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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 17.9.2020

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

Liitteenä

PAIKALLISTA 
KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN 

OSAAMISTA
KIINTEISTÖT  3900 €  
(alle 65 000 € kohteet 6%)
MINIMIPALKKIO   2000 €
HUONEISTOT  2900 €
METSÄTILAT  
 1000 € - 3900 €
Hinnat sis. alv. 24%

HINTA-ARVIOT
KAUPPAKIRJAT

KAUPAN-
VAHVISTUKSET

MYYTÄVÄT 
KOHTEEMME
ETUOVI.COM

TUNTURI LKV

Kumpuniementie 12, 93440 LOUKUSA, www.tunturilkv.com

SARI KÄSMÄ 
FM, LKV, KAUPAN-
VAHVISTAJA 
p. 040 670 9766
sari.kasma@
tunturilkv.com

MIKA KÄSMÄ
METSÄTALOUS-
TEKNIKKO, 
p. 0400 390 016
mika.kasma@
tunturilkv.com

Erätie 1
Syötteen

luontokeskus
info@taigavire.fi

Puh. 040 553 5469

•  Virkistyspäivät, kokouspalvelut
•  Ruokapalvelut kahvilassa ja 

maastossa
•  Luonto-ohjelmapalvelut
•  Välinevuokraus kätevästi verkossa!

Varaa ja maksa helposti
verkkokaupassa:

www.taigavire.fi

POP-UP
SYKSYN 2020 UUSI MALLISTO PUDASJÄRVI

LISÄTIETOJA

RANUAN KALAJALOSTEEN

KALA-AUTO
PUDASJÄRVEN TORILLA 
TORSTAISIN klo 9.00-17.00

Tervetuloa kattavaan kalapöytään!
Ranuan Kalajaloste Oy
045 125 5064

Viikoittain mm. isoja lohia 4-7 kg, turskaa 4-6 kg, 
makrillia, nieriää, tuoreita katkarapuja, sinisimpukoita, 

ostereita, tonnikalaa, miekkakalaa, kampeloita, 
jättikatkarapua, mustekalaa, kalmaria, Simojärven kuhaa, 

ahventa, haukea, siikaa ja muikkua.
Lämminsavu- ja loimukalaa, kylmäsavuja, graaveja, 
tynnyrisilliä + muita silliherkkuja, kalapullia + muita 

jalosteita sekä puolivalmisteita.
Kaikissa kaloissa säävaraus sekä tuoreustakuu.

Kala-autosta saa Simojärven kalaa, 
äyriäisiä, eksoottista kalaa sekä 

monenlaisia kalajalosteita.

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

Pudasjärven OPtiikan 
ruska-ajan 

tarjOukset!!

Yksiteholasien ostajalle 

ohennetut 1.6 linssit valitsemallasi 

pinnoitteella kehyksen hinnalla!
Tarjous voimassa kun ostat linssit ja kehykset normaalihinnalla. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LiikE TäYnnä 

sYksYn 
uuTuus-

kEhYksiä! 

ma-to klo 10-17, pe 10-15, la suljettu.
Poikkeusaukiolot: to 17.9. liike auki klo 10-15, pe 18.9. liike kiinni. 

Pe 25.9. sekä ma 28.9. liike poikkeuksellisesti kiinni.

Moniteho-
lasien ostajalle 

toinen linssi 

0€! 

Lääkäriajat: Pe 9.10., to 15.10. ja ke 21.10.
MB C180T 1.8i Kompressor, aut. farkku,
ml. 288 tkm................................................. -03 4.350
Volvo S40 2.4i, ml. 283 tkm................... ...... -04 4.350
Opel Astra 1.6i farm., ml. 218 tkm..... ........... -08 4.350
Saab 9-5 2.0T Vector Biopower, ml. 278 tkm .....-06 4.250
MB CLK 270 CDI, ml. 481 tkm ..................... -03 4.250
Nissan Almera 1.5i, ml. 142 tkm... ................ -06 3.950
Ford Focus 1.6i farkku, ml. 257 tkm.......... ... -08 3.950
Mazda 6 2.0i farm., ml. 262 tkm.. ................ -07 3.950
Toyota Corolla Verso 1.8 VVT-i, ml. 250 tkm ......-03 3.750
Kia Ceed 1.4i HB, ml. 227 tkm....... .............. -07 3.750
BMW 316 1.9i, ml. 270 tkm.. ....................... -00 3.250
Ford Mondeo 1.8i, ml. 252 tkm.. ............... ...-05 2.950
Nissan Primera 1.8i farkku, ml. 238 tkm.. ..... -05 2.750
Mazda 3 1.6i HB, ml. 254 tkm............. ......... -06 2.750
Volvo V40 1.8i, ml. 267 tkm ........ ................ -03 2.750
Nissan Primera 1.8i, ml. 216 tkm........... ...... -03 2.750
Nissan Almera 1,5 i ml. 234 tkm.. ................ -04 2.650
Nissan Note 1.4i, ml. 249 tkm .................... ..-06 2.650
Opel Astra 1.i HB, ml. 240 tkm..... ................ -05  2.650 
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 153 tkm ............. -01 2.450
Nissan Almera 1.5i, ml. 264 tkm .................. -02 1.750
Renault Megane 1,6i ml. 245 tkm ................ -05 1.490
Audi 80 2.8i V6 Coupe ................................. -94 Tarjoa
Uusi Harley Product sähköskootteri ....................  995

Traktorit:
Valmet 555 4-veto, ml. 9830 h......... -91 13.700+alv
MYÖS TRAKTORITYÖKONEITA, KYSY!

Avoinna ma-pe 8-16 tai sop. 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!

AUTOJEN PESUT JA VAHAUKSET, SISÄPUHDISTUKSET 
SEKÄ PENKKIEN PESUT. RENKAAT EDULLISESTI!

0€
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. 50 %:n 
alennus myönnetään asiakkaan valinnan mukaan joko kehyksistä tai linsseistä, ei molemmista. Mikäli linssit halutaan 
omiin jo käytössä olleisiin kehyksiin, peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. Silmälasien ostajalle optikon yksilöllinen näön-
tutkimus 0 € (norm. 25 €), ei koske piilolinssitutkimusta. Tarjous on voimassa 27.9.2020 asti.

VARAA AIKA SILMÄLÄÄKÄRILLE TAI OPTIKOLLE  OSOITTEESTA 
www.SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 08-822 416. TORITIE1, PUDASJÄRVI            

TOISET LASIT

 –50 %
Lisäksi

–50 %
Kaikki 

LINSSIT
TAI KEHYKSET

PUOLITIMME KORISTEVALO AIRAM LAGO 
24CM B/O TIMER MUSTA
Lämpimän keltainen led-koristevalai-
sin sisä- ja ulkokäyttöön. Paristokote-
lon kotelointiluokka on IP44. 
Ledit eivät ole vaihdettavia. 

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

TEhOKAS LAdATTAVA OTSALAMppU, 
jOKA VALAISEE 800 LUMEnIn 
VALOTEhOLLA pERäTI
 300 METRIn päähän

2290

1695Pakkaus sisältää 4 
x AA-paristoja ja 6 
tunnin ajastimen.

Kirppis to-pe 
17.-18.9. 

Klo 11-15lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

Syötteen 
Automyynti 

Toyota Avensis bens. vm. 2004 
huoltokirja, hyvä sol malli aj. 333 
tkm, ilmastointi, kahdet renkaat  
 3200€
Toyota Corolla bens. vm. 1999, 
huoltokirja, LÖYTÖ ruosteeton yksilö 
aj. 173 tkm, juuri kats. kahdet ren-
kaat  2900 €
Citroen C4 1,6 hdi vm. 2008, huol-
tokirja hieno ja kaikilla varusteilla aj. 
244 tkm juuri kats.  kahdet renkaat   
 2400 €
MB 240 diesel autom, vm. 1980, 
huoltokirja, tekn. hyvä, hits. pohjas-
sa, hieno nahka sisusta, hyvä museo-
kohde   2800 €
Toyota Corolla diesel  vm. 2003, 
huoltokirja. aj. 360 tkm, ilmastointi, 
kahdet renkaat  tulossa.

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa 
ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä 

kuukausierällä alk. 69 €/kk.
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennenkuin tulet.

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seu-
rakunnan YouTube-kanavan kautta. 

Messu seurakuntakodissa su 20.9. kello 10, toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Eeva Leinonen, kanttorina Keijo 
Piirainen. Vietämme muistimessua.

Rippikoulun aloituskirkko kirkossa su 20.9. kello 12, 
Eva-Maria Mustonen, Tiina Inkeroinen, Marko Väyrynen, 
isoset, Keijo Piirainen.

Kuorot: Vox-Margarita  ke 23.9. kello 18, kirkkokuoro to 
17.9. kello 18, Sarakylän kappelikuoro ti 29.9. kello 18. 

Avointen ovien päivä uudella Talkootuvalla (Jukolan-
tie 4)  keskiviikkona 16.9.2020 kello 11-15. Myymme yli-
määräisiä räsymattokuteita ulosheittohintaan 1,-/kg. Sa-
malla voit istahtaa pullakahveille (1,-/kahvi ja pulla) ja 
miettiä, mitä kaikkea uudessa tilassa voisi tehdä. Turvavä-
lien säilymiseksi rajoitamme tilassa kerralla olevan väki-
määrän kymmeneen henkilöön.

Lähetystalkooilta Talkootuvalla ma 21.9. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 17.9. kello 12.

Sururyhmä kuoleman kautta puolisonsa menettäneille.  
Sururyhmä kokoontuu srk-kodilla seitsemän kertaa alk. 
1.10. torstaisin kello 18. Ryhmään otetaan mukaan kor-
keintaan 8 henkilöä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 25.9. 
mennessä diakonissa Eeva Leinoselle p. 0400 866 480.

Kuolleiden lasten muistopäivä ke 23.9. kello 18 Hiltu-
rannan leirikeskuksessa. Ilta on tarkoitettu kaikille heille, 
jotka ovat menettäneet lapsensa kuoleman kautta. Iltatee.

Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa keskiviik-
koisin kello 10. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä 
vanhempien tai muun aikuisen kanssa. Kahvi- ja mehutar-
joilu.

Vauvamuskari seurakuntakodissa pe 25.9. kello 10.  Juh-
limme vauvoja vauvan päivänä seurakuntakodilla vauva-
muskarin ja täytekakkukahvien merkeissä. ”Myös vauvan 
sisarukset ovat tervetulleita.” Ennakkoilmoittautumiset 
23.9. mennessä Raunille 040 586 1217.

Lapsiparkki  1-6 -vuotiaille (ei eskarilainen)  seurakunta-
kodissa perjantaisin kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni 
välipala ja juoma. Lapsiparkkia ei pe 25.9. Ennakkoilmoit-
tautuminen 040 586 1217/Rauni. 

Rauhanyhdistys: Seurat Kurenalan ry:llä su 20.9. kello 
16, Seppo Leppänen.

Haudattu: Eeva Anna Kaisa Puurunen 96 v, Jenny Matilda 
Petäjäsalmi 91 v, Terttu Irene Illikainen 75 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rakkaamme

Heikki Olavi 
HOnkanen
s. 8.3.1944 Pudasjärvi
k. 7.8.2020 koivulahti

Rakkaudella muistaen
Marjatta ja Kauko perh.
Maria perh.
Esteri perh.
Sirpa perh.
Jouni ja Mirva perh. 

Niin yllättäen, äkkiä lähdit sä pois,
emme sua vielä antaneet ois.
On suru, kaipaus suunnaton,
mutt’ tiedämme sun hyvä olla nyt on.

Siunaus toimitettu 5.9.2020 läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Seurakunnan Sururyhmä
Pudasjärven seurakunnas-
sa kokoontuu syksyn aika-
na puolisonsa menettänei-
den Sururyhmä. Ryhmään 
otetaan mukaan ennakkoil-
moittautumisten perusteella 
kahdeksan henkilöä, joiden 
puoliso on siirtynyt ajasta 
iäisyyteen viimeisen vuoden 
aikana.

Ryhmässä puhutaan su-
rusta ja käsitellään sitä mo-
nista näkökulmista. Mitä ta-
pahtui, miltä tuntui, miten 
elämä jatkui ja jatkuu sekä 
sitä kuinka poismennyt on 
edelleen läsnä muistoissam-
me. Ryhmän jäsenet sitou-
tuvat ehdottoman luotta-
mukselliseen työskentelyyn. 

Jokainen voi luottaa siihen, 
että kaikki ryhmässä ää-
neen sanottu jää vain ryh-
män sisälle. Kukin ryhmän 
jäsen otetaan huomioon ta-
sapuolisesti sekä annetaan 
tunteille tilaa. Toisen tuntei-
ta ja ääneen sanottuja ajatuk-
sia kunnioitetaan. Ketään ei 
painosteta tai pakoteta sano-
maan eikä tekemään mitään 
mikä tuntuu liian raskaalta. 
Kaiken kaikkiaan sururyh-
mä on paikka käsitellä oma-
kohtaista, yksilöllistä surua 
muiden samankaltaisessa ti-
lanteessa olevien ja saman 
kokeneiden kanssa turval-
lisessa sekä luottamukselli-
sessa ilmapiirissä.

Sururyhmän vetäjinä toi-
mivat diakoniatyönteki-
jät Eeva Leinonen ja Marko 
Väyrynen sekä seurakunta-
pastori Jari Valkonen.

Ilmoittautumiset ja mah-
dolliset lisätietokyselyt pyy-
detään osoittamaan Eeva 
Leinoselle 25.9. mennessä 
puhelimitse numeroon 0400 
866 480.

Ryhmän ensimmäinen 
kokoontuminen on torstai-
na 1.10. kello 18 seurakunta-
kodilla ja kokoontumisia on 
syksyn aikana yhteensä seit-
semän. TS

Sururyhmä aloittaa loka-
kuun 1. päivänä seurakun-
takodilla. Lisätietoja antaa 
diakonissa Eeva Leinonen 
0400 866 480.

Martta oli toimelias, napakka ja suoravii-
vainen nainen. Hän oli tottunut huoleh-
timaan kodin asioista. Kun Jeesus ope-
tuslapsineen saapui heidän kotikyläänsä, 
Martta päätti kutsua heidät kotiinsa ky-
lään. Tottuneesti hän alkoi touhukkaas-
ti valmistamaan vieraille tarjottavaa. Puu-
haa oli paljon, eikä auttavasta käsiparista 
olisi ollut haittaa. Missä se Maria taas haa-
veilee?

Maria oli Martan sisar. Toisin kuin sisa-
rensa, Maria oli vetäytyvä ja hiljainen, tun-
teellinen ja mietiskelyyn taipuvainen. Si-
sarukset asuivat saman katon alla, eikä 
yhteiselo aina sujunut täysin kitkatta. Ma-
ria oli kuullut Jeesuksen opetuksia jo ai-
emminkin, ja hän oli nyt haltioissaan: suu-
ri opettaja oli heidän kodissaan vieraana! 
Nyt pitää keskittyä kuuntelemaan, mitä 
Jeesus tällä kertaa opettaa. Niinpä hän jät-
täytyi pois ruoanlaiton tuoksinasta, asettui 
istumaan Herran jalkojen juureen ja kuun-
teli hänen puhettaan.

Ruoanlaiton lomassa Martta katseli 

ympärilleen löytääkseen sisarensa. Viimein 
hän huomasi Marian kuuntelemassa kes-
kittyneenä Jeesuksen puhetta. Taas sisar 
oli jättänyt taloustyöt hänen harteilleen! 
Tilanne ärsytti ahkeroivaa Marttaa suun-
nattomasti, ja lopulta hän meni sanomaan 
Jeesukselle, eikö tämä lainkaan välitä sii-
tä, että Maria jättää kaikki työt hänen teh-
täväkseen.

Kuulostaako tutulta? Taitaa jokaisessa 
meistä – sukupuolesta riippumatta – löy-
tyä Martan kärsimättömyyttä. Varsinkin 
silloin, kun joudumme toimimaan jaksami-
sen ja ehtimisen äärirajoilla, alamme etsiä 
syytä omaan riittämättömyyteen toisista 
ihmisistä. Unohdamme pysähtyä ja antaa 
aikaa itsellemme ja omille ajatuksillemme.

Martta vaiko Maria? Tämä on oikeas-
taan väärä vastakkainasettelu. Jokaisen 
kristityn sydämessä pitäisi asua molem-
mat. Ilman Martan puuhakkuutta ja halua 
palvella seurakunta halvaantuu. Mutta jo-
kaisen kristityn täytyy myös viettää aikaa 
Marian paikalla, kuuntelemassa Jeesuksen 

puhetta. Ilman sitä usko näivettyy ja palve-
lemisestakin tulee vain ikävä velvollisuus, 
jota ei tehdä vapaasta sydämestä ja joka ei 
ilahduta sydäntä.

Joskus on hyvä pysähtyä pohtimaan 
elämän tärkeysjärjestyksiä. Jos minun pi-
täisi luopua yksi kerrallaan elämässäni ole-
vista asioista alkaen vähemmän tärkeistä, 
mikä jäisi viimeisenä jäljelle? Löysitpä itse-
si sitten Martan tai Marian kuvana, toivot-
tavasti viimeisenä, kaikkein tärkeimpänä 
olisi se ainoa, joka iankaikkisuuden näkö-
kulmasta on tarpeen: usko Jeesukseen ja 
hänen sanansa kuuleminen. Sille paikalle 
meitä kutsutaan joka sunnuntai kirkonkel-
lojen soidessa.

Niin, mitä Jeesus vastasi Martalle, kun 
tämä pyysi Jeesusta ojentamaan Maria-si-
sartaan taloustöiden laiminlyönnistä? Sen 
kuulet pyhäaamun jumalanpalveluksessa. 
Olethan mukana?

Terttu Puurunen

Marttana ja Mariana

Pudasjärvellä starttaavan Hyvinvointitu-
pa-hankkeen tavoitteena on tarjota liikun-
ta- ja terveyspalveluita lähellä ihmisten ar-
kea ja ympäristöä. Liikuntaan, terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyviä tapahtumia eli Hyvin-
vointitupia järjestetään päiväsaikaan mata-
lankynnyksen paikoissa, kuten kylätaloilla 
ja -kaupoissa, kirjastoissa ja liikuntapaikoil-
la. Toiminta on yhdistyksille maksutonta ja 
meidät voi kutsua kylään oman kylän hyvin-
vointipäivään tai voimme yhdessä suunnitel-
la juuri teidän näköisen päivän. Tarkemmat 
sisällöt sovitaan yhdessä kylien ja yhdistys-

ten toiveiden mukaan. Yhdistyksillä on mah-
dollisuus myös monipuolisiin hyvinvointia 
käsitteleviin etäluentoihin. 

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseu-
turahasto ja Oulun Seudun Leader. Hanke 
toimii Pudasjärven alueella ja kestää vuoden 
2021 loppuun saakka. Toteuttajana toimii 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 
yhdessä Pudasjärven kaupungin liikuntatoi-
men ja paikallisten yhdistysten kanssa. 

PoPLin tiedotus

Hyvinvointitupa-hankkeesta intoa terveyteen! 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Mittava metsien hakkuutyömaa lentokenttäalueella ja ympäristössä
Pudasjärven kaupunki on 
suorittamassa lentokentän 
alueella tulevien Suviseuro-
jen kasvavan asuntovaunujen 
pysäköintipaikkojen tilantar-
peen järjestämisestä lentoken-
tän kiitoradan ympäristöön ja 

läheisille kankaille. Jo aikai-
semman suviseurojen aika-
na kangasmaastoon raivattiin 
ajouria ja niiden varten sopi-
via pysäköintitaskuja. Nyt oli 
tarpeen laajentaa metsän har-
vennusta Jyrkkäkosken tien 

suuntaan ja kiitoradan reuna-
alueille. Lisäksi Ranuantien 
eteläpuolella, Rauhalankan-
kaalla, tilalla Meijeri, nähtiin 
tarvetta tehdä harvennus-
hakkuita, jotka todettiin kan-
nattaviksi suorittaa alueelle 
suoritettavien hakkuiden yh-
teydessä.

Hakkuusuunnitelman 
on valmistellut Jussi Perttu 
Koillismaan metsähoitoyh-
distyksestä tilojen Pudasjär-
ven lentokenttäalue neljä ti-
laa ja tilan Meijeri alueille. 
Tiloilla Pudasjärven lento-
kenttäalue suunnitelma kä-
sittää suviseurojen vaatimiin 
pysäköintialueisiin sisältyvät 
hakkuut ja samalla metsän-
hoitosuunnitelman mukaiset 
hakkuut muulla osalla tiloja. 
Tilan Meijeri alueella tehdään 
harvennushakkuuta ja maise-
manhoitoon perustuvia hak-
kuita sekä poistetaan puustoa 
alueen talojen läheisyydes-
tä asukkaiden toiveiden mu-
kaisesti. 

Hakkuusuunnitelman 
mukaan alueella on ensihar-
vennusta 20 hehtaaria, har-
vennusta noin 13 hehtaa-
ria, suojapuuhakkuuta viisi 
hehtaaria, avohakkuuta kah-
deksan hehtaaria ja poi-
mintahakkuuta 51 hehtaa-
ria. Hakkuukertymä on noin 
4100 kuutiometriä.

Perttu oli pyytänyt Pu-

dasjärven alueella puuta os-
tavilta yrityksiltä tarjoukset 
alueen hakkuusta ja tehnyt 
tarjousvertailun saatujen tar-
jousten välillä. Tarjousvertai-
lussa korkein tarjous muo-
dostui Keitele Forest Oy:n 
tarjoukselle 105 546 euroa. 

-Se on runkohintatarjo-
us, eli männylle on tarjottu 
yksi kuutiohinta, johon kat-
konta, eli paljonko katkotaan 
kuiduksi, pikkutukiksi tai tu-
kiksi, ei vaikuta. Leimaus-

määriin nähden tarjous oli 
edullisin. Lisäksi siinä on tar-
jottu selkeä hinta hakkuutäh-
teille, joiden korjaamisen jäl-
keen hakatut alueet jäävät 
siistiksi. Keitele Forest on si-
toutunut suorittamaan Ra-
nuantien pohjoispuoliset, 
lentokenttäalueen hakkuut 
kuluvan syksyn aikana. Joita-
kin erikoiskohteita hakataan 
talvella, kertoo Perttu. 

Hakkuut toteuttaa Iinat-
tijärven Metsätyö Oy. Yrittä-

jä Paavo Niskala kertoi, että 
kolmen viikon aikana työs-
tä on suoritettu yksi kolmas-
osa eli noin 1500 kiintoa. Työ-
tä tehdään yhdellä motolla 
ja ketjuun kuuluvalla Mau-
no Kaijalan ohjaamalla ajoko-
neella. Niskala kertoi Keitele 
Forestin kanssa yhteistyöso-
pimuksen toimineen usean 
vuoden ajan. 

Heimo Turunen

Kivikkoisella kankaalla ketju voi tylsyä silloin tällöin. Sen vaihtaminen uuteen käy Paavo 
Niskalalta alle minuutissa.

Jyrkkäkosken kankaiden ja lentokentän alueen kangas-
metsien alueen metsikkö tulee harvennushakkuulla parem-
paan kasvukuntoon ja Suviseurojen vieraille tulee mittava 
määrä uusia asuntovaunu- ja autopaikkoja. 

Iinattijärven Metsätyö Oy on tekemässä mittavan puu-
kaupan hakkuuta Jyrkkäkosken kankaalla lähellä Kontio-
tuotteen päärakennusta. Muutaman vuoden ikäisellä Pons-
se Beaverilla työ sujuu varmasti ja ripeästi.

Luumuhyve

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai  

 K-Ruoka-sovellus

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 17.-20.9. ELLEI TOISIN MAINITA

-14%
Plussa-kortilla

-19%
Plussa-kortilla5.- 349

rS299
kpl

2
pkt

Ilman korttia 4,35 rs (18,13-19,33/kg)Ilman korttia 3,49 kpl (8,95/kg)Ilman korttia 3,19 pkt (15,95-21,27/kg)

FAzER

kiireeTön  
kaUraleipä
390 g (7,67/kg)

350089

VAlIO

jUUSTOviipaleeT
130 g (13,46/kg)

PRESIdENT

lUUmU
pUOla

jääSalaaTTi
100 g (5,00/kg) SUOmi

1.-

Sesongin
helpOimmaT

2
pkt

-26%
Plussa-kortilla

kg
Ilman korttia 2,39 pkt (18,38/kg) Yksittäin 0,99 ps (9,90/kg)

2
ps

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 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

-21%
Plussa-kortilla

SAARIOINEN

kUlTa- ja pippUri- 
kOkOlihaleikkeleeT
150-200 g  
(12,50-16,67/kg)

ELONEN

makUraSiaT
225-240 g  
(14,54-15,51/kg)  

kg599
Voimassa TO-LA 17.-19.9.

995
kg

SAARIOINEN 
kaalikääryleeT

SUOMI

Voimassa TO-LA 17.-19.9.

199
kg

KARINIEMEN KANANPOJAN 
marinOiTU 
kOipireiSi XXl 
n. 1,2-1,5 kg

TUOre  
kOkOnainen lOhi
1-2 kg 
kaSvaTeTTU, nOrja 
rajOiTUS 2 kalaa/TalOUS

erä

REIlun KAuPAn 
TerTTUneilikka 
kenia

390
kpl
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa niin kauan kuin kampanjapakkausia riittää. Rajoitettu erä.

*B12-vitamiini edistää hermoston normaalia toimintaa ja normaaleja psykologisia toimintoja.
** Sharabi A, Cohen E, Sulkes J, Garty M.Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublin-gual
and oral route. Br J Clin Pharmacol. 2003 Dec;56(6):635-8. Kotilea K, Quennery S, Decroës V, Hermans DA. Successful sublingual

cobalamin treatment in a child with short-bowel syndrome. J Pediatr Pharmacol Ther. 2014 Jan;19(1):60-3.

TIESITKÖ?
Imeytymisen kannalta

paras vaihtoehto on 
imeskelytabletti.

B12-vitamiini imeytyy
tutkitusti myös suun

limakalvojen kautta**

Bethover 1 mg 
B12-vitamiini

170 tabl.

29,60€
(norm. 32,85€/

150 tabl.)

Bethover 
B12 + foolihappo 

170 tabl.

30,30€
(norm. 33,64€/

150 tabl.)

www.bethover.fi

Tolokun Mies Ali 
tarjoaa monipuolista palvelua
Tolokun Mies Ali on uusi, 
syyskuussa toimintansa 
aloittanut yritys Pudasjär-
vellä. Yrittäjänä on OSAO:lla 
sähkölinjalla viimeistä vuot-
ta opiskeleva Ali Ibrahimi. 
Nuori yrittäjä on moniosaa-
ja, joka pystyy palvelemaan 
kylätalkkaritöissä; pihatyöt, 
puiden raivaukset, poltto-
puiden teko, kattojen ja räys-
täskourujen puhdistukset, 
muuttoapu, tavaroiden kul-
jetus ja onnistuu vaikka tal-
virenkaiden vaihto. Kotipal-
velutyöt myös onnistuvat; 
ikäihmisten ulkoilu, kaupas-
sakäynnit ja asioinnit sekä 
vaikkapa ikkunoiden pesu. 
Ali on kätevä käsistään, jo-
ten hän pystyy ompelemaan 
ja korjaamaan vaatteitakin. 
Pienimuotoiset sähkötyötkin 
hän pystyy tekemään. 

Ali on valmis palvele-
maan jokaisena viikonpäivä-
nä. Opiskelun vuoksi arkisin 
yleensä iltaisin, viikonlop-
puina koko päivän ajan. 

Yritystoiminnan aloit-
tamisessa Alia ovat autta-
neet Auvo Turpeinen Pudas-
järven Kehitys Oy:stä sekä 
Tarja Hemmilä, joka ottaa 
vastaan työtilauksiakin. Yh-
teistyötä Ali tekee muun mu-
assa Terveyspoikien kanssa.

Uuden yrittäjän Alin ensimmäinen työsuoritus oli raja-ai-
dan ja karhuveistoksen tervaaminen Honkasenkankaalla 
tutussa taloudessa. Asiakas oli todella tyytyväinen työhön 
ja työstä peritty palkkio oli myös kohtuullinen. 

Ali on lähtöisin Afganis-
tanista. Suomessa hän on ol-
lut reilut viisi vuotta, josta 
suurimman osan Pudasjär-
vellä. Hän on Suomen kan-
salainen, puhuu verraten 
hyvin suomea ja on menos-
sa ensi kesänä suorittamaan 
myös varusmiespalveluk-
sen. HT

Arjen askareiden
 tukemistyöt, pihatyöt, 
talonmiespalvelut ym. 
kotitöiden tekemiset.

Ota yhteyttä.
Tolokun Mies Ali

Ali Ibrahimi 
046 662 7951
Tarja Hemmilä 
040 728 3593

Katri Virtaselle kultainen ansioristi
Filosofian tohtori Katri Vir-
taselle myönnettiin alku-
vuonna 2020 Tiede- ja kult-
tuuriministeriön Ansioristi 
kultaisena. Koronan takia 
huomionosoitusta hake-
neen Oulun Voimisteluseu-
ran 90- vuotisjuhla siirtyi 
syksyyn ja seuran kunnia-
puheenjohtaja sai ansioris-
tin nyt. Kultainen ansioristi 
on korkein seuratoimijalle 
myönnettävä huomionosoi-
tus. Pudasjärvelle vast-
ikään muuttanut Katri on 
toiminut eri seuroissa pe-
rustajana, puheenjohtajana 
ja ohjaajana. Voimistelulii-
ton Pohjois-Suomen alueen 
puheenjohtajana hän toi-
mi useita vuosia ja on edel-
leen liiton valtakunnallises-
sa kiltatyöryhmässä. 

-Kiltatyöryhmässä pää-
sen vaikuttamaan ikään-
tyvien voimistelijoiden lii-
kunnan harrastamiseen, 
itsestä huolenpitoon ja lii-
kunnan ilon välittämiseen. 
Koen paloa erityisesti ikä-
naisten aseman parantami-
seen, toteaa Katri. 

Hänen mukaansa suo-
malaiset naiset ovat sitkei-
tä uurastajia, mutta he vai-
kenevat liikaa taidoistaan 
eivätkä osaa tuoda omaa 
osaamistaan ja kokemuk-
siaan yhteiseksi hyödyk-
si. Voimisteluseuroja onkin 
aikoinaan perustettu mm 

naisten itsenäisyyttä ja tasa-
arvoisuutta edistämään.

Pudasjärvellä Katri ai-
koo käyttää paikallisia lii-
kuntapalveluja ja sydäntä 
lähellä on myös Lions-toi-
minta yhdessä puolisonsa 
Ilpon kanssa. Haaveena on 
perustaa Pudasjärven Ur-
heilijoiden voimistelujaos-
tolle oma kilta. 

-Pitkän voimistelu- ja jär-
jestöuran toimijat ansaitse-
vat sen.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kultainen ansioristi on korkein seuratoimijalle 
myönnettävä huomionosoitus. 

Pudasjärvelle vastikään muuttanut Katri on 
toiminut eri seuroissa perustajana, 

puheenjohtajana ja ohjaajana.

punaisen ristin 

Nälkäpäiväkeräys 
pudasjärvellä

*  Torstai-perjantai 24.-25.9. 
 lipaskerääjät ovat liikkeiden edustoilla. 
*  Hernekeittotarjoilu Alpo Illikaisen soppatykistä 
 to 24.9. klo 10 alkaen siihen saakka kuin keittoa riittää. 
 Vapaaehtoinen maksu Nälkäpäiväkeräykseen.
* Lahjoita 15 euroa tekstiviestillä, 
 lähetä viesti SPR numeroon 16499. 
*  Netissä www.nalkapaiva.fi
*  MobilePaylla numeroon 81917
 (Pudasjärven osaston tunnus).
*  Pivolla numeroon 888 500.
*  Suoraan tilille OP FI52 5000 0120 4156 73, 
 viitenro 451021550489 (Pudasjärven osaton tunnus). 

Lipaskerääjäksi haluava, ota yhteys keräysvastaaville:
Esa Erkkilä 040 508 6259, e.erkkila@hotmail.com
Virpi Liikanen 044 583 7521, virpi26liikanen@gmail.com
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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) 

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
21.-24.9.

399

495

199

2 kalaa/talous

kg

pkt

2 kg/talous

pkt

7951295 595

149

995 1195

129 200179115129

pkt

2 kg/talous

pkt
kg kg

kg
kg

pkt

kg kg

2 pkt/talous

299

395

159

250 100

099

100
3 prk

kg

349

199

100

kg595
kg

100

599

pss

pkt

149
plo

kg

595

399

psspss

2 pkt

2390

Koot: S-XXL

1990

690

1290

1590

1250 1450

1090

495

590

prk

2 pkt/talous

pkt

pss

pkt

kANAN-
MuNAT
10 kpl

2 pkt/talous

MA-TI 21.-22.9.  kE-TO 23.-24.9.

PE-TO 18.-24.9.

AvAIMEN- 
TEkO jA 
lukkO- 
TARvIk-

kEET

Airam
PAlO-
vAROITIN

PE 18.9.    lA 19.9.

Hyvä
NAuTA 
jAuhElIhA

Apetit 
TwIN PIzzAT
2x280 g

100
pkt

Valio
gEfIluS RASvATON 

PIIMä
1 l

RAuTAOSASTOlTATEkSTIIlIOSASTOlTA

Atria Porsaan
ulkOfIlEE
1.5 kg/kpl
naturell

269

100

Vaasan
lOuNASSäMPyläT
8 kpl/320 g
vaalea tai tumma

Marabou
SuklAAlEvyT
200 g

Valio 
Hyvä suomalainen
ARkIjuuSTO  
625-750 g

Felix Maku
perinteinen
kuRkkuvIIPAlE
560/300 g

Kivikylän
PAlvARIN
hERNEkEITTO
435 g

Sun Lolly
SMOOThIE
4 x180 ml

Tasangon
MuffINIT
400 g

PERjANTAI-lAuANTAI 
18.-19.9.

Snellman
hERkkuSIENI-, 
vAlkOSIPulI- tai 
kIElIlEIkE

Juhlamokka
kAhvI
500 g

Eldorado
MANdARIINI

840/470 g
sokeriliemessä

Pingviini
vANIljA-
jääTElö 

1 l

Royal Gala
OMENA

Italia

Naudan 
PAISTI-
jAuhElIhA

Naudan 
PAlAPAISTI

HK PIkNIk-
PAISTI n. 1.5. kg/
kpl

Dometic RGE2100
kAASu- 
jääkAAPPI 

1099,-

HK 
uuNIlENkkI

400 g

pkt

pkt

prk

prk

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA PäIvä!

Suomalainen
jääSAlAATTI

pussi
100 g

Kananpojan
kOIPINuIjA
marinoitu

Valio
vOI 500 g
normaalisuolainen

099

Forssan
RIISIPIIRAkkA

6 kpl/390 g

Eldorado
ANANAS-

SäIlykkEET
227/140-143 g

Suomalainen
kERäkAAlI

Atria
hIIllOS-
MAkkARA
400 g
perinteinen

Kananpojan
PANEROIduT
NuggETIT
200 g

595
kg

jAuhElIhA
SIkA-NAuTA Apetit

PERuNASIPulISE-
kOITuS
500 g, kotimainen

Valio 
OlTERMANNI
juuSTOT
250 g

Hartwall 
PEPSI MAx
1,5 l
sis. pantin

pss

Porsaan
TAlOuS-
kyljykSET

Tuore  
NORjAN lOhI
kokonainen
1-3 kg

rajoitettu erä

pkt

99,-

Timco 
kOMPRESSORI
24 l, 2 hp
tuotto 206 l/min

1595

Kungs
AuTON- 
PESuhARjA
Teleskooppivarrella

Eurol
jARRu clEANER 
500 ml

10,-
3 kpl

399
tai

599

65,-

Sievin 
kuMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Airam
yövAlO
pistorasiaan 
hämäräkytkimellä

495

Miesten
fTEEcE-
TAkkI
Hirviaihe

Isot koot
3XL-6XL

Miesten
PuOlI-
POOlO

Naisten
PuSERO 
100% puuvillaa

Naisten
vElOuR
lEggINgS

Paljon kysytty
naisten
”fARkku”
lEggINgS

Tyttöjen
vElOuRlEg-
gINgS
kukkakuosi

Lasten
SukkANIPPu
3 paria/pkt 
koot: 22-39

Miesten
kERRASTO
100% puuvillaa

PITSIvEhO
musta
140x240 cm

Alkaen

Alkaen Alkaen
kpl

Naisten 
erilaisia 

uIMAPukujA!

2 prk
yhdEN 
hinnalla

Kivikylän 
MAAlAIS-
kINkku
palana ja siivuina
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Lentoharjoitustoimintaa Suomen parhaimmalla korpikentällä
Pudasjärven lentokenttä on 
ollut viime elokuun aikana 
tehokkaassa toiminnassa. 

Perinteisesti elokuun toi-
seksi viimeisen viikon ai-
kana Puolustusvoimi-
en Logistiikkalaitos järjesti 
Puolustusvoimien eri jouk-
ko-osastojen henkilöstöl-
le lentokoneen pysäytysjär-
jestelmäharjoituksen. Tänä 
vuonna harjoiteltiin BAK-
12 maa-ankkurointijärjestel-
mää. 

Harjoitus huipentui tors-
taihin 20.8., kun Ilmavoi-
mien Hornet teki vaijeripy-
säytyslaskun. 

Puolustusvoimien Lo-
gistiikkalaitoksen insinöö-

ri Jari Ojansivu johti laitteis-
tojen asennus- ja purkutyötä 
sekä maahan ankkuroimis-
ta molemmille puolille kiito-
tietä. Lopuksi pysäytysvaije-
ri vedettiin kiitotien ylitse ja 
suoritettiin lopulliset tarkas-
tukset. Lapin lennostosta oli 
toimintaa tukemassa Oulun-
salon lentokentältä vääpeli 
Ismo Riepula, jonka tehtävi-
nä oli pitää kiitotie puhtaana 
sekä tarkistaa laskeutuneen 
koneen kunto. 

Tällä kertaa Hornet saa-
pui Rovaniemeltä, Lapin 
lennostosta ja sitä ohjasi 
kapteeni Fredrik Hahl.

Paikalla Pudasjärven Il-
mailukeskuksessa oli yleisöä 

kymmenittäin, kun myös lu-
kion oppilaat olivat saapu-
neet erilaiselle oppitunnille. 

Vuosittain lukion ilmai-
lulinjan aloittavan luokan 
oppilaille esitellään Ilma-
voimien toimintaa sekä len-
tokoneen pysäytysjärjestel-
mää. Insinööri Ojansivu ja 
vääpeli Riepula pitävät näi-
tä esittelyluentoja koululla.

Terttu Salmi

Pudasjärven kenttä kuljetuskoneitten tukikohtana
Elokuun viimeisen viikon 
ajan Ilmavoimat toimeen-
pani ATEX 20 -lentotoimin-
taharjoituksen Oulunsa-
losta käsin ja Pudasjärven 
kenttä toimi yhtenä tuki-
kohtana sekä tankkauspaik-
kana. 

Mukana harjoituksessa 
olivat C-295M CASA-kulje-
tuskone, Pilatus PC-12 NG 
-yhteyskone ja Learjet 35 
A/S -suihkukone sekä tois-
takymmentä Hornet -moni-
toimihävittäjää.

Ilmavoimien kuljetus-
koneet sekä kentällä toimi-
va maakalusto esittäytyi-
vät yleisölle keskiviikkona 
26.8. Pudasjärven Ilmailu-
keskuksessa. C-295M CA-
SA-kuljetuskone laski nel-
jän kilometrin korkeudesta 
10 kilometrin etäisyydel-

Maahan ankkuroitujen jar-
rulaitteiden välissä kiito-

tiellä on vaijeri, johon len-
tokoneen koukku tarttuu ja 
pysäyttää koneen noin 300 

metrin päähän.

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen insinööri Jari Ojansivu kertoi lukion oppilaille sekä muille kiinnostuneille vaijerijarrujärjestelmän toimintaa.

tä yhteensä 11 Utin jääkä-
rirykmentin laskuvarjo-
hyppääjää, jotka näyttivät 
taitojansa ja laskeutuivat ai-
van yleisön viereen. 

- Tällaisia poikkeusolo-
jen harjoituksia pidetään 
vuosittain, jossa todenne-
taan osaamista ja suoritus-
kykyä. Tällä kertaa Lapin 
lennoston Hornetit ovat 
kuljetuskoneitamme suo-
jaavaa laivuetta ja Karja-
lan lennoston Hornetit puo-
lestaan vihollisia, selvitti 
harjoituksen johtaja evers-
tiluutnantti Petri Landkam-
mer Satakunnan lennoston 
tukilentolaivueesta.

Ilmailulukiolaiset pääsi-
vät seuraamaan myös tätä 
tapahtumaa sekä tutustu-
maan Ilmavoimien tehtä-
viin ja paikalla olevaan ka-

lustoon. 
Maassa toimi neljän mie-

hen ja kahden pelastus-
ajoneuvon pelastustoimi. 
Ajoneuvoissa on raivaus-, 
savusukellus- ja ensihoito-

tarvikkeet sekä säiliöautos-
sa 6000 litraa vettä ja 600 
litraa sammutusvaahtoa. 

C-295M CASA-valvontakoneen uumenista hyppäsi 11 Utin laskuvarjojääkäriä. Tukilentolaivueen pelastusjoukkueen kalustoa.

Pilatus PC-12 NG on monipuolinen Ilmavoimien yhteyskul-
jetuskone, joka on muunneltavissa erilaisia kuljetustarpei-
ta varten.

Satakunnan lennoston Tukilentolaivueen Learjet 35 A/S 
suorittaa erilaisia valvontalentoja.

Ilmavoimien pelastushen-
kilöstö ja -kalusto toimii 
myös siviilipuolella eri vi-

ranomaisten apuna. 

Terttu Salmi
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SYÖTTEEN RUSKASTA
Tervetuloa nauttimaan

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.fi

Ruska          Syöte 
Pudasjärvi-lehden liite - syksy 2020
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Kehittämiskuulumisia Pudasjärveltä ruska-aikaan

Syötteen kesä oli vilkas ja 
loppuvuodesta toivotaan myös menestystä

Vain kahden tunnin ajomat-
kan päässä Oulusta löytyy 
upea tunturialue ja monipuo-
lisia aktiviteetteja. Pudasjär-
ven matkailualalla ja Syöt-
teen matkailukeskuksessa 
meni kesällä mukavasti, sil-
lä kotimaan matkailijoita liik-
kui alueella silminnähdenkin 
runsaasti. Syötteen kansal-
lispuisto viettää juhlavuot-
taan ja tammi-heinäkuun kä-
vijämäärät näyttivät peräti 40 
prosentin huimaa kasvua vii-
me vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna. Syötteen 
kansallispuistossa oli koko 
viime vuonna 77 300 kävijää, 
kun tänä vuonna kävijämää-
rä oli jo heinäkuun loppuun 
mennessä 65 028. Tähän men-
nessä kansallispuistossa on 
ollut viime vuoden vastaavaa 
ajankohtaan verrattuna perä-
ti 18 553 käyntiä enemmän 
ja toivomme, että ruska-aika 
ja talvisesonki tuovat edel-
leen lisää matkailijoita viihty-
mään Suomen eteläisimmälle 
tunturialueelle.

Kotimaan matkailun 
painoarvo kasvaa
Syötteen matkailuun vai-
kuttavat tällä hetkellä tietys-
ti kansainvälisen matkailun 
rajoitukset ja haasteet. Ulko-
maisia yöpymisiä oli viime 
vuonna noin 16 500. Sitä edel-
täneinä vuosina määrä on ol-
lut noin 24 000 yöpymisen 
tasolla, joten kotimaan mat-
kailijoiden varassa on paljon 

odotuksia tulevalla talvikau-
della. 

Kotimaisten yöpymis-
ten määrä on viime vuosina 
vaihdellut välillä 73 000-88 
600 ja siihen toivotaan selvää 
kasvua. Luonnon rauhaan 
mahtuu hyvin lisää kävijöi-
tä. Onneksi Syöte on ympä-
rivuotinen kohde ja jo en-
tuudestaan suosittu paikka 
niin luontomatkailijoiden, 
maastopyöräilijöiden, hiihto-
kansan kuin rinnelajien har-
rastajienkin keskuudessa. 
Matkailualueen monipuoli-
suus vakuuttaa epäilemättä 
uudetkin kotimaiset kävijät. 

Uusia ja uudistuneita 
palveluja Syötteellä
Iso-Syötteen rinteelle avattiin 
kesällä hissipyöräilypuisto, 
Iso-Syöte Bike Park. Pyöräi-
lijät ovat päässet kokemaan, 
minkälaista on ajaa rinnettä 
alas kahden kilometrin mit-
taista rataa pitkin. Ylös hui-
pulle pääsee hissin avulla. 
Hissipyöräily on kerännyt 
kesän mittaan ennakoitua 
enemmänkin lajin testaajia 
ja maastopyöräilijöille hissi-
pyöräily tuo mukavaa vaih-
telua maastossa ajeluun. 

Hotelli Iso-Syötteen re-
montointitahti on ollut kii-
vas ja tilat ovat uudistuneet. 
Syyskuun alusta lähtien ho-
telli on ottanut jälleen majoit-
tujia vastaan ja samalla hotel-
li avasi Ravintola Hilltopin. 
Hotelliin valmistuu vielä li-

www.kauneushoitolaeloisa.fi

Kasvo- ja jalkahoidot...
Lahjakortit, tuotemyynti...
Passikuvat...
Soita, tai tule käymään!
Avoinna:
Ma-pe 9.00 - 17.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan!

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

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

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Kattoremontit
•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat

info@syoterp.fi				www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Vahinkokorjaukset
•	 Kuntoarviot	ja	

kosteusmittaukset

Työn tilaajien kesken 
arvotaan lahjakortti

uuteen Hilltop ravintolaan!

Maastopyöräily on noussut suosituksi ja lisää ympärivuo-
tista matkailua Syötteellä.

sää uniikkeja tiloja talvise-
songille. 

Alueelle avautui keväällä 
myös ravintola, italialaishen-
kinen Tovaglia, ja Pytkynhar-
jun läheisyyteen entisen latu-
kahvilan paikalle tuli uusi 
kahvila, Pytky Cafe. Kävijät 
eivät voi olla huomaamatta 
myöskään KIDE Hotellin ja 
LumiAreenan edustalla uu-
distuneita paikoitusjärjes-
telyjä tai entistä aurinkoi-
sempaa camping-aluetta. 
Syötteen matkailualue ke-
hittyy edelleen ja alueelle in-
vestoidaan. Lehdistä on voi-
tu lukea myös uutisia uusista 
huoneistohotelli-investoin-
neista Syötteelle ja niistä kuu-
lemme lisää myöhemmin.

Matkailu vaikuttaa 
myönteisesti  
aluetalouteen
Matkailulla ja mökkeilyllä on 
huomattava vaikutus paikka-

kunnalla, sekä suoraan että 
välillisesti. Metsähallituksen 
Luontopalvelujen mukaan 
Syötteen kansallispuiston ko-
konaistulovaikutus oli viime 
vuonna 6,4 miljoonaa euroa 
ja kokonaistyöllisyysvaiku-
tus oli 49 henkilötyövuotta. 

Jos lasketaan yhteen Syöt-
teen kansallispuiston, Iso-
Syötteen retkeilyalueen ja 
Syötteen virkistysmetsän kä-
vijät vuonna 2019, niitä oli 
yhteensä 160 900. Näiden 
alueiden yhteenlaskettu ko-
konaistulovaikutus oli Luon-
topalvelujen mukaan yh-
teensä 13,2 miljoonaa euroa 
ja kokonaistyöllisyysvaiku-
tus yhteensä 102 henkilötyö-
vuotta vuonna 2019.

Sari Turtiainen, 
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy
www.pudasjarvenkehitys.fi

Syötteen syksystä odotetaan vilkasta
Syötteellä on takanaan ennakoitua 
vilkkaampi kesäkausi. Suomalais-
ten kesälomien suuntautuminen 
kotimaahan näkyi myös Syötteel-
lä positiivisesti. Rekisteröitynei-
den yöpymisten määrä kasvoi hei-
näkuussa 44% vuoden takaisesta. 
Myös Syötteen kansallispuiston kä-
vijämäärissä on koettu alkuvuodes-
ta huimia harppauksia: kävijämää-
rät puistossa tammi-heinäkuussa 
nousivat 40 prosenttia vuoden ta-
kaisesta. 

Syötteellä on nähty tänä kesä-
nä etenkin paljon uusia kävijöi-
tä, joiden ensisijaisena kiinnostuk-
sen kohteena on ollut luonnossa 
liikkuminen ja maastopyöräily. Li-
säksi uusi Iso-Syöte Bike Park on 
monipuolistanut Syötteen palvelu-
tarjontaa kesäpyöräilykohteena en-
tisestään.

Syyskaudesta odotetaan kesä-
kauden tapaan vilkasta, ja kävijöi-
tä Syötteelle odotetaan niin läheltä 
kuin kaukaa, tuttuja kuin uusiakin. 

Syötteellä ollaan täysin luonnon 
keskellä, mutta palveluiden äärel-
lä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että aktiviteetit alkavat suoraan ma-
joituspaikan ulko-ovelta ja kaikki 
tarvittava on kävelymatkan päässä. 
Erityisesti perheille Syöte näyttäy-
tyy kompaktina ja turvallisena paik-
kana viettää yhteistä aikaa.

Palvelutarjonta syyskaudella on 
entistä laajempi. Kevään sulkemis-
ten jälkeen moni toimija on taas 
avannut ovensa syyskauteen. Myös 

Uudistunut Hotelli Iso-Syöte ja ra-
vintola Hilltop avasivat ovensa so-
pivasti syyskauden alkuun ja ovat 
nähtävyys jo itsessään.

Tervetuloa Suomen eteläisim-
mälle tunturialueelle! Ajankohtaiset 
palvelut ja vinkit Syötteen syksyyn 
löydät osoitteesta www.syote.fi.

Hanna Korf, 
toiminnanjohtaja, 
Syötteen matkailuyhdistys ry.

Italialaistyyppinen Ravintola Tovaglia avattiin juhannuksen 
alla Kide hotellin ja LumiAreenan yhteyteen.

Hissipyöräily on juhannuksesta lähtien ollut uusi sulan 
maan harrastuslaji Iso-Syötteen Bike Parkissa.

www.syote.fi
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Lähimatkailun trendi ulottui Iso-Syötteelle asti 
– kesä ylitti kaikki odotukset

Kuva Iso-Syöte Bike Parkista, @magnetphotography.

Kotimaan matkailu on käy-
nyt vilkkaana myös Iso-
Syötteellä, ja kesä on ollut 
ennätyksellinen monella 
tapaa. Uusi Iso-Syöte Bike 
Park avattiin juhannuksena 
2020 ja tämän hissipyöräily-
puiston kävijämäärät ovat 
ylittäneet kaikki odotukset. 
Bike Parkin myyntitavoit-
teet menivät rikki jo hei-
näkuussa. Pyöräilijät ovat 
löytäneet Iso-Syötteelle 
pääkaupunkiseutua myö-
ten, sillä pidemmät Bike 
Park-rinteet ja monipuo-
liset maastopyöräilymah-
dollisuudet houkuttelevat. 
Myös uusi, trendikäs laji 
Suomessa on vienyt muka-
naan. Bike Park on matalan 
kynnyksen pyöräilyharras-
tus, jossa aloittelijakin pää-

see nopeasti lajiin mukaan. 
Maisemat, ulkoilu, pyöräily 
ja vauhdin hurma yhdisty-
vät tässä lajissa. 

Iso-Syötteestä on tullut 
aktiivisten lomalaisten ja 
urheilijoiden lomakohde. 
Myös Iso-Syötteen KIDE 
Hotellissa on ollut odotet-
tua enemmän lomalaisia. 
Aktiivinen hotelli mahdol-
listaa pyörien ja välineiden 
asianmukaisen säilytyksen 
sekä pyörien pesun lenkki-
en jälkeen. KIDE Hotelli si-
jaitsee maastopyöräilyreit-
tien varrella.

Epävarman kevään jäl-
keen kesää oli vaikea en-
nustaa. Iso-Syöte Bike Park 
päädyttiin pitämään auki 
vain viikonloppuisin. Ky-
syntä on kuitenkin ollut 

Syötteen kansallispuisto ja Iso-Syöte ovat kesän lisäksi myös vaikuttava ruskakohde.

niin kovaa, että heinäkuus-
sa Bike Park oli lisäpäiviä 
auki. 

-Ensi kesän tavoite on, 
että Bike Park olisi auki 
myös arkena. Nyt on ollut 
kova paine viikonlopuille ja 
pyöriä on varattu näin elo-
kuussa syyskuulle asti, ker-
too henkilöstöjohtaja Heidi 
Terentjeff-Jaurakkajärvi.

Upea ruskakohde 
Syötteen kansallispuisto ja 
Iso-Syöte ovat kesän lisäksi 
myös vaikuttava ruskakoh-
de. Tunturiruska, vaarat ja 
soinen erämaa saavat upeat 
värit elo-syyskuussa. Tänä 
syksynä myös palvelui-
ta on auki enemmän kuin 
koskaan aiemmin. Iso-Syöt-
teen KIDE Hotelli on auki ja 

varsinkin maastopyöräilijät 
ovat löytäneet alueelle pit-
kin kesää. Syksy on pyöräi-
lijöiden kulta-aikaa ja upeat 
ruskamaisemat odottavat. 
KIDE Hotellin itsenäinen 
sisäänkirjautuminen, oma 
keittiö ja ulko-ovien lähei-
syys hotellihuoneista teke-
vät vierailun turvalliseksi. 
KIDE Hotellin aulasta löy-
tyy check-in automaatti, 
jolla pystyy itse tekemään 
avainkortin muutamal-
la klikkauksella. KIDE Ho-
tellin läheisyydestä, omas-
sa rauhassaan sijaitsevat 
Kuuru Tunturilaakso- svii-
tit, joiden lasikatoista voi 
ihailla ihmeellistä tunturi-
ruskaa. Kuuru-sviitit sijait-

sevat erillisinä sviitteinä 
muutaman minuutin pääs-
sä KIDE Hotellilta. Sviiteis-
sä on oma keittiö. Tämä on 
loistava valinta, mikäli vie-
railija haluaa varmistaa so-
siaalisen etäisyyden loman 
aikana. 

Rauhallinen Syötteen 
kansallispuisto
Tällä hetkellä puskaradios-
ta on kuulunut, että Lap-
pi on ollut kesäsesonkina 
täynnä lomalaisia ja ruska-
aika tulee olemaan ruuh-
kaisempi kuin koskaan ai-
emmin. Iso-Syötteen väki 
toivoo, että lomalaiset löy-
täisivät Suomen eteläisim-
mälle tunturille, jonka kan-

sallispuisto vetää vertoja 
Lapin maisemille. Sijainti 
on myös paljon lähempänä 
esimerkiksi pääkaupunki-
seudulta tultaessa.

Iso-Syöte Bike Park on 
auki 24.10. asti olosuhteet 
huomioiden. Lokakuus-
sa Bike Park on auki lau-
antai-sunnuntai kello 10-
16. Lisäksi Bike Park on 
auki Oulun seudun syys-
lomilla maanantai-lauan-
tai 19.-24.10. Alamäkipyö-
rien ja varusteiden lisäksi 
vuokraamosta löytyy fatbi-
ket, sähköavusteiset fatbi-
ket, lasten fatbiket ja maas-
topyörät. 

Matkailun yrityskehittäjän katsaus
Pudasjärven alueen yrittäjät 
ovat todella sisukkaita ja pe-
riksi ei anneta edes koronalle. 
Siitä hyvänä osoituksena on 
sitkeä taistelu oman yrityk-
sen jatkumisen puolesta. Nyt 
kesän jälkeen voidaan jo het-
keksi huokaista, kun kaikkein 
pahimmat pelot eivät toteutu-

neetkaan esimerkiksi matkai-
lusta riippuvaisilla yrityksillä. 
Kotimaan matkailijat tulivat 
juhannuksen jälkeen sankoin 
joukoin Pudasjärvelle ja sii-
tä tuoreimpana esimerkkinä 
ovat koko Pohjois-Suomen 
komeimmat kasvuluvut kan-
sallispuistojen kävijämääris-

Jukka Koutaniemi selvitti yrittäjiä kiinnostavia asioita Pu-
dasjärven Yrittäjien syysretken iltahetkessä perjantaina 
11.9. Piipposen Pirtillä Kouvalla.

sä, Syötteellä on ollut tasan 40 
prosentin kasvu tammi-hei-
näkuun kävijämäärissä viime 
vuoteen verrattuna.

Mitä se sitten käytännös-
sä tarkoittaa, kun alueelle tu-
lee kävijöitä? Keskimäärin 
voidaan arvioida ja myös tut-
kimukset sen osoittavat, että 
yhtä matkailijaa kohden koko 
alue saa tuloja useista kym-
menistä euroista jopa satoi-
hin euroihin. Matkailijoiden 
alueella käyttämät eurot hyö-
dyntävät monia muitakin alo-
ja matkailuyritysten lisäksi. 
Pitäähän tulijoiden tankata 
auto ja ostaa ruokatavaroita 
majoittumisen sekä ohjelma-
palveluiden lisäksi. Osa mat-
kailijoista voi tulla patikoi-
maan jopa ilman autoa, jolloin 
taksi- tai muille kyydityspal-
veluille tulee tarvetta. Etenkin 
tämän kesän aktiviteeteista 
monet perustuivat vuokravä-
lineisiin, kuten maastopyö-
räily, melonta tai SUP-lautai-

lu. Osalla matkailuyrityksistä 
olivat kaikki kesäpäivät täyn-
nä varauksia, eikä tilanne ole 
vielä näin ruskan aikaan juuri 
kesän helteistä laantunut. Ka-
pasiteetin käyttöaste on siis 
ollut todella hyvä.

Monet yritykset ovat ke-
sän aikana ottaneetkin ti-
lanteen haltuun. Lomautus-
ten ja irtisanomisten sijaan 
yrittäjät ovat saaneet omil-
le työntekijöilleen mielekästä 
tekemistä uusien tuotteiden 
ja palveluiden hiomisessa. 
Vaikka tulevan talven osalta 
korona vaikuttaa vielä mat-
kailuun, voidaan sanoa alu-
een selvinneen kohtalaisesti ja 
tähän saakka pienemmin tap-
pioin, kuin heti maaliskuussa 
arvioitiin.

Toivottavasti Suomen 
päättäjien uusilla korona-
avun linjauksilla ja yrittäji-
en päättäväisyydellä tullaan 
sinnikkäästi taistellen selviä-
mään tulevastakin puolivuo-

tiskaudesta ehjin nahoin koh-
ti ensi kevättä.

Tukihakemuksia  
laadittu runsaasti
Viimeisimmän puolen vuo-
den aikana on monen paikal-
listen yrittäjän kanssa laadit-
tu koronatukien hakemuksia 
ihan urakalla, myös Pudas-
järvellä. Valtakunnallises-
ti yrityspalvelutoimijat ovat 
auttaneet yli 33 000 kertaa 
tukihakemuksien täyttämi-
sessä. Näitä ovat olleet ELY-
keskuksen tilanneanalyysi ja 
kehittämistoimenpide, joiden 
hakuajat päättyivät 8.6.2020. 
Tähän mennessä on valtakun-
nallisesti tehty myös lähes 4 
500 hakemusta ELY-keskuk-
sen yritysten kehittämispal-
velujen analyysi- ja konsul-
tointipalveluihin alennetuilla 
omarahoitusosuuksilla.

Business Finlandin ko-
ronatuen haku päättyi jo al-

kukesästä. Lisäksi yleinen 
kustannustuki on ollut haet-
tavissa elokuun loppuun 
saakka. Valtakunnallisesti ra-
vintola-alalle tarjolla on ollut 
hyvitys toiminnan rajoittami-
sesta sekä uudelleentyöllis-
tämisen tuki. Lisänä korona-
tuissa on ollut Pudasjärven 
kaupungin myöntämä yk-
sinyrittäjätuki.

Pudasjärven Kehitys Oy 
on ollut auttamassa pitkäl-
ti toistasataa yrittäjää tukiha-
kemusviidakossa ja tukieuro-
ja alueen yrityksiin on tähän 
mennessä saatu jo yli miljoo-
na euroa. Noilla rahoilla pai-
kataan suurelta osin kevään 
pahimman korona-ajan me-
netyksiä, mutta valmistau-
dutaan myös tulevaan kehit-
tämällä omaa yritystä entistä 
parempaa kuntoon.

Jukka Koutaniemi,  
matkailun yrityskehittäjä
Pudasjärven Kehitys Oy
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Viisi vinkkiä Syötteen syksyyn
1. Ruskan värejä
Syksyn saapuessa Syötteen 
lehtimetsät pukeutuvat kel-
taiseen, punaiseen ja orans-
siin syysasuun. Myös varvut 
ja sammalet vaihtavat väri-
kästä päälle, kun maaruska 
valtaa Syötteen suot ja met-
sänpohjat. Avarat suot niitä 
kehystävine koivikkoineen 
ovatkin oivia paikkoja ihail-
la syksyn väriloistoa Syöt-
teellä ja niitä myös löytyy 
reiteiltä runsaasti. Riihisuo 
Syötteen kierroksen varrel-
la, Teerisuo aivan Syötteen 
luontokeskuksen vierellä ja 
Mätässuo Rytivaaran kier-
roksella tarjoavat mahtavat 
maisemat syysvärien ihai-
luun. Myös korkealta näkee 
hyvin. Kapua siis luonto-
keskuksen viereiseen Teeri-
vaaraan, kierrä Iso-Syötteen 
laella kulkeva Huipunpol-
ku, kokeile Pikku-Syötteen 
uusi luontopolku tai lähde 
seikkailulle Syötteen kan-
sallispuiston korkeimmal-
le kohdalle - 422 metrin 
korkeuteen nousevalle Pyhi-
tystunturille. 

2. Päiväretkien  
parhautta
Hauska ja helppo tapa kokea 
kansallispuisto on suunnata 
jollekin sen monista päivä-
reiteistä. Päiväreittejä löytyy 
joka lähtöön: luonnon tark-
kailuun, eväsretkeilyyn tai 
perheen pienemmille sopi-
vat Vattukurun (2,1 km) tai 
Naavaparran (3km) polut 
mitä mainioimmin. Teeri-
vaaran kahdelle laelle kipua-
va Teerivaaran kierros (4,5 
km) saa sykkeet mukavasti 
koholle ja tarjoaa osin kivik-
koisine maastoine haastet-
ta, mutta palkitsee patikoi-
jan maisemillaan. Yhdeksän 
kilometrin mittainen Pytkyn 
pyrähdys vie vaeltajan puo-
lestaan hurmaaviin harju-
maisemiin ja honkametsiin. 
Historian nälkäisen valinta 
taas on Rytivaaran kierros 
(10 km), jonka kohokohtana 

on vanha Rytivaaran kruu-
nunmetsätorppa perinteisi-
ne pihapiireineen. Koko päi-
väksi patikoitavaa tarjoavat 
Ahman (17 km) ja Syötteen 
(19 km) kierrokset. Kun kä-
vely alkaa jo puuduttaa, voi 
Syötteen syysluonnon kokea 
myös melomalla esimerkiksi 
leppoisasti Naamankajärvel-
lä tai vauhdikkaammin Pär-
jänjoen koskien kuohuissa. 

3. Maastopyöräilyn 
mahtiaikaa
Syksyn kirpeät ja raikkaat 
säät ovat omiaan maastopyö-
räilyyn, joten nyt kannattaa 
ottaa kumit alle ja suunnata 
Syötteen sykähdyttäville rei-
teille. Maastopyöräilyretki 
on helppo aloittaa Syötteen 
luontokeskuksesta, josta al-
kavat kaikki Syötteen maas-
topyöräilyeitit. Loistavan 
ensikosketuksen Syötteen 
maastopyöräilyreitteihin saa 
jo klassikoksi nousseella 19 
kilometrin mittaisella Syöt-
teen kierroksella. Reitti on 
monine sorastettuine pätki-
neen mukavan vauhdikasta 
ajettavaa jo hieman lajiin tu-
tustuneelle polkijalle. Haas-
tetta tuovat nousut ja las-
kut sekä tasapainoa vaativat 
pitkososuudet. Teknisem-
pää neulaspolkua kivineen 
ja juurakkoineen kaipaa-
valle maastomenijälle sopii 
kansallispuiston sydämeen 
kulkeva 17 kilometrin mit-

tainen Ahmakierros. Koko 
päiväksi poljettavaa riit-
tää Syötteen pitkillä pyörä-
lenkeillä. Toraslammen tai-
val ja Pitämävaaran kierros 
ovat yli 30 kilometrin mittai-
sia lenkkejä, joiden varrelle 
mahtuu monenlaista maas-
toa ajettavaksi. Reittejä yh-
distelemällä voi myös tehdä 
vaikkapa useamman päi-
vän maastopyörävaelluksen 
Syötteen vaarametsiin.  

4. Pohjan loimujen 
loisteessa
Syksyn pimenevät illat ovat 
mitä mainiointa aikaa revon-
tulien ja yötaivaan ihailuun. 
Laavussa tai riippumatos-
sa vietetty yö revontulien 
aloittaessa tanssinsa pime-
ällä taivaalla on unohtuma-
ton kokemus. Yötaivaan va-
loja on helppo ihailla myös 
iltaretkellä. Pakkaa mu-
kaan lämmintä vaatetta, ot-
salamppu ja eväät ja patikoi 
jollekin Syötteen laavuista 
taivaita tähyämään. Musta-
kylkisen kahvipannun kuu-
metessa lämpöään syysyö-
hön valavalla nuotiolla on 
mukava luoda katseensa 
kohden maailmankaikkeu-
den ihmeitä. Hyviä kohteita 
revontulien bongaamiseen 
ovat riittävän pimeät paikat, 
joista on näkyvyyttä poh-
joiselle taivaalle. Syötteel-
lä tällaisia kohteita ovat esi-
merkiksi Lauttalammen ja 

Syötteellä on marjametsät oven takana.

Suomen eteläisin tunturialue on suosittu ruskaretkikohde. 

Pyöräily on parasta hauskanpitoa. Syötteeltä löytyy eritasoisia ja -pituisia maastopyörä-
reittejä. 

Peuronlammen laavut sekä 
Teerivaaran pohjoislaki. Ah-
matuvan tai Rytituvan va-
raustuvan varanneet voivat 
puolestaan poiketa pihal-
le ihailemaan revontulia ka-
miinan lämmittäessä kämp-
pää ja kynttilän luodessa 
iltatunnelmaa. Onnekkaim-
mat yöpyjät saattavat tulla 
reposten yllättämiksi kesken 
erämaasaunan vilvoittelu-
tauon. 

5. Lasten luontoviikko
Syyslomaviikko lokakuus-
sa on omistettu lasten luon-
toelämyksille. Lähde Rai-
sa-huskyn mukaan hännän 
heilutuksen täyteiselle rus-
karetkelle, osallistu syksyn 
uutuuteen ja kerää Syöt-
teen retkibingo, kierrä Kai-
ja-Karhun kätkörata, läh-
de mukaan perinteikkäälle 
ja aisteja kutkuttelevalle pi-
meänretkelle tai tule opet-
telemaan tulien sytytystä 
ilman tikkuja ja muita erä-
taitoja. Lisätietoja retkistä ja 
aktiviteeteista saat Syötteen 
luontokeskukselta. Mikä on-
kaan juuri teidän perheellen-
ne se mieluisin juttu, vaara-
metsien maa toivottaa kaikki 
nauttimaan ulkoilmaelämäs-
tä kirpeässä syyssäässä. Saa-

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 € Nopea 100Mbps - 1Gbps yhteys

tetaanpa syyslomalla päästä 
kokemaan jo ensilumenkin 
ihmettä. 

Kuvat: Maarit 
Vaahteranoksa
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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

Haaraniementie 1, 93400 Taivalkoski, 040 632 9641
Jari Huttu 0400 917 425 jari@koillismaanautopalvelu.fi, 

www.koillismaanautopalvelu.fi

HUOLTO- JA KORJAUS-
TYÖT NYKYAIKAISILLA 
KORJAUSLAITTEILLA

MAALAUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ 

AUTOKOLARIKORJAAMO

NYKYAIKAINEN 
AUTOKORJAAMO

Käy kukkaruukusta
nurmikkoon! 

Toimitettu jo yli 20-v!

P. 0400 926 405

Myytävänä tutkittua, 
seulottua ruokaMultaa 
toiMitettuna/haettuna.

MyÖs: 
kaivinkonetyöt, 
koivuklapeja,

pakettiauton ja 
koneiden 
vuokraus!Soita ja tilaa!

www.kokkopeat.fi

OMAN KYLÄN KAUPPA

TAIVALTORI
Talonpojantie 1, Taivalkoski, puh. 045 848 3755

Palvelemme: ma-pe 8-21, la 8-21, su 11-21
www.k-ruokakauppa.fi/k-market-taivaltori

Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

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

Sienipäivän retkellä 
innostuttiin suppilovahveroista

Luppovesi palaa! -tapahtu-
mapäivää vietettiin lauantai-
na 5.9. Syötteen luontokes-
kuksella perinteisesti sienten 
parissa. Ohjelma alkoi sie-
nineuvoja Riitta Ronnun lu-
ennolla luontokeskuksen 
auditoriossa. Riitta kertoi-
li ajankohtaisesta sienitilan-
teesta ja opasti hyötysienien 
käyttöä diaesityksen avulla. 
Luennon jälkeen noin parin-
kymmenen henkilön ryhmä 
suuntasi etsimään eri sieni-
lajeja Syötteen kansallispuis-
ton sammaleisiin kuusimet-
siin.

Erilaisten rouskujen ja ha-
peroiden lisäksi kansallis-
puiston metsistä löytyi sup-
pilovahveroita, joita moni 
retkeläinen innostuikin poi-
mimaan oikein urakalla. Ko-
rit täyttyivät vauhdilla myös 
kangasrouskuista, joita on 
ollut tänä syksynä runsaasti. 
Retken aikana löytyi muita-
kin hyviä ruokasieniä, kuten 
mustavahakasta. Retkellä 
kerätyistä sienistä syntyi il-
tapäivän ajaksi luontokes-
kuksen aulaan sieninäyttely. 

Ohjelmaa järjestettiin 
päivän aikana myös luon-
tokeskuksen terassilla, jos-
sa Metsähallituksen erikois-
suunnittelija Riitta Nykänen 
esitteli sienten kuivausta. 
Sienistä ja muista kuiva-ai-
neksista valmistui Riitan kä-
sissä myös helposti mukaan 
otettava pussikeitto, joka toi-
mii hyvin vaikka retkiruoka-
na vaelluksella.

Päivän aikana luonto-
keskuksen asiakaspalvelus-
sa oli mukavasti säpinää. 
Kalastuslupia Syötteen eri 

kohteille myytiin mukavas-
ti, retkivinkkejä kyseltiin ja 
kansallispuiston varaustu-
piin tehtiin uusia varauksia 
ruskaviikoille. Tapahtuma 
oli jälleen suosittu, luonto-
keskuksella vieraili päivän 
aikana lähes 700 henkilöä. 
Kiitos kaikille osallistujille!

Luontokeskuksen sieni-
päivän järjestivät yhteistyös-
sä Syötteen luontokeskus, 
Pudasjärven 4H -yhdistys 
sekä Syötteen sieni ja yrt-
ti Ky. 

Teksti ja kuvat  
Sonja Härkönen,  
Metsähallitus

Metsähallituksen erikoissuunnittelija Riitta Nykänen esitteli sienten kuivausta ja sieniruo-
kien valmistusta. 

Retkellä kerätyistä sienistä syntyi iltapäivän ajaksi luonto-
keskuksen aulaan sieninäyttely. 

Syötteen kansallispuiston sammaleisista kuusimetsistä löytyi runsaasti eri sienilajeja. 
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

•  Seulotut kivet, sepelit,  
 hiekat ym.
•  Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.
• Hiekoitushiekka.
• Maa-ainekset.

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

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

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

www.khriekki.fi

Luppovesi palaa! -tapahtuma viihdytti ympäri Syötettä
Lauantaina 5.9. Syötteellä 
järjestetty Luppovesi palaa! 
-tapahtuma keräsi sateisesta 
säästä huolimatta runsaas-
ti kävijöitä. Tapahtuman pe-
rinteinen iltatilaisuus kok-
koineen ja ilotulituksineen 
vaihtui tänä vuonna koko 
Syötteen alueelle ulottu-
vaksi perhetapahtumak-
si. Tapahtuman järjestäjät 
Syötteen alueen yritykset, 
Syötteen matkailuyhdis-
tys, Pudasjärven Kehitys ja 
Pudasjärven kaupunki ha-
lusivat koota vallitsevaan 
tilanteeseen sopivan koko-
naisuuden, joten tapahtuma 
laajennettiin eri toimijoiden 
pisteisiin ympäri Syötettä.

Tunturilaakso  
Kuuru -sviitit
Iso-Syötteen tunturin juu-
relle viime talvena avautu-
neiden Tunturilaakso Kuu-
ru -sviittien avoimet ovet 
keräsivät päivän aikana pa-
risensataa kävijää. Sviit-
tien edessä oleva kota tuli-
neen loi tunnelmaa päivään, 

ja makkaranpaistopisteellä 
saatiinkin paistella makka-
roita ihan urakalla. Sviittien 
omistajat toivovatkin, että 
myös suomalaiset löytäisi-
vät tunnelmalliset sviitit, joi-
den joulupaketit 399 euroa/
henkilö/2hh ovat nyt varat-
tavissa hotellikide.fi-sivus-
tolta.  

Iso-Syötteen  
Bike Park 
Iltapäivän loppupuolella 
Iso-Syötteen uudessa Bike 
Parkissa oli mahdollisuus 
testata maastopyöriä.  Pa-
risenkymmentä innokas-
ta lasta ja nuorta kokeilikin 
maastopyöräilyn saloja Bike 
Parkin harjoitteluradalla. 
Myös keli muuttui iltapäi-
vällä aurinkoiseksi ja tuntu-
riruskan sävyjä pääsi ihaile-
maan Bike Parkissa pyörän 
selästä.

Luontokeskus
Myös Syötteen luontokes-
kuksella riitti vipinää, sillä 
keskuksella vietettiin Sieni-

päivää (enemmän juttua toi-
saalla lehdessä). 

Syötteen  
Keskusvaraamo
Syötteen tietouden saattoi 
todistaa pelaamalla Syöt-
teen Keskusvaraamon suun-
nittelemaa mielenkiintoista 
mobiili Discover Syöte e-pe-
liä netissä. Tapahtumapäi-
vän aikana opastettiin tutus-
tumaan pelin kartan alueen 
kohteisiin ja vastaamaan nii-
den visaisiin kysymyksiin. 
Kerättyään peliin vähin-
tään kolme oikeaa vastausta, 
saattoi osallistua arvontaan 
Syötteen infopisteessä Lumi-
Areena talossa. Peliä saattoi 
käyttää myös tapahtumapäi-
vän karttana.

Korukiviesittelyä
Aten Mökit Oy/Kelosyöt-
teen Kotakahvilassa Atte 
Särkelä oli suunnitellut ja 
valmistanut Syötteen alueen 
korukivistä koruja ja muita 
matkamuistoja jo vuosikym-
menten ajan, joita hän esitte-
li ja kertoi niiden valmistuk-
sesta. Atelta sai myös oman 
onnenkiven mukaan!

Pytky Cafee 
Pytky Cafeessa piirret-
tiin unelmien jäätelöannos! 
Suunnittelutyön palkkiok-
si jokainen piirtäjä sai jääte-
löä ja Pytky-raatin suosikit 
palkittiin myös lahjakortil-
la. Kaikki asiakkaat osallis-
tuivat päivän aikana ”arvaa 
montako munkkia” -kisaan. 
Oikea vastaus palkittiin 
sekä lisäksi arvottiin kol-
me lahjakorttia. Puolen päi-
vän jälkeen oli lasten yhteis-
laulutilaisuus ENE-bändin 
säestyksellä

Tarhavierailu  
huskytarhalla
Syötteen Eräpalveluiden 
huskytarha oli eräs päivän 

suosituimmista kohteista. 
Huskytilalla vietettiin avoi-
mien ovien päivää ja vierail-
la oli mahdollisuus tutustua 
koirien lisäksi tilan elämään 
ja noin sadan koiran husky-
tarhan toimintaan. Lahja-
tavarakauppa palveli koko 
päivän ajan. 

Yrittäjät Janne ja Johan-
na Määttä kertoivat touhua 
piisanneen kesän ajan, vaik-
ka asiakaspaljoutta ei ole ol-
lutkaan. Keväisen takkatu-
van ja saunan palon jäljiltä 
on ollut kovasti tekemistä. 
Vanha asuinmökki on muu-

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

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

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

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

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

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

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

tettu asiakastilaksi, jossa voi 
myös kokoontua ja ruokail-
la. Valmistumassa on myös 
toimisto-henkilökunnan le-
potila.  

-Koirat voivat hyvin ja in-
nokkaana odottavat vierai-
lijoita sekä treeni- ja valjak-
koajokautta. Tervetulleita 
meille ovat niin kotimaiset 
kuin kansainväliset asiak-
kaatkin, Määtät totesivat. 

Seinäkiipeilyä  
Pikku-Syötteellä
Pikku-Syötteen 7,5 met-
rin korkealla kiipeilyseinäl-
lä pääsi kokeilemaan sei-
näkiipeilyn saloja Suomen 
kiipeilyliiton kouluttamien 
ohjaajien opastuksella. Sei-
nällä löytyi useita eritasoi-
sia reittejä ja laji soveltuukin 
kaikenikäisille noin 5-vuo-
tiaasta ylöspäin. Kiipeilijät 
saattoivat kokeilla, kuinka 
korkealle pääsivät. 

Hevospalveluilla  
talutusratsastusta
Syötteen Hevospalveluiden 
talutusratsastuksen suurin 
tähti oli irlannincob Pertti, 
joka tarjosi turvallisen kyy-
din innokkaille ratsastajille. 
Kaikkien kävijöiden kes-
ken arvottiin ratsastustunti. 
Alueella oli myös Timapuu 
Oy:n myyntinäyttely, jossa 

Pikku-Syötteen kiipeilysei-
nällä pääsi kokeilemaan 
seinäkiipeilyn saloja. 

Syötteen Eräpalveluiden huskytarha oli eräs päivän suosituimmista kohteista.

Pytky Cafeessa oli puolen 
päivän jälkeen lasten yh-
teislaulutilaisuus ENE-bän-
din säestyksellä.

Iso-Syötteen tunturin juurelle viime talvena avautuneiden 
Tunturilaakso Kuuru -sviittien avoimet ovet keräsivät päi-
vän aikana parisensataa kävijää.

tehtaan edustaja oli paikal-
la. Myynnissä oli lohikeittoa, 
makkaraa, kahvia ja mehua.

Maastopyörän  
testaus
Iso-Syöte Bike Parkin har-
joitteluradalla saattoi testa-
ta miltä maastopyörä tuntuu 
alla ja laskea harjoittelurataa 
pitkin. Radan aloituskohtaan 
pääsi joko kävellen pyörää 
taluttamalla tai pyöräilemäl-
lä. Pyöriemme koot olivat 
soveltuvia yli 160 senttimet-
rin henkilöille. 
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Kahvio, elintarvikkeet, pienrauta- ja taloustavarat, 
matkamuistot ja tekstiilit, käsityötarvikkeet, 

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

Polttoaineautomaatti 24h.

Palvelemme
ma-to 10.00 - 17.00
pe 10.00 - 18.00
la 10.00 - 17.00
su 10.00 - 15.00

Tervetuloa!

* Savusauna, poreallas, kokous-/juhlatilat, tilaus karaoke, kalastus.
* Lapsille oma kesäleikkipaikka (mm. pomppulinna ja polkuautot!).
* Jokaiselta mökiltä helppo pääsy valaistulle ladulle sekä  

kesällä maastopyörä- / retkeilyreiteille.

Pytky Oy 

Pytky Cafe pytkycafe     

* Pytky Cafe
* Tilausravintola  

Parttio Bistro

* Hyvinvointi-
     palvelut
* Siivouspalvelut

Syötekyläntie 328, 93280 Syöte
045 272 4441

pytkyoy@gmail.com

 www.pytkycafe.fi

Pytky Cafe on remontin vuoksi
suljettuna 11.10. saakka.

12.-18.10. vietetään uusien tilojen
juhlaviikkoa vaihtuvin teemoin. 

Seuraile ilmoitteluamme 
Facebookissa ja Instagramissa.

* Matkailu- ja elämyspalvelut

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Kaivinkonetyöt
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Vaihtolavat

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi   • www.esasarkelaky.fi

Suositaan lähilomailua ja nautitaan ruskasta 

Uutena Pudasjärveläisenä 
olen huomannut kaupun-
gissa vallitsevan yhteisölli-
syyden ja kylien virkeyden. 
Omassa asunnon etsintäpro-
jektissa minua auttoivat use-
at eri ihmiset ja täysin pyy-
teettömästi. Olen todella 
kiitollinen avusta. Asunto 
löytyi, elämä alkaa asettua 
täällä uomiinsa ja minusta 
tuli pudasjärveläinen 1.9. al-
kaen.  

Pudasjärvi elää kylistään. 
Kylien aktiivisuus ja erilai-
suus viehättävät minua ko-
vasti. Olen päässyt tutus-
tumaan jo osaan kylistä, 
Pudasjärven Kehityksen ja 
kaupungin kyläkierroksil-
la, monta on vielä edessäkin. 
Kylien tarjonta on voimava-
ra ja uskonkin, että saamme 
vielä matkailuunkin uutta 
sisältöä kyliltä.  

Järjen äärellä Kylä lähtee 
-haaste sai kylät mukavas-
ti liikkeelle. Kylä suunnitte-
lee itselleen oman sloganin 
(mainoslauseen) ja mainos-

toimistolta kylä saa oman 
logon. MTV:lla lokakuus-
sa alkavassa mainoskam-
panjassa keskitytään elämän 
paketointiin. Kaupungin 
nettisivuille tehdään materi-
aaleista ns. kylätarjotin asu-
misen ja rakentamisen alle. 

Itse luontoliikuntaa har-
rastavana haluan nostaa esil-
le Pudasjärven ja Syötteen 
ulkoilu- ja retkeilymahdol-
lisuudet. Pudasjärvellä mi-
nua kiehtoo mm. kävely- ja 
pyöräilyreitti joen varrella 
ja Jyrkkäkosken ulkoilurei-
tit. Syötteellä upeiden reit-
tien määrä ja hyvät opasteet 
saavat minut joka kerta ihas-
tumaan uudelleen ja vähän 
vielä lisää Syötteeseen. Pyö-
räilijöiden keskuudessa Syö-
te onkin jo suuressa suosios-
sa!   

Lähilomailu lisääntyy jo 
poikkeusolojenkin vuoksi. 
Itse pitkään matkailualalla 
työskennelleenä olen tästä 
erittäin iloinen. Meillä on lä-
hellä niin mahtavia paikko-

Syötteen tunturilla upea näkymä auringonlaskun aikaan. 

Revontulia on nähty Syötteellä jo syyskuussa.

Minna Hirvonen aloitti elokuun alussa kaupungilla markki-
noinnin ja viestinnän palvelusuunnittelijana. 

Kahvila Korpin yrittäjälle kultainen yrittäjäristi
Syötteen Luontokeskuksen 
yhteydessä olevan Kahvi-
la Korpin yrittäjä Janne Au-
tereella täyttyi tänä syksynä 
25 vuotta yrittäjänä. Pudas-
järven Yrittäjät muisti hän-
tä kultaisella yrittäjäristil-
lä 11.9. yrittäjien syysretken 
illassa Kouvalla. Autere on 
työskennellyt yrittäjäuran-
sa aikana luontomatkailun 
ja ravintolapalvelujen pa-
rissa. Hänellä on kokkina, 
seikkailuohjaajana ja mat-
kailuyrittäjänä kokemus-
ta kansainvälisten retki-
kuntien ruokapalvelujen 
toteuttamisesta, hotelli- ja 
ravintolayrittäjyydestä sekä 
ryhmien opastamisesta Poh-
joismaissa. Luontomatkai-
lu eri puolilla maailmaa on 
myös hänen harrastuksensa. 

Nykyisin Autere on yh-
dessä aviopuolisonsa Terhi 
Taikavaaran kanssa kahvila-
ravintolayrittäjänä Syötteen 
luontokeskuksessa. Syötteel-
le he muuttivat viime vuon-
na Paltamosta Kainuusta.

Kahvilasta saa päivit-
täin kahvilatuotteita ja keit-
tolounasta. Kahvila Korpin 
taustalla toimivalla Taigavi-

Pudasjärven Yrittäjät palkitsi Janne Autereen kultaisella yrittäjäristillä 25-vuotisesta yrittä-
jäurasta, mukana myös aviopuoliso, yrittäjä Terhi Taikavaara. Palkitseminen tapahtui 11.9. 
yrittäjien syysretkellä Piipposen Pirtissä Kouvalla. Kukat ojensi Heikki Wuolijoki Pudasjär-
ven Osuuspankista ja yrittäjäristin luovutti Tommi Niskanen Pudasjärven Yrittäjistä.

ja, joten miksi lähteä merta 
edemmäs kalaan. Suositaan 
siis lähilomailua ja nautitaan 
ruskasta luonnossa liikku-
malla. Oletpa patikoija, pyö-
räilijä tai vaikkapa marjas-
taja, niin nyt on aika lähteä 
ulos ja ruskaa ihastelemaan.  

re Oy:llä on luontokeskuk-
sella vuokrattavana myös 
runsaasti retkeilyvarusteita, 
mm. läskipyöriä, kajakkeja 
sekä melontavarusteita. Tal-
vella vuokrattavana on mo-
nipuolisesti talviretkeilyvä-
lineitä, kuten lumikenkiä, 
liukulumikenkiä, umpihan-
kisuksia ja ahkioita.  

Kahvila Korppi on yrittä-
jien mukaan osoittautunut 
tarpeelliseksi palvelupis-
teeksi Syötteellä. Kahvilassa 
on käynyt patikoijia ja maas-
topyöräilijöitä, joille on Syöt-
teellä tarjolla hyvät reitit. 
Perheitä ja muitakin retkeili-
jöitä on ollut mukavasti liik-
keellä. 

Kahvila Korpin yrittäjät 
tarjoavat kahvilapalvelujen 
lisäksi ohjelmapalveluja ku-
ten ohjelmoituja virkistys-
retkiä ja ohjattuja retkiä. He 
järjestävät myös työyhteisön 
kehittämispäiviä ja työilma-
piiriä parantavia tapahtumia 
yhdessä yritysten ja organi-
saatioiden johdon kanssa. 

Mukavaa ja 
värikästä syksyä!  

Minna Hirvonen
Pudasjärven kaupunki, 
palvelusuunnittelija – 
markkinointi ja viestintä 
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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 9-15

TUNTURI PUb ON AUKI 
viikonloppuisin ja tapahtumien
aikana klo 12-22,
keittiö avoinna klo 21 saakka.

TERVETULOA

TERVEENÄ!

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

WWW.JPMATIC.FI

MAANRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!

040 160 16 16
HINAUSPALVELU 24/7

ITE HARTIKAINEN

KARI J. HARTIKAINEN

Myös raskas
hinaus

Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

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

nosTopaLveLuT 
rakennusTyömaiLLe 
ja korkean paikan 

huoLToTöissä 
hyväLLä kaLusToLLa

www.syote.fi

Syöte Camping nousukiidossa
Iso-Syötteen laskettelurin-
teen juurella sijaitsevaa Syö-
te Camping -vaunualuetta 
on toista vuotta luotsannut 
yrittäjä Markku Rytinki. Hä-
nen toimesta on aluetta ehos-
tettu, huoltotilojen saunat ja 
pesutilat on remontoitu ko-
konaan sekä vaunupaikkoja 
lisätty. Tällä hetkellä kausi-
paikkoja on noin 250 kappa-
letta ja siihen lisäksi päivä-
kävijöille viitisenkymmentä 
paikkaa.

Syöte Camping joutui 
myös sulkemaan toiminnan 
maaliskuun lopulla, yhtä ai-
kaa laskettelukeskuksen 

kanssa.
- Kesäkuun alussa toi-

minta saatiin käynnistää uu-
delleen ja kesäkausi nosti 
vaunualueen profiilia ympä-
rivuotiseen toimintaan täh-
täävään suuntaan. Alueel-
la oli koko kesän jatkuvassa 
majoituksessa puolet enem-
män väkeä kuin viime vuon-
na samaan aikaan ja päi-
väkävijöiden määrä lähes 
tuplaantui. Kausipaikka-
myyntimme on jo nyt edellä 
viimevuotisesta, kertoi tyy-
tyväisenä yrittäjä Markku 
Rytinki tämänhetkisestä ti-
lanteesta.

Vaunualue on lähellä 
kaikkea, aivan Syötteen kan-
sallispuiston kupeessa. Las-
kettelurinteet ovat vieressä, 
murtomaaladut, moottori-
kelkkailu- ja maastopyöräi-
lyreitit lähtevät vaunualueen 
välittömästä läheisyydestä ja 
luonto marjamaineen avau-
tuu oven takaa. Luontokes-
kukseen ja sieltä lähtevil-
le vaellusreiteille on matkaa 
alle puoli kilometriä.

Tulevalle talvikaudelle 
Syöte Camping palkkaa yh-
den työntekijän jakamaan 
Markun, Dieselin ja Löbön 
työtehtäviä. TS

Markku Rytinki on tyytyväinen kausipaikkamyyntiin. Alueelle mahtuu yhteensä noin 300 
matkailuajoneuvoa tai -vaunua. (Kuva: Erkki Riihiaho)

Raution vapaa-ajan vuokrauksella 
uusi nimi Syöte Rent & Safaris

Vuokraamo Raution vapaa-
ajanvuokraus on toiminut 
alkusyksystä lähtien Syöte 
Rent & Safaris nimisenä. Yri-
tys toimii Tunturimarketin 
alakerran tiloissa keskeisellä 
paikalla Iso-Syötteellä. Syöt-
teen kävijöille tuttu vuokraa-
mo on saanut uudistuneen 
ilmeen ja myös uudet netti-
sivut. 

-Uudistuksen tavoitteena 
on ollut monipuolistaa ilmet-
tä sekä selkeyttää palvelui-
den sisältöä, kertoo yrittäjä 
Marko Rautio.

Hän kertoo kesän olleen 
vilkas pyöräilijöiden osalta ja 

tuntuma on, että matkailijoi-
ta on ollut paljon enemmän 
kuin aiempina kesinä. 

Kesällä on otettu käyttöön 
myös uusi online varausjär-
jestelmä. Vuokraus toimii 
kesäisin itsepalveluperiaat-
teella. Käytäntö on toimiva 
ja turvallinen näin korona-
aikaan muun muassa siksi, 
koska ei ole muita henkilöitä 
itse vuokraustapahtumassa. 
Kesäisin keskitytään vuok-
raamaan pyöriä, joita on yh-
teensä noin 25 kappaletta, 
osa myös sähköavusteisina. 
Talvisin vuokrataan mootto-
rikelkkoja, lumikenkiä, pulk-

kia, pyöriä ja ahkioita. Kel-
koilla on myös järjestetty 
ohjattuja retkiä. Kaikki vuok-
rattavat välineet ovat Rauti-
on mukaan nykyaikaisia ja 
todella laadukkaita tuotteita. 

Uudistuneen ilmeen in-
nostamana yrityksessä on 
meneillään arvonta. Yrityk-
sen Facebook sivujen tykkää-
jät ovat arvonnassa mukana. 
Palkintona on kaksi kahdek-
san tunnin pyörän vuokraus-
ta oman valinnan mukaan. 
Arvonta suoritetaan sun-
nuntaina 20.9. ja voittajille il-
moitetaan henkilökohtaises-
ti. HT

Vuokrattavia pyöriä löytyy 
noin 25 kappaletta, joista osa on

 sähköavusteisia.
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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

Käynnissä on asuntokaup-
paan kuuluva kuntotarkas-
tus. Tarkastajana Kimmo Il-
likainen, tarkastusta seuraa 
Jussi Mäkelä.

Asunnot ja mökit vaihtaneet 
omistajaa Koillismaalla

Koillismaan kuntien ja Syöt-
teen alueella toimiva kiin-
teistönvälitysyritys Tunturi 
LKV:n henkilökunta on ollut 
vuoden 2020 ajan mukaval-
la tavalla kiireinen. Kevään 
ja kesän aikana omakotitalot 
sekä veden äärellä sijaitse-
vat mökit ovat tehneet hyvin 
kauppaansa. Elo-syyskuussa 
on siirrytty vähitellen mat-
kailukeskusten kohteiden 
myyntiin. 

Epidemia-aika on lisän-
nyt tilan tarvetta. Perheet 
ovat oppineet kevään karan-
teeniaikana viettämään ai-
kaa kotona ja mökillä, oman 
väen parissa. Kotimaan mat-
kailu on ollut kesällä 2020 
ennätyksellistä, ja saman 
odotetaan jatkuvan syksyllä 
ja talvella. Nyt valmistaudu-
taan epidemian toiseen aal-
toon ja kotimaassa oleiluun 
ulkomaan matkojen mah-
dottomuuden myötä. 

-Haja-asutusalueen oma-
kotitalot ja vapaa-ajankoh-
teet ovat kiinnostaneet osta-
jia. Poikkeuksellisen paljon 
yhteydenottoja on tullut 
Saksasta ja Hollannista: Eu-
roopan ahtaiden lähiöiden 
sijaan haetaan nyt omaa 
pientä metsäpalstaa, rauhaa 
ja idyllistä majoituspaikkaa 
Suomesta, kertoo Mika Käs-
mä.

-Välityksessämme on 
kohteita laajalla skaalalla ja 
laajalla alueella. Kohteita on 
Rukalta Kuusamoon, sieltä 
edelleen Posiolle, Pudasjär-

velle, Syötteelle ja Taivalkos-
kelle. Teemme välitystyö-
tä joustavasti ja asiakkaiden 
lähtökohdista, päivästä ja 
kellonajasta riippumat-
ta. Joustavuudella ja asian-
tuntevuudella olemme saa-
vuttaneet asiakkaidemme 
luottamuksen, kertoo Sari 
Käsmä.  

Syöte kiinnostaa 
sijoittajia
Syötteen alueen kehitys-
näkymät, jo toteutuneet ja 
suunnitteilla olevat yritys-
ten investoinnit ovat näky-
neet sijoittaja-asiakkaiden 
kasvaneissa yhteydenotois-
sa ja toteutuneissa kau-
poissa. Syöte nähdään nyt 
potentiaalisena sijoituskoh-
teena Levin, Ylläksen ja Ru-
kan ohella. Kohteet ovat 
vielä toistaiseksi kohtuuhin-
taisia verrattuna suurempiin 
keskuksiin. Tuotto-odotus 
on kuitenkin samalla tasolla, 
jos ei parempikin. 

-Hotelli Iso-Syötteen ra-
kennusprojektin valmistu-
minen, laadukkaan Hilltop 
-ravintolan sekä Arctic Spa 
-kylpylän avaaminen ovat 
avainasemassa huoneistojen 
ja kiinteistöjen ostajien näkö-
kulmasta. Syötteen matkai-
lualueen ympärivuotisuu-
den kasvu on myös merkille 
pantavaa: erinomaiset maas-
topyöräreitit, hissipyöräily-
puisto Iso-Syöte Bike Park ja 

Kide-hotelli italialaisine To-
vaglia -ravintoloineen ovat 
myös asioita, joista mielel-
lämme kerromme kiinteis-
tönvälityksen asiakkaillem-
me, toteaa Sari Käsmä.

Matka-aika vapaa-ajan 
kohteeseen on merkittä-
vä tekijä. Yhä useampi mö-
kin ostaja haluaa käyttää ai-
kaansa laduilla, rinteissä ja 
pyöräreiteillä matkustami-
sen sijaan. Tässä Syötteen 
alue todellakin vetää vertoja 
muihin keskuksiin. 

Erityiskiitos Tunturi 
LKV:n yrittäjäpariskunnal-
ta lähtee sekä Taivalkosken 
kunnan että Pudasjärven 
kaupungin rakennusvalvon-
taan, kuten myös Syötteen 
matkailuyhdistyksen yllä-
pitämälle Syöte.fi -sivustol-
le. Eri tahojen tarjoama ajan-
kohtainen tieto Syötteen 
alueesta on tärkeää kiinteis-
tönvälitystyötä tekevälle 
sekä myös ostopäätöstä te-
kevälle.

Mikä myy?
-Kaikki menee kaupaksi jol-
lakin aikavälillä, sanoo Sari 
Käsmä. 

Kesällä parhaiten ovat 
myyneet vesistöjen äärellä 
sijaitsevat vapaa-ajan koh-
teet. Ennen juhannusta koh-
teita myytiin useita pelkän 
myyntiesitteen ja puhelin-

soiton perusteella, ilman vie-
railua kohteessa. Omakotita-
lot ja kerrostalohuoneistot 
tekevät myös hyvin kaup-
paansa. Mikäli sijainti on 
koulun lähistöllä tai veden 
äärellä, vielä paremmin. 

Mika Käsmä vinkkaa 
myös hiljaisessa myynnissä 
olevista kohteista, joista kan-
nattaa tiedustella suoraan 
yrittäjiltä. Myös metsätiloil-
le ja maatiloille vanhoine-
kin rakennuksineen on ky-
syntää. 

Merikarhu ja nuorikko 
saarimökin ostossa
Sari ja Mika kertovat kiinteis-
tönvälitystyön parhaita puo-
lia olevan asiakkaat ja heidän 
kanssaan koetut hetket. Se, 
kun Petran silmät kirkastu-
vat oikeasta ovesta sisään as-
tuttaessa. Se, kun harmaan-
tunut merikarhu saattelee 
ranskalaisen nuorikkonsa 
pieneen veneeseen viedäk-
seen hänet heidän tulevalle 
saarimökilleen. Se, kun Elli 
myy rantatonttinsa lempiser-
kuilleen. Se, kun myyjän ja 
ostajan tavoitteet kohtaavat 
ja lopputuloksena on onnis-
tunut omistajuuden vaihto. 

Tunturi LKV flagi opastaa 
esittelyihin tulijat oikeaan 
paikkaan.

Sari ja Mika Käsmä iloisina matkalla kiinteistönvälitys teh-
täviin.

ARCTIC SPA BEAUTY
040 520 1192 
arcticspa@isosyote.fi

ARCTIC SPA WELLNESS
040 535 4535
wellness@isosyote.fi

HOTEL ISO-SYÖTE  
Isosyötteentie 246, 
93280 Syöte

TERVETULOA TUTUSTUMAAN  
ARKTISEN KYLPYLÄN PALVELUIHIN

KAUNEUS- JA HEMMOTTELUHOIDOT
HIERONTA JA KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS  

040 505 7096, Booking.com

www.keitelegroup.fi 

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@
keitelegroup.fi 

Hankinta-alue: Ranua ja 
Pudasjärvi

OSTAMME PUUTA!
Tehtaamme pyörivät täydellä teholla 
kahdessa vuorossa ja tukkipuulle on 
menekkiä.

Ostamme nyt mäntytukkivaltaisia 
päätehakkuu- ja harvennusleimikoita, 
tämän syksyn ja talven korjuuseen!

Pyydä tarjous leimikostasi alueesi 
hankintaesimieheltä:

www.syote.fi

www.syotteenhevospalvelut.fi

Syötteen 
HevoSpalvelut oy 

Syötteen Hevospalvelut Oy, 
p. 045 129 7140, info@syotteenhevospalvelut.fi

Ë Hevos- ja ohjelmapalvelut
Ë	välinevuokraus
Ë	Matkailu- ja elämyspalvelut
Ë	nosto- ja vaihtolavakuljetus
Ë	pihakaivuutyöt
Ë	takkapuut

Aloitamme Pudasjärvellä 
männynkäpyjen oston

mhy varastolla
 maanantaina 28.9. klo 9.00. 

Lisätiedot: Sami Vengasaho 0400 183 351.
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Romekievarintie 1, 
93280 Syöte
P. 045 200 0212 
info@rentsafaris.fi www.syoterentsafaris.fi

VUOKRAUSPALVELUT
moottorikelkat
läskipyörät
lumikengät
ahkiot
rattikelkat ja pulkat

RENTAL SERVICES
snowmobiles
fatbikes
snowshoes
skiing sledges
sleds and ”weel sleds”
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Syötteen luontokeskus 
on hauska 

käyntikohde syysloman 
keskellä

* Kartat ja eräluvat
* Kansallispuiston näyttely
* Retkeilyinfo
* Ulko-opastuksia ja retkiä
* Videoesityksiä 

Lasten luontoviikko 16.-25.10.

Syötteen kansallispuisto ja luontokeskus
Erätie 1, 93280 Syöte. Puh. 0206 39 6550
syote@metsa.fi   www.luontoon.fi/syote

Kesäkaudella 2020 Kairan 
Kuitu Oy:n valokuituliit-
tymien määrä kääntyi kas-
vuun ensimmäisen kerran 
sitten verkonrakentamis-
vuosien jälkeen! Valokui-
tuliittymät ovat löytäneet 
paikkansa niin kotitalouk-
sien kuin myös yritysten ja 
yhdistysten parissa. 
Viime talven aikana tehdyt 
tuoteuudistukset tuplasi-
vat kotitalousasiakkaiden 
liittymänopeuden, mökki-
liittymien käyttöä helpotet-
tiin ja myös yritysliittymien 
hinnoittelua uudistettiin. 
Muutoksista saatu palaute 
on ollut hyvää ja asiakkaat 
ovat olleet tyytyväisiä saa-
maansa palveluun. 

Vuosien ajan on puhut-
tu sähköistyvistä palveluis-
ta ja niiden kaistatarpeesta. 
Koronakevät poikkeus-
oloineen kirkasti tätä sa-
nomaa kerta heitolla, kun 

merkittävä osa suomalai-
sista siirtyi etäyhteyksien 
päähän. Luotettava ja no-
pea valokuituyhteys takaa 
kaistan riittävyyden. Ko-
ronakevään ajaksi Kairan 
Kuitu Oy nosti kuluttaja-
asiakkaiden perusliittymi-
en nopeuden 200Mbps:sta 
500Mbps:iin, ja toki ilman 
lisähintaa. 

Datamäärien kasvaes-
sa myös liittymien nope-
utta halutaan nostaa. Use-
at kymmenet Kairan Kuitu 
Oy:n asiakkaat kokivat ke-
väällä käytössä olleen no-
peamman liittymän tar-
peelliseksi ja vaihtoivat 
kesällä tehdyn kampanjan 
myötä liittymänsä perus-
nopeuden 500Mbps:iin.

Liittymän nopeuden li-
säksi yhteyden toimivuu-
den kannalta merkittävässä 
roolissa on kodin sisäinen 
langaton verkko. Päätelait-

teet ovat kehittyneet mer-
kittävästi tässä viime vuo-
sien aikana. Monilla Kairan 
Kuitu Oy:n asiakkailla on 
käytössä vuosien 2014-2016 
aikana hankittuja Genexis 
päätelaitteita, jotka alka-
vat tulla käyttöikänsä pää-
hän. Elokuussa toteutetun 
päätelaitteiden vaihtokam-
panjan myötä uusia lait-
teita otettiin käyttöön noin 
130 kappaletta. Kairan Kui-
tu Oy suosittaa päätelait-
teen vaihtoa kaikille, joilla 
on käytössä vanha Genexis 
Platinum. Uusi päätelaittei-
den vaihtokampanja onkin 
suunnitteilla jo lokakuul-
le 2020. 
 

Valoisaa syksyä 
toivottaen

Tuula, Juha & Marianne
Kairan Kuitu Oy

Valokuituliittymien 
määrä kääntyi kasvuun

Kauppatie 19-21, 93400 TAIVALKOSKI 
Sari 040 552 2254 

Ulkoilu- ja retkeilyasuja myös aikuisille! 

UUSISSA TILOISSA
Taivalkosken keskustassa
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SYÖTTEELTÄ 
VAIN 

n. 30 km

AIKUISILLE JA LAPSILLE

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

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Koulutus- ja virkistysreissut, loukkaretket, 
urheiluseurojen pelireissut...

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Syötteen matkailuyhdistys 
seuraa kaivosasiaa 

Syötteen mökkiläisyhdistyk-
sen vuosikokous pidettiin 
koronaepidemian takia siir-
rettynä lauantaina 5.9. Kol-
mekymmentä aktiivia osal-
listui kokoukseen, vaikka 
alueella oli Luppoveden ta-
pahtuman takia useita akti-

viteettejä. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Katri 
Virtanen. Hallituksen jä-
senistä Eija Tyybäkinoja ja 
Teuvo Pieniniemi jatkavat 
hallituksessa ja uusiksi jä-
seniksi valittiin Vesa Kaski, 
Jarkko Karjalainen ja Jouko 

Piri. Kaivosasiasta ajankoh-
tauskatsauksen piti Jussi 
Kärkkäinen. Vuosikokous 
edellytti, että yhdistys seu-
raa kaivosasiaa aktiivisesti ja 
tarvittaessa reagoi asioihin.

 Mökkiläisyhdistyksen hallitus Vesa Kaski, Jarkko Karjalainen, Eija Tyybäkinoja, Katri Vir-
tanen, Jouko Piri ja Teuvo Pieniniemi.
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Parempia koteja

YRITYKSESI KOKOINEN 
TILITOIMISTO

Koillismaan Rätinki  Oy
Taivalkoski

050 441 4623
www.ratinki.fi

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

Kokonaisvaltaista hyvää oloa 
tunturin huipulta

Leena Särkelä ja Anna Sarajärvi tarjoavat asiakkaillensa kokonaisvaltaista hyvää oloa uu-
sissa vastaanottotiloissa Tuturihotelli Iso-Syötteen Spa-osastolla.

Arctic Spa Beauty&Wellness 
pääsee pikapuoliin muut-
tamaan uusiin tiloihin, kun 
Tunturihotelli Iso-Syöteen 
Spa-osasto valmistuu parin 
viikon sisällä. 

Kylpylä-osaston yhtey-
teen avataan kolme hoito-
huonetta sekä täysin uutena 
Spa:n oma vastaanottotila, 
joka luo entistä rauhoitta-
vamman hoitokokonaisuu-
den asiakkaalle. Hoitojen 
jälkeen sinne voi jäädä istah-
tamaan ja nauttimaan vir-
voittavia juomia paikallisel-
la twistillä. 

Parin evakkovuoden jäl-
keen Anna Sarajärvi ja Lee-
na Särkelä pääsevät näihin 
uusiin tiloihin juuri ennen 
sesonkikauden alkua. 

- Yhdessä olemme enem-
män ja pystymme tarjoa-
maan asiakkaillemme en-
tistä kokonaisvaltaisempaa 
hyvää oloa hoitamalla, huol-
tamalla ja hemmottelemal-
la sekä kehoa että mieltä. 
Olemme todella kiitollisia 
Katariina ja Juha Kuukasjär-
velle näistä puitteista ja työ-
ympäristöstä, johon olemme 
saaneet vaikuttaa ihan alku-
metreiltä lähtien, hehkutta-
vat naiset yhteen ääneen. 

- Käytössämme on Arctic 

Spa:n allasosasto, jossa pi-
dämme ohjattua vesiliikun-
taa sekä Wellness Studio 
missä annetaan yksilö- ja 
pienryhmäohjausta, kuten 
pilates sekä erilaiset kehon-
huoltotunnit, ryhtikartoituk-
set ja liikkuvuustestaukset, 
luetteli Leena Särkelä uu-
sissa tiloissa tapahtuvia toi-
mintoja.

- Pohdittu on myös, että 
miltähän tuntuisi erilaiset 
kehon ja mielen harjoitukset 
Hotellin Skywalk-kattota-
santeella, jossa ilmaa riittää 
ja silmät pääsevät näkemään 
sekä mieli aistimaan mielet-
tömän luonnon kauneuden, 
jatkoi Anna Sarajärvi.

Täällä asiakas kohda-
taan aidosti yksilönä. Kaikki 
Arctic Spa Beauty&Wellness 
palvelut pyritään räätälöi-
mään asiakkaan tarpeen ja 
toiveiden mukaan. Anna ja 
Leena ovat aidosti läsnä! 

Syötteen luonto ja sen 
neljä vuodenaikaa inspiroi-
vat tätä hyvinvointikaksik-
koa muokkaamaan palve-
luistansa Spa-elämyshoitoja, 
jotka ovat valmiiksi suunni-
teltuja kokonaisuuksia. Nii-
den kautta asiakkaat pääse-
vät virittäytymään kunkin 
vuodenajan tunnelmaan.

Näillä hoidoilla Anna ja 
Leena pyrkivät välittämään 
asiakkaillensa kaiken sen 
energian, mielenrauhan ja 
hyvän olon mitä Syötteen 
luonto tarjoaa ympäri vuo-
den. Kaiken tekemisen läh-
tökohtana on saada asiakas 
pysähtymään ja kuuntele-
maan itseään, olemaan läs-
nä itselleen sekä läheisilleen.

Vuodesta 2014 alka-
en yrittäjänä toiminut SKY-
kosmetologi Anna Sarajärvi 
sekä kolme vuotta yritystoi-
mintaa pyörittänyt Kaleva-
lainen jäsenkorjaaja, Perso-
nal Trainer sekä psyykkinen 
valmentaja Leena Särke-
lä suorittavat parasta aikaa 
Vuokatin Urheiluopistossa 
hieronnan ammattitutkin-
toa. 

Arctic Spa Beauty& Well-
ness palveluista saa tarkem-
pia tietoja nettisivuilta, jotka 
avautuvat samoihin aikoihin 
uusien tilojen kanssa. Samal-
la sivuille avautuu myös 24h 
-varauskalenteri. 

Anna ja Leena toivottavat 
asiakkaat lämpimästi terve-
tulleiksi tutustumaan palve-
luihin sekä kaikilla herkuilla 
oleviin uusiin hoitotiloihin. 

Terttu Salmi

Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259

Lue
 Pudasjärvi-lehti 

netistä: 

www.
vkkmedia.fi
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Koiviston porotilalla perinteeksi muodostuneet Elomarkkinat
Hetejärvellä Koiviston poro-
tilalla oli Elomarkkinat lau-
antaina 22.8. kauniin Nuo-
rittajoen rannalla. Markkinat 
aloitettiin vuosi sitten ja ne 
ovat suunniteltu perinteeksi. 

Markkinat avasi tilan isän-
tä Raimo Märsynaho esitel-
len päivän ohjelmaa ja myy-
jiä. Hän kertoi luopuneensa 
sukutilallaan reilut kymme-
nen vuotta sitten lypsykarjas-
ta. Pyhäsalmelta löytyi puo-
liso Pirjo Niemi, joka asettui 
samoihin aikoihin tilalle ja 
nyt yrittäjäpariskunta on kes-
kittynyt samalla tilalla toimi-
vaan porotalouteen ja maati-
lamatkailuun. 

Oulun kaupunginvaltuus-
ton varapuheenjohtaja Eeva-
Maria Parkkinen oli markki-
napuhujana viimevuotiseen 
tapaan. Hän totesi koronan 
myötä tulleen jotain hyvää-
kin mm. kotimaisen matkai-
lun lisääntyminen, joka näkyy 
myös Koiviston porotilalla. 
Erilaiset käsityöt ja kotival-
misteet ovat käyneet aikai-
sempaa paremmin kaupaksi.

- Porotilaa on edelleen ra-
kennettu viime vuoden ava-
jaismarkkinoiden jälkeen. 
Kaikki paikat ovat todella 
kunnossa ja hyvin tehty. Po-
rotilalla voidaan elää pitkälti 
omavaraistaloutta ja puhdas-
ta lähiruokaa on saatavilla. 
Koiviston porotilan kaltaiset 
maatilamatkailupaikat lisää-
vät myös huoltovarmuutta 
niin ruoan kuin energian suh-
teen ja sitä tulee jatkossa ke-
hittää laajemmaltikin, totesi 

Parkkinen.
Hän toivoi, että epävaka-

us, epärehellisyys, populismi 
sekä vallanhimo eivät pääse 
vallalle maassamme kuten se 
näkyy USA:ssa, Valko-Venä-
jällä ja Venäjällä. 

-Tärkeää olisi, että osaisim-
me arvostaa sitä mitä meillä 
on lähellä.

Viihdykkeeksi  
ohjelmaa 
Torimyyjien lisäksi oli piha-
piirissä myös ohjelmaa. Ka-
raokelaulu oli suosittua ja 
tarjoilu pelasi pihalle pysty-
tetyissä teltoissa talkooihmis-
ten toimesta. Usean sadan 
vieraan joukko ruokittiin Rai-
mon kokkaamalla poronliha-
keitolla ja siihen päälle vielä 
muurinpohjaletut sekä kah-
vit. Teltassa pyöri tv-ruudul-
ta poronhoitoa esittelevä ku-
vakertomus. Esityksestä kävi 

Pirjo Niemi esitteli porotaloutta havainnollisen ja monipuo-
lisen diasarjan avulla. 

Pyhäsalmelaisella Pirkko Karvosella oli myynnissä luon-
nontuotteita ja käsitöitä. 

Arja Karvonen karaokessa lauluvuorossa.

Koiviston Porotilan naapuri-
tilalta Tiina ja Grigori Semin 
esittelivät ja myivät lam-
mastilansa tuotteita. 

Tilan isäntä Raimo Märsynaho ja Petteri poro ovat kaveruksia. Petteri on mukana Raimon 
joulupukkipalvelussa ja on suosittu vieras mm. joulunavauksissa. Elomarkkinoilla Raimo 
teki polkupyörällä Petterin kanssa näytösajon. 

Ylikiiminkiläisen kyläsepän Jussi Kaverisen takomisesi-
tyksissä syntyi kotitalouden käyttöesineitä.

myös ilmi, että poronhoito on 
erittäin monimuotoista työtä. 
Pihapiirissä sai käydä tutus-
tumassa 4-vuotiaaseen Pette-
ri poroon, joka on mieluinen 
vieras joulupukin ja isäntänsä 
Raimon kanssa joulunavauk-
sissa ja sekä muissa jouluna-
jan tilaisuuksissa. Raimo ja 
Petteri-poro tekivät välillä pi-
hapiirissä polkupyörällä näy-
töskierroksia. Pyhäsalmelta 
oli saapunut markkinavieraita 
linja-autoryhmä, jotka osallis-
tuivat aktiivisesti päivän oh-
jelmaan. 

Tilan vuokrattaviin raken-
nuksiin oli mahdollista tutus-
tua ja vanhoja työkaluja oli 
myös esillä.

Markkinamyyjiltä löytyi 
lasten vaatteita, luonnon tuot-
teita, kalasäilykkeitä, leivon-
naisia ja paljon muuta. Ylikii-
mingistä saapunut kyläseppä 
Jussi Kaverinen esitti sepän-
työnäytöksiä ja hänellä oli 
myös myytävänä omia tako-
miaan käyttöesineitä. Useim-
mat niistä oli taottu kierrä-
tysmateriaaleista. Esimerkiksi 
hevosenkengät muotoutuivat 
uusiokäyttöön naulakoiksi. 
Naapuritilalta Tiina ja Grigo-
ri Seminiltä oli lammastalous-
tuotteita ja he kertoivat tilansa 
toiminnasta. He olivat myös 
valmiina näyttämään, kuin-
ka tilan lammaspaimenkoirat 
paimentavat Texel liharotui-
sia lampaita. 

Tilan töihin  
voi osallistua
Pirjo Niemi esitteli Koivis-
ton porotilaa, jonka rakennus-

kantaa on uusittu. Pihapiiristä 
löytyy oman asuinrakennuk-
sen lisäksi vanha, täysin re-
montoitu päärakennus, jota 
vuokrataan juhlatilaisuuk-
siin, kokouksille ja majoituk-
seen. Pirtissä mahtuu ruokai-
lemaan reipas 50 henkilöä. 
Uusi saunatupa ja grillikota 
ovat niin ikään vuokrattavis-
sa. Maalaismaisemaan kuu-
luu tietenkin ”pikkula” ja na-
vettarakennus. 

-Meillä on myös kesäai-
kana kaksi soppatykkiä sekä 
kaksi isoa telttaa käytettä-
vissä isompiin tapahtumiin. 
Majoituksen lisäksi asiak-
kaillemme on tarjolla myös 
poroajelua, kalastusta, met-
sästystä ja marjastusta. Jou-
lupukkipalvelu on toiminut 
jo usean vuoden ajan, luette-
li Pirjo Niemi Koiviston poro-
tilan monipuolista tarjontaa.

Hotelli Iso-Syöte - unohtumattomia elämyksiä tunturin huipulla
Suomen eteläisimmän Iso-
Syötteen tunturin huipulla 
sijaitseva hotelli on raken-
nettu uudelleen parin vuo-
den takaisen tuhoisan tu-
lipalon jälkeen. Ravintola, 
uudet sekä palossa säästy-
neet ja saneeratut huoneet 
avattiin syyskuun alussa. 
Samoin avautui Arctic Spa-
kylpylä, joka kutsuu rentou-
tumaan ja hemmottelemaan 
kaikkia aisteja. Kotkanpesä-
sviitti ja Aurora-sviitit saa-
vat pian rinnalleen uuden 
Feeniks-sviitin ja täysin uu-
distetun Karhunpesä-svii-

tin. Syksyllä hotellin huone-
valikoima kasvaa vielä12:lla 
StarSuperior-huoneella. 

Entisen ravintolan pai-
kalle noussut kolmikerroksi-
nen hotellirakennus myötäi-
lee kauniisti tunturimaastoa. 
Rakennuksesta löytyy supe-
rior-huoneiden lisäksi muun 
muassa200-paikkainen nä-
köalaravintola Hilltop ja ti-
lava lounge, jossa loimuaa 
suuri avotakka. Hotellin ka-
tolla sijaitsee Skywalk-katto-
terassi, josta avautuu tunturi-
maisema. Pohjoinen luonto, 
suomalainen design sekä ym-

päristöystävällisyys ovat vah-
vasti läsnä uusitun hotellin 
sisustuksessa. Materiaalien 
paikallisuus ja ekologisuus 
on nostettu tärkeään arvoon 
uudessa rakennuksessa. Ho-
tellin suunnittelussa ja raken-
tamisessa on käytetty paljon 
paikallista osaamista. Pudas-
järveläinen puunrakentami-
seen erikoistunut arkkitehti ja 
muotoilijaAsko Lax on toimi-
nut hotellin pääsuunnittelija-
na. Hotellin uniikista sisustuk-
sesta on puolestaan vastannut 
sisustusarkkitehti Tatu Ahl-
roos. Tunturihotelli Iso-Syö-

Koiviston porotilalla pää-
see vierailija halutessaan mu-
kaan tilan töihin, kuten po-
ronhoitoon ja ruokintaan sekä 
jäkälännostoon. Tilalla ele-
tään porojen ehdoilla. 

te on paikka, jossa yöpymisen 
lisäksi koetaan uusia ja ainut-
laatuisia elämyksiä Syötteen 
luonnon keskellä.

TUNTURIHOTELLI 
ISO-SYÖTE
Hotellihuoneita 20 kpl
StarSuperior-huoneet 12 kpl
–avautuu10/2020
Aurora-sviitit 10 kpl
Kotkanpesä-sviitti, Feeniks-
sviitti–avautuu 12/2020
Karhunpesä-sviitti–avautuu 
12/2020
Kelomökkejä 20 kpl
Tunturimökkejä 16 kpl
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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 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Ruskaretkille
parhaat eväät

K-Supermarketista!

Avoinna 
ma-la 7-21

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

Korona laittoi keväällä maail-
mankirjat sekaisin ja pysäytti 
monet toiminnat ja harrastuk-
set. Pudasjärven Näyttämöl-
lä mietittiin kesäteatteriesi-
tyksiä ja päädyttiin lopulta 
siirtämään esitykset syyskuul-
le. Rauno Juhannusvuoren 
Kaksi akkaa komedian ensi 
esitys oli Koskenhovilla sun-
nuntaina 6.9, jonka jälkeen on 
ollut viisi esitystä. Esitykset jat-
kuvat edelleen lauantaina 26.9. 
kello 14 ja 17 sekä sunnuntaina 
27.9. kello 11 ja 14. Näytelmä 
esitetään Koskenhovin salissa 
ja koronarajoitukset huomioon 
ottaen katsojia mahtuu ker-
ralla noin viitisenkymmentä. 
Näytelmän kesto on noin tun-
ti ja väliaikaa ei tällä kertaa ole 
ollenkaan

Komediaesitys on kahdes-
ta ikääntyneestä naisesta, joi-
den intohimo ja ajanviete on 
penkoa toisten ihmisten asioi-
ta (juoruta) lähes keinolla mil-
lä hyvänsä ja kahdesta ikään-

tyneestä miehestä, jotka ovat 
päättäneet ottaa mittaa toisis-
taan lyömällä vedon, kumpi 
saa kallistetuksi ensimmäisenä 
naisen petiin. Kun nämä van-
noutuneet immet uteliaisuu-
den halussaan saavat nämä 
herrat vieraakseen, syntyy 
melkoinen juonittelujen soppa.

Sointu Veivo oli katsoja-
na ensimmäisessä esityksessä 
ja toteaa Pudasjärven Näyttä-
mön aktiivisen toimijaporukan 
olevan hyvä esimerkki toisten 
ihmisten elämää puhdistavas-
ta ja vapauttavaa naurua tuot-
tavasta joukosta. Näyttelijä-
naiset Pirjo Lauronen, Kaarina 
Nevanperä, Niina Parviainen 
ja Tiina Haapakoski, ohjaaja 
Senja Latvala sekä musiikki- ja 
tekniikka -vastaava Miko Lau-
ronen ovat tarttuneet tuumas-
ta toimeen ja harjoittelivat hil-
jaisuudessa komedian Kaksi 
akkaa. Napakasti ja hauskas-
ti etenevä näytteleminen sai 
yleisön pyrskähtelemään kai-

Naurattava huumori keventää elämää

Metsähallitus myy ja vuokraa
parhaat tontit Syötteen ydinalueilta. 
Jos monipuolinen ulkoilu ja liikunta luonnonkauniissa 
ympäristössä on lähellä sydäntäsi, niin nämä tontit ovat 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

Maija (Pirjo Lauronen) ja 
Kirsti (Kaarina Nevanperä) 
haluavat kuulla mitä oven 
takana juonitaan.

Heikki (Niina Parviainen) yrittää löytää 
Maijan (Pirjo Lauronen) kanssa yhteisen 
sävelen.Juonia osaavat olla herrasmiehetkin.

vattuun, arkimurheet hetkeksi 
karkottavaan ja rentouttavaan 
nauruun. Kannattaa piipahtaa 
teatteriesitykseen nauramaan 
tai edes hymyilemään, tote-
aa hauskasta teatterituokiosta 
nauttinut Veivo. 

HT, kuvat Pudasjärven 
Näyttämö
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Kauko Kuukasjärvi pakinoi: 

Laitakaupungin laulu Sarakylästä

Niin, täällä kaupungin lai-
tamilla Sarakylässä harvoin 
lauletaan, mutta jotakin jos-
kus tapahtuu. Jos ei lauleta, 
niin aina sitä jotakin saadaan 
aikaan, kun vain on joku 
taho järjestämässä. Heinä-
kuulla pidettiin luontopolun 
työn päättäjäiset ja siinä tilai-
suudessa ilmoitettiin luonto-
polun avajaisista. Kuitenkin 
heinäkuun lopulla seura-
kunta järjesti nuotioillan ja 
siihen tilaisuuteen tuli run-
sain määrin väkeä, kuten 
meillä tuppaa olemaan. Sii-
nä tilaisuudessa oli yleisö-
kilpailuita vauvasta vaariin 
ja paistettiin makkaraa nuo-
tiolla. Kahvitarjoilun hoiti 
Sirkku ja Anne-Mari, myös 
laulaa hurautettiin Markon 
säestyksellä. Ensin ei ääni 
meinannut kulkea. Sinisen ja 
valkoisen myötä sävelet al-
koivat soida ja Soi kunniaksi 
Luojan -sävel kiiri komeasti 
kesäiltaan; siinäpä laitakau-
pungin laulua. 

Juutislammen  
luontopolku
Sitten alettiin odottelemaan 
elokuun puoliväliä, jolloin 
avattiin virallisesti jo kuu-
luisuutta saanut Juutislam-
men luontopolku, jota myös 
pyöräilijätkin ajelevat ja hy-
vin oli kulkenut. Jännityk-
sellä odotimme ilmoja. Oli 
varauduttu parin teltan pys-
tyttämiseenkin, mutta sää 
suosi loistavasti avauspäi-
vää. Kun Sarakylässä ollaan, 
niin lihat oli talvella kypsy-

tetty keittolihaksi ja toimitet-
tu soppatykkikokille, olihan 
tapahtuma luonnon helmas-
sa. Hyvissä ajoin soppa-auto 
saapuikin parkkipaikalle ja 
voitiin odotella yleisön saa-
pumista. Sitähän sanotaan, 
että yleisö yllättää, niin täs-
säkin tapauksessa. Voidaan 
sanoa, että nämä taitavat 
olla pienet vattumarkkinat. 
Väkeä saapui tapahtumaan 
satamäärin. 

Alkajaisiksi Iivari Jurmu 
kertoi tekohistorian. Hän on 
tämän hankeen ideoija ja to-
teuttaja mitä suuremmassa 
määrin kyläseuran myötä-
vaikutuksella. Luontopolku 
jääkin sen hallintaan. Vuo-
den kyläläiseksi valittiin Jan-
ne Kummala. Hänen hil-
lamätäs- ja monta muuta 
upeaa luontokuvaa ovat tul-
leet valtakunnallisestikin tu-
tuksi. Nauhan leikkauksen 
jälkeen päästiin nauttimaan 
kuivalihakeittoa ja hyvin 
Alpo kokki oli onnistunut 
tehtävästään. 

Mukavan yksityiskoh-
dan antoi viljelijän lietteen 
ajo tilaisuuden aikana. On-
neksi tuuli vei hajut vauh-
dilla pois, ei jäänyt lisämaus-
teita leijumaan paikalle. 
Ruokailun päätteeksi läh-
dettiin joukolla kävelemään 
luontopolulle. Siellä odot-
ti laavulla nokipannukahvit. 
Reippaat nuoret naiset Min-
na, Annina, Johanna ja Re-
bekka olivat laittaneet pöy-
dän koreaksi ja tarjoilu sujui 
vaivattomasti ja kiitettäväs-

Luontopolun varteen on rakennettu laavu, jossa voi istahtaa levähtämään, nauttimaan 
luonnosta, keittämään kahvit tai paistamaan makkaraa. Laavulta avautuu näkymä Sara-
järvelle.

Vuoden Sarakyläläisenä palkitun Janne Kummalan kulu-
neen kesän hillakuvat levisivät netissä ympäri Suomea.

Luontopolun avajaisjuhlaan elokuussa osallistui väkeä satamäärin. Taustalla näkyy Juutislampi, jonka ympäri luontopol-
ku on rakennettu. Rannalla näkyy myös lintutorni. 

Kauko Kuukasjärvellä on 
Sarakylän vattumarkkinoilla 
ajankohtainen pakina. Tänä 
vuonna hän kirjoitti pakinan 
Juutislammen luontopolun 
avajaisjuhlan merkeissä. 

Sarakyläläisten yhteishank-
keena rakennettu 2,7 ki-
lometrin Juutislammen 
Luontopolku kulkee hyvin 
vaihtelevassa maastossa 
sisältäen myös pitkospuu-
jaksoja. 

tä. Tietenkin kyläaktiivi Kai-
sa sukkelana ihmisenä ehti 
melkein kahteen paikkaan 
yhtä aikaa, kevyesti vielä as-
kel nousi! 

Eräs asia vielä. En kuullut 
kenenkään puhuvan koro-
nasta. 50-luvun lopulla tuli 
koronapeli ja oli laajalti suo-
sittu. Nyt on täysin toisenlai-
nen korona. Ei taida talttua 
kepillä ja lätkällä, ehkä jos-
kus piikillä. 

Olemme saaneet elää täy-
sin erilaisen ajanjakson ja 
kauanko sitä jatkuu. Me tääl-
lä laitakaupungilla seurail-
laan suuren maailman tou-
hua ja pysytään melkoisella 
varmuudella irti viruksesta, 
jos sitä ei joku matkaaja tuo. 
Ei taida kukaan mennä tääl-
tä sitä hakemaankaan.

Terveellistä covid-19 syk-
syä kaikille lukijoille ja py-
sykää kiltisti kotioloissa niin 
paljon kuin se on mahdollis-
ta. Kun sapuskaa saamme, 
ollaan iisisti vanhempi väki. 

Eihän meillä tarvitse reissail-
la, katsellaan maailmaa ku-
varuudulta!

Kauko Kuukasjärvi

Myös kalliomurskeet.

Terveiset Pytkystä, 
rempan keskeltä!

Alussa oli suo, kuokka ja Jussi vai miten se menikään. Pyt-
kyssä oli kylmä vesi, jäätyneet vesiputket ja rikkinäinen kaa-
suhella. Näillä eväillä lähdettiin liikkeelle viime marras-
kuussa. Karut olosuhteet saivat aikaan tuotteen, joka on nyt 
ja tulevaisuudessa se ykkönen. Munkki on ja pysyy!

Koronan rajoitustoimenpiteiden tultua voimaan, myim-
me munkkeja take away –tyyliin, samoin otimme siivous-
palvelut palvelutarjontaamme, jotta uusi orastava yritys sai-
si kassavirtaa. Yritystoiminnan menopuoli on aika vakio 
(vuokra, sähkö, vesi, vakuutukset, työeläkemaksut jne. jne.). 

Näin selvittiin pahimman yli ja yritys on valmis kehitty-
mään sekä investoimaan tulevaisuutta varten.

Pytkyssä vasara laulaa. Menossa on keittiöremontti, jos-
sa uusitaan kaikki koneet ja laitteet, kaapit sekä tasot. Meil-
lä on ollut rutkasti ongelmia sulakkeiden kanssa, joten säh-
köhommelit päivitetään vastaamaan tulevaa tarvetta. Lattiat 
hiotaan ja Parttion puoli stailataan viihtyisäksi tilausravin-
tolaksi. 

Kahvilan puolelle tehdään vain pieniä muutoksia, siellä 
haluamme säilyttää kämppämäisen ilmeen ja mukavan ren-
non ilmapiirin. Meille voi tulla hiihto-, kelkka-, pyöräily- tai 
retkeilykamppeissa. Asu on vapaa!

Pytky Cafe on tärkeä osa yrityksen toimintaa, lisäksi tar-
joamme hyvinvointi-, siivous- ja elämyspalveluita ajatuksel-
la ”kerro sinä, me teemme”. 

Päivät ovat pitkiä ja illalla täytyy hyvinkin käydä läpi lis-
taa, onko kaikki tullut tehtyä. Taloudelliset henkilökohtaiset 
panostukset tulevat olemaan isoja, joten kieltämättä välillä 
tulee sormet ristissä toivottua, että kaikki menisi hyvin. Mut-
ta sitähän se yrittäjyys on: tekemisen riemua, kehittämisen 
iloa, onnistumisia, epäonnistumisia, vastuuta ja vapautta. 
Positiivinen asenne on tärkeä. Sillä me mennään eteenpäin, 
vaikka joskus hetkellisesti tuntuu, että ”onko tässä mittään 
järkiä”. Kuitenkin yön yli nukuttua, aamulla ollaan hyväl-
lä fiiliksellä lähdössä töihin ja ajatuksella, että ”tästäkin päi-
västä tulee hyvä”.

Kiitämme lämpimästi kaikesta siitä tuesta ja kannustuk-
sesta, mitä olemme toisilta yrittäjiltä, matkailijoilta, mökki-
läisiltä ja paikallisilta saaneet. 

Uudistuneen Pytky Cafen avajaisia vietetään viikon ver-
ran 12.10. alkaen. Tervetuloa!

Mari Kälkäjä ja Kirsi Hanhela /Pytky Oy
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Kehittämiskuulumisia Pudasjärveltä ruska-aikaan

Pudasjärven keskustaan investoidaan isolla kädellä
Pudasjärven halkovan val-
tatie 20:n käyttäjät eivät voi 
olla käytännössä huomaa-
matta keskustaan rakennet-
tavaa kiertoliittymää ja Hy-
vän Olon Keskusta, joka on jo 
harjakorkeudessaan. Hyvän 
Olon Keskus on hirsipääkau-
pungin tuorein lisä kaupun-
gin moderneihin julkisiin hir-
sikohteisiin. Tämä julkisten ja 
yksityisten palvelujen keskit-
tymä valmistuu kaupunki-
laisten olohuoneeksi syksyl-
lä 2021. 

Hyvän Olon Keskus on 
Pudasjärven kaupungin tä-
hän mennessä suurin inves-
tointi, joka toteutetaan elin-
kaarimallilla. Kokonaisarvo 
20 vuoden sopimusajalta on 
noin 43 miljoonaa euroa ja ra-
kennusvaiheen investointi-
kustannuksen osuus on täs-
tä reilut 25 miljoonaa euroa. 
Kiertoliittymä ja hankkeen 
yhteydessä rakennettavat ke-
vyen liikenteen väylät ovat 
myös Pudasjärven kaupun-
gin toteuttama hanke, jonka 
kokonaiskustannukset ovat 
noin 5,6 miljoonaa euroa.

Osuuskauppa Arina aloit-
taa lisäksi uuden ABC-liiken-
nemyymälän rakentamisen 
Pudasjärvelle vuoden 2020 
aikana. Uusi liikepaikka tu-
lee sijaitsemaan keskustas-
sa uuden kiertoliittymän ja 
Hyvän Olon Keskuksen vie-
ressä. Uusi liikennemyymälä 
valmistuu syksyllä 2021 ja in-
vestoinnin kokonaisarvo tu-
lee olemaan 6,5 miljoonaa eu-

roa.
Koskitraktori Oy laajen-

taa toimintaansa ja on aloit-
tanut kauppiasyhteistyön 
IKH:n kanssa. Kaupungin 
keskustaan on nousemas-
sa yksityisenä investointina 
uusi myymälä täydentämään 
valtakunnallista IKH:n myy-
mäläketjua.  

Hirsipääkaupungin ydin-
keskustaan kaupungintalon 
viereen rakennetaan parhail-
laan nelikerroksisia hirsiker-
rostaloja. Pudasjärven Vuok-
ratalot Oy:n rakennuttamaan 
kohteeseen tulee 53 asun-
toa ja muutamia liiketiloja. 
Hankkeen arvo on noin 9,5 
miljoonaa euroa. Nämäkin 
talot valmistuvat vuoden 
2021 syksyllä. 

Pudasjärven kaupunki ha-
luaa madaltaa kalastamishar-
rastuksen aloittamisen kyn-
nystä ja houkutella ihmisiä 
virkistymään ja liikkumaan 
jokirannoilla. Kaupunki ra-
kentaa lähikalastuspaikko-
ja keskustan alueelle. Oulun 
seudun Leaderin rahoitta-
maan hankkeeseen on varat-
tu rahaa yhteensä noin 200 
000 euroa ja hankkeessa ke-
hitetään Pietarilan rannan ja 
Rajamaanrannan aluetta. Ra-
jamaan lähiliikuntapuistoon 
toteutetaan kalastuslaitu-
ri ja –portaat. Pietarilan ran-
taan rakennetaan puolestaan 
kalastuslaituri, venepaikko-
ja, ulkoilupolku ja varasto-
rakennus vesiretkeilykalus-
tolle.

Tuulesta energiaa 
Pudasjärvelle
Pudasjärvelle Tolpanvaaraan 
on tulossa lähivuosina tuuli-
puisto. Metsähallitus ja Enefit 
Green ovat tehneet tuulipuis-
tosta sopimuksen. Tolpan-
vaaraan pystytetään käy-
tännössä 22 tuulivoimalaa, 
joiden teho tulee olemaan 72 
megawattia. Maa-alue tulee 
säilymään jatkossakin val-
tion omistuksessa. 

Metsähallituksen tavoit-
teena on kolminkertaistaa 
valtion alueille asennettu 
tuulivoimakapasiteetti vuo-
teen 2030 mennessä. Vuosina 
2021-2022 valtion maille on 
rakentumassa yhteensä aina-
kin 61 uutta tuulivoimalaa. 
Pudasjärven Tolpanvaaran 
tuulipuiston rakentaminen 
käynnistyy näillä näkymin 
vuonna 2021 ja sen on määrä 
olla valmis vuonna 2023.

Kaupungintalon viereen on valmistumassa nelikerroksisia 
hirsikerrostaloja.  Kuva Juha Nyman, Pudasjärven kaupun-
ki.

Pudasjärven kaupungin historian suurin investointi Hyvän 
Olon Keskuksen rakennustyöt edistyvät hyvää vauhtia val-
mistuen alkusyksystä 2021. Kuva Juha Nyman, Pudasjär-
ven kaupunki.

Kuusamo-Oulu valtatieltä Pudasjärven keskustaan on val-
mistumassa uusi sisääntuloväylä liikenneympyröineen. 
Kuva Juha Nyman, Pudasjärven kaupunki.

Pudasjärven Kehitys Oy pitää tiiviisti yhteyttä yrittäjiin ja 
oli mm. mukana Pudasjärven Yrittäjien syysretkellä 11.9. 
Piipposen Pirtillä Kouvalla. 

Pudasjärven Kehitys Oy:n työntekijät Jukka Koutaniemi, 
Auvo Turpeinen ja Sari Turtiainen keskustelemassa Pudas-
järven Yrittäjien puheenjohtaja, kehitysyhtiön hallituksen 
jäsen Tommi Niskasen kanssa (vasemmalla). 

Pudasjärven Kehitys 
Oy auttaa pk-yrityksiä
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
yrityspalvelujen kautta yrit-
täjä saa maksutta henkilö-
kohtaista ja luottamuksel-
lista neuvontaa esimerkiksi 
sopivien rahoituskanavien, 
yhteistyökumppanien, sekä 
liiketonttien ja -tilojen löytä-
miseen. Kehittämistiimissä 
ovat yrittäjien apuna niin yri-
tysneuvoja, matkailun yritys-
kehittäjä kuin lähiruoka-asi-
antuntijakin. 

Koronakevät aiheutti yri-
tyskentässä odotetusti neu-
vonnan ja tuen tarvetta ja tä-
hän tarpeeseen vastattiin. 
Pudasjärven yritykset akti-
voituivat hyödyntämään tar-
jolla olleita erilaisia yritystu-
kia ja koronatukia on saatu 
Pudasjärvelle tähän men-
nessä jo 1,3 miljoonan euron 
edestä. Syntyneen hakemus-

ruuhkan vuoksi osa tukiha-
kemuksista on rahoittajavi-
ranomaisilla vielä toistaiseksi 
käsittelemättä, joten koko-
naissumma voi vielä nous-
ta. Erilaisia yritystukimuoto-
ja on edelleen käytettävissä, 
joten niistä ja yrityksen ke-
hittämisestä kiinnostuneen 
kannattaa ottaa yhteyttä Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n yri-
tyspalveluihin. 

Pudasjärven Kehitys Oy 
auttaa elinkaarensa kaikissa 
eri vaiheissa olevia yrittäjiä ja 
yrityksen perustamista suun-
nittelevia henkilöitä yrityspo-
lulla eteenpäin. Järjestämme 
yrityksille suunnattuja info- 
ja verkostoitumistilaisuuksia 
tarpeen mukaan. Viimeisim-
pänä tapahtumana järjestet-
tiin Pudasjärvellä omat lähi-
ruoka- ja käsityömarkkinat, 
jossa yritykset saivat tuo-

da omaa tarjontaansa esille. 
Kesän ja syksyn mittaan on 
tehty myös kyläkierrosta ja 
kuultu kylien omista kehittä-
missuunnitelmista.

Tarjolla on myös kaupun-
gin keskustassa sijaitsevia lii-
ketontteja ja –tiloja eri kokoi-
sille ja monen eri toimialan 
yrityksille. Verkkosivujem-
me kautta löytyy tietoa myös 
kaupungin tarjoamista lo-
ma-asuntotonteista Syötteen 
Luokkavaarassa. Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n pääasialli-
sina viestintäkanavina ovat 
yrityksille lähetettävät säh-
köpostitiedotteet, verkkosi-
vut ja FB-sivu, joita kannat-
taa seurata. 

Sari Turtiainen, 
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy
www.pudasjarvenkehitys.fi

Katse kohti tulevaa - yritysneuvojan katsaus
Digitalisaation ja sähköis-
ten kaupankäynnin väli-
neiden hyödyntäminen on 
noussut koronan aikana sel-
keästi esille. Se on jopa mer-
kityksellisin tekijä jatkos-
sa yrityksen kehittämisessä. 
Tältä osin pyrimme tarjoa-
maan yrittäjille lisää tietoa ja 
osaamista eri kumppanuuk-
sia ja asiantuntijaverkostoa 
hyödyntäen. Moni taho tar-
joaakin yrityksille syksyn 
mittaan maksuttomia we-
binaareja aiheesta ja jaam-
me niistä tietoa yrityksille. 
Toivomme myös saavam-
me yrityksiltä toiveita, min-

kälaisille yrityskoulutuksille 
tai -tilaisuuksille olisi tarvet-
ta.

Koronatukien osalta odo-
tamme tietoa, päättääkö val-
tio jakaa yrityksille edelleen 
koronatukia ja missä muo-
dossa. Tiedotamme aktiivi-
sesti yrityksille, mikäli van-
hoihin tukimuotoihin tai 
tukiehtoihin tulee muutok-
sia. Jatkossakin olemme yrit-
täjien tukena erilaisten yri-
tystukien haussa.

Toimitilojen osalta on 
yrittäjähaku menossa Hy-
vän Olon Keskuksen kah-
teen liiketilaan ja kahvilaan. 

Yrittäjien toivotaan esittävän 
kiinnostuksensa kehitysyh-
tiölle 30.11. mennessä. Ke-
hitysyhtiön kautta saa myös 
tarkempia tietoa tiloista ja 
niiden käytöstä. Edellä mai-
nituissa asioissa voi olla yh-
teydessä Pudasjärven Kehi-
tys Oy:ssä Auvo Turpeiseen.

Alueellinen yhdistys 
perustettavana
Pienten yritysten osalta, jot-
ka tarjoavat sosiaali-, terve-
ys-, hyvinvointipalveluja tai 
-aktiviteetteja, kotonasumi-
sen palveluja mukaan lukien 
korjaus- ja remontointipal-

veluja, sekä kuljetuspalvelu-
ja, on suunnitteilla perustaa 
alueellinen yhdistys. Yh-
distyksen tarkoituksena on 
edistää jäsentensä yhteistoi-
mintaa, vahvistaa alan ja yri-
tysten kilpailukykyä, jakaa 
toimialoille keskeistä tietoa, 
sekä toimia vaikuttajana alan 
toimintaedellytysten kehit-
tämisessä julkishallinnolli-
siin toimijoihin. Tarve asial-
le on noussut voimakkaasti 
esille etenkin nyt, kun mie-
titään alueellisesti palvelun-
tuotantomalleja ja yksityisen 
sektorin palveluntuottajien 
roolia koko ketjussa. Tässä 

nousee esille palvelusete-
lin tuottaminen, tuottajien 
valinta ja palvelujen tuot-
taminen arvonlisäverotto-
masti sosiaalisin perustein. 
Alustavasti perustamises-
ta päättäminen ja perusta-
miskokous on suunnitel-
tu pidettäväksi 6.10. kello 
16.30 SoteNoste -hankkeen 
työpajan yhteydessä Susi-
raja Campillä Taivalkos-
kella. Yrittäjät ovat tilai-
suuteen tervetulleita!

Auvo Turpeinen, 
yritysneuvoja
Pudasjärven Kehitys Oy

Yritysneuvoja Auvo Tur-
peinen palvelee.
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TEMREX OY
Jääsalontie 20, Oulu 
avoinna ma-pe 8-18, la 10-16.
P. (08) 520 8919

TEMREX RAAHE
Pajuniityntie 27, Raahe 
AVATAAN LOKAKUUSSA
P. 050 3638223

TEMREX ROVANIEMI
Keskusväylä 4, Rovaniemi 
avoinna ma-pe 8-16
P. 050 411 8868

TEMREX VANTAA
Nilsaksenpolku 2, Vantaa
avoinna ma-pe 8-16
P. 050 409 0018

VERKKO
KAUPPA

PARHAAT TYÖVAATEMERKIT LOGOMERKKAUKSIN SAMAN KATON ALTA

MEILTÄ MYÖS PALOTURVAPALVELUT MM.SAMMUTINHUOLLOT!

TAIVALKOSKEN KESKUSTAN PALVELUT
VAIN PUOLEN TUNNIN PÄÄSSÄ SYÖTTEELTÄ.
TUTUSTU RUSKAN VIIKKO-OHJELMAAN!

Lorem Ipsumvisittaivalkoski.fi
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Puhuri Oy suunnittelee 
tuulivoimapuistoja Pudasjärvelle
Puhuri Oy suunnittelee Pu-
dasjärvelle tuulivoimapuis-
toa, jonka sijoituspaikka 
on Pudasjärveltä koilliseen 
Kuusamontien pohjois-
puolelle. Tuulivoimahanke 
koostuu kahdesta erillises-
tä alueesta, tuulivoimapuis-
toon on suunnitteilla useita 
kymmeniä tuulivoimaloita. 
Hankealueen suurimmat 
maanomistajat ovat Kivarin 
ja Pärjänsuon yhteismetsät.

Hankkeesta on tiedotet-
tu alueen noin sadalle maan-
omistajalle kahdella eri kir-
jeellä, joista ensimmäisessä 
on tiedotettu tuulivoima-
hankkeen suunnittelusta ja 
toisella kirjeellä toiminnan-
harjoittaja on toimittanut 
vuokrasopimusasiakirjat 
maanomistajille. Kohtuulli-
sen ajan kuluttua tuulivoi-
mayhtiö on tiedustellut kir-
jeiden perille saapumisesta 
alueen maanomistajilta ku-
ten hyviin tapoihin kuuluu. 
Se haluaako maanomistajat 
allekirjoittaa maanvuokra-
sopimuksen Puhurin kans-
sa jää jokaisen omaan har-
kintaan, yhtiö ei painosta 
ketään vastentahtoisesti al-
lekirjoittamaan sopimus-

ta, kertoo Puhuri Oy:n han-
kekehityspäällikkö Harri 
Ruopsa. 

Alueen maanomistajat 
ovat Ruopsan mukaan ak-
tiivisesti ottaneet myös itse 
yhteyttä hanketoimijaan. 
Pärjänsuolle kokoontui kes-
kiviikkona 2.9. toistakym-
mentä maanomistajaa ky-
selemään ja kuulemaan 
Yhteistuuli tuulivoimahank-
keesta. Ruopsan mukaan 
vastaavia tilaisuuksia voi-
daan järjestää maanomista-
jien näin halutessa. Perin-
teisesti tuulivoimayhtiö on 
järjestänyt isomman, yhtei-
sen tilaisuuden kaikille alu-
een maanomistajille, mutta 
valitettavasti korona-aikana 
viruksen leviämisen vuok-
si ei uskalleta ottaa kokoon-
tumisriskiä ja järjestää isom-
paa tilaisuutta. Pärjänsuon 
tilaisuudessa keskusteltiin 
ulkoilmassa vuokrasopi-
muksen sisällöstä sekä tuu-
livoimaan liittyvistä tekijöis-
tä kuten niiden tuottamasta 
äänestä sekä yleisesti hank-
keesta. Ruopsan mukaan 
hanke herättää kysymyk-
siä sekä mielipiteitä puoles-
ta ja vastaan. Merkittävästi 

enemmän Ruopsa on saanut 
palautetta hankkeen kannat-
tajilta. 

Kaupunginvaltuusto 
päättää  
osayleiskaavasta
Puhurin hankekehityspääl-
likkö Harri Ruopsan mu-
kaan alustavissa suunnitel-
missa on rakentaa alueelle 
6-8 megawatin tehoisia tuu-
livoimaloita, joiden lapakor-
keus olisi maksimissaan 300 
metriä. Tallaisia voimaloita 
ei ole vielä edes markkinoil-
la, mutta on hyvä varautua 
teknologian kehitykseen riit-
tävän ajoissa. Tarkkaa voi-
maloiden lukumäärää ei täs-
sä vaiheessa voida sanoa, 
tähän vaikuttaa YVA pro-
sessi sekä luontoselvitykset.

Ruopsa kiittää, että Pu-
dasjärven kaupunginhalli-
tus on hyväksynyt Puhuri 
Oy.n kaavoitusaloitteen, jot-
ta prosessi saadaan liikkeel-
le. 

-Lopullisen hyväksyn-
nän tai hylkäävän päätök-
sen tuulipuiston osayleis-
kaavalle antaa Pudasjärven 
kaupunginvaltuusto, kertoo 

Ruopsa. 
Mikäli hanke toteutuu 

merkittävimpiä hyötyjiä 
ovat kiinteistöveron muo-
dossa Pudasjärven kau-
punki ja sen asukkaat eikä 
tuulivoimapuiston käytön 
aikaista työllistämisvaiku-
tusta sovi unohtaa. 

Ruopsa korostaa, että 
tuulivoimahankkeet teh-
dään nykyään markkinaeh-
toisesti eli kokonaan ilman 
valtion tukea.  

Puhuri Oy on vuonna 
2010 tuulivoiman tuotan-
toon perustettu yhtiö, jon-
ka omistaa 28 suomalais-
ta pääosin kuntaomisteista 
energiayhtiötä. Sen hallin-
noimien tuulipuistojen ko-
konaisteho on tällä hetkellä 
68 MW.

Parhaillaan Puhurilla on 
rakenteilla Parhan Pyhäjoel-
la ja Hankilan Haapavedellä 
tuulivoimapuistot.

Kehityshankkeita on me-
neillään Haapavedellä, Kan-
nuksessa, Pyhäjärvellä, Raa-
hessa, Sallassa, Siikalatvalla 
ja Kärsämäellä sekä Pudas-
järvellä. HT

Osallistuin keskiviikkona 2.9. Pärjänsuolla kyläläisten järjestä-
mään keskustelutilaisuuteen alueelle suunniteltuihin tuulivoi-
mahankkeisiin liittyen. Paikalla oli toistakymmentä maanomis-
tajaa ja asukasta sekä tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n edustaja. 
Viimeisten viikkojen aikana useat kylän asukkaat ovat lähes-
tyneet minua, oman alueen tuttua luottamushenkilöä, ja ker-
toneet huolistaan ja avoimista kysymyksistä esimerkiksi vuok-
rasopimuspohjaan liittyen. Osa on omatoimisesti perehtynyt 
asiaan ja tietojensa valossa vastustivat voimakkaasti suunnitel-
tuja tuulivoimala-alueita. Huoli ja vastustus ovat perusteltuja. 

Tilaisuudessa olin niin sanotun kuunteluoppilaan roolissa, 
keskustelu kulki kyläläisten ja maanomistajien kysymysten sii-
vittämänä tuulivoimayhtiön edustajan vastaillessa esitettyihin 
kysymyksiin. Lopulta minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin 
tiukasti puuttua suoraan sanottuna valheellisiin ja harhaanjoh-
taviin väitteisiin. Olennaisin asia lienee se, että vaikka kaupun-
ginhallitus on aiemmin hyväksynyt osayleiskaavan laadinnan 
aloittamisen, se ei tarkoita, että hankkeet on lopullisesti hy-
väksytty. Lopullisesta kaavasta päättää aikanaan valtuusto, kaava 
joko hyväksytään tai hylätään. 

Vuokrasopimuksessa on määritelty vuokraajan oikeudesta 
siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle maanomistajaa kuule-
matta. Tilaisuudessa tuotiin esille, ettei yhtiöllä ole aikomusta 
siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi 
ulkopuoliselle sijoittajaryhmälle. Tämä on pelkkää sanahelinää. 
Lähikunnassamme Iissä eri toimijan osalta kaksi voimala-aluetta 
on myyty Saksaan ja kolme eteläkorealaiselle sijoittajaryhmäl-
le. Sama trendi on nähtävillä ympäri maan. Puhuri Oy on toimi-
nut näin itsekin muun muassa Kopsassa, jossa vuonna 2013 val-
mistunut tuulivoimala-alue siirrettiin sijoittajalle vuonna 2016. 
Kauniita puheita riittää, ratkaisevaa on vain ja ainoastaan vuok-
rasopimuspaperin teksti. Suosittelen vahvasti maanomistajia 
käyttämään sopimuspapereita asiantuntijan arvioitavana, jotta 
vastuukysymykset selkiytyvät. Esitetty väite, että mahdollisis-
sa voimaloiden purkutapauksissa (esimerkiksi yhtiön ajautues-
sa konkurssiin) yhtiön takana vaikuttavat monet osin kunta-
omisteiset yritykset vastaisivat purkukustannuksista, on täysin 
virheellinen ja vailla minkäänlaista totuuspohjaa.

Epämiellyttävän piirteen asiaan tuo se, että maanomistajille 
on soiteltu perään ja moitittu, ettei sopimusta ole allekirjoitet-
tu. Tämä on puhdasta painostusta, eikä sitä tule hyväksyä. Maan-
omistajalla on täysi oikeus olla allekirjoittamatta sopimusta, pe-
rustelematta, mikäli sen parhaaksi katsoo.

Mirka Väyrynen

Keskustelutilaisuus 
tuulivoimahankkeista 

Pärjänsuolla, 
muutamia huomioita

Tuulivoimaloita suunnitellaan oman kyläni Pärjänsuon alueel-
le ja siitä on tuulivoimayhtiö ottanut alueen maanomistajiin yh-
teyttä. Henkilökohtaisesti olen muodostanut kantani asiasta ja 
käynyt keskustelua Sdp:n valtuutettujen ja Sdp:n paikallisyhdis-
tyksen johtokunnan jäsenten kanssa. Olemme yksimielisesti 
hyväksymässä tämän Tuulivoimapuiston rakentamisen. Kasvava 
energiantarve ja tarve hidastaa ilmaston lämpeämistä on joh-
tanut siihen, että joudutaan miettimään uusia energianlähteitä. 

Tuulivoima on yksi tärkeä energian tuotantomuoto. Tuuli-
voima on lähes päästötöntä energiaa ja sillä on merkittävä roo-
li ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Rakentamisen ja huollon 
vaiheessa syntyy jonkun verran päästöjä. 

Tuulivoimapuistot on sijoitettava niin, että niistä ei aiheu-
du haittaa Tuulivoimapuiston vaikutuspiirissä oleville asukkaille. 
Täytyy myös ottaa huomioon, että sekä Tolpanvaaran tuulivoi-
mapuisto ja uusi suunnitteilla oleva Tuulivoimapuisto toteu-
tuessa suunnitelmien mukaisesti tuo Pudasjärven kaupungille 
kiinteistöveroa tämänhetkisten laskelmien mukaan noin kak-
si miljoonaa euroa vuodessa. Nämä tulot ovat hyvin turpeel-
lisia kunnan toiminnan kannalta mm. palveluiden järjestämisel-
le kuntalaisille.

Tuula Kuukasjärvi

Tuulivoima 
kannatettavaa

Nälkäpäiväkeräyksellä auttamaan
Punaisen Ristin Nälkäpäiväkeräys järjestetään 24.-26.9. Suomes-
sa katastrofirahaston varoilla autetaan mm. tulipaloissa kotinsa 
menettäneitä perheitä, annetaan henkistä tukea, kotoutetaan tur-
vapaikanhakijoita ja tuetaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toi-
mintaa.

Ulkomailla toimitaan katastrofeissa ja konflikteissa. 
-Tavoitteena Pudasjärvellä on aikaisempien vuosien tapaan 

saada hyvä tuotto ja Punaisen Ristin näkyminen kunnan keskus-
taajamassa. Pudasjärvellä on saatu avustusrahoja saman verran 
takaisin, kuin mitä on kerätty, kertoo keräysvastaava Esa Erkkilä. 

Keräyksessä on tänä vuonna uutena torstaina 24.9. hernekeit-
totarjoilu Alpo Illikaisen soppatykistä S-marketin edessä. Keitosta 
voi jokainen suorittaa keräykseen vapaaehtoisen maksun. Tarjoi-
lu alkaa kello 10 ja kestää niin kauan kuin keittoa riittää. Illikaisen 
kertoman mukaan soppatykkiä onkin kaipailtu Kurenalle, koska 
poikkeusaikana mm. vappujuhlien peruuntuessa hernekeittoa on 
saatavissa keskustassa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Herne-
keittotarjoilupaikalla ovat myös paikalliset Punaisen ristin aktiivit 
paikalla esittelemässä vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja SPR -yh-
distyksen toimintaa. 

Perinteinen Nälkäpäivän lipaskeräys toteutetaan myös tors-
taina-perjantaina 24.-25.9. liikkeiden edustoilla Pudasjärvellä. Ke-
rääjinä ovat yhdistyksen aktiivien lisäksi OSAO:n lähihoitajaopis-

kelijat ja Hirsikampuksen oppilaat. 
Keräykseen voi osallistua myös tekstiviestillä, MobilePaylla, 

tai laittaa raha suoraan tilille OP FI52 5000 0120 4156 73, viite 
451021550489, jolloin summa viitteen avulla kohdistuu Punaisen 
Ristin Pudasjärven osaston toimintaan. Yhdistyksellä on menos-
sa 70-toiminnan juhlavuosi. Marraskuulle on suunniteltu juhliakin, 
mutta vielä on mietinnässä juhlien ajankohta joko tämän vuoden 
lopulla tai ensi vuoden alkupuolella.

-Joka tapauksessa juhla pidetään, toteaa osaston puheenjoh-
taja Esa Erkkilä.

Hän myös toivoo vapaaehtoisten kerääjien ilmoittautuvan hä-
nelle puh. 040 508 6259, sähköposti e.kerkkila@hotmail.com HT

Viikonloppuna 5.-6.9. suun-
nistajat kokoontuivat pe-
rinteisestä metsäsuunnis-
tuksesta poiketen sprinttien 
merkeissä. Lauantaina oulu-
lainen SK Pohjantähti järjes-
ti tuplasprinttikisat Tuiran 
kaupunginosassa ja sunnun-
taina aluemestaruuskisan 
areena oli Ylikiimingin kes-
kusta. Pudasjärviset onnis-
tuivat hyvin molempina päi-
vinä. 

Silja Alahäivälä sprinttira-
dalla Tuirassa. Kuva Petri 

Karjalainen.

Suunnistajille 
menestystä

Tuloksia:
Oulu: D12 3. Silja Alahäivälä, 
H55 2.Tapani Alahäivälä, H55 4. 
Antti Härkönen, D55 2. Maire 
Kosamo, H65 10. Matti Suorsa    
Am-sprintti: D12 2. Silja 
Alahäivälä, H21 6. Esa Hietala, 
D55 3. Maire Kosamo HT 
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Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.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

Jenna Timonen-Nissi Pudasjärven lahja Lapin painonnostolle
Pudasjärvellä syntynyt, ja 
siellä lapsuutensa neljä en-
simmäistä vuotta viettänyt 
Jenna Timonen-Nissi (12v), 
on noussut Suomen painon-
nostourheilussa ikäluokas-
saan jo Suomen parhaim-
mistoon.

Ounasvaaran Atleet-
ti Klubia edustava Jenna 
muutti perheensä muka-
na Rovaniemelle yhdeksän 
vuotta sitten ja painonnos-
ton hän aloitti Ounasvaaran 
Atleetti Klubin punttikou-
lussa vuonna 2016.

Jennan suuri läpimurto 
ikäluokkansa Suomen par-
haimmistoon on tapahtu-
nut tänä vuonna 2020. Jen-
na voitti alle 15-vuotiaiden 
SM-kultaa ja alle 17v SM-
hopeaa sarjassa 76 kiloa 
heinäkuussa Rovaniemel-
lä järjestetyissä nuorten alle 
15/17v Suomen mestaruus-
kilpailuissa. 

Jennan Suomen mesta-
ruuden arvoa lisää se että 
hän oli koko SM-kilpailu-
jen nuorin SM-kultamitalis-
ti alle 15-vuotiaiden ikäluo-
kassa.

Painonnostossa  
kiehtoo sen teknisyys
Jenna kertoo aloittaneensa 
painonnoston 8-vuotiaana 
kaverinsa kanssa ja ihastu-
neensa heti lajiin sen tekni-
sen haastavuuden takia.

”Minua on kiehtonut 

painonnostossa tietenkin 
koko laji ja sen asettamat 
fyysiset vaatimukset, mut-
ta erityisesti sen vaatima 
korkea teknisen osaamisen 
taso huipputasolle pääse-
miseksi” kertoo Jenna sii-
hen, mikä häntä painonnos-
tossa viehättää.

Jenna kertoo harjoittele-
vansa tällä hetkellä kovina 
viikkoina 5 kertaa viikos-
sa painonnostoa ja siihen 
tulevat vielä oheisharjoit-
teet päälle. Keveinä viikkoi-
na painonnostoharjoittelun 
määrä tippuu kolmeen har-
joitukseen viikossa.

”Harjoittelun määrä on 
juuri minulle sopiva täl-
lä hetkellä ja tuloskehityk-
seni on ollut tasaisesti nou-
seva koko ajan. Tuntuu 
mukavalta kun tulokset ja 
tekniikka kehittyvät koko 
ajan”, kertoo Jenna tämän 
hetkisestä harjoittelustaan.

Jenna on valittu myös 
Lapin urheiluopiston pai-
nonnoston yläkouluakate-
miaan, missä nuoret lah-
jakkaat yläkoulua käyvät 
painonnostajat totuttelevat 
ammattimaisempaan laji-
harjoitteluun.

”Yläkouluakatemia on 
tarjonnut loistavat puitteet 
kokonaisvaltaiseen harjoit-
teluun opiskelun ohessa. 
Olen saanut yläkouluaka-
temiasta paljon uutta tietoa 
harjoitteluun, ravintoon ja 

kaikkeen huippu-urheiluun 
liittyviin asioihin”, kehuu 
Jenna Lapin urheiluopiston 
yläkouluakatemiaa.

Jenna muutti tänä kesä-
nä Rovaniemeltä Muonioon 
äitinsä luokse ja samalla 
tuli huoli, miten harjoitte-
lu mahtaa onnistua uudes-
sa kotipaikassa.

Jennan äiti Laura pani 
Muoniossa toimeksi ja Jen-
nalle tehtiin Muonion kou-
lun liikuntatiloihin oma 
painonnostolava ja hom-
mattiin painonnostoväli-

neet. Jenna on kesän harjoi-
tellut Muoniossa ja käynyt 
isänsä Jussin luona Rova-
niemellä ja samalla harjoi-
tellut valmentajansa Ari 
Moilasen kotisalilla.

”Kaukovalmennus on 
onnistunut hyvin, vaikka 
etäisyyttä on parisataa ki-
lometriä. Panen nostoista-
ni videoita valmentajalleni 
ja hän kertoo mihin asioihin 
kannattaa kiinnittää huomi-
ota tekniikassa”, kertoo Jen-
na tämän hetkisestä harjoit-
telutilanteestaan.

Olympialaiset  
tähtäimessä
Nuoresta iästä huolimatta 
Jennalla on selkeät tavoit-
teet painonnostossa. Tavoit-
teena on päästä edustamaan 
Suomea arvokisalavoille jo 
ensi vuoden (2021) aikana.

”Vuoden 2021 tavoittee-
na on rikkoa tulosraja nuor-
ten alle 15-vuotiaiden EM-
kisoihin Puolaan. Tulosraja 
sarjassani on 131 kiloa ja täl-
lä hetkellä ennätykseni on 
120 kiloa. Eli kymmenen ki-

lon parannus tietää edustus-
paikkaa EM-lavalle”, kertoi 
Jenna lähiajan tavoitteistaan 
painonnostossa.

Mutta suurin haave ja ta-
voite Jennalla painonnos-
tossa on päästä nostamaan 
tulevaisuudessa olympia-
laisissa. Sen tavoitteen saa-
vuttamiseksi Jenna tekee 
määrätietoisesti töitä harjoi-
tussalilla kotonaan Muoni-
ossa ja leireillä valmentajan-
sa Ari Moilasen kotisalilla 
Rovaniemellä. AJM

Jenna Timonen-Nissi ja hänen valmentajansa Ari Moilanen.

Jenna työntämässä 63 kiloa, jolla voitti Suomenmestaruu-
den alle 15v SM-kisoissa. Alle 17v SM-kisoissa Jenna tuli 
hopealle. Jennan sarja on 76 kiloa.

8
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUATAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainen

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

eräKesKus
anon ase ja tuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Palveluhakemisto

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
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Lähiruokatuotannolla on aina markkinarako
Kuluneen vuoden aikana pai-
kallista elintarviketuotan-
toa on pyritty Pudasjärvel-
lä aktivoimaan monin eri 
tavoin koronasta huolimat-
ta. Paikkakunnalla on reip-
paita ja sinnikkäitä tuottajia, 
jotka ansaitsevat huomiota 
ja kannustusta. Tarpeen tul-
len tuottajille tarjotaan apuja 
vaikkapa markkinoinnissa tai 
kontaktien hakemisessa. Tuot-
tajille ja kiinnostuneille on jär-
jestetty webinaareja kuten os-
taja-tuottaja Matchmaking, on 
vierailtu Pesiölän puutarhalla, 
esitelty tuotteita lehtijutuilla, 
blogeissa ja videoilla, hankit-
tu ja jaettu taustatietoa, ko-
koonnuttu lähiruokatiiminä 
pohtimaan tuottamiseen liit-
tyviä asioita. Lampureille on 
tulossa oma Lampureiden ilta 
Liepeen pappilassa 1.10. Jos 
sinulla on enemmän tai vä-
hemmän lampaita, ilmoittau-
du mukaan. 

Puhdasjärven Kehityksen 
toteuttama Kyläkierros, jos-
sa kaupunki on kumppani-
na, on paraillaan käynnissä. 

Tätä kirjoittaessa 12 kylästä jo 
seitsemässä on vierailtu. Mikä 
oiva tapa kuulla kylien erilai-
sia tarinoita, verkostoitua ja 
keskustella maaseudun kehit-
tämisen ja lähiruoan tuotta-
misen näkökulmista. Jokainen 
kylä on erilainen ja jokaisella 
alueella on oma kulttuurinsa. 
Kyliltä löytyy monenlaista toi-
mintaa ja osaamista. On ollut 
ilo huomata, että omavaraisen 

puutarhatuotannon lisäksi ol-
laan kiinnostuttu kasvisten 
tuottamisesta myös myyn-
tiin. Kyläiltoihin saa osallistua 
myös naapurikyliltä. 

Mennään markkinoille 
ja toreille
Pudasjärven lähiruoka-ja kä-
sityömarkkinat pidettiin 23.8. 
sunnuntaina Rajamaanran-

nassa. Aluksi näytti siltä, että 
sateet ja myrskytuulet riivai-
sivat markkinoita koko päi-
vän ja tapahtumaa uhkasi 
kato markkinakansan taholta. 
Toistakymmentä myyjää nos-
ti myyntitelttojaan pystyyn 
ja odotteli vierailijoita sateen 
ja tuulen vihmoessa. Sää on-
neksi selkeni ja tapahtumaan 
syntyi oikeaa markkinatun-
nelmaa, myyntiä, ruokailua 
ja iloista puheensorinaa kera 
musiikin, jota soitteli Marko 
ja Vauhko Varsa bändeineen. 

Myyjät esittelivät ja myivät 
tuotteitaan; vihanneksia, juu-
reksia, lankaa, tekstiilejä, kala-
purkkeja, lihasoppaa, kahvia, 
munkkeja, hilloa, koruja, pah-
kaesineitä, puuveistoksia, jal-
kayrttejä, kakkuja ja muita lei-
vonnaisia. Markkinoille näytti 
olevan tilausta ja sen toivottiin 

toteutuvan tulevinakin vuosi-
na. Myös Lähiruokatorin vi-
rittely aloitettiin muutama 
viikko sitten. Joka toinen per-
jantai toistuvalle lähiruokato-
rille kaivattaisiin lisää uusia 
tuottajia, esimerkiksi leivonta-
ja puutarhatuotteiden myy-
jiä. Keskuskeittiö muistuttaa 
edelleen, että se ottaa vastaan 
paikallisia elintarvikkeita, pie-
niäkin määriä. Kannattaa olla 
yhteyksissä Ruokapalvelu-
päällikkö Heidi Timoseen.

Koulutusta puutarhan 
perustamiseen
Jos mielii opetella puutarha-
tuotantoa, esimerkiksi kas-
vihuoneen perustamista, sii-
hen on tarjolla maksutonta 
koulutusta Kempeleen Puu-
tarha-alan OSAOn verkko-

opintoina. Aivan oikein, 15 
opintopisteen puutarha-alan 
tutkinnonosakoulutusta jär-
jestetään nyt myös etänä. Kou-
lutukseen on paraillaan haku 
päällä Kempeleen OSAOn 
verkkosivuilla. Kempeleessä 
voi opintoja halutessaan jat-
kaa ja valmistua vaikka puu-
tarhuriksi, viherrakentajaksi 
tai floristimestariksi. 

Tapahtumatiedotus ja yri-
tysesittelyt sekä kuvia ja tari-
noita kyliltä ja retkiltä löytyy 
Pudasjärven Kehityksen lähi-
ruoka-asiantuntijan blogikan-
sioista. Ollaan yhteyksissä: p. 
050 505 5850 tai sirkku.kian-
to@pudasjarvi.fi.

lähiruoka-asiantuntija
Sirkku Kianto
Pudasjärven Kehitys Oy

Lähiruoka- ja käsityömarkkinoilla oli tarjolla monenlaisia 
paikkakunnalla kasvatettuja vihanneksia ja juureksia. Ne 
tekivät hyvin kauppansa. Kuva Sirkku Kianto

Janne Sorosen markkinateltta toimi täydellisesti. Se kesti hyvin myös loppupäivästä pääl-
le hyökänneen myrskyn. Kuva Sirkku Kianto

Pudasjärven Kehitys Oy yhdessä kaupungin kanssa kylävierailulla Yli-Siurualla. Hirvi-
pirtillä oli mukava kuulla innokkaiden kyläläisten ajatuksia. Siuruallakin asioita viedään 
eteenpäin tarmokkaasti ja yhteistuumin. Kuva Sirkku Kianto.

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä
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Pudasjärven Näyttämö ry esittää komedian:

KAKSI AKKAA

Esitykset:
la 26.9. klo 14.00 ja 17.00
su 27.9. klo 11.00 ja 14.00

ESITYKSET
KOSKENHOVIN SALISSA
Koskenhovinkuja 93100 Pudasjärvi

TERVETULOA!

Liput: 8€ 
Lisätiedot ja
lippuvaraukset:
puh. 044 974 5195
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry

käsikirjoitus: Rauno Juhannusvuori
ohjaus: Senja Latvala

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA
Tanssit salissa

Avoinna:
• MA 13.00-20.00 • TI 13.00-20.00 • KE 13.00-02.00 • TO 13.00-20.00 

•  PE 15.00-04.00 • LA 15.00-04.00 • SU 15.00-20.00

Lauantaina 19.9.
klo 22.00-01.30

JORE 
SIltala
lippu 12 € sis. ep.

lippu 5 € sis. ep.

Perjantaina 18.9.

Lauantaina 26.9.
klo 22.00-01.30

TU
LO

SS
A:

yöN  
hEtKI
lippu 12 € sis. ep.

lippu 5 € sis. ep.

KaRaOKE
wINtISSä
DJ hammER

klo 00.00-03.30

KaRaOKE
wINtISSä
DJ hammER

klo 00.00-03.30
klo 21.00-03.30

klo 21.00-03.30

siuruan Kylä ry 
 pitää yleisen

syysKoKouKsen 
perjantaina 2.10.2020 klo 18.00 
Hirvipirtillä kahvitarjoiluineen.

Tervetuloa! 

pintamon paliskunnan
syysKoKous

pidetään pe 25.9.2020 klo 18 Kuren kylätalolla.
Käsiteltävät asiat: Poronhoitolain 3 pykälän asiat 
ja henkilövalinnat seuraavalle 3-vuotiskaudelle. 

Tervetuloa! Hallitus

Korentojärven 
Kalaveden osakaskunta
Koronarajoitusten vuoksi siirretty

sääntömääräinen 
vuosiKoKous 

pidetään Hirvaskosken koululla 
su 4.10.2020 klo 15.00.

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle 
kuuluvat sääntömääräiset asiat.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on asianosaisten 
nähtävissä 11.10.2020 alkaen Merja Herukalla 

os. Hirvasvaarantie 46, 93270 Sotkajärvi.
Hoitokunta

PUDASTORI
HENKILÖKOHTAISTA

Haen ystävää. Etsitään pa-
riskuntaa tai yksinäistä nais-
ta ystäväksi. Ikä noin 50 v. ja 
vanhemmat soittakaa niin jutel-
laan. P. 044 910 7441. 

MYYDÄÄN

MyyDääN 
Hirsinen niliaitta, 
tervattu lautakatto 
P. 0400 252 699.

MYYDÄÄN Uudenveroiset 
kitkarenkaat 4 kpl. Koko 195-
60 R16. Hinta 200 €. Peugeot 
2008 vanteilla hinta 450 €. P. 
040 912 7016. 

VUOKRATAAN

VUOKRATAAN Osittain kalus-
tettu yksiö Kurenalla, Naa-
mangantie 1 B 14, 33,5 m². 
Vuokra 350 € / kk. Myös osto-
mahdollisuus. P. 0400 180 757.

VUOKRATAAN Rivitalosta 
4h + k + s, 88 m².  P. 040 755 
4941.

syötteen taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

torstaisin sarakylän alueelta 
rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
arto 0400 244 195, seija 040 507 2318

taksi piipponen oy avoimet ovet 
Marikaisjärven toimitalolla su 27.9. klo 15.

Tervetuloa tutustumaan uudistettuihin tiloihin! 
Kahvitarjoilu. Osoite: Marikaisentie 406

Kongasjärven Kisa-poikien
tiliKoKous 

ti 29.9. klo 18 Marikaisjärven toimitalolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! 

Kuntaliitto teetätti touko-kesäkuussa 2020 kuntalaiskyselyn, 
jonka kohderyhmänä oli yhteensä 30 500 täysi-ikäistä kunta-
laista 43 tutkimuskunnassa, joista Pudasjärvi oli yksi kaupunki. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 10 812 kuntalaista. Pudasjärveltä ky-
selyyn vastasi 135 kuntalaista.

Tuoreen tutkimustiedon mukaan enemmistö, 59 prosent-
tia, vastanneista kuntalaisista, arvioi oman kotikuntansa sijoit-
tuvan melko tai erittäin hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa 
”hyvä asua ja elää” -kilpailussa. Yhteensä 11 prosenttia vastan-
neista arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin huonosti. 

Pudasjärviset nostivat kolmen tärkeimmän asian joukkoon 
oman paikkakunnan vahvuuksissa luonnonläheisyyden, hyvän 
asuinympäristön ja perheen ja muut läheiset. Lisäksi tärkeäk-
si koettiin hyvät palvelut ja turvallisuus. 

Vastaukset tukevat myös vuonna 2019 saatuja tuloksia Mei-
dän Pudasjärvi –kyselystä.

Kysymykseen missä kunnassa tai kaupungissa olisi hyvä asua 
ja elää, pudasjärveläiset arvioivat Pudasjärven sijoittuvan astei-
kolla 1-5 kohtaan 3,25. Vastauksia oli yhteensä 135 kappalet-
ta, jotka jakaantuivat seuraavasti: hyvin tai ei hyvin/ei huonosti 
61,48 % ja 12,59 % huonosti.

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärviset uskovat oman 
kotikuntansa vahvuuksiin 

kuntalaiskyselyssä

Muistiviikon aloittaa Muistimessu 
su 20.9. klo 10 seurakuntatalolla.

Syksyn Muistikahvilat:
Ti 13.10. klo 14-15.30 Diabeteksen ehkäisyn ja  
hyvän hoidon merkitys aivoterveyteen
Ti 17.11. klo 14 – 15.30 Musiikkia mielelle
Lisätietoja Maarit Lampela 040 718 1707 

Syksyn muistitoimintaa 
Pudasjärvellä

Koskenhovilla su 20.9.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Järjestyksessään 11. Huippukymppi juostaan lauantaina 
19.9. Syötteellä. Lähtö on kello 14 Iso-Syötteen rinteiden 
juurelta. Huippukympissä on omat sarjansa kilpajuoksijoil-
le ja kuntoilijoille sekä naisille että miehille ja junioreille. Se 
on myös yleisötapahtuma. Junioreiden 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 paikan kohdalta.

www.huippukymppi.fi 
Reitti lähtee Iso-Syötteen juurelta Romekievarilta ja päät-
tyy tunturin huipulle Hotelli Iso-Syötteen pihalle. Matka on 
10 kilometriä, ja se ei vielä hätkähdytä, mutta viimeisellä 
2,7 kilometrin matkalla imetään mehut kilpailijoista. Nou-
sua loppuosuudella on 202 metriä ja nousun jyrkkyys on 
paikoin yli 15 astetta. 
Tavoiteaika naisille on 38 min 50 sek ja miehille 33 min 
30 sek. 

Tapahtuman järjestäjän Pudasjärven Urheilijoiden piirissä 
on ennakoitu, että kuka tahansa selvästi alle 30 minuu-
tin kympin juoksija pystyy tavoiteajan miehissä alittamaan. 
Huippukympin yhteydessä on kestävyysseminaari perjan-
tai-iltana 18.9. klo 18 Hotelli Isosyötteellä. Annemari ekara 
– harjoittelu marraskuusta 2019 tähän päivään – tavoittee-
na olympiamaraton. Miten voin estää ylikunnon – KONT-
ROLLIHARJOITTELU – siitä kertoo Esko Paavola.
Useimmille huippukympissä tärkeintä ei ole voitto, vaan 
osallistuminen. Jokainen, joka tässä kisassa jaksaa maa-
liin saakka, voi myöntää itselleen henkilökohtaisen kulta-
mitalin.
Naisten kisaan starttaa myös Annemari Kiekara – tavoite-
aika tavoitteena.

Huippukymppi 
- kestävyysjuoksijan kiirastuli

Syötteen alueen poluilla juostaan 21 ja 38 km:n polkujuok-
su – lähtö Romekievarilta ja maali Hotelli Isosyötteen pi-
hassa. Reitin varrella on kolme huoltopistettä – maalissa 
huoltoa. Osanottomaksuun kuuluu hotellin sauna- ja suih-
kupalvelut ja päivällinen.

www.isosyotetrailrun.com

Veteraanisarjoissa reittiennätyksistä bonusta ja kaikkien 
kesken arvotaan lahjakortteja ja muita palkintoja. Molem-
missa juoksuissa jokainen osallistuja saa osanottomitalin 
ja sarjojen parhaat palkitaan.

ISOSYÖTE- CLASSIC TRAIL RUN – polkujuoksu
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

11

PUDASJARVI.FI

PUUTARHAJÄTTEEN VASTAANOT-
TO SYKSYLLÄ 2020
Puutarhajätteen vastaanotto järjestetään Pudasjär-
ven siirtokuormausaseman kompostointialueella 
Kiertokaaren valvomana kahtena lauantaina: 26.9. ja 
10.10. klo. 9.00-15.00. 
Alueelle saa tuoda vain ruohovartisten kasvien osia 
ja lehtiä. Siirtokuormausasema sijaitsee osoitteessa 
Kuusamontie 823.
Risut, oksat sekä tontinraivauspuut Pudasjärvellä 
ottaa vastaan HKP Niskala Oy osoitteessa Kuusa-
montie 328.
Vastaanottoalue on avoinna ma-pe 7.00 – 17.00, so-
vittaessa myös viikonloppuisin. Yritys tarjoaa myös 
noutopalvelua. HKP Niskala Oy, p. 040 756 4503

HAITALLISET VIERASLAJIT
Haitallisten vieraslajien osalta noudatetaan Kierto-
kaaren ohjeita. Leviävät osat eli juurakot ja siemen-
kodat voidaan hävittää laittamalla ne tavanomaisen 
polttokelpoiseen jätteen keräysastiaan. 
Muut kasvuston osat voidaan toimittaa normaa-
lin puutarhajätteen vastaanottopaikalle edellisten 
ohjeiden mukaan lajiteltuna. Kitkemisajankohdalla 
on väliä! Kevät on paras aika kitkemiseen jolloin 
kasvit ovat vielä pieniä ja kitkemisaluetta on helppo 
seurata kesän edetessä.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun seudulla asukkaita 
pyydetään keskittymään erityisesti lupiinin, palsa-
min, jättiputken ja kurttulehtiruusun kasvustoihin.

Tekniset ja ympäristöpalvelut

PUDASJARVI.FI

SELLAISTA 
ELÄMÄ ON

Runomies Reijo Vähälä esittää yleisön toiverunoja 
ja –lauluja kirjastolla ma 21.9. klo 17.30 alkaen. 

Käy jo ennakkoon kirjastolla katsomassa  
listaa ohjelmistosta!

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

MARJOJEN OSTAMINEN  
ON PÄÄTTYNYT
Kaupungin ruokapalvelut on saanut ostettua kiitettä-
västi hyvänlaatuista paikkakuntalaista marjaa Hirsi-
kampuksen keskuskeittiön pakasteeseen. Marjojen 
viimeinen vastaanottopäivä oli pe 11.9.2020.

Kiitos kaikille poimijoille!

Ruokapalvelut

Omat mittarit sydänterveyden arvioinnissa
Pudasjärven alueen Sydän-
yhdistyksen syyskauden 
aloituskerhossa seurakun-
takeskuksessa. 7.9. vierai-
li TtM, sydänfysioterapeutti 
Pro Mari Halkola Kiimingis-
tä. Pudasjärveläisille hän tuli 
tutuksi KiiFys fysikaalisesta 
hoitoyrityksestään noin nel-
jän vuoden ajalta viime vuo-
den elokuuhun saakka, jol-
loin Coronaria Fysioterapia 
Oy osti yrityksen ja yhdisti 
omiin toimintoihinsa. Halko-
lan kanssa oli myös yllätys-
vierailijana musiikinammat-
tilainen Aira Siuruainen 
Kalliola, jotka esittivät yhteis-
laulua ja Aira säesti kerhossa 
lauletut yhteislaulut. 

Suomalaisväestön merkit-
tävimmät sydän- ja verisuo-
nisairauksien riskitekijät ovat 
kohonnut verenpaine, diabe-
tes, ylipaino, veren kohon-
neet rasva-arvot, liikkumat-
tomuus ja tupakointi. Lisäksi 
muiksi riskitekijöiksi luokitel-
laan matala HDL-kolesteroli-
pitoisuus, suuri triglyseridi-
pitoisuus, insuliiniresistenssi, 
lihavuus, liikunnan vähäi-
syys, perinnölliset tekijät, tu-
koksiin ja verenvirtaukseen 
liittyvät tekijät, psyykkiset ja 
sosioekonomiset tekijät, anti-
oksidantit ja muut ravintote-
kijät, infektiot, korkea ikä ja 
miessukupuoli. 

Sydänterveyden arvi-
oinnissa kotimittareista tär-
keimpiä ovat mittanauha ja 
henkilövaaka. Näiden tun-
nuslukujen perusteella voi-
daan laskea BMI (body mass 
index) joko laskimella tai siir-
tämällä BMICalculator -so-
vellukseen. Lihavuus on yli-
määräisen rasvakudoksen 
kertymistä kehon eri osiin 
mm. sisäelinten ympärille. 
Terveyden kannalta vaaral-
lista on vyötärölihavuus, jol-
loin vatsaonteloon kertynyt 
liikarasva lisää sydän- ja ve-
rosuonisairauksien riskiä. 
Mittaus- ja arviointiohjeet sy-
dan.fi/fakta/painoindeksi/. 
Henkilövaakoihin on liitet-
tynä usein kehonkoostumus-
mittausmahdollisuus kehon 
ja raajojen lihasmassan, nes-
teen, rasvaprosentin, viske-
raalisen rasvan ja painon mit-
taamiseen.

Aktiivisuusmittareik-
si sopivia ovat askelmittari 
(kävelyyn ja juoksuun mit-
taavat matkaa, aikaa ja ener-
giankulutusta), matkamitta-
ri (mittaa kuljettua matkaa 
ja tehoa) ja sykemittari (mit-

taa ja tunnistaa sydänlihak-
sen yksittäisen sähköimpuls-
sia - lyöntitiheyttä eli sykettä 
sekä näyttää harjoituksen to-
dellisen rasituksen harjoit-
teluvaikutuksen reaaliajas-
sa). Kuntopyörän, kävely- ja 
juoksumaton mittarit mittaa-
vat sykettä, matkaa, aikaa ja 
tehoa.

Verenpaineen  
kotimittausta voi 
harjoitella
Verenpaineen kotimittaus-
ta on hyvä harjoitella ja tun-
nistaa verenpaineen lisäk-
si myös oma leposyke (esim. 
aamulla verenpainemittaril-
la juuri herätessä). Harjoitte-
lun aikaista sykettä, veren-
painetta ja happiosamäärää 
on hyvä mitata ja tunnis-
taa miten arvot laskevat le-
posykettä kohti rasitukses-
ta palautuessa. Moderneissa 
verenpainmittareissa on ryt-
mihäiriön tunnistin ja jopa 
EKG:n mittausmahdollisuus.

Langattomia rannekemit-
tareita on myynnissä useita 
eri malleja. Mitattuja (sydän-
käyrää, sykevälivaihtelua, 
energiankulutusta, harjoitte-
luannosta ym.) suureita voi-
daan siirtää älypuhelimen 
muistiin. Monet mittarit tes-
taavat kunnon sekä määrittä-
vät henkilökohtaiset sykealu-
eet kertoen millaisella teholla 
tulisi harjoitella.

Hengitysfunktiomittareis-
ta PEF ja mikrospira mittaa-
vat keuhkojen toimintakykyä 
(maksimaalinen ulospuhal-
lus, maksimaalinen sisään-
hengitys, sekuntikapasiteetti, 

huippuvirtaus ja vitaalikapa-
siteetti). Nämä ovat nykyisin 
edullisia hankkia ja sopivat 
kotimittauksiin sekä seuran-
taan hyvin.

Oma arviointiin sopii 
myös liikesuorituksien tois-
tojen laskeminen esimerkiksi 
kyykyt, voimasuoritukset tai 
painonnosto (ei akuuttivai-
heessa). Ravinnon saannin 
arvioinnin tueksi hyödylli-
siä ovat mm. fineli.fi, sydan-
merkki.fi ja sydan.fi/testit/. 
Digiajan kotona tehtäviä 
mittauksia ovat myös kapil-
laariverimittaukset kuten 
verensokeri- ja hemoglobii-
nimittaus tai Marevan (INR) 
hyytymisaikamittarilla ja sii-
hen liittyvällä tietokoneohjel-
malla. Sydänfysioterapeutin 
ohjaamissa sydänvalmen-
nusryhmissä hyödynnetään 
langattomia ohjelmia hyö-
dyntäen älytekstiilejä (paitoja 
ja housuja EKG- ja EMG -mit-
tauksiin). 

Vastuu omasta  
terveydestä  
lisääntymässä
Tavoitteena ollut kolmen 
miljardin kustannussäästö on 
kasvanut hyvinvointiyhteis-
kuntamme talouden kriisiy-
tyessä koronan mutkistaessa 
sote -uudistusta. Uudistu-
va sote edellyttää niin kansa-
laisilta kuin hoiva-ammatti-
laisilta digitalisointia, jolloin 
tieto liikkuu ja kansalaiset si-
toutetaan yhä enemmän koti-
oloissaan itsemittaamiseen ja 
-hoitoon mitatun tiedon vä-
littyessä suojatussa ympäris-
tössä hoitavalle taholle. Jul-

kisessa terveydenhuollossa 
omamittauksien seurannat 
laajenevat, kansalaisten vas-
tuu omasta terveydestään li-
sääntyy ja myös valintojen 
vaikuttamismahdollisuudet 
lisääntyvät.

Modernit älypuhelimiin 
ladattavat sovellukset oman 
terveyden arvioitiin harp-
paavat aimo askelia eteen-
päin. Vain rohkeasti seu-
raamalla ja harjoittelemalla 
voimme kansalaisina pysyä 
digi- ja älyteknologiassa mu-
kana. Telelääketiede käsitte-
lee reaaliaikaisesti kansalais-
ten tietoja erikoisohjelmilla 
siirtäen tietoja langattomana 
spesialisteille etäkonsultoita-
viksi. Oulun yliopistossa ke-
hitetty internetpohjainen On-
nikka-painonhallintasovellus 
innostaa metabolisen oireyh-
tymän ehkäisyyn elämänta-
paohjauksella. Oululainen 
Bittium tarjoaa terveyden-
huollon teknologiaratkaisuja 
biosignaalien mittaamiseen, 
monitorointiin ja seurantaan 
kardiologian, neurofysiologi-
an, kuntoutuksen, työtervey-
den ja urheilulääketieteen 
osa-alueilla. Bittium tunne-
taan myös maailmalla lan-
gattomasta EKG-sovellukses-
taan. Oma sydänterveyden 
”diagnosointi” on kuiten-
kin syytä varmistaa lääkärin 
kanssa oikean hoitotasapai-
non varmistamiseksi.

Tässä ajassa on varsin 
merkityksellistä sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen tietopank-
kina toimiminen. Myös pai-
kalliset sydänyhdistykset an-
tavat kokemus-, vertais- ja 
asiantuntijatietoa erityisiin 
elämäntilanteisiin liittyen 
sairauksista, vammoista sekä 
palvelu-, tuki- ja etuusmuo-
doista. Sydänyhdistykset te-
kevät vapaaehtoistoimijoi-
densa avulla arvokasta työtä 
sydänterveytemme edistä-
miseksi. Tutustua kannat-
taa myös internetissä Yliopis-
tosairaaloiden kehittämään 
terveyskylä -sivustoon. On-
nea elämäntapamuutokseen 
https://www.terveyskyla.
fi/terveyskyl%C3%A4n-pal-
velut/sovellukset/motivis-
ti sekä tietotestiin https://
www.terveyskyla.fi/sydan-
sairaudet/pohdi-ja-testaa/. 

Mari Halkola 

Sydänliiton kouluttaja Mari Halkolan esittelemät omahoitovälineet ja mittarit kiinnostivat 
Pudasjärven Sydänyhdistyksen kerhoväkeä. 

Mari Halkolan esitys kiinnosti reilua 30 paikalle kokoontunutta sydänkerholaista. Seuraa-
vassa kerhossa 5.10. vierailee Sydänpiirin toiminnanjohtaja Tiina Jurvelin Oulusta. 
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Tervetuloa 
elämänturva- 
tapaamiseen

 

LähiTapiola Pohjoinen on pohjois- ja keskipohjanmaalaisten 
oma paikallinen elämänturvayhtiö. 

Asiakaspalvelu puh. 08 814 2500 | lahitapiola.fi | pohjoinen@lahitapiola.fi

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy.  
Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

LÄHELLÄSI

EL
ÄMÄNTURVAA

Keskittämällä voit säästää vakuutusmaksuissa 17% ja 
saada lisäksi S-ryhmän bonusta jopa 5%.

Tarkemmat tiedot Omaedusta ja S-ryhmän  
Bonuksesta löydät: lahitapiola.fi/edut

Vakuutusasiat, säästäminen ja sijoittaminen - rakennetaan 
yhdessä sinulle ja perheellesi sopiva ratkaisu! Tapaamisessa 
käymme läpi sinun ja perheesi elämäntilanteen turvallisuuden, 
terveyden ja talouden näkökulmista. Elämänturvatapaaminen 
onnistuu toimistoillamme tai näppärästi verkkotapaamisena 
vaikka kotisohvalta käsin!

Varaa aika tapaamiseen lahitapiola.fi/ajanvaraus tai 
numerosta 08 814 2500.

●  Induktiomoottori 
●  ruostumattomat  keraamipinnoitetut 

männät
●  pumpun pääty messinkiä
●  teräsvahvistettu korkeapaine letku 10 m
●  automaattinen  

moottorinsammutus
●  ohituskäyttö

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

SYYSTARJOUKSET
MS 170 
Pieni ja ärhäkkä   

● 4,1 kg
● 1,2 kW/1,6 hV
● 30,1 cm2

199€

MS 201 C-M 
kevyt voiManPeSä
● 3,9 kg
● 1,8 kW / 2,4 

hV
● 35,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic 699€
ergoStart
-kevytkäynniStyS 
Malli 759€

MS 261 C- M  
kuuSikon kauhu

● 4,9 kg
● 3,0 kW / 4,1 hv
● 50,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

699€

MS 241 C-M MetSien 
MonitoiMikone

● 4,5 kg
● 2,3 kW / 3,1 hV
● 42,6 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

599€

MS 194 C-e  uuSi 
tehokkaaMPi Malli!

● 3,6 kg
● 1,4 kW/1,9 hV
● 31,8 cm

399€

MS 231
tehokaS yleiSSaha

● 4,8 kg
● 2,0kW/2,7 hV
● 42,6 cm2 399€

FS 410 C eM k 
MetSäraivuri 
iSoilla 
oMinaiSuukSilla
● 8,4 kg
● 2,0 kW
● 41,6 cm3

● M-Tronic

879€

FS 460 C eM k vahva 
MetSäraivuri 
vaativaan Makuun 
● 8,4 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,6 cm3

● M-Tronic
● X-Treem- ammattivaljaat

989€

traPPer  500 t3b 
● Takuu 
 6 vuotta/8000 km
● Nopeus rajoitettu 

sähköisesti 60 
km/h

● Verovähennysoi-
keus  
ammattikäytössä

● Karkeat 26” maas-

torenkaat
● Erillisjousitus myös 

takana
● 2WD / 4WD säh-

köisesti valittavissa
● Kytkettävä  

etutasauspyöräs-
tön lukko

● vetokoukku/vinssi
5590€

500 t3b ePS
6390€

ChaSer 
550 ePS eFi t3b  
6990€

HD 10/122TS  

599€

PainePeSuri
● Pumpun pääty messinkiä
● Ruostumattomasta  

teräksestä valmistetut keraami-
pinnoitetut männät

● Säädettävä paine
● Kuivakäyntisuojaus
● Ohituskäyttö
● Puhdistusaineen imutoiminto
● Letkukela

699€

1152 TST
PainePeSuri  

RUNSAS VALIKOIMA 
LEHTIPUHALTIMIA
akkumalliT

99€
ALKAEN

PolTTo-
mooTTorimalliT 
ALKAEN 175€
rePPumalliT
ALKAEN 349€

liikkeemme 
avoinna:

ma-pe
 9-17

ERÄ PUUTARHAKONEITA 
POISTOHINNOIN!

eState 3098 h

(norm. 2745,-)  2 kpl 

at3 98 ha rM 2 r

(norm. 299€) 

rM 2 rC

(norm. 449€) 

lb 146 i  akku-
ruohonleikkuri   
(norm. 499€) 

129 C triMMeri

● X-Treem- 
ammatti-
valjaat

MSa 140 C-b  
akku-
MoottoriSaha    
● 2,6 kg
● sis. AK30 

akku ja 
AL101 laturi

299€

● hydrostaattiveto
● keräävä/allesilppuava

● hydrostaattiveto
● sivulle heittävä

● allesilppuava

● allesilppuava
● kevyt käynnistys

1450€
(norm. 1590€)   1 kpl 

2500€

265€

375€
(norm. 249€) 

445€

215€

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

●  kuivakäynti-
suojaus

●  kompakti 
salkkumalli


