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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

TIISTAINA 30.9.2014
APTEEKKI PALVELEE

klo 9.00-17.00
ATK-järjestelmän vaihdon vuoksi

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

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14. Tervetuloa!

Puh. 0500 907 819, 
www.juotasniemi.com

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi

Palvelemme 26.9. alkaen ma - pe  klo 9-17.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Lihankäsittely Juotasniemi Ay

· TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA 
  PAKKAUSPALVELU

· KYLMÄSAVULIHA

· LÄMMINSAVULIHA

· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä

· KYLMÄSAVUMEETWURSTI väh. 8 kg/erä

· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA

ym. asiakkaiden omista raaka-aineista

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

Torstaista 
alkaen

nauTa-sika
jauheliha

1 kg

5,99
rs

kevyT
perhenakki

560 g

2,49
rs

menTos
karkkipaTukka

37,5 g

2,00
3 kpl

Taivalkosken 
leipomo

varrasleipä
3 kpl/375 g

1,99
pss

Taivalkosken 
leipomo

sokerimunkki
10 kpl/500 g

2,59
pss

norm. 4,95

smurffi 
Tikkarimuki
tikkareita 10 kpl

4,50
kpl

NYT!

21,90

20,00 24,90

20,00 29,90

nukenraTTaaT alkaen

Ti-Ti nalle kuuTioT

selkänojasuoja
hellokitty, Cars

4,30

8,90
lasten muisTipeliT alkaen

muumien sienireTki 
lauTapeli 19,00

peliko maTkapeliT

34,50
skila miesTen TuulihousuT

9,95

38,70

44,50
novita naisTen mekko

alpakka 100% villasukaT

Beavers naisTen neuleTakki

36,90
novita pörrösukaT 
myös liukuestepohjalla

5,50 3,90
aikuisTen lasTen

miesTen jousTofarkuT musta

5,60
1000 palan palapeli erilaisia

R-kauppias Pudasjärvelle ja Ranualle
Löytyykö sinusta positiivista ja myyntihenkistä asennetta sekä  
palveluhalukkuutta? Pidät ihmisistä ja nautit asiakastyöstä sekä haluat 
johtaa omaa tiimisiäsi menestymään kanssasi. Kaupallinen tausta,  
kokemus ketjumaisesta liiketoiminnasta sekä kokemus esimiestyöstä 
katsotaan eduksi, mutta ennen kaikkea sinusta löytyy energiaa ja  
reipasta kauppiashenkeä.

R-kioski tarjoaa sinulle mahdollisuuden menestyä itsenäisenä yrittäjänä 
Suomen suurimmassa franchisingketjussa. R-kauppiaana saat käyttöösi 
R-kioskin vahvan brändin, toimivan ja jatkuvasti kehittyvän  
myymäläkonseptin sekä monipuoliset tukipalvelut.

Kiinnostuitko?      
Tartu tilaisuuteen ja käy täyttämässä hakemus r-kioski.fi/kauppiaaksi
Lisätietoja R-kauppiastoiminnasta antavat aluepäällikkö  
Kristina Lehtimäki 046 875 1116 ja R-kioskin rekrytointi 020 554 4098. 

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

R-kioski on osa Reitan Convenience -yhtiötä, johon kuuluvat Narvesen Norjassa ja 
Latviassa, Pressbyrån Ruotsissa, 7-Eleven ja Shell/7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja 
Tanskassa, R-kiosk Virossa sekä Lietuvos Spauda Liettuassa. Reitan Convenience 

on markkinajohtaja jokaisessa toimintamaassaan. Vuonna 2013 Reitan 
Conveniencen liikevaihto oli EUR 1,8 miljardia ja myymälöitä sillä oli 2 500 ja 

työntekijöitä 16 500.
 

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 15.10., 
ke 22.10. ja ke 29.10. 

ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00
su suljettu
Puh.  020 752 8260

VUOSI-INVENTAARION 
vuoksi palvelemme

pe 26.9.  klo 7.00-12.00.
Lauantaina 27.9. liikkeemme on SULJETTU.

Palvelemme jälleen ma 29.9. normaalisti
Hyvää viikonloppua!

TERVETULOA!
OMPELU- JA SAUMAUS-

KONEIDEN
myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO SARAAN Puistotie 2 A 1 

Pe 26.9.2014 klo 10.00-16.30 

Erä ESITTELY-
KONEITA

-30%

Esittelyssä mukana 
suositut koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

Ompelupalvelu
Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 

Puh. 040 960 5392 
Avoinna: 

MA-PE 10 - 17

Verhoissa ja 
naistenvaatteissa 

uutuuksia! 

Lasten
tyynyLiinat 

2 kpl/10€ 
Erä 

kaitaLiinOja 
7€/m 

HUIPPUKYMPPI
TÄMÄN LEHDEN LIITTEENÄ:
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
LOMALLA

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija, 
taitto
Jenni Peltoniemi
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Messu  seurakuntakodis-
sa su 28.9. kello 10,  Jaakko 
Sääskilahti, Juha Rauhala, 
Jukka Jaakkola.
Puoli kuuden kirkko seu-
rakuntakodissa pe 26.9. 
kello 17.30, Marko Väyry-
nen, Tiina Inkeroinen.
Kirpputori Kanttorilassa 
ke 24.9. kello 10-13 
Ystävänkammari kokoon-
tuu seurakuntatalolla tiis-
taisin  kello 12. Tervetuloa 
mukaan osallistumaan uu-
det ja vanhat!

Sauvakävely tiistaisin kel-
lo 18, kokoonnutaan Liepeen 
väentuvalle, lopuksi iltakah-
vit  ja  iltahartaus.
Kuorot: Vox Margarita ke 
24.9. kello 18, kirkkokuoro to 
25.9. kello 18,  lapsikuoro to 
25.9. kello 16.30.
Nuorisotyö: Nuorten iltakah-
vila Rönö pe 26.9. kello 18.
Puoli kuuden kirkko  pe 
26.9. kello 17.30, Marko ja Tii-
na.
Rippikoulun lauantaipäivä: 
talviripari ja kesä I, la 27.9. 
kello 9.30-13.15 seurakunta-
kodissa, oma kynä mukaan.
Varhaisnuorisotyö: Kerhot 
alkavat viikolla 39.
- Maanantaisin kello 16-17      

Palloilukerho 9-13v. Laka-
rin koulun sali.

- Tiistaisin kello 16.30-18 
Kokkikerho (6-9 vuotiaat) 
seurakuntatalo, Kanttorila 

(täynnä).
- Keskiviikkoisin kello 17-

18.30 Kokkikerho (10-13 
vuotiaat) seurakuntatalo, 
Kanttorila.

- Keskiviikkoisin kello 17-
18.30 Puuhakerho Livon 
koulu.

- Torstaisin kello 16-17.30 
Monitoimikerho (7-10 
vuotiaat) seurakuntatalo, 
Rönö.

-  Sunnuntaisin kello 16.30-
18 Puuhamuksut (6-13 
vuotiaat) Hetepirtti, Hete-
kylä.

Partiotoiminta: Sudenpen-
nut (7-9 vuotiaat) keskiviik-
koisin kello 17-18 seurakun-
tatalolla ja SeikkailijaTarpojat 
(10-13 vuotiaat) keskiviikkoi-
sin kello 18-19 seurakuntata-
lolla. Erityisesti sudenpen-
tujen ryhmä kaipailee uusia 
innokkaita tyttöjä ja poikia. 

Lisätietoja partiotoiminnasta: 
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040 
571 46 36/Tiina.
Perhekerhot: seurakuntako-
dissa ke 24.9. ja to 25.9. kel-
lo 10-13. Iltaperhekerho seu-
rakuntakodissa to  25.9. kello 
16.30-18.30.  Korpisen per-
hekerho  ke 24.9. kello 10-
13. Sarakylän koululla päivä-
kerhotilassa ke 1.10. kello 11 
(isovanhemmat tervetulleita  
Sarakylän perhekerhoon)
Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa perjantai-
sin, 2-3- vuotiaiden ryhmä 
kello 9.30-10.15 ja 4-5- vuo-
tiaiden ryhmä kello 10.30-
11.15. 
Lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodin päiväkerhoti-
loissa perjantaisin kello 9.30 
-12. Ilmoittautumiset (08) 882 
3100. 
Sotaorpotunnuksen ja val-

tiovallan kunnianosoi-
tuksen luovutus Pudas-
järven rekisteröityneille 
sotaorvoille  ti 30.9. kello 
10, seurakuntatalon rippi-
koulusalissa. Tilaisuudes-
sa mukana Seppo Turunen 
ja Pekka Perä.
Rauhanyhdistykset:  Om-
peluseurat Yli-Livolla 
Aini Koivukankaalla pe 
26.9. kello 18 (Iivari Jur-
mu). Lauluseurat Saraky-
lässä Heidi Mannisella su 
28.9. kello 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 28.9. kello 
17 (Urpo Illikainen, Jaakko 
Sääskilahti).
Kastettu: Inka Lilja Mer-
tala 
Haudattu:  Maria Karo-
liina Leinonen 88v, Mat-
ti Johannes Männikkö  73 
v, Vesa Kullervo Hemmi-
lä  51 v.

Maatalouskonehuoltoa kaikkina 
vuorokauden aikoina

Syötteelle Muhokselta va-
jaa vuosi sitten muuttanut 
Aki Uronen aloitti elokuun 
puolen välin jälkeen uuden 
Maatalouskonehuolto Uro-
nen -yrityksen. 

-Olen ollut traktori-
en ja koneiden kanssa te-
kemisissä nuoruudesta, lä-
hes lapsesta, lähtien ja aina 
kiinnostunut myös niiden 
korjaamisesta ja huolta-
misesta. Yrittäjyydestä on 
myös kokemusta Muhok-
selta, jossa hän toimi jonkin 
aikaa koneyrittäjänä. Siel-
lä myös alkoi työn ohessa 
maatalousteknologian opis-
kelu OSAO:n Muhoksen yk-
sikössä, jossa on menossa 
viimeinen vuosi, kertoi Aki 
Uronen. 

Yrittäjyyden alkamis-
ta helpotti TE-keskuk-
sen myöntämä starttiraha, 
Finnveralta Uronen sai al-
kupääomaa liikkuvan kor-
jaamokaluston ja niiden 
kuljettamiseen tarvittavan 
auton hankkimiseen sekä 
Business Oululta arvokkai-
ta neuvoja. 

Työalueena Urosella on 
Kuusamo-Oulu akseli. Trak-

Aki Urosen tarvitsema korjauskalusto ja varaosava-
rasto kulkevat pakettiautossa mukana korjauskohtee-
seen. 

torien ja peltotyökoneitten 
huollot ja korjaukset hän 
on valmis tekemään tarvit-
taessa kaikkina vuorokau-
den aikoina. Apua löytyy 
myös maatilojen metallira-
kentamisissa. Työruuhkan 
tai suuremman työn sattu-
essa Urosella on tiedossa 
korjaustaitoista ja osaavaa 
työapua, mutta jatkuvasti 
palkattua työvoimaa hän ei 

vielä ole harkitsemassa. 
Pudasjärveläissyntyinen 

avovaimo Tuula Lantto toi-
mii henkisenä tukena ja he 
suunnittelevat myös lähi-
aikana muuttamista Hir-
vaskoskelle. Uusi yrittäjä 
oli kiinnostunut liittymään 
myös Pudasjärven yrittäjien 
jäseneksi. 

Heimo Turunen

Ulla Majava Vuoden 
Taivalkoskelainen

Taivalkosken Yrittäjät järjes-
tivät perinteiset Elomarkki-
nat elokuun lopulla. Yleisöä ja 
markkinamyyjiä oli runsaasti. 
Vuoden taivalkoskisena pal-
kittiin projektipäällikkö Ulla 
Majava, joka vetää Taivalkos-
ken Kuohun Uutta Työtä Tai-
valkoskelle –hanketta. Pal-
kinnon luovuttivat yrittäjien 
puheenjohtaja Pekka Väärä-
niemi, kulttuurituottaja Merja 
Vihinen ja Ulla Fabritius. 

Yrittäjillä oli myös omassa 
pisteessään markkina-arpojen 

myyntiä, jotka myytiin lop-
puun jo ensimmäisenä mark-
kinapäivänä perjantaina. Ve-
nepaketin voitti Esko Nevala, 
kylpytynnyrin Martti Vep-
sä Ylikiimingistä ja kotakeit-
tiön Kati Turpeinen. Yrittäjät 
ovat suunnitelleet pitävänän-
sä joulunavaustapahtumia 26-
29.11 ja pikkujoulua vietetään 
lauantaina 29.11. Iso-Syötteel-
lä yhdessä Pudasjärven Yrit-
täjien kanssa.

HT, kuva Asta Kivelä

Uutta Työtä Taivalkoskelle –hanketta vetävä projekti-
päällikkö Ulla Majava palkittiin Elomarkkinoilla Vuoden 
Taivalkoskelaiseksi.

Pieni lapsi pyytää isää lukemaan lasten 
Raamattua. Isä kysyy lapselta, ”Mistä 
kohdasta luetaan?” Vastaus yllättää isän. 
”Lue siitä kun Jeesus kuolee”, vastaa lap-
si. Isän ajatukset ovat ristiriitaiset. Onko 
Jeesuksen ristiinnaulitseminen liian vä-
kivaltainen jopa lasten Raamatun ker-
tomuksissa. Hän yrittää ehdottaa toista 
kertomusta, mutta lapsi ei anna periksi. 
Lopulta Isää kysyy suoraan, ”Miksi halu-
at kuulla sen kertomuksen?” ”Siksi, kun 
Jeesus ei kuitenkaan kuollut, vaan Hän 
jatkoi elämistä.”

Sinä, joka luet tätä kirjoitusta ehkä 
kodissa tai jossakin muualla, pysähdy 
hetkeksi. Siirrä ajatukset Raamatun ta-

pahtumiin ja uskon kysymyksiin. Naiset, 
jotka tulivat Jeesuksen haudalle teke-
mään surutyötään, voitelemaan Jeesuk-
sen ruumiin hyvältä tuoksuvilla yrteillä, 
näkivät suuren kiven vieritetyn pois hau-
dan suulta. Naiset katselivat epäuskoisi-
na tyhjää hautaa. Raamatun kuvaus ta-
pahtuneesta on lohduton. Naiset itkevät 
epätoivoista itkua. Itkun samentamin sil-
min he eivät huomaa enkeliä, vaan luu-
levat häntä puutarhuriksi. ”Mihin olet 
vienyt herramme ruumiin”, he kysyvät. 
Vastauksessa oli jotain samaa kuin pie-
nen tytön vastauksessa isälleen, miksi 
hän halusi kuulla Pääsiäisen tapahtumis-
ta. ”Miksi etsitte elävää kuolleitten jou-

kosta. Ei Hän ole täällä”, enkeli kertoi.
Missä Jeesus on nyt? Voiko Herraa 

Jeesusta etsiä väärästä paikasta ja vielä 
luulla Hänen siellä olevan. ”Mitä Te Gali-
lean miehet katsotte taivaalle. Niin kuin 
näitte hänen sinne menevän, hän kerran 
tulee takaisin.” Jeesuksen seuraajille jäi 
tehtäväksi todistaa näistä tapahtumista. 
Yksi käsky ylitti nyt kaikki muut tehtävät. 
Oli tehtävä kaikki kansat samalla taval-
la Jeesuksen seuraajiksi kastamalla heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Jos olet lukenut tähän asti hartaus-
tekstin, paljastuu koko Raamatun tär-
kein salaisuus. Jeesus jatkaa, ” Ja katso, 
Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät 

maailman loppuun asti.” Jeesus on usko-
vaisten luona ja sieltä hänet voi löytää. 
Jeesus kehottaa katsomaan pientä lasta. 
Sellainen sinäkin olet ollut, Jumalan valta-
kunnan ensimmäinen. Sinä voit tulla vielä 
samanlaiseksi uskomalla yksinkertaises-
ti, että syntisi on sovitettu Jeesuksen ni-
messä ja veressä.

”Luetaan isä Raama-
tusta se kohta, kun Jeesus 
kuolee.”

Jaakko Sääskilahti

Lasten evankeliumi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven uudesta kou-
lukampuksesta tulee tiet-
tävästi maailman suurin 
hirsirakenteinen rakennus-
kompleksi. Kontiotuote Oy 
toimittaa rakennukseen yli 
28 kilometriä hirttä, josta 
valtaosa on järeää 275 mm 
vahvaa lamellihirttä. Pää-
urakoitsijana projektissa toi-
mii Lemminkäinen Talo Oy, 
joka on tilannut hirsiosat 
asennettuina Kontiotuo-
te Oy:ltä. Hirsiasennukset 
alkavat työmaalla marras-
kuussa 2014.

Lemminkäinen rakentaa 
Pudasjärvelle hirsikoulu-
kampuksen elinkaarimallil-
la. Rakennuksen suunnit-
telun ja toteutuksen lisäksi 
rakennuksen hoito, ylläpi-
to, käyttäjäpalvelut sekä pal-
velusopimuksen aikaiset pe-
rusparannusinvestoinnit 
ovat Lemminkäisen vastuul-
la 25 vuoden palvelujakson 
ajan.

-Tiivis yhteistyö Konti-
otuotteen kanssa hankkeen 
suunnitteluvaiheen aikana 
on synnyttänyt sekä raken-
neratkaisuja että toiminta-
malleja, joiden myötä meillä 
on jatkossa hyvät edellytyk-

Kontiotuotteelta hirsiosat maailman 
suurimpaan hirsirakennukseen

set tarjota ja toteuttaa yh-
dessä myös muita vastaavia 
kohteita, kertoo aluejohtaja 
Marko Palonen Lemminkäi-
nen Talo Oy:sta.

Uuteen koulukampuk-
seen on tulossa tilat 800 op-
pilaalle. Rakennuskomplek-
sissa on neliöitä 9800 
sisältäen koulutilat ala- ja 
yläasteen sekä lukion oppi-
laille. Rakennuksen arkki-
tehtisuunnittelusta on vas-
tannut Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy.

-Pudasjärven kaupun-
gin omistamissa 1970- ja 
1980-luvuilla rakennetuis-
sa kiinteistöissä on esiinty-
nyt paljon sisäilmaongelmia. 
Sen sijaan viime vuosina ra-
kennetuista hirsirakentei-
sista toimistorakennuksista 
sekä 1200-neliöisestä päivä-
kodista on saatu käyttäjil-
tä niin hyvää palautetta, että 
Pudasjärven kaupunki päät-
ti jatkaa valittua hirsiraken-
tamisen linjaa myös uudessa 
koulukampuksessa, toteaa 

Hinnat voimassa to-su 25.-28.9.
ellei toisin mainita.

299rs
Ilman korttia 3,99 rs (7,98/kg)

449
HK naudan 
jauheliha 10%
600 g (7,48/kg)

rs 199
Costa rica kahvi
500 g (3,98/kg), myös tumma paahto 
rajoitus: 2 pkt/talous

pKt
Ilman korttia 5,99 rs (9,98/kg)

399
K-Menu edam 
juustoviipaleet
700 g (5,70/kg)

pKt
Ilman korttia 4,99 pkt (7,13/kg) Ilman korttia 2,95 pkt (5,90/kg)

Hevisti parempi
Uudistimme hedelmä- ja vihannesosastomme

069   KG

Gala omena
puola

-25 % -20 % -32 %

-25 %

K-Menu 
pekoni
280 g (8,89/kg)

pirkka Mainio
rasvaseoslevite
400 g 75 % (2,48 kg)

099   
rs 249   pKt

K-Menu marinoitu 
broilerinfileesuikale
500 g (5,98/kg)

Mausteisen jauheliha-
chorizokeiton reseptin löydät 

www.k-supermarket.fi

1€   
Erä 
jäätelöitä
53-162 g (6,17-18,87/kg) 
pingviini iso-tuutit, Jättis-tuutit, 
Ingman Iso s-tuutit, 
Magnum-puikot, Kingis-puikot, 
Fazer puikot ja tuutit

Kpl

rajoitus: yhteensä 10 kpl/talous

Valikoima vaihtelee 
kaupoittain

Edullisten hintojen puolesta
Tarjoukset voimassa to-su 25.-28.9.

normaalihinta 2,19€/rs

ERÄ!

putaan pullan 
ruisrouhevuoka 
siivu
800 g (3,06 kg) 245   

Kpl

499   KG

tuore 
kokonainen lohi
1-3 kg, Norja
rajoitus: 2 kalaa/talous

Hinnat voimassa to-su 25.-28.9.
ellei toisin mainita.

299rs
Ilman korttia 3,99 rs (7,98/kg)

449
HK naudan 
jauheliha 10%
600 g (7,48/kg)

rs 199
Costa rica kahvi
500 g (3,98/kg), myös tumma paahto 
rajoitus: 2 pkt/talous

pKt
Ilman korttia 5,99 rs (9,98/kg)

399
K-Menu edam 
juustoviipaleet
700 g (5,70/kg)

pKt
Ilman korttia 4,99 pkt (7,13/kg) Ilman korttia 2,95 pkt (5,90/kg)

Hevisti parempi
Uudistimme hedelmä- ja vihannesosastomme

069   KG

Gala omena
puola

20 v.

-25 % -20 % -32 %

-25 %

Edullisten hintojen puolesta
Kymppi kuussa lisää luo 10 000 uutta 

Osta

TYÖTÄ SUO-

MEEN

K-Menu 
pekoni
280 g (8,89/kg)

K-Menu 
emmental 
juustoraaste
250 g (7,40/kg)

185   
ps 249   pKt

K-Menu marinoitu 
broilerinfileesuikale
500 g (5,98/kg)

Mausteisen jauheliha-
chorizokeiton reseptin löydät 

www.k-supermarket.fi

1€   
Erä 
jäätelöitä
53-162 g (6,17-18,87/kg) 
pingviini iso-tuutit, Jättis-tuutit, 
Ingman Iso s-tuutit, 
Magnum-puikot, Kingis-puikot, 
Fazer puikot ja tuutit

Kpl

rajoitus: yhteensä 10 kpl/talous

Valikoima vaihtelee 
kaupoittain595   KG

Islannin 
kokonainen
rasvasilli 

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 25.-28.9.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

KIVUT KURIIN

E. Pajunen                                         Dr. Of Naprapathy

Vastaanotto ti 30.9.
Jalkahoitola Stressipiste,  Varastotie 5.
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rintaranka, iskias, 
migreeni, päänsärky ja monissa oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen tutkimus - korjaus/
tukipohjalliset. 

Koulukampustyömaalla on tehty jo pohjavaluja, joiden päälle maailman suurin hir-
sinen koulu pystytetään.

Kontiotuote Oy:n toimitus-
johtaja Jalo Poijula.

Kontiotuote Oy on maa-
ilman suurin hirsirakennus-
ten valmistaja. Yhtiön liike-
vaihto oli viime vuonna 56,3 
miljoonaa euroa ja vuosittai-
nen tuotanto noin 2000 hirsi-
rakennusta. Vientiä yhtiöllä 
on ympäri maailmaa yli 20 
eri maahan.

Kontiotuote tiedotus

Kiimingin HANNUKSESSA 
Kuusamontien varressa
”ONNELLISTEN 

IHMISTEN PÄIVÄ”
La 27.9 klo 10-15

Tuotemyyntiä ja mahdollisuus osallistua 
erilaisiin hoitoihin.

Tarjolla kevyttä lounasta ja kahvittelumahdollisuus.
Klo 16-17 Yhteislaulutilaisuus.
Tervetuloa!  VAPAA PÄÄSY! 

Lisätietoa esim. 
osallistujista hannus.kiiminki.dy.fi

- Tuoreena
- Palvina

- Hyytelönä
- Jauhelihana

- Täyslihasäilykkeenä

Laakamäen kotiliha
Heikki 0400 577 433

LIHA-AUTO
Viljapossua suoraan tilalta

Myyntiauto 
Pudasjärven 

torilla 
to 25.9. klo 8-14
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OSAO Pudasjärven yksikön Syysmarkkinat 2014
Erinomainen markkinapäivä!

Syysmarkkinoita on järjes-
tetty joka vuosi OSAO Pu-
dasjärven yksiköllä vuo-
desta 2002 lähtien. Niiden 
yhteydessä on järjestetty 
kansallisia kenttäratsastus-
kilpailuja. Syysmarkkinat 
on kaikille avoin tapahtuma, 
jossa on kahvittelua, erilaista 
ohjelmaa, arpojen myyntiä, 
kauppiaita, jotka ovat tulleet 
myymään tuotteitaan ja lap-
sille omaa touhuamista. 

Tämän vuoden markki-
noilla 13.9. oli erinomainen 
keli, ihmiset nauttivat kau-
niista säästä ja muiden seu-
rasta. 

Saimme tehtäväksi opet-
tajalta kirjoittaa syysmark-
kinoista sekä kansallisista 
kenttäratsastuskilpailuista 

lehtijutut. Lähihoitajaopis-
kelijat kiertelivät ympäri 
koulua haastattelemassa eri 
alojen opettajia ja opiskeli-
joita. 

Kuulimme monenlaisia 
meheviä juttuja ja nyt ker-
romme ne teille. 

Syysmarkkinat  
matkailupuolen silmin 
Haastattelimme matkailu-
puolen opettajaa Liisa Leh-
toa, joka opettaa mm. kotita-
loutta. Lähdimme etsimään 
Liisaa, joka oli täydessä työn 
touhussa opettamassa mat-
kailupuolen ykkösluokka-
laisia lempipaikassaan ope-
tuskeittiössä. Saimme Liisan 
arvokasta aikaa käytettäväk-
semme ja saimme haastatte-

Kuvassa lättyjä paistamassa ovat Johanna, Noora ja 
Laura, matkailun kolmosluokkalaiset.

lun.
”Millaiset olivat Syys-

markkinat matkailupuolen 
silmin?” 

-Tämän vuoden markki-
nat olivat menestyneimmät 
matkailupuolen hyväksi! Yli 
200 kävijää kävi meidän lät-
tykodassa ostamassa her-
kullisia lättyjä. Lisäksi kaik-
ki leivonnaiset, mitä teimme 
markkinoille myyntiin, me-
nivät kaupaksi, Liisa ylpeä-
nä kertoo. 

Syysmarkkinoille osal-
listuivat kaikki matkai-
lupuolen luokat. Ykkös-
luokkalaiset huolehtivat 
aulakahviosta, jossa oli 
myynnissä herkullisia lei-
vonnaisia, tuoreita munk-
keja, kahvia, pillimehuja ja 
kaikkea muuta herkullista. 

Kakkosluokkalaiset 
suunnittelivat lapsille meri-
rosvoradan, jossa oli myös 
kasvomaalausta. Rata oli las-
ten mieleen ja sillä kävi pal-
jon innokkaita lapsia. 

Kolmosluokkalaiset taas 
leipoivat kaikki leivonnaiset 
perjantaina sekä lauantai-
aamuna, muutaman lähihoi-
tajaopiskelijan avustuksella. 
He leipoivat mm. tiikeri- ja 
mantelikakkuja, pikkupit-
soja, pikkuleipiä, porkkapii-
rakoita, kinderpiirakoita, 
suklaamuffinsseja, glutee-
nittomia mustikkapiirakoita 

Kirkollisvaalien ehdokas 
virittelee tunnelmaa. 
 

Mitä kuuluu tällä hetkellä?
Tein nuorisotyöttömyydestä 
biisin tänä aamuna, kun olin 
eilen kaupunginvaltuuston 
kokouksessa, jossa kerrottiin 
tilastoja nuorisotyöttömyy-
destä.

Mistä tulee nimi  
Tykylevits?
Se on taiteilijanimi, joka pö-
lähti päähän jostain.

Haastateltavana Kari Tykkyläinen

Leppoisa Jonne Jääkarhu 
matkusti Ranuan eläinpuis-
tosta viihdyttämään meitä 
OSAO Pudasjärven yksikön 
Syysmarkkinoille. Jonne oli 
koko päivän iloisella ja erit-
täin pirteällä fiiliksellä mu-
kana peikkojen leikeissä, 
tanssimassa pihalla ja leik-
kimässä lasten kanssa.

Jos Jonne tuli pihalla 
vastaan, se tervehti ystä-
vällisesti murahtaen ja jos-
kus halusi jopa halauksen. 
Myös Jonne nautti ihanas-
ta säästä.

Jonne piristi varmasti jo-
kaista markkinoilla olijaa 
rennolla, mutta innokkaal-
la tallustelullaan. Me aina-

Jonne Jääkarhu

Jonne 
tanssahtelemassa 
peikkojen kanssa.

ja muffinseja. Lauantaipäi-
vänä kolmoset huolehtivat 
lättykodasta ja sunnuntaina 
he olivat pitämässä kahviota 
kenttäratsastuskilpailuissa. 

Matkailupuoli oli aloit-
tanut Syysmarkkinoiden 
suunnittelun useampia viik-
koja aikaisemmin. Varsinai-
set valmistelut aloitettiin lau-
antaita edeltävällä viikolla. 
Syysmarkkinoilla työskente-
ly oli loistava asiakaspalve-
luharjoittelu matkailupuo-
len ykkösluokkalaisille. He 
käyttivät ensimmäistä ker-
taa kassakonetta ja oppivat 
asiakaspalautteen vastaan-
ottamista.

”Minkälainen on tyypil-
linen päivä matkailupuolen 
opettajalle?” 

-Minun työni on todella 
monipuolista, ei ole koskaan 
kahta samanlaista päivää! 
Tykkään työstäni aivan ää-
rettömän paljon, Liisa iloit-
see. 

Matkailupuolen opiske-
luun kuuluu sekä teorian 
että käytännön opiskelua. 
Liisan valtakuntaa OSAO 
Pudasjärven yksikössä on 
opetuskeittiö, jossa hän tai-
koo opiskelijoiden kanssa 
suussa sulavia herkkuja ja 
aterioita. 

Liisan mielestä parasta 
opiskelussa on työssäoppi-
misjaksot, koska hän pääsee 

katsomaan opiskelijoitaan 
työn touhussa oikeilla työ-
paikoilla. 

-On mahtavaa nähdä, 
mitä kaikkea opiskelijat ovat 
oppineet ja miten he hyö-
dyntävät taitojaan työsken-
nellessään.

Mahdollisia työssäoppi-
mispaikkoja ovat esimer-
kiksi: huskytila, Ranuan 
eläinpuisto, ohjelmapalve-
luyritykset, hotellit, ravin-
tolat ja täällä Pudasjärvellä 
esimerkkinä toimii hiihto-
keskus Syöte. Matkailu-
puolen opiskelussa on pal-
jon työssäoppimista: toisena 
opiskeluvuonna on kahdek-
san viikkoa ja kolmantena 
opiskeluvuonna 16 viikkoa 
eli vähintään 24 viikkoa yh-
teensä. Ensimmäisenä vuon-

na ei ole työssä oppimista. 
Ykkösluokkalaiset käy-

vät heidän ryhmänsä kans-
sa tutustumassa työpaikoilla 
opettajansa kanssa. Tämän 
vuoden ykkösluokkalaiset 
ovat käyneet jo Oulun lento-
kentällä ja Edenissä. 

Marraskuun lopussa he 
menevät valmistelemaan 
Syötteen avajaisia. Suun-
nitelmana heillä on käy-
dä Kuusamon matkailualan 
yrityksissä tutustumiskäyn-
nillä.

Matkailualan ykkösvuon-
na olisi tarkoitus käydä joka 
kuukausi jossakin työpai-
kassa tutustumassa.

Tea Lehmikangas ja 
Susanna Salmela
Kuvat: Jouni Ylisuutari

kin nautimme Jonnen seu-
rasta ja otimme jopa kuvan 
hänen kanssaan!

Vaikka Jonne onkin erit-
täin kiireinen toivomme, 
että Jonne tulisi seuraaviin-
kin Syysmarkkinoihin mu-
kaan!

Tea Lehmikangas ja 
Susanna Salmela
Kuvat: Jouni Ylisuutari 

Maukkaita lättyjä valmistumassa, lättytaikinaa meni yli 
yhdeksan litraa!

Jonne oli myös inno-
kas poseeraamaan va-
lokuvissa.

Mistä tulevat laulun ai-
heet?
Ne tulevat kaikista aiheista 
em. onnettomasta ihmises-
tä, rakastuneesta, vihatuis-
ta ihmisistä, ilkeydestä, mut-
ta en matki ketään, sanotaan 
suoraan.

Miten aiheet tulevat esim. 
kukkamekkosuohiihto?
Monet tulevat kysymään ku-

vaatko heitä. Kukkamek-
ko päällä naiset ovat kaunii-
ta kuvata, ei ole niin rumaa 
naista, että ei ole kaunis kuk-
kamekko päällä.

Miten youtubissa menee?
Katsojia riittää tällä hetkellä 
24,5 miljoonaa.

Mitä harrastat muuta kuin 
taidetta?
Moottoripyöräilyä, valoku-

vausta ja videon tekoa, uintia

Onko hattu sinun tavara 
merkkisi ja onko se aina 
päässä?
Se on keikkahattu, blues ja 
bootsit.

Millaisia suunnitelmia 
loppu vuodeksi?
Tänään puku päälle, silin-
terihattu päähän ja kuvauk-
seen biisiä varten. Kärsämä-

elle toteemikurssin pitoon 
kyläpäiville. Kuvanveistäjä-
kurssi syksyllä  Rovaniemel-
lä. Ei mitään isompaa suun-
nitelmissa. Päivä kerrallaan.

Eeva Petäjäkangas ja 
Irma Niemelä
Kuva: Jouni Ylisuutari
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Koulunkäynnin sekä 
aamu- ja iltapäivätoimin-
nanohjaaja opiskelijat jär-
jestivät markkinoilla lap-
sille toimintaa. Heillä oli 
lapsille peikkometsä, jos-
sa askarreltiin kivipeikko-
ja, pallonheittoa, josta sai 
palkinnoksi tarran, sekä il-
maiset arpajaiset, joista sai 
palkinnoksi Jonne Jääkar-
hu – pehmoleluja. Jonne 
tanssi lasten kanssa ja oli 
menossa mukana. Välillä 
hänen täytyi käydä pakas-
timessa vilvoittelemassa. 
Opiskelijoilla oli myös yh-
teinen musaesitys Jonnen 
kanssa. Jonne Jääkarhu on 

Markkinoilla taiteiltiin 
iloisia kivipeikkoja

Ranua Zoon maskotti. Hän 
tykkää olla lasten kanssa 
ja innokas lähtemään mu-
kaan.

Opiskelijoiden ryhmän-
ohjaaja, Anita Nyman, 
kertoi valmistautuneen-
sa opiskelijoiden kanssa 
markkinoille ompelemal-
la peikkopukuja, keräile-
mällä kiviä kivipeikoiksi 
ja hakemalla kirpputoril-
ta materiaalia askarteluun. 
Ryhmä opiskelee OSAO 
Pudasjärven yksikössä 
koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnanohjaa-
jiksi. Opiskelijoita on yh-
teensä kaksitoista ja he val-

Juontaja JP Sillanpää sähkömies-
ten välissä.

Äikänope ja kiiminkiläinen 
moottoriturpa JP Sillanpää

Haastattelimme OSAO Pudasjärven 
yksikön opettajaa Juha-Pekka Sillan-
päätä syysmarkkinoihin liittyen.

Mitkä olivat tehtäväsi  
markkinoilla?
Minä olin kahdessa roolissa. Toi-
nen niistä oli markkinaorganisoin-
nin vetäjä, jota olen ollut jo kymme-
nen vuotta sekä olin juontaja-säestäjä 
ja tolloilin lavalla, mikä on minulle 
mieluista ja tuttua.

Miten markkinat onnistuivat 
mielestäsi?
Koska keli oli mahdottoman hyvä, se 
kruunasi markkinat ja ne onnistuivat 
loistavasti. Järjestäjänä olin tyytyväi-

Syysmarkkinakokemuksia
Nuoria Syysmarkkinatapahtumassa.

Kävimme haastattelemassa Syysmarkkinoille  
osallistuneita. Kysyimme:
- Mitä mieltä he olivat markkinoista?
- Millä tavalla he osallistuivat Syysmarkkinoihin? 
- Oliko mainontaa tarpeeksi? 
- Mikä oli parasta Syysmarkkinoissa?  
- Olisiko niissä ollut jotain parannettavaa?  

Ensimmäinen haastateltavamme oli oman koulun oppilas en-
simmäisen vuoden lähihoitajaopiskelija Susanna Salmela. 
- Hänen mielestään markkinat olivat mukavat ja väkeä oli paljon.
- Susanna osallistui itse koulun puolesta verenpaineenmittauksen ja 
esittelypisteen merkeissä.
- Hänen mielestään mainontaa olisi voinut olla enemmän ja aiemmin.
- Parasta Syysmarkkinoissa hänen mielestään oli se, että väkeä oli paljon.
- Parantamisen varaa Susannan mielestä olisi ollut siinä, että esittelypis-
teisiin olisi voinut olla enemmän opasteita tai pisteen olisi voinut siir-
tää näkyvämmälle paikalle.

Seuraavaksi haastattelimme OSAO Pudasjärven yksikön opin-
tosihteeriä Marjut Mertalaa. 
- Marjutin mielestä Syysmarkkinat olivat ihan kivat ja hän piti siitä, kun 
lapsille oli paljon tekemistä.
- Hän osallistui auttamalla eri linjoja heidän toivomallaan tavalla. 
- Marjut kertoi, että mainontaa oli riittävästi ja eri linjojen jutut oli-
vat mielenkiintoisia ja kuvastivat hyvin sitä, mitä opiskelijat opiskelevat.
- Parasta markkinoissa oli yleinen ilmapiiri.
- Hänen mielestään parannettavaa olisi ollut siinä, että myyjiä olisi voi-
nut olla enemmän.

Kävimme myös kyselemässä Rimminkankaan yläkoululla, 
mitä mieltä he olivat Syysmarkkinoista.  
Haastattelimme Sara-Liina Tolosta ja hänen mielestään Syysmarkkinat 
olivat olleet hyvät ja siellä oli ollut kivaa! Hän mainitsi, että aikoo osal-
listua uudelleenkin. 

Lisäksi kävimme vielä kysymässä Siiri Ojalan mielipidettä. 
- Hänen mielestään siellä oli mukavaa ja hän piti siitä, että siellä oli pal-
jon tekemistä ja hän aikoo ehdottomasti osallistua ensi vuonna uudes-
taan!
- Mainontaa oli Siirin mielestä tarpeeksi ja parasta Syysmarkkinoissa oli 
heppatyttöjen järjestämät kilpailut. 
- Talutusratsastus olisi hänen mielestään voinut kestää pitempään.

Kävimme myös pyörähtämässä OSAO Pudasjärven yksikön 
keittiöllä Irman ja Ailan juttusilla. 
He kertoivat, että keittiöllä oli ollut kiireinen päivä ja syöjiä oli käynyt 
paljon. Irma ja Aila osallistuivat Syysmarkkinoihin valmistamalla sinne 
maittavan lounaan.

Yhteenvetona kaikista haastatteluista voimme päätellä, että 
Syysmarkkinat oli hyvä tapahtuma, mutta pientä parannettavaa 
on.  Omasta mielestämme markkinat sujuivat hyvin ja varmas-
ti myös hyvä sää oli osa syy siihen, että kävijöitä oli paljon ja kai-
ken ikäisiä.

Haastattelijat:  Susanna Tauriainen ja 
Katariina Komulainen. Kuva: Jouni Ylisuutari

Hevostalouden opettajan haastattelu
Haastateltava:  Anna-Kaisa Airaksinen
Mitä opetat?  

- Hevostaloutta. 
Missä olet opiskellut? 

- Peruskoulun jälkeen lukiossa, ammatti-
korkeakoulussa ja siitä sitten ammattiopetta-
jaksi.  
Onko hevostalouden koulutusala suosit-
tu ja mihin ammattiin siitä valmistuu?

- On suosittu, eniten opiskelijoita muihin 
aloihin verrattuna  OSAO Pudasjärven yksi-
kössä. Täältä valmistuu hevostenhoitajaksi tai 
ratsastuksenohjaajaksi. 
Onko hevospuolelta valmistuneille  
töitä tarjolla? 

- Työllistymisaste on hyvä, suomalaisille 

on paljon kysyntää ulkomailla. Koska ala on 
raskas, täytyy oikeasti haluta tehdä sitä työk-
seen.
Montako opiskelijaa teillä on hevospuo-
lella? 

- Noin kuusikymmentä. 
Entä montako hevosta tallissa on? 

- Talliin mahtuu neljäkymmentä hevosta, 
mutta tällä hetkellä  hevosia on 34.
Mitä teitte syysmarkkinoilla? 

- Järjestimme kenttäkisojen lisäksi talutus-
ratsastusta.
Miten valmistauduitte kenttäkisoihin? 

-  Valmistautuminen alkoi  jo vuosi sitten 
anomalla luvat järjestää kisa. Kesällä homma-
simme tuomarit kisoihin. Hannu Kinnunen 
on oppilaiden kanssa tehnyt syksyn maasto-

rataa. Kahden viimeviikon aikana teimme pa-
peritöitä, rakensimme tilapäiskarsinoita, kou-
lurataa sekä esterataa.
Mitä kilpailuja siellä oli? 

-  Kansalliset kenttäkisat, joihin kuuluu 
kolme osaa kouluratsastuskoe, maastoratsas-
tuskoe ja esteratsastuskoe.
Kuinka moni kilpailuun osallistui? 

- Kuusikymmentä henkilöä.
Osallistuitko itse kilpailuun? 

- Kyllä, Suomen Hippos-luokkaan suo-
menhevosellani. 
Miten kilpailu meni sinun osaltasi? 

- Hyvin meni, tulin toiseksi.

Anni ja Emmy. Kuva: Jouni Ylisuutari

mistuvat marraskuussa. 
Koulutus on monipuoli-
nen ja laaja-alainen aikuis-
koulutus. Opettajan mu-
kaan ryhmässä on iloisia, 

aktiivisia ja motivoituneita 
opiskelijoita. 

Anni ja Emmy
Kuva: Jouni Ylisuutari

nen markkinoiden lopputulokseen, 
kun näki asiakkaidenkin viihtyvän. 

Onko mielestäsi markkinoissa 
kehittämisen varaa, ja jos on, 
niin missä?
Aina on! Esimerkkinä vaikkapa se, 
että pyrittäisiin jakamaan vielä ta-
saisemmin tekemiset, koska jotkut 
opiskelulinjat tekevät enemmän entä 
toiset ja se ei ole reilua. Samoin hen-
kilökunnan vastuut hieman mene-
vät epätasan, mutta pyritään ke-
hittämään työnjakoa vaikkapa ensi 
vuoden markkinoilla.

Oliko markkinoissa eroa  
edellisvuoteen nähden?
Oli! Nyt oli ennätysmäärä ihmisiä 
pihalla ja myyjiä riitti moneen läh-
töön. Yksi markkinoiden myyjistä oli 
M.Kuha, hän oli tullut Ranualta myy-
mään luomujuureksia sekä vihan-
neksia. Kuhan mielestä oli mukava 
tulla myymään kotipaikkakunnalle, 
koska oli ennenkin ollut Syysmark-
kinoilla myymässä ja kokenut tämän 
mieluisaksi. Hän myös aikoi tulla jat-
kossakin markkinoille. Mukavaa oli 
nähdä myös se, että tänä vuona ylei-
sö ei lähtenyt karkuun vaan jäi kuun-
telemaan kun Kari Tykkyläinen (Ty-
kylevits) alkoi musisoimaan.

Mitä mieltä olet  
syysmarkkinoista?
Markkinat ovat mukavaa yhdessä 
puuhastelua, siellä myös nähdään 
kyläläisiä sekä kaupungin päättäjät-
kin käyvät syysmarkkinoilla. Se on 
myös hyvä tapa saada pidennettyä 
joululomaa. Yksi tärkeimmistä teki-
jöistä on kun opiskelijalinjat esittäy-
tyvät. Perinnettä kannattaa ehdotto-
masti jatkaa!

Kävitkö katsomassa  
kenttäratsastuskisoja,  
mitä mieltä olit niistä?
Kävin sunnuntaina kun lauantai-
na en ehtinyt markkinoiden vuok-
si. Kenttäkisat olivat mielestäni hy-
vin organisoitu sekä varmasti tärkeä 
tapahtuma hevosihmisille. Juonsin 
sunnuntaina mm. Junioreiden SM-
kisat, kokemus oli silmiä avartava.

Kohokohta markkinoilla?
Koulumme oma oppilas Sara Kesä-
niemi esiintyi ja Kai-ryhmä leikitti 
ja laulatti lapsia. Tykylevits uppoaa 
aina! Olen taiteen ja kulttuurin puo-
lestapuhuja. Aina.

Jenni Niemelä ja  
Sallamari Tuohimaa
Kuva: Jouni Ylisuutari

Kouluratsastuskoe.
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Suomalainen

Arla maustetut
Jogurtit
1 KG

Fazer
Riisipiirakat
6-9 kpl 330-420 g
(5,60-4,40 kg)

Snellman
Kotletti
6 kpl 300 g (7,30 kg)

159pRK 185pkt 219ras.

Cloetta Sprinkle
Suklaalevyt
165 g (12,06 kg)

Rainbow
WC-paperi
8 rll

199kpl 245pkt

Valio Koskenlaskija
Sulatejuusto
250 g (11,56 kg)

289ras.

Suomalainen
OmenaRainbow

Banaani
Kotimaista
Ruukku-
salaatti

Suomalainen Champ
Herkkusienirasia
200 g (7,95 kg)

099kg069kpl 159ras

1090
Apetit
Savukirjolohi
n. 800-1600 g vac.

kg

299

HK 
Rypsiporsaan
Lihasuikaleet
marinoitu 400 g (7,47 kg)

ras.

Enemmän kuin edullinen

559
rasia

Rainbow suomalainen
Broilerin ohutleikkeet
430-500 g (13,00-11,18 kg)

5
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199kg

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Pudasjärven helluntaiseu-
rakunnan työntekijä, evan-
kelista Tuula Suomi on jää-
mässä syyskuun lopussa 
eläkkeelle. Hän tuli Pudas-
järvelle työhön vuosituhan-

Pudasjärven helluntaiseurakunnan rukoushuone täyttyi kuulijoista Tuula Suomen lähtöjuhlassa sunnuntaina 
21.9. Ensi sunnuntaina on vielä lähtöjuhla Oulun seurakunnassa.

Tuula Suomi kotinsa parvekkeella Pudasjärvellä kuk-
kien keskellä.

nen vaihteessa. 
-Olen kotiutunut paik-

kakunnalle hyvin, vaikka 
olen syntyjään helsinkiläi-
nen. Tykkään maaseudus-
ta ja siellä asuvista ihmisistä. 

Aika Pudasjärvellä on ollut 
mielenkiintoista ja rikasta si-
säisesti ja olen saanut paljon 
ystäviä. Viime vuosina uut-
ta sisältöä, siunausta, väriä 
ja eloa työhön ovat tuoneet 
afrikkalaiset maahanmuut-
tajat ja heidän kotouttamis-
työnsä. Monet Pudasjärvelle 
saapuneet afrikkalaiset ovat 
olleet kotimaassaan paikal-
lisen helluntaiseurakunnan 
jäseniä ja ovat kiikuttaneet 

lukuisia seurakunnan siirto-
todistuksia. 

Ennen Pudasjärvelle 
muuttamista Tuula Suomi 
oli kahteen otteeseen yhteen-
sä seitsemän vuotta lähetys-
työssä Intiassa. Lähetystyö 
sekä aikanaan hankittu ko-
dinhoitajan koulutus ovat 
Tuulan kertoman mukaan 
antaneet hyvää pohjaa seura-
kunnan työhön. 

-Elämäni tärkein asia on 

Jeesus ja Hänen johdatuk-
sensa. Hän on antanut mi-
nulle rikkaan elämän ja Hä-
nen kanssaan on turvallista 
kulkea elämän tietä. Sille tiel-
le olen saanut olla kutsumas-
sa myös muita ihmisiä.

Tuula Suomella oli Pudas-
järvellä lähtöjuhla sunnun-
taina 21.9. Paikallinen ruko-
ushuone täyttyi kuulijoista 
ja kokous vietettiin haikeissa 
tunnelmissa. Oulun hellun-

taiseurakunnassa on lähtö-
juhla ensi sunnuntaina 28.9.

Tuula Suomi kertoo teke-
vänsä lähitulevaisuudessa 
muutaman matkan. Asuin-
paikkana säilyy toistaiseksi 
Pudasjärvi ja eiköhän vapaa-
ehtoista työtä evankeliumin 
ilosanoman viemisessä rii-
tä myös eläkepäivien aikana, 
toteaa Tuula. 

Heimo Turunen

Pohjois-Pohjanmaan kylä-
päivät järjestettiin tänä vuon-
na Sydänmaankylällä Kär-
sämäellä. Kylätoimijoita oli 
paikanpäällä koko maakun-
nan alueelta. Pudasjärvel-
tä oli asiantuntijana vetämäs-
sä puuveistämisen työpajaa 
kuvanveistäjä Kari Tykkyläi-
nen. Työpajoja oli viisi erilais-

Tykkyläinen asiantuntijana maakunnan kyläpäivillä

SDP:n Oulun alueen kan-
sanedustajat Tytti Tuppurai-
nen ja Raimo Piirainen mu-
kanaan SDP:n Oulun piirin 
uusi toiminnanjohtaja Ter-
hi Mustakangas tulivat sun-
nuntaina 21.9. Pudasjärven 
kaupungintalolle tapaamaan 
Pudasjärven, Taivalkosken 
ja Kuusamon puolueaktiive-
ja, kuulemaan ajankohtaisia 
paikallisia asioita ja kerto-
maan valtakunnallisista po-
liittisista asioista. 

Kansanedustaja Tytti 
Tuppurainen maalaili synk-
kiä kuvia ensi vuodelle, jol-
loin hallituksen sopimat 
leikkaukset ovat kovimmil-
laan. Kohta alkavat työttö-
myysluvut olla pahempia 
kuin 90-luvun laman ai-
kaan. Yritysjohtajat toimivat 
kuin silakkaparvi: kun yksi 
kääntyy niin kaikki lähtevät 
heti mukaan lomautuksiin 
ja irtisanomisiin. Budjetti-
neuvotteluissa demarit pi-
tivät kiinni ostovoimasta. Et-
tei verotusta kiristetä ja että 
muun muassa lapsiperhei-

Kansanedustajia aluetapaamisessa
den pienituloisimmille leik-
kauksia kompensoidaan. 

Eräs yksityiskohta, jos-
ta Tuppurainen ennus-
ti hallituksessa tulevan 
kovan riidan, on kalastus-
lain uudistus. Yli 64-vuo-
tiaille mökkirannan ka-
tiskakalastajillekin tulee 
kalastuksenhoitomaksu, jos 
hallituskumppani saa tah-
tonsa läpi. Tämä on Tuppu-
raisen mukaan vastoin sovit-
tua hallitusohjelmaa ja SDP 
tulee vastustamaan asiaa. 

Kansanedustaja Rai-
mo Piiraisen puhe kos-
ketteli muun muassa 
ydinvoimapäätöstä. Edus-
kunnan puhemies Eero 
Heinäluoman mukaan kä-
sittelyssä olisi pitänyt olla 
molemmat yhtiöt kun niil-
le alun perin luvat yhdessä 
myönnettiinkin. Hänen mie-
lestään turpeen merkitystä 
energianlähteenä tulee nos-
taa, koska se on Pohjois-Suo-
melle merkittävä elinkeino. 
Tulevan välikysymyksen tu-
losta hän ei lähtenyt arvioi-

maan. Se saattaa olla ”ihan 
mitä vain”. 

Toiminnanjohtaja Terhi 
Mustakangas aloitti tilaisuu-
den kertomalla, että alueen 
viestintästrategiaan kuulu-
va verkkolehti on kehitteil-
lä. Siitä saa antaa palautetta. 
Limingan ympäristökuntien 
kesken tehdään toimivaa 
demariyhteistyötä. Kevään 
eduskuntavaalien ehdokas-
tilanne on Mustakankaan 

Aluepalaverit todettiin hyväksi tavaksi kansanedustajien ja puolueen väen tapaa-
missa. Puhumassa uusi toiminnanjohtaja Terhi Mustakangas.

Kansanedustaja Tytti Tup-
purainen.

Kansanedustaja Raimo 
Piirainen.

mielestä mukavassa mal-
lissa, mutta vielä toivotaan 
enemmän ehdokkaita muu-
alta kuin Oulusta. Tilan-
ne on haastava, mutta aikaa 
vielä on. Tulevaisuus ote-
taan Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun alueella vastaan 
tekemällä SWOT-nelikent-
täanalyysi, jossa katsotaan 
alueen demarien vahvuudet 
ja mahdollisuudet niitä heik-
kouksiin ja ulkopuolisiin uh-

kiin peilaten. Vastauksia toi-
votaan runsaasti.

Käydyssä vilkkaassa lop-
pukeskustelussa todettiin 
tällaiset aluepalaverit hy-
väksi tavaksi tuoda asioi-
ta niin paikallistasolta kuin 
valtakunnankin tasolta tie-
doksi. Niiden toivottiin jat-
kuvan joltisenkinlaisella 
säännöllisyydellä. 

Markku Kemppainen

ta, joissa kaikissa käsiteltiin 
luonnon ja ihmisen suhdet-
ta ravinnon saamisesta kult-
tuuriin. 

-Maakunta elää, vaikka 
väkimäärä laskee, totesi Sy-
dänmaan kyläseuran pu-
heenjohtaja Matti Viitala ih-
metellessään maakunnan 
naisten kiitospalvontatans-
sia kylätoiminnan legendan 
Esko Vähätiiton patsaalla. 
Ensi vuonna ei maakunnas-
sa kyläpäiviä järjestetäkään, 
vaan keskitytään valtakun-
nallisiin kyläpäiviin Hanka-
salmella. KT

”Valtakunnal-
linen kylähullu 

vuosimallia 2013 
Heikki Kumpula 

ja iloiset 
emännät” 

Sydänmaanky-
lään pystytetyn 

Pohjois-Pohjan-
maan kylätoimin-

nan tiennäyttäjä 
Esko Vähätiiton 
patsaan äärellä.

Pohjois-Pohjanmaan ky-
läpäivillä puuveistämisen 
työpajan vetäjä Kari Tykky-
läinen tervehtimässä Esko 
Vähätiiton patsasta (ei ole 
Tykkyläisen veistämä). 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Color Mask 
shampoo
9,90€ 
(norm. 14,90)

Uutuus!

Uutuus!

avaamme pienkonehuollon 1.10.2014
huollamme

-  mönkijät
-  moottorikelkat
-  mopot / crossit
-  skootterit

-  ruohonleikkurit
-  moottorisahat
-  raivaussahat
-  polttoainelämmittimet

-  vesipumput
-  polkupyörät
-  meiltä myös 
 varaosat

huollon numero:
antti nivakoski 
040 742 8345

työkalupuolen 
numero: 
040 189 7399

!
  

huoltotyö
tällä kupongilla

39,- /tunti
tämä kuponki voimassa 15.10.2014 asti

miesten alushousut
100% puuvillaa

diesel-lämmittimet
15 kw 20 kw 50 kw 5 kw 9 kw

399,-

rakennuslämmittimet
2 kw

39,50 99,- 159,-

pennol 
täyssynteettinen 
moottoriöljy

19,90/5 l

5 w - 40

229,- 279,-

jäähdytinneste
Vihreä punainen

29,50/10 l 34,90/10 l
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

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

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2014

Ensimmäiset yöpakkaset ovat 
jo nipistäneet maisemaa ja saa-
neet sen muuttamaan värejään 
uusiin sävyihin. Ruskassa kylpe-
vä syksyinen Syöte tarjoaakin 
monia hienoja mahdollisuuk-
sia kokea ja tuntea luonto taas 
uudella tavalla, rohkeasti vaan 
maisemaan. Eksymistä pelkää-
ville Kansallispuistosta löytyy 
monipuolisia ja hyvillä opas-
teilla varustettuja vaellusreitte-
jä. Syötteen Luontokeskukses-

ta tarjoaa myös asiantuntevaa 
opastusta alueen muista pal-
veluista. Opastettuja retkiä voi 
tiedustella myös alueen muista 
yrityksistä.

Tuleva Huippuviikonloppu 
kutsuu ihmisiä tunturiin 26.- 
28.9. Huippukympin kestävyys-
seminaari, Huippukymppi, Rus-
katreffit sekä Luppovesi Palaa 
tapahtumat ovat viikonlopun 
perinteisiä vetonauloja. Lauan-
tai-iltana Luppovedellä on tar-

jolla monipuolista ohjelmaa 
koko perheelle ja illan kruunaa 
kokkojen loimu ja huikea ilotu-
litus.

Syksyn väriloistosta kannat-
taa ottaa kaikki ilo irti, ja naut-
tia vielä jäljellä olevista aurin-
koisista kuulaista syyspäivistä. 

Ps. Syote.fi-sivuilta löytyy aina 
tuoreinta tietoa alueen palve-
luista ja tapahtumista.
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Syötteen kansallispuisto tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille
Syötteen kansallispuiston 
luonto on aloittanut pitkän 
valmistautumisen talveen, 
sillä niin kasvit kuin useat 
eläimetkin keräävät ja säilö-
vät ravintoa talven varalle. 
Samoissa puuhissa on nähty 
satunnaisempiakin luonnos-
sa kulkijoita marjasankkoi-
neen ja sienikoreineen.

Vaarametsien maana tun-
netussa kansallispuistossa 

on monipuolinen reittiver-
kosto, jossa retkeilijöille löy-
tyy useita eri vaihtoehtoja 
päiväpatikoinnista useam-
man päivän kestoiseen vael-
lukseen. Vanhojen kuusi-
koiden kätköistä voi poimia 
korin täydeltä kotiin viemi-
siä, sillä kansallispuistossa 
marjojen ja sienien keruu on 
sallittua. Vauhdikkaammat 
nautiskelijat löytävät erilai-
silta pyöräilyreiteiltä omat 
huippupaikkansa ja Pärjän-
joella syyssateet nostatta-
vat vedenpintaa niin, että 
melojillekin riittää vauhtia. 
Syötteen luontokeskukselta 
löytyy lisätietoja Metsähal-
lituksen ylläpitämistä vara-
us- tai autiotuvista.  Näiden 
lisäksi ruskaretkeilijöitä pal-
velevat useat päivätuvat 
sekä tulistelupaikat.

Kansallispuistossa ja lä-
hialueilla löytyvät kurut 
kertovat hiljaisia tarinoita 
maiseman jatkuvasta muu-
toksesta. 

Vattukuru, Syötteeltä Tai-
valkosken suuntaan, on hel-
posti tavoitettavissa ja kurun 
luontopolku johdattaa mo-
nenlaisten kohteiden äärelle. 

Jylhät, monikymmenmetri-
set kallioseinämät vaihtuvat 
sulavasti rehevään lehtomai-
seen suohon. 

Portinkuru on hieman 
vaikeakulkuisempi koh-
de UKK-reitin varrella Por-
tinojan laavun läheisyydes-
sä. Portinkurun pohjalle ei 
mene virallista reittiä, mut-
ta kurun pohjalle luikertelee 
heikosti havaittava polku, 
jota seuraten pääsee tutkaile-
maan kurun jylhiä seinämiä. 

Kaunislampi on nimen-
sä mukainen kohde Syötteel-
tä pohjoiseen. Tämä suojeltu 
aarnialue sijaitsee kansallis-
puiston rajojen ulkopuolel-
la, mutta puiston reitistös-
tä on yhdysreitti alueelle ja 
sinne pääsee myös Ruuhen-
suontien varren reittiä pit-
kin. Kaunislampi on jyrkkä-
reunainen rotkolampi jonka 
ympäri kiertää rengasreitti.  
Lammen länsipuolella voi 
ihastella muinaisrantakivik-
koa, joka on syntynyt 9000 
vuotta sitten mannerjäätikön 
vetäytyessä. Jäätikön jälkiä 
ja alati muuttuvaa maisemaa 
voi ihastella vaikka järven 
eteläpuolella sijaitsevan päi-
vätuvan pihapiiristä.

Rytivaaran pihapiiris-
sä on syystunnelmaa. Kruu-
nunmetsätorpan portailla 
voi antaa mielikuvituksesi 
viedä ja uppoutua historian 
havinaan. Huikean muutto-
matkan toissa talvena teh-
nyt Rytitupa siirtyi kruu-
nunmetsätorpan pihapiiriin 
ja palvelee retkeläisiä nyt va-
raustupana. Rytivaaran kier-
roksen polku on osittain so-
rastettu. Kauniita syksyisiä 
kohteita reitin varrella ovat 
Latolammen niittysuo sau-

Rytivaaran torppamiljöö on upea syysretkikohde. Kuva Saara Airaksinen, Metsähallitus

Koira on mukava retki-
kumppani. Kaikille Syöt-
teen tuville eläinystävät 
ovat tervetulleita. Kuva 
Kaisu Mankinen, Metsä-
hallitus

Karpalosato on tänä vuonna paikoin hyvinkin runsas. 
Kuva Tiina Särkelä, Metsähallitus

noineen sekä maisemat rei-
tin pohjoisosissa.

Syksyn  
tapahtumissa  
elämyksiä kaiken 
ikäisille
Ruskalauantaina 27.9. päivän 
ohjelma alkaa kello 11 Syöt-
teen luontokeskuksella, kun 
vietetään Kaija-karhun kätkö-
radan virallisia avajaisia. Kel-
lo 13 on mahdollista lähteä 
retkelle Iso-Syötteen huipul-
le. Raisa-husky on lupautu-
nut lähtemään oppaaksi 900 
metrin mittaiselle Huipun 
polulle.

Luontokeskuksella pääsee 
elokuviin iha ilimaseks kello 
15, jolloin valkokankaalle hei-
jastuu kokoperheen elokuva 
”Metsän tarina”. Illalla syttyy 
Luppovesi, olemme mukana 
tapahtumassa!

Lasten luontoviikko 
Ilmaiset filmiesitykset pyöri-
vät luontokeskuksen audito-
riossa kahdesti päivässä las-
ten luontoviikon 16.-25.10. 
ajan. Aamupäivällä kello 10 
esitettävä seikkailutarina ker-
too Helinäkeijusta ja meriros-
vokeijusta. Iltapäivisin pyö-
rii animaatioelokuva Frozen, 
joka on musikaalinen seikkai-
lu-komedia. 

Viikon aikana on Naa-
vaparran retkiä, majanra-
kennusta, frisbeegolfia, retki 
pimeään metsään sekä Kaija-
karhun kätkörataan tutustu-
minen. 

Viikko huipentuu lauan-
taina 25.10., kun kiltit peikot 
saapuvat luontokeskukselle ja 
lukevat lapsille tarinoita sekä 
askartelevat heidän kanssaan.

Vaihtuvat näyttelyt tuo-
vat luonnon lähelle. Loka-

kuun loppuun saakka luonto-
keskuksella ovat esillä Kerttu 
Karjalaisen upeat valokuvat. 
Näyttely kantaa nimeä ”Jään 
lumo”. 

Vaihtuvien näyttelyiden li-
säksi Luontokeskuksella voi 
tutustua pysyvään näytte-
lyyn ”Lastuja selkosilta”, joka 
esittelee kattavasti alueen 
monipuolista luontoa sekä 
kaskisavun tuoksuista asu-
tushistoriaa. Hirsitalosta löy-
tyy myös Metsähallituksen 
retkeilyinfo, paljon erilai-
sia myyntituotteita, sekä 60 – 
paikkainen auditorio ilmaisi-
ne luontofilmiesityksineen.

Kahvila Sirukassa on tarjol-
la luontokeskuksen aukiolo-
aikoina mm. munkkeja, kah-
via, makeisia, virvoitusjuomia 
sekä lahjatavaroita. Lounasta 
on saatavilla mm. Ruskavii-
konloppuna sekä syysloma-
viikolla. 

Syötteen keskusvaraamo – parasta palvelua tunturissa
Syötteen keskusvaraamossa 
tunnetaan tarkkaan Suomen 
eteläisin tunturi ja sen pal-
velut. Keskusvaraamo toimii 
palvelevana linkkinä mat-
kailijoiden sekä majoitus- ja 
ohjelmapalveluyritysten vä-
lillä.

Monipuoliset ja kattavat 
palvelut matkailijoille
Kauttamme niin yksittäi-
set matkailijat kuin ryhmät 
saavat kaiken lomalla tar-
vittavan, aina majoituksesta 
kuljetuksiin ja ohjelmapalve-
luista illanviettoihin, kertoo 
Syötteen keskusvaraamosta 
Juha Schroderus. Yrityksem-
me toteuttaa myös kokous- 
ja tapahtumajärjestelyitä 
matkailukeskuksessa ja sen 
ulkopuolella. Keskusvaraa-
mo on välittänyt tunturi-
alueen matkailupalveluja jo 
melkein 30 vuotta.  Ammat-
titaitoinen henkilökuntam-
me auttaa mielellään loman 
suunnittelussa ja vinkkaa 
seudun ajankohtaisista ta-

pahtumista, toteaa Schrode-
rus.

Laajin valikoima
Syötteen keskusvaraamo 
tarjoaa majoittujille alueen 
laajimman valikoiman mök-
kejä, lomahuoneistoja ja ho-
tellihuoneita. Majoitustar-
jonta kattaa kaikki tasot aina 
nykyaikaisin mukavuuksin 
höystetyistä luksuskohteista 
erähenkisiin mökkeihin met-
säluonnon keskellä. 

Vuosi sitten varausjärjes-
telmän ja internet-sivujen in-
tegraatio on osoittautunut 
asiakkaita hyvin palvelevak-
si. Uudistetuilla nettisivuilla 
voi selailla kohteita ja tehdä 
varauksen 24/7. Järjestel-
mässä on kuvaukset suo-
meksi, englanniksi ja venä-
jäksi, runsaasti valokuvia 
kohteista ja yksityiskohtai-
set tiedot palveluista. Näin 
asiakas voi vertailla, vara-
ta ja maksaa loma-asunton-
sa kaikessa rauhassa koti-
sohvallaan ja hän saa saman 

tien vahvistuksen varauk-
sesta sähköpostiinsa. Reaali-
aikainen nettivarausjärjestel-
mämme löytyy niin omilta 
syote.net -sivuiltamme kuin 
koko Syötteen alueen syote.
fi -sivuston etusivulta. Myös 
puhelinpalvelumme toimii 
joustavasti, kertoo Schrode-
rus.

Tuloksellista ja luotettavaa 
palvelua mökin omistajalle
Olemme tehneet majoitus-
välityksen helpoksi mökin 
omistajalle. Syötteen keskus-
varaamo hoitaa välittämi-
ensä mökkien majoituksiin 
liittyen varaukset, rapor-
toinnin kohteen omistajal-
le ja huoltohenkilölle, avai-
mennoutopaikkaan sekä 
tilitykset kohteen omistajal-
le. Syötteen keskusvaraamo 
tarjoaa itse myös siivous- ja 
huoltopalveluita sekä liina-
vaatehuollon. Mökin omista-
jan kannalta järjestelmä joka 
perustuu ennakkolaskutuk-
seen, karsii pois luottotap-

pio- ja viime hetken peruu-
tusmahdollisuudet.

Uuteen kauteen 
Syksyä ja talvea odotellaan 
positiivisin mielin, kertoo 
Schroderus. Alkavaa kaut-

Syötteen Keskusvaraamo osallistuu aktiivisesti Syötteen alueen tapahtumiin.

ta varten Syötteen keskus-
varaamo on tehnyt kevään 
ja kesän aikana aktiivises-
ti myyntityötä koti- ja ulko-
mailla.

Tapahtumat ja palvelut 
houkuttelevat matkailijoita 

mukavasti alueelle, ja suu-
rimpana vetovoimatekijä-
nä on Syötteen alueen upea 
luonto ja harrastusmahdol-
lisuudet kaikkina vuodenai-
koina.
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MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7,5 ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
 - pihatyöt
 - jätevesityöt
 - imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
 - sorat
 - murskeet
 - mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit. 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

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

Syötteen
Rakennus- ja 
huoltopalvelu
040 581 9930

* uudisrakentaminen
* korjausrakentaminen
* lämpökamerakuvaukset
* kaikki rakentamiseen liittyvä

PÄIVYSTYS 
24 h

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

Juha Virkkunen
Syötetie 9
93400 Taivalkoski
gsm 0400 261 253
juha.virkkunen@wirkkunen.fi

VIRKKUNEN

WIRKKUNEN 
- jääkäri-etappitalo v. 1915-17
- Porotalo, poroja jo ainakin 3 vuosisadalla
- Kulttuuria, historiaa, tarinoita
- Kahvit, teet, voileivät,  
 kenties muutakin suupalaa tilauksesta
- Myydään takkapuita

suomi, 
ruotsi, 
saksa, 
englanti

Kelosyötteellä ympärivuotisesti kävijöitä
Kelosyötteen kesämatkai-
lijoiden kävijämäärät ovat 
olleet kohtalaiset. Viikon-
loppukävijöitä on ollut nyt 
enemmän kuin muina vuosi-
na, viikkomajoittujia vastaa-
vasti hieman vähemmän. Ul-
komaalaisten turistien osuus 
on ollut kesämatkailijoiden 
kohdalta nousussa.

- Meille on tullut tänä ke-
sänä suoraan Euroopasta ja 
Venäjältä porukkaa lomaile-
maan. Käytämme ulkomais-
ta matkatoimistoa, jonka 
kautta olemme saaneet aika 
mukavasti vieraita ja mark-
kinointi alkaa tuottaa tulos-
ta sieltä päin. Suuret tapah-
tumat ovat tuonet selkeästi 
lisää ihmisiä alueelle. Heis-
tä on ensisijaisesti hyötyä 
kauppiaille ja majoituspal-
velu-yrityksille, mutta myös 
koko pitäjälle. Syötteen ki-
vistä valmistetut korut me-
nevät hiljalleen kaupaksi. 
Kotakahviossa on asiakkaita 
ollut kesän aikana mukavas-
ti, kertoilee yrittäjä Atte Sär-
kelä ja jatkaa:

- Särkiperän Aurinko-

kallion kaava- alueelta olen 
myynyt noin puolet tonteis-
ta, mutta vielä löytyy haluk-
kaille edullisia, rauhallisella 
paikalla olevia tontteja.

Atte ja Toini ovat jäämäs-
sä pikkuhiljaa syrjemmäl-
le päätoimisesta matkailu-

yrityksen vetämisestä. Sauli 
Särkelä on ottanut vetämis-
vastuun perheyrityksen hoi-
dosta.

- Sauli on tässä ollut kol-
me vuotta aikalailla pää-
toimisena toimitusjohtaja-
na. Me Toinin kanssa ollaan 

kipparoitu ja auteltu. Kum-
mallakin kun alkaa jo ikäkin 
painaa, niin on mukavam-
pi joskus katsella vierestä. 
Mutta ei me silti hommia jä-
tetä eli täällä ollaan aina ta-
vattavissa ja vieraita vastaan 
ottamassa, Atte lupaa.

Kuvassa nykyisin Ruotsissa asuva Arvo Särkelä poikansa Markus Lindelän perheen kanssa peikkopo-
lulla.

Teija Sarajärven luotsaama 
Iso-Syötteen Matkailu on 
matkailuyritys, joka välit-
tää mökkejä täyden palvelun 
periaatteella: avainpalvelu, 
välitys ja siivouspalvelut sa-
man katon alta. Siivouspal-
veluita voi tilata myös yk-
sityiset sekä yritykset, joilla 
asunnot ovat omassa käy-
tössä. Myös erilaisten pal-
velujen kuten safarien ja 
opastettujen vaellusten sekä 
pitopalvelun tilaaminen on 
mahdollista yrityksen kaut-
ta. Mökkejä on tällä hetkel-
lä välitettävänä reilut seitse-
mänkymmentä ja kasvua on 
ollut joka vuosi.

- Välitystoiminta lisään-
tyy vähitellen. Kun alueel-
ta tulee ensin yksi asiakas 
niin yleensä myös lähim-
mät mökkinaapurit siirtyvät 
myöhemmin palvelujem-
me piiriin. Luotettavuus ja 
hyvä työnjälki näkyvät asia-
kassuhteissa ja puskaradio 
on paras markkinointikeino, 
kertoo Reijo Väisänen Iso-
Syötteen Matkailusta.

Nettikauppa toimii ym-
pärivuorokauden, sieltä saa 
varattua mökin sekä ohjel-
mapalvelut. Toki henkilö-
kohtaista palvelua puheli-
mella sekä sähköpostilla saa 
seitsemän päivää viikossa. 
Kesämatkailijat ovat Syöt-
teen kauniissa luonnossa 
liikkuvia ihmisiä. Erilaiset 
tapahtumat tuovat mukavan 
lisän majoitustoimintaan.

Talvisin yrityksellä on 
vuokrattavana myös moot-
torikelkkoja, lumikenkiä ja 
lasten vetoahkioita. Ympä-
ri vuoden toimivasta auto- 
ja pienkonekorjaamosta on 

Iso-syötteen Matkailu kasvattaa toimintaansa
pika-apua saatavissa yleen-
sä heti, tarvittaessa tai muu-
taman tunnin viiveellä. Kor-
jaamossa onnistuu myös 
suuremmat remontit ellei ta-
kuukysymykset estä.

- Nyt on saatu Polarik-
selta oikeudet takuuhuoltoi-
hin omien kelkkojen osal-
ta. Se helpottaa ja nopeuttaa 
huomattavasti korjauksia. 
Ennen kelkat piti rahdata 
remontteihin ympäri maa-
kuntaa oleville takuukorjaa-
moille, Väisänen selittää.

Mökkien asiakkailla on rannassa vapaasti käytettävissään kota jossa voi keitellä ja paistaa mukanaan tuo-
mia eväitä.

Maasauna on perinteisin ja van-
hin savusaunamuoto. Siinä on 
pehmeät ja miellyttävät löylyt 
jotka eroavat suuresti normaa-
lin savusaunan löylyistä, kertoi-
li Reijo Väisänen viritellessään 
maasaunaa lämmityskuntoon 
asiakkaille.

www.syote.fi
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Kalastus ja pienoiskylpylä 
tuovat asiakkaita Kelosyötteelle

Kovalampi kutsuu kalastajia. Joka mökillä on oma vene asiakkaiden käytettäväksi.

Ilpo-hevonen sopii aloittelevil-
le sekä jo kokeneemmille ratsas-
tuksen harrastajille. Talvella Il-
polla pääsee rekiajelulle.

Kalastusmahdollisuuksi-
en tunnetuksi tekeminen 
on lisännyt kalamatkailijoi-
den kävijämääriä Syötteen 
alueella. Kovanlammen, 
Naamanka- ja Pärjänjokien 
kalanistutukset tuovat ka-
lastuksen harrastajia paikal-
le.

–Tyhjää ei ole tarvinnut 
täällä pyytää. Ilmojen hie-
man jäähtyessä kalastajat 
ovat saaneet hyviä saalii-
ta. Kovalammessa on siika-
kanta, joka sai alkunsa pari-
senkymmentä vuotta sitten 
tapahtuneesta istutuksesta. 
Silloiset istukkaat alkoivat 
lisääntymään luontaises-
ti ja nyt kanta lammessa on 

hyvä. Siikojen lisäksi lam-
peen istutetaan vuosittain 
800 kiloa pyyntikokoista 
kirjolohta. Kalanistutuksia 
on lampeen tehty 26 vuoden 
ajan, jolla on taattu, että lu-
vanhankkijoilla on varmas-
ti mahdollisuus saada kalaa. 
Ahven- ja haukikanta on 
lammessa luontaisesti hyvä, 
olipa sitten virvelillä tai on-
gella kalastava. Perhoka-
lastajien suosiossa olevaan 
Pärjänjokeen istutetaan 
vuosittain pyyntikokoista 
kirjolohta ja velvoiteistutuk-
sina siian- sekä lohenpoika-

sia, kertoo Pauli Särkelä.
Pauli Särkelän savusau-

na, pienoiskylpylä ja sauna-
tupa ovat vakiinnuttaneet 
asemansa Kelosyötteen pal-
velujen joukossa ja niiden 
kysyntä on kasvanut koko 
ajan. Kumpaakin tilataan ta-
saiseen tahtiin. Saunatuvas-
sa on vietetty häitä, synty-
mäpäiviä ja polttareita sekä 
erilaisia kokous- ja virkis-
tyspäiviä. Samalla vuokra-
taan mökki tai useampia ja 
tilataan pitopalvelun kautta 
juhlaruuat.

– Savusaunaa tilaavat ny-

kyisin myös nuoret ja ul-
komaalaisetkin ovat oppi-
neet savusauna- kulttuuria. 
Meillä on asiakkaina myös 
sellaisia perheitä, jotka oli-
vat täällä lapsina ja nyt sit-
ten tulevat omien perheitten 
kanssa tänne, Pauli huo-
mauttaa.

Kelosyötteen tallilla on 
kaksi ratsuhevosta sekä pie-
ni poni. Asiakkaat pääsevät 
ratsastamaan joko itsenäi-
sesti aidatulle kentälle tai 
aloittelevat harrastajat talu-
tusratsastukseen.

Syötteen Eräpalvelujen 
ohjelmatarjonta monipuolistui

tuttavalla, ilmatäytteisellä 
”kanootilla” laskettiin Pär-
jänjokea korkeammalla ja ma-
talammalla vedellä nauttien 
Syötteen lumoavasta luon-
nosta hiljaisuuden keskel-
lä. Tälle ja tulevillekin vuo-
sille on jokiohjelmiin myös 
vuokrattu Metsähallituksel-
ta idyllinen Romesuvannon 
kämppä, jossa voimme myös 
järjestää esimerkiksi hem-
mottelun merkeissä pienryh-
mille turvesaunomista, Määt-
tä kertoo.

Syötteen Eräpalveluilla on 
tarjottavanaan monipuo-
linen valikoima uusia oh-
jelmia. Johanna Määttä 
kertoo, että perinteisten hus-
kytarhavierailujen, kalastus-
ohjelmien, savusaunomisten, 
eräruokailujen sekä kanoot-
tivuokrausten kaveriksi on 
saatu Rivertubing-ja vaije-
riliukuohjelmat, joihin ku-
luneen kesän aikana ehtikin 
useampi vierasryhmä tutus-
tua.

- Rivertubing-yhden is-

Syötteen lumoava luonto.

River tubing: turvallista, helppoa ja kivaa. Kuvat Syötteen Eräpalve-
lut.

Ensimmäisiä vaijeriliuku-
ja hiekkapakan päältä yli erä-
maalammen laskettiin tänä 
keväänä lumien ollessa vie-
lä maassa ja kesän kulues-
sa kävi useita ryhmiä. Kesä 
oli lopulta kaunis ja lämmin 
vaikka juhannus olikin huo-
mattavasti edellistä joulua 
kylmempi. Koirathan ne kyl-
lä toivoivat kelien viilenevän.

- Syksyn hiljalleen saapu-
essa  aikaa on vietetty marjas-
tuksen ja sienestyksen paris-
sa. Tänä vuonna onkin useita 

sienilajeja ollut runsain mää-
rin. Syyskelien edetessä ja 
päivälämpötilojen laskiessa 
alle + 10 asteeseen päästään 
jälleen aloittamaan Syötteen 
Eräpalveluiden ”huskyhen-
kilökunnan” treenaus tule-
vaa talvisesonkia varten, Jo-
hanna Määttä selostaa.

Johanna kertoo panneensa 
merkille, että öiden jo ollessa 
välillä pakkasella, ovat koirat 
häkeistä jo kyselleet: Milloin 
päästään vetohommiin?

Rekisteröintejä
Kilpa-auton katsastuksia

Vakuutuksia
Kotimainen, entistä 

paikallisempi katsastus-
asema Kiimingissä.

Suomen Laatukatsastus 
Oy on toukokuusta alkaen 

Katsastus Team Oy.
Otamme edelleen vastaan 
jaettuja alennuskuponkeja.

Viitantie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Vuokratavana kuomukärry

Tervetuloa!

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Pudasjärven TAKSIT tiedottaa!
Arvoisat pudasjärveläiset taksiasiakkaat.

Kun pääsette sairaalasta ja teille on myönnetty 
oikeus taksimatkaan, niin teillä on 
oikeus tilata taksi kotikunnasta.

( KELA TILAUSNUMERO 0100 86500
Mainitkaa tilatessa, että haluatte taksin kotikunnasta. 

Järjestelmä etsii teille lähimmän vapaan Pudasjärven taksin.

Lisätietoja antaa Pudasjärven taksiautoilijat.
Terveisin Pudasjärven Taksiautoilijat ry

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.
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HUIPPUKYMPPI
Kansainvälinen juoksutapahtuma Iso-Syötteellä la 27.9.2014 klo 14

Ohjeet kilpailijoille:
• Ole ajoissa lähtöpaikalla: yhteiskuljetus Hotelli Iso-Syötteeltä, lähtö klo 

13.15.

• Hotellille nouseva tie on suljettu kilpailun aikana.

• Lähtöön ryhmittyminen: ensin kilpasarjat Myl. ja Nyl., — veteraanien kil-
pasarjat ja sitten kuntosarjat.

• Jätä varustekassi linja-autoon ennen starttia. Lähtöpaikalla tulee olla 5 
minuuttia ennen lähtöaikaa.

• Kiinnitä kilpailunumero näkyvästi etupuolelle. Kilpailunumeron saa jo-
kainen omakseen.

• Juomapisteet reitin varrella 4:n ja 8 km:n kohdalla, juomana 3Action-ur-
heilujuoma ja vesi.

• Omia juomia saa käyttää – toimita omat juomat Hotelli Iso-Syötteen 
vastaanottoon klo 13.15 mennessä. Merkitse pullosi hyvin sekoittumi-
sen estämiseksi.

• Juostaan yleistä tietä osan matkaa, risteyksissä järjestäjän edustajat.

• PALKINTOJENJAKO alkaa Hotelli Iso-Syötteellä mahdollisimman pian 
kaikkien saavuttua maaliin.  
PALKITAAN jokaisen sarjan parhaat, ja kaikkien kesken arvonta.

• OSANOTTOMITALIN saa jokainen osallistuja, käy noutamassa mitali ho-
tellin vastaanotosta.

• SAUNAT/PESEYTYMINEN Hotelli Iso-Syötteen tiloissa, opastus vastaan-
otosta.

HUIPPUKYMPPI 
- KESTÄVYYSSEMINAARI,

Hotelli Isosyöte 
Perjantai 26.9. klo 18.30-21.00

Huippukymppi – on 10 km juoksutapahtuma 
lauantaina 27.9. 

Alussa 7,4 km on lähes tasamaata, sen jälkeen alkaa 
nousuosuus tunturin huipulle. 

Viimeisen 2,6 km:n matkalla on 202 m korkeuseroa. 

Kisassa on kilpasarjat miehille ja naisille ja 
veteraanisarjoja viiden vuoden välein, 

sekä kuntosarja miehille ja naisille. 
Sauvakävelijöille oma sarja. 

Kilpasarjoissa tavoitellaan aikarajoja ja 
siitä saatavaa 1000 euron palkintoa. 

Miesten tulosraja on 33 min 30 sek. ja 
naisilla raja on 38 min 50 sek.

Perjantai-iltana 26.9. on Hotelli Iso-Syötteellä 
KESKUSTELUTILAISUUS 

KESTÄVYYSLIIKUNNASTA. 
Tilaisuudessa on mukana Kari Sinkkonen, 

kestävyysjuoksuvalmentaja – olympiavoittaja 
Pekka Vasalan ja 25000 metrin ratajuoksun 
maailmanennätysmies Pekka Päivärinnan 
valmentaja. Esko Paavola vastaa kyselyihin 

Niskasten sisarusten matkasta 
Olympiamitaleille – miten juoksu ollut mukana 

hiihtoharjoittelussa.

Tilaisuuteen on kaikilla vapaa pääsy. 

5. HUIPPUKYMPPI 
lauantai 27.9.

klo 10.00  Kisakanslia avautuu

klo 12.30  Start: 2 km T/P 13 ja 11 v.

klo 13.00  Lähtöön siirtyminen. Linja-autokuljetus.

klo 14.00  Start:
 5 km T15, P15, T17, P17, M/N sauvakävely,   
 Ladyjen lenkki
 10 km M, M40, M45, M50, M55, M60, M65,   
 M kunto, N, N40, N45, N50, N kunto,   
 N sauvakävely
 
 Sauna ja suihkut Hotelli Isosyötteellä.
 Arvontapalkintojen noutaminen kisakansliasta.
 Osanottomitalin noutaminen kisakansliasta.

klo 16.00  Palkintojen jako sarjojen parhaille (3)
 Isosyötecupin (11, 13, 15 ja 17 v. T/P) 
 kokonaiskilpailun palkintojen jako.

Hotelli Iso-Syöte
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5. HUIPPUKYMPPI – Iso-Syöte: 
26.–27.9. Iso-Syötteellä

 5. HUIPPUKYMPPI 27.9.2014 osallistujalista

Huippukymppi – on juok-
sutapahtuma, jossa juos-
taan kymmenen kilometriä. 
Ensimmäiset 7,4 km on lä-
hes tasamaata, sen jälkeen 
alkaa nousuosuus tuntu-
rin huipulle. Viimeisen 2,6 
km:n matkalla on 202 m 
korkeuseroa. Reitti lähtee 
Syötteen juurelta Safarita-
lon lähitienoilta ja reitti kul-
kee Pärjänkievarin kautta 
takaisin Safaritalon seutu-
ville ja maali on tunturiho-
tellin pihalla.

Kisassa on kilpasarjat 
miehille ja naisille M/N yl.  
ja veteraanisarjoja viiden 
vuoden välein, sekä kun-
tosarja miehille ja naisille. 
Sauvakävelijöille oma sarja. 

Perjantai-iltana on hotel-
lilla seminaari kestävyyslii-
kunnasta. 

Olympiavoittaja Pekka 
Vasalan valmentaja, Kari 
Sinkkonen, kertoo kes-
tävyysharjoittelun ohjel-
moinnista – hän valmen-
si myös Pekka Päivärintaa 

–  joka oli Euroopanmes-
tari 3000 metrillä hallissa 
ja ratajuoksun 25000 met-
rin maailmanennätysmies – 
LÄTSÄPEKKA.  Esko Paa-
volalta voi kysellä Iivo ja 
Kerttu Niskasen harjoitte-
lusta, miten edetty olym-
piamitaleille.

Kilpasarjoissa tavoitel-
laan aikarajoja ja siitä saa-
tavaa palkintoa. Miesten 
tulosraja on 33 min 30 sek. 
ja naisilla raja on 38 min 50 
sek. Tavoiteajan ensimmäi-

senä alittanut miehissä ja 
naisissa palkitaan 1000 eu-
ron stipendillä. 

Kisassa on mukana 
myös juniorijuoksijat omas-
sa Isosyötecup – kisassaan. 
11 v. ja 13 v. juoksevat tun-
turin laella 1,5 km:n lenkin 
ja 15 v. juoksevat alhaalta 
huipulle n. 5 km:n matkan. 
ISOSYÖTECUPISSA on ke-
sän aikana 9 osakilpailua, 
tämän viimeisen osakil-
pailun yhteydessä jaetaan 
Hotelli Isosyötteellä cupin 

mitalit ja lahjakortit. Pal-
kintojen jakajana juoksu-
cupin yhteistyökumppanin 
edustaja Juha Kuukasjärvi. 

Pohjoisen juoksijat pitä-
vät leiriä Syötteellä ko. vii-
konloppuna  ja kisaavat 
lauantaina. Veteraanisar-
joissa reittiennätyksen teh-
nyt palkitaan – bensarahaa 
kotiin. 

Kaikkien osanottajien 
kesken arvotaan 3 lahja-
korttia 200/100 ja 50 €, ma-
joitusviikonloppupaketteja, 

tavarapalkintoja. Jokainen 
osanottaja saa muistok-
si osanottomitalin. Kilpa-
sarjoissa parhaille pytyt ja 
kunniapalkintoja.

Ilmoittautua voi tapah-
tumaan vielä paikanpäällä 
lauantaina kello 13.00 saak-
ka, osallistumismaksu 30 €. 

TERVETULOA 
KAIKKI MUKAAN 

Toimitsijalista
Kilpailun johtaja Heino Ruuskanen
Kisakanslia / Tulospalvelu Jaana Nyman, Merja Moilanen,  
 Riitta Kuurola
Ratamestariryhmä Arto Kuurola, Arto Ylilehto
Radanmittaus Ismo Pudas
Kuuluttaja Jorma Jokela 
Lähettäjä Jussi Saarela
Ajanotto/Maalituomarit Kauko Seppänen (johtaja),  
 Anna-Liisa Seppänen

Juoma maalissa Saara Takarautio, Kalevi Tervo,  
  Mika Pesonen
Ajanotto 8 km Heikki Turves, Pekka Takarautio,  
 Antti Härkönen, Tarja Tolonen
Liikenteenohjaus Mika Pesonen, Arto Ylilehto
risteys 3. ja 8. Arto Ylilehto, Eero Vierimaa,  
 Tarja Isola
risteys 8.uusi kierros Arto Ylilehto, Eero Vierimaa,  
 Tarja Isola, Heidi Ylilehto
Lähtö ja 9. Vesa Kortetjärvi, Anitta Kortetjärvi

risteys 4. ja 10. Arto Kuurola
risteys 10. Heikki Kuurola, Arto Kuurola, 
risteys 5. ja 11. Ilpo Jaakola, Jenna Kortetjärvi
risteys 1. Kalevi Tervo, Raimo Moilanen
risteys 2. Heikki Turves
risteys 6. Marko Kynsijärvi
risteys 7. + huolto Ritva Kujansuu, Helinä Valkola,  
 Eila Kuurola
Huoltotoimikunta Juha Kuukasjärvi (johtaja), 
 Ritva Kujansuu

MIEHET YL    
1.  Matias Tiiro Iin Urheilijat
2.  Kalle Keskipoikela Arctic Athletics Rovaniemi
3.  Pauli Moilanen Lapin Lukko
4.  Jonne Seppänen Vaalan Karhu
5.  Janne Moilanen Pudasjärven Urheilijat
6.  Jani Ylisaukko-oja Arctic Athletics Rovaniemi
7.  Ergo Kelder Rovaniemi
8.  Petteri Kymäläinen Suomussalmen Rasti
9.  Kimmo Kymäläinen Suomussalmen Rasti
10.  Joonas Pajuniva Kuusamon Eräveikot
  
MIEHET 40 v.   
21.  Veli-Matti Niskanen Haukiputaan Veikot
22.  Tommi Leinonen Vaajakosken Kuohu
23.  Jukka Sarajärvi Pudasjärven Urheilijat
24.  Kari Kokko Utajärven Urheilijat
25.  Jorma Puurunen Pudasjärvi
  
MIEHET 45   v.    
29.  Jouko Höynälä Paksumahat, Oulu
30.  Tuomas Kauppila Haukipudas
31.  Petri Moilanen Rovaniemi
32.  Tapio Kamunen MSTC Oy Oulu
33.  Jouni Myllyoja Mst Oulu
34.  Veli-Pekka Saari Piipsjärven Reippaat
35.  Seppo Kellokumpu Kajaanin Suunnistajat
36.  Teppo Ronkainen ONMKYU
37.  Veli-Pekka Mäkelä Isonkiven kiertäjät, Kaustinen
38.  Teuvo Kuusela Kemi
  
MIEHET 50 v.   
41.  Sampo Laakkonen PudasjU
42.  Reijo Polojärvi PudasjU
43.  Taisto Puurunen Pudasjärven Kunto
44.  Taisto Latvalehto Laitasaaren Veto
45.  Pertti Kylmälä LahtiSport 35 +
46.  Hannu Pietilä Kajaanin Suunnistajat
47.  Sampo Kelhä Oulun Ikiliikkujat
  
MIEHET 55 v. 
51.  Kari Jylhänlehto PudasjU
52.  Timo Vähäkuopus PudasjU
53.  Matti Tennilä Rovaniemen Roadrunners
54.  Juha Ronkainen PudasjU
55.  Seppo Pajuniva KEV
56.  Reijo Hummastenniemi Oulunsuun Heitto
57.  Jorma Suonnansalo Rovaniemen Roadrunners
58.  Aimo Määttä Rovaniemen Roadrunners
59.  Hannu Timonen-nissi Oulun Ikiliikkujat
60.  Markku Lassila Taivalkoski

MIEHET 60 v.  
66.  Juhani Ukonmaanaho Ylikiimingin Nuijamiehet
  
MIEHET 65 v.  
71.  Timo Illikainen Pudasjärven Urheilijat
72.  Olavi Peura ONMKYU
73.  Kauko Meriläinen Haukiputaan Heitto
74.  Leino Poussu Rovaniemen Roadrunners
75.  Juhani Vimpari Kiimingin Urheilijat
  
MIEHET KUNTO    
79.  Pentti Riekki SIPPI ry.
80.  Mika Kuusijärvi SippiTeam
81.  Miika Takalo Oulu
82.  Hannu Pönkkö KiimU
83.  Pekka Ojala Oulu
84.  Lasse Perttu SippiTeam
85.  Pasi Tauriainen SippiTeam
86.  Niilo Vainikainen Lumijoki
87.  Henri Vainikainen Lumijoki
88.  Jouni Lammela Oulu
89.  Tapio Mannerbacka 
90.  Benjamin Aapaoja BEN-tarkastus Oy
91.  Teemu Ranta Kangasala
92.  Juha Honkanen 
93.  Keijo Pihlajamaa 
94.  Juha Viuhkola Pudasjärven Urheilijat
95.  Timo Heikkilä Pudasjärven Urheilijat
96.  Jouko Pätsi Sirniön Erä ry.
97.  Joni Jumisko BEN-tarkastus Oy
  
NAISET YL     
111.  Mari Laakkonen Pudasjärven Urheilijat
112.  Elena Skrebneva Ounasvaaran Hiihtoseura
113.  Emilia Pietiläinen Kajaanin Suunnistajat
114.  Elina Lingren Oulun Pyrintö
115.  Niina Moilanen Pudasjärven Urheilijat
  
NAISET 40 v.   
121.  Sari Honkanen-Rönkkö Pudasjärvi
122.  Päivi Lumijärvi Limingan Niittomiehet
  
NAISET 45 v.   
127.  Mirja Laakkonen Pudasjärven Urheilijat
128.  Sari Höynälä Oulu
129.  Kaisa Mäkelä Isonkiven kiertäjät, Kaustinen
  

NAISET 50 v.  
133.  Päivi Parttimaa Haukiputaan Veikot
134.  Helena Rantakari Raahen Sporttiveteraanit
135.  Leila Harju Raahen Sporttiveteraanit
136.  Taimi Karppinen Pudasjärvi
137.  Maire Kosamo Pudasjärven Urheilijat
  
NAISET KUNTO LADYJEN LENKKI 
141.  Hanne Juujärvi Oulunsalo
142.  Tiina Holma Oulunsalo
143.  Tuula Oksanen 
144.  Oili Ruokamo Simo
145.  Eila Pulkkinen 
146.  Aila Berg Kiiminki
147.  Ulla Kakko 
148.  Anna Turtinen Ii
149.  Kati Koivukangas Taivalkoski
150.  Vuokko Väyrynen Oulu 
151.  Moona Harju Pudasjärven Urheilijat
152.  Riitta Paakkola Iin Urheilijat
153.  Katja Savilaakso Kiiminki
154.  Ritva Aapaoja BEN-tarkastus Oy
155.  Johanna Keinänen-Hiitola Oulu
156.  Elina Sipola 
157.  Jenni Peltoniemi Pudasjärven Urheilijat
158.  Leena Särkelä Syöte
159.  Katja Ojala Pudasjärvi
160.  Tiina Järvenpää Oulu
161.  Sonja Kumpula BEN-tarkastus Oy
  
NAISET/MIEHET 4,4 km sauvakävely  
175.  Esko Valikainen Kalajoen Junkkarit
176.  Raija Anttila Limingan Niittomiehet
177.  Urpo Savilaakso Limingan Niittomiehet
178.  Markku Hyttinen Limingan Niittomiehet
179. Jyrki Immonen
  

MIEHET 17 v.  4,4 km  
184.  Lasse Moilanen Pudasjärven Urheilijat
185.  Jarkko Paukkeri Limingan Niittomiehet
186.  Edvark Kotajärvi Kempeleen Kiri
187.  Elias Valikainen Kalajoen Junkkarit
  
NAISET 17 v.  4,4 km   
199.  Elina Heikkinen Oulun Pyrintö
200.  Vivianna Peitso Oulun Pyrintö
201.  Rosa Kilpi Oulun Pyrintö

POJAT 15 v.  4,4 km  
209.  Joni Heikkinen Oulun Pyrintö
210.  Eelis Valikainen Kalajoen Junkkarit
211.  Viljami Vuorre kuivasjärven Aura
  
TYTÖT 15 v.  4,4 km  
219.  Jenni Keränen 
220.  Silja Saarela Limingan Niittomiehet
  
POJAT 13 v.  2 km   
229.  Juho Keränen Oulun Pyrintö
230.  Ahti Saarela Limingan Niittomiehet
  
TYTÖT 13 v.  2 km   
239.  Venla Mäkelä Isonkiven kiertäjät, Kaustinen
240.  Emilia Paakkola Laitasaaren Veto
  
POJAT 11 v.  2 km  
249.  Lauri Saarela Limingan Niittomiehet
250.  Ville-Veikko Salmela Pudasjärven Urheilijat
251.  Aarre Paukkeri Limingan Niittonmiehet
252.  Niko Valtanen BEN-tarkastus Oy
  
TYTÖT 11 v.  2 km  
259.  Janette Takarautio Pudasjärven Urheilijat
260.  Mette Palokangas Alatornion Pirkat
261.  Laura Paakkola Limingan Niittomiehet
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Aloitetaan kahveilla

Tilaisuuden avaus: 
Heino Ruuskanen 

Illan Ohjelmassa kuullaan 
nuorten kestävyysurheilijoiden

valmentautumisesta, harjoittelun rytmityksestä,
hiihtoharjoittelu keestävyysjuoksijalla jne.

Luennoi Kari Sinkkonen  
- Olympiavoittaja Pekka Vasalan valmentaja

Kestävyysurheilun perusteet ja systematiikka
Ohjeita kestävyysharjoitteluun.

Esko Paavola:  
Kerttu ja Iivo Niskasen harjoittelun tuloksena

viime talven lumilta Olympiamitaleita.

Kyselytunti luentojen päätteeksi.

Kahvit illan päätteeksi ja keskustelut jatkuu….

TILAISUUS ON MAKSUTON

HUIPPUKYMPPI - KESTÄVYYSSEMINAARI
Hotelli Isosyöte

Perjantai 26.9.2014 klo 18.00-21.00

KESTÄVYYSSEMINAARI

Huippukymppiviikonlop-
puna Hotelli-Iso-Syötteellä 
perjantaina 26.9. järjestettä-
vässä Kestävyysseminaaris-
sa on yhtenä luennoitsi-
ja ansioitunut pitkän linjan 
juoksuvalmentaja Kari Sink-
konen. 78-vuotias Sinkko-
nen asuu Kangasniemellä ja 
hän toimii edelleen aktiivi-
sesti juoksun parissa tavoit-
teenaan saada suomalaisia 
niin kilpa- kuin kuntojuok-
sunkin pariin. Sinkkonen on 
uransa aikana valmentanut 
yli sataa suomalaista huip-
pujuoksijaa. Hän on toimi-
nut myös kestävyysjuoksun 
Suomen Urheiluliiton laji-
päällikkönä vuosina 1968-
1982 ja kävipä samassa teh-
tävässä vuoden verran vielä 
vuonna 2001.

Valmentajalegenda on 
tehnyt pitkän päivätyön 
myös kuntojuoksun paris-
sa. Hän on kirjoittanut juok-
suoppaita ja valmennuskir-
joja eri tasoisille juoksijoille, 
pitänyt maratonkouluja ja 
lehtien sivuilla maratonval-

Suomi on kestävyysjuoksukansaa
mennuspalstoja sekä osallis-
tunut erilaisiin seminaarei-
hin ja seuratapahtumiin.

Monet Sinkkosen opissa 
olleet juoksijat toimivat täl-
lä hetkellä itse valmentaji-
na ja vievät oppi-isänsä tie-
to-taitoa eteenpäin. Tähän 
mennessä Sinkkosen val-
mennusuran huippuhet-
kiin kuuluu Pekka Vasalan 
vuoden 1972 olympiavoit-
to Münchenissä 1500 met-
rin matkalla sekä Pekka Päi-
värinnan maastojuoksun 
maailmanmestaruus vuon-
na 1973.

Sinkkosen mielestä juok-
su pitäisi saada nykyistä laa-
jemmin seurojen toimintaan 
ja alan ammattivalmentaji-
en pitäisi käydä puhumassa 
juoksusta ympäri Suomea.

-Jotta tiedotus- ja valmen-
nustoimintaa voitaisiin te-
hostaa, tarvitaan siihen Suo-
messa nykyistä suurempia 
rahallisia resursseja. Huip-
pujuoksijat toimivat myös 
osaltaan esimerkkeinä ja 
nuorten sekä varttuneem-

Pitkän linjan juoksu-
valmentajan Kari Sink-
kosen luentoa pääsee 
kuulemaan Huippu-
kymppiviikonloppuna 
Hotelli-Iso-Syötteellä 
perjantaina järjestettä-
vässä Kestävyyssemi-
naarissa.

pien innoittajina. Sinkko-
sen mielestä juoksua pitäisi 
myös markkinoida kansal-
le nykyistä aktiivisemmin ja 
alan ammattilaisten neuvo-
jen kera.

Avuliaana tiedon jakaja-
na tunnettu Sinkkonen ker-
too, että monet kuntoilijat 
ovat ottaneet häneen yhteyt-
tä ja kysyneet vinkkejä.

-Tapaan välillä myös ih-
misiä, jotka kertovat aloitta-
neensa juoksemisen minun 
innoittamana. Aktiiviset 
juoksun harrastajat saavat 
sivutuotteena hyvän perus-
kunnon, jolla on myös kan-
santerveydellistä merkitys-
tä, perustelee Sinkkonen 
juoksuharrastusta koskevan 
tiedotuksen ja harrastajien 
määrän lisäämisen tärkeyt-
tä.

Kariline-tallin juoksijat 
ovat saavuttaneet yhteensä 
539 mitalia SM kilpailuissa 
vuosina 1961 – 2014. Vaikka 
suomalaiset juoksijahuiput 
ovat olleet harvassa, Sinkko-

sen mielestä Suomi on edel-
leen kestävyysjuoksukan-
saa.

Perinteinen Ruska viikon-
lopputapahtuma toteute-
taan Syötteellä lauantai-
na 27.9. Luontokeskuksella 
avataan kello 11.00 Kaija-
karhun kätkörata. Pudas-
järven Urheilijoiden vii-
dennen kerran järjestämä 
Huippukymppi juoksuta-
pahtuma lähtee klo 14.00 
Safaritalon läheisyydestä ja 
päättyy tunturin huipulle 
Hotelli Iso-Syötteelle. Par-
haat ovat juosseet tämän 
matkan 32-33 minuuttiin, 
mutta jo tunninkin alitus 
vaatii erittäin hyvää kun-
toa, onhan lopussa todel-
la vaativa nousu. Mukaan 
mahtuvat myös kuntosarja-
laiset ja sauvakävelijät. 

Illalla on perinteinen 
Luppovesi palaa yleisöta-
pahtuma kello 18 alkaen. Il-
lan runsaan ohjelman aluk-
si on juuri valmistuneiden 
skeittiparkin ja Leikkipuis-
ton avajaiset, jotka pitä-
vät sisällään mm. frisbeen 
tarkkuusheittokisan, tuuli-
poolonäytöksen, tuubime-
lontanopeuskisat, soutelua 
veneillä ja melontaa kanoo-
teilla sekä lapsille onginta-
kilpailun ja talutusratsas-
tusta. Paikalla voi tutustua 
husky vetokoiriin. Sirukan 
teltasta voi ostaa ruokaa, 
muurinpohjalettuja ja kah-
via. 

Järvi on valaistu sadoil-
la tulilla ja illan aikana sy-
tytetään myös kokko järven 
päälle pystytetylle lautal-
le. Illan kruunaa ilotulitus, 
jonka loiste heijastuu järven 
pintaan. Hotelli Iso-Syöt-
teellä esiintyy Maarit Pel-
toniemi & Coralia sekä tar-
jolla on myös karaokea ja 
disco snapsibaarissa. 

Ruskatapahtumassa runsaasti ohjelmaa

Luppovesi palaa tapahtumaa on kehitetty vuosi vuodelta koko perheen suo-
sittuna tapahtumana. 

Huippukymppijuoksun osallistu-
jamäärä on kasvanut vuosi vuo-
delta ja mukaan mahtuu kaiken 
tasoiset juoksijat ja kävelijät. 

 Hotelli&Safaris 
 www.syote.fi

5. HUIPPUKYMPPI - Isosyöte
27.9.2014 klo 14.00

SYÖTE, tunturihotelli
www.pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/yleisurheilu

www.huippukymppi.fi

ISOSYÖTEcUP - OSAKILPAILU
10 km:  M, M40,  M45, M50, M55, M60, M65, Mkunto
          N,  N40, N45, N50, Nkunto
 5 km: M17, N17, P15, T15
 2 km: P13, T13, P11, T11
 M/N 5 km: sauvakävely

Reitti lähtee Syötteen juurelta, 
viimeiset 3 km noustaan huipulle, 

maali tunturihotellin pihalla. 
Korkeuseroa viimeisellä 3 km:llä lähes 200 m.

KESTÄVYYSSEMINAARI 
pe 26.9.2014 klo 18.00 – 21.00

Miesten ja Naisten matkalla optimiaika, 
sen ensimmäiselle alittajalle palkinto 1000 €. 

Kaikille osanottajille mitali ja sarjojen parhaille palkinnot,
 kuntosarjan osanottajien kesken arvotaan palkinnot. 

KAIKKIEN osanottajien arvotaan 3 kpl
lahjakortteja 200/100 ja 50 €.

Pankkiyhteys:  Pudasjärven Osuuspankki 
FI45 5360 0420 0180 64

Tiedustelut : 
Heino Ruuskanen 0400 346 097, 
Juha Kuukasjärvi 040 512 3747

Ilmoittautuminen ja osanottomaksu
22.9.2014 mennessä os. otto 20 €, 
ja sen jälkeen 30 €
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Juoksijakorttialennus 2 €
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Puh. 040 777 1800, 
040 708 6704 
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo

www.isosyotteenmatkailu.fi

Syötteen alueen 
majoitusvälitys

Ohjelmapalvelut

Tanhuvaaran Urheiluopis-
tolla juhlittu EM-kultamita-
listi Antti Ruuskanen pääsee 
pitkästä aikaa täysin tervee-
nä uuteen keihäskauteen. 
Valmennusyhteistyön jatku-
minen Aki Parviaisen kanssa 
on avoinna.

Euroopan mestari Antti 
Ruuskanen koputtaa ohimo-
aan. Takana on huikea kausi 
ja edessä siintävät Pekingin 
MM-kisat vuoden kuluttua 
sekä uran päätähtäin Rion 
olympialaiset 2016. 

Keihäsmies on pitkästä 
aikaa terveenä uuteen kau-
teen lähdettäessä.

- Ylimenokaudelle pääsee 

Ruuskanen uuteen kauteen 
huikeista asetelmista

nyt ihan puhtaalta pöydältä. 
Kesällä oli ongelmia nivusen 
kanssa, mutta muuten ei mi-
tään ongelmia tullut, Ruus-
kanen myhäili torstai-iltana 
Tanhuvaaran Urheiluopis-
tolla, joka miehen pitkäaikai-
sena tukijana ja myös uran 
alkuvaiheiden opiskelu- ja 
työpaikkana järjesti kulta-
juhlat ”omalle pojalleen”.

Täysin vailla kolotuksia ei 
Ruuskanen kuitenkaan tors-
taina ollut. Siitä pitivät huo-
len BBC:n kuvausryhmää 
varten suoritetut 50 heittoa 
aiemmin päivällä.

- Senhän tiesi, että kun 
heti kisakauden loputtua 

näin paljon heittää, niin joka 
paikkaa kolottaa, Ruuska-
nen toteaa.

Ruuskasen uusi harjoi-
tuskausi starttaa toden teolla 
vasta marraskuussa. Keihää-
seen kosketaan ensimmäi-
sen kerran puolestaan joulu-
kuussa.

- Kovat 87-88 metrin hei-
tot tuntuvat elimistössä ja 
keho vaatii aikaa palautu-
miseen. Nyt nautitaan le-
vosta ja muusta olosta. Toki 
metsästän ja liikun syksyllä 
muuten, Ruuskanen kertoo.

Hirvonen paljastaa tu-
levan talven leirikuvioista, 
että ulkomaanleirit noudat-

televat kutakuinkin aiempi-
en talvien kaavaa. Tammi-
helmikuussa on alustavasti 
ohjelmassa noin viiden vii-
kon mittainen leiri Etelä-Af-
rikassa ja huhti-toukokuussa 
2-3 viikkoa Portugalissa. Ko-
timaan leiripaikkana jatkaa 
tutusti Tanhuvaara, mutta 
jonkun leirin saattaa Ruus-
kanen tehdä myös Kuorta-
neella.

- Antti on vähän itse sa-
nonut, että voisi sosiaalisen 
puolen vuoksi käväistä ker-
ran myös siellä ja katsomas-
sa mitä muut tekevät, Hirvo-
nen selvittää.

Ruuskasen tulevien vuo-
sien tavoitteet ovat kristal-
linkirkkaat. Euroopan mes-
tari ei tyydy vähempään 
kuin Zürichissäkään.

- Jos tuolla tasolla pys-
tyn heittämään arvokisois-
sa, niin olkoon sitten MM-
kisat tai olympialaiset, 
noilla heitoilla otetaan var-
masti ainakin mitali. Mission 
is possible, ei oo impossible, 
Ruuskanen letkautti savolai-
sella englanninkielen osaa-
misellaan.

- Niin paljon on nyt joutu-
nut olemaan mitali kaulassa, 
että alkaa jo ryhti olla huono. 
Onhan se hyvä välillä oikais-
takin, kovassa pyörityksessä 
Euroopan mestaruuden jäl-
keen ollut Ruuskanen veis-
telee.

Joni Jäntti, kuva Pasi 
Massinen TanhuvaaraAntti Ruuskanen Tanhuvaaran Urheiluopistolla EM-kultamitali juhlissa.

Rahoitustarpeita, 
mutta laina 
puuttuu? 

Meiltä löydät sopivan kulutusluoton niin 
kertaluonteiseen hankintaan kuin 
jatkuvaankin käyttöön - vakuutuksilla tai ilman. 
Hakemalla lainatarjouksen hyvissä ajoin rahat ovat 
käytettävissäsi oikealla hetkellä. Keskittämällä myös 
kulutusluotot meille hyödyt parhaista eduista. Ota 
yhteyttä! 
  
op.fi/pudasjarvi 

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Peikkopolku sai uutta ilmettä
Syötteen suosittu, erilaisil-
la ja persoonallisilla peikko-
hahmoilla somisteltu Peikko-
polku on saanut uutta ilmettä 
kevättalvella huhtikuussa 
aloitettujen mittavien kun-
nostustöiden ansiosta. Polun 
varrella olevia rakenteita ja 
reitistöä on kunnostettu ja uu-
distettu. Asiaa tuntemattomil-
le kerrottakoon, että nyt varsi-
nainen Peikkopolku on noin 
kaksi kilometriä pitkä, pää-
osin sorastettu kävelyreitti, 
josta jatkuu oma vaativampi 
retkeilyreitti, noin kolme ki-
lometriä pitkä Ketunkierros. 
Peikkopolkuun pääsee tutus-
tumaan myös kolmion muo-
toisella helppokulkuisella, 
noin 400 metrin pitkällä Teat-
terikierroksen lähireitillä.

Pääosa polun peikoista on 
jo todella iäkkäitä. Tavoittee-
na onkin saada polulle myös 
uusia peikkohahmoja ja tar-
jota kävijöille myös eri tavoin 
uusia elämyksiä yhteistyössä 
matkailuyritysten ja muiden 
toimijoiden kanssa.

Tehdyistä kunnostustöistä 
merkittävimpiin kuuluu pol-
kureitin pinnan sorastus. Sora 
on kuljetettu maastoon mön-
kijällä ja moottorikelkalla ja 
levitys tehty käsin lapiotyö-

nä, joten iso työurakka ja vie-
lä haastavassa maastossa on 
takana. Polun varrella olevia 
pitkospuita on uusittu ja osa 
purettu kokonaan pois linjaa-
malla reittiä osin kuiville ki-
vennäismaille. Aurinkokalli-
on portaat on myös uusittu.

Reitin lähtöalueen port-
ti, opasteviitoitukset sekä 
Peikkopolun teatterin kat-
somon penkit on uusittu. 
Lähtöpaikalle on rakennet-
tu yrityspeikkojen ja muun 
informaation tarpeisiin ke-
lohonkarakenteinen katos, 
jonka edessä nyt on nuotio-
paikka istuinpenkkeineen.

Reitillä on nyt neljä siis-

Peikkopolulla tapaa 
monenlaisia hahmoja. 
Kuva Ilkka Kemppainen.

Peikkopolkureit istön 
merkittävimpiin kunnos-
tustöihin kuuluu polku-
reitin pinnan sorastus. 
Kuva Juha Nyman Kuvassa Peikkopolun infotaulu. Kuva Juha Nyman

tiä kompostikuivakäymälää, 
kaksi lähtöpaikassa ja kak-
si reitin varrella. Lisäksi Ke-
tunkierroksen laavu tulipaik-
koineen on saanut uuden 
ilmeen. Aurinkokallion lael-
le on tehty penkki, jossa voi 
rankan portaikkonousun jäl-
keen lepuuttaa puutuneita jä-
seniään.

Peikkopolun kunnostus-
työn rahoituksesta vastaa 
Oulunseudun Leader Maa-
seuturahasto ja Pudasjärven 
kaupunki. Kunnostustyötä 
on tehnyt laadukkaasti ura-
koitsija Matti Salonpää työn-
tekijänsä Kari Lapinlammen 
kanssa.
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KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

Pohjoispuolentie 250, 93277 Iinattijärvi
Mauno Kaijala  0400 294 677
Pekka Laakkonen  0400 386 974
Paavo Niskala  0400 172 871

IINATTIJÄRVEN METSÄTYÖ OY

Kerro ideasi – Me autamme

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 144, 050 461 6543

Palvelemme
Su-To 9.00-20.00
Pe-La 9.00-21.00

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

P
U

U

1945 TUURITUPA
Osuuspankin talo, Toritie puh. 0400 363 133

P
U

U

1945

* kahvit ja pullat
* limsat
* päivän lehdet
* makeisia

* Raha-automaatti- 
   yhdistyksen pelit
* Veikkausyhtiön palvelut
* ULLMAXIN tuotteita

Pudasjärven Urheilijoiden toimiston palvelut

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
U

U

1945

P
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U
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Varaukset: 0400 346 097, heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
ja 2-3 tunnin käyttö: Niilo Sarajärvi 0400 398 771

NAAMANKAJÄRVEN TOIMINTAKESKUS
Mahdollisuus 50 hlö:n oleskeluun ja 
ruokailuun. 5-6 km Syötteelle
Toimintakeskuksen vuokrahinnat:
Päiväkäyttö 50 €/pv
2-3 tunnin käyttö    10 €/kerta
Kanoottivarasto    20 €/paikka/vuosi

Seurakunta
elämässä

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

Puh/fax (08) 824 199, 0400 350 401

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto
• Seulontalaitos

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
•  vuokraamo@rautioky.fi

*  Henkilönostimet
*  Rakennustelineet
*  Piikkauskalusto
*  Maantiivistäjät (lätkät)

*  Poravasarat
*  Agrikaatit
*  Naulaimet (hilti ja viimeistely)

*  Levyhissit
*  Leikkurit/urasahat

*  Routamatot
*  Kosteudenpoisto
*  Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  

asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Sarajärvi, Jukuantie 78, 
puh. 0400 682 687 

timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi

EDULLISET HIRSIMÖKIT JA –TALOT
YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA

TImpAN 
KURKIhIRsI

Timpan Kurkihirsi

www.timpankurkihirsi.fi

359€

Joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

Alkaen

HUIPPUKYMPPI TARJOUKSET PUDAS-KONEESTA 

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

LOPUT

MIESTEN CS28 8-V

499€

749,- 499€

NAISTEN CS28 8-V

429,-249€

TYTTöJEN 3-V 26”

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OYJOPO 1-V

KEVYT 
SAAPAS

● Saappaiden ostajalle Sievi kangas-
kassi kaupanpäälle

429,-

KAUNOTAR 3-V 28”

299€

429,-

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

299€

KULKURI 3-V 28”

Vuorellinen 69,90
59,90

SAREK
TERÄSTERMOSPULLO
● Perinteisellä 
 kierrekorkilla
● 10 vuoden takuu
● Koot 0,3 l, 0,5 l ja 0,7 l

21,90

749,-● Heijastin-
renkaat 

● Varustettu 
halogeeni-
valoilla

●  Shimano 
nexus 
vaihteet

● Varustettu 
halogeeni-
valoilla

●  Shimano 
nexus 
vaihteet

PYöRÄNVALAISIMET

Alkaen 9€

MUKAVUUS-
POHJALLINEN

29€
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LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA 
SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

TULE KELOsYÖTTEELLE

paulin mökit
www.kelosyote.com

p. (08) 838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

• majoituspalvelu • saunatupa • savusauna 
• luxus poreallas • uintipaikka • ratsastusmahdollisuus

Palvelut:

LEKSAN KONE JA RAUTA
Kaikkea rakentamiseen

Taivalkoski

Kustantaja: Pudasjärven Urheilijat /YU-jaosto
Vastaava toimittaja: Heino Ruuskanen
Sivunvalmistus: Pudasjärvi-lehti Oy
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Oy

Kansainvälinen juoksutapahtuma 
Iso-Syötteellä la 27.9.2014

HUIPPUKYMPPI -lehti 2014

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

La 27.9. Maarit Peltoniemi & 
Coralia

Pe-la 3.-4.10.  Bonanza-
iskelmäkaraokekilpailu

La 1.11.  Kake Randelin

Ei pelkästään hotelli 
vaan safarihotelli. 

Kaikki ohjelmapalvelut suoraan 
hotellista. Patikka- ja melontaret-

ket, mönkijäsafarit, porotilavierailut, 
erämaaillanvietot, yritysohjelmat... 

Ohjelmapalvelut perheille ja ryhmille 
jopa 150 henkilöön asti. 

Kaikki kätevästi yhdestä 
numerosta 020 147 6400

Yrittäjä, keskity olennaiseen!
Saat meiltä täydellisen verkkolasku-
ratkaisun, kattaen sähköiset
taloushallinnon palvelut paperilaskun
skannauksesta, osto- ja myyntilaskujen
käsittelyyn ja arkistointiin. Sinun ei tarvitse
investoida teknologiaan, eikä niiden osaajiin.
Käyttöönotto ei vie aikaa, sujuu ripeästi ja vaivatta
ja on helppokäyttöinen. Toimistomme on toteuttanut
sähköistä taloushallintoa vuodesta 2007.

Etappina Oy | taloushallinnon  
tili-,tuki- ja tietopiste

Kirkkotie 1, PL 10, 93401 TAIVALKOSKI
Puh. 020 7780 450
toimisto@etappina.fi   www.etappina.fi

Ota yhteyttä 
taloushallinnon 
ammattilaiseen!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA

Kaikki maa-aineistotoimitukset 
hiekasta murskeisiin 
(myös kalliomurskeet)

Jätevesijärjestelmät
Kaivinkoneet
Pyöräkuormaajat
Tiehöylät
Kuorma-autot
Traktorit
Maantiivistys
Kunnallistekniset työt

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259
Pasi Särkelä
0400 105 375

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

Suljemme puutarhan pe 26.9.
AVOINNA: MA-PE 9-17

Mukavaa syksyä kaikille!

SYYSTYHJENNYS!
MONIVUOTISET

 VÄRILILJAT   
10,- /TAIMIkASSI

(pAkkAA NIIN TÄyTEEN kUN SAAT!)

MUUT MONIVUOTISET 
kUkAT -50% 

kORISTEpUUT -50%

 kOTIMAISET 
ALppIRUUSUT  -30%

kORISTEpENSAAT  
-20%

MUSTAHERUkAT      
35,- / 5 kpl

kOMEAT kELLOkANERVAT 
JA CALLUNAT! 

Kestävyysjuoksun ikuiset ystävät

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

PIRINPUISTO
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

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

JyRKKÄKOSKI CAMPINg
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

RusKaTREffiT 

– RusKaKiRPPis

SyöteResort Caravan
Takarinteentie 4,

93280 Syöte

Varaukset ja tiedustelut

0400 499 215
caravan@syoteresort.fi

www.syoteresort.fi

Perjantaina 26.9. 
fever – eri vuosikymmenten 
kuumia hittejä. 
-  suosikkibändi Oulusta ottaa Legendan   
 haltuun syötteen perjantai illassa. Liput 8€
Lauantaina 27.9.  
RuskaKirppis ja esittelyt klo 10-13 
- Pienkone Keskiaho esittelee ja 
 myy mönkijä- ja kelkkauutuudet
-  Kylmäkomppania esittelee ja myy markkinoi- 
 den tehokkaimmat ilmalämpöpumput
-  Peräkonttikirppis
-  Legendasalissa kirppis, uutta ja 
 käytettyä tavaraa
-  Grillimakkaraa
-  RuskaKeitto klo 11-14 Karpaloravintolassa
-  Varaa maksuton kirppispaikka ennakkoon   
 0400 499 215 tai caravan@syoteresort.fi
-  Lapsille fazer-karkkibingo klo 17 
 (huom poikkeava aika)
-  RuskaKaraoket klo 21 alkaen.

Tervetuloa Syötteen Superviikonloppuun!

SyöteResort Caravan, Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 0400 499 215
SyöteResort Pärjänkievari, Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 0400 499 216

Pärjänkievarilla 
pe-la 26.-27.9.2014 

Tervetuloa 

herkuttelemaan ja 

viihtymään. 
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Luontokeskuksen ruskalauantai 27.9.
Ruskan valloittava väriloisto 
on hiipinyt Syötteen kansal-
lispuistoon ja haluamme sen 
kunniaksi järjestää mukavaa 
puuhaa kaikenikäisille. 

Päivän ohjelma alkaa kel-
lo 11 Syötteen luontokes-
kuksella, kun vietetään Kai-
ja-karhun geokätköradan 
virallisia avajaisia. Kaija-kar-
hu on tormistautunut ennen 
talviunille vetäytymistään ja 
käynyt piilottamassa luon-
tokeskuksen lähimaastoon 
viisi kätköä. Kaija-karhu on 
kuitenkin helpottanut etsi-
jöiden urakkaa piirtämällä 
radasta kartan ja antamalla 
pieniä vihjeitä kätköjen löy-
tämiseksi. Rata on kierret-
tävissä aina sulan maan ai-

kaan.
Iltapäivällä kello 13 on 

mahdollista lähteä retkelle 
Iso-Syötteen huipulle. Ilmat 
ovat nimittäin viilenneet Rai-
sa-huskyn mieleen tarpeek-
si ja Raisa onkin lupautu-
nut lähtemään oppaaksi 900 
metrin mittaiselle Huipun 
polulle. Retken aikana tutus-
tumme muun muassa tun-
turien syntyyn sekä mietim-
me miten eri tavoin luonto 
valmistautuu talven tuloon. 
Saattaapa kiltti Raisa-husky 
intoutua näyttämään retke-
läisille myös omat menetel-
mänsä nauttia syksystä: sen 
tuoksuista sekä mauista. 

Luontokeskuksella pää-
see elokuviin iha ilimaseks! 

Kello 15 näytämme upe-
an kokoperheen elokuvan 
”Metsän tarina”. Se on tari-
na suomalaisesta metsästä, 
sen värikkäästä ja monimuo-
toisesta elämästä. Pääosissa 
esiintyvät metsän lisäksi lii-
to-oravat, karhut, käärmeet 
ja pöllöt, sekä muinaiset sie-
lulinnut, kuten kuukkeli ja 
palokärki.

Illalla Luppovesi syttyy, 
olemme mukana tapahtumassa! 

Tervetuloa, kaikkiin 
tapahtumiin on 

vapaa pääsy!

Luontokeskus tiedottaa
Raisa-husky tunturissa. 
Kuva: Kaisu Mankinen / 
Metsähallitus

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset

• Kaivinkonetyöt

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

kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi

 
 

    

 

 KESÄN
PARHAAT ELÄMYKSET
 SYÖTTEELLÄ 

• River Tubing

  • Zip-line

    • Kalastus

Vauhdikasta koskenlaskua

Tutustu Syötteen lumoavaan luontoon 
 vedessä, maalla ja ilmassa!

+358 50 5286441

janne.maatta@syotteenerapalvelut.fi

www.syotteenerapalvelut.fi

Meiltä myös tarvittavat kuljetukset, varusteet, oppaat, ruokailut ja saunomiset

Jännittävä 200 m vaijerirata

Kalastusta erämaalammella

 KESÄN
PARHAAT ELÄMYKSET
 SYÖTTEELLÄ 

• River Tubing

  • Zip-line

    • Kalastus

Vauhdikasta koskenlaskua

Tutustu Syötteen lumoavaan luontoon 
 vedessä, maalla ja ilmassa!

+358 50 5286441

janne.maatta@syotteenerapalvelut.fi

www.syotteenerapalvelut.fi

Meiltä myös tarvittavat kuljetukset, varusteet, oppaat, ruokailut ja saunomiset

Jännittävä 200 m vaijerirata

Kalastusta erämaalammella

SYKSYN

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

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

KESPORTIN
SUPERVIIKONLOPPU!
TO-LA 25.9.-27.9. KAIKKI

TEKSTIILIT JA JALKINEET

OSTA 3
MAKSA 2

* tarjoamme edullisimman 
(tarjous koskee myös ale-hintaisia 

tarjoustuotteita)

Kestävyysjuoksun ikuiset ystävät

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Liisa Karinen, Gynekologiset- ja 
ultraäänitutkimukset ma 13.10.

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30
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PERJANTAI 26.9.KLO 18.30

Kestävyysseminaari, 
Hotelli Iso-Syöte

Syötteen ruska-ajan päätapahtuma. 
Luvassa paljon ohjelmaa lapsiperheille ja 

lapsenmielisille. 
Torimyyjiä, esiintyjiä, tuotetestauksia....

LUPPOVESI PALAA LA 27.9. KLO 18-21

LAUANTAI 27.9. KLO 14

Huippukymppi 
ja Leidien lenkki

LA 27.9. KARAVAANAREIDEN RUSKATREFFIT

LAUANTAI ILLALLA NÄYTTÄVÄ ILOTULITUS!

SYOTE.FI

26.-27.9.2014

Teollisuustie 6, 93100 Pudasjärvi
822 400, 0400 184 843

kuljetuspudas@kuljetuspudas.inet.fi

RAJALTA RAJALLE -HIIHTO
• RR1 5.–12.3.2015 • RR2 6.–13.3.2015

• RR3 7.–14.3.2015 • RR4 8.–15.3.2015

(vuosittain vko 11)

Lähtö: Saunavaara (Venäjän rajalla), Kuusamo, 

Taivalkoski, Pudasjärvi, Ranua, Keminmaa, Tornio. 

Maali: Tornio (Ruotsin rajalla).

Tiedustelut: Anitta Jaakola, Ranuan kunta, 97700 RANUA

GSM +358 (0)400 176 792. Fax +358 (0) 16 354 160

Email: anitta.jaakola@ranua.fi 

www.ranua.fi /tapahtumat

Ilmoittautumiset joka vuosi 31.12. mennessä.

RANUA

SYÖTE
PUDASJÄRVI

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

SAUNAVAARA

V
enäjä • R

ussia

R
u
o
tsi • S

w
e
d
e
n

HOSIO

KEMINMAA

TORNIO

HONKAMAA

1

2

3
4

5
6

7

440 km

Kansainvälinen hiihtotapahtuma, retkihiihto, jossa ote-
taan mittaa vain itsestä ja nautitaan luonnosta. Seitse-
män päivää soiden ja vaarojen sylissä taittaa talven 
selän leppoisalla tavalla. Tervetuloa sujuttelemaan 
mukavaan seuraan.

RAJALTA RAJALLE -HIIHTO 
RR 1: 5. - 12.3.2015
RR 2: 6. - 13.3.2015
RR 3: 7. - 14.3.2015
RR 4: 8. - 15.3.2015

900 €Lisätietoa: Ranuan kunta / RR koordinaattori puh. 0400 176 792, anitta.jaakola@ranua.fi

Käsintehdyssä kynttilässä on kosketus jäljellä
HUIPPU  ALE  pe 26.9.–su 28.9.

TUIKKUSET  n. 8 h ja  KELLUVA –kynttilät  n. 4 h   1,-  kpl
(ei Sauna -Kelluva)

Aina  Kynttiläpajalta  edullisesti mm.
Sauna Kelluvat 2 € kpl

  Värjäyserien ym. poistoja 0,50 - 10 € kpl
HYVÄT SYTÖT sytyttää helposti 12 € kg

KYNTTILÄTALO
Paja  &  Myymälä
Pudasjärven keskustasta 20 km Kuusamon suuntaan
Kuusamontie 2046, puh 040 549 2063, www.kynttilatalo.fi
Avoinna joka päivä.  Erillinen ilmoitus tienhaarassa, jos emme pääse palvelemaan

puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17
s-posti: keskusvaraamo@isosyote.fi
nettivaraukset 24 h www.syote.net

Miksi Keskusvaraamosta?
• Laajin majoitusvalikoima
• Ajantasalla oleva varausjärjestelmä
• Ohjelmapalvelut ja majoitus samalla laskulla
• Osaava ja palveleva henkilökunta

SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN

MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI

REAALIAIKAINEN
WWW.SYOTE.NET
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Muhos

Siilinjärvi

www.HHnet.fi
www.facebook.com/halpahalli

Yli 60.000 tuotetta 
saman katon alta!

Nivala, Alahärmä Raahe, Iisalmi, 
Kiiminki, Kokkola

Alahärmä, Iisalmi, Kokkola, 
Kiiminki, Liminka, Muhos, Raahe, 

Saarijärvi, Pori  ja Vaasa

Kokkola

Iso-Syöte valmistautuu talveen
Hiihtokeskus Iso-Syötteen rin-
teillä syksy on rauhallista ai-
kaa, mutta pinnan alla kuplii, 
sillä kauden valmistelut ovat 
jo täydessä vauhdissa. Rinne-
päällikkö Vesa Salmela pitää 
huolen, että koneet ja välineet 
on huollettu ja kaikki on val-
mista, kun lumetuskelit alka-
vat.

-Tarvitsemme vähintään 
viisi kuivaa pakkaspäivää 
ensimmäisen rinteen avaa-
miseen tykkilumella, mut-
ta tietysti toivomme aikai-
sin satavaa luonnonlunta. Se 
vähentäisi lumetuksen tar-
vetta ja toisi samalla suureh-

kon säästön kustannuksiin 
sekä valostuttaisi koko mai-
semaa. Perinteisesti rinteet 
on päästy avaamaan marras-
kuun puolenvälin paikkeilla, 
mikäli syksy on ollut kuiva ja 
pakkasjaksot ovat sallineet lu-
metuksen aloittamisen, Vesa 
kertoo.

Iso-Syötteen hiihtokoulun-
johtaja Mikko Terentjeff ker-
too, että Iso-Syötteen talvikau-
delle on luvassa taas paljon 
uutta.

-Tänä talvena tullaan nä-
kemään tapahtumia jokai-
seen makuun. Perheyritykse-
nä tiedämme, että taloudessa 
on niin monta erilaista toi-
vetta kuin on ihmistäkin, jo-
ten haluamme tarjota jokai-
selle jotakin uutta koettavaa 
tulevalla kaudella. Tunturi tu-
lee olemaan täynnä tekemistä 
ja tänä talvena valikoimaa on 
laajennettu niin, että jokainen 
perheenjäsen löytää varmasti 
itselleen mieleisen jutun. Use-
at tapahtumista sopivat koko 
perheelle, yhdessä oleminen-
han on monelle se tärkein asia 
laskettelussa. En halua paljas-
taa vielä kaikkea, mutta uutta 
toimintaa tullaan näkemään 
sekä parkeissa, pujottelura-
dalla että lasten ohjelmissa, lu-
paa Mikko.

Viime kaudella Lasten Lu-
mimaahan avattu Seikkai-

lureitti koki huikean suosi-
on. Lapset ja vanhemmatkin 
olivat reitistä todella innois-
saan, nauraa lastenohjelmis-
ta vastaava Heidi Terentjeff. 
-Oli mahtavaa huomata mi-
ten hyvin uusi rinne löydettiin 
ja otettiin vastaan. Seikkailu-
reitille pääsee myös tulevalla 
kaudella, mutta samanlaise-
na se ei tule pysymään. Mus-
ti ja Lysti asustavat yhä reitin 
varrella, mutta muuten rin-
ne muuttaa muotoaan uusia 
seikkailuja varten. Seikkailu-
reitti avataan heti lumiolosuh-
teiden salliessa, lupaa Heidi.

Laskukaverit ovat tärkeä 
osa harrastusta, eikä Iso-Syöt-
teellä kenenkään tarvitse viet-
tää päivää yksin rinteessä. 
Hiihtokoulun valikoimasta 

löytyvät tälläkin kaudella suo-
situt Youth Camp-leirit, joissa 
lapset ja nuoret pääsevät ke-
hittymään laskijoina ja tapaa-
maan uusia ystäviä. Lisäksi 
tarjolla on valtakunnallinen 
Werneri- sekä uusi Kinos-oh-
jelma. Myös Suomen suurin 
lauta- ja skimbatalli, Iso-Syö-
te Airforce jatkaa toimin-
taansa kaudella 2014-2015. 
Huikea edelliskausi mieles-
sä haku Iso-Syötteen Airfor-
ce talliin avataan taas syksyl-
lä. Airforcen jäsenet pääsevät 
näkemään ja kokemaan Iso-
Syötteen toisenlaisesta näkö-
vinkkelistä sekä tutustumaan 
samanhenkisiin kavereihin. 
Lue lisää tallilaisten eduista ja 
hakemisesta www.syote.fi - si-
vustolla. 

Perinteisesti Iso-Syötteen rin-
teet on päästy avaamaan mar-
raskuun puolenvälin paikkeil-
la, mikäli syksy on ollut kuiva 
ja pakkasjaksot ovat sallineet 
lumetuksen aloittamisen. 
Kuva 24.11.2013.

Iso-Syötteen hiihtokoulunjohtaja Mikko Terentjeff ihailemassa rin-
teessä helmikuista aamumaisemaa. Kuvat Hiihtokeskus Iso-Syöte.

Syötteen kulttuuri- ja liikun-
takeskushankkeeseen sisäl-
tyneet frisbeegolf-rata, las-
ten liikunta- ja elämyspuisto, 
murtsikkakeskus sekä skeitti-
puisto ovat valmiina. Näky-
vimpiä niistä ovat lähtöalu-
eiden portit ja kävijälaskurit 
sekä näyttö- ja informaatio-
taulut. Luppoparkiksi nimet-
ty skeittiparkki sekä lasten 
liikunta- ja elämyspuisto si-
jaitsevat Luppoveden lähei-
syydessä. Täyspitkä 18-väy-
läinen 1900 metriä pitkä 
Frisbee-golfrata sijoittuu 
Syötteen Luontokeskuksen 
ja hiihtostadionin maastoon. 
Rata on monimuotoinen ja 
vaihteleva johtuen maaston 
korkeuseroista sekä reittien 
suunnittelusta. Kaikki alueel-
le rakennettavat laitteet ovat 
asiakkaitten ja kyläläisten va-
paassa käytössä ympäri vuo-
den.

Luppoparkki saatiin käyt-
töön viime syksynä Lup-
povesipalaa -tapahtuman 
yhteydessä. Skeittailu eri 
muodoissaan täydentävää en-
tisestäänkin Syötteen harras-
tusmahdollisuuksia ja se on 
eri-ikäisten yhteinen harras-
tus, joka kasvaa nopeasti. Lu-
milautailijat siirtyvät kesäisin 
skeittilautojen päälle jatka-
maan kauttaan harrastuksen-
sa parissa.

Syötteellä monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet

Skeittiparkki sekä lasten liikunta- ja elämyspuisto sijaitsevat Luppo-
veden läheisyydessä.

Hotelli Iso-Syötteellä 
touhutaan myös kesällä

Hotelli Iso-Syötteellä on ke-
vään ja kesän aikana teh-
ty korjaus- ja uudistamistöi-
tä. Kaikkien 20 kelomökin 
pesuhuoneet ja saunat on 
peruskorjattu. Samalla pe-
suhuoneisiin laatoitettiin lat-
tiat ja seinät sekä uusittiin 
niiden kalusteita. Osaan mö-
keistä uusittiin myös keittiö-
kalusteet. Pikkuparannuksia 
on tehtävä joka vuosi, huo-
mautti Hotelli Iso-Syötteen 
johtaja Juha Kuukasjärvi. 

-Kuluva kesä on ollut hie-
man vilkkaampi edelliseen 
verrattuna ja kesäkauden ko-
konaismyynti oli jonkin ver-
ran parempi, kuin edellisenä 
kesänä. Erilaiset tapahtumat 
alueella tuovat hotellille niin 
asiakkaita kuin majoittujia-

kin. Loppusyksystä näyttäisi 
tulevan myös mukavan vil-
kas. Pikkuhiljaa aletaan kui-
tenkin virittämään tuotteita 
ja palveluja talvikuntoon.

-Uusi tuote hotellis-
sa tulee olemaan Arctic 
spa kylpylä. Syksyn aika-
na laajennamme nykyistä 
uima-allasosasto ulos ja ra-
kennamme muutaman ve-
sihierontapisteen. Lisäksi 
saunaosaston yhteyteen tu-
lee hoito-osasto, jossa uusi 
yrittäjä tulee tarjoamaan eri-
laisia hyvinvointipalveluja 
niin matkailijoille kuin pai-
kallisille asukkaille. Näistä 
suunnitelmista ja palveluis-
ta tiedotamme tarkemmin 
myöhemmin syksyllä, lupa-
si Kuukasjärvi.
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Lehtiahontie 8, 93590 Metsäkylä, p. +358 440 525 634
marinvaara@gmail.com  • www.marinvaara.fi

MARINVAARA
- matkailu ja majoitus Etelä-Taivalkoskella -

SyöteResort on Syötteen alu-
eella toimiva palvelukon-
septi, joka yhdistää tasok-
kaan ja maistuvan ruoan, 
monipuolisen viihdetarjon-
nan, majoituksen sekä ko-
kous- ja ohjelmapalvelut 
yhden brändin alle. Syöte-
Resortista saa myös kulje-
tuspalvelut kaiken kokoisille 
ryhmille. SyöteResort palve-
lee kaikkia Syötteen matkai-
lijoita sloganinsa mukaisesti 
”Kun olet lomalla”.

Perinteiset RuskaTreffien 
markkinat saavat rinnalleen 
Ruskakirppiksen
Perinteeksi muodostuneet 
RuskaTreffit järjestetään 
SyöteResort Caravanissa 26.-
28.9.2014. Lauantaina ohjel-
massa muun muassa tuote-
esittelyjä sekä RuskaKirppis. 
Pärjänkievarin pihalla Pien-
kone Keskiaho esittelee mön-
kijä- ja kelkkauutuudet ja 
Kylmäkomppania markki-
noiden tehokkaimmat ilma-
lämpöpumput. Legenda-sa-
lissa järjestetään kirpputori, 
jossa on tarjolla monenlaista 
tavaraa ja lisäksi peräkontti-
myynti Pärjänkievarin piha-
alueella. Kirppis ja näytte-
ly ovat avoinna kello 10-13. 

SyöteResort keskittää Caravaniin, 
Pärjänkievariin ja VillaStadioniin

Perjantai- iltana RuskaTref-
feillä viihdyttää Fever-Bän-
di joka soittaa menevää mu-
siikkia jokaisen makuun. 
Lauantai-iltana Pärjänkieva-
rissa vietetään Ruskakara-
oke- iltaa.

VillaStadion tyyppiselle 
tilalle tilausta
Entisen hiihtomajan tiloihin 
remontoitu VillaStadion on 
ottanut paikkansa Syötteen 
majoitus- ja kokouspaikka-
tarjonnassa. VillaStadion 
tarjoaa viihtyisän tilan niin 
perhejuhliin kuin yritysten 
virkistys- ja kokouspaikak-
si. Paikan ympärivuotista 
käyttöä tukee myös vierei-
nen suuren suosion saavut-
tanut Frisbee-golfkenttä. Vil-
laStadionille on saatavana 
myös täydelliset ateriapal-
velut ja tilojen vuokraukses-
ta huolehtii Syötteen keskus-
varaamo.

Kokonaisvaltaista palvelua
Pekka Kimpimäki kertoo, 
että SyöteResort palvelukon-
septin perusidea on koko-
naisuuksien tarjoaminen.

- Siksi olemmekin valmiit 
rakentamaan kokonaisuu-
den, joka täyttää asiakkaiden 

VillaStadionin mukavuuksiin kuuluu myös poreallas, pihasauna ja 
grillikota sekä –katos.

Uudistettu VillaStadion tarjoaa viihtyisät tilat lähes 20 henkilölle.
toiveet mahdollisimman kat-
tavasti. Kuljetuspalveluissa 
toimimme yhteistyössä Ou-
lulaisen OTP Travelin kans-
sa. Kalustomme käsittää lin-
ja-autot aina 16-paikkaisista 

68-paikkaisiin turistiautoi-
hin, toteaa Kimpimäki. Ter-
vetuloa viettämään ohjel-
mallista Ruskaviikonloppua 
Syötteelle!

Pikku-Syötteellä puhaltaa uudet tuulet
Loppukesän aikana Hotel-
li Pikku-Syötteen Syötesa-
lin ilme ja pinnat ovat uu-
sittu. Samalla panostettiin 
salin äänentoisto- ja media-
laitteistoon. Suuressa suosios-
sa, varsinkin nuorisoryhmien 
keskuudessa, ollut sisäkiipei-
lyseinä on myös uusittu koko-
naan. Seinälle on tehty 4 uutta 
reittiä, jotka vaihtelevat hel-
pohkosta haastavaan. Seinän 
yhteyteen on rakennettu uusi 
boulderointi –luola, joka en-
tisestään monipuolistaa kii-
peilyintoisten mahdollisuuk-
sia hotellissa. Kiipeilyseinän 
on maalannut juuri taidekou-
lusta valmistunut Noora Han-
nula.

Pikku-Syötteen johtaja 
Tuija Vinkka kertoo, että nuo-
risotoiminta on Pikku-Syöt-

teen erikoisosaamisaluetta, 
joten on tärkeää, että myös 
nuorisoryhmille suunnattujen 
oheistoimintojen puitteet ovat 
ensiluokkaisessa kunnossa.

-Juuri toteuttamamme sa-
lin uudistaminen tukee sa-
malla myös erilaisten per-
he- ja kokousasiakkaiden 
tarpeita. Yhtenä tärkeänä 
asiakasryhmänämme hiihto- 
pyöräily- ja suunnistusseurat 
varmasti ottavat uudistukset 
myös ilolla vastaan. Ja myös 
kyläläiset ovat erittäin terve-
tulleita harrastamaan meille”, 
muistuttaa Vinkka.

Pikku-Syötteen tähtiop-
paat Riku Pyykkönen ja Timo 
Lahti kertovat, että obser-
vatoriossa on nyt sähköisel-
lä kohteenhakujärjestelmällä 
varustettu 250 mm:n peili-

kaukoputki, jolla voi seura-
ta syvän avaruuden kohteita 
ja aurinkokunnan planeettoja.

-Kaukoputki on varustet-
tu laadukkailla okulaareilla 
sekä kamerasovitteella, jonka 
avulla voi ottaa tähdistä ku-
via muistoksi pienestä ava-
ruusretkestä meidän observa-
toriossamme. Kuva voidaan 
siirtää sähköisesti kokousti-
laan suuremmankin joukon 
ihasteltavaksi, selvittävät täh-
tioppaat.

Minna Tietäväinen myyn-
tipalvelusta kertoo pikkujou-
lusesongin olevan alkamassa 
ja varauksia tulleen jo varsin 
mukavasti.

-Vielä ehtii varaamaan, sil-
lä vapaitakin iltoja on, mut-
ta parhaat ajat viedään en-
sin. Me räätälöimme täällä 
jokaiselle ryhmälle sopivan 
pikkujoulun ja ohjelmaa on 
saatavilla Tonttukoulusta 
tanssiorkesteriin, neuvoo Tie-
täväinen.

Tuija Vinkka kertoo, että 
hotellin lähelle on viime tal-
ven aikana noussut uusi pui-
nen kotarakennus, joka on 
saatu viimeisteltyä upeaan 
kuntoon.

-Se tarjoaa nyt suurem-
mallekin ryhmälle mukavas-
ti erilaisen vaihtoehdon illa-
nistujais- tai kokouspaikaksi. 
Osaava ja iloinen henkilökun-
tamme on valmiina tekemään 

parhaansa, jotta tapahtuma 
tai loma onnistuu täydelli-
sesti. Ympäröivä luonto tar-
joaa omat aineksensa ikimuis-
toisen elämyksen tekemiseen. 
Täällä viihtyvät varmasti 
kaikki vauvasta vaariin”, suo-
sittelee Vinkka.

Hotelli Pikku Syötteeltä löytyy monien yllätykseksi myös tähtitorni 
huippulaitteineen, joilla voi ottaa upeita kuvia tähdistä ja aurinko-
kunnan planeetoista.

Ravintola Puro on myös valmis-
tautunut tulevaan pikkujouluse-
sonkiin.

Hotellin sisäkiipeilyseinä on uu-
sittu kokonaan. Seinälle on teh-
ty uutta uutta reittiä, jotka vaih-
televat helpohkosta haastavaan.

Tunnelmoi tuvassa! 
Syötteen alueen 

varaustuvat kutsuvat kulkijoita.

Tiedustelut ja varaukset:
Syötteen luontokeskus 040 583 1608

Ahmatupa: 8 
hlön tupa, 10€/
yö/hlö (sauna). 
Koko tupa 80€

Isoniemi:  
4 hlön tupa, 
6€ yö. 
Koko tupa 24€.

Rytitupa:  
8 hlön tupa, 
6€ yö/hlö. 
Koko tupa 48€.

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy
Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281            vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi             www.pudasjarvi-lehti.fi

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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Hyvässä ruoassa on fiilistä! 

TAIVALTORI
Talonpojantie 1, Taivalkoski

Puh. 040 770 0989. jarkko.jokipera@k-market.com

Frisbeegolfin ystäville
erinomaiset harrastepaikat

Syötteen alueella on frisbee-
golfin ystäville erinomaiset 
harrastepaikat. Pikku Syöt-
teeltä löytyy 18 korin rin-
nefrisbeegolfrata ja toinen, 
myös kilpailuihin soveltuva 
rata sijaitsee Syötteen maas-
tohiihtokeskuksen ja Luon-
tokeskuksen maastossa.

Pikku Syötteen frisbe-
golf-rata on kaksiosainen. 
Ensimmäiset yhdeksän ko-
ria löytyvät hiihtokeskuk-
sen rinteiltä ja toiset yhdek-
sän koria Pikku-Syötteen 
päällä. Rataa suunniteltaes-
sa on otettu huomioon rin-
neprofiili, joka mahdollis-
taa pitkätkin heitot ja antaa 
mukavan haasteen edetä 
korilta korille. Radan tois-
ta osaa on rakennettu ja tes-
tailtu menneen kesän ai-
kana. Ensimmäisen osan 
kartta löytyy jo Suomen 
frisbegolf-radat-nettisivuil-
ta ja siinä kerrotaan väylien 
pituudet ja bar-luvut.

Syötteen maastohiihto-
keskuksen ja Luontokes-
kuksen maastossa sijait-

Kuvassa Syötteen Luontokeskuksen ja hiihtostadionin maastossa si-
jaitsevan Frisbee-golfradan opastetaulu. Täyspitkä 18-väyläinen rata 
on 1900 metriä pitkä. Kuva Erkki Riihiaho

see kisamitat ja luokituksen 
AA1 täyttävä frisbeegol-
frata, joka on haastavuu-
deltaan myös kilpapelaa-
jille soveltuva. Täyspitkä 
18-väyläinen rata mahdol-
listaa niin aloittelijoiden 
kuin kokeneiden kisaaji-
en pelaamisen sekä frisbee-
golfkisojen järjestämisen. 
Radan pisin väylä on hui-
keat 228 metriä pitkä ja sen 

voi pelata kokonaisuudes-
saan läpi noin 2-3 tunnissa. 
Pelata voi myös vain osan 
rataa tai yksittäisiä väyliä ja 
sopiva ryhmän koko on 3-5 
pelaajaa. Radan suunnitte-
lun on tehnyt frisbeegolfin 
asiantuntija ja toteutukses-
sa on hyödynnetty Syötteen 
alueen luontoa ja loistavia 
maasto-olosuhteita.

Syksy on saavuttanut myös 
pikkulammin. Täällä, missä 
luonto on sekoitus Lappia ja 
Pohjois-Pohjanmaata, itäistä 
taigaa ja länteen virtaavia jo-
kia, puut ovat saaneet ruskan 
värit. Syksyinen päivä lyhe-
nee lyhenemistään, värit ovat 
hävinneet luonnosta ja hiljai-
suus on laskeutunut jälleen 
puoleksi vuodeksi Pudasjär-
ven Kaakkois-kulmalle.

Lammen rannalla kasva-
vat sammalet, heinät ja sarat 
heiluvat tuulessa, kullan kel-
taisissa ruskan väreissä. Ei 
mene kauaakaan, kun lam-
men pinnan peittää kaunis 
kristallimainen jääriite. Pian 
ensilumi peittää maan val-
koiseen turkkiin ja rannikolta 
päin työntyvä kosteus, kuu-
raa puiden oksistot kaunii-
seen huurteeseen.

Pikkulammin ympäril-
lä monet harjut ympäröivät 
sitä. On Taivasharju, Pikku-
lamminharjukka sekä Kello-
tori, jonka yli Pikkulammil-
le vievä retkipolku kulkee. 

Harjun päällä on tukeva pöy-
tä penkkeineen eväiden mu-
tustelua varten. Harjut ovat 
osa itä-länsi suuntaista har-
jujaksoa, joka kulkee poikki 
Suomi-neidon uuman, kun-
nes Kainuun vaarat tulevat 
vastaan, tosin enempi Poh-
jois-Etelä suuntaisina.

Pikkulammia suojaavat 
harjut ja niiden vanhat puut, 
joita metsäpalot ovat vuosi-
satojen kuluessa koulineet ja 
vain vahvimmat ovat selvin-
neet jäljelle. Muistoina pa-
loista, ovat monien vanhojen 
puiden tyvessä olevat tum-
mat ja hiiltyneet ”palokorot”, 
joita ei tavallisista nuorista 
talousmetsistä juuri löydy. 
Vanhimmat puut ovat saa-
neet alkunsa satoja vuosia 
sitten. Pikkulammin pohjois-
reuna on avointa maastoa, 
siellä on lammen oma pieni 
suo, jolla kasvaa ja elää mo-
nipuolinen kasvisto ja eläi-
mistö.

Vaikka suo on pieni, sillä 
kuten lammellakin, on ollut 
harjujen keskellä tärkeä teh-
tävä, ne ovat aikojen kulues-
sa estäneet monien salaman 
sytyttämien metsäpalojen le-
viämisen laajemmalle. Luon-
nossa jokaiselle asialle löy-
tyy yleensä selkeä merkitys 
ja tarkoitus. Luonto ei ole ih-
misestä riippuvainen.

Pikkulammin polku sopii 
hyvin päiväretken kohteek-
si. Polku on enimmäkseen 
kuiva, kosteimmissa paikois-
sa pitkospuinen, sekä hyvin 
merkitty, joten eksymisen 
vaaraa tuskin on. Polun var-
rella on myöskin laavu jossa 
on hyvä yöpyä, sateelta suo-

jassa.
Pikkulammille pääsee 

kääntymällä Puolanka-Pu-
dasjärvi tieltä Puhosjärvel-
le. Puhoksen kylältä ajetaan 
järven länsireunaa, ohi Hau-
kijärven ja Pienen-Hauki-
järven, kunnes käännytään 
Porttivaaran soratielle. Tien 
varrella on viitoitus polul-
le, joka seuraa aluksi van-
haa metsäautotietä, noin rei-
lun kilometrin verran. Polku 
mutkittelee enimmäkseen 
harjujen päällä, missä puusto 
on etupäässä mäntyä. 

Notkelmissa ja vaarojen 
rinteillä taas kuusi ottaa val-
lan. Puusto on vanhoille met-
sille tyypillisesti moniraken-
teista, eli löytyy sekä vanhaa, 
että nuorta puustoa. Eli toi-
sin, kuin talousmetsissä, mis-
sä puusto on hyvin saman 
ikäistä. Alkutalvella kostea 
ilma jäätyy puiden oksille, 
kostea huurre on hyvä kas-
vualusta tykkylumelle, joka 
katkoo puiden latvoja ja ok-
sistoa. 

Vanhojen metsien suo-
jista monet eläimet löytävät 
turvapaikan. Aikoinaan ih-
misenkin hyödyntämä pitkä 
riippunaava, kelpaa enää lin-
nuille, jotka käyttävät sitä pe-

sänrakennukseen, sekä kuuk-
kelille joka varastoi naavan 
joukkoon ravintoa talven va-
ralle. Todennäköisesti tärkein 
syy kuukkelin häviämiseen 
eteläisestä suomesta, on juuri 
naavan katoaminen, joka taas 
liittyy ilman saasteisiin. Vie-
lä kolmisenkymmentä vuotta 
sitten kuukkeleita löysi, pai-
koitellen, varsin helposti lä-
hes etelärannikkoa myöten.

Pikkulammin ympäristös-
sä on runsas linnusto, niin ke-
säisin kuin talvisinkin. Riek-
konaaras käy poikasineen 
syömässä lammen suolla kar-
paloita, jotta rasvakerros kas-
vaisi talven varalle. Varsin 
kylmä alkutalvi teki tuhojaan 
lintujen pesinnälle. Riekon-
kin poikue on puolittunut vii-
me vuotisesta määrästä, joka 
oli pitkälle toiselle kymme-
nelle.

Riekolla ei ollut täällä tur-
vanaan merellistä lämpöä, 

Pikkulammin retkipolku

Sammakko viettää talvensa 
lammen pohjalla.

Polku on merkitty sinisin mer-
kein ja pikkukengissäkin pysyvät 
varpaat kuivina.

Lampi soistuu hiljalleen.

Hyväkuntoinen laavu soveltuu hyvin yöpymiseen, ja pieni laituri suo-
lammessa uimiseen.
kuten rannikon serkuillaan, 
jotka pääsivät hieman hel-
pommalla. Talvisin metsot 
löytävät harjujen havupuista 
hyviä, ”hakomapuita”, joiden 
neulaset kelpaavat ravinnok-
si, tosin se on tavallaan vain 

talvista hätäravintoa parem-
man puutteessa, kun ei ole 
hyönteisiä, eikä marjoja. Har-
juilla voikin nähdä talvisin 
koirasmetsojen parvia.

Jarmo Vacklin

24.9.– 30.10.
Jään lumo - näyttely Syötteen  
luontokeskuksella.

Perjantai 26.9.
-  Kestävyysseminaari Hotelli Iso-Syötteellä
-  DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 
-  Pärjänkievarin yössä esiintyy FEVER

Perjantai-sunnuntai 26.9.- 28.9.
Karavaanareiden Ruskatreffit Iso-Syötteellä

Lauantai 27.9.
-  Kaija-karhun kätköradan avajaiset Syötteen 

luontokeskuksella kello 11.
-  Raisa-huskyn ruskaretki Huipun polulla  

kello 13.

-  Metsän tarina -elokuva Syötteen luontokes-
kuksessa kello 15.

-  Huippukymppi Syötteellä.
-  Luppovesi Palaa.
-  Maarit Peltoniemi & coralia ja Snapsibaarin 

karaoke Hotelli Iso-Syötteellä.
-  Karaoke-ilta Pärjänkievarilla kello 21 alkaen. 
-  Lasten Fazer-karkkibingo Pärjällä kello 17.

Syyslomalla 16.-25.10.
-  Lasten luontoviikko 16.–25.10. Syötteen luon-

tokeskuksella.
 Jokaisena päivänä tarjolla mielenkiintoista ja 

monipuolista ohjelmaa. Lisätietoja www.luon-
toon.fi/syote tai puh. 040 583 1608. Luontovii-
kon tapahtumiin sekä näytöksiin on vapaa pää-
sy, tervetuloa!

Syötteen alueen syystapahtumia:
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• Alko 
 Taivalkoski 020 711 2847
 Tilauspalvelu Syöteshop 044 083 8668
 
•  Ambulanssi Hätänumero 112
 
•  Apteekki 
 Taivalkoski 040 480 8000
 Pudasjärvi 08 821 185
 
•  Asuntovaunualueet 
 SyöteResort Caravan, Iso-Syöte 0400 499 215
 Pikku-Syöte Caravan Pikku-syöte 08 815 4000
 
•  Avainpalvelupisteet 
 Avainpalvelu Syöte Shop 044 083 8668
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Metsähallitus varaustuvat 
 luontokeskus  040 583 1608
 Syötteen Kyläkauppa 044 032 2652
 Toiminimi Laura Kokko Huoltop. 040 587 5051
 
•  Autokorjaamot ja varaosat 
 Autokorjaamo Pasi Kummala  0400 198 382
 Autokorjaamo Kuopus Pentti 040 564 8643
 Autokorjaamo TH-Motor 040 536 6750
 Autohuolto P. Pylkäs 08 841 421
 Autotarvike Taival-Osa Ay 08 842 517
 
•  Hammashoitola 
 Pudasjärvi 040 826 6541
 Taivalkoski 040 860 9006

•  Hieroja
 Johanna Määttä 0400 640 772
 
•  Hinauspalvelut 
 Ietin rattaat 0208 389015
 Syötteen Maansiirto 0400 374259
 Esa Särkelä Ky 040 5810 386

• Hevospalvelut/Ratsastus 
 Kelosyötteen Talli 040 501 2895
 
•  Hotellit 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
•  Hostellit, retkeilymajat 
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
• Kahvilat 
 Central Cafe, Pikku-Syöte 044 799 5195
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kelosyötteen Kotakahvio 040 765 4202
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939
 Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560 
 Syöte Shop 044 083 8668
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Syöte Resort Romekievari 040 137 1600
  
•  Kalastusluvat 
 Kotakahvio 040 765 4202
 Syötteen luontokeskus  040 583 1608
 
•  Kansallispuisto 
 Syötteen kansallispuisto  040 583 1608
 

•  Kaupat 
 Syötteen kyläkauppa 0440 322 652
 Syöte Shop 0440 838 668
 
•  Kiinteistöhuolto 
 Eija Parviainen 041 445 2890
 Laura Kokko 040 587 5051 
 M. Särkelä 040 581 9930
 Pohjois-Suomen Hälytys- ja 
 Kiinteistökeskus Oy 040 535 3188
 
•  Kiipeilyseinä 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000

• Kivikoruja 
 Atte Särkelä 044 089 3280
 
• Koiratarha 
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
• Kokouspalvelut 
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 Syötteen luontokeskus  040 583 1608

• Kota-/eräruokailut
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560, 0500 776 560
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
• Kuntosali 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Leirikoulut 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Liinavaatepalvelut 
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
• Matkahuoltoasiamies 
 Syöte Shop 044 083 8668
 AarreArkku 050 386 8660
 
• Matkamuistot 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kotakahvio Kivikoruja 040 765 4202
 Metsähallitus luontokeskus  040 583 1608
 Syöte Shop 044 083 8668
 Usvalintu 045 650 3278
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939
 
• Majoitusvälitys 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
• Moottorikelkkavuokraus 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 
• Observatorio 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Ohjelmapalvelut 
 Hotelli&Safari Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Kyösti Naamanka 040 740 1859
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen Luontokeskus  040 583 1608
 VilliPohjola 0205 64 4333
 
• Paikallisia matkamuistoja: 
 Usvalintu 045 650 3278
 Vaaranpaja Juha Ronkainen 044 772 7757
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939

• Pankkiautomaatit 
 K-Supermarket Pudasjärvi 
 Pudasjärven Osuuspankki 
 S-market Joki-Jussi Taivalkoski 
 Taivalkosken Osuuspankki 
 
• Polttoaineet 
 Seikkaileva Siili Syöte 044 344 8558
 
• Porotilavierailut 
 Syötteen Porotila 0400 390 016
 Wirkkusen Porotila 040 026 1253
 
• Posti 
 Syöte Shop 044 083 8668
 
• Pudasjärven Kaupunki 08 5875 5300

• Ratsastusta 
 Katja Särkelä 040 501 2895

• Ravintolat 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kahvila-pizzeria Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Kelosyötteen kotakahvila 040 765 202
 SyöteResort Romekievari 040 137 1600
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 
• Retkeilymajat 
 Retkeilymaja Hostel Syöte 08 815 4000
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
• Rinnekeskukset 
 Hiihtokeskus Iso-Syöte 0201 476 471
 Välinevuokraus 0201 476 476
 Hiihtokoulu 0201 476 475
 Hissiliput 0201 476 471 
 Hiihtokeskus Pikku-Syöte 08 815 4000  
 Välinevuokraus 044 799 5195
 Hiihtokoulu 040 725 1502
 Hissiliput 044 799 5195
 
• Ryhmävaraukset
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
• Saunat 
 Hanhilammen iso savusauna 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte takkasauna 08 815 4000
 Maasauna 040 777 1800
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 215
 Paulin Mökit ulkoporeallas, avanto karaoke, 
 saunatupa ja savusauna 0400 302 910
 Savusauna Hakamajat 040 505 7096
 Syötteen Eräpalvelut iso savusauna 
 0400 604 772
 
• Taksit 
 Syötteen Taksit 08 106 446
 Iso-Syötteen taksimatkat 0400 158 258, 
 0400 184 411
 Syötteen taksipalvelut 0400 600 976
 
• Terveyskeskus 
 Pudasjärven terveyskeskus 08 587 566 00
 Taivalkosken terveyskeskus 040 860 9001

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

Palveluhakemisto
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Kyllähän se minä tiijän, meistä moni on 
kuullut tällaisen väittämän, jos kysyy tie-
don alkulähteestä, niin vastaus voi olla yk-
sinkertaisesti, että tieto on tullut varmal-
ta taholta. Sitten pitäisi urkkia jotenkin se 
varma taho, mutta tieto onkin salainen ja 
ei sitä näin ollen voi toiselle kertoa. Jos-
tain kumman syystä se tieto tulee esille 
ja kertoja saattaa olla jo toinen henkilö 
ja taas se on varmalta taholta, mutta jut-
tu kuulostaa jo muuttuneen ja sitten se 
on, minun tietääkseni, varmuus on johon-
kin välille kadonnut.

Pitihän se arvata, joku sen saa hieman 
ivallisesti todeta, kyllä se minäkin eppäilin, 
höystää  keskustelukumppani ja jutulle tu-
lee hieman toisenlaiset kasvot. No, näitä 
varmoja juttuja syntyy ja kaatuu ja kaikki 
saa yleensä arvoisensa lopun, jo alun pe-
rin oli tuomittu melkein uutis-ankaksi, jos-
kus ehkä väärin käsitys tai huonosti kuul-
lut tuulisessa säässä.   Kun tuli tuossa esiin 
tuulinen sää, niin on niitä tehtäviäkin tuu-
lisella paikalla vaikka ei tuuli puhalteleis-
kaan. 

Mikä se tehtävä olisi tuulinen?  Vaikka 
jääkiekkovalmentajan pesti. Valinta suori-
tetaan henkilö melko varmalta taholta ja 
alku on usein hyvinkin onnistunut, mutta 
muutaman  tappion jälkeen ei se valinta 
tainnut ollakaan enää varmaa ja usein teh-
dään uusi valinta, nyt sen pitäisi olla onnis-
tunut. Toinen tuulinen paikka lienee parla-
menteissa, siellähän istuu ihmisiä ja ovat 
hyvin tietäviä, mutta siellä se vasta tuu-
lee milloin vasemmalta ja milloin oikeal-
ta. Tietenkin keskellä myös on istujia ja 
sieltä on joskus syntynyt kunnon hirmu-
myrskyjä, meillä täällä Suomessa ensim-

mäinen oli 70-luvulla ja jonka nimeksi voi 
panna vaikkapa ”kyllä kansa tietää myrs-
ky” ja viimeisin oli jo tsunamiin verrattava 
”jytky,”hetken nämäkin myllerrykset ran-
taan tullessaan laantuivat tavalliseksi jaa-
ritteluksi.

Monien viisauksien jälkeen moni juttu 
jää tasolle, ei tiedä onko se totta vai ta-
rua. Tässä vaiheessa monen epäilys selvi-
ää, ”mitäs minä sanoinkaan tyyliin”, ja se 
mairittelee vastaan panijoille tai eri miel-
tä oleville. Monta kertaa kun juttu kiertää, 
niin se saa uusia muotoja ja alkulähteeltä 
syntynyt asia tuskin on enää lainkaan si-
ten kun on ollut alkaessaan ja vähintään 
rippeet jäljellä. Sitten se väärin muistami-
nen, sanotaan varovaisesti, ”muistaakseni 
se oli niin, mutta en ole ihan varma” ja tä-
hän on helppo sanoa usein, että niin sekin 
on  huono muistinen, lohtuna on sanonta, 
mikäli minä oikein muistan, tällöin muis-
ti on mennyt lyhyeksi kuten on sanonta. 

Mitä vanhemmaksi ihminen etenee, 
niin totta kai asiat tuppaantuu unohtu-
maan ja samalla tukkakin harmaantuu ja 
lähtee, vaikka toisaalta, eihän se tyhjä lato 
kattoa kaipaa, kaikesta huolimatta elämän 
polkua on kiva taivaltaa ja katsella ympä-
rilleen sekä pyrkiä olemaan näissä kylän 
karkeloissa mukana. Näissä tehtävissä on 
aina paljonkin järkeä, saadaan nähdä pal-
jon ihmisiä yhdessä koolla, jutustella niitä 
varman tahon juttuja ja tivata alkulähteet, 
kuunnella pitkän ajan sää ennusteita, aina-
kin on luettu povareiden julkaisut, mitä  
kullekin talonväelle kuuluu, mistä asti kau-
kaisimmat markkinavieraat lienee tullut. 

Kun ensimmäisiä markkinoita alettiin 
järjestämään, niin meillä silloisen pakinoit-

sijan Ake Järvenpään kanssa oltiin mainos-
miehiä, vietiin mainoksia jopa Syötteen 
hotellille saakka ja jännättiin tuleeko vä-
keä?  

Meidän mielestä pahin pelko oli väen 
vähyys ja päätettiin pudjetoida omaa ra-
haa markkina ostoksiin, jotta kauppiaat 
saisivat joitakin lantteja markkinoilta. Tuli 
lauantai aamu ja heti alkoi lappaa väkeä 
tien täydeltä, niin huokaistiin helpotuk-
sesta, kun meidän ei tarvinnut omia raho-
ja käyttää, vaan ne reilut tuhat henkeä toi 
rahaa kauppiaille ja näin on mennyt mark-
kinat vuosi kerrallaan ja nyt on 25 kerta 
näissä merkeissä järkevästi tehdä kauppo-
ja ja moikata tuttuja ja miksei myös tun-
temattomia. 

Kyllä kait me Sarakyläläiset olem-
me markkina-asiat hoitaneet järkevästi 
eikä ole sanottu, että kyllä ne joten ku-
ten menee, toiveena vain järjestäjillä on 
työn tekijöiden saaminen markkinarinkiin, 
kas kun sitä huomaa jo tulleensa iltaan ja 
työnteko on vaikeaa monelle, vaikka ol-
laankin ikinuoria, sama pätee kuulemma 
myös torikauppiaita. Toivottavasti markki-
narako löytyy myös tulevina vuosina ja jos 
vain suurta yleisöä kiinnostaa matkustaa 
tänne vaarojen uomaan, jos vattumaise-
mia vielä muokataan, niin kaikki on silloin 
kohdallaan. Nämä 
tiedot eivät olleet 
salaisia, mutta tosi-
asian vahvistamisek-
si meidän tunnetun 
taksimiehen Uunon 
sanonta oli: ”Onhan 
se Väinö varma!”

Jotain järkevää!
Kauko Kuukasjärven pakina, pidetty Sarakylän vattumarkkinoilla v. 2014

Sotiemme veteraanikeräys 
suoritetaan Pudasjärvellä 
lauantaina 27.09. Keräyksen 
suorittavat Lapin ilmator-
juntarykmentin varusmie-
het. Keräysaika on kello 10.-
15.

Keräystä ovat tukemassa 
Pudasjärven maanpuolus-
tusjärjestöt, kaupunki sekä 
lionsklubit. Tuotto käyte-
tään paikallisten veteraani-
en, invalidien ja heidän puo-
lisoidensa kotiapuun. KT

Sotiemme 
veteraanikeräys

Hyvinvointivaliokunta kes-
kittyi kokouksessaan 11.9. 
kolmeen suureen asiaan, 
jotka ovat olleet sen työs-
kentelyn keskeisiä teemo-
ja viimeisen vuoden ajan. 
Päällimmäisenä käsittelyssä 
oli toisen asteen koulutuk-
sen järjestäminen, mutta va-
liokunta myös jätti aloitteet 
kaupunginhallitukselle kä-
siteltäväksi kuntalisäasiasta 
ja senioripassin käytön laa-
jentamisesta. Tulevissa ko-
kouksissa käsiteltäviin asioi-
hin listattiin mm. kaupungin 
vuokra-asuntotilanne ja 
poikkeuskuljetusten myön-
tämisperusteet.

Hyvinvointivaliokunta to- 
tesi kannanotossaan, että Pu-
dasjärvellä tulee myös jat-
kossa olla mahdollisuus 
opiskella niin lukiossa kuin 
ammattiopistossakin. Mikä-
li valtionhallinnon linjauk-
set aiheuttavat koulutuksen 
järjestäjäkentässä muutoksia 
Pudasjärven osalta, on eri-
tyisen tärkeää, että kaupun-
gin edustus on järjestelyissä 
ja neuvotteluissa aktiivisesti 
mukana alusta alkaen. Kau-
pungin vahvuudeksi valio-
kunta katsoi vuonna 2016 
valmistuvan hirsikampuk-
sen. Sen vaikutus lukiokou-
lutuksen paikkakunnalla 

Toisen asteen koulutus 
hyvinvointivaliokunnan huolena

säilymiseen nähtiin ratkaise-
vana.

Valiokunnalle annettiin 
katsaus Opetus- ja kulttuu-
riministeriön asettaman työ-
ryhmän väliraportista, josta 
keskeisimmäksi sanomak-
si nousi toisen asteen koulu-
tuksen järjestäjäkentän uu-
distaminen. Uudistuksen 
taustalla on julkisen talou-
den resurssien pienentymi-
nen, tehokkuusvaatimusten 
lisääntyminen, säästöt ja ha-
jautunut toisen asteen kou-
lutuksen järjestäjäkenttä. 
Lukiokoulutuksen ja amma-
tillisen koulutuksen järjes-
täjäkenttää on valtakunnan 
tasolla tavoitteena koota yh-
teen.

Valiokunnan työskente-
ly toisen asteen koulutuksen 
parissa alkoi kuntalaisten 
esittämästä huolesta siihen, 
kuinka lukio- ja ammatil-
lisen koulutuksen säilymi-
nen paikkakunnalla voitai-
siin turvata. Vuoden aikana 
tutustuttiin molempiin paik-
kakunnan oppilaitoksiin, ja 
valiokunnan aloitteen perus-
teella käynnistettiin useita 
virkamiestyönä toteutettuja 
projekteja sekä opiskelun si-
sällön kehittämiseksi että op-
pilaitosten opiskelijarekry-
toinnin tehostamiseksi.

Aloite  
senioripassin käytön 
laajentamiseksi
Tieto liikunnan mittavista ter-
veysvaikutuksista erityises-
ti ikääntyvissä kuntalaisissa 
teki valiokunnan aloitteelli-
seksi senioripassin alaikära-
jan laskemiseksi. Hyvinvoin-
tivaliokunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että 
senioripassin ikärajaa alen-
nettaisiin 63 vuoteen ja passin 
piiriin otettaisiin myös työky-
vyttömyyseläkeläiset. Mikäli 
kaupunginhallitus suhtautuu 
esitykseen myötämielisesti, 
todettiin tarpeelliseksi muut-
taa passin nimi paremmin 
käyttäjäkuntaa kuvaavaksi. 
Valiokunnan esitys sisälsi si-
ten myös aloitteen nimikil-
pailun järjestämiseksi. 

Kotihoidontuen  
kuntalisä puhuttanut
Hyvinvointivaliokunta aloit-
ti tutustumisen kotihoidon-
tuen kuntalisän mahdollisiin 
vaikutuksiin kaupungin ta-
lousarvioon kokouksessaan 
joulukuussa 2013. Talouden 
tasapainotussuunnitelmi-
en oltua tuolloin pahasti kes-
ken päätyi valiokunta siihen, 
että tarkoituksenmukaisinta 
tarkastella kuntalisän mak-

samisen mahdollisuutta on 
kytkeä sen käsittely seuraa-
van talousarvion valmistumi-
sen yhteyteen. Nyt valiokun-
ta päätyi jättämään aloitteen 
kuntalisän maksamisesta 
kaupunginhallitukselle.

Hyvinvointivaliokunnan 
työskentelyn johtoajatukse-
na on ollut pitkäjänteinen asi-
oihin perehtyminen. Käytän-
nössä tämä on ilmennyt siten, 
että käsittelyyn otettuja asioi-
ta on puitu kokouksissa use-
ampaan kertaan, ja tietoa 
työskentelyn tueksi on haet-
tu useista lähteistä. Valiokun-
ta on muun muassa vieraillut 
useissa kaupungin yksiköissä 
ja pyytänyt näiden työnteki-
jöitä esittelemään omaa tehtä-
väkenttäänsä. Tämä työsken-
telytapa on mahdollistanut 
sen, että valiokunta on pait-
si itse saanut hyödyllistä tie-
toa toimintansa tueksi myös 
suoraan voinut antaa ideoita 
ja evästystä kaupungin hen-
kilöstölle. Hallitukselle vie-
tyjen aloitteiden määrä toimii 
työskentelyn tuloksellisuutta 
kuvaavana mittarina hyvin-
vointivaliokunnan osalta var-
sin huonosti.

Henrik Hämäläinen, 
puheenjohtaja
Juha Holappa, opetus- ja 
sivistysjohtaja
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VAALITYÖN AVAUS
Maailmanpoliittinen tilanne ja Suomen talouden alamäki luo jän-
nitteitä ja epävarmuutta. Kirkon ja seurakunnan merkitys ihmisil-
le tulee entistäkin tärkeämmäksi. Ostovoima vähenee jatkuvien 
veronkorotusten ja leikkauksien ansiosta nopeasti. Kotitalouden 
ylläpito käy yhä haastavammaksi, on karsittava menoja jokaisella 
osa-alueella.

Kirkkovaltuuston seuraava nelivuotiskausi on erittäin tärkeässä 
roolissa tavallisten ihmisten näkökulmasta katsottuna. Haluan olla 
yhtenä jäsenenä kirkkovaltuustossa päättämässä mihin ihmisten 
verorahoja käytetään sekä päättämässä seurakunnan toiminnan ja 
talouden päälinjoista. Lyhyesti sanottuna nämä tehtävät ovat mie-
lestäni tärkeimmät tuossa luottamustoimessa. Olen sopivasti oma-

päinen mies, tuon esille omat näkökannat tarpeen 
mukaan. Osaan myös taipua kompromisseihin, jos 
muuta tietä ei ole. Olen ollut luottamustehtävis-
sä kalastuskunnasta aina hyvinvointivaliokuntaan 
asti, jossa edelleen, koska kausi on kesken. Olen 
itse vähään tyytyväinen. Lämmin kotipulla ja kylmä 
tuoremehu riittävät onnellisuuteen. Rehellisyys, 
pitkämielisyys ja toisesta välittäminen ovat hyviä 
tienviittoja elämässä.

Mauno Ruokangas
seurakuntavaalien ehdokas
Toimiva seurakunta-lähellä ihmistä

Sää viilenee juuri sopivasti syksyn 
käsityökauteen. Pudasjärven kirjaston 
neulekahvila Karhunlanka kokoontuu 

ensimmäisen kerran torstaina 25.9. kello 18-20.
Kahvila on avoin kaikille kiinnostuneille. Mukaan kannattaa 

ottaa kudin, virkkuu, kanava- tai ristipistotyö, tai mikä tahansa 
muu helposti matkassa kulkeva käsityö.

Ensimmäisellä kerralla tutustutaan syksyn käsityökirjauu-
tuuksiin sekä jutellaan kahvittelun lomassa. Mitään taitovaa-
timuksia ei ole, vaan neulekahvilaan voi tulla kysymään ko-

keneempien käsityöharrastajien vinkkejä vaikkapa villasukan 
kestävän kantapään tekoon.

Jatkossa neulekahvila aukeaa noin kerran 
kuukaudessa. Kahvilassa esitellään käsityö-
alan uusia julkaisuja sekä tavataan eri alojen 

kädentaitajia. Muusta ohjelmasta sovitaan 
kahvilassa kävijöiden toiveiden mukaan. 

Neulekahvila 
kutsuu kirjastoon

Neulekahvilaan on vapaa pääsy.

Jongunjärven Osakaskunta kieltää 
siika istutusten vuoksi kalastamisen 
muikkuverkoilla Karvosen rannan ja 
Korpijoen linjan eteläpuoliselta vesi-
alueelta marraskuun 2014 loppuun.

Jongun kalastusalueen Osakaskunta

KIELTO

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN 
3 H + K = 75,5 M2

Vapaa heti, saneerattu asunto, 
putkiremontti tehty, 

talossa oma talonmies.
Toritie 3 B 12 Pudasjärvi.

Puh. 0400 522 501.
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Pioneerileiri -toimintaa suunnitteilla Urhon Kievariin
Puhoksen entisellä koulul-
la toimiva Urhon Kievarin 
matkailuyrittäjä Juri Bespa-
lov kertoi Moskovan mat-

kallaan 2.-5.9. neuvotelleen-
sa pioneerien leiritoiminnan 
aloittamisesta Puhoksella. 
Talossa on majoitus- ja toi-

Punaisella torilla Moskovassa Juri Bespalov, Svetlana 
Mlinchik ja Esko Herukka. 

Pioneeritoiminta on ollut nuorilla Neuvostoliitossa ja 
myöhemmin Venäjällä aktiivista, viimeaikoina toiminta 
on ollut Venäjällä hiipumaan päin. Matkailuyrittäjä Juri 
Bespalov toivoo pioneeritoiminnasta tulevan lisätoi-
mintaa Puhoksella toimivaan Urhon Kievariin. 

mintatiloja yli 30 henkilön 
ryhmälle kerrallaan. Muka-
na matkalla oli Puhoksel-
ta myös Esko Herukka. He 
tapasivat matkalla muun 
muassa vuodesta 1982 pio-
neeriohjaajana toimineen 
Svetlana Vjacheslavovna 
Mlinchikin, jonka kautta tu-
tustuttiin myös useisiin vai-
kutusvaltaisiin pioneerityön 
henkilöihin.

Svetlanan mukaan pio-
neeritoiminta Moskovassa 
on ollut koko aika heiken-
tymässä ja on jäänyt ilman 
valtion tukea. Svetlanan 
mukaan nykyisin pioneeri-
toiminta on melko puoluee-
tonta eli vain hyvää oppia 
lapsille. Viemisinä Jurilla oli 
Urhon Kievarin paitoja, joita 
Svetlana voi myös jakaa mai-

nostarkoituksissa.
Urhonkievarissa oli elo-

kuussa palaveri kaupungin 
edustajien kanssa, jossa kes-
kusteltiin kaupungin tues-
ta alkavalle leiritoiminnalle. 
Urhon Kievariin on lupau-
tunut tulemaan myös pio-
neeriohjaajia Kazahstanista, 
Valkovenäjältä ja Venäjältä, 
jossa toiminnan aloittami-
sesta on tarkoitus sopia. 

Juri Bespalov haluaa 
myös omien tyttäriensä Ma-
ria 7, Liisa 4 v, Irina 2 v ja So-
fia, 6 kk, osallistuvan pionee-
ritoimintaan.

-Toiminta tuo hyvää lap-
sille, opettaa auttamaan toi-
sia ja opettaa elämään mui-
takin tarpeellisia valmiuksia, 
pohtii tyttärien isä. HT

Ikäihmisille neuvontaa yhdestä palvelunumerosta
Vanhusten Palvelukeskuk-
sessa järjestettiin torstaina 
18.9. esittelytilaisuus, jos-
sa sai tietoa uudesta, ikäih-
misille ja heidän omaisille 
sekä läheisilleen tarkoitetus-
ta palvelusta. Senioripiste ja 
puhelinpalvelu, joissa ohjaa-
jat neuvovat kaikissa ikään-
tymiseen liittyvissä asioissa, 
toimii jatkossa jokaisen Ou-
lunkaaren kunnan alueella.

Pudasjärven Senioripis-
teen ohjaus- ja neuvonta-
palvelusta vastaavat Mar-
ja Lahdenperä ja Tuula A. 
Tolkkinen. Palveluohjaa-
ja on tavattavissa Vanhus-
ten Palvelukeskuksessa tors-
taisin kello 9-11 ja sinne voi 
mennä ilman ajanvarausta. 
Puhelinneuvontapalvelu toi-
mii joka arkipäivä maanan-
taista perjantaihin kello 08-
16. Soitettaessa kannattaa 

muistaa, että palveluohjaajat 
tekevät työpäivinään myös 
asiakaskäyntejä, joten he ei-
vät välttämättä aina pys-
ty vastaamaan puhelimeen. 
Tuolloin kannattaakin jättää 
viesti ja omat yhteystiedot 
puhelinvastaajaan.

Tilaisuudessa kerrottiin, 
että palveluohjaus on hy-
vinvointia ja terveyttä edis-
tävää neuvonta- ja ohjaus-
työtä, jonka tavoitteena on 
osaltaan tukea ikääntyvi-
en kotona asumista. Työssä 
huomioidaan asiakkaan tar-
peet, toiveet sekä tavoitteet 
ja pyritään tukemaan hänen 
voimavarojaan ja toiminta-
kykyään. Jotta asiakas saa 
palvelusta mahdollisimman 
suuren hyödyn, ohjaajat toi-
vovat, että heihin oltaisiin 
yhteydessä mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa.

Vierailijat saivat ottaa 
mukaansa myös vasta päivi-
tetyn opaskirjasen, vajaa 40 
sivuisen, Pudasjärven Ikäih-
misten Palveluoppaan. Povi-
taskuun ja vaikka käsilauk-
kuun mahtuvaan oppaaseen 
on koottu monipuolista tie-
toa erityisesti ikäihmisten 
tarpeisiin. Siitä löytyy esi-
merkiksi eri toimijoiden ja 
palvelujen tarjoajien tieto-
ja puhelinnumeroita myö-

Pudasjärven Senioripisteen ohjaus- ja neuvontapalve-
lusta vastaavat Marja Lahdenperä ja Tuula A. Tolkki-
nen. Palveluohjaaja on tavattavissa Vanhusten Palve-
lukeskuksessa torstaisin klo 9-11 ja sinne voi mennä 
ilman ajanvarausta.

Senioripisteen ja uuden puhelinpalvelun palveluohjaa-
jat neuvovat ikäihmisiä, heidän omaisiaan sekä läheisi-
ään kaikissa ikääntymiseen liittyvissä asioissa.

den. Opaskirjasta on Pudas-
järvellä jaossa esimerkiksi 
Vanhusten Palvelukeskuk-
sessa ja terveyskeskukses-
sa. Tilaisuudessa oli myös 
mahdollisuus saada tietoa ja 
käyttöopastusta internetis-
sä olevasta Oma hoito –pal-
velusta, jossa voi nyt hoitaa 
vanhuspalveluihin liittyviä 
asioita.

Pertti Kuusisto

Sokkomatkalla
Eläkeliiton Taivalkosken yh-
distyksen tämän vuotinen 
sokkomatka suuntautui Tai-
valkoskelta itään teemalla pe-
toeläimet ja sotahistoria.

Niinpä päädyimme Kuu-
samon Suurpetokeskukseen 
ja sieltä edelleen Suomussal-
melle Raatteen Porttiin. Lin-

ja-auto oli lähes täysi vaikka 
muutama peruikin matkansa 
lähdön hetkellä. 

Kellon näyttäessä aamu 
yhdeksää kuljettajamme Leh-
toniemen Lauri komensi ajok-
kinsa liikkeelle, matkustamos-
sa alkoi arvailu määränpäästä 
arvailut alkoivat osua kohdal-

leen kun käännyimme Kuu-
samontieltä Penttilänvaaral-
le päin. Suurpetokeskukseen 
saavuimme tunnin köröttelyn 
jälkeen, aloitimme paikkaan 
tutustumisen kahvittelulla 
sekä matkamuistojen ostoilla. 
Oppaamme piti meille tiukan 
puhuttelun, ennen kuin pää-
simme sisälle tarhaan. Kar-
hut taisivat kiinnostaa eniten, 
ihmetystä herätti se kuinka 
karhut ymmärsivät oppaam-
me puhetta ja eleitä maku-

palat tietenkin edesauttoivat 
ymmärtämistä. Olihan siellä 
myös koirasusia kokonainen 
perhe sekä ilveksiä ja kettu-
ja. Tunti vilahti tarhakierrok-
sella, jonka jälkeen lähdimme 
kohti uusia seikkailuja suun-
tana Suomussalmi ja siellä 
Raatteenportti. Siellä meitä 
odotti Lottakanttiinissa kai-
nuulainen perinneruoka kar-
jalanpaisti, joka olikin tosi hy-
vää. Taisipa useampikin ottaa 
vielä santsiannoksenkin. Ruo-

ka olikin maullaan, oltiinhan 
oltu matkalla jo viisi tuntia. 
Ruokailtuamme tutustuim-
me talvisodanaikaisiin tyk-
keihin ja höökivaunuihin, niin 
ja olihan siellä sisätiloissa tal-
visotanäyttelykin. Kun ruo-
kaa oli jonkin aikaa sulateltu 
ja ympäristöä ihmetelty, alet-
tiin laittautua paluumatkal-
le, tietenkin Suomussalmella 
piti vielä pysähtyä ostamas-
sa tuliaisia niitä ”makusia” 
kotiin viemisiksi. Kello tai-

si olla lähes kuusi illalla kun 
Lauri parkkeerasi ajokkin-
sa Atiman eteen ja aloimme 
purkaantua ulos siirtyäksem-
me omilla kulkuneuvoillam-
me koteihimme. Että tällainen 
oli tämän vuotinen ”sokko-
retkemme”. Mitä sitten ensi-
vuonna senhän näkee sitten 
vuoden kuluttua, eihän siihen 
ole enää kuin vajaat 12 kuu-
kautta.

Pertti Parkkila 
Makupalat auttoivat karhuja ymmärtämään oppaan pu-
hetta. 

Yhteiskuva otettiin Kuusamon Suurpetokeskuksessa. 
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Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

PUDaStORi
MyyDÄÄn

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myy-
mistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu 
on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 
€.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

KANNOT POIS 
TEHOKKAALLA 

JyRSIMELLÄ! 

Puh. 040 822 4983
Huom. Kotitalousvähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

MyytÄVÄnÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

MAANANTAINA 29.9.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 10.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Ison kentän golf-kilpailu Paltamossa
Koillis-Golfin ison kentän 
kilpailu pelattiin Paltamo-
golfin huippukunnossa ole-
valla kentällä sunnuntaina 
14.9. Sää oli pilvinen ja au-
rinkokin kurkkaili iltapäi-
vän aikana pilvien raosta. 
Navakka tuuli kuljetti palloa 

jonkin verran. Kilpailu pelat-
tiin piste-bogeynä täysin ta-
soituksin kaikki pelaajat sa-
massa sarjassa.

Kumpuvaarat, Marja-Lii-
sa ja Osmo olivat kovassa is-
kussa, mutta Tuula Hietava 
kiilasi toiselle sijalle heidän 

Osmo Kumpuvaaralla onnistui pisin drive. 
Marja-Liisa Kumpuvaara oli paras Koillis-Golfin ison 
kentän kisassa.

Matti Juurikka löi lähim-
mäs lippua.

väliinsä. Kärkikolmikko oli 
pisteissä selkeästi omalla 
kymmenellään.

Tulokset: 
1) Marja-Liisa Kumpuvaara 31 
p, 2) Tuula Hietava 31, 3) Osmo 
Kumpuvaara 30, 4) Pekka Kin-

nunen 27, 5) Seppo Goman 24, 
6) Matti Juurikka 22, 7) Jaana Ii-
nattiniemi, 8) Risto Poropudas 
22, 9) Mikko Hietava 21, 10) Jari 
Jussila 20, 11) Pauli Rinne 20, 
12) Veikko Kokko 15 pistettä.

Pisimmän lyönnin kil-
pailun voitti Osmo Kumpu-
vaara ja lähimmäs lippua löi 
Matti Juurikka. Tälle kesälle 
on vielä kahdet kisat Koillis-
Golfilla jäljellä joten tulkaa-
han pelaamaan.

Jari Jussila

Myytävänä pöytä 95x180 (le-
veys x pituus) ja 8 kpl tuoleja. 
Tuoleissa keinonahkainen is-
tuin- ja selkänojaosa. HP 280 
€ (tuolit 25 €/kpl, pöytä 80 €). 
P. 0400 584184. TARJOA!

VUOkRataan

Halutaan vuokrata kaksio Pu-
dasjärveltä p. 046 6246 098.

LÖytynyt

Löytynyt Sivakkatie 12 piha-
alueelta lasten silmälasit. Tum-
man sinipunaiset ja kuviolliset 
sangat. Tiedustella voi p. 040  
535 5829.

Pärjänkievarissa perjaina 
26.9. esiintyy oululainen 
suosikkibändi Fever esit-
täen eri vuosikymmen-
ten kuumia hittejä. Fever 
on erikoistunut Elviksen 
musiikkiin ja se ottaa Le-
gendan haltuun Syötteel-
lä HuippuViikonloppu-
na. Bändin repertuaariin 
kuuluu myös muita rock-, 
pop-, ja iskelmäklassikko-

Pärjänkievarissa oululainen suosikkibändi Fever
ja vuosien varrelta. Yhtye on 
suosittu myös yksityistilai-
suuksien bile-orkesteri, jolta 
onnistuu moni tyylilaji. Ylei-
sön pyynnöstä he soittavat 
musiikkia, josta löytyy ko-
vuutta ja herkkyyttä. Kolmi-
kon soitannan työnjako hoi-
tuu seuraavasti: Jore kitara ja 
laulu, Arska rummut ja Joni 
basso ja laulu. PK

Teknoksen Panu talomaalia 
18 l. Väri nro 9603, keltainen. 
Ostettu 19.5.2014. 70 €. P. 040 
543 5703.

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
uusi (2 vk käytetty), hinta 590€ 
sekä uusi 4-tahtiperämootto-
ri Sea King, ajettu 5 h, hinta 
390€. P. 044 080 0281.

Pudasjärven KurenTans-
si -tapahtumaviikonlopus-
sa saatiin nauttia musiikin ja 
tanssin elähdyttävästä voi-
masta. Perjantaina 19.9. vii-
konlopun tapahtumaki-
mara alkoi tanssikurssien 
merkeissä. Lauantaina 20.9. 
jatkettiin päätapahtuma Ku-
renTanssin tanssikilpailun 
parissa ja vielä illalla tapah-
tumaviikonlopun teeman 
mukaan tanssittiin Jyrkkä-
koskella lavatansseissa.

KurenTanssi ilahdutti tanssin ystäviä
KurenTanssin tanssikil-

pailussa kisasi seitsemän 
paikallista tanssiharrasta-
jista koostuvaa paria. Voit-
tajaksi selviytyi pari nume-

KurenTanssin tanssikisan 
voittajaksi selviytyi pari 
numerolla 47 Sari Huka-
ri ja Timo Ahonen. Muut 
tanssijat onnittelevat on-
nellisia voittajia. Oikealla 
illan juontajapari Kirsi Ki-
pinä ja Ensio Koivula. 

rolla 47 Sari Hukari ja Timo 
Ahonen. Enemmän kuvia ja 
juttua tapahtumasta ja tans-
sin hurmasta löytyy ensi vii-
kon Pudasjärvi-lehdestä. JK

Hotelli Iso-Syöteellä Maarit Peltoniemi & Coralia
HuippuViikonloppu-
na lauantaina 27.9. Ho-
telli Iso-Syötteellä tans-
sittaa Maarit Peltoniemi 
yhdessä Coralia-bändin 
kanssa. Seinäjoen Tango-
markkinoiltakin tunnettu 
tangoprinsessa jatkaa taas 
esiintymisiä ja keikkailee 
pienen tauon jälkeen. Ta-

kana hänellä on hetki jol-
loin uudet yrityskuviot 
veivät välillä kaiken ajan. 
Artistin kausi on lähtenyt 
hienosti käyntiin ja keik-
kakalenteri tulevalle tal-
vellekin on kohta buu-
kattu täyteen. Musisointi 
Panoraama-ravintolassa 
alkaa noin kello 21.30. PK

11

OStEtaan

Ostetaan puhdistettua mustik-
kaa omaan käyttöön 5-40 kg ja 
ja puhdistettua puolukkaa 5-40 
kg. P. 044 080 0281.
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Mutkatonta konetyötä 
Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua 
seuraavissa asioissa:

- Traktori huollot, korjaukset

- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
 korjaukset

Maatalouskonehuolto 
Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com

www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24h/vrk

Syyskuun kesselikirje
Kesätoiminta on takanapäin. Kerron Vienan Karjalassa järjestetyistä 
leireistä. Ensimmäinen leiri pidettiin Tiksassa, jossa oli 29 leiriläistä. 
Veera-mummo, yli 80-kymppinen, oli tulkkina ja rehtori henkisenä 
tukena. Aluksi jaoin Kesselin kannustusstipendit kolmelle koululai-
selle rehtorin esityksestä. Sergei Ussof, Diana Melentjeva ja Viktoria 
Molasvili saivat kukin 300 ruplan stipendin. Sitten aloitimme leirin. 
Lapset innostuivat laulamaan hengellisiä lastenlauluja, vaikka tarkoi-
tus oli laulaa vain yksi laulu.

 – Voisimmeko laulaa seuraavaksi tämän… sitten tämä, tämä ja 
vielä tämä. Laulujen jälkeen lapset jaettiin viiteen ryhmään. Ensim-
mäinen tehtävä oli paperitornin rakentaminen. Ilmapalloviestiki-
sa oli lapsista hauska. Ulkona jatkettiin tavaran hakemista sokkona 
niin, että muut ryhmäläiset olivat ääni-oppaina. Vanhoilla suomalai-
silla markoilla heitettiin tarkkuutta. Oli mentävä sisälle, kun alkoi 
vähän ripotella. Sisällä lapset askartelivat rannekoruja erilaisista hel-
mistä. Isot ja äänekkäät spassipot kaikuivat leirin lopuksi. 

Sohjanankosken leiripäivässä 4.6. oli 28 leiriläistä. Täälläkin oli 
sama ilmiö kuin Tiksassa, että lapset halusi-vat laulaa useampia las-
ten hengellisiä lauluja. Kitaransoitto miellytti lapsia. Leirin lopussa 
eräs pikkupoika kysyi nimeäni. Otin pojan syliini ja nostin ilmaan ja 
annoin lentokoneen kyytiä. Sitten käteltiin ja läpsäytettiin kädet yh-
teen, jess! Zinaida pyysi Kesseliltä apua praasniekan järjestämiseen. 

– Kulttuurijohtaja on kysellyt monista paikoista, mutta ei ollut 
saanut mitään. Lupasin Kesselin puolesta apua 2000 rpl.

Kesäkuun alussa Gennadi Kundozerov kutsui Kiestingin koulun 
rehtorin Jelena Kundozerovan kotiinsa. Annoin Kesselin puolesta 
koululaisstipendirahan ja kitaraan Kesselin lahjana uudet kielet. Sii-
nä istuessamme sovimme jo leiripäivän pitämisen 30.8! Vau, mikä 
juttu! Hienoa, että tämänkin kylä alkaa hiljalleen aueta. Sosnovis-
sa oli ensimmäinen leiri 5.6. Leiripäivän aluksi kerroin Kesselistä ja 
lauloin Biisi Ystävälle. 20 leiriläistä ryhmiin ja kisat alkoivat. Lapset 
kisailivat innokkaasti. Joukossa oli pari tuttua lasta, joille on annet-
tu Kesselin apua aiemmin. Paikalliset opettajat ripustivat sihteerim-
me Marikan tekemät kultamitalit voittajajoukkueen kaulaan. Kaik-
ki joukkueet saivat lopuksi omat palkintoherkkunsa. Muita avustajia 
leirillä oli neljä.

Lauantaina 7.6. pidettiin Maria Peksujevan kanssa leiripäivää 
Luusalmen evankelisella kirkolla. Lapsia oli kahdeksan ja pari aikuis-
ta. Leirillä oli rauhallinen fiilis. Ei ylimääräistä hälinää. Maria puhui 

Taivaan Isästä, jonka jälkeen lauloimme ja leikimme ”Milläs minä 
pääsen taivaaseen” -laulun. Oli yhteisiä kilpailuja. Herkkupöydän jäl-
keen oli vielä rannekorun askartelua ja loppusiunaus. Diana, Jeva, 
Polina ja Kostia halusivat, että muistaisimme heidän vanhempiaan. 
Jeva halusi, että Jeesus olisi hänen ystävänsä.

28.-29.6. Jyskyjärven leiripäivistä kerron vain yhdestä ohjelma-
numerosta. Kahden päivän aikana leirillä oli 33 osallistujaa. Käve-
limme Tsirkka-Keminjoen eräistä silloista ja aloitimme kalakilpailun. 
Diana sai ensimmäi-sen ja Vadim toisen kalan! Vesi oli korkealla, jo-
ten kalan saaminen oli vaikeaa. Tunti meni nopeasti. Taitelija Vladimir 
Polovotski kävi meitä tervehtimässä. Itsekin innokas kalamies. Vii-
me vuoden ylivoimai-nen voittaja Viika ei saanut tänä vuonna kuin 
kokemusta. Alina Savireva voitti kolmella kalalla tyttöjen kisan ja sa-
malla itselleen uuden virvelin. Jaetulle toiselle sijalle tulivat Diana ja 
Varvara kahdella kalalla. Vanja Savirev voitti kahdella kalalla poikien 
sarjan + uuden virvelin! Vadim tuli toiseksi ja Roman kolman-neksi. 
Kaikki osallistujat saivat hyvät palkinnot sekä Mustosen Lailan lah-
joittamia pehmoleluja. Kirkas oli se Da, kun kysyttiin leirin lopuksi 
miellyttivätkö leiripäivät.

Muista leiripäivistä taidankin kertoa lokakuun kesselikirjeessä.  
Kesän aikana niitä pidettiin Uudessa Jyskyjärvessä, Vuokkiniemel-
lä, Kiestingissä ja Kalevalan leiri on vielä suunnitteilla. Leirien alussa 
olen kertonut lapsille konkreettisin esimerkein, mi-
ten Kesseli on auttanut fyysisesti, psyykkisesti, sosi-
aalisesti, kulttuurisesti ja hengellisesti.

Kesseliterveisin
Ape Nieminen

Palkintoja on aina kiva saada.

Aktiivista laulamista toukokuisella Tiksan leiripäi-
vässä.

Kivien maalaamista Uuden Jyskyjärven leirillä.

Pudasjärveläisillä oli vii-
me lauantaina 20.9. mah-
dollisuus koeajaa tuliteräsiä 
Hyundai-autoja ja saada asi-
antuntevaa opastusta Hyun-
dai-myyjiltä. Wetterin asi-
antuntijat Jari Nylander ja 
Teemu Raiskio kertoivat, 
että lauantaina neljän tun-
nin aikana kävi mukavas-
ti porukkaa ja kauppojakin 
saatiin tehtyä. Etenkin heti 
aamusta kiinnostuneita koe-
ajajia oli runsaasti.

- Olemme saaneet hy-
vää palautetta jalkautumi-
sesta maakuntiin ja varsin-
kin Pudasjärvi on mukava 
paikka vierailla. Näin asiak-
kaiden ei tarvitse lähteä Ou-
luun saakka autokaupoille, 
sillä kaupanteko onnistuu 
myös täällä, kertoo Nylan-
der ja jatkaa:

- Tänä vuonna Wetterin 
edustus on käynyt Pudas-

Autokaupat onnistuvat myös etäällä
järvellä neljä kertaa. Olimme 
esittelemässä Hyundaita nyt 
toista kertaa. Asiakkaat ovat 
kokeneet mukavaksi myös, 
että toimitamme tarvittaes-
sa jopa vaihtoautot kotiovel-
le saakka. Näin muinakaan 
aikoina ei tarvitse välttämät-
tä lähteä asioimaan kaupun-
kiin saakka, jos vaikka net-
tisivulta löytyy sopiva auto 
omaan makuun.

Toinen esittelijöistä Tee-
mu Raiskio oli joillekin koe-
ajajille tuttu kasvo, sillä hän 
on Pudasjärveltä kotoisin. 
Nykyisin Tyrnävällä asuva 
ja Oulussa Wetterillä työs-
kentelevä mies oli hyvillään 
saadessaan piipahtaa myös 
töiden merkeissä kotipaik-
kakunnalla.

Miehet esittelivät kol-
mea erimallista Hyundai-
autoa ja Nylanderin mukaan 
Hyundai-merkkisellä autol-

la on perustellusti hyvä mai-
ne. Valmistaja tarjoaa mark-
kinoiden pisimmän, viiden 
vuoden mittaisen takuun. 
Tämä kertoo myös valmis-
tajan luottamuksesta Hyun-

dain kestävyyteen ja pitkään 
käyttöikään. Myös huokeat 
käyttökustannukset ja var-
matoimisuus ovat Hyundai-
autojen valttikortteja. JK

Teemu Raiskio ja Jari Nylander esittelivät lauantaina 
20.9. Hyundai-autoja Pudasjärven Nesteen pihalla.
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Kotimaisia omenoita, luumuja, 
rinkeliä, kala- ja lihasäilykkeitä, 

kotimaista hunajaa. 
Herkkukassi 10 €.

Pudasjärven torilla pe 26.9.
LOPUUNMYYNTI tarjoushintaan: 

Reisitaskuhousuja, farkkuja, verkkareita, 
collegehousuja, villahousuja, kerrastoja, 

kalsareita, flanellisia riihipaitoja, käsineitä, 
puseroita, syys- ja turkislakkeja, legginsejä, 

fleasepuseroita ja paitoja ym, ym.

Saapassukkia 3 paria 20 €
Urheilusukkanippu 10 €

Turvakenkiä 50 €
Torilla tavataan!

Lappalainen

Housu ja lakkikauppias
Pudasjärven torilla to 25.9.

KANgAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla pe 26.9. klo 8-15 

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

kOILLISMAAN kUNTONEVA Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Kaikille avoin ohjattu ryhmä to klo 12-13. 
Muina aikoina vapaasti käytössä!

Akupunktioaikoja Katjalle: 
to 16.10., ke 22.10. ja to 30.10.  
Hinta: 30 min 35 €, 60 min 60 €.

Fysioterapia, hieronta, infrapunasauna, kuntosali. 

SYYSTARjOUS HIERONNOISTA!
PH (45 min) 30 €
KH (90 min) 60 €

(Voim. 30.9. saakka)

Kuntosali varattu ryhmäläisille 
ma klo 15-18.30, to klo 15-20. 
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA, VARAOSAT

KIINTEISTöHUOLLOT, ISÄNNöINTI,
KIINTEISTöNVÄLITYSTÄ

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
* Myösvarmuuslukot asennettuna

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

MAANRAKENNUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

PAINOPALVELUITA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

ensio@pudasjarvenisannointi.fi
eeva-liisa@pudasjarvenisannointi.fi

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät 

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
- Ultrapoint- ja
 Garmintuotteet
- KUKSAT ja PUUKOT
- Haix ja Beretta
 GORETEX KENGÄT
- Sasta + Beretta
 GORETEX PUVUT
- RETKEILY   
 VARUSTEET
- CAMOfLEECET
- KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 finnwald, finnjagd
- KALAVERKOT:
 laajin valikoima
- Vaaput, lusikat ja  
 lipat
 alk. 4kpl/10€

- SIIMAT, KELAT,
 VAVAT, SETIT
- KAHLUUSAAPPAAT
- KAHLUUHOUSUT
- KETTU ym. PILLIT
- UV-maalit sorsankuviin
- ACTIONKAMERA
 fullHD + tarv. 190€
- Autokamera 99 €
- ASEET JA
 ERÄTARVIKKEET YM.
- Nelitahti PERÄMOOT- 
 TORIT 2,6 hv 599€,
 5 hv 899€
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  
 moottoriöljy 5w-40  
 4€/l omaan astiaan

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

RATSASTUSPALVELUJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

kUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!  
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!   
p. 040 1951 732  
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Painopalvelusta yhtenäiset 
MAINOSTEKSTIILIT
Yrityksille ja Yhdistyksille
tapahtumiin ja mainoskäyttöön

PAINOPALVELU PUURUNEN
Eila Puurunen
p. 0400-514 692

Jukolantie 4  93100 PUDASJÄRVI
painopalvelu@gmail.com
www.mainostekstiilit.com

Katso:  ja pyydä tarjous!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

   Kaikille avoinSyysretki
Hailuodon siikamarkkinoille la 11.10. 

Lähtö aamulla klo 9.00 linja-autoasemalta.
Matkan hinta 20 €. 

Sitovat ilmoittautumiset 
30.9. mennessä numeroihin: Auli: 040 767 3961, 

Taimi: 040 530 6839, Kaarina: 040 756 9271

Tervetuloa mukaan!
Järj. Reumayhdistys

Jään lumo - näyttely Syötteen luontokeskuksella nähdään 1.9.-30.10. Jään lumo 
– näyttely, joka esittelee Kerttu Karjalaisen jääaiheisia valokuvia.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö camping Jyrkkäkoskelta.
Neulekahvila kirjastossa to 25.9. klo 18-19. Puikot kilisemään! Ota matkassa 
kulkeva käsityö mukaan ja poikkea kahville. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Koirakurssi lapsille ja nuorille Pudasjärven Koiraharrastajat ry:n kentällä Suoja-
linnalla torstaisin 18.9.-9.10 klo 17-18. Kurssilla tutustutaan tokoon, rally-tokoon ja 
agilityyn.
Kestävyysseminaari Hotelli Iso-Syötteellä pe 26.9. klo 18.00 alkaen.
Huippukymppi Syötteellä la 27.9. Huippukympissä on omat sarjansa kilpajuok-
sijoille ja kuntoilijoille sekä naisille että miehille. Se on myös yleisötapahtuma. Myös 
sauvakävelijöille on oma sarjansa.
Metsän tarina -elokuva Syötteen luontokeskuksessa la 27.9. klo 15.00. Metsän tari-
na on koko perheen elokuva ainutlaatuisesta suomalaisesta metsästä, sen värikkäästä 
ja monumuotoisesta elämästä.
Kaija-karhun kätköradan avajaiset la 27.9. klo 11. Syötteen luontokeskuksen 
pihapiiriin avataan uusi kätkörata lapsille.  Avajaiset klo 11 luontokeskuksen pihalla. 
Kätköradan vihjelapun saa luontokeskukselta, ja aarteenetsintään voi lähteä myös 
omatoimisesti. Rata on auki lumettomaan aikaan.
Raisa-huskyn ruskaretki la 27.9. Lähde söpön Raisa-huskyn opastaman ihailmenaan 
ruska-Syötettä Iso-Syötteen huipun polulle. Matkaa kertyy n. 1 km ja opastettu retki 
kestää tunnin. Kokoontuminen hotellin pääoven edustalle klo 13.
Karavaanareiden Ruskatreffit Iso-Syötteellä la 27.9. 
Luppovesi Palaa la 27.9. Iso-Syöte.
Tommy Hellsten luennoi Pudasjärven yrittäjille la 4.10. klo 10-14. Hilturannan 
leirikeskus, Petäjäkankaantie 434.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 6.10.  klo 18-19.30,  Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Bioenergiapörssi-hankkeen loppuseminaari pe 10.10. klo 12-14. Kulttuurikes-
kus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 13.10. klo 18-21.45 Klo 18.00 Viiru ja Pesonen: 
Pikkukepposia ja suurta ystävyyttä. Klo 20.00 Mielensäpahoittaja.

Puuliiton amm.os. 272 järjestää
SYYSRETKEN LEVILLE

la-su 11.-12.10.2014.
Lähtö 11.10. klo 8. Linja-auto asemalta.

Yöpyminen Hotelli Levissä. 
Omavastuu jäseneltä 30 € ja puoliso 50 €.

Ilmoittautumiset: puh. 040 740 0665 
ke 1.10. mennessä.
Paikkoja rajoitetusti.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh 040 548 7169 

Tervetuloa!

Su 28.9. klo 11 olemme Oulun 
helluntaiseurakunnassa, Tuula Suomen 
eläkkeellejäämisjuhlassa. Hän on ollut 
työssä Oulun Helluntaiseurakunnan 

alueella lähes 28 v.
Su 5.10. klo 11 Jouni Vikström 
Tulevaa: 
Su 12.10. Hannu Orava

Perjantaina 26.9.

Wintissä: klo 24-03.30   DJ HAMMER

KURENKOSKI

Aukioloajat:
ma-ti 14-21 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

TULOSSA:  la 4.10. Marko Juhani Group, 
la 18.10. Petri Nygård

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lauantaina 27.9.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ LEILA

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

La 27.9. Maarit Peltoniemi & 
Coralia

Pe-la 3.-4.10.  Bonanza-
iskelmäkaraokekilpailu

La 1.11.  Kake Randelin
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

TeHoKäveLy su 28.9. klo 18 
Puikkarin pihalta.

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. 

Tervetuloa!
Järjestää Kansalaisopisto ja PuU Kuntourheilujaosto 

KäveLLään 
TeHoKKaasTi 

yHdessä PorUKaLLa 
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Kuusikymmentäluvun alkupuolella televisio oli uusi tulokas 
suomalaisiin koteihin. Se päätti hankkia ohjelmistoa kansan sy-
vistä riveistä. Televisio julisti ohjelmien laatimiskilpailun nimel-
lä ”Pitäjien parhaat” Ohjelma saattoi olla lyhyehkö esitys eri 
elämänaloilta. Niissä esitettiin yleensä kansanperinnettä riihen-
puinnista erilaisiin musiikkiohjelmiin.

Pudasjärvelläkin päätettiin ottaa leikkiin osaa. Idean isä ja 
organisaattori oli opettaja Eino Riekki. Ohjelma oli musiikkipai-
notteinen. Käsikirjoituksen laati tunnetulla taidollaan Kaleva-
lan runomittaan opettaja Saimi Kaipainen. Lehtori Pirkko Polvi, 
tunnetulla taidollaan, toimi juontajana.

”Tyttötertsetti”, opettajat Aira Huttu-Hiltunen, Taimi Här-
mä ja Anja Rotonen (Törrö) lauloivat ”Tuuti, tuuti, tuomen-
marja”. Poikakvartetti, opettajat Alpo Pulkkinen, Eino Riekki, 
Matti. T. Ilkka ja allekirjoittanut lauloivat mm. ”Minun kultani 
kaunis on” ja muitakin kvartettilauluja. Riekin Eino soitti viulul-
la claude Debussy`n ” Pellavatukkainen tyttö.” Pekka Huttu-
Hiltunen lauloi kirkkaalla nuoren pojan äänellään kansanlaulun 
”Pohjan pojat kulkee”.

Tällä ohjelmalla matkustimme Rovaniemelle Pohjois-Poh-
janmaan aluekarsintoihin. Pudasjärven Osuuskaupan toimitus-
johtaja Kalle Timonen kuuli aikeestamme ja kotiseutumiehenä 
totesi, että olemme Pudasjärven asialla ja saamme käydä Rova-
niemellä aterioimassa Pudasjärven Osuuskaupan laskuun. Se-
hän sopi meille, sillä olimmehan ”köyhiä laulajatyttöjä-ja poikia”

En muista ketä muita otti osaa Rovaniemen karsintaan, mut-
ta tietenkin Kuusamo voitti. Nähtävästi palkintotuomareissa oli 
kuusamolaisia.

Riekin Eino ei kuitenkaan luovuttanut. Hän otti yhteyttä te-
levisioon. Siellä viihdeohjelmien hankinnoista huolehti Kauko 
Käyhkö. Hän kuuli puhelinkeskustelun välityksellä ohjelmas-
tamme ja lupasi, että hän lähettää Pudasjärvelle henkilön tutus-
tumaan ohjelmaan ja sitten palataan asiaan.

Esitimme television edustajalle ohjelmamme Kurenalan 
koulun juhlasalissa ja hän totesi esityksen kelvolliseksi. Täten 
matkustimme pikapuoliin Helsinkiin, tietenkin junalla. Helsingis-
sä jouduimme yöpymään, kukin sukulaisissaan, tai tuttavissaan.

Nauhoituspaikka oli television studiolla. Lavastus tapai-
li tuohikulttuuria. Esittäjät nojailivat koivun runkoihin. Olimme 
jo rutinoituneita ohjelmamme suorittamiseen, että uusiksi ei 
tarvinnut otoksia. Paitsi Einon Pellavatukkaisessa tyttö -piano-
esityksessä oli tekemistä ammattimuusikolle, Esko Linnavallille.

Sitten jännittämään miltä ohjelmamme näyttää kuvaruudul-
ta. Hyväksyvää palautettakin saatiin, paitsi rovasti Arvi Sorri 
moitti meitä, että lauloitte kullasta pilkkalaulun! Ehkä leikillään. 
Puolustimme, että sehän on Kullan ylistys!

Tänään Pudasjärvi esiintyy mediassa useinkin eri yhteyksis-
sä. Silloin lähes kuusikymmentä vuotta sitten oli 
toisin. Vaikka Pudasjärvi on Suomen keskipaik-
ka, Ervastin sillalla.

Raahessa 15.9.2014

Rainer Försti

Pohjoisesta tuulee

Kairan kuidun laajakaistaver-
kon rakentamisessa on nyt 
edetty kuitukytkentävaihee-
seen. Kuitujen kytkentöjä teh-
dään nyt sekä runkoverkois-
sa, että tilaajapäissä. Viime 
viikon alussa on aloitettu Tai-
valkoskella taloasennusten 
tekeminen ja ensimmäiset 
liittymän tilanneet ovat saa-
neet nettiyhteydet käyttöön-
sä. Kuitujen kytkentätyössä 
on nyt lähes kaksikymmen-
tä asentajaa. Taivalkoskella 
ensimmäisen rakentamisvai-
heen kaapelointityöt on saa-
tu valmiiksi ja Pudasjärvellä 
ensimmäisen vaiheen viimei-
set kaapeloinnit tehdään lähi-
päivinä. Taivalkoskella ura-
koitsijat ovat jo rakentamassa 
toista vaihetta ja Pudasjärvel-
lä konekalustoa aletaan siirtä-
mään toisen vaiheen raken-
tamiseen kuluvalla viikolla, 
kerrotaan Kairan kuidusta. 
Kaiken kaikkiaan tämän ke-
sän kaapelointiurakasta suu-
rin osa on nyt jo tehtynä. Mi-
ten pitkälle syksyn aikana 
ehditään, riippuu säästä ja ke-
liolosuhteista.  

Pudasjärven ja Taivalkos-
ken laajakaistahankkeet liit-

Ensimmäiset 
laajakaistaliittymät 

otettu käyttöön
tyvät Valtion Laajakaista-
kaikille 2015 hankkeeseen. 
Valtio rahoittaa tässä vaihees-
sa valokaapelilinjojen raken-
tamista Viestintäviraston ja 
ELY-keskuksen kautta. Vuo-
den 2015 loppuun mennessä 
lähes kaikki - yli 99 prosenttia 
väestöstä - vakinaiset asun-
not sekä yritysten ja julkis-
hallinnon organisaatioiden 
vakinaiset toimipaikat ovat 
enintään kahden kilometrin 
etäisyydellä nopeudella 100 
Mbit/s toimivan yhteyden 
mahdollistavasta valokui-
tu- tai kaapeliverkosta. Näil-
lä alueilla asiakkaat osaavat 
arvostaa sitä, että he saavat 
käyttöönsä nopeat ja häiriöt-
tömät tietoliikenneyhteydet.  

Kairan Kuidun liittymä-
kertymä on noin 25 prosent-
tia suurempi, kuin oli enna-
koitu. Tämä kertoo siitä, että 
asiakkaat kokevat kiinteän 
yhteyden todella tarpeelli-
seksi. Asiakaspalautteeseen 
perustuva arviomme on, että 
noin 60 prosenttia liittymän 
tilanneista kytkee myös tele-
vision kuituverkkoon, sanoo 
Mikko Kälkäjä Kairan Kui-
dusta.  HT

Kansantaiteilijan 
80-vuotisjuhlat 
Koskenhovilla

Pudasjärveläisenä kansan-
taiteilijana tunnettu Eero 
Räisänen viettää lauan-
taina 27.9. Koskenhovilla 
80-vuotisjuhliaan ja toivot-
taa tervetulleeksi suku-
laiset, ystävät ja tuttavat. 
Omien sanojensa mukaan 
ikämies ei kukkia eikä lah-
joja kaipaa. Mahdolliset 
muistamiset Eero toivoo 
osoitettavan tililleen Eete-
nin taideprojekteihin.

Eerolla on Iijoen ran-
nalla sijaitsevassa Eetenin 
pihapiirissä taidenäytte-
ly, jota hän on täydentänyt 
persoonallisilla ja välillä 
kantaakin ottavilla teok-
sillaan jo 1970-luvulta läh-
tien. Kansataiteilija kirjoit-
taa myös runoja, joita hän 
esittää yleisölle mielellään. 
Kahvipannu on Kosken-

hovilla kuumana ja pöy-
tä katettuna kello 14 alka-
en. PK

Eero Räisänen on tot-
tunut lausuja ja laulaja 
monissa eri tilanteissa 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Vuoden 2014 ylimääräinen

Korjausavustusten hakeminen
Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi korjausavustukset.  
Avustusta voi saada:

1.  Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustus 
2.  Avustus hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen 
(avustuksen myöntää Ara)

Avustusten hakuaika päättyy 13.10.2014 (myöhästyneitä 
hakemuksia ei oteta huomioon). Terveyshaittojen poistamista ja 
uusien hissien rakentamista koskevat avustukset ovat haettavissa 
jatkuvasti määrärahojen puitteissa.

Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana kaupungin neuvonnasta. 
Hakemukset postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Tekninen 
ja ympäristötoiminta, Teijo Kettunen, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätietoja: vs. rakennustarkastaja Teijo Kettunen 0400 384 691.

Pudasjärvi 19.9.2014, Tekninen- ja ympäristötoiminta 

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lukijan kynästä

Mihin hävisi joitain vuosia sitten tienvarsien pysähdyspaikoilta roska-
pöntöt. Kaupunki haluaa ja toidottaa, että paikat ja luonto pidettävä 
puhtaana. Kun tähän tyyliin kaupunki toimii, että kerää pöntöt pois 
sieltä missä niitä kipeimmin tarvitaan, niin on melkein mahdotonta 
pysyä paikkojen siistinä. Kesäaikaan varsinkin kun turisti- ja muu lii-
kenne on kovaa. Että pöntöt takaisin sinne missä niitä tarvitaan. 

Nimim. kyläläinen

Roskapönttöjä 
tien varsille

15

Vasemmistolle köyhyyden kitkeminen ja eriarvoisuuden vähen-
täminen on aatteellinen perusta, jonka varaan koko liike raken-
tuu. Olemme pitäneet pienituloisten puolta jo yli sadan vuoden 
ajan ja saaneet aikaan yhteiskunnallisen kehityksen, jonka avul-
la koko kansa on päässyt koulutuksen ja terveydenhuollon pii-
riin ja äärimmäinen köyhyys ja nälkä on pitkälti kitketty maas-
tamme. Tämän historian tiedostaen, ei ole ollenkaan ihmeellistä, 
että Vasemmistoliiton hallitustaival keväällä 2014 päättyi, koska 
emme suostuneet hyväksymään kaikista pienituloisimpiin kohdis-
tuvia indeksileikkauksia. Periaatteemme eivät tälläkään kertaa ol-
leet myytävänä.

Päätösten seurauksena kaikkein pienituloisimpien asemaa hei-
kennetään. Työttömiltä, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta leikataan in-
deksistä iso osa pois. Tämä tarkoittaa sitä, että hintojen nousua 
ei korvata täysimääräisesti etuisuuksissa eli perusturvaa leikataan. 
Kun päälle tulee vielä lapsilisän leikkaukset, erityisesti pienituloi-

set perheet joutuvat nyt maksamaan kovan hinnan. Myös lääkkei-
den Kela-korvauksista leikataan. Pahimmillaan kaikki leikkaukset 
kumuloituvat yhteen pienituloiseen lapsiperheeseen tavalla, jota 
ei voi hyväksyä. Syksyn budjettiesityksessä mukana olevat moni-
mutkaiset uudet verovähennysjärjestelmät ovat epätoivoinen yri-
tys lepytellä leikkauksista tuohtuneita kansalaisia, eivätkä ne kor-
vaa pienituloisille aiheutuvia menetyksiä.

Suomessa ahneutta puhtaimmillaan edustavat eri osakeyhtiöi-
den johtajat hillittömien bonus- ja optiojärjestelmien kautta.

Yhtiöiden johtajien bonus- ja optiojärjestelyt on kansalaisten 
piirissä koettu kohtuuttomina, koska palkkioista päätetään pie-
nessä piirissä ja varsinaisen palkan päälle maksettavien bonusten 
taso nousee usein korkealle tasolle.

Samanaikaisesti ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien 
yleistymisen kanssa on työmarkkinoilla edellytetty työntekijöil-
tä malttia palkkaneuvotteluissa. Poliitikot ja elinkeinoelämä ovat 

perustelleet palkkamalttia muun muassa julkisen talouden vel-
kaantumisella ja teollisuuden kilpailukykyongelmilla. Pörssipomo-
jen palkkiot eivät ole missään linjassa yhteiskunnallisen tilanteen 
kanssa ja lainsäätäjien on tehtävä kaikki mahdollinen kohtuutto-
muuksien karsimiseksi.

Tällä viikolla Vasemmistoliitto ja Keskusta tekivät hallituksel-
le välikysymyksen eriarvoistumisesta ja pienituloisten asemasta. 
Tämän kautta halusimme tuoda esille huolemme pienituloisten 
tilanteesta ja yritämme saada aikaan muutosta inhimillisempään 
suuntaan.

Risto Kalliorinne
Kirjoittaja on Vasemmistoliiton kansanedusta-
ja ja Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheen-
johtaja

Köyhyys ja ahneus on kitkettävä

Eläkeläiset virkistäytyivät liikunnan merkeissä
Pudasjärven eläkeläiset ry ja 
Eläkeliiton Pudasjärven Yh-
distys järjestivät torstaina 
19.9. Kurenalla yhteisen lii-
kuntatapahtuman järjestyk-
sessään nyt jo toista kertaa. 
Tapahtuman tarkoitus on lii-
kuntaharrastuksen ja hyvän 
peruskunnon ylläpitäminen 
sekä tietenkin kokoontua 
ystävien kesken. Osallistu-
jat kokoontuivat Vanhusten 
Palvelukeskuksen pihalle, 
josta ryhmäkuvan ottami-
sen jälkeen noin 60 kävelijää 
suuntasi matkansa kohti Iijo-
kirannassa sijaitsevaa ulkoi-
lureittiä. Retken määränpää-
nä oli Liepeen nuotiopaikka, 
jossa järjestettyyn ohjelmaan 
kuului runonlausuntaa ja 
yhteislaulua tuttujen kap-
paleiden merkeissä hanurin 
säestyksellä. Nuotiotulilla 

nautittiin nokipannukahvit 
ja paistettiin makkaraa mu-
kavan jutustelun merkeissä. 

Eläkeläisten yhteisko-
koontumista ja kävelyretkeä 
tuki pienimuotoisin lahjoi-
tuksin kolme paikallista yri-
tystä. Kontiotuote lahjoitti 
polttopuut, Kylmänen grilli-
makkarat ja K-supermarket 
kahvit. Tilaisuudessa kävi 
ilmi, että eläkeläisille on tar-
jolla pitkin vuotta monenlai-
sia mukavia tapahtumia ja 
retkiä milloin minnekin. Vä-
lillä jopa niinkin runsaasti, 
ettei kaikkiin ehdi osallistu-
maan. Mikäli jollakulla elä-

keläisellä tuntuu siltä, että 
on tekemisen puutetta ja al-
manakasta vapaata tilaa löy-
tyy, kannattaa ottaa yhteyttä 
paikallisiin toimijoihin.

Merkkivuosiin liittyvä 
eläkeläisten paikallinen ta-
pahtuma on Pudasjärven 
eläkeläiset ry:n 35-vuotis-
juhla, jota vietetään lauan-
taina 25.10. Kurenalan kou-
lulla. Luvassa on eläkeläisten 
omannäköistä ja itse tuotet-
tua ohjelmaa sekä mukava 
yllätyskin. 

Pertti Kuusisto

Pudasjärven eläkeläiset ry ja Eläkeliiton Pudasjärven Yhdistys järjestivät Kurenalla 
yhteisen liikuntatapahtuman järjestyksessään nyt jo toista kertaa. Osallistujat ryh-
mäkuvassa ennen kävelyretkeä Vanhusten Palvelukeskuksen pihassa.

Eläkeläisten liikuntatapahtumaan kuului kokoontumi-
nen Liepeen nuotiopaikalle, jossa ohjelmaan kuului 
runonlausuntaa ja yhteislaulua tuttujen kappaleiden 
merkeissä hanurin säestyksellä. Välillä nautittiin noki-
pannukahvit ja paistettiin grillimakkaraa.

Uusi kaupunginjohtaja tutustui kuntalaisiin
Reilu puolitoistakuukautta 
työskennellyt uusi kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
järjesti kaupungintalolla 
tiistaina 23.9. kaupungin-
johtajan kuntalaistapaa-
misen. Kävijöille tarjottiin 
täytekakkukahvit. Tomi Ti-
monen kertoi, että hän ha-
lusi kutsua kuntalaiset 
tutustumaan uuteen kau-
punginjohtajaan ja jutus-
telemaan rennosti kaikista 
heitä kiinnostavista asiois-
ta. Lisää kuntalaistapaami-
sesta saamme lukea ensi 
viikon lehdestä. PKAune Räinä kävi tervehtimässä kuntalaistapaamisessa 

uutta kunnanjohtajaa Tomi Timosta.
Jukolan Pirtin tarjoilija Mari Väisänen tarjoilemassa kävijöille kahvia. Pöydän toi-
sessa päässä sai leikata lautaselleen palasen maukasta täytekakkua.
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10,-
K-Plussa  tarjous

/rulla

Pienillä asioilla isoja muutoksia!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

Sisustushaaveisiin apua tarjoavat:
* TEKNOS Oy,  värisuunnittelija Marjo Remes antaa  

vinkkejä värien maailmaan ja maaliasioihin

*  CELLO KyLPyHUONEKALUSTE-ESITTELy,  
paikalla Janne Keränen 

*  GERFLOR,  asuntomatot ja vinyylilankut,  
paikalla Jouko Peltokorpi

Sisustuspäivä torstaina 25.9.2014

OSALLISTU
ARVONTAAN:

pihakalusteryhmä 
(arvo 259 €)

Erä 
TAPETTIRULLIA

BIORA 
SISÄMAALIT

-20%

89,-
KÄyTÄVÄMATTO 
RAITA 80x200 cm

-30 %

Tukeva matto, joka sopii moniin
kodin tiloihin. Materiaali 100 % 

polypropyleenia. Sopii sekä sisä- että 
ulkokäyttöön. Väri musta/valkoinen ja

harmaa/valkoinen.

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 39,90 kpl

Etusi 25%

29,90
K-Plussa  tarjous

/kpl

KAHVI-
TARJOILU!

*  KÄRCHER Oy,  tuotteet tehokkaaseen  
puhdistukseen, paikalla Ismo Hyvärinen

KÄRCHER 
MÄRKÄKUIVAIMURI 

WD 3.300

VALIKOIMISTA 
POISTUVIA 

VERHOTANKOJA

OhjelMAA:
* Fysioterapeutti Katja huurinainen   

kertoo ratsastuksen vaikutuksista  
selän kuntoutuksessa

* Mahdollisuus kokeilla ratsastamista
* Kahvitarjoilu

RATSASTuS SeläN 
KuNTOuTTAjANA TeeMAIlTA 

hirvaskosken Tilalla  ke 24.9. klo 16-18

www.hirvaskoski.fi

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Tilaisuus  
järjestetään yhteistyössä 
Koillismaan Kuntonevan 

kanssa. 

Tervetuloa tutustumaan ja 

kokeilemaan!
Ratsastus-

tunti-
varaukset: 

040 2183 222 

Kansainvälinen juoksutapahtuma Iso-Syötteellä la 27.9.2014
HUIPPUKYMPPI


