
MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot
-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt
 (kotikäyntejä Sarakylän alueella)

KOTIHOITOPALVELUT PÄIVI JUNNA 
(KH, LYMFATERAPEUTTI)

Ajanvaraukset p. 050 347 0261, 0500 558 368
Jukolantie 6, Pudasjärvi

- hieronta, lymfaterapia
- (avustavat kotipalvelut alkavat 
 myöhemmin)

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

AVOIMET OVET 
pe 13.2. klo 10-16

Tarjoilua. Tervetuloa! 

nro 6 2015

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 11.2.2015

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

Kauttamme myös 
ilmastointikanavien 

putsaukset, kysy tarjous!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 

• puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja patteriverkostojen 
saneeraukset Uponor-

komposiittiputkistolla.

Tule ja 
pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

kaupan sopineille 

kylpylälahjakortti 

kaupan päälle!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulukurssit alkavat 
maanantaina 16.2. klo 17 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: 
ke 11.2., ke 18.2., ja ke 25.2. 

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

liiku ja nauti!

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

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

299,-

Perinteinen aktiivi-
hiihtäjän paketti

salomon

laskettelu-
kypärä

sis. 
• sukset 
• siteet 
• monot

stoneham
hiihtopuku

99,-
(278,-)

(198,-)

snow troop

39,-
huom!
Viime kauden 
luistelusuksia

-50 %
OVH

laskettelu-
lasit

alk.24,90

järvinen 
lapponia 
metsäsukset 
saapuneet!

uutuus!Ostamme Pudasjärven alueella 
harvennus- ja energiapuuleimikoita.

Ahti Väyrynen
Puh. 050 301 5972

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

SYÖTE
TALVINENTALVINEN

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

15 €
/KK

(norm. 19,95 €/kk) + korttimaksu 
3,50 €/kk, 6 kk määräaikainen
sopimus. Kokonaishinta 125,85 €.

Ensimmäiset 3 kk

19 95 €
/KK/6 KK

(norm. 24,95 €/kk) + korttimaksu 
3,50 €/kk. 6 kk määräaikainen
tilaus, kokonaishinta 140,70 €.

19 95 €
/KK/6 KK

(norm. 24,95 €/kk) + korttimaksu 
3,50 €/kk. 6 kk määräaikainen
tilaus, kokonaishinta 140,70 €.

1490 €
/kk/12 kk

jonka jälkeen 12 kk 19,90 €/kk
24 kk sopimus yhteensä 417,60 €

Veppi 4G Teho Tehokäyttäjän nettiliittymä 
tabletiin tai mokkulaan.
• Toimii 3G- ja 4G-verkossa
• Rajattomasti kotimaan tiedonsiirtoa
• Maksiminopeus 4G-verkossa
   50 Mbit/s (vaihteluväli 5-40 Mbit/s)

6 ensimmäistä
kuukautta
kaupan päälle.
(norm. 4,95 €/kk)
DNA:n liittymäasiakkaille.

1990 €
/kk/12 kk

jonka jälkeen 12 kk 29,90 €/kk
24 kk sopimus yhteensä 597,60 €

Supernopea netti, jossa teho
ei lopu kesken.
• Toimii 3G- ja 4G-verkossa
• Rajattomasti kotimaan tiedonsiirtoa
• Maksiminopeus 4G-verkossa
   150 Mbit/s (vaihteluväli 5-80 Mbit/s)

2480 €
/KK/24 KK

Norm. 34,50 €/kk,
ilman määräaikaista sopimusta

Rajaton huippunopea netti
Rajaton määrä puheluita
Rajaton määrä viestejä
(koskee käyttöä kotimaassa)

6 ensimmäistä
kuukautta
kaupan päälle.
(norm. 4,95 €/kk)
DNA:n liittymäasiakkaille.

OSALLISTU 
ARVONTAAN!

Levin matkan
arvo n. 2600 €!

LÖYDÄ TALVILAJISI

DNA tuo alppihiihdon MM-kisat ja muun huippuviihteen luoksesi.

6 ensimmäistä
kuukautta
kaupan päälle.
(norm. 4,95 €/kk)
DNA:n liittymäasiakkaille.

2480 €
/KK/24 KK

Norm. 34,50 €/kk,
ilman määräaikaista sopimusta

Rajaton huippunopea netti
Rajaton määrä puheluita
Rajaton määrä viestejä
(koskee käyttöä kotimaassa)

6 ensimmäistä
kuukautta
kaupan päälle.
(norm. 4,95 €/kk)
DNA:n liittymäasiakkaille.

Nauti hiihdon MM-kisoista ja suosikkiviihteestä missä vain, milloin vain.

Koe ampumahiihdon MM-kisojen huippuhetket missä ikinä oletkin.

LÖYDÄ TALVILAJISI

Liigan playoff -matsit alkavat
– älä missaa sekuntiakaan!

Ole Jokereiden
matkassa, kun KHL:n
playoff -pelit
pyörähtävät käyntiin.

Hiihtoa, mäkihyppyä, yhdistettyä ja 
leff amaratoneja – kaikki lempilajisi 
on nyt MTV Total -kanavapaketissa.

19 95 €
/KK/6 KK

(norm. 24,95 €/kk) + korttimaksu 
3,50 €/kk. 6 kk määräaikainen
tilaus, kokonaishinta 140,70 €.

95 95 

Mikä on talvilajisi?
Alppihiihto, mäkihyppy, jääkiekko
vai leff amaratonit?

Osallistu arvontaan myymälässä
ja voita Levin matka neljälle!
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Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy

Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Sun kanteleesi kauniisti taivaassa nyt 
soi…

Usein olit ompeluilloissamme soit-
telemassa. Vanhainkotona ja sairaalassa 
soitit ja lauloit. Sepitit sanat, sävelen ja 
soitit. Emmepä arvanneet, kun vanhem-
piesi ja sisarusten kanssa Hetekylästä 
tänne Valkeisjärven rantaan tulitte vii-
sikymmentäluvun alussa, että sinulla oli 
sellainen syntymälahja Luojalta saatuna.

Niin rakensitte asutustilan talon – 
te lapset - isän ja apumiesten kanssa.

Tytöt pärekorilla sahanjauhoja (pu-
rua) vintille vinssasivat lautaseinien 
täytteeksi.

Sitten olisi pitäny rakentaa eläinsuo-

ja ja raivata peltoja.
-En jaksa, oon vanha mies – luovu-

tan valtiolle takaisin, isäsi sanoi. Niin te-
kivät äitisi ja isäsi. Siirryitte Kurenalle 
vanhusten palvelutaloon. Äitisi ja isäsi 
kuoltua jäit sinä, Erkki, siihen asumaan 
Anja-siskon kanssa. Toiset tytöt olivat 
jo töissä, suurin osa Ruotsissa. Vanhin 
veljesi, Eino, armeijasta päästyään meni 
Rovaniemen voimalaitokselle töihin. 
Siellä hänen poratessaan terä osui so-
ta-ajan pommiin, joka räjähti. Eino me-
nehtyi siihen. Paavo-veljesi hukkui Val-
keisjärven syysjäihin 1958.

Asuit yksin, ystäviä sinulla oli ja he 
kävivät kylässä. Hivuttava sairaus uuvut-

ti sinut 3.12.2014. Sait siirtyä ikijouluun, 
rakkaittesi luo. 

Kaunis siunaustilaisuus oli Pudas-
järven siunauskappelissa. Kirkkoherra 
Rauhala sinut siunasi. Kanttori Piirainen 
lauloi ja soitti. Mun kanteleeni kauniim-
min taivaassa kerran… nyt se soi.

Hilma-äitin muistotilaisuudessa olit-
te te kaikki lapset ja lauloitte äidin lem-
pilaulun:

Taivaassa on mun kotini, ja sinne on 
mun matkani.

Ah, sinne kaipaa henkeni ja sinne 
kaipaa rintani. (Siionin laulu 151)

Varmaan monesti näin äitisi huokai-
li arjen keskellä, kun isäsi kanssa teitä 

kasvatti.
Nyt kaikki sisaresi eivät olleet si-

nua saattamassa, erilaisten sattumien 
vuoksi. Kaunis oli kukkakumpu hau-
dallasi. Vanhimman sisaresi, Siirin, koto-
na vietimme lämminhenkisen muisto-
tilaisuuden. Soittajaa ei ollut, oli sinun 
kanteleesi – ei se soinut… Lauloimme 
kiitokset Siirille perheineen, sekä kaikil-
le perhettä tilaisuuden järjestämisessä 
auttaneille.

Erkkiä kiitollisuudella muistaen
naapuri Valkeisjärvellä

Erkki Ilveksen muistolle

Ensi sunnuntaina on laskiaissunnun-
tai. Itselleni tulee laskiaisesta mieleen 
mansikkahillolla ja kermavaahdolla täy-
tetty laskiaispulla. Kuulin hiljattain, että 
nyt on kehitelty perinteisen pullan li-
säksi laskiaistortilla. Pullataikinasta lei-
votun tortillakuoren sisään laitetaan 
hilloa ja kermavaahtoa, minkä jälkeen 
tortilla kääritään ja lisukkeet voi syödä 
sotkematta suupieliään.

Mutta mitä se haittaa, jos laskiais-
pullaa syödessä sormet ja suupielet 
sotkeutuu? Elämämme on enemmän 

tai vähemmän sottaamista. Itse aina-
kin sottaan muutoinkin kuin pelkäs-
tään sormia ja suupieliä laskiaispullan 
lisukkeilla. Myönnän olevani sotkuun 
taipuvainen niin arkielämässä kuin ku-
vainnollisesti. Se on osa minua. Sanoi-
sin, että se osa ihmisyyttä. Tällaisia me 
ihmiset olemme. Sottapekkoja. 

Onneksi eräällä herralla, siis Her-
ralla, on meille sottaajille kunnon pesu-
välineet valmiina. Näistä pesuvälineistä 
saamme kuulla myös paastonaikana. 
Paaston päättyessä meille koittaa var-

sinainen kaiken kirkastava ja valkaiseva 
pesulapäivä, jonka tehoa ja vaikutusta 
tulee aika-ajoin ihmeteltyä. Onnek-
si tämä pesulapäivä ei ole vain ker-
ran vuodessa, vaan tämä Herran pesu-
la on joka päivä avoinna meille kaikille 
ja vieläpä ilmaiseksi. Reilua. Sitä se rak-
kaus on.

Joten... Vaikka meille sottapekoille 
olisi tarjolla siististi nautittava laskiais-
tortilla, en aio sellaiseen kajota. Syön ja 
nautin ihan peruslaskiaispullaa. Tulkoon 
sotkuja. Kyllä minä rohkenen sottai-

suuteni myöntää. Kun sottaan elämäni, 
itseni ja lähimmäisteni kanssa, niin on 
lohdullista tietää, että Herran pesula-
palvelu toimii. Takuuvarmasti.

Marko Väyrynen
Pudasjärven 
seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja

SOTTAPEKAN LASKIAISTORTILLA

YHTEIS-
VASTUUTA-
PAHTUMA 

kaikenikäisille seurakunta-
kodilla to 19.2 kello 11 – 18. 

Ohjelmassa mm.
 rukouspolku, onnenpyörä, 

askartelua, satuhetki,  
pallomeri, arvontaa, 
makkaran paistoa, ja 

ruokailu kello 11 – 16, 
hernekeitto/kinkkukiusaus, 

kahvi ja pulla 6 €, 
perhelippu ruokailuun 10 £. 

Tapahtuman  tuotto 
yhteisvastuukeräykselle. 

Messu seurakuntakodissa 
su 15.2. kello 10, Juha Rau-
hala, Juha Kukkurainen, 
Jukka Jaakkola.
Tuhkakeskiviikon messu 
kirkossa ke 18.2. kello 18, 
Juha Rauhala, Keijo Piirai-
nen, Vox Margarita.
Muualle haudattujen muis-

tomerkin käyttöön ottaminen  
klo 19. Kirkkokahvit.
Kuorot:  Vox Margarita  ke 
11.2. kello 18, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 11.2. kello 13, 
kirkkokuoro to 12.2. kello 18.
Tulossa: Kairos-yhtyeen kon-
sertti seurakuntakodissa su 
22.2. kello 15.
Kirpputori Kanttorilassa kes-
kiviikkoisin  kello 10-13. 
Sauvakävely tiistaisin, yh-
teislähtö seurakuntatalolta 
kello 17.15. Sauvakävelyä n. 
1h, eli 3-4 km. Liepeessä kah-
vit ja hartaus, kävely Liepees-
tä takaisin srk-talolle n. kello 
19.00. Kahviraha KUA:n hy-

väksi.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa ei ti 17.2. tervetuloa 
yhteisvastuutapahtumaan 
torstaina.
Perhekerho: Perhekerho seu-
rakuntakodissa  ke 11.2 ja 
to 12.2. kello 10-13. Iltaper-
hekerho to 12.2. kello 16.30-
18.30. Sarakylän perhekerho 
ke 11.2. kello 11.  Ensi viikol-
la ei ole perhekerhoja, terve-
tuloa yhteisvastuutapahtu-
maan to 19.2. kello 11 alkaen.
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa per-
jantaisin kello 9.30 -12. Park-
kiin otetaan etukäteen 15 

ilmoittautumista.  Ilmoittau-
tumiset (08) 882 3100. 
Satumuskari Hopeatiuku  pe 
13.2.  seurakuntakodissa klo 
10.30-11.15 
Rauhanyhdistykset: Käsityö-
ilta Sarakylässä Pasi Kumma-
lalla  pe 13.2. kello 19,  laulu-
seurat Elsa Puhakalla su 15.2. 
kello 19 ja lähetysseurat Sara-
kylän kappelissa ke 18.2. kel-
lo 19. Vuosikokousseurat Ku-
renelan ry:llä su 15.2. kello 17.
Kastettu:  Aatos Eemeli Lau-
hikari.
Haudattu: Esko Ensio Parkki-
la  69 v.

Suojalinnan tiloissa alkaa 
uusi toimintamuoto pu-
dasjärveläisille lapsiper-
heille. Ajatuksena on jär-
jestää kevään jokaisena 
kuukautena lapsiperheil-
le suunnattu tapahtuma. 
Voisiko sanoa, että mini-
leiripäivä. Kesseli on lähes 
kymmenen vuoden ajan 
järjestänyt leiripäiviä lap-
sille Vienan Karjalassa. 

Useat sadat lapset ovat 
nauttineet ja kokeneet 
vuosien varrella mitä eri-
laisimmista leiriohjelmis-
ta. Nyt haluamme tuoda 
hiukan muuteltuna samo-
ja ohjelmia pudasjärvisten 
lasten ja varhaisnuorten 
iloksi. Haluamme jokai-

Ystävänpäivän perhetapahtuma
sessa tapahtumassa esitel-
lä jonkun lapsen tai perheen, 
jota olemme Vienan Karja-
lassa auttaneet. Viesti autta-
misesta havainnollistetaan 
muutamien kuvien kautta ja 
samalla kerromme ystävä-
lapsitoiminnastamme.

Leiripäivän ohjelmat si-
sältävät aina mukavia jouk-
kuekilpailuita, havainnollista 
opetusta Raamatun kerto-
muksista ja joukkuepalkinto-
ja. Leiripäivään voi tulla yk-
sin, kaverin, vanhempien tai 
isovanhempien kanssa. Par-
haimmillaan leiripäivä voi 
olla: tutustumista uusiin ka-
vereihin tai asiaan, yhdessä 
kasvamista, yhteisöllisyyttä, 
auttamisen ymmärtämistä ja 

hauskaa yhdessäoloa. Lei-
ripäivään voivat tulla kai-
kenikäiset. Ensimmäiseen 
perhetapahtumaan tulee 
vierailijaksi poromies Sep-
po Huitsi ja hänen mukava 
poronsa. Tiedossa on siis 
mukavaa poroajelua kai-
ken muun mukavan lisäk-
si. Tapahtuma on la 14.2. 
kello 12-14 Pudasjärven 
Suojalinnan tiloissa. 

Tapahtuman sisällös-
tä vastaa Kesseli ry. Yh-
teistyökumppanina ovat 
Työpetari ry ja Pudasjär-
ven kaupunki.

Ape Nieminen

Rimmillä oli keskiviikko-
na 28.1. Nuorten Valtuus-
ton kokous. Kokoukseen 
osallistuivat valtuuston 
yläkoululaiset jäsenet sekä 
toimintaan tutustuva ysi-
luokkalainen. Kokouksessa 
käsiteltiin asioita hakemuk-
sista muihin hankkeisiin. 
Päätimme muun muassa 
Osaava hankkeen edusta-
jaksi Olga Oinas-Panuman 
ja Suomi 100 vuotta -hank-
keen edustajat luokka-as-
teittain. Ysiltä mukana on 
Olga Oinas-Panuma, kasil-
ta Tuulianna Tuohimaa ja 
seiskalta Sakari Jokikokko. 

Nuorten 
Valtuusto koolla

Ennen kokousta täytim-
me Nuorten toiminta- ja ke-
hittämistukihakemuksen 
ja saimme olla mukana sen 
täytössä. Hakemuksen täyt-
täminen oli monimutkaista 
ja hetkittäin hankalahkoa, 
mutta nyt hakemus on täy-
tetty ja toivottavasti matkal-
la kohti hyväksyntää. 

Nuorten Valtuusto kiittää 
ja kuittaa toivottaen 

hyvää ystävänpäivää!

Lotta Ojala
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

Hinta 35 €/tunti/auto
(harjoittelu omalla vastuulla)

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

Hinnat voimassa 
to-su 12.-15.2.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

 
Juhla Mokka  
KAHVI
500 g (6,67/kg) 
myös tumma paahto  
rajoitus: 1 erä/talous

 
Vital 
MEHUJUOMAT
1 l (0,99/l)  
rajoitus: 3 tlk/talous

HK marinoitu 
VILJAPORSAAN 
SISÄFILEE
n. 650 g

699
kg

299
pkt

Valio  
Hyvä suomalainen Arki 
JUUSTOVIIPALEET
400-500 g (5,98-7,48/kg)

Kariniemen 
KANANPOJAN  
MINUUTTIPIHVIT
350-390 g (10,23-11,40/kg)

399
rs

595
 
Tuore kokonainen  
KIRJOLOHI
Suomi, rajoitus: 2 kalaa/talous

kg

Ilman korttia 14,29 kg

-51 % -25 %

Ilman korttia 5,35 rs (13,72-15,29/kg)

1€
ERÄ HEDELMIÄ  
JA VIHANNEKSIA
 

kg/rs/ps/ 
nippu

ERÄ

Ilman korttia 5,39 pkt (10,78-13,48/kg)

-44 %

Ilman korttia tai yksittäin 4,25 pkt (8,50/kg)

-21 % -46 %

pkt310€ 099
tlk

Ilman korttia 1,85 tlk (1,85/l)

Putaan pullan 
konsulentti 
maistattaa 
uutuuksia 

torstaina 12.2.

Verkkispaja 
- Karhupajan uusi toimintamuoto

Karhupajan nuoret ja val-
mentajat ovat uusiutumis- 
ja muutosmyönteistä väkeä. 
Keramiikkapajan valmen-
tajan siirryttyä toisiin tehtä-
viin keramiikkapajatilat oli 
mahdollista valjastaa toi-
senlaiseen käyttöön. Yhteis-
tuumin päätettiin tehdä ti-
loista uusi-ilmeinen kaikille 
nuorille tarkoitettu vapaa-
ehtoiseen ja asiakastarveläh-
töiseen toimintaan sopiva 
kokoontumispaikka. Nuoret 
purkivat tarpeettomat hylly-
köt, valitsivat ja maalasivat 
nuorekkaan ja pirtsakan tur-
koosin värin seinille. Kalus-
tamiseen käytettiin muista 
tiloista siirrettyjä huoneka-
luja ja Työpetarilta kirpputo-
rilta hankittuja huonekaluja, 
jotka nuoret itse kunnostivat 
mieleisikseen. Nuorten kes-
kuudessa järjestettiin nimen-
ehdotustilaisuus uudelle pa-
jatilalle. Useiden ehdotusten 
joukosta nimeksi valittiin 
Verkkispaja.

Verkkispajalle odotetaan 
saapuvaksi nuoria, joilla ei 
ole töitä, koulutuspaikkaa 
tai ovat jostain muusta syys-
tä jääneet toimettomiksi. 
Verkkiksen tiloihin ovat erit-

Verkkispajan toimintaa esittelemässä nuorille lähihoitaja-
opiskelija Mari Laakkonen ja yksilövalmentaja Sointu veivo.

täin tervetulleita nuoret joko 
yksin tai ryhmissä. Nuoret, 
joilla on toimintaideoita saa-
vat Verkkispajan ohjaajal-
ta ja valmentajilta ohjausta, 
apua ja tukea ideansa kehit-
tämiseen ja eteenpäin vie-
miseen. Kaikkea tätä tukea 
saavat nekin nuoret, jotka 
eivät vielä tiedä mitä halu-
avat tehdä. Verkkiksen oh-
jaaja ja pajan muut valmen-
tajat opastavat koulutukseen 
hakemisessa, työkokeilu- ja 
työpaikkojen etsimisessä, 
paperiasioiden hoitamisessa 
ja kaikissa muissakin kimu-
ranttisissa asioissa. Verkkik-
seen tuleminen ei edellytä 
lähettävää tahoa eikä sitou-
tumista mihinkään. 

Verkkispajan tila ei kui-
tenkaan ole mikään tabula 
rasa (tyhjä taulu), sillä siel-
lä on mahdollisuus omaeh-
toiseen kädentaidolliseen, 
taiteelliseen, medialliseen, 
omien taitojen käyttöön ot-
toon tai muihin pajan toi-
mintoihin liittyviin tekemi-
siin osallistuminen. Tämän 
toimintamuodon kautta on 
tilaisuus omaehtoisesti pa-
lauttaa mahdollisesti huk-
kaan joutunut arjenhallinta/

päivärytmi, opetella kans-
sakäymistä toisten nuorten 
ja aikuisten kanssa, opetel-
la halutessaan pajalla ohjat-
tuja työtaitoja, saada työko-
kemusta ja perustaa omien 
mieltymysten mukaisia toi-
mintaryhmiä kavereiden 
kanssa. Tämä tila ja toiminta-
muoto tarjoavat oivan mah-
dollisuuden osallistumiseen 
ja omien asioiden eteenpäin 
viemiseen työttömille nuo-
rille, niin koulutusta vailla 
oleville kuin ammattitutkin-
non suorittaneille. 

Verkkispajan ovet ovat 
auki ja tulijat tervetulleita 
arkisin aamukahdeksasta il-
tapäivä viiteentoista. Karhu-
pajan yksilövalmentajalta ja 
työvalmentajilta saa lisätie-
toja Verkkiksen ja Karhupa-
jan toiminnasta ja palveluis-
ta.

Nuori, käytä mainio osal-
listumismahdollisuutesi ja 
tule tutustumaan Verkkik-
sen ideaan!

Sointu Veivo,  
yksilövalmentaja 

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Ihania, Erilaisia, 
myös Valmiita 
Lahjapaketteja 
Ystävillesi ja 

Omalle Kullalle 
löydät meiltä!

MUISTA YSTÄVÄÄ 14.2.

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  
●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

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

MYYDÄÄN 
Tuoretta ja herkullista liharotuista 

Texel-KARITSAA hienopaloiteltuna ja pakattuna. 
Toimitus ennen pääsiäistä, 

jakelureitti Pudasjärvi-Kiiminki-Oulu. 
Kysy lisää 045 324 9675/ Mirka Pääkkö 
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Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

KOKOKATSASTUS

Tällä kupongilla!

55,-

%

%

Rekisteröintejä

Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Runsas alennus hinnoissa 
-20-50%

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161

Kahvi 
+ pulla 
1 €.

ma-ke  11–17, to 11–15, pe 11–18

VARASTON 
TYHJENNYSMYYNTI

Tule ja valitse sinulle sopivaa lasten ja 
aikuisten vaatetavaraa ostoskassi täyteen,  
maksa 2 €/pussi (merkityt pöydät). 

Kierrätystorilta toppahousut, pipot, takit 3-5 €, 
farkut 3 €, kengät 1-3 €, verhot, astiat, 
sohvat, ruokapöydät ja tuolit, pesukone, 
jääkaappi-pakaste, mikro jne.

Tervetuloa!

Arvomme joka viikko kävijöiden kesken ostoskortin.

Pudasjärven kaupungin katujen hoito- ja kunnossapidon hoitaa 
Destia. Urakkaan kuuluu lumenpoisto, pinnan tasaus, liukkauden 
torjunta, kevyenliikenteen väylien hoito. Liittymiin kertynyt lumi 
on kiinteistön haltijan vastuulla, eikä sitä saa varastoida tiealueel-
le. Myös kiinteistön piha-alueen lumet on pidettävä kiinteistön 
puolella, eikä niitä voi viedä tiealueelle. Ajoneuvojen säilyttämi-
nen tiealueella siten, että tien kunnossapito vaikeutuu, voi aiheut-
taa ylimääräistä lumen poistoa ja kustannukset peritään ongelman 
aiheuttajalta. Kaikenlainen lumien kasaaminen väylille on kielletty 
ja vahinkotilanteessa kasaaja on vastuussa syntyneestä vahingos-
ta. Myös lumien varastointi toisten kiinteistöille tai puistoalueel-
le edellyttää kiinteistön omistajan lupaa. Kaupungilla on virallinen 
lumenkaatopaikka Heteharjussa jonne ylimääräiset lumet, jotka 
eivät mahdu esimerkiksi kiinteistölle voidaan ajaa. Näistä lumis-
ta pitää ilmoittaa kaupungille ja niistä peritään varastointimaksu 
0,40 €/m3. Keskustelua on ollut nyt lumisena talvena kaupungin 
roolista katujen kunnossapidossa. Katujen kunnossapitolain mu-
kaan kunta voi edellyttää kiinteistönhaltijalta seuraavia tehtäviä.

Tontinomistajan tehtävät
Tontinomistajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin koh-
dalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurat-
tujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajal-
le. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee 
pitää lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liu-
kastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä 
kuuluu myös tontinomistajalle.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapi-
dosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja 
jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualu-

een keskilinjaan saakka.
Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin 

etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella 
roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Jos täl-
lä alueella on istutuksia, ne hoitavat kunta. Tontinomistajalla tar-
koitetaan myös tontin vuokraajaa.

Kunnan tehtävät
Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- 
ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istu-
tusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella.

Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle 
kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaa-
napito on kunnan vastuulla.

Lainaus Pudasjärven  
rakennusjärjestyksestä:
Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja su-
lamisvesien haitaton johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuiva-
tusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Kiinteistön lumienkeräys ja varastointi tulee suorittaa siten, 
että pysytään oman kiinteistön puolella ja sulamisvedet eivät jou-
du naapurin kiinteistölle.

Jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnol-
lista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, 
jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä, kiinteis-
tön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toi-
menpiteestä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. MRL 165 §.

v. tekninen johtaja 
Eero Talala

Lumien käsittely Pudasjärven taajamassa

Pudasjärven Osuuspankin 
toimitusjohtaja Teuvo Perä-
talo esitteli maanantaina 9.2. 
paikallislehdille pankin vii-
me vuoden toimintaa ja ker-
toi myös tämän vuoden nä-
kymistä sekä pankin Suomi 
nousuun -kampanjan. 

-Yleinen talouden epävar-
muus ja ennätysmatala kor-
kotaso leimasivat mennyttä 
pankkivuotta. Tästä huoli-
matta Pudasjärven Osuus-
pankin toiminta kehittyi 
kauttaaltaan positiivisesti ja 
vakaasti. Tuloksellisesti vuo-
si 2014 oli jopa ennätykselli-
nen, kertoi Perätalo.

Pudasjärven väkimäärän 
laskusta huolimatta Osuus-
pankki sai 274 uutta asia-
kasta ja asiakasmäärä kasvoi 
76:lla. Uusia asiakasomista-
jia tuli 194 ja asiakasomista-
jien määrä nousi 60:llä. Vuo-
den lopussa asiakkaita oli 12 
963 ja asiakasomistajia 6 168.

Perinteinen pankkitoimin-
ta kasvoi vajaan prosentin. 
Luottokanta nousi 133,7 mil-
joonaan euroon ja talletuk-
sia vuoden lopussa oli 126,8 
miljoonaa euroa. Uusia luot-
toja nostettiin 24,2 miljoonaa 
euroa, mikä oli 2,2 miljoo-
naa euroa vähemmän kuin 
edellisvuonna. Asuntoluot-
tokanta kasvoi liki neljä pro-
senttia ja vahvemmin kuin 
valtakunnassa yleensä. Vuo-
den loppukuukausien aikana 
myös yritysluottojen kysyntä 
oli varsin hyvällä tasolla.

Viime vuonna käyttöön 
otettu Tuotto-osuus kiinnos-
ti asiakasomistajia. Tuotto-

Suomi nousuun - Pudasjärven 
Osuuspankki mukana kampanjassa

osuuksia merkittiin vuoden 
kuluessa 5,9 miljoonaa euroa. 
Myös muilla säästämis- ja si-
joitustuotteilla oli hyvä ky-
syntä. Rahastosäästäminen 
kasvoi 24,4 prosenttia ja si-
joitussidonnainen vakuutus-
säästäminen 22,1 prosenttia. 
Pankkitoiminnan kasvuksi 
kertyi 4,3 prosenttia, mikä on 
valtakunnan lukuihin näh-
den hyvällä tasolla, iloitsi Pe-
rätalo.

Pudasjärven Osuuspan-
kille kertyi historiallisen 
suuri liikevoitto. Liikevoit-
to nousi 4,2 miljoonaan eu-
roon edellisvuoden 1,8 mil-
joonasta eurosta. Liikevoittoa 
paransi merkittävästi Pohjo-
la Pankki Oyj:n osakkeiden 
myynnistä saatu voitto 2,4 
miljoonaa euroa. Liikevoit-
toa tukivat myös korkokat-
teen nousu sekä kulusääs-
töt. Palkkiotuotoissa jäätiin 
edellisvuodesta, ja luotto-
jen arvonalentumisia kirjat-
tiin edellisvuotta enemmän. 
Luotto- ja takauskantaan 
suhteutettuna 207 920 euron 
arvonalentumiset ovat kui-
tenkin matalalla tasolla.

Osuuspankin tuloksesta 
hyödytään laajasti. Asiakas-
omistajille kertyi viime vuon-
na op-bonuksia 479 000 euroa 
ja osuuspääomille esitetään 
maksettavaksi korkoja 129 
000 euroa. Tuloveroja mak-
setaan 775 000 euroa. Muu-
ten voittovarat jäävät vahvis-
tamaan pankin ennestäänkin 
vahvaa vakavaraisuutta. Tu-
loksen ja tuotto-osuuksien 
merkintöjen myötä Osuus-

pankin omat varat nousivat 
37,9 miljoonaan euroon ja 
vakavaraisuussuhde oli 77,2 
prosenttia.

Lähitulevaisuutta leimaa 
edelleen finanssitoimintaym-
päristön voimakas muutos. 
Talouskasvu on hidasta, ko-
rot pysyvät ennätysmatalal-
la, sääntely kiristyy ja asia-
kaskäyttäytyminen muuttuu. 
Yksi merkittävimmistä muu-
tostekijöistä lähivuosina on 
digitalisaatio. 

-Me pyrimme varautu-
maan digimurroksen tuo-
miin muutoksiin ja vaati-
muksiin, vakuutti Perätalo.

Perätalo esitteli pankin 
kampanjan: ”Suomi nousuun 
– OP on valmis”. 

-Yhteisömuotomme sal-
lii ja samalla myös velvoittaa 

meitä kantamaan vastuuta 
toimintaympäristöstämme. 
OP Ryhmä haluaa osaltaan 
tukea Suomen talouskehitys-
tä. Nyt on oikea aika selät-
tää pysähdys ja tehdä jotakin 
uutta ja erilaista. Tulemme 
tarjoamaan henkilöasiak-
kaillemme lyhennysvapaita 
vuoden 2015 aikana. Lyhen-
nysvapaata tarjotaan asunto-
laina-asiakkaille. Laina-asi-
ansa sopimuksen mukaisesti 
hoitanut asiakas voi saada 
6-12 kuukauden lyhennysva-
paan. Pankki ei tässä yhtey-
dessä peri lyhennysvapaasta 
erillistä palkkiota eikä lyhen-
nysvapaa vaikuta lainojen 
marginaaliin. Näillä ehdoilla 
tarjous on voimassa 31.5.2015 
saakka, kertoi Perätalo. HT

Toimitusjohtaja Teuvo Perätalo julkisti lehdistölle Pudas-
järven Osuuspankin viime vuoden tuloksen ja kertoi lähi-
ajan talousnäkymistä.

Kukka- ja hoivapalvelu Natural

Kauppatie 2 (Anon talo), 
93100 Pudasjärvi. P. 0400 517554

Ajanvaraus ma ja to klo 9-10
www.kukkahoivapalvelu.com

Koulutettu hieroja Maria Outila

Helmikuun 
ystävänpäivätarjous:
-kaikki hieronta-

lahjakortit 

-20 %
Tarj. voimassa 1.-28.2.
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Suomen eteläisin
tunturi on täynnä
tapahtumia

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

Iso-Syötteen Snowparkissa
kisataan ja lasketaan rennossa 
porukassa koko kausi
www.isosyotesnowpark.com

M
us

ti & Lysti 

Hauskaa tekemistä perheen pienimmille
 jo

ka
 vi

ikk
o

14.02. – 27.2.2015
Syötteen lumoa -akvarellinäyttely 
Syötteen luontokeskuksessa 

16.02.2015 – 10.3.2015
Syötteen luontokeskuksen 
filmiviikot 

20.02.2015 
Opastettu lumikenkäretki 
Teerivaaralle 

21.02.2015 
Valokuvausretki Syötteen 
kansallispuistoon 

05.03.2015 - 14.03.2015 
Rajalta Rajalle -hiihto 2015 

05.03.2015 
Hankihulinat 

07.03.2015 
Tanssiorkesteri Ässät 
Hotelli Iso-Syötteellä 

20.03.2015 
Eini & Boogie Hotelli Iso-Syötteellä 

21.03.2015 - 22.03.2015 
Lumilautaliiton ShowUp Iso-Syötteellä 

21.03.2015 
Elastinen Hotelli Iso-Syötteellä 

04.04.2015 
Pikkupääsiäinen 
Syötteen luontokeskuksella

04.04.2015 
Dingo Hotelli Iso-Syötteellä 

11.04.2015
Syöte-hiihto
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Arctic Span viehätys 
syntyy luontoyhteydestä 

- talven ja tunturin 
tuomisesta rentoon 

kylpyhetkeen.

OTPTRAVEL.fi         p. 0200 222 66

Iso-Syötteen rinteiden juu-
rella sijaitsevassa SyöteSho-
pin kaupassa viime vuoden 
lopulla vaihtui miehistö, 
Syötteen Keskusvaraamos-
ta tutun miehen, Juha Schro-
deruksen ryhtyessä uudeksi 
kauppiaaksi. Remontoiduis-
ta tiloista löytyy nyt vali-
koima, jota on täydennetty 
vastaamaan matkailijoiden 
tarpeita. Elintarvikkeiden li-
säksi löytyy matkamuistoja, 
pipoja, lapasia - - mitä Sitä 

- Meiltä löytyy myös 
pullonpalautusautomaat-

Valikoima matkailijan tarpeisiin
ti, Veikkauksen ja Matka-
huollon palvelut, itsehoito-
tuotteiden apteekkikaappi 
ja Alkon tilauspalvelupis-
te. Asiakkaiden käytössä on 
myös langaton internetyhte-
ys. Uutena on meidän oma 
paistopiste, josta saa tuoreet 
leivät ja pullat, kertoo Schro-
derus.

Vuosi vaihtui reippais-
sa merkeissä kun Syöt-
teelle saapui kiitettäväs-
ti ulkomaalaisia asiakkaita. 
Tammikuu oli perinteiseen 
tyyliin hieman hiljaisempi. 

Kevättä kohden luonto on 
valoisampi ja samalla alkaa 
hiihtolomasesongit. Muil-
ta alueen toimijoilta kuul-
tujen terveisien mukaan kii-
reisempään ollaan menossa, 
joten odotukset tulevasta 
ovat hyvät.

- Olen pitkään työsken-
nellyt kaupan alalla, mutta 
tämä on ensimmäinen ker-
ta elintarvikeliikkeessä. Elä-
mä menee eteenpäin ja tämä 
tuntui luontevalta jatkumol-
ta, sillä alue, sen sesongit ja 
asiakastyypit ovat tuttuja it-

SyöteShopissa on uusittu hyllyjärjestystä ja tuotteet ovat hyvin esillä.

SyöteShopissa palvelevat Kastanja Sankala, Marta Khvesko, Mirjami Särkelä ja Juha Schro-
derus sekä auttelemassa käy myös kiinteistön alakerrassa Syötteen keskusvaraamoa pyörit-
tävä Sari Ojala. 
selle, kertoo Schroderus ja 
jatkaa:

- Pitää sitä vähän olla 
haastetta kuitenkin, että säi-

lyy mielenkiinto. Uutena 
kauppiaana eniten haastetta 
on ollut valikoiman kokoa-
misessa. Tässä on kuitenkin 

herkällä korvalla kuunnel-
tu asiakkaiden toiveita, sil-
lä heille tätä kauppaa pide-
tään. 

Hemmotteluhetkiä ja arktisia elämyksiä
Reippaan ulkoilupäivän jäl-
keen mikä olisi mukavam-
paa kuin pulahtaa läm-
pimään porealtaaseen. 
Rentouttavia hetkiä voi nyt 
viettää Hotelli Iso-Syötteen 
uuden Arctic Span altais-
sa. Pientä hemmotteluakin 
on luvassa hotellin uudessa 
kauneushoitolassa.  Jouluk-
si avatut uutuudet on otettu 
hyvin vastaan, kertoo idean 
isä ja hotellin yrittäjä Juha 
Kuukasjärvi.  Polskijoita on 
riittänyt mukavasti ja kii-
tostakin on saatu.

- Arctic Spa ei ole perin-
teinen, iso kylpylä, vaan 
meidän ympäristöömme ja 
tunnelmaamme sopiva ko-
konaisuus.  Hotellin uima-
altaaseen on rakennettu ve-
sihierontapisteitä. Tilasta 
vie ovi ja lämmitetyt kulku-
tiet ulkoterassille, jossa on 
kaksi poreallasta. Terassin 
seinät rakentuvat jäästä ja 
tilaa koristavat jääveistok-
set, kertoo Kuukasjärvi.

Tunnelmallinen valais-

tus kehystää näköalaa, joka 
yltää tunturin tykkylumi-
maisemiin, revontuliin ja 
tähtitaivaalle. Arctic Span 
viehätys syntyy luonto-
yhteydestä - talven ja tun-
turin tuomisesta rentoon 
kylpyhetkeen. Kylpyläko-
konaisuutta täydentää uusi 
hoito-osasto, jossa yrittäjä 
Anna Partanen tarjoaa eri-
laisia kauneus- ja hyvin-
vointipalveluita. 

Pohjoisen  
parasta majoitusta
Vuosi uusien palveluiden 
saattelemana on lähtenyt 
hyvin käyntiin. Helmikuun 
varaustilanne näyttää jopa 
viimevuotista paremmal-
ta. Muita kuulumisia kysyt-
täessä Kuukasjärvi kertoo, 
että Hotelli Iso-Syöte sai hy-
vää huomiota matkailusi-
vusto Tripadvisorilla. Mat-
kailuyhteisö Tripadvisor 
valitsee vuosittain parhaat 
hotellit kussakin maassa. 

Voittajien valinta tapahtuu 
matkailijoiden arvioiden 
perusteella ja on näin ai-
toon asiakaskokemukseen 
perustuva.

Hotelli Iso-Syöte sijoit-
tui matkailijoiden arvoste-
luissa Suomen viidenneksi 
parhaaksi hotelliksi. Neljä 
ensimmäistä sijaa menivät 
pääkaupunkiseudulle, joten 
pohjoissuomalaisittain si-
joitus oli aivan kärkisijalla.

- Olemme todella iloisia 
koko Syötteen alueen puo-
lesta tästä saadusta tun-
nustuksesta. Meille tullaan 
hakemaan puhdasta luon-
toa ja rauhaa, mutta lisäk-
si tarvitaan hyviä palvelui-
ta. Tällainen tunnustus on 
kaikille meidän tekijöillekin 
loistava kiitos hyvin teh-
dystä työstä ja tämän pääl-
le on hyvä rakentaa uusia 
suunnitelmia, kertoo Hotel-
li Iso-Syötteen toimitusjoh-
taja Juha Kuukasjärvi.
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ABC Pudasjärvi, 
avoinna 6-24

Täydellinen tauko 
antaa energiaa

KAHVI JA
CROISSANT

990

290

Ilman S-Etukorttia 12,90
Voimassa 31.3. asti

POSSUNLEIKE
MUSTAPEKKA-
JUUSTOKASTIKKEELLA
150 G

Ilman S-Etukorttia 3,95
Voimassa 31.3. asti
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 www.pudasjarvi.fi 

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

AUKIOLOAJAT
Uinti- ja kuntoiluaika päättyy puoli tuntia ennen hallin sulkemista. 
Lippukassa suljetaan tunti ennen hallin sulkemista.

Maanantai  12.00-20.00
Tiistai   6.15-20.00
Keskiviikko  12.00-20.00
Torstai   6.15-20.00

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi • www.esasarkelaky.fi

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

Ahmatuvan latukahvila si-
jaitsee Syötteen kansallis-
puiston siimeksessä, Ah-
mavaarassa. Ahmatuvan 
latukahvilasta saa ostaa läm-
mintä juomaa tai pientä 
purtavaa. Latukahvila tun-
netaan suussa sulavista 
munkeistaan! Autiotupa 
palvelee yöpyviä retkeilijöi-
tä tuttuun tapaansa ja va-
raustupa toimii myös. Tu-
van lähistöllä on myös kota, 
jossa on tulentekomahdolli-
suus.

Tälle hiihtokaudelle Ah-
matupaan saatiin uusi kah-
vion pitäjä: Tommi Pinta-
mo-Kenttälä. Aikaisemmin 
mies on voidellut eräänkin 
hiihtäjän sukset ollessaan 10 
vuotta keskusvuokraamol-
la hommissa. Eli jos suksi ei 
tunnu luistavan, niin kahvi-
lan pitäjältä kannattaa kysyä 
voiteluvinkkiä.

- Edellinen Ahmatuvan 
pyörittäjä Janne Määttä an-
toi neuvoja, mitä kahvios-
sa kannattaa tarjota. Samalla 
sapluunalla mennään kuin 
ennenkin, Tommi lupaa.

- Ahmatuvalle ei pääse 
autolla, joten joka aamu saan 
tehdä muutaman kilometrin 
moottorikelkkalenkin luon-
tokeskukselta huoltoreittiä 
pitkin. Tänä talvenakin olen 
ollut ahne hiihtämään, jo-

Ahmatupa tunnetaan munkeistaan
ten varmasti hiihtolomalais-
ten esimerkki houkuttelee 
minutkin ladulle työpäivien 
jälkeen.

Hiihtolomaviikoilla 8-10 
latukahvila on avoinna päi-
vittäin kymmenestä kol-
meen. Lomien jälkeen la-
tukahvila palvelee samaan 
aikaan viikonloppuisin, pää-
siäiseen saakka. Pakkasra-
ja on -20 astetta. Lisätietoja 
latukahvilasta saat Syötteen 
luontokeskuksesta tai kahvi-
layrittäjältä.

Vaativaa ja leppoista 
latumaastoa
Ahmatuvan ladun lähtö-
paikka on Syötteen luonto-
keskuksessa, kertoo luon-
tokeskuksen hoitaja Oili 
Annila. Latu kulkee pää-
osin Syötteen kansallispuis-
ton alueella. Suosituin hiih-
tovaihtoehto on hiihtää 
Annintuvan ja Välituvan 
kautta Ahmatuvalle loivaan 
ylämäkeen ja palata samaa 
latua mukavaa myötäistä ta-
kaisin. Näin hiihtomatkaa 
kertyy yhteensä 16 kilomet-
riä. Menomatkan vauhdik-
kain alamäki alkaa heti luon-
tokeskuksen parkkipaikalta.

Toinen reittivaihtoeh-
to on palata Ahmatuval-
ta luontokeskukseen Ylpiä-

Ahmatuvalle pääsee latureittejä pitkin, mistä merkkinä kä-
vijöiden sukset nojaavat seinustaan.

Ahmatuvasta löytyy autio- ja varaustupa yöpyjille sekä hiih-
tolomaviikkoisin avoinna oleva latukahvio.
tuvan kautta. Ylpiätuvan 
ladulla on vauhdikkaita 
alamäkiä, jotka ovat alkutal-
vesta mukavia, mutta erityi-
sesti kevään jääkeleillä hy-

vin vaativia. Maisemallisesti 
Ylpiätuvan latu on erittäin 
kaunis. Tällä reitillä hiihto-
matkaa yhteensä 17 kilomet-
riä.

Syötteen talviurheilijat ja 
etenkin murtomaahiihtäjät 
kaipaavat Naamankajärven 
toimintakeskukseen uutta 
toimintaa. Toimintakeskus 
on kaupungin omistama, ja 
aikaisemmin päärakennuk-
sessa toimi Latukahvila Pyt-
kynpirtti, jota pyöritti Lah-
ja Simonen kuuden vuoden 
ajan. Rakennus on vasta yh-
deksänvuotias ja se olisi oiva 
kohde esimerkiksi talkoo-
henkiselle yhdistykselle.

Pytkynpirtille toivotaan uutta toimijaa
Heino Ruuskanen kertoo, 

että latukahvila on ollut tar-
peellinen palvelu ja monille 
hiihtäjille mieluinen tauko-
paikka. Tyhjillään olevasta 
rakennuksesta löytyy kak-
si puolta, joista kumpikin 
on noin 50 neliömetrin ko-
koinen, ja niiden välissä on 
keittiö. Toiselta puolella on 
tuolit sekä pöydät vaikka-
pa kahvittelijoille ja toisella 
puolella on oleskelutila, jos-
ta löytyy myös avotulisija. 

Talo lämmitetään kaasulla ja 
ulkoa löytyy vesivessat. Toi-
minta on tähän asti painottu-
nut hiihtokauteen, mutta ke-
säisinkin leirejä ja kokouksia 
on keskuksessa pidetty.

Naamankajärven toi-
mintakeskus on rantatontil-
la Syötekyläntien varressa. 
Lisäksi paikalle pääsee hy-
vin hiihtoreittejä pitkin. Esi-
merkiksi Naamankajärven- 
Huuhkasen lenkille voit 
lähteä Iso-Syötteen huipulle 

Naamankajärven toimintakeskus, jossa on toiminut Latukahvila 
Pytkynpirtti, on mainio paikka pyörittää kahviota, vaikkapa reippaalle yhdistykselle.

nousevan tien varren park-
kipaikalta tunturin juurelta. 
Pytkynharjun mökkiläiset 
pääsevät reitille mökeiltään. 
Ympyrälenkin pituus on 
noin 19 kilometriä. Reitti on 
vaativuudeltaan helpon ja 
keskivaikean luokkaa. Muu-
tamia vaativia laskuja sekä 
kevättä kohden teiden yli-
tykset vaativat suksien otta-
mista pois jaloista. 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Ota yhteyttä:
0440 525 634

marinvaara@gmail.com

Lumenpudotukset 
katoilta

Varaudu ajoissa!

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

Tarkista päivitetyt tiedot netistä. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pe 20.3.
Eini & Boogie

La 21.3.
 Elastinen

La 4.4.
Dingo
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Hiihtolomatapahtumia luontokeskuksella
Hiihtolomaviikoilla Syöt-
teen luontokeskuksella on 
luvassa monipuolista ohjel-
maa kaikenikäisille. Maa-
nantaina 16.2. kello 10 pyö-
rähtävät käytiin Syötteen 
luontokeskuksen filmivii-
kot. Luontokeskuksen suu-
rella valkokankaalla esite-
tään päivittäin kello 10 ja 15 
kaksi eri elokuvaa. Esitykset 
ovat maksuttomia. Filmivii-
kot jatkuvat aina 7.3. saakka.

Lenni Liito-oravan askar-
telutuokiot luontokeskuksen 
auditoriossa keskiviikkoisin 
ovat kello 12 - 14. Perjantai-
sin suunnataan opastetuille 
lumikenkäretkille kansallis-
puiston talvisiin maisemiin 
kello 10 - 13. Teerivaaraan 
suuntautuvilla retkillä läm-
pö hiipii lihaksiin ja stressi 
karisee. Retken aikana pide-
tään evästauko, joten omat 
eväät mukaan. Retkeläisil-

lä oltava omasta takaa lumi-
kengät sekä sauvat. Ennak-
koilmoittautuminen retkelle 
edellisenä päivänä kello 17 
mennessä luontokeskuksen 
asiakasneuvontaan. Retkel-
le otetaan maksimissaan 15 
henkilöä.

Valokuvausretki Syöt-
teen kansallispuistoon ta-
pahtuu 21.2. luontokeskuk-
selta. Ennen retkeä käydään 
läpi valokuvaamisen perus-
tekniikoita, jonka jälkeen jo-
kainen voi omalla kalustol-
laan harjoitella kuvaamista 
käytännössä. Opas kulkee 
koko 2-tuntisen retken ajan 
mukana ja tarvittaessa antaa 
vinkkejä. Ilmoittaudu 20.2. 
mennessä Syötteen luonto-
keskukselle. Omat kamerat 
mukaan!

Yön yli retki Ahmatuval-
le on opastettuna 28.2. - 1.3. 
Hiihtomatkaa kertyy luon-
tokeskukselta 8 kilometriä. 
Illan tullen tuvassa tuoksuu 
herkullinen ruoka ja hiih-
don pintaan nostattama hiki 
huudellaan pois saunassa. 

Kahdeksan ensimmäistä il-
moittautunutta pääsee mu-
kaan ainutlaatuiselle ret-
kelle. Retken hinta 20 euroa 
sisältää mm. majoittumisen 
sekä ruuat. Retki on suun-
nattu aikuisille, alle 18-vuo-
tiaat vanhemman seuras-
sa. Sitovat ilmoittautumiset 

22.2. mennessä.
Hankihulinoiden vils-

ke täyttää luontokeskuk-
sen 5.3. Päivän aikana luvas-
sa on monenlaista ohjelmaa 
ja markkinamyyjiä sisällä ja 
ulkona. Siruka eräpalvelut 
tarjoilee herkullista lounas-
ta. Salojen siivekkäät – po-

lulla voit tutustua talviseen 
luontoon. Markkinamyy-
jät huomio! Ilmoittaudut-
han mukaan Hankihulinoi-
hin mahdollisimman pian, 
kiitos!

Luontokeskus tiedotus

Luontokeskukselta löytyy tekemistä myös omatoimisille reissaajille. Esimerkiksi läheisel-
le laavulle pääsee pihalta pyörätuolillakin avustajan kanssa.

Syötteen luontokeskus on komea hirsilinna Syötteen kan-
sallispuiston portilla.

Suomen vapaalaskuhuiput 
mittelivät Iso-Syötteellä Eetu Rintamaan 

tyyli vapaalaskuta-
pahtumassa, toi hänelle 

myös parhaan hypyn 
erikoismaininnan.

Voittajakaksikko FreeKing Ride Queen 2015 Sanna 
Kyllönen ja FreeKing Ride King 2015 Eetu Rintamaa. 

Kuva Kim Åhman
Yleisö loi tapahtumaan kannustavaa ilmapiiriä, joka aut-
toi kisaajat laittamaan kaikkensa peliin. Kuva Kim Åhman

Lauantaina 7.2. Iso-Syöt-
teen vapaalaskurinteessä, 
Freeride Parkissa, järjes-
tettiin toista kertaa kan-
sallinen vapaalaskuta-
pahtuma Freeking Ride. 
Syötteen alueen erittäin 
hyvästä lumitilanteesta 
johtuen olosuhteet olivat 
enemmän kuin otolliset 
hauskaan päivään alamä-
kilajien merkeissä. Reilun 
130 sentin paksuisen han-
gen lisäksi aurinkoinen 
sää ilahdutti sekä osallis-
tujia, että paikalle saapu-
nutta yleisöä.

Päivän aikana näh-
tiin huimia temppuja ja 
hienoa laskua. Kilpaili-
joiden joukossa oli sekä 
hyvin tunnettuja ja maa-
ilmalla menestyneitä, 
että Iso-Syötteen paikalli-
sia laskijoita. Kannustava 

ja iloinen tunnelma osal-
listuneiden keskuudes-
sa laittoi jokaisen heittä-
mään kaikkensa kehiin. 
Lajien kirjo oli kattava; 
alas tultiin suksilla, lumi-
laudalla, telemarkeilla ja 
monoskillä!

Freeride Parkin raken-
taja, vapaalaskulegenda 
Kimmo ”Skipe” Oivo toi-
mi tapahtuman isäntä-
nä. Järjestävänä tahona oli 
tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa Oululainen Ystä-
vällinen Kaunohiihtoseu-
ra Ry.

- Ideana oli tarjota yh-
dessäoloa ja hauska lasku-
päivä Iso-Syötteen vapaa-
laskualueella. Oli hauskaa 
että paikalle saatiin sekä 
vanhan liiton vapaalas-
kijoita, että hyppyreis-
tä pitävän uuden koulu-

kunnan edustajia. Kaiken 
kaikkiaan päivä oli jäl-
leen enemmän kuin on-
nistunut. Hienointa oli 
nähdä miten hyvällä fii-
liksellä koko porukka oli, 
laskijoista tapahtuman 
taustaorganisaatioon ja 
yleisöön, Oivo hehkuttaa.

Kisassa FreeKing 
Ride kuningattaren titte-
lin voitti Sanna Kyllönen 
ja FreeKing Ride kunin-
kaaksi nimettiin Eetu Rin-
tamaa. Erikoismainintoja 
jaettiin seuraavasti: paras 
hyppy Eetu Rintamaa, 
seivaus Pyry Virkkula, 
tsemppari Elina Kemi, 
monoski sarjan toinen 
palkinto Antti Toiviainen, 
kitisijä Tomi Reunanen ja 
pannut Jaakko Rapeli.

Veinalotta Vesterinen
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Iso-Syötteen rinneravinto-
la Romekievarin eli Rom-
pan uudet yrittäjät Mauno 
Sarajärvi ja Kimmo Särkelä 
ovat luoneet viihtyisän tau-
kopaikan juuri talviurheili-
joiden mieleen. Ravintola on 
nykyisin avoinna vähintään 
tunnin pidempään kuin rin-
teet, joten after ski -hetki on-
nistuu vaikka laskisi tappiin 
asti.

- Me olemme halunneet 
ottaa kaikessa tekemisessä 
huomioon niin hiihtolomaa 
viettävät perheen pienim-
mät kuin iltaviihdettä kai-
paavat aikuisetkin, kertoo 
Mauno.

Kevään mittaan Rompas-
sa nähdään useita meinin-
kiin sopivia esiintyjiä, after 
ski -menoa, karaokea sekä 

Romppa on taukopaikka 
talviurheilijoiden mieleen

muuta mukavaa. Stand up 
-esityksiäkin on suunniteltu.

Tämänhetkisen aikatau-
lun mukaan kevään aikana 
kuullaan useita Trubaduu-
reja: Samuli Mäkelä näh-
dään kahteen kertaan 28.2. 
sekä 21.3., Jarmo Kantola 
7.3., Sami Pilvilä 14.3. ja Aa-
po-Matti Puhakka esiintyy 
28.3. Pääsiäisenä Duo Huo-
ponen & Sarkkinen pistävät 
illanviettäjien tanssijalan vi-
pattamaan.

Monipuolisemmalle ruo-
kalistalle on ideoitu lasten 
hampurilaisaterioiden rin-
nalle aikuisia houkuttelevia, 
tuhteja burgereita sekä sor-
miruokaa ja pihvejä. Fon-
due-illalliset pysyvät listalla 
ryhmien iloksi.

Uudistettu Romekievari 

avasi ovensa 6.12. ja yrittä-
jät kertovat, että toiminta on 
lähtenyt odotetun vilkkaasti 
käyntiin. Tammikuussa kan-
sainväliset matkailijat olivat 
suuri osa väkijoukkoa. Suo-
malaisten suosikkisesonki 
eli hiihtolomaviikot ja kevät-
hanget ovat vasta tuloillaan.

- Meidät on otettu oikein 
hyvin vastaan. Tapahtumail-
lat ovat onnistuneet joka ker-
ta ja odotukset keväästäkin 
ovat korkealla. Olimme ai-
kaisemmin Levillä yrittäji-
nä, mutta itse olen Syötteel-
tä kotoisin, joten ympyrä on 
tavallaan pyörähtänyt ym-
päri. Täällä Syötteellä minä 
opettelin ensikertaa lasket-
telemaankin, Kimmo Särke-
lä tarinoi.

Viime vuonna Rompan 

Uudistunut Romekievari iltavalaistuksessa.

rakennus sai ehostusta ul-
kokuoreensa ja myös sisäti-
loja on avarrettu. Suunnitel-
missa on videopelinurkkaus 
lapsille ja vähän isommille-

kin. Tilat on jaettu kahvilara-
vintolaan sekä erilliseen baa-
riin niille, joiden menomono 
vipattaa enemmän jo päi-
vällä. Yrittäjät toivovat alu-

een matkailijoiden ja paikal-
listenkin kokevan Rompan 
viihtyisänä paikkana, jossa 
istua iltaa hyvässä seurassa. 

Vapaalaskukisa Forrest Camp Pikku-Syötteellä

Pikku-Syötteeltä kaikki löytyy läheltä. Syöte Central Park uudistuu jonkin verran joka talvi.
Tykkylumiseen luontoon voi tutustua vaikka lumikenkäil-
len parhaan ystävänsä kanssa.

Pikku-Syötteen takamaas-
toissa lasketaan lauantaina 
21.2. Forrest Camp –kisa, 
jonka merkeissä on Syöt-
teellä laskettu jo useam-
pana vuonna. Kyseessä on 
länsirinteen metsäreitte-
jä kulkeva vapaalaskukisa. 
Erilliset sarjat löytyvät suk-

silla ja laudoilla laskeville, 
sekä nyt uutuutena myös 
noboard-sarja.

Vuosittain paikalle on 
saapunut noin 40-50 laski-
jaa. Viime vuonna tapah-
tuma jouduttiin perumaan, 
sillä puuterilunta ei ollut ja 
hangen pinta oli jäinen. Nyt 

lumitilanne on erinomai-
nen vapaalaskijan tarpei-
siin, kertoo Pikku-Syötteen 
rinnepäällikkö Riku Pyyk-
könen.

Pikku-Syöte on kompak-
ti hiihtokeskus, jossa kaik-
ki löytyy läheltä. Perheiden 
suosikkikohteessa riittää 

puuhaa sisällä ja ulkona 
- lapsille, vanhemmille ja 
heidänkin vanhemmilleen. 
Koko perheen hiihtokes-
kus soveltuu kaikentasoi-
sille hiihtäjille laskettelijoil-
le. Syöte Central Park on 
alueen lumilautailijoiden 
ja new school -laskijoiden 
kestosuosikki, joka uudis-
tuu jonkin verran joka talvi. 
Tänä vuonna myös lasten 
alue on vaihtanut hieman 
paikkaa. Uudistusten jäl-
keen se on turvallisempi ja 
paremmin valaistu.

Tunturin laella sijaitse-
van Hotelli Pikku-Syötteen 
pihassa leirikoululaisten te-
kemät veistokset koristavat 
pihapiiriä. Illan hämäris-
sä kutsuu Taikametsä, hou-
kuttelevasti valaistu polku 
lähimetsässä.

Siinä missä lapset ja 
nuoret viihtyvät 

rinteissä ja telmivät 
hangessa, 

Pikku-Syötteen 
seniorikävijät tarttuvat 

hiihtolenkin jälkeen 
kangaspuihin! 

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut kauttamme

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

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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16 rinnettä
Iso-Syöte

www.syote.fi, 0201 476 471

Hiihtolomalla 
ei himmailla!
16.2. 14.00 Musti ja Lysti Cup
16.2.  19-21 Iltasessarit SnowParkissa 
17.2.  14-15 Mustin ja Lystin retki
18.2. 12-15 ParkkiJamit SnowParkissa 
18.2. 14.00 Musti ja Lysti Cup
19.2. 12.00 Haglöfs SuomiSlalom
19.2. 14.00 Mustin ja Lystin retki
20.2. 12-13.30 MiniStreet sessarit
20.2. 14.00 Musti ja Lysti Cup
23.2. 14.00 Musti ja Lysti Cup
23.2. 19-21 Iltasessarit SnowParkissa 
24.2. 12.00 Völkl testipäivä
24.2. 14-15 Mustin ja Lystin retki
25.2. 12-15 ParkkiJamit SnowParkissa 
25.2. 14.00 Musti ja Lysti Cup

26.2. 12.00 Haglöfs Suomi Slalom
26.2. 14.00 Mustin ja Lystin retki
27.2. 12-13.30 MiniStreet sessarit
27.2. 14.00 Musti ja Lysti Cup
1.3. 12.00 Snowbiking @Iso-Syöte -testipäivä
2.3. 14 Musti ja Lysti Cup
2.3. 19-21 Iltasessarit SnowParkissa 
3.3. 14-15 Mustin ja Lystin retki
4.3. 14 Musti ja Lysti Cup
4.3. 12-15 IS Tour SnowParkissa 
5.3. 12 Haglöfs Suomi Slalom
5.3. 14 Mustin ja Lystin retki
6.3. 12-13.30 MiniStreet sessarit
6.3. 14 Musti ja Lysti Cup

Hiihtokoulukurssit koko perheelle:
• Youth Camp, Ladies Only ja Jyrmyt Jyrkällä 
   viikot 8 ja 9  to-pe, viikko 10 ti-ke
• Wernerin hiihtokoulu, viikot 8, 9 ja viikko 10 ma-ti
  0201 476 475, hiihtokoulu@isosyote.com

Tunturi kutsuu tunnelmalliseen lomanviettoon
Iso-Syöte tarjoaa hiihtolo-
maviikkojen lomailijoille 
monta tapaa nauttia tuntu-
rin tunnelmasta. Hissit pyö-
rivät aamu kymmenestä ilta 
seitsemään. Rinteillä on pal-
jon tapahtumaa kaikentasoi-
sille laskettelijoille ja lautai-
lijoille.

Perheen pienimmät pää-
sevät osallistumaan haus-

koihin Mustin ja Lystin 
kisoihin ja retkiin, SnowPar-
kissa temppuilijat pääsevät 
esittelemään taitojaan kil-
pailuissa ja sessareissa, lajin 
vaihdosta haaveilevat voivat 
käydä testaamassa Ski bike-
ja maahantuojan testipäiväs-
sä (niitä saa myös vuokrata 
Iso-Syötteen vuokraamosta).

Iso-Syötteen hiihtokou-

lu järjestää erilaisia kursseja 
koko perheelle. Tämän vuo-
den uutuutena Ladies Only- 
jossa äidit, ja toki muutkin 
naispuoleiset henkilöt, saa-
vat kahtena päivänä muu-
taman tunnin omaa aikaa 
oman laskutaidon ja itse-
varmuuden parantamiseen 
- tai palauttamiseen. Viime 
kauden tapaan valikoimis-

sa myös aikuisten miesten 
Jyrmyt Jyrkälle-, nuorison 
Youth Camp- ja lasten Wer-
neri-kurssit.

120 kilometrin mittainen 
latuverkosto kiertää Syöt-
teen kansallispuiston alu-
eella. Lähes kaikilla laduilla 
on myös koirahiihto sallit-
tu! Viimeaikaisten lumisa-
teiden jäljiltä ladut ovat erit-

täin hyvässä kunnossa. 
Iso-Syötteen ravintoloissa il-
taviihdykkeenä luvassa live-
musiikkia, DJ:tä, lasten kark-
kibingoa, karaokea ynnä 
muuta.

Hiihtokeskus Iso-Syö-
te on Suomen eteläisin tun-
turi, jossa laskettelu ja 
hauskanpito lumella ovat 
pääasiassa. Hiihtokeskuk-

sessa on yhteensä 16 rinnet-
tä ja kuusi hissiä. Suomen 
lumivarmimmalla alueel-
la sijaitsevassa keskuksessa 
panostetaan erityisesti lap-
siperheisiin sekä freestyle-
laskijoihin. Hiihtokeskus 
Iso-Syötteeseen kuuluu rin-
netoimintojen lisäksi vuok-
raamo, hiihtokoulu ja lasten-
hoitotalo.

Iso-Syötteellä kevättalvella 2014 järjestetty IS Open kruunasi Snowparkin pitkän remontin. Tulokseksi tuli kansainvälisen mittapuun parkki: Hyppyreiden kokoa venytettiin, mutta reilit ja 
muut temppupaikat säilyivät ennallaan. Iso-Syötteellä on todella monipuoliset vaihtoehdot treenaamiseen eritasoisille laskijoille.
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Tervetulo
a!

Täysin uusittu 

TORIN GRILLI 

TARJOUS 
1,50

hillomunkki + kahvi 
tai kaakao

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Meiltä maukkaat:
Puistotie 4

Avoinna:  
ma-to 11.00-20.00

pe 11.00-4.30
la 16.00-4.30 

su 16.00-20.00 

• Loma-asuntotuotantoa
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Paksupyörä kulkee 
lumisessakin kansallispuistossa

Hulppeista maastopyöräily-
reiteistä tunnettu Syöte kut-
suu nyt pyöräilyn ystäviä 
nauttimaan kansallispuis-
ton erämaaluonnosta myös 
talvella. Talvipyöräily Syöt-
teen kansallispuiston hangil-
la on unohtumaton elämys! 
Uusi tapa tutustua lumisiin 
vaarametsiin on hypätä pak-
supyörän eli ns. läskipyö-
rän satulaan. Yhä suositum-
missa paksupyörissä on jopa 
yli kymmenen senttiä leve-
ät renkaat, joten edetä voi lu-
misessakin maastossa. Reitin 
varrelta löytyy useita hy-
viä päiväretkikohteita mutta 
pyöräilypäivän voi päättää 
myös makeisiin uniin Ah-
matuvalla.

Syötteen kansallispuis-
tossa kulkee 19 km erämaa-
reittiä, jota pitkin matka tait-
tuu mukavasti läskipyörällä. 
Reitti kulkee Syötteen luon-
tokeskukselta Annintuvan 
kautta Ahmatuvalle, jossa 
voi vaikkapa yöpyä varaus-
tuvassa ja rentoutua saunan 
lauteilla. Reitin varrelta on 
pistot myös muille matkan 
varrella oleville päivätuvil-
le. Ahmatuvalta matkaa voi 

Paksupyörät Annintuvalla. Oili Annila/Metsähallitus.

jatkaa aina Toraslammel-
le saakka, josta reitti palai-
lee osin samaa jälkeä takai-
sin luontokeskukselle. 

Erämaareitti on kelkal-
la ajettu kantava pohja ja 
nimensä mukaisesti se tar-
joaa mahtavat puitteet luon-
nonrauhasta ja erämaa-
tunnelmista nauttivalle. 
Reitti kulkee kansallispuis-
ton huoltoreittejä pitkin, jo-
ten kohdalle voi osua moot-
torikelkkaliikennettä. Reittiä 
myös ylläpidetään näiden 
tarpeiden mukaisesti, joten 
reitin kuntoa ei voida lumi-
tuiskun jälkeen taata. Hiih-
tosesongin aikaan reittiä aje-
taan kuitenkin vähintään 
kerran viikossa. Reittiä ei 
ole merkitty maastoon, mut-
ta reittikuvaukset ja -kart-
ta on saatavilla luontoon.fi/
syote – sivulla sekä Syötteen 
luontokeskuksesta, josta voit 
myös kysyä tarkemmin rei-
tin kunnosta.

Ensivaikutelmasta huoli-
matta paksupyörällä polke-
minen on kevyttä ja leveiden 
renkaiden ansiosta pito on 
hyvä. Läskipyörä on hiljai-
nen tapa liikkua luonnossa 

eikä pyöräily juurikaan jätä 
maastoon jälkiä. Muistathan 
kuitenkin, ettei ladulla pyö-
räily ole sallittua talvipyörä-
reittien ulkopuolella. Omaa 
paksupyörää et välttämät-
tä tarvitse alkuun päästäk-
sesi, sillä pyörän voi vuok-

rata Hotelli Iso-Syötteeltä. 
Tarjolla on myös opastettuja 
paksupyöräsafareita. Hotelli 
Iso-Syöte onkin oiva paikka 
pyöräilijälle, sillä pyöräilijät 
otetaan hyvin huomioon ja 
palveluita kehitetään jatku-
vasti. JK
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Autamme ymmärtämään 
liiketoimintasi numeroina.
Sinulle jää aikaa keskittyä 
omaan ydinosaamiseesi!

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

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

Maailmankylät 
–tapahtuma jalkautuu Syötekylälle

Syötekylälle on suunniteltu jo maailmanmattoon tuleva logo. Logon on suunnitellut Marja-
Leena Ronkainen Syötteeltä.

Viime vuoden elokuussa kä-
vivät Syötteen kyläyhdis-
tyksestä  Virtasen Katri ja 
Sarajärven Teija hakemas-
sa Pudasjärvelle Ylitorniol-
ta maailmanmaton, joka on 
Maailmankylät-tapahtuman 
maskotti. Maailmanmat-
to on kulkenut kymmenen 
vuoden aikana eri puolil-
la Lapin lääniä, pari kertaa 
Pohjois-Ruotsissa ja kerran 
Kainuussa. Ylitorniolla ma-
ton syötekyläläisille luovut-
tivat Kantomaanpääläiset.

Maailmankylät-tapahtu-
ma sai alkunsa vuonna 2004 
kun Lohijärvellä mietittiin 
kuinka saataisiin kylän omat 
yhdistykset toimimaan yh-
teen ja vaikka saataisiin vielä 
lähikyliä mukaan. Siellä to-
dettiin, että kylät ovat kovin 
erilaisia ja kuitenkin niin sa-
manlaisia ympäri maailman. 
Kuinka hienoa olisi saada ai-
kaan tapahtuma jossa kylät 
voisivat esitellä omia vah-
vuuksiaan, tekemisiään ja 
ehkäpä hieman tienata ra-
haakin. Nämä samat teemat 
ja ajatukset ovat edelleen se 
kantava voima tapahtuman 
järjestämisessä.

Syötekylä- Maailman-

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

* Maisemointityöt 
* Lumityöt

* Kelkkareitit ja latujen hoito Syötteen alueella

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

kylät 2015 pidetään Syöte-
kylällä 1.-2.8.2015. Viikon-
loppuun mahtuu paljon 
tekemistä ja katselemista, 
koska samana viikonloppu-
na on perinteisiä muitakin 
tapahtumia. Tarkemmin ta-
pahtuman luonteesta tiedo-
tetaan kevään ja kesän aika-
na.

KyläHyve ry. koordinoi 
Maailmankylät- tapahtuma-
ketjua niin, että se huoleh-
tii tapahtuman siirtymises-

tä paikasta toiseen, auttaa 
kyläläisiä mm. tiedottami-
sessa ja järjestää hyvinvoin-
tiseminaarin. Hyvinvointi-
seminaarissa tullaan tänäkin 
vuonna pureutumaan sii-
hen mitä voimme itse tehdä 
oman ja läheistemme hyvin-
voinnin eteen.

Uskon, että yhteistyö 
Syötekylän kanssa toimii 
hyvin koska he ovat tosi in-
nokkaana tapahtumaa järjes-
tämässä. Siitä yksi hyvä esi-

merkki on se että kylälle on 
suunniteltu jo maailman-
mattoon tuleva logo. Logon 
on suunnitellut Marja-Leena 
Ronkainen.

Mukavaa ja touhukasta  
kevättä odottaen

Eija Leppäjärvi
KyläHyve ry  
puheenjohtaja

Kahvila-Ravintola Tulitauko

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

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

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

Iijokivartisten puolella. 
Vaelluskalojen, kalateiden 
ja koskisuojelulain puolesta 
- ei Kollajaa.

Tue maaseutu- ja erävihreä 

Mika Flöjt 
eduskuntaan 
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Makuja ja viih-
dettä yhdessä

osoitteessa 
- Pärjällä!

P. 0400 499 216

Uusi majoitus-, 
virkistys- ja 

kokoustila Iso-
Syötteellä!  

P. 0400 499 215

Romekievari - 
hyvää ruokaa

siellä missä 
tapahtuu!

P. 040 1371 600

Kotiruoka-
lounas 

joka päivä!

P. 040 5606 990

350 
vaunupaikkaa 

käytössä 
ympäri vuoden!

P. 0400 499 215

SyöteResort
on koko 
perheen 

lomakeidas 
Iso-

Syötteellä!

Makuja ja viih-
dettä yhdessä

osoitteessa 
- Pärjällä!

P. 0400 499 216

Uusi majoitus-, 
virkistys- ja 

kokoustila Iso-
Syötteellä!  

P. 0400 499 215

Romekievari - 
hyvää ruokaa

siellä missä 
tapahtuu!

P. 040 1371 600

Kotiruoka-
lounas 

joka päivä!

P. 040 5606 990

350 
vaunupaikkaa 

käytössä 
ympäri vuoden!

P. 0400 499 215

SyöteResort
on koko 
perheen 

lomakeidas 
Iso-

Syötteellä!

Makuja ja viih-
dettä yhdessä

osoitteessa 
- Pärjällä!

P. 0400 499 216

Uusi majoitus-, 
virkistys- ja 

kokoustila Iso-
Syötteellä!  

P. 0400 499 215

Romekievari - 
hyvää ruokaa

siellä missä 
tapahtuu!

P. 040 1371 600

Kotiruoka-
lounas 

joka päivä!

P. 040 5606 990

350 
vaunupaikkaa 

käytössä 
ympäri vuoden!

P. 0400 499 215

SyöteResort
on koko 
perheen 

lomakeidas 
Iso-

Syötteellä!

Makuja ja viih-
dettä yhdessä

osoitteessa 
- Pärjällä!

P. 0400 499 216

Uusi majoitus-, 
virkistys- ja 

kokoustila Iso-
Syötteellä!  

P. 0400 499 215

Romekievari - 
hyvää ruokaa

siellä missä 
tapahtuu!

P. 040 1371 600

Kotiruoka-
lounas 

joka päivä!

P. 040 5606 990

350 
vaunupaikkaa 

käytössä 
ympäri vuoden!

P. 0400 499 215

SyöteResort
on koko 
perheen 

lomakeidas 
Iso-

Syötteellä!

SyöteResort Caravan, 
Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 

0400 499 215                      
 SyöteResort Pärjänkievari, 

Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 
0400 499 216

Meiltä ruuat myös 
kotipakettiin ja vaikka mökille 

toimitettuna 
Pizzataksillamme!

HIIHTOLOMA-OHJELMAA 

VKO 8, 9 ja 10 

Siruka eräpalveluilta lounasta 
päivittäin. Keskiviikkoisin 
luontokeskuksen terassilla 

grilli kuumana!

TERVETULOA!

Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1, 040-583 1608, 
syote@metsa.fi
Avoinna joka päivä klo 10-17

Filmiviikot 16.2.-7.3.
Joka päivä klo 10 ja 15 (ei 5.3.)
 
Lenni Liito-oravan puuhatuokiot
Keskiviikkoisin klo 12-14
 
Lumikenkäretket Teerivaaralle
Perjantaisin klo 10-13
(ennakkoilm. luontokeskukselle)
 
La 21.2. Opastettu valokuvausretki
Kello 14 – 15.30
 
La 28.2.- Su 1.3. Yön yli hiihtoretki Ahmatuvalle
Lisätiedot ja ilm. luontokeskukselle
 
To 5.3. Hankihulinat klo 11-15
Iloinen, koko perheen ulkoilmatapahtuma!

Lisätietoja tapahtumista: www.luontoon.fi 
à tapahtumakalenteri

Hei sinä talavi-ihiminen! Täsä alla on 
lähikuva puhtaasta Syötteen lumesta

Kun haluat menestyä, hanki yrityksesi
markkinointiin enemmän sisältöä.

Prepsikka Oy - juuret Pudasjärvellä, toimisto Espoossa. 
Asiakkaita Helsingistä Rovaniemelle vuodesta 2008

www.prepsikka.fi

• Markkinointi
• Myynti
• Tuotteistus
• Koulutus
• Valmennus

• Kokenut
• Nopea
• Tehokas
• Tuttu tv:stä
• Reilu takuu
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

"
"

"

KUPONKITARJOUS

KUPONKITARJOUS

KUPONKITARJOUS

"

"

KUPONKITARJOUS"

lasten 
potkukelkka
eri värejä

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/antti nivakoski 

AVATTU!
PESULAN 

VASTAANOTTOPISTE
(Perhemarket)

-20%
KAIKKI 

MATTOPESUT

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.pese-itte.fi

Tarjous voimassa helmikuun loppuun.

putaan pulla
koululaIssÄmpYlÄ

12 kpl/540 g

1,59
pss

ruIspalat
12 kpl/660 g

2,19
pss

takkalenkkI
500 g

2,29
pkt

keIttokInkku
ohuen ohut

200 g

1,69
pkt

palvIkInkku
ohuen ohut

200 g

1,69
pkt

kulInaarI 
kYlmÄsavukInkku

100 g

5,00
2 pkt

grIllInakkI
280 g

0,79
pkt

rIIsIpIIrakka
390 g

1,19
pkt

laskIaIspulla
vadelma

2 kpl/170 g

2,19
ras

apetIna classIc 
fetajuusto

200 g

1,99
pkt

aIno
kermajÄÄtelö- 

pIkarI
480 ml

kolme erimakua

2,99
prk

elgorrIaga
tÄYtekeksIt

- suklaa
- vanilja

1,95
pkt

balconI
kÄÄrretorttu

250 g
- kaakao

- hasselpähkinä

2,00
2 pkt

KEVÄT UUTTA SAAPUU esim. SISUSTUSTAVARAA
savIruukut

2,60
alkaen

natura
kukkamulta 10 l

1,95 pss

muIsta YstÄvÄÄ la 14.2. hyvää Ystävänpäivää!

uudet 
kukkaruukut

7,80
alkaen

HURJA REMONTTIMYYNTI!

39,95

bIo luvIl 
sensItIve color
1,84 kg

3,95
pkt

mYllYnparas
makaronI
400 g

upo tIskIkone d62
vuoden tiskikonepesutabletit 
kaupan päälle!

395,-

VAIHTOKELKAT:
artIc cat zr lastenkelkka 
vm.  2015                                               2490,- + toimituskulut

polarIs IndY lxt tourIng 550 cc vm. 2013   8790,-
polarIs classIc 600 cc vm. 2002   2490,-
polarIs IndY 500 cc vm. 1991   1995,-
polarIs wIde trax lx 500 cc vm. 2007   4490,-
polarIs Iq  600 efI vm. 2010   4190,-
polarIs traIl tourIng 500 cc vm. 1996   2350,-
polarIs edge tourIng 340 cc vm. 2004   2990,-
skIdoo grand tourIng 583 rave vm. 1998   2890,-
Yamaha rs vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
Yamaha rs venture 1000 cc vm. 2004   4790,-

MÖNKIJÄT:

honda 
trx 420 fe 

7490,-
+ toimituskulut

honda 
trx 500 fe 

7790,-
+ toimituskulut

trapper
500 t3 efI 
5990,-

+ toimituskulut

loput
rattIkelkat

19,90

lapponIa
vIllasukat 
3 paria

7,99
satsi

asser
pIlkkIvavat
alkaen

3,95
kotImaIset
heInola
jÄÄkaIrat
alkaen

79,50 HOX!

talousrekI

395,-
tukkIrekI

495,-
otso
pIlkkIlaavu

19,50

2,95
satsi10 pss

pIlkkImadot
ja toukat

meIltÄ!

loput 
naIsten ja 
mIesten luIstImet

-50%

"

"

axxon
kelkkahanskat

15,90

201514 SYÖTETALVINENTALVINEN
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
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potkukelkka
eri värejä

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/antti nivakoski 

AVATTU!
PESULAN 

VASTAANOTTOPISTE
(Perhemarket)

-20%
KAIKKI 

MATTOPESUT

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.pese-itte.fi

Tarjous voimassa helmikuun loppuun.

putaan pulla
koululaIssÄmpYlÄ

12 kpl/540 g

1,59
pss

ruIspalat
12 kpl/660 g

2,19
pss

takkalenkkI
500 g

2,29
pkt

keIttokInkku
ohuen ohut

200 g

1,69
pkt

palvIkInkku
ohuen ohut

200 g

1,69
pkt

kulInaarI 
kYlmÄsavukInkku

100 g

5,00
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280 g

0,79
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390 g
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2,99
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tÄYtekeksIt

- suklaa
- vanilja

1,95
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balconI
kÄÄrretorttu

250 g
- kaakao

- hasselpähkinä

2,00
2 pkt

KEVÄT UUTTA SAAPUU esim. SISUSTUSTAVARAA
savIruukut

2,60
alkaen

natura
kukkamulta 10 l

1,95 pss

muIsta YstÄvÄÄ la 14.2. hyvää Ystävänpäivää!

uudet 
kukkaruukut

7,80
alkaen

HURJA REMONTTIMYYNTI!

39,95

bIo luvIl 
sensItIve color
1,84 kg

3,95
pkt

mYllYnparas
makaronI
400 g

upo tIskIkone d62
vuoden tiskikonepesutabletit 
kaupan päälle!

395,-

VAIHTOKELKAT:
artIc cat zr lastenkelkka 
vm.  2015                                               2490,- + toimituskulut

polarIs IndY lxt tourIng 550 cc vm. 2013   8790,-
polarIs classIc 600 cc vm. 2002   2490,-
polarIs IndY 500 cc vm. 1991   1995,-
polarIs wIde trax lx 500 cc vm. 2007   4490,-
polarIs Iq  600 efI vm. 2010   4190,-
polarIs traIl tourIng 500 cc vm. 1996   2350,-
polarIs edge tourIng 340 cc vm. 2004   2990,-
skIdoo grand tourIng 583 rave vm. 1998   2890,-
Yamaha rs vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
Yamaha rs venture 1000 cc vm. 2004   4790,-

MÖNKIJÄT:

honda 
trx 420 fe 

7490,-
+ toimituskulut

honda 
trx 500 fe 

7790,-
+ toimituskulut

trapper
500 t3 efI 
5990,-

+ toimituskulut

loput
rattIkelkat

19,90

lapponIa
vIllasukat 
3 paria

7,99
satsi

asser
pIlkkIvavat
alkaen

3,95
kotImaIset
heInola
jÄÄkaIrat
alkaen

79,50 HOX!

talousrekI

395,-
tukkIrekI

495,-
otso
pIlkkIlaavu

19,50

2,95
satsi10 pss

pIlkkImadot
ja toukat

meIltÄ!

loput 
naIsten ja 
mIesten luIstImet

-50%

"

"

axxon
kelkkahanskat

15,90

152015 SYÖTETALVINENTALVINEN
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Umpihankihiihdon MM-kilpailut        tarjosivat jälleen elämyksiä
Viime viikonloppuna 6.-8.2 
järjestettiin Umpihankihiih-
don MM-kilpailut 18. kerran 
suotuisassa talvisäässä, jopa 
niin suotuisassa, että lau-
antaina aamupäivällä nol-
lakelin lumi tarttui suksi-
en pohjaan. Tänä vuonna oli 
normaalia enemmän pehme-
ää lunta, joissakin paikoin 
reitin varrella mitattiin jopa 
yli puolentoista metrin lu-
kemia. Iltapäivällä ilma hie-
man pakastui ja luisto para-
ni. 

Hiihtämään lähdettiin 
Hotelli Pikku-Syötteeltä ja 
sujuteltiin Hanhilammen, 
Vähäkuopusjärven ja Kuo-
pusjärven kautta yöleirille, 
joka sijaitsi Metsälän Ruo-
vaaran maastossa. Perus-
reitti oli noin 30 kilometrin 
pituinen. Lisärastien kier-
täminen tiesi raskaalla ke-
lillä ja mäkisessä maastossa 
noin 20 kilometrin lisälen-
kin. Rastit sijaitsivat Syöt-
teen kansallispuiston alu-
eella muun muassa Hiltu- ja 
Ahmavaaralla. Neljännek-
si kokonaiskilpailussa sijoit-
tuneen Metsäläisten jouk-
kueen jäsenet kertoivat, että 
oli kunnia-asia käydä kaikki 
rastit läpi, mutta matka ve-
nyi yli 50 kilometriksi.

Osa joukosta, eli noin 60 
kilpailijaa, läksi taipaleelle 
jo perjantai-iltana. Joukos-
sa oli yksi ulkomaalainen  ja 
muun muassa Ohtosen jouk-
kueen kaksi jäsentä, jotka 
ovat olleet mukana joka vuo-
si alusta alkaen. Yöpyminen 
oli Hanhilammella. Perjan-
tain lähtömahdollisuus on 
ollut käytäntönä viimeisten 
kuuden vuoden ajan. Heille 
lauantain hiihtomatka oli sit-
ten huomattavasti lyhyem-
pi, kuin muilla. Sunnuntain 
loppurutistuksessa oli hyvä 
keli. Hiihtämään lähdettiin 
kahden kilometrin päästä 
yöleiristä. Reitti oli hevosen-
kengän muotoinen ja maali 
sijaitsi yöleirin vieressä. Siel-
tä kilpailijoita, perässähiih-
täjiä ja huoltajia kuljetettiin 
kuudella linja-autolla Pik-
ku-Syötteelle, jossa oli sau-
nominen, ruokailu ja palkin-

tojen jako.
Kilpailuun osallistui yh-

teensä noin 280 hiihtäjää, 
heistä noin 20 naisia. Jouk-
kueita oli yhteensä 58, joista 
kaksi keskeytti. Yksilökilpai-
luun osallistui 28, joista kol-
me joutui keskeyttämään.

Kaikkiin 18. kisaan osal-
listuneita oli nyt muka-
na kuusi; Edvin Honkanen, 
Jouni Laaksonen, Antti Läh-
teinen, Eero Honkanen, Tais-
to Tuomivaara ja Pentti Kai-
jala. 15 kertaa mukana olleita 
kahta kilpailijaa muistettiin 
perjantai-iltana, samoin 10 
kertaa osallistuneita uusia 
umpihankineuvoksia palkit-
tiin 11 kilpailijaa. Suomen la-
dun hallituksen jäsen Hannu 
Backman oli nyt hiihtämässä 
16. kerran. 

Tänä vuonna joukkue-
kilpailun voiton vei Finng-
rip Kuusamon viisihenkinen 
joukkue, toisena EkoRipe 
Metsä- ja luontopalvelujen 
myös 5-henkinen joukkue 
Pohjois-Karjalasta. Pudasjär-
veläisistä joukkueista paras 
oli kolmanneksi hiihtänyt 
Kiinteistöneliö. Metsäläiset 
säilyttivät viime vuonna saa-
vuttamansa neljännen sijan. 
Pudasjärveltä ja pudasjär-
veläislähtöisistä koostunut 
ESJU UHH oli 15. Timo Vä-
häkuopuksen vetämän Uk-
kometsot joukkueen muut 
jäsenet olivat Tampereen 

seudulta. Sijoitus oli 39.
Yksilökilpailun voitti vii-

me vuoden kakkonen savu-
koskelainen Juha Julkunen. 
Pudasjärvisistä syötteeläi-
nen Juha Ronkainen oli seit-
semäs ja jokaisessa kisassa 
mukana ollut Pentti Kaija-
la yhdeksäs ja samoin joka 
vuosi mukana ollut Eero 
Honkanen 19.  

Kilpailijoista  
pidetään huolta
Kilpailijoita seurattiin 
Tracker- gps- paikannuslait-
teilla ja heidän sijaintipaik-
ka ja kulkureitti oli kilpailun 
ajan nähtävissä Umpihanki-
hiihdon internet-sivustolla.

Yksilökilpailijan ja jouk-
kueen pakollisiin varustei-
siin kuului perinteinen kom-
passi. Monella joukkueella 
oli käytössään omana lisäva-
rusteena ranteeseen kiinni-
tettävä gps-laite, jonka avulla 
saattoi muun muassa seurata 
omaa etenemistään ja kulku-
nopeutta. Hyvään suorituk-
seen pyrkivälle kilpailijalle 
on tärkeää pystyä pitämään 
kulkunopeus mahdollisim-
man tasaisena uuvuttamatta 
itseään. Voimia tuli säästää 
viimeiseksikin kisapäiväksi 
varsinaiselle umpihankihiih-
to-osuudelle, jossa kisailijois-
ta puristettiin viimeisetkin 
voimanrippeet. 

Tehtävärasti 4:llä pyrittiin tunnistamaan nesteitä hajun pe-
rusteella.

Esju UHH joukkue loimuttamassa lohta ja keittelemässä kah-
via. Vasemmalla Ohtosen kaksi joukkueen jäsentä Pentti 
Kaijala ja Eero Honkanen, jotka ovat olleet mukana alusta 
saakka eli 18 kertaa. Esju UHH:sta Jari Pukki, Teijo Iinatti, Ka-
lervo Lassila ja Tapio Iinatti. Oikealla Virpi Iinatti ensiavusta.

Huoltopäällikkö Paavo Ervastilla on ollut ”oikeana kätenä” 
Lappeenrannasta Hannu Pöyhönen, joka kertoi osallistu-
neensa seitsemän kertaa hiihtoon ja ollut jo viitenä vuon-
na talkootyössä. Tähän tapahtumaan tekee vain mieli vuo-
si vuodelta tulla. Asuntoautolla matkanneella Hannulla oli 
mukana myös vaimo ja lemmikkikoira. Talkoolaisia jututta-
massa Syötteen mökkiläinen, Jurvan eläkkeellä oleva kun-
nanjohtaja Jarmo Juntunen. 

Nahjukset arvioivat etäisyyksiä TR1:llä. 
Kisan vakituinen kuvaaja Asko Jaakkola seuraa kameroineen.

Sunnuntain pikamatkalla yksilösarjan voittaja 
Juha Julkunen ohittaa minuutin aikaisemmin lähteneen Tuomo Aholan.

Kiinteistöneliön lauantain hiihto sujui mukavasti, mutta tehtävärasteilta tuli kahdeksan mi-
nuutin aikasakko sunnuntaille, jolloin hiihto meni hyvin onnistuneen suunnistuksen vuoksi. 
Neljä joukkuetta ohitettiin ja maaliin tultiin kolmantena. 

”Kiskomattomat Ukkelit/2-surkeat töihin ottajat” –joukkue 
etenemässä kohti maalia sunnuntaina. Joukkue oli lähtenyt 
liikkeelle jo perjantai-iltana. Mukana oli ensikertalainenkin 
ja kokenein kävijä osallistui hiihtoon jo 11 kerran. Kuva Timo 
Kerälä.
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Umpihankihiihdon MM-kilpailut        tarjosivat jälleen elämyksiä
Juhlailta  
yöleirin vieressä
Lauantaina järjestettiin ilta-
juhla kilpailijoiden yöleirin 
vieressä Metsälässä Ruovaa-
ran maastossa. . Juhlatilai-
suuteen osallistujille oli jär-
jestetty linja-autokuljetus 
Pudasjärveltä ja Syötteen 
alueelta. Lisäksi huoltajia ja 
kilpailijoiden perheenjäse-
niä tuli tilaisuuteen omilla 
autoilla. 

Juhla aloitettiin Pohjois-
Pohjanmaan yhteisesti lau-
letulla maakuntalaululla. 
Kisojen suojelija piispa Sa-
muel Salmi sanoi Umpihan-
kihiihdon tarjoavan itsensä 
voittamisen mieltä luonnon 
keskellä positiivisessa hen-
gessä. Kilpailijat saavat ko-
keilla voimavarojensa ääri-
rajoja. Ruumiillisen kunnon 
lisäksi mitataan kilpailijoi-
den henkistä kuntoa. Lopuk-
si hän lausui, että elämä voi 
olla voittoisaa, vaikka mat-
kan varrella on tappioitakin. 

Kisajärjestäjän Pudasjär-
ven Urheilijoiden terveh-
dyksen esitti puheenjohtaja, 
liikuntaneuvos Seppo Sam-
melvuo, joka kertoi kiso-
jen olevan hieno avaus seu-
ran 70-vuotisjuhlavuonna. 
Pudasjärven kaupungin ter-
vehdyksen esitti kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen, 
joka kertoi olleensa muka-
na talkoolaisena 18. vuotta 
sitten, kun kisat järjestettiin 

ensimmäisen kerran. Duo 
Aimo Pietilä ja Risto Pu-
hakka lauloivat Seppo Ko-
kon säestyksellä. Tuore um-
pihankineuvos Olli Ihme 
kertoi osallistuneensa en-
simmäisen kerran kisoihin 
10- vuotta sitten Puhosky-
län urheilijoiden joukkuees-
sa. Kaikkiaan umpihanki-
neuvoksia juontaja ja kisojen 
johtaja Heino Ruuskanen 
kertoi nyt olevan 95. Mies-
ten lauluryhmän vetämänä 
laulettiin lopuksi yhteislau-
luna Suojelusenkeli laulu, jo-
hon koko yleisö osallistui ak-
tiivisesti.

Perässähiihtäjän 
kokemuksia
Kuntourheilujaostoa edusta-
va Timo Kerälä oli yksi vii-

destäkymmenestä peräs-
sähiihtäjästä sunnuntaina. 
Hän valvoi jyväskyläläisen 
”Kiskomattomat Ukkelit/2-
surkeat töihin ottajat” -jouk-
kueen hiihtoa. Joukkueessa 
hiihtivät 11 kertaa mukana 
ollut Matti Välitalo, Tomi 
Kauppinen 3 kertaa, Janne 
Särkimäki 2 kertaa ja Jukka 
Liimatainen ensikertalainen. 
Joukkue oli lähtenyt kisaan 
jo perjantaina ja oli käy-
nyt lauantai-iltaan mennes-
sä kaikilla muilla paitsi vii-
tos lisärastilla. Joukkue lähti 
matkaan sunnuntain umpi-
hankiosuudelle kymmenen 
sakkominuutin rasittama-
na. Matka sujui mukavas-
sa hengessä välillä rattoi-
sasti rupatellen, kuitenkaan 
kilpailumieltä unohtamat-

ta. Joukkue totesi kisan ole-
van mukava irtiotto arkeen 
ja yhdessäolo kavereiden 
kanssa on yksi elämän huip-
puhetkistä.

Kilpailijat olivat tyytyväi-
siä järjestelyihin ja itse ki-
saan. Siitä on osoituksena 
pääsihteeri Marko Koivulan 
toimittama Tiina Riikosen 
kiitosviesti: Jälleen muka-
va ja todella hyvin järjestetty 
tapahtuma! Onnittelut suo-
rituksestanne, kaikki toimi! 
Monilla "kansanjuhlilla" tai 
muilla urheilukisoilla olisi 
teiltä paljon opittavaa.

Heimo Turunen, 
Kuvat Juha Nyman, 
Antti Lehto,
Heimo Turunen

Köntyksen joukkue onnellisena maalissa urakan jälkeen, 
sijoitus 43. Kuvassa Jukka Lehtonen Korpilahdelta, Seppo 
Lehtonen Petäjävedeltä, Antti Niemelä Palokasta ja Pek-
ka Välivaara Korpilahden Saukkolasta. Kuva Seija Halinen. 

Vuoden 2015 maailmanmestarijoukkue Finngrip Kuusamo etenee Syötteen kansallispuiston maisemissa. Mukana peesaa yksilösarjan kolmonen Ville Pätynen.

Kisojen suojelija piispa Samuel Salmi sanoi olevansa jo toista 
kertaa vierailemassa kisatapahtumassa. Valoa näyttämässä 
kilpailun johtaja ja lauantai-illan tilaisuuden juontaja Heino 
Ruuskanen. 

Iloinen talkoolainen Pöh-
riäinen, joka on ollut kisojen 
alusta saakka merkittävällä 
panoksella mukana talkoo-
työssä.

Neljänneksi sijoittuneen Metsäläisten joukkue kertoi kiertä-
neensä kaikki lisärastit. Osalla joukkueen jäsenistä lauantai-
illan leiripaikka oli tutuissa maisemissa, sillä kotiin oli mat-
kaa linnuntietä vain pari kilometriä. 

Helsingin seudulta Varma Jyrän joukkueen jäsenet Heikki 
Kauppi ja Esko Rantanen olivat lauantai-iltana pilkkomas-
sa nuotiopuita. Heikki kertoi olevansa seitsemättätoista 
kertaa mukana ja tällä kertaa oli viisi-jäsenisessä joukku-
eessa myös jälkikasvua mukana.



18 19nro 6PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.2.2015 11.2.2015nro 6
201518 SYÖTETALVINENTALVINEN

LAADUKKAAT 
ILMALÄMPÖPUMPUT 

ASENNETTUNA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Myös vesi-ilma-lämpöpumput www.sahkokivela.fi

Paikalliset edut Sinulle

•  valuutanvaihto konttorissa kuluitta (kertaetu)
•  vakuudellisen luoton toimitusmaksusta 50 euron alennus
 (kertaetu)
•  Kultaturva-vakuutuksesta 20%:n alennus 6kk:n ajalle
•  tuottotilin korko 1,50% / 6kk, kun teet samansuuruisen sijoituksen
 OP-Sijoitusvakuutukseen
•  Pohjolan etuasiakkaalle uusi autovakuutus vuodeksi -50%
•  uudelle asiakasomistajalle OP-Verkkopalvelu maksutta 6kk:n ajalle
•  uudelle asiakasomistajalle opintolaina ilman toimitusmaksua 

•  10%:n alennus Hotelli Iso-Syötteen majoituspalveluista
•  20%:n alennus Pudasjärven Kirjakaupan normaalihintaisista kirjoista (ei omakustanteet, 

voimassa 30.4.2015 saakka)
•  AH-Telepisteeltä tabletin ostajalle käyttöönottopaketti veloituksetta (arvo 60€)
•  K-Supermarketista munkkikahvit kaupan päälle jokaisesta yli 25 euron ostosreissusta 

(voimassa 30.04.2015 saakka)
•  4 sentin alennus Pudasjärven Nesteen polttoaineista (alennus / litra mittarihinnoista, 

koskee 95-, 98- ja dieselpolttoaineita, voimassa 30.4.2015 saakka) 

OP Pudasjärven asiakasomistaja
ja Pivon käyttäjä

Edut voimassa 31.5. saakka, ellei muuta ilmoiteta 

Liity asiakasomistajaksi, lataa Pivo älypuhelimesi sovelluskaupasta ja 
nauti paikallisista eduista!

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE. markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Helmikuun 

aikana remontin 

tilanneille 

300 euron 

lahjakortti 

Rautiaan!

Kosteusmittaukset ja kuntoarviot 
Edulliseen hintaan!

Remontti arvio veloituksetta ilman sitoumusta!

www.huonekalujavari.fi

Sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net
93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913, fax. (08) 841 209

* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* Listat ja paneelit ja laminaatit
* Keittiökalusteet
* Miele-kodinkoneet

Pudasjärven seurakunta
(08) 882 3100 * pudasjarvi.srk@evl.fi  www.pudasjarvenseurakunta.fi 

HILTURANNAN LEIRIKESKUS
Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla, n. 5 km päässä Pudas-
järven keskustasta. Päärakennuksessa on keittiö sekä tilat juhla- tai 
kokouskäyttöön.
Uudisrakennuksessa on tilaa 32 yöpyjälle. Leirikeskuksen tiloissa voi 
majoittua jopa 50 henkilöä. Rantasauna. Tiedustele vuokrausmah-
dollisuutta.

Uudet edulliset hinnat!

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, p. 050 322 1007, 040 752 3293

www.koillispaja.fi   koillispaja@koillispaja.fi
Löydät meidät myös Facebookista www.facebook.com/koillispaja

• Levyn leikkaus, särmäys ja pyöristys
• Mig-, tig- ja puikkohitsaukset,  

myös alumiinille
• Teräs- ja alumiinirakenteiden valmistus
• Kantavien teräsrakenteiden valmistus 

(toteutusluokat EXC1, EXC2)
• Koneistustyöt
• Asennustyöt

Meiltä myös materiaalit:
• Teräs- ja alumiinirakenteisiin:
 levyt, neliö- ja suorakaideputket, 
	 profiilit,	latat,	putket,	tangot…
• Koneistukseen:
 sylinterinvarret, vedetyt akselit, 
	 pyörötangot,	ainesputket…

Palveleva ja monipuolinen  konepaja Pudasjärvellä:

www.syote.fi
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Eläkeliiton Taivalkosken yh-
distys  on myöntänyt Ritva 
Ihmeelle Kunniapuheenjoh-
tajan arvonimen hänen 80 
vuotispäivänään 30.1.2015. 

Ritva on tehnyt merkit-
tävän työsaran eläkeläis-
ten etenkin Eläkeliiton Tai-
valkosken yhdistyksen ja 
Eläkeliiton Pohjois-Pohjan-
maan piirin hyväksi,  hän 
on toiminut 20 vuoden jä-
senyys aikanaan lukuisis-
sa luottamus-toimissa niin 
El:n Taivalkosken yhdistyk-
sessä kuin El:n Pohjois-Po-
janmaan piirissäkin, näistä 
mainittakoon mm piirihalli-
tuksen jäsenenä useita vuo-
sia ja Taivalkosken yhdis-
tyksen puheenjohtajana yli 
10 vuotta.

Ritvan jäsenyysaika-
na Eläkeliiton Taivalkosken 
yhdistyksen jäsenmäärä on 
kasvanut vuosittain  kym-
menillä ollen se tällä hetkel-

Ritva Ihmeestä Kunniapuheenjohtaja
lä noin 420 henkilöä. Jäsen-
määrän kasvu sekin antaa 
ymmärtää kuinka pidetty 
Ritva on ollut puheenjohta-
jana yhdistyksessämme.

80 vuotis-syntymäpäi-
väänsä Ritva juhlisti kah-
vin ja lohisopan kera, kut-
sumalla kaikki ystävänsä 
Taivalkosken Seurakunta-
talolle nauttimaan pöydän 
antimista sekä tapaamaan 
toisiaan. Eläkeliiton Taival-
kosken yhdistys muisti Rit-
vaa tänä merkittävänä päi-
vänä kukkasin, lahjakortein 
sekä lauluin, olipa Kyllikki 
Virkkunen tehnyt runonkin 
Ritvalle. Eläkeliittolaiset oli-
vat lukuisalla joukolla mu-
kana onnittelukäynnillä.

Onnitteluihin yhtyen! 

Pertti Parkkila
Eläkeliiton Taivalkosken  
yhdistyksen tiedotusvastaava

   

Taivalkosken Näyttämön tä-
män talven esityksenä on 
Heikki Luoman kirjoittama 
Tuhannen Riemun Rysä. En-
si-ilta on perjantaina 20.2., 
jonka jälkeen on 15 esitystä 
sunnuntaihin 5.4. saakka.

Näytelmässä venäläisen 
suursijoittajan yhtiö on teh-
nyt kunnalle usean miljoo-
nan dollarin tarjouksen sa-
dan hehtaarin maa-alueesta. 
Kaupan tiellä on enää kaksi 
pientilallista, Veijo Hurma-
lainen ja Pekka Lakealam-
pi. Miehet eivät aio luopua 
maistaan mistään hinnas-
ta, mutta mitä tapahtuu kun 
suursijoittajan rahoituspääl-
likkö lupaa molemmille ti-
loistaan ensin puoli- ja sitten 
miljoona dollaria!

Naapurusten käsissä tun-
tuu olevan koko kunnan 
tulevaisuus, sillä tekeillä 
olevan suurkaupan reunaeh-
tona on tilojen mailla sijait-
sevan Lahnalammin harjun 
saaminen mukaan. Naapu-
rusten elämä, etenkin perhe-
elämä uhkaa suistua raiteil-
taan miljoonahoukutusten 
paineissa. Tarvitaan paljon 
naisenergiaa ja tervettä maa-
laisjärkeä, ennen kuin elämä 
palaa taas raiteilleen. PP

Taivalkosken näyttämö esittää:

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

Tule Metsäbaarin karaokeiltaan 
laulamaan ja viihtymään 

lauantai-iltaisin!

METSÄKYLÄN 
KYLÄKAUPPA Riitun 

Puoti

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

sulo.kaijala@gmail.com 

VIDEOTYKKI, ei pääsymaksua.

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

Paikalliset pojat 
ei pakkasta 
pelekää!
Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä 
– kattoremontti ei katso säätä.
•  Uusi katto jopa 2 päivässä
•  Pienempi kosteusriski pakkasella
•   Tuomme tullessamme, viemme  
 mennessämme – siistit pihat 
•   Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

Pekka Lakealampi allekirjoittaa maakauppasopimusta, Va-
semmalla Voitto Intonen sekä Tatjana Kalashnikov innois-
saan toteavat viimeinkin kaupan syntyvän. Oikealla Veijo 
ja Tuulia Hurmalainen kauhukseen toteavat Pekan alle-
kirjoittavan sopimuksen. Mitä sitten tapahtuu, sen näet-
te kun tulette katsomaan esityksen paikan päälle Taival-
kosken teatteriin!

Möllärimestari -omakustannekilpailu meneillään 
Möllärimestarikilpailu on valtakunnallinen kirjallisuuskilpailu, jos-
sa palkitaan parhaat kilpailuun lähetetyt omakustanteet. Kilpai-
lu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Kilpailuaika on 30.4.2015 
saakka. Kilpailuteosten tulee olla omakustanteita, joilla ei ole kus-
tannus- tai markkinointisopimuksia. Omakustanne on kirjoittajan 
itsensä rahoittama teos. Palkita voidaan erikseen esimerkiksi ru-
not, novellit, romaanit, tietoteokset ja lastenkirjat. 

Palkinnot jaetaan 3.7.2015 Taivalkoskella Päätaloviikolla. Jokai-
nen kilpailuun lähetetty teos saa lisäksi kirjallisen arvioinnin.

Napero-Finlandia –sadunkirjoituskilpailu on valtakunnallinen 

sadunkirjoituskilpailu alakouluikäisille (6-13-vuotiaille) lapsille. 
Kilpailu on järjestetty vuodesta 1993 lähtien.

Vuoden 2015 Napero-Finlandia -kilpailun aihetta ei ole rajat-
tu, vaan aihe on vapaa. 

Kilpailutyöt arvioidaan ja palkitaan kolmessa sarjassa: perus-
koulun 1.-2.-luokkalaiset, 3.-4.- lk ja 5.-6.-lk. HT

Taivalkosken teatterin Tuhannen riemun rysä näytelmän 
ensi-ilta 20.2. klo 19
Varaslähtö Kalevalanpäivään runoesitys Matkalaulu naisen 
elämästä 27.2. klo 14 Palvelukoti Katajassa
Rajalta rajalle hiihto alkaen 5.3.
Elokuvaesitykset 11.3., Risto Räppääjä ja Sevillan saituri klo 
17.30 ja Luokkakokous klo 19 Taivalkosken teatterilla
Akkainhumputtelupäivä 14.3. klo 11-15 Päätalo-keskuksessa
Veteraanien MM-kisat mäkihypyssä ja yhdistetyssä 22.-28.3.
Ukrainalaisen Kaanon lauluyhtyeen konsertti 1.4. klo 19 
Taivalkosken kirkossa
Tazza Kids Taivalvaara - Freestylekilpalut & Audi Free Style Ski 
Tour kumparelaskukisat 4.-5.4.
Lapin punaiset hanget Topi Mikkolan monologiesitys 12.4. klo 
14 Taivalkosken teatterilla
Tanssiva klovni lastenesitys 19.4. klo 15 Taivalkosken teatte-
rilla
PÖLKKY-pöllinparkkuun MM-kisat 13.6.
Iijokisotu 29.6.-5.7.
Taivalkosken melontafestarit 8.-9.8.
Elomarkkinat 28.-29.8.
Palava koski ja tuhansien tarinoiden viikonloppu 4.-6.9.
Kanoottipujottelun SM-kisat 4.-6.9.
Joulumarkkinat 25.-28.12.

TIESITKÖ ETTÄ TAIVALKOSKELTA 
LÖYTYY UIMAHALLI?

Mukavan ulkoilupäivän päätteeksi on 
mukava pulahtaa veteen ja saunoa.

Hallin aukioloajat ja muuta infoa: www.taivalkoski.fi

TAIVALKOSKEN KUNTA TIEDOTTAA:

TAPAHTUMIA 
TAIVALKOSKELLA:

Lisätietoja: 
www.taivalkoski.fi
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Alko
 •  Pudasjärvi 020 711 2843
 •  Taivalkoski 020 711 2847
 •  Tilauspalvelu Syöteshop
  044 083 8668

Ambulanssi Hätänumero 112

Apteekki
 •  Taivalkoski 040 480 8000
 •  Pudasjärvi 08 821 185
 •  Pudasjärven Apteekin lääkekaappi,  
  Syöte Shop 044 083 8668

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

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

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

Hammashoitola
 •  Pudasjärvi 040 826 6541
 •  Taivalkoski 040 860 9006

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

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

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

Hostellit, retkeilymajat
 •  Syötteen Kyläyhdistys
  retkeilymaja 045 673 3418

Kahvilat
 •  Central Cafe, Pikku-Syöte
  044 799 5195
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kelosyötteen Kotakahvio
  040 765 4202
 •  Seikkaileva Siili 044 344 8558
 •  Siruka Eräpalvelut 
  0400 776 560
 •  Syötteen luontokeskus 
  040 583 1608
 •  Syöte Shop 044 083 8668
 •  SyöteResort Pärjänkievari
  0400 499 216
 •  Rinneravintola Romekievari
  044 202 3595

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

Kansallispuisto
 •  Syötteen kansallispuisto
  040 583 1608

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

Kiinteistöhuolto
 •  Eija Parviainen 041 445 2890
 •  Laura Kokko 040 587 5051
 •  M. Särkelä 040 581 9930
 •  Syöte Shop 0440 838 668

Kiipeilyseinä
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Kivikoruja
 •  Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441

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

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

Kuntosali
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Leirikoulut
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Liinavaatepalvelut
 •  Syötteen keskusvaraamo 
  08 823 400

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

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

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

Moottorikelkkavuokraus
 •  Iso-Syötteen matkailu   
  040 777 1800

Observatorio
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

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

Paikallisia matkamuistoja:
 •  Usvalintu 045 650 3278
 •  Vaaranpaja Juha Ronkainen  
  044 772 7757

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

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

Pudasjärven Kaupunki
  08 5875 5300

Ravintolat
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kahvila-pizzeria Seikkaileva  
  Siili 044 344 8558
 •  Kelosyötteen kotakahvila 
  040 765 202
 •  Rinneravintola Romekievari 
  044 202 3595
 •  Syötteen luontokeskus 
  0400 776 560
 •  Siruka Eräpalvelut 
  0400 776 560
 •  SyöteResort Pärjänkievari   
  0400 499 216

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

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

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

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

Siivouspalvelut
 •  S-H Koristus Syöte 
  040 587 5051
 •  Syöte Shop 0440 823 400

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

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

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

Syöte
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ENERGIAA EDUSKUNTAAN

TYÖTÄ JA 
TOIMEENTULOA

TERO
KOKKO        
yrittäjä

Metsäenergialla 
maakunta 
menestykseen

MAANANTAINA 16.2.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 11.00
Hotelli Kuusamo   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

PUDASJÄRVI
- Fysioterapia
- Hieronta
- Akupunktio
- Kinesioteippaus
- Kuntosali
- Kuntosaliohjaus
- Infrapunasauna
- Veteraanikuntoutus
 Fysioterapia ja Hieronta

Paikalla esittäytymässä 
fysioterapeutit Katja Huurinainen ja Hannakaisa Koski 

sekä hermoratahieroja Marina Taivalkoski.

Tervetuloa tutustumaan avointen ovien 
päivänä pullakahvien merkeissä 
MA 23.2. klo 10-18 välillä. 

 KUNTONEVA AVAA 
TAIVALKOSKELLA UUDESSA 

OSOITTEESSA 16.2. (ent. R-kioski)

TARJOAMAMME PALVELUT:
TAIVALKOSKI
- Fysioterapia
- Hieronta
- Akupunktio
- Kinesioteippaus
- Kuntosaliohjaus
- Hermoratahieroja  Marina 
 Taivalkoski  p. 040 753 7916
- Huom! Maksutapoina Taival-
 koskella käteinen tai lasku

HERMORATAHIERONTA 
3x120 min HOITO 150 € (á 60 €)

Puistotie 2, Pudasjärvi, p. 044 294 4345
Kauppatie 19-21, Taivalkoski, p. 040 931 6167

!

KOILLISMAAN KUNTONEVA

Pohjolan Voima suhtau-
tuu myönteisesti vaellus-
kalakantojen palauttamis-
hankkeisiin ja haluaa Iijoesta 
vaelluskalojen palauttami-
sen kärkihankkeen. Halu-
amme näin tukea osaltamme 
kansallisen kalatiestrategian 
toteuttamista. Pohjolan Voi-
man tavoitteena on pai-
nopisteen siirtäminen is-
tutuksista vaelluskalojen 
luontaisen lisääntymiskier-
ron palauttamiseen.

Vaelluskalakantojen pa-
lauttaminen onnistuu par-
haiten eri tahojen välisenä 
yhteistyönä. Tarvitaan myös 
monipuolista keinovalikoi-
maa, sillä aina kalatiet ei-
vät välttämättä ole paras tai 
riittävä vaihtoehto, vaan nii-
den lisäksi tai vaihtoehdok-
si tarvitaan esimerkiksi ka-
lojen ylisiirtoja ja jokialueen 
tuki-istutuksia. Tavoitteena 
pitää olla mahdollisimman 
toimiva ja kustannusteho-
kas ratkaisu, toteaa Pohjolan 

Iijoesta vaelluskalojen 
palauttamisen kärkihanke

Voiman vesivoimayhtiön 
PVO-Vesivoima Oy:n toimi-
tusjohtaja Pertti Pietinen. 

Jokien kehittämistä on 
tarkasteltava kokonaisuute-
na, johon kuuluu vaelluska-
lojen palauttamisen lisäksi 
muun muassa tulvasuojelu, 
säännöstely, vesivoima ja 
sen lisärakentamismahdolli-
suudet, virkistyskäyttö, mat-
kailuyritysten huomioimi-
nen sekä ammattikalastus. 
Pohjolan Voima kannattaa 
järjestelyä, jossa osa nykyi-
sistä kalatalousvelvoitteista 
muutetaan rahaksi ja käyte-
tään kalateiden rakentami-
seen, käyttöön sekä tutki-
mukseen.

Toivomme, että vaellus-
kalakantojen palauttamises-
sa päästään etenemään ri-
peästi. Olemme valmiita 
osallistumaan vaelluskala-
tutkimuksen rahoittamiseen 
sekä voimalaitostemme yh-
teyteen rakennettavien kala-
teiden tai kiinniottolaitteiden 

suunnittelu- ja rakentamis-
kustannuksiin, sanoo Pertti 
Pietinen. 

Lisäksi Pohjolan Voima 
varmistaa osaltaan, että esi-
merkiksi Kollajan rakenta-
minen ei estäisi vaelluska-
lakantojen palauttamista 
Iijoen pääuomaan. Livojo-
en osalta sitoudumme et-
simään sellaisen ratkaisun, 
joka mahdollistaa vaelluska-
lojen liikkumisen joessa Kol-
lajan mahdollisen rakenta-
misen jälkeen.

Iijoella on viimeiset kuusi 
vuotta yhteistyössä tutkittu 
niitä keinoja, joilla vaellus-
kalat saataisiin palautettua 
jokeen. Ely-keskuksen koor-
dinoimissa hankkeissa on 
laadittu suunnitelmat Iijo-
en voimalaitosten kalateille. 
Tavoitteena on rakentaa ka-
latie ensimmäiseksi Raasak-
kaan. Valmiudet käytännön 
työhön ovat hyvät. 

PVO-Vesivoima tiedotus

Tämän vuoden Yhteisvastuu 
-teemana on Suurella sydä-
mellä  - vapaaehtoisverkos-
ton toimintaa koko maahan. 
Suomessa verkoston kaut-
ta autetaan erityisesti sairai-
ta, yksinäisiä ja taloudelli-
sessa ahdingossa olevia tai 
muista syistä elämässä vai-
keaan tilanteeseen joutu-
neita ihmisiä. Keräysvaroil-
la tehostetaan myös uusien 
vapaaehtoisten rekrytointia 
ja koulutusta. Haitissa yh-
teisvastuu auttaa lapsia kou-
luun. Avun vie perille Kir-
kon Ulkomaanapu. 

Seurakuntakodilla vie-
tetään yhteisvastuutapah-
tumaa ensi viikon torstai-
na 19.2. Ohjelmassa on mm. 
rukouspolku, onnenpyö-

Suurella sydämellä 
– yhteisvastuutapahtuma

Viime vuoden Yhteisvastuutapahtuman satu- ja lauluhetki. 

rä, satuhetki, askartelua, ar-
vontaa, makkaranpaistoa ja 
uutuutena pallomeri. Ruo-
kailu on kello 11 – 16.  Myyn-
nissä on yhteisvastuutuottei-

ta. Tilaisuuden koko tuotto 
menee yhteisvastuulle. 

Marja-Sinikka Luokkanen, 
lapsityönohjaaja

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

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

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

www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä 
teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjar-
vi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu 
on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).

OSTAMME TAI VUOKRAAMME
Pudasjärveltä remontin vaativan 

omakotitalon tai rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpöverkkoon tai jolla on 

puulämmitys tai muu edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Avantoon 
virkistymään

Viime vuosien tapaan Pudasjärven urheilijoiden kun-
tourheilujaoston vetäjä Heimo Turunen riisui vaatteet 
laiturilla ja pulahti juuri avattuun avantoon. Oikein piris-
tävä kokemus! Suosittelen muillekin!

Avantouintipaikalla Ku-
renalla Pietarilassa osoit-
teessa Pietarilantie 17, on 
voinut käydä uimassa 
maanantaista 9.2. lähti-
en. Pudasjärven kaupun-
gin liikuntatoimi ja Kulje-
tuspudas on uintipaikan 
järjestänyt siten, että on 
sopinut aukaisun ja yllä-
pidon viime vuosien ta-
paan Työpetari ry:ltä.

Avanto on avoin-
na kaikille halukkail-
le siten, että Työpetarilta 

voi käydä lunastamas-
sa avaimen pukukoppiin 
25 euron hinnalla. Puku-
koppina toimii sähköl-
lä lämmitettävä, rannalle 
kuljetettu työmaakoppi, 
jossa on vihko. Työpeta-
rilta toivotaan, että kaik-
ki laittavat uintikertan-
sa vihkoon, että voidaan 
kävijämäärällä perustella 
tulevinakin talvina avan-
touintipaikan tarpeelli-
suutta Pudasjärvellä. 

Lukijan kynästä

Kollajan vesivoimalaitoksen teho olisi noin 32 MW ja aiemmin 
rakennetuista vesivoimalaitoksista saataisiin allasveden juoksu-
tuksen myötä lisää sähkötehoa noin 68 MW, eli yhteensä noin 
100 MW, tuo on paljon lisää sähkötehoa maakuntaamme. Esi-
merkiksi Merikosken 40 MW vesivoimalaitos, jonka omistaa 
Oulun kaupungin liikelaitos Oulun Energia, on ollut tuottoisa 
sampo Oulun kaupungille. Vesivoima on vihreää energiaa, kos-
ka se on puhdasta, uusiutuvaa, saasteetonta ja päästötöntä. Ve-
sivoimasta ei synny hiukkaspäästöjä eikä ongelmajätteitä.

Kollaja tuottaisi lisää sähkötehoa noin 160 GWh vuodes-
sa, joka vastaa 160 000 MWh. Sähkölämmitteisen omakotita-
lon sähkökäyttö on noin 18 MWh vuodessa. Yksinkertaisella 
laskutoimituksella nähdään, että Kollajan sähköteholla sähköis-
tettäisiin noin 9000 sähkölämmitteistä omakotitaloa. Voimalalla 
on suuri paikallinen ja maakunnallinen merkitys sekä vaikutus 
sähkönhuollossa. Kollajan rakentamisen hyödyt Pudasjärvelle 
ja koko maakuntaamme olisivat valtavat. Tulvahaitat saataisiin 
hallintaan Pudasjärvi - Kipinä välillä. Kipinän koskissa virtaisi 
vesi, joki ei kuivu. Kiinteistöverotuloja kaupungille tulisi noin 
miljoona euroa vuodessa eikä olisi menoja kaupungille. Raken-
nusaikainen työvaikutus on valtava. Haitat ovat pienet ja kor-
vattavissa. Vesivoimaa voidaan pitää myös aurinkoenergiana.

Reijo Talala 

Kollajahankkeesta 
100 MW sähköteho

MYYDÄÄN OSTETAAN

Niittomurskain, pyöröpaalain, 
käärin. P. 040 582 5044.

Myydään FuzziBunz yhden-
koon taskuvaipat 20 kpl. Tas-
kuvaippa, jossa kaksi eriko-
koista mikrokuitu-lisäimua. 
Nepparikiinnitys ja säädettä-
vät kuminauhat. Mukana va-
rakuminauhat.Värit: vihreä, 
minttu, tummansininen, vaa-
leansininen, viininpunainen. 
4 kpl jokaista väriä. Käytetty 
muutaman kerran. Osa käyttä-
mättömiä. Lisäksi ImseVimse 
puuvillaiset lisäimut. Uusien 
hinta 370€. Soita ja tarjoa! P. 
040 716 0728.

VUOKRATTAVANA

Syötteen kylätalolla vuokratta-
vana kaksi erillistä asuinhuo-
neistoa, 2-h + keittiö, 60 m2, 
2-h + keittiö, 56 m2. Heti vapaa. 
P. 045 673 3418

Ylös yhtenä kansana nyt!

www.niilokeranen.com

Eduskunnassa tarvitaan työelämäkokemusta, sosiaali- ja terveysalan 
osaamista sekä tervettä järkeä! Siksi Niilo, pohjoisen tavallinen ihmi-
nen, lääkintöneuvos, veteraanikansanedustaja, kirjailija ja  perheenisä!

Eduskuntavaalit 19.4.2015 | Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

Niilo Keränen
eduskuntaan!

Niilo Keränen | 044 989 2135 | niilo.keranen@fimnet.fi

Suomi on saatava kuntoon. 
Ihmisille hyväksi asua ja elää.

- Olemme onnistuneet vas-
taamaan yhteiskunnan osoit-
tamaan tarpeeseen ja löytä-
neet paikkamme sosiaalisen 
työllistäminen ja ammatil-
lisen koulutuksen yhdistä-
misen kentältä, sanoo Koil-
lis-Suomen Aikuiskoulutus 
Oy:n toimitusjohtaja Ari Jo-
kinen. 40-vuotisjuhlia viete-
tään Kuusamotalolla perjan-
taina 20. helmikuuta 2015.

Onnistuminen näkyy 
myös yrityksen talouslu-
vuissa: Koillis-Suomen Ai-
kuiskoulutus Oy teki vuon-
na 2013 liikevaihtoa 2,5 
miljoonaa euroa ja kasvu 
jatkui viime vuonna. Liike-
vaihdon kasvun taustalla on 
uusien markkinaehtoisten 
palvelujen kehittäminen ja 
niiden tuotantoon liittyvän 
osaamisen jatkuva paranta-
minen. 

– Toimialamme on suuri, 
mutta kasvu löytyy jatkossa 
nimenomaan erilaisista kun-
toutus- ja valmennuspalve-
luista, uskoo rehtorina vuo-
desta 2011 toiminut Jokinen.

Kuusamon Ammatilli-
nen Kurssikeskus sai perus-
tamisluvan vuonna 1973 ja 
ensimmäiset runko-ohjel-
man mukaiset kurssit alkoi-
vat vuoden 1975 alusta. Am-
matillisia, lähinnä nuorille 
aikuisille ja aikuisille suun-
nattuja koulutuksia ryhtyi 
johtajamaan insinööri, rehto-
ri Matti Tuovinen. Hän antoi 
kasvot koillismaalaiselle ai-
kuiskoulutukselle aina vuo-
teen 1998 saakka.

Tuovisen aikana oppilai-
toksen ydinalueen muodos-
tivat Kuusamon, Taivalkos-
ken ja Pudasjärven kunnat. 
Sittemmin toiminta on laa-
jentunut kaikkialle Pohjois-
Suomeen ja nyt tavoitteena 
on palvelujen valtakunnalli-
nen kattavuus. Koillis-Suo-
men Aikuiskoulutus Oy:n 
omistavat Pudasjärven, Tai-
valkosken ja Kuusamon 
kunnat.

Koillis-Suomen Aikuis-

Koillismaalla juhlitaan 
40-vuotiasta kouluttajaa

Aikuiskoulutus Oy on kasvanut  
ammatillisten kurssien järjestäjästä 
sosiaalisen työllistämisen osaajaksi

koulutus Oy kouluttaa ja 
valmentaa aikuisia, mutta 
yhtiöön integroitujen työpa-
jatoimintojen myötä myös 
20–29-vuotiaille nuorille on 
kehitetty joustavia ja käytän-
nönläheisiä tutkintoon val-
mistavia koulutuksia.  

– Kasvava osa koulu-
tustarjonnastamme kuu-
luu nuorten aikuisten osaa-
misohjelmaan, joka sisältyy 
nuorisotakuuseen. Kou-
lutukset soveltuvat myös 
muille ammatillista lisäkou-
lutusta tarvitseville aikuisil-
le, Jokinen sanoo. Ideana on 
opiskella tietopuoliset asi-
at joustavasti ja käytännön-
läheisesti ja osoittaa osaami-
nen näyttötutkintoina.

Toimitusjohtaja Jokisen 
mukaan aikuiskoulutuksel-
le on kysyntää taloudellises-
ta tilanteesta riippumatta. 
Taantumassa kouluttaudu-
taan uusille urille, nousu-
suhdanteessa tarvitaan lisä- 
ja täydennyskoulutusta. 
Koillis-Suomen Aikuiskou-
lutus Oy luottaa perintei-
seen ammattikoulutukseen, 
mutta hakee kasvua sosiaali-
sen työllistämisen sektorilta. 
Verkostoituminen yritysten 
ja yhteistyö alan muiden toi-
mijoiden kanssa ovat oleel-
linen osa organisaation toi-
mintakulttuuria.

Ammatillisten koulutus-
ten ja valmennuspalvelujen 
rinnalla Koillis-Suomen Ai-
kuiskoulutus Oy:n kolman-
tena tukijalkana on yhtiön 
strategiaa tukeva aktiivinen 
kehittämistoiminta.

Perjantaina 20. helmikuu-
ta 2015 kello 13–15 Kuusa-
motalolla Kuusamossa pi-
dettävä 40-vuotisjuhla on 
läpileikkaus koillismaalai-
sen aikuiskoulutuksen vuo-
sikymmenistä. Juhla on 
avoin kaikille ja siihen kut-
sutaan erityisesti entiset op-
pilaat, opettajat ja yhteis-
työkumppanit. Juhlakahvit 
tarjotaan kello 12–13.

Erika Tuloisela ja Kasper Kettuaho viihtyvät Koillis-Suo-
men Aikuiskoulutus Oy:n mediapajalla hyvin.   Kasperin 
käsissä on Aikuiskoulutus Oy:n historiikin käsikirjoitus, 
jonka mediapajalaiset toteuttavat multimediaesitykseksi 
talon 40-vuotisjuhliin. Kasperin vasemmalla puolella reh-
tori Ari Jokinen ja oikealla puolella valmentaja Heikki Mus-
tonen. 

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Teatterimatka - lauantaina 14.3.2015
OULUN KAUPUNGINTEATTERIIN

musikaalikomedian esitykseen

The Adams Family
”Hykerryttävän koomista tarinaa kuljettaa eteenpäin svengaava musiikki, 

jossa rockin, tangon ja lattarin verevät rytmit vuorottelevat 
mukaansatempaavien musikaalinumeroiden kanssa.”

Lippu ja matka: 
49€ peruslippu/ 43€ eläkeläiset/ 

27 € alle 26-vuotiaat, opiskelijat, työttömät, varus- ja siviilipalvelumiehet
Lähtö kaupunginvirastolta klo 17:15. 

Lippuja rajoitettu määrä! Varaa omasi heti!

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset kulttuuritoimistoon   
perjantaihin 25.2. mennessä, puh. 040-585 6229.

Järjestää Pudasjärven kaupunki/ kulttuuripalvelut
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
●	Oikeuden-	
   käynnit

●	Kauppakirjat
●	Perukirjat

●	Perinnön	jaot
●	Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
  p. 040 1951 732  

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

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

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

HAMMASLÄÄKÄRI

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

Ottaa vastaan hammasproteesipotilaita Ranualla Hotelli
Ilveslinnassa sekä Posiolla. Myös koti- ja laitoskäynnit.

Ajanvaraukset 040 738 8916 tai 020 743 3940

Jyrki Isojärvi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Vaativan kuntoutuksen 
fysio-, lymfa-, allas- ja jalka-terapiapalvelut. 

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella.
Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI
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Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
- HUOPAKUMI-

SAAPPAAT, MUCK 
BOOTSIT ja 
Parkanon NAHKA-
SAAPPAAT

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY-  

VARUSTEET
-  CAMOFLEECET
-  KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin

-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
-  Akkulämmitteiset 

HANSKAT JA LIIVIT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  OTSALAMPUT 
 150-2500lum
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua. 
Myös lohi-riisi, lammas-riisi, peura-peruna, 

lohi-peruna, kala-riisi ym. erikoisruuat 
edullisesti.

HauHau lohi-riisi vehnätön 
koiranmakkara 15€/12 kpl

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

www.sahkokivela.fi

Vuonna 2006-2008 synty-
neet FC Kurenpojat pelasi-
vat futsal turnauksen Tuo-
mas Sammelvuo salissa 
sunnuntaina 8.2.

Joukkueella oli hyvä val-
mistautuminen ja se näkyi 

FC Kurenpojat voittoisia
kentällä. Ensimmäisessä 
pelissä aamupäivällä kaa-
tui Rovaniemen Palloseura  
selvin numeroin 7-1. Tur-
nauksen toisessa pelissä Fc 
kurenpoikien hyvän vireen 
joutuivat toteamaan Fc Ke-

min joukkue.
Peli päättyi kurenpoi-

kien voittoon 9-3. Tästä on 
hyvä jatkaa kevään tulevia 
otteluitakohti. MR

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

RATSASTAMAAN!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

www.hirvaskoski.fi

RATSASTUSPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

Kaupunginhallituksen ko-
kouksessa tiistaina 10.2. 
keskusteltiin Kulttuurin 
matkaan -hankkeesta, jon-
ka tavoitteena on kulttuurin 
matkailullinen tuotteista-
minen. Hankkeen kustan-
nusarvio on noin 58 000 eu-
roa, josta valtaosaa esitettiin 
haettavaksi opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä. Syys-
kuussa alkavan hankkeen 
avulla halutaan vastata uu-
denlaisten palveluiden ky-
syntään, joita on saatu sel-
ville asiakaskyselyiden ja 
-palautteen sekä matkailu-
alan yrittäjien antamien ar-
vioiden perusteella. Uusi-
en palvelujen ja tuotteiden 
kautta haetaan alueellista 
kasvua liiketoimintaan sekä 

Kulttuurimatkailulla 
ansaintamahdollisuuksia

uusia työllistymis- ja an-
saintamahdollisuuksia alu-
een ammattitaiteilijoille ja 
muille toimijoille.

Kaupunginhallitus päät-
ti perusopetuksen ja lukion 
työajat lukuvuodelle 2015-
2016 Aluehallintoviraston 
pohjaesityksen mukaisik-
si. Samalla kaupunginhalli-
tus myönsi opetus- ja sivis-
tysjohtajalle luvan päättää 
yhden koulupäivän siirros-
ta edellytyksellä, että siitä ei 
aiheudu ylimääräisiä kus-
tannuksia kaupungille. Lu-
kuvuonna 2015-2016 syys-
loma ajoittuu viikolle 43, 
joululoma ajalle 23.12.2015 
- 6.1.2016, talviloma viikol-
le kymmenen ja pääsiäisen 
vapaat 25. - 28.3.2016. He-

latorstai 5.5.2016 ja sitä seu-
raava perjantai ovat myös 
vapaat. Lukuvuoden työ-
päivien määrä on 189 ja lu-
kuvuoden päättymispäivä 
on lauantai 4.6.2016.

Pentti Laamanen irti-
sanoutuu ympäristöjoh-
tajan virasta 31. maalis-
kuuta alkaen, jäädessään 
vanhuuseläkkeelle. Pää-
töksen yhteydessä Pentti 
Laamasta kiitettiin Pudas-
järven kaupungilla tehdys-
tä ansiokkaasta työstä. Seu-
raavaksi käsiteltiin Päivi 
Pohjanveden eropyyntö 
hyvinvointivaliokunnasta. 
Hakemuksessa hän perus-
teli eroamistaan työhön liit-
tyvillä syillä. JK

LAKIPALVELUITA

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 10-16. 
Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän akvarellinäytte-
lyyn ”Syötteen lumoa”.
Ville Wikstedt - Hidden personality 4.2.-4.3. Näyttelyn järjestää Pudasjärven kult-
tuuripalvelut. Ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Hempan hölökkä/kävely joka su klo 18-19, lähtö Puikkarin edestä. Tervetuloa kä-
velemään, lenkkeilemään koiran kanssa... 
Keliakiakerho ke 11.2. klo 18 Rauni Jaakolan kotona Sivakkatie 19 E.
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Sarakylän koulu pe 13.2. klo 9-13. Komea 
monikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven alakouluille hel-
mikuussa.
Ruokajakelu kauppojen myymättä jääneistä ma 16.2. klo 10 – 10.30 Karhupajalla.
Pudasjärven Ommaisraati kokoontuu ma 16.2. klo 13-14.30. Tule keskustele-
maan alueen ajankohtaisista omaishoidon asioista. Aiheena mm. kotihoidon palvelut 
omaishoitajan tukena. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Sarakylän maa- ja kotitalousnaisten käsityöilta ti 17.2. klo 18.30, Inkeri Tuo-
misella. 
Wirtapiiriä vietetään Sarakylän koululla 17.2. klo10.30 laskiaistarinoita-ja vanhoja 
asioita muistellen.
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Sarakylän koulu pe 20.2. klo 9-13. Komea 
monikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven alakouluille hel-
mikuussa.
Syötteen luontokeskuksen filmiviikot 16.2.-7.3. klo 10-17. Jo perinteeksi muodos-
tuneet filmiviikot saavat jatkoa myös tulevina hiihtolomaviikkoina. Aamupäivän esitys 
kello 10 ja iltapäivän esitys kello 15. 
Lenni Liito-oravan askartelutuokio Syötteen luontokeskuksella ke 18.2.  askar-
telua erilaisista materiaaleista luontokeskuksen auditoriossa klo 12-14. Askartelu käy 
itsenäisesti kouluikäisiltä lapsilta. Pienemmät vanhempien avustamana.
Opastettu lumikenkäretki Teerivaaran suuntaan pe 20.2. Pudasjärvi Syötteen 
luontokeskus. Opas johdattaa retkeläiset Syötteen kansallispuiston tykkymetsiin klo 
10-13. 
Aikalisä-teemailta: Opiskelu la 21.2. klo 18-23. Pudasjärven kaupungin nuorisopal-
velujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet kaikki varusmies-ja siviili-
palvelukseen valmistautuvat nuoret miehet. Nuorisokahvila, Tuulimyllyntie 4.
Valokuvausretki Syötteen kansallispuistoon la 21.2. klo 14-16. Retkelle lähdetään 
Syötteen luontokeskukselta. Ennen retkeä käydään läpi valokuvaamisen perustekniikoi-
ta, jonka jälkeen jokainen voi omalla kalustollaan harjoitella kuvaamista käytännössä. 
Opas kulkee koko retken ajan retkeläisten mukana ja antaa vinkkejä tarpeen mukaan. 
Konsertti - Kairos-yhtye su  22.2.  Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 23.2. Klo 17.00 Risto Räppääjä ja Sevilan saituri. Klo 
18.30 Risto Räppääjä ja Sevilan saituri. Klo 20.00 Viikossa aikuiseksi. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella ti 24.2. klo 19.
Opastettu lumikenkäretki Teerivaaran suuntaan pe 27.2. Pudasjärvi Syötteen 
luontokeskus. Opas johdattaa retkeläiset Syötteen kansallispuiston tykkymetsiin klo 
10-13. 
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Kipinän koulu pe 27.2. klo 9-13. Komea 
monikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven alakouluille hel-
mikuussa.

BINGO 
Taivalkosken 
Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 15.2.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 
Palloraja 54.
Tervetuloa! Järj. Taku

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Tuomas Sammelvuon -salille
pe 13.2. klo 18.00.

Tervetuloa katsomaan lukion
Wanhojentanssiesitystä

vapaa pääsy!
Kahvio 9 C luokan luokkaretken hyväksi.

Kirjoittanut
Heikki Luoma
Ohjaana
Hanna-Leena
Metsävainio
Esityspaikka
Taivalkosken
Teatteri
Kauppatie 11,
93400 Taivalkoski

Taivalkosken Näyttämö esittää

5 € alle 12-vuotiaat
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
Puh. 0400 670 430
www.taivalkosekenteatteri.fi

Liput 12 € /

Ensi-ilta  
Pe 20.2.2015 klo 19.00
Muut esitysajat
Su  22.2.2015 klo 15.00
Ke  25.2.2015 klo 19.00
Pe  27.2.2015 klo 19.00
Su 1.3.2015 klo 15.00
Pe  6.3.2015  klo 19.00
Su  8.3.2015 klo 15.00
Pe  13.3.2015 klo 19.00
Su  15.3.2015 klo 15.00
Pe  20.3.2015 klo 19.00
Su  22.3.2015 klo 15.00
Pe   27.3.2015 klo 19.00
Su   29.3.2015 klo 15.00
To  2.4.2015 klo 19.00 
La  4.4.2015 klo 17.00
Su  5.4.2015 klo 15.00

Näytelmän oikeuksia 
valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

Nuorittalla 
Pömilässä 

(Nuorittantie 76) 
pe 13.2. klo 18.45 alkaen. 

Päävoittona 250 € ostokortti.
Tervetuloa!

Bingo

Yleisölle luvassa arvontaa, 
jossa palkintona mm. poronlihaa. 

Lapsille pulkkamäki ja talutusratsastusta. 
Kotakahvioista maukkaat makkarat ja 

lättykahvit. 
Paikalla myös AV-motorin esittely.

Järjestäjä: Nuorittan Ns

Perinteikkäät 
Nuorittan 

porokilpailut
Saarisuolla su 15.2. 

klo 12 alkaen 
Hetekyläntie 1767, Ylikiiminki

Pääsylippu 5€, 
alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.

Tervetuloa 
koko perheellä! 

Tervetuloa!

Vapaaehtoinen pääsymaksu. 

Kansanedustajaehdokas 
Eeva-Maria Parkkinen järjestää 

Ohjelmalliset iltamat

M
ak

sa
ja

: E
ev

a-
M

ar
ia

 E
du

sk
un

ta
an

 ry

la 14.2. klo 20.30-24. Nuorittan 
Nuorisoseuralla os. Nuorittantie 76. 

Illan musiikista vastaa 
tanssiyhtye ILOSET, 

solistina Heikki Markus. 

AVANTOUINTIPAIKKA 
PIETARILAN RANTAAN 

AVATTU

Ohjeita käyttäjille:
-  Avantouintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi ja 
   käytöstä vastaa Työpetari ry.
-  Paikan avaimen voi lunastaa Työpetari ry:n toimistosta Suojalinna 
-  Urheilutie 2, toimisto avoinna ma–to 9.00–16.00 ja pe 8.00–14.00.
-  Vuokra-avain 25 €.
- Mahdollisuus uintiin avannossa arkisin 
-  Viikonloppuisin ei ylläpitoa.
-  Käytössä pukeutumistila.

Tiedustelut: 
Kaupunki/liikuntatoimi, Heino p. 0400 346 097
Työpetari ry Tuomo p. 0440 822 130, toimisto (08) 822 138

Pudasjärven kaupunki
Työpetari ry

Pietarilantie 17, Pudasjärvi

TERVETULOA 

KOKEILEMAAN!

NYT ON JUHLAN AIKA 
AIKUISKOULUTUSTA  KOILLISMAALLA 40 VUOTTA

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy kutsuu entiset oppilaansa,  
henkilökuntansa, sidosryhmänsä ja kaikki aikuiskoulutuksesta  

kiinnostuneet 40-vuotisjuhlaansa Kuusamotalolle pe 20.2.2015.

JUHLAKAHVIT klo 12-13 
JUHLA klo 13-15 

Puheita, musiikkia, historiaa ja ansiomerkkejä. 
Juhlan juontaa stand up -koomikko Päivi Kuuva. 

AIKUISKOULUTUSTA AJAN VIRRASSA 40 VUOTTA

TERVETULOA!

Lähde kanssamme 

Musiikkiesitys kertoo Olavi Virran tarinaa laulun, 
musiikin ja tarinoiden kautta. 

Esiintyjinä ovat mm. 
Amadeus Lundberg ja Hannu Lehtonen.

Lähtö linja-autoasemalta klo 16.00, 
paluu samaan paikkaan noin klo 23.30.
Matkan hinta (sis. kyyti, lippu ja kahvit) 

jäsenille 40 €, ei-jäsenille 45 €.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 19.2. 

Seijalle 040 416 9149 tai 
Mailalle 045 120 8750.

TERVETULOA MUKAAN!
Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset 

Olavi Virran 
100-vuotiskonserttiin

Raaheen torstaina 9.4.2015
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Aluehallintovirastossa on vireillä Vapo Oy:n Pudasjärven 
kaupungissa, Mertajoen varressa sijaitsevan Sivakka-
suon (Jakosuon) turvetuotantoalueen ympäristöluvan 
lupamääräysten tarkistamishakemus. 

Asiakirjat ja kuulutus ovat muistutuksen tekoa var-
ten nähtävänä 11.2.–13.3.2015 Pudasjärven kaupungin 
asiakaspalvelupisteessä. Asiakirjoihin voi tutustua myös 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavas-
tuualueen toimitiloissa, Linnankatu 1, 1. krs, Oulu.

Lisätietoja johtaja Timo J. Lehtonen, puh. 0295 017 
024. Kuulutus ja asiakirjojen keskeinen sisältö on myös 
www-osoitteessa: www.avi.fi/lupatietopalvelu

Dnro PSAVI/171/04.08/2013
ILMOITUS HAKEMUKSESTA

la 14.2. klo 12-14 Suojalinnalla 
(Työpetari), osoitteessa Suojalinnantie 2.

Ohjelmassa mm.
opetusta avustamisesta, yhteisiä joukkuekisailuja, 

opetusta Raamatun kertomuksista,
 yhteistä hauskaa ja poroajelua.

Tervetuloa!

Kaikille avoin

Ystävänpäivän 
perhetapahtuma

Kesseli ry
yhteistyössä Työpetari, Pudasjärven kaupunki

OPINTOMATKA 
YKSITYISTIEPÄIVÄÄN OULUUN
KOILLISMAAN YKSITYISTIEVERKON 
KEHITTÄMISHANKE JÄRJESTÄÄ MATKAN 
ALUEELLISILLE YKSITYISTIEPÄIVILLE 
OULUUN MAANANTAINA 9.3.2015
Paikka: Oulu - Technopolis Auditorio, Elektroniikkatie 10 
(Linnanmaan tuntumassa Pohjantien länsipuolella)
Linja-auto lähtee Kuusamon kaupungintalon pihasta klo 5.30 
Taivalkosken linja-autoasema klo 6.15
Pudasjärven linja-autoasema, Oikopolku klo 7.00
Paluu tilaisuuden päätyttyä klo 15.30
Päivä on tarkoitettu kaikille tiekuntien osakkaille, 
yksityistieasioita hoitaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Linja-autokuljetus on ilmainen. 
Osallistujat maksaa itse osallistumismaksun.
Sitovat ilmoittautumiset ke 18.2.2015 mennessä 
projektipäällikkö Heino Ervastille
puh 040 860 8016 tai 
s-posti heino.ervasti@koillismaanleader.fi

Yksityistievastaanotto Pudasjärveläisille ke 18.2.2015 klo 
10.00-14.00 Pudasjärven kaupungintalossa. Varaa aika, 
niin katsotaan tarvitseeko tiekuntasi apua tiekuntaasi kos-
kevissa asioissa tai muissa yksityistieasioissa. Ilmoittau-
du mahdollisimman pian. Tervetuloa! 

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Karhupajalla Teollisuustie 12 Pudasjärvi
Seuraa ilmoitteluamme www.pudasjarvi.fi/tapahtumakalenteri

RUOKAJAKELU
Ruokajakelu kauppojen 
myymättä jääneistä 
ma 16.2. klo 10.00–10.30

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Ke 4.3 Salibandyturnaus Tuomas Sammelvuo -salissa 
Alakoulu 10.00 – 12.00
Yläkoulu/lukio/ ammattikoulu 13.00 – 15.00
Ilmoittautuminen paikan päällä. 
Tiedustelut 040-5856227/Sampo

La 7.3. Futsalin harrasteturnaus aikuisille 
Tuomas Sammelvuo -salissa
Ilmoittautumiset 0407160724 /Toni Niemelä

HIIHTOLOMAOHJELMA 2015 
LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUT

Ma  2.3 Touhumaa Tuomas Sammmelvuo -salissa klo 12.00 – 15.00 
Lasten ja nuorten temppuilu- ja liikuntapäivä.

Ti   3.3  Retki Oulun SuperParkkiin 
Sarakylän ja Syötteen suunnasta tulevat voivat nousta maksutta linjavuoro-
busseihin. 
9.00     Lähtö S- Marketin pysäkiltä
10.00  	Saapuminen	SuperParkkiin	http://www.superparkoulu.fi/fi.	Päivän
 aikana mahdollisuus osallistua City Dancen katutanssitunneille. 
12.00  Ruokailu 
14.30  Lähtö takaisin Pudasjärvelle
16.00  Sivukylien linja-autot lähtevät
 Retken hinta 10 € ( sis. kyyti, pääsyliput, ruoka, tanssitunti). 
 Ikäraja 7 v. Sitovat ilmoittautumiset 25.2 mennessä Puikkarin 
 palvelupisteeseen 040- 8266440.
Retken järjestävät: Liikunta- ja kulttuuritoimi yhteistyössä Pudasjärven
Nuorten tuki ry, Punaisen Ristin Vapaa-hanke, Pudasjärven Perhekeskus-
yhdistys Ry. 

KANSAN KESKELLÄ
- KANSAN KIELELLÄ

TORSTAINA 12.2.
Taivalkoski S-Market edusta klo 15-16. 

Taivalkosken Perussuomalaiset ry

Eila
Aavakare

kansanedustajaehdokas

Saat mitä tilaat.
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kansanedustajaehdokas

Pudasjärvi S-Market edusta  klo 17-18. 
Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Kari
Tykkyläinen

kansanedustajaehdokas

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Elintarvikkeet ja päivittäistavarat
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Alkon tilauspiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti
●  Mökkien siivous- ja huoltopalvelut
●  Syöte Shop kiinteistöstä löydät myös Syötteen  

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 
6 tasaerään.

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

● Hirvennahkaa/teddy
● Ainoana lakkina 
 täydet viisi tähteä 
 kylmätyöohjelman 
 kehittämishankkeessa 

(Työterveysleitos Oulu 2001, 
ISBN 951-802-435-9) 39€

LÄMPÖSAAPAS
● Erittäin lämmin
● Kevyt
● Pitävä pohja
● Vedenpitävä
● Koot 26-51
● Lasten koot sinisenä ja 

punaisena

Lyhyt- tai 
pitkä-

vartinen

69€

Alkuperäinen 
ruotsalainen

WORKHAND TYÖSORMIKAS
● Erinomainen kelkkailu-, 

talvikalastus- ja rai-
vauskäsine kylmiin ja 
kosteisiin olosuhteisiin

● Täysin vedenpitävä

47,50

● Antenni- ja kaapeliverkon 
digiviritin

● Teräväpiirtoviritin
● 1000 sivun teksti-TV

FINLUX 32FLK242BWG 32” LED TVKotimainen MUIKKULAKKI

329€
FINLUX 40FLHR242BCN 40” FULL HD 
LED SMART TV
● Antenni- ja kaapeliverkon 

digiviritin
● Teräväpiirtoviritin T2
● 1000 sivun teksti-TV 399€
SAMSUNG T24D390EX 24” 
FULL HD LED TV
● Antenni- ja kaapeliverkon 

digiviritin
● Teräväpiirtoviritin T2 199€
LG 32LB561U 32” LED TV
● Antenni- ja kaapeliverkon 

digiviritin
● Teräväpiirtoviritin T2 299€
ARRIS VIP 1853 INTERNET DIGIBOKSI

149€

● TV:n katseluun esim. 
 Kairan Kuidun asiakkaille
● Tallennusaika 105 tuntia
● Toimii kaikkien operaattorien nettiliittymissä

ASTIANPESUKONE 
SIEMENS SN45L281SK

599€

● Hiiliharjaton moottori
● Kolmas pesutaso 
 ruokailuvälineille
● Pesuajan puolitus
● Ajastin ja jäljellä olevan 
 pesuajan näyttö
● Äänitaso46 db
● Energialuokka A+

Lue viesti selaimessa

Jotta onnistuisit kerralla

www.rautia.fi  Lähin kauppa  Ota yhteyttä  Seuraa Rautiaa:

Tarjoukset voimassa 14.2.2015 saakka niin kauan kuin kampanjaerät riittävät.

Älä vastaa tähän viestiin. Jos et halua enää ottaa vastaan sähköpostiviestejä Rautialta, ota yhteyttä tästä

 

SISUSTUSVERSTAS
Täällä kodin tyyli- ja sisustusvinkit 
yhdistyvät hihojen käärimiseen. uun

itu
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Turvallisuus ennen kaikkea – Rautiasta
Tänään vietetään valtakunnallista 112-päivää, hätänumeropäivää. Arjen turvallisuudesta 
on pääasia myös Rautiakaupassa. Tutustu Rautian turvallisuusratkaisuihin »
 

10,-
Sammutuspeite Firetech 140 x 180 cm
Musta tai punainen kuosi. Normaalisti yksittäin 19,95/kpl.

500876996, 500876997

ERINOMAINEN 
ALKUSAMMUTUSVÄLINE

Täytä korttihakemus myymälässä tai osoitteessa uusikortti.fi

Kaksinkertaiset peruspisteet K-Plussa 
MasterCard -kortilla maksamistasi 
ostoksista.  Meiltä 30.6.2015 asti.

YKSINKERTAINEN

ON KAKSINKERTAINEN
RATKAISU

/2 kpl

Liity mukaan»

TUTUSTU UUSIMPAAN 
RAUTIAKAUPAN KUVASTOON »

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00-14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681

Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

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

PUDASJÄRVI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00-14.00

VARMASTI KOTIMAINEN

Ilmeikkäistä keraamisista uutuustakoista löytyy 
juuri oikea ratkaisu joka makuun ja tarpeeseen. 
Tule takkapäiville 
pe 13.2.2015  klo 12-17 
ja tee hyvät kaupat! tulikivi.fi

Nyt keraamisen uutuustakan ostajalle Tulikivi-kiuas kaupan päälle!Arvo jopa 790 €.

Lue viesti selaimessa

Jotta onnistuisit kerralla

www.rautia.fi  Lähin kauppa  Ota yhteyttä  Seuraa Rautiaa:

Tarjoukset voimassa 14.2.2015 saakka niin kauan kuin kampanjaerät riittävät.

Älä vastaa tähän viestiin. Jos et halua enää ottaa vastaan sähköpostiviestejä Rautialta, ota yhteyttä tästä

 

SISUSTUSVERSTAS
Täällä kodin tyyli- ja sisustusvinkit 
yhdistyvät hihojen käärimiseen. uun
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Turvallisuus ennen kaikkea – Rautiasta
Tänään vietetään valtakunnallista 112-päivää, hätänumeropäivää. Arjen turvallisuudesta 
on pääasia myös Rautiakaupassa. Tutustu Rautian turvallisuusratkaisuihin »
 

10,-
Sammutuspeite Firetech 140 x 180 cm
Musta tai punainen kuosi. Normaalisti yksittäin 19,95/kpl.

500876996, 500876997

ERINOMAINEN 
ALKUSAMMUTUSVÄLINE

Täytä korttihakemus myymälässä tai osoitteessa uusikortti.fi

Kaksinkertaiset peruspisteet K-Plussa 
MasterCard -kortilla maksamistasi 
ostoksista.  Meiltä 30.6.2015 asti.

YKSINKERTAINEN

ON KAKSINKERTAINEN
RATKAISU

/2 kpl

Liity mukaan»

TUTUSTU UUSIMPAAN 
RAUTIAKAUPAN KUVASTOON »

Jopa 6 kk korotonta 
maksuaikaa, 
KYSY LISÄÄ!

Lue viesti selaimessa

Jotta onnistuisit kerralla

www.rautia.fi  Lähin kauppa  Ota yhteyttä  Seuraa Rautiaa:

Tarjoukset voimassa 14.2.2015 saakka niin kauan kuin kampanjaerät riittävät.

Älä vastaa tähän viestiin. Jos et halua enää ottaa vastaan sähköpostiviestejä Rautialta, ota yhteyttä tästä

 

SISUSTUSVERSTAS
Täällä kodin tyyli- ja sisustusvinkit 
yhdistyvät hihojen käärimiseen. uun
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Turvallisuus ennen kaikkea – Rautiasta
Tänään vietetään valtakunnallista 112-päivää, hätänumeropäivää. Arjen turvallisuudesta 
on pääasia myös Rautiakaupassa. Tutustu Rautian turvallisuusratkaisuihin »
 

10,-
Sammutuspeite Firetech 140 x 180 cm
Musta tai punainen kuosi. Normaalisti yksittäin 19,95/kpl.

500876996, 500876997

ERINOMAINEN 
ALKUSAMMUTUSVÄLINE

Täytä korttihakemus myymälässä tai osoitteessa uusikortti.fi

Kaksinkertaiset peruspisteet K-Plussa 
MasterCard -kortilla maksamistasi 
ostoksista.  Meiltä 30.6.2015 asti.

YKSINKERTAINEN

ON KAKSINKERTAINEN
RATKAISU

/2 kpl

Liity mukaan»

TUTUSTU UUSIMPAAN 
RAUTIAKAUPAN KUVASTOON »

14,90
/ kpl

Jauhe-
sammutin 
Firetech 
2 kg 13AMusta tai punainen kuosi. Nor-

maalisti yksittäin  19,95/kpl.

Sammutuspeite 
Firetech 
140 x 180 cm

10,-
/2 kpl

Tarjoukset voimassa 14.2.2015 saakka!


