
nro 49 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 3.12.2014

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

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

itsenäisyyspäivään:

sAiMMe 
Lisää!

sAiMMe Lisää!

pss
3,95

toffeen MAkuinen
sukLAAkonvehti

500 g

ruispALAt
500 g

1,29
pss

pikku-
kinkku

1 kg

6,99
kpl

broiLerin 
rintALeike

1,6 kg

5,49
kg

rosoLLi
550 g

2,49
ras

PALVELEMME:
La 6.12.

klo 11.00-18.00
su 7.12.

klo 11.00-18.00
itsenäisyyspäivän 
kynttiLät

0,95Alkaen

juMbo 
hAutA-
kynttiLä 7,50

kpl

iso öLjykynttiLä 80 h, 6 kpl

6,99

2,50

LAsinen hAutAkynttiLä 
6 kpl 5,50
poLAr uLkotuLi 6 kpl 4-6 h

2,95

boLsius kAnneLLinen 
hAutAkynttiLä 100 h

kArjALAn-
pAisti

500 g

4,99
ras

2,39
pss

tAivALkosken 
LeipoMon

sokeriMunkki
10 kpl/ 500 g

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

Tässä näet kaksi hyvää 
syytä huolehtia silmistäsi.

Varaa aika silmälääkärille tai optikolle 
p. 08 822 416

100 euron alennuksen saa myös muilla kuin Silmäaseman silmälääkäreiden resepteillä. 
Kampanjan aikana maksuton optikkokäynti silmälasien ostajalle, ei koske piilolinssi-
en näöntarkastus asiakasta (arvo 35 €). Etu koskee uusia silmälasitilauksia eikä siihen 
voi yhdistää muita alennuksia. Kampanja-aika 17.11.-23.12.2014.

Kaikki merkkikehykset silmälasien ostajalle 

-50 %
Voimassa olevalla 

 silmälääkärin reseptillä lisäksi 

-100€
silmälasien kokonaishinnasta  

+PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Pudasjärven Osuuspankin 
joulukonsertti

”Rauhaa, vain rauhaa kellot ne soi”

Pudasjärven kirkossa
 pe 12.12.2014 klo 19.00

Esiintyjinä Laura Pyrrö (sopraano) 
ja Jouni Somero (piano)

Ei ohjelmamaksua. 
Linja-autokuljetus Osuuspankin pihalta 
klo 18.15 ja paluu heti konsertin jälkeen

Tervetuloa!

Oulun 
AutOpörssi Oy 

Veistämötie 16, Ark. 9-17 LA 10-14
P. (08) 344 134, 0400 430 910,  

040 555 2227
www.oulunautoporssi.fi

BMW 520d Sedan Sport F10 aj. 63tkm  -11  38900€
MB Sprinter 316 CDi A4 XXL 2+3 hlö aj. 205tkm  -10  29700€
MB C 320 CDI Sedan Avantgarde aj. 154tkm  -08  24800€
Nissan Qashqai 2.0 Dci 4x4 Tekna aj. 97tkm  -08  19900€
Volkswagen TOURAN 1,9TDi DSG-A aj. 105tkm  -10  19900€
MCLOUIS agan 410 2.0JTD aj. 96tkm  -03  16900€
Peugeot 4007 5D 2.2 HDI 7-p aj. 168tkm  -07  16900€
Volkswagen Passat Variant 2,0 TDI aj. 192tkm  -10  16900€ 
Skoda Octavia 4D RS COMBI 2.0TFSI aj. 131tkm  -06  16500€
Audi A6 4D SEDAN QUATTRO 3.0TDI aj. 243tkm -05  15900€
Opel Vivaro Combi L2H1 2,0 CDTI 6 aj. 186tkm  -08  15900€
Volvo V50 5D STW 2.5 T5 AUTOM. aj. 124tkm  -06  14900€
Hyundai Santa Fe 5D 2.2D AUTOM. 4X4 aj. 233tkm -06  14800€
Mercedes-Benz B 150 aj. 104tkm  -06  14500€
Mitsubishi OUTLANDER 2,0 DiD aj. 274tkm  -07  14500€
Audi TT COUPE 1.8T aj. 155tkm  -03  13900€
Opel Meriva 4ov 1,7CDti aj. 126tkm  -11  13900€
Volkswagen Jetta Sedan 4ov 1.2 TSi aj. 155tkm  -11  13900€
Hyundai I20 4ov 1,2 Classic aj. 23tkm  -12  12900€
Kia SPORTAGE 5D SUV 2.0CRDI 4X4  aj. 219tkm  -06  12900€
Volvo V70 5D STW 2.4 AUTOMATIC aj. 105tkm  -03  12500€
BMW 318d Sedan aj. 223tkm  -08  11900€
Ford Galaxy 5D MPV 2.0 aj. 230tkm  -06  11900€
MB C 200 CDI Sedan 4ov aj. 172tkm  -04  11900€
Skoda Superb Sedan 2.0TDi 125kw aj. 269tkm  -09  11900€
Suzuki Swift 4ov 1,3 4x4 aj. 52tkm  -08  10900€
Toyota Avensis 4D  SEDAN 2.0 VVT-i A aj. 191tkm -06  10500€
Nissan Primera 4D HATCHBACK 1.8 aj. 118tkm  -08  8900€
Skoda Octavia HATCHBACK 1.8 aj. 160tkm  -04  8900€
Toyota Auris Viistoperä 2.0 D4D  aj. 252tkm  -09  8900€
Skoda Octavia 4D SEDAN 1.6  aj. 160tkm  -06  8750€
Citroen Citroen C1 2ov 1,0 aj. 68tkm  -11  7500€
Toyota Avensis 4D SEDAN 1.6 aj. 192tkm  -03  7500€
Ford Mondeo STW 2.0TDCI 130hv. aj. 181tkm  -07  6950€
Opel VECTRA-C 4D SEDAN 2.2 aj. 147tkm  -04  6950€
Chrysler PT Cruiser 2,4 A4 Touring aj. 189tkm  -06  6900€
Skoda Superb 4D  SEDAN 2.0 aj. 165tkm  -03  6900€
Audi A6 4D  SEDAN 1.9TDI AUTOM. aj. 296tkm  -04  6500€
Ford Mondeo 5D STW 2.0 aj. 226tkm  -05  5950€
Nissan Micra 4D HATCHBACK 1.4 autom. aj. 144tkm -03  5950€ 
Peugeot 206 2D HATCHBACK 1.4I aj. 92tkm  -05  4950€
Yamaha FZ6S-600 aj. 20tkm  -06  4500€
Kia Cerato 4D SEDAN 1.6 aj. 251tkm  -06  3950€
Volkswagen Sharan 5D 1.9TDI autom. aj. 318tkm  -00  3900€
Kawasaki ZR-7S  aj. 54tkm  -03  2900€
Opel VECTRA-B 4D 1.6 aj. 174tkm  -98  2450€
Renault Laguna HATCHBACK 1.6 16V aj. 250tkm  -02  1990€
Toyota Yaris 4D  HATCHBACK 1.3 aj. 305tkm  -03  1950€
Ford Escort 5D  STW 1.4 SPECIAL aj. 189tkm  -97  1450€ Joulukuusia, leivonnaisia ja 

arpoja myynnissä 
K-supermarketissa pe 5.12. 

Joulukuusia myynnissä myös Kylmäsellä.
Kuusia myydään niin kauan kuin niitä riittää. 

Hinta 20 €
Myyjä: Kurenalan koulun  6A lkPuh. 0500 907 819. www.juotasniemi.com

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi

Palvelemme ma–pe klo 9–17. Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Lihankäsittely Juotasniemi Ay

· TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA  
PAKKAUSPALVELU

· KYLMÄSAVULIHA
· LÄMMINSAVUMAKKARA  

väh. 10 kg/erä

· KYLMÄSAVUMEETWURSTI  
väh. 8 kg/erä

· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä
· LÄMMINSAVULIHA   

(viimeistään 9.12. toimitetut lihat 
ehtivät jouluksi)

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA

ym. asiakkaiden omista raaka-aineista

LÄMMINSAVULIHAT 
JOULUKSI!

JOULUINEN
SYÖTE - liite
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

sivunvalmistus VKK-Media Oy
painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

yrittÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Sanajumalanpalvelus 
seurakuntakodissa 6.12. 
kello 10, Jaakko Sääskilah-
ti, Jukka Jaakkola,  kirk-
kokuoro. Kirkkokahvit  ja 

Itsenäisyysjuhla seurakun-
takodissa.
Sanajumalanpalvelus Sa-
rakylän kappelissa 6.12. 
kello 10, Juha Kukkurainen, 
Hannele Puhakka. Kirkko-
kahvit.
Messu seurakuntakodis-
sa su 7.12. kello 10, Jaakko 
Sääskilahti, Jukka Jaakkola.
Kirkkovaltuuston kokous 
seurakuntakeskuksessa ma 
8.12. kello 16.30. Kokousta 
seuraamaan  ovat tervetul-
leita erityisesti uudet kirk-
kovaltuutetut.
Miesten piiri seurakunta-
kodissa ti 9.12. kello 17.30.
Kuorot: Eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 3.12. kello 12 
ja ke 10.12. kello 13, nuori-
sokuoro to 4.12. kello 16.30, 
kirkkokuoro to 4.12. kello 
18.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
3.12. kello 10-13
Nuttupiiri Kanttorilassa to 
4.12. kello 17.
Sauvakävely ti 9.12. kello 
17.15  lähtö seurakuntako-
din pihasta, kahvit ja ilta-
hartaus.

Perhekerhot: seurakunta-
kodissa  ke 3.12. kello 10-13 
ja to 4.12. kello 10-13.  Ilta-
perhekerho seurakuntako-
dissa to 4.12. kello 16.30.  
Perhekerho Sarakylän kou-
lulla ke 3.12. kello 12-15  
(nyyttärit). Paukkerin per-
hekerho pe 5.12. kello 9.30-
11.30.
Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa perjan-
taisin, 2-3 -vuotiaiden ryh-
mä kello 9.30-10.15 ja 4-5 
–vuotiaiden ryhmä kello 
10.30-11.15.
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa pe 
5.12., 12.12. kello 9.30 -12.
Jouluparkki 1-5 -vuotiail-
le  ma 15.12. ja ti 16.12. kello 
10-14.  Voit varata vain toi-
sen päivän, lapselle välipa-
la mukaan. Ilmoittautumi-
set (08) 882 3100.
Pudasjärven seurakun-
nan kirkkovaltuuston ko-
kous pidetään seurakunta-
keskuksen isossa kahviossa 
maanantaina 8.12.2014 kel-
lo 16.30. Kokouksen asia-
lista on yleisesti nähtävänä 

28.11.–8.12.2014 kirkkoher-
ranvirastossa, Varsitie 12, 
viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on yleisesti nähtä-
vänä kirkkoherranvirastos-
sa 15.12.–14.1.2015 viraston 
aukioloaikoina. Pudasjär-
vellä, 25. päivänä marras-
kuuta 2014, Arvo Niska-
saari kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja
Rauhanyhdistykset: Joulu-
myyjäiset Sarakylän koulul-
la pe 5.12. kello 19. Seurat 
Yli-Livolla  Marjo ja Kaar-
lo Illikaisella su 7.12. kel-
lo 13 (Samuli Leppänen). 
Joulujuhlaseurat  Ervastis-
sa Päivi ja Arto Ervastil-
la  pe 5.12. kello 19 (Simo 
Kinnunen). Päiväseurat Ku-
renalan ry:llä su 7.12. kel-
lo 13.00 (Timo Luokkanen, 
Tauno Kujala).
Kastettu: Janna Ellen Ades-
sa Kouva, Sini Sisko Ron-
kainen.
Haudattu: Lauri Paavali 
Järvenpää  85 v, Sante Au-
kusti Blomster 85 v, Erkki 
Heikki Veteläinen 62 v.

Kauneimmat     
joululaulut

-  Syötteellä     Luontokes-
kuksessa 6.12. kello 14.

- Livon koululla  6.12. 
kello 14.

- Kuren     kylätalossa su 
7.12. kello 19.

- Pärjänsuon hirvitallissa 
pe 12.12. kello 19. 

- Syötteen     kylätalossa 
su 14.12. kello 13.

- Puhoksen kylätalossa 
su 14.12. kello 14. 

- Sarakylän     kappelissa 
su 14.12. kello 19.

- Seurakuntakodissa su 
14.12. kello 19, 

- Kipinän koululla ma 
15.12. kello 18. 

- Siuruan työväentalossa 
ti 16.12. kello 18.

- Pudasjärven kirkossa ti 
23.12. kello 19.

Oppilaat hakivat joulukuusia
Kurenalan koulun 6A-luok-
ka haki Puhokselta joulu-
kuusia lauantaina 15.11. 
Kuusten hakupaikka oli so-
vittu ennakolta Metsähalli-
tukselta. Kuusia kaatamas-
sa olleet oppilaat kertoivat 
myyntihinnan menevän 
luokkaretken rahaston kar-
tuttamiseen. 

-Joulukuusia myydään K-
supermarketin edessä niin 
kauan kuin niitä riittää. Var-
sinainen myyntipäivä on 
perjantai 5.12. Samana päi-
vänä luokka myy myös lei-
vonnaisia, sekä arpoja kau-
pan eteisessä. Kuusia saa 
vielä lähempänä joulua-
kin, ja silloin kuusten mak-
sun voi käydä suorittamassa 
kaupan kassalle käteisellä. 
Kuusen hinnaksi olemme 
päättäneet 20 euroa, kertoi 
luokanopettaja Janne Moila-
nen.

Kuusten hakupaikka oli 

hyvä, ei tarvinnut paljoa kä-
vellä, kertoi oppilas Mika 
Pekkala. Kuusia saatiin hel-
posti, hakemista oli vähän, 
mutta ei kauheasti.  Nättejä 
kuusia piti etsiä, kertoi Jaak-
ko Ruokangas, joka mainit-
si kuitenkin, että päätöksen 
kuusen kaadosta teki Jaakon 
isä Jari.  

Jenna Manninen ja An-
na-Riikka Liikanen löysivät 
kuuset myös helposti. 

-Yhdessä päätimme kaa-
dettavat kuuset ja yhdessä 
niitä kaadoimme. Anna-Rii-
kan isä Arto oli myös autta-
massa, kertoivat tytöt. 

Johanna Pekkala ja Suvi 
Koivukangas kertoivat il-
man olleen kylmän, mut-
ta kuusten hakumatkalla oli 
hauskaa. Mukavaa oli kun 
sain olla metsässä ja näkihän 
siellä myös eläimiä. 

Kurenalan 6 A lk

Tauolla Mika Pekkala, Jasper Kemppainen, Jaakko Ruokangas, Arto Kemppainen, 
Jani Koivukangas, Suvi Koivukangas, Johanna Pekkala, Soile Koivukangas, Eero 
Koivukangas, Arto Liikanen, Anna-Riikka Liikanen ja Jenna Manninen.

Kiitos isänmaasta
Itsenäinen isänmaa on jotakin sellaista, minkä aika 
helposti unohtaa. Onhan  asiat sujuneet vuosikym-
meniä niin sopuisasti lähellämme. Tunnistan ajatuk-
seni, että rauha ja yhteiselo täällä pohjoisessa Eu-
roopassa on tuntunut itsestään selvältä. Onhan 
Jumala edelleen kansojen kaitsija? Tuo kysymys on 
tullut lähelle. 

Veteraanit muistuttavat olemuksellaan sodan 
vuosista. Heitä on vielä keskuudessamme. Mielee-
ni ovat jääneet koulujen itsenäisyysaiheiset tilai-
suudet, joissa veteraanit ovat olleet mukana ansio-
merkkeineen ja itse kertoneet kokemuksiaan. Nyt 
noita tilaisuuksia on jo vaikea järjestää veteraanien 
ikääntymisen vuoksi. 

Lapsemme ja lastemme lapset katselevat isän-
maatamme tässä hetkessä, juuri nyt. Mitä he nä-
kevät ja kuulevat? Järvet, joet ja puut, vuodenajat, 

oman kodin ja läheiset. Myös kaiken keskustelun 
päivän polttavista kysymyksistä. Kysyn mielessäni, 
miten ja mitä me aikuiset kerromme heille isän-
maamme ja oman paikkakuntamme asioista? 

Itsenäisyyspäivän psalmitekstissä nousee pääl-
limmäiseksi kiitollisuus isänmaasta. Psalmissa 96 
kirjoitetaan: Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen ni-
meään! Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen 
avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hä-
nen ihmetekojaan kaikille kansoille. Maan kaikki kan-
sat, tunnustakaa Herra, tunnustakaa Herran kunnia 
ja voima, tunnustakaa hänen nimensä kunnia! Kiitol-
lisuus on positiivinen ja voimia antava asia. Meillä 
suomalaisina ja pudasjärveläisinä on paljon aihet-
ta kiitokseen. Jaksanhan välittää tätä ajatusta ym-
pärilleni?

Jumala on kansojen kaitsija. Tuo ajatus ja ennen 

kaikkea usko siihen, että olemme Jumalan kädessä, 
tuovat turvan. 

Kiitos, Jumalamme,
kun annoit kauniin maan,
annoit jylhät metsät,
loit vedet virtaamaan.
Kiitos sisukkaasta
työstä isien,
kiitos isänmaasta
ja kohtaloista sen.
Vk. 581:1

Jukka Jaakkola

Kirkkoherranvirastossa 
myytävänä 

Vox Margaritan 
joululevyä 

"Jouluenkelin tänne 
tahtoisin", 
hinta 10 €. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

JUKOLANTIE 4 p. 044 700 2577
TERVETULOA!

JOULULAHJAKSI HEMMOTTELEVIA LAHJAKORTTEJA
JA LAADUKKAITA TUOTEPAKETTEJA!

KUUMAKIVIHIERONTA
KOKO VARTALOLLE

SUKLAAKASVOHOITO

JALKAHOITO JA
INTIALAINEN PÄÄNHIERONTA

RAKENNEKYNNET TAI
RIPSIPIDENNYKSET

50€
50€
60€
70€

JOULUMYYMÄLÄ AUKI:
TIISTAISIN KLO 9-17

13.12 KLO 9-14
20.12 KLO 9-14
22.12 KLO 9-18
23.12 KLO 9-13

RAUHALLISTA
JOULUNAIKAA!

JOULULOMAILEN
24.12.2014 - 1.1.2015

JOULULAHJAKSI HEMMOTTELEVIA LAHJAKORTTEJA
JA LAADUKKAITA TUOTEPAKETTEJA!JA LAADUKKAITA TUOTEPAKETTEJA!

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

Hinnat voimassa 
to-su 4.-7.12.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 6.12. suljettu, su 12-21

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

699

499
Tuore  
kokonainen kirjolohi
Suomi, irto tai pakattu  
kaupan valikoiman mukaan
rajoitus: 2 kpl/talous

kg 599
karjalanpaistilihat
800 g (7,49/kg)

rS199
Valio voi
500 g (3,98/kg)
normaalisuolainen 
rajoitus: 3 pkt/talous

pkT
Ilman korttia 2,39 pkt (4,78/kg)

Hyvää itsenäisyyspäivää

ErÄ

Voimassa to-pe 4.-5.12.

-16 %

Tarjoukset voimassa to-su 4.-7.12.

-27 %

Fazer  
Maku- ja  
tummasuklaalevyt
190-200 g (11,25-11,84/kg) 
ei Sininen maitosuklaalevy 
ja Winter

Suomalainen  
edam
1 kg (3,99/kg)

presidentti
kahvi
500 g (6,99/kg)
ei gold Label, Black Label tai special blend  
rajoitus: 2 erää/talous

ilman korttia tai yksittäin 4,85 pkt (9,70/kg)

300

Suomalainen mustikka
200 g (7,50/kg)
pakaste

2pkt

099   pS

porkkana,  
punajuuri ja lanttu 
2 kg (0,50/kg)
Suomi

Hevisti parempi
Uudistimme hedelmä- ja vihannesosastomme

Yksittäin 1,79 ps (8,95/kg)

2ps

 Ilman korttia tai yksittäin 2,60 kpl (13,00-13,68/kg) Ilman korttia 6,29 kpl (6,29/kg)

-36 % -13 %

399   
kpL 450   

2kpl

Juhlimme itsenäisyyttä, kauppa suljettu 6.12.2014.

Joulukuussa sunnuntaisin 
7.12., 14.12. ja  21.12. 

palvelemme klo 12.00-21.00, tervetuloa!

Osallistu 
jOulu-

arvOntaan 
yli 20€ 

ostoksella...

Eduskuntavaalikiertueen avaus Pudasjärvellä to 4.12.2014

samipikkuaho.fi

Sami tavattavissa:
• S-Marketin edessä klo 16.00–17.30. Glögitarjoilu
• Puhetilaisuus kaupungintalon valtuustosalissa klo 18.00. Kahvitarjoilu

Tervetuloa keskustelemaan 
ja kuuntelemaan Samin 

ajatuksia!

Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä

Pudasjärvi on minulle lapsuuden-
pitäjänä luontaisesti tärkeä.  
Tulen kiertämään täällä ahkerasti 
ja olen käytettävissä Pudasjärven 
tulevaisuuden rakentamiseen.”
 – Sami

”
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Lääkäriajat: ke 10.12. ja ke 17.12. 

Pudasjärven Optiikan 
HURJA jouluale!

Suuri erä 
merkkikehykSiä jopa 

-60%

Silmälasien 
ostajalle optikon 

näöntarkastus 
veloituksetta!

Varaa aika
P. 040 821 1819

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

Avoinna MA-PE 9-18
ensi viikosta lähtien myös 

     LA 10-15, SU 12-16
p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

MUISTATHAN, että
Kanta-asiakkaana saat

normaalihintaisista* tuotteista
5% alennuksen ja kun
kertaostos ylittää 50€
saat -10% alennuksen

*alennus ei koske käsitöitä
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Sarakylän Metsästysseu-
ra vietti 50-vuotisjuhlaa ja 
juhlapeijaisia sunnuntai-
na 23.11.  Sarakylän koulul-
la. Juhla aloitettiin yhteisellä 
Aleksis Kiven laululla ”Met-
sän poika tahdon olla”. Juh-
lapuheessaan Iivari Jurmu 
kertoi metsästyksen olevan 
ihmiskunnan harrastus jo ai-
kojen alusta lähtien. 

-Nykyään metsästykses-
sä ovat käytössä nykyajan 
tekniikka. Koiran haukkua 
voi seurata jopa kotisohvalta 
käsin muun muassa känny-

Sarajärven Metsästysseura 50 v:
”Ei aina saalista, vaan maastoon ulkoilemaan”

köiden uusia sovellutuksia 
käyttäen. Tosin vielä on mo-
nilla metsästäjillä muistissa 
myös menneen ajan pyynti-
tavat; ansat, raudat, rihmat 
ym, joilla myös saatiin saa-
lista. 

Metsästyksessä saaliin 
ohella ovat tärkeinä seikkoi-
na ystävyyssiteet, yhteiset 
nuotiohetket, metsästykses-
sä ja talkootyössä tehtävien 
jakaminen porukan kesken. 
Seuran toiminta on ollut Sa-
rakylässä myös samalla ky-
län yhteistä piristävää toi-
mintaa. 

Hirvikumpu myös 
kyläläisten käytössä
Historiikin pitänyt Kau-
ko Kuukasjärvi kertoi ol-
leensa seuran toiminnassa 
alkuajoista lähtien, välillä 
puheenjohtajanakin ja mo-
nissa eri tehtävissä. Hän ker-
toi seuran toiminnan olleen 
alusta lähtien hyvin moni-
puolista ja aktiivista. Pie-
noishirvirata ja muutaman 
vuoden kuluttua rakennet-
tu ampumarata olivat -80 lu-
vulla haasteellinen ja suuri 
projekti, jossa myös naapuri-
seurat ovat olleet yhteistyös-
sä mukana. 

Erämaja Kettula oli en-
simmäisiä seuran yhteisiä 

kokoontumispaikkoja. Siel-
lä julistettiin myös useita 
kertoja joulurauha metsän-
väelle. Viimeaikainen seu-
ran suuri rakennusprojekti 
on ollut Hirvikumpu teuras-
tamo- ja yhteinen kokoon-
tumisrakennus. Oma, lähes 
kahden hehtaarin, maa-alue 
hankittiin Kaisa Nivalalta 
vuonna 2008. Rakennustyö 
kesti pari vuotta ja nyt Sara-
kylässä keskeisellä paikalla 
Metsästysseuralla on myös 
kyläläisten aktiivisessa yh-
teisessä käytössä nykyaikai-
nen teurastamo kylmiöineen 
ja samassa rakennukses-
sa yhteinen kokoontumis-
tila. Pihapiiriin on siirretty 
erämaja Kettula, joka toimii 
myös majoitustilana, kalus-
tosuoja ja liiteri. Lisäksi seu-
ralla on koko kylän käyttöön 
rakennettu laavu Tervakan-
kaassa. 

Hirvikumpu rakennus-
projektin vetäjä Asko Kuu-
kasjärvi korosti kustannus-
ten kurissa pitämistä koko 
rakennusprojektin ajan ja 
nykyisin käyttökuluissa. Sii-
nä on onnistuttu niin hyvin, 
että pankkilainaa ei tarvittu 
ja rakennukset ovat nyt ve-
lattomia. Hän kiitteli, että ra-
kennustyöhön on löytynyt 
taitavia talkoolaisia ja raken-

Hirvikummun metsästysmajan ja teurastamon rakentaminen on ollut seuran historian suurin rakennusprojekti. Majaa käytetään kokoontumispaikkana runsaasti ympäri 
vuoden. Majaa esittelivät Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Mika Timoselle (keskellä) Asko Kuukasjärvi ja Alho Hanhisuanto. 

Hirvikummun metsäs-
tysmajan seinällä on pal-
kintotaulu, joka osoittaa 
seuran tulleen valituksi 
Vuoden sarakyläläiseksi 
viime kesän Vattumarkki-
noilla. 

Sarakylän Metsästysseuran 50-vuotisjuhlaan ja hirvipeijaisiin osallistui noin 150 
henkeä. Edessä seuran perustajajäsen Heimo Hanhisuanto, kunniapuheenjohtaja 
Kauko Kuukasjärvi, puheenjohtaja Martti Jokikaarre, hirven metsästyksen johtaja 
Juhani Jurmu, seuran ensimmäinen puheenjohtaja Aake Järvenpää ja Riistanhoito-
yhdistyksen puheenjohtaja Mika Timonen. 

Metsästysseuran toiminta on Sarakylässä tiiviisti 
myös kylän yhteistä toimintaa. Toisessa penkkirivissä 
kitaramusiikkia soittaneet sisarukset Rebekka ja Tyt-
ti Sarajärvi. 

Hirvikäristystä ja perunamuusia olivat jakamassa Jaakko Kelahaara ja Kari Pitkä-
nen. 

nustarvikkeet on onnistuttu 
hankkimaan edullisesti, kui-
tenkaan laadusta tinkimättä. 

Seuran ensimmäisen hir-
ven kaatamista vuonna 
1964 muisteli Heimo Han-
hisuanto muistaen tark-
kaan yksityiskohdatkin vie-
lä 50-vuoden takaa. Niiden 
kuvaileminen sai kuulijatkin 
mukaan metsästämisen jän-
nittävään tunnelmaan. 

Hyvää yhteishenkeä
Seuran perustajajäsen ja en-
simmäinen puheenjohta-
ja Aake Järvenpää muiste-
li seuran alkuaikoja ja kertoi 
toiminnan kantavana voi-
mana olleen koko ajan hy-
vän yhteishengen. 

Pudasjärven Riistanhoi-
toyhdistyksen tervehdyk-
sen esittäneen puheenjohtaja 
Mika Timosen mukaan juh-
liva seura on pitäjän aktiivi-
simpia seuroja. Aktiivinen 
toiminta rakentamisineen 
tuo kylälle ihmisiä mukaan 
ja toivon mukaan nuorien 
mukana oleminen turvaa 
toiminnan tulevaisuuden.

Seuran nykyinen pu-
heenjohtaja Martti Jokikaar-
re kertoi seurassa olevan täl-
lä hetkellä 133 jäsentä. Hän 
toivotti myös naisia mukaan 
toimintaan. Seuran jäseni-
nä heitä on, mutta esimer-
kiksi hirviporukan 26 jäsen-

tä koostuvat miehistä. Hän 
kertoi, että tänä syksynä oli 
kaatolupa kuudelle aikuisel-
le ja neljälle vasalle. Juokse-
massa juhlapäivänä oli vielä 
kaksi aikuista ja kaksi vasaa. 

Historiikin aikana pyö-
ri seuran toiminnasta ker-
tova kuvasarja. Kitaramu-
siikkia esittivät sisarukset 
Tytti ja Rebekka Sarajär-
vi ja Kauko Kuukasjärven 
”Hännän heiluttaja” runon 
esitti Marja-Leena Heikki-
lä. Se päättyi toteamukseen 
”Se luonto, kaikki mukaan 
samoilemaan. Ei aina saa-
lis, vaan maastoon ulkoile-
maan!”.

Kauko Kuukasjärvi ni-

mettiin seuran kunnia-
puheenjohtajaksi ja Asko 
Kuukasjärveä muistettiin 
muistolahjalla Hirvikumpu 
rakennusprojektin vetovas-
tuusta. 

Juhlasta siirryttiin peijais-
tunnelmissa ruokasaliin. Ko-
kit Veikko Granlund, Ilpo 
Heikkilä, Juhani Jurmu ja 
Alpo Hankisuanto kertoivat 
käyttäneensä hirvikäristyk-
seen 70 kg lihaa. Tarjoilusta 
vastasivat Sarakylän Maa- ja 
kotitalousnaiset, jotka olivat 
järjestäneet myös arpajaiset. 
Lopuksi oli hirvenlihahuu-
tokauppa. 

Heimo Turunen
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SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

Rekisteröintejä Vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, 
fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

KATSASTUS TARJOUS! 
Katsastuksen yhteydessä 

pesukuponki veloituksetta! 
Tällä kupongilla!

%

%

%

%

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Vintiltä rahaa!Ahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys 
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 040 584 0389 
tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi

lauantaina 6.12.2014

Samin pienkone

info@saminpienkone.com
Ratamotie 46, 90800 Oulu

P. 040 183 5100

Huollamme melkein kaiken 
mikä pärisee

Moottorikelkat, mönkijät, lumilingot, 
mopot yms. pienkoneet.

Varaosat ja renkaat 
kaikkiin koneisiin, mitä huollamme.

Kysy myös isommista 
remonteista tarjous.

Remontit ja huollot myös 
viikonloppuisin.

Myös kuljetuspalvelu.

www.saminpienkone.com

Noin 250 pudasjärveläis-
tä koululaista sai tiistai-
na 25.11. monipuolista 
tietoa liikenne- ja kodintur-
vallisuuteen liittyvistä asi-
oista. Oppilaat vierailivat 
päivän aikana pienemmis-
sä ryhmissä ympäri Tuo-
mas Sammelvuo –liikunta-
hallia sijaitsevilla lukuisilla 
rasteilla saaden oppia ja ko-
tiinviemisiksi muistutuksia 
lukuisista tärkeistä asiois-
ta. Turvallisuuspäivä on jär-
jestetty jo lukuisten vuosi-
en ajan ja Pudasjärvellä siitä 
kantaa vastuun kaupungin 
liikenneturvallisuustyöryh-
mä. Nyt tilaisuudessa olivat 
kaupungin ohella mukana 
Liikenneturva, poliisi, palo-
viranomaiset ja koululais-
ten koulukuljetuksiin liitty-
en Nevakivi.

Vaikka monista turvalli-
suuspäivän asioista on op-
pilaille kerrottu jo aiemmin, 
ei kertaus mennyt nytkään 
hukkaan. Esimerkiksi liiken-
nesääntökysymyksiin koski-
en polkupyöräilijän ja auton 
väistämisvelvollisuutta suo-
jatiellä saatiin kahdenlaisia 
vastauksia, oikeita ja vääriä. 
Tulipa vaihteeksi kuultua 
myös sellaistakin tärkeää tie-

Koululaisille liikenne- ja 
kodinturvallisuustietoutta

toa, joista eivät välttämättä 
tiedä kaikki aikuiset ihmiset-
kään. Näihin kuului esimer-
kiksi palotarkastaja Mar-
ko Kemppaisen kommentti, 
että asuinrakennuksien tur-
vavälineisiin kuuluvat pa-
lovaroittimet tulisi uusia 10 
vuoden välein. Laitetekniik-
ka ei ole ikuista ja näin ol-
len pelkkä uusien paristojen 
vaihto ei takaa varoittimi-
en luotettavaa toimintaa tu-
lipalon sattuessa. Kertaus on 
opintojen äiti.

Pertti Kuusisto

Liikenneturvan kouluttaja Sari Saarni perehdytti koulu-
laisia suojatietä koskeviin väistämissäännöksiin.

Hirvaskosken koulun 4-6 luokan oppilaat saivat palo-
tarkastaja Marko Kemppaiselta tietoa kodin turvalli-
suuteen liittyvistä asioista.

Vanhemman konstaapelin Jukka Kurtin opetusrastilla 
muistutettiin turvavyön käytön tärkeydestä.

Liikenneturvan koulutta-
ja Eero Kalmakoski muis-
tutti, että liikunnallisissa 
harrasteissa, esimerkik-
si pyöräilyssä pään suo-
jaaminen on kaikkein tär-
kein asia.

Lakarin koulun neljännen luokan oppilaat, Santtu Outi-
la, Aleksi Pikkuaho ja Oskari Tauriainen selvittivät toi-
mintarastilla liikenneturvallisuuteen liittyviä, päivittäi-
sen koulumatkan vaaranpaikkoja.
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-21

Kylmänen
Juhlafileeviipaleet
200 g (24,75 kg)

495pkt

Koff
Jouluolut
0,33 l pll 6-pack
(3,87 l) sis. pantit

828pack

Panda Juhlapöydän
Konvehdit
3-pack 900 g
(12,16 kg)

1095pkt

Marli perinteinen
Glögijuoma
1 litra

129prk

Apetit
Kermaperunat
750 g pakaste
(3,40 kg)

559

Kotimaista
Broilerin Ohut leikkeet
430-500 g (13,00-11,80 kg)

rasia 399

Snellman
Porsaan lehtipihvi
2 kpl 240 g (16,62 kg)

pkt 599

Rönkä naudan
Paistisuikaleet ja
- kuutiot
400 g (14,97 kg)

rasia

Rainbow
Lanttu, porkkana
ja punajuuri
2 kg/pss (0,48 kg)

095pss

Panda Juhlapöydän

Palvelemme sunnuntaisin klo 21 asti

255pss

Rönkä naudan

Snellman
Naudan sisäpaisti
maustettu
n. 1,2 kg1190

kg

Suomalainen
Kurkku

195 kg

ARINAN PALVELUNEUVOJA
S-MARKETISSA
PERJANTAINA 5.12.  
KLO 10-16.
TERVETULOA 
KESKUSTELEMAAN
OMISTAJUUDESTA JA 
MAKSUTTOMISTA
S-PANKIN PERUS-
PANKKIPALVELUISTA.

4
Glögiä

ja torttuja

klo 10-17.
GlögiäGlögiäGlögiä

Joulun avaus
perjantaina 5.12. Joulupukki

klo 10-12
ja 13-17.ja 13-17.
Joulukinkun ja

50 € lahjakortin

arvonta!
Marjatta
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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

tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Perjantaina 28.11. Kylmä-
sen pihalla järjestettiin Lak-
kapään työnäytös, jossa sai 
tutustua kotimaiseen, Pil-
kemaster EVO klapikoneen 
toimintaan ja tekniikkaan. 
Konemyyjä Kimmo Juntti-
la kertoi, että yritys on koke-
nut toimija alalla ja se täyttää 
ensi viikolla 50-vuotta. Pil-
kemasterin klapikoneita on 
valmistettu vuodesta 1997 
lähtien. 

Junttila kertoi klapiko-
neen ominaisuuksista muun 
muassa, että sen voimanläh-
teenä voi käyttää traktoria, 
polttomoottoria tai sähkö-
moottoria. 

-Kaikki mallit ovat täy-
sin hydraulisesti toimivia ja 
koneissa ei ole kiilapyöriä, 
hihnoja- tai kulmavaihtei-
ta. Katkaisuvaiheessa puun 
maksimipaksuus on 36 sent-
timetriä ja puun halkaisu on 
ohjattavissa. Halkaisuterä-
vaihtoehtoina on 2/ 4, 6 ja 8- 
osaan halkaiseva terä.

-Halkaisutekniikan ansi-
osta voi sahata pienempiä 
puita useita kerralla ja hal-
kaista ne yhdellä työnnöllä. 
Koneen 4 metriä pitkä kul-

Valmista klapia helpolla

Markku Korrin työnäytöksessä selvisi, että Pilkemasterin klapikoneessa vakiona 
oleva motokatkaisu toimii nopeasti. Lisäksi puun halkaisu on ohjattavissa. 

jetin on vakiovaruste. Sitä 
on helppo kääntää työ- sekä 
kuljetusasentoon ja sen voi 
työasennossa kääntää sivu-
suunnassakin.

-Koneen runko on raken-
nettu siten, että syöttöpöytä 
ja käyttökahva voidaan sää-
tää ergonomisesti oikein ja 
käyttäjän mittoihin sopivak-
si. Puun katkaisun hoitaa 
automaattisesti voideltuva 

Perinteiset joulumyyjäiset 
Rauhanyhdistyksellä ko-
kosi suuren joukon ihmisiä 
jouluisille ostoksille lauan-
taina 29.11. Myyjäiset avat-
tiin alkuhartaudella, jonka 
piti Mikko Tuohimaa. Ad-
ventinajan teksti vei kuuli-
jansa joulun odotuksen tun-
nelmaan, jota huokui myös 
salin kauniit koristelut sekä 
jouluiset tarjottavat.

Leivonnaiset ja käsityöt 
tekivät kauppansa vilkkaas-
ti. Paikanpäällä valmistetut 
porkkana- ja lanttulaatikot 
ovat joka vuosi yhtä suo-
sittuja, joten tänäkin vuon-
na niitä tehtiin yli 200 kiloa. 
Tarjolla oli leipien ja suolais-
ten herkkujen lisäksi paljon 
makeita leivonnaisia kakuis-
ta piparkakkutaloihin. 

Pukinkonttiin sai halutes-
saan täydennystä käsityö-
puolelta. Puutöitä löytyi pe-
rinteisestä leipälapiosta aina 
nykyaikaisiin kynttilänjal-
koihin. Kauniit tontut ja en-
kelit, sekä jouluiset ovikrans-

Joulumyyjäiset Rauhanyhdistyksellä

Puutöitä löytyi perinteisestä leipälapiosta aina nykyai-
kaisiin kynttilänjalkoihin.

Paikan päällä valmistetut porkkana- ja lanttulaatikot 
sekä muut leivonnaiset ovat suosittuja myyjäistuotteita. 

Joulumyyjäiset kokosi suuren joukon ihmisiä jouluisille ostoksille. 

sit sai ostaa joulutunnelman 
tuojiksi. Villasukkia oli tar-
jolla niin isoa kuin pientäkin 
jalkaa lämmittämään, unoh-
tamatta käsintehtyjä leluja 
palloista nukenvaatteisiin. 

Arvonnassa oli pääpal-
kintona tabletti ja lasten ar-
vonnan voittaja sai pienen 
pirttikaluston. Kaikkien kä-
vijöiden kesken arvottiin 
joulukinkku perinteiseen ta-
paan. Narutuksessa oli pal-

jon erilaisia palkintoja, joista 
arvokkain lienee pieni reki. 
Myyjäisten pieniä vierai-
ta veti puoleensa tonttujen 
karkkinurkka, josta sai ke-
rätä vanhaan tapaan mielei-
sensä herkkupussin. Kahvi-
on puolelta sai joulupuuroa 
ja luumusoppaa, sekä kahvit 
erilaisten kakkujen ja joulu-
tortun kera.

Myyjäisten tuotto käyte-
tään Pudasjärven Rauhan-

yhdistyksen toiminnan yllä-
pitämiseen, joista keskeisin 
toimintamuoto on viikottai-
set seurat. Tärkeitä toiminta-
muotoja ovat myös lapsi- ja 
nuorisotyö, sekä diakonia-
työ, jota tehdään mm. lapsi-
perheiden ja vanhusten pa-
rissa.

Suvi Puhakka, 
kuvat Antti Lehto

moto-ketjusaha, jonka ketju-
nopeus on suuri ja katkaisu-
liike kevyt sekä nopea.

-Koneeseen on saatavil-
la myös lisävarusteita, esi-
merkiksi hydraulinen syöt-
törulla ja kuljetusalusta, jolla 
kone siirtyy helposti myös 
henkilöauton perässä. Ko-
neeseen voi myös asentaa 
voimakkaan hydraulisen 
puunnostajan, jolla voi sääs-

tää koneen käyttäjän selkää 
ja käsiä, muistutti Junttila. 
Klapikonetta esittelemässä 
olleet työkaverukset, Kim-
mo Junttila ja Markku Kor-
ri olivat tyytyväisiä, koska 
Kylmäsellä tarjottiin päivän 
kuluessa usealle asiakkaalle, 
koneen kauppahintaan kuu-
luneet harjakaiskahvit. PK

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
• Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14, su 12-15

50v

Lampaantalja 59 € (ovh 69 €)
valkoinen, harmaa, ruskea, musta

Luxus tyyny 15 € (18 €)

pocket-pussijoustin 
sis. sijauspatjan
160x200cm

795 € 
(1060 €)

Twii vuodesohva 
kaksoismekanismilla 

pöytä 160x80 + 6 tuolia 749 € (1048 €)
pöytä 120x80 + 4 tuolia 549 € (762 €)
pöytä 80x80 + 2 tuolia 349 € (456 €)

Vision joustinsänky

Emilia

595 € (849 €)

valkoinen, 
valkoinen/ruskea koivu, 
valkoinen/koivu, 
koivu

osaLLisTu 
arVonTaan!
Arvomme joulupaketin 
joka päivä jouluun asti.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

  

Pudasjärvi

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

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

Wella ja Four Reasons 
lahjapakkaukset

19,90
(Pakkaukset sis. Shampoon ja hoitoaineen) 

18,90

muumi
rivikisa

15,50

ravensburger 
pippi lautapeli

28,90

ravensburger 
muuttuva 
labyrintti

29,99

scotland 
yard peli

23,90

ravensburger 
junior
labyrintti

11,90

rory´s story 
kuutiot

55,00

baby born 
vauva

59,00

melobo 
lastenvaunut

13,00

turtles hahmo

13,95

muumimamman
siivoussetti

19,95

duudsonit 
äänen-
muunnin

59,00
plasmodium

7,50

työ-
kalupakki

14,80

electroninen 
kosketinsoitin

10,00

viiru ja 
pesonen 
teeastiasto

8,90

martinex 
lasimalja 
jalallinen

martinex 
asteri sarja

3,15

martinex
tonttu-
haarukka 
4 kpl/pkt

10,00

mutka-
lusikka
2 kpl/pkt

alkaen

3 pkt

2,50
pöllömuki

6,90

pajukranssi
35 cm, harmaa/valk.

16,90
taulu kitchen

20,95

emendo 
saunasetti 
lahjakorissa
alkaen

emendo pefletit

5,80
alkaen

2,95
alkaen

emendo 
sauna-
tuoksut

funny 
ball

12,50

2,00

ovh. 
18,90
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KANgAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla pe 5.12. klo 8-15

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Maantie 18824 Telkkälän-
tiellä sijaitseva Lammaso-
jan silta suljetaan liikenteeltä 
8.-12.12.2014 väliseksi ajak-
si sillan uusimisen vuok-
si. Kiertotie kulkee yleisten 
teiden kautta Telkkäläntie 

–Ranuantie - Pudasjärven-
tie - Posiontie – Syötteentie – 
Telkkäläntie. Työt toteuttaa 
Skanska Infra Oy.

Ely-keskuksen tiedote

Liikennekeskeytys 
Telkkäläntiellä 
Pudasjärvellä

Lammasojan silta merkitty karttaan punaisella pallolla.

Johanna Kurkela 
lauloi joulun ihmisten sydämiin

Laulaja Johanna Kurkelan 
joulukonsertti Pudasjärven 
kirkossa tiistai-iltana 25.11. 
oli kuulijoille mieleenpainu-
va ja mieluinen kokemus. 
Poikkeuksellisen kauniilla ja 
eteerisellä äänellä varustet-
tu laulaja esitti noin tunnin 
konsertissa 14 laulua, joista 
kymmenen oli hänen Joulun 
Lauluja –albumiltaan ja nel-
jä hänen maallisemmilta le-
vyiltään, mutta jotka sävyil-
tään sopivat  tunnelmaan. 

Kirkko oli lähes täynnä, 
mikä oli upea saavutus ot-
taen huomioon arki-illan ja 
lippujen normaaleja kirk-
kokonsertteja korkeamman 
hinnan. Pudasjärven kon-
sertti oli Johannan kiertu-
een seitsemäs eli ensimmäi-
nen kolmannes oli jo takana 
19.11. alkaneen 18 konsertin 
sarjasta. Esitys oli jo hioutu-
nut kuosiinsa ja kaikki toimi 
moitteettomasti. 

Säestävässä orkesteris-
sa soittivat Tomi Aholainen 
koskettimia ja hoiti tausta-
laulua, Osmo Ikonen kosket-
timia ja kitaraa sekä hän lau-
loi taustojen lisäksi myös 
duettoa Johannan kanssa ja 
Tero Siitonen hoiti kontra-
bassolla rytmiosastoa. Bän-
di suoriutui mainiosti melko 
vaativasta tehtävästä luo-
da erilaisia äänimaailmoita 
kappaleille kuten ne levyil-
lä on esitetty. Äänet olivat 
hienossa balanssissa ja ää-
niteknikko Ismo Oikarinen 
käytti kirkon akustisia omi-

naisuuksia oivallisesti hy-
väkseen. 

Päätöskappaleessa Joulu-
yö, juhlayö Johanna sai pu-
dasjärveläisyleisön myös 
yhteislauluun ja kirkkoon 
virisi harras tunnelma hiljai-
sen yhteislaulun myötä. Täs-
tä voi joulun odotus alkaa. 

Toinen joulukiertue
Kuinka kiertue on sujunut 
- Pudasjärvellä seitsemäs 
konsertti?

-On ollut todella mahta-
vaa ja mukavaa kiertää eri 
paikkakunnilla kun joului-
nen tunnelma myös ympä-
röivään maisemaan saapuu. 
Meillä on ollut hyvin rento 
meininki johtuen hyvistä jär-

jestelyistä. Minulle tällainen 
konserttikiertue on kaikkein 
mukavin tapa aloittaa jou-
lu, koska pääsemme yhdes-
sä hiljentymään sen tunnel-
maan. Tämä joulukiertuehan 
on kohdallani jo toinen. Kon-
serttien musiikin pääosassa 
ovat kappaleet Joulun Lau-
luja -albumilta sekä muu-
tama laulu muilta levyiltä, 
pääasiassa Hyvästi, Dolores 
Haze  –albumilta. 
Miten paikkakunnat vali-
koituivat?

-Me esiinnymme mie-
lellämme kaikissa Suomen 
vanhoissa ja tunnelmallisis-
sa kirkoissa, sekä kaupun-
geissa että maalla. Huoma-
sin tuossa, että yhdeksän 

konserttia peräkkäisinä päi-
vinä on uusi henkilökohtai-
nen ennätykseni. Aikaisem-
min olen esiintynyt ”vain” 
viitenä iltana peräkkäin.
Mikä innosti alun perin 
laulamaan? 

-Oikeastaan kaksi levyä 
eri artisteilta. Mariah Careyn 
Daydream ja Celine Dionin 
Falling Into You kolahtivat 
12-13 –vuotiaana niin, että 
osasin ne mennen tullen ul-
koa. Levytysuranihan alkoi 
vuonna 2004 duetolla Tomi 
Metsäkedon kanssa. Olen 
iloinen ja ihmettelen, että 
saan tehdä näin ihanaa työ-
tä. Uusi levykin on työn alla 
ja sen pitäisi ilmestyä maa-
liskuussa. Nettisivuillani on 
tarkempaa tietoa näistä kai-
kista.
Mitä terveisiä kuulijoille?

-Pudasjärven kirkossa on 
tähän mennessä eniten jou-
luista tunnelmaa tämän kier-
tueen aikana. Mieleeni syttyi 
joulun henki tänne tullessa-
ni. Kun tämä haastattelu il-
mestyy, on konsertti jo ohi. 
Kiitän kaikkia minua kuun-
telemaan tulleita ja toivotan 
kaikille ihanaa joulua! 

Markku Kemppainen

Tomi Aholainen, Tero Siitonen, Johanna Kurkela ja Osmo Ikonen.

Kirkko tuli lähes täyteen joulun tunnelmaa etsivästä yleisöstä.

Ronskilla siveltimellä maalatut, sym-
paattiset ihmis- ja eläinhahmot viesti-
vät leikkimieltä ja huumoria. Joulukuun 
ajan Kulttuurikeskus Pohjantähdessä 
on esillä Oulun aluetaidemuseon kier-
tonäyttely Matti Pikkujämsän Kuvituk-
sia, joka sisältää alkuperäiskuvituksia 
lastenkirjoista ja lehdistä.

Kuvittaja Matti Pikkujämsä tunne-

taan paitsi lastenkirjakuvituksistaan, 
myös kirjankansista ja lehtikuvituksis-
ta. Hänen kuvansa ovat helposti tun-
nistettavia rohkean tyylittelyn, pelkis-
tämisen taidon ja herkullisten värien 
ansiosta.

Pikkujämsän työt ovat tuttuja muun 
muassa Helsingin Sanomien sunnun-
tai-osiosta, Imagesta ja Annasta. Pik-

kujämsä on kuvittanut yli kymmenen 
lastenkirjaa, muun muassa Jukka It-
kosen lastenrunokirjoja ja Anna-Mari 
Kaskisen lastenkertomuksia. Tekstii-
lejä Pikkujämsä on suunnitellut Mari-
mekolle, Kaunisteelle ja Lapuan Kan-
kureille. Hänen töitään on hankittu 
Designmuseon kokoelmiin.

Leikkisiä hahmoja seikkailee Pohjantähdessä

Sievi, Ajavat, 
Pomar, ym...
Tervetuloa!

• Juhlakenkiä 
• Avokkaita
• Talvikenkiä
• Nahkasaappaita
• Jokasään
   nilkkureita

• Kävelykenkiä
• Kumisaappaita
• Ortokenkiä 
• Työ- ja terveys-
 sandaaleja
• Lammastossuja

AAMUTOSSUJA

TARRALENKKAREITA
TANSSIKENKIÄ

KUOMAN LENKKAREITA

TILAVIA KOTIMAISIA JALKINEITA!

VAIN KESKIVIIKKONA 3.12. klo 10-17
Pudasjärvi Varsitie Kaupungintaloa vastapäätä (ent. Veken kalusteen tilat) 

Tervetuloa!

Tähtitorttupäivä 
ma 8.12. klo 10-15

Paistovalmis
Tähtitorttu 
hillotettu 

Laktoositon tai voilla leivottu, 
vähälaktoosinen

19,20€/ltk
(40 kpl á 60 g 8 €/kg)

Lisää vain hillo ja paista
Tähti-

torttuaihio 
Voilla leivottu, 

vähälaktoosinen

24,90€/ltk
(60 kpl á 50 g 8,30 €/kg)

Rajoitettu ERÄ!
Mansikka
levykakku
kypsä, laktoositon 

paloiteltu 18 palaan

27,90€/ltk
(2 kg 13,95 €/kg)

MEIJERI MYYMÄLÄ
Repotie 2 RANUA, p. 040 722 5569

Avoinna MA-PE 8-17

Hali- ja tukityyny-
esittely ja myynti

Myymälän pihassa 
myyntiauto klo 10-15

Tarjouksia & maistiaisia.
Tarjoukset voimassa vain ma 8.12.
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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!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

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

rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 
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Itsenäisyyspäivän
avajaisviikonloppu

Syötteellä 5.-7.12.
Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtumat ja tarjoukset: www.syote.fi

MÄKEEN JA MÖKKIIN
- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
PAKETTITARJOUS
Majoitus pe–su alkaen 115 eur 
Majoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 
Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.
Syötteen keskusvaraamo | www.syote.net

Tunturin tapahtumia
•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset
•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  
•  SyöteShopin avajaiset                                                                     
•  Romekievarin avajaiset                                                                    
•  Arctic Span avajaiset
•  Syötteen luontokeskuksella, 
 Vaarametsien joulu
   - Tunnelmallinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna  
 Muistathan myös karavaanipaikat 
 viikonloppukävijöille!
•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  
 tanssitaan
• Romekievarissa coverbändi Stand By  
 soittaa Finnhitsejä ja menevää 
 tanssimusaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12. www.otptravel.fi/syote 

Itsenäisyyspäivänsoihtulasku Iso-Syötteellä6.12. klo 19.00

Itsenäisyyspäivän
avajaisviikonloppu

Syötteellä 5.-7.12.
Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtumat ja tarjoukset: www.syote.fi

MÄKEEN JA MÖKKIIN
- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
PAKETTITARJOUS
Majoitus pe–su alkaen 115 eur 
Majoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 
Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.
Syötteen keskusvaraamo | www.syote.net

Tunturin tapahtumia
•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset
•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  
•  SyöteShopin avajaiset                                                                     
•  Romekievarin avajaiset                                                                    
•  Arctic Span avajaiset
•  Syötteen luontokeskuksella, 
 Vaarametsien joulu
   - Tunnelmallinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna  
 Muistathan myös karavaanipaikat 
 viikonloppukävijöille!
•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  
 tanssitaan
• Romekievarissa coverbändi Stand By  
 soittaa Finnhitsejä ja menevää 
 tanssimusaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12. www.otptravel.fi/syote 

Itsenäisyyspäivänsoihtulasku Iso-Syötteellä6.12. klo 19.00

JOULUINEN SYÖTE 2014
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Hyvän mielen joulu Syötteellä
Joulua Syötteellä voi viettää hyvin monipuolisesti, joko 
aktiivisesti harrastaen tai vaarametsien ja kauniin luon-
non ääreen hiljentyen. Aktiivisille joulunviettäjille Syöt-
teeltä löytyy paljon mukavaa tekemistä. Rinteet hohtavat 
valkoisina houkutellen lautailijoita ja laskettelijoita puo-
leensa. Hiihtokoulusta saavat apua kaikki ne, joiden las-
kettelutaidot ovat päässeet ruostumaan tai osaaminen 
kaipaa muuten päivittämistä. Nyt olisikin hyvä mahdol-
lisuus näiden pyhien aikana ilmoittautua hiihtokouluun 
ja saattaa ammattilaisten opastuksella taidot ajan tasal-
le. Uutena harrastuksena voisi aloittaa esimerkiksi vaikka 
lautailun, siinäpä olisi mukavasti haastetta loppuvuodek-
si. Lumilautoja ja suksia voi helposti sekä edullisesti ky-
sellä vuokraamoista ja ammattilaisten opastuksella löyty-
vät varmasti jokaiselle sopivat välineet.

Lumimaa on koko perheelle ja erityisesti perheen pie-
nimmille sopiva paikka aloittaa tutustuminen laskettelun 

ja lajin saloihin. Lumimaan kaksi ilmaista hissiä, taika-
matto ja naruhissi, löytyvät helposti rinteiden alaosasta. 
Mustin ja Lystin seikkailureitin varrelta löytyy taas kaik-
kea jännittävää nähtävää ja koettavaa lapsille. Lumimaas-
ta löytyy myös kaikkea muuta mukavaa, pulkkamäki, 
leikkipaikka, lastenhoitopaikka, nuotiopaikka, lumilinna 
tunneleineen ja ihka-aidot porot nimeltään Musti ja Lysti.

Luontokeskuksen Vaarametsien joulu tunnelmallisi-
ne joulupolkuineen sekä Pikku-Syötteen taikametsä sa-
tumaisine valoineen tarjoaa perheen pienimmille myös 
ikimuistoisia elämyksiä. Pikku-Syötteellä voi myös tar-
kastella avaruutta observatorion uudella kaukoputkel-
la tai testata uutta kiipeilyseinää ja boulderointiluolaa 
sekä kokeilla jousiammuntaa, aktiviteettejä kyllä riittää.  
Aina tekemisen ei tarvitse olla kovinkaan monimutkais-
ta, usein jo pelkällä pulkalla, liukurilla tai rattikelkalla saa 
paljona hauskaa aikaan lasten kanssa touhutessa. 

Syötteen kansallispuiston jylhät vaaramaisemat tarjo-
avat hienoja elämyksiä niille, jotka kaipaavat rauhoittu-
mista arjen askareista. Kaamoksen sininen hämäryys ja 
hiljaisuus ovat joskus parasta terapiaa kiireiselle ihmisel-
le. Joulutunnelma koostuu usein hyvin pienistä arkisis-
ta asioista, kynttilän lämpimästä valosta, takan loimusta, 
saunan lämmöstä, tuvan hämäryydestä, kuusen ja joulu-
ruokien tuoksusta.

Aina ei tarvitse suorittaa, vietetään yhdessä aikaa 
oman perheen ja läheisten seurassa, nautitaan joulun sa-
nomasta ja kerätään voimia uutta vuotta varten. 

Mukavaa ja rauhallista Joulua 
kaikille, toivottaa Syötteen väki.

Pudasjärvi ponnistaa luonnosta

Tuulikello-Tane ja Jorma Pietiläinen syksyisellä Pikku-
Syötteellä. Kuva Juha Nyman

Pudasjärvi on yksi luonnon-
varoiltaan rikkaimpia kuntia 
Suomessa. Maisemallisten 
vetovoimatekijöiden kärjessä 
on Suomen eteläisin tunturi-
alue – Syöte.  Myös Pudas-
järven kaupungin alueelle 
sijoittuvat runsaat vesistöt, 
Iijoki, Livojoki, Siuruanjo-
ki, Nuorittajoki ja lukuisat 
järvet luovat vaihtelevuutta 
luonnon tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin. Pudasjärven alu-
eella on myös yksi maamme 
rikkaimmista pohjavesiva-
rannoista. Pudasjärven luon-
non monimuotoisuutta 
lisäävät suuret suojellut suo-
alueet, joita on yhteensä yli 
71 000 hehtaaria. Tunnet-
tuja ja erityisen arvostettu-
ja ovat muun muassa Olvas-
suo, Hirvisuo, Hattusuo ja 
Litokaira.

Luonto antaakin vahvan 
taustan Pudasjärven kehi-
tyksen suunnille. Kaupungin 
asukkaat ovat eläneet kaut-
ta aikojen luonnon kanssa 
sopusoinnussa samalla hyö-
dyntäen luonnon suomia 
mahdollisuuksia. Nyt myös 
maailmanlaajuiset megat-
rendit korostavat noita sa-

moja arvoja – elämistä luon-
non kanssa sopusoinnussa.

Pudasjärvelle tärkeitä 
elinkeinoaloja ovat luonnon-
varoihin pohjautuvat elin-
keinot, kuten uusiutuvan 
energian raaka-ainevaro-
jen hyödyntäminen, maa- ja 
metsätalous, puutuoteteolli-
suus sekä elintarvikejalostus, 
porotalous, bioenergian raa-
ka-ainetuotanto ja matkai-
lu. Nämä elinkeinoalat ovat 
myös maailmalla kasvavia 
toimialoja, joita vauhdittavat 
esimerkiksi kansainväliset il-
mastostrategiat ja uusiutu-
van energian käytön lisää-
mistavoitteet, joihin Suomi 
on myös sopimuksillaan si-
toutunut. 

Pudasjärvellä on lähdetty 
ennakkoluulottomasti hyö-
dyntämään hirsirakentamis-
ta julkisessa rakentamisessa. 
Hirren käyttö rakentamises-
sa tukee kestävää kasvua: jo-
kainen rakennuksessa käy-
tetty hirsitonni sitoo 1,8 
tonnia hiilidioksidia ilmake-
hästä. Hirrellä on pitkät pe-
rinteet alueella ja Pudasjärvi 
on jatkanut tätä toteuttamal-
la ainutlaatuisen Hirsikort-

telihankeen, jolla on mal-
linnettu hirsirakentamisen 
ekologisia vaikutuksia. 

Hankkeesta saatujen hy-
vien kokemusten myö-
tä uusi päiväkoti rakennet-
tiin hirrestä ja työn alla on 
maailman suurin hirsinen 
koulukampus. On luonnol-
lista, että Pudasjärvellä toi-
mii maailman suurin hirsi-
talo valmistaja – Kontiotuote 
Oy.  Pudasjärvelle tämä on 
vasta alkua – hirrestä on ke-
hittymässä alueelle uusi ai-
nutlaatuinen matkailunähtä-
vyys.

Syötteen matkailualue 
pohjautuu vahvasti luonto-
kokemuksen tarjoamiseen 
matkailijoille. Alueella toi-
miva Metsähallituksen luon-
tokeskus ja kansallispuisto 
luovat ainutlaatuiset puit-
teen luontokokemukselle, 
jota täydentävät monet lii-
kunnalliset mahdollisuudet. 
Talvella sekä Iso- että Pik-
ku-Syöte tarjoavat lasketteli-
joille ja murtomaahiihtäjille 
loistavat olosuhteet luonnon 
keskellä. Kesällä alueen val-
taavat patikoijat ja pyöräili-
jät. 

Kesälle 2017 Pudasjärven 
kaupunki on hakenut perho-
kalastuksen maailmanmes-
taruuskisojen isännyyttä. 
Kisat tulevat lisäämään mer-
kittävästi alueen kalastus-
matkailua. Onnistuneet pa-
nostukset luontomatkailussa 
kannustavat kaupunkia ja 
alueen yrityksiä kehittämään 
Syötettä tulevaisuudessa-
kin yhä monipuolisemmak-
si kohteeksi luonnon kohtaa-
miseksi ja kokemiseksi.

Pudasjärven Paliskun-
tien alueella on yhteensä 12 
500 lukuporoa. Päätoimi-
sia porotilallisia on noin 30. 
Poroelinkeinon ja matkailu-
toimialan jatkuva kasvava 
yhteistyö luo alueelle merkit-
tävästi uusia mahdollisuuk-
sia. Porotalouden merkitys 
myös lähiruoan tuottami-
sessa on merkittävä. Porota-
louden rinnalle on kasvanut 
vahva lammastalouden kes-
kittymä. Lihanjalostamisel-
le ja lähiruoan tuottamisel-
le Pudasjärvellä on valmiit 
puitteet teurastamokiinteis-
tössä. Se on Oulun lähialu-
een harvoja nykyaikaisia 
teurastamoja. Lähiruuan ky-

syntä on kasvamassa voi-
makkaasti ja Pudasjärvellä 
on otettu yhdeksi kehitys-
kärjeksi juuri lähiruuan käy-
tön edistäminen. Lähiruoka 
sopii luonnon ohella yhdeksi 
kulmakiveksi siihen tulevai-
suuden kuvaan, jota Pudas-
järvellä ollaan rakentamassa.

Kaupungin kehittämis-
toiminnan tehtävinä ovat 
kaupungin elinvoiman stra-

teginen kehittäminen, jota 
toteutetaan monipuolisella 
luonnon suomilla mahdolli-
suuksilla. Luonto tarjoaa Pu-
dasjärvellä ainutlaatuisia ko-
kemuksia, puhdasta ruokaa, 
uusiutuvaa energiaa ja hirttä 
rakentamiseen.

Jorma Pietiläinen, 
kehittämisjohtaja,  
Pudasjärven kaupunki

Kansainvälinen Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy
Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä avattiin tänä syk-
synä ensimmäiset rinteet 
mukavan pakkasjakson 
jälkeen lauantaina 25.10. 
toisena hiihtokeskuksena 
Suomessa. Virallinen hiih-
tokauden avaus on itse-
näisyyspäivänä 6.12.

Talvi Iso-Syötteellä al-
kaa kohtuullisen aikaisin 
ja Syöte on Suomen lu-
misimpia alueita, toteaa 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Terentjeff. 

-Erikoisuutena on tyk-
kylumi. Puihin tulee kos-
teutta, mikä jäätyy ja 
niihin tulee valtavat veis-

tokselliset rakennelmat. 
Vaikka me tultiin tänne 
vuonna 2000 tekemään bis-
nestä, voin sanoa, että nou-
seva aurinko värittää joka 
talvi, joka päivä, niin erilai-
sen maiseman, jota ei voi 
kuin ihailla.

-Iso tekijä tässä hiihto- 
ja lasketteluyrittäjän työssä 
on, että voi nauttia työstä ja 
luonnosta koko perheen voi-
min, sillä vaimo Tarja ja ai-
kuiset lapset ovat mukana 
yhtiössä. Lasten kanssa on 
opittu tekemään töitä, sa-
malla heille saa siirrettyä 
tietoa, miten yritystä pyö-
ritetään, miten käsitellään 

henkilökuntaa, miten toimi-
taan ympäristössä, jossa on 
muitakin toimijoita. Tämä 
on se aarre, mitä me vaali-
taan. Nyt ollaan tilanteessa, 
että vielä opitaan, toteaa Te-
rentjeff.

Hän kertoi vielä, että 
hiihtokeskus on hyvin kan-
sainvälinen, täällä käy 16-
17 eri kansalaisuutta. Tämä 
on kansainvälisempi paik-
ka kuin joku pikkukylä 
vaikkapa Oulun kupeessa. 
Kansainvälisiä asiakkaita 
on valtavan paljon ja hen-
kilökuntaa on Venäjältä, 
on brittejä, hollantilaisia ja 
saksalaisia. Nuoret saavat 

kansainvälistä kokemusta. 
Poikamme Mikko Terentjeff 
on vetänyt Uudessa-Seelan-
nissa hiihtokoulua ja on tul-
lut täksikin talveksi takaisin 
Syötteelle.

Työssä on tärkeintä se, 
jos aamulla on kiva herätä, 
silloin on oikeassa työpai-
kassa, toteaa Terentjeff.

Jorma Terenjeff on 
ollut yhdessä perheensä 

kanssa Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen yrittäjänä 
vuodesta 2000 lähtien.

20142 JOULUINEN SYÖTE
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Majoitus, aktiviteetit ja extraelämykset Syötteen keskusvaraamosta
Syötteen keskusvaraamos-
sa talveen valmistaudutaan 
jo hyvissä ajoin ennen ma-
joittuvien vieraiden tuloa. 
Toimitusjohtaja Sari Ojala, 
kotimaan myynnin vastaa-
va Tiina Saarela ja kansain-
välisen myynnin vastaava 
Ljubov Klauser ovat valmis-
telleet talvikautta markki-
nointikampanjoin, messu-
vierailuin sekä tärkeimpänä, 
palvellen Syötteelle matkaa-
via puhelimitse, sähköpos-
titse ja netissä. Majoitus- ja 
aktiviteettivarausten teke-
mistä helpottaa uudistet-
tujen nettisivujen käytettä-
vyys ja informaation määrä.

 - Tutustukaa Lomaex-

troihimme - tarjoamme teil-
le mukavien mökkien lisäksi 
ei-niin-tavallisia ruokailu- ja 
saunomismahdollisuuksia, 
kehottaa Ljubov. 

-Syöte tarjoaa vierailleen 
mahtavia makuelämyksiä. 
Syötteen keskusvaraamos-
sa tunnetaan alueen menut 
ja herkut. Keskusvaraamon 
välityksellä koette alueen 
ravintoloiden parhaat palat 
- varaamme teille pöytäpai-
kat Fondueiltaan, parhail-
le pizza-apajille ja Syötteen 
alueen ominaisten ruokaelä-
mysten pariin, kertoo Tiina. 

-Mikäli ruokailu villissä 
luonnossa kiehtoo, eräkokki 
loihtii vieraillemme alueel-

le ominaiset herkut erämaa-
leirissä. Tai entäs jos tilaisit-
tekin vaihteeksi ruokailut 
suoraan mökillenne. Syöt-
teen keskusvaraamo tarjoaa 
mökeissä viihtyville kaksi 
maukasta menua - Kievarin 
emännän herkkumenun ja 
Vaarametsien riistamenun. 
Käykää tutustumassa myös 
TOP 5 - Syötteen keskusva-
raamon makuvinkkeihin ne-
tissä, innostaa Tiina.

-Talvikauden Syötteel-
lä aloitti myös maailman-
mestari, mäkihyppääjä 
Janne Ahonen. Janne per-
heineen valitsi Syötteen 
keskusvaraamon majoitus-
valikoimasta uuden Syöt-

Mäkihypyn maailmanmestari Janne Ahonen lomaili hiljat-
tain perheineen Syötteellä majoittuen Syötteentupa–mö-
kissä ja he aikoivat tulla keväällä uudestaan hiihtelemään.

teentupa–mökin. Janne viih-
tyi erinomaisesti, ja aikoi 
tulla keväällä takaisin Syöt-
teelle hiihtelemään, kertoo 
Sari.

Syötteen keskusvaraa-
mon nettisivuilla www.syo-
te.net on kauden ajan käyn-
nissä kuukauden kisa.

- Käy vastaamassa kol-
meen kysymykseen. Vas-
taukset kysymyksiin löy-
tyvät nettisivuiltamme ja 
Facebookistamme.  Arvom-
me vastaajien kesken yllä-
tyspalkinnon kuukausittain, 
kertoo Ljubov. 

Syötteen kansallispuisto on 
saanut ylleen lumipeitteen 
ja on nyt valmis tulevan tal-
ven koitoksiin. Lumen li-
sääntyessä puut saavat 
raskaan lumikerroksen kan-
nateltavakseen, elämä met-
sässä verkkaistuu, jopa het-
kittäin pysähtyy. 

Kansallispuiston reittike-
hityksen puolella tunnelma 
ei kuitenkaan ole pysähty-
nyt, sillä uusia talvisia tou-
huamismahdollisuuksia on 
tarjolla. Teerivaaran lumi-
kenkäreitti oli viime talvena 
niin suosittu, että olemme 
pidentäneet reitin 5 kilomet-
rin mittaiseksi. Edelleen on 
mahdollista tehdä lyhyempi 
kolmen kilometrin kierros 
Naavaparran polkua pitkin. 
Tänä talvena Rytivaaran va-
raustupa on hieman hel-
pommin saavutettavissa, 
sillä erämaalatu Toraslam-
men autiotuvalta Rytivaa-
ran torpalle palvelee seik-

Syötteen kansallispuiston talvi
kailunhaluisia retkihiihtäjiä. 
Niin ikään viime talvena 
”katukuvaan” ilmestyneet 
läskipyöräilijät eli fatbike-
harrastajat saavat talveksi 
virallisia reittejä kansallis-
puistonkin puolelle. 

Luontokeskukselta läh-
tee myös kävelyreittejä. Sa-
lojen Siivekkäät – reitti on 
noin 500 metriä pitkä, ja 
se tutustuttaa sinut alueen 
paikkalintujen elämään ja 
kertoo niiden suhteesta ym-
päröivään luontoon. Reitin 
lopussa on laavu, jossa voi 
paistaa vaikka makkarat. 
Toinen reitti, mikä lähtee 
luontokeskuksen pihasta ja 
on kuljettavissa talviaikaan, 
on Naavaparran polku An-
nintuvalle asti. Se soveltuu 
myös lastenrattaiden kanssa 
kuljettavaksi. Annintupa on 
aivan Pärjänjoen varrella, ja 
siellä voi tehdä tulet ja läm-
mitellä pakkasen puremia.

Syötteen luontokeskuk-

selta voi ostaa kelkkauralu-
pia, joulukuusilupia ja la-
tupasseja. Meiltä voit myös 
vuokrata varaustupia. Esi-
merkiksi Ahmatupa on erit-
täin suosittu talvella ja siellä 
voikin viettää unohtumat-
tomia hetkiä hiihtolenkin 
jälkeen, kun saunassa voi 
kylpeä hiet ja huolet pois.  
Aamu valkenee hiljaisena ja 
huolettomana, mitenhän tu-
vasta raskii edes lähteä pois.

Luontokeskuksen vaih-
tuvassa näyttelyssä on esil-
lä Martti Määtän kauniita 
akvarellimaalauksia, joihin 
hän on saanut inspiraatio-
ta Syötteen talvisesta luon-
nosta. Näyttelyyn on vapaa 
pääsy, tervetuloa ihastele-
maan!

Annu Tuohiluoto ja  
Tiina Särkelä,  
Syötteen luontokeskus

Teerivaaran lumikenkäreitti on pidennetty viiden kilometrin mittaiseksi.

Pikku-Syötteellä pyöräh-
tää talvikausi käyntiin. Lun-
ta odotellaan kovasti ja tal-
vikauden avajaisia vietetään 
5.-7.12.2014. Samalla juhliste-
taan itsenäisyyspäivää monin 
eri tavoin. Viikonlopun aika-
na kaikilla on mahdollisuus 
tutustua Pikku-Syötteen akti-
viteetteihin jousiammunnas-
ta lumikenkäilyyn. Itsenäi-
syyspäivänä tarjolla on myös 
juhlaillallinen.

Kesän ja syksyn aikana 
Pikku-Syötteen Hotellin Syö-
tesalin pintoja on uusittu ja 
kokoustekniikkaa uudistettu. 
Viikonloppuna itsenäisyys-
päivän Linnan juhlia voikin 
seurata Syötesalin suurelta 
valkokankaalta täytekakku-
kahvien kera. Myös Tunte-
maton sotilas näytetään Syö-
tesalissa.

Pikku-Syötteellä on uudis-

Pikku-Syöte on täynnä tapahtumia

tuttu muissakin tiloissa. Sisä-
kiipeilyseinä on saanut uu-
den ilmeen ja samalla on tehty 
myös uudet reitit. Kiipeilysei-
nän kanssa samaan tilaan ra-
kennettiin uusi boulderointi-
luola, joka lisää kiipeilijöiden 
mahdollisuuksia mukavasti. 
Observatoriossa voi perehtyä Lumikenkäily on suosittulaji Pikku-Syötteen nuorisoasiakkaille.

Uusittu kaukoputki avaa hienot mahdollisuudet ihailla 
tähtitaivaan saloja Pikku-Syötteen observatoriossa.

tähtitaivaan saloihin uuden 
kaukoputken avulla. Oppai-
demme avulla tähtitaivaan 
salat aukeavat upeasti kat-
selijoiden eteen. Pikku-Syöte 
toivottaa kaikki tervetulleiksi 
tutustumaan toiminnan kaik-
kiin eri muotoihin koko kau-
den ajan.

32014 JOULUINEN SYÖTE



14 15nro 49PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.12.2014 3.12.2014nro 49
20144 JOULUINEN SYÖTE

Vaarametsien Joulu 
Syötteen luontokeskuksessa 

 Lauantai 6.12.2014 
- Tunnelmallinen joulupolku klo 11-14 
- Pipari- ja glögitarjoilu laavulla 11-14 
- Kauneimmat Joululaulut 14-15 
- 15.30 Itsenäisyyspäivän herkullinen juhla-ateria 
(aikuiset 26 €, lapset 13 €) 
Ennakkovaraukset juhla-aterialle 30.11. 
mennessä, palvelu@siruka.fi tai 0500-776 560 
  
 Lauantai 13.12.2014 
- Tunnelmallinen joulupolku klo 11-14 
- Glögi- ja piparitarjoilu laavulla 11-14 
- Söpöt huskyt paikalla 12-14 
  
 Lauantai 20.12.2014 
- Tunnelmallinen joulupolku klo 11-14 
- Joulupuuro + torttukahvit (9,80€) 11-14 
- Joulurauhan julistus metsän eläimille klo 12 
- Söpöt huskyt paikalla 12-14   

Syötteen lumoa -akvarellinäyttely
Syötteen luontokeskukselle 
on saatu ihailtavaksi ja Kaa-
mosajan sekä sydäntalven 
piristykseksi Martti Mää-
tän luontoaiheisia akvarel-
limaalauksia. Näyttely kan-
taa nimeä Syötteen lumoa. 
Syötteen talvinen luonto on 
innoittanut Määttää ikuis-
tamaan kauniita näkymiä 
maalauksiksi saakka. Mää-
tän matka maalausten pa-
rissa alkoi 20 vuotta sitten, 
vuonna 1995 kansalaisopis-
ton kurssilta. Autonasen-
tajan työstä eläköidytty-
ään meisseli on vaihtunut 
pensseliin ja hänelle on jää-
nyt enemmän aikaa maala-
usharrastukselle. Iso-Syöt-

teen maisemat ovat tulleet 
hänelle ja hänen perheel-
leen rakkaiksi täällä vie-
tettyjen mökkivuosien ai-
kana. Martti Määtän omin 
sanoin: ”Olemme viettäneet 
Syötteellä elämämme paras-
ta aikaa ja sillä on ollut suu-
ri merkitys meille”. Syöte on 
ollut Määtän perheelle en-
nen kaikkea paikka rauhoit-
tumiselle. Työkiireet eivät 
tykkymaisemissa kuljeksi-
essa ole painaneet mieltä ja 
Syötteen rauha sekä hiljai-
suus todella välittyvät maa-
lauksista myös katselijalle. 
Näyttelyyn on vapaa pää-
sy ja se on esillä perjantaihin 
27.2. saakka.

Syötteen talvinen luonto on innoittanut Martti Määttää 
ikuistamaan kauniita näkymiä maalauksiksi saakka.

Iso Syötteen Matkailun tu-
kikohta sijaitsee Iso-Syöt-
teen rinteiden juurella Safa-
ritalolla, josta löytyvät myös 
vuokrattavat Polaris-merk-
kiset moottorikelkat. Yritys 
välittää myös alueen ma-
joitus- ja aktiviteettipalve-
luja. Reijo Väisänen kertoi, 
että Iso-Syötteen Matkailu 
vuokraa kymmentä Polaris 
Touring 550 IQ LXT –moot-
torikelkkaa. 

-Yhteen kelkkaan mah-
tuu mukaan kaksi henkilöä 
ja niillä passaa ajella Syöt-

Matkailijan tukikohta – Iso Syötteen Matkailu
teen ja ympäristöalueen lu-
misissa maisemissa. Syöte 
on kelkkailureittien risteys-
kohta. Täältä pääsee helpos-
ti hyviä uria pitkin esimer-
kiksi Ouluun, Rovaniemelle 
ja eri puolille Lappia. Lähi-
alueella ajavat suosivat eten-
kin 22 kilometrin Syöteym-
pyrää. 

-Meiltä voi varata myös 
ohjatun safarin, jolla pääsee 
pois yleisiltä kelkkareiteiltä. 
Meillä on vuokrattuna oma 
reitti Metsähallitukselta, 
missä näkee Syötteen kau-

nista, tykkypuista luontoa 
vähän syvemmältä. Usein 
safarilla nähdään myös 
muun muassa lintuja ja jä-
niksiä. Iltasafarilla voi hy-
vällä säällä nähdä myös 
revontulia, tunnelmoi Väi-
sänen.

Lähes 80  
majoituskohdetta 
välityksessä 
Iso-Syötteen Matkailu välit-
tää Syötteen alueella myös 
majoitusta ja alueen ohjel-
mapalveluja. Talvella voi-
daan käydä esimerkiksi pil-
killä Pärjänjoella, lähteä 
huskysafarille tai vierailla 
porotilalla. 

Väisänen muistuttaa, 
että uusi Online-kauppa 
Iso Syötteen Matkailun net-
tisivuilla tarjoaa mahdolli-
suuden varata majoituksen 
ja ohjelmapalvelut suoraan 
netistä reaaliaikaisena.

-Perinteinen puhelinpal-
velummekin toimii 24 / 7 eli 
henkilökohtaista palvelua 
on aina saapusalla. Palvelui-
himme kuuluvat myös ma-
joituskohteiden siivoukset 
ja huollot sekä avainpalvelu. 

Alueella loma-asuntoja 
omistavat yksityiset mökin-

Ohjatulla kelkkasafarilla pääsee pois yleisiltä kelkkarei-
teiltä, missä näkee Syötteen kaunista, tykkypuista luon-
toa ja metsämaisemaa vähän syvemmältäkin. Kuva Iso 
Syötteen Matkailu

omistajat ovat myös alka-
neet käyttää siivouspalve-
lujamme, mikä on erittäin 
positiivista ja kertoo tyyty-
väisyydestä tarjoamiimme 
palveluihin. 

-Mökin omistajille ha-
luammekin viestittää, että 
otamme uusia kohteita vä-
litykseen lisää. Paikallisi-
na tunnemme alueen ”kuin 
omat taskumme”. Luotet-
tavuutemme on palkittu 
myös Suomen Asiakastie-
don myöntämällä Suomen 
Vahvimmat  Sertifikaatilla, 
joka on näkyvä todiste yri-
tyksen luottokelpoisuudes-
ta, luotettavuudesta ja erin-
omaisesta maksukyvystä. 

-Uutuutena tälle kaudel-
le meille tulee Safaritalol-
le pieni paikallisten tuottei-
den myyntipiste, josta voi 
käydä ostamassa muistok-
si pientä kotiin viemistä, esi-
merkiksi paikallisen sepän 
takoman puukon tai tunnel-
mointiin Kynttilätalon kynt-
tilöitä. Toimistoltamme voi 
vuokrata myös lumikenkiä 
ja lasten vetoahkioita, ker-
toi Väisänen. Iso-Syötteen 
Matkailun facebook-sivuil-
ta saa myös ajankohtaista 
tietoa yrityksestä sekä Syöt-
teen alueelta. PK

Iso-Syötteen Matkailu Oy 
puh. 040 777 1800

• Syötteen alueen majoitusvälitys

• moottorikelkkavuokraus

• ohjelmapalvelut • siivouspalvelut

• päivystys 24/7

www.isosyotteenmatkailu.fi

www.isosyotteenmatkailu.fi

SyöteReSoRt

PäRjänkievaRi 

Palvelee

katso joulu-loppiainen 
aukioloaikamme 
www.syoteresort.fi 

lauantaisin ohjelmaa:
klo 15  Pärjän päiväkarkelot
klo 18  lasten Fazer-karkkiBingo
klo 19  jennin junnu-karaoke

Tervetuloa herkuttelemaan ja viihtymään! 

www.syoteresort.fi

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

Iso-Syötteen 
takarinteiden juurella

Pärjänkievarilta löydät herkulliset 
ruoka-annokset ja kahvilatuotteet

lauantaina 27.12.2014
yleisön pyynnöstä 

kingmenCombo

Meiltä ruuat myös kotipakettiin!

Pudasjärven kaupungin-
hallitus käsitteli tiistai-
na 2.12. kolmea eri mat-
kailuhanketta. Yksi näistä 
oli CoReFor eli yhteistoi-
minta, aluetalous ja en-
nakointi -hanke, joka ke-
hittää uutta mittaamis- ja 
seurantamallin matkai-
lun aluetaloudellisten vai-
kutusten laskemiseen. 
Noin 2800 euron osallis-
tumismaksulla Pudasjär-
ven kaupunki osallistuisi 
hankkeeseen, jonka luo-
man mallin avulla voi-
daan tulevaisuudessa 

Kaupungilla useita matkailuhankkeita
arvioida aikaisempaa täs-
mällisemmin matkailun 
vaikutusta aluetalouteen 
sekä arvioida suunniteltu-
jen toimenpiteiden vaiku-
tusta matkailutuloon.

Slow Adventure -hanke 
puolestaan edistää, kehit-
tää ja markkinoi uusia mat-
kailupalveluita ja -tuotteita, 
jotka mahdollistavat luon-
nosta nauttimisen ja vil-
lin luonnon kokemisen kii-
reettömän retkeilyn kautta. 
Elämyksellisen luontomat-
kailun avulla hanke tarjoaa 
markkinointitukea ja -vo-

lyymiä uusia asiakasryh-
miä päin. EU rahoittaa alle 
160 000 euron hankkees-
ta 65 prosenttia ja Pudas-
järven kaupunki osallistuu 
vuosina 2015–2018 vuosit-
tain 2158 eurolla.

Kolmas käsitelty mat-
kailuhanke oli jo päätty-
nyt Lapland - The North 
of Finland. Lapin ja Koil-
lismaan matkailun imago-
markkinoinnissa Pudasjär-
ven osuus on ollut 18 000 
euroa vuodessa. Hankkeen 
jälkeen matkailumarkki-
nointi jatkuu osana House 

of Lapland -kokonaisuut-
ta, jossa tavoitteena on 
varmistaa mm. Syötteen 
näkyvyys ja vetovoima 
kansallisesti ja kansain-
välisesti. Lapin Elämys-
tuotanto Oy:n mukaan 
Syötteen kansainvälisen 
markkinoinnin kannal-
ta on ensiarvoisen tärkeä-
tä, että ulkomaille mene-
vässä viestinnässä Syöte 
mielletään osana Lappia. 
Pudasjärven kaupungille. 
Esityksen mukaan Pudas-
järvi lähtisi toimintaan 10 
000 eurolla vuodessa. JK
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TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. (08) 838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

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

Palvelut:

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7,5 ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
 - pihatyöt
 - jätevesityöt
 - imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
 - sorat
 - murskeet
 - mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

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

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

Bar & Cafe

Seikkaileva Siili

Syötteen Kyläkauppa Ay
Puh. 044 344 8558

avoinna ma-la 9-19, su 10-16

www.syotteenkylakauppa.fi

Syötekyläntie 1257
p.uh. 044 0322652 

Uudistuneessa Romekieva-
rissa, Iso-Syötteen rinnera-
vintolassa puhaltavat uudet 
tuulet, kun sen pitäjiksi tu-
livat uudet yrittäjät Mauno 
Sarajärvi ja Kimmo Särkelä. 
Virallisia avajaisia vietetään 
lauantaina 6.12. Mauno ker-
too, että ravintola on nykyi-
sin avarampi ja sieltä löytyy 
kahvila-ravintola ja erillinen 
baari.

-Tilat palvelevat entistä 
paremmin myös perheitä, 
koska olemme rakentaneet 
uusia tiloja myös lapsille ja 
lapsenmielisille. Romekie-
varin tiloihin on rakennet-
tu myös videopelinurkkaus. 
Aikoinaan saunana toimi-
nut, nykyisin Saunabaariksi 
kutsutut tilat toimivat after 
ski- paikkana, jossa pääsee 
rentoutumaan rinnelaskujen 
jälkeen.

-Romekievarin talven au-
kioloaikoja on jatkettu si-
ten, että se on avoinna tun-
tia pitempään, kun rinteet 
suljetaan. Lisäksi lauantai-
sin olemme auki yömyö-
häiseen, jolloin ohjelmis-
toon kuuluu trubaduureja 
ja karaokeiltoja. Keväälle on 

Avajaiset 
uudistuneessa Romekievarissa

suunniteltu myös suosittuja 
koomikoiden stand-up-esi-
tyksiä.

-Vihjeenä ruokalistas-
ta, että siitä löytyy esimer-
kiksi sormiruokaa ja pih-
vejä. Uutuuksiin kuuluvat 
myös burgerit, joista on saa-
tavilla omat aikuisten tuhdit 
versiot ja lasten ateriat. Tut-

tuihin erikoisuuksiin kuulu-
vat ryhmien suosimat Fon-
due-illalliset, luetteli Mauno 
keittiöväen herkutteluvin-
keistä.

Rompaksi joidenkin kut-
suman ravintolan viral-
lisia avajaisia vietetään 
aamupäivällä tulevana lau-
antaina 6.12., jolloin päiväl-

lä sisätiloissa ja pihalla on 
perinteinen joulutori. To-
rilla on myytävänä esimer-
kiksi paikallisia käsitöitä ja 
monenlaista suuhunpanta-
vaa. Avajaisiltana esiintyy 
Standby coverbandi, joka 
soittaa Suomi-rokkia ja pop-
pia sekä muita hittejä.

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

Hannun Taksimatkat Oy
Rytinki

0400 244 769
Hannu Ylitalo

Uudistunut Romekievari iltavalaistuksessa.

SyöteShopissa uusia tuulia
Iso-Syötteen rinteiden juu-
rella sijaitsevassa SyöteSho-
pin kaupassa on hiljattain 
tehty miehistön vaihdos 
Syötteen Keskusvaraamos-
ta tutun miehen, Juha Schro-
deruksen ryhtyessä uudek-
si kauppiaaksi. Schroderus 
kertoo, että SyöteShopin vi-
rallisia avajaisia vietetään 
superviikonloppuna lauan-
taina 6.12.

-Olemme remontoineet 
tilat ja tehneet pieniä muu-
toksia elintarvikepuolel-
la. Myymälän kalusteita on 
myös uusittu ja tuotevali-
koimaa täydennetty vas-
taamaan matkailijoiden tar-
peisiin. Matkamuistot ja 
tekstiilit kuuluvat tuoteva-
likoimiin edelleen. Palve-
lemme talvisesonkiaikaan 
aamuyhdeksästä iltayhdek-
sään asti. 

- Meiltä löytyy myös 
pullonpalautusautomaat-
ti, Veikkauksen ja Matka-
huollon palvelut, itsehoito-
tuotteiden apteekkikaappi 
ja Alkon tilauspalvelupis-
te. Asiakkaiden käytössä on 
myös langaton internetyh-
teys. Uutuustuotteisiimme 
kuuluu tuoreet leivät ja pul-
lat, jotka paistetaan omassa 
paistopisteessämme. Tutuk-
si tullut pieni kahvilamme 
toimii edelleen, totesi Schro-
derus palveluvalikoimasta.

SyöteShopin tiloja on uudistettu ja tuotevalikoimaa täydennetty vastaamaan matkaili-
joiden tarpeisiin. Kuva Syöte Shop.

SyöteShopissa tarjottiin lauantaina 27.9. kahvit kauppiasvaihdon kunniaksi. Kuva Heimo 
Turunen.
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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

1) 2) 1) 2)
M - P To ja SS M - P To ja 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 20:00
9:00 14:50 16:00 19:15

10:15  16:10* 14:40    18:00**
T I I I
I 16:30 I 17:30

       * Pendolino 60 Helsinkiin lähtee klo 17:31, ** IC47 Helsingistä saapuu klo 17:27
      1) ajetaan myös kesällä
      2) ajetaan ajalla 5.12.2013 - 21.4.2014 sekä 4.12.2014 - 12.4.2015, pikavuoro
      SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin ajetaan vain viimeisenä pyhä- 
      päivänä, ei yksittäisinä arkipyhinä.   I = auto ei käy paikassa, T = tarvittaessa

       Lisätetoja: puh. 08 822 052, nevakivi@nevakivi.fi,  www.nevakivi.fi

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ 
BUSSILIIKENNE 

OYS
Oulun lentoasema

Oulun linja-autoasema

Isosyöte ala-asema
Hotelli Iso-Syöte

Pudasjärven linja-autoasema

Hotelli Pikku-Syöte

Syötekylä, kylätalo
Pikku-Syöte ala-asema

BUSSILIIKENNE
SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

* Pendolino 60 Helsinkiin lähtee klo 17.31, 
** IC47 Helsingistä saapuu klo 17.27
1) ajetaan myös kesällä
2) ajetaan ajalla 4.12.2014 – 12.4.2015, pikavuoro 
SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin 
ajetaan vain viimeisenä pyhä päivänä, ei yksittäisinä 
arkipyhinä.   I = auto ei käy paikassa, T = tarvittaessa

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

Kun haluat tehdä hyvän puukaupan

www.polkky.fi

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Aakkoset
315g

2,49
/pss

Tupla Maxi
57g

2€ 3 kpl

Syöte Shop
avajaistarjoukset!

6.12.2014

50
ensimmäiselle

tupla ja pillimehu 

ilmaiseksi sekä

Kulta Katriina-

paketti hintaan

1,99€!

Kahvi-
tarjoilu

klo 10-13

Vauhti Ski

voide-esittely

ja voitelukoulu

klo 11-14

Pepsi Next
1,5l sis.pantti

1€/plo

Kulta Katriina
500g

2,99
/pkt

Atria Nauta-sika
jauheliha 400g

1,99
/pkt

24rll wc-paperia
& 12rll talouspaperia

shoppi hintaan

15€

Tarjoukset voimassa 6.12. niin kauan
kuin tavaraa riittää.

Avoinna

lauantaina

klo 10-20

Ei jälleenmyyjille.
Max. 4 tuotetarjousta/hlö

Janne Määttä
p. 050 528 6441, janne.maatta@syotteenerapalvelut.fi
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ABC Pudasjärvi, 
avoinna 6-24

Täydellinen tauko 
antaa energiaa

• meiltä herkkuja isoon ja pieneen nälkään
• myynnissä Kynttilätalon kynttilät
• monipuoliset lahjatavaravalikoimat
• avoinna joka päivä, myös jouluna klo 6 – 24

Koko perheen jouluinen noutopöytä
tarjolla 6.12. ja 18.12. klo 10.30-18.00

Maastohiihtoreittejä Syötteen alueella 
Syötteen alueella kiertelee noin 120 kilometriä 

latuja, jotka soveltuvat sekä luistelu- että 
perinteiseen hiihtoon.

Maasto on erittäin kaunis-
ta, paikoin jopa erämais-
ta ja yleispiirteeltään melko 
mäkistä. Latujen varsilla on 
useita taukopaikkoja kuten 
laavuja, päivä- ja autiotupia. 
Latuverkostosta on valaistua 
noin 23 kilometriä.

Ahmatuvan latu 
Ahmatuvan ladun lähtö-
paikka on Syötteen luonto-
keskuksessa. Latu kulkee 
pääosin Syötteen kansallis-
puiston alueella. Suosituin 
hiihtovaihtoehto on hiih-
tää Annintuvan ja Välituvan 
kautta Ahmatuvalle loivaan 
ylämäkeen ja palata samaa 
latua mukavaa myötäistä ta-
kaisin. Näin hiihtomatkaa 
kertyy yhteensä 16 kilomet-
riä. Menomatkan vauhdik-
kain alamäki alkaa heti luon-
tokeskuksen parkkipaikalta, 
sama noustaan palatessa ylä-
mäkeen. 

Toinen reittivaihtoehto on 
palata Ahmatuvalta luonto-
keskukseen Ylpiätuvan kaut-
ta. Ylpiätuvan ladulla on 
vauhdikkaita alamäkiä, jotka 
ovat alkutalvesta mukavia, 
mutta erityisesti kevään jää-
keleillä hyvin vaativia. Mai-
semallisesti Ylpiätuvan latu 
on erittäin kaunis. Tällä rei-
tillä hiihtomatkaa yhteensä 
17 kilometriä.

Ahmakallion  
takalenkki  
10 kilometriä
Ahmakallion takalenkki si-
jaitsee Ahmatuvan taka-
na. Lenkin varrella sijait-
see Ahmakallion näkötorni, 
josta avautuvat upeat mai-
semat kansallispuistoon ja 
koillismaalaiseen vaaramai-
semaan. Ahmakallion ta-
kalenkki on maastoltaan 
vaihteleva. Ahmakallion ta-
kalenkki on maisemallises-
ti ehkä koko alueen kaunein. 
Lenkkiä ylläpidetään vain 
kevättalvella.

Naamankajärven 
suuntaan hiihdellen 
19 kilometriä
Naamankajärven- Huuhka-
sen lenkille voit lähteä Iso-
Syötteen huipulle nousevan 
tien varren parkkipaikal-
ta tunturin juurelta. Pytkyn-
harjun mökkiläiset pääsevät 
reitille mökeiltään. Ympy-
rälenkin pituus on noin 19 
kilometriä, kun lähtö on 
huipulle nousevan tien park-
kipaikalta. Reitin varrel-
la sijaitsee laavu noin lenkin 
puolivälissä ja latukahvio 
Naamankajärven toiminta-
keskuksessa. Reitti on vaati-
vuudeltaan helpon ja keski-
vaikean luokkaa. Muutamia 
vaativia laskuja sekä kevättä 
kohden teiden ylitykset vaa-
tivat suksien ottamista pois 
jaloista. Riihitupa reitin var-
rella.

Naamankajärven toimin-
takeskus, jossa talvella toimii 
latukahvila Pytkynpirtti.

Toimintakeskukselta latu 
Arolan kautta Riihikumpu – 
Huuhkanen ladulle. Pytkyn 
lenkki 9 kilometriä – reitillä 
ei vaativia osuuksia.

Kelosyötteen  
alueen valolatu 
Kelosyötteen kierrokselle 
voi lähteä esimerkiksi Kelo-
syötteen Kotapubin pihas-
ta. Lenkki on mukavan vaih-
televa, mäet eivät ole kovin 
vaativia ja latu soveltuu siten 
myös lapsiperheille. Halu-
tessaan Kelosyötteen laturei-
tiltä pääsee kätevästi teke-
mään myös Myllyn lenkin.

Myllyn lenkki lähtee Ke-
losyötteen Kovalammelta. 
Lenkki on vaihteleva, mutta 
sen mäet eivät ole kovin vaa-
tivia, joten se soveltuu myös 
lapsiperheille. Ladun varrel-
la on Pudasjärven kaupun-
gin ylläpitämä Myllyn laavu. 

Huipunlatu 3 km 
Iso-Syötteen huipulla kier-

tää vaativa valaistu latureit-
ti, Huipunlatu. Tämä näkö-
alalatu on suosittu erityisesti 
kovien pakkasten aikaan, sil-
lä huipulla pakkasta on 
yleensä selvästi vähemmän 
kuin alhaalla laaksoissa.

Lähtö ladulle tapahtuu 
helpoimmin Hotelli Iso-Syöt-
teen pysäköintialueelta.

Luppoveden  
ensilumenlatu
Ensilumen ladun lumetus 
tehdään ensimmäisen riittä-
vän pitkän pakkasjakson ai-
kana. Latu Luontokeskuk-
sesta – Luppovedelle ja siitä 
Syötesuon kautta Pikkusyöt-
teelle on varustettu ylikulku-
silloilla. Matkatessa eteen-
päin Pytkynharjua kohti 
Hotellin tien alittaa Hiih-
totunneli. Nyt hiihtäjän ei 
tarvitse poistaa suksia tien 
ylitysten vuoksi matkalla 
Pytkyharjusta Ahmatuvalle. 
Luppovedellä on takapuolel-
le tulistelupaikka.

Maastohiihtolatujen 
kunnossapito
Maastohiihtolatujen talvi-
aikaisesta kunnossapidos-
ta vastaa Syötteen latupooli 
ry.  Kunnossapidon toteuttaa 
Syötteen Maansiirto Oy. Pu-
dasjärven Kaupunki ja Met-
sähallitus tekee latuverkos-
ton muut työt; raivaukset, 
siltojen korjaukset, opastuk-
set, viitoitukset, pohjan tasa-
ukset jne.

Latupoolin jäseninä on 
kaikki alueen yritykset, ja 
yleinen kokous syksyisin 
päättää maksuosuudet. Alu-
een mökeistä lähes puolet on 
mukana yhteisen asian hoi-
tamisessa. 

Latukartta; latukartassa 
kerrotaan alueen latuverkos-
to ja siihen on merkitty myös 
latujen vaativuustaso. Kar-
tassa on etukuponkeja, joilla 
saa alennusta alueen liikkeis-
tä ja ruokapaikoista. Kartto-
ja on myynnissä alueen yri-
tyksissä.

Latupassi; Latupassin voi 
lunastaa alueen yrityksistä – 
sillä saa 20 sentin alennuksen 

Naamankajärven toimintakeskus, jossa talvella toimii la-
tukahvila Pytkynpirtti.

Myllyn lenkki lähtee Kelosyötteen Kovalammelta. Ladun 
varrella on Pudasjärven kaupungin ylläpitämä Myllyn laa-
vu.

latukahviloissa kahvikuppo-
sesta. 

Latujen opasteet; Opas-
teissa kerrotaan välimatkat 
lähimpiin kohteisiin. Reaa-
liaikainen kunnossapidon 
seuranta, sitä voit käydä kat-
somassa www.pudasjarvi.fi  
linkki matkailijoille ja sieltä 
syötteen ladut. Reitistön var-
rella on kuusi latukameraa, 
joista voi seurata alueen latu-
ja. Järjestelmän ensimmäinen 
käyttövuosi on takana – ei 
aina toiminut toivotulla ta-
valla. Kuituyhteyksien kaut-
ta toivotaan tilanteen para-
nevan.

20. SYÖTEHIIHTO   
la 11.4.2015
Syötehiihto kansallispuiston 
reiteillä Ahmatuvan maas-
tossa kevätauringon pais-
teessa, tapahtumaan ovat 
tervetulleita kaikki hiihdon 
ystävät. Kilpasarjoja on nai-
sille ja miehille eri ikäryh-
missä, retkisarjat naisille ja 
miehille.

1. SYÖTETRIPLA
Syötehiihto aloittaa syötet-
riplan – Syötteen alueella 
vuoden mittaan järjestettä-
vien kestävyystapahtumien 
yhteiskisan. Syötehiihto, 
maastopyöräkisa MTB – Syö-
te 1.8.2015 ja Huippukymppi 
– Isosyöte 12.9.2015. Triplas-
sa kilpasarjat M, N, M40, 
N40, M50 ja N50 kolme pa-
rasta sarjoittain nousee bo-
diumille Huippukympin 
palkintojenjaon yhteydessä. 
Kuntosarjalaiset osallistuu 
lahjakorttien arvontaan – siis 
kaikki kolmeen kisaan osal-
listuneet ovat arvonnoissa 
mukana. Kilpasarjoissa kol-
men tapahtuman yhteenlas-
kettu aika ratkaisee parem-
muuden. Näihin kolmeen 
tapahtumaan voit käydä tu-
tustumassa:

  
www.pudasjarvenurheilijat.

sporttisaitti.com/syotehiihto,
 www.syotemtb.fi,  

www.huippukymppi.fi . 

Heino Ruuskanen

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

TALVEN RIEMUIHIN!

Jari Keskiaho 040 516 0430 Sami Kaivorinne 040 560 5993
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. (08) 822 007

www.pienkonehuolto.fi

VAIHTOLAITTEET:
KELKAT:  vm. hinta
Lynx Enduro 550F RC ..............................2004 .....3200:-
Lynx Rave RE 600 .....................................2008 .....4999:-
Lynx Forest Fox 440 .................................2008 .....5490:-
Lynx Ranger 550F .....................................2007 .....5500:- ....ALV väh.kelp.
Lynx GLX ST 600 ......................................2006 .....5890:- ....ALV väh.kelp.
Ski-doo Tundra LT 550F ...........................2010 .....5900:- ....ALV väh.kelp.
Ski-doo MXZ X-RS 600 E-TEC .................2010 .....6800:- 
Ski-doo MXZ Renegade BC 600 E-TEC ....2011 .....7990:- 
Ski-doo Summit SP 146 600 E-TEC ..........2013 .....9990:- ....ALV väh.kelp.
Ski-doo Skandic WT 600 ACE .................2014 ...10900:- ....ALV väh.kelp.

MöNKIJÄT:   vm. hinta
Polaris  Sportsman 850 traktorimönkijä .................. 2013 ...............13500:- 
telat+lumisarja 
Can-am  Outlander 1000 6x6 traktorimönkijä ......... 2014 ...............16500:-  

ALV väh.kelp.

Moottorikelkat
Tarvikkeet ja varaosat

Ajovarusteet
Huollot ja korjaukset

LUMITÖIHIN:
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AVOINNA:
Ma-pe 9.00-18.00
La 9.00-14.00, 
Su 12.00-14.00 
Metsäbaari
La klo 22-02

Tule Metsäbaarin karaokeiltaan 
laulamaan ja viihtymään 

lauantai-iltaisin!

METSÄKYLÄN 
KYLÄKAUPPA Riitun 

Puoti

Metsäkyläntie 317 A, 93590 VANHALA. 
Puh. (08) 845 106, 0400 244 184  

sulo.kaijala@gmail.com 

VIDEOTYKKI, ei pääsymaksua.

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• OnLine-veikkaus
• Kotiinkuljetus
• Posti

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

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

Jalavassa ajanhermolla perinteitä vaalien
Sisu, sauna vai Sibelius? Ja-
lavan kaupan nykykauppi-
as, 33-vuotias Mikko Jalava, 
miettii ohikiitävän hetken.

- Sauna totta kai, sillä pi-
täähän sitä saunoa välillä. 
Meillä on tässä pihapiiris-
sä Nikolain vanha, puulla 
lämmitettävä sauna. Hyvät 
ovat meillä löylyt, eipä ole 
kukaan valitellut kiukaan-
kulmilla, tuumii Jalava 
Taivalkosken joulunava-
jaisten kynnysmatolla. Jala-
valla vietettiin joulunavajai-
sia marraskuun viimeisenä 
keskiviikkona. Joulutouhu 
jatkui joulumarkkinoilla sa-
massa pihapiirissä Taival-
kosken yrittäjien ja kunnan 
kulttuuritoimen yhteispon-
nistuksella koko loppuvii-
kon ajan.

- Jalavalla vietettiin tänä 
vuonna jo kolmannet jou-
lunavajaiset ja joulumark-
kinat. Näitä on mukava jär-
jestää, kun ihmiset liikkuvat 
Hilvanassa ja kaupan puo-
lella, toteaa viidennen pol-
ven Jalavan kauppias.

Mikko Jalava ja hänen 
Tampereelta kotoisin oleva 
vaimonsa Laura Jalava, ot-
tivat hoitaakseen Suomen 
vanhimman kaupan tämän 
vuoden alussa. Pitkänlinjan 
kauppiaat Ari ja Airi Jala-
va ovat vapaalla, mutta tär-
keä osa kaupan henkistä tu-
kijalkaa.

- Minä olen nyt tämmöi-

nen ruokko-ukko, hymyilee 
Ari Jalava - ja tekee vielä ny-
kyisinkin rytisuksivauvoja 
harrastushommana.

 Maineikas kauppa on 
toiminut Taivalkosken kes-
kustassa liki Iijokea yhtäjak-
soisesti jo vuodesta 1883.

- Jalavan historia on sel-
lainen, että kauppamiljöö on 
kyennyt mukautumaan ajan 
vaatimuksiin. Ajan merkit 
ovat nyt sellaiset, että mei-
dän pitää näkyä tietover-
kossa kuten sosiaalisessa 
mediassa ja verkkokaupan 
puolella, tuumii Mikko Ja-
lava.

Jalavan kauppakarta-
no siirtyi valokuituun reilu 
kuukausi sitten. Tämä mer-
kitsee historiallisessa jat-
kumossa sitä, että Mikko ja 
Laura Jalava aloittavat kau-
panteon myös internetin 
puolella.

- Avaamme verkkokau-
pan vielä tämän vuoden 
puolella. Valokuitu on siinä 
suurena apuna, katsoo Jala-
va.

Jalava on tunnettu pait-
si perinnevaatteistaan, myös 
uskovaisten pastilleistaan. 
Äiti-Airi opetti tekotaidon 
pojalleen Mikolle, joka tekee 
pastilleja vanhalla saksalai-
sessa pastillikoneella.

- Näitä pastilleja pitää 
olla aina tarjolla myyntiskil-
lä ja niistä Jalava tunnetaan. 
Ostajia ovat pitkälti he, jotka 

muistavat pastillit nuoruu-
destaan, muistuttaa Mikko 
Jalava.

Jalavan kauppa suosii 
kauppiaiden mukaan entis-
tä enemmän ekologisesti ja 
eettisesti tuotettuja tuotteita, 
mutta perinteet vaatepuolel-
la ovat yhä voimissaan.

- Miesten pussihousut, ja-

tsarit, flanellipaidat ja ku-
miterät ovat edelleen ajan-
hermolla ja niitä myydään. 
Naisten vaatemerkeissä 
meillä on pari sellaista, joita 
saa koko Suomessa vain Ja-
lavasta, esittelee Mikko Ja-
lava.

 Pekka Väisänen

Kauppias Mikko Jalava kauppakartanossa, jonka valaistu 
pihakuusi kurkottaa korkealle Taivalkosken kylähyörinäs-
sä.

Syötteen Eräpalveluilla on 
tänä talvena käytettävissä 
kymmenen koiravaljakkoa, 
joista kaksi on nuorien koi-
rien valjakoita. Janne Määt-
tä kertoo, että nuoret koirat 
tekevät yksinään ainoastaan 
lyhyitä lenkkejä, mutta aina 
pitemmillä reissuille niitä on 
muutama mukana opettele-
massa. 

– Nyt meillä on valmii-
na on kuuden kilometrin 
valjakkolenkki. Jäiden vah-
vettua riittävästi saamme 

Huskyvaljakkoretkelle Syötteelle
käyttöön kahdentoista ja 
kolmenkymmenen kilomet-
rin lenkit. Tarjolla on myös 
yön ylitse kestäviä safarei-
ta. Yön ylitse kestävä safa-
ri alkaa aamupäivästä. Suu-
rin osa matkasta taittuu 
valoisan aikana. Safarireitti 
kulkee halki Syötteen kau-
niiden ja runsaslumisten 
vaaramaisemien halki. Lop-
pumatka saattaa taittua 
kuutamon ja tähtien valossa 
ja hyvällä tuurilla myös re-
vontulia katsellessa. 

-Matkan pituus on aina 
sama, mutta matka-aika 
saattaa olla hyvin vaihteleva 
useiden muuttujien vuok-
si. Lounas nautitaan maas-
tossa. Perillä odottaa valmis 
päivällinen ja lämmin sau-
na. Paluumatkalle lähde-
tään aamulla. Lyhyempiin 
safareihin sisältyy aina reis-
sun päätteeksi kodassamme 
kahvi tai mehu ja erikseen ti-
latessa myös eräruoka, ker-
too Janne.

Eräpalvelun kodan, sa-

Huskyvaljakkoretkellä reitti kulkee Syötteen kauniiden ja runsaslumisten vaaramaisemi-
en halki. Kuva Syötteen Eräpalvelut.

vusaunan, takkatupineen 
voi myös varata illaksi tai 
päiväksi käyttöön joko omil-
la eväillä tai sitten Eräpal-
veluiden valmistamana 1-3 
ruokalajilla. 

– Savusaunaan sopii ker-
ralla noin kaksikymmentä-
viisi henkilöä, mutta sen voi 
varata myös pienemmälle 
ryhmälle. Tarjoamme myös 
kotaamme asiakkaiden 
vuokrattavaksi joko omilla 
eväillä tai sitten voimme toi-
mittaa sinne valmiin ruuan, 
joka on hyvä tilata jo vara-
usta tehdessä. Kaikki ruuat 
valmistamme puhtaista lä-
hiruoka-aineksista, selven-
tää Janne.

Eräpalvelut järjestää tal-
ven mittaan myös erilaisia 
pilkkiretkiä lähivesille.

– Pilkkireissut ovat olleet 
suosiossa etenkin ulkomaa-
laisten keskuudessa. Reis-
sun pituus on muutama tun-
ti ja kalan saalis kutakuinkin 
varma. Perillä nautiskellaan 
puhtaasta luonnosta, kalas-
tuksesta, nuotiolla keitetys-
tä kahvista eväiden kans-
sa.  Räätälöimme myös 
asiakkaiden toiveiden mu-
kaan tehtyjä ohjelmia ja sa-
fareita tarpeen vaatiessa, 
muistuttaa Janne.

www.kynttilatalo.fi

KYNTTILÄTALOn
Käsintehdyt kynttilät
palavat hyvällä liekillä
Tervetuloa 
Pajamyymälään!
Kuusamontie 2046, Pudasjärvi,  puh 040 549 2063
Auki jouluaaton aattoon asti joka päivä

Olemme  mukana  Pudasjärven joulumyyjäisissä la 13.12. (puoti kiini)

Syötteen 
mökkiläisyhdistys ry 

www.syotteenmokkilaisyhdistys.net

info@syotteenmokkilaisyhdistys.net

 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

23.12. - 25.12.  suljettu
pe 26.12.  klo 12-18
ti 30.12.  klo 12-20
ke 31.12. ja 
to 1.1.2015  suljettu

loppiainen:
ma 5.1.2015  klo 12-18
ti 6.1.2015  klo 12-18

JOulun JA uudenVuOden 
pOiKKeusAuKiOlOAJAt:

pOiKKeusAuKiOlOAJAt:
itsenäisyyspäivä 6.12. suljettu
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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

LAAdUKKAAT 
ILMALÄMPöPUMPUT 

ASENNETTUNA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Myös vesi-ilma-lämpöpumputw
w

w
.s

ah
ko

ki
ve

la
.fi

Lomatontti omaksi tai vuokralle
Pudasjärven kaupunki ja 
Metsähallituksen Laatumaa 
myyvät ja vuokraavat va-
paa-ajan tontteja Syötteen 
alueelta. Kaupungilla on 
Luokkavaaran alueella 159 
lomarakennuspaikkaa, jois-
ta vuonna 2014 tarjotaan ra-
kentajille 53 tonttia. Tonttien 
koko on keskimäärin 1500 
neliömetriä ja tontilla enim-
mäisrakennusoikeus on 175 
kerrosneliömetriä. Tontil-
le saa rakentaa enimmillään 
kaksi huoneistoa käsittävän 
lomarakennuksen.

Kaupungin maankäyttö-
insinööri Markku Mattinen 
kertoo, että tontit ovat hy-
vällä paikalla ja hoidetut la-
dut sekä moottorikelkkareit-
ti sijaitsevat alueen vieressä. 

-Syötteen alueen palve-
lut ovat myös lähellä, esi-
merkiksi lähimpään kaup-
paan on maanteitse matkaa 
vain noin puoli kilometriä.  
Monille tutut urheilijat, Suo-
men lentopallomaajoukku-
een päävalmentaja Tuomas 
Sammelvuo ja ammattijää-
kiekkoilija Mikael Granlund 
ovat jo varanneet tonttinsa 
Vemmeltien varresta. Tontin 
voi halutessaan varata myös 
sähköisesti. Kaupungin net-
tisivuilta löytyy asiasta lisä-

tietoja, muun muassa kar-
tat ja rakentamistapaohjeet, 
muistuttaa Mattinen.

Lomatonteista  
videokuvaa netissä
Myyntineuvottelija Tapio 
Ojala kertoo, että Metsähal-
litus Laatumaa on Suomen 
suurin vapaa-ajantonttien 
myyjä. Laatumaalla on sekä 
matkailukeskus- että ranta-
tontteja ympäri Suomea.

- Syötteeltä ostetuilla 
tonteillamme on käynnissä 
useiden lomamökkikohtei-
den rakennustyöt. Syötteen 
tonttikaupan taloussuhdan-
teiden mukainen vaihte-
lu on loivempaa kuin tren-
dikohteissa kuten Ruka tai 
Ylläs. Olemme saaneet uu-
sia asiakkaita niin edullisil-
le kuin huipputonteillekin. 
Kauppaa on lisäksi vilkas-
tuttanut tänä vuonna vuok-
rakohteiden myynti omak-
si. Taustalla on eduskunnan 
määräys Metsähallituksel-
le saada lisätuloutusta val-
tiolle.   

-Laatumaa tehostaa tont-
tien markkinointia. Tont-
tikohteistamme on Laatu-
maan nettisivuilla nähtävillä 
myös pudasjärveläisen Jari 

Luokkavaaran tonteilta avautuvat hienot näkymät Iso-
Syötteelle. Kuva Markku Mattinen.

Laatumaa uudistaa Syötteen alueen taulut. Kuvassa Iso-
Syötteen Hotellintien taulu.

Laatumaan lomatontit sijaitsevat Syötteen rinteiden välit-
tömässä läheisyydessä. Kuva: Airmoilanen.

Moilasen (Airmoilanen) pie-
noishelikopterin avulla il-
masta kuvamaa videoma-
teriaalia. Myytävänä olevat 
tontit merkitään maastoon 
siten, että ostaja hahmot-
taa tontin sijainnin tutustu-
essaan niihin paikan pääl-
lä. Laatumaa uudistaa myös 
Syötteen alueen mainostau-
lut.

- Laatumaan Syötteen asi-
akkaat arvostavat tonttien 
välitöntä sijaintia laskette-
lukeskuksen vieressä, myös 

Syötteen luonto ja harras-
tusmahdollisuudet koetaan 
tärkeiksi. Moni luontoys-
tävä viihtyy kansallispuis-
ton maisemissa. Luonnon 
tarkkailua ja liikuntaa pää-
see harrastamaan hiihtola-
duilla, metsäpoluilla sekä 
pyöräily- ja kelkkailureiteil-
lä. Syötteestä kiinnostuneet 
haluavat sijoittaa vapaa-ai-
kaan sekä perheen ja omaan 
hyvinvointiin, kertoi Ojala 
asiakkailta saaduista palaut-
teista. PK

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

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

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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• p. +358 8 815 4000 • myyntipalvelu@pikkusyote.  • www.pikkusyote. 

Tähtitornin 

maisemia, 

jousiammuntaa, 

seinäkiipeilyä, 

lumikenkäilyä...

Viikonlopun
Perhepaketti

(2 aikuista + 2 lasta)
alk. 339 €
täysihoidolla

 Talvikauden avajaiset 
 ja itsenäisyysjuhlat 

 5.-7.12.2014

Tule tutustumaan aktiviteetteihin!
Tarjolla mm. jousiammuntaa, 
seinäkiipeilyä, taivaankannen 
tähtiä observatoriosta, 
ja lumikenkäilyä.
Katso lisätiedot;
www.pikkusyote.fi

Avajaispäivän 6.12. 
hissilipputarjous 59 €/perhe 
(2 aikuista + max. 3 lasta)

Katso tarkempi ohjelma www.pikkusyote.fi
Tule viihtymään koko perheellä!

Syötteen alueen tapahtumia 
Syötteen lumoa -akvarellinäyttely Syötteen 
luontokeskuksessa 15.2.2015 saakka.

5.12.2014
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21.00 alkaen 
Tanssiorkesteri Nelituuli Hotelli Iso-Syötteellä 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 
Lumikenkäilyä Taikametsässä Pikku-Syötteel-
lä
Avaruusmatka uudella kaukoputkella Pikku-
Syötteellä 

6.12.2014
Tanssiorkesteri Nelituuli Hotelli Iso-Syötteellä 
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen
Lasten Fazer-karkkibingo Pärjällä klo 18
Iso-Syötteellä itsenäisyyspäivän soihtulasku 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuk-
sella
Jousiammuntaa uusitussa Syötesalissa Pikku-
Syötteellä
Kauko-ohjattavien autojen nopeuskilpailu 
Pikku-Syötteellä
Kiipeilyseinän boulderointiluolan testausta 
Pikku-Syötteellä

12.12.2014
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

13.12.2014
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen 
Lasten Fazer-karkkibingo Pärjällä klo 18
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuk-
sella 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

19.12.2014
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

20.12.2014
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen 
Lasten Fazer-karkkibingo Pärjällä klo 18
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuk-
sella 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

25.12.2014
Joulukirkko Pikku-Syötteellä klo 10
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

26.12.2014
Tapaninpäivän rekiajelu Kelosyötteen tallilla 
klo 12-14 
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 
Tapaninpäivätanssit Hotelli Iso-Syötteellä 

27.12.2014
Kelkkaretki huskytilalle klo 10, Iso-Syötteen 
Matkailu
Kingmen Combo Pärjänkievarilla 
Lasten Fazer-karkkibingo Pärjällä klo 18
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä klo 12
Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21
Kinkunsulatus kantrit Pikku-Syötteellä klo 12
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

28.12.2014
Mustin ja Lystin pujottelukisa Iso-Syötteen 
Lumimaassa klo 14

30.12.2014
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

31.12.2014
IS Tour kiertueen avauskilpailu klo 17-20
Mustin ja Lystin Uuden Vuoden retki Iso-Syöt-
teellä klo 14
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 
Partypilami Hotelli Iso-Syötteellä 
Soihtulasku Iso-Syötteellä klo 23.55
Ilotulitus Iso-Syötteellä klo 00.00

1.1.2015 
Iso-Syötteellä Tarmon rattikelkkakisa Lumi-
maassa klo 14.
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

2.1.2015 
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

3.1.2015 
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen 
Lasten Fazer-karkkibingo Pärjällä klo 18
Iso-Syötteellä Mustin ja Lystin pujottelukisa 
Lumimaassa klo 14.00 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

8.1.2015 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

9.1.2015 
Karaoke-ilta Pärjänkievarilla klo 21 alkaen 
DJ Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa 

Alkanut talvikausi näyttää SyöteResortissa hyvältä. Ka-
ravaanialueen paikkavaraukset ovat ylittäneet edellisen 
vuoden tason ja muutoinkin ensimmäisten kuukausien 
meno on ollut edellisvuosia vilkkaampaa.

-Nyt vain toivomme pikaisesti luonnon lunta ja so-
pivia pakkasia niin asiakkaamme pääsevät hiihtämään ja 
laskettelemaan myös takarinteiden puolelta, tiivistää yrit-
täjä Pekka Kimpimäki kauden alun tuntoja.

Kimpimäki on tyytyväinen myös juuri yksivuotispäi-
vää viettävän VillaStadionin varaustilanteeseen. -Kohde 
on löytänyt paikkansa perheiden ja yritysten vapaa-ajan 
viettopaikkana sekä kokous- ja virkistystilana. VillaSta-
dionille toimitamme Pärjänkievarin keittiöstä tarvittaes-
sa myös ruuat.

SyöteResort palveluihin kuuluu myös pizzojen ja 

muiden ruoka-annosten kotiinkuljetus, pizza-taksim-
me toimittaa Syötteen alueelle (noin 10 kilometrin säde) 
herkullisia Pärjänpizzoja aina keittiömme aukioloaikoina. 
Kuljetuksen hinta on 15 euroa per toimitus. 

-Kotipizzoja voi tilata numerosta 0400 499216. Sa-
masta numerosta voi tilata kaikkia keittiömme tuotteita 
myös kotipakettiin. Ruokalistamme löydät joko mökkikan-
siosta tai osoitteesta www.syöteresort.fi. SyöteResortin 
tavoitteena on palvella asiakkaita hyvin ja tarjota herkul-
lisia makuelämyksiä keittiöstään 
sekä viihtyisiä yhdessäolon het-
kiä iltaravintolassa.  Toivotamme 
kaikille viihtyisiä hetkiä Iso-Syöt-
teellä ja nautinnollisia kohtaami-
sia Syötteen palveluiden parissa.

SyöteResort luottavaisena 
uuteen kauteen!

Tuntivaraukset: puh. 040 2183 222. Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

www.hirvaskoski.fi

Pukinkonttiin!

Erilaiset lahjakortit ratsastustunneille,
jokaiselle sopiva paketti 

tarpeiden ja toiveiden mukaan
mm. alkeistunnit, estetunnit, koulutunnit, aikuisille ja lapsille 

joko yhdessä tai erikseen! kysy tarkemmin!
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PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIdOLLA JA KOKEMUKSELLA

Kaikki maa-aineistotoimitukset 
hiekasta murskeisiin 
(myös kalliomurskeet)

Jätevesijärjestelmät
Kaivinkoneet
Pyöräkuormaajat
Tiehöylät
Kuorma-autot
Traktorit
Maantiivistys
Kunnallistekniset työt

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

tekninen urheilu-
kerrasto

craft, five seasons

29,90 (49,90)
(39,90)

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14 (la 6.12. suljettu)

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

tervetuloa!

ICEBUGEILLA KUNNON PITOA
LIUKKAILLE KELEILLE

NAsTAKENGäT IvALO/PACE

Liukkaat tiet, polut ja jää vaihtuvat paina-
jaisesta nautinnoksi Icebug-nastakengillä

149,-
TECNOPrO

Naisten klassisen 
malliset kaunoluistimet. 
Kestävää keinonahkaa.

39,90
(49,90)

CCm rBz Prolite
yth
(54,90) 39,90

jr
(59,90) 49,90

sr
(69,90) 54,90

Kiekkokoululaiselle ja aloittelevalle jää-
kiekkoilijalle sopivat luistimet.Leveämpi 
lesti antaa mukavan istuvuuden.

TUNTUrI 
BIKE GO 50

399,-
(449,-)

liikunnalliset lahjakortit meiltä

PARASTA 
PALVELUA 

TUNTURISSA!
Majoitus | Ohjelmapalvelut

Kokoukset | Ryhmät

Syötteen keskusvaraamo 
p. 08 823 400 keskusvaraamo@syote.fi 

nettivaraukset 24 h 
www.syote.net

loma-asunto 
tuottamaan!

Syötteen mökkiläisyhdistys 
on alueen vapaa-ajan asuk-
kaiden edunvalvontaa var-
ten perustettu yhdistys.  Yh-
distyksenä olemme mukana 
Syötteen tapahtumissa ja 
järjestämme omia aktiviteet-
teja. Perjantaina 5.12. järjes-
tämme yhdessä Syötteen 
kyläyhdistyksen kanssa pik-

Mökkiläisyhdistys palvelee Syötteellä
kujoulun ja tutustumme 
toisiimme sekä mietimme 
yhteisen toiminnan järjes-
tämistä. Itsenäisyyspäivä-
nä on Romekievarilla klo 
12.00 alkaen joulumarkki-
nat ja yhdistys näkyy siellä 
toimintaansa esitellen. Tal-
ven aikana järjestämme lu-
mikenkäretkiä ja pilkkiret-

ken jäsenille, joihin pääsevät 
mukaan muutkin erikseen 
ilmoittautumalla. Ajan-
kohdat ilmoitetaan yhdis-
tyksen sivuilla www.syot-
teenmokkilaisyhdistys.net . 
Voimavarat keskitetään pal-
velutarjonnassa ensi kesän 
Maailmankylät -viikonlo-
pun järjestämiseen Syötteel-

Tuulilasit
henkilö- ja paketti-
autoihin + asennus.

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi
puh. 0400 241 533

Syötteen 
Taksi 24 h

Iso-Syöte
08 106 446

Syötteen sääprofeetan 
alkutalven sääennustus

Joulukuu on säiden puoles-
ta vaihtelevaa ja Syötteelle 
pitäisi sataa jouluun men-
nessä puolisen metriä lun-
ta. Tammikuu on normaalia 
kylmempi pakkaskuukausi 
ja välillä pyryttää lunta. 

Sääprofeetta,  
Niilo Sarajärvi, Syöte

Sääprofeetan mukaan Syötteelle olisi luvassa 
jouluun mennessä puolisen metriä lunta.

Hotelli Iso-Syöte Suomen paras hiihtohotelli
Hotelli Iso-Syöte & Safa-
ris on voittanut toisen ker-
ran peräkkäin World Ski 
Awards -palkintogaalas-
sa Itävallan Kitzbühelissä 
23.11.2014 Suomen parhaan 
Boutique hiihtohotellin pal-
kinnon! 

World Ski Awards -pal-
kinto, jakaa tunnustus-
ta hiihtomatkailun huip-
puosaajille sekä palkitsee 
alalla menestyviä brände-
jä. Tänä vuonna toisen ker-
ran järjestettävä World Ski 
Awards on kansainvälisesti 
arvostetun ja matkailualan 
Oscargaalaksikin luonneh-
ditun World Travel Award-
sin sisartapahtuma. World 
Ski Awards jaetaan Suomes-
sa neljässä eri kategorias-
sa. Näitä ovat Suomen paras 
hiihtokeskus, hiihtohotel-
li, boutiquehotelli ja Chalet. 

Hotelli Iso-Syöte & Safaris 
valittiin parhaaksi sarjas-
sa boutiquehotellit, World 
Ski Awards’in puheenjohta-
ja Sion Rapson korostaa pal-
kitsemisjärjestelmän tärke-
yttä.

-Hiihtomatkailu on tär-
keä osa maailmanlaajuis-
ta matkailumarkkinaa, sillä 
maailman 2000 hiihtokes-
kuksessa on jopa yli kuusi 
miljoonaa hotellihuonetta. 
World Ski Awards tunnus-
tuksen johdosta maailman-
luokan tuotemerkit pääse-
vät oikeuksiinsa, parantaen 
asiakaskokemusta sekä kas-
vattaen uutta kysyntää.

-Viime vuoden voiton 
jälkeen otimme tavoitteek-
si uusia voitto myös tänä 
vuonna. Olemme erittäin 
otettuja ja ylpeitä voittamas-
tamme palkinnosta. On hie-

noa, että Yrittäjäperheen, 
työntekijöiden ja Syötteen 
matkailualueen pitkäjän-
teinen työ kansainvälisillä 
markkinoilla on saanut jäl-
leen huomiota ja arvostus-
ta, toteaa hotelliyrittäjä Juha 
Kuukasjärvi. World Ski 
Awards palkitsee kategori-
oiden parhaita 20 eri maas-
sa. Palkintojen voittajat jul-
kistettiin World Ski Awards 
-palkintogaalassa Itävallan 
Kitzbühelissä 23.11.2014.

Hotelli Iso-Syötteellä ol-
laan valmiina talvisesonkiin 
monenlaisten uudistusten 
kera. Tulevana viikonlop-
puna Syötteellä vietetään 
itsenäisyyspäivää ja rinne-
kauden avajaisia.  Jouluksi 
hotellilla valmistuu Arctic 
spa nimeä kantava pieni 
kylpylä ja hyvinvointi ko-
konaisuus.  Hotellinjohtaja 

Juha Kuukasjärvi kertoo eri-
koisesta kylpyläideastaan, 
että se on toteutettu hotel-
liin ja ympäristöön sekä tun-
nelmaan sopivaksi kokonai-
suudeksi. 

-Rentoutumiseen vesiele-
mentissä pääsee tutustu-
maan hotellin uima-altaalla, 
johon on rakennettu vesihie-
rontapisteitä. Sieltä pääsee 
myös lämmitettyä kulku-
tietä ulkoterassilla sijaitse-
ville kahdelle porealtaalle.  
Erikoisen tunnelman luovat 
terassia koristavat jääveis-
tokset ja terassin seinät, jot-
ka rakentuvat jäästä. Kylpy-
läkokonaisuutta täydentää 
uusi hoito-osasto, jossa on 
tarjolla erilaisia kauneus- ja 
hyvinvointipalveluja, lisää 
Kuukasjärvi.

lä 31.7 - 2.8.2015. Kannus-
tamme mökkiläisiä ja alueen 
asukkaita luomaan valoa 
joulun odotukseen valmista-
malla jäälyhtyjä sekä poltta-
malla kynttilöitä mökin pi-
hapiirissä.

Katri Virtanen
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PALVELUHAKEMISTO
Alko
 •  Pudasjärvi 020 711 2843
 •  Taivalkoski 020 711 2847
 •  Tilauspalvelu Syöteshop
  044 083 8668

Ambulanssi Hätänumero 112

Apteekki
 •  Taivalkoski 040 480 8000
 •  Pudasjärvi 08 821 185

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

Avainpalvelupisteet
 •  Avainpalvelu Syöte Shop
  044 083 8668
 •  Iso-Syötteen matkailu
  040 777 1800
 •  Metsähallitus varaustuvat
  luontokeskus 040 583 1608
 •  Syötteen Kyläkauppa 
  044 032 2652
 • Toiminimi Laura Kokko 
  Huolto 040 587 5051

Autokorjaamot ja varaosat
 •  Autokorjaamo Pasi Kummala
  0400 198 382
 •  Autokorjaamo Kuopus Pentti
  040 564 8643
 •  Autokorjaamo TH-Motor
  040 536 6750
 •  Autohuolto P. Pylkäs 
  08 841 421
 •  Autotarvike Taival-Osa Ay
  08 842 517

Hammashoitola
 •  Pudasjärvi 040 826 6541
 •  Taivalkoski 040 860 9006

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

Hevospalvelut/Ratsastusta
 •  Hirvaskosken tilan 
  ratsastuspalvelut 
  040 2183 222 
 •  Kelosyötteen Talli 
  040 501 2895

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

Hostellit, retkeilymajat
 •  Syötteen Kyläyhdistys
  retkeilymaja 045 673 3418

Kahvilat
 •  Central Cafe, Pikku-Syöte
  044 799 5195
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kelosyötteen Kotakahvio
  040 765 4202
 •  Latukahvila Pytkynpirtti
  044 363 3939
 •  Seikkaileva Siili 044 344 8558
 •  Siruka Eräpalvelut 
  0400 776 560
 •  Syötteen luontokeskus 
  0400 776 560
 •  Syöte Shop 044 083 8668
 •  SyöteResort Pärjänkievari
  0400 499 216
 •  Syöte Resort Romekievari
 040 137 1600

Kalastusluvat
 •  Kotakahvio 040 765 4202
 •  Syötteen luontokeskus
  040 583 1608

Kansallispuisto
 •  Syötteen kansallispuisto
  040 583 1608

Kaupat
 • Syötteen kyläkauppa 
  0440 322 652
 •  Syöte Shop 0440 838 668

Kiinteistöhuolto
 •  Eija Parviainen 041 445 2890
 •  Laura Kokko 040 587 5051
 •  M. Särkelä 040 581 9930
 •  Pohjois-Suomen Hälytys- ja
 •  Kiinteistökeskus Oy 
  040 535 3188

Kiipeilyseinä
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Kivikoruja
 •  Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441

Kokouspalvelut
 •  SyöteResort Pärjänkievari
  0400 499 216
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Iso-Syötteen matkailu 
  040 777 1800
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441
 •  Syötteen keskusvaraamo 
  08 823 400
 •  Syötteen luontokeskus 
  040 583 1608

Kota-/eräruokailut
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Siruka Eräpalvelut 
  0400 776 560, 0500 776 560
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441

Kuntosali
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Leirikoulut
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Liinavaatepalvelut
 •  Syötteen keskusvaraamo 
  08 823 400

Matkahuoltoasiamies
 •  Syöte Shop 044 083 8668
 •  AarreArkku 050 386 8660

Matkamuistot
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kotakahvio Kivikoruja 
  040 765 4202
 •  Metsähallitus luontokeskus
  040 583 1608
 •  Syöte Shop 044 083 8668
 •  Usvalintu 045 650 3278
 •  Latukahvila Pytkynpirtti
  044 363 3939

Majoitusvälitys
 •  Iso-Syötteen matkailu 
  040 777 1800
 •  Syötteen keskusvaraamo
  08 823 400

Moottorikelkkavuokraus
 •  Iso-Syötteen matkailu   
  040 777 1800

Observatorio
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Ohjelmapalvelut
 •  Hotelli&Safari Iso-Syöte 
  0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Iso-Syötteen matkailu 
  040 777 1800
 •  Kyösti Naamanka 
  040 740 1859
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441
 •  Syötteen Luontokeskus 
  040 583 1608
 •  VilliPohjola 0205 64 4333

Paikallisia matkamuistoja:
 •  Usvalintu 045 650 3278
 •  Vaaranpaja Juha Ronkainen  
  044 772 7757
 •  Latukahvila Pytkynpirtti 
  044 363 3939

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

Polttoaineet
 •  Seikkaileva Siili Syöte 
  044 344 8558
Porotilavierailut
 •  Syötteen Porotila 
  0400 390 016
 •  Wirkkusen Porotila 
  040 026 1253

Posti
 •  Syöte Shop 044 083 8668

Pudasjärven Kaupunki
  08 5875 5300

Ravintolat
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kahvila-pizzeria Seikkaileva  
  Siili 044 344 8558
 •  Kelosyötteen kotakahvila 
  040 765 202
 •  SyöteResort Romekievari 
  040 137 1600
 •  Syötteen luontokeskus 
  0400 776 560
 •  Siruka Eräpalvelut 
  0400 776 560
 •  SyöteResort Pärjänkievari   
  0400 499 216

Retkeilymajat
 •  Retkeilymaja Hostel Syöte 
  08 815 4000
 •  Syötteen Kyläyhdistys 
  retkeilymaja 045 673 3418

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

Ryhmävaraukset
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte
  08 815 4000
 •  Iso-Syötteen matkailu 
  040 777 1800
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441
 •  Syötteen keskusvaraamo 
  08 823 400

Saunat
 •  Hanhilammen iso savusauna  
  0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte takkasauna  
  08 815 4000
 •  Maasauna 040 777 1800
 •  SyöteResort Pärjänkievari 
  0400 499 215
 •  Paulin Mökit ulkoporeallas,   
  avanto karaoke,
  saunatupa ja savusauna 
  0400 302 910
 •  Savusauna Hakamajat 
  040 505 7096
 •  Syötteen Eräpalvelut iso 
  savusauna 050 528 6441

Siivouspalvelut
 •  S-H Koristus Syöte 
  040 587 5051

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

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

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

201412 JOULUINEN SYÖTE
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Yrittäjänä Pudasjärvellä -teema

Ohessa kaupunginjohtaja 
Tomi Timosen joulunavaus-
julistus torilla 28.11. pidetys-
sä joulunavaustapahtumas-
sa:

Pudasjärveläiset, hyvä 
joulunavausyleisö.

Joulu on valon juhla. Jou-
luna pimeän aika taittuu ja 
taas aurinko kiipeää joka 
aamu korkeammalle, kevät-
tä kohti vauhtia kiihdyttä-
en. Syötteen tunturien laet 
hohtavat taas kultaisina pak-
kasen ja tykyn rakentami-
ne tykkypuineen. Litokairan 
korpien syvyyksissä hämärä 
taittuu ja jäniksen jälki hei-
jastuu taas puhtaan valkoi-
selle lumelle.

Kaupunginjohtaja Tomi Timosen joulunavausjulistus
Tätä valon aikaa odotta-

essamme sytytämme taas 
joulun valot ikkunoihimme, 
pihoillemme ja kaupungin 
keskusraitillemme. Kokoon-
numme yhteen ja avaamme 
mielemme ja sydämemme 
tälle kauniille ajalle ja toi-
sillemme. Voimme yhdes-
sä tuntea, että on taas uskon, 
toivon, rakkauden, luotta-
muksen ja kannustamisen 
aika.

Rakkaat kuulijat, toivot-
takaamme kaikille ihmisille 
tänään joulunajan alkaessa 
Pudasjärvellä, lämpöä ja rak-
kautta sydämiin. Uskokaam-
me joulunajan vahvistavan 
myönteistä ajatteluamme ja 

asennettamme, joiden kaut-
ta rakennamme kotikaupun-
kimme yhteishenkeä ja yh-
teisöllisyyttä.

Huomioikaa läheisiänne 
niin kuin itse toivoisitte teitä 
huomioitavan. Pieni panos-
tus sanomisen tai tekemisen 
muodossa toiselle, aidos-
ti ja pyyteettömästi annettu-
na, voi tulla moninkertaisesti 
takaisin. Vierailukäynti naa-
purissa asuvan ikäihmisen 
luona, hyvän joulun toivotta-
minen, arjen askareissa avun 
tarjoaminen sekä toisen huo-
lien tai ilonaiheiden jakami-
nen ovat askel matkalla kohti 
oikeaa joulua ja joulumieltä.

Käyttäkäämme paikal-

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen muistutti joulunava-
usjulistuksessaan joulun merkityksestä ja hyvien teko-
jen tärkeydestä.

lisia palveluita, tällöin an-
namme samalla itse lahjan 
työpaikkojen säilymiseksi. 
Kannustakaamme toisiam-
me viemään viestiä, että Pu-
dasjärvellä on turvallista ja 
viihtyisää asua sekä viet-
tää vapaa-aikaansa. Luot-
takaamme toisiimme ja yh-
teisen Pudasjärvi-hengen 
voimaan, joka kantaa meitä 
joulunajan lisäksi vuoden jo-
kaisena päivänä.

Odottakaamme täällä Pu-
dasjärvellä, kuten muualla-
kin valtakunnassa, joulua 
rauhallisin mielin.

Hyvää ja rauhallista 
joulunaikaa teille kaikille!

Pudasjärvellä tekemisen meininkiä
Ohessa Pudasjärven Yrittä-
jien puheenjohtajan Marko 
Raution joulunavauspuhe 
viime perjantaina 28.11. to-
rilla pidetyssä joulunavaus-
tapahtumassa:

Hyvä joulunavaus ylei-
sö, eritoten lapset ja nuoret 
ja toivottavasti myös joulu-
pukki on kuulolla. Tämä on 
yksi vuosittainen suuri ja 
odotettu yleisötapahtuma 
paikkakunnallamme. Monil-
le kaupoille ja yrityksille jou-
lunaika on erittäin merkittä-
vä aika vuodessa. Meillä on 
monipuolinen kauppa- ja 
palvelutarjonta, jota paikka-
kuntalaisten kannattaa käyt-
tää jouluostosten tekemises-
sä. Tarjouksiakin näyttää 
tämän joulunavaus ilmoit-
telun perusteella löytyvän. 
Toivottavasti myös mah-
dollisimman moni valta-
tien kulkija noudattaa Poh-

jantähden ja Profinin välissä 
olevaa yrittäjien ja kaupun-
gin laittamaa kutsua ”Tee 
mutka matkaan, poikkea ky-
lälle!

Odotamme mielenkiin-
nolla, miten toteutuu val-
tatien varteen suunniteltu 
Kurenalan keskustaan si-
sääntuloväylä ja kauppa-
paikkahanke, joiden tehtä-
vänä on ohjata tiellä liikkujia 
käyttämään keskustan yri-
tysten palveluja. Kaup-
papaikkahankkeesta on 
kaupunki teetättänyt sel-
vityksen ja yrittäjät ja suu-
ri yleisökin on saanut antaa 
asiasta palautetta parissakin 
eri yleisötilaisuudessa kulu-
neen syksyn aikana. 

Pudasjärvellä on ollut ku-
luvana vuonna tekemisen 
meininkiä. Kaupungintalon 
läheisyyteen on valmistu-
nut vanhusten palvelutalo, 

uuden hirsikoulukampuk-
sen peruskiven muurausti-
laisuus oli tänään ja Kairan-
kuituverkon rakentaminen 
on saatu hyvään vauhtiin. 
Hirsinen päiväkoti ja valta-
tielle näkyvät hirsinen Met-
sätoimijoiden ja Hotelli 
Iijoen talo sekä Metsähalli-
tuksen toimitalo ovat herät-
täneet valtavasti kiinnostus-
ta ympäri Suomea ja maan 
rajojen ulkopuolellakin. 
Paikkakunnalla on raken-
nettu myös useita omakoti-
taloja ja syksyllä käynnisty-
nyt uusia rivitalokohteita. 
Nämä kaikki ovat erinomai-
sia hankkeita ja tuovat elin-
voimaa kaupunkiimme. 

Kaupungin ja yrittäjien 
yhteistyö on sujunut hyvin, 
siitä on yksi osoitus nämä 
kuluneella viikolla paikal-
leen nostetut, viime vuon-
na uusitut jouluvalot ja 

huomenna lauantaina pal-
kitsemme yhdessä Pudasjär-
ven Vuoden yrittäjän, jonka 
nimi on vielä salaisuus. 

Kiitos joulunavauk-

sen järjestelyistä yhteistyö-
kumppanille Iijokiseudul-
le, kiitos teille kaikille, jotka 
tulitte tänne. Toivotan teidät 
tapahtumaan tervetulleek-

si ja kaikille kaupunkilaisil-
le oikein hyvää ja rauhallis-
ta joulunaikaa!

Marko Rautio

Pudasjärven Yrittäjät ry ja 
Pudasjärven kaupunki pal-
kitsivat lauantaina 29.11 
Hotelli Iso-Syötteellä Vuo-
den Yrittäjänä Hilkka ja 
Matti Räisäsen Hautaus- 
ja kukkapalvelu Räisäsel-
tä. Myös heidän poikansa 
Sami on yrityksessä osak-
kaana. Yrittäjät tunnetaan 
laajasti pitkän ja tunnolli-
sen, jo 24 vuotta jatkuneen 
yritystoiminnan ansiosta. 

Yritys perustettiin vuon-
na 1990, jolloin lama iski 
rajusti ja monet työpai-
kat olivat veitsen terällä 

Matti ja Hilkka Räisänen Pudasjärven Vuoden Yrittäjät
ja Räisästenkin tilanne oli 
epävarma. Vaihtoehtoina 
oli keksiä miten työllistää 
itsensä kotipaikkakunnalla 
tai muuttaa takaisin Ruot-
siin, jossa he olivat viettä-
neet vuodet -74-88 Scanian 
kuorma-autotehtaan työn-
tekijöinä. 

- Päätimme kokeilla yrit-
täjyyttä ja sillä tiellä olem-
me edelleen. Olen tyytyväi-
nen, että kävimme mutkan 
maailmalla, koska sieltä sai 
mukaan rohkeutta. 

Olemme saaneet toi-
meentulon itsellemme ja 
työllistämme lisäksi koko-
aikaisesti yhden henkilön, 
kertoi Matti Räisänen. 

Yrittäjät vaalivat taitoa 
olla läsnä ja tehdä työnsä 
tunnollisesti ja hyvin, oli 
asiakkaalla sitten ilon tai 
surun aihetta asioidessaan. 

Matti Räisäselle on 
myös tärkeää, että moni-
puoliset paikalliset palve-
lut säilyvät Pudasjärvellä. 
Siksi hautaus- ja kukkapal-
velun lisäksi palvelutar-
jontaan on otettu mukaan 
myös passivalokuvien ot-
taminen ja valokuvien val-
mistaminen. Tarjonnasta 
löytyy myös laaja valikoi-
ma sisustus- ja lahjatava-
raa. 

Vapaa-aika on yrittäjäl-
le henkireikä työssä jaksa-
miseen. Matti kertoo vas-
tapainona työlleen käyvän 
juoksulenkillä. Pariskun-
nalle ensisijaisen tärkeää ja 
mieluisaa myös ajan viettä-
minen lapsenlasten kanssa. 

Jenny Kärki,  
kuva Heimo Turunen

Matti ja Hilkka 
Räisänen 
Pudasjärven Vuoden 
Yrittäjät 2014.

Pudasjärven Yrittäjien väkeä Marko Raution kanssa lättykahveilla jouluavauksen 
jälkeen. Marko Rautio toinen oikealla.
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Joulu on lasten juhla

Tapahtumassa sytytetyt jouluvalot valaisevat ja piris-
tävät taajamaa reilun kuukauden ajan vuoden vaihteen 
jälkeen, tammikuulle loppiaiseen asti.

Joulunavausohjelmaan kuului myös joululauluja, joita 
esittivät tonttulakkiin somistautuneena Kati Poijula yh-
dessä pienten tyttöjen, Alisa ja Ronja Poijulan kanssa. 
Säestyksestä huolehti Reijo Kossi.

Pudasjärven torille kokoon-
tui perjantaina 28.11. arviolta 
400-500 henkeä kuulemaan 
ja seuraamaan perinteis-
tä joulunavaustapahtumaa. 
Koska ennakkoon oli kerrot-
tu myös joulupukin vierai-
lusta, oli paikalla myös run-

saasti lapsia ja lapsiperheitä.  
Torilla oli yleisölle glögitar-
joilua sekä myynnissä gril-
limakkaraa ja kahvia sekä 
räiskäleitä, joita OSAO:n 
matkailulinjan opiskeli-
jat saivatkin paistaa oikein 
urakalla.  Tilaisuuden ohjel-

maan kuului tervehdyspu-
heiden ohella joululauluja, 
joita esittivät tonttulakkiin 
somistautuneena Kati Poi-
jula yhdessä pienten tyttö-
jen, Alisa ja Ronja Poijulan 
kanssa. Illan ohjelmaan kuu-
lui myös viime vuonna uu-
distettujen jouluvalojen sy-
tyttäminen, jotka valaisevat 
ja piristävät taajamaa rei-
lun kuukauden ajan vuo-
den vaihteen jälkeen, tammi-
kuulle loppiaiseen asti.

Pudasjärven Yrittäjäyh-
distyksen tervehdyspuheen 
pitänyt yhdistyksen puheen-
johtaja Marko Rautio tote-
si Pudasjärvellä kuluvana 
vuonna muun muassa ra-
kentamisessa olleen tekemi-
sen meininkiä. Lisäksi Rau-
tio kannusti pudasjärveläisiä 
käyttämään paikkakunnan 
yritysten ja kauppojen pal-
veluja. Kaupungin terveh-
dyksen toi kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen, joka joulun-
avausjulistuksessaan muis-
tutti joulun merkityksestä ja 
hyvien tekojen tärkeydestä. 

Seurakuntapastori Jaakko 
Sääskilahti muistutti terveh-
dyspuheessaan, että joulu on 
lasten juhla. Hän korosti las-
ten tarvitsevan kannustus-
ta ja kehotti lasten isiä pitä-

Tapahtuman odotetuin vieras joulupukki osallistui myös jouluarpojen voittajien arvontaan.

Joulunavaustapahtumaan osallistui pienestä tuhnusateesta huolimatta väkeä kiitettävästi.

mään lapselle puheen, jossa 
lapsi saa kehuja menneestä 
vuodesta. Sääskilahti totesi, 
että seurakunta haluaa tukea 
lasten kristillistä kasvatusta. 
Hän kantoi myös huolta las-
ten vanhempien jaksamises-
ta ja totesi vanhempienkin 
tarvitsevan tukea.

Illan kohokohta oli, kun 
joulupukki saapui paikal-
le.  Pukin haastattelussa sel-
visi, että lumitilanne matkan 
varrella oli vaihdellut suu-
resti. Syötteelle asti matkaa 
pohjoisesta oli tehty porol-
la, mutta sieltä loppumatkan 
pukki oli tehnyt jalkapati-
kassa eli kävellen. Jutuste-
lujen jälkeen ja jouluarvan 
voittajien selvittyä joulupuk-
ki kierteli yleisön joukossa 
kysellen kuulumisia ja jakoi 
karamelleja.

Jouluarpa-arvonnassa 
250 euron joulurahan voit-
ti Timo Haanela, 150 euron 
Siiri Kaitsalo ja 100 euron 
Aino Kuopusjärvi. Tapahtu-
ma järjestettiin yhteistyössä 
Pudasjärven Yrittäjien, kau-
pungin ja Iijokiseutu-lehden 
kanssa.

Pertti Kuusisto

MH Peltoniemi Oy

Rahtikuljetukset
0400 387 428

Tervetuloa viipymään ja 
viihtymään myyntipisteeseemme!

Joulumyyjäiset Tuomas Sammelvuo 
-salissa la 13.12. klo 9-14

Osallistu arvontaan!
Palkinnot:

Hierontalahjakortti, 
tuotepaketti sekä 

korvakorut.

Hyvän mielen joululahjat: 
Maria Outila (Kukka- ja hoivapalvelu Natural) ja Sami Laakkonen

* Lahjakortit
* Hoitoturpeet
* Tuoksusienisaippuat

* Parafiinituikut
* Käsityönä tehdyt korvakorut
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Rautio jatkaa Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtajana

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa Kaap-
pi- ja Levypalvelu Oy:n 
yrittäjä Marko Rautio. Syys-
kokouksessa lauantaina 
29.11. Kelosyötteellä Aten 
kotakahvilassa valittiin hal-
litukseen uusina jäseninä 
Jukka Kuha, yritys Jukka 
Kuha Oy, Sari Ojala Syöt-
teen Keskusvaraamo, Eero 
Oinas-Panuma Poro-Panu-
ma, Janne Määttä Erä-Oh-
to Oy ja Tommi Niskanen 
K-supermarket Pudasjär-
vi. Erovuoroisista entisinä 
jatkavat Timo Vähäkuopus 
Timpan Kurkihirsi ja Pek-
ka Kaijala Kaijala Ky. Mui-
na hallituksen jäseninä ovat 
Jaana Mourujärvi, Katja Jär-
venpää ja Heimo Turunen. 

Toimintasuunnitelmas-
sa asetettiin tavoitteek-
si, että yrittäjäjärjestön 
toiminta koettaisiin entis-
tä enemmän tarpeellisek-

si ja hyödylliseksi jäsenis-
tön keskuudessa. Järjestön 
yhtenä tarkoituksena on 
auttaa yrittäjiä jaksamaan 

ja antamaan eväitä hyvin-
vointiin.

Yrittäjien edunvalvon-
ta on järjestön tärkeim-

Yrittäjien syyskokoukseen osallistujia Aten kotakahvilassa Syötteellä. Keskellä kokouksen puheenjohtajana toiminut Teuvo Perätalo. 
piä tehtäviä. Suomen Yrit-
täjien edunvalvonnan 
painotuksia tuetaan omal-
la paikkakunnalla olemal-

la vaikuttaja- ja asiantun-
tijaorganisaatio yrittäjiin 
ja yritystoimintaan liitty-
vissä kysymyksissä. Yrit-
täjien vaikutusmahdol-
lisuuksia parannetaan 
kunnalliselämässä ja tuo-
daan keskusteluun mukaan 
pk–yritysnäkökulmaa. 
Kahvikeskusteluja kaupun-
gin johdon kanssa pyritään 
jatkamaan, osallistutaan 
kaupungin elinkeinotoimen 
ja yhteistyökumppaneiden 
järjestämiin yrittäjäiltoihin 
sekä huomioidaan Yrittäjän 
päivä 5.9. 

Paikallisena jäsenetuna 
tarjotaan jäsenyrityksille tu-
ettuja lippuja Virkistysui-
mala Puikkarin kuntosaliin 
ja uimalaan sekä pyritään 
kuntoutusrahaston entis-
tä parempaan hyödyntämi-
seen. 

Ensi syksynä Valtakun-
nallisille Yrittäjäpäiville 
Vuokattiin osallistutaan sa-
moin kuin aluejärjestön jär-
jestämiin kokous-, koulutus 
ja virkistystapahtumiin. 

Markkinat järjestetään 

perinteisesti heinäkuun 
alussa ja pidetään pikkujou-
lu marraskuun lopulla.

Kuluvana vuonna aloi-
tettua senioriyrittäjien toi-
mintaa tullaan jatkamaan 
säännöllisten kokoontumis-
ten ja eri toimintamuotojen 
merkeissä. 

Tavoitteena on ensi 
vuonna nostaa yhdistyksen 
nykyistä 131 jäsenmäärää.

Kokoukseen osallistui 
kolmisenkymmentä yrittä-
jää. Puheenjohtajana toimi 
Teuvo Perätalo ja sihteerinä 
Jaana Mourujärvi. 

Yhdessä olemista jat-
kettiin Hotelli Iso-Syötteel-
lä pikkujoulun merkeissä, 
jossa Pudasjärven Vuoden 
Yrittäjänä palkittiin Matti 
ja Hilkka Räisänen, yritys 
Hautaus- ja kukkapalvelu 
Räisänen Ay. 

Kaupungin omaa yrit-
täjäpalkintoa oli luovutta-
massa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. 

Heimo TurunenSyyskokouksen jälkeen pidetyssä pikkujoulussa Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä palkittiin Matti ja Hilkka Räisä-
nen Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen Ay. Palkintoa olivat luovuttamassa puheenjohtaja Marko Rautio ja sih-
teeri Jaana Mourujärvi sekä kaupungin oman muistamisen luovutti kaupunginjohtaja Tomi Timonen. 

Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

Hemmotteleva kasvohoito 69 €
Kasvohoito 50 €

Ihonpuhdistus 30 €
Ripsien värjäys ja 

kulmien muotoilu sekä värjäys 
vuodeksi 7kpl  140 €
Tuoksupakkauksia

Koruja

Lahjaideoita jouluksi!

TREENAA AIVOJA 
HAUSKALLA MATKAPELILLÄ,
SOPII 6-99 VUOTIAILLE IQ-TWIST   

TUOTTEITA KERA KIRJOJEN 
ON TARJOLLA MONENMOISIA...

jaettavassa jouluesitteessä enemmän...
tässä muutama...

PUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA puh. 0440-821040

SUOMEN PARHAAT VITSIT 2015

Veli Käsmä; 
KOILLISESTA TUULEE 
KOSTONJOKI-SARJAN TOINEN OSA 34.00 (46.20)

PEKKA TÖPÖHÄNNÄN 
SUURI SATUKIRJA VAIN 19.90 (34.65)

11.90 (20.90)

MAAPALLO VALOLLA  30,- (47.15)

12.90
Palvelemme ma-pe 9.00-18.00,la 9.00-14.00 ja su 12.00-16.00

HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ!
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Taivalkosken Vuoden yrittä-
jänä 2014 palkittiin matkai-
lualan yritys Experience KL 
Oy. Yrittäjä Timo Korhonen, 
hallituksen puheenjohta-
ja Ari Juntunen ja toimitus-
johtaja Harri Väisänen olivat 
vastaanottamassa palkintoa, 
joka luovutettiin Taivalkos-
ken Yrittäjät ry:n syyskoko-
uksen yhteydessä lauantaina 
29.11. Hotelli Iso-Syötteel-
lä. Taivalkosken kunta huo-
mioi omalla työntekijöiden 
koulutukseen tarkoitetulla 
stipendillä Vuoden Yrittäjät. 
Taivalkosken Osuuspank-
ki huomioi palkitut yrittäjät 
perinteisellä kellon luovut-
tamisella. 

Yrittäjäyhdistyksen, kun-
nan ja Osuuspankin myöntä-
mä kunniamaininta lämmit-
ti todella yrittäjien mieltä: 
hienoa tietää että kova työ 

Taivalkosken Vuoden Yrittäjä Experience KL Oy:

Eri alojen tuntemus hyvä pohja yrittäjyydelle
huomataan muuallakin. Pe-
rusteluksi mainittiin muun 
muassa yrityksen ripeä kas-
vutahti ja merkitys alueen 
matkailulle. Taivalkosken 
yrittäjät ry:n toiminta tuli 
Väisäselle tutuksi toimies-
saan yhden kauden hallituk-
sessa. Hän kuvaa toimintaa 
mukavaksi, kiinnostavaksi 
ja yleishyödylliseksi.

Experience KL Oy pyö-
rittää Kylmäluoman lei-
rintäaluetta, huoltaa Kyl-
mäluoman retkeilyaluetta 
ja välittää Hossan luonto-
keskuksella yhdeksää eri-
kokoista majoitustilaa. Ak-
tiviteettitarjonta liittyy 
ulkoiluun ja luonnonlähei-
syyteen. Harri Väisänen ker-
too, että valikoimaan kuuluu 
muun muassa lumikenkäily, 
hiihto, pilkkiminen ja muu 
kalastus.

- Suomalaiset ovat melko 
omatoimisia matkailijoita, 
mutta ulkomaalaiset ryhmät 
ovat kiinnostuneita heille 
eksoottisemmista ulkoilula-
jeista. He ovat innostuneet 
varsinkin lumirakentami-
sesta, missä ryhmät saavat 
veistää, kaivaa ja rakentaa 
lumimajan, joissa uskaliaim-
mat voivat yöpyä. Yllättävän 
usein he haluavatkin yöpyä 
itse tehdyissä majoissa, Väi-
sänen kertoo.

Yrityksen perustivat 
vuonna 2009 viisi osakas-
ta: Timo Korhonen, Ari Jun-
tunen, Harri Väisänen, Jari 
Olkkola ja Taina Olkkola. 
Väisäsen mukaan porukan 
monipuolinen osaaminen ja 
eri alojen tuntemus teki ko-
konaisuudesta hyvän pohjan 
yritystoiminnalle. Tiimis-
tä löytyy kokki, eräoppaita, 

Experience KL Oy:stä Taivalkosken Vuoden Yrittäjänä palkittuina Timo Korhonen, 
Ari Juntunen ja Harri Väisänen.
yrittäjäkoulutuksen saanei-
ta, kauppiasta ja muutenkin 
motivoituneita osaajia. Nyt 

yritys työllistää ympärivuo-
tisesti kolme henkilöä ja se-
sonkiaikoina enemmän. 

Jenny Kärki,  
kuvat Heimo Turunen

Taivalkosken Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa Pekka 
Vääräniemi. Syyskokoukses-
sa lauantaina 29.11. Hotel-
li Iso-Syötteellä valittiin halli-
tukseen uutena Sanna Määttä 
ja Esa Särkelä sekä entisenä 
jatkaa Tuire Illikainen. Mui-
na jäseninä ovat Sirpa Väätä-
jä, Ville Meskus ja Pirjo Jylkäs. 
Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Hannu Kivelä ja sihtee-
rinä Pirjo Jylkäs.

Toimintasuunnitelmas-
sa oli pyrkimys parantaa alu-
een yritysten toimintaedelly-
tyksiä tekemällä yhteistyötä ja 
viestittämään yrittäjien mie-
lipiteitä päättäjille. Elinkei-
nopoliittisessa työryhmässä 
ja kehittämisyhtiö Naturpo-
lis Oy:ssä ollaan mukana ja 
osallistutaan yrittäjyyskasva-
tukseen yhteistyössä oppilai-
tosten kanssa. Pyritään huo-
mioimaan, että kuntapäättäjät 
ottavat huomioon yritysvai-
kutusten arvioinnin päätök-
sissään. Elomarkkinat järjes-
tetään ensi vuoden elokuussa 
23. kerran sekä julkaistaan pe-
rinteinen Taivalkosken puhe-
linhakemisto.

Kokouksen alussa yritys-
kehittäjä Ari-Matti Toivonen 
esitteli Naturpolis Oy toimin-
taa.

-Haluamme auttaa yrittäjiä 
ja koko Koillis-Suomen aluet-
ta löytämään parhaat ominai-
suutensa ja mahdollisuutensa. 
Toimintamme vaikuttavuus 
on kaiken lähtökohta – oli 
sitten kyse yrittäjyyskasva-
tuksesta, yritysneuvontati-
lanteesta, vientihankkees-
ta ulkomaille tai sähköisestä 
portaalista kalastajille ja met-
sästäjille, totesi Toivonen.

Syyskokouksen lopussa 
luovutettiin timanttiset yrit-
täjäristit Jukka Hoikkalal-

Pekka Vääräniemi jatkaa 
Yrittäjien puheenjohtajana

le ja Jaakko Hoikkalalle sekä 
kultainen yrittäjäristi Heikki 
Hoikkalalle. Lisäksi timant-
tiset yrittäjäristit luovutetaan 
myöhemmin Turo Vääränie-
melle ja Markku Vääränie-
melle.

Kultaisen yrittäjäristin sai Heikki Hoikkala ja timanttisen yrittäjäristin Jukka Hoikka-
la ja Jaakko Hoikkala. 

Taivalkosken yrittäjien syyskokoukseen osallistui Hotelli Iso-Syötteellä 45 henkeä. 
Kokouksen jälkeen jatkettiin iltaa pikkujoulun merkeissä. 

Vuoden Yrittäjänä palkit-
tiin matkailualan yritys Es-
perience KL Oy, jolle yhdis-
tys luovutti yrittäjäpatsaan 
ja yrittäjille kirjoitetun Ravis-
tajat –kirjan. Palkitsemiseen 
osallistui myös Taivalkosken 

kunta ja Taivalkosken Osuus-
pankki.

Ilta jatkui yrittäjien pikku-
joulun merkeissä, jossa oli lo-
puksi tanssia. 

Heimo Turunen

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna: MA-PE 10-17

Ompelupalvelu

Saapunut myös 

harmaata ja 

Luonnonvalkoista 

fleecekangasta. 

Tule ja tee 

löytöjä! Naisten 
loput takit

-30% Jouluaiheiset 

kankaat 

poistohinnoin! 

  IL
me muuTTuu vaNhaT varaSTOT pOIS uudeN TIeLTä!

pehmeitä 
paketteja 

pukinkonttiin! 

ovh.

Alhon Huopatehdas Oy
Eija Rämö Jämsästä saapuu Pudasjärvelle myymään 

erimallisia kotimaisesta lampaanvillasta tehtyjä 
huopakenkiä. 

Alhon Huopatehdas on toiminut vuodesta 1927, 
nyt jo kolmannessa polvessa. Taatusti laadukkaat ja 

ammattitaidolla tehdyt tuotteet!
Uutuus: perinteinen huopatossu, jossa ergonomisesti 
muotoiltu kumipohja. Erittäin helppo sujauttaa jalkaan 

ja mukavan tuntuinen kävellessä. 

Kaikki lämpimille 
huopakenkä ja -sukka ostoksille!

Tuotteet ovat myös tilattavissa!
Eija Rämö puh. 040 801 7051

puh. 0404 103 159
Alhon Huopatehdas Oy

Partalantie 131, 42100 Jämsä
alhon.huopatehdas@alhonhuopatehdas.fi 

www.alhonhuopatehdas.fi

MyynTiajaT ja paiKaT:
pudasjärven S-marketin aula: 

ke 3.12. klo 8-19
pudasjärven K-supermarketin aula: 

to 4.12. klo 8-19 ja pe 5.12. klo 8-20
Myöhemmin myös Taivalkoskella, 

Ranualla ja Kuusamossa.
joulumarkkinat 

Tuomas Sammelvuo -salissa la 13.12.
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pudaSTOrI
mYYdääN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

OSTeTaaN

mYYTäväNä

• polttoöljyt
• dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa lauantaina 6.12. 
tanssinystäviä viihdyt-
tää kokenut tanssiorkes-
teri Ässät. Pudasjärvellä 
lukuisia kertoja esiinty-
neeltä orkesterilta on lu-
vassa tuttuja ässähittejä ja 
tanssimusiikkia laidasta 
laitaan. Ässien viimeisin 
kokoomalevy julkaistiin 
syyskuussa. Viimeisim-
piin sinkkujulkaisuihin 

Kurenkoskessa tanssiorkeasteri Ässät
kuuluvat kap-
paleet Ässä hi-
hassa, Terve 
sinä tyttö ja Yli 
siltojen. Tanssi-
kansan muistiin 
jääneistä saattaa 
löytyä seuraavia 
kappaleita: Salat-
tu rakkaus, Syksy 
saapuu kuitenkin, Kaukai-
nen maa. Ässien soittajatrion 
työnjaossa Lare Siltala toimii 

rumpalina ja laulajana, Pek-
ka Peltola koskettimet ja lau-
lu sekä Eki Anttila basso ki-
tara ja laulu. PK

Iso-Syötteellä tanssiorkesteri Nelituuli
Hotelli Iso-Syötteellä perjan-
taina 5.12. esiintyy tanssior-
kesteri Nelituuli, joka soittaa 
tanssimusiikkia lappilaisit-
tain. Ohjelmistossa on pe-
rinteistä tanssimusiikkia 
(harmonikka), loistavilla ki-
tarasoundeilla soitettua rau-
talankamusiikkia, iskelmiä 
sekä rock’n rollia ja myös 
omia biisejä. Syyskesällä 
2010 perustettu yhtye on jul-
kaissut viimeisimmän cd-

levynsä tämän 
vuoden alussa. 
Nelimiehisen yh-
tyeen kokoon-
pano on seuraa-
vanlainen: Juha 
Hämäläinen lau-
lu ja kitara, Taito 
Uutela haitari, ki-
tara, basso ja taus-
talaulu, Marko Nie-
melä rummut sekä keväällä 
2013 mukaan tullut Reijo 

Männikkö basso, kitara 
ja laulu.  PK

Laverin taittopatjasarja. Pat-
jojen pituus 190 cm, leveys n. 
75  cm, päätytyynyt. Viininpu-
nainen. 60 €. P. 040 724 9457.

Myydään Traktorin piikkikettin-
git. P. 0400 188 125.

Noin 3-vuotiaan karhun muo-
kattu talja. Tied. 040 534 7128.

Standby rokkaa rinneravintolan kuumaksi
Itsenäisyyspäivän vas-
taanottoa vietetään 6.12. 
Romekievarissa railak-
kaasti Standbyn tahdilla. 
Rinneravintola käy niin 
kuumana, että Saulin 

bileet saattaa jäädä kakko-
seksi.

Standby on vuonna 2011 
aloiteltu viihdyttäjäkokoon-
pano, joka soittaa Suoma-
laista menomusiikkia, kes-
kittyen mieltymyksiensä 
mukaan artisteihin kuten 
Irina, Maija Vilkkumaa, 
Apulanta, Popeda ja Ko-
titeollisuus. Vanhoja le-
gendoja ei jätetä huomi-
oimatta ja keikkasetteihin 

pyritään lisäämään uusim-
piakin hittejä, jotka saa-
daan toimimaan pienellä, 
mutta tanakalla kokoon-
panolla.

Oulusta ponnistavas-
sa porukassa ovat muka-
na laulaja Heidi Mikkola, 
kitarassa Mano Kotsifakis, 
bassossa Mika Heinola ja 
rummuissa Ville Hanhisu-
anto.

Halutaan ostaa metsäperäkär-
ry, kuormaimella tai ilman. Tai 
Terri yhdistelmä. Tiedustelut 
0400 386 448.

Rakennusmies, kaupungin-
valtuutettu Alpo Ollila va-
littiin yksimielisesti Pudas-
järven Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtajaksi edelleen 
paikallisyhdistyksen syysko-
kouksessa torstaina 27.11.

Hallituksen jäseniksi va-
littiin Sari Honkanen-Rönk-
kö varalla Sirpa Nurmela, 
Juho Kellolampi (Olavi Kär-
ki), Eila Puurunen (Hilkka 
Outila), Kari Tykkyläinen 
(Toivo Miettinen), Mar-
ko Sarajärvi (Pertti Manni-
nen), Reino Niskasaari (Antti 

Ollila jatkaa 
Perussuomalaisten johdossa

Ruottinen) ja Aino Vasankari 
(Elleni Käsmä). 

Edustajiksi piirin koko-
uksiin valittiin Alpo Olli-
la (Marko Sarajärvi) ja Juho 
Kellolampi (Eila Puurunen). 
Piirihallitukseen esitetään 
valittavaksi Pudasjärveltä 
Juho Kellolampea.

Päätettiin osallistua PS 
-teltalla Pudasjärvi-markki-
noille edelliskesän tapaan.

Kokouksessa vieraili Pe-
russuomalaisten järjestösih-
teeri Joukamo Kortesalmi 
Kuusamosta, joka kertoi ko-

Pudasjärven Perussuomalaisten syyskokousosallistujia Juho Kellolampi, Marko 
Sarajärvi, Eila Puurunen, Alpo Ollila, Sari Honkanen-Rönkkö, Toivo Miettinen, Aino 
Asikkala ja Kari Tykkyläinen sekä Pertti Manninen. Kuva: Joukamo Kortesalmi.

kousväelle puolueen uusim-
pia järjestökuulumisia sekä 
selvitti eduskuntavaalival-
mistelujen kokonaistilannet-
ta. Kortesalmi kertoi myös 
ilmoittautuneensa mukaan 
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirin puheen-
johtajakilpaan. Joukamo on 
SMP:n pitkäaikaisen kan-
sanedustajan ja aikaisemmin 
maaherrana vaikuttaneen J. 
Juhani Kortesalmen poika.  
HT

Jo perinteeksi muodostu-
nut Joulupuu-keräys jär-
jestetään tänäkin vuon-
na. Järjestyksessään tämä 
on seitsemäs vuosi, kun 
keräys toteutetaan Pu-
dasjärvellä.  Keräysaika 
on tänä vuonna 1.-12.12. 
Lahjapaketteja voi toimit-
taa LähiTapiolan toimis-
toon Osuuspankin talos-

Lahjoita jouluiloa 
lapsille Joulupuu-keräyksellä

sa ja keräykseen kuuluvia 
joulukuusia löytyy seura-
kuntakodista, S-Marketista, 
K-Supermarketista ja Kirja-
kaupasta.

MLL:n Pudasjärven yh-
distys toteuttaa keräyksen 
yhteistyössä kaupungin so-
siaalitoimen, seurakunnan 
ja lastenneuvolan kanssa. 
Lahjapaketit toimitetaan 
saajille viikon 51 aikana.

Hely Forsberg-Moilanen 
MLL Pudasjärvi

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

Vapaa heti, saneerattu asunto, 
putkiremontti tehty, 

talossa oma talonmies.
Toritie 3 B 12 Pudasjärvi.

Puh. 0400 522 501.

Halutaan vuokrata omakotitalo 
050 300 8685

vuOKraTaaN

vuOKraTTavaNa

Pieni omakotitalo Syötekylällä, 
p. 0400 684 623

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joulun ja uuden vuoden alla:

ke 10.12., ke 17.12., 
ma 22.12. ja ke 31.12.

Varaa ilmoitustilasi 

joululehteen 

hyvissä ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

tykkää meistä:
www.facebook.com/pudasjarvilehti
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Taivalkoskella bingo 50 kertaa vuodessa
Taivalkosken kaarihallilla 
järjestetään joka sunnuntai 
perinteinen vanhan ajan pe-
rinteinen bingo, johon osal-

Kaarina Haapasalo ja Kari Kynsijärvi myymässä ennen bingon aloitusta pelikirjoja 
vakiokävijälle Jorma Riekille. Kuva Tuomo Leinonen.

Bingotoimintaa pyörittää 
urheiluseura Taivalkosken 
Kuohu, jonka vapaaehtoi-
set tekevät näin seuran hy-
väksi talkootyötä. Toimin-
nasta saadut tulot menevät 
urheiluseuran kassaan. Pu-
humattakaan urheiluseu-
ran toiminnasta, säännöllis-
tä touhua bingonkin kanssa 
seuran väellä riittää, koska 
se pidetään 50 kertaa vuo-
dessa. Päävastuun järjes-
telyistä kantavat nykyisin 
urheiluseuran puheenjoh-
tajana ja bingovastaavana 
toista vuotta toiminut Tuo-
mo Leinonen yhdessä Kari 
Kynsijärven kanssa. Leino-
nen kertoo, että talkootöis-
sä vuorotellaan ja apunaan 
heillä on myös muita seuran 
talkoolaisia.

Leinosen hiljattain haas-
tattelemat, bingon vakio-
kävijöihin kuuluvat taival-

koskelaiset paluumuuttajat 
Anneli Väisänen ja Aila Huh-
takangas kertoivat tutustu-
neensa bingon pelaamiseen 
asuessaan aikoinaan Ruot-
sissa. Kysymykseen, miksi 
he tulevat bingoon sai hän 
vastauksen, että pelin mie-
lenkiintoisuus ja jännitys, 
tuleeko omassa pelilapussa 
olevat oikeat numerot. He 
kertoivat haluavansa pelaa-
malla bingoa tukea myös ur-
heiluseuran toimintaa. 

Leinonen kertoo, että 
Kuohun bingossa on kävijöi-
tä myös ympäristökunnista, 
esimerkiksi Pudasjärveltä ja 
Posiolta.

-Meillä on perinteinen 
ja oikea vanhan ajan bingo, 
missä pallot pyörivät käsin 
pyöritettävässä rummussa. 
Pelaajat ostavat niin sano-
tut pelikirjat ennen bingon 
alkamista ja merkkaavat sii-

hen kynällä sitä mukaa, kun 
bingon hoitajan kuuluttamia 
numeroita pelilapusta löy-
tyy.

-Kinkkubingoja järjes-
tämme perinteisesti mar-
ras- ja joulukuussa. Eräs bin-
gokävijä kertoi saaneensa 
syödä Kuohun bingosta voi-
tettua kinkkua jo 40 vuoden 
ajan, mainitsee Leinonen kä-
vijöiltä saaduista palautteis-
ta.

Merkittävistä tulevis-
ta Taivalkoskella järjestet-
tävistä urheilutapahtumis-
ta Leinonen mainitsi muun 
muassa ensi vuoden maa-
liskuussa järjestettävät ve-
teraanien mäkihypyn ja 
yhdistetyn MM-kisat. Neljä-
päiväisten kisojen ajan Tai-
valkoskella riittää varmasti 
vipinää.

Pertti Kuusisto

listuu yleensä 30-50 pelaajaa. 
Joka kerta bingosta lähtee 
onnekkaita voittajia hymys-
sä suin. Tämä tapahtuma on 

monille pelaajille myös tär-
keä sosiaalinen tapahtuma, 
johon tullaan tapaamaan sa-
malla tuttavia.

Pitopalvelua
- Muistotilaisuudet
- Perhejuhlat
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas 
Markku ja  

Hannaleena
P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

MAANANTAINA 8.12.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 10.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Eläkeliiton Taivalkosken 
syyskokous pidettiin tos-
taina 30.10. seurakunta-
salissa. Aluksi muistettiin 
joukostamme ajasta ikui-
suuteen poistuneita yhdis-
tyksemme jäseniä sytyt-
tämällä kynttilä jokaista 
henkilöä kohden. 

Muistohetken päätteek-
si Veikko Parviainen lauloi 
Olen kuullut on kaupunki 
tuolla. Paikalle oli saapu-
nut 46 yhdistyksen jäsen-
tä. Toimintasuunnitelma 
talousarvio hyväksyttiin 
vuodelle 2015. Jäsenmak-
su säilytettiin ennallaan 10 
eurona. 

Yhdistyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Ulla Fabri-
tius. Väistyvä puheenjoh-
taja Ritva Ihme oli luotsan-
nut yhdistystä viisi vuotta 
sekä aiemminkin ollut pu-
heenjohtajana kuudenvuo-
den jakson. Näin voi sanoa 
hänen ansainneen vapau-
den puheenjohtajan tehtä-
vistä ainakin muutamaksi 
vuodeksi. 

Uuden ja kuluneen vuo-
den puheenjohtajan kuki-
tuksen jälkeen yhdistyk-
sen hallitukseen tulivat 
valituiksi Elvi Kyrönnie-

Ulla Fabritius puheenjohtajaksi 
Eläkeliiton Taivalkosken yhdistykseen

Kokousväkeä.

Puheenjohtajat kukitettuina; Ritva Ihme ja Ulla Fabri-
tius 

mi, Sylvi Huovinen, Eine 
Pajulampi, Anja Tyni, Jou-
ko Takanen, Liisa Pääta-
lo, Annikki Saarenpää, Eija 
Taivalkoski, Ritva Ihme, 
Pekka Käsmä, Pertti Park-
kila ja Aaro Koskela. Li-
säksi hallitukseen valittiin 
asiantuntijajäseneksi Veik-
ko Parviainen. Toiminnan-
tarkastajiksi valittiin Esteri 
Keränen ja Paavo Lohilah-
ti.

Pertti Parkkila

* Uusia tuotteita edullisesti
* Käytettyjä huonekaluja
* Laadukas kierrätystori 
* Myyntipöydästä maksat vain
   myynnin mukaisesti (ei pöytämaksua)
* Varaa tuote-esittelytilaa

* Meiltä voit tilata kotiisi 
 edullisen siivouspäivän. 

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161

Kahvi 
+ pulla 
1 €.

ma-ke 10-17, to 10-15, pe 10-18

Metsäpalvelu Kerälä Oy
myy rajoitetun erän

VIljelTyjä jouluKuuSIa

Tiedustelut Timo Kerälä puh. 0400 285 409. 

01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutuksesi 
kerralla kuntoon.

Vakuutusedustaja Jenni Timonen-Högli 
Puh. 040 363 6720

Tervetuloa
Turvaan!

83x100_Timonen_Hogli_112014.indd   1 24.11.2014   11:35:50
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

MAANRAKENNUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

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

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

rakennus ja saneeraus
ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

paikallista rakennuspalvelua

HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi
Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

gps tutkat
- HouKuTTELu  

KuvAT  
poistohinnoin

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Haix ja Beretta
 GORETEX KENGÄT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY  

VARUSTEET
-  CAmOfLEECET
-  KUmISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 finnwald, finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin
-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
- Lusikat ja lipat  

alk. 10kpl/20€

-  Akkulämmitteiset 
HANSKAT jA LIIVIT

-  SIImAT, KELAT, VAVAT 
-  KAHLUUSAAPPAAT
-  KAHLUUHOUSUT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ACTIONKAmERA
 fullHD + tarv. 190€
-  Autokamera  99 €
-  ASEET jA 
 ERÄTARVIKKEET Ym.
-  Nelitahti PERÄmOOT-

TORIT 2,6 hv 599€. 
 5 hv 899€
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITdog ENErgIA  
TANKKAuS jA 

 PALAuTuS 
 juoMAT

Kylän halvimmat KoIrAN ruuAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

PAINOPALVELUITA

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

* Lukkojen sarja-
muutokset

 ja -asennukset, 
aukaisut

* Avainpalvelu
* Myösvarmuuslu-

kot asennettuna

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on vahvistanut 27.11. 
tekemällään päätöksellä alu-
eensa taksilupien kuntakoh-
taiset enimmäismäärät eli tak-
silupakiintiöt vuodelle 2015. 
Päätöksessä on erikseen mää-
rätty, kuinka moneen lupaan 
sisällytetään esteettömyyttä 
koskevat vaatimukset. Pudas-
järvellä luvan on saanut 34 
taksia, joista seitsemän täyttää 
esteettömyys vaatimuksen. 

Kiintiöissä on otettu huo-

Pudasjärvellä toimii 34 taksia
mioon, että ne eivät rajoita 
taksipalvelujen saatavuutta 
myöskään vilkkaan kysynnän 
aikana eivätkä heikennä pal-
velujen laatua niin kaupun-
kimaisilla alueilla kuin maa-
seudullakaan. Lupakiintiö 
Pohjois-Pohjanmaalla on 669. 

Kiintiöiden määrittämi-
seksi ELY-keskus seuraa 
taksien kysyntää ja tarjontaa 
sekä taksipalvelujen laatua 
alueellaan. Taksipalvelujen 
kysyntään vaikuttavina te-

kijöinä seurataan erityisesti 
väestökehitystä, väestön ikä-
rakennetta, taajama-astetta, 
työpaikkaomavaraisuutta, 
vuodepaikkatiheyttä, annis-
kelupaikkatiheyttä, matkus-
tajaterminaaleja, joukkolii-
kenteen määrää sekä yleistä 
taloudellista tilannetta. Kes-
keisinä taksitarjontaa mää-
rittävinä tekijöinä seurataan 
erityisesti voimassa olevi-
en taksilupien määrää ja nii-
den suhdetta asukaslukuun 

sekä taksien välitystieto-
ja ja ajosuoritteita. Kiintiöi-
tä määrätessään ELY-keskus 
on ottanut huomioon kun-
tien perustellut sosiaali- ja 
terveystoimen sekä opetus-
toimen henkilökuljetusten 
järjestämistarpeet sekä ylei-
sen taloudellisen kehityksen 
ja alueen elinkeinoelämän ti-
lanteen.

ELY-keskus tiedotus

Mukava 
kalauutinen 

Iinattijärveltä
Timo Hiltunen sai ver-
kolla 27.11. Iinattijärves-
tä 12,4 kg painavan hau-
en. Pituutta oli 118 cm 
sekä ympärysmitta 54,5 
cm.

PAINOPALVELU PUURUNEN

PAINOPALVELU PUURUNEN

Jukolantie 4

Jukolantie 4

Järkilahjat pukinkonttiin! 

NIMIKOIDUT:
*kylpypyyhkeet
*laudeliinat
*toilettilaukut

*kylpypyyhkeet
*laudeliinat
*toilettilaukut

*reput, kassit
*kännykkäpussit
*pikkuväen lompakot

*reput, kassit
*kännykkäpussit
*pikkuväen lompakot

  
TERVETULOA!

  
TERVETULOA!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

ps. alakerran KIRPPUTORILLA 
paljon käytettyä ja uutta tavaraa!!

ps. alakerrassa 
edullista lahjatavaraa

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

PAINOPALVELUSSA UUSI
PAINOMENETELMÄ:

PAINOPALVELUSTA YKSILÖLLISET,
NIMIKOIDUT TEKSTIILIT PUKINKONTTIIN

Upeat painotyöt valokuvista ja 
piirroksista t-paitohin, essuihin,
tyynyliinoihin, hiirimattoihin...

Upeat painotyöt valokuvista ja 
piirroksista t-paitohin, essuihin,
tyynyliinoihin, hiirimattoihin...

...sekä 
    tutut, suositut joululahjat

...sekä 
    tutut, suositut joululahjat

av. ma-pe 10-17

av. ma-pe 10-17

Toimitusaika 
vain 2-3 päivää!!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169 

Tervetuloa!

Su 7.12. klo 11 Taisto Vähäaho ym.
Su 14.12. klo 11  Jouni Vikström ym.

Sana ja rukous klo 18 tiistaisin. 

KINKKU-
BINGO

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8)

sunnuntaina 7.12. klo 18.00
Pääpalkintona 10 kg:n kinkku. 

Tervetuloa! 
Järj. Taku

PIKKUJOULU 
tiistaina 16.12.2014 palvelukeskuksessa 

kello 17.00 alkaen.
Osallistumismaksu 10 € jäseniltä sisältäen jouluaterian, 

torttukahvit ja ohjelman. Ilmoittautuminen 
Leenalle 10.12.2014 mennessä puh 050 559 9066. 

”Ken lahjan tuo hän lahjan saa.” 
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET ry

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

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pe 5.12. 
tanssiorkesteri nelituuli

Pe 26.12. 
tapaninpäivän tanssit

Ke 31.12. Partypilami

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 10-16. 
Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän akvarellinäyt-
telyyn ”Syötteen lumoa”.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
lumikenkäilyä taikametsässä ja mehut uudella Huipun kodalla pe 5.12. klo 
18.30–20.00,  Avaruusmatka tähtioppaiden kanssa uudella kaukoputkella klo 20.00 - 
21.30.  Hiihtokeskus Pikku-Syöte.
Joulumyyjäiset Työkeskuksessa, Kauralantie 3, to 4.12. klo 10-17.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 6.12.  klo 10-16. Syötteen 
luontokeskuksella virittäydytään itsenäisyyspäivän sekä joulun juhlatunnelmiin.
itsenäisyyspäivän soihtulasku ja rinnekauden avajaiset la 6.12. klo 19.00 
Hiihtokeskus Iso-Syöte.
Joulumyyjäiset Romekievarilla la 6.12. klo 11.00–16.00, tarjolla paikallisia käsitöitä, 
mukana Syötteen kyläyhdistys.
Kauneimmat joululaulut luontokeskuksen auditoriossa klo 14-15, kirkkoherra 
Juha Rauhala sekä kanttori Hannele Puhakka.
Rinnekauden avajaiset ja Itsenäisyyspäivän juhla, avoimet ovet la 6.12. Hiih-
tokeskus Pikku-Syöte. Jousiammuntaa uusitussa Syötesalissa klo 14-15.30. Kauko-
ohjattavien autojen nopeuskilpailu klo 15.30-17.Muksunurkan Tonttukoulu klo 16-
18 Uusittu kiipeilyseinä ja uusi boulderointiluola testissä klo 17-18.
elokuvailta pohjantähdessä su 7.12. klo 14-20.  Klo 14 Nuija ja tosi nuija kaks. 
Klo 16 Nightmare 2 - Painajainen jatkuu. Klo 18 Nälkäpeli - Matkijanärhi, osa 1. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta pikkujoulun merkeissä Raili Jut-
tulalla ti 9.12. klo 19.
Wirtapiiri jouluisissa merkeissä Sarakylän koululla 9.12. klo 10.30.
Koillismaan alakoulujen salibandyn mestaruusturnaus to 11.12. klo 9-15 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Kauneimmat joululaulut pe 12.12. klo 18 Aittojärven koululla.
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 9-14.  Tuomas Sammelvuo -salissa.

Pärjänsuolla  hirvihallilla! 
pe 12.12.2014  klo 18.00 

Kauneimmat
joululaulut

Kauneimmat
joululaulut

Tervetuloa viettämään 
yhdessä jouluisaa lauluiltaa!

Toivottaa hupitoimikunta

Illan aloitamme riisipuurolla ja klo 19.00 
Piiraisen Keijo viihdyttää ja laulattaa meitä.

Joulupukki tulee lahjasäkin kanssa 
lapsia ilahduttamaan.

Mukavan illan päätteeksi juomme torttukahvit.

Arpoja myynnissä jossa pääpalkintona 2 juhlakinkkua, 
50 € lahjakortti ja ym. palkintoja.

Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.

Soittaa 
tanssiorkesteri YLIx

Tervetuloa!

Ohjelmalliset iltamat
pe 12.12. klo 20.30-24 

Hetepirtillä.

Lippu vapaaehtoinen

Illan emäntänä 
kansanedustajaehdokas 
Eeva-Maria Parkkinen.
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sotaveteraanit ja sotainvalidit
naisjaostoineen

ti 9.12.2014 klo 11 
seurakuntakodissa. 

Toivotamme jäsenistömme, myös 
kannattajajäsenet, tervetulleeksi juhlaamme.
Jos tarvitset kyytiä, ota yhteys Antti Pesälään 

(LC Pudasjärvi) p. 040 578 2344. 

Vietämme jälleen yhteistä

JOULUJUHLAA

Konttilan erä ry:n 
hirVipeiJAAt

Su 7.12. klo 11.00 alkaen Hirvituvalla.
Maanomistajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

- Hirviporukka –

VIRIKEPÄIVÄ 
Aittojärvi, kyläkolo

ti 9.12. klo 11.00
Aiheena: Joulupuuro ja joululauluja. 

Tervetuloa!          Livokas ry

Pudasjärven 
diabetesyhdistyksen

PIKKUJOULU 
Ke 10.12.2014 

alkaen klo 18. Jukolan Pirtissä
Syödään puuroa sopan ja lisukkeiden kera, 

juodaan torttukahvit...
lauletaan muutamat joululaulut ja 
jos sinulla on ohjelmaa sydämellä

esitä meidän kaikkien iloksi.
Ilmoittaudu Ritvalle p. 0400 386 286

ma 8.12. mennessä.
Ken lahjan tuo hän lahjan saa. 

Iloisesti tervetuloa. Tule joulumielellä!
toivoo hallituksen jäsenetJOULUMYYJÄISET

la 13.12.2014
Tuomas Sammelvuo- salissa 

klo 9.00-14.00
Myynnissä esim.

*käsitöitä
*leivonnaisia

*joulukoristeita
*perinteistä kalakukkoa

*luomutuotteita
*laatikoita

*pehmeitä paketteja 
pukinkonttiin jne.

Pudasjärven kaupunki/elinkeinotoimisto
Pudasjärven Urheilijat

la 6.12. klo 21-02
Suomi-rokkia, poppia 

sekä muita hittejä.
Illan orkesterina 

Standby 
coverbandi

AVAJAISBILEET 
ROMEKIEVARISSA

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Keskiviikkona 3.12.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula

Perjantaina 5.12.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  dJ ANTTI

Lauantaina 6.12.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
dJ HAMMER Lippu 5€ sis. ep

tulOssA:  la 13.12. Sway, la 20.12. JUJU

Lippu 12€ sis. ep

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 • ke 14-01 • to 14-21  • pe 14-04 • la 14-04 • su 13-18

Salissa: 
ÄSSÄT

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

TErvETuLoA vIIHTYMÄÄN 
TAPAHTuMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Tiistaina 9.12.
PROMENA työjalkine 

-Esittely- ja sovitustilausuus klo 12.00-13.30 

Puh. 040 701 4522.
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Liikennekeskeytys Telkkäläntiellä
Pudasjärvellä
Telkkäläntiellä maantie 18824 sijaitseva Lammasojan
silta suljetaan liikenteeltä 8. - 12.12.2014 väliseksi
ajaksi sillan uusimisen vuoksi. Kiertotie kulkee yleisten
teiden kautta Telkkäläntie - Ranuantie - Pudasjärventie
- Posiontie – Syötteentie – Telkkäläntie.

Työt toteuttaa Skanska Infra Oy.

Lisätietoja:
Jussi Holmi, puh. 040 833 7760, Skanska Infra Oy,
Tero Antti, puh. 040 518 0624, Plaana Oy,
Leo Oja, puh. 0295 038 272, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus. 

Oulussa 3.12.2014

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/kuulutukset 

www.ely-keskus.fi

Kaupunginhallitus käsitte-
li tiistaina 2.12. kokoukses-
saan talousarvion vuodelle 
2015 ja taloussuunnitelman 
2016-2017. Toiminta-alueet 
ovat omalta osaltaan valmis-
telleet talousarviota huomi-
oiden talousarvion laadin-
taohjeet.

Pudasjärven kaupungin 
talousarviossa vuodelle 2015 
toimintakulut ovat yhteen-
sä 70 907 201 euroa, jossa on 
lisäystä kuluvan vuoden ta-
lousarvioon 1,7 prosenttia. 
Toimintatuotot vähenevät 
kuluvan vuoden talousarvi-
oon nähden -0,3 prosenttia. 
Muutokset johtuvat pääosin 
toiminnallisista muutok-
sista, kuten kaukolämpö-
toiminnan yhtiöittämises-
tä sekä rahoituksen kulujen 
pienenemisestä.

Koko kaupungin toimin-
takateraamin vuosille 2015-
2017 laskennan pohjana on 

Kaupunki säästää teollisuustiloja myymällä
talouden tasapainotus, kulu-
van vuoden talousarvio sekä 
arvioitu toteuma sekä toi-
minnalliset tavoitteet.

Kaupunginhallitus on ja-
kanut toimintakateraamit 
toiminta-alueille. Valtuusto 
on tehnyt 6.11.2014 päätök-
sen kaukolämpötoiminnan 
yhtiöittämisestä. Yhtiöittä-
misen vaikutukset on huo-
mioitu talousarvion valmis-
telussa.

Kaupungin omistamien 
teollisuustilojen myymistä 
käsiteltiin osana kaupungin 
talouden tasapainottamisoh-
jelmaa. Teollisuushalli kak-
si nähtiin kaupungin ydin-
toiminnalle tarpeettomana 
tilana, ja siitä yksi raken-
nuksessa vuokralla olevista 
yrityksistä, Kuljetus Luok-
kanen Oy, on tehnyt 60 000 
euron tarjouksen, joka esitet-
tiin hyväksyttäväksi viiden 
vuoden lunastusajalla.

Kaupungin säästötoi-
menpiteisiin kuuluu myös 
käsiteltävänä ollut asia 
asuinhuoneistojen vuokrien 
korotuksesta. Yleisen kus-
tannustason nousun vuoksi 
kaupunki joutuu nostamaan 
kunnan suorassa omistuk-
sessa olevien asuinhuoneis-
tojen vuokria 1.3.2015 alka-
en. Pääsääntöisesti korotus 
on 2,5 prosenttia ja edellisen 
kerran vuokria korotettiin 
maaliskuussa 2013. 

Etätyön periaatteet
Pudasjärven kaupungissa ei 
ole olemassa etätyöohjetta 
ja kaupungin työntekijöiden 
puolelta on tullut esityksiä 
etätyön mahdollisuudesta. 
Etätyö on osa nykyaikais-
ta työskentelykulttuuria ja 
sen käyttö on hiljalleen li-
sääntynyt eri työpaikoissa, 
ja mm. Oulunkaaren kun-
tayhtymässä malli on todet-

tu hyväksi. Kokouksessa kä-
siteltiin etätyön periaatteita 
ja esitettiin tehtävää sopi-
musta, jotta työntekoon jää 
mahdollisimman vähän tul-
kinnanvaraisuuksia. Etätyö 
perustuu luottamukseen esi-
miehen, etätyötä tekevän 
henkilön ja muun työyhtei-
sön kesken ja sen painopis-
te on työn tulosten seuran-
nassa. 

Laaja  
hyvinvointikertomus
Kuntalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä toteu-
tetuista toimenpiteistä on 
raportoitava valtuustolle 
vuosittain, minkä lisäksi val-
tuustolle on kerran valtuus-
tokaudessa valmisteltava 
laajempi hyvinvointikerto-
mus. Laaja-alainen hyvin-
vointi- ja turvallisuustyön 
johtoryhmä esitti hyvin-
vointikertomukselle vuosille 

2013–2016 ensisijaiseksi pai-
nopisteeksi perheille annet-
tavan tuen. Lisäksi tärkeisiin 
asioihin kuuluu työmahdol-
lisuuksien lisääminen sekä 
työnhakijoiden aktivoin-
ti. Johtoryhmä aikoo myös 
panostaa kuntalaisten fyy-
sisen, psyykkisen ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin sekä tur-
vallisuuden kehittämiseen. 
Painopisteisiin ja kehittämis-
kohteisiin sisällytettävistä 
konkreettisista tavoitteista, 
toimenpiteistä ja vastuuta-
hoista sekä resursseista ja ar-
viointimittareista käydään 
vielä keskusteluita eri ta-
hoilla, jonka jälkeen asia tuo-
daan päättäjien eteen.

Työssäjaksamista 
tuetaan
Oulunkaaren kuntayhtymän 
järjestämissopimus hyväk-
syttiin vuodelle 2015, talous-
arviokäsittelyn yhteydessä. 

Oulunkaaren kuntayhtymän 
järjestämissopimukses-
sa osapuolet Pudasjärven 
kaupunki ja Oulunkaaren 
kuntayhtymä sopivat vuo-
tuisista taloudellisista ja toi-
minnallisista tavoitteista 
sekä budjettiraamista. Järjes-
tämissopimus perustuu val-
tuustokausittain linjattavaan 
palvelujen järjestämissuun-
nitelmaan.

Työterveyshuollon toi-
mintasuunnitelma vuodelle 
2015 hyväksyttiin. Suunni-
telman oli käsitellyt henki-
löstötoimikunta. Työpaikan 
ja työterveyshuollon yhtei-
senä haasteena ja erityisalu-
eina ovat työkykyyn vaikut-
tavien tekijöiden varhainen 
tunnistaminen, henkilöstön 
työhyvinvoinnin ja työssä 
jaksamisen tukeminen. JK

Pudasjärven Urheilijat ry:n
SYYSKOKOUS

su 7.12.2014 klo 17.30 Virkistysuimala 
Puikkarissa, Tuulimyllyntie 4.

Sääntöjen määräämät asiat.
Uusi seura-asu sovitettavana.

Johtokunta

Vietämme avajaisia 
perjantaina 5.12.2014 klo 10-17 

glögi-, pipari- ja 
torttutarjoilun merkeissä.

Paikalla kansanedustajaehdokkaita.

Pudasjärvellä avataan

osoitteessa 
Kauppatie 3 L 101 

(entinen Koillis-Telen tila).

Tervetuloa!

Keskustan vaalitupa

Lukijan kynästä

Pudasjärvi -lehdessä 12.11. ilahdutti Keijo Piiraisen kirjoitus 
”Herätkää!”. Se sai miettimään herätysliikkeiden luonnetta, 
erityisesti vanhimpien.

Suomessa herätysliikkeillä tarkoitetaan tavallisesti 1700-lu-
vun lopulla ja 1800-luvun alussa syntyneitä neljää suurta liiket-
tä. Kaikkien niiden lähtökohtana on ollut paikallinen herätys. 
Henkilökohtaista suhdetta Jumalaan on pidetty tärkeimpänä 
asiana ja jokainen herätysliike on kokenut uskonkäsityksensä 
perustuvan Raamattuun Lutherin tavalla ymmärrettynä.

Ominaista liikkeille on toisensa pois sulkeva oikeassa ole-
misen asenne. Rukoilevaisia lukuun ottamatta olen elämäni 
varrella ollut tekemisissä runsaasti eri herätysliikkeisiin kuu-
luneiden kanssa, monien jopa ystävyyteen asti. Jokaisella liik-
keellä ovat omat uskonsa kannalta ratkaisevan tärkeät ja sa-
malla ehdottomat näkemykset. Uskon vanhurskauden lisäksi 
myös elämän vanhurskauteen liittyvät asiat ovat tällaisia. Toi-
selle opinkäsitykset ovat tärkeämpiä kuin toiselle. Heränneil-
lä niitä on vähiten, mutta samalla minimaalisuudesta on tul-
lut yhtälailla tinkimätön periaate kuin toisille moninaisuudesta. 

Kristilliselle perinteelle on ollut ominaista jatkuva jakautu-
minen. Jo suomalaisten herätysten taustalla ollut pietismi oli 
Saksassa eriytynyt omaksi liikkeekseen. Näin ilmeisesti jatkuu 
maailman loppuun asti. 

Tilanteen selvittämiseen tarvitaan ihmistä etevämpää. On-
neksi tällainen on. Hän on sanonut tuntevansa omansa ja kut-
suvansa heidät nimeltään, kun sen aika on.  

Heikki Lantto

Herätysliikkeiden 
luonne

Alueyhteistyön ja elinvoi-
man valiokunta pohti viime 
kokouksessaan monelta kan-
tilta asioita, jotka tulevat va-
liokunnan valmisteltaviksi ja 
mikä taho niistä päättää. Va-
liokuntien tulee olla valmis-
televia tahoja, jolloin kaupun-
ginhallitukselle esitettävät 
asiat olisivat eri vaihtoeh-
toineen selvitetty. Todettiin, 
että valiokunnan tehtävänä 
on miettiä laajempien asioi-
den aihealueita ja arvoja suu-
rina kokonaisuuksina niin, 
että ne menevät yli talousar-
viovuosien. Ideointiin ja visi-
ointiin täytyy uskaltaa lähteä 

Alueyhteistyön ja 
elinvoiman valiokunnan pohdintaa

mukaan rohkeammin ja ko-
konaisvaltaisemmin. 

Valiokuntien toiminnan 
arviointikyselyn vastausten 
tuloksena todettiin valiokun-
tien ja kaupunginhallituksen 
välisen yhteistyön tärkeys, 
keskustelevuuden lisäämi-
nen, paikkakunnan vetovoi-
maisuuden kohottaminen, 
kouluille tarvittavan yritys-
kasvatusohjelman (sisäisen 
yrittäjyyden) vaatimus ja 
kuntasuunnitelman sisällön 
huomioiminen vakavasti.

Valiokunta päätti esit-
tää kaupunginhallitukselle 
kuntasuunnitelman päivit-

tämistä vuoden 2015 aikana. 
Puheenjohtaja toi esille valio-
kunnan aikaisemmin esittä-
män maapoliittisen ohjelman 
viemisen kaupunginhallituk-
sen käsiteltäväksi. Kehittä-
misjohtaja vie esitykset johto-
ryhmän käsiteltäväksi.

Valiokunta asetti vuoden 
2015 keskeisimmät tehtä-
vänsä ja toiminnalliset kun-
tasuunnitelman mukaiset ja 
muut tavoitteensa vuosikel-
loon, jolloin valiokunnan jä-
senillä on mahdollisuus tu-
tustua etukäteen käsittelyyn 
tulevien asioiden sisältöihin. 
Yhtä asiakokonaisuutta käsi-

tellään kahdessa kokoukses-
sa. Ensin perehdytään aihee-
seen ja keskustellaan asiasta 
sekä tarvittaessa kuunnellaan 
alan asiantuntijaa ja toisel-
la kerralla valiokunta antaa 
harkitut kehittämisehdotuk-
sensa kehitysjohtajan vietä-
väksi ne johtoryhmälle/kau-
punginhallitukselle.

Vuoden viimeisessä valio-
kunnan kokouksessa 17.12. 
käydään läpi valmistelus-
sa ollutta elinkeinopoliittista 
ohjelmaa kehittämisjohtajan 
johdolla.

Sointu Veivo

Ilahduta ystävää, 
yhteistyökumppania, 

asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä ma 22.12.2014

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen hyvissä ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fiKysy lisää:
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PUDAS-KONEESTA PUKINKONTTIIN

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415. www.pudas-kone.fi

Liikkeemme avoinna:
ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Herculess 6693
YLEISKONE alumiinirungolla
● Teho 1200 w
● Teräskulho 5,5 litraa
● Portaaton nopeuden valitsin

199€
NYT Ovh. 359 €

Kaupanpäälle 

TEHOSEKOITIN 
arvo 39€

Gravity 2301
KAHVINKEITIN
● Teho 1800 w
● Takuu 5 vuotta
● Automaattinen virrankatkaisu
● European Coffee Brewing Cen-

terin myöntämä ECBC-merkintä

99€

7951 TYHJIÖPAKKAUSLAITE
● Soveltuu myös kosteiden elintarvikkeiden säilömiseen
● Anti Crush -toiminto herkille elintarvikkeille
● Pussit uudelleen käytettäviä ja 
 konepestäviä

99€

Split Vision KATTILAT ja KASARIT
5 litran 8302

29€

3 litran 8301

29€

1,5 litran 8201

19€
Tai 

KOKO SARJA
60€

PT 723 
PARRANAJOKONE

59€

ZS-S10CP CD-RADIOSOITIN
● MP3 toisto
● Äänitulo
● FM viritin

49€

X-EM12-CD-mikrosarja
● Hyvä ääniset levyrunkoiset kaiuttimet
● USB ja AUX in etuliitäntä
● CD-soitin
● FM viritin

139€

Oral-B PRO 600 Cross Action
SÄHKÖHAMMASHARJA

49€

UUTUUS!

UE40H5005 TAULUTELEVISIO
● Digi- ja teväräpiir-

tovirittimet
● Full HD LED-tv

550€

Joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

● Ladattava, vesipestävä leukaa 
 myötäilevä ajopää 

Meiltä OBH 

tyhjiöpakkaus-

pussit ja -rullat 

Kauttamme myös ilmastointikanavien 
putsaukset, kysy tarjous!

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

Kauttamme muunmuassa

Käyttövesi -ja 
patteriverkostojen 

saneeraukset Uponor-
komposiittiputkistolla.

Tule ja pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

kaupan sopineille 

kylpylälahjakortti 

kaupanpäälle!

● sis. 2 lamppua

Talvityökäsine 
PROF

Hyvää 

Itsenäisyyspäivää 

kaikille!

JOULUN ODOTUKSEEN RAUTIASTA
Lyhty metallia

Kaunis 24 cm korkea 
kiiltäväpintainen metallilyhty. Neljä eri väriä.

Sammutuspeite Firetech 140 x 180 cm
Design-peite mustalla tai 

punaisella kuosilla.

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 19,95

Etusi 36%

12,95
K-Plussa  tarjous

Jauhesammutin Firetech 6 kg
EN3-hyväksytty 6 kg jauhesammutin 

niin kotiin kuin julkisiinkin
kohteisiin. Teholuokka 43A.

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 39,95

Etusi 37%

24,95
K-Plussa  tarjous

Suomen 
lippu 

ma–pe 8.00–17.00, la 6.12. suljettu
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI
ma–pe 8.00–17.00, la 6.12. suljettu

K-MAATALOUDESTA

45,-

390
/pari

Lämpölamput Interheat 
kirkas 150 W 

1495
/ltk

VARMASTI KOTIMAINEN

10,-
/2 kpl


