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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 10.12.2020

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

JOULUINEN SYÖTE - liite

WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

kehykset

AAttOON AstI
s I L M Ä L A s I e N  O s tA J A L L e

10 €

AIVAN kAIkkI

Saat kehykset 10 eurolla, kun ostat silmälasit (kehykset ja linssit). Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi 
yhdistää muihin etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Voimassa 24.12.2020 asti.

VARAA AIkA sILMÄLÄÄkÄRILLe tAI OPtIkOLLe  OsOItteestA 
www.sILMÄAseMA.FI tAI sOItA 08-822 416. tORItIe1, PUDAsJÄRVI            

0€ ILMAINeN OPtIkON NÄÖNtUtkIMUs 

Voimassa 15.12.2020 saakka niin kauan kuin varatut erät riittävät.

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

LAMPAANTALJA 50X90CM 
VALKOINEN
Kaunis ja pehmeä aito 
lampaantalja, joka sopii 
istuinpäälliseksi tai sisus-
tuselementiksi. Taljan koko 
on noin 50 cm x 90 cm.

Nopea ja tehokas roskien ja pölyn 
imurointi esimerkiksi lattialta, portaista, 
työkohteesta ja autosta.
Mukana 3,0 Ah:n akku ja latauslaite. 

AKKUIMURI MAKITA 
DCL180SFW 18V

3990

99-.Yhteensopiva 
kaikkien 18 V 
Makita Li-ion 
-akkujen kanssa.

  KALAKAVERI

KalaKaveri 
Pudas-Koneen  

edessä To-Pe 10.-11.12. 

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

Kannelliset
hauTa-
KynTTiläT 24 kpl

1000

öljy-
KynTTiläT  
Paloaika n. 48 h

300

osTa nyT
PilKKi-
haalari 4950

Naisten ja miesten 
merinovilla-
housuT 4950

KelKKa-ahKio
veToaisalla
+ kelkka-
hanskat 0€ 28500

meTsä-
suKseT

9950

Naisten ja miesten 
unTuva-
ruKKaseT 1580

- KäTeismaKsu - maKsuPääTe ei Toimi -

Erä: 
maxi- 
ulKoTuleT 100

ulKoTuleT
tuulisuojalla 080

Miesten 
Puuvilla-
KerrasTo 1480

KinTaaT, hansKaT, 
verKoT, KairaT, 

PilKKiTarviKKeeT

Ladattava 700 lum. 
suurTehovalaisin 
oTsa-/TasKu-
lamPPu 2950

Eiger Arctic 
lämPö-

4950
alusasu 
lämmin kovimmillakin 
pakkasilla, siirtää 
kosteuden

KelKKa-
KinTaaT
-40°C 5950

Naisten 
2-TuPsu-
PiPoT

1450

2 kpl10 kpl

RANUAN KALAJALOSTEEN

KALA-AUTO 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

TO 10.12. KLO 10.00-17.00

Ranuan Kalajaloste Oy
045 125 5064

TERVETULOA 
JOUKUKALAOSTOKSILLE!
Tilaa joulukalat ennakkoon 
www.ranuankalajaloste.fi

Ranuan 

Kalajaloste Oy on 

ARTESAANIRUOKA 

2020 Suomen 

mestari.

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön
-  Hiivaleivät, gluteenittomat leivät
-  Lämpimät, aidot ohrarieskat
-  Voilla leivotut kakut ja piparit
-  Tuoreet munkit
-  Saaristolaisleivät ym. p. 050 550 3450 

Pudasjärven torilla
pe 11.12. alkaen klo 9

JOULU-

LEIVONNAISIA!

Syötteen 
Automyynti 

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

alk. 69 €/kk.KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita 
ennen kuin 

tulet.

Toyota Avensis sedan 
1,8 bens. vm. 2004, huol-
tokirja, vasta kats. aj. 333 
000 km, ilmastointi, kah-
det renkaat.  2500 €

Citroen C4 HDi 110 sx 
vm. 2008, DIESELPIHI,-
huoltokirja aj. 222 000 
km, automaatti, kahdet 
renkaat. 2700 €

Toyota Corolla 1,3 
bens. aj. VAIN 174 000 
km, uudet talvirenkaat, 
huoltokirja, ruosteeton.    
 2900 €

Toyota Yaris 1,4 diesel, 
vm. 2012, HIENO aj. 188 
000 km, navi, peruutus-
kamera, kahdet renkaat, 
huoltokirja.   6900 €

Toyota Carina E XLI 1,6 
bens, vm. 1995, HYVÄ, 
kahdet renkaat, kats 
6/20, aj. 378 000 km.   
 1200 €

Pertti Heikkinen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 681 895

Riikka Niemitalo
Kiinteistönvälittäjä 
LKV, kaupanvahvistaja
Puh. 0400 457 758

Hei pudasjärveläiset! 
Oulun Arvokiinteistöt Oy palvelee teitä  

pudasjärveläisiä asiakkaitamme kodin ja vapaa-ajan 
asuntojen myynti- ja ostoasioissa.  

Kun sinulla on asuntokaupat mielessä, ota yhteyttä:
Riikka Niemitalo, Puh. 0400 457 758

riikka.niemitalo@oulunarvokiinteistot.fi

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

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua! 21-23.12. avoinna klo 10-18, 
24.12. liike suljettu

100 € lahjakortti nyt 90 €
Hemmotteleva kasvohoito 

70 € (norm. 80 €)

Täydellinen hemmottelupaketti  
140 € (norm. 167 €). 

Sisältää  kasvohoidon, kuumakivihieronnan ja 
hiusten leikkauksen.

Hemmottelupaketti 
100 € (norm. 115 €)

Sisältää kasvohoidon ja jalkahoidon hieronnalla.

Kuumakivihieronta  50 € (norm. 60 €)

Jalkahoito 
hieronnalla 45 € (norm. 50 €)

Jalkahoito 35 € (norm. 40 €)

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan koro-
natilanteen vuoksi toistaiseksi vain YouTuben välityk-
sellä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 
Jumalanpalvelus su 13.12. kello 10, Eva-Maria Mustonen, 
Jari Valkonen, Keijo Piirainen. Tilaisuutta voi seurata seura-
kunnan YouTuben kautta.
Kauneimmat joululaulut YouTubessa su 13.12. kelo 19. 
Lähetyksen tallenteen voi katsoa myös jälkikäteen. Joulu-
lauluvihkoja on jaossa K-Supermarketissa, S-Marketissa ja 
M-Tavaratalossa.
Lapsiparkki 1-6 -vuotiaille seurakuntakodissa pe 11.12. 
kello 9.30-12, lapselle mukaan pieni välipala ja juoma. En-
nakkoilmoittautuminen lastenohjaajille.
Perhekerhoja ei järjestetä toistaiseksi.
Seurakunta on liittynyt Oulun aluekeskusrekisteriin 
1.12.2020 alkaen. Kirkon jäsentietojärjestelmään liitty-
vät asiat, kuten virkatodistukset, sukuselvitykset ja avio-
liiton esteiden tutkinnat tehdään jatkossa Oulun aluekes-
kusrekisterissä. Virkatodistustilauksen voi tehdä suoraan 
aluekeskusrekisteriin, p. 08 316 1303 tai kotisivuilla ole-
valla lomakkeella. Kirkkoherranvirastoon jätetyt tilauk-
set välitetään keskusrekisteriin. Kirkollisiin toimituksiin, ja 
seurakunnan tiloihin liittyvät asiat hoidetaan edelleen kirk-
koherranviraston kautta, p. 08 882 3100. Suosittelemme 
asioimaan virastossa ensisijaisesti puhelimitse (ma-pe klo 
9-14) tai sähköpostilla. 
Kastettu: Anniina Elina Honkanen.
Haudattu: Erkki Särkelä 94 v.

Rakkaamme

Anja Annikki
MoilAnen
o.s. Kosamo
s. 18.2.1934
k. 2.11.2020

Äitiä ja mummia muistaen 
Kaarlo 
Raija perheineen  
Keijo perheineen  
Kari  
Ritva perheineen 

Ei pihalla enää kulkijaa,
vain kodissa muistot asustaa.
Me katsomme jälkiä kättesi töiden 
kaivaten, ikävöiden. 

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 28.11.2020.  
Kiitämme lämpimästi kaikkia teitä, jotka niin monin eri tavoin 

myötäelitte ja kunnioititte surussamme.

Maria sanoi: "Minun sieluni ylistää Herraa, 
minun henkeni riemuitsee Jumalasta, pelasta-
jastani, sillä hän on katsonut palvelijattarensa 
alhaisuuteen. Tästedes kaikki sukupolvet kut-
suvat minua autuaaksi, sillä Voimallinen on 
tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä 
on pyhä ja sukupolvesta sukupolveen kestää 
hänen laupeutensa niitä kohtaan, jotka hän-
tä pelkäävät" Luuk.1:46-50.

Lähestymme jälleen sitä vuodenaikaa, 
että saamme hiljentyä viettämään ja muis-
tamaan sitä suuren lupauksen täyttymis-
tä, josta Jumala oli puhunut profeetto-
jensa kautta vuosituhansien ajan. Hän oli 
valmistanut sen aikaista maailmaa hetkeä 
varten, että hänen lupaamansa pelastajan 
oli aika tulla.

Tästä lupauksesta ja sen täytäntöönpa-
nosta Maria vuodattaa tuon kiitosvirten-
sä. Hänen sielunsa ylistää Herraa ja hänen 
henkensä riemuitsee Jumalasta pelastajas-
tansa (Vapahtajastansa). Hän toteaa, kuin-
ka Jumala on katsonut palvelijattarensa al-
haisuuteen, niinpä jakeessa Luuk. 1:53 hän 
sanookin: "Nälkäiset hän on täyttänyt hy-
vyytensä runsaudella, mutta rikkaat hän 
on lähettänyt tyhjinä pois".

Edelleen Jumala katsoo alhaisuuteen, 
pienuuteen ja nöyryyteen, erään laulun 
sanoin; "Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei-
kö siellä Jeesus ois. Hän ei yhtäkään luotansa 
sulje, eikä karkoita ketään pois".

Maria vielä toteaa: Voimallinen on teh-

nyt minulle suuria tekoja. Hänen nimen-
sä on Pyhä. Tähän osaan, mihin Jumala oli 
nuoren Marian valinnut, tapahtumat kaik-
kinensa, enkelin ilmoituksesta lähtien, tar-
vittiin todella voimallinen, kaikkitietävä, 
kaikkinäkevä, kaikkialla läsnä oleva Juma-
la. Hän, joka on Pyhä.

Enkeleistä, jotka liittyvät joulun tapah-
tumiin, sanotaan Heb. 1:14 "He kaikki ovat 
palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä, 
niitä varten, jotka saavat periä pelastuksen".

Saamme omistaa lupauksen, jonka Ma-
ria lausuu; ”Sukupolvesta sukupolveen kes-
tää hänen laupeutensa niitä kohtaan, jotka 
häntä pelkäävät”.

Pysähdyin miettimään näitä Marian sa-
noja, voimallinen on tehnyt minulle suu-
ria tekoja. Ne hänen kohdallaan olivat ih-
meellisiä ja ainutkertaisia, mutta tämä sai 
myös katselemaan omaa elämääni taakse-
päin, joka jakaantuu aika lailla kahteen sa-
man pituiseen osaan.

Ensimmäiseen puoliskoon ei Jumala 
eikä hänen sanansa kuuluneet millään ta-
valla, vain minä itse.

Jeesus sanoo: Joh. 6:44 "Ei kukaan voi 
tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut 
lähettänyt, vedä häntä. Sen joka tulee, minä 
herätän viimeisenä päivänä".

Niinpä rakastava Isä alkoi vetämään ja 
kutsumaan minuakin Marian kohdun kaut-
ta tulleen Vapahtajan yhteyteen, joka oli 
sovittanut minunkin rikkomukseni Juma-

lan edessä. En ymmärtänyt enkä käsittänyt 
tätä kaikkea, mutta kun sain tulla Jeesuk-
sen luokse, sain siirtyä pimeydestä valkeu-
teen ja pääsin rauhaan Jumalan kanssa.

Voimallinen oli tehnyt teon, joka oli 
suuri minun elämässäni, jota en minä itse, 
eikä kukaan toinen toiselle voi tehdä. Jee-
sus sanoo: Joh. 8:12 "Minä olen maailman 
valo. Se joka seuraa minua, ei kulje pimeydes-
sä, vaan hänellä on elämän valo".

Elämän valo on ihmeellinen asia. Vain 
hän Jeesus Kristus voi sen antaa sinullekin. 
Sinä päätät ja valitset, tee siis oikea valinta.

Elämme nyt monella tavalla rajoitettua 
ja ahdistavaa aikaa. Meillä kuitenkin on toi-
vo, elävä toivo, Jeesus Kristus ja hänen voi-
malliset tekonsa ihmisiä kohtaan. Häntä ei 
voi estää mitkään pandemiat eivätkä ra-
joitukset.

Taivas kaiuttaa jälleen tänäkin joulu-
na sitä suurta ilosanomaa, tässä maailman 
yössä; ”Teille on syntynyt Vapahtaja, joka on 
Kristus, Herra”. Tänäkin jouluna hän tah-
too olla Herra meidän joulussamme. 

Hyvää ja siunattua joulua  
Vapahtajamme seurassa!

Jouni Viktsröm 

Marian kiitosvirsi

En juhli 
16.12.2020 johdosta.

Raimo Tervonen

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan 
indeksitarkistuksen takia. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 
vuoden 2021 lukien 413 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti ras-
kaan (saattohoito) siirtymävaiheen aikana maksettava hoito-
palkkio on vähintään 826 euroa kuukaudessa.

Mitä sisältää tuo ”sopimuspalkkio” ja mikä se on? Eikö 
tuolloin mennä lain sallimien rajojen alapuolella? Muutoin-
kin omaishoitajien palkkiot ovat mielestäni hyvin pieniä, ne-
hän myös ovat verotettavia tuloja. Mielestäni palkkion voisi 
muuttaa kulukorvaus nimikkeelle, josta omaishoitajalle jäisi sil-
loin kokonainen summa. Omaishoitajat tekevät niin arvokasta 
työtä, jota soisi kyllä täten arvostaa, verottamat-
ta! Kiitos kaikille omaishoitajille, kun mahdollis-
tatte läheistänne (usein omia vanhempia) koto-
na asumiseen!

Kaisu Heikkinen 

Omaishoitajien työtä tulisi 
arvostaa nykyistä enemmän

Kiitosta omaishoitajille
Me Kesseli ry:ssä arvostam-
me omaishoitajien uhrautu-
vaa työtä omaisten hoitami-
sessa. Koti on paras paikka 
olla ja elää. Haluamme roh-
kaista ja toivottaa teillä voi-
mia, rakkautta ja kärsivälli-
syyttä hoitotyössänne. Tämä 
työnne on monella tavalla ar-
vokasta.

Haluamme muistaa teitä 
ruokalahjakortilla. Saakoon 
huomionosoituksemme läm-
mittää teidän mieltänne ja aja-
tusta siitä, että olette tärkei-
tä. Viime vuonna lahjoitimme 
20:lle omaishoitajalle ja tänä 
vuonna haluamme antaa 68: 
lle, niin sitten saamamme tie-
don mukaan kaikki 86 pudas-
järvistä omaishoitajaa ovat 
saaneet Kesselirohkaisun!

Tämä suuri projekti to-
teutuu yhteistyössä Oulun-
kaaren vanhustenpalve-
lujen/omaishoitotyön 
palveluohjaajien avustuksel-
la. Lahjakortit annetaan ko-
tikäynneillä tai postitetaan 
omaishoitajille.

Näin korona-aikana tah-

Kesseli ry lahjoittaa tänä 
jouluna 68 lahjakorttia 

omaishoitajille.

Niina Parviainen Oulunkaaren vanhuspalvelusta otti vastaan omaishoitajille tarkoitetun 
kiitoksen.

don omasta puolestani roh-
kaista teitä Vapahtajan, Jee-
suksen Kristuksen sanoilla: 
”Älkää peljätkö. Minä annan 
teille rauhan”. 

Lopuksi Oikein Hyvää ja 
Levollista Joulun ja Uuden 

Vuoden aikaa!

Ape Nieminen, 
puheenjohtaja Kesseli ry
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 10.-13.12. ELLEI TOISIN MAINITA

3
pkt10.- 1290

kg

DR. OETKER

RUSTica pizzaT
540-640 g (5,21-6,17/kg) 
RajOiTUS 1 eRä/TalOUS

SAARIOINEN

keiTOT 280-300 g Sekä
makSa-, makaROni- ja  
peRUnaSOSelaaTikOT
350-400 g (4,17-5,95/kg) 
RajOiTUS 2 eRää/TalOUS

Joulun alla

RennOSTi

Voimassa TO-LA 10.-12.12.Ilman Plussa-korttia 4,59 pkt (7,17-8,50/kg)

-16%
Plussa-kortilla

-18%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 1,99 rs (4,98-7,11/kg) Ilman Plussa-korttia 4,09 kpl (12,21-12,78/kg)
5.- 10.-3

rs

-27%
Plussa-kortilla

eRä

SUOMI

995
kg

TAMMINEN

TakUUmURea 
naUdan paahTO- Tai  
SiSäpaiSTi
palana

099
pS

K-MENU

pORkkana
2 kg (0,50/kg)  
SUOmi

SUOMI

3
kpl

VIA

mikROaTeRiaT
320-335 g  
(9,95-10,42/kg)

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

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

-19%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 3,09 pkt (6,18/kg)

VALIO

nORmaaliSUOlainen 
vOi
500 g (4,98/kg) 
RajOiTUS 2 pkT/TalOUS

249
pkT

amaRylliS
2-vanainen, SUOmi

790
kpl

SUOMI

599
kg

TUORe  
SUOmalainen Taimen
kaSvaTeTTU, ahvenanmaa

199
pkT

hERKULLISET 
bRUNO

klemenTiiniT

299
kg

LERøy 
SUShilajiTelma daSU 
12 kpl/280 g Tai 
BenTO BOX 
275 g (28,54-29,05/kg)

Voimassa TO-LA 10.-12.12.

eRä

TM

www.msc.org
MSC
VASTUULLISESTI
PYYDETTY

SERTIFIOITU 

valmiSTeTTU 
SUOmeSSa

799
RaS

hk

Sininen  
lenkiT 
300-580 g (4,43-6,63/kg)

kIVIkyLän

piknik-paiSTi
n. 1,5 kg

pehmOpalaT 
430-450 g 
(6,64-6,95/kg)

299
kpl

UUniTUORe

Tomi Illikainen

Ajanvaraukset: 040 148 0553. Kauppatie 5, Pudasjärvi

koulutettu hieroja / urheiluhieroja

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

•  klassinen hieronta
•  urheiluhieronta
•  passiiviset venyttelyt 

lihastekniikalla

•  lihaskalvohieronta
•  kinesioteippaus
•  henkilökohtainen 

liikunnanohjaus.

Maksuvälineenä käy:

• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti
Suksien voitelupalvelu

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Jouluvalot valaisevat Pudasjärven keskustaa
Useilta tahoilta on 
tullut tiedusteluja 

jouluvaloista ja lähinnä 
siitä, miksi ne eivät pala 

samassa laajuudessa 
kuin aikaisempina 

vuosina. Kysyimme 
asiaa kaupungin 

yhdyskuntatekniikan 
päällikkö Pekka 

Pitkäseltä. Hän vastasi 
seuraavaa:

Varsitien varrella valopyl-
väissä olevat jouluvalot ovat 
Pudasjärven yrittäjien valo-
ja. Tämän talven osalta on 
sovittu, että he laittavat va-
lot sellaisiin vanhoihin pyl-
väisiin, joissa on vaakatuet 
niiden asentamista varten. 
Taajama-alueen uusissa va-
lopylväissä ei toistaiseksi 
näitä vaakatukia ole, joten 
valoja ei ole niihin asennettu. 
Liikenneympyrään on laitet-
tu väliaikainen pieni valo 
kaupungin toimesta. 

Valojen turvallisen kyt-
kemisen sähköverkkoon te-
kee tievalaistusta ylläpitävä 
palveluyrittäjä. Vt20 varrella 
olevaa joulupukkivalon vaa-
tima sähkökytkentä on jaka-
jasta katsoen tieuran toisella 
puolella, joten siihen saatiin 

kytkettyä valot hieman myö-
hemmin, kuin muuanne. Tu-
levaisuuden osalta on selvi-
tettävänä vaihtoehto, että 
liikennejärjestelyiden ja var-
sitien kunnostuksen valmis-
tuttua 2021 aikana tiealueen 
jouluvalot olisivat kokonaan 
kaupungin vastattavana, jol-
loin ne myös uusittaisiin, 
kertoi Pekka Pitkänen.

Yrittäjien  
puheenjohtaja  
Tommi Niskanen 
kertoi seuraavaa:
Pudasjärven Yrittäjät ovat 
ehdottaneet jo taajama-alu-
een kaavoitusvaiheessa, että 
jouluvalo asiat tulee suun-

nitella kokonaisuutena uu-
siin liikennejärjestelyihin ja 
niiden valaistukseen hyvin, 
samoin muukin näkyvyys 
esimerkiksi uimarannan, lii-
kennepuiston ym. palvelu-
jen suhteen. Suunnitelmaa 
valitettavasti jouluvaloi-
hin ei ole nyt, kun katuvalot 
ovat valmistumassa.

Yrittäjät ovat ehdotta-
neet, että kaupunki ottaisi 
jouluvalot hoitaakseen, ku-
ten lähes kaikilla paikka-
kunnilla ne kuuluvat julki-
siin palveluihin ja palvelevat 
niin asukkaita, yrittäjiä kuin 
turistejakin ja ovat koko 
paikkakunnan markkinoin-
tia ja lisäävät viihtyisyyttä 
vuoden pimeimpään aikaan.

Samoin tässä on riskien 
hallintakysymys, koska ka-
tuvalojen toiminta katkok-
siin on säädetyt korjauksen 
vasteajat ja jos eri hallinnoi-
jan jouluvalot aiheuttavat 
katuvaloverkoston häiriön, 
on vastuunkantaja tällä het-
kellä epäselvä. Kun joulu-
valot olisivat osa kaupun-
gin toimintoja ne kuuluvat 
silloin saman huollon pii-
riin kuin varsinainen katu-
valaistus ja vastuuasiat ovat 
selvät.

Eli jouluvalojen tulevai-
suus on vielä epäselvä, mut-
ta yrittäjät toivovat, että ne 
tulevat julkisten palveluiden 
piiriin, selvitti Tommi Nis-
kanen. HT

Valtatien varressa joulupukkivalo oli aluksi pimeänä, mutta on nyt joulukuun alussa sytty-
nyt ja kutsumassa Kuusamontieltä poikkeamaan pudasjärvisissä yrityksissä.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16
ARK. 8-19
LA  9-16
SU  12-16

RAUTAOSASTOLTA

099

695
kg

490
pkt

500
pss

695
kg

1195
kg

299
kpl

199

149
pss

149

250

kg

299
pkt

595
kg

599

169
kg

299
kpl

149
ras

595
kg

795
kg

069
pss

595
kg

1 pss/talous

199

500
pkt

2 kalaa/talous

plo
sis. pantin

2 kg/talous

kg

1990

1990

2890

3500

29900

1490

115009990

39903995

2500 4995

2 pss/talous

pyyntivaraus

2 kg/talous

489
kg

499

Tuore Norjan 
lohi 2-3 kg kokonainen

hK
burgeri 100 g

hK Viljaporsaan 
lihasuiKale 400 g marioitu

atria porsaan ulKofilee 
1,5 kg/kpl, naturell

maalaispalViKiNKKu 
palana ja siivuina

atria
miKroaTeriaT 350 g

sokerimattomat cocacola 
tai faNTa 1,5 l

Vaasan Kaura-, moNiVilja- 
tai maalaisViipale 500 g

flora margariiNiT 
400 g

Valio arKijogurTTi 
1 kg

atria herKKuleNKKi 
450 g

jauheliha
siKa-NauTa

Kotimainen Tuore
silaKKafilee

conference
pÄÄrYNÄ

grandiosa
KiViuuNipiZZaT 310-350g

pisaraTomaaTTi
250 g, espanja

Kinnusen myllyn
VehNÄjauho 2 kg

porsaan
TalousKYljYKseT

hyvä NauTa
jauheliha rasvaa max 10%

Dansukker
TaloussoKeri 1 kg

aito
TYNNYrisilli

2 prk

10 kpl

Snellman
VoileipÄ-
KiNKKu 
300 g

Old El Paso
TorTilla 
8 kpl/326 g

4 pkt

2 pkt

pe-To 11.-17.12.

-  Aito palvattu  
jouluKiNKKu

-  Kypsä  
juhlaKiNKKu

-  TuoresuolaKiNKKu
-  jouluKiNKKua  

paloiNa ym. 
 jouluherKKuja

Atria
jouluKiNKKu
n. 10,5 kg, 
pakaste

Atria
juhlaKiNKKu
n. 7 kg, pakaste

Nebo Rebel
laDaTTaVa 
oTsalamppu
Neljästä eri valaisutilasta löytyy sopiva valoteho 
niin lenkkipolulle kuin erilaisten töiden tekoon. Va-
laisimessa on kolme erilaista kiinnitysvaihtoehtoa; 
otsanauha, magneetti ja kiinnitysklipsi,  joita hyö-
dyntämällä eri käyttötarkoituksiin löytyy helposti 
sopiva tapa kiinnittää valaisin niin, että molemmat 
kädet jäävät vapaiksi. 
Säädettävä 2,5 cm leveä otsanauha tuntuu mielyt-
tävälle ja pysyy tukevasti päässä. Otsanauhassa 
olevat heijastavat painatukset parantavat esimer-
kiksi lenkkeilijän näkymistä liikenteessä 

Tekninen microfleece 
VÄliasu

Nero
pilKKiahKioT
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

Nero
KelKKa-ahKio
210cm x 80cm

ProMaster
ruuVimeisseli-
KÄrKisarja
28-osaa

Sievi Arktis
NahKa-
saappaaT

Black&Decker
aKKuporaKoNe 
sarja 
2x18v Lithium, sis.80-os.tarvikkeet

Nebo BIG Poppy
laDaTTaVa 
oTsalamppu
Tyylikäs yhdistelmä 300 lumenin lyhtyä, 120 lume-
nin käsivalaista sekä realistisen tuntuista elävällä 
liekillä valaisevaa lyhtyä. Valaisimen virtalähteenä 
toimii USB-ladattava akku. Valaisin toimii tarvit-
taessa myös virtapankkina muille USB-ladattaville 
tuotteille. Liekki emulaattori luo realistisen  näköi-
sen liekin ilman lämpöä taiioikean liekin vaaroja. 
BIG Poppylla voit luoda turvallisesti retkeily tunnel-
maa sisä- tai ulkotiloihin. Tuote soveltuu loistavasti 
retkeilijälle, telttailijalle, karavaanarille sekä teras-
sille tai parvekkeelle luomaan tunnelmaa.

Mycro
aVaimeNperÄ
pakkaus sisältää micro USB -kaapelin, jolla valai-
sin ladataan. Valaisimen lataus tyhjästä täydeksi 
kestää enintään 2 tuntia. Virran kulutukseen 
vaikuttaa valittu valoteho. Matalalla valoteholla 
valaisimen käyttöaika on noin 5 tuntia ja korkealla 
valoteholla noin 1 tunti. 

Monikäyttöinen neulottu
sofTshell
-pusero
jossa pidennetty selkäosa ja vahvistukset kulumi-
selle alttiissa kohdissa. Vetoketjulliset sivutaskut 
ja rintatasku. Kiristimet vyötäröllä. Hengittävä, 
tuulenpitävä ja vettähylkivä.HUOM!

vARAA KINKUt 
HyvISSä AjOIN!

pe-la 11.-12.12. ma-Ti 14.-15.12. Ke-To 16.-17.12.

edulliset jouluherkut m-marketista

KOTIINKULJETUS- 

PALVELU

Kysy lisää tai katso netistä: 

www.mtavaratalo.com
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-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 12-18

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Pukinkonttiin M-marketista
LELUOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

Zuru Smasher
IcE rEx

2990
Zuru Smasher
dInO IcE AgE 
SUprIcE
Yli 25 yllätystä!

3290
Hermione, Ron, Harry
hArry pOTTEr 
hAhmOT

3290
Cry Babies
nUKKE

4550
Happy People
rc/SpIn drIppEr 
360º

3690

Jasmine
vAUvAnUKKE
Puhun Suomea!

2690
Letkuohjattava
KOIrA
haukkuu, 
kävelee ja
heiluttaa häntää!

2490
Sparkle Girls Sweet
nUKKE jA 
TArvIKKEET
4 erilaista

850

X-shot Dino Attack
pEhmOnUOLIASE

1590

Yamaha
mOOTTOrIKELKKA
FX 1:12

1790

Barbie
prInSESSA

4790
Barbie
prInSSI

1990
Baby Born
nUKKE

6490
Baby Born
SyöTTöTUOLI

3990
Baby Born
TUrvAISTUIn

3490

Emek
TUKKIrEKKA
1:25 Volvo ja Scania

4995
Emek
pOnSSE mETSäKOnE
1:25

5150
RC-A
pOLIISIAUTO

1595
Brio
LAbyrInTTI

3490
Brio
fLIppErI

4195

Brio
KAUKO-OhjATTAvA
KILpUrI

4190
Aidon näköiset
pEhmOKOIrAT
Mäyräkoira

2490
jAcKrUSSEL

2990

ABC
EnSIpIAnO

4290
Bosch
LEIKKIvATKAIn

1250
runsaasti hyviä

pELEjä ja ihania LELUjA!

Misukka kiristämätön
SUKKKA
naisille ja miehille
eri värejä

680

crosshatch 

miesten

T-pAITOjA

sekä erilaisia 

hUppArEITA

Erilaisia 

naisten

pAITULEITA

Miesten
fLAnELLIpAITA

1450

Miesten tai naisten
bAmbUKErrASTO

2190

KEITTIöpyyhE
tontut, 2 kpl/pkt

690

pUnATULKKU
ESILIInA

890

Finlayson
mUUmI KäSIpyyhE
50x70 cm

1290
SAUnApyyhE
70x140 cm

2850Podowell
SISäKEngäT
tarrakiinnitys, musta.
Naisten kukallinen.
Miesten ruutu.

4900

Alkaen

pATAKInnAS

590

pUSSILAKAnOITA
erilaisia

2390

Alkaen

Luhta Home
TOrKKUpEITTO
125x150 cm

2990

Stiga
rATTIKELKAT

4995

Alkaen

Ilmatäytteiset
LIUKUrIT

1495

Alkaen

Esla
pOTKUKELKAT

9900

Alkaen

Stiga
pAzEr pULKKA

895
Atom
LUmIpOTKULAUTA

3900

Stiga high 
speed edition
jääKIEKKOpELI

5990

Prego
LIhAShUOLTO-
vASArA

6990

LUmISAdE-
vALOLyhTy
valkoinen punatulkku

2295
nISKAhIErOjA
shiatsu Livia

4995

ULKOTULI
4-6 h, 6 kpl

349
Atom
hIErOnTA-
pAKKAUS 3 kpl

795

Polar
ULKOTULI
155x75

279
Atom
jUmppApALLO
45x90 cm

1895

Polar
öLjyKynTTILä
12 kpl, 55 h

695
Exel
KävELySAUvAT

2990

hAUTAKynTTILä
4 kpl

215
hULAhULA-
vAnTEET
0,7, 1,2, ja 1,8 kg

1895

hAUTAKynTTILä
tekstillä

225

LyhTyKynTTILä
12 kpl

235
Havi
TUIKKU
50 kpl

295
Arabia 
Helsinki Santa Claus
mUKI 0,3 l

1495
Arabia Santa Claus
mUKI

1495
Arabia Santa Claus
KULhO
15 cm

1495

Alkaen

AlkaenAlkaen

Arabia Santa Claus
ILTAInEn KyLä
0,3 l

1495

ArK. 8-19
LA  9-16
SU  12-16
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OSAOn Pudasjärven yksi-
kön liiketoiminnan opiske-
lijat pääsivät laittamaan so-
mistustaitonsa käytännön 
testiin sopivasti juuri en-
nen etäopetukseen siirtymis-
tä. Heidän tehtävänään oli 
suunnitella ja toteuttaa jou-
luikkunat M-tavarataloon ja 
Tuurituvalle osana Visuaali-
nen ilme -tutkinnon osaa.

Jouluikkuna-projek-
ti käynnistettiin palavereil-
la M-tavaratalon kauppiaan 
Tapani Ranuan ja Tuuritu-
valla Pudasjärven Urheilijoi-
den toiminnanjohtajan Mar-
ko Koivulan kanssa. 

-Oli oikein iloinen yllä-
tys, kun OSAOlta kysyttiin, 
voisivatko opiskelijat tehdä 
meille ikkunasomistuksen. 
Olin heti innoissani, koska 
minä ja Sauli olisimme to-
dennäköisesti laittaneet jou-
lutontut pöydille ja koriste-
lu olisi ollut siinä. Mutta nyt 
opiskelijat suunnittelivat ja 
toteuttivat ikkunasomisteet 
omatoimisesti opettajan joh-
dolla, kertoi Koivula.

Aloituspalavereissa opis-
kelijat kyselivät toiveita ja 
linjauksia jouluikkunoiden 
suhteen.

-Molemmissa kohteissa 
annettiin melko vapaat kä-

OSAOn liiketoiminnan opiskelijat somistivat 
M-tavaratalon ja Tuurituvan jouluikkunat

det jouluikkunoiden tekoon. 
Oikeastaan se oli hyvä juttu, 
kun sai itse miettiä mitä, mi-
hin ja miten laittaa, kertoo 
Pinja.

-Se vaati kyllä myös roh-
keutta tehdä itse päätöksiä 
valinnoista, lisää Raija.

Opiskelijat aloittivat teh-
tävän tekemällä ikkunaluon-
noksia. Niissä mietittiin esi-
merkiksi värien käyttöä ja 
erilaisia sommitteluja. He 
mittasivat ikkunoita, tutki-
vat niiden rakenteita ja tu-
tustuivat ikkunoihin tule-
viin tuotteisiin. Somisteita 
askarreltiin valmiiksi ja mu-
kaan kerättiin melkoinen 

määrä erilaisia tarvikkeita 
somistuksen rakentelua var-
ten. M-tavaratalossa ja Tuu-
rituvallakin oli tehty valmis-
teluja keräämällä tuotteita ja 
somisteita valmiiksi jouluik-
kunoiden rakentajia varten.

Opiskelijat somistivat ik-
kunat parissa päivässä - to-
sin heidän päivänsä saattoi-
vat venyä melko pitkiksi. 

-Haastavinta oli ajan-
käyttö. Aikataulu oli sovit-
tu ja siitä pyrittiin pitämään 
kiinni. Miian kanssa käytiin 
vielä vapaapäivänäkin vii-
lamassa ikkunoita, kertoo 
Jenna.

Kun opiskelijoiden ryh-

mähenki oli loistava ja an-
nettu tehtävä mieluisa, niin 
töitäkin oli ollut mukava 
tehdä, vaikka sitten koulu-
päivää jatkamalla tai vapaa-
päivänä. 

Ikkunasomistusten 
edetessä opiskelijat oli-
vat miettineet kiinnityksiä, 
tuotesijoittelua, värejä ja hin-
tailmaisuja. Välillä oli juos-
tu ulkona ikkunoiden ta-
kana kallistelemassa päätä 
ja viittilöimässä ohjeita ik-
kunan sisäpuolella oleval-
le kaverille. Joskus suunni-
telmia oli muutettu lennosta 
ja pohdittu erilaisia ratkaisu-
ja paremman lopputuloksen 
aikaansaamiseksi. Tarvitta-

essa pyydettiin apua henki-
lökunnalta.

-Sekä M-tavaratalossa 
että Tuurituvalla henkilö-
kunta oli ystävällistä ja avu-
liasta ja auttoi meitä aina, 
kun kysyttävää tuli tai tar-
vitsimme jotain rekvisiittaa 
lisää, kertoo Riitta.

Kun jouluikkunat saatiin 
valmiiksi, ne hyväksytettiin 
vielä kauppiaalla ja toimin-
nanjohtajalla. 

-Olen oikein tyytyväi-
nen yhteistyöhön opiskeli-
joiden kanssa. Ikkunat pu-
naisine verhoineen tuovat 
joulun tunnun ja muistutta-
vat siitä, että pienetkin pake-
tit kuuluvat jouluun. Meiltä 
Tuurituvaltahan niitä löytyy 
- monen moista raaputetta-
vaa pukin konttiin, vinkkaa 
Koivula.

Opettaja ja opiskelijat-
kin olivat tyytyväisiä niin 
yhteistyöhön kuin loppu-
tulokseen. Käytännön työ-
tehtävässä oli opittu paljon, 
nopeasti ja eri tavalla kuin 
luokkahuoneessa. 

-Esimerkiksi väreihin ja 
kontrasteihin pitää kiinnit-
tää erityistä huomiota. Pie-
nilläkin jutuilla voi saada 
paljon aikaan. Ja valot! Var-
sinkin näin pimeänä aika-

na niiden merkitys koros-
tuu. Niitä olisimme voineet 
laittaa vielä lisää tunnelmaa 
luomaan, pohtii Miia.

OSAOn luokkahuonee-
seen oli vastikään saatu puu-
teollisuuden opiskelijoiden 
valmistama näyteikkuna-
kaappi, eräänlainen ”simu-
laattori” harjoituksia varten. 
Ammattioppilaitoksen sekä 
yritysten ja organisaatioi-
den välinen yhteistyö, opis-
kelijoille tarjottavat projek-
tit, käytännön työtehtävät 
sekä harjoittelupaikat ovat 
kuitenkin korvaamaton op-
pimisen mahdollisuus am-
mattiinsa opiskeleville opis-
kelijoille.

-Pudasjärvellä yrityksiä ja 
organisaatioita on rajallinen 
määrä, mutta ne ovat hyviä. 
Opiskelijoista pidetään hy-
vää huolta, heitä ohjataan ja 
heille tarjotaan niitä työteh-
täviä, joita heidän opintonsa 
edellyttävät. Ymmärretään, 
että kyse on opiskelijois-
ta, jotka ovat vasta matkalla 
ammattilaisiksi. Parempaa 
yhteistyötä ei paikallinen 
oppilaitos voisi toivoa, sa-
noo OSAOn liiketoiminnan 
opettaja Marja Kuusiniva.

OSAO tiedotus 

Liiketoiminnan opiskelijat viimeistelevät Tuurituvan jouluikkunaa.

Tuurituvan ikkunoista löytyy pieniä paketteja. 

Tavaratalon valmiit jouluikkunat.
Jouluista tunnelmaa M-Ta-
varatalon näyteikkunassa.

Oulun Seudun Leader ry myönsi kokouksessaan 19.11. rahoi-
tusta Kairan Kuitu Oy:lle Ylikiimingin esiselvitystyötä varten. 
Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekee Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus vuoden loppuun mennessä. 

Esiselvityshankkeella selvitetään entisen Ylikiimingin kunnan 
alueen osalta, millä edellytyksillä alueelle voidaan rakentaa va-
lokuituverkko Kairan Kuitu Oy:n verkkoa laajentamalla. Han-
kealueena on koko entisen Ylikiimingin kunnan alue. Hankkees-
sa selvitetään vakituisten asukkaiden, yritysten ja vapaa-ajan 
asukkaiden määrä, tietoliikenneyhteyksien nykytila, tarve valo-
kuituyhteyksien rakentamiseen sekä määritetään verkkosuun-
nitelman kautta kustannusarvio rakennushankkeen toteuttami-
selle.  

Hankkeen tavoitteena on saada riittävä määrä kiinnostunei-
ta, jotta valokuituverkko voidaan rakentaa koko entisen Ylikii-

mingin alueelle.  
Ylikiiminkiläisille selvityshanke tulee näkymään usealla eri ta-

solla. Koronan johdosta tietoa jaetaan paljon sähköisenä ja ta-
pahtumia pidetään verkossa. Toivottavasti jo keväällä voidaan 
pitää myös hyväksi todettuja valokuituiltoja jokaisella kylällä. 
Hankkeessa tehdään yhteistyötä aktiivisten kylien ja muiden 
paikallisten toimijoiden kanssa.  

Valokuituyhteydestä kiinnostuneiden tietoja kerätään Kai-
ran Kuidun verkkosivuilla ”Ilmaise kiinnostuksesi” sivulla www.
kairankuitu.fi/kiinnostus/. Kiinnostuksen ilmoittaminen ei ole il-
moittajaa sitova eikä se ole tilaus. Lopullisen liittymismaksun 
varmistuttua tilaajien kanssa tehdään erillinen liittymäsopimus. 

Selvitystyön kohderyhmään kuuluvat vakituisten asukkaiden, 
yritysten ja yhdistysten lisäksi hieman haastavammin tavoitet-
tavissa olevat vapaa-ajanasukkaat. Hankkeen osalta toivotaan-

kin, että kaikki nopeista yhteyksistä kiinnostuneet vinkkaavatkin 
tästä mahdollisuudesta myös omassa lähipiirissään, niin mahdol-
lisimman moni kuulee hankkeesta heti alkumetreillä! 

Hankkeelle on luotu juuri oma Facebook sivu, joka löytyy 
Valokuitua Ylikiiminkiin nimellä. Sivustolla jaetaan ajankohtaista 
tietoa hankkeen etenemisestä, valokuituyhteyksien eduista, ver-
kon rakentamisesta sekä monenlaisia uutisia nopeisiin tietolii-
kenneyhteyksiin liittyen.  

Valokuituterveisin,
Kairan Kuitu Oy

Valokuitua Ylikiiminkiin esiselvitystyölle rahoitusta!



6 7nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.12.2020 10.12.2020nro 50

Syötteen Joulusta
Tervetuloa nauttimaan

Kuulumiset & tarjoukset

www.syote.fi

Jouluinen   Syöte 2020
Pudasjärvi-lehden liite



8 9nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.12.2020 10.12.2020nro 50
2020JOULUINEN SYÖTE2

Positiivisesti Syötettä markkinoimaan
Aloitin joulukuun alussa Syötteen Matkailuyhdistyksen toimin-
nanjohtajana. Otan haasteen innolla ja positiivisesti vastaan. Eri-
tyisen otettu siitä olen siitä, että minut pyydettiin tehtävään sekä 
siitä, että kaupunki suhtautui myötämielisesti ja myönsi minulle 
työvapaan. Yksi houkutin elokuussa Pudasjärvelle muuttoon oli 
juuri ihastumiseni Syötteen alueeseen. Aktiivisena luontoliikkuja-
na Syöte on minulle lähes paratiisi.  

Yli 20 vuoden kokemuksella matkailualalta, moni työtehtä-
vä on jo minulle entuudestaan tuttu. Alussa haluan tietysti tutus-
tua vielä paremmin yrityksiin ja yrittäjiin,  oppiakseni tuntemaan 
ydintoimijat ja päästäkseni paremmin sisälle. Olen sitä mieltä, että 
Syötteen sydämen muodostavat yrittäjät, yrityksissä työskentele-
vät, Syötteellä asuvat sekä matkailevat ihmiset. Syötteellä löytyy 
monipuolista ja tasokasta majoitusta, erilaisia mielenkiintoisia ak-
tiviteetteja sekä ympyröivä upea luonto. Suomen eteläisin tunturi, 
useita vaaroja, suota ja metsää silmän kantamattomiin.  

Syötteen hyvät kävijämäärät kesältä ja syksyltä antavat minulle 
uskoa tulevaisuuteen. Vaikka useat markkinointitoimenpiteet tu-
levat nyt vallitsevan tilanteen vuoksi kohdistumaan kotimaahan ja 
lähialueille, niin kansainvälistäkään markkinointia emme saa unoh-
taa. Pääsemme etsimään myös uusia ja innovatiivisia ratkaisuja pi-
tääksemme kansainväliset asiakkaat kiinnostuneina Syötteen alu-
eesta.  

Syötteen Matkailuyhdistys ry on osatoteuttajana kahdes-
sa hankkeessa: Attractive Oulu Region 2020 ja Gateway to Land 
of National Parks. Lisäksi saimme myönteisen rahoituspäätöksen 
omalle hankkeelle, jossa keskitytään Syötteen matkailualueen di-
gitaalisen asiakaspolun kehittämiseen. Näissä kolmessa hankkees-
sa onnistuminen ovat markkinoinnin lisäksi tärkeimpiä työtehtä-
viäni.  

Syksyn aikana muutama tuttuni kävikin jo tutustumassa ja ihas-
tumassa alueeseen. Annoin vinkkejä ilomielin ja toivottelin uudes-

taan tervetulleeksi. He tekivätkin omalta osaltaan suosittelumark-
kinointia omille tuttavilleen. Sainkin jo viestejä siitä, että tututkin 
ovat varauksiaan tehneet. Toivonkin, että mahdollisimman moni 
uusi asiakas löytää Syötteelle tulevan talven aikana. Vakiokävijät 
yrityksissä jo tunnetaankin ja heidät otetaan aina vieraanvarai-
sesti vastaan.  

Loppuun haluan toivottaa niin uudet asiakkaat kuin vakiokä-
vijätkin sydämellisesti tervetulleeksi Syötteelle. Niin allekirjoitta-
nut kuin alueen yritykset annamme mieluusti vinkkejä onnistu-
neeseen vierailuun.  

Talvisin terveiset Syötteeltä, 
Minna Hirvonen, toiminnanjohtaja 
Syötteen Matkailuyhdistys ry 

Hiihtokeskus Iso-Syöte avattiin marraskuun lopulla
Hiihtokeskus Iso-Syöte avat-
tiin lauantaina 28.11. Lume-
tus on ollut jo hyvän tovin 
käynnissä, ja myös luonnon 
lunta on sadellut tunturiin 
tasaiseen tahtiin. Myös pak-
kasta on ollut tarpeeksi, jotta 
lumetus on voitu pitää käyn-
nissä Iso-Syötteellä. 

Lauantaina avattiin 9. rin-
ne ja ensimmäiset innokkaat 
laskettelijat pääsivät naut-
timaan kauden avaukses-

ta. Iso-Syötteen ennakkohin-
taiset kausikortit ovat olleet 
myynnissä itsenäisyyspäi-
vään 6.12. asti. Lisäksi en-
silumen latu saatiin auki 
28.11., joten myös hiihtäjät 
pääsivät avaamaan kauden. 
Ensilumen latua on yhteen-
sä 12,6 km. 

Virallisesti talven avajai-
sia vietettiin Iso-Syötteellä 
la 5.12. ja samalla polkais-
tiin käyntiin Iso-Syötteen 

40-vuotisjuhlavuosi. Juhla-
vuosi alkoi hiihtokeskuksel-
la, kun yrittäjäperhe tarjoili 
asiakkaille glögitortut kel-
lo 15. Tämän jälkeen rinteis-
sä suljettiin valot ja tapahtui 
perinteinen soihtulasku kel-
lo 17. Tapahtuma vedettiin 
koronarajoitusten vuoksi ul-
koilmatapahtumana.  

Jouluksi odotetaan jo in-
nolla asiakkaita rentoutu-
maan tunturiin, turvallisuus 

Minna Hirvonen aloitti Syötteen 
matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajana 

Syötteen Matkailuyhdis-
tys ry on kutsunut toimin-
nanjohtajaksi yli 20 vuotta 
matkailualalla eri tehtävissä 
työskennelleen Minna Hir-
vosen. Hirvonen on aloitta-
nut tehtävässään 1.12.

Edellisen toiminnanjohta-
jan Hanna Korfin irtisanou-
duttua lokakuussa, joutui 
Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen hallitus miettimään, mis-
tä seuraava toiminnanjoh-
taja löydettäisiin. Hallitus 

kävi keskusteluja ja kartoitti 
muutamien henkilöiden työ-
tilanteita. Hirvosen nimi tuli 
vastaan, koska hän oli toi-
minut elokuun alusta alka-
en Pudasjärven kaupungilla 
markkinoinnin ja viestinnän 
palvelusuunnittelijana sekä 
tullut näin tutuksi alueella ja 
myös Syötteen matkailuyrit-
täjien keskuudessa.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timosen mukaan valinta lä-
hentää kaupungin ja mat-

kailuyhdistyksen suhdetta 
entisestään sekä tuo syner-
giaetuja. Kaupunki myöntää 
Hirvoselle työvapaan kau-
pungin tehtävästä määrä-
ajaksi.

Matkailuyhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtaja Mika 
Pekkala iloitsee ratkaisusta, 
jossa omalta alueelta löytyi 
matkailualan osaaja, joka oli 
kiinnostunut ottamaan pai-
kan vastaan.

Syötteen 
Matkailuyhdistyksen 

hallitus toivottaa 
Minna Hirvosen 

tervetulleeksi Syötteelle ja 
onnea tehtävään!

Minna Hirvonen aloitti 
Matkailuyhdistyksen 

toiminnanjohtajana 
joulukuun alusta.

ja rajoitukset huomioiden. 
Laskettelu on turvallinen 
ulkoilma-aktiviteetti, jossa 
turvavälit ja hygieniasuosi-
tukset on helppo huomioi-
da. Iso-Syötteen vuokraamo 
on ottanut käyttöön vuo-
ronumerosysteemin, jotta 
ruuhkautumiselta vuokraa-
mon tiloissa vältytään. Li-

säksi KIDE Hotelli ja KIDE 
Hotellin ravintola Tovaglia 
haluavat, että kaikilla asi-
akkailla on mahdollisuus 
turvalliseen joululomaan. 
Siivousta on tehostettu, ja 
ruokailuja porrastetaan tar-
vittaessa. Itsenäinen si-
säänkirjautuminen hotel-
liin mahdollistaa sosiaalisen 

etäisyyden.
Uutena vuotena KIDE 

Hotellissa on vielä tilaa ja 
ohjelmaa riittää tunturissa 
koko perheelle. Luvassa on 
soihtulaskua, leikkimielisiä 
kisoja rinteessä ja tietysti uu-
den vuoden ilotulitus. 

Hiihtokeskus Iso-Syötteen ensimmäiset rinteet avattiin lauantaina 28.11. Lumetus on ol-
lut jo hyvän tovin käynnissä, ja myös luonnon lunta on sadellut tunturiin tasaiseen tahtiin. 

Välinevuokraamo on ottanut käyttöön vuoronumerosysteemin, jotta ruuhkautumiselta 
vuokraamon tiloissa vältytään. Tiina Karjalainen Siikalatvalta oli lauantaina 5.12. hiihtä-
mässä ja palauttamassa vuokraamiaan suksia. Pojat ja aviomies olivat laskettelemassa. 
Heidän perheellään on vuoden sisällä hankittu mökki Riihikummussa. 
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Syötteen juhlavuosi on meneillään ja 
matkailukeskus kehittyy edelleen

Iso-Syötteen Hiihtokeskus 
täyttää 40 vuotta. Laskette-
lukeskus avattiin alun perin 
itsenäisyyspäivänä vuonna 
1980. Moni on oppinut tun-
temaan Syötteen talvilajeis-
ta, mutta toiminta on ke-
hittynyt ympärivuotiseksi, 
ja Syöte on nykyään muun 
muassa tunnettu luontomat-
kailukohde ja maastopyöräi-
lijöiden mekka. Alueen ke-
hittäminen on ottanut viime 
aikoina harppauksia uusi-
en investointien myötä. Alu-
eelle on tulossa merkittävä 
joukko investointeja myös 
jatkossa. Vuosille 2020-2023 
Pudasjärvelle on suunnitteil-
la yksityisiä matkailuinves-
tointeja noin 39,8 miljoonan 
euron edestä ja muita yksi-
tyisiä investointeja arviolta 
6,8 miljoonan arvosta. Mat-
kailuinvestoinnit kohdistu-
vat Syötteen alueelle, ja nii-
den myötä alueelle saadaan 
jälleen uutta majoituskapa-
siteettia sekä kehitetään alu-
een matkailupalveluja. 

Luontomatkailukohde  
houkuttelee yhä  
enemmän 
Syötteen kansallispuisto pe-
rustettiin vuonna 2000 ja 
puiston kävijämäärä on mu-
kavassa kasvussa. Kansallis-
puistossa oli heinäkuun 2020 
loppuun mennessä alkuvuo-
den aikana 65 028 kävijää eli 
lukumäärässä on kasvua vii-
me vuoteen verrattuna pe-
räti 40 prosenttia. Kansallis-
puiston kyljessä sijaitsevalla 
Iso-Syötteen retkeilyalueella 
käyntimäärän kasvu oli al-
kuvuonna jopa 59 prosent-
tia Metsähallituksen Luon-
topalveluiden mukaan. 
Kaikkien maamme kansal-
lispuistojen yhteenlasket-
tujen kävijämäärien kasvu 
oli alkuvuonna 20 prosent-
tia viime vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna eli 
Syötteellä on vetovoimaa.

Lokakuun 2020 Pudasjär-
ven yöpymistilastot näyttä-
vät hyvin positiivisilta viime 
vuoteen verrattuna. Pudas-
järvellä kirjattiin lokakuussa 
8 909 yöpymistä, mikä on lä-

hes 2,8-kertainen määrä vii-
me vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna. Myös 
tämän vuoden syyskuus-
sa Pudasjärvellä oli enem-
män yöpyjiä kuin vuosi sit-
ten syyskuussa. Kotimaiset 
matkailijat ovat kuluneen 
syksyn mittaan nauttineet 
luontomatkailukohteen tar-
jonnasta ja epäilemättä hyö-
dyntäneet myös erinomai-
sia etätyömahdollisuuksia 
Pudasjärvellä. Monipaikkai-
suus, lisääntyvät etätyömah-
dollisuudet ja maalle muutto 
tuovat uusia ulottuvuuksia 
monen elämään.

Vapaa-ajan asukkaat 
tuplaavat kaupungin 
asukasmäärän  
lomakausina 
Pudasjärvellä on yhteen-
sä 3 506 vapaa-ajan asuntoa. 
KAMK:in tänä vuonna to-
teuttaman tutkimuksen mu-
kaan suurin osa Pudasjärvellä 
sijaitsevista vapaa-ajan asun-
noista, 77 prosenttia, on ulko-
paikkakuntalaisten omistuk-
sessa. Kaikista Pudasjärven 
vapaa-ajan asunnoista lä-
hes 15 prosenttia eli 518 kap-
paletta sijaitsee Syötteellä. 
Vuokrattavia lomamökke-
jä ja -osakkeita on Syötteel-
lä yhteensä 200 kappaletta. 
Syötteen alueella yksityisis-
tä vapaa-ajan asunnoista ja 
vuokrattavista lomamökeis-
tä peräti 91 prosenttia on ul-
kopaikkakuntalaisten omis-
tuksessa. Vuosien 2000-2019 
kuluessa vapaa-ajan asunto-

jen lukumäärä on lisääntynyt 
Pudasjärvellä 932 kappaleel-
la. Uusia vapaa-ajan asunto-
ja Pudasjärvelle rakentavat 
enenevässä määrin nimen-
omaan ulkopaikkakuntalai-
set.

Syötteellä on edelleen tar-
jolla vapaa-ajan asunnoil-
le tarkoitettuja tontteja, jo-
ten uusiakin huvilaunelmia 
pääsee toteuttamaan halu-
tessaan myös nopealla aika-
taululla. Kahden huipun vä-
limaastossa Luokkavaaran 
alueella on tarjolla Pudas-
järven kaupungin omista-
maa maata. Alueelta on kir-
jaimellisesti huippunäkymät 
ja tontit sijaitsevat metsäises-
sä loivassa rinteessä. Luok-
kavaarasta tontin voi joko 
vuokrata tai ostaa omakseen. 
Osalla tonteista on jo ole-
massa valokuituvaraus, jo-
ten osaan alueen huviloista 
maksaa Kairan Kuidun va-
lokuituliittymän kytkentä ai-
noastaan 50 euroa. Nopeat 
ja varmat valokuituyhteydet 
on muutenkin toteutettu kat-
tavasti koko kaupungin alu-
eelle, mikä mahdollistaa sekä 
etätyön että yritystoiminnan 
joka puolella Pudasjärveä.

Vapaa-ajan asukkaat 
vaikuttavat  
positiivisesti  
Pudasjärven  
aluetalouteen
Pudasjärven vapaa-ajan 
asukkaista valtaosa tulee 
Oulun suunnalta. Tutki-
muksen mukaan Pudasjär-
vellä loma-asunnon omista-
jien vakituisen asuinpaikan 
ja vapaa-ajan asunnon kes-
kimääräinen etäisyys on 252 
kilometriä, joten suuri osa 
mökkiläisistä asuu niin sa-
notulla viikonloppuetäisyy-
dellä. Tästä on paikkakun-
nan näkökulmasta tavallaan 
etua ja haittaa. Mökillä käy-
dään mahdollisesti tiheäm-
min, kun välimatka on lyhyt 
eli mökillä voi vierailla käy-
tännössä myös varsinaisten 
lomakausien ulkopuolella. 
Toisaalta lyhyen etäisyyden 

vuoksi kaikkia hankintoja ei 
tehdä mökkipaikkakunnalta. 
Hyödykkeitä tuodaan myös 
mukana eli ostoksia voidaan 
tehdä jo kotipaikkakunnan 
kaupoista. Mökkiläiset ovat 
erittäin tervetulleita asioi-
maan paikallisissa yrityksis-
sä ja Pudasjärvellä toivotaan, 
että he tukevat tätä kaut-
ta pienyrittäjiä myös mökki-
paikkakunnalla.

Vapaa-ajan asumisen 
tuottama välitön matkailutu-
lo Pudasjärvelle on KAMK:in 
tutkimuksen mukaan tällä 
hetkellä noin 3,7 miljoonaa 
euroa, ja kokonaismatkai-
lutulo on 4,5 miljoonaa eu-
roa. Pudasjärvellä toimii hy-
vin monen alan yrityksiä ja 
kaupungissa on yllättävän-
kin monipuolista tarjontaa. 
Toisaalta alueen vapaa-ajan 
asukkaat kaipaavat helposti 
löydettävää tietoa erilaisista 
mökkiläisille tärkeistä paik-
kakunnan palveluista, kuten 
mistä löytää takkapuita, nuo-

houspalveluja, mökkitalkka-
ri tai lumenaurauspalveluja. 
Tämä tieto kulkee nykyään 
osittain vain suullisesti mök-
kinaapurilta toiselle. Pienyri-
tysten kannattaakin tarkis-
taa, että yrityksen tiedot ja 
palvelut löytyvät myös eri-
laisista sähköisistä kanavista, 
mistä asiakkaan on ne help-

po löytää. Tämä hyödyttää 
niin paikkakunnan yrityksiä 
kuin asiakkaita.

Sari Turtiainen,  
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy
www.pudasjarvenkehitys.fi
www.facebook.com/pudas-
jarvenkehitys

Pudasjärvellä on yhteensä 3 506 vapaa-ajan asuntoa, jois-
ta suurin osa eli 77 prosenttia, on ulkopaikkakuntalaisten 
omistuksessa. Kuvan vapaa-ajan asunto sijaitsee lähellä 
Iso-Syötteen huippua. 

Mökkiläiset ja matkailijat ovat huomattava osa pudasjärvis-
ten yritysten asiakkaista ja muun muassa perinteisten Pu-
dasjärven kesämarkkinoiden kävijöistä.

KIDE hotellin aulaan on koottu kuvia, julisteita ja lehtileikkeitä 40 vuoden takaa, kun hiih-
tokeskus avattiin vuonna 1980. 

Jutun kirjoittaja Sari Turtiainen viimeksi pidetyillä Pudas-
järven markkinoilla yhdessä työkaverinsa yritysneuvoja 
Auvo Turpeisen kanssa.

Syötteen kansallispuistossa oli heinäkuun 2020 loppuun mennessä alkuvuoden aikana 
65 028 kävijää eli lukumäärässä on kasvua viime vuoteen verrattuna peräti 40 prosenttia. 
Kuva Romevaaran näkymä, Metsähallitus/Panu Mölsä.
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Uudistunut Pytky Cafe tarjoaa 
monenlaisia palveluja

Vuosi sitten itsenäisyyspäi-
vän aattona vietimme Pyt-
ky Cafen avajaisia. Tuoreina 
kahvilayrittäjinä mielessäm-
me oli monenlaisia ideoita ja 
haaveita. Sitten tuli covid-19 
ja ajatus ”nyt menee kaik-
ki uusiksi”, mutta ei sentään 

sillä ”munkki on ja pysyy”. 
Keittolounaan tarjoilu nou-
topöydästä lopetettiin ja siir-
ryttiin Take away meinin-
kiin. Myytiin tuoreita, itse 
tehtyjä munkkeja ja sämpy-
löitä sekä lämpimiä juomia. 
Onneksi talvi oli runsaslu-
minen, kevät pitkä ja ladut 
sekä talvipyöräreitit huippu 
kunnossa. Asiakkaat olivat 
tyytyväisiä, kun pidimme 
kahvilaa auki, korona-tur-
vaohjeet huomioiden, koko 
kevään vappuun asti. Asi-
akkaita meillä siis riitti, läm-
min kiitos heille kaikille. 

Viime vuonna Pytky Ca-
fessa vieraili joulupukki ja 
jouluviikolla laulettiin suu-
rella joukolla joululauluja 
sekä nautittiin yhdessä ilta-
palaa. Siitä piti tulla perinne, 
mutta niin kuin moni muu-
kin asia, tämäkin jää odotta-
maan aikaa parempaa. Toi-
votaan, että vuoden päästä 
voidaan virittäytyä jouluun 
taas yhdessä laulaen. 

Tuoreina yrittäjinä läh-
dimme koronasta huoli-
matta rohkeasti suunnitte-
lemaan tulevaa, nythän oli 

aikaa kehittämiselle. Sii-
vouspalveluja tarjosimme 
mökkiläisille, sille oli tila-
usta. Nyt se on jo vakiintu-
nut palvelu meillä. Kahvilan 
täysremontti tehtiin syk-
syllä ja se onnistui hyvin. 
Kahvila-ravintola on entis-
tä viihtyisämpi ja toimivam-
pi. Uudistuneen Pytky Cafe 
& Parttio Bistron avajaisia 
vietettiin lokakuussa, viikon 
ajan eri teemapäivin. 

Syksyllä rakensimme po-

rukalla myös poroille ai-
tauksen, ostimmehan ke-
väällä pari porovasaa. Nyt 
aitauksessa asustaa Nihk-
ke ja Vauhtihirmu, Niehkaa 
odottelemme saapuvaksi. 

Pieniä ryhmiä on käynyt 
ruokailemassa tilausravinto-
la Parttio Bistron puolella ja 
isommat seurueet ovat tilan-
neet kolmen lajin illallisen 
mökille. Syötteelle joulun-
viettoon tulevat lomalaiset 
ovat tehneet jo ruoka- ja lei-

vonnaistilauksia mukavasti. 
Kyllä se joulu meille kaikil-
le tulee, vaikkakin erilainen 
kuin ennen. 

Palvelemme asiakkaitam-
me tulevana lauantaina kel-
lo 11-21 ja sunnuntaina kel-
lo 11-16. 

Joulun ajan 18.12.2020-
10.1.2021 palvelemme joka 
päivä, lukuun ottamatta jou-
luaattoa ja joulupäivää, sil-
loin rauhoitumme hetkeksi 
perheidemme kanssa joulun 

viettoon. Lauantaisin olem-
me auki kello 10-22, jolloin 
on myös tietovisailta. Mui-
na päivinä palvelemme kel-
lo 10-18. 

Toivotamme kaikille oi-
kein rauhallista ja rentoutta-
vaa joulun aikaa sekä liikun-
nallista ja hyvää vuotta 2021.

Tervetuloa Pytky Cafe & 
Parttio Bistroon! 

Kirsi ja Mari

Pytky Oy teki mittavan syksyn aikana mittavan remontin. Jouluinen koristelu kutsuu vieraita munkkikahville.

Hirsiseinät ja elävän tulen 
lämpö luo tunnelmaa ym-
pärille.

LÖYDÄ TALVEN 
   IHMEMAA

Ranua on täynnä lumisia  
seikkailuja ja villejä kohtaamisia.

Varaa talven unohtumattomin 
elämys nyt!

ranuazoo.com/ 
tervetuloa-ranualle/

NAUTI KOLMEN RUOKALAJIN  
ILLALLINEN RANUAN  
ELÄINPUISTOSSA!

Illallinen tarjoillaan  
6.1. asti klo 17–19.30.

Tarjolla myös lounas  
päivittäin klo 11–16.
Ravintola on avoinna 10–20.  
Keittiö sulkeutuu 19.30.

32 €  
aikuinen

18 €  
lapsi

LUE LISÄÄ AKTIVITEETEISTA JA 
MAJOITUKSISTA IGLUSSA TAI 
LOMAKYLÄ GULO GULOSSA

ELÄINPUISTO
AVOINNA JOKA  

PÄIVÄ KLO 10–16

Mielenkiintoinen 
lautapeli Syötteestä 
Syötteen keskusvaraamon 
Info-pisteessä työskentelevä 
Ljubov Klauser on suunni-
tellut Syöte-aiheisen lautape-
lin, jossa revontulien värit-
tämässä tunturimaisemassa 
kiemurrellaan tutustumassa 
erilaisiin paikkoihin.  Pelin 
avulla löydät paljon kiinnos-
tavia juttuja Syötteen monis-
ta kohteista, nähtävyyksis-
tä ja historiasta QR-koodien 
avulla. Miksi koppakuoriai-
set ovat hiihtämässä tai mik-
si karhu nukkuu mukavas-
ti hotellissa? Missä Syötteen 
rinteissä ilta-aurinko on par-
haimmillaan? Muun muas-
sa näihin kysymyksiin löytyy 
vastauksia pelaamalla lau-
tapeliä! Kohtapa olet sitten 
Syöte-asiantuntija!

- Idea lautapelin tekemi-
seen syntyi siitä, kun asi-
akkaat kyselivät, että mistä 
mitäkin löytyy ja mihin kan-
nattaa tutustua, kertoi pelin 
ideoija Ljubov Klauser.

Syötteen alueella peli on 
myynnissä TunturiMarke-
tissa, Syötekylän kaupassa, 
Syötteen keskusvaraamos-
sa sekä muissa pikallisissa 
yrityksissä ja Syötteen netti-
sivuilla discoversyote.fi. 

Kurenalla tämän Syötepe-

lin löytää Pudasjärven K-Su-
permarketista.

Terttu Salmi

Värikäs lautapeli vie pelaa-
jansa kiertoajelulle Syöt-
teellä.

Pienim-
mätkin pe-
laajat kes-
kittyvät 
retkikartan 
ääreen et-
simään tut-
tuja hah-
moja.
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www.kauneushoitolaeloisa.fi

Kauneushoitola Eloisa myös 
Facebookissa ja Instagramissa. 
Käy kurkkaamassa!

Avoinna:
Ma-pe 9.00 - 17.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan!

Eloisasta pukin 
konttiin lahjakortit, 
lahjapakkaukset, 
tuotelahjat ym. 

Hotelli Iso-Syötteelle kahdeksas voitto 
World Ski Awardseissa
Hotelli Iso-Syöte on voitta-
nut kahdeksannen kerran 
peräkkäin Finland’s Best 
Ski Boutique Hotel -palkin-
non World Ski Awardseis-
sa. Hiihtokeskusten vuotui-
sen Oscar-gaalan palkinnot 
julkaistiin perjantaina 20.11. 

Finland’s Best Ski Bouti-
que Hotel -palkinto on mat-
kannut Iso-Syötteen huipul-
le vuosina 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 ja nyt 
myös 2020.

– Olemme hyvin kiitol-
lisia äänistä, jotka johtavat 
palkintoon jo kahdeksan-
nen kerran. Ajatelkaa, kah-
deksan vuotta olemme pi-
täneet asemamme, vaikka 
Suomeen on koko ajan tullut 
uusia upeita kohteita! On-
han tässä kahdeksan vuoden 
aikana ollut myös vastoin-
käymisiä, esimerkiksi parin 
vuoden takainen tulipalo, 
joka oli Hotelli Iso-Syötteen 
kohdalla todella kohtalo-
kas. Lippu on silti pidetty 
korkealla ja kuunneltu asi-
akkaidemme toiveita palve-

Juha Kuukasjärvi vieraili Pudasjärven Yrittäjien syysko-
kouksessa 28.11. kertoen yrityksensä ajankohtaisia kuu-
lumisia muun muassa kahdeksannesta voitosta World Ski 
Awardseissa. 

lukonseptin kehittämisessä. 
Uskomme, että se on äänes-
tyshetkellä ollut asiakkail-
lamme mielessä, sanoo Juha 
Kuukasjärvi, Hotelli Iso-
Syötteen hotellinjohtaja.

Vuonna 2013 lanseerattu 
World Ski Awards on ainoa 
globaali taho, joka kannus-
taa ja palkitsee hiihtokes-
kuksiin liittyvää matkailua 
ja sen tekijöitä. Tästä vuo-
sittaisesta gaalasta on tullut 
“hiihtomatkailun Oscarit” ja 
yhtä arvostettu kun laajem-
pi sisartapahtumasta World 
Travel Awards joka palkit-
see matkailualan huiput sit-
ten 1993. World Ski Awards 
tapahtumassa halutaan luo-
da verkostoitumismahdol-
lisuus kyseisen matkailu-
segmentin tekijöille, joita on 
ympäri maailman. Suomi 
on suhteellisen hyvin edus-
tettuna World Ski Award-
sissa, Iso-Syöte on saanut 
Finland’s Best Ski Resort 
palkinnon useampana vuon-
na, ja Rukalle on myös vuo-
sien varrella tullut palkinto-

ja useassa kategoriassa. Tänä 
vuonna sen sai Rukan Salon-
ki. 

Äänestys tapahtui pää-
asiassa matkanjärjestäjien 
ja median tekemänä, mutta 
myös yksityishenkilöt voi-

vat äänestää. Tänä vuonna ei 
pandemian vuoksi järjestet-
ty erillistä gaalatapahtumaa.

Jouni Ketola, 
Minner&Lean 

Rytingin Kauppa OyRytingin Kauppa Oy
PALVELUPISTE

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Olemme avoinna 
joulun aikaan 
seuraavasti:  
Jouluaattona 8-13
Joulupäivänä  12-17
Tapaninpäivänä 12-17

Kiitämme asiakkaita 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme kaikille 

Rauhallista Joulua sekä 
Hyvää Uutta Vuotta 2021!

TunturiMarket huokuu joulun odotusta
Kesä ja syksy ovat olleet 
mahtavat ja asiakkaita on 
riittänyt Syötteen alueella. 

Ihmiset ovat aktivoineet 
itseänsä huolella kävelylle 
ja pyöräilemään pitkin met-
säreittejä. Bike Park on vetä-
nyt innostuneen harrastaja-
joukon Syötteen maisemiin. 
Marraskuu tunturissa oli 
kamala, hiljainen, pimeä ja 
märkä. 

Joulukuussa sitten tuli 
valoa lumen muodossa. La-
dut aukaistiin ja rinteitä saa-
daan pikkuhiljaa auki. Mut-
ta koronan takia talvikauden 
avajaiset, esiintyjät, ilotuli-
tus ja soihtulasku joudut-
tiin perumaan. Mutta pal-
jon muuta mukavaa löytyy 
puhtaan ilman tunturimai-
semista! Innolla odotamme 
joulua ja jouluvieraita terve-
tulleiksi.

Tunturi Market on jou-
lun aikana auki joka päivä 
maanantaista torstaihin kel-
lo 9-18, perjantaisin ja lauan-
taisin kello 9-19 ja sunnun-
taisin 10-15. Poikkeuksena 
jouluaattona olemme avoin-
na kello 9 -15 ja joulupäivä-
nä 12 – 18.  Jouluaattona on 
myös joulupukki tavattavis-
sa Marketin pääovella piha-
maalla klo 12.00 alkaen.

Kaupalla työskentele-
vät tuttuun tapaan Minna, 
Tarja ja uutena etelästä ko-
tikulmille palannut Margit. 
Talonmies Markku häärää 
viikonloppuisin siellä missä 
kulloinkin tarvitaan. 

Pubilla on tehty pie-
niä muutoksia syksyn ai-
kana ja ruokalistaa on päi-
vitetty. Vanhoja suosikkeja 
on säilytetty ja uutta pientä 
purtavaa on lisätty. Pizzo-
ja pyörittelee Aki vaihtuvil-
la kavereilla ja baarissa hyö-
rivät Pinja sekä Pera.

Pub on tällä hetkellä 
avoinna keskiviikosta tors-
taihin kello 14-22 sekä per-
jantaisin ja lauantaisin 12-
22, keittiö sulkeutuu kello 
21.30. Sunnuntaina Pubi tar-
joilee 12-18 välisenä aikana. 
Jouluviikosta alkaen Pub on 
avoinna joka päivä 11-22, 
poikkeuksena jouluaatto, 
jolloin ovet eivät avaudu ja 
joulupäivänä olemme töis-

Kauppias Minna Puolakka toivottaa asiakkaat tervetulleek-
si Tunturi Marketiin ja Pubiin. 

Itsenäisyyspäiväviikonloppuna tuore lumi antoi joulunodotus tunnelmaa myös Tunturi 
Marketiin.  

 www.yrittajat.fi/liity

sä hieman lyhennetyllä ajal-
la alkaen kello 13-22. Uuden 
vuoden puolella Pub on auki 
päivittäin kello 14-22.

Terttu Salmi
kuvat Heimo Turunen

toivottaa kaikille oikein 
hyvää Joulun aikaa.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

PerusPorinat-kiertue keskeytetään 
toistaiseksi turvallisuussyistä 

koronarajoitusten vuoksi.
Jatketaan kuitenkin hyvällä sykkeellä vuoteen 2021!
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VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

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

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

liittymät alk.

990 €
Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Liittymät alk.

995 € Nopea 100Mbps - 1Gbps yhteys

Apunasi hyvän 
elämän arjessa

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä 
palvelusetelillä, sekä heille, jotka maksavat palvelun itse. 

Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

PALVELUITAMME:
•  Kauppa- ja muut 
 asiointipalvelut
•  Ulkoilupalvelu
•  Sosiaalinen  

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, ns. 

suursiivoukset, mattojen, 
sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi

P. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

ammattitaidolla 
asiakkaan tarpeiden mukaan

Terveyspojat on yksityinen palvelun-
tuottaja, jonka tavoitteena on antaa 
tukea kotona asumiseen ja tarjota 
yksilöllisiä palveluja asiakkaan toivei-
den ja tarpeiden mukaan. 
Tarjoamme palveluja myös palvelu-
taloissa asuville senioreille, jotka tar-
vitsevat apua esim. asioiden hoitami-
sessa, lääkärikäynnillä tai ulkoilussa. 

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

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

Pudasjärvi voimaantuu 
hirrestä ja luonnosta

Pudasjärvi voimaantuu Syöt-
teen kansallispuistosta, mut-
ta Pudasjärvellä voi nauttia 
kauniin luonnon ja raikkaan 
ulkoilman lisäksi myös 
upeista hirsirakennuksia ja 
hyvästä sisäilmasta. Julkisten 
hirsirakennusten terveellinen 
sisäilmasto rauhoittaa tutki-
tustikin mieltä ja tarjoaa siten 
hyvät puitteet oppimiseen, 
työntekoon ja elämiseen. 

Pudasjärveä kutsutaan 
Suomen hirsipääkaupungik-
si – eikä syyttä. Kaupungilla 
on pitkät hirsirakentamisen 
perinteet ja paikkakunnal-
la sijaitsee maailman suurin 
hirsitalotehdas Kontio. Li-
säksi kaupunki on tehnyt lin-
jauksen, että julkinen raken-
taminen toteutetaan hirrestä. 

-Sen eteen on nyt teh-
ty pitkäjänteistä työtä yli 20 
vuotta. Meillä on jo maail-
man suurin hirsikampus yli 
700 oppilaan yhtenäiskoulul-
le, kunnallinen hirsipäiväko-
ti Pikku-Paavali, vanhusten 
palveluyksikkö Hirsikarta-
no ja muun muassa hirsi-
siä rivitaloja mielenterveys-
kuntoutujille. Nyt rakenteilla 
on suuri Hyvän Olon Kes-
kus, jossa tulee olemaan tilat 
sote-palveluille, kirjastolle ja 
muille yleishyödyllisille pal-

veluille. Pudasjärven Vuok-
rataloilla on lisäksi raken-
teilla puukerrostaloja, kertoo 
kaupungin tekninen johtaja 
Janne Karhu.

Puulla hyvää  
sisäilmaa ja  
hyvinvointia
Pudasjärvellä on panostet-
tu puurakentamiseen, koska 
on haluttu tarjota turvallisia 

ja terveellisiä tiloja kuntalai-
sille. 

– Suomi ollut tapetilla 
epäterveiden tilojen ja sisäil-
maongelmien vuoksi. Kun 
halutaan varmistaa hyvä si-
säilma, yksiaineinen mas-
siivinen puurakenne on ra-
kenteellisesti turvallisin 
ratkaisu. Se on myös raken-
nusteknisessä mielessä hyvä 
ja pitkäikäinen ratkaisu.

Puurakentamisen sisäil-
mastovaikutuksista on ole-
massa tutkimuksia, jotka 
osoittavat, miten monella ta-
valla puurakenteinen ympä-
ristö vaikuttaa ihmisen hy-
vinvointiin. Kun puhutaan 
sisäilmastosta, ei puhuta 
pelkästään sisäilman laadus-
ta, vaan myös akustiikasta, 
tilan viihtyisyydestä ja puun 
rauhoittavuudesta pintama-
teriaalina. Eri maissa tehty-
jen tutkimusten perusteella 
puurakenteiset ympäristöt 
laskevat verenpainetta ja sy-
dämen sykettä ja siten rau-
hoittavat.

-Puurakenteiden vaiku-
tukset ihmiseen ovat saman-

Kaupungintalon edustalle on rakenteilla kaksi Suomen korkeinta hirsikerrostaloa. Hirsiho-
vin rakennuttajana on Pudasjärven Vuokratalot Oy, rakennusurakoitsijana toimii Lapti Oy 
ja hirret on toimittanut Kontiotuote Oy.

Pudasjärven kaupungin tekninen johtaja Janne Karhu vie-
raili marraskuussa Pudasjärven Senioriyrittäjien kokoontu-
misessa kertoen ajankohtaisia uutisia muun muassa puu-
rakentamisesta. 

kaltaisia kuin ulkona saatu-
jen luontokokemusten. Puu 
vähentää stressiä, on Marjut 
Wallenius, psykologian toh-
tori ja Tampereen yliopiston 
dosentti, todennut.

Vähähiilinen  
rakentamistapa
Hirsirakentamisen hyvä puo-
li on myös sen vähähiilisyys. 
Rakennus itsessään on jopa 
hiilinegatiivinen, sillä puu si-
too hiiltä huomattavia mää-
riä. 

– Kun ajatellaan yksittäis-
tä rakentajaa, tämä voi oman 
rakentamistavan valinnal-
la tehdä erittäin suuren ym-
päristöteon, joka on samal-
la pitkäikäinen ja turvallinen. 
Juuri tämän vuoksi olemme 
päätyneet julkisessa rakenta-
misessa hirsirakentamiseen 
ja pyrimme kannustamaan 
myös yksittäisiä ihmisiä ja 
toisaalta muita kuntia miet-
timään asioita pidemmällä 
tähtäimellä, kestävien ratkai-
sujen ja hyvinvoinnin näkö-
kulmasta, Karhu muistuttaa.
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OM
A M

ÖK
KI Syötteeltä löydät puhtaan luonnon ja avaran taivaan.

Syötteen alueella on vapaa-ajan asuntoa suunnitte-
levalle tontteja tarjolla monipuolisesti. Pudasjärven 
kaupungin tontit sijaitsevat Luokkavaarassa, kahden 
laskettelukeskuksen välimaastossa. Kaiken keskellä, 
mutta kaukana kiireestä.

Varaa taianomaiset maisemat lomallesi suoraan 
verkosta:

WWW.PUDASJARVI.FI/LUOKKAVAARA

Syötteeltä löydät puhtaan luonnon ja avaran taivaan.
SIELUNMAISEMASTASI

SINUN
maisemasi?

Romekievarintie 1, 
93280 Syöte
P. 045 200 0212 
info@rentsafaris.fi www.syoterentsafaris.fi

VUOKRAUSPALVELUT
moottorikelkat
läskipyörät
lumikengät
ahkiot
rattikelkat ja pulkat

RENTAL SERVICES
snowmobiles
fatbikes
snowshoes
skiing sledges
sleds and ”weel sleds”

Ainutkertainen ja 
ikimuistoinen huskysafari

Pyysimme Syötteen 
Eräpalvelun asiakkailta 
palautetta koirasafari-

kokemuksesta. 
Syötteellä lomaa 

viettäneiltä 
savonlinnalaisilta 
sisaruksilta Eija 

Kilpiältä, Anne Nissiltä 
ja Päivi Tiaiselta 
saatiinkin iloiset 
terveiset heidän 
ensimmäisestä 

huskysafaristaan.

Tulimme kolme siskos-
ta ensimmäistä kertaa lo-
mailemaan Iso-Syötteelle. 
Halusimme tehdä jotain eri-
tyistä, joten päätimme to-
teuttaa haaveemme hus-
kysafarista. Alkuviikosta 
tutustuimme Syötteen erä-
palveluiden huskytarhaan. 
Käynti oli mielenkiintoinen 
ja avartava kokemus. Tun-
simme olomme tervetulleik-
si ja vastaanotto oli rento ja 
lämmin. Tyytyväiset koirat 
tervehtivät meitä Johannan 

kertoessa meille mm. koirien 
luonteista ja nimihistoriasta. 

Toiveemme safarista to-
teutui perjantaina, kun kelit 
olivat siihen sopivat. Koirat 
olivat lähes yhtä innokkai-
na kuin me, odottamassa tu-
levaa safaria. Saimme ilok-
semme mahdollisuuden 
myös valjastaa koiria ja osal-
listua näin lähtö- sekä lop-
putohinoihin. 

Johannan hyvän opastuk-
sen jälkeen pääsimme oh-
jastamaan valjakkoa sekä 

istumaan reessä. Alkujän-
nitys vaihtui pian liikutuk-
seen hetken ihanuudesta. 
Kokemus meille oli ainut-
kertainen ja ikimuistoinen. 
Satumaisen kaunis luminen 
luonto hiljaisen metsän kes-
kellä. Kaiken kruunasi pan-
nukahvit laavulla porotal-
joilla istuen.

Kiitos ja terveisiä
myös koiratarhaan, 
Eija, Anne ja Päivi

Savonlinnasta saapuneille sisaruksille oli elämys Syötteen 
satumaisen kaunis ja luminen luonto hiljaisen metsän keskel-
lä. Kaiken kruunasi pannukahvit laavulla porotaljoilla istuen

Olemme 
FacebookissaTervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

Romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 

TULEVAA VUOTTA 2021! 

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme oikein

T: TUNTURIMARKETin ja 
TUNTURIPUBin VÄKI!

AVOINNA:
ma-to klo 9.00-18.00
pe-la klo 9.00-19.00
su klo 10.00-15.00 
Jouluaattona 24.12. 

klo 9-15
Joulupukki tavattavissa 

klo 12 alkaen!
Joulupäivänä 25.12. 

klo 12-18
www.tunturimarket.fi

AVOINNA: 
Viikot 49-51:

ke-to klo 14-22
pe-la klo 12-22 

(keittiö 21.30 saakka)
su klo 12-18
Viikko 52-53:

Jouluaattona SULJETTU
Joulupäivänä klo 13-22
Muina päivinä avoinna 

klo 11-22
Viikko 1:

Avoinna joka päivä klo 14-22

Varaukset kirkkoherranvirastosta p. (08) 882 3100, pudasjarvi.srk@evl.fi  

HILTURANNAN LEIRIKESKUS
● Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla 5 km päässä Pudasjärven keskustasta
● Päärakennuksessa on keittiö sekä tilat juhla- tai kokouskäyttöön
● Majoituspaikkoja leirikeskuksessa yhteensä jopa 50 henkilölle
● Erillinen rantasauna 

Katso leirikeskuksen esittelyvideo osoitteesta:
www.pudasjarvenseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat/hilturannan-leirikeskus.

Edulliset hinnat!

Pudasjärven seurakunta
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Nauti
talvesta
rinteessä ja reiteillä

katso lisää: syote.fi

Juhlavuosi on alkanut. Seuraa 
meitä @isosyote ja lähde 
taipaleelle kanssamme!

#isosyöte40v

Iso-Syötteen vuokraamosta saat allesi 
tarvittavat välineet talven iloihin ja 
aktiviteetteihin.

45€

Esim.
E-fatbike 3h 

Pudasjärven seurakunnan diakoniatyö pyrkii löytämään pai-
kallisten yritysten kanssa erilaisia keinoja auttaa ongelmien 
keskelle joutuneita ihmisiä ja perheitä.

Erään paikkakuntalaisen perheen talossa sattuneen vesiva-
hingon vuoksi perhe joutuu näin joulun alla muuttamaan pie-
nempään tilapäisasuntoon ja hävittämään vesivahingon vuoksi 
käyttökelvottomaksi mennyttä irtaimistoaan. Tavaran määrä 
on suuri ja ongelmaksi oli muodostua, kuinka perhe saisi asi-
an hoidettua.

Seurakunnan diakoniatyöstä otettiin yhteyttä Karilassi 
Oy:n palvelunumeroon ja kerrottiin tilanteesta. Karilassi Oy 
tarjoaa yhtenä palvelumuotonaan siirto- ja vaihtolavavuokra-
usta ja kuultuaan perheen tilanteesta seurakunnalta oli yh-
tiö heti valmis auttamaan heitä toimittamalla perheen talon 
pihalle vaihtolavan veloituksetta viikon ajaksi, jotta perhe sai 
heittää siihen hävitettäviksi menevät tavaransa.

Seurakunnan diakoniatyö haluaakin kiittää Karilassi Oy:n 
toimintaa tässä tilanteessa ja muistuttaa myös siitä, kuinka jo-
kaisella paikallisella yrityksellä on aina mahdollisuus olla apu-
na akuuteissa tilanteissa, joita ihmisille saattaa ennalta-arvaa-
mattomin tavoin tapahtua. Mikään apu ei koskaan ole liian 
pieni, kun se kohdistuu oikealla tavalla oikeaan paikkaan ja 
tällä tavoin annettu pyyteetön apu on iso asia avun saajal-
le. Myös antajalleen se tuo hyvää mieltä erityisesti näin jou-
lun alla.

Diakoniatyö rohkaiseekin kaikkia paikkakunnan yrityksiä 
ja yrittäjiä ottamaan myös itse yhteyttä seurakuntaan ja ker-
tomaan tavoista ja mahdollisuuksista, joilla apua voisi hädän 
hetkellä lähimmäiselle heidän kauttaan antaa.

Diakoniatyöntekijöinä apu- ja avustusasioita  
koordinoivat diakoni Helena Koivukangas  
040 175 8597 ja diakonissa Eeva Leinonen  
0400 866 480.

Seurakunta tiedotus 

Hyvää joulumieltä 
ongelmien keskelle

Mökkiläisyhdistys edistää palvelujen 
säilymistä ja lisääntymistä Syötteellä 
Syötteen Mökkiläisyhdistys 
on viettänyt hiljaiseloa ta-
pahtumien suhteen, kuten 
muutkin yhdistykset. Koro-
na on estänyt totutut suur-
tapahtumat, jotka ovat olleet 
mökkiläisille tärkeitä koh-
taamispaikkoja. Viimeisim-
pänä peruuntui kaupungin 
ja Syötteen keskusvaraamon 
kanssa yhteisesti toteutet-
tu, vuosittainen mökkiläis-
tapaaminen. Jäseniä on tul-
lut yhdistykseen kuitenkin 
koko ajan lisää ja yhdistyk-
sen facebook- sivulla käy-
dään vilkasta keskustelua 
mökkiläisiä askarruttavis-
ta asioista. Jäsenmäärän kas-
vaminen kertoo, että yh-
distyksessä on onnistuttu 
tavoittamaan yhä useampia 
mökkiläisiä ja yhdistyksen 
toiminta koetaan tärkeäksi.

Lauantaina 21.11. yhdis-
tys halusi järjestää iloa jä-
senilleen ja tarjosi Pytky 
Cafe:ssa Lapinukon- tai oli-
kohan se Pytkyn akan keit-
toa jäsenilleen. Alkujaan oli 
tarkoitus järjestää ulkona 
keskusvaraamon luona ta-
pahtuma ja ruokailu niin, 
että kaupungin edustajien 

puheenvuorot olisi striimat-
tu Syötteelle. Vielä ei tek-
niikka kuitenkaan taipunut 
tähän.

Yhdistys päätti, että tie-
tyn ajan kuluessa tarjotaan 
ruokaa, samalla saattoi tar-
kistaa jäsenmaksutilanteen 
ja porista hallituksen jäsen-
ten kanssa. Hygienia-asi-
at olivat kohdillaan ja lep-
poisa ruokailuhetki toteutui 
hyvin. Muutama perhe haki 
ruuan kotiin ja sekin sopi 
meille. 

Kohtaamisten tarve al-
kaa olla suuri. Etäkokoukset 
ja virtuaalitapahtumat ovat 
toimivia, mutta ihmiset kai-
paavat kasvokkain keskus-
teluja ja tapaamisia. Onnek-
si ulkona voi jutella, liikkua 
ja vaikka kokoustaa. Yhdis-
tys miettii osaltaan keino-
ja tukea alueen ohjelmapal-
velujen toteuttajia ja muita 
yrittäjiä. Ravintoloita on jat-
kossakin helppo tukea nyt 
aloitetulla linjalla, pitkäai-
kaisen yhteistyökumppa-
nin Syötteen Eräpalvelujen 
kanssa mietitään seuraavaa 
aktiviteettiamme. Palvelujen 
säilyminen ja lisääntyminen 

Syötteen mökkiläisyhdistyksen hallituksen jäsen Jarkko 
Karjalainen perheineen yhdistyksen järjestämässä ruokai-
luhetkessä.

Syötteellä on myös yhdis-
tyksemme jäsenten etu. 

Odotan kovasti aikaa, 
kun ei tarvitse mainita sanaa 

'korona'. Tuleekohan sitä?

Katri Virtanen 
puheenjohtaja ja hallitus
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Heikki Luokkanen Vuoden 
taivalkoskelainen 2020 

Vuoden taivalkoskelainen -toimikunta valitsee kerran vuodes-
sa henkilön tai yhteisön, joka on toiminut esimerkillisellä taval-
la Taivalkosken hyväksi ja palkitsee hänet/heidät Vuoden taival-
koskelainen tittelillä. Toimikunta on päättänyt kokouksessaan 
yksimielisesti Vuoden taivalkoskelaisen olevan vuonna 2020 
murrekirjoittaja Heikki Luokkanen. Tavallisesti Vuoden taival-
koskelainen palkitaan elokuussa Elomarkkinoilla. Markkinoi-
den ja joulun avajaisten toritapahtuman peruuntuessa julkistus 
tehtiin kunnan verkkosivulla, Päätalo-keskuksen ja Taivalkos-
ken kunnan Facebook-sivuilla. 

Heikki Luokkanen on jo vuosien ajan ilahduttanut Suomen 
kansaa kirjoittamalla hersyvällä huumorilla höystettyä runo-
utta Koillismaan murteella. Luokkasen runoja ja kirjoituksia 
voi lukea kahdesta runokirjasta tai hänen Röpötööri-blogis-
taan, jonne hän kirjoittaa Kostojewski-nimellä. Luokkanen te-
kee tärkeää työtä tuodessaan Koillismaan murretta alueen ul-
kopuolella asuvien tietoisuuteen. 

Valintatoimikuntaan kuuluvat Taivalkosken yrittäjistä Pasi 
Kivimäki ja Tiia Manninen sekä Taivalkosken kunnasta Petri 
Voutilainen ja Heli Paaso-Rantala. 

Vuoden taivalkoskelainen 2020 on Heikki Luokkanen. 

Taivalkosken Vuoden yrittäjäksi 
Kalankasvatus Vääräniemi Oy

Taivalkosken Vuoden yri-
tyksenä 2020 palkittiin 25.11. 
Taivalkosken Yrittäjien syys-
kokouksessa yrittäjäveljes-
ten Kari ja Harri Vääränie-
men vuonna 2011 perustama 
Kalankasvatus Vääränie-
mi Oy. Yritys tuottaa usei-
ta eri kalalajia edustavia 
poikasia, ruoka- ja onkika-
laa usean kalankasvattamon 
voimin. Kasvattamossa hal-
litaan koko tuotantoketju 
aina mädistä täysikasvuisiin 
kaloihin. Istukkaita toimite-
taan monenlaisiin kohteisiin 
ja ruokakalaa kauppiaiden 
sekä tukkujen tarpeisiin.

-Kulmakiviämme ovat 
ympäristön kunnioittaminen 
ja vastuullisuus. Nämä arvot 
näkyvät kaikessa työssämme 
– aina ekologisista tuotanto-
tekniikoista henkilöstömme 
hyvinvointiin ja palvelualttii-
seen toimintamallimme. Pit-
käaikainen yhteistyö lukuis-
ten asiakkaiden kanssa on 
vahva osoitus luottamukses-
ta laatuumme, kertovat Kari 
ja Harri Vääräniemi. 

Taivalkosken Vuoden yri-
tyksenä 2020 palkittiin Ka-

lankasvatus Vääräniemi Oy, 
yrittäjinä veljekset Kari ja 

Harri Vääräniemi.

Pasi Kivimäki toimi 
juontajana viime vuoden 

Elomarkkinoilla.

Pasi Kivimäki, yritys Bob-
cat urakointi Kivimäki, 
valittiin jatkamaan Tai-
valkosken yrittäjien pu-
heenjohtajana. Valinta 
tehtiin yhdistyksen syys-
kokouksessa 25.11. Taival-
vaaran Monitoimitalossa. 
Hallitukseen valittiin uusi-
na jäseninä Pirjo Jylkäs Kir-
janpito ja Tilipalvelu Pirjo 

Pasi Kivimäki jatkaa 
Taivalkosken Yrittäjien puheenjohtajana

Jylkäs, Harri Vääräniemi Ka-
lankasvatus Vääräniemi Oy 
ja Seppo Buller Tmi Seppo 
Buller. Hallituksessa jatkavat 
Saila Päkkilä-Rokolampi Ter-
veyspojat Oy, Mika Lämsä 
Terveyspojat Oy ja Pirjo Sei-
teri Tmi P. Tolkkinen.
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Metsäkoneurakointi Reino Alatalo 
palkittiin Pudasjärven Vuoden yrityksenä

Monipaikkatyö voi tehdä mökkipitäjästä kasvukunnan
Koronakriisi on aiheuttanut suuren muutoksen työelämään, kun 
se on siirtänyt työssä käyviä laajalti etätöihin. Monipaikkatyöstä 
näyttää tulevan uusi normaali, koska se näyttää lisäävän työtyyty-
väisyyttä ja tuottavuutta.

Iso muutos ei tapahdu ilman muutostuskia. Uuden työkulttuu-
rin rakentaminen vie aikansa. Mitä tiedämme korona-ajan moni-
paikkatyöhön siirtymisestä? 

Suomessa yrityksistä 60 prosentissa on tehty etätöitä. 30 pro-
senttia aikoo lisätä monipaikkatyötä pysyvästi (Yrittäjägallup 8/20). 
Tämä tarkoittaa lähes 100 000 yritystä. Työntekijöistä etätöissä on 
ollut lähes puolet (Työelämägallup 9/20). Erityisesti etätöitä on 
tehty järjestöissä (73 % työntekijöistä) ja valtiolla (65 %). Etätöitä 
on tehty varsinkin kotona (95 %), mutta viidennes on tehnyt niitä 
myös vapaa-ajan asunnossaan. 

Jopa yli neljännes on säästänyt työmatka-aikaa yli tunnin per 
etätyöpäivä. Työn itsenäisyys, työtyytyväisyys, oman työn hallinta 
mutta myös työn tekniset ongelmat ovat lisääntyneet. Työtyytyväi-
syys on kasvanut erityisesti yli 55-vuotiailla, mikä on tärkeä viesti, 
kun puhutaan vanhempien työntekijöiden jaksamisesta. Perhearki-
ongelmat ovat vähentyneet, erityisesti naisilla.

Jopa kolme neljästä työssä olevasta haluaisi tehdä monipaikka-
työtä jatkossa. 12 prosenttia haluaisi olla etätyössä jatkuvasti ja 39 
prosenttia osan viikosta. 22 prosenttia haluaisi, mutta ei voi teh-

dä sitä työtehtävien vuoksi. Monipaikkaista työtä tehtäisiin mielui-
ten kotona (68 %), työpaikalla (55 %) ja vapaa-ajan asunnossa (19 
%). Tämä on valtava mahdollisuus mökkipaikkakunnille, kuten Pu-
dasjärvelle. 

Konsulttiyritys Boston Consulting Group (BCG) arvioi, että 
työntekijän tuottavuus voi parantua 15-40 prosenttia työntekijäl-
lä, jolle voidaan rakentaa optimaalinen monipaikkatyömalli. BCG 
ennustaa myös 40 prosenttia vähennystä työpoissaoloihin ja yli 20 
prosentin säästöä yritysten toimitilakuluihin. 

Näiden arvioiden perusteella monipaikkatyö olisi merkittävä 
tuottavuusloikka.

On olennaista, että työyhteisöt panostavat monipaikkatyön 
edellytyksiin. Jos se tehdään hyvin, työyhteisö voi houkutella hyviä 
tekijöitä, edistää innovaatioita ja luoda arvoa kaikille. Monipaikka-
työ myös muuttaa palveluiden kysyntää. Se vähentää sitä paikoissa, 
joissa ihmiset ennen tekivät työtä, ja lisäävät sitä alueille, joille he 
siirtyvät etätyöhön. Tämä voi näkyä keskustoissa kysynnän hiipu-
misena, mutta asuinalueilla ja mökkipaikkakunnilla palveluiden ky-
synnän kasvuna. Monesta mökkipitäjästä voi tulla monipaikkatyön 
myötä kasvukunta.

Lisäksi pitää ymmärtää, että etätyö sopii eri ihmisille eri tavalla 
ja vaatii uudenlaista johtamista, myös oman työn osalta. Joillakin se 
lisää yksinäisyyttä ja stressiä. Siksi on tärkeää löytää terve tasapai-

no yksin ja yhdessä tekemisen välille. Myös etätyötiloihin ja yhte-
yksiin pitää panostaa.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja. Hänen vaimonsa Sil-
ja Pentikäinen, omaa sukuaan Karvonen, on syntyisin Pudasjärveltä ja 
kuuluu Anders Wikströmin sukuun. 

Mikael Pentikäisellä on Pudasjärvelle toimivat yhteydet. 

Metsäkoneurakointiyrittäjä 
Reino Alatalo palkittiin Pu-
dasjärven Vuoden Yritykse-
nä 2020. Oman Vuoden Yri-
tys palkintonsa luovutti myös 
Pudasjärven kaupunki ja ku-
kitukseen osallistui myös Pu-
dasjärven Osuuspankki. 

Reino Alatalo oli iloisesti 
yllättynyt vastaanottaessaan 
yrittäjäpalkintoa yhdessä yri-
tyksen osakkaan, poikansa 
Esa Alatalon kanssa Pudas-
järven yrittäjien pikkujoulus-
sa 21.11. Hotelli Iso-Syötteel-
lä. Esa Alatalolle luovutettiin 
myös kultainen yrittäjäristi, 
sillä hän on ollut perheyrityk-
sessä yrittäjänä jo 20 vuotta. 
Reino sai kaksi vuotta sitten 
timanttisen yrittäjäristin 40 
vuoden yksityisyrittäjänä toi-
mimisesta. 

– En osannut odottaakaan, 

että meidät risukossa olijatkin 
huomioidaan, Alatalo nau-
rahtaa. 

Reino Alatalo on ollut 
yrittäjänä metsäalalla vuo-
desta 1974. Alatalon metsä-
työt alkoivat kuitenkin jo ai-
kaisemmin, kun hän ajoi 
puuta metsästä isänsä maa-
taloustraktorilla. Silloin met-
surit kaatoivat puita metsässä 
moottorisahoillaan ja puuna-
jot toimitettiin traktoreilla. 

– Kun aloitin yrittäjyy-
den 1974, tein töitä maatalo-
ustraktorilla, jossa oli hyd-
raulinen kuormaaja. Vuonna 
1979 laitoin oikean metsäko-
neen. Sitten niitä on vaihdet-
tu tämän tästä, Alatalo muis-
telee. 

Ennen rämmittiin lumes-
sa. 

Nykyisin Metsäkoneura-
kointi Alatalo Oy työllistää 
seitsemän henkeä, ja Reino 
Alatalon poika Esa on yri-
tyksessä mukana osakkaana. 
Metsäkoneita on seitsemän. 
Töitä tehdään pääasiassa Pu-
dasjärven alueella. Alatalo 
kertoo, että nykyisin metsä-
hakkuuasiat tehdään tietoko-
neen avustuksella. Kartat ja 
työohjeet tulevat tietokonee-
seen ja sieltä ohjeet lähetetään 
eteenpäin. 

– Vuonna 1974 työ oli lu-
messa rämpimistä. Viisiton-
nisessa Fordissani oli hydrau-
linen kuormaaja. Siinä olivat 
pitkät telat ja reki perässä. Sil-
lä ajettiin metsurien perässä. 
He olivat edellä käyneet kaa-
tamassa ja kasaamassa puut. 
Me veimme puut pinoon tien 
varteen, Alatalo muistelee. 

Nykyisin Pudasjärvellä 
on lukuisia metsäalan yrittä-
jiä. Kaikille kuitenkin löytyy 
töitä.

 – Nyt on hyvä työllisyys-
tilanne. Töitä olisi enemmän 
kuin ehdimme tehdä, Alata-
lo sanoo. 

Pitkä ja märkä syksy on 
kuitenkin jonkin verran han-
kaloittanut metsähommia. 
Koneiden on hankala mennä 
joihinkin paikkoihin pehme-
ään maastoon. Puurekkojen-
kin on ollut hankala päästä 
hakemaan puita heikkokun-
toisten ja pehmeiden metsä-
autoteiden vuoksi. Sisukas 
yrittäjä Reino Alatalo aikoo 
jatkaa töitä, vaikka ikää on 
jo mittarissa 70 vuotta. Joita-
kin terveyshuolia on ollut, sil-
lä muun muassa selkä on vai-
vannut uutteraa työmiestä. 

– Jos olen tässä kunnos-
sa, niin enköhän kelkuttele 
eteenpäin. Kaikenlaisia kom-
melluksia on vuosien varrel-
la tapahtunut, mutta niistä 
on aina selvitty, Alatalo tote-
aa.  HT

Metsäkoneyrittäjät Reino Alatalo ja Esa Alatalo palkittiin Pudasjärven Vuoden Yrittäjinä 2020. Kuvassa mukana myös 
puolisot Pirkko Alatalo ja Sofia Paavola. 

Palkitut ja palkitsijat yhteiskuvassa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä, yrittäjien sihteeri Markku Knuutti-
la, rahastonhoitaja Aila Repola, palkitut yrittäjät Esa ja Reino Alatalo, yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niskanen ja Heikki 
Wuolijoki Pudasjärven osuuspankista. 



16 17nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.12.2020 10.12.2020nro 50
2020 JOULUINEN SYÖTE 11

Syötteen Automyynnistä autoja ympäri Suomen
Syötteen Automyynti on uu-
simpia yrityksiä Syötteel-
lä. Yrittäjänä toimii monella 
alalla elämänsä aikana toimi-
nut Reijo Väisänen. Hänellä 
on muun muassa Reijon au-
rauspalvelut -yritys, joka on 
työllistänyt talvisin. 

-Kesäksi piti saada myös 
tekemistä ja autojen parissa 
ikäni toimineena ja jokamies-
luokan kilpa-autourheilua-
kin harrastavana oli luonte-
vaa aloittaa autojen myynti 
viime kesän kynnyksellä, 
kertoi Väisänen.

Myynti on lähtenyt hy-
vin käyntiin. Autoja menee 
ympäri Suomen. Väisäsellä 
on Kelo-Syötteellä halli, jos-
sa autot voi korjata ja huol-
taa. Valtaosa kaupoista teh-
dään netin kautta. Autojen 
toimitus tapahtuu asiak-
kaan kanssa sovitulla tavalla. 

Usein Reijo käy niitä rahtaa-
massa pitkienkin matkojen 
päähän. Yrityksellä on sopi-
mus rahoitusyhtiön kanssa ja 
vakuutukset myös hoituvat 
kaupanteon yhteydessä. 

-Minulla on pienet ku-
lut ja näin voin myydä au-

Reijo Väisänen liittyi yrityksen perustamisen jälkeen Pudasjärven Yrittäjien jäseneksi. Hän 
vieraili marraskuussa Pudasjärven Senioriyrittäjien tilaisuudessa esittelemässä toimin-
taansa ja otti vastaan Pudasjärven Yrittäjien kukat Pirkko Savelalta ja Pekka Niemitalolta. 

Reijo Väisänen nostelee kesärenkaita autoon, jonka lähtee 
sitten luovuttamaan Ouluun. 

tot edullisesti, Väisänen sel-
vittää.

Reijo on Ruotsista paluu-
muuttaja, kun muutti vuon-
na 2005 takaisin Suomeen 
Kelosyötteelle. Hänellä oli 
Ruotsissa maansiirtoyritys, 
jota yrittäjäkokemusta voi 

nyt hyödyntää uusimmassa 
yrityksessään. Mainittakoon 
vielä, että Reijo ajoi Ruotsis-

sa rallicrossia usean vuoden 
ajan, joten nykyiset jokamies-
luokan kisat ovat palautta-

neet mieliin myös mukavia 
autourheilukisakokemuksia 
menneiltä vuosilta.  HT

Kylmäkonehuoltoyrittä-
jä Hannu Koivu palkittiin 
28.11. pikkujoulussa Pudas-
järven Yrittäjien luovutta-
malla timanttisella yrittäjäris-
tillä. Koivu on ollut yrittäjänä 
jo vuodesta 1988, jolloin hän 
alkoi jatkaa isällään ollutta 
taksifirmaa. Taksiyrittäjänä 
hän ehti olla 15 vuotta, mis-
tä ajasta hän itse ajoi taksia 
tosin vain muutaman vuo-
den. Hän oli aiemmin ollut 
kylmäkoneasentajan työs-
sä, jonne hän palasi takaisin 
ja perusti oman yrityksen 30 
vuotta sitten. Yrittäjänä hän 
on ollut kauemminkin.

Kylmälaiteasentajan töitä 
hän on jonkin verran tehnyt 
yksityisillekin, mutta pääasi-
assa suuremmille toimijoille, 
kuten marketeille, kaupoille 
ja myymälöille. Hänen työ-
kenttänään on periaatteessa 
ollut koko Suomi aina Hel-
singistä Utsjoellle. Hän las-
kee olleen ainakin 150 myy-
mälässä töissä.

-Nykyisin kun muute-
taan järjestelmiä, saneera-
taan tiloja uusiksi ja tehdään 
remontteja, niin työt ovat 

pääasiassa uusien laitteiden 
asentamisia. Ennen saattoi 
olla 200 työmatkaa vuodes-
sa, mutta onneksi työrinki on 
viime vuosina hieman pie-
nentynyt. Viimeisin työkoh-
de oli hiljattain valmistuneen 
Ranuan Hilla-Marketin sa-
neeraus, Koivu mainitsi työ-
kohteista.

Kylmälaitteet ovat yrittä-
jän mukaan periaatteessa sa-
manlaisia kuin 30 vuotta sit-
ten, mutta automatiikka on 
tuonut mukanaan muutok-
sia. Laitteita on pystynyt pi-
tämään etävalvonnassa eikä 
ole tarvinnut joka kerta läh-
teä keikkaa tekemään.   

- Päivystyksiä tein 10 
vuotta ja jätin päivystyk-
sen pois nelisen vuotta sit-
ten, kun kävi liian raskaaksi 
päivystää yhden työntekijän 
kanssa. Eniten laitehälytyk-
siä ja vikoja tulee sähkökat-
koksista. Kuumuuskin voi 
hajottaa varsinkin laitosten 
kylmiöitä ja kodinkin kyl-
mälaitteita. Kotien ilmaläm-
pöpumppujakin olisi syytä 
huoltaa silloin tällöin, Han-
nu Koivu tiesi kertoa laitevi-

oista.
Ammattinsa osaavis-

ta kylmälaiteasentajista on 
puutetta. Lainsäädäntö mää-
rää ilmastointilaitteet, jois-
sa on vähintään kolme kiloa 
kylmäainetta, tarkastetta-
vaksi vuosittain. Tätä isom-
mat koneet jopa useammin. 
Tarkastamatta ja huoltamat-
ta jääneet laitteet vikaantu-
vat helpommin kesähelteillä, 
kun ne käyvät suoritusky-
kynsä äärirajoilla. Etenkin 
taloyhtiöiden kylmiöiden 
jäähdytinlaitteita harvoin 
tarkastetaan vuosittain, vaik-
ka lainsäädäntö niin vaatii-
kin.

Kylmälaiteasentajan työ 
ja tehtävät ovat pitäneet 
Hannun kiireisenä, joten ai-
kaa ei ole liiemmin ollut har-
rastuksillekaan. Työ on ollut 
hyvin sitovaa, ja sen vuok-
si Hannu ehtii käydä Puhok-
sen mökilläkin kalastelemas-
sa harvoin.

 - Lappiin suuntautuvis-
ta viikon kalastusmatkoista 
en ole luopunut, vaan käyn 
siellä kalassa joka vuosi, jotta 
pääsen irtautumaan työstäni.

Timanttista yrittäjäristiä kiinnittämässä Ulla-Maija Paukkeri. Taustalla Pudasjärven yrittä-
jistä Aila Repola, Markku Knuuttila ja Tommi Niskanen.

Hannu Koivu palkittiin 
timanttisella yrittäjäristillä 

Pudasjärven Yrittäjät luovut-
ti metsäkoneyrittäjä Kalevi 
Turvekselle kultaisen yrittä-
järistin lauantaina 21.11. syys-
kokouksen ja pikkujoulun yh-
teydessä. 

- Ainahan se sydäntä läm-
mittää, sanoi yli 20 vuotta 
yrittäjänä ollut Kalevi Turves 
kuullessaan Yrittäjien myön-
tämästä yrittäjärististä. 

Hetekylässä Turpeentien 
päässä asuva Turves on toi-
sen polven yrittäjä. Hän ryh-
tyi nuorena miehenä ammat-
tikoulun jälkeen jatkamaan 
isänsä maatalousyritystä 
ja siitä luopumisen jälkeen 
vuonna 1999 perusti metsä-
koneyrityksen karjalle aller-
gisoitumisen jälkeen. Hän ar-
veli tuntevansa yrittäjyyden 
aika perinpohjaisesti, koska ei 
ole saanut verokirjalle yhtään 
muuta merkintöä kuin yrittä-
jätyötä.

- Olen pitkän linjan yrittä-
jä ja ajatellut kirjankin kirjoit-
tamista yrittämisestä, sen jäl-
keen, kun olen joskus jäänyt 
eläkkeelle, Turves naurahti 
kokemuksistaan.   

Turveksen työmaat ovat 
viime aikoina olleet pääosin 

Pudasjärven alueella, vaikka 
aikoinaan hän on tehnyt ura-
kointia laajalla alueella Sallas-
ta Kajaaniin. Työpäivät saat-
toivat venähtää pitkiksi eli 
jopa aamuneljän seudulta il-
tayhdeksään. Työpaikkakun-
nilla saattoi vierähtää use-
ampi työpäivä ennen kuin 
käytiin kotosalla. Aikoinaan 
hänellä oli useampia työmie-
hiä. Viime vuosina hän on 
tehnyt töitä 26-vuotiaan poi-
kansa Teuvon kanssa, joka on 
ollut työssä armeijasta pääs-
tyään vuodesta 2013. Pitkäai-
kaisena ajomiehenä on ollut 
Erkki Outila.

Turveksen yrityksen pää-
toimiala ovat metsätyöt mo-
tolla ja ajokoneella. Tällä het-
kellä hakkuu- ja ajokone ovat 
rokulissa kartanolla, koska 
märät maat ja tiet eivät kestä 
raskaita koneita ja kuljetuksia. 
Nyt eletään metsäkoneiden 
hiljaista aikaa, joten Kalevilla 
on jäänyt aikaa hirvenmetsäs-
tykseen ja kotihommiin.

Puunkorjuutyö lähtee tie-
tokoneelle työnantajan lä-
hettämien suunnitelmien to-
teuttamisella. Työ käsittää 
leimikolla tapahtuvan toimin-

nan, ajouraston suunnittelun 
hakkuukoneelle tai puiden 
ajojärjestyksen suunnittelun. 
Motojen avulla tehtävät hak-
kuut ovat nykyaikaa ja se on 
Turveksen mieleen. Hän sa-
noi oppineen motojen ja nii-
den tietokoneiden käytön 
kantapään kautta. Tavaksi on 
tullut uusia konekalustoa vä-
hän käytetyillä koneilla. Kui-
tenkin yksi uusi tuliterä kone-
kin on kuulunut konekannan 
uusimiseen. 

- Kun toteuttaa tietoko-
neella olevaa suunnitelmaa, 
ei tarvitse päätään sen enempi 
rasittaa, kuin tehdä hyvää jäl-
keä. Metsäkone-, maatalous- 
ja muutkin pienkoneyrittäjät 
työllistävät paljon muutakin 
väkeä ja sen vuoksi heidän ar-
vostuksensa saisi olla parem-
paa, hän tuumailee ja odot-
telee pakkasia ja parempia 
työkelejä. 

Metsästyksen lisäksi Ka-
levi Turves osallistuu va-
paa-aikanaan Hetekylän ta-
pahtumiin ja tilaisuuksiin. 
Kylätoimintakin on vilkas-
tumaan päin ja yhteistä teke-
mistä on riittänyt aikoinaan 
vesiosuuskunnan piirissäkin.

Metsäkoneyrittäjä Kalevi Turvekselle luovutettiin kultainen Yrittäjäristi Pudasjärven Yrittä-
jien pikkujoulussa. Mukana kuvassa myös yrityksessä työskentelevä poika Teuvo Turves 
ja Pudasjärven Yrittäjien hallituksen jäsen Tapio Poijula. 

Metsäkoneyrittäjä Kalevi 
Turvekselle kultainen yrittäjäristi



18 19nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.12.2020 10.12.2020nro 50
2020JOULUINEN SYÖTE12

Hiihtokeskus Iso-Syöte Maakunnallinen 
Yrittäjäpalkinto 2020!

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnallinen Yrittäjä 2020 on 
Hiihtokeskus Iso-Syöte. Palkinnon jakaminen suoritettiin 

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimistolla Oulussa perjantaina 4.12. 
Tilaisuudesta lähetettiin suora lähetys netin kautta, 

jota seurattiin aktiivisesti eri puolilla maakuntaa.

-Maakunnallinen Yrittäjä-
palkinnonsaaja valikoitui 
tänä poikkeuksellisena vuo-
tena Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien hallituksen teke-
män alkukarsinnan jälkeen 
yhdeksän loppukilpailussa 
mukana olleen yrittäjän jou-
kosta avoimen äänestyksen 
perusteella. Loppukilpai-
lussa mukana oli huikeita 
yrityksiä alueeltamme, joi-
den joukosta Hiihtokeskus 
Iso-Syöte sai äänestyksessä 
ykköspaikan. Tämä koron-
avuosi on todella haastanut 
meitä kaikkia yrittäjiä ja eri-
tyisesti matkailualan toimi-
joita. Olen erittäin iloinen, 
että palkinnon saa juuri 
tänä vuonna matkailualalla 
toimiva Hiihtokeskus Iso-
Syöte Pudasjärveltä, sanoi 
Pohjois-Pohjamaan Yrittäji-
en puheenjohtaja Jussi Rii-
konen.

Tarina Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen takana
Hiihtokeskus Iso-Syöte 
juhlii työn merkeissä tänä 
vuonna 40 vuotista taival-
taan Suomen eteläisimmäl-
lä tunturilla Iso-Syötteel-
lä. Ensimmäinen hissi läksi 
käyntiin 5.12.1980 ja rin-
teiden avajaiset olivat it-
senäisyyspäivänä sama-
na vuonna. 40-vuotisjuhlan 
viettäminen siirtyi koronan 
vuoksi vuoden 2021 kevät-
talvelle. 

Terentjeffin perhe on 
omistanut keskuksen ja 

pyörittänyt toimintaa 20 
vuotta. Yrittäjäpariskun-
ta Jorma ja Tarja Terentjef-
fin vastuut ovat vuosien 
aikana jakautuneet selväs-
ti omiin uomiinsa. Jorman 
tehtävänä on ollut yrityk-
sen kehittäminen, tulevai-
suuden suunnitelmat, sekä 
yrityksen talous ja rahoitus. 
Tarja puolestaan on vastan-
nut vuosia tiiminsä kanssa 
käytännössä kaikista hiih-
tokeskuksen päivittäisistä 
asioista.

Tarjan ja Jorman lisäk-
si toiminnassa ovat olleet 
mukana jo toistakymmentä 
vuotta lapset Heidi Terent-
jeff-Jaurakkajärvi ja Mikko 
Terentjeff sekä miniä Vei-
nalotta Vesterinen. Lähes 
kaikissa hiihtokeskuksen 
tehtävissä aikanaan harjoi-
telleet sisarukset kantavat 
nykyisin molemmat oman 
vastuualueensa keskuksen 
toiminnoissa. He ovat ol-
leet vahvasti mukana kehit-
tämässä Iso-Syötettä; sosio-
nomiksi opiskellut Heidi on 
ollut vaikuttamassa erityi-
sesti lapsille suunnattuihin 
palveluihin ja -rinteisiin. 
Urheilu- ja valmennuskou-
lutuksia omaava Mikko 
puolestaan on keskittynyt 
jo vuosien ajan Iso-Syötteen 
hiihtokoulun ja valmennus-
puolen kehittämiseen. Li-
säksi hänen vastuullaan 
on ollut temppuilijoille tar-
koitettujen parkkirintei-
den kehittäminen. Tämän 

pitkäjänteisen työn ansios-
ta Iso-Syötteellä on kilpail-
tu viime vuosina kansallisia 
kilpailuja, niiden joukossa 
myös lumilautailun ja frees-
tylehiihdon Suomenmesta-
ruus kilpailut.  

Toimintaa  
ympäri vuoden 
20 vuoden omistajuuden ai-
kana hiihtokeskuksen ke-
hittämiseen on satsattu 
paljon. Viimeisempien nä-
kyvien toimien joukossa on 
toiminnan ympärivuotis-
taminen. Terentjeffin per-
heen rakennuttama, Iso-
Syötteen rinteiden juureen 
marraskuussa 2019 valmis-
tunut KIDE Hotelli palvelee 
aktiivista lomailijaa ja se on 
kaikilta puoliltaan suunni-
teltu kestäväksi osaksi mat-
kailualueen toimintaa ja ke-
hitystä. Talvisin hotelli on 
laskettelijoiden ja hiihtäjien 
valinta ja muina vuodenai-
koina se palvelee Iso-Syöt-
teen pyöräileviä, ja muita 
liikkuvia asiakkaita. Suurin 
muutos kesätoiminnassa 
tapahtui kuitenkin rinteil-
lä, kun Iso-Syötteen hissit 
pyörivät historiallisesti en-
simmäistä kertaa myös läpi 
kesän 2020. Alamäkipyö-
räilystä innostunut Mikko 
Terentjeff päätti valjastaa 
myös Suomen eteläisim-
män tunturin alamäkipyö-
räilijöiden käyttöön. Kuten 
parkeissa, on myös pyö-
räilyssä taustalla oma into-

Pudasjärven Yrittäjät onnittelivat Maakunnallisen yrittäjäpalkinnon saajayritystä itsenäi-
syyspäivän aattona Iso-Syötteellä. Kukkaonnittelun ottivat vastaan Mikko Terentjeff ja Hei-
di Terentjeff-Jaurakkajärvi. Luovuttajana olivat yrittäjäyhdistyksen sihteeri Markku Knuut-
tila sekä kuvan ottanut yhdistyksen aktiivijäsen Heimo Turunen. 

Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto ajoittui hienosti Hiihtokeskus Iso-Syötteen 40-vuotispäi-
vänä.

Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto luovutettiin 4.12. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimiti-
loissa. Palkintoa olivat ottamassa vastaan Tarja Terentjeff, Heidi Terentjeff-Jaurakkajär-
vi, Jukka Jaurakkajäri ja Jorma Terentjeff, joka on käyttämässä kiitospuheenvuoroa. Sitä 
kuunneltiin netin kautta ympäri Pohjois-Pohjanmaata. 

himo ja halu tehdä paras-
ta asiakkaille, mutta myös 
itselle. Ensimmäisen ke-
sän vastaanotto oli loistava, 
mutta kehitystä jatketaan 
vauhdilla, ja kesälle 2021 on 
jo paljon uutta luvassa.  

Palkittu yritys toimii 
ajan hermolla 
Hiihtokeskus Iso-Syöte 
on vuosien aikana niittä-
nyt useita alan palkintoja, 
mm. kansainvälisen World 
Ski Awards organisaati-

on Suomen paras hiihto-
keskus-palkinnon, Suomen 
hiihtokeskusyhdistyksen 
Vuoden hiihtokeskus-pal-
kinnon ja tuoreimpana pa-
ras hiihtokoulu-palkinnon. 
Toive palkinnoista ei kui-
tenkaan aja kehitystä, Te-
rentjeffin sisarusten ideolo-
gia on kehittää Iso-Syötettä 
jatkuvasti siihen suuntaan, 
minkälaisessa paikassa he 
itse aktiivisina harrastaji-
na ja lomailijoina viihtyi-
sivät. Vanhemmilta opittu 

taito olla aina ajan hermol-
la teknologisissa ratkaisuis-
sa, uusissa markkinoinnin 
mahdollisuuksissa, sekä 
katsoa viiden ja kymmenen 
vuoden päässä näkyvään 
Iso-Syötteeseen kulkee vah-
vasti mukana tekemisessä.  
Tärkeimpänä voimavarana 
yrittäjän työssä he kokevat 
omien puolisoidensa ja per-
heen tuen, sekä työn mie-
lekkyyden, joka tulee mah-
dollisuudesta kehittyä ja 
kehittää. 
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Tommi Niskanen jatkaa Yrittäjien puheenjohtajana
Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa K-su-
permarket kauppiasyrittä-
jä Tommi Niskanen. Valinta 
tehtiin Pudasjärven yrittäji-
en syyskokouksessa 21.11. 
Hotelli Iso-Syötteellä. Hal-
litukseen tuli uutena Henna 
Ryhänen Halla Cafee & Ca-
tering -yrittäjä. Erovuorois-
ta valittiin jatkamaan Ta-
pio Poijula taksiyrittäjä sekä 
Aila Repola Tili- ja Veroasi-
aintoimisto A. Repola Oy.

Muut hallituksen jäsenet 
ovat Anne Pääaho Puhok-
sen kyläkauppa, Markku 
Knuuttila Mainostoimis-
to Matareese, Marko Rau-
tio Kaappi- ja Levypalvelu 
Rautio Ky ja Pekka Kinnu-
nen Tmi Hanttihommat. 

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

Yrittäjien edunvalvon-
ta on järjestön tärkeimpiä 
tehtäviä. Suomen Yrittäjien 
edunvalvonnan painotuksia 
tuetaan omalla paikkakun-
nalla olemalla vaikuttaja- 
ja asiantuntijaorganisaatio 
yrittäjiin ja yritystoimin-
taan liittyvissä kysymyksis-
sä. Yrittäjien vaikutusmah-
dollisuuksia parannetaan 
kunnalliselämässä ja tuo-

daan keskusteluun mu-
kaan pk–yritysnäkökulmaa. 
Osallistutaan kaupungin 
elinkeinoyhtiön ja yhteis-
työkumppaneiden järjes-
tämiin yrittäjäiltoihin sekä 
huomioidaan Yrittäjän päi-
vä 5.9. 

Paikallisena jäsenetuna 
tarjotaan jäsenyrityksille tu-
ettuja lippuja Virkistysui-
mala Puikkarin kuntosaliin 
ja uimalaan sekä talviuin-
tiin. Markkinat järjestetään 
perinteisesti heinäkuun 
alussa ja pidetään pikkujou-
lu marraskuun lopulla.

Jäsenmäärä pyritään säi-
lyttämään entisenä noin 130 
jäsenyrityksen suuruisena. 

Hotelli Iso-Syötteen yrit-
täjä Juha Kuukasjärvi esit-
teli kokouksen alussa kaksi 
vuotta sitten tulipalon jäl-
keen uudelleen rakennet-
tua ja tänä syksynä valmis-
tunutta hotellia. Hän kertoi, 
että uuden hotellin suunnit-
telijana toimi pudasjärveläi-
nen arkkitehti Asko Lax ja 
kaikessa, missä oli mahdol-
lista, käytettiin paikkakun-
nan urakoitsijoita ja raken-
nustyövoimaa. 

Kaupungin edustaja-
na oli paikalla Pudasjärven 
Kehitys Oy:n yritysneuvoja 
Auvo Turpeinen. 

Kokoukseen osallistui 
kolmisenkymmentä yrittä-
jää. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Heikki Wuo-
lijoki ja sihteerinä Markku 
Knuuttila. 

Vuoden Yrittäjä ja 
kultaisia yrittäjäristejä
Kokouksen jälkeen siirryt-
tiin viettämään pikkujou-
lua Hotelli Iso-Syötteen uu-
siin ravintolatiloihin. Siellä 
puheenjohtaja Tommi Nis-
kanen ja varapuheenjohta-
ja Marko Rautio johdatteli-
vat noin 45 paikalla ollutta 
yrittäjää pikkujoulutunnel-
maan. He lausuivat terve-
tulleeksi erityisesti uudet 
yrittäjät, joiden edustajana 
kukitettiin Pytky Oy:n Kir-
si Hanhela. Niskanen myös 
kiitti hallituksen jäseniä ku-
luneesta vuodesta sekä huo-
mioi uuden hallituksen 
jäsenen tervetulleeksi toi-
mintaan.

Pudasjärven Vuoden 
merkkihenkilönä palkit-
tiin Pudasjärven 4h-yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Tii-

na Salonpää. Pudasjärven 
Vuoden Yrittäjänä palkit-
tiin Metsäkoneurakointi 
Reino Alatalo, josta palkin-
toa olivat noutamassa Reino 
Alatalo ja Esa Alatalo. Hä-
nelle luovutettiin myös kul-
tainen yrittäjäristi. Kaupun-
gin omaa yrittäjäpalkintoa 
oli luovuttamassa kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Mari Kälkäjä. Pudasjärven 
Osuuspankin yritysrahoi-
tuspäällikkö Heikki Wuo-
lijoki onnitteli palkittuja ja 
luovutti kukat.

Timanttisen yrittäjäristin 
yli 30 vuoden yksityisyrittä-
jänä toimimisesta sai kylmä-
konehuoltoyrittäjä Hannu 
Koivu. Kultaisen yrittäjäris-
tin sai Alatalon lisäksi met-
säkoneyrittäjä Kalevi Tur-
ves. 

Pudasjärven yrittäjien varapuheenjohtaja Marko Rautio ja 
puheenjohtaja Tommi Niskanen toivottivat yrittäjät terve-
tulleeksi pikkujouluun. 

Uutena jäsenyrittäjänä kukitettiin Pytky Oy:n yrittäjä Kirsi 
Hanhela. 

Syyskokouksen jälkeen pidetyssä pikkujoulussa uusi yrittäjien hallituksen jäsen Henna 
Ryhänen Halla Cafee & Catering -yrittäjä (oikealla), vasemmalla yrittäjäpuoliso Olli Ryhä-
nen sekä pöytäseurueessa myös Eija ja Toivo Ahonen. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Wuolijoki ja sih-
teerinä Markku Knuuttila. 

Pudasjärven yrittäjien syyskokoukseen osallistui kolmisenkymmentä yrittäjää.

Pikkujoulun järjestelyis-
sä yrittäjille oli ravintolassa 
oma tila ja ruokailussa huo-

mioitiin turvavälit. 

Heimo Turunen

Vuokraamo Rautiona 
tunnettu yritys muut-
ti kesän aikana mark-
kinointinimensä Syöte 
Rent&Safaris. Samalla yri-
tykseen tuli Marko Rauti-
on rinnalle toinen osakas 
Jari Virkkunen. Siinä uu-
distui myös logo ja yri-
tyksen ilme. Kotisivutkin 
on uusittu ja mm. valtatie 
20 varrelle on tullut uusi 
iso mainostaulu. 

Kesällä otettiin käyt-

Syöte Rent&Safaris uudistunut - uudistustyö jatkuu
töön järjestelmä, jolla voi-
daan toimia itsepalvelu-
vuokraamona. Siitä voi 
vuokrata fat biket, ahkiot, 
pulkat ja lumikengät. Kun 
kelkkakausi pääsee käyn-
tiin, niin vuokraamon toi-
mipiste avataan myös it-
sepalvelu vuokraamon 
rinnalle. 

Syöte Rent&Safaris löy-
tyy tutulta paikalta Tuntu-
ri Marketin alakerrasta. Tu-
levaisuuden suunnitelmiin 

kuuluu myös omien toimi-
tilojen rakentaminen Syöt-
teelle.

-Kulunut kesä oli vuok-
raamollemme koronaepide-
miasta huolimatta hyvä ja 
talvesta ei osaa vielä sanoa. 
Laajentunut omistuspoh-
ja mahdollistaa aikaisem-
paa paremmin yrityksen 
kehittämisen ja antaa hyvin 
myös lisänäkökulmia asi-
oihin, kun on kaveri, jonka 
kanssa mietiskellään tule-

vaa. Usko on erittäin vah-
va Syötteen alueeseen ja sen 
kasvuun tulevaisuudessa, 
toteaa yrittäjä Marko Rau-
tio. 
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Sarakylässä on tyytyväisinä 
todettu hyvä menestyminen 
vasta käydyssä Pudasjärven 
suosituin kylä-äänestykses-
sä, jossa Syötekylä palkittiin 
parhaana. Niin paljon ääniä 
tuli toiseksi tulleelle kylälle, 
että osa varmasti kylän ul-
kopuoleltakin! Vaikka kisa 
olikin leikkimielinen, ei si-
joittuminen tullut tyhjästä. 
Sarakylässä on saatu paljon 
hyvää aikaan tiiviillä yhteis-
työllä ja positiivisella asen-
teella.

Yksi uusimmista saavu-
tuksista on talkootyöllä teh-
ty Juutislammen luontopol-
ku laavuineen. Kyläläisten 
oivana tukena siinä ovat ol-
leet Oulun seudun Leader-
yhdistyksen tukieurot.

Vaikka väki on, kuten 
muissakin maaseudun kylis-
sä, vuosien mittaan vähen-
tynyt, on kantavana voima-
na säilynyt yhteishenki. Iällä 
ei ole merkitystä, ystävyys ja 
yhteistyö nuorten ja vanho-
jen välillä on edelleen niin 
tiivistä kuin tällaisena poik-
keusaikana olla voi.

Viime vuosien aikana ky-
lälle on saatu paitsi kym-
menkunta nuorta paluu-
muuttajaa, myös muita 
uusia asukkaita. Täällä on 
myös nuoria perheitä, kaksi 
tämän vuoden aikana muut-
tanuttakin.

Muutamista kylän kym-
menistä vapaa-ajan asun-
noista on viime aikoina 
tullut lähes vakituisia. Etä-
töiden tekoon onkin hyvät 
mahdollisuudet todella no-
pean valokuituyhteyden an-
siosta.

Eläkeikäisiä on toki val-
taosa kylän väestä, mut-
ta myös työikäisiä on. Jos 
omalta kylältä ei ole töi-
tä löytynyt, kulkevat heistä 
monet muualla.

Sarakylästä onkin enim-
mäkseen ihan hyvät kul-

Sarakylässä paljon hyvää yhteistyöllä ja 
positiivisella asenteella

kuyhteydet työssäkäyntiin 
Syötteelle ja Kurenalle, sa-
moin Ranualle ja Posiol-
le. Isommat keskuksetkaan, 
Oulu, Rovaniemi ja Kuusa-
mo eivät ole kuin parin tun-
nin ajomatkan päässä.

Osaamista ja  
palveluja
Sarakylältä löytyy paljon 
osaamista ja palveluita. On 
koneurakoitsijoita, hiero-
jia, valokuvaajia, metsureita, 
timpureita, autokorjaamo, 
hirsitehdas, karjatiloja, poro-
ja lammastiloja.

On muitakin ammattitai-
toisia ihmisiä, jotka ovat val-
miita tekemään pieniä ura-
koita ja palveluja kotikylää 
laajemmallakin alueella.

Kyläkauppa toimii Ry-
tingissä, ja siinä myös Pos-
tin sekä apteekin ja Matka-
huollon palvelut. Muutama 
taksiyrittäjäkin on, samoin 
on tarjolla matkailualan pal-
veluita.

Kyläseuran, jonka toi-
minta-alue yltää Kouvalta 
Metsälään ja Rytinkiin asti, 
toiminta on ollut vireää. Ta-
pahtumista lienee tunnetuin 
on Sarakylän vuotuiset Vat-
tumarkkinat, muita on pit-
kin vuotta uudenvuoden 
vastaanottosta alkaen.

Kyläseura on järjestänyt 
talkooväelleen retkiä vuosit-
tain. Mainita kannattaa, että 
Sarakylän alueen kyläseuran 
hallituksen jäsenistä yli puo-
let on alle 30-vuotiaita, kyläl-
lä asuvia nuoria

Sarakylässä on oma nuo-
risoseura Sarapirtteineen. 
Maa- ja kotitalousnaiset käy-
vät virkistäytymässä

omalla porukalla yhden 
yönseudun reissulla joka 
syksy.

Lisäksi aktiivista toimin-
taa on puolueilla, rauhanyh-
distyksellä, ainakin kuudella 

metsästysseuralla sekä muu-
tamilla kalastuskunnilla.

Kyläkoulu  
monitoimitalona
Kaupungin hyvässä kunnos-
sa pitämä kyläkoulu antaa 
hyvät puitteet koulunkäyn-
nin lisäksi muuhun toimin-
taan. Se on oikea kyläläisten 
monitoimitalo.

Iso liikuntasali tarjo-
aa mahtavat harrastusmah-
dollisuudet ja onkin viikoit-
tain kovassa käytössä: useita 
lentopallo- ja sählyvuoroja, 
jumppia ja kansalaisopiston 
kursseja, sekä lapsille oma 
4H -liikuntakerho.

Omien kyläläisten lisäk-
si liikuntasali palvelee myös 
naapurikyliä ja -kuntia, joista 
kulkee väkeä pelivuoroissa.

Liikunnallisten harrastus-
ten lisäksi koululla on pal-
jon muuta toimintaa. Eläke-
läisille suunnattu Wirtapiiri 
on järjestetty kerran kuukau-
dessa. Sitä järjestävän kylä-
seuran tarkoituksena on ol-
lut virkistää varttuneempaa 
väkeä ja tarjota kohtaamis-
paikka. Ruokailun, kahvin ja 
jumpan ohella on mukana ol-
lut vierailevia asiantuntijoi-
ta. Kylän järjestöistä monet 
pitävät Sarakylän koululla 
omia tilaisuuksiaan, seuroja, 
kokouksia ja juhlia. Koulul-
la on järjestetty kolmet hirvi-
peijaat vuodessa sekä Maa- 
ja kotitalousnaisten ruoka- ja 
hyvinvointiaiheisia kursseja. 
Koululla pidetään myös juh-
lia ja muistotilaisuuksia. Sen 
neljästä vuokra-asunnosta 
kolmessa on ollut asukkaita 
jatkuvasti.

Sarakylän hautausmaan 
yhteydessä olevassa kappe-
lissa on jumalanpalveluk-
sia kerran kuussa. Sinne  ko-
koontuu kappelikuoro joka 
toinen viikko harjoittele-
maan esiintymisiä varten.

Yksi uusimmista saavutuksista Sarakylässä on talkootyöl-
lä tehty Juutislammen luontopolku laavuineen, jonka ava-
jaisjuhlaa vietettiin elokuussa.

Sarakylän kyläkoulu antaa hyvät puitteet koulunkäynnin lisäksi muuhunkin toimintaan. 
Koulu on oikea kyläläisten monitoimitalo.

Uudet asukkaat  
tervetulleita
Sarakylän monipuolinen 
luonto tarjoaa rajattomat 
puitteet kaikkeen ulkoiluun 
ympäri vuoden. Syötteen 
kansallispuiston lisäksi löy-
tyy Kaunislammen rotko-
järvi sekä paljon vielä luon-
nontilaisia soita. Sarakylästä 
pääsee kansallispuiston pol-
kuverkostoa myöten aina 
Syötteelle asti.

Maalaiskylän elämää eri-
laisine mahdollisuuksineen 
halutaan Sarakylässä tar-
jota myös muille. Kyläseu-
ran tärkeimpiin tavoitteisiin 
kuuluukin uusien asukkai-
den saaminen kylään. Mut-
ta muutkin ovat Pudasjär-
ven toiseksi suosituimpaan 
kylään tervetulleita lyhyem-
mäksi tai pitemmäksi ajaksi 
tai todellakin ihan vakitui-
seksi asukkaaksi.

 
Sarakylän alueen  
kyläseuran hallitus

LC Pudasjärven juhlavuoden lahjoituksia
LC Pudasjärvi on täyttä-
nyt tänä vuonna 55 vuot-
ta. Koronaepidemian ta-
kia juhlien järjestäminen 
on siirtynyt ja peruuntu-
nut. Juhlavuoden kunniaksi 
on tehty useita eri kokoisia 
lahjoituksia. Viimeisimpä-
nä lahjoitettiin Sarakylän 
ja Kipinän kouluille reilu 
summa koulujen luokkaret-
keä varten. Tarkoituksena 
on, että koko koulu saisi ko-
ronan laannuttua mukavan 
yhteisen retken.

Sarakylän koulun rehtori 
Elina Jylhänlehto kertoikin, 
että lasten ilmeet olivat nä-
kemisen arvoiset, kun hän 
kertoi lahjoituksesta. Reh-
tori Anne Punkeri Kipinän 
koululta oli myös iloinen 
lahjoituksesta ja kertoi sen 

Kipinän koululla: rehtori Anne Punkeri ja koulun oppilaita vastaanottamassa Katri Virta-
sen ojentaman lahjoituksen.

Sarakylän koulun rehtori Elina Jylhänlehto vastaanotti 
Hannele Koukkulan ja Katri Virtasen ojentaman lahjoituk-
sen.

helpottavan merkittävästi 
retkien suunnittelua.

Katri Virtanen, juhlatoi-
mikunta LC Pudasjärvi, 
kuvat Ilpo Virtanen
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PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUATAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

Anon Ase ja Tukku

eRäKeSKUS
AnOn ASe JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi 
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 253 3231 
Ylitalo Mikko 050 253 1597

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

MYYDÄÄN

PUDASTORI
Voit myydä/ostaa/lahjoittaa 
Pudastorin kautta, Pudastorin 
normaalit kirpputorimyynti- /
ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tont-
tikaupat / vuokraukset sekä ku-
valliset ilmoitykset ovat 17,74 € 
+ alv + pienlaskutuslisä. Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 
riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Teksti on toimitet-
tava sähköpostilla: vkkmedia@
vkkmedia.fi tai paperille selke-
ästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Muistathan ilmoittaa myös ni-
mesi toimitukselle (ei julkaista).

Mitsubishi L 300 pakettiau-
to, vm-96, uudet renkaat, kats.
huhtik 2020, hinta 1400 €. P. 
040 186 9741.

Farmari Peugeot 407SW 
vm 2007, 1,6 C Turbo die-
sel, 2-renkaat, uudet talvi-
vanteet, kaikki varusteet, 
avaruuskattoikuna+sähköllä, 
kats.3.8.2021 saakka, väri 
vade vaalea plyyshisis, kulutus 
3,7-4,3 l/100 km, aj. vain 210 
000 km, upea auto. Hp 3 400 
e, vaihto käy. P. 046 951 3059/
Make.

Myydään Suomi -konepistoo-
li, deaktivoitu, todella siisti, ei 
tarvitse ostolupaa. myydään 
hintaan 500 €. P. 044 582 2015.
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Marko ja Vauhko Varsa soittaa 
joulukuussa kaksi etälivekeikkaa
Vauhko Varsa eli Mar-
ko Väyrynen (laulu, kita-
ra, huuliharppu), Markku 
Kemppainen (basso, taus-
talaulu) ja Sampo Laakko-
nen (rummut, perkussiot) 
perustettiin keväällä kesä-
kuun Open Stage -tapahtu-
maa varten. Open Stage -ta-
pahtumaan treenatessamme 
huomasimme, että yhdes-
sä soittaminen oli hauskaa, 
mielenkiintoista ja kehittä-
vää. Niinpä jatkoimme yh-
dessä soittamista. Meillä 
kaikilla on nuoruusvuosil-
ta jonkinlaista bändisoitto-
kokemusta. Sanonta ”minkä 
nuorena oppii, sen vanha-
na taitaa” pitää ainakin mei-
dän kohdalla paikkansa, sil-
lä varsin nopeasti olemme 
saaneet yhteissoittomme su-
jumaan. Muutoinkin yhdes-
säolo sujuu, sillä joka kerta 
treeneihin on ollut mukava 
tulla ja treenienkin jälkeen 
mieli on mainio.

-Olemme sovittaneet ja 
muokanneet Markon teke-
miä lauluja porukalla. Tärke-
ää minusta tässä orkesterissa 
on avoin ja rehellinen ilma-
piiri kappaleiden kehittämi-
sessä, kertoo yhtyeen basisti 
Markku Kemppainen. 

Olemme loka- ja mar-
raskuun aikana harjoitel-
leet ison nipun uusia laulu-
ja. Julkaisin syksyllä kirjan 
”Laulun matala sävel”, jossa 
on 18 omaa laulun sanoitus-
ta ja muutamia itse ottamia-
ni luontovalokuvia. Jossain 
vaiheessa syksyä päätim-
me Vauhko Varsan kanssa 
harjoitella kirjan laulut niin, 
että voisimme esittää kaik-
ki kappaleet keikalla. Nykyi-
sen koronatilanteen vuok-
si emme voineet perinteistä 
livekeikkaa järjestää, joten 
teemme kaksi etälivekeik-
kaa kaupunkimme kirjaston 
suosiollisella avustuksella. 
Molemmat ”Laulun matala 
sävel” -etälivekeikat lähete-
tään Facebookin livelähetyk-
senä omalla artistisivulla-
ni ”MTV-Records - Marko”, 
josta keikat näkee ja kuulee 
maanantaina 14.12. ja tiis-

taina 15.12. kello 19 alkaen. 
Molemmilla keikoilla esite-
tään aivan eri laulut, joten 
kannattaa katsella molem-
mat etälivelähetykset.

Näitä ”Laulun matala sä-
vel” -kirjan lauluja olem-
me kehitelleet ja sovitelleet 
yhdessä niin, että saataisiin 
niistä mahdollisimman toi-
mivia. Näin lauluntekijä-
nä on ollut ilo kuulla kuin-
ka pienestä ajatuksesta ja 
ideasta liikkeelle lähtenyt 
laulu kehittyy bändisoiton 
kautta ”oikeaksi” lauluksi. 
”Laulun matala sävel” -kei-
kat tarjoavat kuunneltavak-
si taatusti ”tuoretta paikal-
lista lähimusiikkituotantoa” 
eli uusia ja ennen kuule-
mattomia lauluja. Keikkase-
teissä on lähes kaikki laulut 
sellaisia, joita emme ole ai-
kaisemmin Vauhko Varsan 
keikoilla esittäneet. Joukossa 
on myös lauluja, joita en ole 

itsekään omilla soolokeikoil-
la koskaan soittanut.

Itselleni suurin riemu 
vauhkovarsailussa on se, 
että on voinut jatkaa pitkälle 
tauolle jäänyttä nuoruuden 
harrastusta eli bändisoittoa. 
Pidän itsenäisestäkin mu-
siikkiharrastamisesta, mut-
ta porukalla soittaminen on 
monin verroin antoisam-
paa. Sen olemme kaikki bän-
ditriossamme huomanneet, 
että vielä puolen vuosisa-
dan ikäisenä ja sitäkin vart-
tuneempana voi oppia ja ke-
hittyä sekä saada hienoja 
kokemuksia yhdessä teke-
misestä.

Nähdään ”Laulun matala 
sävel” -keikoilla!

Marko Väyrynen
PS. Terveisiä kaikille myös 
Markulta ja Sampolta.

Markku Kemppainen, Marko Väyrynen ja Sampo Laakko-
nen ovat bänditriossa huomanneet, että vielä puolen vuo-
sisadan ikäisenä ja sitäkin varttuneempana voi oppia ja 
kehittyä sekä saada hienoja kokemuksia yhdessä tekemi-
sestä.

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Torstaisin Sarakylän alueelta 
Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

Taksi Piipponen Oy

PUDASJARVI.FI

RAKENNUSVALVONTA SULJETTU 
JOULUNA JA VUODENVAIHTEESSA
Rakennusvalvonta on suljettu 23.12.2020 – 6.1.2021.

Rakennusvalvonnan tontut kiittävät asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottavat rakentavaa uut-
ta vuotta 2021!

Rakennusvalvonta

tarjoaa jäsenilleen 
10 €:n JOULULAHJA -edUn 
käydä ruokailemassa Ravintola 
Meritassa ajalla 10.-23.12.2020
Etu on käytettävissä Jyty jäsenkorttia vastaan.

Jyty 
Pudasjärvi ry:n

TeRveTULOA gLögILLe JA 
KeSKUSTeLeMAAn 

kokoomuslaisten kuntavaaliehdokkaiden 
kanssa pe 11.12. klo 11-13.00 
Puhoksen lähikaupan pihalle.

Pudasjärven Kokoomus ry

Tervetuloa!

Koillismaan Metsänhoitoyhdistyksen 
vaalitulos vahvistettu

Metsänhoitoyhdistys Koil-
lismaa ry:n valtuustovaali-
en tulos vahvistettiin vaali-
toimikunnan kokouksessa 
4.12. Marraskuussa käydyis-
sä vaaleissa oli mhy:n toimi-
alue jaettu neljään vaalipii-
riin sopimuksen mukaisesti 
1.8. Mhy Posio ry:n fuusioi-
duttua Koillismaahan. Vaa-
lipiirijako oli seuraava: 
Pudasjärvi/Kuivaniemi, 
Taivalkoski, Posio ja Kuu-
samo. Äänestysprosentti 
oli 40,07 prosenttia. Ensim-
mäistä kertaa käytössä ollut-
ta sähköistä äänestysmah-

dollisuutta käytti noin 20 
prosenttia äänestäjistä. Val-
tuutettujen keski-ikä on 56 
vuotta.

Pudasjärvi/Kuivaniemen 
ääniharava oli Esa Pihlaja, 
Taivalkoskella Juha Virk-
kunen, Posiolla Reima Re-
vonmäki ja Kuusamossa 
Pertti Nissi. 

Valtuuston toimi-
kausi alkaa 1.1.2021. 
Valtuusto kokoontuu 
tammi-helmikuussa järjes-
täytymiskokoukseen, jossa 
valtuusto valitsee hallituk-
sen vuosille 2021-2022. 

Valtuusto 2021-2024 
Pudasjärvi Alatalo Matti, 
Haataja Auri, Harju Pekka, 
Järvenpää Juha, Kellolampi 
Juho, Nissi Hannu, Paavola 
Timo ja Pihlaja Esa. Varalla 
Kuivaniemeltä Kuha Veera 
ja Pudasjärveltä Jurmu Pek-
ka.

Taivalkoski Nissinen 
Jouko, Soronen Jaakko, 
Virkkunen Juha ja Vääränie-
mi Aila. Varalla Puolakan-
aho Raimo ja Keskisimonen 
Erkki.

Posio Mursu Pekka, Re-

vonmäki Reima, Sarajär-
vi Esa ja Tuomivaara Jukka. 
Varalla Väisänen Jari ja Leh-
tiniemi Heikki. 

Kuusamo Kallunki Veik-
ko, Kämäräinen Sirpa, Les-
kelä Antti, Määttä Veli, Ne-
vala Mikko, Nissi Pertti, 
Parviainen Ulla, Säkkinen 
Jouni ja Tuovila Hannu. Va-
ralla Korpela Mika ja Määt-
tä Rainer.

Antti Härkönen

Seuraa 
Syötteen 

tapahtumia: 
www.syote.fi
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Lahjavinkkejä:
LUE miten syntyi Pudasjärven 

SUURIN VERONMAKSAJA.
50 vuotta ja 100 miljoonaa euroa.
Sahaus alkoi 15.5.1972, pysyvistä 
ja alihankkijoiden palkoista ja puu-
noston piste hinta alkaen vuonna 

1985 nosti puun hintaa 3-5 %)
SAHAAJAKISÄLLI 

kirja sen kertoo.
Sahaajakisällissä kirjassa on yrit-
täjäksi aikoville sanomaa, miten 
liiketoiminta, vaikka alussa pientä 
ja vaatimatonta, voi kasvaa isoksi. 
Kasvu on eri valmiuksien kautta. 
Usein alussa yrittäjä tekee, myy 
ja toimittaa tuotteet, rahat ontoi-
sessa taskussa ja laskut toisessa. 
Toiminnan kasvaessa, yrittäjä al-
kaa jakaa töitä, myyntiin, tuotan-
toon, seurantaan tulee henkilöitä. 
Kasvu tarvitsee, oman toiminnan 
ja tuotteiden vertaamista, kilpaili-
joitten tuote/palvelu ratkaisuun ja 
suunnata omia ratkaisuja, siihen 
suuntaan, missä näkee kasvun 
mahdollisuuksia, omilla paremmil-
la ratkaisuilla. Muutaman vuoden 
toimiessa, tulee vuotuisen ja pitkän 
tähtäimen suunnittelu. Niissä tar-
kasteluissa näkee, missä kysyntä 
kasvaa ja omat vahvuudet ovat 
parhaat. Toimintaa voi ohjata, kuin 
autoa. 

OPINTOMATKA
Opintomatka kirja kertoo neljän 
yrittäjän USA:n matkasta missä he 
tutustuivat sikäläisiin uusiin ja van-
hoihin yrityksiin

Kirja kertoo-Miten Henry Ford, 
vaimonsa Clara kanssa keksi ben-
siinimoottorin ja siitä alkoi Ford au-
tojen valmistus. 

- Miten Walt Disney sai kipinän 
Mikki Hiiren, Aku Ankka, Tiku ja 
Taku ja muiden sarjakuvahahmo-
jen, luomiseen, sekä Disney-huvi-
puistojen rakentamiseen.

Miten Dick ja Mac Donald”sit 
pani alulle pikaruokaravintolan, 
mistä Ray Krocin johdolla syntyi 
maailman isoin ravintolaketju. 

Kaikki nämä menestyneet yri-
tykset, aloittivat samalla tavalla. 
Välillä rahat loppuivat, voitiin tehdä 
konkurssikin, mutta siinä saatiin li-
säkokemusta ja toimintaa jatkettiin.

SuKeLLuSveNe-
SeIKKAILu

Sukellusveneseikkailu kirja kertoo, 
miten EI kannata mennä vieraalle 
toimialalle, kun osaamista, matkai-
lun, sukeltamisen osaamista, me-
renkulun, puhumattakaan. Sukel-
lusveneen operaatioluvista ei ollut 
hajuakaan, eikä muustakaan. 

Tässä liiketoiminnassa, kuin mo-
nesti muulloinkin mennään, merta 
edemmän kalaan, vaikka kaikki 
mahdollisuudet on lähempänä, 
kuin nähdään.

uuSI eLÄMÄ 
Uusi elämä kirja kertoo, kun tervey-
den, omaisuuden ja luottotietonsa, 
menettäneenä entinen yrittäjä 
temppuilee, tullakseen toimeen 
perheensä kanssa.

NuOrI yrITTÄJÄ
Nuori yrittäjä kirja kertoo, elämän-
vaiheistaan, perheen perustami-
sesta, työelämään alkamisesta. 
Innostus korkealla, oppiminen, 
kantapään kautta. Tuli vääriä va-
lintoja, kuten vanhan pyöräkoneen 
hankinta ym. Mutta kaikki oli opiksi.
Todellinen autoalan asiantuntia 
nosti Fordin ylös menestykseen ja 
sai potkut, mutta meni toiseen au-
totehtaaseen ja nosti sen edelle, 
edellisestä.

Peli on kovaa, ja häikäilemättö-
mät toimet on käytössä, mutta sii-
täkin, autoinsinööri selvisi. 

Pitkillä automatkoilla yrittäjät 
keskustelivat omien yritysten ti-
lanteista, maailman politiikasta ja 
muistelivat Lee Iacoccan kirjaa, 
Fordin ja Chryslerin ajalta. 

Opintomatkan lopussa tutustut-
tiin Tyynenmeren, vedenalaiseen 
maailmaan.

POIKA
Poika kirjan tarina kertoo sodan-
jälkeisen suomen rakentamisesta, 
traktorin kanssa yrittämisestä ja 
tekemisen innostus ja osaaminen 
oli opittu, ilman mitään koulutusta. 

Kirjat myynnissä 
Pudasjärvellä

 M-Tavaratalossa. 

2 kirjaa

–30% 

Keskiaholla Pörinäpäivät ja konekauppiaiden Kaamoskiertue
Vuosittaista Pörinäpäi-
vää ja kelkkakauden avaus-
ta vietettiin Pienkonehuolto 
Keskiaholla tiistaina 24.11. 
Samalla pihapiirissä oli seit-
semän eri konekauppiaan 
yhteinen kaamoskiertue, jos-
sa esiteltiin useiden yritysten 
myynnissä olevia maatilojen 
ja omakotitalojen koneita ja 
tarvikkeita. Kaikille kävijöil-
le tarjottiin munkkikahvit. 

Lynx ja Ski-doo uutuus-
kelkkoja esitteli BRP:n alue-
päällikkö Juha Mäkimartti 
Rovaniemeltä. Hänen mu-
kaansa koronapoikkeusajan 
positiivisena piirteenä ollut 
kelkkamyynnin kasvami-
nen. Erityisen kysyttyjä ovat 

olleet 2-tahtiset turbo ski-
doo uudet ensi vuoden mal-
lit. Niissä on mm. ominai-
suus, jossa saadaan täydet 
tehot myös ohuessa ilmassa 
korkeilla paikoilla. Turbon 
ahtopaine säätyy kelkois-
sa ilmanpaineen mukaan. 
Työkelkkapuolella 59 Ran-
gerilla on korvattu vanha 
Yeti. Kelkkakaupan ohella 
mönkijäkauppa on nykyisin 
muotoutunut ympärivuoti-
seksi, joten niiden kauppa 
on lisääntynyt viime vuosi-
na.

Mäkimartti kertoi olleen-
sa BRP:n kelkka- ja mönki-
jätehtaalla töissä 26 vuotta, 
josta yli 20 vuotta on tehty 

hyvää yhteistyötä Pienkone-
huolto Keskiahon kanssa.

Keskiahon kampanjapäi-
vässä kelkkojen ohella myy-
tiin mönkijöitä. Vaihdokkeja 
oli hyvä valikoima ja kaup-
poihin oli tarjolla hyviä ra-
hoitustarjouksia. Talvipois-
toina olivat tarjouksessa 
perämoottorit, veneet ja tuk-
kikärryt. Lumilingoista sai 
teemapäiväalennusta. Echo 
moottorisahoissa esiteltiin 
mm. kompakti kevytsahaa. 
Kesä- ja syysvaatteita sai 50 
prosentin alennuksella. 

Konekauppiaiden yhtei-
nen kiertue on pysähtynyt 
Pudasjärvelle viitenä vuon-
na aikaisemminkin. Niitä on 
organisoinut Pasi Ahonen 
AB Tomas Kjellmanilta. Hän 
kertoi, että Pudasjärvi ja ym-
päristöpaikkakunnat ovat 
olleet heidän kannaltaan hy-

Annikki Hinkula Kollajalta vaihtoi 15 vuotta käytössä olleen 
uuteen mönkijään. Hän kertoi ajavansa mönkijällä omia te-
kemiään polttopuita metsästä. Talvella mönkijä on tarpeen 
muun muassa lumitöiden tekemisessä. Kauppareissulle 
Annikki oli saanut kaveriksi sisaren pojan Kalevi Annan-
palon. Jari Keskiaho lupasi toimittaa uuden mönkijän tule-
valla viikolla ja samalla ottaa mukaansa vaihdossa tulleen 
mönkijän. 

Asko Valtanen myy Solis pientraktoreita Oulusta käsin ja 
on käynyt niitä esittelemässä Pudasjärvellä aikaisemmin-
kin. Myyntiedustajien yhteiskuvaan hän ei ollut ehtinyt, kun 
juuri oli asiakkaan kanssa kaupat tekeillä.

Lynx ja Ski-doo uutuuskelkkoja esitteli BRP:n aluepäällik-
kö Juha Mäkimartti Rovaniemeltä.

Pienkonehuolto Keskiahon pihalla kaamoskiertueella oli myyntiedustajia seitsemästä eri 
firmasta.

vää aluetta, joten vuosi toi-
sensa jälkeen kiertue on jär-
jestetty, vaikkakin hieman 
eri yrityksiä vaihdellen. Pu-
dasjärvi on aina ollut kiertu-
een yhtenä paikkakuntana. 
Tällä kertaa myyntiedusta-

jat olivat Pasi Ahosen lisäksi 
Riuttolehto Oy Esa Ahopel-
to, SR-tuote Seppo Riihimä-
ki, Hyväkone Tuomo Kes-
kimäki, Solis traktorit Jussi 
Lehtonen ja Asko Valtanen, 
BT Agro Tom Hellström ja 

Nordic Oil Jyrki Laulainen. 
Pudasjärveltä konekaup-

piaiden kiertue jatkui Torni-
oon, Rovaniemelle ja Kuusa-
moon. 

Heimo Turunen
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89€

●	magneetti	USB-laturi
●		iskun-	ja	vedenkestävä
●	takuu	10	vuotta

Aito Alkuperäinen Armytek 
WizArd pro vAlAisin

LAHJAT PUKINKONTTIIN!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi
Olemme avoinna ma-pe klo 9-17, 

la 19.12. klo 9-13, su 20.12. klo 11-15, 
jouluaattona liikkeemme on suljettu.

Olemme avoinna ma-pe klo 9-17, la 19.12. klo 9-13, su 20.12. klo 11-15, 
jouluaattona liikkeemme on suljettu.

39€

nedis rAdio 
●		hyvä	kuuluvuus
●	AUX	liitäntä

129€

WilfA Xplode vitAl 
tehosekoitin
●	Teho	1200	W
●	Kolme	automaattiohjelmaa
●	Jäänmurskaus,	smoothie	ja	puhdistus
●	Tilavuus	1,8	l
●	Moottorin	takuu	5	vuotta

89€

WilfA Activlife 
tehosekoitin
●	Lasikannu	800	ml	
●	2GO-pullo	500	ml	
●	6	terää	ruostumatto-
masta	teräksestä

●	Teho	800W

mum48A1

●	teho	600W
●	teräskulho	3,9	litraa
●	vispilä,	vatkain	ja	taikina-
koukku

●	vihannesleikkuri

139€

Bchf216B 

●		2	in	1	varsi-imuri
●		vaihdettava	akku
●		toiminta-aika	40min

●		irroitettava	suulakkeen	
harja

159€

99€

s5583/10

●		tunnin	latauksella	60	min	ajoaikaa
●	voidaan	käyttää	myös	geelin	tai	
vaahdon	kanssa	

85€

3010s Wet And dry 

●	voidaan	käyttää	geelin	tai	
vaahdon	kanssa

●	100%	vesitiivis

●	tunnin	latauksella	45	min	
käyttöaika

25€
leikkisAhA

●		nopeasti	kuivaavat
●	ei	haurastuta	tai	koveta	
nahkaa/kumia

kenkien kuivAAJA

●		integroidut	henkselit
●	 lumilukot	nilkoissa
●	Pitkät	kaksisuuntaiset	vetoketjut	
lahkeissa	helpottaa	pukeutumista

poro lämpöhAAlAri

149€

39€

●		tuulen-	ja	vedenpitävä
●	lämmin	kuituturkisvuori

●		alkuperäinen	ruotsalainen
●	erittäin	lämmin
●	vedenpitävä

lämpösAApAs

8450€
eXtrA lämmin tAlvikäsine

32€
Johdoton vArsi-imuri   

36€

●		tuulen-	ja	vedenpitävä
tegerA tAlvikinnAs  

26€

●		tuulen-	ja	vedenpitävä
tegerA tAlvisormikAs

●		kevyt	
●	lämpövuori
●	pitopohja

Arktis tr Xl+ 
tAlvisAApAs  

159€

59€

BlAck edition 
hAmmAshArJA 
+kotelo

pArtAkone

pArtAkone

kAhvinkeitin 
●	irrotettava	vesisäiliö

59€

yleiskone

●	värit:	valkoinen	ja	musta

WilfA Wk-5W 
vedenkeitin

39€

●	värit:	valkoinen	ja	musta

WilfA to-1W 
leivänpAAhdin

49€

nedis lämpöhuopA  
●	140x160	cm
●	3	lämpöasetusta
●	kaksi	irrotettavaa	
säädintä

●	konepestävä

39€
nedis lämpötyyny 
●	42x32	cm
●	6	lämpöasetusta
●	irrotettava	säädin
●	konepestävä

29€

stigA  st 5262 p Ws 250 
kAksivAiheinen 
lumilinko 1295€

stigA st 5266 p Ws 
300 kAksivAiheinen 
lumilinko

1495€

st 4262 p Ws 210 
kAksivAiheinen 
lumilinko

865€

st 230 
kAksivAiheinen 
lumilinko 1799€

st 227 
kAksivAiheinen 
lumilinko 1649€

LINgOT KAsATTUNA JA 
KOeKäyTeTTyNä,

 TArvITTAessA myös 
edULLIsesTI 

KOTIINKULJeTeTTUNA.

mIeTITKö 
mITä LAHJAKsI? 

ANNA LAHJANsAAJAN 
vALITA PUOLesTAsI. 

HANKI meILTä 
LAHJAKOrTTI 

esim. Autonhoito palveluihin.

kAyo fusion  
110 lAstenmönkiJä         
●	109	cc
●	puoliautomaattivaih-
teisto	pakilla

1190€
+	toimituskulut	60€

inserA muffle 
26” 21v. fAtBike    

449€

UUTUUs!

20€leikki-
kypärä

pro2 2500 


