanteen hallin-
noinnista – luonnollista, sil-
lä olemmehan juurikin sen 
ytimessä.

Tervetuloa Syötteelle 
– syksyllä, talvella, 
keväällä tai kesällä, 

ihan milloin vain!

Tiina Saarela, Syötteen 
Keskusvaraamo 

LumiAreena lisäämässä 
ympärivuotismatkailua Syötteellä

Hirsinen LumiAreena ra-
kentuu parhaillaan Syötteen 
matkailukeskukseen. Lumi-
Areena mahdollistaa ympä-
rivuotisen liikuntatoiminnan 
sekä eri kokoisten yritys- ja 
yleisötilaisuuksien järjestä-
misen ihan tunturin juurel-
la. LumiAreenasta muodos-
tuu alueelle uusi palvelu- ja 
tapahtumakeskus ja koko-
naisuuteen kuuluu yhteensä 
noin 1400 neliömetriä tiloja. 
Tilat ovat yhteydessä vierei-
seen KIDE Hotelliin.

LumiAreena avaa ovensa 
jo joulukuun alussa. Kiinteis-
tössä tulee toimimaan Oulus-
sa jo tunnettu ravintola Tuba 
Food & Lounge, joka hoitaa 
jatkossa LumiAreenassa jär-
jestettävien tilaisuuksien ja 
tapahtumien catering-palve-
lut. Ravintolan tilat jatkuvat 
KIDE Hotellin puolelle laa-
jentuen sinne baariksi ja ho-
tellin lounge-tilaksi. 

Rakennuksen aulaan si-
joittuvat jatkossa kaupungin 
turisti-info ja Syötteen Kes-
kusvaraamo. Keskusvaraa-
mon monipuoliset varaus- ja 
avainpalvelut ovat jo alueel-
la tuttuja. Turisti-infon yhte-
ydessä on myös yritysneu-
vontaan liittyvä popup-piste, 
johon voidaan sopia yritysta-
paamisia. 

Aulasta löytyy lisäksi 
myyntipaikka, jossa voi olla 
eri aikoina vaihtuvia toimi-
joita ja niiden tarjoamia pal-
veluja. Popup-myymälä tai 
myyntipiste voi toimia kausi-
luonteisesti ja tuoda kulloin-
kin esille erilaisia tuotteita tai 
palveluja.

LumiAreenan alakerrok-
sesta löytyvät kunto- ja vapaa-
painosali sekä monitoimisali. 
Kuntosalin kokonaispinta-ala 
on 140 neliömetriä ja se ja-
kaantuu kahteen osaan, mo-
nipuolisilla kuntosalilaitteilla 

varustettuun saliin ja toises-
sa salissa kuntoilijan käytössä 
on perinteiset levy- ja irtopai-
not. Kuntosaleja operoi KIDE 
Hotelli, joka on myös hank-
kinut kaikki tarvittavat vä-
lineet. Salivuoroja voi ostaa 
hotellin nettisivujen kautta.

Monitoimisalissa tullaan 
järjestämään erilaisia tapah-
tumia ja tilaisuuksia, kuten 
konsertteja ja yritystilaisuuk-
sia. Tilaa voi vuokrata myös 
esimerkiksi häitä ja muita yk-

sityisiä juhlia varten. Saliin 
mahtuu kerralla jopa noin 
400 henkeä ja tilaan voidaan 
toteuttaa erilaisia istuinjär-
jestelyjä ja palveluja kun-
kin tilaisuuden mukaan. Lu-
miAreenan monitoimisalin 
varaukset hoituvat jatkossa 
Syötteen Keskusvaraamon 
kautta.

Kaupunki tiedotus
Kuva Juha Nyman
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Markkinatunnelmaa Elomarkkinoilla 27. kerran
Taivalkosken Yrittäjien jär-
jestämät 27. Elomarkkinat 
olivat 30.-31.8. Taivalkos-
kella. Vuoden taivalkoski-
nen palkittiin nyt kuuden-
nen kerran. Palkinnon saivat 
Taivalkosken Kuohun koris-
tytöt. Valinnan tekee Vuo-
den taivalkoskelainen -toi-
mikunta. 

Toimikunta perusteli va-

sa ja Keskisen alueen 1. divi-
sioonassa ja SM-liigassa he 
sijoittuivat 8. sijalle. C-tytöis-
tä neljä osallistui myös maa-
joukkueleirille. Koristytöt 
ovat tehneet Taivalkoskea 
tunnetuksi turnauksiin osal-
listumalla sekä tekemällä 
yhteistyötä Pohjois-Suomen 
joukkueiden kanssa. C-tyttö-
jen kanssa SM-liigassa pelasi 
tyttöjä myös Sallasta, Kemi-
järveltä ja Rovaniemeltä. Ko-
ristytöt osallistuvat osaltaan 
myös nuorisotyöhön, sillä 
C-tytöt valmentavat mini- ja 
mikroikäisten tyttöjen jouk-
kueita. 

Koristyttöjen vanhem-
mat antavat täyden tuken-
sa lastensa harjoitukselle: 
he tekevät talkootöitä, joil-
la keräävät rahaa harras-
tustoiminnan jatkamiseksi. 
Vanhemmat myös mahdol-
listavat turnauksiin osal-
listumisen tukemalla 
rahallisesti lastensa turnaus-
matkoja. Toimikunta kiitti 
vanhempien lisäksi koripal-
lojaoston aktiivihenkilöitä 
Jari Olkkolaa ja Esko Bulle-
ria sekä kaikkia joukkueiden 
valmentajia ja joukkueenjoh-
tajia pitkäjänteisestä työstä 
koristyttöjen hyväksi.

Yrittäjiltä  
hyvä palaute  
kuntayhteistyöstä 
Taivalkosken kunnanjohtaja 
Kaisu Lehtinen-Nevalainen 
sanoi markkinapuheessaan 
yrityselämällä menevän Tai-
valkoskella hyvin, niin myös 
Taivalkosken kunnalla. Eri-
tyisesti Lehtinen-Nevalai-
nen kiitteli paikkakunnan 
kaunista luontoa ja sen, että 
Taivalkoskella juodaan läh-
devettä. Siitä on tullut paljon 
positiivista palautetta. Lisää 
kunnanjohtajan ajatuksia hä-
nen tervehdystekstissään. 

Yrittäjillä arpajaiset 
Taivalkosken Yrittäjien pu-
heenjohtaja Pekka Vääränie-
mi totesi avaussanoissaan 
yhteistyön kunnan kanssa 
olevan toimivaa ja tuloksel-
lista ja toivoi sen jatkuvan 
edelleen. 

Lauantaina musiikkia 
esitti Essi Vanhala Heikki 
Waenerbergin säestyksellä. 
Molempina markkinapäivi-
nä oli lapsille ilmainen tivo-
li. Yrittäjät järjestivät arpajai-
set, joissa venepaketin voitti 
arvalla 407 Eeva Liinanki 
Oulu, ajettavan ruohonleik-
kurin 148 Sauli Turpeinen 
Taivalkoski, sähköpyörän 
606 Kari Huovinen Taival-
koski ja Sub-laudan arval-
la 807 Reino Salmirinne Jur-
musta. 

Myös muissa myynti- ja 
esittelypisteissä oli arpajai-
sia ja runsaasti monipuolis-
ta ohjelmaa. 

Perjantaina oli koripal-
lo-ottelu Vuoden taival-
koskisten TaKun koris-
tyttöjen ja Taivalkosken 
kunnanhallituksen jäsenten 

Monille taivalkoskisille tuttu Pudasjärven Livolta puutöi-
den tekijä Kauko Juutinen on jokavuotinen Elomarkkinoi-
den myyjä. Tällä kerralla hänellä oli myös kirpputoritavaraa 
sekä uusina tuotteina karhuja, arkkuja sekä kuksia. Kaukoa 
jututtamassa ylikiiminkiläislähtöinen Pekka Märsy, joka 
kertoi asuneensa Taivalkoskella -80 -luvulta lähtien. 

Eläkeliiton Taivalkosken yhdistyksen lettujen paistajille oli 
hankittu näille markkinoille oma teltta. Lettuja paistamassa 
Rauni Ronkainen, terttu Jokela ja Seija Parkkila. Tauolla oli 
kuvanottohetkellä Marjatta Riekki. 

Taivalkosken Yrittäjien teltalla arpoja ostamassa Väinö 
Väisänen Metsäkylän Lohilahdesta, kaverinaan Joutsas-
ta moottoripyörällä vanhan kaverin luo vierailulle saapu-
nut Heikki Tami. Arpojen myyjänä yrittäjien sihteeri Pirjo 
Jylkäs, vierellään SPR Taivalkosken osastosta lähihoitaja 
Anne Vääräniemi.

Eläkeliiton Taivalkosken yhdistyksellä kolmen teltan yhdis-
telmässä oli lettukahvien, arpojen, käsitöiden ja grillimak-
karoiden myyntiä. Toimintaa on 350 jäsenen yhdistyksellä 
vilkkaasti mm. retkiä on tehty Ouluun, Ponsselle Vieremälle 
yhdessä pudasjärveläisten kanssa ja syyskuun lopulla on 
kolmen päivän retki Ylitorniolle. 

Taivalkosken Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan 
tutustumassa pudasjärvinen Aarne Latvajärvi. Esittelijöinä 
Eläkeliiton edustajana toimintaan osallistuva Rauni Ron-
kainen, kotihoidon lähiasiamies Katri Ylitalo ja neuvoston 
sihteeri Elsa Nurkkala. 

Hyvällä markkinailmalla oli runsaasti yleisöä.

Markkinoiden juontajana 
toimi yrittäjien hallituksen 
jäsen Pasi Kivimäki. 

Ensimmäisenä markkinapäivänä esitti musiikkia Essi Van-
hala Heikki Waenerbergin säestyksellä. 

Helinä Koski myymässä feikkifarkkuja sekä Puhosjärven 
kalasäilykkeitä, joita ostamassa Reijo Väisänen ja Teija Sa-
rajärvi Syötteeltä. 

Taivalkosken kuohun mä-
kijaoston teltalla esiteltiin 
”Vauhtia mäkihyppyyn” 
-hanketta, jota vedetään yh-
dessä Pudasjärven urhei-
lijoiden mäkijaoston kans-
sa. Maailmanmestari Tapio 
Räisänen on mukana hank-
keessa. Lauantaina teltal-
la oli myös keskipäivällä 
olympiavoittaja Toni Niemi-
nen. Pudasjärvellä pidetään 
taivalkoskelaisen Mika Mää-
tän ohjauksessa saliharjoit-
telua viikoittain. Lajikoh-
tainen harjoittelu tapahtuu 
pääosin Taivalkoskella mä-
kihyppystadionilla. Venla 
Vasalampi rohkeni kokeilla 
markkinamäessä mäkihyp-
pyä Mika Määtän ja Jouko 
Niemelän ohjauksessa. 

lintaa; Taivalkosken Kuo-
hu ry on perustettu vuonna 
1945 nuorten harrastusmah-
dollisuuksien lisäämiseksi. 
TaKun alajaostoon kuulu-
vien koristyttöjen C-tytöt ja 
Pikkusudet ovat kiertäneet 
turnauksissa ympäri Suo-
men. Tämän lisäksi C-tytöt 
voittivat mestaruudet Poh-
joisen alueen 2. divisioonas-

välillä. Tytöille peli oli hy-
vinkin tuttua. Useimmille 
kunnanhallituksen jäsenil-
le koripallo oli ensimmäinen 
tuttavuus. Hikisessä urakas-
sa silti onnistuneita koriin-
heittoja tuli heillekin. Ko-
ripallokisan tytöt voittivat 
10-7 ja koriinheittokisan 7-4. 
Kunnanhallituksesta olivat 
pelissä mukana Ahti Nevan-
perä, Urpo Kortesjärvi, Juha 
Virkkunen, Harri Karjalai-
nen ja Kaisu Lehtinen-Ne-
vanperä. 

Markkinoiden juontami-
sesta vastasi yrittäjien halli-
tuksen jäsen Pasi Kivimäki. 

Heimo Turunen

TaKun Koristytöt ja Taivalkosken kunnanhallituksen kori-
pallo-ottelu käytiin markkinatorin vieressä. Ottelu päättyi 
10-7 ja koriin heittokisa 7-4 tyttöjen hyväksi. Koriinheittoa 
suorittamassa Friida Härkönen kunnanhallituksen jäsen-
ten odottaessa heittovuoroaan. 

201918
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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

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!

Taivalkoski luonnonpuistojen ja 
retkeilykohteiden keskellä

Olen saanut nauttia Tuhan-
sien tarinoiden pitäjästä koh-
ta vuoden päivät. Koillis-
maa on minulle lapsuudesta 
hyvin tuttu, mutta silti Tai-
valkosken kulttuuri, luon-
to ja liikuntamahdollisuudet 
ovat lyöneet minua ällikäl-
lä. Myös kunnan sijainti on 
mitä mainioin keskellä monia 
luonnonpuistoja ja retkeily-
kohteita. Tarjolla on niin päi-
väretkikohteita kuin pidem-
piä reittejä.

Kesällä retkeilin Taival-
koskella Syötteen kansallis-
puistossa Pyhityksen (422 m) 
hienoissa maisemissa. Hui-
pulta näkyi kauas ja ainutlaa-
tuinen luonto tarjosi ajatuk-
sille tilaa liitää. Soiperoisen 
hiekkaharjut kirkkaine poh-
javesijärvineen taas tarjosivat 
unohtumattoman retkipäivän 
myös nuoremmille seikkaili-
joille. Minulta ovat vielä käy-
mättä muun muassa Pahka-
kuru, Ölkky ja Simosenpolku, 
mutta uskon syksyn ruskavii-
konloppujen tarjoavan mah-
dollisuuden rentoutua myös 
niiden lumoavissa maisemis-
sa.  Syyskuun lopussa juh-
limme 40 –vuotiasta Kylmä-
luoman retkeilyaluetta, josta 
löytyy mahtavat puitteet niin 
kalastajalle kuin retkeilijälle.

Kesän kääntyessä syk-
syyn, tuoreessa muistissa 
ovat vielä myös Päätalovii-

kon monipuolinen anti. Tai-
valkosken rooli Koillismaan 
kulttuuriveturina näyttäy-
tyy mahdollisuutena nauttia 
niin teatterinäytöksistä kuin 
erilaisista näyttelyistä. Pää-
taloviikon ohjelman runsas 
ja erilaisille kohdeyleisöil-
le suunnatusta tarjonnasta 
päästään nauttimaan jälleen 
ensi heinäkuussa. 

Säätilan muuttuessa kirpa-
kaksi päästään Taivalkosken 
Taivalvaaralla hiihtämään 
säilölumesta tehdylle ensilu-
men ladulle. Myös hyppyri-
mäki saadaan hyvissä ajoin 
kuntoon ja lumitykit pau-
haavat, kun laskettelurinteitä 
valmistellaan niin kumpare-
laskijoille kuin laskettelijoil-
le. Monipuolisesti liikkuen 

Kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen esitti kunnan 
tervehdyksen ja piti markkinapuheen Elomarkkinoilla.

vietetyn sydäntalven jälkeen 
on mahtavaa päästä jälleen 
keväthangille lumikenkäile-
mään sekä kokeilemaan kala-
onnea pilkkiavannon äärelle. 
Kun luonto on valmis, Koil-
lismaan kevät tulee voimalla 
tuoden raikkaan vehreyden 
jälleen meille kesäksi nautit-
tavaksi. Ja näin vuoden kierto 
alkaa uudelleen, tarjoten aina 
uutta nähtävää.

Meillä riittää tekemistä.  
Joten, tulit sitten läheltä tai 

kaukaa, tervetuloa  
Taivalkoskelle!

Kaisu  
Lehtinen-Nevalainen
kunnanjohtaja 

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

TaKun Koristytöt palkittiin Vuoden taivalkoskisina 2019. Kuvassa tyttöjen kanssa koripal-
lojaoston puheenjohtaja Esko Buller, puuhahenkilö ja valmentaja Jari Olkkola sekä oikeal-
la kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen. Taivalkaaren tiloihin ripustettavan palkinto-
taulun on maalannut Jussi Valtakari. 

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi.  

Puh. 0207 424 555  
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. 
www.huonekaluliikeheikkila.fi

VUOTTA
57

1962
2019

Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.

LEVOLLISIIN uniin
Unico Sensus 
moottorisänky 180x200
sis. 2kpl 90x200cm moottorisänkyjä, muotoutuvat 10cm 
Visco-petauspatjat, jalkasarjat, langattomat kaukosäätimet ja 
kaukosäädintaskut. Patja on käännettävä, toinen puoli hard 
ja toinen medium. Viscoelastinen muhkea 10 cm erikoispe-
tauspatja muotoutuu kehon lämmön ja painon vaikutuksesta 
ja antaa näin parhaan tuen ilman pintapaineen tunnetta.

1995€

Pegasus 
sänkypaketti 180x200
7-vyöhykkeinen pussijousisto myötäilee vartaloa tarjoten 
parhaan tuen oikeaan paikkaan. Älykäs jousisto ja tarkkaan 
valitut pintapehmusteet tekevät nukkumiskokemuksesta 
erityisen mielyttävän. Sisältää Relax erikoispehmustetun 
muhkean petauspatjan ja jalat.

Saturnus
-runkosänky 120x200
Tukeva, kestävä ja yksilöllisesti joustavaa pussijousistoa. 
Jäykkyys hard tai medium. Sisältää Relax erikoispehmus-
tetun muhkean petauspatjan ja jalat.

Tempur Flexible
-runkosänky 160x200 cm
Vankka kotimainen vuodepohja tukee Tempur-patjan 
ainutlaatuisia painetta vähentäviä ja ergonomisia ominai-
suuksia. Uudistetun Flexible-runkosängyn mukavuuden 
varmistaa uudenaikainen korkeakimmoinen kestävä 
vaahtomuovi, joka tarjoaa erinomaisen tuen yhdessä 7 
cm paksun Tempur-sijauspatjan kanssa. Kaksi 80 cm 
runkosänkyä yhdistyy parivuoteeksi yhtenäisellä 160 cm 
petauspatjalla.

1990€

ovh. 2995€ NYT

1385€ovh. 1976€ NYT

690€ovh. 993€ NYT

ovh. 2746€ NYT

192019
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

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

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

PERJANTAINA 20.9. 
200 ensimmäiselle 

asiakkaalle
YLLÄTYS!

Ota yhteyttä: 
Riikka Niemitalo p. 0400 457 758,
Pertti Heikkinen p. 0400 681 895.

Kotihyvä
piKKuleivät
800 g

elgorriaga
täyteKeKsit
500 g

santer
pata-aines
195 g

Monster Mix
irtoKarKKi-
seKoitus
1 kg

syoss
shaMpoo ja
hoitoaine 500 ml

ariel
pyyKinpesujauhe
Xl-pack 1,6 kg

at home
KonetisKitabletti
90 kpl

roosanauha smart store
säilytyslaatiKKo
classic 31, 32 l

Kaupunki langan
KivijalKa 
suKKalanKa

6,95
pkt

1,95
pkt

1,99
pss

3,95
pss

KANERVAT JA 
cALLUNAT

SAAPUNEET!

2,95
plo

5,95
pkt

7,95
pss

11,90
kpl

10,-
3 kerää

purina Friskies adult
Koiran
KuivaMuona 15 kg

16,90
säkki

leD
lisävalopaneeli
st86202, 60W, 5400 lm

leD kaareva
KauKovalo-
paneeli
375-KvpC81027, 160 W, 
12920 lM

375-KvpC52327, 100 W, 
8075 lM

honda trX 420 Fe t3b
MönKijä
4-veto, sähkö/käsikäynnistys, sähkövaih-
teet, 2/4-vetokytkin, digitaalimittaristo, 
vinssi, pohjapanssari, takuu 4 vuotta

hONdA 
MöNKIJÄT!

8990,-
honda trX 500 Fpe t3
MönKijä
4-veto, ohjaustehostin, sähkövaihteet, 
mekaaninen etutasauspyörästö, sähköi-
nen tasauspyörästön lukko, 2/4-vetokyt-
kin, vinssi, pohjapanssari, 26” renkaat, 
60 km/h nopeus, takuu 4 vuotta

10590,-
+ toimituskulut

350 €

+ toimituskulut
400 €

LOPUT VENEET 
POISTOhINNOIN!

98,-

259,-

189,-

LAAJA VALIKOIMA 
MYöS LEd 

TYöVALOJA!
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Hornetin vaijeripysäytys Pudasjärven kentällä
Puolustusvoimien Logis-
tiikkalaitoksen järjestämä 
jokavuotinen lentokoneen 
pysäytysjärjestelmäkurssi pi- 
dettiin elokuun viimeisel-
lä viikolla Pudasjärven Il-
mailukeskuksessa. Kurssi on 
järjestetty Pudasjärvellä jo 
useana vuotena ja sille osal-
listuu henkilöstöä Puolus-
tusvoimien eri joukko-osas-
toista, pääasiassa kuitenkin 
Ilmavoimista. Koulutusviik-
ko huipentui torstai aamuna 
Rovaniemen kentältä lähte-
neen Hornetin laskeutumi-
seen klo 10.11 Pudasjärven 
lentokentälle viritettyyn vai-
jeriin.

Tällä kertaa ilma suosi 
koko alkuviikon kestänyt-
tä esivalmistelutyötä, johon 
kuului lentokentällä molem-
min puolin kiitotietä olleit-
ten jarrulaitekonttien asen-
taminen jalustoille sekä 
kiitotien reunassa olevien 
tukirullastojen asentamiset 
kiinnitysalustoille. Lopuk-
si kiitotien yli viritettiin itse 
pysäytysvaijeri ja suoritet-
tiin laitteiston lopulliset tar-
kastukset.

Vaijeripysäytysjärjestel-
män toiminnasta vastasi 
Puolustusvoimien Logistiik-
kalaitos, johtajana insinööri 
Jari Ojansivu. Lapin Lennos-
tosta oli toimintaa tukemas-
sa Oulun lentokentältä pai-
kalle saapunut, Kipinästä 
kotoisin oleva vääpeli Ismo 

Ilmailulukiolaiset tutustumassa 
Hornetin vaijerijarrutukseen
Pudasjärven ilmailuluki-
on oppilaat ja ilmailulukion 
”isä” rehtori Mikko Lumme 
tutustuivat Ilmavoimien har-
joitukseen, jossa Hornet py-
säytettiin vaijerijarrutuksel-
la.

Pudasjärven lukiossa on 
kolme vuotta kehitetty ilmai-
lulinjaa, joka on nyt vakautu-
nut ja saanut suunnan. Tällä 
hetkellä 3-vuotisella linjalla 
on 24 opiskelijaa, jotka vali-
koituvat pääsykokeiden pe-
rusteella ja tulevat Pudasjär-
velle ihan ympäri Suomea.

Opiskeluun kuuluu sekä 
teoriaa, että käytäntöä. Opet-
tajana toimii Pudasjärven Il-
mailukerhon lennonopettaja 

Hornet tarkastettuna ja lähtövalmiina takaisin Rovaniemelle.

Pysäytysvaijeri on viritetty odottamaan koneen laskeutu-
mista.

Ilmavoimien mekaanikko Ismo Riepula käy myös esittele-
mässä lukion ilmailulinjan oppilaille Ilmavoimien toimintaa.

Riepula, jonka tehtävänä oli 
puhdistaa kiitotie Hornetin 
laskeutumista varten. Ko-
neen laskeuduttua vaijeriin, 
vaihtui Riepulan tehtäväksi 
olla mekaanikkona ja suorit-
taa hävittäjäkoneen tarkas-
taminen, jotta se voi nousta 
taas turvallisesti paluulen-
nolle.  

-Tämä puhdistustoimen-
pide on välttämätön, sillä 
kiitotietä käytetään Pudas-
järvellä myös muuhun toi-
mintaan ja sinne kulkeutuu 
kaikenlaista epäpuhtaut-
ta. Tällä kertaa imuriautoon 
kertyi pultteja, mutterei-
ta, autonrenkaiden nastoja 
ja jopa pieniä hylsyavaimia 
huomattavan hiekka- ja ki-
vimäärän lisäksi. Näillä en-
naltaehkäisevillä toimilla 
pystytään parantamaan il-
mailuturvallisuutta ja estä-
mään mahdolliset moottori-
vauriot hävittäjäkoneeseen. 
Irtoesineet kiitotiellä ovat 

vaarallisia myös pienilmai-
lijoille ja kiihdytysajajille, jo-
ten kentän puhdistaminen 
palvelee myös heidän toi-
mintaansa, kertoi vääpeli 
Riepula.

-Koneen laskeutumisen 
jälkeen tarkistan muun mu-
assa laskutelineitten kun-
non, ettei sinne ole tullut mi-
tään vaurioita laskeutumisen 
yhteydessä. Lisäksi tarkas-
tan koneen ulkoista kuntoa 
ja ohjainpinnat mahdollis-
ten irtoesineiden aiheuttami-
en vaurioiden varalta, jatkoi 
Riepula mekaanikon tehtä-
väkentästään.

Ojansivu ja Riepula ovat 
lisäksi käyneet Pudasjärven 
lukion ilmailulinjan aloitta-
valle luokalle esittelemäs-
sä Ilmavoimia sekä lentoko-
neen pysäytysjärjestelmiä 
näiden kolmen vuoden ajan, 
jonka linja on ollut lukion 
koulutusohjelmassa. Tällä 
kertaa oppilaat saivat kuul-

la myös naisnäkökulmaa va-
rusmiespalveluksesta, kun 
Tampereelta pysäytysjärjes-
telmäkurssille osallistunut 
ylikersantti Noora Koivis-
to kannusti tyttöjä käymään 
armeijan ja mahdollisesti 
hankkimaan siitä itsellensä 
ammatin. 

Tällä kertaa vaijeripysäy-
tykseen tuli Hornetilla Lapin 
Lennostosta hävittäjälento-
laivueen komentaja eversti-
luutnantti Tomi Iikkanen.

Hornetilla suoritetun 
vaijerilaskun pysähtymi-
nen tapahtui 300:ssa metris-
sä, jonka jälkeen kone irrotti 
vaijerin ja mekaanikko pääsi 
tarkistamaan ulkoisesti ko-
neen kunnon. 

Tarkastuksen jälkeen 
kone pääsi rullaamaan kii-
totien päähän odottamaan 
nousulupaa. Vaijeri kelattiin 
takaisin jarrulaitteiden koh-
dalle ja vedettiin tämän jäl-
keen autolla pois kiitotiel-

tä, jonka jälkeen kone pääsi 
nousemaan takaisin ilmati-
laan. 

Muutaman jyrisevän tem-
pun näytettyään, Iikkanen 

lähti Hornetilla takaisin Ro-
vaniemelle.

Terttu Salmi

Antti Korhonen. Toisen luo-
kan oppilaat pääsevät suorit-
tamaan jo yksinlentoja ja op-
pilaat pääsevät tutustumaan 
eri ilmailualoihin eri kentillä. 

- Lukio-opinnot ovat en-
sisijaisena ja tämä ilmailulin-
jan vaativat oppitunnit tule-
vat olemaan lisänä.

Linjalle otettiin tänä 
vuonna kymmenen uutta 
opiskelijaa. Koska motivaa-
tio on suuri ja opiskelijoiden 
käytännön asiat on saatu jär-
jestymään, ilmailuopinnois-
ta johtuen keskeyttäneitä ole, 
kertoi Pudasjärven lukion 
rehtori Mikko Lumme. 

Terttu Salmi

Pudasjärven lukion ilmailulinjan opiskelijat kävivät tutustumassa
siirrettävään vaijeripysäytysjärjestelmään, sekä Hornetin laskeutumiseen.

Tänä syksynä lukion ilmai-
lulinjalla opiskelunsa aloit-
tanut järvenpääläinen Nea 
Harapainen on mieltynyt Pu-
dasjärven luonnonkaunii-
seen maisemaan.

Puolustusvoimien Logis-
tiikkalaitokselta insinööri 
Jari Ojansivu kertoi uusille 
oppilaille siirrettävän vaije-
ripysäytysjärjestelmän toi-
mintaa. 

Puhetta 
omaishoitajuudesta ja 

masennuksesta
Kuopiolainen sisätautien ja psykiatrian erikoissairaanhoitaja 
Aino Happonen puhuu omaishoitajuudesta Pudasjärven hel-
luntaiseurakunnan rukoushuoneella lauantaina 21.9. kello 14. 
Hänellä on ammatillisen tietämyksensä lisäksi kokemusta ko. 
asiasta toimittuaan miehensä omaishoitajana seitsemän vuo-
den ajan. Miten yhteiskunta tukee omaishoitajaa ja mitä muu-
ta apua voidaan tilanteessa saada?

Samana päivänä kello 16 peruskoulunopettaja-toimittaja 
Juhani Happosen aiheena on "miten masennuksesta voi sel-
vitä?" Hän on itse muutama vuosi sitten sairastanut syvän 
masennusjakson, josta useat lehdet ja radio-ohjelmat ovat 
kertoneet. Näiden molempien luentojen aikana yleisöllä on 
mahdollisuus osallistua keskusteluun. Luentojen välillä on 
kahvitarjoilu. 

Sunnuntaina 22.9.jumalanpalveluksessa Juhani ja Aino pu-
huvat aiheesta "mikä on kristillisen seurakunnan ja yksilöus-
kovan tehtävä?". Kaikki ovat tervetulleita näihin tilaisuuksiin, 
joissa on paljon musiikkia.

Helluntaisrk tiedotus

Aino ja Juhani Happonen ovat Pudasjärven Helluntai-
seurakunnassa vierailevina puhujina viikonloppuna 
21.-22.9.
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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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA 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/

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!

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

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!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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 

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)

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

maarakennus Puurunen oY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO
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TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

P. 0400 150 715
sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, ikkunoiden ja 
saunan pesut ym. Mukana siivousaineet ja välineet. 

Siivouspalvelua ammattitaidolla

SIIVOUSPALVELUJA

PalVelua YkSiTYiSTeille
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, TIEISÄNNÖINTI

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

l  Verikokeiden ottaminen kotona
l  Kotihoidon/  
      kotisairaanhoidon käynnit
l  Henkilökohtainen avustaminen

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

Suora yhteys pankkiisi

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

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

Keskustan Kurenalan yhdistyksessä esillä ajankohtaiset asiat
Pudasjärven Keskustan Ku-
renalan paikallisyhdistys piti 
hallituksen kokousta sun-
nuntaina 8.9. Kesätauon jäl-
keen virtaa riittää ja kovasti 
toimintaa on suunnitteilla. 

Hallitus keskusteli vilk-
kaasti vireillä olevasta jää-
hallihankkeesta. Pudasjärven 
jäähallihanke on ollut esillä 
jo vuosikymmenien ajan, sen 
tarve on tunnistettu niin jää-
urheiluharrastajien kuin po-
liittisten päättäjien taholta. 
Myös koululiikunta ja muut 
nuorisotahot kaipaavat ki-
peästi jääurheilumahdolli-
suuksia, koska ulkojäiden 
käyttö on nykyvuosina jää-
nyt lyhyeksi. Hallitus linjasi 
asiaa niin, että jäähallihanket-

ta on vietävä eteenpäin val-
tuuston päätöksen mukaises-
ti. Kaupungin taloustilanne 
on kuitenkin otettava huomi-
oon valmistelussa. Pelkkää 
peltihallia ei ole tarkoituk-
senmukaista rakentaa, vaan 
toimivat asialliset tilat jään 
jäähdytyslaitteineen ja huol-
tokoneineen.

Jyrkkäkoski-lentokenttä-
alueen kokonaisvaltainen ke-
hittäminen tulee suunnitella 
ja toteuttaa eri käyttäjäryhmi-
en yhteistyöllä niin, että alu-
een monipuolisen käyttäjä-
joukon tarpeet huomioidaan. 
Hiihtäjille, lenkkeilijöille, 
pyöräilijöille, hevostoimijoil-
le ja muille ulkoliikuntaa har-
rastaville sekä alueella toi-

miville tapahtumajärjestäjille 
saadaan hyvällä suunnittelul-
la toimiva ja palveleva virkis-
tysalue, hallitus totesi.  

Keskustelua käytiin myös 
siitä, miten nuoret saadaan 
innostumaan poliittiseen toi-
mintaan eli yhteisten asioi-
den hoitamiseen mukaan. 
Politiikka on kovaa puurta-
mista, mutta myös palkit-
sevaa. Asioihin voi oikeasti 
vaikuttaa. Lähtiessä nuorena 
mukaan järjestötyöhön, voi 
hyvinkin nopeasti avautua 
kiinnostus ja polku yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen 
ja erilaisiin yhteiskunnalli-
siin tehtäviin tähtääviin opin-
toihin, kansanopistoista aina 
yliopisto tasolle asti. 

Päätettiin selvittää kei-
noja, miten lisätä nuorten 
kiinnostusta yhteisten asioi-
den hoitoon. Tässä työssä on 
edettävä nuoret edellä ja tä-
män päivän vaikuttamisen 
monipuolisia mahdollisuuk-
sia apuna käyttäen. 

Pudasjärvellä on menos-
sa isot rakennushankkeet 
ja välillä huolestuttaa, mi-
ten taloudellisesti selvitään. 
Vaikka päätöksenteossa on 
välillä jouduttu vähän pe-
ruuttamaan, niin positiivisel-
la mielellä mennään etiäpäin 
katse tulevaisuudessa!

Hyvää syksyä kaikille!

Keskustan Kurenalan py. 
hallitus

Kipinässä nuotioilta taiteen parissa
Kipinän kyläseuran koko ky-
län nuotioiltaa vietettiin per-
jantaina 13.9. taidekahvilassa, 
joka on tänä kesänä toiminut 
taidekahvila Lauri Pähtilän 
näyttelytiloissa Yli-Iin tien 
varressa. 

Itse kahvilaa ovat pyörittä-
neet opiskelijat Meeri ja Riina 
Jurmu. Lisäksi turisteille on 
ollut tarjolla myös majoitus-
ta, sekä kanootti ja venevuok-
rausta.

Itse taiteilija Lauri Pähtilä 
esitteli kyläläisille toinen tois-
taan hienompia taideteoksia. 
Moottorisahalla tehdyt taide-
teokset tekivät vaikutuksen 
paikalla olleisiin kyläläisiin. 
Taidekahvilassa kannattaa 
ehdottomasti pysähtyä!

Sanna Parkkila

Kipinän kyläläiset olivat 
vaikuttuneita ihaillessaan 

taideteoksia Pähtilän 
taidekahviossa.

Kylmäsen myymälällä 
15 vuotta toimintaa Pudasjärvellä 
Kylmänen Food Oy on pal-
vellut Pudasjärvellä vuodes-
ta 2004 lähtien eli toimintaa 
on ollut jo 15 vuotta. Teh-
taan myymälässä valtatie 20 
varrella palvelee kuusi työn-
tekijää. Juhlapyhien ja lo-
mien aikana lisätään kausi-
työntekijöitä. 

Myymäläpäällikkönä on 
toiminut viisi vuotta Isabella 
Silander. Hänen vastuualu-
eenaan ovat Pudasjärven, 
Oulun, Rantsilan ja Sodan-
kylän myymälät.

-Porotuotteet ja lihajalos-
teet käyvät kaupaksi ym-
päri vuoden. Suositut säi-
lykkeemme on saatu taas 
valikoimiimme mm. Sa-
vuporokeitto, Vanjanajan 
sian- ja naudanlihaa sekä 
poron- ja hirvenlihaa. Rus-
ka ja metsästysaika tuovat 

Kylmäsellä järjestettiin jahtikauden avauspäivä perjantaina 
13.9. Pihalle pystytetyssä grillikatoksessa Hannu Timonen 
ja Eila Puurunen myivät Kylmäsen grillimakkaraa ja pyt-
tipannua sekä mehutetroja palan painikkeeksi. Puurunen 
kertoi, että suosituksi ovat nousseet Kylmäsen erikoistuot-
teina mmm. hirvimakkara, veripalttu ja Kyröläinen. Oulusta 
Kuusamoon mökkimatkalle menossa olleet veljekset Esko 
ja Seppo Hiivala kertoivat pysähtyvänsä usein Kylmäsellä. 

lisää asiakkaita näin syys-
kautena. Myymälässä on 
arkisin edullinen kotiruo-
kalounas, jossa käytetään 
pääasiassa Kylmäsen omia 
tuotteita. Puolentoista euron 
munkkikahvit ovat olleet 
vetonaulana jo vuosia. Mat-
kamuisto- ja lahjatavara-
myymälänurkkaus palvelee 
niin paikkakuntalaisia kuin 
ohikulkijoitakin, siellä on 
myös kauden mukaan asus-
teita kuten pipot ja hanskat.

Jatkuva tuotekehitys 
on johtanut sopivin välein 
myös uutuustuotteiden tu-
lemiseen.

Matkailijat ovat tärkeä 
osa Kylmäsen Pudasjärven 
liikkeen asiakkaita. Silan-
der kertoi, että pitkät auki-
oloajat ovat myös saaneet 
kiitosta erityisesti matkai-

lijoilta. Kesä-, syys-, jou-
lu- ja hiihtolomalaisetkin 
luottavat siihen, että ohikul-

kumatkalta löytyy poronli-
haa ja muita suosikkituottei-
ta. HT

9
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taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, rytinki, Pudasjärvi

taksi Piipponen oy
Lorem Ipsum

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.s. la 5.10. toni jaatinen Band, la 19.10. trio tuovilat

la 21.9. klo 21.00–01.00

”rYKimÄT” 
eero magga 

ja KaraoKe

KuljeTus jÄrjesTeTÄÄn PudasjÄrvelTÄ, 
jos lähtijöitä riittävästi, varaus numeroon 0400 288 221/Lantto

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

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

HOTELLI-RAVINTOLA

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

Lauantaina 21.9.Perjantaina 20.9.
KARAOKE  
& WINTTI

lippu 5 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE & WINTTIHOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

lippu 
12 € 
sis. ep.ÄSSÄT

TU
LO

SS
A: Perjantaina 11.10.

BABlO

lippu 5 €

Klo 22.00:

siuruan kylä ry:n 
sYYskokous

pidetään su 29.9. klo 13.00 Hirvipirtillä, 
Liekokyläntie 920, 93190 Yli-Siurua.

Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.
Toivotamme lämpimästi kaikki tervetulleiksi! 

Siuruan Kylä ry hallitus

Koskenhovilla su 22.9.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

PuDasjärven 
eläkeläiset rY

retki Jongun Kyläyhdistyksen 
omistamalle Paukkerinharjun kylätalolle 

tiistaina 22.10.2019 kello 10.30 S-marketin 
linja-autopysäkiltä. Kahvittelemme ja toivomme 

kyläläisten tapaamisia. Ilmoittautumiset Leenalle 
su 13.10. mennessä puh. 050 559 9066 tai 

sähköpostilla leena.r45@gmail.com.

teatteriretki Oulun 
kaupunginteatteriin, Vihainen leski, 

perjantaina 22.11.2019 kello 16.30 S-marketin 
linja-autopysäkiltä. Teatteri alkaa kello 19.00. 
Ilmoittautumiset Leenalle su 13.10. mennessä 

puh. 050 559 9066 tai sähköpostilla 
leena.r45@gmail.com.

Pudasjärven livon paliskunnan 
varsinainen 
sYYskokous

pidetään Livon koululla to 26.9.2019 
alkaen klo 18.00.

Käsitellään poronhoitoasetuksen 3 pykälän 
määräämät, ym esilletulevat asiat. Tervetuloa!

Yli-Livolla 15.9.2019 Hallitus

ikosen paliskunnan  
varsinainen 
sYYskokous   

lauantaina 28.9.2019 klo 15.00 
Raimo Hepolan talossa.

Käsiteltävät asiat:
- poronhoitoasetuksen 3 pykälän määräämät asiat, toimi-
henkilöiden valinnat, hallituksen esittämät ja muut esille 
tulevat asiat.

Ala-siurualla 14.9.2019 Hallitus  

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Aino ja Juhani Happosen vierailu
La 21.9. klo 14 ja 16
Su 22.9. klo 13
Huom! Su 29.9. ei tilaisuutta

Lämpimästi tervetuloa! 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

TANSSIT Möykkälässä

Kortti ja käteismaksu. 
Ravintolaan vapaa pääsy.

orkesteri

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 12€
tervetuloa!

sauli Perätalo/
ekstaasi 

la 21.9. klo 20.30-01.00. 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:   

www.vkkmedia.fi

la 9.11. Saarenkylän nuorisoseuralle,
Tanssimatka

Lähtö klo 18.00 S-market linja-autopysäkki. 
Matkan hinta 34 € (kyyti 20 €, tanssilippu 14 €).

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Toni Jaatinen Band.

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

11

Pudasjärven urheilijoiden 
suunnistusjaoston järjestä-
mät kesän viimeiset iltaras-
tit pidettiin Lauttaharjun 
vaihtelevassa maastossa 
keskiviikkona 4.9. 

Tulokset
A-rata 5 km 1.Samuel Korhonen 
36,25, 2. Esa Hietala 38,51, 3. Tapa-
ni Alahäivälä 48,36, 4. Stepan Souk-

hov 50,58, 5. Tarja Tolonen 1.06,23, 
6. Maire Kosamo 1.12,19, 7. Ant-
ti Härkönen 1.13,25. B-rata 2,9 
km 1.Antero Pätsi 32,00, 2. Pent-
ti Kuopus 35,46, 3. Vesa Kortetjärvi 
40,44, 4. Väinö Hinkula 41,46, 5. Tais-
to Luukkonen 44,05, 6. Anna-Liisa 
Seppänen 45,59, 7. Marika Korhonen 
50,59, 8. Annika Mattinen 57,19, 9. 
Heikki Paukkeri 57,49. C-rata 1,6 
km 1.Sija Alahäivälä 19,26, 2. Pauli 
Alahäivälä 36,31. 

Iltarastit Lauttaharjun 
maisemissa

PUDASJARVI.FI

PUUTARHAJÄTTEIDEN 
VASTAANOTTO
Pudasjärven kaupunki ottaa vastaan pihojen sii-
vouksesta tulevaa kompostoituvaa, puhdasta puu-
tarhajätettä (puiden/pensaiden lehtiä sekä heinää, 
ei kokonaisia oksia) puutarhajätteiden loppusijoi-
tuspaikalla osoitteessa Kuusamontie 826 (ent. kaa-
topaikka) lauantaisin 28.9.2019 klo 9-15 ja 19.10.2019 
klo 9-15. Vastaanottopaikalla on opastus.

Tekninen ja ympäristötoiminta

Mesvac Oy on alansa johtava kotimainen teolli-
suusoviin, autotallinoviin, palo-oviin, kuormauslait-
teisiin, ilmasulkuihin, murtosuojiin ja niiden huol-
toon erikoistunut yritys. Mesvac Oy on perustettu 
vuonna 1977 ja on osa Hörmann Group-konsernia. 
Liikevaihtomme on n. 30,5 milj. € ja henkilöstömäärä 
lähes 200. Tuotantolaitoksemme ja pääkonttorimme 
sijaitsevat Kirkkonummen Jorvaksessa.

Etsimme reippaita

Aliurakoitsija-asentajia
laiteasennustehtäviin

Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta

Tarjoamme monipuolisia laiteasennustehtäviä laajasta ja 
laadukkaasta tuotevalikoimastamme, pääset työskentele-
mään mm. Euroopan johtavan ovitoimittajan huipputuot-
teiden parissa.

Meillä yrittäjän ei tarvitse hakea työtä itselleen, vaan 
hoidamme sen puolestasi sopimuksen mukaan. Työnjoh-
tomme organisoi ja aikatauluttaa työkohteesi yrittäjälle 
valmiiksi.

Työ on liikkuvaa, ja edellyttää hitsaustaitoa ja sähköalan 
perusosaamista tai käytännön työssä hankittua vastaavaa 
pätevyyttä. Erityyppinen kone- ja / tai laiteasennuskoke-
mus luetaan eduksesi. Etsimämme henkilö on sosiaali-
nen, reipas, yrittäjähenkinen ja tulet hyvin toimeen asiak-
kaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kotisivuilta 
tarkempaa tietoa tuotteistamme sekä yrityksestämme.

Lisätietoja tehtävästä antaa 
Pasi Pehkonen 26.9.2019 puhelimitse tai sähköpostilla.
puh. 010 836 3000. 
Vapaamuotoiset hakemukset s-postitse 
pasi.pehkonen@mesvac.fi, 4.10.2019 mennessä perillä.

Hirsikampuksen vanhempaintoimikunta on kutsunut arvoste-
tun lapsuuden ja nuoruuden asiantuntija Jari Sinkkosen luen-
noimaan Hirsikampukselle tiistaina 1.10. Sinkkonen on lasten-
psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Hän on myös 
toiminut Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkärinä. Sinkkonen luennoi 
ensin koulupäivän aikaan nuorille viidesluokkalaisista lukiolaisiin 
sekä kello 18 kaikille avoimessa vanhempainillassa, johon tilai-
suuteen ovat siis tervetulleita myös muiden koulujen oppilaiden 
vanhemmat ja isovanhemmat sekä muut kiinnostuneet.

Jari Sinkkonen on yksi Suomen kysytyimmistä luennoitsijois-
ta. Pudasjärvellä hän puhuu yleisötilaisuudessa aiheesta ”Mitä 
lapsi tarvitsee hyvään kasvuun?”. Sinkkonen puhuu sen puolesta, 
että jokainen lapsi ansaitsee saada tuntevan olevansa maailman 
ihanin lapsi. Lapsen tulee saada tuntea kelpaavansa sellaisena 
kuin hän on. Nuorille suunnatussa koulutilaisuudessa Sinkko-
nen keskustelee hyvän itsetunnon kehittymisestä, jolloin yhdek-
si puheenaiheeksi nousee myös koulukiusaaminen yhtenä itse-
tunnon murentajana.

Sinkkonen on paitsi puhunut lähes tuhannen kertaa eri puo-
lilla Suomea myös kirjoittanut useita kirjoja. Kirjojen teemanat 
ovat olleet lasten kasvun ja kehityksen vaiheet ja erityisesti hän 
on nostanut tarkastelun kohteeksi poikalasten kokemat haas-
teet. Hänen tarkoituksenaan on saattaa teoreettiset formuloin-
nit yleistajuiseen muotoon.

Vanhempaintoimikunta on saanut hankittua useita yhteis-
työkumppaneita rahoittamaan tilaisuuden, joten tilaisuus on 
osallistujille maksuton. Tapahtuman ovat mahdollistaneet Pu-
dasjärven Osuuspankki, Pudasjärven seurakunta, MLL Pudasjär-
vi, K-Supermarket, LC Pudasjärvi, Pudasjärven Martat, S-Mar-
ket Pudasjärvi, SPR Pudasjärven osasto sekä kansalaisopistot 
Pudasjärveltä, Taivalkoskelta, Kuusamosta, Ranualta ja Posiolta

Hirsikampuksen saliin mahtuu noin 400 kuulijaa ja lisäksi 
ruokalan aulatiloihin järjestetään ääni ja kuvayhteys luennoit-
sijasta isojen ovien sekä myös screenien ja äänentoiston kaut-
ta. Luento välitetään etäyhteydellä myös lähikuntien kansalais-
opistoille.

Hirsikampuksen oppilaskunta pitää ennen tilaisuuden alkua 
kahvilaa keräten varoja oppilaskunnalle. Koulun henkilökunta on 
tavattavissa ennen luentoa. Jotta kaikille huoltajille mahdollistui-
si osallistuminen tapahtumaan järjestää lukion 2. vuosikurssin 
oppilaat lastenhoidon luennon ajaksi IP-tiloihin. Lapsensa ohjel-
malliseen valvontaan jättävät voivat käyttää IP-puolen sisääntu-
loa käytännön järjestelyjen helpottamiseksi.

Yleisöä pyydetään saapumaan paikalle ajoissa, jotta itse lu-
ento voi alkaa kello 18. Kannattaa myös huomioida, että park-
kialue täyttyy lähes kokonaan jo henkilökunnan autoista. Lähel-
lä asuvien on siis kätevintä tulla jalkaisin tai pyörillä. Ainakin on 
hyvä tiedostaa, että auton voi joutua jättämään 
kauemmas esimerkiksi liikuntahallin parkkiin. 
Siirtymiseen koululle kannattaa varata siis aikaa.

Hirsikampuksen 
vanhempaintoimikunta 

Mitä lapsi tarvitsee  
hyvään kasvuun?

Tuottaako erilaisten sähköisten palveluiden käyttäminen on-
gelmia? Ongelmiin on luvassa apua, kun Digituokiot käynnis-
tyvät syyskuussa. Digituokioita järjestetään 17.9. – 26.11. pa-
rillisen viikon tiistaina kello 15–17 kirjaston kerhohuoneessa. 
Omia palveluitaan esitteli 17.9. kansalaisopisto. Seuraavat tilai-
suudet 1.10 Kela, 15.10. TE-toimisto, 29.10. Osuuspankki, 12.11. 
Oulunkaari ja 26.11. kirjasto. 

Kansalaisopisto aloitti opastamalla omien sähköisten palve-
luidensa käyttöön ja esittelemällä erilaisia verkkokurssi- ja etä-
luentomahdollisuuksia. Kela esittelee verkkosivujensa kautta ta-
pahtuvaa asiointia, samoin kuin TE-toimisto omalla kerrallaan. 
Osuuspankki neuvoo OP-mobiilisovelluksen käytössä. Oulun-
kaaren kerralla pääsee perehtymään Omahoito-palveluun. Kir-
jasto esittelee OUTI-verkkokirjaston sekä monien e-aineisto-
jen käyttöä.

Tuokioihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Paikalle kan-
nattaa tulla oman älylaitteen kanssa, jolloin opastuksesta saa 
parhaan hyödyn, mutta myös kouluttajien tuomia älylaitteita voi 
hyödyntää.

Pudasjärvellä on vuoden 2019 alusta lähtien toiminut Digi-
tukiverkosto, jossa suunnitellaan sähköisten palveluiden käyt-
töön tarvittavan tuen järjestämistä. Digitukiverkoston toiminta 
on käynnistetty Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton Digituki-
pilottihankkeen voimin, ja nyt verkoston toiminta on siirtymäs-
sä Pudasjärven kaupungin ylläpitämäksi. 

Kirsi Hanhela digituki-pilotin koordinaattori, 
Outi Nivakoski kirjastonjohtaja

Apua sähköisten palveluiden 
käyttöön tarjolla

Asmuntissa vietetiin lauantaina 7.9. uuden ja monipuolisen kun-
tosalin avajaisia. Tapahtumaan osallistui reilut kaksikymmentä 
henkeä, ikäluokka oli lähestulkoon vauvasta vaariin. Saunomi-
sen, uinnin ja maittavan nyyttikestiaterian jälkeen testattiin Jor-
man nikkaroimaa parkettia karaokelaulujen tahdissa. Kuntosali 
on ollut ja tulee tietysti uudistuksen jälkeenkin olemaan sään-
nöllisessä käytössä. Naiset kuntoilevat maanantaisin ja keskiviik-
koisin, miesten vuoro on tiistaisin ja torstaisin. Kuntosalivuorot 
ovat pyörineet jo reilut kaksi vuotta. Kuntoilua ohjaa rautaisel-
la ammattitaidolla Annika.

Suuret kiitokset kaikille mukana olleille, erityisesti 
Eilalle ja Jormalle!

Irja Säkkinen

Uusi kuntosali avattiin 
Asmuntissa

MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Toyota Hiace -00, aj. 358 tkm. 
pitkämalli. Kats. 8/19 P. 050 
325 6815.

Ruskatarjouksena nyt kaikki 
pyörät puoleen hintaan! P. 040 
504 2814.

Honkasenkankaalla kuivaa 
polttopuuta koivua sekä vaih-
toehtona sekapuuta, pituus 50-
60 cm. Myös lyhyempää 25-30 
cm pilkettä. P. 0400 385 281.

ANNETAAN

Kaksi 5 kk:n ikäistä kissan-
pentua, toinen poika ja toinen 
tyttö. P. 044 940 6567.

VUOKRATTAVANA

Vuokrataan saunallinen kak-
sio, heti vapaa, rauhallinen si-
jainti. P. 0400 150 442.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 

Matti Juurikan Hole in One 
on tosi. ”Siellä se on!

Huikean harvinanen Hole 
in One tapahtui Iinattijärven 
kentällä perjantaina 6. syys-
kuuta kahden kentän (Koil-
lis-golf ja Iinattijärven golf) 
kilpailussa. Matti Juurik-
ka löi hienosti yhdellä lyön-
nillä pallon reikään väylällä 
kahdeksan noin 100 metrin 
matkalta mailalla rauta 9. 
Tapahtuma lienee ainut Pu-
dasjärven golfareiden piiris-
sä tänä kesänä. 

Iinattiniemen perheelle 
tuli myös menestystä golfis-
sa. Jaana voitti naisten sarjan 
kahden kentän kilpailussa ja 
Janne pelasi toiseksi Palta-
mo-golfin henkilökohtaisessa 
scramblessa viime viikonlop-
puna. Molemmat olivat mah-
tavia suorituksia. JJ

Tuloksia: 
Koillisgolf ja Iinattijärven golf kah-
den kentän kilpailu, joka pelattiin ta-
soituksellisena lyöntipelinä. Naiset: 
1.) Jaana Iinattiniemi 116 lyöntiä, 2.) 

Hole in One ja Scramble 
sekä kaksi kenttää

Maaret Ihme 127, 3) Maire Muranen, 
4.) Lea Törrö.
Miehet: 1.) Matti Juurikka 116 lyön-
tiä, 2.) Mauri Kavalus 118, 3) Jaakko 
Lukkari 119, 4.) Jari Jussila 125, 5.) 
Pekka Kinnunen 132, 6.) Reijo Vuo-
rinen 136, 7) Olavi Leinonen 141, 8.) 
Veikko Kokko 148.
Pisimmän driven vetäisi Pekka Kin-
nunen ja lähimmäs lippua kahdella 
lyönnillä Matti Juurikka.
Paltamogolfin henkilökohtainen sc-
ramble: 1.) Risto Lindfors 61, 2.) Jan-
ne Iinattiniemi 63,12.) Matti Juurik-
ka 68.



32 TPnro 38PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti19.9.2019 19.9.2019nro 3812

PUDAS-KONE 40 VUOttA!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi
Liikkeemme avoinna: ma-pe 9-17

2740€

ESTATE 3098 H 

2340€

TrAppEr CHASEr 
550 EFI EpS T3B 
●  Täystakuu  

2 vuotta / 5000 km
●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu 

sähköisesti 60km/h
●  ohjaustehostin
●  Alumiinivanteet 

●  Erillisjousitus myös 
takana

●  2WD / 4WD sähköi-
sesti valittavissa

●  Kytkettävä etutasaus-
pyörästön lukko

●  vinssi/vetokoukku
● pidempi maastorunko

6990€ + toimituskulut

Juhlimme synttäreitä perjantaina 20.9. ja maanantaina 23.9.
HUrJAt SyNttäritArJOUKSEt VOimASSA VAiN KySEiSiNä PäiViNä tAi NiiN KAUAN KUiN tArJOUStUOttEitA riittää.

PErJANtAiNA 20.9. 
400 ENSimmäiSEllE 

grillimAKKArAt

mAANANtAiNA 23.9. 
400 ENSimmäiSEllE 

KAKKUKAHVit
PAiKAllA:  Bosch / Siemens tehtaiden edustaja  
 Petteri Karhumaa ja
 Helkama kodinkoneiden maahantuojan  
 edustaja Harri Henrikson

PAiKAllA:  trapper mönkijöiden edustaja Urho tujula,  
 StiHl tehtaan edustaja Jarmo Parkkinen ja   
 Sievi jalkineiden edustaja matti Niemelä.
 St1:n edustaja jakaa alennuskortteja.

MS 241 CM

mEtSiEN 

mONitOimiKONE

●  4,5 kg
● 2,3 kW / 3,1 hV
● 42,6 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

619€
HuoM! VAIHdoSSA HyVITyS ToIMInTAkun-

ToISESTA SAHASTA TArjouSHInTAAn 100€ !

MS 231

HyVä 
ylEiSSAHA

●  4,8 kg
●  2,0 kW / 2,7 hV
●  42,6 cm3

399€
HuoM! VAIHdoSSA HyVITyS ToIMInTAkun-

ToISESTA SAHASTA TArjouSHInTAAn 100€ !

METSurIn-
kypäräSArjA

40€
CHAMpIon jA GB 
TEräkETjuT 
4 yleisintä mallia 10€

lAIppA + 
2 TEräkETjuA 49€

BAlAnCE XT-rAIVAuS-
SAHAn VAljAAT 

149€
HuoM! VAIHdoSSA HyVITyS 
VAnHoISTA VAljAISTA 50€!

koTIMAInEn 
TuHA 

TyöTAkkI 

40€
koTIMAISET 

TuHA 
TyöHouSuT 

40€

Al GT TIMBEr Xl+ S3Hro
●  viiltosuojattu turvakenkä
●  iskuja vaimentava FlexStep –joustopohja
●  nilkkaa tukeva Memory foam vaimennus
●  hengittävä Gore Tex kalvo
●  alumiininen varvassuoja
●  teräksinen naulaanastumissuoja
●  uusi pitävämpi TractionPro – pohja
●  kotimainen

2 lAADUN KENKä

199€

VAiN yKSi 
JälJEllä!

VAiN yKSi 
JälJEllä!

lOPUt työNNEttäVät 
rUOHONlEiKKUrit 

UlOSHEittOHiNtAAN! 
Hinnat alkaen 140€

Erä miEStEN 
POlKUPyöriä 

UlOSHEittOHiNtAAN!  
Hinnat alkaen 150€! 

Useita malleja!

TrAppEr 500 T3B 
●  Täystakuu  

2 vuotta / 5000 km
●  rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu 

sähköisesti 60km/h
●  Erillisjousitus myös 

takana
●  2WD / 4WD sähköi-

sesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasaus-

pyörästön lukko
●  vinssi/vetokoukku

5590€
+ toimituskulut

TäHän VärIIn luMIlEVy kAupAnpäällE ArVo 450€!

HjA349 VEGA 
jääkAAppI 
●  korkeus 185cm
●  leveys 59,5cm
●  lasihyllyt
●  tyylikäs metallikahva
●  2 vihanneslaatikkoa

400€

pESukonE 
●  maksimi täyttömäärä 6kg
●  lingonteho 1400 kier / min
●  energialuokka A+++
●  varioperfect toiminnolla 

joko super nopea tai 
supersäästeliäs pesu

340€

lAdATTAVA 
pölynIMurI 
●  2 in 1 rikka ja varsi-imuri 

samassa laitteessa
●  16,8 V

94€

VATkAIn
●  moottorin teho 575W !
●  erittäin hiljaine
●  kevyt

44€

SAuVASEkoITIn
●  moottorin teho 600W
●  mukana minileikkuri
●  sekoitusosa konepesun kestävä

40€

MSM2620B

WAB282B6Sn

BBH216rIA

MFQ4730

AAMIAISSETTI
● TKA6A043 
 kahvinkeitin
●  TWK6A013 
 vedenkeitin
●   TAT6A113 
 leivänpaahdin

yHtEiSHiNtAAN

114€
paketin normaalihinta 207€ !

1€/kpl

65€

kEVyTSAAppAAT 

SiEVi KUmiSAAPPAiDEN 
OStAJAllE VillASUKAt
KAUPAN PäällE! ArVO 19 € 

+ 95 CoMBI El QF 
lEIkkuulAITE

pArk 220

●  Kevyet ● Kestävät ●  Kotimaiset

AlKAEN

Sh. 619 €

Sh. 189 €

Sh. 99 €

Sh. 72 €. 

PErJANtAiNA 
lOPUt PEHmiKSEt 

luXor 32” 
ldl32Hd283 lEd TV 

184€
luXor 39” 
lVn39dlBMS lEd TV 

264€


