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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 2.12.2016

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

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

Tilaukset suoraan p. 0400 288 221
Pyydä tarjous: lauri.lantto@luukku.com

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin 
etuihin. Optikon tekemä yksilöllinen näöntutkimus 0 € (norm. 35 €), 
ei koske piilolinssitutkimusta. Silmälasien ostajana saat 100 €:n hyvi-
tyksen silmälääkärin voimassaolevalla reseptillä, myös muilla kuin Sil-
mäaseman silmälääkäreiden resepteillä, kun ostos ylittää 150 euroa. 
S-Etukortilla Bonus tuplana, jopa 10 %, 6.12.2016 mennessä makse-
tuista ostoksista. Tarjous voimassa 28.11.–31.12.2016.

Myös uutuudet. 
Lisäksi optikon

yksilöllinen 
näöntutkimus 0€.

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 
08 822 416 tai silmäasema.fi

-70%

KAIKKI  
KEHYKSET

BONUS TUPLANA
6.12. ASTI

  
SILMÄLASEISTA
SILMÄLÄÄKÄRIN 

RESEPTILLÄ

Hannu Aarni P. 0400 386 186

Taksi, inva- ja 
paarikuljetukset, 

1+8 henkilöä

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

HYVÄÄ JOULUA!

GOD JU
L!

GOD JUL!

HYVÄÄ JOULUA

VÄLITETÄÄN TOISISTAMME

JOULUPUU- 
LAHJAKERÄYS
28.11.-15.12.2016 
PUDASJÄRVEN LAPSIPERHEILLE

OHJEET LAHJAN HANKINTAAN:
1. Nouda pakettikortti S-marketin, 
K-Supermarketin, kirjakaupan tai 
seurakuntatalon joulukuusesta.
2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty 
lahja paketoituna LähiTapiolan 
toimistolle (os. Toritie 1, 2.krs, 
käynti Kelan oven vierestä). 
Avoinna ma-pe klo 9.30-16.30.

Avoinna: la 3.12., 10.12. & 17.12. sekä 19.-22.12. klo 10-17,
muutoin sop. muk. puh. 044 046 3719

LINTURANNAN 
JOULUKAUPAN AVAUS 
la 3.12.2016 klo 10-17
Lintumiehentie 3, KUUKASJÄRVI

(opasteet Syötteentieltä, Susanna ja Rauno Lohen piharakennus)
TERVETULOA ELÄMYSMATKALLE MAALLE! 

Meiltä laadukkaat, arvostetut tuotteet arkeen ja 
juhlaan: kummi-, pikkujoulu- ja joululahjat, 

askartelu- ja paketointitarvikkeet ym.
KAHVITARJOILU. TERVETULOA!

Kipinöivät käjet

Klassista hierontaa

Koulutettu hieroja Tarja Kipinä

Avoinna ma-la sovitusti
Ajanvaraus ma-pe klo 9-17
numerosta 044 978 7069

Kauppatie 2, 93100 Pudasjärvi (Anon Ase ja Tukku rakennus)

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Palvelemme Joulun aikana joka päivä.

KATSO AUKIOLOAJAT: 
www.k-supermarket.fi/kaupat/pudasjarvi

Lääkäriajat: 
ke 7.12., ke 14.12., ke 21.12.

Huom! Liike suljettu ma 5.12. Ke 7.12. liike avoinna klo 9-15.30

Pudasjärven Optiikan 
 Joululahja sinulle!

Valitse haluamasi lahja:
Toinen linssi 0 € tai 

Kahdet lasit yhden hinnalla 
(toiset joko itsellesi tai lahjaksi) tai 

Tummuvat Transition-linssit 
kirkkaiden hinnalla.

Saat näistä kolmesta lahja-vaihtoehdosta yhden, kun ostat 
silmälasit (kehykset + linssit). Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Tarjous voimassa joulukuun loppuun saakka.

Optikon 
näöntutkimus 

0 €!

Varaa aika P. 040 821 1819

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230
Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00, itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 9.00-18.00.

Niemitalo

Aamiainen 
klo 9-11, 5,00 €
Noutopöytä 
klo 11-16, 8,90
burgerit ja a`la carte.
Keittiö avoinna ma-to 10-16, pe-su 10-18.

www.tauonpaikka.fi

Joka päivä hyvää ruokaaJoulukuun tarjous:
20 euron ostoksista 

kahvi kaupan päälle ja 
50 ostoksista juustokahvit. 

Etusi jopa 10%. 
Tarjous on voimassa 31.12.2016 asti.

Ei koske veikkauksen pelejä ja tupakkatuotteita.

Tervetuloa!

LEHDESSÄ myös
Yrittäjä-teema
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 4.12. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Rauli Junttila, Jukka Jaakkola, kirkko-
kuoro.

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus seurakuntako-
dissa 6.12. kello 10, Rauli Junttila, Jukka Jaakkola 
ja Sarakylän kappelissa su 6.12. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Tuoho Rahko, kappelikuoro. Kirkkokahvit. 
Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodissa kello 12.

Kirkkokuoron levyn ”Turvassa suojelusenkelin” 
julkistamiskonsertti seurakuntakodissa su 4.12. 
kello 13.

Yhteislaulutilaisuus seurakuntakodissa pe 2.12. 
kello 19.

Kauneimmat joululaulut: Syötteellä  Luontokeskuk-
sessa  la 3.12. kello 15, Syötteen kylätalossa to 8.12. 
kello 18, Pärjänsuon Hirvihallissa pe 9.12. kello 19, 
seurakuntakodissa su 11.12. kello 18, Sarakylän kap-
pelissa su 11.12. kello 19, Pintamon kyläseurantalos-
sa to 15.12. kello 19, Kuren kylätalossa pe 16.12. kel-
lo 18, Kipinän koululla ma 19.12. kello 18 ja kirkossa 
to 22.12. kello 19.

Kuorot: Kirkkokuoro to 8.12. kello 18.

Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kello 
10 – 13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon 
muuta tarjolla.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 8.12. kello 
12.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 5.12. kello 11.

Perhekerho: molemmat ryhmät seurakuntakodissa 
ke 7.12. kello 10-13.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantai-
sin kello 9.30 – 12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajil-
le p. 040 743 4896 tai 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset:  Joulujuhlaseurat Ruuhijärvel-
lä Ritva ja Toivo Pylkäksellä su 4.12. kello 13 (Valtte-
ri Laitila). Sarakylässä raamattuluokka Iivari Jurmul-
la pe 2.12. kello 19 ja lauluseurat Heidi Mannisella su 
4.12. kello 19. Myyjäiset ja seurat Yli-Livolla Marjo ja 
Kaarlo Illikaisella pe 2.12. kello 18.30 (Samuli Leppä-
nen). Julkaisuilta Kurenalan ry:llä su 4.12. kello 16 (Ii-
vari Jurmu).

Haudattu: Jouni Antero Pelttari 76 v, Mauno Johan-
nes Lämsä 60 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Jouni Antero
PELTTARI

s. 13.11.1940
k. 20.11.2016

Olet aina sydämessäni,
kiittäen 
Sirkka

Nyt olet päässyt lepohon
niin hyvä, syvä unes on.

Mika ja Paula perheineen
Marko ja lapset
Leena ja Antti

Helvi perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus on toimitettu 
läheisten

läsnä ollessa 26.11.2016
Pudasjärven 

siunauskappelissa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Itsenäisyyspäivänä on tapana sytyttää ik-
kunalle kaksi kynttilää. Varmaksi ei tiede-
tä, mistä kynttiläperinne on saanut alkun-
sa. Yhden käsityksen mukaan kynttilöiden 
poltto juontaa juurensa Ruotsin valtakun-
nan ajoilta. Tuolloin kynttilät sytytettiin ik-
kunoille kuningasperheen merkkipäivinä 
tai kuninkaiden vieraillessa Suomessa. Au-
tonomian aikana kynttilöitä poltettiin kei-
sariperheen kunniaksi. Sortovuosina kynt-
tilöitä alettiin polttaa Runebergin päivänä 
5. helmikuuta vastalauseena venäläistä-
mistä vastaan. Kahden rinnakkaisen kynt-
tilän polttoa samalla ikkunalla on pidetty 
myös jääkäriliikkeen tapana merkitä suo-
jatalo, etappitalo, jossa Saksaan jääkärik-
si aikova saattoi yöpyä turvallisesti. Vaki-
tuinen perinne kynttilöistä ikkunalaudalla 
tuli kuitenkin vasta vuonna 1927, kun It-
senäisyyden Liitto kehotti sytyttämään 
kynttilät itsenäisyyspäivän illaksi iltakuu-

desta iltayhdeksään. Sittemmin ajankohta 
on vakiintunut kuuden ja kahdeksan vä-
liseksi ajaksi.

Kotonani kynttilöiden sytyttäminen 
ikkunalle itsenäisyyspäivän iltana on ol-
lut katkeamaton perinne. Adventiksi pöy-
dille asetetut sähkökyntteliköt ovat aina 
saaneet hetkeksi väistyä ikkunoilta juhla-
valaistuksen tieltä. Vanhempieni eläessä he 
toimivat usein kynttilävahteina, ja minul-
la oli tilaisuus kynttilöiden sytyttämisen 
jälkeen piipahtaa hetkeksi ulos kävelyl-
le, ja samalla ihailla monia, monia kyntti-
löitä naapuruston ikkunoilla. Näky oli juh-
lallinen.

Nykyään kynttilät juhlistavat itsenäi-
syyspäivänä koti-iltaani. Kohta kynttilöi-
den sytyttämisen jälkeen nimittäin voi 
kodin juhlavalaistuksessa alkaa seurata 
presidentin juhlavastaanoton lähetystä. 
Myös presidentinlinnan ikkunoilla kyntti-

lät luovat oman juhlavalaistuksensa itse-
näisyyspäivän iltaan.

Mitä perinteinen kynttilöiden sytyttä-
minen merkitsee meille tämän ajan suo-
malaisille? Onko itsenäisyyspäivä vain yksi 
ylimääräinen vapaapäivä keskellä joulukii-
reitä? Onko ajankäyttömme niin tarkkaan 
ohjelmoitu, että unohdamme pysähtyä 
miettimään sitä, miten arvokas asia itse-
näisyyspäivä on meille kaikille?

Olemme kohta itsenäisen Suomen 
100-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä. Sen 
kunniaksi voisimme elvyttää tämän ar-
vokkaan, mutta kenties vähän hiipumaan 
päässeen juhlavalaistusperinteen. Kyntti-
län liekki on samalla meidän rukouksem-
me, että rauhan ja vapauden aika Suomes-
sa saisi jatkua. 

Terttu Puurunen

Kaksi kynttilää

Tänäkin jouluna moni lapsi 
odottaa joulua ja lahjoja kuu-
sen alla. On kuitenkin paljon 
lapsia, jotka eivät saa yhtään 
lahjaa. Joulu on juhla, jolloin 
nautitaan yhteisestä ajasta 
läheisten parissa. Monelle lä-
heisyys ja turva jäävät kui-
tenkin vain haaveiksi. 

Joulupuu-keräys järjeste-
tään ympäri Suomen Nuor-
kauppakamarien toimesta, 
Pudasjärvellä yhdessä pai-
kallisen MLL:n kanssa. Kerä-
yksen avulla jaetaan joului-

loa ja tehdään lahjahaaveista 
totta, myös niille lapsille, jot-
ka muuten uhkaavat jää-
dä ilman joulupukin tuomi-
sia. Lahjat löytävät perille 
MLL:n toimesta, joka valit-
see avustuskohteet yhdessä 
sosiaalitoimen ja seurakun-
nan kanssa. Joulupuu-pro-
jektissa lahjat kohdistetaan 
lapsen iän ja sukupuolen 
mukaan. 

LähiTapiola Pohjoinen 
osallistuu Joulupuu-keräyk-
seen keräämällä lahjoja Pu-

dasjärven toimistolla 15.12. 
saakka. Sekä omaa henkilö-
kuntaa että LähiTapiola Poh-
joisen omistaja-asiakkaita 
kannustetaan lahjoittamaan 
joulupaketti siitä haaveile-
valle lapselle.

-Joulupuun ideana on tar-
jota kansalaisille ja yrityksil-
le helppo tapa saada hyvä 
joulumieli ja levittää sitä 
eteenpäin. Toivon, että mah-
dollisimman moni lähtisi 
mukaan keräykseen, vetoaa 
toimitusjohtaja Veli Rajakan-

gas LähiTapiola Pohjoisesta. 
Joulupuu-keräys on otet-

tu sydämellisesti vastaan, 
missä ikinä se onkin järjestet-
ty. Joulupuussa yhdistyvät 
lasten pyyteetön auttami-
nen, ihmisten henkilökohtai-
nen panos ja välittäminen ja 
yritysten aktiivisuus. Joulu-
puu on tuonut hyvän mielen 
niin lahjojen antajille, projek-
tissa mukana olleille tahoil-
le kuin tietenkin myös lahjan 
saajille perheineen. HT

Joulupuu-keräyksellä 
jaetaan joulumieltä

Lapin  
ammattikorkeakou-
lusta valmistuneita

Emilia Lehtola Pudasjärvi 
valmistunut sairaanhoitajak-
si marraskuussa Lapin am-
mattikorkeakoulusta Rova-
niemeltä.

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

jo torstai-iltana!

Viiden polven yhteinen valokuva
Vuokko ja Väinö Pihlaja sai-
vat maanantaina 28.11. erityi-
sen mieluisan vierasjoukon 
Honkasenkankaalla, Korpi-
tien varrella olevaan kotiinsa. 

Kysymys oli viiden su-
kupolven kokoontumisesta. 
Vuokon äiti, 92-vuotias Jen-
ni Säkkinen saapui tyttärensä 
kuljettamana Tuohikodista. 
Torniosta saapuivat Jennin 
vanhin lapsi 70-vuotias Tert-
tu Mykkälä, hänen lapsen-
sa 46 vuotias Virve Mykkälä, 
hänen tyttärensä 22 vuotias 
Veera Hoikka ja suvun nuo-
rin, kahden kuukauden ikäi-
nen Veeran tyttövauva Hel-
mi Olsen. 

Jenni Säkkinen on synty-

jään Sarakylästä ja 
viettää suhteellisen 
terveenä eläkepäiviä 
Tuohikodissa. Hä-
nellä on viisi lasta, 
11 lasten lasta sekä 
13 lastenlasten las-
ta.  HT

Kokoontumises-
sa päätettiin ottaa 
historiallinen vii-

den polven valoku-
va, jossa ovat Virve 

Mykkälä, Terttu Myk-
kälä, Jenni Säkkinen 

ja Veera Heikka sy-
lissään suvun nuorin 

kahden kuukauden 
ikäinen tyttovauva 

Helmi Olsen.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta, 

siian ja muikun mätiä)

PUDASJÄRVEN TORILLA
Maanantaina 5.12.

klo 10.00–16.00

ITSENÄISYYSPÄIVÄKSI

TÄNÄÄN PE 2.12. klo 9-16 JA 
LA 3.12. klo 9-13

PUDASJÄRVEN TORILLA
Talvi -, ORTO- ja Jokasään kenkiä 

KUOMA lenkkareita ja toppasaappaita
NOKIAN KUMISAAPPAITA (myös lämminvuorisia)

Lammas-, huopa- ym. Aamutossuja
NAHKASAAPPAITA ja työsaappaita. POISTAMME

KAIKKI LOPUT TURVAKENGÄT -50 %

KENKIÄ JA KUMISAAPPAITA 

Kimmon Kenkä Kankaanpää

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7,myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

TARJOUS!
Opel Zafira 2.2i, 7 heng., ml. 237 tkm. ..........  -02
Ford Focus 1.6 farkku, ml. 226 tkm ............. -03
Opel Astra 2.0i farkku ....................... .......... .-99
Nissan Primera 1.6i ........................ ............. -98

MB E 320 CDI Avantgarde autom  ........... ..... -05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi .......... ......-99
Opel Astra 1.6i farkku........... ........... .............-07
MB C 200 CDI farkku .................... .......... ....-01
Opel Astra 1.6i HB ml. 192 tkm.... ........... .....-05
Ford Mondeo 2.0i farkku............... ......... ......-06
Skoda Octavia 1.9 TDI aut. .......... ......... ......-06
Opel Vectra 2.2i aut., farkku ........ ......... .......-04
Nissan Primera 1.8i, ml. 188 tkm.... ......... ... -04
Volvo S60 2.4 D5 ............................ ......... ....-03
Opel Vectra 1.8i, ml. 235 tkm ......... .......... ... -03
Nissan Primera 1.6i farkku, ml. 266 tkm ...... -05
Ford Focus 1.8 TDi HB ............. .......... .........-05
Nissan Almera 1.5i, ml. 250 tkm, siisti.......... -01
Opel Vectra 1.6i farkku, ml. 230 tkm  ..........  -98 
Myydään osina: Fiat Stilo 1.6 HB .... ... . -04

Traktorit:
Valmet 565D, hytillinen................... ........... ...-66
Valtra A 95 etukuormaajalla  ...........-04 sis. alv.
Valtra A75 etukuormaajalla................... ..... ...-03
Wille 645................... ................................. ...-86
OSTETAAN TRAKTOREITA JA TYÖKONEITA!

TALVIRENKAAT EDULLISESTI!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
Myös osamaksulla.

3.250
2.350

990
950

18.500 
5.950
5.850
5.350
5.250
4.750
4.650
4.650
4.650
4.250
3.950
3.250
2.650
2.650
1.750

3.950
27.900
tulossa
tulossa

KIRPPIS

KE-TO 
7.-8.12. 

KLO 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!

S-Marketissa 
Pudasjärvellä

p. 050 386 8660, 
www.AarreKauppa.net

Joululahjat,
Askartelutarvikkeet,

Lelut, Pelit,
Tuliaiset

Matkamuistot...
...ja paljon muuta!

Tervetuloa 
edullisille
ostoksille!

JOULU ALE!
 Erä leluja

-20%
jopa

 -50%
   Joulukortit 

   20 kpl 2,90€

Joulukuussa
AarreArkku avoinna

Ma-Pe 9-18
La 10-15, 

SUNNUNTAINA 12-16

Matkahuolto
Ma-Pe 10-17, 

La 10-15

Vuoden pimeintä aikaa va-
laisevat Pudasjärven joulu-
valot sytytettiin juhlallisesti 
viime perjantaina. Keskus-
tan ilmettä piristävät nyt 
perinteiseen tapaan tähdet, 
kuuset ja valtatien varressa 
pororeellä matkustava jou-
lupukki.

Joulupukki vieraili myös 
joulunavaustapahtumassa, 
johon kokoontui suuri jouk-
ko paikkakunnan väkeä. To-
rilla vieraili lähemmäs 1000 
joulumielen nostattajaa.

Jo iltapäivällä kauppaa 
alettiin tehdä joulutorilla, 
jossa parikymmentä myy-
jää ja esittelijää markkinoi 
omia tuotteitaan. Tarjolla 
oli muun muassa leivonnai-
sia, lahjatavaraa ja jouluko-
risteita.

Iijokiseutu tarjosi paikal-
listen marttojen avustuksel-
la glögiä ja pipareita. Myös 
poro ja husky-koiria pyöri-
vät torilla rapsuteltavina ja 
tiernapojat esiintyivät. Ju-
teltavaa riitti, kun paikalli-
nen väki tapasi toisiaan jou-
lutunnelmissa.

Kuuden aikaan kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
lausui Pudasjärven oman 
joulunavausjulistuksensa ja 
sai valot syttymään. Oma 
ohjelmanumeronsa oli myös 
seurakunnalla.

Jouluvalot syttyivät Pudasjärvelle ja 
pukki vieraili torilla

Yllätys koettiin, kun lavalla ollut iso paketti avattiin. Sieltä esiin pomppasi joulupukki!

Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen toimijoita oli esittele-
mässä Syötteen tarjoamia 
ohjelma- ja matkailupalvelu-
ja. Esittelyvuorossa projek-
tipäällikkö Soile Pitkänen.

Lavalla olivat ohjelmaa esittämässä ja juontamassa kau-
punginjohtaja Tomi Timonen, yrittäjien varapuheenjohta-
ja Tommi Niskanen ja päätoimittaja Martta Oinas-Panuma. 

Joulunavauksessa oli torin täydeltä väkeä.

Iijokiseudun jouluraha-
arvonnan jälkeen puheen-
vuoron piti Pudasjärven 
yrittäjien varapuheenjohtaja 
Tommi Niskanen. Niskanen 
kannusti asioimaan paikalli-
sissa liikkeissä ja suosimaan 
paikallisten yrittäjien palve-
luja.

Joulunavauksen todelli-
nen yllätys koettiin, kun la-
valla ollut iso paketti avat-
tiin. Sieltä esiin pomppasi 
joulupukki!

Haastattelun jälkeen puk-

Eeva Petäjäkangas ja Paula Yli-Suvanto olivat tuoneet myy-
täväksi paperinarusta valmistettuja gransseja ja ohues-
ta hopealangasta virkattuja koruja. Myös leivonnaisia oli 
tarjolla. Eeva ja Paula kertoivat olleensa joulunavaukses-
sa viime vuonnakin mukana ja mainitsivat tykkäävänsä as-
kartelusta ja tulevan hyvä mieli, kun saa kaunista aikaan. 

ki kuunteli lasten joululahja-
toiveita ja jakoi karkkia. 

Joulunavauksen ja joulu-
torin järjestivät yhteistyössä 
Pudasjärven kaupunki, Pu-

dasjärven Yrittäjät, Pudas-
järven seurakunta, paikallis-
lehti Iijokiseutu, Kurenalan 
kyläyhdistys sekä muut pai-
kalliset toimijat.

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy
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JOULU-
MYYJÄISET

Rauhanyhdistyksellä 
lauantaina 
3.12. klo 11

- Riisipuuro ja Soppa
- Kinkkukiusausta kotiin vietäväksi
- Porkkana- ja Lanttulaatikoita
- Arvonnassa mm. Iso Joulukori
- Kaikkien kävijöiden kesken  

arvotaan Iso karkkilyhty
- Lapsille tonttujen etsintää,  

Karkkikioski
- Kattava kahvileipävalikoima

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Turpeinen jättää 
luottamustehtävät 
vuoden vaihteessa

Kaupunginhallitus päätti 
29.11. kokouksessaan osoit-
taa kaupungin henkilökun-
nan virkistysmajan käyttöön 
rakennuspaikan Luokkavaa-
ran asemakorttelista. Kau-
punginvaltuusto oli aiem-
min hyväksynyt henkilöstön 
virkistysrahaston perusta-
misen, jonka pääasiallinen 
käyttö on hirsisen lomamö-
kin hankinta Syötteeltä.

Vanhus- ja vammais-
neuvoston toimintasään-
töä muutetaan vuoden 2017 
alusta siten, että vanhus- ja 
vammaisjärjestöjen edusta-
jille valitaan myös varaedus-
tajat.

Kurenalan ja Rimmin 
koulujen irtaimisto, jolla ei 
ole kirjanpidollista arvoa, 
päätettiin myydä Unelmate-
has Oy:lle euron hinnalla.

Hyvinvointipassin hin-
naksi määriteltiin 40 euroa/
vuosi alkaen 1.1.2017. Pas-
si oikeuttaa Puikkarin ja sen 

yhteydessä sijaitsevan kun-
tosalin käyttöön sekä oikeut-
taa maanantaina päivällä pi-
dettävään seniorijumppaan. 
Muut ryhmäliikunnat eivät 
sisälly hyvinvointipassiin.

Pohjois-Pohjanmaan liit-
to on myöntänyt Alueelli-
set innovaatiot ja kokeilut 
(AIKO) rahoitusta Pudasjär-
ven kaupungin hakemalle 
Tuotekehittämö-hankkeel-
le. Tuotekehittämö on elin-
tarvikkeiden tuotekehitysti-
la, joka perustetaan käytöstä 
poistuneen Rimmin koulun 
keskuskeittiön tiloihin. Toi-
minnan avulla ideoita pääs-
tään kehittämään tuotteiksi.

Viime kuntavaaleis-
sa neljäksi vuodeksi vali-
tuilla luottamushenkilöil-
lä on mahdollisuus luopua 
luottamustehtävistään vuo-
den vaihteessa. Alpo Tur-
peiselle kaupunginhalli-
tus myönsi eron, joten hän 
jättää valtuuston, kaupun-

ginhallituksen ja Oulun-
kaaren yhtymävaltuuston 
jäsenyydet. Lisäksi Turpei-
sen paikalle tullaan valitse-
maan edustaja elinvoima-
valiokuntaan, kaupungin 
henkilöstötoimikuntaan ja 
Kiinteistöyhtiö Hirsikun-
naksen hallitukseen. Seu-
raavassa kaupunginvaltuus-
ton istunnossa valitaan uusi 
jäsen kaupunginhallituk-
seen ja Oulunkaaren yhty-
mävaltuustoon. Turpeinen 
ei ole asettumassa myös-
kään ehdokkaaksi tulevissa 
kuntavaaleissa. Keskustan 
valtuutetuksi nousee loppu-
kaudeksi Kaisa Nivala Sara-
kylästä. 

Toivo Miettinenkin sai 
myös pyytämänsä eron va-
rajäsenyyksistään. Sellainen 
hän on ollut sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymän valtuus-
tossa sekä viranomais- ja tar-
kastuslautakunnissa. RR

Pudasjärven Sos. Dem. työ-
väenyhdistyksen puheenjoh-
tajana jatkaa Päivi Pohjanve-
si. Syyskokouksessa valittu 
johtokunta piti maanantai-
na 28.11. kaupungintalolla 
järjestäytymiskokouksensa 
sihteeriksi ja jäsenasioiden 
hoitajaksi Tuula Kuukasjär-

vi, taloudenhoitajaksi Esa 
Ikonen ja mediavastaavaksi 
Markku Kemppainen. Vara-
puheenjohtajana toimii Hå-
kan Blomgvist, Muina joh-
tokunnan jäseninä toimivat 
Eija Ikonen ja Tapio Pohjan-
vesi. 

Kokouksessa keskustel-

tiin myös kaupungin 2017 
talousarviosta ja investoin-
neista sekä päätettiin hen-
kilövalinnoista viranomais-, 
hyvinvointi- ja elinvoima-
lautakuntaan. 

Markku Kemppainen

Pohjanvesi jatkaa Pudasjärven  
demareiden puheenjohtajana

Matti Vanhanen onnitteli 
Pudasjärven keskustalaisia

Keskustan kansanedusta-
ja ja presidenttivaaliehdokas 
Matti Vanhanen piti juhlapu-
heen Keskustan Kurenalan 
yhdistyksen ja Pudasjärven 
Keskustan 110-vuotisjuhlas-
sa lauantaina 19.11. Lakarin 
koululla. 

Harvemmin Pudasjärvellä 
vieraillut poliitikko onnitte-
li puolueen paikallisia toimi-
joita pitkästä ja menestyksek-
käästä historiasta. Vanhanen 
korosti paikallistason toimin-
nan merkitystä koko puolu-
een valtakunnalliseen kanna-
tukseen.

Puheessaan hän kerta-
si paitsi Suomen myös Kes-
kustan historiaa viimeisen 
110 vuoden ajalta. Muutokset 
ovat olleet suuria ja puolue 
on joutunut seisomaan vah-
vasti aatteiden takana.

Vanhanen totesi myös, 
että nykyinen maailman poli-
tiikan tilanne on huolestutta-
va, kun turvallisuusrakenteet 
horjuvat. Hänen mukaansa 
Suomen on hyvä olla aktiivi-
nen toimija EU:ssa.

Vanhasen mukaan Pudas-
järven imago on tunnettu ete-
lässäkin. Hän kannusti pu-
dasjärveläisiä hyödyntämään 
hirsirakentamisen vahvaa 
brändiä vieläkin enemmän.

Pudasjärven kaupungin-
johtaja Tomi Timonen esitteli 
Vanhaselle Pudasjärven hirsi-
rakentamista ja johdatteli hä-
net vierailemaan Hirsikam-

Ansiomerkkien ja standardien saajat yhteiskuvassa. Kuva Tanja Ronkainen.

puksella. Vanhanen kehui 
koulua hienoksi korostaen, 
että tällaisia tarvittaisiin Suo-
meen lisääkin. 

Avauspuheenvuorossaan 
Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestön puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä kiitteli ja onnit-
teli 110 vuotiasta Kurenalan 
paikallisyhdistystä, joka edel-
leen toimii aktiivisesti niin 
kunnallispolitiikassa kuin 
järjestötyössä. Puheenjohta-
ja otti esille myös sivukylien 
vahvat paikallisyhdistykset. 

-Meillä on sivukylillä toi-
mivia paikallisyhdistyksiä ja 
niin tulee aina olemaankin. 
Olisi mahdotonta ajatella, 
että näin laajassa pitäjässä oli-
si vain yksi yhdistys.

Seppo Sammelvuo esitti 
muistoja juhlivan yhdistyk-

sen matkan varrelta. Musiik-
kia esitti Lakarin koulun op-
pilaskuoro. 

Kansanedustajista juhlaan 
osallistuivat Niilo Keränen 
Taivalkoskelta ja Ulla Parvi-
ainen Kuustamosta. 

Juhlassa jaettiin  
huomionosoituksia 
Kurenalan paikallisyhdis-
tyksen kultaisen ansiomer-
kin saivat Seppo Sammelvuo, 
Henrik Hämäläinen, Kert-
tu Simu, Reijo Talala ja Mat-
ti Holmström

Juhlivan yhdistyksen stan-
dardi Janne Moilanen, Mari 
Kälkäjä, Onerva Ronkainen ja 
Sointu Veivo.

Sarakylän paikallisyhdis-
tyksen hopeinen ansiomerk-
ki Rauni Kummala ja Kaisa 
Nivala. 

Sotkajärven paikallisyh-
distyksen hopeinen ansio-
merkki Vesa Riekki.

Siuruan paikallisyhdis-
tyksen kultainen ansiomerk-
ki Pekka Lehto ja Arvo Siurua

Kunnallisjärjestön stan-
dardit Urpo Puolakanaho, 
Jukka Kuha ja Erja Komulai-
nen.

Kansanedustaja ja Keskustan presidenttiehdokas Matti 
Vanhanen tervehtimässä ja onnittelemassa juhlivaa paikal-
lisyhdistyksen edustajia Martti Räisästä ja Mari Kälkäjää. 
Mukana kuvassa myös kansanedustaja Niilo Keränen. 

Juhlaan osallistui noin 100  henkeä.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 5.12.LOPPUVIIKKO PE-SU 2.-4.12.

PERJANTAINA 2.12. LAUANTAINA 3.12. MAANANTAINA 5.12.

Rautaosastolta

599 599

069

100

100

449

kg

ras

pss

pkt

149
pkt

499
kg

ras

1395
kg

2 filettä/talous

199
ras699

kg

099
kg

099
ras

199

499
ras

490

1195
kg 895

kg

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

45,-

TEKSTIILIOSASTOLTA

100
kpl399

kg

10 kpl

kg

HK Kulta-
paahdetut 
MUREA-, KINKKU 
tai HÄRKÄ 180-
150 g

Kariniemen
BROILERIN
MINUUTTIPIHVIT 
330-390 g

399
ras

2 kg/talous

699

189

499

499

279

399

prk

kg

pkt

prk

PE-MA 2.-5.12.

prk

ras

pkt

995
kg

BANAANIT

KIRSIKKA-
TOMAATTI
250 g
Espanja

Riitan Herkku
LEIPÄJUUSTO 

110 g

Kivikylän
PIKNIK
PAISTI

n. 1,5 kg/kpl

Ingman
CREAMY 
JÄÄTELÖT
0,85 l

Ida Red
OMENA

Tuore 
norjalainen
LOHIFILEE

Atria
VAASANKINKKU
palana tai siivuina

Porsaan
KYL-
JYKSET

HK 
viljaporsaan 
LIHASUIKALE 
400 g kermapippuri 

HK
BURGERI  
100 g

Naudan
PALA-
PAISTI

NAUDAN
PAISTI
JAUHELIHA

Snellman
maatiaispossun

ULKOFILEE 
naturell tai 
maustettu

HK
KARJALAN-

PAISTI
900 g

Flora
MARGARIINIT
400 g

Oululainen
REISSUMIES
4 kpl/270-280g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

PRESIDENTTI
KAHVI 
500 g

Atria
HIILLOS 
GRILLIMAKKARA 
400 g

TUULILASINSUO-
JA MAGNEETILLA  

495
AUTON 
PUOLIPEITE  

1095

HEIJASTIN-
VALJAAT 

695
HALKOKÄRRY 

4990

Orthex LUMILAPIO

1490

Orthex 
LUMIKOLA
80 cm

2490
KAASULÄMMITIN
4,1 kW

89,-
JOULUUN SAAKKA

AVOINNA MYÖS 

SUNNUNTAISIN 

KLO 12-16

Tasangon
PIPARITAIKINA
500 g

Herkkumaan
MAUSTE-
KURKKUJA 
1,7/3,2 kg

Sunpride
MULTIVITAMIINI-
JUOMA
1,5 l

Kylmäpuristettu
OMENA-
TÄYSMEHU 3 l

Korpela
JOULUKINK-
KUVIIPALE
500 g

3690

Miesten Jussi
NEULEPUSERO 
tehty Suomessa

Erä
LELUJA

10,- 1000 palan
PALAPELEJÄ

10,-
Jaenne Arthes

LAHJA-
PAKKAUKSET

-10%
ARVONTAA!

Arvomme joulu-

korttipakkauksen 

ja HAMA
-helmisettejä!

2990

Juho miesten 
KERRASTO
100% puuvillaa
koot 50-58

595

Pienten lasten
SUKKAHOUSUT
liukueste pohjassa

995

Tyttöjen 
PIKKUHOUSUT
3 kpl 495

FLEECEHUOPA

1195

Poikien
BOXERIT 3 kpl 1490

TORKKUPEITTOJA

1550

SAUNAPYYHE
70x140 cm

kpl

Alkaen

Alkaen

590

KASVO/
KÄSIPYYHE
50x70 cm

390

Finnwear
PÖRRÖSUKKA
harmaa, lampaankuva

Erialsia
TOSSUJA

naisille ja miehille

MA-PE 9-19
LA 9-16
SU 12-16 

M-ketju 10 v.
Juhlan kunniaksi
TÄYTEKAK-
KUKAHVIT 

PE 2.12.

Atria porsaan
KASSLER-
PAISTI
n. 2,5 kg/kpl
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!
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Tervetuloa  
talviselle  

Syötteelle!

JOULUINEN SYÖTE
PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN                               JOULU-LEHTI  │ 2016

Syötteen Joulu ja Uusi vuosi 24.-12.2016 – 1.1.2017
Syötteellä vietät Joulua kaukana 

kiireestä tykkylumen keskellä 
takkatulesta nauttien 

mökissä, tai hotellien valmiissa 
pöydissä paikallisia herkkuja nauttien.

Rauhoitu Joulun viettoon Pikku-Syötteen perinteisessä 
joulukirkossa ja nauti aaton illallinen ravintola Purossa. 
Joulun jälkeen välipäivät täyttyvät mukavilla tapahtumil-
la, laske Iso-Syötteellä Mustin ja Lystin kanssa tai irroitte-
le SnowParkin iltasessareissa. Koe vuoden 2016 kruunaa-
vat ilotulitukset klo 20.30 Pikku-Syötteellä ja klo 00.00 
Iso-Syötteellä. Uuden vuoden juhlijoita viihdyttää Playa 
bilebändi Hotelli Iso-Syötteellä.

Joulun ja Uuden vuoden ohjelma:
24.12. Romekievari klo 10-15 Joulupuuro.
Hotelli Pikku-Syöte Jouluaaton illallinen klo 16 alkaen ra-
vintola Purossa.
25.12. Hotelli Pikku-Syöte klo 10 Joulupäivän joulukirk-
ko, Syötesali. Klo 16 Joulupäivän illallinen ravintola Pu-
rossa.
Hotelli Iso-Syöte Snapsibaarissa dj/karaoke. 
26.12. Hotelli Iso-Syöte snapsibaarissa dj/karaoke.
27.12. Hotelli Iso-Syöte snapsibaarissa dj/karaoke.
28.12. Hiihtokeskus Iso-Syöte klo 12.00 Suomi Slalom, 
koko perheen ja ystävien leikkimielinen ja hauska lasket-
telutapahtuma. Lajeina pujottelu,lumilautailu ja telemark. 
Hotelli Iso-Syöte: snapsibaarissa dj/karaoke.
29.12. Hiihtokeskus Iso-Syöte klo 14.00 Mustin ja Lystin 
pujottelukisa. Klo 19-21 SnowParkin Iltasessarit, ilmainen 
laskuilta klo 19-21 kaikille parkkilaskijoille. 
Hotelli Iso-Syöte snapsibaarissa dj/karaoke.
30.12. Hotelli Iso-Syöte Playa bilebändi ja 

snapsibaarissa dj/karaoke.
Romekievari Uuden vuoden vastaanotto klo 02.00 saak-
ka.
31.12. Hiihtokeskus Iso-Syöte klo 14-15 Mustin ja Lys-
tin laskuhetki Lumimaassa. Tervetuloa mukaan hauskan-
pitoon!
Klo 16-18 IS Tour reilikisa
Klo 23.50 Soihtulasku. Hieno soihtulasku uuden vuoden 
kunniaksi. Soihtujen jako aloitetaan klo 23.30.
Klo 0:00 Ilotulitus 
Hotelli Iso-Syöte Playa bilebändi ja snapsibaarissa dj/ka-
raoke,
Hotelli Pikku-Syöte klo 18-22 Uuden vuoden juhlaillalli-
nen ja klo 20.30 Ilotulitus.
1.1.2017 Hiihtokeskus Iso-Syöte klo 14.00 Tarmon rat-
tikelkkakisa. Leikkimielinen rattikelkkakisa alle 13 v. Il-
moittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-
Syötteen hiihtokoululle. Osallistumismaksu 3 €.
Syötteen luontokeskus Pohjoista luontoa- Tuula Hako-
salon taidenäyttely. Lenni Liito-oravan Heijastinradalla  
(0,5km) tutustut metsän ihmeisiin. Ota mukaan tasku-
lamppu tai lainaa luontokeskukselta, maksuton.
Osku Oravan lumilabyrintti luontokeskuksen pihalla joh-
dattaa lapset lumiseen metsään, maksuton.
Tontut piilosilla, tule ja etsi ne luontokeskuksen näyttelyn 
uumenista, maksuton.
Luontokeskuksen laavu on hyvä koko perheen retkikoh-
de, puut ovat valmiina, varaa mukaan tulitikut ja hyvät 
eväät.
Luontokeskuksen kahvila-ravintola Tykky on avoinna 
luontokeskuksen aukioloaikoina, burgeri ja salaattian-
noksia klo 11-15
Vapaa pääsy, tervetuloa! 
Luontokeskus avoinna 27.12.-31.12. joka päivä klo 10-16, 
(suljettuna 24.-26.12., 1.-2.1.) 3.1. alkaen tiistaista lauan-
taihin klo 10-16.

joulun
paras
lahja!

Lahjakortti rinteeseen on

www.syote.fi

mustin
& lystin
kerho

4 kertaa
opetusta

80€

esimerkiksi
Osta tunturista tai soita 0201 476 471
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Suomen paras hiihtohotelli Iso-Syötteellä
Hotelli Iso-Syöte voitti neljän-
nen kerran peräkkäin Suomen pa-
ras boutique hiihtohotelli -palkin-
non kansainvälisessä World Ski 
Awards kilpailussa. Palkinto jae-
taan vuosittain Itävallan Kizbü-
helissä pidetyssä gaalassa. Asi-
akkaat ja yhteistyökumppanit 
ympäri maailmaa äänestävät mie-
lestään parasta hotellia ja hiihto-
keskusta eri kategorioissa. Tänä 
vuonna Wold Ski Awards keräsi 
yli kuusi miljoona äänestäjää.

-Finland’s best Boutigue Ski 
Hotel -palkinto on meille hie-
no saavutus, toteaa yrittäjä Juha 
Kuukasjärvi. 

-Tämä on palkinto niin yrittä-
jälle kuin henkilökunnalle ja yh-
teistyökumppaneille pitkäjän-
teisestä työstä. Ensimmäisen 
palkinnon myötä olemme pyrki-
neet tekemään entistä enemmän 
töitä parantaaksemme edelleen 
elämystä, jonka asiakas kokee ho-
tellissamme. 

Hotelli Iso-Syöte ja Kotkanpe-
sä-sviitti ovat herättäneet kansain-
välistä huomiota aikaisemminkin, 
Brittilehti Telegraph on listannut 
Kotkanpesä-sviitin maailman nel-
jänneksi romanttisimmaksi hotel-

lihuoneeksi.
-Menestyäksemme myös tule-

vaisuudessa avaamme lauantai-
na 3.12. kymmenen uutta Aurora-
sviittiä. Niiden ja siihen liittyvän 
peruskorjauksen myötä uskom-
me, että brändimme pienenä hiih-
tohotellina edelleen vahvistuu 
niin kotimaisilla kuin kansainvä-
lisillä markkinoilla, yrittäjä sanoo.

Kymmenen ainutlaatuista 
sviittiä rakennettiin hotellin ka-
tolle. Vastaavanlaisia huoneistoja 
ei ole missään muualla maailmas-
sa. Ne valmistuvat juuri Syötteen 
hiihto- ja laskettelukauden ava-
jaisviikonloppuna.

Joululomillaan lomailijat voi-
vat nauttia tasokkaissa Hotelli 
Iso-Syötteen sviittihuoneistoissa, 
hotellihuoneissa ja Kotkanpesä-
erikoissviitissä lasikaton alla. 

Uudet Aurora-sviitit tarjoavat 
näköalaterassin ja tunturimaise-
maan avautuvan lasiseinän avul-
la mitä hienoimman maisemanä-
köalan. Sviitit sopivat sellaisille 
henkilöille, jotka haluavat seura-
ta vaikkapa tähtitaivaan ilmiöitä. 
Etenkin sviittien sisustukseen on 
kiinnitetty hyvin paljon huomio-
ta. 

Brittilehti Telegraph on listannut Kotkanpe-
sä-sviitin maailman neljänneksi romanttisim-
maksi hotellihuoneeksi.

Uudet Aurora-sviitit tarjoavat näköalaterassin ja 
tunturimaisemaan avautuvan lasiseinän avulla 

mitä hienoimman maisemanäköalan

Joulun ja uuden vuoden retkille Syötteellä
Syötteen kansallispuisto on 
rauhallisuutta kaipaavan tal-
viliikkujan paratiisi. Korkeil-
la vaaroilla lumi peittelee 
puut ja verhoaa maiseman 
joulukuulta maaliskuulle 
saakka. Tykky on puihin il-
masta tarttunutta kosteut-
ta, enemmän siis jäätä kuin 
lunta. Syötteen seudulla tyk-
ky on runsasta, sillä Koillis-
maan korkeat vaarat otta-
vat ensimmäisenä vastaan 
mereltä saapuvan vesihöy-
ryn, joka pakkasilla tiivistyy 
ja jäätyy puihin. Kovan pak-
kastalven aikana tykkyä ker-
tyy puihin runsaasti ja suu-
ri tykkykuusi saattaa painaa 
useita tonneja. 

Päivän kääntyessä iltaan 
tummuvan taivaan täyttä-

vät tuikkivat tähdet ja lois-
tava kuu. Kirkkaana pak-
kasyönä miljoonista tähdistä 
koostuva utuinen linnunra-
ta kulkee taivaankannen hal-
ki. Sen sivuilla tähdet loista-
vat harvemmassa tummaa 
yötaivasta vasten. Pohjois-
taivaalla kettu Repolainen 
piiskaa taivasta hännällään 
ja saa taivaan hehkumaan 
vihreän ja punaisen väreis-
sä. Varmimmin revontulet 
loimottavat taivaalla puolen 
yön aikaan ja himmenevät 
jälleen aamua kohden. Kun 
tulikettu oikein innostuu, 
kohoavat revontulet suo-
raan päänpäälle muodosta-
en kirkkaana loistavan re-
vontulikoronan. 

Joulun ja uuden vuoden 

aikoihin Syötteen luontokes-
kuksella on koko perheelle 
sopivaa touhua. Taskulamp-
pu mukaan ja Ota tasku-
lamppu mukaasi ja lähde 
suunnistamaan heijastinra-
dalle. Luontokeskuksen pi-
halla on myös lumilabyrintti 
talven touhuja varten.  Si-
sällä voi etsiä Pekka Pöllön 
kavereita ja Tonttuja luon-
tokeskuksen näyttelyn uu-
menista. Kahvila-ravintola 
Tykyssä on tarjolla suolaisia 
ja makeita herkkuja. Luonto-
keskuksen puodista löytyy 
luontoaiheisia juttuja sekä 
paikallista käsityötä kotiin 
viemisiksi. Luontokeskuk-
sella on vuokrattavana lumi-
kenkiä myös lasten kokoja, 
lastenvetoahkio sekä lasten-

Lapsetkin nauttivat lumikenkäilystä. Kuva Minna Koramo.

Falbikellä voi polkaista vaikka Ahman polkasun. Kuva Min-
na Koramo.

kantorinkka.  

Talviretkelle  
suosittelemme:
Talvikävelyretki Iso-Syöt-
teen huippu (3 km), Annin-
koski Naavaparran polkua 
pitkin (3 km).
Lumikenkäretki Teerivaara 
(6 km), Vattukuru (2 km)
Pyöräretki Ahman polkasu 
(19 km)
Hiihtoretki Ahmatuvan latu 
(17 km)
Luontokeskus on avoinna 2.-
5.12. joka päivä kello 10-16, 
itsenäisyyspäivänä kiinni. 
Luontokeskus on avoinna 
27.12. alkaen tiistaista lauan-
taihin kello 10-16. 

Syötteellä ja Syötteen luontokeskuksella vietetään joulu-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna 3.-5.12. Talvikauden 
avausta ja koko perheen pikkujoulua. 

Tunnelmallinen joulupolku johdattaa kulkijansa jou-
lun tunnelmiin. Koko perheelle sopivan polun pituus on 
0,5 km ja se päättyy luontokeskuksen laavulle. Lauantaina 
3.12. polun lopuksi on tarjolla glögiä ja pipareita ja söpöt 
husky-koirat ovat rapsuteltavina. Kauneimmat joululau-
lut kajahtavat luontokeskuksen auditoriossa kello 15 yh-
teistyössä Pudasjärven seurakunnan kanssa. Sunnuntaina 

4.12. ohjelmassa on joulupolun lisäksi heijastinaskartelua. 
Koko perheen Joulutarina -elokuva näytetään luontokes-
kuksen isolta valkokankaalta kello 14. Maanantaina 5.12. 
ohjelmassa on tunnelmallisen joulupolun lisäksi on pipa-
rin koristelua.

Kahvila-ravintola Tykyssä on tarjolla joulupuuroa li-
sukkeineen lauantaina 3.12. Luontokeskuksen puodissa 
on monipuolinen valikoima paikallisia käsitöitä sekä luon-
toaiheisia tuotteita.

Talvikauden avaus luontokeskuksessa
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Ulkoverhousten uusiminen ja lisäeristykset, 
sauna ja pesuhuoneremontit sekä muut 

sisäremontit omakotitaloihin ja kesäasuntoihin.
Ovien ja ikkunoiden vaihtotyö, 

myös kokonaisurakkana.
Kotitalousvähennys mahdollisista.  

 RT-Remontit Oy 

 SOITA ja kysy tarjousta p.  0400 215 780. 
Keväälle ja kesälle vielä vapaita aikoja. 

REMONTTI- JA RAKENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

SKY-kosmetologi Saana Granlund
puh. 040 129 3692, kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com, 

kiertavatkauneuspalvelut.fi

Kosmetologin palvelut ammattitaidolla 
kotonasi toteutettuna! 

* Hemmottelu-lahjakortit pukinkonttiin. 
*  Tehokkaat suomalaiset EkoPharma- ja 
 MHC-luonnonkosmetiikkatuotteet. 
*  Palvelut koti- ja yrityskäynteinä Oulussa, 
 Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

RAKENTAMISTA 
Syötteen alueella jo yli 20 vuotta

Hanki nyt uusi oma loma-asunto aivan 
Iso-Syötteen rinteiden juurelta, 

valmistuvat keväällä 2017.
Myös korjausrakentaminen.

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Nevakivi Oy liikennöi nel-
jänä päivänä viikossa Syöt-
teeltä Oulun lentoasemalle 
ja takaisin. Pikavuoro liiken-
nöi maanantaina, torstaina, 
perjantaina ja sunnuntai-
na. Useamman pyhäpäivän 
sattuessa peräkkäin lin-
ja ajetaan vain viimeisenä 
pyhäpäivänä. Kyseinen pi-
kavuoro aloittaa perjantai-
na 2.12. ja liikennöi 17. huh-
tikuuta 2017 saakka.

Toimitusjohtaja Mik-
ko Nevakivi kertoi Syöte - 
Pudasjärvi - Oulu - Oulun 
lentokenttä -pikalinjaa toi-
votun Syötteen yrittäjien 
taholta. Pikavuoro kulkee 
molempiin suuntiin vuoden 
vilkkaimman laskettelukau-
den ajan, kuten on tehty jo 
joulukuusta 2013 alkaen. 

Toinen Nevakiven bus-
sivuoro kulkee ympäri-
vuoden arkipäivisin eli 
maanantaista perjantaihin 
reitillä Syöte - Pudasjär-
vi – Oulu, mennen aamul-
la Ouluun ja palaten ilta-
päivällä takaisin Syötteelle. 
Tällä vuorolla pääsee myös 
OYS:iin saakka.   

Nevakivi kertoi yrityk-
sen panostavan laatuun yli 

Syöte-express aloittaa 
liikennöinnin tänään

90 vuoden kokemuksella. 
Niin henkilökunta kuin yri-
tys tekee parhaansa asiak-
kaiden hyväksi. Hiljattain 
yritys hankki käyttöönsä 
uuden, ajanmukaisin varus-
tein olevan linja-auton, joka 
liikennöi myös Syöte - Oulu 
-linjalla. 

Pikavuorolla  
Syötteen sydämeen
Pikavuoro lähtee kunakin 
viikon neljänä liikennöin-
tipäivänään Hotelli Pikku-
Syötteeltä kello 13.40 ja py-
sähtyen Pikku-Syötteen 
ala-asemalla, Iso-Syötteen 
ala-asemalla ja Hotelli Iso-
Syötteellä. Pudasjärven lin-
ja-autoasemalta linja jatkaa 
matkaansa kello 14.50 koh-
ti Oulun linja-autoasemaa 
ja Oulun lentokenttää, jonne 
linja päättyy 16.35. 

Pikavuoro lähtee Oulun 
lentoasemalta takaisin kohti 
Oulun linja-autoasemaa, Pu-
dasjärven linja-autoasemaa 
ja Syötettä kello 18.30. Pika-
vuoro ottaa kyytiinsä kaik-
ki edellä mainituilta asemil-
ta kyytiin pyrkivät henkilöt. 

Mikko Nevakiven mu-

kaan pikalinjan ovat koke-
neet tärkeiksi nekin, jotka 
jatkavat Oulun linja-auto-
asemalta matkaansa junal-
la tai Oulun lentoasemal-
ta lentäen. Pikavuoroyhteys 
on tervetullut lisä Oulus-
ta lentokoneella lähteville ja 
Ouluun saapuville. Etelään 

päin matkustaville on yhteys 
kello 18.04 Oulusta lähteväl-
le IC28-junalle ja Pudasjär-
velle päin matkustaville kel-
lo 18.22 Helsingistä Ouluun 
saapuvalta IC25-junalta. 

Lisätietoja aikatauluista 
löytyy muun muassa Neva-
kivi Oy:n nettisivuilta.

Iso-Syötteen kausi käynnis-
tyi lauantaina 19.11. ennä-
tyksellisellä määrällä rintei-
tä. 

-Ensimmäistä kertaa yli 
kolmenkymmenen vuoden 
historiamme aikana avasim-
me neljä rinnettä heti ensim-
mäisenä aukiolopäivänä, 
kertoo rinnepäällikkö Vesa 
Salmela.

Luonnonlumi ei avaamis-
ta auttanut, sillä sitä ei ollut 
nimeksikään. Ennätyksen 
syynä oli harvinaisen pitkä 
lumetuksen mahdollistava 
sääjakso. Vaikka keli avaa-
misviikonlopulle lauhtui, oli 
rinteissä pitkälle toistasataa 
laskettelijaa. 

-Yksi tykkilumen eduis-
ta on hyvä kestävyys. Edes 
useamman päivän vesisade 
ei puhkaise rinteitä, Salme-
la kertoo. 

-Tällä hetkellä lume-
tamme jo takarinteitä sekä 
SnowParkin yläosaa, ennus-
teet näyttävät hyviltä ja jou-
lulomilla lasketaankin var-
masti ympäri tunturia.

Perinteisesti ensimmäi-
sen kuukauden asiakkaista 
iso osa on kausikorttilaisia, 
joilla on joko mökki tai vau-
nu Iso-Syötteellä tai he asu-

Iso-Syötteen kausi on 
käynnistynyt vilkkaana

vat lähialueilla.
-Kausikorttilaiset ovat 

meille hyvin tärkeä asiakas-
ryhmä ja teemme ahkerasti 
töitä, jotta voisimme palvel-
la heitä parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Positiivisena 
palautteena otamme ehdot-
tomasti sen, että kausikort-
teja on tänä vuonna ostet-
tu ennakkoon reilusti viime 
vuotta useampia, kertoo 
aluejohtaja Jussi Kiiskilä.

Vaikka kausikorttilaiset 
ovat ahkerimpia rinteissä 

alkukaudesta, Kiiskilä kan-
nustaa kuitenkin myös mui-
ta lumelle heti kauden alus-
sa. 

-Rinteet ovat loistavas-
sa kunnossa kun tykkilumi 
ja luonnonlumi sekoittuvat 
rinnekoneiden teloissa. Eri-
tyisesti ensikertalaisille on 
nyt hienot olosuhteet, Lumi-
maan viidestä hissistä avoin-
na on jo neljä ja rinteitä kaksi, 
sekä pieni mattohissin rinne. 

Hiihtokoulun Kiiskilä 
suosittelee varaamaan en-

nakkoon, sillä jo ensimmäi-
sinä viikonloppuina kysyntä 
on ollut kovaa. Myös koke-
neet laskettelijat ja lautaili-
jat aloittavat yhä useammin 
kauden hiihtokoulun kautta.

- Lyhyiden tuntien 
sijaan suositaan nyt pidem-
piä kursseja joiden avulla to-
della päästään oppimaan ja 
kehittämään taitoja. Koke-
neet laskijat haluavat pääs-
tä nopeasti edellisten kausi-
en vauhtiin ja haastaa itsensä 
oppimaan uutta.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen rinteet ovat loistavassa kunnossa, kun tykkilumi ja luonnonlumi 
sekoittuvat rinnekoneiden teloissa.

Nevakivellä on kaikkiaan 18 linja-autoa, joista kuvan autot 
ovat aivan uusia. Etummainen on 25 paikkainen, turistikäyt-
töön varusteltu vessallinen auto. Varustelu on nykyaikaista 
muun muassa jokaisen istuimen kohdalla on tietokoneeseen 
ja kännykkään sopivat UPS -pistokkeet. Toinen auto on myös 
aivan uusi, 31 paikkainen koululaisajoon viimeisellä teknii-
kalla varusteltu linjuri. Autoissa on italialainen Ivecon alusta 
ja Slovakiassa rakennettu Rosero kori, jossa on käytetty suo-
malaista terästä.
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Jopera Oy on ollut historian 
saatossa merkittävä loma-
asuntorakentaja Syötteen 
alueella. Ensimmäisen pa-
ritalon Jopera rakensi Syöt-
teelle 17 vuotta sitten. Siitä 
lähtien yrityksellä on ollut 
useita rakennuskohteita, 
joista viimeiset valmistuivat 
hiljattain. Seuraava raken-
nuskohde sijaitsee Ollukan 
alueella, jonne on muutama 
päivä sitten valettu kahden 
parimökin perustukset.

Jopera Oy:n toimitus-
johtaja Jorma Paaso kertoi 
yrityksen olevan vakava-
rainen ja luotettava perhe-
yritys, jonka luottoluokitus 
on jo vuosia ollut paras AAA 
gold. 

-Olemme lähes 25 vuo-
den aikana rakentanut yli 1 
000 kotia ympäri Suomea. 
Jokainen koti rakennettu asi-
akkaidemme yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti, toimi-
tusjohtaja kertoi.

Viime vuosina Jopera on 
laajentanut toimintaansa 
koskemaan Oulun seudun 

Merkittävä loma-asuntorakentaja Syötteellä
lisäksi pääkaupunkiseu-
dun ja Pirkanmaan raken-
tajamarkkinoita. Yritys ha-
luaa tarjota asiantuntevaa 
osaamistaan ympäri Suo-
men omakoti-, pari- ja rivi-
talokohteisiin. Olemme ra-
kentaneet lisäksi usean loma 
asuntohaaveet todeksi Poh-
jois-Pohjanmaan hiihtokes-
kuksissa, kuten Syötteellä, 
jossa Jopera on ollut alueen 
suurin rakentaja.

-Syötteen alueelle olem-
me rakentaneet yli 30 
kohdetta. Työllistämme 
Syötteen kohteissa pudas-
järveläisiä rakennusmiehiä, 
joista olemme tyytyväisiä, 
Paaso mainitsi.   

Korkealaatuista ja  
pitkäjänteistä 
rakentamista
-Olemme ansainneet asi-
akkaiden luottamuksen 
korkealaatuisella, pitkän-
jänteisellä työllä. Joperan 
vahvuudet ovat motivoi-
tunut henkilökunta, asia-

kaslähtöinen palvelu, 
yksilöllinen suunnittelu, am-
mattitaitoiset rakentajat, ai-
katauluvarmuus sekä tiiviit, 
energiatehokkaat ja varmat 
rakenteet. Korkea laatu on 
takuumme, emmekä tingi 
siitä missään tilanteessa, toi-
mitusjohtaja Paaso sanoi. 

Rakennettujen talojen ja 
mökkien päärakennusainee-
na on ollut puu, jonka Jope-
ra on todennut hyvin toi-
mivaksi. Lisäksi puutalo on 
ekologinen valinta, jonka 
hiilijalanjälki on pieni. Koti-
maisessa työssä ja materiaa-
lissa näkyy myös sen vank-
kumaton laatu - kodit ovat 
aikaa kestäviä sukupolvelta 
toiselle.

Toimitusjohtaja Paasol-
la on ollut itselläänkin loma-
mökki 16 vuoden ajan lähel-
lä Luppovettä, joka tarjoaa 
koko perhekunnalle hyvät 
uintimahdollisuudet kesäi-
sin. Perhe lomailee kaikki-
na vuodenaikoina Syötteen 
maisemissa, koska seutu ei 
muistuta kaupunkimais-

Jopera Oy:n Syötteen loma-asuntojen rakentamisnäytteitä. 

ta miljöötä, vaan sopii luon-
nonläheiseen mökkeilyyn. 
Paason perhe on liikunnal-
lista sukua, josta nuorim-
mat talvisin laskettelevat ja 
vanhemmat hiihtävät latu-

verkostoilla. Paaso kertoo 
Syötteen latuverkoston ole-
van yksi Suomen parhaim-
mista. Kesäisin heidät tapaa 
patikoimasta ja maastopyö-
räilemästä. Syötteen maas-

topyöräverkosto on todella 
monipuolinen. Myös talvella 
on hoidetut läskipyöräreitit, 
joissa voi palautella hiihdon 
väsyttämiä jalkoja. 

Tunturi Market ja Tuntu-
ri Pub Iso-Syöte vaihtoivat 
omistajaa lokakuun alus-
sa, kun yrityksessä työs-
kennellyt Sari Ojala osti 
liiketoiminnan Juha Schro-
derukselta. Yhden ulko-
oven avauksen takaa löytyy 
market, josta asiakkaat löy-
tävät elintarvikkeita, päi-
vittäistavaroita, tekstiile-
jä, matkamuistoja ja muita 
tarpeellisia palveluita. Kau-
passa tuoksuvat tuoreet 
munkit, pullat ja leivät, joi-
ta paistetaan omassa pais-
topisteessä. Tavoitteenaan 
on lisätä edelleen lähituot-
teiden määrää sekä alueel-
la lomailevien tarvitsemia 
tuotteita, kuten proteiini-
tuotteita liikuntaa harrasta-
vien tarpeeseen.

Tunturi Market Iso-Syöte tarjoaa monipuolista palvelua
Yrittäjä Sari Ojala hoi-

taa kaupassaan oheispal-
veluina veikkausta, Syöt-
teen avainpalvelupistettä, 
Alkon verkkokaupan nou-
topistettä, pullonpalautus-
automaattia ja Pudasjärven 
apteekin palvelupistettä. 
Lisäksi liikkeen yhteydes-
sä hoidetaan kalastuslupien 
myynti, kahvio ja samois-
sa tiloissa Tunturi Pub Iso-
Syöte. 

- Yrittäjyyskoulutuk-
sen lisäksi minulla on aka-
teeminen koulutus ja ko-
kemusta opettamisesta, 
projektienjohtamisesta ja 
yrittäjyydestä. Suunnitel-
missa on perustaa Tunturi 
LKV Iso-Syöte -kiinteistön-
välitysyritys, jota hoidan 
muun työn ohessa, tarmo-

kas kauppias paljastaa uu-
sista suunnitelmistaan. Ne 
täydentävät yrityksen pal-
velutarjontaa.

Tunturi Market Iso-Syöt-
teen kauppias Ojala on en-
nestään tuttu monille Syöt-
teen matkailijoille kuin 
myös kyläläisille. Laajan 
palvelutarjonnan vuoksi 
yrittäjä ja yritys tulevat jat-
kossa entistä enemmän tu-
tuiksi yhä useammalle mat-
kailijalle. Siihen yrittäjä on 
valmistautunut palkkaa-
malla sesongin ajaksi kuu-
si työntekijää Syötteen lähi-
alueelta. Henkilökunta on 
tärkeässä roolissa kaupan ja 
pubin luonteen rakentami-
sessa. Hyvien ja motivoitu-
neiden työntekijöiden löy-
täminen omalta kylältä ja 
lähialueelta on ollut vaiva-

tonta. Koossa on komppa-
nia, jonka kanssa sesonki 
hoituu iloisin mielin. 

Avoinna silloin kun  
ihmiset liikkeellä
Sari Ojala kertoi odottavan-
sa juuri alkavaa sesonkiai-
kaa mielenkiinnolla. Kaup-
pa on avoinna Pääsiäiseen 
saakka jokaisena viikonpäi-
vänä kello 9 - 21 lukuun ot-
tamatta jouluaattoa, jol-
loin kauppa on auki kello 
8 - 14. Joulupäivänä palvel-
laan kello 12 -21 sekä Uute-
na vuotena jopa puolille öin 
saakka.  

Tunturi Pubissa on uusit-
tu sisustusta ja ruokalista on 
suunniteltu muun muassa 
TV2-kanavan Makupalat-
ohjelmasta tutun oululais-
kokki Janne Pekkalan kans-

Janne Pekkala Tunturi Marketin ja Tunturi Pubin naiset. 

Janne Pekkala suunnittelemassa ruokalistaa tuoreen yrittäjä Sari Ojalan kanssa.

sa. Pubissa on A-oikeudet ja 
paikan päällä valmistettua 
laadukasta mutta edullis-
ta pubiruokaa tarjotaan yö-
myöhään saakka. Pub toi-
mii sporttipubina, ja muun 
muassa Kärppämatsit näy-
tetään kolmelta ruudulta in-
nokkaille kannattajille. Sari 
Ojalan mottona on, että pal-
veluja tarjotaan silloin, kun 
alueella on niitä tarvitsevia 
asiakkaita. 

Sari Ojala on siirtynyt 
yrittäjäksi hiljattain eli lo-
kakuun alussa ja sen jälkeen 
kauppa ja pubi olivat pari 
viikkoa kiinni. Tuona ai-
kana kunnostettiin tiloja ja 
muutettiin hieman erimal-
liin. Liikkeet avattiin 13. lo-
kakuuta ja siitä lähtien Oja-
la on ollut hoitanut yritystä 
innokkaana ja idearikkaana. 
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 www.pudasjarvi.fi 

Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi, Puh. 040 826 6440
www.pudasjarvi.fi/puikkari

AUKIOLOAJAT
Uinti- ja kuntoiluaika päättyy puoli tuntia ennen hallin sulkemista. 
Lippukassa suljetaan tunti ennen hallin sulkemista.
Maanantai  12.00-20.00
Tiistai   6.15-20.00
Keskiviikko  12.00-20.00
Torstai   6.15-20.00

Perjantai  12.00-18.00
Lauantai  12.00-18.00
Sunnuntai  12.00-18.00

Ma 5.12.  12-18
Ti 6.12.  Suljettu
Pe-su 23.-25.12.  Suljettu
Ma 26.12.  12-18
Ti-to 27.-29.12.  12-20

Pe 30.12.  12-18
La-su 31.12.-1.1.2017  Suljettu
To 5.1.2017  6.15-18
Pe 6.1.2017 Loppiainen  12-18

JOULUN JA UUDENVUODEN POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

Huom! Vauvauimarit: 
jatketaan normaalisti alkaen la 7.1.2017. klo 11

P. 040 581 9930

Uudisrakentaminen 
Korjausrakentaminen 

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139 
93280 Syöte 

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

Vapaa-ajan 

asunnot Avaimet 

käteen -pakettina

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

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

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

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

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

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

lounaspöytä: herkullista kotiruokaa seisovasta 
pöydästä - joka päivä.

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

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

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

Yrittäjä, juontaja, Lau-
ri Salovaara on tuoreim-
pia ”Syöteläisiä”, sillä hän 
on hankkinut omistukseen-
sa Iso-Syötteen huipulta nä-
köalahuoneiston. Näköala-
huoneisto, jonka Salovaara 
nimesi huikeiden maisemi-
en mukaan ’The View’ksi, 
remontoidaan lattiasta kat-
toon ja sen varalle on suuret 
suunnitelmat.  

-Itse huoneisto sisältää 
38 neliötä, 14 neliön par-
ven ja kuuden neliön lasten-
huoneen ja kymmenien ki-
lometrien mitalta Suomen 
kauneinta maisemaa. Lä-
hes kaikki mitä huoneistos-
sa voitiin uudistaa, on myös 
uudistettu. Esimerkiksi lat-
tiamateriaaliksi valikoitui 
arvokas vinyylilankku, joka 
kestää kovempaakin kulu-
tusta. Listat edustavat ame-
rikkalaista linjaa ollen niin 
suuria kuin kaupasta löytyi. 
Yksi seinä on kokonaisuu-
dessaan harmahtavaa lau-
taa, joka löytyi Pudasjärven 
Sarakylästä kirvesmieheni 
Jari Jaakolan toimesta, Salo-
vaara maalailee. 

Yhteistyökumppaneik-
si juontaja sai muun muas-
sa Stemman kalustehallin ja 

Lauri Salovaara uskoo Syötteeseen 
Ojan Raudan Oulusta, joi-
den kanssa kohde remon-
toidaan ja kalustetaan vaa-
tivien asiakkaiden toiveita 
vastaaviksi.  

-Kyllä kaikki on viimei-
sen päälle. Näiden mahta-
vien kumppanien ansiosta 
voin käyttää remonttiin hie-
man enemmän rahaa teh-
den The View’stä houkutte-
levan kohteen koko Syötteen 
tarjonnassa. Muutamia yk-
sityiskohtia mainitakse-
ni esimerkiksi seinälle tule-
va televisio on 65 tuuman 
4K taulu-tv, jonka kaverik-
si hommasin niin ikään 4K 
skaalaukseen asti pystyvän 
kotiteatterijärjestelmän, jos-
sa on peräti 1000W tehoa. 
Toivottavasti äärirajoja ei 
kuitenkaan koetella, jotta 
naapurisopu säilyy, Salovaa-
ra naurahtaa.  

Parven takaa löytyi kuu-
den neliön kokoinen varas-
tohuone, joka madaltuu ryö-
mintäkorkeuteen saakka. 
Lauri Salovaara mietti jättää-
kö huone varastoksi vai ot-
taako se hyötykäyttöön. Jäl-
kimmäinen voitti ja niinpä 
englannista tilattiin suuri, 
koko lattian peittävä matto, 
joka on yhtä kuin Iso-Syöt-

teen rinnekartta. Katto maa-
lattiin taivaansiniseksi ja 
tilaan hankittiin Laurin lap-
suudesta tutut leikki mä-
kihyppääjät ja kelkkailijat, 
joilla voi leikkiä niin leikki-
huoneessa kuin lomahuo-
neiston ulkopuolellakin 
Syötteen huikeissa maise-
missa. 

Julkkiskavereita  
majoittamaan 
Salovaara on tehnyt jo muu-
tamia Facebook –livejä nä-
köalahuoneistostaan ja Syöt-
teen alueesta. Runsaan 
kontaktiverkostonsa takia 
hänen julkkisystävänsä ovat 
ihastuneet maisemiin ja ha-
lunneet tulla paikalle. Niin-
pä vierailusta on sovittu jo 
mm.  Laurin veljen Pertti Sa-
lovaaran kanssa, joka tulee 
Syötteelle joulukuussa, Ra-
dio Suomipopin iltapäivä-
juontajan ja lukuisista tv-oh-
jelmista tutun Sami Kurosen 
kera, joka majoittuu koh-
teessa tammikuussa ja Radio 
Aallon aamujuontaja Kim-
mo Vehviläisen kanssa, joka 
kokeneena Syötteen kävijä-
nä pääsee lempimaisemiinsa 
takaisin helmikuussa.  

-Monet muutkin ovat ol-
leet ymmyrkäisinä tästä 
luonnonkauneudesta mitä 
Syötteellä on tarjota ja voi-
kin olla, että julkkiksia nä-
kyy maisemissa tällä kau-
della hieman enemmänkin, 
Salovaara päättää. 

The View – näköalahuo-
neiston remontti valmistuu 
joulukuussa ja kohde tulee 
vuokralle mm. Syötteen kes-
kusvaraamon kautta. Lisäk-
si sille valmistuu omat net-
tisivut ja huoneisto löytyy 
myös Facebookista nimellä 
The View – Iso-Syöte.  

Salovaara viettää tänä 
vuonna 20-vuotistaiteilija-
juhlaansa mediassa. Uran-
sa hän aloitti vuonna 1996 
oululaisesta Radio Megasta, 
jonka jälkeen tie on vienyt 
mm. Ylelle, MTV3:lle, Nelo-
selle, Radio Novaan ja Radio 
Suomipopiin. Tällä hetkellä 
hän luotsaa omaa yhdeksän 
vuotta vanhaa yritystään Il-
lan Isäntä Oy:tä, jonka kaut-
ta hän tekee tapahtumia, 
juontaa tilaisuuksia ja spar-
raa yrityksiä pienistä suu-
riin. 

Lauri Salovaara (toinen vasemmalla) tiedottamassa muutaman vuoden takaisen joulupukkien SM-kisatapahtumaa Syöt-
teellä. 

Kauppatie 24, 93 400 Taivalkoski, 
lvi.taivalkoski.ky1@luukku.com

PÄIVYSTYS JA MYYNTI 
24/7 0400 22 78 58

- maalämpöjärjestelmät
Asennettuna, kysy tarjous!

Tuttu tie kotiin -levyä myytävänä:
Pudasjärven Kirjakauppa, AH-Telepiste, Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen, 
Pudasjärven Apteekki, Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Ky,
K-Kyläkauppa Ervasti, Tulitauko, Kynttilätalo, Hieroja Kari Kärki,
M-Tavaratalo, Perhemarket, Neste Pudasjärvi, K-Supermarket Pudasjärvi.

Hinta: 15 e
Pudasjärven Sotaveteraaniyhdistyksen hyväksi Sotkajärven kyläyhdistykset

S-market Pudasjärvi,
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Täällä sitä istutaan pirtin lämmössä, vanhassa hirsitalossa. Nauttien 
sunnuntaiaamun rauhasta. Riisipuuro on hautumassa, tavalliseen ta-
paan. 

Istuskelin tuossa tietokoneen ääressä ja selailin lehtiä, mitä maa-
ilmalle kuuluu. Kaikki lehdet avautuivat, mitä oli tilattu ilman posti-
pojan pyörähdystä postilaatikolla. Ei ole kumma, että postin täytyy 
jotain muuta ”ähvääriä” keksiä. No, aiheutin heille yhden työn, kir-
joitin oikean kirjeen naapuripitäjään. Saavat siitä ilon. Aion kirjoit-
taa myös muutaman joulukorin, sillä siitä perinteestä en luovu niin 
kauan, kun pystyn kirjoittamaan. Mainoksien vuoksi on tylsä käydä 
laatikolla tien varressa. 

Maailma muuttuu, sille ei voi mitään. Puusta voi tehdä muuta-
kin kuin sanomalehtiä. Mutta tätä rauhaa täällä syrjäkylän raitilla ei 
voi ulkoistaa, se pitää tulla nauttimaan paikanpäälle. Ja hyvä niin, ih-
minen on luotu uteliaaksi, onneksi. Aina on lähdetty kokeilemaan 
siipiä muualle. On palattu ja tuotu uudet ideat/opit kyliä kehittä-
mään. Aina löytyy ”Pelle Pelottomia”, jotka jaksavat yrittää myös 
täällä pohjoisessa. Tie tänne on pitkä ja kuoppainen, mutta silläkin 
on oma tarkoitus. Yhteiskunta on halunnut, että täälläkin joku asuu. 
On hommattu sähköt, vedet ja valokaapelit tietoliikenteelle kaikil-
le jotka haluavat. Tynnyrissä ei täällä eletä. Työtä paiskitaan eteen-
päin.  Aina syntyy uusia lapsia ja se on kylän suurimpia rikkauksia. 
Jos osaamme kasvattaa heidät hyvin, kukaties joku jää tai palaa tän-
ne korven hiljaisuuteen nauttimaan elämän rikkauksista. Maailma 
on avoin, jos sen niin itse haluamme.

Siunattua Joulunodotus aikaa!

Mökin mummo Jongulta
Onerva Ronkainen

Keskellä ei mitään

LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
-  1-5-hengen huoneita
-  Sauna
-  Kokoustilat  2-50 hengelle
-  Varusteltu keittiö
-  Sopii juhlien ja saunailtojen 
    pitopaikaksi

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

viikoksi, kuukaudeksi...
-  Kokoustilat 2-20 hengelle

Lähellä loistavat Jyrkkäkosken hiihtomaastot 
valaistuine latuineen sekä Virkistysuimala Puikkari.

BUSSILIIKENNE
SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

* IC28 Helsinkiin lähtee klo 18.04, 
** IC25 Helsingistä saapuu klo 18.22
1) ajetaan myös kesällä
2) ajetaan ajalla 2.12.2016 – 17.4.2017, pikavuoro 
SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin 
ajetaan vain viimeisenä pyhäpäivänä, ei yksittäisinä 
arkipyhinä.   I = auto ei käy paikassa, T = tarvittaessa

Lisätietoja: puh. (08) 822 052
nevakivi@nevakivi.fi, www.nevakivi.fi

1) 2) 1) 2)
M - P M,To,P,SS M - P M,To,P,SS

I 13:40 T T
I 13:45 I T

7:45 I 17:00 I
7:55 13:50 16:50 T

I 14:00 T 21:00
9:00 14:50 16:00 20:15

10:15  16:10* 14:40    19:00**
T I I I
I 16:35 I 18:30

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ 
BUSSILIIKENNE 

OYS
Oulun lentoasema

Oulun linja-autoasema

Iso-Syöte ala-asema
Hotelli Iso-Syöte

Pudasjärven linja-autoasema

Hotelli Pikku-Syöte

Syötekylä, kylätalo
Pikku-Syöte ala-asema

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.paulinmokit.com

P. (08) 838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

• kelomökkien  
   vuokraus 
• saunatupa 
• savusauna   

Palvelut:
• luxus poreallas 
• avanto
• ratsastusmahdollisuus

Pikku-Syöte on hiihtokeskus 
täynnä tekemistä, lumella ja 
ilman. Kaudella 2016-2017 
on luvassa paljon hausko-
ja koko perheen tapahtu-
mia ja kevään sesonkivii-
koilla aivan odottamattomia 
elämyksiä. Parhaat perhe-
lomavinkit Pikku-Syötteen 
talvitouhuihin antaa vakio-
kävijöille tuttu rinnepäällik-
kö Markus Pyttynen.

Talven avajaiset ja uuden 
vuoden ilottelut Rinnepääl-
likkö odottaa malttamatto-
mana pakkasia ja lumeen 
peittyviä rinteitä! Rinnekau-
den avajaisia tullaan viet-
tämään perhekisailujen 
merkeissä – odotellessa lau-
letaan: ”lunta saa, lunta saa 
tuiskuttaa”. 

Pikku-Syötteen 
hauskimmat perhelomatärpit

Uutta Vuotta juhlistetaan 
perinteisellä soihtulaskul-
la ja ilotulituksella, tunnel-
ma on taatusti iloisen latau-
tunut!

Rinteeseen, totta kai!
Pikku-Syötteellä lasketaan 
yhdeksällä hyvin hoidetulla 
rinteellä ja löytyypä lapsille 
omakin rinne. Kannattaa ko-
keilla myös FunParkia, jossa 
on reilejä ja hyppyreitä kai-
ken tasoisille laskijoille. Nel-
jä ankkurihissiä kuljettavat 
ylös huipulle, ja lapsille on 
näppärä naruhissi, jossa on 
hyvä harjoitella alkeita. Uu-
tuutena on Lastenparkki, 
jossa perheiden pienimmät-
kin temppuilevat turvalli-
sesti! 

Pikku Puikat
Pikku-Syötteellä jännitetään 
ensi talvena jälleen joka lau-
antai: Pikku Puikat on kah-
deksana lauantaina käy-
tävä ratalaskuskaba koko 
perheelle. Kisakausi alkaa 
11.2.2017 ja päättyy 1.4.2017. 
Luvassa on huippupalkinto-
ja joka lauantai! Koko per-
heelle soveltuva leikkimie-
linen kisa oli viimekauden 
suosikkijuttu ja tulevana 
kautena palkinnot vain pa-
ranevat.

Hotelli Pikku-Syötteel-
lä majoittuminen tapah-
tuu mukavasti upeissa mai-
semissa. Vaihtoehtoja on 
jokaiseen makuun: saunal-
lisia huoneita, poreammeel-
la varusteltuja, tilavia per-

hehuoneita ja kompakteja 
parvihuoneita. Myös esteet-
tömiä huoneita on tarjolla. 
Caravan-alue antaa mahdol-
lisuuden ympärivuotiseen 
vaunupaikkaan.

Asiakkaitamme palvelee 
ravintola Puro, jossa suosi-
taan lähiruokaa. Ravintolan 
tarjonta on monipuolista aa-
miaisesta iltapalaan: mau-
kasta kotiruokaa, à la cartea, 
pizzaa sekä kahvilapalvelu-
ja. Käytössä on kuntosali, ja 
hotellista löytyy myös moni-
puolinen leikkialue lapsille. 
Rinteeseen tai laduille pää-
set ulko-ovelta. Hotelli Pik-
ku-Syöte sopii niin perheil-
le, kokousmatkailijoille kuin 
kouluryhmillekin. 

Ihanuuksia Naisille

Liike avataan 
Syötteellä 

joulukuussa.

PIETAN PUOTI
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. 
Syötteeltä n. 33 km.

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

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

(myös kalliomurskeet)
Jätevesijärjestelmät • Kaivinkoneet 

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

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:
Jari Särkelä
0400 374 259

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

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

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

Yhteistyössä 
toimintaa
tukemassa Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

Autamme 
ymmärtämään
liiketoimintasi 
numeroina.

Sinulle jää aikaa 
keskittyä
omaan 

ydinosaamiseesi!Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 

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

VisitOulu-nettisivujen erit-
täin kattava alueen mat-
kailullinen sisältö on juu-
ri julkaistu myös kiinaksi 
ja japaniksi, mikä osaltaan 
auttaa tavoittamaan kysei-
set markkinat huomatta-
vasti entistä paremmin. En-
simmäiset Oulun seudun 
matkailualueen markki-
nointikäynnit kiinalaisten 
matkanjärjestäjien luo on 
toteutettu Xianissa, Shang-
haissa ja Hangzhoussa lo-

ka-marraskuussa. Siellä 
Oulun seutua, Syöte mu-
kana, esiteltiin neljälle 
suurelle kiinalaiselle mat-
kanjärjestäjälle. Oulun ystä-
vyyskaupunki Hangzhoun 
kanssa haetaan konkreetti-
sia yhteistyömuotoja mat-
kailun edistämiseksi. 

Toimenpiteet liittyvät 
Oulun seudun kansainväli-
seen Attractive Oulu Regi-
on –matkailumarkkinointi-
hankkeeseen.

Viime viikon aikana Ro-
kualla, Syötteellä, Oulussa 
ja Kalajoella on järjestetty 
työpajat, joissa matkailuyri-
tykset ovat saaneet tietoa 
kiinalaisten ja japanilaisten 
matkailijoiden ja matkan-
järjestäjien erityispiirteistä. 
Hankkeen Kiinan ja Japa-
nin markkina-asiantunti-
jat Tang Chao ja Shigeyoshi 
Noto ovat antaneet yrityk-
sille myös palautetta näi-
den tuotteiden sopivuudes-

ta Aasian markkinoille sekä 
minkälaisia tuotepaketteja 
alueella tulisi kehittää Kii-
naan ja Japaniin. 

Markkinointihankkeen 
seuraavia toimenpiteitä 
ovat matkanjärjestäjävierai-
lujen järjestäminen Oulun 
seudulle tulevan talven ai-
kana sekä ITB-messut Ber-
liinissä maaliskuussa.

Soile Pitkänen 
Projektipäällikkö

Matkailumarkkinointi 
Aasiaan käynnistynyt 

Syötteen Safaritalolla ava-
taan tulevana talvikau-
tena kolme vetovoimais-
ta kohdetta matkailijoille. 
Naistenvaatekauppa Pie-
tan Puoti Muhokselta myy 
laadukkaita kansainväli-
siä naistenvaatemerkke-
jä ja asusteita niin juhlaan 
kuin arkeen. Pietan Puoti 
tunnetaan putiikkina, jon-
ne lähdetään kauempaakin 
ja vietetään naisten kesken 
omaa aikaa. Pietan Puoti 
on pitänyt Suomessa useal-
la paikkakunnalla pop-up 
myymälää ja on tulevalle 
talvikaudelle sijoittumas-
sa Syötteen Safaritalolle. 
Pietan Puotin yrittäjä Jaa-
na Pohjola pitää Syötteelle 

Safaritalolle naistenvaateliike, 
urheilukauppa ja moottorikelkkavuokraamo  

sijoittumista erinomaisena 
mahdollisuutena järjestää 
elämyksiä niin yksittäisil-
le matkailijoille kuin ryh-
millekin ja toivottaa kaikki 
tervetulleiksi tutustumaan 
Pietan Puotiin! 

Kesport Urheilu Ankku-
ri Pudasjärvellä myy kai-
kenikäisille urheilijoille ja 
liikkujille sopivat asusteet 
ja välineet. Syötteellä liik-
kuvat matkailijat saavat nyt 
liikuntaharrastuksiinsa so-
pivat vaatteet paikan pääl-
tä ja ostoksilla käynti onnis-
tuu lomailun ja liikkumisen 

ohessa. Hiihtäjät ovat erit-
täin tervetulleita Safaritalol-
le, talolle voi tulla suoraan 
suksilla ja talon sauna- ja 
suihkutiloja voi käyttää lii-
kuntasuorituksen jälkeen. 
Urheilu Ankkurin yrittäjä-
pariskunta Ahti Nivakoski 
ja Jaana Mourujärvi iloitse-
vat mahdollisuudesta pal-
vella liikkuvia asiakkaita 
paikan päällä Syötteellä tu-
levana talvena.  

Arcticson  tarjoaa elä-
mysmatkailua Syötteen lu-
moavassa luonnossa. Moot-
torikelkkavuokraamo ja 

Safaritalolla on tulevana talvena uutta ja aikaisemmin tutuksi tullutta toimintaa. Kuva Po-
rokarnevaalien aikaan Sarafitalon pihalta joku vuosi sitten. 

Arcticson safarit palvelee 
Syötteen asiakkaita Safari-
talolla vuokraten mootto-
rikelkkoja hyvällä paikalla 
kelkkareitin varrella. Myös 
kelkkailijat voivat käyttää 
Safaritaloa tukikohtanaan 
ja käyttää talon saunoja 
kelkkailun jälkeen. Arctic-
son – vuokraamon yrittäjä 
Manne Aslak Teeriniemi on 
ollut Syötteellä jo viime tal-
vena pitää Safaritalon tule-
vaa tarjontaa erinomaisena 
lisänä Syötteen alueen mat-
kailijapalveluihin. 

Pietan Puodin lähettämä va-
lokuva esimerkkinä yrityk-
sen tuotteista Safaritalolla. 

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa! Timo Uusi-Illikainen
P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi
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Talvikauden avaus ja 
koko perheen pikkujoulut
Syötteen luontokeskuksessa 3.-5.12.

Lauantai 3.12.
Klo 11-15 Glögitarjoilu ja söpöt huskyt
tavattavissa luontokeskuksen laavulla
Klo 15 Kauneimmat joululaulut, 
yhteistyössä Pudasjärven seurakunta
Klo 11-15 Joulupuuroa lisukkeineen 10 €

Sunnuntai 4.12.
Klo 11-14 Heijastinaskartelua 2€ / kpl
Klo 14 Joulutarina –elokuva

Maanantai 5.12.
Klo 11-14 Piparin koristelua 1 € / pipari

Syötteen luontokeskus,
Puh. 0206 39 6550
syote@metsa.fi

Muistathan myös: 
• Tunnelmallinen joulupolku 

kierrettävissä
• ”Pohjoista luontoa” taidenäyttely 

luontokeskuksella 
• Luontokeskus on avoinna klo 10-16

Repotie 2, 97700 Ranua (eläinpuiston vieressä)
p. 040 722 5569. Avoinna klo 9.00-17.00. 

https://www.facebook.com/ArlaPohjoisSuomi

RANUAN MEIJERIN 
MYYMÄLÄ

MEIJERILTÄ 
JOULUKSI!

Tervetuloa ostoksille!

Arlan tuotteet

Maaseutu- ja eläinaiheiset 
lelut sekä lahjatavarat

Lähituotteet

Myllyn Paras ja Vaasan 
pakasteleivonnaiset, 

-piirakat ja –pasteijat.

Tervetuloa!

MATKAHUOLTOPALVELU
Avoinna ma-la 10-17, su 11-16

Huom. itsenäisyyspäivänä 11-16
SYÖTEKYLÄNTIE 1257, puh. 044 032 2652

Elintarvikkeet, kodintarvikkeet, 
pienrauta ym. sekatavarat

Kalastusluvat, nestekaasu ja kahvila
Polttoaineautomaatti 24h/7

Kivat joululahjat meiltä!
Joulupukin kirjelaatikko, tontut tyhjentävät jouluviikolla.

Jouluviikolla Joulupukki kiireapulaisena taskuissaan makeisia. 

Kynsistudiossa 
uutena kynsien kestolakkaus, 

joululahjaksi lahjakortit, 
ajanvaraus p. 040 733 0100

Etusi -13%

329,-
K-Plussa  tarjous

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

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

Rautaiset lahjaideat!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

VALIKOIMA ERIKOKOISIA KUKKA-ASETELMIA 
LAHJAKSI TAI OMAKSI ILOKSI.

Etusi 36%
7,95

MM. 
JOULUKUKKA-

ASETELMA MINI

Etusi 36%
10,-

3 kpl oman valinnan mukaan

VAHAKYNTTILÄT 
TAI LED-TUIKUT 

Etusi 36%
12,95

2 kpl paketti, värit punainen ja 
valkoinen

 LED-
KRUUNU-

KYNTTILÄ 
AIRAM PIA

 25 CM

Etusi 36%
5,-

ULKOTULI FXA
 6-KPL  

SÄHKÖKIUAS 
HARVIA 

CILINDRO 
PC70EE

Etusi 36%
139,-

ikäsuositus 3-8 v.

 POLKUTRAKTORI 
CLAAS AXOS

Etusi 36%
129,-

koot 42-45

TURVAJALKINE 
JALAS 1898 WINTER 

KING

Etusi 36%
8,95

 paketissa 2 kpl 

 PALOVAROITIN 
HOUSEGARD

Etusi 36%
9,90

KATKO-
TERÄVEITSI

 IRWIN 
TUPLAPAKKAUS

3 kpl

2 pkt

Juhlallista Itsenäisyyspäivää!
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Ski Life
Is Life!

AVAJAISET 3.12.
P. 044 202 3595 / ROMEKIEVARI.FI / INFO@ROMEKIAVARI.FI
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 AVAJAISBILEET KLO 21 - 02. BÄNDINÄ 12 ROCKIN’ BARS!

Pytkynharjun kahvila
Syötekyläntie 382, Syöte. 

puh. 0400 773 314, 0440 996 909
kauko.roininen@gmail.com

6 km Iso-Syötteeltä 
Pudasjärven suuntaan.

Herkulliset kotona leivotut munkit, 
myös pikkusuolaista.

Matkamuistoja, 
käsitöitä.

Tervetuloa viihtyisään 
Pytkynharjun latukahvilaan tauolle!

Olemme facebookissa! 

Taivalkoski. KUNTOSALI, opaste Urheilutieltä
FYSIOTERAPIA ja HIERONTA, Kauppatie 19-21

p. 040 931 6167

KUNTONEVAN MONIPUOLINEN 
KUNTOSALI AVATTU SYYSKUUSSA

Työntekijä paikalla  
pääsääntöisesti
MA klo 12-18
TI klo 10-18
KE klo 10-16
TO klo 12-18
PE klo 10-17
tai soita p. 040 931 6167

LIPPUHINNAT: 
1x lippu 7 €
5x lippu 30 €
10x lippu 55 €
1 kk lippu 50 €
3 kk lippu 135 €

EI erillistä 
rekisteröintimaksua

Kuntosali auki rekisteröidyille 
asiakkaille JOKA PÄIVÄ klo 6-21.

KOILLISMAAN KUNTONEVA

puh. 0400 682 687
timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi,

www.timpankurkihirsi.fi

hirsimökkien laajennukset
yli 20 vuoden kokemuksella, 

myös rakennettuna

HIRSIRAKENNUKSET,
HUVILAT ja MÖKIT

Tervetuloa Syötteen 
mökkiläisyhdistyksen 

jäseneksi! 
Yhdistys toimii mökkiläisten 

edunvalvojana ja
 yhteistyökanavana eri verkostoihin.

Liittymismaksu on 10 € ja 
vuosittain jäsenmaksu 10 € 

(ensimmäinen vuosi siis 20 €).
Kannatusjäsenen liittymismaksu on 25 € ja 

vuosittainen jäsenmaksu 25 €. 
Syötteen mökkiläisyhdistys 

FI3653600420101258. 
Ilmoita yhteystietosi maksaessasi 

jäsenmaksua. katri.virtanen@oakk.fi

Marraskuu on lopuillaan.
Päivät lyhenevät.
Tienoon täyttää hämäryys.
Jouluvalot on jo asteteltu
kaduille.

Lasten pitkä odotus palkittiin
perjantaina.
Lasten silmät loistivat onnesta.
Kun he näkivät joulupukin.
Jouluvalot syttyivät
joulunavauksessa.

Vanhan ajan joulutunnelmaan ei
ole kuulunut sähkölamppuja.
Valoa on tuonut myrskylyhdyt
ja kynttilät.

Joulun tunnelma tulee
jokaiselle erilaisista
asioista. Leipominen,
joululaulujen kuunteleminen,
askartelu ja kaikenlainen valmistelu
kuuluu lasten ja eri-ikäisten
joulumielen synnyttämiseen.
Ensimmäisen adventin aikaan

sytytimme ensimmäisen
kynttilän. Kirkossa
kaikui kauniisti Hoosianna.
Ihmisten jouluun valmistautumisen
aika alkoi.

Kynttilät valaisevat
kauniisti tienoon.
Luoden lämpöä ja
rauhaa ihmisten sydämiin.

Jouluvalot syttyivät jälleen

Mush – nyt mennään!
Syötteen Eräpalveluiden 
huskysafarit tarjoavat luon-
nonläheisen ja vauhdikkaan 
tavan tutustua Syötteen mai-
semiin.

Huskyn kuonolle tipah-
tava ensilumi saa valjakko-

koiran tepastelemaan astetta 
innokkaammin. Päivä päi-
vältä paksuuntuva lumipeite 
tietää vuoden parhaimpien 
kuukausien olevan alkamai-
sillaan. Viimeistään valjai-
den ja muiden vetovarus-

teiden esille ottaminen saa 
aikaan vipinää Syötteen Erä-
palveluiden 92 huskyn lau-
massa. Valjakkokoirilla on 
vahva luontainen palo vetä-
miseen. Lisäksi ne on kou-
lutettu huolella tehtäviinsä, 
joten safarille osallistuvat ai-
kuiset pystyvät heti ensim-
mäisellä kerralla ottamaan 
ohjastajan paikan. Kyydis-
sä menosta voi nauttia kai-
kenikäiset ja -kuntoiset safa-
rilaiset. 

Johtajakoiran  
varmuus näkyy 
Valjakon kärjessä taivaltavat 
kaksi johtajakoiraa säätele-
vät valjakon tahtia ohjastajan 
käskyjen mukaan. Syötteen 
Eräpalveluiden laumasta pa-
risenkymmentä koiraa hoi-
taa vastuullista johtajakoiri-
en tehtävää. Luotettavuus, 
kuuliaisuus ja varmuus pais-
tavat näiden koirien perus-
luonteesta. – Kyllä osasta 
näkee jo heti ensimmäisillä 
valjakkokerroilla, onko nuo-
resta koirasta valjakon kär-
keen. Toiset ovat henkisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisia 
ja siten soveltuvampia voi-
makoirien tehtäviin kauem-

maksi valjakkoon, Syötteen 
Eräpalveluiden Janne Määt-
tä kuvailee.

Lyhyitä ja  
pitkiä safareita
Syötteen Eräpalvelut toteut-
taa 6 ja 12 kilometrin safa-
reja sekä noin 30 kilometrin 
mittaisia päiväsafareita. Päi-
väretkeen sisältyy lounas 
matkan varrella, kahdella ly-
hyemmällä safarilla nautis-
kellaan pullakahvit kodalla 
retken päätteeksi.

Perussafareille lähdettä-
essä valjakot ovat jo valmiik-
si valjastettu asiakkaille. 

-Järjestämme myös osal-
listuvia safareita, niissä asi-
akkaat pääsevät mukaan 
valjastamaan koiria, Määttä 
kertoo.

Syötteen Eräpalveluiden 
huskysafareita on mahdol-
lista räätälöidä ryhmän toi-
veiden mukaan. Esimerkik-
si nokipannukahvit reitin 
varrella, herkulliset kotaruo-
kailut tai rentouttavat löylyt 
savusaunassa tuovat mie-
liinpainuvan lisän safaripäi-
vään.

-Anna-Riikka Huhta-
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Pekka Vääräniemi jatkaa Yrittäjien puheenjohtajana

Taivalkosken Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa Pekka 
Vääräniemi. Syyskokoukses-
sa lauantaina 26.11. Hotelli 
Iso-Syötteellä valittiin halli-
tukseen uutena Eero Kouva 
ja Taimi Koivuvaara sekä 
erovuoroisista entisenä jat-
kavat Esa Särkelä. Muina jä-
seninä ovat Pirjo Jylkäs,Sirpa 
Väätäjä ja Mikko Ylitalo. Ko-
kouksen puheenjohtajana 
toimi Hannu Kivelä ja sih-
teerinä Pirjo Jylkäs.

Toimintasuunnitelmassa 
oli pyrkimys parantaa alu-
een yritysten toimintaedel-
lytyksiä tekemällä yhteistyö-
tä ja viestittämään yrittäjien 

Pudasjärven seurakunta
08 8823 100  * pudasjarvi.srk@evl.fi * www.pudasjarvenseurakunta.fi

HILTURANNAN LEIRIKESKUS
Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla, 
noin 5 km:n päässä Pudasjärven keskustasta.
Päärakennuksessa on salitilat ja keittiö juhla- tai kokouskäyttöön.
Leirikeskuksen tiloissa voi majoittua jopa 50 henkilöä. 
Lisäksi on rantasauna.
Tiedustele vuokrausmahdollisuutta.

Vajaan tunnin ajomatkan päässä Syötteeltä!

mielipiteitä päättäjille. Elin-
keinopoliittisessa työryh-
mässä ja kehittämisyhtiö 
Naturpolis Oy:ssä ollaan 
mukana ja osallistutaan yrit-
täjyyskasvatukseen yhteis-
työssä oppilaitosten kanssa. 
Pyritään huomioimaan, että 
kuntapäättäjät ottavat huo-
mioon yritysvaikutusten ar-
vioinnin päätöksissään. Jä-

senhankinnassa kiinnitetään 
huomio jäsenpysyvyyteen. 
Elomarkkinat järjestetään 
ensi vuoden elokuussa 25. 
kerran sekä julkaistaan pe-
rinteinen Taivalkosken pu-
helinluettelo. 

Avaussanoissaan pu-
heenjohtaja Pekka Vääränie-
mi näki yritysten näkymät 
myönteisinä Taivalkoskel-

la. Hän kertoi alkavan seitse-
mäs vuosi puheenjohtajana.

Kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Tuomo Horsma 
kertoi Taivalkoskella olevan 
hyvä tilanne elinkeinoelä-
män investoinneissa ja näyt-
tää yritysten investointien 
jatkuvan tulevaisuudessa-
kin-

Yrityskehittäjä Ari-Matti 
Toivonen esitteli myös Na-
turpolis Oy:n toimintaa. 

-Hyvä yrittäjyysilmapii-
ri syntyy kunnan päättäjien, 

viranhaltijoiden ja yrittäjien 
yhteisestä vuorovaikutuk-
sesta. Yhdessä sovitut toi-
menpiteet tavoitteiden saa-
vuttamiseksi rakentavat 
luottamusta, luovat edelly-
tyksiä yritysten menestymi-
selle ja sitä kautta lisäävät 
kaikkien kuntalaisten hyvin-
vointia, totesi Toivonen. 

Syyskokouksen lopus-
sa luovutettiin timanttinen 
yrittäjäristi Esa Särkeläl-
le sekä kultainen yrittäjäris-
ti Jarmo Tynille ja Ilpo Van-

www.sahkokivela.fi

LAADUKKAAT 
ILMALÄMPÖPUMPUT 

ASENNETTUNA

Monipuolista sähkö- ja 
kylmäalan huoltopalvelua

Myös vesi-ilma-lämpöpumput
hannu@sahkokivela.fi

Taivalkosken Vuoden Yrittäjien palkitsemista suorittamassa 
kunnan puolesta kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo 
Horsma ja kunnanjohtaja Jukka Mikkonen. Palkintoa otta-
massa vastaan Koillismaan Metallipaja Oy:n yrittäjät Ari Tur-
peinen ja Armi Kynsijärvi.  Tämän jälkeen yrittäjäpatsaan ja 
kunniakirjan kukkien kanssa ojensivat Taivalkosken Yrittäji-
en puheenjohtaja Pekka Vääräniemi ja sihteeri Pirjo Jylkäs. 
Säästöpankki Optian Kuusamon konttorista Vuoden Yrittäjiä 
muisti rahoituspäällikkö Merja Kemppainen. 

Timanttisen yrittäjäristin sai 
Esa Särkelä, joka toimii ra-
kennusalan, jätehuolto- ja 
kuljetusalan yrittäjänä Syöt-
teellä. 

Taivalkosken yrittäjien syyskokoukseen osallistui Hotelli Iso-Syötteellä noin 50 henkeä. 

halalle. 
Taivalkosken Vuoden 

Yrittäjänä palkittiin Koillis-
maan Metallipaja Oy, yrit-
täjinä Armi Kynsijärvi ja Ari 
Turpeinen. Palkitsemiseen 
osallistuivat myös Taival-
kosken kunta ja Säästöpank-
ki Optia. 

Ilta jatkui yrittäjien pik-
kujoulun merkeissä.

Heimo Turunen

Taivalkosken Metallipaja Oy:n perheyrityksestä palkintojen ja muistamisten kanssa Kimmo 
Kynsijärvi, Armi Kynsijärvi, Ari Turpeinen ja Tommi Kynsijärvi.

Koillismaan Metallipaja Oy 
palkittiin Taivalkosken Vuo-
den Yrittäjänä 2016. Palkit-
seminen tapahtui Taivalkos-
ken kunnan, Taivalkosken 
Yrittäjien ja Säästöpankki 
Optian toimesta lauantai-
na 26.11.2016 Taivalkosken 
Yrittäjien syyskokouksessa 
Hotelli Iso-Syötteellä. 

Koillismaan Metallipa-
ja Oy on perustettu vuon-
na 2007. Yritys valmistaa ja 

markkinoi raskaan kaluston 
päällirakenteita ja matala-
kuljetusperävaunuja sekä te-
kee nosturiasennuksia. Yri-
tyksessä suoritetaan myös 
alusteräasennuksia trakto-
reihin ja pyöräkoneisiin sekä 
erilaisia raskaan kaluston 
valmistus- hitsaus- ja kor-
jaustöitä. 

Huippuluokan tuot-
teet ja osaaminen on toimi-
nut markkinointina näky-

vyyden leviämisestä ympäri 
Suomea, pääkaupunkiseu-
dulle ja aina maan rajojen 
ulkopuolelle saakka. Yritys 
työllistä omistajaperheen jä-
senten lisäksi yhden vaki-
tuisen työntekijän ja tarvit-
taessa käytetään tilapäistä 
työvoimaa. 

Yritys on toiminut Tai-
valkosken Yrittäjien jäsene-
nä sen perustamisesta alka-
en. HT

Koillismaan Metallipaja 
Taivalkosken Vuoden Yrittäjä
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Retkiä runsaasti Taivalkosken 
Eläkeliittolaisilla 

Eläkeliiton Taivalkosken yh-
distys on aina retkeillyt usei-
ta kertoja vuodessa, mutta 
tämä syksy on täyttynyt ret-
kistä tavallista aktiivisem-
min. 

Kuusamon seurakun-
nan vieraaksi suuntasim-
me 20.10. kirkkoherra Tai-
na Mannisen kutsumana ja 
heti perään lauantaina 22.10. 
vuorossa oli jo perinteisek-
si tullut sokkoretki, joka se-
kin päätyi Kuusamoon Kuu-
samotalolle teatterin pariin. 

Eikä retket tähän lopu. 
Matkasimme jälleen Kuusa-
moon 23.11, tällä kertaa Kat-
ri-Helenan konserttiin Kuu-
samon kirkkoon sekä vielä 
joulukuun kolmantena mat-
kaamme pikkujoulun mer-
keissä Valkean Peuran valta-
kuntaan Posiolle. 

Kuusamon seurakunnan 
vierailumme ajatus on itänyt 
jäsenistömme keskuudes-
sa, päästä katsomaan Taina 
Mannista virassaan Kuusa-
mon kirkkoherrana. Samal-
la pääsimme tutustumaan 
kuusamolaisten vireään lau-
lukerhoon, joka kokoontuu 
viikoittain seurakuntatalolle 
laulamaan kanttorin johdol-
la ja miten suurella joukolla; 

70 – 100 henkeä joka ainoa 
kerta. Kun mekin vielä so-
vitimme 36 henkeä sekaan, 
niin seurakuntasali oli lä-
hes täynnä, aivan seinät pul-
listelivat väen paljoudesta. 
Meitä pidettiin hyvänä kah-
vitarjoilun ja laulujen sekä 
puheiden voimin. Seurakun-
tasalista Taina ohjasi meidät 
vielä tutustumaan Kuusa-
mon Pyhänristin Kirkkoon, 
jossa näimme ja kuulimme 
kirkon historiasta ja totta kai 
Taina piti meille pienen har-
taushetken.

Kiitokset Kuusamon Seu-
rakunnalle ja ennen kaikkea 
Kirkkoherra Taina Manni-
selle.

Sokkoretkellä
Taivalkosken Eläkeliittolai-
set ovat tehneet sokkoret-
kiä jo useana vuotena. Tänä 
vuonna retki järjestettiin 
22.10. Matkaan lähdimme 45 
hengen voimin linja-autolla 
”Atimalta”. Kello löi 10, kun 
Lehtoniemen Lauri käynnis-
ti Tuppuraisen linja-auton ja 
niin lähdettiin. Ensin kier-
ros Kosken Topparin pihal-
la ja sitten muutaman muun 
mutkan jälkeen nokka kohti 
Posiota. Taas muutama har-

hautuskierros ennen kuin 
käännyimme Valkean Peu-
ran valtakuntaan johtavalle 
tielle. Perillä meitä odotteli 
paikan isäntä Seppo Hirvo-
nen ja ohjasi meidät sisäl-
le kotaan. Siellä meitä odot-
ti paikan emännän loihtima 
poronkäristys sekä nokipan-
nukahvit päälle päätteeksi.

Ruokailtuamme jäi vie-
lä aikaa karaokellekin. Kun 
laulut oli laulettu, olikin jo 
aika kiittää isäntäväkeä ja 
lähteä jatkamaan hyvin alka-
nutta matkaa. Jaa mihinkäs 
sitten, Lauri ohjasi linja-au-
ton Posiolle, jossa kierreltiin 
ja kaarreltiin ennen kuin 
Lauri päättikin lähteä aja-
maan kohden Kuusamoa. 
Loppujen lopuksi päädyim-
me Kuusamotalolle, jossa 
asetuimme katsomoon  seu-
raamaan teatteriesitystä mu-
siikkikomedia Jättipotti. 
Näytännön päätyttyä koitti 
sitten  kotimatka joka kului 
arpajaisten arvonnan mer-
keissä.

Jos vanhat merkit pitää 
paikkansa, niin retkeilyt jat-
kuvat myös tulevana vuon-
na.

Pertti Parkkila
  

Pekka Käsmä Eläkeliiton 
Taivalkosken yhdistyksen 

puheenjohtajaksi
Eläkeliiton Taivalkosken yh-
distyksen perinteistä isän-
päiväjuhlaa vietettiin Taival-
kosken seurakuntatalossa. 
Olimme saaneet juhlaesiin-
tyjiksi Tenavatuvan iloisen 
joukon tulevia tenavatäh-
tiä ohjaajineen. He esittivät 
meille useita ajankohtaan ja 

tilaisuuteen sopivia lauluja.
Mikä on sen mieluisam-

paa eläkeläiselle, kuin nähdä 
ja kuulla lasten esiintymistä 
ja meille isille, papoille, vaa-
reille sekä ukeille se tuntui 
vieläkin paremmalta. Esiin-
tymisten päätteeksi nautim-
me mainioiden kokkiemme 

Isänpäiväjuhlaa vietettiin seurakuntatalossa. 

Tenavatuvan lapset ohjaajinen ilahduttivat esityksillään.

loihtimasta suussa sulavas-
ta täytekakusta kahvin kera.

Juhlan jälkeen jatkoimme 
syyskokousta, joka keskey-
tettiin aiemmin löytääksem-
me uuden puheenjohtajan 
yhdistyksellemme. Puheen-
johtajaksi vuodelle 2017 va-
littiin yksimielisesti Pekka 
Käsmä. Hallitukseen tulivat 
valituiksi Sylvi Huovinen, 
Ritva Ihme, Esko Inget, 
Veikko Määttä, Aaro Kos-
kela, Eine Pajulampi, Pertti 
Parkkila, Veikko Parviainen, 
Annikki Saarenpää, Eija Tai-
valkoski, Jouko Takanen ja 
Anja Tyni. 

Pertti Parkkila
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Heikki Herukka
Ranuantie 224, 93100 PUDASJÄRVI 
puh. 0400 125 296
heikki.herukka@kontio.fi

Vähän esimakua tulevasta:
Havannan kuu on komedia parista Jukolan ghetossa majaile-
vasta pikkurikollisesta, jotka päättävät yksissä tuumin kidna-
pata monimiljonäärin Taina-tyttären ja vaatia tämän jälkeen 
"lunttilappua" eli lunnaita. Kumpikaan Häkkisen veljeksistä 
ei ole ihan penaalin terävimpiä kyniä, joten sählinkiä riittää. 
Veljekset majailevat Cittarin lihatiskillä työskentelevän Piken 
luona, ja juonenkuvioissa ovat mukana vielä Jukolassa hau-
taustoimistoa pyörittävä Juuli, tämän narkolepsiasta ajoittain 
kärsivä apuri Hoss, paikallinen karaokekuningas Allu sekä tä-
män poliisivaimo Leila.

Haaveissa siintää Havanna, ja sinne matkattaisiin lunnasra-
hojen turvin. Miten mahtanee käydä? Onnistuuko panttivan-
kisuunnitelmat, vai löytyykö onni sittenkin omalta sohvalta 
pizzalaatikon ja kaljatölkin äärestä? 

Tikettejä voi jo varailla, p. 0400 670 430. 

Kesällä 2017 Taivalkosken teatteri esittää Herkonmäen 
katetulla teatterilla Taivalvaarantie 2 Simo 

Hämäläisen kirjoittaman komedian 

KÄTKÄLÄINEN JA ULKOMAAN ELÄVÄ
Ensi-ilta on 5.7.2017 klo 19, 

jonka jälkeen on esityksiä sunnuntaihin 6.8. saakka. 

Pertti Parkkila

Tapani Bakken kirjoittama ja 
Hanna-Leena Metsävainion ohjaama

HAVANNAN KUU 
komedia 

Taivalkosken Teatterissa 
S -Market Jokijussin alakerrassa 

Kauppatie 11 
Ensi-ilta on la 4.2.2017 klo 17, 

jonka jälkeen esityksiä on 
sunnuntaihin 26.3. saakka. 

Iso-Syötteen kupeessa si-
jaitseva, Timpan Kurkihir-
si Oy, yrittäjänä Timo Vä-
häkuopus, on erikoistunut 
hirsirakentamiseen, kuten 
yrityksen nimestäkin voi jo 
päätellä. Parin vuoden pääs-
tä 30 vuotta täyttävän yri-
tyksen omasta tuotemallis-
tosta voi valita mieleisensä 
omakotitalon, saunan, loma-
mökin tai piharakennuksen. 
Rakentaminen voidaan to-
teuttaa asiakkaan toiveiden 
mukaisesti.

Timpan Kurkihirren 
mökkimallistosta löytyy mo-
nen kokoista ja -mallista lo-
mamökkiä, joista voi löytää 
itseään miellyttävän mallin. 
Saunojen suunnittelussa on 
otettu huomioon muun mu-
assa tilantarve. Saunoissa 
on niin paljon tilaa, että niis-
sä sopii peseytymään hyvin. 
Omakotitalojen mallivalikoi-
masta löytyy sekä perintei-

Hirsirakennuksia asiakkaan 
toivomusten mukaan

sempää että nykyaikaisem-
paa talomallia.

Yrittäjällä on mahdol-
lisuus rakentaa myös ele-
menttirakennuksia, koska 
hän pystyy tekemään ele-
mentit valmiiksi yrityksen 
yhteydessä olevassa hallis-
sa. Timpan Kurkihirrellä 
on juuri valmistumassa ele-
menttirakenteinen laajennus 
Hotelli Iso-Syötteelle, jon-
ne valmistuu muun muassa 
kymmenen Aurora-sviittiä. 

Kurkihirren tuotevalikoi-
masta löytyy myös erilai-
sia piharakennuksia, kuten 
puucee, huvimaja, huvilin-
na, aitta, grillikota ja autotal-
li. Jos sopivaa mallia ei löy-
dy, niin nekin yrittäjä lupaa 
tehdä asiakkaan toivomus-
ten mukaisina.

Yrittäjä Timo Vähäkuo-
pus toimii aktiivisesti Pu-
dasjärven Yrittäjissä ja on 
sen hallituksen jäsen. Timo 
on myös veteraaniurheilua 
harrastava mies. Hän osal-
listui viime kesänä Austra-
liassa olleisiin veteraanien 
yleisurheilun MM-kisoihin, 
jonka kilpamatkan annista 
saadaan lukea tuonnempa-
na lisää.

Pudasjärven markkinoilla 
on ollut viime vuosina yrit-
täjien arpajaisten päävoit-
tona Timo Vähäkuopuksen 
rakentama pihakeittiö. Yrit-
täjä hymyssäsuin rakenta-
mansa hirsirakennuksen 
ovella.
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Syötteen Maansiirto Oy on 
Pudasjärven Vuoden yrittä-
jät 2016. Palkitseminen ta-
pahtui Pudasjärven kaupun-
gin ja Pudasjärven Yrittäjien 
toimesta yrittäjien pikkujou-
lussa lauantaina 26.11. Ho-
telli Iso-Syötteellä.

Jari Särkelä Syötteellä lip-
sahti maansiirtopuolen yrit-
täjäksi osittain vahingossa. 
Vuonna 1986 juuri koulunsa 
lopettaneena Särkelä pyrki ja 
tuli valituksikin Talonraken-
tajan linjalle ammattikou-
luun. Pauli Särkelällä oli 
kuskeista pulaa ja hän alkoi 
houkuttelemaan Jaria hom-
miinsa ensin kesänajaksi töi-
hin. Työn lomassa tuli sitten 
puheeksi, että jos Jari alkaisi-
kin vakituiseksi kuskiksi. 

–Koneiden kanssa tou-
hutessa ja tilin tupsahtaes-
sa säännöllisesti taskuun, oli 
aikaa mietiskellä myös am-
matinvalintaa. Syötteellä ra-
kennettiin silloin paljon ja 

Syötteen Maansiirto Oy 
Pudasjärven Vuoden Yrittäjä

rakennushommia kuulosti 
olevan tarjolla myös muual-
la. Siinä kesän aikana puhut-
tiin asiat sille mallille, että 
soitin syyspuolella ammat-
tikoululle, etten ota opiske-
lupaikkaa vastaan ja jatkoin 
konehommissa, Jari Särkelä 
muistelee konehommien al-
kuaikojaan.

Jari Särkelä ja Pauli Särke-
lä perustivat yhdessä Syöt-
teen maansiirto -yrityksen 
vuonna -93. Silloiseen ka-
lustoon kuului pari kaivin-
konetta ja traktoria sekä tie-
höylä ja kuorma-auto. Uusi 
yritys sai töitä Syötteeltä, 
mutta kiersi myös pitäjällä 
sekä kauempanakin urakoi-
massa. Hyvän suhdanteen 
aikana oli varaa uusia ja kas-
vattaa kalustoakin kysyn-
nän mukaan. Omistuspohjaa 
petrattiin vuonna 2007 ta-
pahtuneessa yrityskaupassa, 
jolloin Syötteen maansiirto 
Ky siirtyi kokonaan Jari Sär-

kelän omistukseen ja muut-
tui samalla osakeyhtiöksi. 

– Yrityskaupassa minun 
nimiin siirtyi koko silloinen 
maansiirron kalusto käsit-
täen lopulle kaksikymmen-
tä erilaista työkonetta ja kol-
me kuorma-autoa sekä koko 
varaosavarasto ja viisi vaki-
tuista renkiä. Siinähän sitä 
tulikin tavaraa ja vastuu-
ta könttäkaupassa kerrak-
seen. Hyvä siitä oli jatkaa 
omin voimin. Paulin kanssa 
touhutessa olin saanut hy-
vän koulutuksen työn ohes-
sa myös yrityspuolelle. Työ-
näkymät olivat suotuisat, 
niin kaupan tohti tehdä, ker-
toi Särkelä.

Paikkakunnalla maan-
rakennuspuolen rajallisten 
työmahdollisuuksien vuok-
si urakoitsijat ovat joutuneet 
kuskaamaan koneita ympäri 
maata, sinne mistä ovat ura-
koita saaneet.

–Työmaat kilpailutetaan 
nykyisin niin laajalla alueel-
la ja tiukaksi, ettei voi kos-
kaan olla varma mistä päin 
koneet savotoihin tulevat ja 
minne omat koneensa saa 
sovitettua. Onneksi isot fir-
mat palkkaavat paikalli-
sia aliurakoitsijoita. Ne li-
säävät paikallisten kone- ja 
automiesten työmahdolli-
suuksia, kertoo Särkelä ny-
kyisestä kilpailuttamistilan-
teesta.

Maansiirtoliikkeen kalus-
ton on oltava monipuolista 
niin kokonsa kuin kaluston-
kin osalta, että se voi ottaa 
kaikki tarjotut työtilaisuudet 
vastaan. Pudasjärvellä liki 
kaikki kaivinkoneet kuulu-
vat keskiraskaaseen sarjaan 
eli yli 22 tonnisiin koneisiin. 
Piharakentaminen on ollut 
viimevuosina konemiehiä 

työllistävä homma. Raskail-
la koneilla ahtaille pihoille ei 
pääse. Toinen erikoispiirre 
nykyisissä työmarkkinoissa 
on se, että ympärivuotiseen 
työskentelyyn päästäkseen 
yrityksen on oltava moni-
puolinen toimija. Peruska-
lusto ei enää riitä, vaan on 
oltava telamönkijää, mootto-
rikelkkaa, latukonetta, sekä 
maan-ajoon että lumitöihin 
soveltuvaa traktori- ja kuor-
ma-autokalustoa. Näiden li-
säksi vielä pyöräkuormaajia, 
tiehöyliä, lätkiä, jyriä ja vaa-
ituslasereita. Tällä kalustolla 
jo pystyy muutaman miehen 
pitämään talvenkin ylitse 
töissä, jos urakkalaskennas-
sa voittaa. 

– Urakoita laskiessa on 
otettavan monta erityiskoh-
taa huomioon. Jo työmail-
le vaadittava konekanta on 
yksi rajoittava tekijä. Toi-
nen yhtä tärkeä näkökoh-
ta on tarjouksien tekniset 

Pudasjärven Vuoden Yrittäjä Jari Särkelä yhdessä puoli-
sonsa Anna-Maija Särkelän kanssa. 

Palkittu Vuoden Yrittäjä Jari Särkelä käyttämässä kiitospuheenvuoroa. Palkinnon luovutti-
vat Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen sekä Pudasjärven yrittäjien puheenjoh-
taja Marko Rautio ja sihteeri Jaana Mourujärvi. 

ja laadulliset yksityiskoh-
dat materiaalien sekä vaa-
dittavien ainesten kohdalla. 
Näissä luotettavia asiantun-
tijapaleluja on hyvä käyt-
tää avukseen. Osaa tarjotuis-
ta urakoista pienyrittäjän ei 
kannata laskea ollenkaan. 
Nykyisissä työkohteissa on 
yhä enemmän myös eko-
logisuus ja imagokysymys 
nostettu yhä korkeammal-
le tasolle. Ennen ei ollut niin 
nuukaa, jos kone tiputteli 
rasvaa ja oli muutenkin nuh-
ruisen näköinen. Nyt kalus-
ton on oltava hyväkuntoista 
ja siistin näköisiä niin peltien 
alta kuin päältäkin mikäli 
mielii julkisempiin hommiin 
päästä, Särkelä huomauttaa.

Työtekijöiden työskente-
lyolosuhteet koneissa ovat 
parantuneet vuosi vuodelta. 
Ammattitaitoiset työntekijät 
ja heidän hyvinvointinsa on 
jokaisessa työpaikassa ensi-
arvoisen tärkeässä asemassa.

– Jos jostakin saa hyvän 
rengin, niin siitä on kyl-
lä pidettävä kiinni kynsin ja 
hampain. Kunnon kuskil-
le kannattaa maksaa muu-
tamasta rokulipäivästäkin 
ennemmin kuin lomaut-
taa hänet. Työntekijälle pi-
tää maksaa se mikä kuu-
lukin ja mielellään vähän 
enemmänkin. On hyvin ly-
hytnäköistä ajattelua kitsas-
tella palkoissa. Työntekijät 
ovat kuitenkin se voimava-
ra, mikä pitää yritykset liik-
keessä ja pystyssä. On myö-
häistä sitten haukotella, kun 
yrittäjän maine luihuna ura-
koitsijana on levinnyt lähi-
pitäjiä myöten ja renkejä ei 
saa enää itkemälläkään töi-
hin. Rehellisellä työllä työn-
antajia kohtaan ja rehellisesti 
renkejä kohtelemalla selviää 
pitkälle näissäkin hommissa, 
toteaa Särkelä. 

Rautio jatkaa Pudasjärven yrittäjien puheenjohtajana 

Pudasjärven yrittäjien syyskokoukseen osallistui kolmisenkymmentä henkeä. Edessä uu-
delle toimikaudelle valittu puheenjohtaja Marko Rautio ja varapuheenjohtaja Tommi Nis-
kanen.

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa Kaap-
pi- ja Levypalvelu Oy:n 
yrittäjä Marko Rautio. Va-
linta tehtiin syyskokoukses-
sa lauantaina 26.11. Hotelli 
Iso-Syötteelä. Hallitukseen 
valittiin Tommi Niskanen, 
Eero Oinas-Panuma, Jukka 
Kuha, Aila Repola ja Timo 
Vähäkuopus. Muina halli-
tuksen jäseninä ovat Reija 
Jokikokko, Mauno Sarajärvi, 
Matti Räisänen, Janne Määt-
tä ja Jaana Mourujärvi. 

Toimintasuunnitelmassa 
asetettiin tavoitteeksi, että 
yrittäjäjärjestön toiminta ko-
ettaisiin entistä enemmän 
tarpeelliseksi ja hyödyllisek-
si jäsenistön keskuudessa. 
Järjestön yhtenä tarkoituk-
sena on auttaa yrittäjiä jak-
samaan ja antamaan eväitä 

hyvinvointiin.
Yrittäjien edunvalvonta 

on järjestön tärkeimpiä teh-
täviä. Yrittäjien vaikutus-
mahdollisuuksia paranne-
taan kunnalliselämässä ja 
tuodaan keskusteluun mu-
kaan pk–yritysnäkökulmaa. 
Ensi kevättalven kuntavaa-
leihin pyritään kannusta-
maan yrittäjiä ehdokkaik-
si. Osallistutaan kaupungin 
elinkeinotoimen ja yhteis-
työkumppaneiden järjes-
tämiin yrittäjäiltoihin sekä 
huomioidaan Yrittäjän päi-
vä 5.9. 

Vilkasta ja säännöllistä 
Senioriyrittäjien toimintaa 
kannustetaan jatkumaan.

Paikallisena jäsenetuna 
tarjotaan jäsenyrityksille tu-
ettuja lippuja Virkistysui-
mala Puikkarin kuntosaliin 

ja uimalaan. Markkinat jär-
jestetään perinteisesti hei-
näkuun alussa ja pidetään 
pikkujoulu marraskuun lo-
pulla.

Tavoitteena on ensi 
vuonna nostaa yhdistyksen 
nykyistä 131 jäsenmäärää.

Kaupungin ajankohtaiset 
kuulumiset kertoi kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen.

Kokoukseen osallistui 
kolmisenkymmentä yrittä-
jää. 

Puheenjohtajana toimi 
Teuvo Perätalo ja sihteerinä 
Jaana Mourujärvi. 

Yhdessä olemista jatket-
tiin pikkujoulun merkeissä, 
jossa Pudasjärven Vuoden 
Yrittäjänä palkittiin Jari Sär-
kelä, yritys Syötteen Maan-
siirto Oy. Kaupungin omaa 
yrittäjäpalkintoa oli luovut-

tamassa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. 

Timanttisen yrittäjäristin 

yli 40 vuoden yksityisyrittä-
jänä toimimisesta sai Juhani 
Falck, Sarakylän Kivi Oy. 

Pikkujouluun osallistui 
75 henkeä. HT
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Suomen yrittäjien timant-
tinen yrittäjäristi luovutet-
tiin Pudasjärven Yrittäjien 
pikkujoulussa yli 30 vuotta 
yrittäjänä toimineelle Juhani 
Falckille, nykyinen yritys Sa-
rakylän Kivi Oy.

Falck on koulutuksel-
taan tietokoneteknikko, jo-
hon ammattiin hän valmis-
tui 1970-luvun puolivälissä 
Raahen tietokonealan op-
pilaitoksesta. Valmistumi-
sen jälkeen Falck toimi si-
vutoimisena yrittäjänä aina 
70-luvun lopulta 90-luvun 
alkupuolelle tehden mm. ali-
hankintatöitä työnantajal-
leen. 

- Kun työnantaja muut-
ti Helsinkiin, en halunnut 
muuttaa pois Nummelas-
ta, jossa tuolloin asuin. Tuo-
hon aikaan tuntui riittävän 

Timanttinen yrittäjäristi pitkästä yrittäjätaipaleesta
tekemistä, joten perustin 
1991 Perniön Teijolle elekt-
roniikan kokoonpanoa teke-
vän yrityksen. Assy Oy toi-
mii edelleen Salossa ja yritys 
on erikoistunut tasokkaa-
seen sopimusvalmistukseen 
elektroniikkateollisuudelle, 
Falck kertoi omistamastaan 
Salon yrityksestä.

Assy Oy:n toimialana 
on kalustettujen piirilevy-
jen valmistus elektroniikka-
teollisuudelle, elektroniikan 
ja komponenttien myynti, 
maahantuonti, vienti, suun-
nittelu ja alan alihankinta- ja 
kokoonpanotyöt. 

1990-luvun puolella Falck 
perusti Sarakylän Elekt-
roniikka Oy:n, joka teki ali-
hankintatöitä mm. Assy 
Oy:lle. Myöhemmin Falck 
myi Sarakylän Elektroniikan 

pois ja perusti vuonna 1996 
Sarakylän Kivi Oy:n.

- Kävin vanhimman 
poikani kanssa Paimios-
sa kivenhiontakurssin ja 
ajatuksenani oli saada kiven-
hionnasta mukava harrastus 
eläkevuosien varalle. Sara-
kylän Kivi Oy:n toiminta oli 
alkuun hiljaiseloa, johon on 
ajan saatossa tullut virkeäm-
pää toimintaa. Nykyisin teen 
alihankintatöinä elektronii-
kan kokoonpanotöitä sekä 
erilaisia kaiverruksia ja hion 
korukiviä koruntekijöille, 
Falck kertoi. 

Juhani Falck kertoi muut-
taneensa vuonna 1997 Sara-
kylään, jossa asuu Sarakylän 
Raiskionvaaralla talouden-
hoitajansa Pirkko Kortesal-
men kanssa. 

- Sarakylällä on muulloin 

Sarakylän Kivi Oy 
yrittäjä Juhani Falck 

palkittiin timanttisella 
yrittäjäristillä yli 30 vuoden 
yksityisyrittäjänä toimimi-

sesta. Vierellä taloudenhoi-
taja Pirkko Kortesalmi. 

melko hiljaista paitsi Vattu-
markkinoiden aikaan. Ky-
läseuran tai Pudasjärven 
Yrittäjien toimintaan en ole 
juurikaan ehtinyt. Sarapirtin 
tansseihin olen sentään ehti-
nyt ja siellä olen ollut myös 
järjestysmiehenä. Lähin naa-
purimme on 1,5 kilometrin 
päässä. Yritykseni vuoksi 
joudun väliin käymään Sa-
lossa, koska työpaikathan 
täällä eivät ole aivan vieres-
sä, Falck heittää huumorilla.

Autojen hemmottelupiste avattu Pudas-Koneessa 
Huhtikuusta lähtien uusis-
sa toimitiloissa ST1 poltto-
ainemyynnin vieressä toimi-
va Pudas-Kone on avannut 
autojen pinta- ja sisäkäsitte-
lypisteen, jossa suoritetaan 
autojen käsin pesua, neste-
vahauksia, lasien pinnoituk-
sia, sisäpuhdistuksia sekä 
tarvittaessa painehuuhtelu-
laitteella verhoilu- ja penkki-
en pesua kilpailukykyiseen 
hintaan. Yrittäjä Kyösti Hök-
kä kertoi kiinteistössä ole-
van kyseiseen tarkoitukseen 
sopivaa tyhjää hallitilaa, jos-
sa toiminta on ollut mahdol-
lista käynnistää.

Uutta palvelua tehdään 
nykyisellä asiaan kuulu-
van koulutuksen saaneel-
la henkilökunnalla, ja käy-
tössä on vain laadukkaita ja 
nykyaikaisia tuotteita, kuten 
Nanolex, Collinite, Scholl 
Concepts ja Monello.

-Tarjoamme nyt autoili-

Pudas-Koneen uusiin 
palveluihin kuuluu muun 
muassa autojen pinta- ja

sisäkäsittelyt. Kuvassa 
Samuel Hökkä valmistelee 
lasin pinnoitusta ja vieres-

sä seuraavat Henri ja 
Kyösti Hökkä.

joille mahdollisuuden hem-
motella autoaan ja huol-
lattaa autonsa maalipinnat 
hyvään kuntoon, jonka jäl-
keen maalipinta antaa autos-
ta paljon paremman kuvan 
ja se nostaa auton arvoakin. 
Hyväkuntoinen ja huollettu 
maalipinta on myös helppo-
hoitoinen. Raitilla näkee kal-
liitakin autoja, joiden maa-
lipinnat on jätetty jostakin 
syystä hoitamatta, harmitte-
lee Hökkä. 

Pudas-Koneen tarjoama 
autojen detaljointipalvelu on 
uutta paikkakunnalla. Hök-
kä kertoi kovavahauksesta ja 
kestopinnoitteesta, jolla lu-
vataan jopa kahden vuoden 
suojaa. Pinnoitus olisi suosi-
teltavaa tehdä heti jopa upo-
uudelle autolle, jotta varmis-
tetaan pinnan säilyminen 
hyvänä sekä pinnan helppo-
hoitoisuus.

Kestopinnoite vaatii au-

ton maalipinnalta lähes täy-
dellistä virheettömyyttä, se 
tehdään huolellisella pohja-
työllä ja hiomisella. Kesto-
pinnoitteen ja maalipinnan 
koneellisen hiomisen koh-
dalla työajoissa puhutaan 
1-2 vuorokaudesta, mut-
ta Pudas-Kone tarjoaa myös 
yksinkertaisempia maalipin-
nan hoitopalveluita, kuten 
kovavahausta sekä muita 
vaatimattomampia pinnan 
käsittelyjä. Yksi kysytyimpiä 
palveluita onkin tuulilasien 
pinnoitukset, jotka paranta-
vat ajomukavuutta sekä tur-
vallisuutta. 

Fysioterapeuttien suoravas-
taanotto laajenee jo Pohjois-
Suomessakin. Ensimmäiset 
fysioterapeutin suoravas-
taanotot aloitettiin maas-
samme yli 10 vuotta sitten 
kun täydennyskoulutusta 
alettiin järjestää aluksi kun-
nallisen ja vähitellen myös 
yksityissektorin fysiote-
rapeuteille. Terveystietei-
den maisteri, fysioterapeut-
ti Mari Halkolalla on pitkä 
ammattiura ja hän on jat-
kuvalla opiskelulla edistä-
nyt niin kliinistä kuin yrit-
täjäosaamistaankin. Hän 
innostui suoravastaanotto-
toiminnasta vuonna 2005 
tavatessaan Melbournes-
sa kongressipäivillä skan-

Fysioterapeutin suoravastaanotolla nopeasti hoitoon
dinaavisia kollegoja, joil-
la suoravastaanotto oli jo 
käytössä. Halkola pätevöi-
tyykin joulukuun alussa 
Lapin Ammattikorkeakou-
lusta ja aloittaa fysiotera-
peutin suoravastaanoton 
Pudasjärvellä Kiifys Oy yri-
tyksessään Varsitie 12:ssa ja 
Kiimingissä, joissa hänel-
lä rinnalla toimii fysiatrik-
si erikoistuva lääketieteen 
tohtori Jani Takatalo.

Käytännössä fysiotera-
peuttien suoravastaanoton 
ajanvaraushenkilö varmis-
taa tarkistuslistan avul-
la yhteyttä ottavan poti-
laan tules-vaivan tilanteen 
ja ohjaa suoraan fysiotera-
peutin vastaanotolle tai tar-

vittaessa lääkärin arvioita-
vaksi. Suoravastaanotolle 
pääsee yleensä muutamas-
sa päivässä, jolloin fysiote-
rapeutille on varattu 1-1½ 
tuntia potilaan kliiniseen 
tutkimiseen, hoitamiseen 
ja yksilölliseen ohjaami-
seen mm. omahoidossa ja 
käsikauppakipulääkkeiden 
käytössä.

Potilas voi tulla fysiote-
rapeutille jatkokontrolliin 
tilanteen uudelleen arvioi-
miseksi. Lääkärin konsul-
tointi tai vastaanotto on tar-
peen, kun potilas tarvitsee 
voimakkaampia kipulääk-
keitä tai kokonaislääkityk-
sen tarkistamista sekä kun 
fysioterapeutin päättelyn 

perusteella oireet johtuvat 
muusta kuin tule-sairau-
desta, tilanne on vaikea ja 
voi vaatia jatkotutkimuksia.

Fysioterapeuttien suora-
vastaanoton hyötynä on no-
pea ja oikea-aikainen hoi-
toon pääsy. Tules-ongelma 
ei ehdi pitkittyä, jolloin ar-
keen ja työhön paluu no-
peutuu sekä hoitojaksot ly-
henevät. Nopeasti hoitoon 
päässyt asiakas on tyyty-
väinen, kun toimintakyvyn 
heikkenemistä ei juuri ehdi 
tapahtua eikä jatkohoitoa 
välttämättä tarvita. Run-
saasti lääkäreiden vastaan-
ottoaikaa vievät tuki- ja lii-
kuntaelinvaivat hoituvat 
kustannustehokkaasti il-

Mari Halkola on toiminut fy-
sioterapeuttiyrittäjänä Pu-
dasjärvellä helmikuusta 
2015 lähtien. 

man lääkärin vastaanottoa. 
Kustannustehokkuutta on, 
kun potilas saa fysiotera-
peutin suora-vastaanotol-
la ohjauksen kivun hoitoon 
ja aktiiviseen harjoitteluun. 
Suurin osa potilaista ei tä-
män jälkeen enää tarvitse 
lääkärissäkäyntiä. Asian-
tuntijafysioterapeuttien 
suoravastaanotto tuottaa 
tutkitusti myös kustannus-
säästöjä, joita sote-uudis-
tuksessa tavoitellaan.
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Juha Timonen 50 v:

Rakentamisessa jatkuvan muutoksen keskellä
Rakennusliike Asuntoinsi-
nöörien toimitusjohtaja Juha 
Timonen saavuttaa 8.12. 
50-vuotismerkkipäivän. 
Hän kertoi Asuntoinsinöörit 
Oy:n olevan äitinsä Tuulik-
ki Timosen ja kahden veljen-
sä vuonna 1980 perustama 
yritys, jossa hänen insinöö-
ri-isänsä Heikki Timonen oli 
myöhemmin yrittäjäksi ryh-
dyttyään myös aktiivisesti 
mukana. 

-Rakennusalan ensiopit 
sain kotoani, jossa pääsin 
alaa ja yritystoimintaakin 
jollakin tavalla seuraamaan 
ja usein kävin isän mukana 
rakennustyömaillakin, dip-
lomi-insinööriksi opiskellut 
Juha Timonen mainitsi ra-
kennusalan alkutahdeista.

Timosella on kaiken kaik-
kiaan 23 vuoden kokemus 
yritysmaailmasta. Alkuai-
koina hän toimi perusta-
missaan yrityksissä, kunnes 
siirtyi vuonna 2006 töihin 
vanhempiensa omistamaan 

yritykseen ja myöhemmin 
toimitusjohtajaksi. 

Rakennusliike Asuntoin-
sinöörit Oy:llä on pitkäaikai-
nen kokemus niin asunto-
tuotannosta kuin liike- kuin 
toimitilojen rakentamisesta. 
Omana tuotantona yritys on 
aiemmin tehnyt pientaloja ja 
etupäässä rivitaloja. Mökki-
rakentamisen puolella yri-
tys on toiminut etenkin 1980 
- 90-luvuilla, jolloin liike oli 
mukana muun muassa Syöt-
teen alueen mökkibuumissa.

-Nykyisin olemme teh-
neet etupäässä korjausra-
kentamista ja saneerauk-
sia sekä laajennushankkeita. 
Asiakaskuntamme koostuu 
sekä yksityisestä että julki-
sesta sektorista, Timonen 
kertoi. 

Kovaa kilpailua
Toimitusjohtaja Timosen 
mukaan rakennusala on ny-
kyisin hyvin kilpailutettu ja 
selviytyminen toimialalla 

vaatii kovaa työtä. Sellaiset 
ajat ovat hänen mielestään 
takanapäin, jolloin työmaa-
kohteen sai oman paikka-
kunnan urakoitsija.

-Nykyisin työmailla toi-
mitaan monien alihankkijoi-
den ja -urakoitsijoiden kans-
sa, joten se tuo mukanaan 
töiden yhteensovittamisen 
paineet. Valvonnassa on sen 
vuoksi oltava tarkkana, että 
työt tulee tehtyä sillä tavalla 
kuin on tarkoitus, hän sanoi 
ja mainitsi yrityksen toimin-
ta-alueena nykyisin olevan 
Pudasjärvi ja Oulun talous-
alue.

-Pudasjärvellä on ollut 
hyvin saatavilla rakennus-
miehiä ja rakennustontteja. 
Uusien asuntojen asiakas-
kunta on nykyisin pääasi-
assa varttuneempaa väkeä. 
Lapsiperheet hankkivat pää-
asiassa isoja ja vanhempia 
taloja, Timonen mainitsi ja 
kertoi rakennusalan olevan 
jatkuvassa muutoksessa. 

-Rakentamisen olosuh-
teet ja toimintaympäristö 
muuttuu melkeinpä päiväs-
tä toiseen jo sääolojen takia. 
Ne tuovat aina uusia haas-
teita esimerkiksi työtur-
vallisuuteen. Yrityksemme 

nopea reagointikyky mah-
dollistaa rakennushankkeen 
entistä paremman hallinnan 
työmaan muuttuvissa olo-
suhteissa. 

Juha Timosen perheeseen 
kuuluu vaimo Taina ja yksi 

työelämässä ja kaksi opiske-
lemassa olevaa lasta. Juha 
harrastaa liikuntaa, vapaeh-
toistoimintaa Pudasjärven 
reserviupseerikerhossa ja 
leijonatoiminnassa. Merkki-
päivänä hän on matkoilla. 

Lauri Mikkonen jatkaa PPY:n puheenjohtajana

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät valitsivat lauantaina 5.11. 
Kuusamon Rukalla pidetys-
sä vuosikokouksessa aluejär-
jestön puheenjohtajana jat-
kamaan Oulun Neon Oy:n 
toimitusjohtaja Lauri Mikko-
sen Kiimingistä. Valomainos-
laitteita valmistava, asentava 

ja kunnossapitävä yritys si-
jaitsee Haukiputaan Kellos-
sa, jossa se on toiminut vuo-
desta 1989. 

Hallituksessa jatkaa muun 
muassa Marko Rautio Pudas-
järveltä, varajäsenenä Tom-
mi Niskanen. Kaikkiaan hal-
lituksessa on puheenjohtajan 

lisäksi 20 jäsentä. 

Ruskon Betoni  
Maakunnallinen 
yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät luovuttivat vuosikokouk-
sen iltajuhlassa Vuoden 2016 
Maakunnallisen Yrittäjäpal-
kinnon oululaiselle Ruskon 
Betoni Oy:lle, pääomistaji-
na Martti ja Kirsti Väänänen. 
Alkuvaikeuksien jälkeen yri-
tys on kehittynyt ja kasvanut 
vuosien varrella lähes koko 
maan laajuiseksi. 

Vuodesta 1989 lähtien yh-
tiön yksi betoniasema on si-
jainnut myös Pudasjärvellä 
valtatie 20 varrella Kivarin-
tiellä, noin kahdeksan ki-
lometriä Pudasjärven taaja-
masta Kuusamon suuntaan. 
Betoniaseman hoitajana toi-

mii Leo Tolkkinen. 
Ruskon Betonin päätuot-

teena on valmisbetoni. Lisäk-
si tehdään betonielementtejä, 
-putkia, -kaivoja ym. betoni-
tuotteita. Yritys on mukana 
rakentamassa myös vesivoi-
maloita ja kaivoksia siirrettä-
villä tehtailla. 

RB:n konserniin kuuluvat 
tytäryhtiöt Napapiirin Betoni 
Oy ja JA-KO Betoni Oy sekä 
sisaryhtiö KiBe Oy ja sen ty-
tär Gällivare Betong AB. Teh-
taita on 32 eripuolilla Suomea 
ja yksi Jällivaarassa. Tehtaat 
työllistävät noin 220 hlöä ja 
lisäksi alihankkijat työnteki-
jöineen, kertoi toimitusjohta-
ja Martti Väänänen. 

Yhtiössä tehtiin osasuku-
polvenvaihdos viisi vuot-
ta sitten. Lapset Päivi, Paula, 
Risto ja Katri tulivat mukaan 

yhtiön osakkaiksi. Katri ja 
Risto työskentelevät yhtiössä 
ja Risto on tytäryhtiöiden toi-
mitusjohtaja. 

-Kotimaisuus on yritykses-
sämme vahva arvo ja omista-
juus on haluttu pitää omassa 
perheessä, kertoi Väänänen. 

Vuoden Yksinyrittäjä-
nä palkittiin Juhlaguru Jen-
na Antinmaa Oulusta. Vuo-
den Kaupantekijänä 2016 
palkittiin Akkutalo Esko 
Markuksela Oulusta. Poh-
jois-Pohjanmaan Vuoden 
puheenjohtajana palkittiin 
Siikalatvan Yrittäjien puheen-
johtaja Tanja Heikkonen. 
Vuosikokoustapahtuman yh-
teydessä vietettiin myös Kuu-
samon Yrittäjien 50-vuo-
tisjuhlaa, jota Pudasjärven 
Yrittäjät muisti onnittelulla. 

Yrittäjyys vaatii  
rohkeutta
Lauantain iltajuhlan juhla-
puhuja Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Mikael Pen-
tikäinen totesi yrittäjyyden 
vaativan edelleen rohkeutta. 

-Työ yrittäjyyden hyväk-
si on sosiaalisesti ja taloudel-
lisesti terveen yhteiskunnan 
rakentamista. Se on ylisu-
kupolvista työtä, joka palve-
lee meidän lapsiamme, totesi 
Pentikäinen. 

Juhlassa oli paikalla ja 
yrittäjien tavattavissa myös 
kuusamolainen kansanedus-
taja Ulla Parviainen.  

Vuosikokoukseen lauan-
taina osallistui noin 100 hen-
keä ja iltajuhlaan noin 150. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Yrittäjistä vuosikokousedustajina olivat Jaa-
na Mourujärvi, Aila Repola, Marko Rautio ja Heimo Turu-
nen.

Kolmannelle 2-vuotiskaudelle PPY:n puheenjohtajaksi valittu Lauri Mikkonen (toinen oikealla) muisti vuosikokouksessa 
kuusamolaistuotepaketilla aluejärjestön työntekijöitä; Tommi Sirviö, Paula Pihlajamaa, Milla Raappana, Tiina Talala, Kirsi 
Anttila, Sari Reinikainen-Laine ja Marjo Kolehmainen. 

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnallisina yrittäjinä palkittiin 
tänä vuonna Ruskon Betoni Oy Oulusta. Palkinnon ottivat 
vastaan toimitusjohtaja Martti Väänänen ja tytär Katri Vää-
nänen, myös yhtiön osakas. 

Juha Timonen  rakennustyömaalla Pudasjärvellä yhdessä työntekijöidensä  Tero Hemmi-
län ja Eero Takkisen kanssa. 



22 23nro 48PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.12.2016 2.12.2016nro 48

PALVELUHAKEMISTO

201622 JOULUINEN SYÖTE

Alko
 •  Pudasjärvi 020 711 2843
 •  Taivalkoski 020 711 2847
 •  Tilauspalvelu 
  Tunturi Market Iso-Syöte
  044 083 8668

Ambulanssi Hätänumero 112

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

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

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

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

Caravan alue
 •  Syöteresort Caravan 
         0400 499 215

Hammashoitola
 •  Pudasjärvi 040 826 6541
 •  Taivalkoski 040 860 9006

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

Hevospalvelut/Ratsastusta
 •  Kelosyötteen Talli 
  040 501 2895

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

Hostellit, retkeilymajat
 •  Syötteen Kyläyhdistys
  retkeilymaja 045 673 3418

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

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

Kansallispuisto
 •  Syötteen kansallispuisto
  040 583 1608

Kaupat
 •  Syötekylän Kauppa
  0440 322 652
 •  Tunturi Market Iso-Syöte 
  0440 838 668
 •  Pietan puoti 044 721 110

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

Kiipeilyseinä
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Kivikoruja
 •  Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441

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

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

Kuntosali
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Kynsihoitola
 •  Tarjan Kynsistudio 
  Syötekylän Kaupalla 
  040 733 0100

Leirikoulut
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

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

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

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

Majoitusvälitys
 •  Syötteen keskusvaraamo
  08 823 400

Matkailu
 •  Syötteen Matkailuyhdistys 
  Soile Pitkänen 0440 204 262

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

Observatorio
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

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

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

Polttoaineet
 •  Syötekylän Kauppa
  0440 322 652

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

Pudasjärven Kaupunki
 • 08 5875 5300

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

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

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

 •  Kelosyötteen kotakahvila 
  040 765 202
 •  Syötteen luontokeskus 
  0206 39 6550
 •  SyöteResort 
  Pärjänkievari 0400 499 216
 •  Tunturi Pub Iso-Syöte  
  044 083 8668

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

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

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

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

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

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

Tilausliikenne
 •   Nevakivi Oy 08 822 052

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

Urheiluvälinekaupat:
 •  Kesport Pudasjärvi 
  0400 198 410
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täytesuklaa-
konvehti 

150 g

10,-
5 RASIAA

2,19
ras

viola
tuorejuustot

200 g

6,50
kpl

kypsä 
viljaporsaan 

pikku kinkku 1 kg

toffifee
konvehti

400 g

1,65
kpl

joulu-
limppu

500 g

2,95
pss

leivon
piparkakku

800 g

2,95
pss

leivon
sokerikorppu

800 g

2,99
pkt

3,99
pkt

ei vanilja

pingviini
maustetut

kermajäätelöt 1 litraa
laktoositon 

10,-
2 RASIAA

9,95
pkt

juhlapöydän 
konvehti

3x300 g

lasimalja
huure kannella

MUUMI UUTUUKSIA:

Tänään pe 2.12.
TARJOAMME

JOULUKAHVIT
tortun ja piparin 

kera klo 10-17!

muumi 
vuoret body 
koot 56-86 cm

13,90
kpl

s-haisuli ja
pikku myy
body

13,50
kpl

s-taikatalvi
body
sininen ja pinkki

13,90
kpl

muumi
hyppy
housut
koot 92-110 cm

18,90
kpl

6,90
kpl

Cosmo
joulupussi 80 g

trolls
värityssetti

8,95
pkt

joulun
tasaraha
paketointi

2,00
tuote

tasaraha
leivonta-
välineet

2,00
tuote

musta

12,50
kpl

jalallinen
karamelli-
malja kirkas

10,95
kpl

punainen

12,95
kpl

1,00
pss

1,99
pss

Cosmo
joulupussi 170 g

airam
paperitähti
50 cm valkoinen

5,90
kpl

66 cm harmaa/hopea

12,95
kpl

frozen
värikynät
50 kpl, peltirasia

13,95
ras

ahkio
pilkki-
teltalla

395,-

moottori-
kelkan/
mönkijän 
talousreki

395,-

495,-
mönkijän
lumenpusku-
levy
+ asennuspaketti

495,-
moottori-
jääkaira
150 mm

395,-

puun-
halkaisukone
52 cm ja 1500W

159,-

klapisirkkeli
terä 400 mm

159,-
poltto-
moottori 
puun-
halkaisukone
10 tonnin

595,-

hornet
kaasuliesi
50 cm

395,-

dometiC
kaasu-
jääkaappi 60 l
akku, sähkö ja kaasu

399,-
sari 90
kaluste-
ryhmä
valkoinen

199,-

taulu-tv

249,-
sisustus
sähkötakat

129,-
aito
kota
kamina

799,-

timCo
petrooli-
lämmitin
2,5 kW

99,-

thermo plus
kaasu-
lämmittimet
sopii 11 kg kaasupullo

89,-

moottori-
kelkan/
mönkijän 
tukkireki

alkaen

alkaen

palvelemme 
itsenäisyyspäivänä

ti 6.12. klo 11-18!

lillevilla
vierasmaja 20

VAIN 1 kpl jäljellä

rakolato
10 m2

990,-
VAIN 1 kpl jäljellä 1590,-

iso ahkio 212 cm
- vetoaisalla
- lumisuojalla

295,-
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

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

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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

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

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

TERAMERI

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu 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 ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640
Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

Parturi ja Klassiset Ripsipidennykset

Avoinna ti-pe klo 10-17 
parturiin myös ilman 

ajanvarausta

P. 040 735 2709 
Kauppatie 2, 

Anon Aseen talo

PARTURI ja RIPSIPIDENNYKSET

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

MAANRAKENNUSTA PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

VUOKRATAAN

Eläkeläispariskunta etsii vuok-
ra-asuntoa Pudasjärven kes-
kustan tuntumasta, p. 0400 
952 152.

Annetaan viime kesänä syn-
tyneitä suloisia kaneja. P. 040 
524 2541.

Kirkkomusiikkiviikko päät-
tyy Pudasjärven kirkkokuo-
ron konserttiin 4.12. kello 
13, jossa julkistetaan kuoron 
uusi levy, ”Turvassa suoje-
lusenkelin”. 

Kuoro on valmistautu-
nut levytykseen vajaan vuo-
den. Äänitteellä esiintyvät 
kirkkokuoron lisäksi sopraa-
no Henna-Mari Sivula, sel-
listi Mikael Säily ja pianis-
ti Kaisa Alasaarela. Huilua 
soittaa Hannele Puhakka.  
Nauhoitukset tehtiin Hau-

Kirkkokuoron levyn julkistamiskonsertti
kiputaan seurakuntakeskuk-
sessa syyskuun 9 ja 10 päivä. 

Levyn tuotto menee Tuki-
kummit-säätiön ja seurakun-
nan musiikkityön hyväksi. 
Levyä on myytävänä julkis-
tamiskonsertista alkaen 18 
euron hinnalla. Konsertissa 
on mukana myös Tukikum-
mit-säätiön asiamies, Pudas-
järven aikaisempi vt kirk-
koherra Pekka Asikainen. 
Julkistamiskonsertissa esiin-
tyvät kirkkokuoron lisäk-
si sopraano Henna-Mari Si-

vula, sellisti 
Mikael Säily. 
Säestyksistä 
vastaavat An-
na-Elina Jaak-
kola ja Hanne-
le Puhakka.

Tervetuloa 
konserttiin!

Jukka 
Jaakkola

Viikonloppuna vietetään pik-
kujoulujen iloista aikaa. 

Lauantaina tanssimaan 
pääsee Hetepirtillä, jossa Pik-
kujoulutanssit alkavat kello 
21. Tanssimusiikin tahdit ta-
kaa Trio Naseva.

Lauantaina Hotelli-ravin-
tola Kurenkoskessa on myös 
vauhdikasta menoa, kun siel-
lä esiintyy tanssikansan suo-

Tanssien pikkujouluja

sikki Ässät.
Ässät-yhtyeen hittien tah-

tiin parketti täyttyy varmasti.
Myös Syötteellä on luvassa 

live-musiikkia viikonloppuna. 
Esimerkiksi lauantaina hotel-
li Iso-Syötteellä soittaa tans-
siorkesteri Menox.

Vuonna 2030 Pohjois-Poh-
janmaalla on 24 000 nykyis-
tä enemmän 75 vuotta täyt-
täneitä. Väestön ikääntyessä 
hyväkuntoiset eläkeikäiset 
ovat iso läheisavun resurssi 
yhteiskunnassa.

Pohjois-Pohjanmaal-
la onkin jo panostettu pal-
jon omaishoitoon. Yli 75 
vuotiaista 6,3 prosenttia on 
omaishoidon tuen piirissä. 
Se on yksi maakuntien kor-
keimmista omaishoidon kat-
tavuuksista. Koko maan kes-
kiarvo on 4,5 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla on 
kotihoidossa iso ryhmä asi-
akkaita, joiden avun tarve 
on vielä pieni. Kun avun tar-
ve on vielä pieni, pitäisi ko-
tihoidon vaihtoehtona olla 
tarjolla nykyistä enemmän 
ryhmämuotoisia palveluja 

ja eri toimijoiden järjestämiä 
matalan kynnyksen palvelu-
ja. Kärkihankkeessa kehite-
tään yhteistyötä maakunnan 
eri toimijoiden kesken.

Kotona asuvien iäkkäi-
den määrää on mahdollista 
Pohjois-Pohjanmaalla lisätä. 
Se edellyttää, että intensii-
vistä kotihoitoa lisätään, jot-
ta myös paljon palveluja tar-
vitsevat voisivat useammin 
asua kotona pidempään, in-
tensiivistä kotihoitoa tarvi-
taan enemmän.

Maakunnassa intensiivis-
tä kotihoitoa saavien osuus 
asiakkaista on 15 prosent-
tia, kun koko maan keskiar-
von on 12 prosenttia. Joilla-
kin alueilla Suomessa tämä 
osuus on jopa 20 prosenttia 
asiakkaista. Kärkihanke ke-
hittää kotihoidon toiminta-

malleja.
Pohjois-Pohjanmaan 

kunnissa tarvitaan vielä yh-
tenäistämistä iäkkäiden pal-
velurakenteeseen. Vanhus-
palvelulain seurannassa 
havaittiin alueen kuntien vä-
lillä eroja mm. palveluasu-
misen riittävyydessä. Erilai-
sia asumisen vaihtoehtoja 
tarvitaankin alueella lisää.

Alueen muutosagent-
ti sovittaa yhteen iäkkäiden 
palvelujen kokonaisuutta 
Iäkkäiden palveluja kehite-
tään hallituksen kärkihank-
keessa, jonka tavoitteena on 
saada iäkkäille sekä omais- 
ja perhehoitajille nykyistä 
yhdenvertaisemmat, parem-
min koordinoidut ja kus-
tannusten kasvua hillitsevät 
palvelut. Hankkeesta rahoi-
tetaan myös maakuntien 

alueilla toimivien muutosa-
genttien toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaalla 
muutosagenttina toimii Rita 
Oinas. Muutosagentin kes-
keisin tehtävä on muodostaa 
maakuntaan yhteen sovitet-
tu iäkkäiden palvelujen ko-
konaisuus.

– Kärkihankkeen tavoit-
teen mukaisesti Pohjois-
Pohjanmaan maakunnassa 
luodaan, kokeillaan ja juur-
rutetaan kotihoidon sisältöä 
kehittäviä toimintamalleja. 
Näissä otetaan huomioon 
iäkkäiden osallisuuden li-
sääminen, digitalisaation 
hyödyntäminen, tiedolla 
johtaminen sekä valinnan-
vapauden lisääntyminen, 
muutosagentti kertoo.

Pohjois-Pohjanmaalla on 
satsattu paljon omaishoitoon
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy
”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luontokeskuksel-
la 3.11.-28.1. klo 10-16.
Takaisin kotiin - Arja Äikäksen metalligrafiikkaa 15.11.-30. 12.  Näyttely 
avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1.
Syötteen talven avaus ja koko perheen pikkujoulut pe-ti 2.-6.12. 
Tulijan ystävänä ja tukena -koulutus la 3.12. klo 9.30-17. Hotelli Iijoki, Kar-
hukunnaantie 6.
Kauneimmat joululaulut Syötteen luontokeskuksella tervetuloa joului-
siin tunnelmiin ja Kauneimpiin joululauluihin Syötteen luontokeskukselle 3.12. 
klo 15.
Tunnelmallinen joulupolku Syötteen luontokeskuksella su 4.12. ja ma 
5.12. polku on kuljettavissa klo 11-15. La 3.12. klo 11-15 on myös pipari- ja 
glögitarjoilu laavulla sekä söpöt huskyt rapsutettavina.
Heijastinaskartelua Syötteen luontokeskuksella tule askartelemaan 
luontoaiheisia heijastimia Syötteen luontokeskukselle su 4.12 klo 11-14.
Joulutarina elokuva Syötteen luontokeskuksella su 4.12 klo 14.
Piparinkoristelua Syötteen luontokeskuksella tule koristelemaan piparei-
ta Syötteen luontokeskukselle 5.12. klo 11-14.
Joulupuuro- ja joululaulu-ilta Paukkerinharjun kylätalo to 8.12. klo 19. 
Niskalantie 9.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 9-14 Tuomas Sammelvuo -salilla.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 12.12. klo 9-9.15 Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta pikkujoulun merkeissä Raili 
Juttulalla to 15.12. klo 18.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 4.12.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa pelaamaan!

Pudasjärven Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

 lauantaina 10.12.2016 klo 14 
Rimminkankaan koululla. 

Maanomistajat ja 
seuran jäsenet perheineen tervetuloa! 

Lopussa hirvenlihan huutokauppa.
Pudasjärven Metsästysseura ry

Lippu 12 €, 
Muistathan että meillä pelittää 
vain ”oikia kätteinen raha.”

Hetekyläntie 931, 
93160 Hetejärvi

Järjestää hns

Trio
NASEVA

PIKKUJOULUTANSSIT

Tarjoamme torttukahvit, 
arvotaan joulukinkku ja tietenkin tanssitaan!

Hetepirtillä  
lauantaina 3.12.2016 klo 21-01

Tervetuloa! 

Puhoskylän Metsästysseura ry

HIRVIPEIJAAT 
su 4.12.2016 klo 12 Möykkälässä. 

Maanvuokraajat ja 
seuran jäsenet perheineen 

tervetuloa!
Sihteeri

VAATEMYYNTI 
TAIVALKOSKELLA

Talonpojantie 8 A 7 (L-autoaseman talo)
Vain viikko 48-49 la 10.12. saakka! 

HUIPPUEDULLISESTI!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 4.12. klo 11 Juan ja Katja Castillo
Su 11.12. klo 11

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pudasjärven Urheilijat ry:n
SYYSKOKOUS

pidetään su 11.12.2016 
klo 17.00 Puikkarissa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa!

Johtokunta

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
on avoinna ma 5.12. klo 9-14
Kello 14 jälkeen voit asioida kanssamme: 
• verkossa osoitteessa te-palvelut.fi >> Oma asiointi
• puhelimitse numerossa 0295 056 501 (henkilöasiakkaat)
• sähköpostitse osoitteella
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
• postitse jättämällä kirjeen asiointipaikan postilaatikkoon
tai lähettämällä sen osoitteella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto,
Torikatu 34-40, 90100 Oulu 

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistys ja 
Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö 

KIITTÄVÄT
110 v. juhlan järjestelyihin osallistuneita, 

juhlaväkeä ja 
kaikkia yhdistystä muistaneita.

Juhlatoimikunta

Syötteen kylätalolla 

PUUROJUHLA ja 
Kauneimmat 
joululaulut 

Tervetuloa! Syötteen kyläyhdistys ry 

to 8.12. klo 17-19.  
 Joulupukki vierailee, arvontaa.

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

Aittojärven koululla 
su 11.12.2016.

Ruokailu klo 12.00-13.00.
TERVETULOA maanomistajat, seuran jäsenet,

kyläläiset sekä mökkiläiset.
Hirviporukka

Pudasjärven Kajastus ry
Yhdistyksen jäsenten Pikkujoulu 

vietetään Palvelukeskuksessa, 
os. Kauppatie 25
pe 9.12. klo 16. Huomio!

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Perjantaina 2.12.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Tervetuloa!

Keskiviikkona 
7.12. tietokilpailu

La 17.12. 
Nikke Ankara

Tanssittaa 

ÄSSÄT

Lauantaina 3.12.

Karaoke ja  wintti lippu 5 €

lippu 12€

TU
LO

SS
A:

Vielä ehdit varata pikkujoulusi!

PUDASJÄRVEN DIABETESYHDISTYS RY:N  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS 
pidetään seurakuntatalon rippikoulu- 

salissa ma 12.12. 2016 alkaen klo 17.00. 
kokouksen jälkeen vietämme PIKKUJOULUA nauttien

 joulupuuroa lisukkeineen ja torttukahvit.
Ken lahjan tuo hän lahjan saa. 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! Hallitus

Pudasjärven Perussuoma-
laiset ry:n syyskokous ja 
pikkujoulu pidettiin 18.11. 
ravintola Kurenkoskes-
sa. Kokouksen ohjelmas-
sa olivat sääntömääräiset 
asiat henkilövalintoineen. 
Tulevan vuoden hallitusko-
koonpanoon valittiin Pert-

ti Manninen, joka jatkaa 
yhdistyksen puheenjohtaja-
na, muut jäsenet ovat Aino 
Asikkala, Sari Honkanen-
Rönkkö, Eila Puurunen, 
Marko Sarajärvi, Juho Kel-
lolampi, Hannu Timonen ja 
Reino Niskasaari. 

Virallisen kokousosuu-

den jälkeen keskusteltiin tu-
levista kuntavaaleista Poh-
jois-Pohjanmaan piirin 
varapuheenjohtajan Ahti 
Moilasen johdolla. Moilanen 
toi tilaisuuteen puolueen ja 
piirin terveiset vaaleihin liit-
tyvistä käytännön asioista. 
Illan aikana virisi vilkas kes-

kustelu tuulivoima-asiois-
ta ja energia-asioista yleen-
säkin. Vilkkaan keskustelun 
jälkeen aloitettiin pikkujou-
lun vieton yhteislaulun ja 
kahvittelun voimin. EP

Manninen jatkaa Pudasjärven 
Perussuomalaisten puheenjohtajana

Valtuustoseminaarissa 1.12. 
käsitellään Pudasjärven 
kaupungin hallintosääntö-
luonnosta. Hallintosääntöön 
sisältyvät valiokuntien toi-
mintasäännöt. Elinvoima-
valiokunta tutki kokoukses-
saan 28.11.2016 valiokuntien 
nykyisiä tehtäviä ja toimin-
tasääntöjä, eteenkin elinvoi-
mavaliokunnan osalta.

Elinvoimavaliokunta pi-
tää erittäin hyvänä asiana, 
että osallistuva budjetoin-
ti on kirjattu kaikkien valio-
kuntien tehtäviin. Aiemmin 
siitä on ollut maininta vain 
elinvoimavaliokunnan teh-
tävissä.

Valiokuntien tehtäviin 
elinvoimavaliokunta ohjeis-
taa lisättäväksi seuraavan 
kohdan: päällekkäisten toi-
mintojen selvittäminen ja 
mahdollisten lausuntojen 

pyytäminen toisilta valio-
kunnilta sovitaan valiokun-
tien puheenjohtajien kuu-
kausikokouksessa.

Elinvoimavaliokunnan 
keskeisten tehtävien luette-
loa ohjeistaan yksinkertais-
tamaan ja selkeyttämään 
seuraavasti: elinvoimaisuu-
den vahvistaminen ja ke-
hittäminen, alueyhteistyön 
kehittäminen, yritystoimin-
nan, työllisyyden ja väes-
tökehityksen kehittäminen 
sekä oman toimialueen tu-
levaisuuden kehitykseen 
vaikuttavien tekijöiden en-
nakointi ja lausuntojen anta-
minen.

Elinvoimavaliokuntaa 
puhututti vahvasti tulevassa 
seminaarissa käsiteltävä hal-
lintosääntöluonnos.

Sointu Veivo

Elinvoimavaliokunta 
keskusteli 

toimintasäännöstään
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia kaupungintalon aukiolo-
ajoissa joulukuussa ja vuodenvaihteessa
Ma 5.12  klo 8-15 
Ti 6.12. suljettu, itsenäisyyspäivä 
Ke 21.12.  klo 8-14 
Pe 23.12.  klo 8-14 
Ma 26.12.  suljettu, Tapaninpäivä 
To 5.1. klo 8-15 
Pe 6.1. suljettu, loppiainen

Asiakaspalvelupiste

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 15. päivä-
nä joulukuuta 2016 alkaen klo 
16:00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 7.12.2016 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 20.12.2016 klo 
12.00-15.00.
Pudasjärvi 30.11.2016 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Kaupungin apurahalla  
palkittavat urheilijat
Liikuntapalvelut pyytää esityksiä apurahalla palkittavista  
urheilijoista. Esitykset 13.12.2016 mennessä sähköpostilla  
ismo.miettinen@pudasjarvi.fi. Säännöt ja lisätietoja saa  
liikuntapalveluista: ismo.miettinen@pudasjarvi.fi / 040 621 8889.

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kivarin Erän kotoisat hirvi-
peijaiset järjestettiin viime 
lauantaina 26.11. Rimmil-
lä reilun seitsemänkymme-
nen osallistujan voimin. Ta-
pahtuman aluksi vietettiin 
kunnioittava hiljainen het-
ki edesmenneen hirviporu-
kan jäsenen Mauno Lämsän 
muistolle.

Hirviporukan johtaja 
Jouni Juusola ja metsästys-
seuran puheenjohtaja Jus-
si Timonen-Nissi kertoivat 

Kivarin Erän hirvipeijaiset Rimmillä

kuluneen syksyn metsästys-
kauden olleen antoisa säi-
den ja saaliin nopean saan-
nin suhteen. Lupa oli kaataa 
kolme aikuista hirveä ja nel-
jä vasaa, jotka saatiin met-
sästettyä kuudella metsä-
reissulla marraskuun alkuun 
mennessä. Kaiken kaikkiaan 
seurassa on kolmisenkym-
mentä metsästäjää, joista osa 
on nuorta polvea. Seuran 
nuorimpiin ampujiin kuu-
luva seitsemäntoistavuoti-
as Henri Tauriainen on kuu-
lunut hirviporukkaan alle 
10-vuotiaasta. Aluksi hän 

toimi ajomiehenä ja ampu-
maluvan saatuaan ”pyssy-
miehenä”. Henrin mielestä 
hirviporukkaan kuulumises-
sa on metsästyksen lisäksi 
kiehtovaa luonnossa liikku-
minen, eri eläinlajien näke-
minen ja tuntemaan oppi-
minen sekä erinomainen 
metsämiesten yhteishenki. 
Henri kannustaakin nuoria 
tulemaan rohkeasti tämän 
harrastuksen pariin.

Metsästyksen lisäksi hir-
viporukka huolehtii hirvi-
tornien rakentamisesta, joi-
ta tehtiin kuluvana vuonna 

Kivarin Erän kotoisat hirvipeijaiset järjestettiin lauantaina 26.11. Rimmillä reilun seitse-
mänkymmenen osallistujan voimin.

Metsästysmaan vuokraaja 
Joonas Baas kertoi vuok-
ranneensa maitaan seuralle 
mielellään ja yhteispeli tu-
lee jatkumaan edelleen. Ku-
vassa mukana jutun kirjoit-
taja Sointu Veivo. Kumpikin 
voittivat arpajaisissa pipon. 

kuusi uutta pytinkiä. Kiva-
rin Erän toimintaan sisäl-
tyy metsäkauriiden ruokin-
taa Kellokankaan ja Kivarin 
alueen maisemissa. Sujuva 
yhteistyö maanomistajien 
kanssa takaa metsästyksen 
onnistuneen toteutuksen. 
Hirvipeijaisissa mukana ol-
lut metsästysmaan vuokraa-
ja Joonas Baas kertoi vuok-
ranneensa maitaan seuralle 
jo kolmenkymmenen vuo-
den ajan ja yhteispeli tulee 
jatkumaan edelleen.

Sointu Veivo

Jurmussa juhlitaan - Peijaisia pijetään!

Jurmun seudun Maa-ja kotitalousseuran väki hoiti peijaisissa niin kokkauksen kuin tar-
joilunkin.

Taas kerran oli juhlimisen 
aika, palkittiin maanomis-
tajia kiitettiin kyläläisiä. 
Hirvipeijaisten aikaa vietet-
tiin Jurmussa oikein kahden 
metsästysseuran voimin jo 
perinteiseksi tulleen Isän-
päivän aikaan. Lauantaina 
oli Parviaisen riistamiesten 
peijaiset sekä sunnuntaina 
vuorossa oli Jurmun riista-
miesten peijaiset. Joku var-
maan ihmettelee, että mik-
si pitää olla kahdet peijaiset 
ja vieläpä peräkkäisinä päi-
vinä ja kaiken lisäksi samas-
sa paikassa. 

No ensinnäkin peijais-
yleisöä kertyy yhteensä rei-
lut 200 henkeä ja kuitenkin 
salissa on vain noin sadalle 
hengelle pöytäpaikat. Siinä-
pä sitä perustelua lienee jo 
riittävästi. Peräkkäisinä päi-
vinä pitoa taas puolustaa se, 
että kun keittiö toimii tal-
koolaisten voimin, niin on 
helpompi saada talkoolai-
set koolle yhdelle kuin kah-
delle viikonlopulle.

Paikkana oli Jurmun en-
tinen koulu, joka on todet-
tu mitä parhaimmaksi pito-
paikaksi, onhan siellä lähes 
täydellinen keittiö iso sali ja 
ennen kaikkea osaava Jur-
mun seudun Maa-ja kotita-
lousseuran väki hoitamassa 
niin kokkauksen kuin tar-
joilunkin. Siinä ei metsäs-
tysseurojen väen eikä pei-
jaisvieraiden tarvitse muuta 
kuin tulla nauttimaan val-
miista pöydän antimis-
ta; viimeisen päälle hyväs-
tä hirvikäristyksestä, jonka 
teossa ei säästellä tarpeita 

eikä työtä. Ruoka on suus-
sa sulavaa sekä vatsan täyt-
tävää.

Vielä hiukan valaistus-
ta sille miten Jurmun enti-
nen koulu on Jurmun seu-
dun maa- ja kotitalusseuran 
käytettävissä, sillä kiinteis-
tönhän omistaa Korvatun-
turin Marja. Olemme sopi-
neet omistajan kanssa siitä, 
että pidämme kiinteistös-
tä huolta kuin omastamme. 
Kiinteistön omistaja vastaa 
kaikista kuluista mitä kiin-
teistöön kohdistuu, jopa sii-

vousaineet ja välineet han-
kitaan omistajan laskuun. 
Me teemme puolestamme 
kaiken työn veloituksetta ja 
valvomme yleistä järjestys-
tä alueella niin, ettei paik-
koja rikota. Väitänpä että 
kiinteistö on tosi siistissä ja 
asiallisessa kunnossa, siitä 
kiitos meidän ahkerille tal-
kootyöläisille. Kesäajan hei-
nä- lokakuun koulun tilat 
ovat varattuna Thai -poimi-
joille, joita on joka kesä noin 
100 henkeä. Silloinkin meil-
le on varattuna yksi asun-

noista kokoontumisiamme 
varten. Muuna vuodenaika-
na koululla toimii mm. 4H 
-kerho sekä kansalaisopis-
ton kolme eri piiriä. Niin, 
että kyllä kiinteistöllä käyt-
täjiä riittää; on syntymäpäi-
viä, seuroja, joululaulujakin 
siellä lauletaan eli mitä vain 
on mahdollista ja jos tarvet-
ta on niin kysellä voi lisää 
Sarajärven Ullalta tai Park-
kilan Pertiltä.

Pertti Parkkila

Joululehdessä to 22.12.2016
Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen hyvissä ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Kysy lisää:

Ilahduta ystävää, 
yhteistyökumppania, 

asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULU-
TERVEHDYKSELLÄ!

AUTOSÄHKÖ-KORJAAMO
UNTO SIIRAVarastotie 1, 93100 PudasjärviPuh. 040 519 1232

Kiitän yrittäjiä ja kaikkia yhteistyötahojaKuluneesta vuodesta ja toivotanRauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Alpo Ollila 
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Pakkasimme Sinulle Joulun ihanimmat lahjat
Aco Balance 

- puhdistusgeeli 200 ml 
ja kosteuttava 

päivävoide 50 ml  

Aco face Premium 40+ 
- puhdistusmaito 200 ml 
ja ravitseva päivävoide 

50 ml 

Aco body 
- käsivoide 75 ml ja 
jalkavoide 100 ml 

Aco caring wild honey
- suihkugeeli 200 ml ja 

bodylotion 
200 ml 

14 €

18 €

10 €

13 €

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

29 €

Avene kasvoille 
- puhdistusmaito 200 ml 

 ja kosteuttava 
seerumi 30 ml

Vichy lahjapakkaukset: 
päivävoiteen 

hinnalla yövoide 15 ml  
kaupan päälle

Density Neovadiol  
compensating complex 

41,90 € 

Replumped Neovadiol 
magistral 
39 €

Firmness Liftactiv supreme 
36 €

13 €

Avene pussukka 
- käsivoide cold cream 50 ml 

ja huulivoide 4 g

25 €

Vichy homme 
- suihkugeeli 200 ml ja 

deo roll-on 50 ml 
miehille 

10 €

15 €

25 €

Elivo hiukset  
- shampoo 250 ml ja 
hoitosuihke 200 ml 

(hypotuoksu) 

Widmer tehohoito 
jaloille - Carbamid 
forte 18% urea 75 ml

Widmer - Remederm 
vartaloöljy 100 ml, 
käsivoide 25 ml ja 
kasvovoide 10 ml

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

PALVELEMME 
1.12.-24.12. 

MA-PE 9-17, LA 9-14, 
SU 10-15 SEKÄ 

AATTONA 24.12. 9-12 

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Pubijoulun makuja 15.12.-18.12.2016. 
Johdatus pubijouluun! Jouluoluita ja -siidereitä, Mulled Cider, Munatotia, 

Porter Stout kera Mud Caken, Glögejä, Dublin Coddle, 
kalkkunaa tousteissa, dogeissa ja burgereissa 

- ja blues soi joulun sävyin

TUNTURI MARKETIN

JOULUKUUN TARJOUKSET

TUNTURI PUBISTA
RUOKAA MYÖS KLO 21 JÄLKEEN

TUNTURI
PUB
ISO-SYÖTE

TUNTURI
MARKET

ISO-SYÖTE

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668  www.tunturimarket.fi

Pubtunnelmaa, ruokaa ja juomaa 
aikuiseen makuun. Nyt myös iltamenu! 

Tunturi Pub Iso-Syöte

Tule maistamaan 
ruokalistamme uutuuksia! 

Nyt Syötteellä saa 
ruokaa myös yömyöhään: 

Tunturi Pubin Iltamenu 
aina pubin aukioloaikana

klo 21 jälkeen. 
Katso ruokalistat Facebookista.

Lauantaina 3.12.2016
TV-kokki Janne Pekkala kokkailee ja viihdyttää

Akustiset päivä- ja iltajamit 
klo 14 ja 22 - Duo Alex Cast 

Live Sports! 
Mm. 

SM-liiga 
kolmelta 
ruudulta! 

JOULUN AVAJAISET 
lauantaina 3.12.2016. 

Kahvitarjoilu klo 10-13. 
Joulupukki vierailee klo 14-15.

Tarjoukset voimassa 1.12. - 18.12.2016
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Atria Atrilli 
grillimakkara 400 g

Atria Saunapalvi-
kinkku 350 g

Valio Edam 
palajuusto 350 g

Hartwall Pepsi
 ja Jaffa 1,5 l

Mars, Snickers ja 
Twix -suklaapatukat

Apetit Kermaperu-
nat, Valkosipuliker-
maperunat ja juusto-
kermaperunat

Kaikki sukat 

1,29

2,49

3,50

-10%

5,002 pll

2,003 kpl

10,-3 pss

Iso-Syötteen eturinteiden juurella
Romekievarintie 1, 

93280 Syöte p. 0440 838 6668

Kauppa 
avoinna 

joka päivä 
klo 9-21 


