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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 17.2.2017

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

SYÖTE
TALVINENTALVINEN

Energiaa ja elinvoimaa 
pienbiokaasulaitoksista
Tule kuulemaan kokeneen asiantuntijan käytännön neuvot:
• Miten oma biokaasulaitos rakennetaan, mitä se maksaa ja  
paljonko siitä voi saada energiaa?
• Lähtökohtana olemassa oleviin lantasiiloihin rakennettavat 
pienlaitokset  
• Maatilojen, pienyritysten ja kylän yhteistyön mahdollisuudet 

to 23.2. klo 11.30–14.30 Pudasjärvi, Pohjantähti
• Kahvitarjoilu
• Luonnoitsijoina järjestävät tahot ja DI Timo Heusala, Elbio 
Ky. Hän on suunnitellut useita biokaasulaitoksia, jotka maa-
tilat ovat toteuttaneet omana työnään. 

Varaa aika myös tila- ja yrityskohtaiseen neuvontaan: noin 
neljä maksutonta konsultointia ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ota maatilan asemapiirustukset mukaan.
Ennakkoilmoittautumiset ja aikavaraukset viimeistään ma 
20.2. klo 12: www.proagriaoulu.fi > Koulutukset tai  
satu.nissinaho@proagria.fi, 043 825 5252. Voit ilmoittautua 
myös lähikuntien tilaisuuksiin (seuraava Iissä 22.3.).

Järjestäjät: Oulun Seudun Biotalous Leader, Maavälke, Mys-
sy, ja YritysAgro -hankkeet

TILAISUUS ON 
MAKSUTON –
ILMOITTAUDU
MUKAAN!

lauantaina 18.2.2017 klo 13.00 
Jyrkkäkoskella ammattiopiston raviradalla

8 vauhdikasta lähtöä, myös poni- ja Monté-lähtö.
Lapsille keppihevoskisa, buffet ja arvontaa.
Pääsyliput 5 euroa, alle 16-v. maksutta.

Järj. OSAOn Pudasjärven yksikkö 
ja Koillismaan hevosystävät

Paikallisravit Pudasjärvellä

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Kestävä rakenne ja pinnan upea pu-
unsyykuvio saavat tämän laminaatin 
näyttämään aidolta lankkulattialta. 
Keskitumma sävy ja näkyvät puun-
syyt sopivat monenlaiseen tyyliin.

Tarjoukset voimassa 26.2.2017 saakka.

LAMINAATTI GOODIY 
TAMMI ROCK RIDGE 

7 mm 4009

ALLASKAAPPI JA 
POSLIINIALLAS 

CUADRO VALKOINEN

795
m2 17900

(299,00)

Valkoinen peilikaappi 
led-valolla ja pistora-
sialla. Kosteusluokka 
IP44. Valkoinen allas-
kaappi valkoisella pos-
liinialtaalla. 

YHTEISHINTAAN

LAUANTAINA 18.2. 
KAUPPA POIKKEUKSELLISESTI 

KIINNI HENKILÖKUNNAN 
KOULUTUSPÄIVÄN VUOKSI.

säästä 40%

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

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

Ilmainen 
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OULUN PESULAPALVELU
Vastaanottopiste: Perhemarket

Pietarilantie 48, Pudasjärvi
p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

Mattopesut 

-15%
Vuodevaatepesut 

-15%
Tarjoukset voimassa maaliskuun loppuun.

Myös yrityksille!

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com

SERTIFIKAATILLA TAATUSTI 
PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Vendigo ei itse myönnä lainaa, vaan vertailee puolestasi 
lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä,  

jotta saisit todennäköisemmin lainaa parhailla lainaehdoilla.
Sähköinen hakemus on helppo täyttää kaikilla  

päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa  
sekunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Katso lisää osoitteessa www.vendigo.fi

Teemme yhteistyötä Vendigon kanssa, 
jonka kautta voit hakea helposti ja  

nopeasti remonttirahoitusta! 

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 22.2., ke 8.3. ja ke 15.3. 

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

SILMÄLASIEN ostajille 
AURINKOLASIT tai TOISET 
SILMÄLASIT kaupan päälle!
kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, 
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ

Kuivalihat Pudasjärveltä
Nautaa
Poroa
Hirveä
Saksanhirveä 
ja paljon muuta

Naudan 
SYDÄN

179179
kg

SÄILYKKEISTÄ edullisia tehtaaneriä

Olet sydämellisesti tervetullut 
palvelevaan Pietan Puotiin 
Safaritalolle Iso-Syötteelle! 

Avoinna vko 8, 9 ja 10 joka päivä 11-17.00 tai 
sopimuksen mukaan. 

Safaritalo, Romekievarintie 4 Iso-Syöte, p. 0400 685 889  

LÖYDÄ KEVÄÄN 
TUULAHDUS 

PIETAN PUOTISTA

PIETAN PUOTIPIETAN PUOTI

Ihanat ihmehousut väreissä ja 
paljon kevään puseroita ja 

tunikoita

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

Paljon 
Uutuuksia! mm. 
- Maustekahvia, Teetä
- Tumma  a Suklaata
- Soivia Onnittelukortteja
- Puuhapakkauksia
- Hama helmiä aikuisille
  ja nuorille
- Aurinkolaseja ym.

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

www.AarreKauppa.net
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 19.2. kello 10, Valtteri 
Laitila, Juha Kukkurainen, Tuomo Rahko, Vox Marga-
rita. Isosten siunaaminen. Kirkkokahvit.
Kuorot: kirkkokuoro seurakuntakodissa to 23.2. kello 
18, Sarakylän kappelikuoro to 23.2. kello 17.30, eläke-
läisten musiikkipiiri ke 22.2. kello 13.
Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 20.2. kello 18.
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 21.2. kello 17.30, 
Marko Väyrynen.
Sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt puolisosi 
kuoleman kautta. Ensimmäinen kokoontuminen on 
Pudasjärven seurakuntakodilla ma 6.3. kello 18.00. 
Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa n. 2 h/kerta. Suru-
ryhmässä voit jakaa luottamuksellisesti kokemuksia ja 
tunteita yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa. On suo-
siteltavaa, että ryhmään tullessasi läheisen kuolemas-
ta on kulunut vähintään 3kk ja korkeintaan kaksi vuot-
ta. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 27.2. mennessä 040 
175 8597/Helena tai p. 0400 866 480/Eeva.
Sauvakävely tiistaisin kello 17.15.  Lähdetään yhdes-
sä srk-talon, Kanttorilan pihasta reippailemaan. Lenkin 
päätteeksi keitämme iltakahvit Kanttorilassa.  Kahviko-
lehti KUA:n hyväksi. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä 
lenkkeilijöitä! 
Rovastikunnallinen kuulo- ja näkövammaisten leiri-
päivä seurakuntakodissa to 23.2. kello 10-15.
Ystävänkammaria ei to 16.2. eikä to 23.2.
Perhekerho: Ulkoiluperhekerho Liepeessä ti 21.2. kel-
lo 10, molemmat ryhmät yhdessä. Ulkohartaus, mäen-
laskua ja makkaranpaistoa.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantai-
sin kello 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 
040 743 4896 tai 040 586 1217.
Siionin virsiseurat Keijo Piiraisella, Jukolantie 26,  ti 
21.2. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Vuosikokous Sarakylässä Ju-
hani Jurmulla  pe 24.2. klo 19 ja lähetysseurat Sara-
kylän kappelissa su 26.2. klo 12 (Mikko Karjalainen, 
Arto Lohi). Vuosikokous ja seurat Jongulla Suvi ja Matti 
Ronkaisella su 26.2. klo 13 (Arvo Niskasaari). Lähetys-
seurat seurakuntakodissa su 19.2. klo 16 (Simo Kinnu-
nen, Jukka Jaakkola).
Kastettu:  Milo Aki Tapani Rahkola, Nooa Veikko Pet-
teri Luokkanen, Neea Katariina Pukkila.
Haudattu: Helli Maria Ravaska 94 v, Antti Henrikki 
Honkanen 88 v, Esko Riihiaho 83 v, Emil Riihiaho 80 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

"Jos te annatte toisille ihmisille anteek-
si heidän rikkomuksensa, antaa myös tai-
vaallinen isänne teille anteeksi." (Luuk. 
6:14) (ING)

Suuri paasto alkaa ortodoksisessa 
kirkossa puhtaana maanantaina 27.hel-
mimuutta. Katolisessa ja luterilaisessa 
kirkossa paaston ensimmäinen päivä on 
tuhkakeskiviikko 1. maaliskuuta.

Yllä mainittu Jeesuksen antama ohje 
liittyy oleellisesti paastoon. Ohjeena 
se on hyvin yksinkertainen, mutta ver-
rattain vaikea toteuttaa. Miten voim-
me antaa anteeksi meihin kohdistu-
neet loukkaukset ihmissuhteissamme 
niin perheessämme, ystäväpiirissämme, 
kirkkoyhteisössä, työpaikalla tai missä 
hyvänsä, jossa elämme toisten ihmisten 
kanssa? Mikä estää meitä toteuttamasta 
tätä selkeää ohjetta?  Ylpeys.

Ylpeys kovettaa sielumme, näkyy 
olemuksessamme ja saattaa meidät eril-
leen toisistamme. Ylpeys on kaikkien ih-
missuhdeongelmien äiti. Ylpeyden syn-
ti on kuin siemen, josta versoaa monet 
muut synnit. 

Jeesuksen ohjeen voi kääntää toisin 
päin: koska teidän taivaallinen isänne an-
taa rikkomuksenne anteeksi, tulee teidän 
antaa myös toisten ihmisten teihin koh-
distamat rikkomukset ja loukkaukset an-
teeksi. 

Näkyvä osoitus synnin voimasta on 
ihmisten välinen vihanpito ja erilleen 
ajautuminen. Mutta jos sovitamme Ju-
malan anteeksiantamuksen itsemme ja 
lähimmäisemme väliseen suhteeseen, 
annamme toisillemme vilpittömästi an-
teeksi, silloin synti menettää voimansa. 

Itse asiassa tapahtuu vielä paljon 
enemmän. Isä Alexander Schmemann 
kirjoittaa: "Anteeksiantamus on (...) Juma-
lan valtakunnan ´läpimurto´ tähän synti-
seen ja langenneeseen maailmaan." 

Toisin sanoen anteeksiantaminen ei 
ole vain synnin poispyyhkimistä, vaan 
Jumalan valtakunnan todellisuuden tuo-
mista keskuuteemme. Synnin voitta-
misen tilalle ei tule mitäänsanomaton-
ta tyhjyyttä, vaan anteeksiantamus avaa 
oven Jumalan pyhyydelle, hänen läsnä-
ololleen. 

Ja siellä missä Jumalan valtakunta on 
läsnä, siellä elämän todellinen tarkoitus 
avautuu meille: Minä en elä itseäni var-
ten. Minä en ole kaikkeuden keskus. Elä-
mäni päämäärä on Jumala ja tarkoitus 
toisten palveleminen. Vääristyneen yksilöl-
lisyyden tilalle tulee keskinäinen rakkaus ja 
myötätunto.

Miten paastota?
Kristilliseen paastoon kuuluu kolme 
pääasiaa: ruokapaasto, rukoileminen ja 

almujen antaminen. Paasto onkin hyvin 
arkista, yksinkertaista ja käytännönlä-
heistä toimintaa. Oleellista on yksinker-
tainen elämäntyyli ja toisen huomioimi-
nen.

Paaston aikana on tarkoitus uudis-
taa suhdetta Jumalaan, omaan itseensä, 
toisiin ihmisiin ja elinympäristöön. Paas-
ton aikana tee matka omaan sisimpääsi, 
mutta älä käperry itseesi, vaan aseta it-
sesi lähimmäisesi palvelukseen. 

Kun paastoat, älä tee sitä tekopy-
hästi. Älä tee paastoamisestasi nume-
roa. Älä tuohdu, mikäli paastoamistasi 
ei huomata.  Olet saanut palkkasi, mikä-
li asetat paastosi päämääräksi ihmisten 
huomion. Tällöin paastollasi ei ole mer-
kitystä eikä se hyödytä sinua millään ta-
valla. Paastoa salassa. "Silloin sinun paas-
toasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on 
salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä 
on salassa, palkitsee sinut." (Luuk. 6:18).

Marko Patronen
kirkkoherra 
Oulun ortod. 
seurakunta

Suuren paaston alkaessa

Virkistysuimala Puikkarin 
kävijämäärä on nykyvuosi-
na ollut vuositasolla reilut 50 
000, luku pitää sisällään myös 
kuntosalikävijät. Puikkaris-
sa voi harrastaa monipuolista 
vesiliikuntaa. Tällä hetkellä 
suosituinta on ehdottomas-
ti vesijuoksu ja siihen meillä 
on upeat puitteet, altaan toi-
nen pää on syvyydeltään nel-
jä metriä. 

Vesijuoksu sopii kaikille 
vesiliikunnasta pitäville, eri-
tyisesti vesijuoksua voi suo-

Iloa, virkeyttä ja kuntoa Puikkarista
sitella ylipainoisille, alaraa-
jojen nivelkivuista kärsiville, 
niska- ja selkäkipuja potevil-
le, pitkäaikaissairaille, iäk-
käille, urheilijoille peruskun-
toharjoitteluun ja korvaavaan 
harjoitteluun sekä erilaisiin 
kuntoutuksiin esim. polvi-
leikkauksen jälkeen. Vesi-
juoksuun voidaan opastaa 
henkilökohtaisesti, jos joku 
kokeilee lajia ensimmäis-
tä kertaa. Torstaisin Puikka-
rissa pidetään kello 17 sy-
vän veden jumppa, johon voi 

osallistua maksamalla euron 
ohjausmaksun uintimaksun 
lisäksi.

Vesijumpat ovat myös 
suosittuja ja niitä Puikkari 
tarjoaa maanantaista torstai-
hin, aamuvirkuille löytyy aa-
muvesijumppaa tiistaisin ja 
torstaisin kello 6.45. Tiistaisin 
on vesijumppaa eläkeläisille, 
jotka kuuluvat johonkin eri-
tyisjärjestöön. Lisäksi meillä 
pidetään miesten vesijump-
paa tiistaisin sekä maanan-
taisin ja keskiviikkoisin vesi-
jumppia monitoimialtaalla. 

Nämä ovat kansalaisopiston 
järjestämiä.  Sotaveteraanien 
toimintapäivä on aina torstai-
sin. Puikkarin aamujumpat 
sisältyvät uintimaksun hin-
taan ja iltajumpista peritään 
euron ohjausmaksu.

Uimakouluja lapsille ja ai-
kuisille pidetään vuosittain 
alkeisuinneista tekniikkaan. 
Keväällä Pudasjärven Urhei-
lijoiden Uintijaosto järjestää 
alkeisuimakoulun 5-7 –vuo-
tiaille ja kesällä uimakouluja 
pidetään useita, joihin ilmoit-
taudutaan etukäteen.

Puikkarin kuntosali on 
monipuolinen ja viihtyisä ja 
pyrimme uudistamaan kun-
tosalilaitteita vähitellen. Jos 
joku tarvitsee ohjausta kun-
tosalilla ja kokee, että kyn-
nys kuntosalille lähtemiseen 
on liian suuri, tarjoamme oh-
jattua kuntosalia maanantai-
sin kello 12 aluksi helmikuun 
ajan. Jatkamme käytäntöä, jos 
siihen ilmenee tarvetta.

Hyvinvointipassien 
myynti on lähtenyt sujumaan 
hyvin ja sellainen myönne-Puikkarissa voi harrastaa monipuolista vesiliikuntaa. 

tään kaikille pudasjärveläisil-
le eläkepäätöksen saaneille. 
Tämä oikeuttaa omaehtoi-
seen uimahallin ja kuntosalin 
rajattomaan käyttöön Puik-
karin aukioloaikoina. Lisäk-
si hyvinvointipassilla pääsee 
seniorijumppaan maanantai-
sin kello 11 Tuomas Sammel-
vuo –salille. Muut ryhmälii-
kunnat eivät sisälly etuuksiin 
eli vesijumppiin tultaessa pi-
tää maksaa eläkeläisen uinti-
maksu, joka on tällä hetkel-
lä kertamaksulla 3.50 euroa. 
Hyvinvointipassi on hinnal-
taan 40 euroa ja on voimassa 
vuoden ostopäivästä lukien.

Vauvauintia on pidet-
ty Puikkarissa vuodesta 1999 
saakka ja mukaan pääsee, 
kun ilmoittaa tulostaan etu-
käteen. Annamme vauvauin-
ti -dvd:n kotiin lainattavaksi 
ja sen mukaisesti vauvauin-
nissa toimitaan. Lapsen tulee 
olla vähintään kolmen kuu-
kauden ikäinen ja viiden ki-
lon painoinen aloittaessaan 
vanhemman kanssa vauva-
uinnin, joka on mukava per-

heen yhteinen harrastus ja 
hyvä alkuponnistus tuleval-
le uintiharrastukselle. Puik-
kari on mukana turvallisten 
vauvauintipaikkojen listal-
la, mikä tarkoittaa sitä, että 
ohjaajat ovat SUH:n kou-
luttamia ja uima-altaan vesi 
täyttää sille asetetut kritee-
rit. Lisäksi vesiarvoja valvoo 
paikkakunnan terveysviran-
omainen.

Tulossa olevia  
toimintoja
Hiihtolomaviikolla 10 ei ole 
kansalaisopiston vesijump-
pia, mutta Pudasjärven Ur-
heilijoiden uintijaosto pitää 
vesijumpan maanantaina 6.3. 
kello 18. Tästä peritään euron 
ohjausmaksu.

Sunnuntaina 12.3. Puikka-
rissa vietetään Naisten päi-
vää, jolloin tarjotaan naisille 
vesi- ja hikijumppaa. Päivän 
aikana on mahdollista kokeil-
la turvesaunaa ja erilaisia hoi-
toja. Näihin tulee varata aika 
etukäteen. 

Vesikävelyyn löytyy kaikille 
sopivia vesiliivejä.



3PUDASJÄRVI -lehti 17.2.2017nro 7

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Koskitraktori Oy on laajenta-
nut liiketoimintaansa verhoo-
mopalvelujen tarjontaan, jota 
työtä on aloittanut tekemään 
verhoomotöiden ammattilai-
nen Jaana Lukka Oulusta. 

Yrittäjä Pirkka Ylikoski 
kertoi Koskitraktorin kiinteis-
tössä olleen useiden vuosien 
ajan vuokralla verhoomoalan 
yrittäjän. Hänen lopetettuaan 
toimintansa, tilat ja koneet jäi-
vät vapaiksi. 

-Tuon tuostakin tulee asi-
akkaita, jotka kyselevät ver-
hoomotöiden tekijää. Yrityk-
semmekin joutuu tekemään 
verhouksia jonkin verran. 
Kun verhoomopalveluille 
tuntuu olevan kysyntää, pää-
timme laajentaa palvelujam-

Koskitraktorilta myös verhouspalvelut

me myös sille puolen. Os-
timme verhoomon koneet ja 
tarvikevaraston, ja palkka-
simme ammattilaisen teke-
mään verhoustöitä, Ylikoski 
kertoi taustakuvioista.

Koneet ja laitteet mahdol-
listavat monenlaisten verho-
ustöiden tekemisen. Ylikos-
ken mukaan verhoustöitä 
voidaan tehdä traktoreihin, 
kuorma- ja henkilöautoihin, 
moottoripyöriin, mopoihin, 
moottorikelkkoihin ja mo-
niin muihinkin ajoneuvoihin. 
Verhoilija Jaana Lukka tai-
taa myös huonekalujen ver-
hoilun ja vaikkapa verhojen 
ompelemisen eli monenlaiset 
ompelutyöt. 

Pudasjärvellä vuodesta 

Verhoomon perusvarastos-
ta löytyy työssä tarvittavat 
yleisimmät tarveaineet.

Koskitraktori Oy on laajentanut liiketoimintaansa verhoomopalvelujen tarjontaan, jota työtä tekemään pestattiin verhoo-
motöiden ammattilainen Jaana Lukka. 

2009 lähtien traktoreiden ja 
metsä- ja maatalouskoneiden 
korjaamo- sekä huoltopal-
veluja tarjoava yritys Koski-
traktori Oy työllistää nykyi-
sin yrittäjäveljesten Pirkka ja 
Veli-Heikki Ylikosken lisäk-
si kahdeksan henkilöä. Kos-
kitraktorilla on käytössään 
yli 1500 neliömetrin toimiti-
lat Varastotien varressa sijait-
sevassa teollisuuskiinteistös-
sä. Yritys tarjoaa useisiin eri 
merkkeihin raskaan kalus-
ton huolto- ja korjauspalvelut 
sekä voiteluöljy-, tarvike- ja 
varaosamyynnin. Asiakkai-
den luona tehtäviä huolto- ja 
korjauskeikkoja varten yri-
tyksellä on käytössä kaksi 
huoltoautoa.

VASEMMISTON MEP

Meppi Merja Kyllönen 
jututettavissa  
Pudasjärven torilla 
tiistaina 21.2. klo 11. 
Hernekeittotarjoilu, 
tervetuloa!

Tule 
tapaamaan 
Merjaa! 

WWW.MERJAKYLLONEN.FI

Oman biokaasulaitoksen rakentamiseen tietoa
Pudasjärven Pohjantähdes-
sä järjestetään avoin ylei-
sötilaisuus torstaina 23.2. 
Pohjantähdessä oman bio-
kaasulaitoksen rakentami-
sesta. Lähtökohtana ovat ole-
massa oleviin lantasiiloihin 
rakennettavat pienlaitokset. 
Lisätietoa saadaan muun mu-
assa kustannuksista ja paljon-
ko laitoksesta voi saada ener-
giaa.  Tilaisuudessa halutaan 
tuoda esille myös yhteistyön 
mahdollisuuksia maatilojen, 
pienyritysten ja kylän kesken. 
Tilaisuuksiin voi nyt ilmoit-
tautua ProAgrialle. 

Biokaasu on ollut viime ai-
koina paljon esillä tiedotus-
välineissä. Uusiutuvaa koti-
maista energiaa tarvitaan ja 
kaikesta jätteestä sekä vihre-
ästä biomassasta on tavoit-
teena saada energia ja ravin-
teet hyötykäyttöön. Suomeen 
onkin noussut ja nousemas-
sa useita isoja biokaasulai-
toksia kaatopaikkojen yhte-
yteen. Usein ne ovat valtion 
omistaman Gasumin hank-
keita. Suomeen on kaavailtu 

myös biokaasuautojen huo-
mattavaa lisääntymistä lähi-
vuosikymmeninä. Ouluunkin 
ollaan avaamassa biokaasun 
tankkauspistettä mahdolli-
sesti jo ensi syksynä. Biokaa-
suliikennöinnin vuoksi koko 
autoa ei tarvitse vaihtaa, vaan 
edullisen lisälaitteen asenta-
misen jälkeen voidaan ajaa 
sekä biokaasulla että muul-
la polttoaineella. Biokaasu-
käyttöiset työkoneet ja trakto-
rit ovat myös tulevaisuuden 
suunnitelmissa ja niitäkin on 
Suomessa jo kokeiltu. Samaan 
aikaan myös maatilakokoluo-
kan laitoksiin on herännyt 
kiinnostus ja hankkeita on jo 
noussut käyntiin. Valio suun-
nittelee parhaillaan isoa bio-
kaasulaitosta Nivalaan.

Parhaillaan on alkamas-
sa kuuden yleisötilaisuuden 
kierros maatilatason pien-
biokaasulaitoksiin liittyen ja 
ensimmäinen pidetään Pu-
dasjärvellä. Ennakkoilmoit-
tautumisia osallistujilta pyy-
detään tämän viikonlopun 
aikana. Asiantuntijana ylei-

sötilaisuudessa esitelmöi DI 
Timo Heusala Elbio ky:stä. 
Hän on suunnitellut useita 
biokaasulaitoksia, jotka maa-
tilat ovat toteuttaneet oma-
na työnään. Samalle päivälle 
on mahdollisuus varata myös 
Elbio ky:n tilakohtainen neu-
vonta ilmoittautumisjärjes-
tyksessä neljälle. Maatilan 
asemapiirustukset kannat-
taa ottaa mukaan. Mukana 
on myös YritysAgro -hank-
keen yritysasiantuntija, jolta 
saa tietoja esimerkiksi rahoi-
tusmuodoista ja tuista. Timo 
Heusala kertoo yleisötilaisuu-
dessa kokemuksistaan bio-
kaasun tuottamisesta käytän-
nössä. Esille tulevat erilaisten 
laitosten rakentamisen toteu-
tusvaihtoehdot ja hintaver-
tailut. Heusala kertoo myös 
käytännön esimerkkejä ra-
kentamisesta. Useimmiten 
biokaasulaitos tuottaa ener-
giaa yli oman tarpeen. Sen 
vuoksi on järkevää miet-
tiä, löytyykö yhteistyömah-
dollisuuksia pienyritysten, 
maatilojen ja kylien kesken. 

Yhteistyötä voidaan suunni-
tella sekä tuotetusta energi-
asta, laitoksen raaka-aineena 
käytettävien biomassojen eli 
syötteiden osalta sekä mah-
dollisen muun liiketoimin-
nan osalta. Esimerkiksi laitok-
sen rakentaminen voitaisiin 
tehdä yhdessä paikallisen ko-
neyrityksen tai metallipajan 
kanssa. Energian jatkokäyt-
töä voisi suunnitella yhdessä 
esimerkiksi tilojen lämmityk-
seen, erilaiseen kuivaustoi-
mintaan, raudan karkaisuun, 
kasvihuoneisiin tai ostosäh-
kön korvaamiseen. Järjestäji-
en puheenvuorot kertovatkin 
biotalouden suuntaviivoista 
ja alueellisesta sekä yritystoi-
minnan yhteistyöstä.  

Tilaisuuden järjestävät 
ProAgria Oulun ja maa- ja ko-
titalousnaisten Oulun Seudun 
Biotalous Leader- ja  Yritys-
Agro-,  Micropoliksen Maa-
välke- ja OAMK:n Myssy –
hankkeet. 

Taimi Mahosenaho

Pudasjärven Osuuspankki
kutsuu asiakkaat ja yhteistyökumppanit 

toimitusjohtaja Teuvo Perätalon 
läksiäiskahville Osuuspankkiin torstaina

23.2. klo 9.00-16.00. Tervetuloa!

Kahvitilaisuus on luonteeltaan rento ja 
vapaamuotoinen. Teuvon toiveesta

ei lahjoja, ei kukkia eikä pitkiä puheitakaan.

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

URHEILU ANKKURI ON 
AVOINNA SYÖTTEEN 

SAFARITALOLLA 
17.-19.2. klo 10-17, 

viikot 8., 9., 10. joka päivä klo 10-17. 
P. 0400 375 557.

Craft ALUSASU 

2990
(49,90)

Pilkkimadot ja 

-toukat

-30%
ovh.

Craft / Stoneham 
HIIHTOTAKIT JA 
HOUSUT

TSL 227 Escape 
LUMIKENGÄT

179,-
(235,-)

179,-

Runway 
LAPPI PUKU

Soveltuu erittäin hyvin 
murtomaahiihtoon, retkei-
lyyn ja kaikkeen ulkoiluun. 

Casco LASKET-
TELUKYPÄRÄ + 
LASIT

-50%
ovh.

Nautinnollista urheilua
KUNNON VÄLINEILLÄ!
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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!

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

ALEN
LOPPURYSÄYS

Alennetuista hinnoista
VIELÄ

PUOLET POIS

-50%
NILKKUREITA,

SAAPPAITA,
ASUSTEITA,

TOPPAHOUSUJA YM.

Kaupunginhallitus paikkaili 
valtuuston henkilövalintoja
Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 14.2. 

Uusi varhaiskasvatuk-
sen asiakasmaksulaki tulee 
voimaan 1.3.2017, joka tuo 
muutoksia tilapäisen päivä-
hoidon maksuihin maalis-
kuun alusta alkaen. 

Asiakasmaksu määräy-
tyy edelleen perheen koon 
ja tulojen sekä varatun hoi-
tomuodon perusteella. La-
kimuutoksen myötä osapäi-
väisen varhaiskasvatuksen 
termi muutetaan osa-aikai-
seksi varhaiskasvatukseksi. 
Tulorajat muutetaan 2 ja 3 
henkilön perheissä 1 915 eu-
roon. Peruuttamatta jätetys-
tä varhaiskasvatuksesta pe-
ritään maksu, mikäli sitä ei 
ole peruttu ennen varhais-
kasvatuksen alkamista. Pe-
ruuttamatta jätetystä loma-
ajan varhaiskasvatuksesta 
peritään myös maksu, mikä-
li peruutusta ei ole tehty kol-
mea viikkoa aikaisemmin. 

Päätös tehtiin äänin 6-5. 
Päätökseksi tullutta kau-
punginjohtajan esitystä kan-
nattivat Heikki Putula, Paa-
vo Kortetjärvi, Marja Lantto, 
Onerva Ronkainen ja Rei-
jo Talala, Tuula Kuukasjär-
ven esitystä, että tilapäisen 
päivähoidon maksut säilyte-
tään ennallaan, kannattivat 
Kari Tykkyläinen, Sari Hon-

kanen-Rönkkö, Eija Ikonen, 
Tuula Kuukasjärvi ja Paavo 
Tihinen. 

Päätettiin osallistua Alu-
een profilointi ja brändin ra-
kentaminen –hankkeeseen 
ja varata hankkeen toteut-
tamiseen omarahoitusosuu-
den, joka katetaan vuoden 
2017 osalta kehittämisra-
hastosta ja muilta toiminta-
vuosilta määräraha varataan 
kaupunginhallituksen bud-
jettiin. Hankkeen ohjausryh-
mään nimettiin kaupungin-
johtaja Tomi Timonen.

Kaupungin kehittämisen 
vauhdittamiseksi ja muun 
muassa EU-hankkeiden 
hyödyntämiseksi ja toteut-
tamiseksi perustettiin vuon-
na 1996 kehittämisrahasto, 
johon siirretään vuosittain 
valtuuston päätöksellä tar-
vittava pääoma. Rahaston 
tarkoituksena on turvata ja 
edistää kaupungin alueel-
lista kehitystä sekä turva-
ta, edistää ja vahvistaa elin-
keinoelämän kehittymistä ja 
siihen liittyviä kehittämis-
hankkeita.

Päätettiin käyttää vuo-
den 2016 tilinpäätöksessä 
kehittämisrahaston varoja 
68 928 euroa kehittämis- ja 
tukihankkeisiin. Päätös saa-
tetaan valtuustolle tiedoksi 
vuoden 2016 tilinpäätöksen 

yhteydessä.
Olavi Kärki on ilmoitta-

nut kirjeellä olevansa eh-
dokkaana tulevissa kunta-
vaaleissa, joten hän ei voi 
toimia Sarakylän äänestys-
alueen vaalilautakunnan jä-
senenä. Uudeksi jäseneksi 
valittiin Iivari Jurmu.

Valtuusto valitsi viime 
kokouksessa Eija Kantonie-
men keskusvaalilautakun-
nan jäseneksi, joten hän ei 
voi toimia Siuruan äänestys-
alueen vaalilautakunnan va-
rajäsenenä. Tehtävään valit-
tiin Anne Jussila.

Hetekylä-Kipinän äänes-
tysalueelle on valittu Ulla 
Turves vaalilautakunnan jä-
seneksi, mutta väestötietojen 
mukaan hän ei ole kirjoilla 
Pudasjärvellä. Jäseneksi va-
littiin Arja Paavola.

Päätettiin perusopetuk-
sen ja lukion työajat luku-
vuodelle 2017-2018.Samalla 
päätettiin myöntää opetus- 
ja sivistysjohtajalle lupa 
päättää yhden koulupäi-
vän siirrosta edellytyksellä, 
että siitä ei aiheudu ylimää-
räisiä kustannuksia kau-
pungille. Syyslukukausi on 
14.8. - 22.12.2017: Syysloma 
on 23.- 29.10.sekä joululoma 
23.12. - 3.1.2018. Kevätluku-
kausi on 4.1. - 2.6.2018, talvi-
loma 5.-9.3.2018. 
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ALKUVIIKKO MA 20.2.LOPPUVIIKKO PE-LA 17.-18.2.

PERJANTAINA 17.2. LAUANTAINA 18.2. MAANANTAINA 20.2.

TIISTAINA 21.2.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTAVAPAA-AIKAOSASTOLTA

100

499

159

kg

pss

100
pkt

699
kg699

kg

179

895
kg

799
kg pkt

499
kg

1090
kg

499
pkt pss

895
pkt 150100

169

079

499

115

695

ltk

pss

kg

kpl

499
kg

100

pss

2 kalaa/talous

069
prk

pkr

349
kg

100

100
pkt

129
pss

raj. erä

kpl

2 ltk/talous

299
pss

229
pkt

290

675

290
pkt

4990

1995

2 pkt/talous 2 kg/talousKotimainen 
tuore
KIRJOLOHI 
kokonainen

Vip
APPELSIINI
TÄYSMEHU 1 l

Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

MAALAISPALVI-
KINKKU
palana ja siivuina

Atria ATRILLI 
GRILLIMAKKARA 
400 g

Oollannin 
Uunirapeat
RANSKALAISET
500 g

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Atria 
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Vaasan
RUISPALAT 
12 kpl/660 g

Hyvä
NAUTA 
JAUHE-
LIHA

Saarioinen
NAUDAN

MUREUTETTU
SISÄFILEE PIHVI 

2 kpl/240 g

Riitanherkku
SENTTIPIZZAT 

250 g

Putaan Pullan
VÄLIPALA-
SÄMPYLÄT

10 kpl/360 g

15,- 45,-

1995

9990

Opal
LÄMPÖPUHALLIN 
1000/2000 W
-säädettävä termostaatti
-ylikuumenemissuoja

Master Lock
AVAIN-
TURVA-
KOTELO

ÖLJYTÄYTTEISET
LÄMPÖ-
PATTERIT
Esim.600 w 

Black&Decker 
AKKU-
PORAKONE 
SARJA
2x18 v Lithium
-sis. 80-os. tarvikkeet

3 kg/talous

Arla Loputon 
KERMAJUUSTOT 
1,1 kg tai  Tolkuton 
CHEDDAR 1 kg, 
Hillitön GOUDA 1 kg

HK Popsi
PERHENAKKI
600 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl
koko S 480 g

Myllyn Paras
MAKARONI
400 g

SAVU-
LUUT

Fazer
PAAHTO-
LEIVÄT
280-335 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

Porsaan
KYLJYS

PILKKIJÄT 

HUOM! 

KÄRPÄSENTOUKAT 

JA ONKIMADOT 

HK
BURGERI

100 g

Eldorado syöntikypsä
AVOKADO

2 kpl/360 g

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

4990

HALKO-
KÄRRY

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

Findus
KANELIPULLAT

12 kpl/ 420 g

Atria O&O Ylikypsä
SAUNAPALVI 300 g tai
SAUNAPALVI 350 g

Makea
FRISEE

SALAATTI
100 g Suomi 2 kpl

Kariniemen
KANANPOJAN 
FILEEPIHVI 
400-500 g maustamaton 
tai hunajamarinoitu

Tuore Porsaan
ETUSELKÄ
tai LAPA

4 pss

Perjantaina

PUTAAN PULLAN

Tuote-esittely/

maistiaiset.

Leipätarjouksia

Esim.

Haapa
PILKKIVAPA
50 cm

Asser
PILKKISETTI

KILPAMORRIT
2 kpl

Asseri
JÄÄKAIRAT

Alkaen

Styrox
PILKKIJAKKARA
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Apteekit onnittelevat 
100-vuotiasta Suomea tar-
joamalla tuhat Lääkityk-
sen tarkistuspalvelua asiak-
kailleen maksutta. Mukana 
Terveydeksi, Suomi! -hank-
keessa on yli 200 yksityistä 
apteekkia ympäri Suomen. 
Myös Pudasjärven apteek-
ki osallistuu hankkeeseen.  
Hanke on osa Suomen itse-
näisyyden satavuotisjuhla-
vuoden ohjelmaa.

Terveydeksi, Suomi! 
-kampanjalla apteekit halu-
avat herätellä suomalaisia 
huolehtimaan heille määrät-

tyjen lääkehoitojen turvalli-
sesta ja tehokkaasta toteutta-
misesta. 

Samalla apteekit halua-
vat kiinnittää huomiota eten-
kin monilääkittyjen vanhus-
ten lääkityksen pulmiin ja 
riskitekijöihin, joita palvelul-
la voidaan vähentää. Lääki-
tyksen tarkistuspalvelu tu-
kee lääkityksen hallintaa ja 
onnistumista kotona. 

Palvelu tukee lääke-
hoidon onnistumista 
Lääkityksen tarkistuspal-

velussa kartoitetaan ensin 
asiakkaan koko lääkitys ja 
hänen käyttämänsä itsehoi-
tolääkkeet sekä luontais-
tuotteet.

Palvelussa myös varmis-
tetaan, ettei käytössä ole iäk-
käille sopimattomia lääkkei-
tä ja että lääkkeet otetaan 
oikein ja oikeaan aikaan.

Palvelun aikana asiakas 
voi keskustella turvallisesti 
lääkehoitoon liittyvistä huo-
listaan. Asiakkaan mukana 
tai puolesta voi palvelussa 
olla myös lääkehoidosta ko-
tona vastaava omaishoitaja. 

Palvelun lopuksi asiak-
kaalle kootaan ajantasainen 
lääkityslista ja tarkistuksen 
aikana tehdyt havainnot, 
kuten lääkkeiden oikeat ot-
toajankohdat. 

-Vain harvalla asiak-
kaalla on ajantasainen, tar-
kistettu lääkityslista. Lää-
kehoidon hallinta kotona 
helpottuu, kun koko lääke-
hoito on käyty apteekissa 
läpi ja kerrattu lääkkeiden 
oikea käyttö. Tarvittaessa 
ohjaamme asiakkaan myös 
lääkäriin, apteekkari Terttu 
Puurunen Pudasjärven ap-

teekista kertoo.  

Ilmoittautuminen 
alkaa 20. helmikuuta 
Asiakkaat voivat ilmoittau-
tua palveluun Apteekki.fi-
kampanjasivuston kautta 20. 
helmikuuta lähtien. Sivus-
tolta löytyvät kampanjassa 
mukana olevat apteekit, li-
sätietoa palvelusta ja ilmoit-
tautumislinkki. Apteekit ot-
tavat asiakkaisiin yhteyttä 
ilmoittautumisen jälkeen ja 
sopivat palveluajasta sekä 
antavat ohjeet palveluun tu-

loa varten. Tarkistuspalve-
lut tarjotaan asiakkaille vii-
kolla 11. 

Kampanjasivuston il-
moittautuminen sulkeutuu, 
kun Tarkistuspalveluun on 
ilmoittautunut 1000 asiakas-
ta.  

Lääkityksen tarkistuspal-
velu kuuluu apteekin mak-
sullisiin lisäpalveluihin ja on 
saatavilla Pudasjärven ap-
teekeista myös kampanjan 
jälkeen. Lisätietoa palvelus-
ta ja sen hinnasta saa aptee-
kista.  

Apteekit tarjoavat 1000 Lääkityksen tarkistusta maksutta

Coronaria Terameri toimii 
jo kolmatta vuotta Pudasjär-
vellä. Vaativan lääkinnälli-
sen kuntoutuksen palveluita 
ovat fysio-, toiminta- ja pu-
heterapia. Lisäksi saatavilla 
on hierontapalvelua, joista 
vastaa fysioterapeutti Jarno 
Saari. 

Asiakaskunta on moni-
puolinen, ja meille tervetul-
leita ovat kaikenikäiset asi-
akkaat vauvasta vaariin. 
Vastaanottotilat sijaitsevat 
aivan keskustan ytimessä 
Virastotalon 2. kerroksessa. 
Tiloihin on esteetön kul-
kumahdollisuus.  Tammi-
kuussa tilat laajenivat ja nyt 
käytössä on myös aktiivi-
semman harjoittelun tila asi-

akkaiden kanssa työskennel-
täessä. 

-Tämä on monipuolis-
tanut terapeuttisen har-
joittelun mahdollisuuksia 
huomattavasti, sanoo fysio-
terapeutti Jarno Saari. 

Myös asiakkaiden koke-
mukset ovat olleet positii-
visia. Vastaanottokäyntien 
lisäksi Terameren terapeu-
tit tekevät runsaasti käynte-
jä asiakkaiden omiin toimin-
taympäristöihin koteihin, 
kouluihin, päivä- ja hoivako-
teihin.  

-Kuntoutuksen vaikut-
tavuuden kannalta on kes-
keistä tehdä työtä siellä mis-
sä asiakas on, tällöin ollaan 
siellä missä asiakkaan toi-

mintakyvyn haasteet nä-
kyvät arjessa ja pääsemme 
harjoittelemaan tarvittavia 
taitoja osana asiakkaan ar-
kea, kertoo toimintatera-
peutti Sanni Jörgensen.  

Luonto on lähellä Pu-
dasjärvellä, ja asiakkaan ta-
voitteiden ja mielenkiinto-
jen mukaan hyödynnämme 
tätä mahdollisuutta terapias-
sa. Yksilöllisyys, asiakasläh-
töisyys ja yhteistyö ovatkin 
kuntoutuksen lähtökotia. 
Suunnittelemme kuntou-
tuksen sisällön ja toteutuk-
sen aina yhdessä asiakkaan 
kanssa, jotta terapia oli-
si motivoivaa ja mielenkiin-
toista. Esimerkiksi lasten 
kanssa harjoittelussa koros-

Terameren tiloihin laajennus

Kuvassa 4-vuotias Sylvi 
värittää keskittyneenä. Oi-
keaa kynäotetta voidaan 
ohjata kynätuella. Hyvä is-
tuma-asento on myös tärke-
ää. Harjoittelussa lasta mo-
tivoivat kuvat voivat auttaa 
innostumaan kynätehtävis-
tä, kertoo toimintaterapeut-
ti Sanni.

Puheterapeutti Johanna Holmström valmistelee terapia-
käyntiä vastaanottotiloissa.

Jarno Saarella fysioterapia 
käynnissä vastaanotolla.

Paavolla menossa keskivartalon lihasharjoitteet, fysiotera-
peutti Riitta Tiainen ohjaa. ”Voimaa on tullut, Paavolta su-
juu jo punnertaminenkin”, Riitta kehuu.

tuu leikin kautta oppiminen. 
Teemme yhteistyötä asiak-
kaan läheisten, avustajien, 
opettajien ja ohjaajien kans-
sa, jotta myös lähi-ihmiset 
voivat kannustaa ja tukea 
asiakasta kuntoutuksessa. 
Päivän sana kuntoutukses-
sa on moniammatillinen yh-
teistyö, jossa eri ammatti-
ryhmät yhdistävät ja jakavat 
tietonsa, näkökulmansa ja 
taitonsa asiakkaan kuntou-

tusta toteutettaessa. 
-Pudasjärven toimipis-

teen ehdoton vahvuus on 
monialainen työtiimi, sa-
noo puheterapeutti Johanna 
Holmström.

Terameren asiakkaak-
si voi tulla Kelan maksusi-
toumuksella, lähetteellä tai 
myös itsemaksavana asiak-

kaana. Me Pudasjärven toi-
mipisteen terapeutit teemme 
tiivistä yhteistyötä moniam-
matillisesti ja meiltä asiakas 
voi saada halutessaan kaikki 
tarvitsemansa terapiat hel-
posti saman katon alta.  

Terameri tiedotus 

Pudasjärven taajamasa Iijoen 
rantamaisemien talviaikai-
seen luonnossa liikkumiseen 
on uusia mahdollisuuksia.

Rajamaan lähiliikunta-
puistossa on noin 750 metrin 
valaistu lenkki – jonka pää-
käyttö on hiihtoon suunni-
teltu talviaikana – liikkumi-
nen reitillä poljetun väylän 
toisessa reunassa on suota-
vaa – ei keskellä uraa.

Rajamaan puistosta on 
yhteiskäyttöväylä hiihtäjille 
ja kävelijöille Liepeen pap-
pilan kautta Laidunalueelle.

Liepeen Pappilan mailla 
sijaitsee kävelyreitti metsäs-
sä ja kävelyreitti Rajamaan 
puistosta Rantatien päähän 
– nämä kävelyreitit pide-

Kävelyreitit luonnon keskellä
tään kunnossa aina 
lumisateen lakat-
tua moottorikelkalla 
pohjustaen, kertoo 
liikuntapaikkames-
tari Heino Ruuska-
nen Pudasjärven 
kaupungista. 
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www.syote.fi

Iloista
hiihto-
lomaa!

Rinteillä tapahtuu päivittäin,
tarkista tunturin ohjelmat: 

syote.fi/tapahtumakalenteri

SYÖTETALVINENTALVINEN
     PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                    MATKAILUALUEEN TALVILEHTI  │ 2017

Syötteen hiihtolomien
viikko-ohjelmassa
hiihtokoulua, parkkijameja, elokuvia, moottorikelkkailua
ja paljon muuta!

Katso hiihtolomien viikko-ohjelma 
Syote.� tai facebook.com/syoteof�cial 
ja tule mukaan aktiviteetteihin koko perheellä!
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Tykkyä ja muita maisemamaalauksia luontokeskuksella 
Parhaaseen tykkyaikaan 
Syötteen luontokeskuksel-
le saapui ranualaisen tai-
demaalarin ja kuvataide-
opettajan Eero Österbergin 
maalauksia. Österbergin 
edellinen näyttely Syöt-
teen luontokeskuksessa ke-
vättalvella 2008 kantoi ni-
meä ”Inhimillistä tykkyä”. 
Nyt esillä olevat uusim-
mat kookkaat teokset ovat 
jatkoa tuolle sarjalle. Niis-
tä löytää ihmis- ja eläin-
hahmojen piirteitä saaneita 
tykkypuita. Maalauspoh-
ja toimii estradina tragikoo-
misille tapahtumille, joiden 
lähtökohta on arjen elämäs-
sä, antiikin tarustossa tai 
sadussa mutta jotka saat-
tavat heijastella symbolisel-

la tasolla tätä aikaa ja maa-
ilmanpolitiikkaa. Kuvissa 
näkyy mitä katsoja tahtoo 
niissä nähdä. Maalaukset 
ovat syntyneet Syötteel-
le tehtyjen maalaus- ja ku-
vausreissujen seurauksena. 
Niinpä esillä on myös pai-
kan päällä tehtyjä–tai vä-
hintäänkin luonnossa aloi-
tettuja, maisemamaalauksia 
Syötteen seudulta. 

Kahvion puolelta löytyy 
maisemamaalauksia mm. 
Kilpisjärvi-Skibotn alueelta, 
jossa Österberg on käynyt 
maalaamassa useampaan 
otteeseen. Välittömään ha-
vaintoon perustuvaa mai-
semamaalausta Österberg 
on harjoittanut jo nuoruu-
destaan. Kuitenkin hän ko-

kee mielekkääksi liikkumi-
sen esittävän ja ei-esittävän 
kuvan välimaastossa, mikä 
näkyy tuotannossa mm. 
abstrahoivana tyylittelynä. 
Aihe etsii sanomalleen kul-
loinkin sopivan tyylin, mut-
ta väri ja maalaaminen säi-
lyvät keskeisessä asemassa.

Eero Österberg tekee ti-
laustöinä maisemia, muo-
tokuvia ja monumentaa-
limaalausta yksityisille, 
yrityksille ja yhteisöille. Tai-
teilija oli tavattavissa näyt-
telyn ripustuksen aikana 
keskiviikkona 1.2. Näytte-
lyn esittely on Hankihu-
linoissa ”luonnon päivä-
nä” lauantaina 4.2. Samana 
päivänä on mahdollisuus 
myös edulliseen taidehan- Kaappaus.Eero Österberg maisemamaalarina.

kintaan ”Ota mukaasi”-
myyntinäyttelyssä, ja lap-
silla on mahdollisuus oman 

Tarjolla ikimuistoisia elämyksiä!

Hiihtoloman viettoon luontokeskukselle!
Syötteen talvinen luonto tar-
joaa hiihtolomalaisille elä-
myksiä, punan poskille ja 
hymyn huulille. Ulkoilun 
lomassa kannattaa tutustua 
Syötteen luontokeskukseen, 
joka sijaitsee keskellä van-
haa metsää aivan kansallis-
puiston portilla. Hiihtolomi-
en aikana luontokeskuksella 
on mukavaa ja maksutonta 
ohjelmaa koko perheelle.

Ahmankierros. 

Luontokeskus talvella.

Pohjois-Pohjanmaalla olemme siinä mielessä etuoikeutet-
tua kansaa, että meidän ei tarvitse viettää päivää lentoko-
neessa tai autossa kokeaksemme huikeita elämyksiä va-
paa-ajallamme. 

Financial Times listasi vuoden alussa Syötteen yhdeksi 
suositelluksi destinaatioksi arvostetulla listallaan: Where 
to go in 2017. Meillä on siis saavutettavissa maailmanluo-
kan elämykset aivan lähellämme. Sain tästä itse hyvän ko-
kemuksen tammikuussa, kun Syötteellä vierailleen blog-
gariryhmän kanssa kävimme päivän ajan kokemassa eri 
ohjelmia alueellamme. Bloggariverkoston nimi on osuvas-
ti Nordic Bloggers Experience - kokemukset ja elämyksel-
lisyys todella painottuivat tällä vierailulla. 

Aloitimme päivämme tutustumalla aitoon 1600-luvulta 
saakka toimineeseen Poro-Panuman tilaan, josta jatkoim-
me erämaahan Syötteen Eräpalveluiden Huskyvaljakko-

ajelulle. Illan päätteeksi kävimme vielä revontulisafarilla 
moottorikelkoilla Hotelli Iso-Syötteen tunturimaisemissa. 
Koko päivä oli täynnä todella vaikuttavia elämyksiä: po-
rojen syöttäminen sadan poron ympäröimänä aitauksessa, 
reessä istuminen, kun vetoporo välillä jarrutteli ja kodassa 
rätisevä tuli sekä nokipannukahvin tuoksu. Rentouttavan 
hiljainen, mutta vauhdikas huskyajelu erämaassa, tai kuun 
valossa tykkypuiden keskellä moottorikelkalla ajaminen, 
ja se hetki, kun sammutimme valot kelkoista ja taivaalla 
näkyi vain luonnon oma valo. Vieraamme olivat vaikuttu-
neita, ja itse vakuutuin jälleen kerran: Ohjelmapalveluiden 
käyttäminen kannattaa, ne tuottavat ikimuistoisia elämyk-
siä, joita voi muistella jälkeen päin! 

Ohjelmapalveluita on Syötteellä ja Pudasjärven alueella 
paljon, sekä omatoimisia, että ohjattuja. Edellä mainittujen 
lisäksi ikimuistoisia elämyksiä tuottavat myös esimerkik-

si lumikenkäilyretki kauniissa kansallispuistossa, fat bike 
pyöräily kuun valossa tai uuden lasketteluvälineen kokei-
lu, kuten esimerkiksi Ski Biken, jota bloggarit kokeilivat 
myös Iso-Syötteellä.

Syötteen hiihtolomien oh-
jelmiin on koottu kaikkia näitä 
elementtejä, joista toivon saa-
vasi muisteltavaa. Muista ottaa 
kuvia matkasi aikana, ne autta-
vat, kun kerrot kokemuksesta-
si eteenpäin!

Soile Pitkänen
Syötteen Matkailuyhdistys 

Maanantaisin sekä per-
jantaisin esitetään maksut-
tomia koko perheen eloku-
via kello 14 luontokeskuksen 
auditoriossa. Viikolla 8 maa-
nantaina esitetään Ella ja ka-
verit ja perjantaina Ella ja ka-
verit 2 -Paterock. Viikolla 9 
vuorossa ovat maanantaina 
Rölli-Hirmuisia kertomuk-
sia sekä perjantaina Onne-
li ja Anneli. Viikolla 10 maa-

nantaina esitetään Muumit 
Rivieralla ja perjantai-eloku-
vana Risto Räppääjä ja Yö-
haukka. 

Tiistaisin ja torstaisin on 
mahdollista askarrella lin-
nunpönttöjä omatoimisesti 
luontokeskuksella kello 11-
14. Pöntönrakennus on tark-
kaa puuhaa, johon etenkin 
pienet lapset tarvitsevat ai-
kuisten avustusta. Tapah-
tuma on osa Ylen Miljoona 
linnunpönttöä -kampanjaa. 
Pönttöaskartelun yhteydes-
sä voi askarrella myös pie-
nempiä töitä luonnonmate-
riaaleista.

Keskiviikkoisin kello 10-
13 luontokeskuksen pihal-
la on vapaasti testattavis-
sa OACin liukulumikenkiä, 
TSLn lumikenkiä sekä Es-
lan potkureita. Testiaikana 
emme vuokraa kyseisiä väli-
neitä eteenpäin. 

Omatoimiseen retkeilyyn 
olemme tehneet Talviradan, 
joka kulkee Naavaparran 

polkua luontokeskuskelta 
Annintuvalle. Polun pituus 
on mennen tullen yhteensä 
kolme kilometriä. Polku on 
kuljettavissa kävellen ja jopa 
isorenkaisten lastenvaunu-
jen kanssa, sillä sitä ylläpide-
tään moottorikelkalla. Polun 
päästä löytyy Annintupa, 
jossa voi nauttia retkieväitä.

Luontokeskuksessa voi 
tutustua Lastuja selkosilta - 
näyttelyyn, joka kertoo Syöt-
teen historiasta, luonnosta ja 
eläimistä. Kahvila-ravinto-
la Tykky palvelee aina luon-
tokeskuksen aukioloaikoina. 
Maukkaiden leivonnaisten, 
kuumien ja kylmien juomien 
tai lounaan ääreltä voi seu-
rata lintulaudan mielenkiin-
toista elämää. Myymälästä 
löytyy useita luontoaiheisia 
kirjoja, käsitöitä ja matka-
muistoja kotiin viemisiksi. 

Ahmatupa
Ahmatupa ja sitä ympäröi-
vät reitit ovat ehdoton koh-

de talvella Syötteellä. Ah-
matuvalla on sesonkiaikana 
latukahvila, josta saa mait-
tavat munkit hiihtolenkin 
lomaan. Maha täynnä jak-
saa poiketa Ahmavaaran ta-
kalenkin kautta, jonka var-
relle jää mahtavat maisemat 
avaava Ahmakallion näkö-
torni. Hurjapäinen hiihtä-
jä palaa takaisin Ylpiätuvan 
kautta, mistä löytyvät hiih-
toreittien parhaat laskut. 

Teerivaara
Luontokeskukselta lähtee 
noin kuuden kilometrin mit-
tainen merkattu lumiken-
käreitti Teerivaaraan, josta 
näkee Iso-Syötteen ja Pik-
ku-Syötteen rinteet peitelty-
nä paksuun lumikerrokseen. 
Reitin varrella on Annintu-
pa, jossa voi nauttia omia 
retkieväitä nuotion lämmös-
sä. 

tykkyhahmon piirtämiseen. 
Näyttelyyn on mahdollis-
ta tutustua maaliskuun lop-

puun saakka.

Luontokeskus tiedotus 
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RAKENTAMISTA 
Syötteen alueella jo yli 20 vuotta

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

valmistuvat keväällä 2017.
Myös korjausrakentaminen.

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

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

(myös kalliomurskeet)
Jätevesijärjestelmät • Kaivinkoneet 

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

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:
Jari Särkelä
0400 374 259

• 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!

Säiden ennustaminen Syöt-
teen alueelle on Niilo Sara-
järvelle tuttua touhua. Hän 
asuu Hiihtokeskus Iso Syöt-
teen liepeillä ja hänellä on 
vuosikymmenien kokemus 
luonnonmerkkien seuraami-
sesta. Hänellä on hyviä uuti-
sia maaliskuussa lomaileville. 

-Tuolloin ovat parhaat 
hiihtokelit ja ilmat Syötteel-
lä, jonka rinteille kertyy 120 
senttiä lunta maaliskuun lop-
puun mennessä. Pitkiä pak-

Maaliskuussa parhaat hiihtokelit
kasjaksoja ei ole tuolloin. 
Vaikka öisin olisikin pakkas-
ta, aurinko jo lämmittää päi-
visin niin paljon, että tulossa 
ovat kelpo kelit hiihtäjille ja 
laskettelijoille, Sarajärvi po-
vailee.  

Kulumassa oleva talvi on 
Sarajärven mukaan lauhah-
ko, koska pitkiä pakkasjakso-
ja ei ole ollut tänä talvena ol-
lenkaan. Kokonaislumimäärä 
kuitenkin kohoaa ihan nor-
maaliin. Helmikuun alku-

puolelle mennessä lunta on 
jo kertynyt Sarajärven arvion 
mukaan noin 80 senttiä, joten 
vielä on odotettavissa 30 - 40 
senttiä lisää. 

Huhtikuun puolellakin 
pystyy vielä hiihtämään, 
vaikka kevät on tulossa var-
hain. Toukokuu on ennus-
tuksen mukaan lämmin. Sa-
rajärvi veikkailee hillakesästä 
tulevan erinomainen, sillä 
hilla pääsee lämpimän tou-
kokuun ansiosta kukkimaan 
varhain ja kehittämään mar-
jasatoa ajoissa.  

Kesäkuu on viileähkö, jo-
ten hellerajaa lähennellään 
vain kahtena kesäkuun päi-
vänä. Samoin on heinäkuu, 
joka on aika sateinen, eikä 
mittari nouse usein hellelu-
kemiin. Ensimmäinen hal-
layö on heinäkuun 26. päivän 
paikkeilla. Silloin halla vie 
marjat alavilta mailta, mutta 
onneksi ne säästyvät vaara-
maisemissa.

Järvissä on jo nyt jäätä 
70 sentin verran, ja siinä on 
myös kohvakerroksia. Paras 
pilkkikausi on huhtikuussa, 
joten säät suosivat myös pilk-
kijöitä. Mateen pyynti olisi 
helmikuulla parhaimmillaan

45 vuoden ajan Niilo Sa-
rajärvi on kirjannut ja mer-
kinnyt ylös luonnonmerk-
kejä, joiden seuraamisen ja 
niistä ennustamisen hän on 
oppinut isältään. Yksi mer-
kittävä ennusmerkki on lu-
menpalo, jonka käyttäytymi-
sestä Sarajärvi pystyy paljon 
näkemään. Tarkat ennusmer-
kit hän kuitenkin pitää oma-
na tietonaan.

-Sääasiat eivät nuorena 
aina kiinnostaneet, vaikka 
isäni käski painaa ne mieleen. 
Isäni seurasi paljon luontoa ja 
hän kuoli, kun olin 17-vuoti-
as, joten paljon jäi tietoa otta-
matta. Jotkut jäivät mieleen 
pääpiirteittäin ja osa on tullut 
kokemuksen myötä. 

Syötteen SnowParkit 
Suomen parhaimmistoa

Iso-Syötteen SnowPark on 
viimeisen parin vuoden ai-
kana tullut tosissaan lajin 
harrastajien tietoon. Sinne 
pääseminen on vaatinut ko-
vaa työtä ja päättäväisyyttä. 
Parkkeihin tehtyjen panos-
tusten takana on Terentjef-
fin yrittäjäperheen poika, 
27-vuotias Mikko. 

-Meidän SnowPark on 
Suomen pisin ja se on hyvä 
alku, itsessään pituus ei kui-
tenkaan ratkaise. Lajin aktii-
viharrastajat ja ammattilai-
set vaativat paljon muutakin 
kuin useita suorituspaikko-
ja. Kaikkien hyppyreiden ja 
reilien, eli kaiteiden, on olta-
va oikein rakennettu ja pys-
tytetty ja lisäksi ne on kun-
nostettava huolellisesti joka 
päivä.

Iso-Syötteen SnowParkis-
ta löytyvät sopivat suoritus-
paikat harrastajista ammat-
tilaisiin asti ja parkissa on 

nyt kahtena vuonna kilpail-
tu mm. Suomen Lumilauta-
liiton kovatasoisen Suomi-
Tour-kiertueen osakilpailu. 
Lisäksi parkissa on käynyt 
harjoitteluleireillä ammat-
tilaisuuteen pyrkiviä nuo-
ria lumilautailijoita ympäri 
maailmaa. 

-Ammattilaisten ja siihen 
tähtäävien urheilijoiden pal-
veleminen on meille tärke-
ää. Yhtä paljon panostamme 
kuitenkin lapsiin ja nuoriin, 
jotka vasta aloittelevat har-
rastusta. Tarjoamme suori-
tuspaikat turvallisiin ensias-
keleisiin parkissa ja meillä 
järjestetään myös Suomen ai-
noana alakoululeiritystä lu-
milautailussa, kertoo Terent-
jeff. 

Lumimaan MiniStreetis-
tä löytyy kattava valikoima 
pienistä hyppyreistä keski-
kokoisiin, sekä iso joukko 
pressejä sekä kaiteita. 

-MiniStreetistä pidetään 
yhtä hyvää huolta kuin muis-
ta parkeista ja siellä viihtyy-
kin moni, Terentjeff kertoo. 

Lapsia on paljon, mutta 
kyllä sillä monta isää ja äitiä-
kin näkyy!

Miten parkit on  
nostettu Suomen 
parhaimmistoon?
-Pitkäjänteisellä työllä ja 
suunnittelulla, Mikko ker-
too. Maapohjia on muokattu 
toimivammaksi, laadukkaita 
kaiteita on hommattu ja par-
keista on kysytty palautetta 
laskijoilta. 

Tärkeintä on kuitenkin 
työ rakentamisessa ja päi-
vittäisessä huollossa, ne ta-
kaavat suorituspaikkojen 
turvallisuuden. Jotta tähän 
päästään, tarvitaan tekijöiksi 
todellisia ammattilaisia. 

-Ammattimaisten tekijöi-

den löytäminen on todella 
haastavaa! Sesonkityö verot-
taa osansa ja moni pysyy alal-
la vain muutaman kauden.

Iso-Syötteelle ammattilai-
set on löydetty pallon toiselta 
puolelta, Uudesta-Seelannis-
ta asti. Parkkimanageri Matt 
Slocombe on tunturissa tois-
ta kauttaan ja nauttii työstä 
Suomessa. Parkkiin saatiin 
tälle kaudelle myös oma rin-
nekonekuljettaja Tom Camp-
bell.

Kysyimme Tomilta 
kuka hän on ja mitä 
hän on tykännyt  
Suomesta?
- Olen kotoisin pienestä Oha-
kunen kaupungista ja heti 
koulun päätyttyä aloitin rin-
nekoneen kuljettajana lä-
heisessä hiihtokeskuksessa. 
Keskus on Uuden-Seelan-
nin suurin ja se sijaitsee ak-
tiivisen tulivuoren rinteillä! 
Lumi siellä on ihan erilaista 
kuin täällä suomessa. Muuta-
ma vuosi myöhemmin muu-
tin Wanakaan ja Cardronan 
hiihtokeskukseen, jossa tapa-
sin myös Mattin, siellä on ta-
kana jo kuusi kautta. 

-Iso-Syötteellä olen vai-
kuttunut muutaman kuukau-
den jälkeen siitä, miten pal-
jon keskus panostaa parkkiin 
ja siellä viihtyviin laskijoihin. 
Hienoimpia juttuja Suomessa 
on uskomattoman hyvälaa-
tuinen lumi, josta on helppo 
rakentaa vaikka mitä, sekä 
tietysti päivittäinen saunomi-
nen ja revontulet, Campbell 
päättää nauraen.Turvallisten suorituspaikkojen rakentaminen vaatii ammattitaitoa. Laskijana 13.2. Aleksi Nevakivi.
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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

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

on la 4.3.2017 klo 15.00
Pytkynharjun kahvilassa.

Tervetuloa! Hallitus

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

p. 040 931 6167

FYSIOTERAPIA, 
AKUPUNKTIO JA HIERONTA

Kauppatie 19-21, Taivalkoski
hoitoaikoja arkisin klo 8-20 välillä

KOILLISMAAN KUNTONEVA

KUNTOSALI
 Opintie 3, Taivalkoski

Avoinna joka päivä klo 6-21, 
sähköinen kulunvalvonta. 

7€/käynti, 55€/10x. 
Lipunmyyntitiedot p. 040 931 6167

Käytettävissäsi ovat myös 

monipuolinen kuntosali ja 

Puikkarin kahvio.

• 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

Pytkynharjun latukahvilassa 
palvellaan iloisin mielin 

Pytkynharjun latukahvila 
Syötteellä on avannut oven-
sa tänä talvena lauantaina 
11. helmikuuta. Kahvilan pi-
täjinä jatkavat pudasjärveläi-
set Kauko Roininen ja Pirjo 
Kouva, jotka tulivat hiihto-
kansalle tutuksi jo viime 
kaudelta. 

-Olemme viihtyneet kah-
vilan pitäjinä niin hyvin, 
että haluamme tänäkin tal-
vena palvella Syötteen alu-
een matkailijoita. Olemme 
viime talvena saaneet paljon 
myönteistä palautetta kahvi-
lan viihtyisyydestä ja tunnel-
masta. Etenkin meidän koto-
na leivotut tuoreet munkit 
ovat turistien mukaan maa-
ilman parhaita, Pirjo Kouva 
kertoi.

Pytkynharjun kahvila si-
jaitsee Syötteelle menevän 
tien varressa Naamankajär-
ven rannalla. Iso Syötteelle 
on matkaa noin viitisen ki-
lometriä. Kahvilan vierestä 
kulkee hiihtäjien suosima la-
tureitti, jolta hiihtäjät pääse-
vät kahvilan pihalle.

-Emme laita ketään kah-
vilaan tulijaa tyhjin suin la-
dulle takaisin, vaikka rahat 

olisivat unohtuneet kotiin. 
Maksun pystymme sopi-
maan hyvin joustavasti ja 
maksun voi hoitaa pankki-
kortillakin, iloinen ja puhe-
lias kahvilaemäntä mainitsi. 

Moottorikelkkareitiltäkin 
ovat helppo poiketa kahvi-
laan pitämään taukoa, naut-
timaan kahvia, virvokkeita, 
suolaisia tai makeita leivon-
naisia. 

Pytkynharjun kahvila sijaitsee latu- ja moottorikelkkareittien varrella Iso-Syötteeltä noin viisi kilometriä 
Pudasjärvelle päin. 

Kauko Roinisen ja Pirjo Kouvan tarjoamat kotona leivotut tuoreet munkit ovat turistien suosiossa. 

-Asiakkaiden käytössä on 
kahvilapirtin lisäksi grilli-
pirtti, jossa asiakkaat saavat 
pitää taukoa ja kotagrillissä 
paistaa omia makkaroitaan. 
Perimme vain pienen mak-
sun grillipuista, Kauko mai-
nitsi. Kahvilan pihalla on 
laaja parkkialue, jossa on hy-
vää parkkitilaa autoilijoille. 

Sekä Pirjo että Kauko 
ovat siirtyneet työelämästä 

vapaalle ja kahvilatoiminta 
antaa heille mielenkiintoa ja 
elämänsisältöä. He viihtyvät 
kahvilaan poikkeavien hiih-
täjien, kulkijoiden ja moot-
torikelkkailijoiden kanssa 
keskustellen ja kuulumisia 
vaihtaen.    

Kahvilan pitäjät haluavat 
tehdä Pudasjärveä ja pudas-
järveläisiä tunnetuksi myy-
mällä kahvilassa paikallis-
ten tekemiä matkamuistoja 
ja käsitöitä. Syötteen alueen 
yrittäjien ja yhteisöjen kans-
sa he haluavat tehdä yhteis-
työtä ja järjestävät toivottuja 
lauluiltoja.

-Keväämmällä järjestäm-
me Syötteen mökkiläisyh-
distyksen kanssa yhdes-
sä tarinailtoja ja ehkä joitain 
teemapäiviä kuten viime 
vuoden aikana. 

-Latukahvila on auki jo-
kaisena päivänä kello 10 – 
16 pääsiäisen tuolle puolen. 
Kahvilassa voi nauttia kah-
via, teetä ja virvokkeita sekä 
tuoreita kotileivonnaisia, 
pikkusuolaista ja ynnä muu-
ta suussa sulavaa. Tiistai-
sin ja perjantaisin kahvilassa 
ovat herkulliset tuoksut, kun 
paistamme perinteiseen ta-
paan lettuja. 

Syötteen luontokeskus 
- portti kansallispuistoon
Erätie 1, 93280 Syöte, puh. 0206 39 6550 
syote@metsa.fi - www.luontoon.fi/syote

TalviSyöte2016-17_SyöteKp_Metsähallitus.indd   1 13.10.2016   8:58:59
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MAALIN JA EPÄPUHTAUKSIEN 
POISTO herkästi vahingoittuvilta 
pinnoilta

Maalin ja epäpuhtauksien poisto
ympäristöystävällisesti

●  puu-, kivi, tiili- ja hirsiseinistä
●  ikkunankarmeista (puu ja metalli)
●  kivijaloista

●  peltikatoista 
●  ajoneuvoista
●  ikkunoista

●  myös pilkkuhoneen poisto ennen uuden maalipinnan laittamista        
 sekä veneiden myrkkymaalin ja betoniliiman poisto

Nyt myös ●  lasikuulapuhallusta teräsrakenteiden  
 yms. puhdistukseen
●  maalaustyöt

KOILLISMAAN SOODAPUHALLUS │Puh. 0400 896 988
info@koillismaansoodapuhallus.fi │ www.koillismaansoodapuhallus.fi

7 upeaa vapaa-ajanton�a Syö�een harras-
tusmahdollisuuksien lähellä Salmiperällä.
Ton�en koot alkaen 1 095 m2. Maasto on
tasaista. Ton�en nurkille vede�y vesi, säh-
kö ja valokuitukaapelit. Rakennusten ulko-
asua ei ole rajoite�u. Rak.oik. alkaen
125 k-m2. Skibus kulkee talvisin vierestä.
Etuovi d72968  Hinnat alk. 19.900€

Sinulle jää aikaa 
keskittyä omaan 
ydinosaamiseesi!

Kauppatie 13
93400 TAIVALKOSKI

Riihipolku 1
97900 POSIO

Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi

www.komerco.fi

Sinulle jää aikaa 
keskittyä omaan 
ydinosaamiseesi!

Kauppatie 13
93400 TAIVALKOSKI

Riihipolku 1
97900 POSIO

Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi

www.komerco.fi

Sinulle jää aikaa 
keskittyä omaan 
ydinosaamiseesi!

Kauppatie 13
93400 TAIVALKOSKI

Riihipolku 1
97900 POSIO

Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi

www.komerco.fi

Kuntosalilla kovasti kysyntää
Koillismaan Kuntonevan yrit-
täjä Katja Huurinaisella on 
kaksi erillistä toimipistet-
tä Taivalkoskella. Fysikaali-
sen hoitolaitoksen lisäksi hä-
nellä on myös kuntosali, joka 
on hyvin suosittu taivalkos-
kelaisten parissa. Laitteet ja 
välineet ovat yrityksen omia. 
Koillismaan kuntoneva on 
tuttu myös pudasjärvisille, 
sillä yritys toimi paikkakun-
nalla kuusi ja puoli vuotta 
vuosina 2009-2016. 

-Modernit ja ajanmukaiset 
laitteet sisältävä kuntosali on 
auki jokaisena päivänä aamu-
kuudesta iltayhdeksään, joten 
vuorotyöläisetkin pääsevät 
salilla käymään. Tämän mah-
dollistaa nykyaikainen säh-

köinen sormenjäljillä toimiva 
kulunvalvonta, jonka Taival-
kosken kunta asensi Huu-
rinaisen pyynnöstä. Myös 
painonnostoa harrastaville 
kuntosalilta löytyy monipuo-
lisesti raskaita harjoitusväli-
neitä. Tähän saakka noin 200 
taivalkoskelaista kuntoilijaa 
on hankkinut jäsenyyden it-
selleen ja käyttää kuntosalilla 
olevia laitteita säännöllisesti. 
Tällä hetkellä kuntosalilla on 
työharjoittelija pääsääntöises-
ti paikalla kello 10-17 

-Pidän kuntosalilla kahte-
na päivänä viikossa ohjattu-
ja ryhmiä, toinen on päivällä 
ja toinen illalla. On löytynyt 
myös työnantajia, jotka ha-
luavat pitää työntekijöistään 

Koillismaan Kuntonevan kuntosali on hyvin suosittu taivalkoskelaisten parissa. Kuntoaan kohottamassa Hilkka Käsmä, Arja Majava ja Merja Meskus.

huolta hankkimalla heille 
kuntosalilipun, kuten Taival-
kosken kunta on tehnyt.

Fysikaalisessa hoitolaitok-
sessa on töissä yrittäjä-fysio-
terapeutti Huurinaisen lisäk-
si hieroja Mikko Heikkinen. 
Hoitoaikoja saa maanantaista 
perjantaihin kello 8 – 20 välil-
lä, päivistä riippuen. 

Fysikaalisen hoitolai-
toksen asiakkaat ovat pää-
osin lääkärinlähetteellä tule-
via henkilöitä. Asiakkaina on 
myös veteraaneja, jotka saa-
vat hoidon valtionkonttorin 
kautta. Yksityinen henkilö voi 
myös hakeutua hoidon piiriin 
vaivojensa kanssa ja ammat-
tilaiset tekevät hänelle hoi-
tosuunnitelman. Toimintaan 

kuuluvat myös kotikäynnit.
Fysikaalisessa hoitolaitok-

sessa hoitoina käytetään liike-
hoitoa, terapeuttista harjoit-
telua, manuaalista käsittelyä, 
kuten erityyppisiä venytyk-
siä ja hierontaa sekä fysikaa-
lisia sähköhoitoja, kuten säh-
köhoitoa ja ultraäänihoitoa. 
Uusimpana menetelmänä 
manuaalisen terapian taitoi-
hin Huurinainen on aloit-
tanut Fasciamanipulaatio- 
opinnot. Tässä menetelmässä 
asiakas otetaan huomioon hy-
vin kokonaisvaltaisesti. Pää-
asiallinen huomio kohdistuu 
lihasten, syvän faskian ja sen 
osatekijöiden väliseen toimin-
nalliseen suhteeseen. 

Sähköalan huoltopalvelua 
koko Koillismaan alueella

Hannu Kivelän sähköpuolen ammattitaitoa tarvitaan erilaisten vikati-
lanteiden selvittelyssä.

Taivalkoskelainen yritys 
Sähkölaitehuolto Kivelä toi-
mii koko Koillismaan alu-
eella. Yrittäjä Hannu Kive-
lä palvelee kotitalouksia, 
yrityksiä, yhteisöjä ja kiin-
teistöyhtiöitä tarjoten ko-
konaisvaltaista sähkö- ja 
kylmälaitteiden huolto- ja 
kunnossapitopalvelua. Yri-
tyksen toimenkuvaan kuulu-

asentamaan uusia. Kylmä-
laitteiden osalta työkiireiden 
sesonkiaika ajoittuu kesään, 
kertoi Kivelä.

Kylmälaitteiden huol-
toa ja korjauksia taitavia 
työntekijöitä Kivelä kertoi 
kouluttaneensa oppisopi-
muskoulutuksella. Hyvä pe-
ruskoulutus alalle on esimer-
kiksi sähköpuolen tutkinto. 
Ennen kuin kylmätöitä töi-
tä pääsee tekemään, täytyy 
asentajan lisäksi suorittaa 
kylmäalan pätevyystutkinto.

-Oppisopimuskoulutus 
sopii tälle alalle hyvin ja se 
palvelee kouluttajayrityksen 
näkökulmasta katsottuna 
parhaiten kyseisen yrityksen 
tarpeita. Juuri tällä hetkel-
lä ei ole palveluksessani vie-
rasta työntekijää, vaan teen 
huolto- ja korjaustyöt itse, 
Kivelä mainitsi. 

Kivelällä itsellään on säh-
köpuolen pohjakoulutus. 
Lämpö- ja kylmälaitteet toi-
mivat sähköllä, joten säh-
köpuolen ammattitaitoa 
tarvitaan erilaisten vikati-
lanteiden selvittelyssä.  On-
gelmia voi ilmaantua mihin 

aikaan vuorokaudesta ta-
hansa, joten sopimusasiak-
kailta voi tulla vikahälytys 
keskellä yötäkin.   

Hannu Kivelä on tuttu 
yrittäjä Pudasjärvelläkin, jos-
sa hänen ammattiosaamis-
taan käyttävät niin kaupat, 
ravintolat, suurkeittiöt kuin 
yksityisasiakkaat. Aikanaan 
Pudasjärvellä sijaitsi use-
an vuoden ajan myös sivu-
toimipiste. Syötteen alue on 
talvisesongin aikana merkit-
tävä työllistäjä. Kivelän puo-
leen voidaan kääntyä myös 
esimerkiksi ilma- ja maaläm-
pöpumppujen sekä ilmave-
silämpöpumppujen häiriöti-
lanteissa. 

Sähkölaitehuolto Kivelä 
on toiminut vuodesta 1985, 
joten yritys tunnetaan Koil-
lismaalla hyvin. 

-Pyrimme huolehtimaan, 
että asiakkaidemme jokapäi-
väinen elämä ja liiketoimin-
ta sujuvat mahdollisimman 
häiriöttömästi. Tavoitteem-
me on että asiakas saa koko 
tarvitsemansa palvelukoko-
naisuuden yhdellä yhtey-
denotolla, selvittää Kivelä. 

vat myös uusien laitteistojen 
myynti ja asennus, sähkö- 
ja kylmätöineen. Pääpaino 
on nykyään kylmälaitteiden 
puolella. 

-Ikuista laitetta ei ole ole-
massa, esimerkiksi kaup-
pojen kylmälaitteiden pitää 
pysyä kunnossa ja toiminta-
kykyisinä koko ajan. Laitteet 
vanhenevatkin ja joudutaan 

- maalämpöjärjestelmät

asennettuna alk. 11 900,-

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

PÄIVYSTYS JA MYYNTI 
24/7 0400 22 78 58

Kysy Tarjous, se ei maksa mitään!
"Avaimet käteen" periaatteella.

Soita, niin etsitään sinulle sopiva 
ratkaisu lämmityshuoliin! 

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä, p. (08) 826 0230, 
aki@niemitalonjuustola.fi www.tauonpaikka.fi
Palvelemme joka päivä klo 9.00-18.00

Niemitalo

Tervetuloa!

Aamupala klo 9-11, 5,00€
Lounas klo 11-16, 8,90€

Maukasta ruokaa 
joka päivä!
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Toni Harju viihdytti reippaalla mu-
siikillaan. 

Sydäntalvi sykki lauantaina 
28.1. onnistuneissa merkeis-
sä Pärjänkievarilla Syötteellä. 
Päivä osoitti varsinaista yh-
dessä tekemisen meininkiä 
ja riemua. Yrittäjien yhteinen 
ponnistelu osoittautui onnis-

Pärjänkievarilla muotinäytös ja monta muuta ohjelmaa

tuneeksi ja antoi varmaankin 
enemmän kuin otti. Mukana 
olevien yrittäjien mielestä ta-
pahtumat olivat hieno juttu 
kaikkinensa ja antoi hyvän 
pohjan tulevaisuudessa vas-
taaville tempauksille. 

Pietan Puotin, Urhei-
lu Ankkurin, Articsonin ja 
Pärjänkievarin yhteiskei-
tosta, maukastakin mauk-
kaammasta Pärjän Äijän po-
rokeitosta, oli tarjolla isolle 
joukolle nälkäisiä ulkoilijoita. 

Muotimaailman uusista 
tuulista nähtiin ihastuttava 
näyte Pietan Puotin ja Urhei-
lu Ankkurin yhteisessä muo-
tinäytöksessä. 

Articson kuskasi kulkijoi-
ta Safaritalon ja Pärjänkieva-

rin välillä moottorikelkka-
kyydillä. Poron metkuihin 
sai tutustua ja Musti ja Lys-
ti vierailivat ilostuttamas-
sa lapsia ja lapsenmielisiä le-
gendaarisessa, suosittuakin 

Paritalo kohoamassa Iso-Syötteen juurelle
Rakennuspalvelu Ilkka To-
losella on työn alla paritalon 
rakentaminen Iso-Syötteen 
juurelle. Rakennus valmis-
tuu huhti-toukokuun vaih-
teessa ja huoneistot tulevat 
myyntiin lähiaikana. Tolo-

sen rakennusfirma on tuttu 
toimija Syötteen alueella, jon-
ne yritys on rakentanut jo yli 
20 vuoden ajan vapaa-ajan 
asuntoja. 

Ilkka Tolonen on koulu-
tukseltaan rakennusmesta-
ri ja sen jälkeen hän on jat-
ko-opiskellut rakennusten 
kuntotarkastajaksi. Yritys 
hallitsee uudisrakentamisen 
lisäksi myös rakennusten pe-
ruskorjaukset, joita firma on 
tehnyt Syötteen alueen ole-
massa oleviin lomahuoneis-
toihin. 

Yrittäjä Tolonen on tehnyt 
runsaasti rakennusten kun-
totarkastuksia ja sen vuok-
si hän on nähnyt aivan käy-
tännössä rakennusten heikot 
kohdat. Niinpä Tolosen fir-
ma panostaa jo rakentamis-
vaiheessa terveelliseen ra-
kentamiseen.  

Talvirakentamisessa on 
Tolosen mukaan otettava 

huomioon jo perustusvai-
heessa, ettei maaperä pääse 
jäätymään ennen kuin se on 
tiivistetty ja rakennuksen si-
säpuoli eristetty hyvin jää-
tymistä vastaan. Ongelma 
pitää ennakoida ja puuttua 
ajoissa. 

Tolonen mainitsi yrityk-
sen hyödyntävän nykyai-
kaisen rakentamisen huip-
putekniikkaa. Rakenteilla 
oleva paritalo tehdään suure-
lementeistä, jotka on valmis-
tettu elementtitehtaan halliti-
loissa säältä suojassa.

-Terveellisen rakentami-
sen ehtona on, että rakenteet 
eivät missään työvaiheessa 
joudu säälle alttiiksi. Pidäm-
me siitä huolen, että raken-
teet päästään toteuttamaan 
sataprosenttisesti kuivissa 
olosuhteissa, yrittäjä selvit-
ti terveellisen rakentamisen 
yhdestä perusehdosta. 

Tolonen kertoi, että ny-

Rakennuksen julkisivua. Rakennus rajoittuu takapihaltaan Iso-Syötteen rinnettä vasten.

kytekniikka mahdollistaa ra-
kennusten saamisen läm-
mönpitäväksi lyhyessä ajassa 
- jopa viikossa. Samalla kiin-
nitetään huomiota raken-
nusten lämpötalouteen ja 
asunnoista tehdään mahdol-
lisimman vähän energiaa ku-

Rakennuksen ulkopuolen vii-
meistelytyöt menossa.

suositummassa Fazer Kark-
kibingossa. Kievarin seinät 
nitisi liitoksissaan, niin oli 
tupa täynnä iloisia bingoili-
joita. Kaikkien suut saatiin 
varmasti makiaksi. 

Toni Harju ilahdutti reip-
paalla musiikillaan sekä kei-
ton syöjiä päivällä after 
skissä että tanssitti kannat 
kattoon riemukkaasti iltame-
noissa.

luttavia. 
Nyt keväällä Iso-Syötteen 

juurelle valmistuvan parita-
lohuoneiston huoneet sopi-
vat sisätiloiltaan myös liikun-
tarajoitteisille, ja terassitilaa 
tulee runsaasti. Taivalkos-
ki – Ranua – Pudasjärvi alu-

eella toimiva yritys työllistää 
keskimäärin viidestä yhdek-
sään työntekijää. Tolosen it-
sensä vastuulla on rakennus-
töiden organisointitehtävät 
sekä työkohteiden suunnitte-
lu ja toteutus. 

Pikku-Syötteellä tapahtuu koko kevään ajan
Kevät on tapahtumarikasta 
aikaa Pikku-Syötteellä. Tal-
vilomaviikkojen ohjelma si-
sältää koko perheen tekemis-
tä sekä sisällä että ulkona. 
Tule kokeilemaan jousiam-
muntaa, sisäseinäkiipeilyä 
tai lumenveistoa! 

Tapahtumat eivät var-
masti jätä ketään kylmäk-
si Pikku-Syötteen rinteillä. 
Tarjolla on muun muassa 
Pikku-Puikat, joissa pääsee 
tavoittelemaan huippupal-
kintoja. Jokaisessa kisassa 
kaikkien osallistujien kesken 
arvotaan pääpalkintona Go-

Pro - kamera! Kisat järjeste-
tään joka lauantai 11.2.–1.4., 
ja nopeimmat laskijat pal-
kitaan lisäksi tavarapalkin-
noin.

Rinnefrisbeegolf sai tam-
mikuussa runsaasti osallis-
tujia. Rinnefrisbeegolfin pa-
rissa jatketaan jälleen 8.4., 
jolloin rata tulee olemaan ki-
lometrin mittainen! Radan 
aloituspaikka on länsirintei-
den yläosassa ja viimeinen 
kori löytyy hissien ala-ase-
man läheisyydestä. Kisassa 
rata kierretään läpi laskuvä-
lineet jalassa. 

Myös pulkkamäet tarjo-
avat toimintaa löytyy kai-
kenikäisille. Leikkimielisissä 
pulkkakisoissa ja rattikelk-
kakisoissa kaikki osallistujat 
palkitaan. Talvilomaviikoil-
la perheen pienimmät pääse-
vät etsimään piilotettua hah-
moa seikkailureitillä. Kaikki 
hahmon löytäneet palkitaan 
ala-aseman kahviossa.

Suuren suosion vuok-
si pulkkamäkiä on nyt kak-
si, ja ne sijaitsevat eturin-
teiden alaosasta ja hotellin 
läheisyydestä. Asiakkaiden 
toiveista pulkkamäki löy-

tyy nyt myös rinteiden ylä-
osasta, helpon kulkuyhtey-
den päästä, johon on hotellin 
pääovelta matkaa vain noin 
100 metriä. Kannattaa myös 
muistaa, että hotellin vieres-
sä on luistelukenttä, joten te-
kemistä riittää koko päiväk-
si. 

Ravintola Puro tarjoaa 
maukasta ruokaa jokaiseen 
makuun. Lounaan ja päiväl-
listen ohella tarjolla on piz-
zoja ja hampurilaisia sekä 
à la carte -menun herkulli-
sia makuja. Tule testaamaan 
keittiömestarin kuukausit-

tain vaihtuva menukokonai-
suus! Hyvän aterian päättää 
jälkiruoka, joten kannattaa 

tulla maistamaan, vaikka 
mustikkavanukas valkosuk-
laamyslillä. 

Muotimaailman uusista tuulista nähtiin näyte Pietan Puotin ja UrheiluAnkkurin yhteisessä muotinäytöksessä. 

Urheiluvälineitä ja -asuja esittelyssä. 
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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.

BUSSILIIKENNE
SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

* IC 28 Helsinkiin lähtee klo 18.04, 
** IC25 Helsingistä saapuu klo 18.22
1) ajetaan myös kesällä
2) ajetaan ajalla 2.12.2016 – 17.4.2017, pikavuoro 
SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin 
ajetaan vain viimeisenä 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 16:35 I 18:30

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ 
BUSSILIIKENNE 

OYS
Oulun lentoasema

Oulun linja-autoasema

Iso-Syöte ala-asema
Hotelli Iso-Syöte

Pudasjärven linja-autoasema

Hotelli Pikku-Syöte

Syötekylä, kylätalo
Pikku-Syöte ala-asema

Katso edulliset 
nettitarjouksemme

www.matkahuolto.fi

Ku
va
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o 
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Pudasjärveltä pääsee 10.2. alkaen 
perjantai-illaksi Iso-Syötteelle 
laskettelemaan. Iltamäki on 

monille tuttu vuosien takaa, mutta 
menneinä kausina yhteiskuljetus 

ja järjestetyt iltalaskut ovat 
puuttuneet. Pudasjärven 

liikuntatoimen Ismo Miettinen 
polkaisi toiminnan Nevakivi Oy:n 

kanssa jälleen käyntiin. 

-Liikuntapalveluiden tehtävä on mahdollistaa 
kaupunkilaisten liikunnan monipuolinen harras-
taminen. Syötteellä on todella hienot ja moni-
puoliset liikuntamahdollisuudet ja yhteistyössä 
paikallisten toimijoiden kanssa saamme tuotua 
Syötettä lähemmäksi pudasjärveläisiä, Miettinen 
kommentoi.

Hiihtokeskus Iso-Syötteellä ollaan innois-
saan tarjoamassa iltamäkeä Pudasjärveläisille. 

-Haluamme ehdottomasti tukea paikallisten 
liikkumista ja vapaa-ajan toimintaa! Perjantain 
iltamäki on loistava tilaisuus saada useita tunte-
ja hyvää laskua edulliseen hintaan, kertoo Hiih-
tokeskus Iso-Syötteen aluejohtaja Jussi Kiiskilä.

-Vaikka kuljetus on tarkoitettu kaikenikäisil-
le, koemme sen erityisesti innostavan lapsia ja 
nuoria tunturiin liikkumaan. 

Hissilippujen ja välinevuokrien hinnat on las-
kettu paikkakuntalaisille minimiin, jotta mahdol-
lisimman moni pääsisi tunturiin harrastamaan.

Iso-Syötteellä on jo useamman vuoden ajan 

satsattu junioreiden viihtyvyyteen. Lumimaan 
rinteet sekä SnowParkin suorituspaikat ovat 
heille omiaan. Lisäksi Iso-Syötteen laskutalli Air-
force on monelle iso juttu. 

-Maksuttoman Airforcen ajatus on auttaa 
lapsia ja nuoria löytämään laskukavereita ja viih-
tymään paremmin rinteissä, Kiiskilä kertoo. 

Tällä kaudella talliin kuuluu jo yli 80 jäsentä, 
joista reilu puolet on alakouluikäisiä. 

Bussikuljetus Syötteelle lähtee Pudasjär-
ven linja-autoasemalta perjantaisin kello 16 ja 
paluukyyti lähtee Syötteeltä noin kello 21.15. 
Edestakaisen kuljetuksen hinta on 11euroa. Il-
moittautumiset kyytiin toivotaan Nevakivelle 
keskiviikkoon kello 16 mennessä. Bussilippu oi-
keuttaa hissilipun alennettuun hintaan.

Ilmoittautumiset:
nevakivi@nevakivi.fi tai 08-822 052
Hiihtokeskus Iso-Syöte iltalippu klo 17-21
Lapset (7-12 v.) 10 € 
Nuoret (13-17 v.) 13 € 
Aikuiset 15 € 
Välinevuokra (kaikki välineet) 10 €

Lisätietoja:
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
aluejohtaja Jussi Kiiskilä
jussi.kiiskila@isosyote.com  
050 543 5408

Pudasjärven Liikunta- ja 
hyvinvointisuunnittelija Ismo Miettinen
ismo.miettinen@pudasjarvi.fi 
040 621 1889

Iso-Syöte ja liikuntatoimi 
aloittavat perjantain iltamäet

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

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 ote-
taan mittaa vain itsestä ja nautitaan luonnosta. Seit-
semän päivää soiden ja vaarojen sylissä taittaa talven 
selän leppoisalla tavalla. Tervetuloa sujuttelemaan!

Rajalta rajalle -hiihto

RR 1:    8. - 14.3.2018
RR 2:  9. - 15.3.2018
RR 3:  10. - 16.3.2018
RR 4:  11. - 17.3.2018

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

Lisätietoa: Ranuan kunta / RR koordinaattori puh. 0400 176 792, anitta.jaakola@ranua.fi
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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  
20.2.2017–12.3.2017 JA  

14.–17.4.2017 JOKA PÄIVÄ

Villisiat, jääkarhut ja pedot klo 12.30
Saukot klo 14.00

POSIO Maaninkavaarantie 3
KUUSAMO Huoparintie 1
pentik.com

Kevään tapahtumat
myymälässämme:
24.2.-5.3. Ystävämyynti
6.-12.3. Kevätmarkkinat
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www.sahkokivela.fi

LAADUKKAAT 
ILMALÄMPÖPUMPUT 

ASENNETTUNA

Monipuolista sähkö- ja 
kylmäalan huoltopalvelua

Myös vesi-ilma-lämpöpumput
hannu@sahkokivela.fi

Huollamme kaikenmerkkiset ilma-, maa- ja poistoilmapumput
Myös sähköasennukset

Lataa Pivo puhelimeesi, saat 
enemmän irti omistaja-

asiakkuudestasi
OP Pudasjärvi tarjoaa omistaja-asiakkailleen ja 
Pivo-mobiililompakon käyttäjille vuonna 2017

• valuutanvaihto konttorissa kuluitta (kertaetu)
• vakuudellisen luoton toimitusmaksusta 50 euron alennus   
 (kertaetu)
• Vakavan sairauden turvasta 20% alennus 6kk:n ajalle
• Lakipalveluista 50 euron alennus (kertaetu)
• uudelle omistaja-asiakkaalle opintolaina ilman toimitusmaksua

Edut saat käyttöösi 
Pivo-mobiililompakkosovelluksesta

Havannan Kuu komedia 
Taivalkosken Teatterissa 

Taivalkosken teatterissa esi-
tetään parhaillaan Havan-
nan kuu -komediaa. Ensi-ilta 
oli lauantaina 4.2. Sen jäl-
keen on kaikkiaan 16 esitystä 
aina sunnuntaihin 26.3. saak-
ka. Havannan kuu on kome-
dia parista Jukolan ghetossa 
majailevasta pikkurikollises-
ta, jotka päättävät yksissä 
tuumin kidnapata monimil-
jonäärin Taina-tyttären ja 
vaatia tämän jälkeen ”luntti-
lappua” eli lunnaita. Kumpi-
kaan Häkkisen veljeksistä ei 
ole ihan penaalin terävimpiä 
kyniä, joten sählinkiä riittää. 
Veljekset majailevat Citta-
rin lihatiskillä työskentele-
vän Piken luona, ja juonen-
kuvioissa ovat mukana vielä 
Jukolassa hautaustoimistoa 
pyörittävä Juuli, tämän nar-
kolepsiasta ajoittain kärsivä 
apuri Hoss, paikallinen ka-
raokekuningas Allu sekä tä-
män poliisivaimo Leila.

Haaveissa siintää Havan-
na, ja sinne matkattaisiin 
lunnasrahojen turvin. Miten 
mahtanee käydä? Onnistuu-

ko panttivankisuunnitelmat, 
vai löytyykö onni sittenkin 
omalta sohvalta pizzalaati-
kon ja kaljatölkin äärestä? 

Ohjaaja Hanna-Leena 
Metsävainion mukaan näin 
talven pimeydessä mieli kai-
paa lämpöön. Olisi ihanaa 
unohtaa lumityöt, pyykit 
ja pimeät illat, upottaa jalat 
hiekkaan ja nauttia Havan-
nan kuumista rytmeistä. 

-Tarttee ihmisellä olla 
unelmia, kuten näytelmän 

Make Häkkinen toteaa. 
Havannan Kuusta haa-

veilu saa tässä näytelmässä 
aikaan lumipalloefektin, jos-
sa jokainen tavoittelee omia 
unelmiaan. 

Tervetuloa viihtymään, 
nauttimaan ja seuraamaan, 
päästäänkö haaveiden Ha-
vannaan vai jatkuuko haa-
veilu ainiaan.

Pertti Parkkila

Jamppa ja Make yrittää houkutella Allua mukaan keikalle!

Hoss löysi Juulin arkusta, taustalla alamaailman mies Allu!

Meillä on myynnissä monenlaisia 
loma-asuntoja valmiina ja hyviä 
rakennuspaikkoja. Voimme suunnitella
yksilöllisen asunnon kanssanne. 

Kysy lisätietoja: puh. 040 557 6657 | jorma.paaso@jopera.fi | www.jopera.fi

Loma-asuntoja
Iso-Syötteellä

2h+s, 36 m²
+ parvi 18 m²
velaton hinta:

107 800 €

3h+s, 54 m2
velaton hinta:

131 500 €
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Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

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

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

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

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

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

lounaspöytä: herkullista kotiruokaa seisovasta 
pöydästä - joka päivä.

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

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

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

Pytkynharjun kahvila
Syötekyläntie 382, Syöte. 

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

6 km Iso-Syötteeltä 
Pudasjärven suuntaan.

Herkulliset kotona leivotut munkit, 
myös pikkusuolaista.

Matkamuistoja, 
käsitöitä.

Tervetuloa viihtyisään 
Pytkynharjun latukahvilaan tauolle!

Olemme facebookissa! 

Avoinna joka päivä klo 10-16.

Syötteen ladut 
pidetään hyvässä kunnossa

Kartassa punaisella ruksilla poistettu latuosuus ja violettiviiva osoittaa uuden ladun.

Syötteen alueen maisemista 
löytyy hiihtoreittejä kaikki-
aan jopa 120 kilometrin ver-
ran. Laduilla voi suksia joko 
perinteisellä tai luistelutyy-
lillä. Latuverkosto kiertää 
Syötteen kansallispuiston 
alueella ja tällä hetkellä la-
duista on huollettuina ja hy-
väkuntoisina 90 kilometriä.

-Viikolle 8 mennessä ovat 
kaikki ladut huollettuja ja 
kunnostettuja, kertoi Jari 
Särkelä Syötteen Maansiirto 
Oy:stä. 

Särkelä on tehnyt ja huol-
tanut Syötteen latuja vuo-
desta 2007 lähtien. Kulumas-
sa oleva talvi ei ole hänen 
mukaansa läheskään niin lu-
minen kuin muutamat edel-
lisvuodet. 

-Varsinkin alkutalvi oli 
ongelmallinen, joten latu-
ja päästiin tekemään vasta 
marraskuun alkupuolella, 
latuyrittäjä mainitsi ja kertoi 
hiihtävän itsekin talven mit-
taan Syötteen laduilla 500 - 
600 kilometriä. 

Syötteen alueella on aika 
paljon valaistuja ja niin sa-
nottuja koiralatuja. Koirala-
duilla voi hiihtää rakkaiden 
lemmikkiensä kanssa. Särke-
län mielestä koiraladut eivät 
mitenkään eroa muiden la-
tujen kunnossapidosta. Va-
laistujakin latuja on useita 
ja joillakin niistä voi liikkua 
myös jalkaisin.

Latuyrittäjällä on käytös-
sään kolme latukonetta, joil-
la hän saa ladut tehtyä ja 
myös pidettyä hyvässä kun-
nossa. Yrittäjä Särkelä seuraa 
päivittäin säiden vaikutuk-
set kuhunkin yli 30 hiihto-
lenkkiin ja toimenpiteet ovat 
säätilanteen mukaiset. 

-Ladut pidetään erittäin 
hyvässä kunnossa, yrittäjä 
Särkelä lupaa. 

Reittimuutoksia
Kaupungin liikuntapaikka-
mestari Heino Ruuskanen 
kertoi Iso Syötteen alueen la-
tureitistöön tehdyistä pienis-
tä muutoksista menneisiin 
talviin. Romevaaran ladun 
kunnossapitoa ei enää toteu-
teta. Tilalle on syksyn aikana 
kaupungin ja Metsähallituk-
sen yhteistyönä suunnitel-
tu ja ensimmäisen vaiheen 
toteutus tehty Iso-Syötteen 

ympärysladusta.
Iso Syötteen tunturin ym-

päryslatu tulee hiihtokäyt-
töön viikosta seitsemän al-
kaen. Ympärysladun uudet 
latuosuudet ovat SM – 3 
km:n ja 5 km:n latujen oi-
kaisut ja Romevaaran ja Iso 
Syötteen välistä alas Pytkyn-
harjun ladulle. SM latujen oi-
kaisuilla reitin vaativuusta-
so on helpon ja keskivaikean 
välillä. Kartassa punaisella 
ruksilla poistettu latuosuus 
ja violettiviiva osoittaa uu-
den ladun.

Murtomaahiihtäjille on 
tarjolla digitalisoidut info-
taulut eri puolilla Syötteen 
aluetta ja myös latujen var-
silla. Niistä saatava info löy-
tyy myös Syötteen nettisi-
vulta, josta näkee helposti, 
milloin ladut on viimeksi 
huollettu ja missä latukone 
on liikkeellä esimerkiksi lu-
mipyryn jälkeen.

Hiihtoa harrastaville on 
Syötteen alueella tarjolla 
monen pituista ja maastois-
ta latua.  Pisin latureitti on 
13 kilometrin pituinen Naa-

Iso-Syötteen ympäryslatu 1:16000
© Metsähallitus 2013 9.11.2016 8:19:48
© Maanmittauslaitos 1/MML/13

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

XX

mangan kierros. Kattavan 
latuverkoston ehkä hienoim-
mat maisemat avautuvat 
Ahmavaaran takalenkiltä.

Lunta ja talvista teke-
mistä Syötteen alueella riit-
tää pitkälle kevääseen saak-
ka. Talvilomaviikot ovat 
taas pyörähtämässä käyntiin 
ja Syötteen matkailuyrittä-
jät odottavat lomalaisia viih-
tymään niin rinteille, hiihto-
laduille, moottorikelkka- ja 
lumikenkäreiteille, jotka on 
merkattu ja laitettu viimei-
sen päälle kuntoon.
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Hiihtolomilla on viikko-ohjelmassamme 
paljon mukavaa touhua koko perheelle. 

Tervetuloa viihtymään ja virkistymään 
Pikku-Syötteelle! 

PIKKUSEN HYVÄT PUJOTTELUKISAT 

– Pikku-Syötteen Pikku-Puikat lauantaisin!

VOITA GOPRO ACTIONKAMERA!

 www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai p. 08 815 4000

Muhos

Matkasi 
varrella!

Nivala, Raahe, Iisalmi, 
Kiiminki, Kokkola

Alahärmä, Iisalmi, Kokkola, 
Kiiminki, Liminka, Muhos, Muurame, 

Pietarsaari, Raahe, Saarijärvi, 
Pori  ja Vaasa

@HalpaHalli

www.halpahalli.fi

Parin jääkarhujen lisäänty-
misen kannalta surullisen 
vuoden jälkeen uskalletaan 
Ranuan eläinpuistossa jo pik-
kuhiljaa taas uskoa tämän 
vuoden onnistumiseen. 

Kautta aikojen 2. eloon 
jäänyt Suomessa syntynyt 
jääkarhunpentu on mahtava 
joululahja eläinpuiston väelle 
ja 100 vuotta täyttävälle Ra-
nualle. 

Vankeudessa jääkarhu-
jen onnistunut lisääntymi-
nen on todella harvinaista –
ensimmäiset 24 tuntia ovat 
kriittisimmät; sen aikana kol-
mannes pennuista menehtyy. 
Puolet syntyneistä pennuista 
kuolee ennen viiden vuoro-
kauden ikää ja kuukauden 
kuluttua hengissä on noin 40 
prosenttia pennuista. Aiem-
pina aikoina suurin syypää 
heikkoon lisääntymismenes-
tykseen eläintarhoissa lienee 
ollut emon häiriintyminen 
ulkoisista ärsykkeistä ja sen 
myötä jälkikasvun hylkää-
minen tai jopa tappaminen. 
Ranuan eläinpuistossa emon 
ympäristön rauhoittaminen 
onkin koettu ensiarvoisen 
tärkeäksi ja jääkarhun pe-
särakennus ympäristöineen 
eristetty hyvissä ajoin en-

Eläinpuistoon syntynyt 
harvinainen jääkarhunpentu 

nen ennakoitua penikointia. 
Odotusaikana emoa ja nyt 
myös pentua seurataan kui-
tenkin tiiviisti nauhoittavi-
en valvontakameroiden sekä 
mikrofonien avulla. Valvon-
tanauhoja läpikäymällä pait-
si varmistutaan karhujen hy-
vinvoinnista, myös saadaan 
tärkeää tietoa niiden käyttäy-
tymisestä ja pennun kehityk-
sestä. 

Ranuan eläinpuiston Ve-
nus jääkarhu synnytti kak-
si pentua 25.11.2016. Emon 
hyvästä hoivasta huolimat-
ta toinen pennuista meneh-
tyi 10 vuorokauden ikäisenä. 
Pari päivää Venus huolehti 
elävän pentunsa lisäksi myös 
kuolleesta jälkeläisestään, 

kunnes söi sen. Tämä on 
luonnossa järkeenkäypää, sil-
lä pennun ruumiista emo saa 
ravintoa, jota ilman sen pi-
tää pärjätä vielä pitkän aikaa 
ja pesän hygienian kannalta 
kuolleen pennun syöminen 
on myös tärkeää.  

Elossa selvinnyt pentu 
painoi syntyessään noin puo-
li kiloa ja on kuluneen viiden 
viikon aikana saavuttanut jo 
noin 2-3 kilon painon. Muu-
taman kuukauden ikäisenä 
pennun oletetaan painavan 
jo lähemmäs kymmenen ki-
loa ja tuolloin, helmi-maalis-
kuulla, se pääseekin ensim-
mäisen kerran ulos emonsa 
kanssa. Asiasta ilmoitetaan 
yleisölle etukäteen. 
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Umpihankihiihdon MM-kisat 20. kerran:

Viime viikonloppuna 10.-
12.2. järjestettiin Umpihan-
kihiihdon MM-kilpailut 20. 
kerran juhlakilpailuna mitä 
parhaimmassa talvisäässä. 
Aurinko paistoi ja oli muu-
tama aste pakkasta, joka to-
sin yöleirin aikana laski 
20-25 asteeseen. Järjestäjät 
joutuivat täydentämään use-
aankin otteeseen polttopuu-
varastoaan, kun pakkasen 
vuoksi puuta kului kilpaili-
joiden nuotioissa ennakoi-
tua enemmän. Tänä vuonna 
hanki kantoi hiihtäjiä, vain 
viitisen senttiä sukset uppo-
sivat, kertoivat hiihtäjät. Sa-
moin sunnuntaiaamuna lop-
purutistuksen aikana hiihtoa 
helpotti suuresti, kun hanki 
kantoi. 

Hiihtämään lähdettiin 
Hotelli Pikku-Syötteeltä ja 
sujuteltiin Kellarilammen, 
Saarilammen, Röyvänvaa-
ran ja Iinattijärven kautta 
yöleirille, joka sijaitsi Rojo-
lan pihapiirissä ja läheisessä 
mäntymetsikössä. Perusreit-
ti oli noin 30 kilometrin pi-
tuinen. Lisärastien kiertämi-
nen tiesi reilun 10 kilometrin 
lisälenkin. Rastit sijaitsivat 
alueen talousmetsässä muun 
muassa Saarilammella, Röy-
vänvaarassa, Matkavaarassa 
ja Kummussa. Rasteja kilpai-
lijat luonnehtivat vaikeik-
si ja esimerkiksi suksitehdas 
Pelkosen joukkueen jäsenet 
kertoivat onnella ja hyväl-
lä tuurilla vastausten arvaa-
misessa olevan liian suuri 
merkitys. Järjestäjät taas sa-
noivat kysymysten olleen 
Suomi 100 vuotta teeman 
mukaisia ja Suomen histori-
aan perehtymisestä olisi ol-
lut vastausten tietämisessä 
suuri apu.

Kokonaiskilpailussa 9. si-
joittuneen Metsäläisten jouk-
kueen jäsenet kertoivat, että 
oli kunnia-asia käydä kaikki 
rastit läpi. Matkaa heille ker-
tyi lauantaina 42 kilometriä.

Osa joukosta, eli noin 45 
kilpailijaa, läksi taipaleelle 
jo perjantai-iltana. Yöpymi-
nen oli Kellarilammella. Per-
jantain lähtömahdollisuus 
on ollut käytäntönä viimeis-

ten kahdeksan vuoden ajan. 
Heille lauantain hiihtomatka 
oli sitten huomattavasti ly-
hyempi, kuin muilla. 

Sunnuntain loppurutis-
tuksessa oli erittäin hyvä 
keli. Hiihtämään lähdettiin 
Rojolan yöleiristä ja palat-
tiin samaan paikkaan, jossa 
oli maali. Sieltä kilpailijoita, 
perässähiihtäjiä ja huoltajia 
kuljetettiin kuudella linja-
autolla Pikku-Syötteelle, jos-
sa oli saunominen, ruokailu 
ja palkintojen jako. Uutena 
tänä vuonna oli sunnuntai-
aamuna maalialueella Rojo-
lassa 20-vuotisjuhlahiihdon 
ja Suomi 100 vuotta -mer-
keissä yleisölle ruokatarjoi-
lu, jota mahdollisuutta käyt-
ti satakunta henkeä. 

Naisten osuus  
kasvussa
Kilpailuun osallistui 290 
hiihtäjää, heistä noin 60 
oli naisia eli heidän osuus 
on noussut huomattavasti. 
Joukkueita oli yhteensä 62, 
joista neljä keskeytti. Yksi-
lökilpailuun osallistui 31, 
joista yksi joutui keskeyt-
tämään. Uutena oli Um-
pihankineuvoksien hiihto 
lauantaina, johon osallistui 
10 hiihtäjää. 

Kaikkiin 20. kisaan osal-
listuneita oli nyt mukana 
kuusi; Edvin Honkanen, 
Jouni Laaksonen, Antti 
Lähteinen, Eero Honkanen, 
Taisto Tuomivaara ja Pent-
ti Kaijala. Heitä muistet-
tiin lauantai-illan yleisöti-
laisuudessa ja sunnuntaina 
heidät nimitettiin Selkosten 
sankareiksi. Samoin 10 ker-
taa osallistuneita uusia um-
pihankineuvoksia palkit-
tiin 20 kilpailijaa. 

Tänä vuonna joukkue-
kilpailun voiton vei Lasku-
varjojääkärikillan viisihen-
kinen joukkue, osallistujat 
eri puolilta Suomea, toi-
sena Kuusamo Finn Gri-
pin 4-henkinen joukkue ja 
kolmantena 13 Nahjukset 
5-henkeä Keski-Suomes-
ta. Pudasjärveläisistä jouk-
kueista paras oli neljännek-
si hiihtänyt Kiinteistöneliö. 
Metsäläiset hiihtivät tänä 
vuonna yhdeksänneksi. 
Pudasjärveltä ja pudasjär-
veläislähtöisistä koostunut 
ESJU UHH oli 16. Kolmen 
hengen naisjoukkue Kuu-
ratukat oli 29 ja neljän nai-
sen Kuukhaiset oli 46. sijal-
la. 

Yksilökilpailun voitti 
viime vuoden tapaan savu-
koskelainen Juha Julkunen. 

Pudasjärvisistä syötteeläi-
nen Juha Ronkainen oli 14 
ja jokaisessa kisassa muka-
na olleet Edvin Honkanen 
23., Pentti Kaijala 24 ja Eero 
Honkanen 26.

Kilpailijoista  
pidetään huolta
Kilpailijoita seurattiin 
Tracker- gps- paikannus-
laitteilla ja heidän sijain-
tipaikka ja kulkureitti oli 
kilpailun ajan nähtävissä 
Umpihankihiihdon inter-
net-sivustolla.

Yksilökilpailijan ja jouk-
kueen pakollisiin varus-
teisiin kuului perinteinen 
kompassi. Monella joukku-
eella oli käytössään omana 
lisävarusteena ranteeseen 
kiinnitettävä gps-laite, jon-
ka avulla saattoi muun mu-
assa seurata omaa etene-
mistään ja kulkunopeutta. 
Hyvään suoritukseen pyr-
kivälle kilpailijalle on tär-
keää pystyä pitämään kul-
kunopeus mahdollisimman 
tasaisena uuvuttamatta it-
seään. Voimia tuli säästää 
viimeiseksikin kisapäiväk-
si varsinaiselle umpihan-
kihiihto-osuudelle, jossa 
kisailijoista puristettiin vii-
meisetkin voimanrippeet. 

Joukkue- ja yksilösarjojen palkintojen saajat yhteiskuvassa.

Kiinteistöneliön joukkue rastitehtävän kimpussa.

Selkosten sankareiksi nimettiin kaikki 20 kisaa käyneet Antti Lähtei-
nen, Taisto Tuomivaara, Pentti Kaijala, Jouni Laaksonen ja Eero Honka-
nen. Kuvasta puuttuu Edvin Honkanen. 

Yksilösarjan voittaja Juha Julkunen sunnuntain pikataipaleella.

Kisojen suojelija ylijohtaja Terttu Savolainen kertoi olevansa jo toista 
kertaa vierailemassa kisatapahtumassa. Vierellä kilpailun johtaja ja 
lauantai-illan tilaisuuden juontaja Heino Ruuskanen. 

Kuukhaiset lähdössä taipaleelle Pikku-Syötteellä. Katja Siekkinen, Jenni Ylilehto, Jenni Peltoniemi ja Lil-
ja Kettunen.
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HIIHTOLOMILLE 
parhaat eväät Pudasjärven 

K-supermarketista

Lomatontti 
omaksi tai vuokralle

Pudasjärven kaupunki myy 
ja vuokraa vapaa-ajan tont-
teja Syötteen alueelta. Kau-
pungilla on Luokkavaaran 
alueella 50 rakennuspaik-
kaa. Tonttien koko on kes-
kimäärin 1500 neliömetriä 
ja enimmäisrakennusoike-
us on 175 kerrosneliömetriä. 
Tontille saa rakentaa enim-
millään kaksi huoneistoa kä-
sittävän lomarakennuksen.

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

- Syötteen alueen palve-
lut ovat myös lähellä, esi-
merkiksi lähimpään kaup-
paan on maanteitse matkaa 
vain noin puoli kilometriä. 
Monille tutut urheilijat, Suo-

men lentopallomaajoukku-
een päävalmentaja Tuomas 
Sammelvuo ja ammattijää-
kiekkoilija Mikael Granlund 
ovat jo varanneet tonttinsa 
Vemmeltien varresta. Tontin 
voi halutessaan varata myös 
sähköisesti. Kaupungin net-
tisivuilta löytyy asiasta lisä-
tietoja, muun muassa kar-
tat ja rakentamistapaohjeet, 
muistuttaa Mattinen.

Luokkavaarasta avautuvat upeat maisemat Iso-Syötteen tunturiin.

Juhlailta yöleirin 
vieressä
Lauantaina järjestettiin ilta-
juhla kilpailijoiden yöleirin 
vieressä Rojolan pihapiiris-
sä. Juhlatilaisuuteen osallis-
tujille oli järjestetty linja-au-
tokuljetus Pudasjärveltä ja 
Syötteen alueelta. Erikseen 
oli järjestetty kuljetus kuu-
delle Veteraanille ja huolta-
jille. Lisäksi huoltajia ja kil-
pailijoiden perheenjäseniä 
tuli tilaisuuteen omilla au-
toilla. 

Juhla aloitettiin Finlan-
dia -hymnillä. Kisojen suo-
jelija ylijohtaja Terttu Savo-
lainen kertoi kisan olevan 
sisukkaiden ja sitkeiden 
naisten ja miesten laji. Suo-
malaisen yhteiskunnan me-
nestys ja itsenäisyys on ra-
kentunut näiden perustalta. 
Umpihankihiihto sopii Pu-
dasjärvelle vertaansa vailla 
olevien luonnon olosuhtei-
den vuoksi. 

-Luonnosta, hiljaisuu-
desta ja rauhallisuudesta on 
tullut Suomelle ja erityises-
ti Pohjois-Suomelle matkai-
lun kilpailuvaltti. Äskettäin 
ilmestyneen tutkimuksen 
mukaan metsän myönteiset 
terveysvaikutukset alkavat 
näkyä kaupunki-ihmisessä, 
kun metsässä vietetään vä-
hintään viisi tuntia kuukau-
dessa. Jo 10 minuuttia met-
sässä laskee verenpainetta. 

-Umpihankihiihto so-
pii hyvin Suomen itsenäi-
syyden juhlavuoden tapah-
tumaksi, sillä itsenäisyyden 
alkuaikoina kuin myöhem-
minkin näillä saloilla on lii-
kuttu talvisin suksilla kym-
meniä kilometrejä kouluun 
ja asioille, totesi Savolainen. 

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen esitti kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Vesa Riekki. 

Yhteislauluna laulettiin 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntalaulu. Kuusi umpihan-
kineuvosta, jotka ovat osal-
listuneet kaikkiin 20 kisaan, 
olivat yhtä aikaa lumesta ra-
kennetulla esiintymiskorok-
keella. Heidän puolestaan 
puhui Taisto Tuomivaara ja 
hänen puhettaan täydensi 
Eero Honkasen huumoripi-
toiset kommentit. Kaikkiaan 
umpihankineuvoksia juon-
taja ja kisojen johtaja Heino 
Ruuskanen kertoi nyt olevan 
124 henkilöä. 

Luontoaiheisen iltahar-
tauden piti kirkkoherra 
Timo Liikanen osallistuen 
yhtenä esilaulajana tilaisuu-
den lopuksi yhteisesti laulet-
tuun Suojelusenkeli lauluun.

Kilpailijoilta saadun pa-
lautteen perusteella he olivat 
erittäin tyytyväisiä järjeste-
lyihin ja itse kisaan. 

Heimo Turunen 
Kuvat Juha Nyman, Antti 
Lehto, Heimo Turunen

Joukkuesarjan voittajajoukkue Laskuvarjojääkärikilta tulossa maaliin.

Pudasjärveläislähtöisistä koostunut ESJU UHH oli 16. Nuotion äärellä 
vieraineen; Tapio Iinatti, Kalervo Lassila, Markus Vahtola, Merja Hai-
pus, Sirkka Anttila, Teijo Iinatti, ja jari Pukki. 

Metsäläiset ovat sijoittuneet kärkeen joka vuosi, nyt tuli 9. sija. Mu-
kaan oli saatu myös 17-vuotias Iiro Viuhkola ensikertalaisena mukaan. 
Hän lienee ollut samalla nuorin osallistuja. Iiro kertoi opiskelevansa 
Metsäkoneen kuljettajaksi Taivalkoskella. Miehet iltanuotion äärel-
lä Kalevi Särkelä, Kari Jylhänlehto, Jukka Särkelä, Iiro Viuhkola ja isä 
Juha Viuhkola, joka oli 9. kertaa mukana. 

Täysi kuu valaisi Rojolan männikössä iltanuotiolla kokoontuneita kil-
pailijoita (kuva otettu käsivaralla). 

Kai Olander, historian ensimmäinen kilpailuun ilmoittautuja vuonna 
1998. laulamassa yhteislaulua tapahtuman idean isän Heikki Haavi-
kon kanssa. 

LISÄÄ KISOISTA: 
kisakokemuksia ja valo-

kuvia ensi viikon lehdessä



20 nro 7PUDASJÄRVI -lehti 17.2.2017

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

Ambulanssi Hätänumero 112

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

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

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

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

Autopesupalvelut
 •  Teboil Pudasjärvi 08 821 430
 •  Pudas-Kone Oy 08 822 415

Caravan alue
     •  Syöteresort Caravan
          0400 499 215

Hammashoitola
     • Pudasjärvi 040 826 6541
     • Taivalkoski 040 860 9006

Hinauspalvelut
     • Ietin rattaat 0400 389 015
     • Syötteen Maansiirto
          0400 374259
     •  Esa Särkelä Ky 
  040 5810 386

Hevospalvelut/Ratsastusta
     • Kelosyötteen Talli
      040 501 2895

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

Hostellit, retkeilymajat
     • Syötteen Kyläyhdistys
      retkeilymaja 045 673 3418

Kahvilat
     • Central Cafe, Pikku-Syöte
    044 799 5195
     •  Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     • Hotelli Pikku-Syöte
       08 815 4000
     • Kelosyötteen Kotakahvio
  040 765 4202
     • Pytkynharjun Kahvila 
  0440 996 909
     •  Syötekylän Kauppa
         0440 322 652
     •    Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
     •    Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668
     •    SyöteResort Pärjänkievari
          0400 499 216

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

Kansallispuisto
     • Syötteen kansallispuisto
          040 583 1608

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

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

Kiipeilyseinä
     • Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

Kivikoruja
     • Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
     •  Syötteen Eräpalvelut
         050 528 6441

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

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

Kuntosali
     •   Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

Kynsihoitola
     • Tarjan Kynsistudio
         Syötekylän Kaupalla
         040 733 0100

Leirikoulut
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

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

Matkahuoltoasiamies
 • Syötekylän Kauppa
          0440 322 652
     • AarreArkku 050 386 8660

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

Majoitusvälitys
     • Syötteen keskusvaraamo
         08 823 400

Matkailu
     •  Syötteen Matkailuyhdistys
         Soile Pitkänen 0440 204 262

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

Observatorio
     • Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

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

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

Polttoaineet
     • Syötekylän Kauppa
         0440 322 652

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

Pudasjärven Kaupunki
     • 08 5875 5300

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

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

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

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

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

Safaritalo
 •  Arcticson 040 708 6704   
  • Urheilu Ankkuri 040 375 557 
     • Pietan puoti (naisten vaatteet) 
  044 721 110

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

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

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

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

Tilausliikenne
     • Nevakivi Oy 08 822 052

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

Urheiluvälinekaupat:
     • Urheilu Ankkuri 
  040 375 557 
     • Kesport Pudasjärvi 
  0400 198 410

201714 SYÖTETALVINENTALVINEN
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. ravintolameritapizzakebab@hotmail.com

9,50 € arkisin klo 10.30-14.00
KOTIRUOKALOUNAS

PALVELEMME: 
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

LOUNAS- JA RAVINTOLAPALVELUT

MYYDÄÄN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

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

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

PALVELU-
HAKEMISTOSTA

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Pudasjärven Urheilijoiden 
Uintijaosto järjesti 29.1. en-
simmäiset uintikisat tälle 
vuodelle ja mukana oli yh-
deksän uimaria. Seuraavat 
kisat pidetään 26.2, johon 
toivotaan runsaasti osallis-
tujia. Uudet uimarit ovat ter-
vetulleita mukaan, etuina 
on mm. ilmainen uinti ker-
ran viikossa ja uimalasit saa 
jokainen, joka osallistuu vä-
hintään kahteen kilpailuun. 
Kolmeen kilpailuun osallis-
tuneet palkitaan huhtikuus-
sa pokaaleilla.

Tulokset
Pojat 4v. Vapaa 10m Eemeli Ylileh-
to 36.7. Pojat 6v. Vapaa 25m Severi 
Lauri 48.3. Tytöt 7v. Vapaa 15m Iiris 

Uintikisa Puikkarissa

Piri 30.9. Tytöt 9v. Vapaa 25m Sara 
Leino 27.0. Pojat 9v. Vapaa 25m Elias 
Ylilehto 3 9.0. Tytöt 10v. Vapaa 25m 
1. Ronja Ylilehto 27.5, 2. Selena Steni-
us 41.3. Tytöt 11v. Vapaa 25m Ven-
la Leino 22.4. Tytöt 11v. Selkä 25m 

Venla Leino 26.7. Pojat 12v. Vapaa 
50m Joonas Muranen. Tytöt 13v. Va-
paa 100m Sofia Harju 1.55.3. Tytöt 
13v. Selkä 50m Sofia Harju 1.03.6. 
Tytöt 13v. Rinta 50m Sofia Harju 
1.08.5.

Vuoden ensimmäisessä uintikisassa oli mukana yhdeksän 
uimaria. 

ANNETAAN

Annetaan iso kirjahylly, haetta-
vana taajamasta, os. Kantoku-
ja. P. 040 8677 446.

Myytävänä kuivaa koivuhalkoa, 
katkaisupituus 33 cm. P. 046 
953 6138.

Swipe- ja 
BioSwipe-kodin-
hoitotuotteita 
Sinulle myy 

Pudasjärvellä
HomCare-jälleenmyyjä 

Egne Tomingas
040 190 6096

egne.tomingas@gmail.com
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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
”Tykkyä Syötteellä ja muita maisemia” Eero Österbergin maalauksia Syötteen 
luontokeskuksella 2.2.-31.3. klo 10.00-16.00.
Maalauksia - Maria Ronkainen 2.-28.2. Näyttely avoinna ma-ke klo 15-20, la-su klo 
13-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - AS MOON/2 la 18.2. klo 12.00 Tuomas 
Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 20.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Finnhits-yhteislauluilta ma 20.2. klo 18, Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Tietsikka-info ke 22.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 22.2. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
KurenTanssi 2017 tanssitaan jälleen Tuomas Sammelvuo-salissa la 25.2. klo 17, Tuuli-
myllyntie 4, 93100 Pudasjärvi.
Kaukalopallo-puulaaki la-su 25.-26.2. klo 9, Suojalinnan kaukalo, Urheilutie 2.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 27.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Sirkka ja Sylvi - Kajaanin kaupunginteatterin kiertuenäytelmä ma 27.2. klo 
18-19, Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Tietsikka-info ke 1.3. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 1.3. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 6.3. klo 9-9.15. Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ti 7.3. klo 16-21.30, Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Tietsikka-info ke 8.3. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 8.3. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 13.3. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Tietsikka-info ke 15.3. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 15.3. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1. Taivalkosken Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 19.2.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Pudasjärven Perhokalastajat Ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
Ravintola Meritassa 

pe 24.2.2017  klo 18.00.
Johtokunta

Koskenhovilla su 19.2.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

Havannan Kuu
Kirjoittaja 
Tapani Bagge
Ohjaaja 
Hanna-Leena 
Metsävainio

KOMEDIA

TEATTERILLA JOKI-JUSSIN 
ALAKERRASSA

Kauppatie 11, Taivalkoski

Pe  17.2. klo 19.00
Su  19.2. klo 15.00
Pe  24.2. klo 19.00
La  25.2. klo 17.00
Su  26.2. klo 15.00

Pe  10.3. klo 19.00
La 11.3. klo 17.00
Su  12.3. klo 15.00
Pe  17.3. klo 19.00
Su  19.3. klo 15.00

Pe  24.3. klo 19.00
La  25.3. klo 17.00
Su  26.3. klo 15.00

MUUT ESITYSAJAT:

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat.
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

TAIVALKOSKEN KUNTA
Kansalaisopisto

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  
2 hlö 85€ 

Lauantaina 18.2.
Karaoke ja  wintti 

lippu 2 € klo 23.59 saakka, klo 24.00 alkaen 5 €

Perjantaina 17.2.
Karaoke ja  wintti lippu 2 €

TU
LO

SS
A: Lauantaina 4.3.

ARTTU WISKARI 
Tervetuloa!

Kisa-alueella tekemistä 
koko perheelle mm. hoijakka, 

pulkkamäki ja poroajelua. 
Pääsylippu 5€, alle 12 vuotiaat ilmaiseksi. 

Opastus Ylikiiminki-Hetekylä tieltä. 

Järjestäjä: Nuorittan Ns

NUORITTAN 
POROKISAT

II Erkki Pähtilän muistoajot/ 
Kultakelloajot 

Nuorittan Saarisuolla 
(Hetekyläntie 1797, Ylikiiminki) 
la 18.2. klo 11 alkaen.

Tervetuloa! 

TIEDOTUS JA KUTSU
Kaikki 15.3. mennessä v. 2017 kyläyhdistyksen 

jäsenmaksun maksaneet entiset ja uudet 
jäsenet osallistuvat TÄYTEKAKKUARVONTAAN.

Jäsenmaksu 10 € henkilö tai 20 € yhteisöt ja 
yritykset tukimaksu. 

Tilinro FI86 5360 0420 1031 71
Tervetuloa iloiseen ja toimivaan 

Kurenalan kyläyhdistyksen toimintaan!
Lisätietoa: Kerttu Simu p. 040 730 9481

Hallitus

Y
Y

Y

Y
Y

VUOSIKOKOUS 
su 26.2. klo 13.00 Pohjantähdessä.

SVS:n Pudasjärven osaston johtokunta

Suomi-Venäjä Seuran 
Pudasjärven osaston

Tervetuloa!

VIELÄ EHDIT MUKAAN! 

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

HALUATKO VAIKUTTAA OMAN 
KOTIKAUPUNGIN ASIOIHIN? 
TULE MEILLE EHDOKKAAKSI! 

PAIKALLA TANJA TIAINEN, 
OULUN PIIRIN 

PUHEENJOHTAJA. 

TERVETULOA 
EHDOKASKOULUTUS-

ILTAAN 
KAUPUNGINTALOLLE 

TO 23.2.2017 KLO 18. 

FINNHITS
YHTEISLAULUILTA

POPPIA, ROKKIA JA ISKELMIÄ
60-90 -LUVUILTA

Markku Kemppainen ja 
Marko Väyrynen

LAULATTAVAT sekä SÄESTÄVÄT kitaroin
Kulttuurikeskus Pohjantähdessä

maanantaina 20.2.2017 klo 18.00

VAPAA PÄÄSY - TERVETULOA MUKAAN
RENTOON MUSIIKKI-ILTAAN!

Järjestää Pudasjärven kaupunki/ kulttuuritoimi

Pudasjärven Reumayhdistys ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

ke 1.3. klo 14 seurakuntatalolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

KIRPPIS
to-pe 23.-24.2. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Pudasjärven Kajastus ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS
ma 27.2.2017, hallituksen kokous klo 14.00 

yleinen kokous klo 15, Kauralantie 3, Osviitta.
Tervetuloa! Hallitus

Tanssimatka
la 18.3. maaliskuun suurtansseihin 

Naapurivaaran huvikeskukselle. 
Sinitaivas ja 

Kyösti Mäkimattila & Varjokuva
Lähtö klo 18.00 S-market linja-autopysäkki. 

Matkan hinta 35 €, sisältää kyydin ja tanssilipun. 
Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) Eija Pihlaja 0400 765 180, 

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi 
Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat 

PUDASJÄRVI-lehti

KUNTAVAALIT 2017 EHDOKAS, 
varaathan ilmoituspaikkasi 
Pudasjärvi-lehteen ajoissa!

Heimo Turunen 
0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pertti Kuusisto 
040 195 1732

toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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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                                                                              

INVENTAARIOPOISTOJA

pkt

lapin rieskaset
ohra ja peruna

260 g

1,00
pkt

poprilli
grillimakkara 

400 g

0,99
pss

lihapyörykät
360 g

0,99

klapisirkkeli
terä 400 mm

150,-

moottorikelkan 
iso ahkio + aisa

250,-

moottorikelkan 
tukkireki

450,-

150,-
lasten/nuorten
potkukelkka

35,-

stiga
classic
rattikelkka

50,-
Duracel
paristot 8 kpl
aa ja aaa

10,-
rakentajan 
sanko
musta, kaatonokalla

5,-

airam
terästermos 1 l
vaalea, vihreä tai sininen

30,-

10,-

asser
moottorikaira 
150 mm

350,-

VAIN 3 kpl ERÄ!

VAIN 5 kpl ERÄ!

VAIN 3 kpl ERÄ!

VAIN 6 kpl ERÄ!

VAIN 4 kpl ERÄ!

VAIN 2 kpl ERÄ!

3 PKT

5 KPL

2 KPL

2 KPL

kuva viitteellinen
kuva viitteellinen

airam
leD pikkulyhty

Biolan
kylvö- ja 
taimimulta
12 l

4,95 pss

limsat 
0,5 l

lemon, jaffa tai ananas light

KEVÄT UUTTA! KEVÄT UUTTA! KEVÄT UUTTA!
luhta home

sisustuskorit

hofler pro
hiihto-
sormikkaat

12,90

naisten
ulkoilu-
käsineet

9,90kylpyhuoneen
mattoja
eri kuoseja

alkaen

10,90

miesten
royal Bokserit
3 kpl/pkt

15,90

MEILTÄ 

PAIKALLISTA 

KÄSITYÖTÄ

villasukat

KUKKIEN JA 

VIHANNESTEN 

SIEMENET 

SAAPUNEET!

puunhalkaisukone 
5 tonnin

150,-
VAIN 5 kpl ERÄ!

kuva viitteellinen

metsäsukset
+ sauvat
+ siteet VAIN 3 kpl ERÄ!

YHTEISHINTAAN

plo
1,69

sis. pantin 0,20

luhta home
päiväpeittoja

alkaen 160x240 cm

kuva viitteellinen
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Sadan vuoden 

tanssi -näytös

la 25.2.2017 klo 17 

Tuomas Sammelvuo -sali

lippu 10 e

-Kahvio-

KurenTanssit
la 25.2.2017 

klo 20.30-01.00

Tuomas Sammelvuo -sali

Aki Mäki &

10tanssi Band

lippu 10 e
-Kahvio-

   
  

www.kurentanssi.net  •  www.facebook.com/kurentanssi
Järjestäjät:  Iijoen Tanssijat, Pudasjärven Urheilijat, Pudasjärven kaupunki

Tanssin
riemua

Pudas järvellä!

Tervetuloa!

PE 24.2.2017 KLO 18.00-21.00 TANSSIKURSSI
 - VANHA TANGO JA HIDAS VALSSI • Koskenhovilla • Ensio Koivula • 10 €

Pilkkikilpailussa huikeat 

tavarapalkinnot kaikkina 

päivinä sijoitusten 

mukaan!

Suomen 

SUURIN
pilkkitapahtuma

Haalaritansseissa lauantaina

Anne Mattilala 25.3.

Souvarit pe 24.3.

mm. Talentista tuttu 

vatsastapuhuja 

Sari Aalto la-su

Pilkkikortit osoitteesta 

www.pilkkikorttirinki.fi!

15€
Pilkkikortti/

-arpa 

Arvottavien palkintojen 
yhteisarvo 82.493€

Pe 24.3.

iltapilkeissä 

ILOTULITUS!

Palkintoina 

VIISI 
upeaa autoa!

Pilkit juontaa 

Kalle Palander ja Jari Vesa.

Mukana esiintymässä mm. 

Harri Kirvesniemi,

Juha Mieto, 

Olli-Pekka Marttala, 

Jamppa Kääriäinen. 

Tanssikoulu Stage esiintyy 

ja HyväFiilis liikuttaa.

www.suurpilkit.fi

Pilkkimajoitukset:
040 358 3300

info@phtornio.fi
www.phtornio.fi

keskellä 

KAUPUNKIA!

Lu
pa
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HUIPPUESIINTYJÄT 

joka päivä!


