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SYÖTE
TALVINENTALVINEN

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

- Auton korjaukset ja huollot
- 4-pyöräsuuntaukset
- Automaattivaihteiston huoltolaite (SPIN ATF-5000)
- Autocom-, Bosch- ja VCDS-testerit
- Eber- ja Webasto-testerit
- Ilmastointihuollot
- Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo / maalaamo

Tervetuloa!

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Apteekkia remontoidaan 
26.-28.2.2016.

REMONTTI TULOSSA!

Perjantaina 26.2. palvelemme 
klo 9.00-16.00

Lauantaina 27.2. apteekki on suljettu

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 24.2., ke 2.3. ja ke 9.3. 

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

P. 040 821 1819Varaa aika

Moniteholasien ostajalle 
AURINKOLASIT tai TOISET 
SILMÄLASIT kaupan päälle!
kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot 
saapuneet, mm. RayBan, Oakley, Smith...

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Esitys on outo näytelmä 
siitä, mitä kaikkea kivaa 

pihalla voi tehdä.

Pudasjärven yhdistys

Liput: 4 euroa / henkilö. MLL: n jäsenkortilla 2€ 
ja alle 2-vuotiaat ilmaiseksi

Tervetuloa!
Esityksen alussa myydään 

arpoja! Pääpalkintona 
täytekakku!Kuva: Marko Korkeaniemi

Tatu ja Patu pihalla
Turun Linnateatteri esittää lastennäytelmän 

Tatu ja Patu pihalla
Lakarin koululla to 25.2. klo 18.00

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!

TALVIVARASTON

HÄVITYS!
TOPPA-
VAATTEET

Kaikki -50%ovh.

TSL 227 ESCAPE
LUMIKENGÄT

Swix T77
VOITELURAUTA

(235,-)

Nokian Naali
JALKINEET

39,-
(59,-)

(169-)

UUTUUS!

Järvinen
LAPPONIA

metsäsukset
saapuneet

(220-)

149,-

LADUILLE JA UMPIHANKEEN!

199,-

VOITELUVAPAAT 
SUKSET Aero 9 skin
Kuntoilijan/ulkoilijan 
perinteiset sukset.

179,-

85,-

PILKKIVALIKOIMAT 
PARHAIMMILAAN!

MEILTÄ TOUKAT JA 
MADOT!

Heinola Jubilee
JÄÄKAIRA

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

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms.

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

Ilmainen 

kuljetus!

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

Le
ik

ka
a 

ta
lt

ee
n!
"

"

Leikkaa talteen! ""

Le
ik

ka
a 

ta
lt

ee
n!
"

"

Mattopesut 

-20%
Vuodevaatepesut 

-20%
Tarjoukset voimassa maaliskuun loppuun.

Puh. 044 455 6561
maija.korkko@alinahoivatiimi..

Alina Hoivatiimi Pudasjärvellä:

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
Alina-palveluista on mahdollista saada kotitalousvähennystä

Kokonaisvaltaista
kotityöpalvelua!

Kotisairaanhoito, hoivapalvelut
kotityöpalvelut, lapsiperheiden kotipalvelut

Alina-lääkäripalvelut

Lue lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 21.2. kello 10, Pekka Asi-
kainen, Marko Väyrynen, Tiina Inkeroinen, Valtteri Laiti-
la, Keijo Piirainen, Vox Margarita. Valmistuvien isosten 
siunaaminen, kirkkokahvit. 

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 23.2. kello 17.30, 
Pekka Asikainen.

Kuorot: kirkkokuoro to 25.2. kello 18, Vox Margarita ke 
24.2. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 22.2. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 23.2. kello 12.

Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttori-
lassa.

Perhekerho:  Perhekerho seurakuntakodissa ke 24.2. ja 
to 25.2. kello 10-13.

Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotiloissa pe 
19.2. ja pe 26.2. kello 9.30-12. Ilmoittautumiset (08) 882 
3100 (ennakkoon otetaan 10 ilmoittautunutta).

Varhaisnuorten talvileiri 3.-7. luokkalaisille Hilturan-
nassa 5.-6.3. Leiri on ilmainen. Leirille mahtuu 25 leiri-
läistä. Ilmoittautuminen ma 25.2. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon (08) 882 3100. Ilmoittautuneille lähetetään 
kirjeellä tarkempaa tietoa leiristä.

Partiot: keskiviikkoisin kello 17-18 Sudenpennut 7-9v ja 
kello 18-19 Tarpojat 10-14v. Lisätiedot partiosta tiina.in-
keroinen@evl.fi / 040 571 4636.

Iltakahvila Rönö: perjantaina kello 18-22 seurakunta-
kodissa.

Seurakunta myy tarjousten perusteella laitoskeittiöön 
soveltuvan Metos Master 40 MP (1992) astianpesuko-
neen. Seurakunta pidättää itselle oikeuden tarvittaessa 
olla myymättä konetta. Lisätiedustelut, talouspäällikkö 
Maire Puhakka, 040 7260 382 tai maire.puhakka@evl.
fi, johon osoitteeseen myös tarjoukset pyydetään lähet-
tämään 29.2.2016 mennessä.

Siioninvirsiseurat Keijo Piiraisella, Jukolantie 26 as 2,  
pe 19.2. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Hei-
di Mannisella pe 19.2. kello 19. Vuosikokousseurat Er-
vastissa Vuorman sisaruksilla su 21.2. kello 13 (Seppo 
Leppänen). Jongun rauhanyhdistyksen vuosikokous-
seurat  Arja ja Vesa Tervosella su 21.2. kello 13 (Pekka 
Lehto). Seurat Kurenalan ry:llä su 21.2. kello 16. Lähe-
tysseurat Sarakylän kappelissa ke 24.2. kello 19, Livolla 
Anni-Inkeri ja Matti Törmäsellä to 25.2. kello 19, Jongul-
la Ritva ja Osmo Pesälällä pe 26.2. kello 19, Hirvaskos-
ken ry:n vuosikokous ja seurat  Hirvaskosken koululla pe 
26.2. kello 18 (Jukka Lehto).  Aittojärvellä Riitta ja Mat-
ti Hankkilalla la 27.2. kello 18 ja seurakuntakodissa su 
28.2. kello 16 (Tuomo Karttunen, Raimo Katainen).

Kastettu: Joel Oskar Johannes Hemmilä, Janika Han-
nele Paavola, Jenniina Auli Kirsikka Vääräniemi.

Avioliittoon vihitty: Juha-Pekka Tuovila ja Ninni Anna 
Emilia Torvinen.

Haudattu: Vieno Valpuri Sankala 93 v, Eevi Marja Iinatti 
89 v, Jaakko Oskari Manninen 66 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Mistä on pieni rukous tehty?
Sydämen pienistä kivuista,
kiitoksen huojentavasta keveydestä,
lähimmäisenrakkauden hehkusta,
pienen ihmisen elämästä.
Niistä on pieni rukous tehty.

Mistä on pieni usko tehty?
Kasteveden pisaroista,
toivon kirkkaista kipinöistä,
kaipuun syvistä huokauksista,
Kaikkivaltiaan armollisesta rakkaudesta.
Niistä on pieni usko tehty.

Tuttua runoa mukaillen,
Marko Väyrynen

RUKOUS JA USKO

Suomen Vanhempainliit-
to on valinnut Pudasjärven 
vanhempainyhdistyksen 
helmikuun vanhempainyh-
distykseksi. Tunnustus luo-
vutettiin vanhempainyh-
distykselle viime tiistaina, 
kun Suomen Vanhempain-
liitto vieraili Pudasjärvellä.

Suomen Vanhempain-
liiton mukaan Pudasjärven 
yhdistys tarttuu reippaas-
ti lapsia ja nuoria koskeviin 
asioihin ja tekee aktiivis-
ta vaikuttamistyötä. Yh-
distys kerää toimintaansa 
mukaan pudasjärveläiset 
vanhemmat ja tekee yhteis-

työtä kunnan kanssa.
-Pudasjärven vanhem-

painyhdistys tekee tärkeää 
työtä lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin eteen. Pudasjär-
vellä on ymmärretty vah-
van vanhempaintoiminnan 
merkitys myös hyvin-
vointi- ja sivistystoimessa. 

Vaikka asioista ei aina olla 
samaa mieltä, on yhteistyö 
ollut tiivistä ja tavoite yh-
teinen – lasten hyvinvoin-
ti, toteaa Vanhempainlii-
ton toiminnanjohtaja Ulla 
Siimes.  

Pudasjärven vanhempainyhdistys 
sai tunnustuksen

Pudasjärven Urheilijoiden 
voimistelujaoston jumppa-, 
voimistelu- ja tanssipiireissä 
järjestetään kaikenikäisille 
mahdollisuus osallistua lii-
kunnan harrastamiseen omi-
en innostusten, voimien ja 
kykyjen mukaisesti.

Kannustavien ja asiansa 
osaavien ohjaajien Kirsi Ki-
pinän ja Jaana Valkolan sekä 
apuohjaaja Anna-Mari Kor-
van vetämissä naisten jump-
papiireissä todentuu kaikki-
en kolmen ihmiselle tärkeän 
osa-alueen fyysisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen osallis-
tumisen tarpeiden tyydytyk-
sen saavuttaminen.

Jumppa- ja voimistelu-
liikkeet on suunniteltu mo-
nipuolisiksi ja jokaiselle so-
piviksi. Jos joku ei voi tehdä 
annettua liikettä niin kuin 
ohjaaja kehottaa, hänelle an-
netaan näppärästi vaihtoeh-
toliike. Kukaan ei jää sivus-
takatsojaksi. 

Psyykkisen ja sosiaalisen 
kunnon kasvaminen jump-
papiireissä on meille kym-
menille jumppanaisille suu-
ri lisäarvo lihaskunnon ja 
monissa tapauksissa painon 
putoamisen lisäksi. Jump-
paryhmälle muodostuu me-
henki, jonka myötä toisten 
kannustaminen, hyväksymi-
nen ja kaveruussuhteet syn-
tyvät ja vahvistuvat. Ohjaaji-
en sitoutuneisuus ja ryhmän 
positiivisuus kannustaa uu-
sien naisten liittymistä ryh-
miin.

Lasten ja nuorten mix-
dance-, jumppakoulu- ja 
välinevoimisteluryhmissä 
pääsevät nuoremmat tans-
siliikunnan ja voimistelun 

Tassut irti lattiasta, hyvä ryhti 
ja nautitaan liikkumisesta

harrastajat purkamaan ener-
giaansa ja oppimaan uu-
sia taitoja hallitusti ja iloisen 
opetuksen myötä. Mira Tur-
peisen, Roosa Simosen, Essi 
Pätsin, Siiri Ojalan ja Inka 
Kipinän ryhmäläiset pois-
tuvat treenien jälkeen pu-
naposkisina ja suut täynnä 
innostunutta puhetta illan 
tekemisistä ja uusin juttujen 
oppimisista.

Voimistelujaostossa on 
käytössä vahva hiljaisen tie-
don siirto ja koulutus. Tämä 
toteutuu näkyvästi apuoh-
jaajien käyttämisenä eteen-
kin lasten ja nuorten ryhmis-
sä. Nykyiset ohjaajaopissa 
olevat apuohjaajat Essi Kipi-
nä, Miia Korva ja Nea Viho-
nen ovat voimistelujaoston 
tulevia varsinaisia ohjaajia.

Voimistelujaoston toi-
minta on jalkautunut Ku-
renalustan lisäksi sivukylil-
le jo monien vuosien ajan, 
mikä kertoo jaoston vahvuu-
desta ja vastuunotosta voi-
misteluliikunnan harrasta-
misen kannustajana laajasti.

Voimistelujaosto järjes-
tää 6.4.2016 Tuomas Sam-
melvuo -salissa perinteisen 
voimistelu- ja liikuntanäy-
töksen, johon voivat tulla 
esiintymään kaikki pudas-
järviset liikunta- ja tanssi-
ryhmät. Muillakin paikka-
kunnilla ohjatut ryhmät ovat 
tervetulleita tapahtumaan. 
Paikallisten toimintojen li-
säksi voimistelujaoston ryh-
mät osallistuvat aktiivisesti 
maakunnallisiin ja valtakun-
nallisiin tapahtumiin.

Sointu Veivo

Lasten ja nuorten jumpparyhmissä pääsevät nuoremmat 
tanssiliikunnan ja voimistelun harrastajat purkamaan ener-
giaansa ja oppimaan uusia taitoja iloisen opetuksen myötä.

Kunto kasvaa ja hymy nousee huulille, kun pääsee sään-
nöllisesti urheilemaan.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

ILMOITUS PUDASJÄRVEN  
OSUUSPANKIN JÄSENILLE
Pudasjärven Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että 
osuuspankin edustajisto käsittelee 22. päivänä maa-
liskuuta 2016 klo 15.00 pidettävässä varsinaisessa edus-
tajiston kokouksessa sääntömääräisten ja muiden koko-
usasioiden ohella esitystä osuuspankin sääntöjen 11 §:n 
mukaisten lisäosuuksien määrän vähentämisestä. Esityk-
sen mukaan kaikki lisäosuudet palautettaisiin osuuden-
omistajille niistä maksettuja lisäosuusmaksuja vastaan. 

Kokousasiakirjat ovat osuuspankin jäsenten nähtävil-
lä osoitteessa op.fi/pudasjarvi. Lisätietoja asiasta saatava-
na Pudasjärven Osuuspankin toimipaikasta ja puhelimitse 
010 257 1920.

Pudasjärvellä 15.2.2016.

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus
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Metsäillat 

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry · www.mhy.fi
Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI p. 0204 13 7520 

Ma 22.2. klo 17.30 Kipinä/Juustola
Ti 23.2. klo 17.30 Livon ent.koulu

Aiheena mm. metsäverotus, puukauppa, KMR, järjestöasiat.

Pudasjärveläiset tanssin 
harrastajat ovat kuluneen 
talven aikana pohtineet 
tanssiseuran perustamis-
ta paikkakunnalle. Joukko 
tanssin ystäviä kokoontui 
tammikuussa Koskenhovil-

le miettimään uuden seuran 
perustamista, sen toimintaa 
ja KurenTanssi-tapahtuman 
kehittämistä.

Tanssiseuran perustami-
nen sai mukavasti kanna-
tusta, joten valmistelut asi-

an eteen aloitettiin. Toiveena 
on, että mukaan seuran toi-
mintaan saataisiin mahdolli-
simman monen alan osaajia. 
Kaikki tanssista kiinnostu-
neet ovat tervetulleita perus-
tamaan seuraa ja osallistu-

maan tulevaan toimintaan.
Varsinainen tanssiseuran 

perustava kokous päätettiin 
pitää maanantaina 29. hel-
mikuuta kello 18 Koskenho-
villa. 

Tanssiseuran 
perustaminen Pudasjärvelle etenee

Perussuomalaisten järjestämään 
tilaisuuteen toivotaan Pudasjärveltä 

runsasta osallistumista!

Oikeus- ja työministeri 
Jari Lindström 

vierailee Oulussa maanantaina 22.2.
 Kansalaisten tavattavissa ja jututettavana ministeri 
on Rotuaarilla klo 16.30–18. Tilaisuus alkaa klo 14.30 

hernekeittotarjoilulla soppatykistä. 
Ministerin lisäksi tilaisuudessa pitävät puheen mm. 
kansanedustajat Ville Vähämäki ja Pirkko Mattila. 

Puheenvuoroa pitämään on kutsuttu myös 
kaupunginvaltuutettu Alpo Ollila Pudasjärveltä.   

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

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

S-Marketin talossa,
Pudasjärven keskustassa

p.050 386 8660

...ja muistathan,
että KANTA-ASIAKKAANA 

SAAT norm.hinnoista
AINA ALENNUKSEN!

ONKO 
LAHJAPULMIA?

Tuliaispulmia?
Puuhapulmia?

Aarrearkusta löydät
jokaiselle jotakin!

Pudasjärven senioriyrittäjät 
kokoontuvat joka kuukausi 
ajankohtaisten asioiden ää-
reen ja vaihtamaan kuulumi-
sia keskenään. Helmikuun 
kokoontumisessa vieraana 
oli Kontiotuotteen toimitus-
johtaja Jalo Poijula.

Poijula kertoi Kontiotuot-
teen toiminnan olevan va-
kaata. Yleinen taloustilanne 
on kuitenkin jatkunut vai-
keana jo usean vuoden ajan, 
mikä on näkynyt tilausten 
määrässä. Poijulan mukaan 
myös Venäjä-pakotteet ovat 
vaikuttaneet Kontiotuotteen 
toimintaan.

Kotimaassa Kontiotuot-
teen markkinaosuus on hy-
vin korkea, liki joka kol-
mannes hirsirakenteinen 
omakotitalo on Pudasjärven 
tehtaalta lähtöisin. Myös va-
paa-ajan asuntojen myynti 
on suurta.

Maailmalta yritys et-
sii uusia markkina-alueita 
muun muassa Iranista. Poi-
jula totesi, että suomalaiset 
tuotteet ovat kalliita, joten 
markkinoita kannattaa koh-
distaa varakkaille alueille ja 
nousevien talouksien suun-
taan.

-Suomalaisilla yrittäjillä 
ei pitäisi ajatella, mitä muut 
ajattelevat, vaan pitää oma 
etu aina ensimmäisenä mie-
lessä.

Senioriyrittäjät hirsitunnelmissa

Poijula totesi, että Pudas-
järveläisen yrittäjän on haet-
tava asiakkaat muualta kuin 
kotipaikkakunnalta.

-Eurot ovat maailmalla.
Etenkin Pudasjärven uu-

den hirsikoulun myötä ny-
kyaikainen hirsirakentami-
nen on saanut hyvin paljon 
julkisuutta mediassa. Julki-
suus on vaikuttanut myön-

Pudasjärven Yrittäjien senioriyrittäjätoiminta on aktiivista. Helmikuun kokoontumisessa 
kuultiin Kontiotuotteen sekä kaupungin kehittämistoimen uusimmat kuulumiset. Kehittä-
mistoimessa vasta aloittanut kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Ervasti, oikealla, esittäy-
tyi senioriyrittäjille.

teisesti myös Kontiotuotteen 
toimintaan: nimi on nyt tut-
tu ympäri Suomen ja esimer-
kiksi pääkaupunkiseudulla 
hirsisten omakotitalojen ky-
syntä on kasvanut.

Myös julkisessa raken-
tamisessa hirsi on nostettu 
varteenotettavaksi vaihto-
ehdoksi. Tälle vuodelle Kon-
tiotuote on saanut jo useita 

tarjouspyyntöjä kouluista ja 
päiväkodeista.

-Kaupunki on tehnyt hy-
vää työtä hirsirakentamisen 
eteen, Poijula kiittää.

Yrityksen tuotekehitys 
toimii koko ajan. Parasta ai-
kaa valmistelussa on painu-
mattoman hirren kehittämi-
nen.

Oulunkaarella on koulutet-
tu ensimmäiset ikäihmisten 
perhehoitajat syksyllä 2014. 
Hyvät kokemukset perhe-
hoidosta kannustivat uuden 
perhehoitajavalmennuksen 
toteuttamiseen syksyn 2015 
aikana. Nyt koko Oulunkaa-
ren alueella on mahdollis-
ta saada perhehoitoa. Uusia 
perhehoitajia on Pudasjär-
vellä, Kemissä, Iissä, Utajär-
vellä ja Vaalassa.

Perhehoidossa on pitkä-
aikaisia hoidettavia sekä ly-

hyemmillä vierailuilla ole-
via ikääntyneitä. Perhehoito 
on hyvä vaihtoehto esimer-
kiksi omaishoitajan vapaa-
päivien ajaksi joko hoitajan 
tai hoidettavan kotona. Per-
hehoitajat ovat hyvin innos-
tuneita uudesta ja rohkeas-
ta mahdollisuudesta avata 
oman kodin ovet ikäänty-
neelle ja ottaa hänet perheen 
jäseneksi.

Oulunkaarella vuodesta 
2014 lähtien alkanut perhe-
hoitotoiminta on vakiintu-

massa. Tällä hetkellä kaik-
kiaan 14 perhettä tarjoaa 
perhehoitoa. Perhehoitaja-
valmennuksen on kahden 
vuoden aikana suorittanut 
27 ihmistä. Hyvä palaute 
asiakkailta, omaisilta ja per-
hehoitajilta vahvistaa Ou-
lunkaaren käsitystä hyvästä 
palveluvaihtoehdosta ikään-
tyneelle.

Perhehoito tarjoaa ikään-
tyneelle mahdollisuuden 
turvalliseen ja yksilölliseen 
huolenpitoon omassa tai 

perhehoitajan kodissa. Per-
hehoidossa olevalla ikään-
tyneellä on turvallinen 
elinympäristö sekä mahdol-
lisuus asua kodissa perheen-
jäsenenä, vaikka kunto tai 
muisti heikentyy.

Perhehoito on kotihoitoa 
turvallisempi ja hoivahoitoa 
pehmeämpi vaihtoehto esi-
merkiksi muistisairaalle yk-
sin asuvalle vanhukselle. 

Oulunkaari tiedotus

Hyvä palaute kannusti
Lisää ikäihmisten 

perhehoitajia Oulunkaarelle
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Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus 59€

sis. päästömittaukset
Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Arvomme helmikuun aikana 
määräaikaiskatsastuksessa käyneiden 

kesken S-ryhmän 100 €: lahjakortin.

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Tammikuun arvonnan voitti 
Jarmo Korhonen Oulusta. Onnea Jarmo!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

Rautiasta sauna kuntoon!
KUUSIPANEELI, STV

14 x 95 x 2250 mm. 
Terveoksainen kuusipaneeli. 8 kpl/pkt.

Etusi 28%

0,85
K-Plussa  tarjous

/m

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 1,09/m

Parafiiniöljy on myrkytön ja 
luontoystävällinen tuote, joka 

soveltuu erinomaisesti saunan 
lauteiden suojaamiseen. 

PARAFIINIÖLJY 
STELON 0,5 l

4,90
/plo

9,90
/plo

RENSA SAUNA puhdistaa 
ja raikastaa saunan ja muut 

pesutilat hellävaraisesti, mutta 
tehokkaasti.

RENSA 
SAUNAPESU 1 l

PUUKIUAS 
HARVIA 20 PRO

Harvia 20 Pro on 
keskisuurten

 8-20 m3 saunojen 
väkevien löylyjen 

lähde. 

329,-

Tarjoukset on voimassa 19.2.-26.2.2016

OSAOsta ammattiin

Hae opiskelupaikkaa yhteishaussa tai suoraan 
OSAOn Pudasjärven yksiköstä

Hevostalouden perustutkinto 
hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 

Matkailualan perustutkinto 
matkailupalvelujen tuottaja

Prosessiteollisuuden perustutkinto 
prosessinhoitaja (sahateollisuus)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 
sähköasentaja

Valma 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus.

Lisätietoja: Anna Kuosmanen p. 050 5988 068,
anna.kuosmanen@osao.fi. 
Aikuiskoulutus: Kaisu Möttönen p. 050 5732 584, 
kaisu.mottonen@osao.fi

Tänään Pudasjärven luki-
olla on vaihtunut valta. Ei-
len torstaina lukion abitu-
rientit viettivät penkkareita, 
ja tänään 19.2. lukiolla juhli-
vat vanhat eli toisen vuoden 
opiskelijat. Päivällä tanssijat 

esiintyvät koululaisille. Van-
hojen tanssit pyörähdetään 
illalla Tuomas Sammelvuo 
-salissa. Tansseja seuraa-
maan ovat tervetulleita kaik-
ki tanssista, pukuloistosta ja 
musiikista kiinnostuneet.

Lukion vanhat tanssivat

Turistien täyttämä 
Napapiiri opettaa

Pudasjärveläinen 
Ulla Särkelä viettää 

työssäoppimisjaksonsa 
vajaan sadan huskyn 

seurassa. Parasta 
ovat asiakkaat ja työn 

monipuolisuus.

Paukkuva -30 celsiusasteen 
pakkanen ei saa Ulla Särke-
län hymyä hyytymään. Ro-
vaniemellä Husky Parkissa 
työssäoppimisjaksoaan te-
kevä Ulla karkottaa kylmän 
sääolosuhteiden mukaisel-
la vaatetuksella ja tervehtii 
tulijoita iloisesti heti portil-
la. OSAOn Pudasjärven yk-
sikössä matkailualaa opis-
keleva Ulla on pitänyt neljän 
viikon työssäoppimisjaksos-
taan paljon.

- Tehtävät ovat olleet mo-
nipuolisia. Olen erityises-
ti rohkaistunut puhumaan 
englantia ja saanut luotta-
musta taitoihini asiakas-
palvelijana. Päiviin kuuluu 
monenlaisia töitä aina lipun-
myynnistä husky-ajeluiden 
myymiseen ja ryhmien in-
fo-tilaisuuksien pitämiseen, 
Ulla summaa.

Lapista suoraan  
Espanjaan
Ulla kiinnostui matkailu-
alasta heti peruskoulun jäl-
keen. Onneksi sitä pystyy 
opiskelemaan kotipaikka-
kunnalla OSAOn Pudasjär-
ven yksikössä. Opinnot ovat 
olleet Ullasta mielenkiintoi-
sia ja innostavia. Keväällä 
edessä häämöttää valmistu-
minen. Sitä ennen Ulla läh-
tee Lapin pakkasista etelän 
lämpöön.

- Viikon hengähdän ja 
sitten lennän Fuengirolaan 
Espanjaan tekemään mat-
kailupalveluiden tuotteista-
misen työssäoppimisjakson. 
OSAOn Pudasjärven yksik-
kö avustaa kansainvälisiin 
työssäoppimisjaksoon lähti-
jöitä. On hienoa, että tällai-
nen mahdollisuus tarjoutui. 
Olen siellä kaksi kuukautta, 
Ulla kertoo.

Matkailualaa hän suosit-
telee sosiaalisille ja ulospäin 
suuntautuneille henkilöil-
le, jotka tulevat erilaisten ih-
misten kanssa toimeen.

- Pidän siitä, kun voi tar-
jota ihmisille elämyksiä ja 
uusia kokemuksia. Täällä on 
ollut mukava työskennellä 
myös siksi, että pidän Rova-
niemestä.

Laatu takaa  
menestyksen
Husky Parkin pitäjä Kristian 
Erkkilä pitää matkailualan 

työllisyystilannetta positii-
visena. Pelot alan hiljenemi-
sestä Venäjän matkailun hii-
puessa ovat osoittautuneet 
turhiksi. Aasialaiset turis-
tit ovat saapuneet Lappiin 
runsain joukoin. Husky Par-
kissa myytiin jo ennen jou-
lukuuta kymmenkertainen 
määrä matkoja edellisvuo-
teen verrattuna.

- Toimialalla on paljon 
erilaisia yrityksiä. Toiset 
työskentelevät läpi vuoden 
ja panostavat toimintaan, 
kun taas toiset nousevat 
vain kauden ajaksi ja tuotta-
vat palveluita edullisesti ja 
laadusta välittämättä. Se on 
kovin lyhytnäköistä, sillä jos 
kävijät eivät saa rahoilleen 
vastinetta, eivät he tule enää 
uudestaan, Erkkilä sanoo.

Pahimmassa tapauksessa 
käy kuten pelätään ja Nor-
ja vie Suomen Lapin paikan 
matkailukohteena. Erkkilän 
peräänkuuluttama laadukas 
tekeminen tuo myös pysy-

Matkailualan opinnot ovat olleet Ulla Särkelän mielestä mielenkiintoisia ja innostavia. 
Kuva: Taneli Kärki

vyyttä, joka laittaa sanan hy-
vistä kokemuksista kiertä-
mään ja turistit palaamaan.

Oulun seudun am-
mattiopiston Pudasjär-
ven yksikössä on kevään 
yhteishaussa tarjolla mat-
kailupalvelujen tuottajan li-
säksi seuraavat tutkinnot: 
hevostenhoitaja, sahateol-
lisuuden prosessinhoitaja, 
ratsastuksenohjaaja ja säh-
köasentaja. Nuorten yhteis-
haku on 23.2. – 15.3.2016.

Aikuisopiskelijat voi-
vat suorittaa matkailu-
palvelujen tuottajan tut-
kinnon näyttötutkintona 
OSAOn Pudasjärven yksi-
kössä. Koulutukseen on jat-
kuva haku. Tänä keväänä 
ovat käynnistymässä Pu-
dasjärvellä myös Koulun-
käynnin ja aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan ohjauksen sekä 
kotityöpalvelujen ammatti-
tutkinnot.

Saara Kärki

Ice Skating Tour saapuu Pu-
dasjärvelle helmikuun vii-
meisenä päivänä. Maa-
nantaina 29. helmikuuta 
Suojalinnan kaukalossa on 
luvassa toimintaa lähes koko 
päivän. Päivällä kaukalossa 
viilettävät Kurenalan ja La-
karin koulun oppilaat. Tee-
mana on ”hiki – hauskuus – 
yrittäminen”.

Illalla luvassa on koko 
perheen luisteluilta, jossa on 
hauskaa, monipuolista ja oh-
jattua toimintaa kaukalos-
sa. Luisteluillassa on muassa 
luistimien testipiste, musiik-
kia, kisailuja, kuntoluistelua 
ja pujottelua. Liikunnan iloa 
tulvivaan tapahtumaan ter-
vetulleita ovat kaikki vau-
vasta vaariin.

Järjestäjät kehottavat 
osallistujia ottamaan omat 
luistimet ja kypärät mukaan. 
Jonkin verran välineitä on 
myös lainattavissa. Ice Ska-
ting Tour järjestetään yhteis-

Ice Skating Tour saapuu Suojalinnalle

työssä Suomen Luistelulii-
ton, Pudasjärven kaupungin 
liikuntapalvelujen, MLL Pu-
dasjärven osaston sekä Ku-
renalan ja Lakarin koulujen 
kanssa.

Ice Skating Tour on Suo-
men suurin itse suunniteltu 
ja toteutettu liikuntakiertue. 
Ensimmäinen tapahtuma 
oli marraskuussa vuonna 
1998 ja siitä lähtien on ym-
päri Suomea järjestetty 50 - 
60 koko päivän tapahtumaa 
vuodessa. Konseptiin kuu-

luvat koululaisluistelut sekä 
koko perheen luisteluillat. 
Kiertue on Suomen Luiste-
luliiton operoima kokonai-
suus, jota tehdään yhdessä 
kuntien liikunta- ja vapaa-
aikatoimien sekä koulujen 
kanssa.

Ice Skating Tour on 
Suomen suurin itse 

suunniteltu ja toteutettu 
liikuntakiertue. 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 19.-20.2. ALKUVIIKKO MA 22.2.

Tiistaina 23.2. Rautaosastolta

Lauantaina 20.2.
Pouttu 
GRILLIMAKKARA 
400 g 099

pkt

MANDARIINI
ortanique

795
kg

Airam 
HÄKÄ-
VAROITIN 

Orthex 
LUMILAPIO 1490

Orthex 
LUMIKOLA
80 cm

Perjantaina 19.2.

100
pktValio

OLTERMANNI
250 g

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

059
Navel
APPELSIINI
3 kg/tal.149

kplPulla Pirtti
PIRTTI LIMPPU 500 g 
siivuina

2490

prk

TUULILASINPESUNESTE
-18C, 4 l

350 10,-3 prk

149
kg

Tekstiiliosastolta Taloustavaraosatolta

kg

795
Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

kgHyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

kg

695

Korpela
KINKKUJUUSTO-, 
LINDSTRÖMIN- tai
JAUHEMAKSA-
PIHVIT
160 g 100

pkt

995
kgFILEEPIHVIT

naturell tai 
hunajamarinoitu
n. 500-600 g/pkt

Kariniemen BROILERIN

399
pkt

Atria 
PORSAAN
ULKOFILEELEIKE
600 g, 
paprika tai pippuri

695
Porsaan
KYL-
JYKSET

kg

199
kg

JÄÄVUORI-
SALAATTI
Espanja

499
kgTuore

KIRJOLOHI
Ruotsi
2 kalaa/tal. raj. erä

100

Pouttu PALVI- 
tai KEITTO-
KINKKU 
150 g

pkt

Apetit PERUNA-
SIPULI-
SEKOITUS
500 g

200

3 pss

599
Tuore
PORSAAN
KINKKUKUUTIO

kg

179
Riitan herkku
SENTTIPIZZAT 
250 g

169
pkt

399
kgAtria

LAUANTAI-
MAKKARA
palana

kpl

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal.

139
Antell 
RUIS RUISLEIPÄ
9 kpl, 420 g

pss

995
kgNaudan

luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

JÄÄ-
SALAATTI 
pussi 100

kpl

499
kgJAUHELIHA

SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

595
kgTuore

SILAKKAFILEE
pyyntivaraus

Porsaan
ETUSELKÄ tai LAPA
3 kg/tal. 299

kg

199
pktFazer

RIISIPIIRAKAT
9-6 kpl, 330-420 g

139
prk

Korpela
KANANUGGE-
TIT tai -PUIKOT
200 g

100

HK 
ISO VIITONEN
900 g

295

Arla
JOGURTTI
1 kg

pkt pkt

Novita Tuomas
SUKALANKA
eri värejä

10,-3 kerää

Kenkäosastolta
Nokia Kaira
KUMISAAPAS
irrotettava huopavuori

94,-

2490

595

239
24 litraa

795

265

FISKARS 
KIERRÄTYS-
KAMPANJA: 

tuo vanhat pannusi 
kierrätykseen 

niin annamme niille 
uuden elämän

Fiskars 
KOVANAAMA 

PAISTINPANNUT

-10%
UUDET

AURINKOLASI-
MALLIT

SAAPUNEET!

Plastex
KASTELUKANNU 2,5 l

495

Peppercorn
naisten TAKKI 
vain mustana

5995
Peppercorn
naisten NEULE

3995
Novita naisten
RINTALIIVIT
C- ja D-kuppi

1690

Nokia Haka
IRTOHUOPA

420

Biolan ALTAKASTE-
LUMULTA 12 l

SUKSEN-
VOITELU-
TELINE

39,-

HALKO-
KÄRRY 4990

Fiskars X17   
HALKAISU-
KIRVES  4995

25,-

Metabo 
RÄLLÄKKÄ 
W720-125   5890

Pilkkijät 
huom! 

MADOT JA 
KÄRPÄSEN-

TOUKAT!

Plastex
SUMUTIN-
PULLO 0,6 l

Biolan MUSTAMULTA
4 litraa  12 litraa
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

kaurasäMPylä
470 g

1,69
pss

kevät-
täytePitkO 350 g

2,99
kpl

ruisjykerö
400 g

1,99
pss

atrilli
grilliMakkara 

400 g

0,99
pkt

saunaPalvi 
350 g

2,69
pkt

Maksa-, 
lihaPerunasOse- 
ja lihaMakarOni-

laatikkO 
400 g

1,10
ras

Ozoom
Metsäsukset
250 cm

149,-

Metsäsauvat
150 cm

24,50

270 cm

159,-

hunt aMOr
kelkkasaaPas
koot 41-46

49,50
axxOn
kelkka-
sOrMikkaat

15,90

CarbO line
työkaluPakit

7,90

CarisMa
laMinaattia

kaasuläMMitin
1,3-4,1 kW
11 kg kaasupulloille

89,-
kaMinat

129,-

59,50

aristOn
läMMinvesi-
varaajat

169,-

alkaen

tarjouserä!

13,95
m2

alkaen

alkaen

bahCO
PistOsaha
22”

8,90
bahCO
PuukkO +
tuPPi 1446

4,90

399,-
nilfisk
Märkä-/
kuivaiMuri
1200 W 12 l

69,-
skil 
ristilinja-
laser 

49,90

44,90

kOtikOkki
jää-Pakaste-
kaaPPi
korkeus 185 cm

skil isku-
POrakOne
550 W 13 mm

59,-

skil
akkuPOrakOne + 
led-valaisin
12 v, 1,2 ah niCd

kevätuutta sisustustavaraa
kukka
säilytyskOrit
isO

6,95
keskikOkO

5,95

luhta aarre
säilytyskOrit
kannella, Musta

kOkO 22x13x7 cm

10,90

kOkO 27x18x10 cm

19,90

Casa
PäiväPeittO 
150x250 cm

39,95

luhta
säilytyskOrit
Musta ja valkOinen
erikokoja

alkaen

6,90

luhta 
kukkaPöytä
kOkO 20x30x45 cm

38,90
kOkO 20x30x65 cm

48,90

Casa
PäiväPeittO 
250x250 cm

65,-

4livig 
räsyMatOt
kOkO 80x150 cm

16,90
kOkO 80x250 cm

23,90
kOkO 80x300 cm

29,90

kOkO 
Perheen

tOPPavaatteet

-30%
nOrMaali hinnOista

(ei kevyttoppatakit)

skila
lasten
välikausitakki
koot 92-122 cm

39,95
skila
lasten
välikausihOusut
koot 92-122 cm

24,90

PregO
sähkösavustin
1100 W

riisisuklaa
sankO

950 g

9,95
sanko
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Lähitunturisi
täynnä tapahtumia

hiihtolomaviikoilla 8,9 ja 10

Rinnetapahtumat viikolla 10

Klo 14.00
Musti ja Lysti Cup-pujottelu

Klo 19.00-21.00
SnowParkin Iltasessarit

Klo 12.00-13.00
RigletPark Demo

Klo 14.00
Mustin ja Lystin retki

Klo 12.00-15.00
SnowParkin jamit

Klo 14.00 Musti ja Lysti 
Cup-rattikelkka

Klo 12.00
SuomiSlalom

Klo 14.00
Mustin ja Lystin retki

Klo 14.00 Musti ja
Lysti Cup-rattikelkka

Klo 12.00-13.30
MiniStreet sessarit

MAANANTAI 7.3. TIISTAI 8.3. KESKIVIIKKO 9.3. TORSTAI 10.3. PERJANTAI  11.3.

NYT HISSILIPUT ITSEPALVELUAUTOMAATISTA
MYÖS PÄRJÄNKIEVARIN PUOLELTA! 
RUNSAASTI PARKKITILAA RINTEIDEN ALLA.

SYÖTETALVINENTALVINEN
PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN                                 TALVILEHTI  │ 2016

Tervetuloa  
talviselle Syötteelle!
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PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistotoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

• Loma-asuntotuotantoa
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Pikku-Syötteellä 
panostetaan perheisiin

Pikku-Syötteellä on syksys-
tä lähtien muokattu rinteitä 
entistä monipuolisempaan 
suuntaan. Parkki on laitet-
tu kokonaan uuteen uskoon, 
jotta siellä viihtyisi mah-
dollisimman hyvin erita-
soiset laskijat. Haasteita voi 
jokainen hakea oman taito-
tasonsa mukaan ja Parkin 
suorituspaikat antavat mah-
dollisuudet monenlaiseen 
"jibbailuun". Bokseja Parkis-
ta löytyy edelleen useampia 
ja myös niissä on huomioitu 
monen tasoiset laskijat. 

-Uskon, että jatkossa me 
voimme tarjota erittäin mo-
nipuolisia rinnepalvelui-
ta monenlaisille asiakkail-
le. Meidän vahvuutemme 
on selkeästi mahdollisuus 
tarjota monipuolisesti kaik-
kea koko perheelle ja toimin-
taa tullaan jatkossakin siihen 
suuntaan kehittämään, tote-
aa Pikku-Syötteen uusi rin-
nepäällikkö Markus Pytty-
nen. 

Hän aloitti tehtävässään 
viime joulukuussa. Koke-
musta rinnepuolelta Pytty-
sellä on kaikkiaan jo yli kym-
menen kauden ajan Syötteen 
alueelta. 

Uutuutena tälle kaudel-
le on perheen pienimmil-
le suunnattu seikkailureit-
ti, joka lähtee eturinteiden 
yläosasta ja mutkittelee 
aina rinteen alaosaan asti. 

Maapohjia on muokattu si-
ten, että reitti soveltuu hy-
vin myös aloitteleville laski-
joille. Reitin varrelta löytyy 
kumpuja, tiukkoja mutkia, 
portteja sekä viisi erilaista 
hahmoa, jotka ohjaavat las-
kijoita oikeaan suuntaan.

Pulkkamäki on ollut tal-
visin erittäin kovalla käytöl-
lä ja siihenkin asiaan on täksi 
talveksi tehty parannuksia. 
Eturinteiden alaosasta löy-
tyy entiseen malliin pulkka-
mäki ja tämän lisäksi myös 
hotellin läheisyyteen on teh-
ty uusi mäki. Hotellin asiak-
kaiden toiveina on usein ol-
lut pulkkamäki juuri rinteen 
yläosaan, jotta siihen olisi 
helppo mennä. Niihin toi-
veisiin on haluttu vastata ja 
uuteen pulkkamäkeen ei ho-
tellin ovelta tule kuin reilun 
sadan metrin matka.

Tapahtumat eivät var-
masti jätä ketään kylmäksi 
tänä vuonna Pikku-Syötteen 
rinteillä. Tarjolla on muun 
muassa Pikku-Puikat, joissa 
pääsee tavoittelemaan huip-
pupalkintoja. Jokaisessa ki-
sassa kaikkien osallistujien 
kesken arvotaan nimittäin 
iPad-mini! Kisat järjeste-
tään yhteensä kuutena lau-
antaina, joista ensimmäinen 
on 20.2. ja viimeinen 26.3. 
Kaikkien sarjojen parhaat 
palkitaan lisäksi tavarapal-
kinnoin. Myös pulkkamäes-

tä löytyy toimintaa monen 
ikäisille. Tarjolla on leikki-
mieliset pulkkakisat ja rat-
tikelkkakisat, joissa kaikki 
osallistujat palkitaan. Hiih-
tolomaviikoilla seikkailurei-
tillä pääsee etsimään piilo-

tettua hahmoa, joka tarjoaa 
haasteita perheen pienim-
mille. Kaikki hahmon löy-
täneet palkitaan ala-aseman 
kahviossa.

Toni Etelämäki

Ilouutinen talvipyöräilijöille:

Syöte MTB saa talvisen sisartapahtuman

Hotelli Iso-Syötteen omistaja Juha Kuukasjärvi on lanseerannut palve-
lukonseptin pyöräilijöille. Valikoimasta löytyy myös talvioloihin sopivat 
fatbike-pyörät. 

Hotelli Iso-Syötteen kevään 
ohjelmistosta merkittävin 
tempaus on TalviSyöte MTB 
-pyöräilytapahtuman. Ke-
sällä suurta suosiota saanut 
Syöte MTB saa tänä kevää-
nä nyt talvisen sisartapahtu-

man: 12. maaliskuuta ajetaan 
ensimmäistä kertaa TalviSyö-
te MTB, joka on elämykselli-
nen, talvinen, ohjattu fat bike 
-retkiajotapahtuma Syötteen 
kansallispuiston henkeäsal-
paavissa maisemissa.

Kuten kesätapahtumas-
sa, kärki ajaa taatusti kovaa, 
mutta matkaan voi lähteä 
myös nauttimaan Syötteen 
huikeista talvipyöräilyrei-
teistä sekä voittamaan itsen-
sä tai kaverinsa. Tunturi-
maaston myötä korkeuseroja 
reiteillä on niin, että taatusti 
tuntuu.

Hotellin johtaja Juha Kuu-
kasjärvi on sotkeutunut pyö-
räilyharrastukseen syvem-
minkin. Hotelli Iso-Syötteelle 
on viime kesänä lanseerat-
tu uusi pyöräily-hotelli -pal-
velukokonaisuus, Bike Hotel 
Concept.

Konseptissa hyödynne-
tään laajasti Syötteen mat-
kailualuetta tunturimaisemi-
neen ja reitteineen, sillä se 
on loistava paikka niin kesä- 
kuin talvipyöräilyyn. Reitit 
sekä oheispalvelut ovat huip-
puluokkaa. Talvella hotellilta 
löytyy paksurenkaisia fatbi-
ke-pyöriä vuokrattavaksi.

- Viime kesänä saimme jo 
hyvää kokemusta konsep-
tista. Lisäksi kävin opiskele-
massa aihetta kaksi viikkoa 

Kanadassa, jossa maasto- ja 
talvipyöräilyllä on pitkät pe-
rinteet. Osallistuimme myös 
suureen maastopyöräilyta-
pahtumaan. Tarkkailimme 
miten siellä puitteet on jär-
jestetty ja kuinka pyöräilijöi-
tä palvellaan. Sieltä saaduil-
la ideoilla kehitämme myös 
omaa toimintaamme, Kuu-
kasjärvi kertoo.

Hotellilta löytyy reittikart-
toja ja opastusta niin kelin 
kuin pyöräilijän omien toi-
veiden mukaan. Tarjolla on 
myös eri reitti- ja vaatimusta-
solla järjestettyjä opastettuja 
retkiä, jossa opas lähtee mu-
kaan maastoon.

Kevät näyttää Kuukasjär-
ven mukaan kaikkineen mel-
ko valoisalta ja varaustilanne 
on hyvä. Hotellilla on luvas-
sa viihdettäkin: keväällä kä-
vijöitä ilahduttavat saksa-
laista kasarisyntikkapoppia 
tarjoileva Modern Talking, 
ysärihittinikkari Aikakone, 
iskelmätähti Kake Randelin, 
kaihoisa lyyrikko Tuure Kil-
peläinen ja rokki-ilmiö Din-
go. JK

Pikku-Syötteen uutuutena on perheen pienimmille suunnattu seikkailu-
reitti.

Pikku-Syötteellä on syksystä lähtien alettu muokkaamaan rinteitä entis-
tä monipuolisempaan suuntaan.

La 20.2. Teleks Lippu 12 e

La 5.3. Dingo Lippu 16 e

La 12.3. Bilebändi Walve
 Lippu 12 e

Pe 25.3. Randelin Lippu 15 e

La 26.3. Aikakone Lippu 16 e

La 16.4. Tuure Kilpeläinen 
 Lippu 16 e
Majoitusvaraukset:
www.hotelli-isosyote.fi
Myyntipalvelu@isosyote.fi
Puh: 020 147 6400

Tarkista muut tapahtumat  
netistä www.syote.fi 
Oikeudet muutoksiin  
pidätetään.

To 24.3.  
Jean S.
lippu 15 €
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

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

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Moottoriajoneuvojen
HUOLTO ja KORJAUS 
ajanmukaisin laittein

●  Pakokaasumittaukset 
bensa / diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Ilmastointilaitehuollot

●  Bosch / Autocom  
vikakooditesterit 
uudemmille autoille

●  Rengasmyynti
●  Rengastyöt

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

Puh. Korjaamo 040 748 2182, Kuljetusauto 040 808 6115

Moottoriajoneuvojen
HUOLTO ja KORJAUS 
ajanmukaisin laittein

SKY-kosmetologi 
Saana Granlund

p. 040 129 3692
kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com

kiertavatkauneuspalvelut.fi
facebook.com/kiertavatkauneuspalvelut

Kosmetologin palvelut ammattitaidolla 
koti- ja yrityskäynteinä!

Oulu - Pudasjärvi - Taivalkoski - Kuusamo - lähikunnat

Kosmetologiset perushoidot, klassiset ja 
volyymiripsipidennykset, ripsien kestotaivutukset ym. 

Käytössä ja myynnissä tehokkaat suomalaiset luonnonkosmetiikka-tuotteet.

Syötteellä monipuoliset 
talviretkeilyreitit

Murtomaahiihtäjät löytävät Syötteen alueelta kaiken kaikkiaan 120 ki-
lometrin verran monipuolisia latuja. Kuva Tiina Särkelä Metsähallitus. 

Murtomaahiihtäjät löytä-
vät Syötteen alueelta kaiken 
kaikkiaan 120 kilometrin 
verran monipuolisia latu-
ja. Syötteen vaarametsiköis-
sä kulkevat latuverkostot 
tarjoavat varmasti haasteita, 
mutta leppoisella asenteel-
la hiihdellen ne eivät ole lii-
an rankkoja. Kansallispuis-
ton puolellakin latuja kulkee 
reilu kolmekymmentä kilo-
metriä. Latureittien varsilla 
hiihtäjiä palvelevat useat eri 
tulentekopaikat, joilla kyllä 
kelpaa istahtaa toviksi hiih-

tolenkin lomassa. Suurim-
malle osalle laduista myös 
kytkettyinä olevat koirays-
tävät ovat tervetulleita. La-
tukartan ja -passin saa lu-
nastettua useista alueen 
yrityksistä, tuotot menevät 
latujen kunnossapitoon. 

Syötteen luontokeskuk-
selta lähtee kaksi merkattua 
lumikenkäreittiä. Perheystä-
vällinen 3 kilometrin mittai-
nen reitti kulkee Naavapar-
ran polkua myötäillen ensin 
Annintuvalle, missä on tu-
lentekomahdollisuus. An-

Talvireiteillä voi kulkea fatbikel-
lakin eli leveärenkaisilla maasto-
pyörillä. Kuva Oili Annila Metsä-
hallitus. 

nintuvalta reitti mutkittelee 
takaisin luontokeskukselle 
metsän siimeksessä. Lumi-
kenkäreitin varrelta löytyy 
luontotauluja, joissa seura-
taan Naavaparta-nimisen 
metsänherran elämää. Reitti 
kunnostetaan Annintuvalle 
moottorikelkalla, joten reitti 
on käveltävissä myös ilman 
lumikenkiä. 

Vaativammalle lumiken-
käreitille halajavat suuntaa-
vat katseensa Teerivaaran 
suuntaan. Reitillä pääsee ki-
puamaan tiukkoja nousuja 
sekä fiilistelemään Suomen 
upeimmissa talvimaisemis-
sa. Mikäli varastosta löytyy 
lisäpaukkuja, kannattaa rei-
tin varrella hypätä pois po-
lulta ja nautiskella hangen 
antamasta lisävastuksesta. 
Reitti on merkattu punaisin 
aurausviitoin.

Viime talven uutuute-
na Syötteelle avattiin talvi-
reittejä syvemmälle kansal-
lispuistoon. Talvireiteillä 
voi kulkea fatbikella, lumi-
kengillä tai tehdä vaikkapa 
hiihtovaelluksen. Syötteen 
luontokeskukselta lähtevää 
talvireittiä pitkin pääsee Ah-
matuvalle, useille eri päi-

vätuville ja tänä talvena 
reitti kulkee Toraslammen 
autiotuvalta Rytivaaraan 
saakka. Reitit huolletaan 
moottorikelkalla viikoittain. 
Talvireittejä ei ole merkattu 
maastoon, joten kulkemisen 
tueksi tarvitsee aina kartan 
sekä kompassin.

Irja Leppänen

Talvisessa puuhaparkissa voi testata maksutta lumikenkiä, potkukelkkoja tai vaikkapa hauskoja tandemsuk-
sia. Kuvassa lumikenkien kokeilua pari vuotta sitten Hankihulinoissa. 

Hiihtoloman viettoon luontokeskukselle 
Hiihtolomaviikoilla 8 – 10 
Syötteen luontokeskuksel-
la on tarjolla iloista ohjelmaa 
koko perheelle!

Metsän tarina –eloku-
va pyörii suurella valkokan-
kaallamme sunnuntaisin, 
keskiviikkoisin sekä perjan-
taisin kello 14. alkaen. Koko 
perheen sykähdyttävä doku-
menttielokuva kuvaa suo-
malaisen metsän tarinaa 
eläimineen. 

Lenni Liito-oravan as-
kartelunurkkauksessa 
luontokeskuksen aulassa 
lapsilla ja lapsenmielisillä on 
mahdollisuus askarrella esi-
merkiksi avaimenperiä sekä 
puuhyrriä. Omatoiminen as-
kartelunurkkaus on avoinna 
tiistaisin sekä torstaisin kello 
11–14. Paikalta löytyvät tar-
vikkeet sekä ohjeet.

Äiti maa tekstiilitaide-
näyttely on esillä luontokes-

kuksella 28.2. saakka.  Luon-
non, rauhan, yhteistyön sekä 
rakkauden sanomaa kantava 
näyttely koostuu kahdeksas-
ta upeasta puvusta, jotka on 
valmistettu pääasiassa kier-
rätysmateriaaleista. Näyt-
telyn lopettajaisia vietetään 
28.2. kello 13-14, jolloin teks-
tiilitaiteilija on tavattavis-
sa paikan päällä. Lopettajai-
sissa nähdään Tapion tarina 
–esitys, lauluesityksiä sekä 

tarjolla on pientä purtavaa. 
Pekka Isomursun va-

lokuvanäyttely on kat-
sottavissa Syötteen luon-
tokeskuksella 2.3.– 27.5. 
Näyttelyssä on mukana 
myös Iso-Syötteeltä otettu 
talvinen kuva, joka palkittiin 
Saksassa kansainvälisessä 
luontokuvakilpailussa syk-
syllä 2015. Näyttelyn avajai-
sia vietetään 5.3. kello 15. 

Hankihulinoiden vils-
ke täyttää luontokeskuksen 
ja sen pihapiirin torstaina 
10.3. kello 11–15. Päivän ai-
kana on luvassa monenlaista 
ohjelmaa, kuten huskyajelua 
pientä maksua vastaan. Tal-
visessa puuhaparkissa voi 
testata maksutta lumiken-
kiä, potkukelkkoja tai vaik-
kapa hauskoja tandemsuk-
sia. Useat markkinamyyjät 
pystyttävät pöytänsä sisälle 
sekä ulos. Myynnissä on pal-
jon erilaisia paikallisia käsi-
töitä sekä herkkuja. Ostokset 
tehdään käteisellä rahalla. 
Salojen siivekkäät – polulla 
voi tutustua talviseen luon-
toon hauskan tehtäväradan 
kautta. 

Syötteen luontokeskuk-
sen kahvila-ravintola pal-
velee aina luontokeskuksen 
aukioloaikoina. Tarjolla on 
tuoreita leivonnaisia, kuu-
mia sekä kylmiä juomia ja 
maukasta lounasta päivit-
täin.

Irja Leppänen 
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Lauantaiaamuna 13.2. kello seitsemän starttasi 
joukkueemme Kuukhaiset: Katja Siekkinen, Jen-
ni Ylilehto, Mirja Keskiaho sekä Jenni Peltoniemi 
Kurenalta kohti Pikku-Syötettä ja Umpihanki-
hiihdon MM-kisoja. Pikku-Syötettä lähestyttäes-
sä alkoi jo jännittää tuleva koitos. Onneksi jouk-
kueessamme oli kaksi ”konkaria”; Jenni Ylilehto 
oli ollut kisoissa yhden kerran aiemmin ja Mirja 
Keskiaho oli mukana jo neljättä kertaa. 

Lähtö tapahtui Pikku-Syötteen huipulta ja 
ensimmäiseksi piti laskea laskettelurinne alas. 
Rinkka painoi sen verran, että osa meistä käveli 
suosiolla rinteen sukset kainalossa, ettei ihan al-
kumatkasta tulisi haavereita. Jatkoimme matkaa 
ensimmäiselle tehtävärastille, jossa piti tunnistaa 
kaloja. Nopeasti tehtävän suoritettuamme jat-
koimme matkaa, vaikka nälkä jo kurni vatsassa. 
Päätimme kuitenkin ruokailla vasta toisella ras-

tilla, joka oli Toraslammen autiotuvalla.
Tehtävän suoritettuamme ja reittejä kartas-

ta katsottuamme päätimme lähteä lisärastille. 
Muutaman kerran kuusen alle kapsahtaneena ja 
suksiongelmien jälkeen pääsimme perille ja näin 
saimme kuusi minuuttia lisäaikaa. Tarkoituksem-
me oli käydä vielä toisella lisärastilla, mutta ei-
hän sitä aina joka paikkaan ehdi. Tässä vaiheessa 
alkoi olla jo kiire seuraavalle pakolliselle rastille, 
joka oli Ukonvaaran päällä. Matkan tekoa eivät 
helpottaneet alkavat suksiongelmat, joita oli itse 
kullakin. Pohjat jäätyivät ja hiihto meni kävelyk-
si. Suomalaisella sisulla päästiin rastille ja kunnon 
tankkauksen jälkeen mietimme luonnonpuisto-
ja. Tämä tehtävä meni nauruksi ja vastauksetkin 
taisivat olla sen mukaisia. Liekö ollut jo väsymys-
tä ilmassa.

Rinkat taas selkään ja eteenpäin ryteikön 

läpi. Vielä yhdellä rastilla käytyämme suuntasim-
me yöleiriin. Perille päästyämme noin kello 19 
kymmenen tunnin ja 40 kilometrin hiihdon jäl-
keen aikaa ei kuitenkaan ollut huokaista. Kuivat 
ja lämpimät vaatteet rinkasta esiin, lapio käteen 
ja lumeen kaivamaan yöpaikkaa. Osa teki puita 
lämmön sekä ruoan saamiseksi. Saatuamme laa-
vun pystyyn söimme ja kääriydyimme makuu-
pusseihimme kylki kyljessä. Umpihankihiihdon 
iltatilaisuuteen emme juuri ehtineet. Aamuyös-
tä piti kiristää pussin suu kokonaan kiinni pak-
kasen kiristyessä. 

Aamulla kuuden jälkeen heräiltyämme oli 
edessä taas nopea nuotion sytytys, sillä osa vaat-
teista oli vielä kosteita ja puuroakin teki jo mieli. 
Onnistuimme kuivattaessamme kuitenkin polt-
tamaan parit hanskat ja huivin. Onneksi oli va-
ralla uusia. Ruokailtuamme ja leirin siivottuam-

me lähdimme kohti viimeistä etappia kokonaan 
umpihangessa. Matkaa oli noin 10 kilometriä.  Al-
kumatka sujui hyvin ja vetäjää vaihdettiin tuon 
tuosta. Puolenvälin ja yhden ojassa rypemisen 
jälkeen sukset alkoivat taas jäätyä ja hiihto meni 
kävelyksi. Jalkoja alkoi painaa ja 12 kilon rinkka 
ei hommaa helpottanut. Viimeisillä kilometreil-
lä lahjoitimme kanssakilpailijallemme varasiteen, 
muuten hänen kilpailunsa olisi päättynyt. Pelas-
timme kuulemma hänen päivänsä. Maali häämöt-
ti jo ja mielessä oli vain yksi asia: SAUNA!

Niin väsyneitä emme kuitenkaan olleet, ett-
emme ensi vuonna uudelleen lähtisi!

Jenni Peltoniemi

Umpihangen taikaa

Umpihankihiihto lauhassa talvisäässä

On maisemat jylhät ja lumiset vaarain
se tarjoo kulkijalle omaa lumoain.
Hiihtoväkeä saapui sankoin joukoin
kera suksien, pakkausten ja ahkioin.
Aamun valjetessa selvä reitti johti
umpihankihiihdon lähtöpaikkaa kohti.
Värikäs oli hiihtäjien pitkä raito
sopivasti pukien ja hyvä hiihtotaito.

Lähtöhetkeen kiirettä ei kellään liene
tarkka katse karttaan, matka alkaa tuonne.
Kun häipynyt on hämäräinen huntu
niin leijuu ilmassa nyt kovan tai kivan kisan tuntu.
Nyt erämaa saa kuulla suksen suihkinaa
lylyn lykkijöitä, heitä on monta sataa.
Tyyli kaikille sopiva on perinteinen
niin aito oikeaksi opittu, iänikuinen.

Jotkut aloittavat matkan hyvin verkkaan
toiset taas, niin kuin jänis menis hatkaan.
Tuli latu-uriakin runsahasti lumeen
ja metsä oli saanut ylleen talvihuurteen.
Jutellaan matkalla asioita ihan rattoisia
ja sekaan mahtuu monen työn harjoittajia.
Reippahasti näin umpitaival taittuu
ja matkalla uutta kokemusta karttuu.

Vajaan parin tunnin hiihdon jälkeen
valmis latu, lasketaan hyvään alamäkeen.
Siitä vaan, suksi ladulla nyt kulki
sitten maali, niin vaatteessa nyt luki.
Väsyneitä ilmeitä paljon näkyi
kaikki kilpailuun kun eläytyi.
On sanonta: väsynyt, mutta onnellinen
tarjosi erämaa tuon hetken erikoisen.
Pian puheissa ääneen lausutaan:
ehkä ensi vuonna taas tavataan!

Mukana ollut, 
Kauko Kuukasjärvi

Perässähiihtäjä 
umpihankihiihdossa

Umpihankihiihdon MM-ki-
sojen yöleiri rakentui tällä 
kertaa juuri ja juuri Taival-
kosken puolelle Loukusan 
kylän Kylmälään. Sadat ot-
salamput vilkkuivat puiden 
lomassa, kun kilpailijat ra-
kensivat majapaikkojaan ja 
virittelivät nuotioitaan lau-
antai-iltana.

Päivällä oli hiihdetty um-
pihangessa kymmeniä kilo-
metrejä ja selvitetty tehtä-
värasteja sekä joukkue- että 
yksilökisassa. Lauha sää teki 
olosuhteista haastavat, mutta 
hyvillä välineillä suksi luisti.

Liki 300 kilpailijan lisäk-
si Syötteen maisemissa liik-
kui suuri joukko talkoolaisia 
– rastivahteina, perässähiih-
täjinä sekä muina apulaisina. 
Umpihankihiihdon MM ke-
rää pudasjärveläisten lisäksi 
runsaasti väkeä myös ympä-
ri Suomen ja ulkomailta asti.

Lauantai-iltana kokoon-
nuttiin kuulemaan terveh-
dyksiä ja tunnelmia yöleirin 
kupeelle. Kilpailijoiden ja tal-
koolaisten lisäksi paikalle oli 
saapunut kannustusjoukko-
ja muutama bussilastillinen. 
Lihakeitto ja leipäjuustokah-
vit maistuivat.

Iltajuhlassa äänessä oli-
vat kilpailun suojelija Mi-
kael Pentikäinen, kilpailun-
johtaja Heino Ruuskanen, 
Pudasjärven kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen, Pudasjär-
ven Urheilijoiden puheenjoh-
taja Seppo Sammelvuo sekä 
vt. kirkkoherra Pekka Asikai-
nen. Suomen Yrittäjien toi-
mitusjohtajana toukokuussa 

aloittava Pentikäinen seura-
si ensimmäistä kertaa umpi-
hankihiihtokisoja. Pudasjär-
vi oli miehelle entuudestaan 
tuttu paikka, sillä hänen vai-
monsa sukujuuret vievät 
Koillismaan suuntaan.

Kisaa Pentikäinen seura-
si kaupunginjohtajan kans-
sa moottorikelkan reestä. 
Päivän päätteeksi hänen nä-
kemyksenään oli, että um-
pihangessa hiihtäminen on 
kovaa hommaa.  Pentikäinen 
toivoisi, että suomalaises-
sa yhteiskunnassa ammen-
nettaisiin umpihankihiihdon 
asennetta myös muuhun toi-
mintaan.

Juhlassa laulettiin myös 
yhteislauluja ja ihasteltiin 
talvisen luonnon kauneut-
ta. Umpihankineuvoksen ar-
vonimi luovutettiin Marika 
Vuoriheimolle kymmenen-
nen kilpailun kunniaksi.

Sunnuntaiaamuna kilpai-
lijat lähtivät hiihtämään pi-
kataivalta ja mitalistit sel-
visivät. Joukkuekilpailussa 
voiton vei Kiinteistöneliö, 
jonka joukkueessa hiihtivät 
Hannu Ihme, Antti Ihme, 

Hannu Kinnunen, Risto Saar-
toala ja Jukka Saartoala. Toi-
seksi sijoittui Team Peltonen 
ja kolmannelle sijalle Metsä-
läiset.

Yksilökilpailun voiton tiu-
kassa kisassa nappasi monin-
kertainen mestari Juha Jul-
kunen. Toiseksi sijoittui vain 
kahdeksan sekunnin erolla 
Antti Tolonen ja kolmannek-
si Tuomo Ahola.

Ensi vuonna Umpihan-
kihiihdon MM-kisat viettää 
20-vuotisjuhliaan, joten tie-
dossa on varmuudella hienot 
juhlakisat.

Pudasjärven yrittäjät ja kaupunki järjestivät yrittäjille keskustelutilaisuuden Pikku-Syötteellä. Syötteen 
alueen kehitystä pidettiin hyvänä: palvelut ovat parantuneet ja monet matkailijaryhmät ovat löytäneet 
Syötteen.

Umpihankihiihtäjät, talkooväki ja kannustusjoukot nautti-
vat iltatilaisuuden tunnelmasta tulien loimutessa.

Umpihankihiihtäjillä pitää olla sääntöjen mukaan riittävä määrä kan-
tamuksia mukanaan taipaleella.

Umpihankihiihdon MM-kisojen suojelijana oli Suomen Yrittäjien tule-
va toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Hän seurasi kisoja kaupungin-
johtaja Tomi Timonen seuranaan. 

Kilpailijat saapuivat lauantai-il-
tana yöleiriin alkuillasta. Maalis-
sa nähtiin väsynyttä väkeä.

Kisan voittanut pudasjärveläisen Kiinteistöneliön joukkue vasemmalta 
Risto Saartoala, Antti Ihme, Jukka Saartoala, Hannu Ihme ja Hannu Kin-
nunen. 
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LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
-  1-5-hengen huoneita
-  Sauna
-  Kokoustilat  2-50 hengelle
-  Varusteltu keittiö
-  Sopii juhlien ja saunailtojen 
    pitopaikaksi

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

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

Lähellä loistavat Jyrkkäkosken hiihtomaastot 
valaistuine latuineen sekä Virkistysuimala Puikkari.

HIIHTOLOMAVIIKOT 
SYÖTTEEN LUONTOKESKUKSELLA

Ohjelmaa koko perheelle:
Ti ja to klo 11-14 Omatoimista askartelua 
luontokeskuksen aulassa
Su, ke sekä pe klo 14:00 Metsän tarina
 –elokuva
28.2. klo 13 Äiti maa –näyttelyn 
lopetustilaisuus, Tapion tarina –esitys sekä 
yhteislaulua

Vuokrattavana lumikenkiä, lapsen 
vetoahkio sekä lapsen kantorinkka! 
Myynnissä matkamuistoja, karttoja, sekä 
paikallisia käsitöitä!

Hankihulinat 10.3. klo 11-15
Koko perheen talvirieha! Huskyja, 
markkinatunnelmaa, lumenveistoa jne.

Lisätietoja:  
Syötteen luontokeskus, 
0206 39 6550

syote@metsa.fi
http://www.luontoon.fi/
syotteenluontokeskus

Lounasta hintaan 10€!

Tapahtumat ovat maksuttomia!
TERVETULOA!

Sähkö- ja antennityöt ammattitaidolla.

Romppa saa keväällä 
uuden terassin

Iso-Syötteen Legendaarinen 
rinneravintola Romekieva-
ri on palvellut nälkäistä ja 
janoista rinnekansaa aina 
hiihtokeskuksen syntymästä 
lähtien. Kievarin rakennus 
oli ensimmäisiä rakennuk-
sia, joita alueelle rakennet-
tiin kun hiihtokeskuksen toi-
mintaa käynnisteltiin.

- Nyt talvikausi on men-
nyt oikein mukavasti, väkeä 
on riittänyt ja olemme vii-
me talveen nähden hieman 
edellä. Toki kevättalven il-
mat ratkaisevat paljon ja 
kuinka väki innostuu liikku-
maan lomaviikkojen aikaan. 
Varaustilanne mökeissä-

kin näyttää hyvältä, kertoo 
Mauno Sarajärvi.

Vaikka pitkät pakkasjak-
sot koettelivat kotimaan kä-
vijöitä, niin vuodenvaihtees-
sa kansainvälisiä asiakkaita 
oli runsaasti.

Kehitystä toimintaan on 
luvassa, sillä kevään kun-
niaksi Romppa aukaisee 
rakenteilla olevan uuden 
pation. Terassille tulee pin-
ta-alaa noin 150 neliön ver-
ran, eli siinä mahtuu useam-
pikin oikomaan jäseniään. 
Sarajärven mukaan vaikka 
lunta tupruttelisi tai pakka-
nen paukkuisi, niin terassi-
kausi voidaan aloittaa aikai-

sin, sillä patiosta tulee sekä 
lämmitetty että katettu.

Hiihtolomaviikoilla ja 
pääsiäisenä Rompan me-
not jatkuvat elävän musii-
kin tahdissa pikkutunneille 
saakka. Muutoin ravintola 
on avoinna yhtä aikaa rintei-
den kanssa. Sarajärvi kertoo, 
että luvassa on muun muas-
sa trubaduurien musisointia 
ja laulatusta.

Rinneravintolan ruokalis-
talta löytyvät maukkaat bur-
gerit, pihvit, salaatit ja sopat 
sekä tietysti kullekin sopivat 
palanpainikkeet. Tilauksesta 
saatavilla myös fondue illat 
sekä muut erikoisateriat.

TERAMERI

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.

Edulliset hinnat!
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Pytkynharjun Kahvila
Syötekyläntie 382, Syöte. puh. 0400 773 314

kauko.roininen@gmail.com
Palvelemme joka päivä klo 10-18

La 20.2.  Moottorikelkkojen esittely,  
Pienkonehuolto Keskiaho

 Promena työ- ja vapaa-ajan kenkäesittely,  
Paula Soronen

To 10.3.  Lauluilta klo 17-19.
To 24.3.  Aloevera tuote-esittely klo 10-14, 
 Katri Virtanen 

6 km Iso-Syötteeltä Pudasjärven suuntaan. 
Avoinna joka päivä klo 10-18. 

Herkulliset kotona leivotut munkit, 
myös pikkusuolaista. 

Lättypäivät tiistaisin ja lauantaisin. 
Sunnuntaina lakkahillaa ja leipäjuustoa.

Matkamuistoja, käsitöitä.

Tervetuloa viihtyisään 
Pytkynharjun latukahvilaan tauolle!

Maailman ääristä Iso-Syötteelle
Monen tällä kaudella Iso-
Syötteellä  liikkuneen kor-
vaan on saattanut kantautua 
riemun kiljahduksia erikoi-
sella englannin aksentilla. 
Tavallisten keskitalven asi-
akkaiden joukkoon on il-
mestynyt uusi ryhmä nuoria 
herrasmiehiä. Nämä nuo-
rukaiset ovatkin kauempaa 
kuin moni muu vierailijois-
ta. Tarkemmin sanoen yli 17 
000 kilometrin päästä Uu-
desta-Seelannista.

Tämä kahdeksan hen-
gen ryhmä pitää  Iso-Syöt-
teellä reilun kuuden viikon 
valmennusleirin, jonka ai-
kana lumilautaillaan, har-
rastetaan monipuolisesti 
liikuntaa, harjoitellaan koti-
askareita ja tutustutaan suo-
malaiseen kulttuuriin. Leirin 
idea sai alkunsa lumilautai-
lua kesäisin Uudessa-See-
lannissa valmentavalta Mik-
ko Terentjeffiltä. 

-Aikaisemmin kaikki val-
mennettavamme ovat läh-
teneet leireille Amerikkaan. 
Siellä hissijonot ovat kuiten-
kin pitkät ja harjoittelupai-
kat tupaten täynnä. Mielee-
ni tuli mahdollisuus tuoda 
leiri Suomeen. Tämä on en-
simmäinen kerta ja ensin aja-
tus oli tehdä kokeilu vain 
muutaman valmennettavan 
kanssa, kertoi Terentjeff. 

Suunnitelma muuttui, 
kun urheilijat innostuivat 
Suomesta odotettua enem-
män. Mikon lisäksi myös 
Uusi-Seelantilainen Nick 
Clapperton-Reece toi val-
mennettavansa Iso-Syötteel-
le. 

Suomessa poikia on eni-
ten hämmästyttänyt ihmis-
ten sosiaalisuus, tai sen puu-
te. 

-Meillä kotona jutellaan 
kaikille, jotka sattuvat sa-
maan hiihtohissiin tai yhtä 
aikaa ylös ihastelemaan mai-
semia. Täällä kukaan ei edes 
tule samaan hissiin, pojat 
naureskelevat. 

-Näytetäänkö me jotenkin 
erilaisilta, vai onko se ihan 
normaalia? 

 Entä mikä on poikien 
mielestä parasta Suomessa? 

-Lumi, ehdottomasti, 
kuuluu leiriläisten vastaus 
yhdestä suusta. 

-Kotona lunta on vain 
vuorien huipuilla, täällä siitä 
saa nauttia kaikkialla. Olem-
me rakentaneet mökkimme 
viereen oman lautailupai-
kan ja hyppyrin, siellä laske-
minen on ihan erilaista kuin 
huolletussa rinteessä.

Myös suomalainen ruo-
ka maistuu pojille; kinkku-
kiusaus, kanaviillokki ja ma-
karonilaatikko. Jälkiruuista 
ehdoton suosikki on mustik-
kapiirakka ja vaniljakastike. 

-Mitä, voiko mustikoita 
todella poimia täällä metsäs-
tä, ihmettelevät pojat. 

Kaikki leiriläiset ovat ol-
leet äärettömän tyytyväisiä 
Iso-Syötteeseen. 

-Hissijonot ovat olemat-
tomat ja päivään ehti mo-
nen monta laskua. Toisto-
jen määrä on tärkeää kun 
harjoitellaan. SnowPar-
kin suorituspaikat ovat ol-

leet poikkeuksetta loistavas-
sa kunnossa ja urheilijat ovat 
olleet tyytyväisiä omaan ke-
hitykseensä. Parasta aikaa 
pohdimme mahdollisuut-
ta tulla takaisin Iso-Syötteel-
le vielä tänä keväänä, kertoi-
li Nick.

Vaikka Uuden-Seelannin 
pojat ennen pohjoisen hiih-
tolomaviikkoa lähtevät, ei 
Terentjeffin valmennus ole 
vielä kevään osalta ohi: 

-Huhtikuussa pilotoim-
me toisen leirin, joka puo-
lestaan on tarkoitettu suo-
malaisille, ala-asteikäisille 
lumilautailijoille. 

Tähän mennessä lumi-
lautailuun on ollut tarjolla 
harjoitusleirejä vain yläkou-
luikäisille. Terentjeffin mu-
kaan on tärkeää että lautai-
lusta kiinnostuneet lapset 
pääsevät leireille jo aikaisin 
sillä erityisesti motoriset tai-
dot  kehittyvät jo varhain. 
Alakoululeirin toteuttavat 
yhteistyössä Iso-Syöte, Pik-
ku-Syöte ja Syötteen tun-
turikoulu. Leiriä on muka-
na tukemassa myös Suomen 
Lumilautaliitto.

Veinalotta Vesterinen

Uudessa-Seelannissa palattiin kesälomalta kouluun helmikuun alkupuo-
lella. Välillä tarvitsee siis tehdä läksyjä, ettei jää muista jälkeen. 

Blake Alty tekee korvapuusteja. Pullataikina maistuu Suomessa hänen 
mielestään erilaiselta kuin kotona Uudessa-Seelannissa. 

Uusi-Seelantilaiset ovat viihtyneet erinomaisesti Iso-Syötteellä. Kuva Niko Häggman.

Oliver Whiley ja Rory Johns osallistuivat tammikuun lopussa Lumilauta-
liiton SuomiTourin Freerideosakilpailuun. 14-vuotias Rory sai sarjassaan 
pronssia. Kuva Niko Häggman.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

on la 2.4.2016 klo 15.00
Latukahvila Pytkynpirtillä.

Tervetuloa! Hallitus

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset
• LVI-myynti, asennus ja huolto
• Maalampöpumput -myynti, 

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Rakennuspeltityöt
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto
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Kontiolta löydät aina parhaan vaihtoehdon

Kontio tarjoaa markkinoiden laajimman hirsitalo- ja huvilamalliston, josta löydät aina sinulle parhaan vaihtoehdon. Kun teet 
kaupat heti, niin varmistat ensi kesälle parhaan rakennusajan. Kontiolta saat myös markkinoiden tiiveimmän nurkkarat-
kaisun kaikkiin 275 mm korkeisiin hirsiprofiileihin!  Tule käymään tai katso kontio.fi

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

Iltasafari eläinpuistoon
Keskitalvella hämärä koput-
telee illan tullen eläinpuis-
ton portilla. Satelee pehmeää 
lunta, joka vaimentaa kulki-
jan äänet. Otsalamppujen va-
lossa nähdään päivisin näky-
mätöntä; eläinten iltapuuhat. 
Saukkolammella loiskahtaa 
ottoveljesten Harrin ja Ol-
lin sukeltaessa jään reunal-
ta veteen ja kohta näkyy pit-
käviiksinen kuono toiselta 
avannolta. Naapuriensa ta-
voin hämärissä liikkeellä 
ovat myös majavat.

Pöllöjen tapaamiseen pi-
meän alku on oivallista ai-
kaa. Vaikka vielä ei ollakaan 
kevättalven soidinhuumas-
sa, saattaa jollakin yöllisellä 
huhuilijalla olla asiaa. Pöllö-
jen lento on äänetöntä, vain 
siiven kosketuksen pudotta-
ma lumi pöllähtää puun ok-
salta humahtaen ja saa kulki-
jan säpsähtämään.

Kulkijan korva tavoittaa 
hämärän läpi vaimeaa ään-
tä, joka voimistuu useampien 
kuonojen yhtyessä konsert-
tiin. Susi ei ulvo vain keski-
yön kuutamolla, vaan yhteyt-
tä pidetään ja laumahenkeä 
vahvistetaan silloin, kun sil-
le on tarvetta.

Pesäkatoksessa kiiluvat 
ilvesten silmät lampun va-
lokeilassa vihreää ja keltais-
ta. Pehmeää olkipetiä ei isoin 
kissamme jätä kovin mielel-

lään, niin yöaktiivinen kuin 
onkin. Mutta ahmat ilmesty-
vät koloistaan ja tyypilliseen 
ahmamaiseen tapaan keinu-
vasti hypähdellen vetävät 
uteliaina vainua illan kulki-
joista.

Lumisade on lakannut. 
Myskihärkä on kuorruttu-
nut pehmeään lumipeittee-
seen. Sen paksu ja pitkä turk-
ki pitää eläimestä huokuvan 
lämmön sisällään, joten lumi 
säilyy sulamatta sen seläs-
sä. Taianomaisen talvisen 
eläinpuistokierroksen vii-
meiset asukit, porot, ravis-
tavat lumet yltään ja tulevat 
jäkäläannoksen toivossa lä-
hemmäksi. Niiden jalkojen 
vaimea napse jää kulkijan 
taakse hänen jatkaessa mat-
kaansa kohti kodan lämmös-
sä tarjottavaa lämmintä juo-
maa.

Eläinpuisto peittyy pime-
ään yöhön herätäkseen taas 
seuraavana aamuna vastaan-
ottamaan talviseen luontoon 
tutustuvat päiväkävijät.

Wild Night Safari vie asi-
akkaat tutustumaan öiseen 
eläinpuistoon. Tämä on jän-
nittävä ja erilainen tapa koh-
data Ranuan eläinpuiston 
arktiset eläimet oppaan joh-
dolla. Ohjelmaan kuuluu 
myös eläinten ruokinta!

Tommi Hinno

Ranuan eläinpuisto on avoinna vuoden jokaise-
na päivänä. Monen mielestä juuri kevättalvi on 
parasta aikaa puistossa liikkumiseen, koska au-
rinko lämmittää, eläimet ovat erottuvat hyvin 
valkoista lunta vasten ja ovat aktiivisimmillaan 
tähän aikaan vuodesta. Jääkarhut Manasse ja Ve-
nus viettävät näin kevättalvella yhteistä aikaa 
jääkarhuaitauksessa.

Myös muilla eläimillä on kevättä rinnassa. Eläi-
met liikkuvat ja ääntelevät paljon ja ovat hyvin 
asiakkaiden nähtävillä:

Venus ja
 Manasse

Vuorisusi 
on puiston 

uusin 
ulokas!

Karhujen 
heräävät 
Ranualla 

keskimäärin 
viikolla 8.

Eläinpuiston 
yhteyteen 

on juuri val-
mistunut

 uusi 
Huskytila.

Ranuan 
eläinpuis-
ton uusin 
eläinlaji 
vuorisusi, 
eli dhole on 
sopeutunut 
erinomai-
sesti uuteen 
kotiinsa 
Ranuan 
eläinpuis-
tossa.
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Kevätaurinko hellii Pärjän patiota
Kevätsäät hellivät nyt Syöt-
teen rinteitä ja mikä olisikaan 
mukavampi paikka oikoa 
sääriään kuin Pärjänkievarin 
patio Iso-Syötteen takarin-
teiden alla. Pärjän kuuluisat 
pitsat, muut ruoat ja juomat 
ravitsevat sekä virkistävät 
kävijöitä. 

Kevään mittaan ohjelmis-
tossa on myös livemusiikkia, 
kuten 11.3. Public Shamen 
esittämiä rock-klassikoita 
Beatlesista Purpleen, 25.3. 
Mustanan letkeää musisoin-
tia sekä 23.4. Trokaristiret-
ken fuusio-iskelmää ja valla-
tonta meininkiä,

Lisäksi viikonloppuisin 

luvassa on karaokea ja perin-
teistä karkkibingoa lapsille.
SyöteResort ja Pärjänkieva-
ri sai elokuussa 2015 uudet 
yrittäjät Ari ja Anne Ukko-
lan. Syksyllä marja- ja ruska-
aika oli erittäin vilkasta, var-
sinkin karavaanarialueella.

Kun säät hellivät kävijöi-
tä, myös Syötteen yrittäjillä 
menee hyvin. Luonnon olo-
suhteet myös tuovat omat 
haasteensa. Vähälumisen al-
kutalven ja pitkän pakkas-
jakson vuoksi väkeä oli vä-
hänlaisesti, mutta kevätsäät 
vaikuttavat hyvältä. Talvi-
kauden kiireisin sesonki on-
kin vasta alkamassa. Tuoreet 

SyöteResortin Caravan-alueella on oikein hyvä varaustilanne.

yrittäjät odottavat mielen-
kiinnolla millaista menoa on 
luvassa.

- Ensimmäinen vuosi yri-
tyksen puikoissa varmasti 
opettaa myös miten varau-
tua tulevaisuudessa seson-
gin eri vaiheisiin. Caravan-
alueella on hyvä tilanne ja 
varauksia on kertynyt kes-
kivertoon nähden sopivas-
ti. Caravan-alueen vakio-
kävijöissä on myös taitavia 
soittajia, jotka silloin tällöin 
viihdyttävät muitakin asiak-
kaitamme. Olemme yhteis-
työstä ja hyvästä meiningis-
tä erittäin kiitollisia, Ukkolat 
kiittelevät. JK

Kevätauringosta kelpaa nautiskella Pärjänkievarin patiolla.

Pärjänkievari sijaitsee Iso-Syötteen takarinteen juurella.

Kevään parhaat hiihto- ja 
ulkoilukelit alkavat taas!

Kevättä alkaa olla taas ilmas-
sa ja päivät pitenevät myös 
Suomen eteläisimmällä tun-
turialueella. Edessä on jäl-
leen hieno hiihtokausi. Rin-
teet, ladut ja muut reitit ovat 
taas hyvässä kunnossa. Viesti 
alueemme lumivarmuudes-
ta ja hyvistä palveluista sekä 
välittömästä tunnelmasta on 
toivottavasti taas saavuttanut 

talvisista aktiviteeteista naut-
tivat asiakkaamme.

Syötteeltä löytyy yhteen-
sä 26 avoinna olevaa rinnet-
tä, 17 rinnettä Iso-Syötteeltä 
ja 9 rinnettä Pikku-Syötteel-
tä, vaihtoehtoja on siis hy-
vin moneen makuun. Tarjon-
taa on uusittu ja parannettu; 
muun muassa Lasten Lumi-
maahan Iso-Syötteelle on ra-

kennettu uusi rinne ja his-
si lisäämään viihtyisyyttä ja 
palvelun sujuvuutta. Uuden 
ankkurihissin ansiosta Lu-
mimaan hissikapasiteetti mo-
ninkertaistui. Myös uusi le-
veä lastenrinne on kerännyt 
paljon kehuja asiakkaiden 
keskuudessa. Loiva rinne so-
pii täydellisesti aloittelijoi-
den ja pienten lasten harjoit-
telupaikaksi.

Aikuisiakaan ei ole unoh-
dettu vaan uutuutena alueel-
le on avattu Tunturi Pub Iso-
Syöte, jonka löytää helposti 
Tunturi Marketin yhteydes-
tä. Sinne voi piipahtaa sam-
muttamaan pientä nälkää ja 
janoa.

Safaritalollakin on uutta 
menoa ja meininkiä, löytyy 
ice kartingia, vuokrakelkko-
ja ja safareita ja Pohjosenpoi-
ka -ravintolasta löytyy hyvää 
ruokaa ja juomaa. Pärjänkie-
varin, Hotelli Iso-Syötteen 
ja Hotelli Pikku-Syötteen ra-
vintolat jatkavat jo totuttuun 
hyvään malliin hiihtokansan 
viihdyttämistä sekä nälän ja 
janon sammuttamista. 

Hiihtosaunat lämpiävät 
Pärjänkievarilla ja Safarita-
lolla. Hiihtolenkin jälkeen on 
kiva käydä saunassa. Pärjän-
kievarilla saunat ovat lämpi-
mänä kello 14.00-22.00. Sa-
faritalolla sauna lämpiää 
viikonloppuisin kello 12.00–
17.00. Muina päivinä saunaa 
voi tiedustella Safaritalolta ti-
lauksesta. 

Vieraita Syötteellä
Radio Novan toimittaja Min-
na Kuukka vieraili Syötteellä 
perheensä kanssa helmikuun 
alussa ja tykkäsi kovasti alu-
een tunnelmista ja ihmisistä. 
Minna teki radioon ”etätyötä 
tunturi studiosta” koko vie-
railunsa ajan. Hänen lapsen-
sa tutustuivat Tunturikou-
luun. Tämä ainulaatuinen 
palvelu tarjoaa vanhemmil-
le mahdollisuuden tehdä 
etätyötä tai lomailla koulu-
jen loma-aikojen ulkopuolel-
la. Lapset voivat käydä Tun-
turikoulussa eivätkä jää 
jälkeen opetuksessa. Tästä 
mahdollisuudesta voi kysyä 
lisää Pikku-Syötteeltä. 

Saimme myös yllättä-
en vieraita Hollywoodista, 
kun televisiosta tutun Pa-
ko-sarjan tähdet vierailivat 
alueellamme. Oulussa hel-
mikuun aikana kuvatun the 
Great Escape lyhyteloku-
van tähdille täytyi järjestää 
kiireisten kuvausten vasta-
painoksi jotakin rentoa ja 
hauskaa ohjelmaa. Näytte-
lijä Amaury Nolasco ja sekä 
palestiinalaislähtöinen Ou-
lussa viihtyvä Rami Al-Hus-
seini, tutummin Rami Ja-
ber ihastuivat Syötteeseen 
niin paljon, että he vieraili-
vat alueella kahdesti. Toisel-
la vierailullaan heillä oli mu-
kana myöhemmin Ouluun 
saapunut näyttelijä Robert 

Oulussa asuva elokuvatuottaja Rami Jaber ja Pako-sarjan näyttelijä 
Amaury Nolasco poseerasivat komeiden sarvien kanssa porotilalla vie-
raillessaan.

Knepper.
Moottorikelkkailu, porot 

ja kaunis luonto hurmasivat 
Hollywood tähdet. TV-haas-
tattelussa Nolasco kuvaili 
Syötettä paratiisiksi ja palak-
si taivasta:

- Me olemme tienneet tä-
män jo kauan aikaa, mut-
ta on hienoa, että tämä asia 
alkaa valjeta myös muil-
le Syötteellä kävijöille, tote-
aa pilke silmäkulmassaan 

Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Rauno 
Kurtti.

Alueen tarjoamista moni-
puolisista palveluista löytyy 
tietoa talvisesonkiin avatuil-
ta uusituilta verkkosivul-
ta. Syote.fi -sivustolta löytyy 
myös aikaisempaa selkeäm-
pi tapahtumakalenteri, jonne 
kannattaa kurkata, sillä alu-
eella on taas kevään aikana 
paljon kivoja tapahtumia. JK

Etualalla Pako tv-sarjan näyttelijät Robert Knepper ja Amaury Nolasco, 
takarivissä Robertin vaimo Nadine Kary ja Hotelli Iso-Syötteen johtaja 
Juha Kuukasjärvi.
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Oulussa asuva Pekka Lindvall ker-
toi viettäneensä vapaa-aikaa 
Syötteellä matkailualueen perus-
tamisesta eli 80-luvulta lähtien.
Tällä hetkellä hänellä on rakenteil-
la oma vapaa-ajan asunto. Pekka 
kertoi olevansa aktiivinen hiihdon 
harrastaja. Viime talvena kertyi 
1800 kilometriä. Tänä talvena ra-
kennustöiden lomassa on kertynyt 
parisataa hiihtokilometriä. 

Pytkynharjun kahvilassa 
kotoinen tunnelma

Syötteellä Pytkynharjun la-
tukahvilassa ovat uusi-
na yrittäjinä pudasjärveläi-
set Kauko Roininen ja Pirjo 
Kouva. He kertoivat näh-
neensä ilmoituksen paikal-
lislehdestä, että kaupunki 
etsii sinne yrittäjää. 

- Se tuntui sopivan meil-
le. Alkutalvella paikan pääl-
lä käytyämme ihastuimme 
paikkaan. Avasimme kahvi-
lan 10.2. ja tarkoitus on pitää 
paikka avoimena joka päivä 
huhtikuun loppuun saakka. 

Roininen on siirtynyt äs-
kettäin eläkkeelle Pudasjär-
ven kaupungin tekniseltä 

vä ja sunnuntaisin tarjotaan 
kahvin kanssa lakkahilloa ja 
leipäjuustoa. Myytävänä on 
myös matkamuistoja ja käsi-
töitä, kertovat Pirjo ja Kau-
ko. 

Pytkynharjun kahvila si-
jaitsee Syötteelle menevän 
tien varressa. Iso-Syötteelle 
on matkaa noin kuusi kilo-
metriä. Vierestä kulkee hiih-
täjien suosima latureitti ja 
moottorikelkkareitiltäkin 
ovat kelkkailijat löytäneet 
kahvion tauon pitopaikaksi. 
Uudet yrittäjät ovat tehneet 
hirsisen pirtin sisäpuolel-
la remonttia, muun muassa 

Pirjo ja Kauko Kurtti poikkesivat kahvioon hiihtoladulta. Utajärveltä kotoisin oleva aviopari kertoi viettävänsä 
paljon aikaa Syötteen mökillään. Hiihdon ja luonnossa liikkumisen ohella pariskunta harrastaa muun muassa 
tanssimista. Pirjoa ja Kaukoa palvelemassa nimikaimayrittäjät Pirjo Kouva ja Kauko Roininen. 

puolelta ja Kouva vuoros-
taan vaihtanut vapaalle 
hoitoalalta. Kurenalla asu-
va pariskunta kertoi tällai-
sen palvelu- ja ihmissuhde-
työn sopivan heille erittäin 
hyvin. 

- Kahvilaan poikkeavi-
en hiihtäjien, ohikulkijoi-
den ja moottorikelkkailijoi-
den kanssa keskustellaan 
ja on pyritty saamaan kah-
vioon kotoinen tunnelma. 
Tarjottavat munkit, muut 
kahvileivät ja mehut on val-
mistettu itse. Tiistaisin ja 
lauantaisin on vaalittu pe-
rinteitä eli silloin on lettupäi-

keittiöstä on avattu elämän-
luukku kahvion puolelle ja 
rakennettu uusi myyntitis-
ki. 

Kahvion normaalin kel-
lo 10-18 välisen toiminnan 
lisäksi on tiedossa joitain 
teemapäiviä, muun muassa 
moottorikelkkojen esittely- 
ja erilaisia tuote-esittelypäi-
viä sekä lauluiltoja. 

Heimo Turunen

Tunturi Market ja Pub 
rinteiden juurella

Tunturi Market Iso-Syöte on 
valmistautunut tulevaan tal-
vilomakauteen laajentamal-
la valikoimiaan eri tuoteryh-
mien osalta. Kauppias Juha 
Schroderuksella on nyt toi-
nen talvikausi kaupan pui-
koissa. Hän kertoo, että asi-
akas löytää tarvitsemansa 
mukavasti ja vaivattomas-
ti keskeltä Syötteen ydinalu-
etta.

- Viime vuonna seurasim-
me aikaisempaa tarkemmin 
menekkiä ja tuoteryhmiä, jo-
ten nyt olemme pystyneet 
vielä paremmin varautu-
maan tulemaan kauteen. 

Myös kaupan sisäl-
lä tehtiin muutostöitä vuo-
denvaihteessa. Marras-
kuussa matkamuisto- ja 
vaatepuoli siirrettiin enti-
sen kahvinurkkauksen tilal-
le. Vanhalle puolelle avattiin 
kuukausi sitten K-18 Tuntu-
ri Pubi, joka on otettu hyvin 
vastaan. Lapsetkin voi käy-
dä, mutta vain vanhempien 
seurassa. 

- Pubi täydentää hyvin 
paikallisia palveluita, sillä 
se on kohdennettu erityisesti 
aikuisille. Ihmiset saavat tul-

la istumaan, jutustelemaan, 
syömään hyvää ruokaa ja 
nauttimaan juomia aikui-
seen makuun. Myös keinu-
tuoliosasto on kokemisen ar-
voinen, Schroderus vihjaa.

Erityisesti lauantai-ilta-
päivät ovat olleet kävijöi-
den suosiossa, jolloin väkeä 
on hemmoteltu joskus myös 
trubaduuri-musiikilla.

- Tuleva kausi vaikuttaa 
hyvältä, vaikkakin jää lyhy-
ehköksi aikaisen pääsiäisen 
vuoksi, mutta toivotaan si-
täkin vilkkaampaa kautta. 
Mökkikauppa kuuluu käy-
neen hyvin ja yhteistyö alu-
een toimijoiden kesken on 
edelleen mallillaan, Schro-
derus kehaisee.

Tunturi Marketista löytää 
Pubin lisäksi Pudasjärven 
Apteekin palvelupisteen, 
Syötteen Avainpalvelupis-
teen, Veikkauksen ja Matka-
huollon palvelut sekä pul-
lonpalautusautomaatin ja 

Alkon tilauspisteen. Paisto-
pisteessä paistamme leipää 
ja tuoretta lämmintä leipää 
on tarjolla aamuisin ja iltai-
sin. Market palvelee päivit-
täin aamuyhdeksästä illalla 
yhdeksään. JK

Pubi täydentää hyvin paikallisia palveluita, sillä se on kohdennettu 
erityisesti aikuisille.

Syötteeltä grillimökkejä 
ympäri Suomea

Syötteellä asuvat Janne Jaak-
kola ja Pasi Särkelä perustivat 
vuoden vaihteessa Lapland 
Housen grillimökkituottei-
den maahantuonti- ja myyn-
tiyrityksen Kota&Miehet 
Oy:n. Haaparanta-Tornio 
alueella sijaitseva Lapland 
House tehdas on pohjoisen 
suurin grillimökkivalmista-
ja toimittaen vuosittain noin 
2000 grillimökkiä ympä-
ri Eurooppaa. Nyt Jaakko-
lan ja Särkelän yrityksen toi-
mesta toimialueena on myös 
Suomi. Yrittäjien lisäksi Ko-
tamiehet.com -nettisivuilta 
löytyvät seitsemän myyntie-
dustajan nimet ja yhteystie-
dot ja myyntiorganisaatio-
ta kehitetään koko ajan lisää. 
Myyntiä Suomen ulkopuo-
lelle myös suunnitellaan ja 
hyvänä aloituksena kauppaa 
on tehty muun muassa valta-
meren taakse USA:han. 

Yrittäjät kertovat, että 
kaikki tuotteet valmistetaan 
pohjoisen hitaasti kasvavas-
ta männystä. Grillimökke-
jä on valittavana useina eri 
versioina; grillikodat, huvi-

majat, tuulensuojat ja suosi-
tuksi noussut grillikodan ja 
saunan yhdistelmä. Asiak-
kaalle edullisinta on tuotteen 
toimittaminen helposti koot-
tavana pakettina, mutta tar-
vittaessa asennuspalvelukin 
löytyy.

Netistä löytyvät kaikki 
tuotteet tarkasti esiteltyinä. 
Lisäksi Kelosyötteen pihapii-
rissä Pasi Särkelän pihalla on 
grillikota nähtävänä valmiik-
si koottuna. 

Yrittäjistä Janne Jaakko-
la on syntyisin Pudasjärven 
Rytingistä. Hän on synnyin-
kuntaan paluumuuttaja noin 
20 vuoden, pääasiassa Ou-
lun alueella asumisen jäl-
keen. Sinä aikana Jannelle on 
kertynyt monipuolinen työ-
kokemus muun muassa No-
kialla, hitsarina ja erilaista 
myyntityötä sisältäen. 

Pasi Särkelä on asunut 
koko ikänsä Syötteellä ja toi-
minut perheyrittäjänä maan-
siirto-, kuljetus- ja matkailu-
alalla. 

Heimo Turunen

Sinulle jää aikaa 
keskittyä omaan 
ydinosaamiseesi!

Kauppatie 13
93400 TAIVALKOSKI

Riihipolku 1
97900 POSIO

Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi

www.komerco.fi

Pasi Särkelä ja Janne Jaakkola tuovat maahan ja markkinoivat Syöt-
teeltä käsin koko Suomen alueelle pohjoisessa valmistettuja grilliko-
tatuotteita. Kuva Katja Särkelä. 
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ALAHÄRMÄ,  ALAJÄRVI, HAAPAJÄRVI, HAAPAVESI, HAUKIPUDAS, IISALMI, JALASJÄRVI, KALAJOKI, KANKAANPÄÄ, 
KANNUS, KAUHAVA, KAUHAJOKI, KAUSTINEN, KEMINMAA, KEMPELE/Zeppelin, KIIMINKI, KOKKOLA, KURIKKA, 

KUOPIO/Matkus, LAIHIA, LAPUA, LIMINKA, MUHOS, NIVALA, NÄRPIÖ, OULAINEN, OULU/Limingantulli,  PARKANO, 
PIETARSAARI, PORI, PYHÄJÄRVI, RAAHE, SAARIJÄRVI, SEINÄJOKI, SIILINJÄRVI, TORNIO, VAASA,  VÖYRI,  YLIVIESKA

Matkasi varrella...
/HalpaHalli

SUKSENVALINTAKONE JA KOKO MALLISTO
ESILLÄ OSOITTEESSA WWW.HHSPORT.FI

Optigrip SR sukset
175-208cm
sis.Rottefella NNN-siteet

Kuntoilijan helppokäyttöinen perinteisen
hiihtotavan pitopohjasuksi ilmakanavoidulla
rungolla. Kolmannen sukupolven Optigrip-
pitopinnoite toimii kaikissa keliolosuhteissa 
ja kestää tuhansia kilometrejä.
Ainoa tarvittava huoltotoimenpide on
likaantuneen pohjan puhdistaminen.

Optigrip JR sukset
120-170cm
sis.Rottefella NNN-siteet

19995

9995

 OPTIGRIP

Classic SR sukset
180-205cm
sis.Rottefella NNN-siteet

Harrastajan perinteisen hiihtotavan
suksi ilmakanavoidulla puurungolla.
Ekstruoitu pohja, joka ei tarvitse 
luistovoitelua.

Classic  JR sukset
110-170cm
sis.Rottefella NNN-siteet

CLASSIC

6995

7995

Syötekylän Kauppa jatkaa uusin yrittäjävoimin
Syötteen Kyläkaupan toi-
mintaa jatkavat uudet yrit-
täjät Tarja ja Kalle Tihinen. 
Uusien yrittäjien voimin 
toiminta aloitettiin lauan-
taina 13.2. hieman muute-
tulla Syötekylän Kauppa 
-nimellä. Avajaiset järjeste-
tään vajaan kuukauden ku-
luttua lauantaina 12.3.

Tihiset ostivat kaupan 
kiinteistöineen ja varastoi-
neen Aino ja Timo Palosaa-
relta, jotka olivat vetäneet 

Kaupan omistajanvaihdos tapahtui siinä määrin ripeästi, että Tihiset ovat aloittaneet toiminnan entisillä va-
lomainoksilla ja teippauksilla. Uudet teippaukset ja valomainokset ovat suunnitteilla. 

Syötekylän Kaupan toiminnan jatkamisessa Tarja ja Kalle Tihisellä to-
teutui haave yhteisestä työpaikasta Syötteellä.

kaupan toimintaa usei-
ta vuosia. Palosaaret myös 
opastivat uusia kauppiai-
ta kaupanpitämisen asiois-
sa. Tihiset arvostavat myös 
Pudasjärven Osuuspankil-
ta saamaansa neuvontaa, 
apua ja rohkaisua – rahoi-
tuksen lisäksi. Oulunkaa-
ren yritysasiamies Ilkka 
Pirttikoski antoi arvokasta 
apua yrityksen perustami-
sen asioissa ja Pohjois-Suo-
men AVI:lta saatiin erittäin 

joustavasti ja nopeasti kes-
kiolutluvat ja savukkeiden 
myyntilupa Pudasjärven 
kaupungilta.

Ensimmäisiä uushankin-
toja oli pakettiauto, joka on-
kin ollut ahkerassa käytössä 
tukkuliikkeiden ja kaupan 
välillä.

Kauppa sijaitsee Syöte-
kylässä, Posiolle johtavan 
maantien varressa. Reilun 
400 neliömetrin kauppa-
kiinteistö sijaitsee omalla 
5000 neliömetrin tontilla, 
jossa pihalla ovat dieseliä, 
bensaa ja polttoöljyä sisältä-
vä 24 h polttoaineautomaat-
ti sekä kaasupullojen säily-
tyskoppi. Kauppiasvaihto 
tapahtui lopulta siinä mää-
rin ripeästi, että aluksi pär-
jätään entisillä kylteillä ja 
teippauksilla. Samalla har-
kitaan ja neuvotellaan mah-
dollisesta jonkin kauppa-
ryhmittymän väreistä.

Kaupan tavaravalikoi-
maa tullaan kehittämään 
asiakkaiden toivomusten 
mukaan. Päivittäistavaroi-
den lisäksi on jo laajennettu 
pienrautavalikoimaa. Kau-
passa on hyvää tilaa kahvi-
on puolella laajentaa myös 
rakennustarvikkeille. Lisä-
tilaa saadaan tarvittaessa 
myös kiinteistössä olevas-

ta tyhjästä asunnosta. Kah-
vio säilytetään, pizzeria- ja 
olutbaaritoimintaa ei jatke-
ta.

-Toimintaa ja tavarava-
likoimaa kehitetään myös 
asiakkaiden toiveita kuun-
nellen, kertovat Tihiset.

Tihiset iloitsevat kylä-
läisiltä, kylän muilta yrit-
täjiltä ja kyläyhdistykseltä 
saamastaan myönteisestä 
vastaanotosta. Kylä on tul-
lut Tihisille tutuksi aluksi 
useiden vuosien mökkiläis-
ajasta, kunnes muuttivat 
kokonaan kylälle omako-
titalon valmistumisen jäl-

keen, noin 10 kilometriä 
kaupparakennuksesta.

Kalle Tihinen toimi vii-
meiset yhdeksän vuot-
ta valtion virassa Pohjois-
Suomen sovittelutoimiston 
Koillismaan aluetoimiston 
sovitteluohjaajana. Tarja Ti-
hisellä on jo aikaisempaakin 
yrittäjäkokemusta toimittu-
aan Pudasjärvellä kymmen-
kunta vuotta kynsienhoi-
toyrittäjänä. Viime vuodet 
hän toimi koulutustaan vas-
taavassa lastentarhanopet-
tajan työssä uudessa Pik-
ku-Paavalin päiväkodissa. 
Yrittäjyyden myötä Kallella 

ja Tarjalla toteutui useiden 
vuosien haave päästä teke-
mään yhdessä töitä Syöt-
teellä.

Kauppaa Tihiset hoitavat 
kahdestaan. Kummankin 
aikuiset lapset ovat luvan-
neet auttaa sesonkiaikoina. 
Kauppa on avoinna arkisin 
ja lauantaina kello 9-18 sekä 
sunnuntaisin 10-15. Hiihto-
loman aikana sekä huhti-
kuun loppuun saakka auki-
oloaika on illasta jatkettuna 
tunnilla.  

Heimo Turunen
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Laskettelua, tuoreita munkkeja ja uudet 
seikkailuradat. Huimaa vauhtia 

pulkkamäessä ja makkaranpaistoa kodalla. 
Hauskaa koko perheelle. Tervetuloa! 

PERHELIPPU 
PIKKU-SYÖTTEEN RINTEISIIN

64 € / päivä / perhe
2 aikuista ja 2 lasta. Voimassa koko kauden.

PIKKUSEN HYVÄT PUJOTTELUKISAT 

– Pikku-Syötteen Pikku-Puikat 

pikkupalkinnoin la 20.2. alkaen!

VOITA IPAD MINI JOKA LAUANTAI!

 www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai p. 0400 377 969 / 08 815 4000

OULUN AUTOPÖRSSI OY 
Veistämötie 16, Ark. 9-17 LA 10-14

P. (08) 344 134, 0400 430 910,  
040 555 2227

www.oulunautoporssi.fi

Carado T 344 Fiat 2.3 JTD Multijet 590 tkm  -11  41900€
Mercedes-Benz GLK 250 CDi A 178 tkm  -11 34900€
Mercedes-Benz Citan 109 CDi 8000 km  -15  24900€
BMW 530d Farmari Autom. Hud, Navi, Comfort 233 tkm  -06  17900€
BMW X3 2.0d 159 tkm  -05  17900€
Nissan Qashqai 2.0dCi DPF Acenta 2WD 110 tkm  -10  17900€
BMW X3 5D 2.0d 210 tkm  -06  14900€
Ford Focus 1.6 Trend Desing Wagon 65 tkm  -11  14900€
Opel Vivaro Combi L2H1 2,0 CDTI 84kW/114hv M6 186 tkm -08  14900€
Volkswagen Golf Plus Comfortline 1.4TSi 90kw 710 tkm -10  13900€
Mazda 5 5D MPV 1.8 7-hlö 104 tkm  -08  12900€
Mercedes-Benz C 220 CDI Farmari A Elegance 247 tkm -07  12900€
Mitsubishi L200 PICKUP 2.5TD GL CLUB CAB 4X4 153 tkm -05  12450€
Opel Meriva 4ov 1,7CDti 126 tkm  -11  11900€
Audi A4 Sedan 2.5 TDi 192 tkm  -05  10900€
BMW 330d Farmari M-Sport 228 tkm  -04  9900€
Toyota Hiace 2.5 D4D 90 4ov. Pitkä 133 tkm  -03  9900€
Kia Sportage 2.0CRDi 2WD 202 tkm  -08  9700€
Fiat Scudo 12 2,0 Multijet 120 hv 6m3,pa 235 tkm -07  8900€
Mazda 3 1.6 TD 162 tkm  -09  8900€
Volkswagen Passat 2.0 TDI Variant Comfortline 269 tkm -09  8900€
Volkswagen Passat 4D SEDAN 2.0FSI Comfortline 169 tkm -05  8450€
Ford Fusion 4ov 1.4 73 tkm  -09 7900€
Hyundai i 30 5D MPV 1.6 AUTOMATIC 169 tkm  -08  7900€
Kia Ceed 2.0 CRDi 178 tkm  -08  7900€
Fiat Punto Evo 2ov 1.4 77hv. 48 tkm  -11  7800€
Mazda 6 4D SEDAN 1.8 Elegance 187 tkm  -07  7750€
Ford Mondeo 5D  STW 3.0 V6 Ghia 183 tkm  -06  6950€
Honda Accord 5D  TOURER 2.4 Executive 222 tkm  -04  6950€
Fiat Ducato 2.8 JTD-MAXI 174 tkm  -06  6900€
Volkswagen New Beetle 1.6 Highline 192 tkm -03  6900€
Kia Sportage 5D SUV 2.0 173 tkm  -06  6850€
Chevrolet Aveo Sedan 4ov 1.4 LS  71 tkm  -09  6450€
Hyundai Sonata 4D SEDAN 2.4 GLS 188 tkm -07  5950€
Mitsubishi Lancer 4D SEDAN 1.6 INVITE 172 tkm  -06  5950€
Honda Jazz 4D HATCHBACK 1.4i 106 tkm  -03  5850€
Ford Fiesta 4D HATCHBACK 1.3i 124 tkm  -05  5650€
Citroen C4 1.6 HDi 90 SX Vision Berline 195 tkm  -08  4950€
Volvo F 612 F612 198 tkm  1985  4900€
Nissan Note 5D MPV 1.4 177 tkm  -07  4850€
Mazda 6 4D SEDAN 2.0TD Elegance 318 tkm -06  3950€
Nissan Primera 5D  WAGON 1.6 Visia 217 tkm  -05  3800€
Chrysler Neon Sedan 2.0i Autom 135 tkm  -04  2950€
Citroen Xsara 5D BREAK 1.6I 184 tkm  -04  2950€

Vauhdin hurmaa jääkarting-radalla

Joulukuusta lähtien Iso-Syöt-
teen Safaritalon viereisellä 
uudella jääradalla on start-
tailtu vikkeliä karting-auto-
ja. Asialla ovat uuden Arctic 
Son yrityksen vetäjät Man-
ne Aslak Teeriniemi ja Sini 
Luoto, jotka haluavat tuoda 
Syötteen talveen lisää vipi-
nää ja toimintaa tuoreella il-
meellä. 

- Jäärata on lähtenyt tosi 
hyvin käyntiin vaikka opet-
telua onkin ollut. Yhteistyö  
Pikku-Syötteen, Iso-Syötteen 
ja Syötteen toimijoiden kans-
sa on toiminut myös, sillä 
ajajia on saatu myös heidän 
kauttaan, Ja asiakkaat ovat 
olleet tyytyväisiä. Haavereil-
takin on vältytty, sillä rata 
on osoittautunut juuri sopi-

van hitaaksi, etteivät vauh-
dit pääse nousemaan vaaral-
liselle tasolle, Manne Aslak 
kertoo.

Jääkarting-rata on talven 
ajaksi Safaritalon viereisel-
le kentälle rakennettu, noin 
250 metrin mittainen valais-
tu rata, jossa vauhdin hur-
man kokeiluun käytettävissä 
on kuusi 260 kuutioista neli-
tahtista Honda-kartingautoa. 
Rataa voivat kokeilla konka-
rit kuin ensikertalaisetkin, 
mutta ajajalla pitää olla vä-
hintään 140 senttiä pituutta.

Uudistunut Safarita-
lo Syötteen ytimessä ava-
si ovensa hiihtokauden ava-
jaisten yhteydessä 5.12.2015. 
Lisäksi uudet toimijat jär-
jestävät kelkkasafareita, ajo-

koulutusta ja vuokraavat 
kelkkoja. 

- Myös vuokraus on on-
nistunut yli odotusten, kaik-
ki kelkat ovat olleet varattu-
ja varsinkin viikonloppuisin. 
Ja nythän se talvilomaseson-
ki vasta alkaa, Manne Aslak 
toteaa.

Safaritalon ravintola on 
kokenut muutoksia, ja ystä-
vänpäiväviikonloppuna tes-
tattiin uusi yökerhotyyli-
nen baari. Keikalle saatiin 
taivalkoskelaisia, oululaisia 
sekä rovaniemeläisiä  frees-
tyleräppäreitä ja tunnel-
maa kehuttiin erinomaiseksi. 
Manne Aslak vihjaa, että lo-
maviikoille on luvassa mui-
takin esiintyjiä ja joka vii-
konloppuna tunnelmaa yllä 

Jääkartingin tyylinäyte. 

Arctic Son järjestää kelkkasafareita myös Kuusamoon Julma Ölkyn alu-
eelle ArcticSonin eräkämpälle Martinluomaan, nämä safarit ovat usean 
päivän mittaisia.

Syötteen Safaritalolla toimii Arctic Son yritys.

pitää dj.
Safaritalon alakertaan on 

suunnitteilla halpamajoitus-
mahdollisuus yhteensä 16 
henkilölle. Tiloissa on neljän 
hengen huoneita, joiden yh-
teisissä tiloissa on mahdolli-
suus kokkailla purtavaa. Ma-
joitustiloihin on tehty pientä 

remonttia ja ne avataan ke-
vään mittaan, kunhan luvat 
kaupungista saadaan kun-
toon.

Yrittäjäkaksikko ovat saa-
neet olla tyytyväisiä saa-
maansa vastaanottoon ja he 
odottavat innolla kevätse-
sonkia. JK

Paikallisia etuja omasta 
Osuuspankista

• valuutanvaihto konttorissa kuluitta (kertaetu)
• vakuudellisen luoton toimitusmaksusta 50 euron alennus (kertaetu)
• Kultaturva-vakuutuksesta 20% alennus 6kk:n ajalle
• tuottotilin korko 1,50% / 6kk, kun teet samansuuruisen sijoituksen 
 OP-Sijoitusvakuutukseen
• uudelle omistaja-asiakkaalle opintolaina ilman toimitusmaksua

• Kynttilätalosta 20% alennus yli 30 euron ostoksesta 
 (voimassa 1.1.-31.10.2016)
• AH-Telepisteestä vaihtuvia etuja vuonna 2016
• Vaatepuoti Hertasta vaihtuvia etuja vuonna 2016
• Hotelli Iso-Syötteen majoituspalveluista 10% alennus
• Pudasjärven Optiikasta silmälasien ostajalle kova- ja 
 heijastuksenestopinnoitteet kaupan päälle (arvo 50e). Tarjous voimassa kun 

asiakas ostaa yhdet silmälasit. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
• Pudasjärven Kirjakaupan normaalihintaisista kirjoista 20% alennus 
 (ei omakustanteet)
• Koillis-Telestä matkapuhelimen ostajalle 15% alennus 
 matkapuhelintarvikkeista

OP Pudasjärvi tarjoaa omistaja-asiakkailleen ja 
Pivo-mobiililompakon käyttäjille vuonna 2016

Edut saat käyttöösi 
Pivo-mobiililompakkosovelluksesta
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Avoinna 31.5. asti joka päivä klo 10-16
Puh. 040 517 7436 • ranuan.zoo@ranua.fi

www.ranuazoo.com

Vain

75 km
Syötteeltä!

RUOKINTANÄYTÖKSET 
20.2.2016 - 13.3.2016 ja  

25.- 28.3.2016 joka päivä:
Villisiat, jääkarhut ja pedot klo 12.30, 

saukot klo 14.00

Arktiset eläimet ovat nyt komeimmillaan. 
Tervetuloa lumisten luontoelämysten pariin!

Lähialueiden matkailijat 
usein tekevät matkailupää-
töksensä Syötteelle säiden 
perusteella. Syötteen oma 
sääprofeetta Niilo Sarajär-
vi kertoo, että helmi- ja maa-
liskuussa sää on hyvin vaih-
televaa, joten ulkoilukelit 
kannattaa tarkistaa aamulla 
ikkunasta.

- Helmi-maaliskuussa ei 
ole pitkiä aurinkoisia jakso-
ja ja pilvisyys vaihtelee. Vä-
lillä yrittää pakkastaakin ja 
luntakin vähän tuiskuttelee. 
Vaaramaisemiin ei ihan niin 
paljoa kerry lunta kuin nor-
maalisti. Tänä vuonna lu-
men määrä jäänee 110 sen-
tin paikkeille. Viime vuonna 
lunta oli erittäin paljon, kun 
170 senttiä, Sarajärvi kertoo.

Huhti- ja toukokuu ovat 
viileitä aikaan nähden, mut-
ta siitäkin huolimatta jäät 
lähtevät normaalisti Syöt-
teen järvistä. Naamankajär-
vestä viimeiset jäät lähtevät 
toukokuun 20. päivän tie-
noilla.

- Alkukesä on viileää ja 
satelee. Kesälomat kannattaa 
aloittaa vasta juhannukselta, 
sillä kunnon kesäsäät alka-

Vaihtelevia talvisäitä 
luvassa Syötteelle

vat vasta kaksi päivää ennen 
juhannusta. Heinäkuussa on 
sitten normaalit kesäsäät ja 
helteitäkin, Sarajärvi ennus-
taa ja toteaa ettei elokuusta 
vielä osaa sanoa.

Niilo Sarajärvi on asus-
tellut Syötteellä lähes koko 
ikänsä, tarkkaillut luontoa ja 
tehnyt sääennustuksia mon-
ta kymmentä vuotta. Hän 
sai jo nuorena isältään ohjei-
ta tuulien ja virtauksien seu-
raamiseen, joista voi päätel-
lä paljon tulevista kesäsäistä 
ja hyvin ovat pitäneet paik-
kansa. Tärkein seurannan 
väline on lumen palo, jonka 
liikkeistä päätellään kesän 
kylmät jaksot ja kesähallat.

Muutaman vuoden Sa-
rajärvi on elämänsä aika-
na asunut kaupungissakin, 
mutta leipänsä hän sai lo-
pulta Syötteen matkailusta. 
Hän toimi hotellilla talon-
miehenä ja vahtimestarina, 
ja 80-luvulla työskenteli his-
sillä kun ensimmäiset hissit 
asennettiin Iso-Syötteen rin-
teisiin. Sittemmin hän pe-
rusti Syötteen huoltopalve-
lut kun uusia mökkejä alkoi 
rakentua eri puolille Syötet-

Niilo Sarajärvi on asustellut Syöt-
teellä lähes koko ikänsä, tarkkail-
lut luontoa ja tehnyt sääennus-
tuksia monta kymmentä vuotta.

tä. Nyt hän on noin 30 vuot-
ta asustellut Naamankajär-
ven salmen takana paikassa, 
jossa luonnosta pääsee naut-
timaan ja sen liikkeitä tark-
kailemaan. JK

KEVÄTHANGILLE!
Rekiajelut, koko poppoolle!

Tuntivaraukset: p. 040 2183 222. 
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.www.hirvaskoski.fi

Talviset maastoretket ja 
ratsastustunnit 

moneen makuun!

Tervetuloa!

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset

* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat maastoretket

Lomatontti omaksi tai vuokralle
Pudasjärven kaupunki ja 
Metsähallituksen Laatumaa 
myyvät ja vuokraavat va-
paa-ajan tontteja Syötteen 
alueelta. Kaupungilla on 
Luokkavaaran alueella 159 
lomarakennuspaikkaa, jois-
ta vuonna 2016 tarjotaan ra-
kentajille 53 tonttia. Tonttien 
koko on keskimäärin 1500 
neliömetriä ja tontilla enim-
mäisrakennusoikeus on 175 
kerrosneliömetriä. Tontil-
le saa rakentaa enimmillään 
kaksi huoneistoa käsittävän 
lomarakennuksen.

Kaupungin maankäyttö-

insinööri Markku Mattinen 
kertoo, että tontit ovat hyväl-
lä paikalla ja hoidetut ladut 
sekä moottorikelkkareitti si-
jaitsevat alueen vieressä.

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

voi halutessaan varata myös 
sähköisesti. Kaupungin net-
tisivuilta löytyy asiasta lisä-
tietoja, muun muassa kar-
tat ja rakentamistapaohjeet, 
muistuttaa Mattinen.

- Syötteen asiakkaat ar-
vostavat tonttien välitöntä 
sijaintia laskettelukeskuksen 
vieressä, luontoa ja harras-
tusmahdollisuuksia. Syöt-
teestä kiinnostuneet halu-
avat sijoittaa vapaa-aikaan 
sekä perheen ja omaan hy-
vinvointiin, kertoo Metsä-
hallitus Laatumaan myynti-
neuvottelija Tapio Ojala.

P. 044 202 3595. Romekievarintie 1 
(Iso-Syötteen eturinne)
www.romekievari.fi

Syötteen ytimessä
Legendaarinen rinneravintola 
Romekievari sijaitsee keskellä 

Iso-Syotteen hiistokeskusta aivan 
eturinteiden juurella. 

Syötteen ytimessä
Legendaarinen rinneravintola Romekievari sijaitsee keskellä 

Iso-Syotteen hiihtokeskusta aivan eturinteiden juurella. 
Palvelemme nälkäisiä ja janoisia hiihtäjiä aina rinteiden 

ollessa auki. Hiihtolomalla ja pääsiäisenä kannat nousevat 
kattoon livemusiikin tahdissa ja 

menot jatkuvat pikkutunneille saakka!

Aitoa rinneruokaa
Romekievarin herkullinen ruokalista tuo helpotusta kaikille 

nälkäisille laskijoille, hiihtäjille ja hangessa myllääjille.
Sormiruoat sopivat nopeaksi naposteltavaksi, 

mahtavat burgerit ja pihvit taltuttavat isonkin nälän, ihana 
keitto lämmittää kovalla pakkasella.

Etkot vai jatkot
Romekievari tarjoaa oivalliset tilat 

kokoontua isommalla joukolla juhlimaan.

LEGENDAARISTA
HIIHTOTUNNELMAA

ISO-SYÖTTEEN SYNTYMÄSTÄ 
LÄHTIEN!

Avoinna joka päivä!

Seuraa meitä Facebookissa
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• Elintarvikkeet
• Virvokkeet
• Suksivoiteet
• Polttopuut

• Pipot, hanskat
• Matkamuistot

• Paistopisteestä 
tuoretta leipää

• Veikkaus
• Matkahuolto
• Avainpalvelu
• Alkon tilaus- 

palvelu
• Pudasjärven

apteekin
lääkekaappi

ohjelmaa
• 20.2. Matti 
Waenerberg
24.2. Janne

Pekkala kokkaa
24.2. Matti

Waenerberg
12.3. Juha Niemi
& Soittorasia
9.4. Tunturi pub 

Blues

KAUPPA SYÖTTEEN YTIMESSÄ

Avoinna
päivittäin
9-21

tunturimarket@syote.fi
facebook.com/tunturimarket

0440 838 668

TUNTURI
MARKET

ISO-SYÖTE

Avoinna
ma-to 12-24 • keittiö 12-22
Pe-La 12-01 • keittiö 12-23
Su 12-24 • keittiö 12-22

tunturipub@syote.fi
facebook.com/tunturipub

0440 838 668

TUNTURI PUB RINTEIDEN JUURELLA

TUNTURI
PUB
ISO-SYÖTE

www.tunturimarket.fi

TUNTURIN TOUSTIT

TUNTURIN DOGIT
SALAATIT

PUBIN SPESIAALIT

PUOLIKÖYHÄT RITARIT
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         RANUAN MEIJERIN MYYMÄLÄ
Myymälämme sijaitsee aivan Ranuan eläinpuiston 

vieressä osoitteessa: Repotie 2, 97700 Ranua, p. 040 722 5569
Olemme avoinna: ma-pe klo 8.00-17.00 
(maaliskuusta lähtien klo 9.00-17.00).

Monipuolisesta myymälästämme löydät elintarvikkeita 
mm. Arlan juustoja ja jogurtteja, erilaisia jäätelöitä sekä 
Myllyn Parhaan ja Vaasan paistovalmiita leivonnaisia, 

piirakoita ja pasteijoita. 
Lisäksi myymälässämme on laaja valikoima: 

maataloustarvikkeita, työkäsineitä ja –asuja sekä jalkineita. 
Tutustu lisää myymälämme valikoimaan osoitteessa: 

www.ranuanmeijeri.fi.   

Tervetuloa ostoksille! 

Pehmeän täyteläiset 
jogurtit, joiden intensiiviset 
makuyhdistelmät yllättävät 
herkullisuudellaan.

Ei muulla väliä, kunhan on ihanaa.

Taivalkosken teatterin ”Remontti”
Taivalkosken teatterin talven 
näytelmänä nähdään Hannu 
Patamaan kirjoittama kome-
dia ”Remontti” joka kertoo, 
miten toimii leskirouva Irma 
Tuulonen, kun talossa on sat-
tunut putkivaurio. Makuu-
kamarin lattiakin pitäisi uu-
sia. Tarkkana ihmisenä Irma 

on harkinnut eri vaihtoehto-
ja remontin tekemiseen. Sat-
tuma puuttuu peliin, kun 
vankilasta juuri vapautunut 
ammattivaras Hinkkanen 
saapuu paikalle. Perintöä 
kärsimättömästi odotteleva 
vävy Jaakko Särö kamppailee 
konkurssin partaalla olevan 

yrityksensä kanssa. Irman 
päässä syntyy ajatus, miten 
remonttiväkeä saisi enem-
mänkin paikalle. Irma touhu-
aa remontin parissa ja Jaakko 
firmansa rahoituksen kanssa. 
Kumpaankin ongelmaan löy-
detään hiukan yllättävä rat-
kaisu, johon Irman 20 vuotta 
sitten kuollut aviomies Al-
perttikin on osallisena. 

Näytelmä on tapahtuma-
rikas hupaisa pakkaus, jota 
hyvät näyttelijäsuoritukset 
täydentävät. Ohjaaja Han-
na-Leena Metsävainio osaa 
ja taitaa saada näyttelijät 
liekkeihin, sekä näytelmään 
vauhtia. 

Pääosassa Irma Tuulosena 
Airi ”Aikkara” Seppänen on 
ottanut ison haasteen, mutta 
kokemuksella Aikkara selvi-
ää tästäkin niin kuin monis-
ta aikaisemmistakin rooleis-
taan. 

Lisäksi näyttämöllä näh-
dään Esa Kemppainen, Han-
na Hoikkala, Tiina Jakkila-
Parkkinen, Lilli Kanniainen, 
Outi Majava, Arja Majava, 
Jarmo Tyni, Eila Takanen, 
Jouko Takanen ja Pertti Park-
kila.

Näytelmän ensi-ilta on 
perjantaina 19.2. Taivalkos-
ken Teatterilla Kauppatie 11. 
Ensi-illan jälkeen esityksiä on 
15 kappaletta aina 3.4. saak-
ka.

Pertti Parkkila   

Irma Tuulonen leskirouva istumassa, vierellään oikealla tytär Katariina 
Särö ja vasemmalla tyttären tytär Janita, jotka ovat tulleet katsomaan 
vakavasti sairaaksi tekeytynyttä äitiä ja mummua. 

Tyttären tytär Janita on ensikerran eläissään tehnyt ruokaa, joka hiu-
kan epäonnistui. Janitaa (istumassa) lohduttelevat mummu Irma Tuulo-
nen vasemmalla, äiti Katariina Särö Janitan takana, sekä naapurin rou-
va Maire Peräköngäs. 

BUSSILIIKENNE
SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

* Pendolino 60 Helsinkiin lähtee klo 17.05, 
** IC47 Helsingistä saapuu klo 17.21
1) ajetaan myös kesällä
2) ajetaan ajalla 3.12.2015 – 11.4.2016, pikavuoro 
SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin 
ajetaan vain viimeisenä pyhä päivänä, ei yksittäisinä 
arkipyhinä.   I = auto ei käy paikassa, T = tarvittaessa

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

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

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

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

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

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

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ 
BUSSILIIKENNE 

OYS
Oulun lentoasema

Oulun linja-autoasema

Iso-Syöte ala-asema
Hotelli Iso-Syöte

Pudasjärven linja-autoasema

Hotelli Pikku-Syöte

Syötekylä, kylätalo
Pikku-Syöte ala-asema

Katso edulliset 
nettitarjouksemme

www.matkahuolto.fi

Kontiotuote näkyvillä Syötteellä
Kontiotuotteen kotimaan myynti on ollut al-
kuvuonna mukavan vilkasta. Pudasjärvel-
lekin sekä Syötteelle on sovittu hirsiraken-
nuskauppoja, kertoi viime kesänä uutena 
myyntiedustajana aloittanut Heikki Heruk-
ka. Kuvassa joulukuussa Iso-Syötteelle ava-
tun perherinteen hissin ”valvontakoppi”, 
jonka Kontiotuote sinne toimitti. Kopissa on 
hiihtohissien sähkötekniikkaa ja valvonta-
monitorit myös toisille hisseille.

Jatkamme 
Syötteen Kyläkaupan 

toimintaa!

Jatkamme 
Syötteen Kyläkaupan 

toimintaa!
13.2.2016 alkaen

Syötekyläntie 1257 93280 Syöte. Avoinna ma-la 9-18, su 10-15 
Puh. 044 032 2652 .kalle.tihinen@gmail.com

Monipuolinen varasto kodin käyttötavaraa ja pienrautatarvikkeita. 
Laajennamme valikoimaa kysynnän mukaan.

Elintarvikkeet
Talous-, lahja-, 

päivittäistavarat
Oluet, virvokkeet

KAHVIO

POLTTOAINEMYYNTI 
24 H AUTOMAATTI
Bensaa 95, 98 okt.

Dieseliä
Polttoöljyä

AVAJAISET lauantaina 12.3.2016
Tarjouksia.

Syötekylän Kauppa
Hiihtolomaviikoilla sekä 30.4. saakka:

ma-la 9-19, su 10-16 



21PUDASJÄRVI -lehti 19.2.2016nro 7
152016 SYÖTETALVINENTALVINEN

Marko Ylitalo, p. 050 400 6882. www.jpmatic.fi

Maarakennus ja kunnossapitopalvelut kokemuksella 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. 

Toteutamme mittavimmatkin urakat 
ammattitaidolla ja aikataulussa. 

RANUA

SYÖTE
PUDASJÄRVI

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

SAUNAVAARA

Venäjä • R
ussia

R
uotsi • S

w
ed

en

HOSIO

KEMINMAA

TORNIO

HONKAMAA

1

2

3
4

5
6

7

440 km

Kansainvälinen hiihtotapahtuma, 
retkihiihto, jossa otetaan mittaa 
vain itsestä ja nautitaan luonnosta. 
Seitsemän päivää soiden ja vaarojen 
sylissä taittaa talven selän leppoisal-
la tavalla. Tervetuloa sujuttelemaan 
mukavaan seuraan.

Rajalta rajalle -hiihto

RR 1:    9. - 15.3.2017
RR 2:  10. - 16.3.2017
RR 3:  11. - 17.3.2017
RR 4:  12. - 18.3.2017

Rajalta rajalle -hiihto 
RR 1: 10. - 16.3.2016
RR 2: 11. - 17.3.2016
RR 3: 12. - 18.3.2016
RR 4: 13. - 19.3.2016

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

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
* Ruuvit, mutterit ja pultit  kiloittain

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 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!

@PVOVesivoima
www.pohjolanvoima.fi

DJ Julian Adams & Dj Kimmo
Pe 26. ja la 27.2.

*klo 15:30 After Skissä (la)
*klo 22 alk iltamenoissa (pe+la)
Pe 11.3. PUBLIC SHAME

Pe 25.3. MONTANA
La 23.4. TROKARISTIRETKI

AVOINNA:
SU-TO 10-19 (keittiö 11-19) 

PE-LA 10-02 (keittiö 11-21)

*KARAOKE pe ja la klo 21 alkaen
*KARKKIBINGO ja JUNNUKARAOKE la klo 18

Seuraa ilmoitteluamme…    www.syoteresort.fi sekä
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POSIO Kulttuurikeskus Pentik-mäki, Maaninkavaarantie 3 | KUUSAMO Huoparintie 1
www.pentik.com

Me pysymme Posiolla
Posion tehtaassamme valmistetut

keramiikka -astiat ovat kestäviä ja pitkäikäisiä.
Keramiikka-astioitamme voi käyttää uunissa

ja mikrossa, sekä pestä koneessa. Valmistamme
astiastoja, jotka kestävät sukupolvelta toiselle.

Ystävämyynti
26.2.-6.3.

Kevätmarkkinat
7.-13.3.
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PALVELUHAKEMISTO Syöte

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

Ambulanssi Hätänumero 112

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

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

Avainpalvelupisteet
 •  Avainpalvelu 
  Tunturi Market Iso-Syöte
  044 083 8668
 •  Iso-Syötteen matkailu
  040 777 1800
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 • Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 •  Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 •  Metsähallitus varaustuvat
  luontokeskus 0206 39 6550. 
 •  Syötekylän Kauppa
  0440 322 652
 •  S-H Koristus 040 587 5051

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

Caravan alue
 •  Syöteresort caravan 
         0400 499 215

Hammashoitola
 •  Pudasjärvi 040 826 6541
 •  Taivalkoski 040 860 9006

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

Hevospalvelut/Ratsastusta
 •  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
 •  Syötekylän Kauppa
  0440 322 652
 •  Syötteen luontokeskus 
  0206 39 6550
 •  Tunturi Market Iso-Syöte 
  044 083 8668
 •  SyöteResort Pärjänkievari
  0400 499 216
 •  Rinneravintola Romekievari
  044 202 3595
 •  Latukahvila Pytkynpirtti
  0400 773 314

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

Kansallispuisto
 •  Syötteen kansallispuisto
  040 583 1608

Kaupat
 •  Syötekylän Kauppa
  0440 322 652
 •  Tunturi Market Iso-Syöte 
  0440 838 668

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

Kiipeilyseinä
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Kivikoruja
 •  Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441

Kokouspalvelut
 • Arcticson 040 708 6704
 •  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 
  0206 39 6550

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

Kuntosali
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Leirikoulut
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

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

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

Matkamuistot
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kotakahvio Kivikoruja 
  040 765 4202
 •  Syötteen luontokeskus
  0206 39 6550
 •  Tunturi Market Iso-Syöte 
  044 083 8668
 •  Usvalintu 045 650 3278
 •  Latukahvila Pytkynpirtti
  0400 773 314

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

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

Observatorio
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

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

Paikallisia matkamuistoja:
 •  Usvalintu 045 650 3278
 •  Vaaranpaja Juha Ronkainen  
  044 772 7757
 •  Syötteen luontokeskus
  0206 39 6550

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

Polttoaineet
 •  Syötekylän Kauppa
  0440 322 652

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

Pudasjärven Kaupunki
 • 08 5875 5300

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

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

Ravintolat
 •  Pohjosen poika 040 831 6786
 •  Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kelosyötteen kotakahvila 
  040 765 202
 •  Rinneravintola Romekievari 
  044 202 3595
 •  Syötteen luontokeskus 
  0206 39 6550
 •  SyöteResort Pärjänkievari   
  0400 499 216
 •  Tunturi Pub Iso-Syöte  
  044 083 8668

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

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

Saunat
 • Arcticson 040 708 6704
 •  Arctic Spa, Hotelli Iso-Syöte
  0201 476 400
 •  Hanhilammen iso savusauna  
  0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte takkasauna  
  08 815 4000
 •  SyöteResort Pärjänkievari 
  0400 499 215
 •  Paulin Mökit ulkoporeallas,   
  avanto karaoke,
  saunatupa ja savusauna 
  0400 302 910
 •  Savusauna Hakamajat 
  040 505 7096
 •  Syötteen Eräpalvelut iso 
  savusauna 050 528 6441

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

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

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

Tilausliikenne
 •   Nevakivi Oy 08 822 052

Tonttimyynti
 •  Metsähallitus/Laatumaan tontit  
  0400 386 476
 •  Pudasjärven kaupunki,
  Markku Mattinen 0400 389 972
 •  Atte Särkelä 044 089 3280
 •  Pauli Särkelä 0400 302910
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

kaurasäMPylä
470 g

1,69
pss

kevät-
täytePitkO 350 g

2,99
kpl

ruisjykerö
400 g

1,99
pss

atrilli
grilliMakkara 

400 g

0,99
pkt

saunaPalvi 
350 g

2,69
pkt

Maksa-, 
lihaPerunasOse- 
ja lihaMakarOni-

laatikkO 
400 g

1,10
ras

Ozoom
Metsäsukset
250 cm

149,-

Metsäsauvat
150 cm

24,50

270 cm

159,-

hunt aMOr
kelkkasaaPas
koot 41-46

49,50
axxOn
kelkka-
sOrMikkaat

15,90

CarbO line
työkaluPakit

7,90

CarisMa
laMinaattia

kaasuläMMitin
1,3-4,1 kW
11 kg kaasupulloille

89,-
kaMinat

129,-

59,50

aristOn
läMMinvesi-
varaajat

169,-

alkaen

tarjouserä!

13,95
m2

alkaen

alkaen

bahCO
PistOsaha
22”

8,90
bahCO
PuukkO +
tuPPi 1446

4,90

399,-
nilfisk
Märkä-/
kuivaiMuri
1200 W 12 l

69,-
skil 
ristilinja-
laser 

49,90

44,90

kOtikOkki
jää-Pakaste-
kaaPPi
korkeus 185 cm

skil isku-
POrakOne
550 W 13 mm

59,-

skil
akkuPOrakOne + 
led-valaisin
12 v, 1,2 ah niCd

kevätuutta sisustustavaraa
kukka
säilytyskOrit
isO

6,95
keskikOkO

5,95

luhta aarre
säilytyskOrit
kannella, Musta

kOkO 22x13x7 cm

10,90

kOkO 27x18x10 cm

19,90

Casa
PäiväPeittO 
150x250 cm

39,95

luhta
säilytyskOrit
Musta ja valkOinen
erikokoja

alkaen

6,90

luhta 
kukkaPöytä
kOkO 20x30x45 cm

38,90
kOkO 20x30x65 cm

48,90

Casa
PäiväPeittO 
250x250 cm

65,-

4livig 
räsyMatOt
kOkO 80x150 cm

16,90
kOkO 80x250 cm

23,90
kOkO 80x300 cm

29,90

kOkO 
Perheen

tOPPavaatteet

-30%
nOrMaali hinnOista

(ei kevyttoppatakit)

skila
lasten
välikausitakki
koot 92-122 cm

39,95
skila
lasten
välikausihOusut
koot 92-122 cm

24,90

PregO
sähkösavustin
1100 W

riisisuklaa
sankO

950 g

9,95
sanko
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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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Helmi-maaliskuulle
putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

Joustavat  maksu ehdot,
esim. korotonta maksu aikaa 6 kk

MUUTTOMYYNTI

Kauppatie 4 Pudasjärvi, 
p. 08-822 415 
Avoinna ma-pe 9-17, la suljettu
www.pudas-kone.fi

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Nyt myydään

Kauppatie 4:n  

varasto ja myymälä  

TYHJÄKSI!

Esittely- ja varasto-
KONEITA

POISTO -
HINNOIN

Muutamme 
maaliskuun lopussa
ST1:n entisiin tiloihin 

K-supermarketin 
viereen.

Nopeimmille 

parhaat löydöt!

-20% -30%
-40%-50%

Tutkimuslääke vaikuttaa alentamalla kolesteroliarvoja (LDL-C).

Kuka voi osallistua tutkimukseen?
Etsimme henkilöitä, jotka saavat tällä hetkellä kolesterolia alentavaa lääkitystä. Tä-
män lisäksi osallistujilla on myös oltava jokin alla mainituista sairauksista tai riskiteki-
jöistä:

Esimerkkinä sydän- ja verisuonitaudista on mikä tahansa 
alla mainittu sairaus:
• aivoinfarkti tai sydänkohtaus
• säärien ja/tai kaulan valtimoiden pallolaajennus
• sepelvaltimoiden pallolaajennus ja/tai sepelvaltimoiden ohitusleikkaus.

Seuraavassa on esimerkkejä riskitekijöistä:
• tyypin 1 tai 2 diabetes mellitus
• kohonneet kolesteroliarvot
• tupakointi 
• sepelvaltimoiden ahtaumat
• perifeerinen valtimosairaus (esim. claudicatio intermittens eli katkokävely)
• heikentynyt munuaisten toiminta.

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 4 vuotta. Siihen kuuluu noin 21 tutkimus-
käyntiä. Tutkimuskäyntien yhteydessä otetaan mm. veri- ja virtsanäytteitä. Kohtuul-
liset matkakustannukset korvataan tutkimuksen aikana. Tutkimustoimenpiteet ovat 
maksuttomia tutkittavalle.

Tarkempia tietoja tutkimuksesta saatte soittamalla tai 
lähettämällä meille sähköpostia. Yhteystiedot:
 Yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Timonen
 Oulu Mentalcare Oy, Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
 Puh. 040 7775402 
	 markku.timonen@mentalcare.fi	

Yhteydenottonne ei sido Teitä mihinkään. Henkilöitä, 
jotka ottavat yhteyttä tutkimuskeskukseen, ei rekisteröidä mihinkään. 

Tutkimuksen	toimeksiantaja	on	Pfizer	Inc.

kansainväliseen lääketutkimukseen, jossa selvitetään,
vähentääkö uuden tutkimuslääkkeen käyttö 
riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin.

ETSIMME TUTKITTAVIA
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

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 ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seik-
kaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-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).

SEKALAISTA

12

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

KUNTOSALI,  
HIERONTAA JA

FYSIOTERAPIAA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä myös:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ 
TAVARASTA TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Vuokrattavana kaksio. P. 0400 
389 004.

Yksiö 33 m2 Pudasjärven kes-
kustassa. Heti vapaa. P. 0440 
165 249.

Miesten-, naisten-, tyttöjen-, 
poiken- ja nuorisopyöriä. 1 kpl 
1-4 vuotiaille. Vakio- ja vaihde-
pyöriä sekä mummonpyöriä. 
Muutama ajokuntoinen halpa-
pyörä. P. 040 504 2814.

Käytettyjä, kunnostettuja moot-
torisahoja, p. 040 770 9518.

Etsitään kaivinkoneurakoitsijaa 
n. 5 km mittaisten vanhojen  
pelto-ojien kaivuutyöhön. Pellot 
sijaitsevat n. 6 km päässä Pu-
dasjärven keskustasta. P. 0400 
585 705.

MYYDÄÄN 
TARJOUSTEN PERUSTEELLA 
tukikelpoista peltoa tukioikeuksineen 11,09 ha 

Ala-Siurualla Kalliosuolla. 
Tarjoukset viimeistään 30.3.2016 mennessä. 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai 
hylätä tarjouksen. P. 044 541 6258. 

KIRPPIS
ma-ti 22-23.2. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

PIHALLA OLEVAT TAVARAT 1 € / muovikassillinen. 
Tervetuloa penkomaan!

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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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!

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

Taksi Piipponen Oy

10

”Äiti Maa” tekstiilitaidetta Syötteen luontokeskuksella 2.1.-28.2. klo 10-16.
Kaksi huonetta -näyttely Pohjantähdessä, pe-ma 5.2.-29.2. Näyttely avoinna: 
ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Remontti teatteriesitys, pe 19.2. klo 19, su 21.2. klo 17, pe 28.2. klo 19. Taival-
kosken teatteri, Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski. 
Hempan hölökkä/kävely su 21.2. klo 18 Puikkarin pihalta. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 22.2. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Porokilpailut Nuorittalla la 20.2. klo 11 Saarisuo. Hetekyläntie 1767, Ylikiiminki.
Koskenhovin Bingo su 21.2. klo 18 Koskenhovinkuja.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 21.2. klo 18, Urheilutie 8.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 22.2. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 22.2. klo 17.00 ja 18.30 Risto Räpppääjä ja yö-
haukka. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Järjestöille apua viestintään -koulutus ke 24.2.  klo 17-19.30 Kaupungintalo, 
Varsitie 7.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella torstaina 25.2. 
klo 18.
Tatu ja Patu pihalla teatteriesitys to 25.2. klo 18, Lakarin koulu.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Ilmoittautuminen peruskouluihin, esi-
opetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan viikolla 8
Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
Syksyllä 2016 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittavat lap-
set (vuonna 2009 syntyneet) ilmoitetaan lähikouluun viikolla 
8 eli 22. -28.2.2016 puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitse-
män vuotta. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin lähi-
kouluun, tulee anomus koulupaikasta jättää ao. koululle. Kou-
lunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun myönnetään aina 
ehdolla, että koulumatkoista ei aiheudu kaupungille kuljetus-
kustannuksia.

Huoltajan, joka haluaa lykätä lapsensa koulunkäynnin aloitta-
mista, tulee tehdä asiaa koskeva hakemus ilmoittautumisen 
yhteydessä. Myös lapsi, jonka oppivelvollisuus alkaa vuotta 
aikaisemmin ja kestää 11 vuotta lapsen vammaisuuden tai sai-
rauden vuoksi (pidennetty oppivelvollisuus), on ilmoitettava. 
Näillä lapsilla on oikeus esiopetukseen.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava 
elokuusta 2016 alkaen vuoden kestävään esiopetukseen tai 
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan 
koulua edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on 
huoltajalla. Koulualueet säilyvät ennallaan.

Pudasjärven kaupunki järjestää esiopetuksen kouluilla. Ilmoit-
tautuminen koulujen esiopetukseen ao. kouluille viikolla 8 eli 
22. - 28.2.2016.

Oman lähikoulun esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu, 
joko puhelimitse tai kaupungin sivuilta löytyvän lomakkeen 
kautta: www.pudasjarvi.fi/eskariin

Kouluun tutustuminen ja koulukuljetus
Syksyllä koulunsa aloittaville ja heidän huoltajilleen koulut jär-
jestävät tutustumispäivän, josta koulut tiedottavat erikseen. 
Kuljetus järjestetään luokka-asteen 0-3 lapselle, jonka koulu-
matka on yli 3 km. Mikäli oppilas tarvitsee erityisperusteluin 
kuljetusta tai avustusta, hakemus toimitetaan koululle viimeis-
tään pe 30.5.2016.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan Kurenalan, 
Lakarin ja Hirvaskosken kouluille.

Peruskouluihin ilmoittautumispaikat ja -puhelinnumerot 

Aittojärvi 040 826 6467, Hirvaskoski 040 826 6470,  
Kipinä 040 826 6469, Kurenala ja Lakari 050 41 33 972,  
Sarakylä 040 826 6476, Syöte 040 739 3574

Pudasjärvellä 11.2.2016, Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 21.2.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Käsikirjoitus Hannu Patamaa
Ohjaus Hanna-Leena Metsävainio
ENSI-ILTA
Perjantaina 19.2.2016 klo 19.00
MUUT ESITYSAJAT:
Su  21.2.2016  klo 17.00
Pe  26.2.2016  klo 19.00
Su 28.2.2016  klo 17.00
Pe  4.3.2016  klo 19.00
Su  6.3.2016  klo 17.00
Pe  11.3.2016  klo 19.00
Su  13.3.2016  klo 17.00
Pe  18.3.2016  klo 19.00

Su  20.3.2016  klo 17.00
To  24.3.2016  klo 19.00
La  26.2.2016  klo 17.00
Su  27.3.2016  klo 17.00
Pe 1.4.2016 klo 19.00
La 2.4.2016 klo 17.00
Su  3.4.2016  klo 17.00

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

Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

Taivalkosken
Näyttämö esittää

Tuomas Sammelvuon -salille
pe 19.2. klo 18.00.

Tervetuloa katsomaan lukion
Wanhojentanssiesitystä

Vapaa pääsy!
Kahvio lukion 14a/b luokkien hyväksi.

ELÄMÄLLE

www.operart.fi

Oopperalaulaja tenori Jyrki Anttila esittää kauneimpia 
hengellisiä yksinlauluja. Säestäjänä sukupolvensa 

merkittäviin liedpianisteihin kuuluva Markus Vaara.

SU 13.3.2016 KLO 15, PUDASJÄRVEN KIRKKO

Liput 20 e, sis. palvelupalkkion. Liput: Lippupiste, 
Pudasjärven kirjakauppa, Kauppatie 3 ja R-kioskit (tunnus: 112090)
Ryhmät, min. 10 hlöä: ryhmamyynti@operart.fi, 040 770 3589

Koskenhovilla su 21.2.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Ohjelmassa mm. arpajaiset.
Kyläläiset, mökkiläiset ja 

maanvuokraajat tervetuloa!

Ruottisen Metsästäjät ry:n
HIRVIPEIJAISET

su 28.2. klo 11-14. Jaalangan pirtissä.

Hirviporukka

KIVARIN ERÄ ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
la 27.2.2016 klo 18.00 

Ravintola Kurenkosken saunatiloissa.
Sääntömääräiset asiat.

Hirvimiesten kokous, heti edellisen päätyttyä.
Saunomismahdollisuus. Puheenjohtaja

Yhdistysten pieninvestoinnit 1

Teemahanke
Oulun Seudun Leader ry julkaisee 
Yhdistysten pieninvestoinnit 1 – teemahankkeen 
alahankehaun ajalle 22.2-1.4.2016
Alahankkeina voidaan toteuttaa erilaisten rekisteröityjen seu-
rojen ja yhdistysten pieniä yleishyödyllisiä investointihank-
keita Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella, jotka ovat 
kokonaiskustannuksiltaan 1 000-8 000€ euroa. Tukitaso on 
60% hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Hanke voi sisältää 
yleishyödyllisiä kalusto–, laite– tai konehankintoja, joita tarvi-
taan yhdistyksen toiminnassa. Tuki voidaan myöntää vain tu-
kipäätöksen jälkeen tehdyille hankinnoille. Tukea ei myönnetä 
käytettyihin kalusto–, laite– tai konehankintoihin.

Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin pai-
kallista kehittämisstrategiaa 2014-2020. Alahankkeiden valin-
nasta päättää Oulun Seudun Leader ry:n hallitus.

Hankehakemus liitteineen tulee toimittaa 1.4.2016 klo 12 
mennessä osoitteeseen Oulun Seudun Leader, Kiilakiventie 
1, 90250 Oulu

Lisätietoja
Elina Hietanen
elina.hietanen@oulunseudunleader.fi
tai puhelimella 040 845 5618
www.oulunseudunleader.fi

 Yhdistysten pieninvestoinnit 1 

Teemahanke  

Oulun Seudun Leader ry julkaisee Yhdistysten pieninvestoinnit 1 – 
teemahankkeen alahankehaun ajalle 22.2-1.4.2016 

Alahankkeina voidaan toteuttaa erilaisten rekisteröityjen seurojen ja yh-
distysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita Oulun Seudun 
Leaderin toiminta-alueella, jotka ovat kokonaiskustannuksiltaan 1 000-
8 000€ euroa. Tukitaso on 60 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 
Hanke voi sisältää yleishyödyllisiä kalusto– , laite–  tai konehankintoja, 
joita tarvitaan yhdistyksen toiminnassa. Tuki voidaan myöntää vain tuki-
päätöksen jälkeen tehdyille hankinnoille. Tukea ei myönnetä käytettyihin 
kalusto–, laite– tai konehankintoihin. 

Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin paikallista kehit-
tämisstrategiaa 2014-2020. Alahankkeiden valinnasta päättää Oulun 
Seudun Leader ry:n hallitus.  

Hankehakemus liitteineen tulee toimittaa 1.4.2016 klo 12 mennessä 
osoitteeseen Oulun Seudun Leader, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu 

Lisätietoja   

Elina Hietanen 

elina.hietanen@oulunseudunleader.fi  

tai puhelimella 040 845 5618 

www.oulunseudunleader.fi 

pe 19.2. klo 18.45 alkaen

Kisabingo Nuorittalla
(Nuorittantie 76)

 Päävoittona 250€ ostokortti.
Tervetuloa!

Pudasjärven metsästyspystykorva- 
ja ajokoirakerho ry:n  

VUOSIKOKOUS
la 27.2.2016 klo 17.00 

alkaen Lentäjän majalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat

Kokouksen jälkeen saunomismahdollisuus.
Sihteeri

Saarenkylän Nuorisoseuralle la 20.2.
linja-auto on täynnä ja lähtijöitä jonossa. 

Ilmoita Heimolle tai Eijalle, jos on tullut este.

Tanssimatkalle
Seuraava tanssimatka Naapurivaaralle la 23.4. 

Esiintyy Marko Maunuksela&Fantasia sekä 
tanssiorkesteri Seireenit. 

Lähtö klo 18. S-marketin edestä. Kyyti ja lippu yht. 35 €.
Ilmoittautumiset: Eija Pihlaja 0400 765 180, 

Heimo Turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Perjantaina 19.2.
Karaoke ja Winttissä Dj. Leila 

lippu 5 €

TULOSSA:  La 5.3.  ARTTU  WISKARI
Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

Lauantaina 20.2.
Karaoke ja Winttissä Dj. Julian Adams 

lippu 5 €
Ennakkoliput nyt myynnissä 
19 € sis.ep.- ovelta 24 €
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Outo esitys siitä, mitä kaik-
kea kivaa pihalla voi tehdä.

Outolan Pihatieteelli-
nen instituutti tiedottaa: nyt 
kaikki pihalle leikkimään! 
Pihaleikkien virallisten mal-
lien asiantuntijat, Tatu ja 
Patu, kiertävät ympäri Suo-
mea valistamassa kaikkia 
ulkona leikkimisen ihanuu-
desta.

Osaatko kiivetä puu-
hun oikein? Tunnetko hiek-
kakakun ja kuraveden vä-
liset fysiikan lait? Piirrätkö 
pihapelit maahan riittäväl-
lä vakavuudella, osaatko ra-
kentaa majan tai punoa kuk-
kaseppeleen?

Se on nimittäin - niiiiin 
söpöä!

Nyt kaikki kävyt ja risut 
mukaan sekä lumiukkoa ra-
kentamaan Outolan poiki-
en mukana. Linnateatterin 
musiikilla ja takuuvarmoil-
la outouksilla lastattu esitys 
lähtee liikkeelle ja saapuu 
kaikkialle, missä piha leikki-

Tatu ja Patu 
vierailevat 

Pudasjärvellä
jäänsä odottaa. Ja koska va-
rusteet ne leikkijän tekevät, 
on Tatun ja Patun erityisen 
ihailun kohteena leikkimi-
sen todellisen ammattilaisen 
nerokas asustekokonaisuus - 
kurapuku. Kunhan sen vain 
saa ensin päälle...

Aino Havukaisen ja Sami 
Toivosen luomat, kummal-
lisesti käyttäytyvät veljek-
set riemastuttavat teatte-
rin lavalla. Esityksen kesto 
on noin 40 minuuttia. Se so-
pii katsottavaksi kurahousu-
ikäisistä ylöspäin ja voi aihe-
uttaa pakonomaisen tarpeen 
mennä sotkemaan itsensä 
mutaan, hiekkaan, veteen ja 
lumeen. Eli olemaan täysin 
pihalla! 

MLL:n Pudasjärven yh-
distys järjestää teatteriesi-
tyksen torstaina 25.2. ilta-
kuudelta Lakarin koululla. 
Esitystä suositellaan yli 
2-vuotiaille lapsille.

Linnateatterin
www-sivusto

uva: Marko Korkeaniemi

Oikaisu
Viime viikon Pudasjärvi-leh-
dessä oli juttua Nuorittan 
porokisoista ja Erkki Pähti-

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

Laihdu 10 kg tai enemmän !!!
  Valmentajan tuella.

Pudasjärvi ABC
Taivalkoski K-market

07-11.00
12-13.00

klo
klo

MAANANTAINA 8.2.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

MAANANTAINA 22.2.

MLL:n Pudasjärven yhdistys järjestää teatteriesityksen 
torstaina 25.2. iltakuudelta Lakarin koululla. Esitystä suo-
sitellaan yli 2-vuotiaille lapsille.

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi
MA 22.2.

● Klo 17.00 
JA 18.30  
RISTO 

RÄPPÄÄJÄ 
JA 

YÖHAUKKA 
-S-, liput 8 €

www.moviecompanyalatalo.fi 

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
18.500 

5.950
5.450
4.950
4.650
4.350
3.850
2.950
2.950
2.950
1.950
1.950 

 
 

3.950
5.950

28.900
sis. alv.
36.900
sis. alv.

2.750

MB E 320 CDI Avantgarde autom ..... -05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi......-99
MB C200 CDI, aut., siisti....................-02
MB C 200 CDI, farkku........................-01
Nissan Primera 1.8i, ml 188 tkm........-04
Nissan Almera 1.5i, ml. 156 tkm........-03
Ford Focus 1.6i, farkku......................-05
Volvo S40 2.0i Turbo..........................-00
Mazda 6 1.8i, farkku..........................-03
Seat Toledo 1.9TD ............................-03
Opel Astra 1.6i...................................-99
Volvo S40 1.6i ilmastointi...................-98
Tulossa: Nissan Primera 1.8i farm. ...-03
Myydään osina: Fiat Stilo 1.6 HB .... -04
Traktorit:
Valmet 565D, hytillinen......................-66
Valmet 502.........................................-78
Valtra A 95 etukuormaajalla ..............-04

Case IH JX 90 + etuk., aj. 784 h, ..... -08

ym. traktorin työkoneita
Moottorikelkka Polaris RMK 550.......-07

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

AUTON PESUT JA VAHAUKSET.
NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDISTUKSET 

JA PENKKIEN PESUT!

OSTETAAN TRAKTOREITA JA TYÖKONEITA!

län porokilpailu-urasta. Po-
rokuninkuuden Pähtilä on 
voittanut Sirpakka-porol-
la, jonka omisti Jari Jokikok-
ko (ei Oskari Jokikokko niin 
kuin jutussa mainittiin).

Pohjois-Pohjanmaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon jär-
jestämismallin valmistelu 
jatkui tällä viikolla Oulus-
sa poliittisen ohjausryhmän 
kokouksella. 

Pohjois-Pohjanmaan sote-
valmistelun selvityshenki-
löksi valittiin Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin 
johtaja Hannu Leskinen. 
Hän toimii PoPSTer-hank-
keen johtajana ja vastaa han-
kekokonaisuudesta.  

- On tärkeää, että 
työ saadaan nyt käyntiin ja 
olemme liikkeellä hyvissä 
ajoin, toteaa Hannu Leski-
nen. 

Valmistelun ydinryh-
mään valittiin sote-asian-
tuntijoiksi Raahen hyvin-
vointikuntayhtymän johtaja   
Hannu Kallunki ja Perus-
palvelukuntayhtyä Kalli-
on johtaja  Johanna Kiiski-
lä. Perusterveydenhuollon 
asiantuntijana ryhmässä on 
Oulun kaupungin terveys-
johtaja   Sirkku Pikkujämsä 
ja sosiaalihuollon asiantunti-
jana Oulunkaaren kuntayh-
tymän johtaja  Leena Pimpe-
ri-Koivisto.

Talous- ja palveluproses-
seja ja vaikuttavuutta ryh-
mässä edustaa Oulunkaaren 
kuntayhtymän kehitys- ja re-

surssijohtaja  Anu Vuorinen. 
Järjestämisen, hankinnan ja 
tietojohtamisen asiantuntija-
na on Oulun kaupungin hy-
vinvointipalvelujen kehittä-
misjohtaja Sirkka-Liisa Olli.

PoPSTer-hankkeen (Poh-
jois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveydenhuolto osana tu-
levaisuuden maakuntaa) 
rahoitushakemus on jätet-
ty rahoittajalle helmikuus-
sa. Hanke on käynnistetty 
omalla riskillä hankehake-
muksen jättämisen jälkeen. 

Hanke varmistaa koko-
naan uuden sosiaali- ja ter-
veydenhuollon organi-
saation (järjestäminen ja 

tuottaminen) toiminnan 
aloittamisen vuoden 2019 
alusta mahdollisimman te-
hokkaasti asiakaslähtöisyy-
den pohjalta. Se edellyttää 
toimintatapojen uudistamis-
ta alueelliset erityispiirteet 
huomioon ottaen.

Lisäksi mm. palveluko-
konaisuudet ja palvelupro-
sessit määritellään koko-
naisuudessaan uudelleen 
vastaamaan uutta lainsää-
däntöä ja alueellista koko-
naisuutta myös johtamisen 
huomioon ottaminen.

Pohjois-Pohjanmaan 
liiton tiedotus 

Sote-valmisteluissa Oulunkaaren edustus

Pidän hyvänä, että Kuusa-
moon jää erillinen käräjäoi-
keuden istuntopaikka. Kä-
räjäoikeuspaikkakuntia ovat 
jatkossakin Kajaani ja Oulu. 
Pitkien etäisyyksien maakun-
nassa on tärkeää, että palvelut 
ovat järkevästi saavutettavis-

sa. Kansalaisten oikeusturva 
ei saa vaarantua uudistami-
sen vuoksi.  

Siksi on tärkeää, että tuo-
mareiden erityisasiantun-
temusta ja uutta tekniikkaa 
hyödynnetään. Uudistuksel-
la pyritään poistamaan myös 

hallinnollista työtä. Uudistuk-
sessa tulee kiinnittää huomio-
ta hyvään johtamiseen ja hen-
kilöstön hyvinvointiin sekä 
heidän turvallisuuteen. 

Uudistuksen avulla tulee 
päästä kohtuullisiin käsitte-
lyaikoihin ratkaisujen laadun 

kärsimättä. Myös riidattomi-
en asioiden, esimerkiksi mak-
samattomien laskujen kä-
sittelyn siirtäminen tietyille 
käräjäoikeuksille tuo tarpeel-
lista tehokkuutta. 

Ulla Parviainen kansanedustaja

Kansalaisten 
oikeusturvasta huolehdittava
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11 990 €

READY FOR AN ADVENTURE

brplynx.com

© 2015 BRP.

49 RANGER  

 
 

READY FOR AN ADVENTURE

brplynx.com

TILAA UUSI LYNX- TAI SKI-DOO 2016 -KELKKA 
JA HYÖDYNNÄ RAHANARVOISET KEVÄTEDUT! 

2016
 KEVÄT
TILAAJAN
ETU
 KEVÄT
TILAAJAN
ETU

SKI-DOO®  LYNX®  SEA-DOO®  EVINRUDE®  ROTAX®  CAN-AM® brp.com

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

-kelkat 
meiltä

Kysy rahoitus tarjousta!

9.200 e

11.900 e
+ toimituskulut 300,-

sis. alv.

600 
ACE

550 
F

14.230 e

13.000 e

+ toimituskulut 300,-
sis. alv.

600 
E-TEC

600 
ACE• 4141 mm pitkä 

telamatto
• 635 mm korkea  

tuuli lasi
• Iso tavaratila ja 

vahvistettu takarunko

• Rotax 600 ACE
 – voimaa ja  

taloudellisuutta
• PPS-5900-A-telasto
 – pitoa ja kantavuutta
• uusi sähköinen  

iTC-kaasuvipu

Katso vaihdokit www.pienkonehuolto.fi

Esittely Pytkynharjun latu-
kahvilassa la 20.2. klo 11-15

SYÖTE
TALVINENTALVINEN

Tervetuloa  
talviselle 

Syötteelle!

Lue lehti netistä 
www.

pudasjarvi-lehti.fi
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Jari Wetteriltä Pudasjärvellä!
Kauppapäivä Nesteellä

LA 20.2. klo. 10-14

Hyundai i30 1.6 6MT ISG Comfort Wagon 24 871 €
Autoveroton hinta 19 196,13 + arvioitu autovero 5 075,34 + toimituskulut 600 = 24 871,47 €.  Käyttöetu 395 €/kk, vapaa 
autoetu 560 €/kk. EU-yhd. CO2 133 g/km, kulutus 5,9 l/100km. Kuvan auto erikoisvarustein.

Nyt täydellinen  
talvipaketti  

kaupan päälle. 

Talvirenkaat sekä moottorin ja sisä-

tilan lämmittimet asennettuna.    

Etusi 2 300 €. 

Pakkasaamun pelastaja - lämmitettävä ohjauspyörä vakiona.

WETTERI OULU
Äimäkuja 2, wetteri.fi
ma-pe 8-18, la 10-15
Uudet autot 020 7788 29011-

Löydät meidät myös 
Facebookista nimellä 

Wetteri Oy!

Jari Nylander 
044 7814 638

Uusi Hyundai i30

KOEAJOSSA:
HYUNDAI i20
HYUNDAI i30
Pannu kuumana!

KOEAJETTAVISSA MYÖS DACIA DUSTER


