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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fima-pe 9-20 la 9-18 su 12-18

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

Naudan
kalvottomat 
ULKOFILE

895895

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

990990
kg

ULKOPAISTI

kg

Naudan
SYDÄN n. 20 kg/ltk

195195

10001000
3 kpl

kg

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

ohrarieska 
3 kpl 450 g  ja

perunarieska 
2 kpl 350 g

1,69
lettipitko
viipaloitu 

450 g

3,49
nakki

280 g

3,00
2 pkt

juhla mokka 
kahvi 

suodatinjauhatus 500 g

rajoitettu 

erÄ!

suodatinpussit 
1x4, 100 kpl

valkoinen ja ruskea

pally 
marie keksit 

600 g

1,49

2,49
pkt

2 pkt per talous

0,79

finish astianpesu-
konetabletti
110 kpl

13,90
pkt

fairy
500 ml

3,302 pll

6,95

comfort 
huuhteluaine 2 l

2,99
plo

bio luvil pesujauhe
1,84 kg

6,99
pkt

erittÄin hieno 
suomalainen shampoo
500 ml

4,952 pll

pkt

pss

pss

pkt

siivousmoppisetti

   kermajÄÄtelöt 1 l
mansikka, suklaa, tiikeri, minttu

vain 
sunnuntaina:

1,99 pkt

Panuman Poroajot
 ja koko perheen 

iloinen talvitapahtuma 
Su 23.2. 2014 klo 12 Pudasjärven Panumajärvellä 
* Kuuma, sekä yhdistetty yleinen ja tuntemattomien sarja  
*  Pääpalkintona aitoa Lemmenjoen kultaa 
*  Lapsille tarjoamme ilmaiseksi kivaa ohjelmaa: 
 poroajelua, hoijakka, liukumäki ym 
* Lapset pääsevät mukaan tekemään käsi-käteen-ketjua. Kisavieras
 joka arvaa ketjun pituuden, voittaa mukaansa aidon Panuma-Mollan 

Lue lisää www.panuma.fi 

Tiketti 5 € 
Lapset alle 
12v. ilmaiseksi Väliajalla: 

Lapsille leikkimieliset  
keppiporokilpailut

Panumajärvi ry, Kiiminki-Kollaja plk

SYÖTETALVINENTALVINEN
PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 - liitteenä

Näyttävät Vanhat
juhlivat arvokkaasti s. 3

Muuttuvat metsälait 
puhuttavat s. 11
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

tään maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoitukses-
ta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n ku-
luessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Toivo on elämän kirkkaiden ja iloisten sävyjen etsi-
mistä, katselemista ja kokeilemista. Toivo-nimeä alet-
tiin antaa lapselle nimeksi 1800- luvun puolen välin 
jälkeen. Vanhemmilla saattoi olla vakava toivomus saa-
da lapsi, joka oli heidän toiveidensa täyttymys. Toivo 
nimen antamisen voidaan ajatella olleen toivomus ja 
enne parempien aikojen koittamisesta. Toivolla on li-
säksi juurensa Korinttolaiskirjeen kolmen hyveen 
ryhmään, usko, toivo ja rakkaus. 

Toivo on elämää eteenpäin johdattava ja ohjaava 
voima, joka on koko ajan läsnä, niin tasapainon ja tyy-
tyväisyyden kuin ahdistuksen, epätoivon ja sekasor-
ron hetkellä. Toivon vahvistaminen ei ole ainoastaan 
jonkin ihmisen yksilöllinen tehtävä, velvollisuus tai oi-
keus. Tämä tehtävä kuuluu meille kaikille, koko ympä-
rillämme toimivalle yhteisölle. Toivon avulla ajatukset 
ja tunteet vahvistavat hyvän olon kokemusta ja kan-

nustaa elämään antoisaa elämää. Toivo tarvitsee ra-
kennusaineikseen myönteisiä ihmissuhteita, pätevyy-
den kokemusta, mukautumiskykyä erilaisiin tilanteisiin 
ja ymmärryksen mahdollisuuksien kokemisen rikkau-
teen. Toivo on epätoivoisuuden vastakohta.  Toivo pi-
tää elämisen portit auki tulevaisuuteen, kun epätoivo 
puolestaan kaventaa tulevaisuuden näkymiä ja rohke-
utta hypätä mukaan elämän karuselliin.

Elon kulku tuo eteen monenlaisia kiemuroita, joi-
den ohittaminen tuntuu ylivoimaiselta. Yksin tai jon-
kun toisen kanssa rakennettu toivon, yhdessäolon ja 
luottamuksen polttoainevarasto auttaa matkanteos-
sa ja perille pääsyssä silloinkin kun päämäärä on vielä 
hämärän peitossa. Toivon, uskon, innon ja positiivisen 
asenteen voimalla mahdollistuu synkkyyden latistumi-
nen ja unelmien toteutumisen siipien kasvu. Vaikka nä-
köpiirissä ei olisikaan olentoa, jolle voisi antaa Toivon 

nimeksi, aina voi suunnitelmilleen, sanoilleen, teoilleen 
ja toisen ihmisen kohtaamiselle antaa toivon arvon ja 
varauksen.

Rukouksen voi määritellä sanalliseen muotoon 
puetuksi ajatukseksi, jonka avulla pyrimme saavutta-
maan jotakin toivottua. Rukous on sielun vilpitön toi-
ve, joka kumpuaa syvimmistä ja hartaimmista tarpeis-
ta ja toiveista.

”Herramme Jeesus Kristus. Monen ihmisen tai-
vas ja maa ovat jo järkkyneet. Unelmat paremmas-
ta ovat sortuneet. Me heikot ja sokeat hapuilemme. 
Tahtoisimme tuntea sinussa toivomme 
lähteen. Tule oppaaksemme. Osoita voi-
masi, sinä heikoissa väkevä Herramme ja 
Vapahtajamme.”

Sointu Veivo

Kukaan ei ole pilannut silmiään katsellessaan elämän valoisia puolia

Messu  seurakuntakodissa 
sunnuntaina 23.2. kello 10, 
Jaakko Sääskilahti, Anna 
Kälkäjä, kirkkokuoro.
Miesten ilta Kanttorilas-
sa ti 18.2. kello 17.30, Juha 
Rauhala, Keijo Piirainen
Kuljen vierellä – hyvän-
tekeväisyyskonsertti seu-
rakuntakodissa keskiviik-
kona 19.2. kello 15. Vapaa 
pääsy, ohjelmamaksu 5 €. 
Konsertin tuotolla tuetaan 
mielenterveyskuntoutujia.
Kuorot:  Vox Margarita 
keskiviikkona 19.2.  kello 
18.15, lapsikuoro torstaina  
20.2. kello 16.30, nuoriso-
kuoro torstaina 20.2. kello 
17.00, kirkkokuoro torstai-
na 20.2.  kello 18.  Eläke-

läisten musiikkipiiri keski-
viikkona 26.2. kello 13.

Yhteisvastuukeräys on 
käynnistynyt, 

tule hakemaan lista 
diakoniatoimistosta 

(kello 9-10) tai kirkkoher-
ranvirastosta. Lipaske-
räys järjestetään perjan-
taina 21.2. lipaskerääjiä 
tarvitaan, jos olet kiin-

nostunut soita 
Helena Koivukangas 

p.  040 1758 597 tai  Eeva 
Leinonen 0400 866 480.

Yhteisvastuutapahtuma 
seurakuntakodissa torstai-
na 20.2. kello 11-18.  Ruokai-
lumahdollisuus kello 11-16, 
hernekeitto ja laskiaispul-
lakahvit 6 €, lapsiperheil-
le perhelippu ruokailuun 
10 € (lapsille vaihtoehtoi-
sesti makaroonilaatikko). 
Ohjelmassa muun muassa 
makkaranpaistoa, askarte-
lua, onnenpyörä, musiikki- 
ja satukammari, rukouspol-
ku. Arvontaa ja yv-tuotteita 
myytävänä. Tuotto yhteis-
vastuukeräykseen.
Lähetystyö: Kirpputori  kes-
kiviikkona  19.2. kello 10 – 

13.
Ystävänkammari: tiistaina 
25.2.  kello 12 seurakuntako-
dissa.
Sauvakävely: tiistaina 25.2.  
kello 18.00. Kokoonnutaan 
Liepeeseen.
Perhekerho tällä viikolla 
ei perhekerhoja, tervetuloa 
seurakuntakodille yhteis-
vastuutapahtumaan  torstai-
na  20.2. kello 11-18. Ensi vii-
kolla perhekerho Korpisella 
keskivikkona 26.2. kello 10-
13, seurakuntakodissa kes-
kiviikkona 26.2. ja torstaina 
27.3. kello 10-13. Iltaperhe-
kerho seurakuntakodissa 
to rstaina 27.2. kello 16.30-
18.30.
Hiihtolomaviikolla järjes-
tetään leiripäivät  ma, ti  ja 
ke 0–2-luokkalaisille Lie-
peessä. Leiripäivä on kello 
10-14, ohjelmassa on paljon 
ulkoilua. Leirillä on makka-
ranpaistoa ja lisäksi tarjotaan 
ruokaisa välipala. Ilmoittau-
tuminen keskiviikkona 26.2. 
mennessä  kirkkoherranvi-
rastoon  (08) 882 3100, leirille 
otetaan 20 lasta.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 21.2. kello 18-22.
Varhaisnuorten kerhot: Hir-
vaskosken koululla maanan-

taina kello 17.30-19  ja  Livon 
koululla torstaina kello 17-
18.30.
Partio: Partiot kokoontuvat 
seurakuntatalolla,  Rönös-
sä. Sudenpennut keskiviik-
kona kello 17-18, Seikkailija 
Tarpojat keskiviikkona kel-
lo 18-19.
Puoli kuuden kirkko seu-
rakuntakodissa perjantai-
na 21.2. kello 17.30, Jaakko 
Sääskilahti, Marko Väyry-
nen, Tiina Inkeroinen.
Varhaisnuorten Hiihtolo-
maleiri Hilturannassa 8.-
9.3. 2014. Leiri on tarkoitettu 
9-13 vuotiaille tytöille ja po-
jille. Leiri on ilmainen. Sito-
vat ilmoittautumiset ma 3.3. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 882 3100. Li-
sätietoja leiristä Tiinalta. tii-
na.inkeroinen@evl.fi/ p. 040 
572 4636.
Veisumaraton Hilturannas-
sa 28.2. kello 18-24. Laule-
taan läpi kaikki Nuoren seu-
rakunnan veisukirja 2010 
veisut. Mukana väkeä myös 
Kuusamosta ja Taivalkos-
kelta. Tarjolla iltapalaa. Voit 
tulla koko ajaksi tai vain het-
keksi käymään. Tervetuloa!
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa perjantaisin kello 9.30–
12   parkkiin voi ilmoittau-

tua etukäteen  (08)  882 
3100.  Lapsille pieni väli-
pala mukaan.
Siioninvirsiseurat  Keijo 
Piiraisella, Jukolantie 26 
as 2, perjantaina 21.2. kel-
lo 18.
Rauhanyhdistykset: Kä-
sityöilta Sarakylässä Mai-
ja Kummalalla perjantaina 
28.2. kello 19. Vuosiko-
kousseurat Ervastissa Arja 
ja Olli Ervastilla sunnun-
taina 23.2. kello 13 (Simo 
Kinnunen). 
Lähetysseurat:  Sarakylän 
kappelissa keskiviikkona 
19.2. kello 19, Yli-Livol-
la Taina ja Pertti Luokka-
sella torstaina 20.2. kello 
19,  Jongulla  Kaisu ja Pek-
ka Liikasella perjantaina 
21.2. kello  19, Aittojärvel-
lä Riitta ja Matti Hankki-
lalla lauantaina 22.2. kello 
18, Iinattijärvellä  Annuk-
ka ja Tuomo Kauhasel-
la  sunnuntaina 23.2. kello 
12  ja seurakuntakodis-
sa sunnuntaina 23.2. kello 
17 (Antti Kotilainen, Eero 
Koivisto).
Kastettu:  Titta Alina Elli-
noora Riepula.
Haudattu: Heikki  Vähä-
kuopus  84 v.

Vanhojen neuvostoliitto-
laisten elokuvien julisteita 
on kulttuurikeskus Pohjan-
tähdessä esillä 2.3. saakka. 
Näyttelyn kaari ulottuu 
1910-luvulta 1960-luvulle. 
Mukana on komediaa, draa-
maa, historiaa, film noiria, 
yhteiskunnallista elokuvaa 
kuten myös taide-elokuvaa. 
Ja tietysti se Panssarilaiva 
Potemkin. Näyttelyyn ei ole 
pääsymaksua. Näyttely on 
avoinna maanantai-keski-
viikko kello 15-20, torstaina-
perjantaina suljettu ja lau-
antaina-sunnuntaina kello 
14-17. 

Markku Kemppainen

Vanhojen neuvostoelokuvien julisteita Pohjantähdessä

Osa näyttelyn ripustuksesta. Oikealla edessä Pans-
sarilaiva Potemkinin juliste.

Näyttelyn valvoja ja vastuuhenkilö Tuija Teivaanmäki 
rakentaa esitetelinettä valmiiksi. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)

www. kle.fi
tatu.pesala@kle.fi 

Perinteisiä Vanhojen tansseja 
ihailtiin jälleen. Lukion toisen 
vuosikurssin opiskelijat esit-
tivät perjantaina 14.2. Tuo-
mas Sammelvuo-salissa kaksi 
näytöstä, joista ensimmäinen 
oli päivällä koululaistilaisuus 
ja illalla uudemman kerran 
esiinnyttiin avoimessa yleisö-
tilaisuudessa.

Tilaisuuden juonsivat lii-
kunnanopettajat Raija Nissi ja 
Mikko Raappana, jotka myös 
olivat ohjanneet tanssijoita.

Päivää vietetään perin-
teisesti abiturienttien pen-
kinpainajaisia seuraavana 
päivänä sen kunniaksi, että 
abiturienttien lopetettua kou-
lutyönsä, on lukion toinen 
vuosikurssi jäänyt koulun 
ylimmäksi.

Ohjelmistoon kuului pe-
rinteiseen tyyliin salon-
kitansseja sekä yksi va-
paamuotoisempi numero 
loppukevennykseksi. Täl-
lä kertaa loppunumero al-
koi hämäävästi humpalla, 
mutta kappaleiden sekoitus 
vaihtui pian modernimpaan 
suuntaan. Kevennys huipen-
tui Ylviksen What Does The 
Fox Say -kappaleeseen, johon 
kuului lyömättömän hauska 
ja eläimellinen tanssiosuus.

Rehtori Eeva Harju oli otet-
tu, vaikka tanssijoita oli vain 
16, kuinka komea ja juhlava 
tilaisuus oli siitä huolimat-
ta. Harjun mukaan vanhojen 
tanssit jäävät monille lukio-

Näyttävät Vanhat 
juhlivat arvokkaasti

Wanhat olivat jälleen panostaneet näyttäviin juhlapukuihin. Kuvat lukion opiskelijoilta.

Eturivissä vanhat Hanna Mosorin (vas). ja Markus Liukko sekä Tuuli-Maaria Peso-
nen ja Tuomas Kemppanen. Valta vaihtui abeilta kakkosille todella elegantisti, ku-
ten kuva osoittaa!

Salonkitanssien päätteeksi vapaamuotoisessa pää-
tösnumerossa Tuomas Kemppanen havainnollisti eläi-
mellistä menoa.

laisille parhaimpien muisto-
jen joukkoon. Poikakavaljee-
reista vain tuppasi olemaan 
pula tänäkin vuonna, tosin 
ensimmäiseltä vuosikurssilta 
saatiin muutama poika lisäk-
si. Vanhojen tanssiesitys val-
mistuu valinnaisen liikunta-
kurssin päätteeksi.

- Opiskelijat ovat harjoitel-
leet joulukuun alusta saakka 
tansseja varten. Tanssitunnit 
on pidetty aina koulupäivien 
päätyttyä, joten he ovat saa-
neet ahkeroida kovasti. Hir-
muisen hauskaa heillä silti 
kuulosti olleen, Harju iloit-
see. JK

Lauantai 1.3.
FUTSALTURNAUS
Tuomas Sammelvuo-salissa 8-18. Ilmoittautumiset Martti Lehmi-
kangas 044 5598178 tai Toni Niemelä 040 7160724

-FC Kurenpojat-

KAUKALOPALLON  
PUULAAKITURNAUS
Suojalinnan kaukalo klo 9.00 alkaen. Pelit jatkuvat myös sunnuntai-
na! Ilmoittautumiset Jukka Puolakanaho 0400 702097

- Sippi-

Tiistai 4.3.
SALIBANDYTURNAUS
Tuomas Sammelvuo -sali. Alakoululaiset klo 10-12. Yläkoululaiset 
klo 13-15. Joukkueet ilmoittautuvat mukaan turnauksen aluksi. Voit 
tulla pelaamaan myös ilman joukkuetta.

- Liikuntapalvelut-

TELINEVOIMISTELU- JA  
TEMPPUILUTYÖPAJA
Tuomas Sammelvuo -sali  klo 15-17. Sopii kaikenikäisille lapsille ja 
nuorille. Alle kouluikäisille vanhemmat mukaan.

- Liikuntapalvelut-

Keskiviikko 5.3.
RETKI ROVANIEMELLE
Ohjelma:
8.00 Lähtö Puikkarilta
10.00  Liikuntapuisto Rollohalli ja Hoplop: mahdollisuus 
 kiipeilyyn, parkouriin ja trikkaukseen. 
	 Lisätietoa	www.rollohalli.fi.	Ruokailu	rollohallissa	klo	12.
13.30	 Arktinen	keskus	Arktikum:	www.arktikum.fi
15.00 Tiedekeskus Pilke: elämyksellinen ja vuorovaikutukselli-  
	 nen	käyntikohde	kaikenikäisille:		www.tiedekeskus-pilke.fi
16.30  Lähtö takaisin

Retken hinta 25€/hlö. Alle 9-vuotiaat vanhempien kanssa. Lii-
kuntavarustus mukaan! Ilmoittautumiset pe 28.2. mennessä 040 
5856229/Birgit tai 040 5856227/Sampo.

- Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -

PUNAISEN RISTIN TOIMINTAKAHVILA
Neli-Iikkalassa klo 18-20. Ohjelmassa vapaata oleskelua sekä lei-
vontaa, bingoa ja lautapelejä.

Sunnuntai 9.3.
OHJATTUA UINTIA, VESIPELEJÄ, HYPPYJÄ 
JA SUKELLUKSIA
Puikkarissa klo 16-18. Kaikenikäiset uimataitoiset lapset ja nuoret 
tervetulleita mukaan! Ohjaus sisältyy uintimaksuun.

- Uimajaosto ja Liikuntapalvelut -

Hiihtolomatekemistä 
Pudasjärvellä

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Nyt meiltä Laadukkaat

Aurinkolasit 
Koko Perheelle!
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Pudasjärven lukion kolmas-
luokkalaiset, kevään yliop-
pilaskirjoituksiin valmistau-
tuvat abiturientit viettivät 
torstaina 13.2. perinteistä 
penkkaripäivää. Abit oli-
vat sonnustautuneet moni-
ilmeisiin asusteisiin ja mas-
keerauksiin osa oli nähnyt 
enemmänkin vaivaa. Puo-
len päivän tuntumassa lu-
kion kakkosluokkalaiset 
kantoivat abit koulun oves-
ta ulos ja abit kiipesivät sitä 
mukaa pihalla olevaan kuor-
ma-autoon, joka kiertoaje-
lutti juhlaväkeä ympäri ky-
lää. Ajoreitin varrella olleet 
jalankulkijat joutuivat abi-
en karkkisateeseen ja lukui-
sat saivatkin hymyn kas-
voilleen ja abien lahjoista 
suut makiaksi. Abit kävivät 
tervehtimässä kiertoajelul-
laan kaikissa lähiympäris-
tön kouluissa, päiväkodeissa 

Penkkaripäivänä alkoi abien lukuloma

Lukion kolmosluokkalaiset, abit lähtemässä perinteiselle kiertoajelulle Rimmin kou-
lulta. Juhlintaa seuraamassa lukion kakkos- ja ykköluokkalaiset.

Mehiläishahmossa ja työmiehen asusteissa kelpasi 
juhlia penkkaripäivää.

Kurenalan koulun oppilaat kyykkivät ahkerasti maasta abien kuorma-auton lavalta heittämiä karamelleja.

ja terveyskeskuksessa sekä 
keskustaajaman pääkaduil-
la. 

Abiturientit saavat nyt pi-
tää lukulomaa maaliskuun 
10. päivä alkaviin, jolloin al-
kavat ylioppilaskirjoitusten 
kirjalliset kokeet. Tulevan 
kevään ylioppilaskirjoituk-
siin osallistuu 27 lukiolaista. 
Lukion vanhimpia, kakkos-
luokan opiskelijoita Rimmil-
lä on nyt 28 ja ykkösluokan 
opiskelijoita vastaavasti 35.

Perjantaina juhlavuoro 
oli lukion kakkosluokkalai-
silla, jotka järjestivät liikun-
tahallilla yleisölle Wanhojen 
tanssit.

Pertti Kuusisto

Pudasjärven Panumalla näh-
dään kovan luokan kilpapo-
roja sunnuntaina 23.2, kun 
perinteiset Kulta-ajot avaa-
vat koko Suomen poroki-
sakauden. Kisojen aikainen 
ajankohta houkuttelee pai-
kalle huipputason menijöitä, 
jotka pääsevät testaamaan 
tämän talven kuntoaan ja 
lämmittelemään ennen maa-
liskuussa alkavaa Poro Cu-
pia. 

Päivän nopein ajokas 
voittaa palkinnoksi arvok-
kaan kimpaleen aitoa Lapin 
kultaa. Porokisoissa ajetaan 
kuuma sarja sekä yhdistet-
ty yleinen ja tuntemattomien 
sarja. Kisan jälkeen järjeste-
tään lisäksi viralliset karsin-
nat. 

Panuman koko perheen 
talvitapahtumaan erityises-
ti tervetulleita ovat lapset, 
joille järjestetään monenlais-
ta ilmaista ohjelmaa. Viime 
vuonna keppiporot jolkotti-
vat Panumalle ja hurmasivat 
niin pienet kuin isommatkin 
kisavieraat. Tulevassa talvi-
tapahtumassa lapset voivat 

Panumalta perinteiset porokisat ja 
kylän yhteinen talvitapahtuma

Tänä vuonna on poroki-
san voittajalle luvassa 
harvinainen palkinto, aito 
Lemmenjoen Miessiltä 
kaivettu kultahippu.

Panuman porokisat ja kylätapahtuma kokoaa vuosittain runsaan osallistujajoukon. Kuva viime vuoden tapahtu-
masta.

jälleen kisailla leikkimieli-
sissä keppiporoajoissa, jotka 
ovat tiettävästi ainoat maail-
massa. 

Keppiporoajojen lisäksi 
lapset pääsevät muun mu-
assa poroajelulle, pyörimään 
hoijakassa ja laskemaan liu-
kumäkeä. Alle 12-vuotiaille 
tapahtumaan on vapaa pää-
sy ja jokainen lapsi palki-
taan. Aikuisille pääsylipun 
hinta on viisi euroa. 

Talvitapahtuman maskot-
tina on Panuma-Molla. Ai-
nutlaatuisen, käsityönä teh-

dyn mollan saa mukaansa 
kisavieras, joka arvaa lähim-
mäksi, kuinka pitkän ketjun 
Panuman talvitapahtumaan 
osallistuvat lapset muodos-
tavat. Panuma-Molla jaetaan 
tänä vuonna neljännen ker-
ran. Viimeisimmissä talvita-

pahtumissa lapsiketjun mit-
ta on ollut useita kymmeniä 
metrejä. 

Päivän aikana luvassa on 
lisäksi muun muassa Kii-
minki-Kollajan paliskunnan 
järjestämä elävien porojen 
huutokauppa. Kisapaikalla 

on myytävänä arpoja ja mo-
nenlaista maukasta syötävää 
ja juotavaa, kuten lättyjä, 
munkkeja, makkaraa, kah-
via, lounasta yms. 

Porot ovat mitelleet Pa-
numajärven jäällä jo pitkälti 
yli 30 vuoden ajan. Suomes-

sa vastaavat yhtäjaksoiset ki-
saperinteet ovat vain Inarin 
porokuninkuusajoilla ja Kul-
takelloajoilla. Kisojen järjes-
telyistä vastaavat yhteistoi-
min Panuman kyläyhdistys 
Panumajärvi ry sekä Kiimin-
ki-Kollajan paliskunta. HT
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Kuntonevan asiakkaille oli 
torstaina 13.2. tarjolla kah-
vi- ja kakkutarjoilu hiero-
ja Soile Juurikan valmistu-
misen johdosta. Juurikka on 
ollut oppisopimuskoulu-
tuksessa Kuntonevassa va-
jaan puolentoista vuoden 
ajan. Juurikka aloitti hiero-
jan opinnot Oulun aikuis-
koulutuskeskuksessa lo-
kakuussa 2012 ja saatuaan 
suoritettua ammattitutkin-
toon vaadittavat neljä näyt-
töä hän valmistui koulute-
tuksi hierojaksi. Juurikka 
kertoi, että teoriaopiskelus-
sa keskeisimpiin asioihin 
kuuluu ihmisen anatomian 
oppinen.

-Varsinaisen hieronta-
työn oppii sitten käytän-
nön harjoittelun ja tekemi-
sen kautta. Valmistumiseni 
hierojan ammattiin oppiso-
pimuskoulutuksella on ol-
lut mielekäs tapa. Samalla 
on saanut tehdä palkkatyö-
tä Kuntonevassa mukavien 
työkavereiden ja asiakkai-
den kanssa. Työt jatkuvat 
entiseen malliin valmistu-
misen jälkeen Kuntoneval-
la, totesi Juurikka tyytyväi-
senä.

Kuntonevan yrittäjä Kat-

Oppisopimuksella uuteen ammattiin

ja Huurinainen kertoi, että 
Soile Juurikka on neljän 
vuoden sisään jo toinen op-

Koulutetuksi hierojaksi valmistunut Soile Juurikka to-
tesi, että hierojalle itsellekin on tärkeää oikea työergo-
nomia.

pisopimuskoulutuksessa 
valmistunut koulutettu hie-
roja. PK

Nuoret järjestivät leppoisan 
päiväkahvitapahtuman S-
Marketissa lauantaina 15.2.  
Päiväkahvien ohessa pääsi 
nuorisotyöntekijän ja nuor-
ten ohjaamana tutustumaan 
mm. Pudasjärven kaupun-
gin työllistämistoimintaan ja 
työlaarissa oleviin työkokei-
lupaikkoihin.  Nuoret kam-
panjoivat myös kesätyö-
paikkojen puolesta – otathan 
osaa että mahdollisimman 
moni nuori saisi kesätyöpai-
kan.

Tapahtumassa oli mah-
dollisuus perehtyä Pudas-
järven kaupungin netti-
sivuilta löytyvän työlaarin 
sisältöön ja toimintamalliin, 
ja moni kahvittelija jätti yh-
teystietonsa tai otti mukaan 
ilmoituksen avoinna olevis-
ta työkokeilupaikoista.  Työ-
laarista löytyy Pudasjärven 
avoimet työkokeilupaikat 
sekä pajojen työkokeilupai-
kat, jotka on tarkoitettu pu-
dasjärvisille työttömille 
työnhakijoille.  

Onko kiireitä?  Ota mut duuniin!

Tapahtumassa muuta-
ma kahvittelemassa käynyt 
työnantajat otti konkreetti-
sesti osaa kaupunkilaisten 
työllistymistä edistävään 
toimintaan täyttämällä työ-
kokeilu järjestäjän lomak-
keen, mitkä toimitettiin 
nuorten toimesta Pudasjär-
ven kaupungin työllistämis-
yksikköön maanantaina. 

Työkokeilupaikan järjes-
täjänä voi olla yritys, elin-
keinoharjoittaja, kunta, kun-

Mira, Jenni ja Sonja.

tayhtymä, muu yhteisö, 
säätiö, valtion virasto tai lai-
tos, vapaaehtoispohjalla toi-
miva yhdistys tai yhteisö.  
Työkokeilun tehtävien tu-
lee olla sellaisia joita yleisesti 
tehdään työsuhteessa ja oh-
jaus sekä valvonta ovat riit-
täviä.  Yksityishenkilö ei voi 
toimia työkokeilun järjestä-
jänä.

Tarja Väisänen

Tulokset:
Miehet: 1.Juha Laakkonen 45 
p, 2. Eero Takkinen 38, 3. Hannu 
Kellolampi 35, 4. Vesa Teivaanmä-
ki 33, 5. Kalevi Sinisalo 31, 6. Pert-
ti Raiskio 24, 7. Ari Mahlakaarto 

Pilkki-cupissa neljä osakilpailua
Pudasjärven Virkistyska-
lastajien jäsentenvälinen 
pilkki-cup pidettiin tam-
mikuun aikana neljänä 
osakilpailuna. 

Kilpailuun osallistui 
kohtalaisesti jäseniä. Tu-
lokset on laskettu osakil-
pailujen sijoitusten mu-
kaisesti, pisteytetty ja 
lopputuloksiin laskettu 

kolme parasta osakilpailua. 
Tasatuloksen sattuessa on 
huomioitu parhaat sijoituk-
set. KL

19. Miehet 60 v: 1.Ensio Tak-
kinen 41 p, 2. Alpo Kukka 41, 
3. Ahti Kokko 39, 4. Reino So-
ronen 33, 5. Matti Mikkonen 
27, 6. Toivo Outila 16. Naiset: 
1.Katja Siekkinen 43, 2. Saimi 
Kuusisto-Mikkonen 37, 3. Han-
naleena Poropudas 35, 4. Sirk-
ka Kokko 32, 5. Alli Halkola 29, 
6. Katri Lehmikangas 27, 7. Hil-
da Haanela 7 pistettä. 

Sääntömuutoksen  
pääasiallinen sisältö:
• Osuuspankin toimialaa koskevaa sääntö-

määräystä muutetaan sanamuodoltaan si-
joituspalvelulakia vastaavaksi. Jäsenen 
oikeudet tuottava osuuslaji muutetaan ni-
mikkeeltään jäsenosuudeksi.

• Jäsenen siirtyessä toisen OP-Pohjola-ryh-
män osuuspankin jäseneksi, nopeutettua 
palautusta koskeva sääntömääräys korva-
taan omien osuuksien hankkimista koskeval-
la määräyksellä. 

• Otetaan käyttöön uusi osuuslaji nimeltään 
Tuotto-osuudet, joita voidaan antaa osuus-
pankin jäsenille. Tuotto-osuuksien antami-
sesta jäsenille päättää hallitus. Osana tuotto-
osuuksien käyttöönottoa lisätään sääntöihin 
tuotto-osuuksia koskeva lunastuspykälä. 

• Lisäosuuksia koskevaa sääntömääräystä 
muutetaan siten, että lisäosuuksien antami-
nen päättyy ja että lisäosuudet voidaan ha-
kemuksesta muuntaa tuotto-osuuksiksi. 

• Jäsenosuusmaksujen ja tuotto-osuusmak-
sujen palauttamista koskevat määräyk-
set yhtenäistetään ja sisällytetään samaan 
sääntökohtaan. 

• Ylijäämän jakamista koskevaa sääntömää-
räystä muutetaan vastaavaksi osuuspan-
kin varojenjakoa ja vakavaraisuutta koskevaa 
sääntelyä sekä muuta pankkisääntelyä. Ko-
ron maksuajankohtaa koskeva sääntömää-
räys yhtenäistetään siten, että korko mak-
setaan 6 kuukauden kuluessa ylijäämää 
koskevasta päätöksestä.

• Luottokantavakuuttamista koskeva sääntö-
määräys poistetaan.

• Edustajiston kokousta koskevaa sääntö-
määräystä muutetaan siten, että edustajis-
ton puheenjohtaja valitaan kokouskohtaisesti 
ja kokoukseen ei saa osallistua postin taik-
ka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla.

• Korotetaan hallituksen ja hallintoneuvoston 

jäsenten ikärajoja 68 vuoteen. Tilintarkas-
tajaa koskeva ikäraja poistetaan. Hallinto-
neuvoston ja hallituksen jäsenen kelpoisuut-
ta sekä edustajiston vaalin vaalikelpoisuutta 
koskevia määräyksiä muutetaan siten, että 
toiminta mm. osuuspankin ja sen konsernin 
palveluksessa sekä luottamustehtävissä ote-
taan laajemmin huomioon.

• Muutetaan hallinto- ja toimihenkilöiden kuu-
lumista toisen liikeyrityksen hallintoon kos-
kevaa sääntömääräystä siten, että samalla 
toimialalla toimivan kilpailevan liikeyrityk-
seen hallintoon kuuluminen on kiellettyä kai-
kilta hallintohenkilöiltä. Lisäksi hallituksen 
kaikkien jäsenten kuuluminen muun liike-
yrityksen hallintoon edellyttäisi hallituksen 
suostumusta.

• Muutetaan sääntömääräystä varojen ja-
kamisesta osuuspankin purkautuessa si-
ten, että sääntökohdassa määrätään tuot-
to-osuuksien yhtäläisestä etuoikeudesta 
jäsenosuuksien kanssa. 

• Lisäksi tehdään lainsäädännön muutokses-
ta ja muista sääntömuutoksista johtuvia tar-
kennuksia sekä erinäisiä teknisluonteisia 
korjauksia sääntöihin ja vaalijärjestykseen. 

Kokousasiakirjat 
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä halli-
tuksen ehdotus sääntöjen ja vaalijärjestyksen 
muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 25.2.2014 
alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Toritie 
1, Pudasjärvi. 

Pudasjärvellä, 7 päivänä tammikuuta 2014.

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus

IlmoItus Pudasjärven osuusPankIn jäsenIlle
Pudasjärven Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pi-
detään 25.3.2014 klo 15.00. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsi-
naiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Pudasjärven Osuuspankin hallituk-
sen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Kaupunginhallitus käsit-
teli tiistaina 18.2. pitämäs-
sään kokouksessa lausun-
non antamisesta Oulun 
hallinto-oikeudelle tehdys-
tä valituksesta, joka koskee 
Kurenalan pohjoisen osan 
ja Rimminkankaan asema-
kaavan muutosta.

Asianajotoimisto Kro-
gerus on kaupungin toi-
meksiannosta laatinut va-
lituksesta lausunnon, 
jonka mukaan valitus oli-
si hylättävä kokonaisuu-
dessaan perusteettomana. 
Lausunnon mukaan Pu-
dasjärven hyväksymä kaa-
vamuutos on tehty kaava-
päätösmenettelyn osalta 
lain edellyttämällä tavalla 
ja asiallisesti hyväksytyn 
kaavan sisältö vastaa lain 
asettamia edellytyksiä.

Valittajan vaatimuk-
set koulurakennuksen 
poistamisesta tietyis-
tä kortteleista ja erillises-
tä täytäntöönpano- tai toi-
menpidekiellosta eivät 
perustu lakiin, minkä takia 
vaatimukset tulisi hylätä. 
Lausunnon mukaan valit-
tajan valituksessa ei tuoda 
esiin yhtäkään maankäyt-
tö- ja rakennus- tai kun-

Kaavamuutoksesta tehtyä 
valitusta pidetään perusteettomana

talain mukaista perustetta, 
miksi Pudasjärven tekemä 
asemakaavan hyväksymis-
päätös olisi lainvastainen. 
Epäselväksi jäi, millä perus-
teella valittaja katsoo kaava-
päätöksen olevan lain vastai-
nen. 

Lausunnossa myös to-
detaan, että valittaja oli-
si tuonut esiin lähinnä 
tarkoituksenmukaisuus-ar-
gumentteja, jotka perustuvat 
hänen subjektiivisiin näke-
myksiinsä. Argumenteilla ei 
ole valitukselle merkitystä, 
sillä pätevä valitus voidaan 
tehdä vain laillisuusperus-
teilla. Asia olisi ratkaistava 
kiireellisenä, koska kyseessä 
on yhteiskunnallisesti mer-
kittäväksi katsottava asema-
kaava.

Lukuvuoden  
2014 - 2015 työajat 
peruskoulussa ja  
lukiossa
Kaupunginhallitus käsitte-
li perusopetuksen ja luki-
on työaikoja lukuvuodelle 
2014 – 2015. Pohjaehdotuk-
sen mukaisesti työajat ovat 
Aluehallintoviraston pohja-
esityksen mukaiset. Samalla 

kaupunginhallitus myön-
si opetus- ja sivistysjohta-
jalle luvan päättää yhden 
koulupäivän siirrosta edel-
lytyksellä, että siitä ei ai-
heudu ylimääräisiä kus-
tannuksia kaupungille.

Aluehallintovirasto 
(AVI) laatii vuosittain suo-
situksen työ- ja loma-ajois-
ta. Opetuksen järjestäjä 
voi päättää koulutyön al-
kamispäivän ja loma-ajat. 
Kouluilta oli myös pyydet-
ty kannanottoa Aluehallin-
toviraston esitykseen luku-
vuoden työajoiksi. AVI:n 
suosituksen mukaan syys-
lukukausi on torstaista 
7.8. lauantaihin 20.12.2014. 
Syysloma pidettäisiin vii-
kolla 43 ja lukukaudella 
olisi yhteensä 93 työpäi-
vää. Vastaavasti kevätlu-
kukausi on keskiviikosta 
7.1. lauantaihin 30.5.2015. 
Hiihtoloma ajoittuisi vii-
kolle 10 ja pääsiäisloma 
perjantaista 3.4. - maanan-
taihin 6.4. Lomapäiviä oli-
sivat lisäksi vappu per-
jantaina 1.5. ja helatorstai 
14.5. Kevätlukukaudella 
2015 on yhteensä 95 työ-
päivää. PK
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Olemme vaimoni Tarjan 
kanssa matkustelleet kaikilla 
mantereilla ja kymmenissä 
eri maissa sekä nähneet mat-
koillamme mitä erilaisem-
pia paikkoja ja tapahtumia. 
Mutta yksi on puuttunut ko-
kemuksista, olympialaiset. 
Tätä puutetta päätimme läh-
teä poistamaan Sotshiin. 

Olympiamatkamme al-
koi torstaina 6.2. iltamyöhäl-
lä. Lähtöaika Helsingistä oli 
00.15 ja perille saavuimme 
paikallista aikaa kello 05.15. 
Kahden tunnin aikaero huo-
mioiden, lentoaika oli kol-
meen tuntiin ja yöunet jäivät 
reiluun tuntiin. 

Ensituntumaa kisaisän-
tien järjestelmien toimivuu-
desta saimme kokea jo lento-
kentällä, kisapassien saanti 
ei onnistunut kentällä kone-
rikon vuoksi. Saadaksem-
me tarvittavat dokumen-
tit hotelliin päästyämme 
aamutorkkujen sijasta jou-
duimmekin suuntaamaan 
askeleemme kohti paikallis-
ta ostoskeskusta, jossa saim-
me tuntumaa paikallisista 
turvatarkastuksista ja ennen 
kaikkea jonottamisesta. On-
neksi ehdimme takaisin ho-
tellille Suomen Olympiako-
mitean järjestämään, kello 
12.30 alkaneeseen, tiedotus-
tilaisuuteen.

Avajaiset  
hieno kokemus
Avajaisiin lähdimme hiihto-
liiton oppaan johdattamana 
kello 17. eli kolme tuntia en-
nen avajaisten alkua. Tarkoi-
tuksenamme oli mennä ava-
jaisiin bussilla. Istuttuamme 
lähtöpysäkille juuttunees-
sa bussissa noin kymmenen 
minuutin, totesimme että 
valtavien liikenneruuhkien 
vuoksi emme ehdi määrä-
ajassa avajaisjuhlaan. Koko 
pieni ryhmämme jalkautui ja 
matka apostolin kyydillä al-

Ensimmäinen olympiamatka unohtumaton kokemus
koi. Matkaan tarvittu aika oli 
valitettavasti merkittävästi 
arvioitua pidempi, yli kaksi 
tuntia. Lämpötila oli noin + 
15 astetta ja asusteet talviset. 
Alkuhiki olympialaisiin tuli 
hankituksi. 

Avajaisjuhlat oli todella 
hieno kokemus ensikertalai-
selle. Televisiosta näkee pa-
remmin kaikki järjestäjien 
tarkoittamat pienet hienou-
det, mutta tunnelma paikan 
päällä oli tietysti uskomaton. 
Avajaiset oli hieno spektaak-
keli slaavilaisesta näyttämö-
taiteesta. Olympiatulen sy-
tytys tapahtui valitettavasti 
stadionin ulkopuolella ja 
katsomoyleisö joutui seuraa-
maan sitä postimerkin ko-
koisilta näyttötauluilta.

Urheilupaikkojen lisäk-
si olympialaisten innoitta-
mana alueelle on rakennet-
tu hieno sähköjunaverkosto. 
Ongelmaksi oli vain muo-
dostunut se, että kisojen suo-
rituspaikoille mentäessä jou-
tui käyttämään useita eri 
kulkuvälineitä. Pahimmak-
si esimerkiksi kelpaa hyvin 
lähes kolme tuntia kestänyt 
matka hiihtostadionille nais-
ten yhdistelmähiihdon kat-
somoon. Matka alkoi pienel-
lä kävelyretkellä hotellilta 
bussipysäkille. Bussimatkan 
jälkeen oli vuorossa sähkö-
juna. Tunnin matkustamisen 
jälkeen siirryimme kabiini-
hissiin, josta hiihtostadionil-
le laskeuduttiin vielä tuoli-
hissillä! Siinä istuessamme 
totesimme hiihtojen jo al-
kaneen, mutta näimmepä 
hiihtäjät lintuperspektiivis-
tä. Tuolihissiltä olikin enää 
parinkymmenen minuu-
tin kävelymatka stadionille. 
Onneksi sentään ehdimme 
näkemään kärkiryhmän vii-
meisen kapuamisen olym-
piastadionille muutaman 
metrin etäisyydeltä sekä lop-
puratkaisut aitiopaikalta.

Turvallisuudesta  
huolehdittiin
Ennen olympialaisten alkua 
urheilijoiden ja kisavieraiden 
turvallisuudesta on puhut-
tu paljon. Britannian yleisra-
dioyhtiö BBC:n mukaan pre-
sidentti Putin on määrännyt 
kisavieraiden turvallisuu-
desta vastaamaan 40 000 po-
liisin ja armeijan edustajaa. 
Arvio on varmasti lähellä oi-
keaa, mutta tavallinen kisa-
turisti ei virkavallan edusta-
jia juurikaan näe. Muutaman 
kisapäivän aikana emme ole 
nähneet yhtään aseistautu-
nutta poliisia tai sotilasta. 
Massiiviset turvajoukot oli-
vat varmasti valmiustilassa 
yötä päivää, mutta ne eivät 
olleet kisatunnelmaa pilaa-
massa. Turvatarkastuksia 
suorittivat nuoret sotilaat 
tai varusmiehet, mutta heil-
lä oli asusteinaan värikkäät 
kisavarusteet. Heitä ei oike-
astaan mieltänyt poliiseik-
si. Ilmeettömiä he toki ovat, 
mutta eivät muistuttaneet 
neuvostoajan lasittunein sil-
min tuijottavia virkaveljiään. 

Turvallisuuden ohel-
la kestopuheenaihe on ol-
lut olympialaisia varten teh-
dyt suuret investoinnit ja 
niihin liittyvä korruptio. In-
vestointien suuruudesta ar-
viot vaihtelevat 38 miljardis-
ta eurosta jopa 50 miljardiin 
euroon. Merkittävä osa ra-
hoista on varmasti mennyt 
korruptioon, mutta on rahaa 
jäänyt jättimäisiin investoin-
teihinkin. Alueella ei aikai-
semmin ole ollut ainutta-
kaan suorituspaikkaa, vaan 
rakentaminen on jouduttu 
aloittamaan ”puhtaalta pöy-
dältä”. 

Kisapaikkoja  
alhaalla ja ylhäällä
Kilpailut oli hajautettu ran-
nikkoklusteriin ja vuo-

ristoklusteriin. Alhaalle 
kaupunkiin rakennettu ran-
nikkoklusteri käsittää kuu-
si eri jäähallia ja valtaisan 
tapahtumatorin. Rannik-
koklusterin laajuutta ku-
vannee se, että reippaasti 
kävellen sisääntuloportilta 
klusterin perällä olevalle jää-
kiekkohallille menee viisi-
kymmentä minuuttia. 

Ylhäälle vuoristoon ra-
kennettu vuoristokluste-
ri käsittää maastohiihdolle, 
mäkihypylle ja alppilajeil-
le rakennetut omat stadionit 
kisakylineen. Suorituspaik-
kojen, katsomoiden, huol-
totilojen ja kulkuyhteyksi-
en rakentaminen korkealle 
vuoristoon, erittäin vaikei-
siin olosuhteisiin, on vaati-
nut valtavat rahasummat. 
Myös massiivisten kisaky-
lien rakentaminen vuoris-
toon ollut varmasti haasteel-
lista ja kallista. Kunnollisten 
kulkuyhteyksien puuttues-
sa vuoristoklusterille on jou-
duttu rakentamaan kym-
menien kilometrien tie- ja 
rautatieverkosto. 

Jorma ja Tarja Terentjeff ensimmäisellä olympialaisten matkalla Sotshissa

Silmiinpistävää on se, että 
vuoristossa olevissa kisaky-
lissä on isoja, keskeneräisik-
si jääneitä hotelleja. Hyvin 
suurella todennäköisyydel-
lä ne eivät valmistu koskaan. 
Saattavatpa jotkut kisaky-
lätkin jäädä kisojen jälkeen 
tyhjilleen, koska majoitus-
kapasiteettia alueella on nor-
maaliin tarpeeseen nähden 
valtavasti. 

Miljardien  
kertakäyttö- 
investoinnit
Todennäköistä on, että hieno 
mäkihyppystadion oli en-
simmäistä ja viimeistä ker-
taa käytössä. Myöskään alp-
pilajikeskuksen tulevaisuus 
ei ilmastollisista syistä joh-
tuen näytä hyvältä. Mitä ta-
pahtuu kymmenille vuoris-
toon rakennetuille kabiini-, 
kondoli- ja tuolihisseille? 
Entä lukuisille sähköjunille? 
Olympialaisten vuoksi on il-
meisesti tehty miljardien eu-
rojen edestä kertakäyttöin-
vestointeja. 

Sotshin olympialaisten 
puitteet ovat ehkä komeim-
mat mitä koskaan aikai-
semmin on ollut. Suoritus-
paikat olivat kisojen alussa 
yllättävän hyvässä kunnos-
sa huolimatta lämpimäs-
tä talvisäästä. Etäisyydet 
eri suorituspaikkojen välil-
lä ovat kuitenkin kohtuut-
toman paljon aikaa vieviä. 
Venäläinen palvelumentali-
teetti on  aika huonoa ja kisa-
toimihenkilöiden olematon 
englannin kielen taito vai-
keuttaa merkittävästi asioi-
den hoitoa. 

Lopuksi täytyy todeta, 
että olympialaisia ei pidetä 
Sotshissa, vaan Sotshista va-
jaan tunnin ajomatkan pääs-
sä olevassa Adlerin kaupun-
gissa. Ehkä Sotshi nimenä on 
seksikkäämpi kuin Adler. 
Varmaa on, että näistä ki-
soista puhutaan vielä kauan.

Jorma Terentjeff

Hiihtolomaviikoilta lähtien 
Syötteen Safaritalon pihas-
ta löytyy pudasjärveläisen 
Jouni Koivulan linja-auto, 
jossa hiihdon ystäville on 
tarjolla murtomaahiihto-
suksien voitelupalveluita. 
Koivula kertoo, että linja-
auto on varusteltu suksien 
voiteluhuoltoa varten.

- Tämmöistä palvelua ei 
ole aiemmin ollut saatavilla 
Syötteen alueella, joten pää-
tin kokeilla sitä tämän ke-
vään ajan. Suksensa huol-
lattaneet asiakkaat ovat 
antaneet hyvää palautetta. 
Suksen voitelusta minulla 

Hiihtosukset 
kuntoon ja menoksi

Jouni Koivulalta saa Safaritalon pihassa murtsik-
kasuksien voitelupalveluita koko talven ajan pääsiäi-
seen asti.

on kokemusta noin 30 vuo-
den ajalta, koska olen itse-
kin harrastanut kilpahiih-
toa nuoresta pojasta lähtien. 
Lisäksi minulla on ollut 
hiihtovalmennettavia, joi-
den suksia olen ollut voite-
lemassa kilpailupaikoilla. 
Safaritalolla olen paikalla 
joka päivä pääsiäiseen asti. 
Hiihtäjien on hyvä tietää, 
että minulla on myynnis-
sä monipuolinen valikoima 
suksivoiteita ja hiihtotar-
vikkeita niin harraste- kuin 
kilpahiihtäjällekin, muistut-
taa Koivula.

Avoinna ma-pe 9-17

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar), 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 816 9700

TÄLLÄ KUPONGILLA

10 €
alennus katsastuksesta

ha-pa/1 tarjous/katsastus

Kotimainen katsastusasema 
Kiimingissä
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pe 28.2.2014 kello 18.30 alkaen Salikissa Lukiontie 4. 

Uusi lastensairaala 2017 
Hyväntekeväisyyskonsertti 

Pudasjärvellä

Tilaisuuden juontaa Hannu Tarvas
-  alkusoitto: Puhallinorkesteri.
-  tervehdyssanat, Mari Kälkäjä
-  puhallinorkesteri.
-  Iin laulupelimannit.
-  kansanmusiikkiesitys.
 ----- väliaika ------ 
-  Hannu Tarvas, runoja
-  Hannu Takkula
-  yhteisesitys (Lakarin kuoro, kansalaisopiston lau-

luryhmät, seurakunnan kuorot, säest. puhallinor-
kesteri) 

-  maakuntalaulu

Päivitetty tieto kertoo, että nyt on kertynyt 
lahjoituksia 21.3 milj. euroa, 

tavoite 30 milj. euroa, eli huippu juttu!

Ohjelman järjestää Kansalaisopiston opistolaiskunta, 
kahvituksen sponsoroi ja järjestää Keskustan Pudas-
järven kunnallisjärjestö, täytekakun konserttiin tar-
joaa Pudasjärven K-supermarket. Ohjelmalehtisen 
hinta on 20€, joka sisältää myös kakkukahvit. Alle 
15-vuotiaat pääsevät mukaan ilmaiseksi. 
Tavoitteena on saada Salikin tupa täyteen. Kutsutaan 
mukaan kavereita ja tuttuja muistakin kunnista. Tul-
kaa mukaan kuuntelemaan hienoja musiikkiesityksiä 
ja nauttimaan hyvästä tunnelmasta hyvän asian puo-
lesta!

Tavoitteena on kerätä tähän hyvään tarkoitukseen 
mahdollisimman paljon lahjoitettavaa ja kaikki tuot-
to lahjoitetaan lyhentämättömänä keräykseen. Tuot-
tojen siirron keräystilille hoitaa Jouni Piri ja Erja Ko-
mulainen. 

Lisäksi tämä yhteistyöporukka haastaa 
kaikki pudasjärveläiset yhdistykset, 

yritykset, yksityiset ihmiset ym. 
lahjoittamaan parhaaksi katsomallaan 

summalla seuraavin tiedoin:

UUSI LASTENSAIRAALA TUKIYHDISTYS 2017 ry  
FI 935541 2820 019967 (OP Pohjola) 

viite 20170211
Keräyslupa: POHA 2020/2013/3385/15.11.2013

Jos haluat nimesi julkaistavaksi tukiyhdistyksen sivuil-
la, niin voit käyttää viitenumeroa: 20170208
Lisätietoa: uusilastensairaala2017.fi
Toivomme myös, että muutkin tahot innostuisivat 
järjestämään erilaisia tapahtumia, keräyksiä, arpajai-
sia, kirppareita ym. Laitetaan hyvä kiertämään!

Lukijan kynästä

Nuorempien sukupolvien kantsii myös muistaa, että Livojoki 
samoin kuin Korpijoki, eivät ikipäivinä ole olleet merilohen/ 
taimenen nousu-/ kutujokia, eikä niistä sellaisia voi tulla. Aikana 
jolloin joki oli ilman valjaita, eksyi joku yksinäinen vaeltaja Livo-, 
Korpi- ja Hirvasjokeen. Tapaukset olivat todella harvinaisia, on-
neksi on vielä kansalaisia elossa, joiden muisti on kohdallaan.

Puheet metaanipäästöistä ovat täyttä puppua, avomaasto ja 
avosuot päästävät luontoon monin verroin enemmän päästöjä 
kuin veden peittämät alueet.

Muutenkin eletään semmoista aikaa, että energia on otetta-
va sieltä mistä se pienimmillä luontovaurioilla saadaan. Pudas-
järven ainoa mahdollisuus selvitä tulevaisuuden haasteista on: 
energiatuotanto, puu, tuuli, aurinko, vesi ja turve. Jos kymme-
nillä miljoonilla euroilla saadaan muutama lohiuiskentelemaan 
pudiksen seudullekin, niin ei sillä herran huonetta rakenneta, 
sanoi entinen mummo. Kalastuskieltoja ja kaikenlaista harmi-
ahan siitä paikallisille asukkaille poikii. Säännöstelyn avullahan 
saadaan myös tulvahuiput kuriin, kantsis mökkiläisten muistaa!

Faktaahan on, että kun joki on kerran perusteellisesti pilat-
tu, ei sitä enää takaisin saada. Pitää käyttää joesta hyödyksi ne 
osat mitä on jäljellä.

Alpo Laakkonen
Pudasjärven puolesta 

Vielä Kollajasta.Pudasjärven Aittojärven ja 
Kynkään kylät on luokitel-
tu noin 20 vuotta sitten val-
takunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi. Yhdes-
sä ne muodostavat ainutlaa-
tuinen nevalakeuden vilje-
lymaisemakokonaisuuden. 
Maisema on kuitenkin ala-
ti muutostilassa muun muas-
sa elinkeinojen muuttumisen 
myötä. Pudasjärvelläkin maa-
talouden muutos on johtanut 
monien pienten maatilojen lo-
pettamiseen ja maiseman osit-
taiseen umpeutumiseen. Ait-
tojärvellä pellot ovat pääosin 
hoidettuja ja aktiivimaatalo-
utta löytyy edelleen. 

Elinvoimaisen maaseutu-
maiseman kannalta on tärke-
ää, että pellot ovat viljelyssä ja 
että maisemassa näkyy myös 
laiduntavia eläimiä. Valta-
kunnallisesti arvokkailla mai-
sema-alueilla on tehty vuonna 
2013 päivitysinventointi Poh-
jois-Pohjanmaan liiton toi-
mesta ja Aittojärvi-Kynkäällä 
havaittiin maisemallisten toi-
menpiteiden tarvetta. 

Aittojärvi-Kynkään maise-
ma-alueelle laaditaan kevään 
ja kesän 2014 aikana ProAgria 
Oulun VYYHTI-hankkeen ja 
Oulun ammattikorkeakoulun 
luonnonvara-alan opiskeli-
jan Hilkka Heikkilän toimesta 
maisemanhoitosuunnitelma. 

Aittojärvellä ja Kynkäällä 
kannustetaan kylämaiseman hoitoon

Lampaita Iijokivarrella Antti Holmströmin laitumilta. 
Kuva Maarit Satomaa.

Suunnitelma laaditaan osal-
listavan suunnittelun mene-
telmin yhdessä kyläläisten 
kanssa. Samalla kartoitetaan 
maisemanhoitoon halukkaita 
käytännön toimijoita ja ediste-
tään maisemanhoidon jatku-
vuutta tulevaisuudessa. Alu-
eella on muutamia keskeisellä 
paikalla olevia vanhoja pelto-
ja ja laidunalueita, jotka voi-
taisiin kunnostaa esimerkiksi 
lampaiden tai lihakarjan lai-
tumiksi. 

Lammastalouden kehitys-
näkymät Pudasjärvellä ovat 
hyvät muun muassa oman 
teurastamon myötä. Osana 
työtä kartoitetaan maisema-
laiduntamiseen sopivia alu-
eita ja laiduntamisesta kiin-
nostuneita lammastiloja koko 
Pudasjärven alueella kyselyn 
avulla. Maanomistajia kan-
nustetaan ilmoittamaan lai-
dunnusta kaipaavia kohteita 
ja toisaalta laidunalaa tarvit-
sevia eläimiä Laidunpank-
kiin. 

Laidunpankki.fi on mak-
suton palvelu, jonka tarkoitus 
on lisätä maisemalaidunnus-
ta ja saada arvokkaita perin-
nebiotooppeja hoidon piiriin. 
ProAgria Oulun Ympäristö-
Agro II-hanke osallistuu si-
vuston ylläpitoon.  

Maisemanhoitosuunnitel-
man laatimisesta kerrotaan 

Aittojärven koululla (Hiltu-
sentie 12) tiistaina 25.2.2014 
kello 18-20 järjestettävässä 
kylätilaisuudessa. Siinä ker-
rotaan maisema-alueiden in-
ventoinneista, uuden EU:n 
ohjelmakauden rahoitusmah-
dollisuuksista maiseman- ja 
luonnonhoidossa ja kartoite-
taan kyläläisten toiveita ky-
lämaiseman hoitamisesta 
esimerkiksi työllisyystöinä 
tehtävin raivauksin tai ELY-
keskukselta haettavien ym-
päristökorvausten muodossa. 
Korvauksia voivat hakea ak-
tiiviviljelijät ja rekisteröidyt 
yhdistykset. 

Seuraava haku on toden-
näköisesti vuoden 2015 ke-
väällä. ProAgrian VYYHTI-
hankkeessa voidaan tehdä 
muutamia tarkempia malli-
suunnitelmiksi sopivia hoito-
suunnitelmia laidunkohteille. 

ProAgria Oulun Ympäristö-
AgroII-hanke tiedottaa maa-
talouden ympäristöasioista ja 
tukimahdollisuuksista. Mai-
semanhoitoon liittyviä pu-
heenvuoroja esittävät edellä 
mainittujen hankkeiden puit-
teissa Kalle Hellström ja Tai-
mi Mahosenaho, joka esittelee 
myös vuonna 2000 alueelle 
laadittua suunnitelmaa. Hilk-
ka Heikkilä OAMK:sta ker-
too työstään ja kerää kyläläis-
ten toiveita. Kaisa Mäkiniemi 
Pohjois-Pohjanmaan liitosta 
esittelee vuonna 2013 alueel-
la tekemäänsä inventointia. 
Lisäksi on puheenvuoroja ky-
läläisiltä ja lammastalouden 
mahdollisuuksista maiseman-
hoidossa.     

Kalle Hellström
ProAgria Oulu/Maa- ja 
kotitalousnaiset

Ahosuon 
turvetuotanto 

heikentäisi 
jokihelmisimpukan 
elinmahdollisuuksia

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on antanut lausun-
tonsa Vapo Oy:n Ahosuon 
turvetuotantohankkeen 
ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksesta. Lau-
sunnon mukaan on jätetty 
arvioimatta ELY-keskuk-
sen edellyttämä tarkaste-
luvaihtoehto, jossa suon 
luonnontilaiset osat olisi 
jätetty turvetuotannon ul-
kopuolelle.

ELY-keskus ei yhdy ar-
vioinnissa esitettyyn nä-
kemykseen, ettei han-
kealueen alapuolinen osa 
Livojoesta olisi raakul-
le soveliasta elinympäris-
töä. Kuormituslaskentaan 
ja vesistövaikutusten ar-
viointiin liittyvät epävar-
muustekijät ja esille tuo-
dut riskit huomioiden on 
mahdollista, että hank-
keesta aiheutuvat veden-
laatumuutokset voivat 
vaarantaa alueelta jo löy-
dettyjä raakkuyksilöitä ja 
heikentää sen väli-isäntä-
nä toimivien lohikalojen 
lisääntymisympäristöjä.

Ahosuo sijaitsee Pudas-
järven kaupungissa Livon 
kylän koillispuolella noin 
20 km Pudasjärven taa-
jamasta pohjoiseen. Tuo-
tantoalueen kokonaispin-

ta-ala olisi 257 ha, josta 
varsinainen tuotantoalue 
noin 220 ha. Hankealuees-
ta noin puolet on metsäoji-
tettua suota ja puolet luon-
nontilaista suota.

Arviointimenettely 
käynnistyi 22.8.2011, kun 
Vapo Oy toimitti ELY-kes-
kukselle hankkeen arvi-
ointiohjelman. Konsulttina 
arviointiohjelman laatimi-
sessa on toiminut Ramboll 
Finland Oy.

Ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn 
(YVA-menettelyn) tavoit-
teena on edistää ympä-
ristövaikutusten arvioin-
tia ja huomioon ottamista 
suunnittelussa ja päätök-
senteossa sekä lisätä kan-
salaisten tiedonsaantia 
ja osallistumismahdolli-
suuksia. Hankkeen toteut-
taminen vaatii vielä mm. 
ympäristöluvan.

ELY-keskukselle saa-
pui arviointiselostuksesta 
yhteensä 13 lausuntoa ja 2 
mielipidettä.

ELY-keskuksen lausun-
to on nähtävillä muun mu-
assa Pudasjärven kaupun-
gintalolla ja pääkirjastossa 

ELY-keskus tiedotus
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

Pudasjärvi

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

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

Erä tuotteita 10€/kpl
Color mask 11.90€

Wella 500ml shampoo 
14,90€

kukkaruukut
alk. 3,95
kastelukannu

2,90

kukkamulta
10 l

1,95
pss

kylvö- ja taimimulta 15 l

kukkamulta 12 l

ruukut
pamela 11,5 cm
alk.

pauliina 14 cm
alk.

eden 16 cm
alk.

5,10
pss

3,99
pss

4,30
pss

2,90

4,40

8,50

kevytsora 4 l

1,40
pkt

tikapuut
valokuva-
kehyksillä

sisustustarrat
alk.

4,90

59,95

tauluhylly
tekstillä 13,90

turveruukut 8 kpl

uutuuksia 

sisustukseen!
leikattava 
pitsikaitaliina

12,50
paperitabletti

3,50

16,80
tähtiverhokappa

tuolin-
pehmuste 6,90

pitsiverho-
kappa 7,50
muratti 
köynnös 9,90
naruverhot

helmillä

13,90
koristeilla

16,90

4,50

seinäkello
valokuvakehyksillä

5,50
suihke-
pullo

1,95

substral ravinne
500 ml

koristetyynyt ja 
tyynynpäälliset

tyynyn
sisus
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Koko ikänsä Sarakylässä 
asunut Iivari Jurmu vietti 
Sarakylän koululla 70-vuo-
tispäiviä lauantaina 15.2. 
Ensimmäisenä onnittele-
maan ehtivät Sarakylän alu-
een Kyläseuran edustajat, 
jossa oli mukana kylällä ko-
koontuvan virtapiiriläisiä. 
Kyläseuran puheenjohtaja 
Mari Satokangas käytti pu-
heenvuoron ja ojensi lahjana 
muun muassa Sinikka Wun-
schin Pudasjärven asutustoi-
minnan historiakirjan ja kra-
vattineulan. Esko Piipponen 
muisteli, mitä kaikkea on 
yhdessä vuosikymmenten 
aikana touhuttu kylien asi-
oiden merkeissä. Pitkienkin 
matkojen takaa on lähdetty 
liikkeelle yhteisten asioiden 
merkeissä. Virtapiiriläisis-
tä puhuivat Sylvi Sarajärvi 
ja Kaisa Nivala ja he halu-

Kaiken ikäiset viihtyivät Iivari Jurmun merkkipäivillä
sivat muistaa Iivarin puoli-
soa Senjaa kukkakimpulla. 
Onnittelukorteissa oli sy-
välliset mietelauseet. Pu-
dasjärven seurakunnasta oli 
saavuttu tavallista suurem-
malla joukolla, onhan Iiva-
ri ollut pitkään pidetty luot-
tamushenkilö. Sitten seurasi 
Pudasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopuksen onnittelut. 
Iivarin tavoin kylätoimin-
nassa aktiivisesti vaikutta-
nut Kauko Kuukasjärvi oli 
kirjoittanut kronikan, jonka 
esitti onnittelunaan. 

Iivari ja Senja Jurmul-
la on 10 lasta, joista vanhin 
poika Juhani pitää perheen-
sä kanssa sukutilaa Saraky-
lässä. Muut lapset ovat löy-
täneet asuinpaikan ympäri 
Suomea. 

-Kerran vuodessa vähin-

Palataan viel aikaan entiseen ja nuoruuteen
väkeä liikkui meillä melkein tungokseen.
Leililä oli tunnettu leppoisena talon väkenä
sen tunsi siellä käydessä.
Kesäisin kun heinikoita teille niittelin
ja apuakin yhden kerran tarvitsin.

Kerran kesäyönä tuli koneeseeni remppaa
mut ei hätää, isäs teki puusta kaksi ramppaa.
Kahviakin saatiin juoda, sai myös syödä
näin jaksettiin sitten tehdä työtä.
Sinusta on tullut isästäsi mallikuva
leppoisa ja kyläläisten kera sopeutuva.

Sitten ikää karttui kaksikymmentäyksi
siis silloin tultiin vasta aikuisiksi.
perustit perheen puolisosi Senjan kanssa
ja työtä sait jatkaa kotinurkissa.
Lapsirikkaan perheen kasvatitte kotiin
ja varmaan siunaustakin rukoiltiin.

Monissa olet ollut kyläläisten touhuissa
kuinka aika riitti, ei pidetty niitä laskuissa.
Yhteiset asiat kun tarvitsevat sen hoitajan
siihen jostakin kaivaa sen tarvittavan ajan.
mut aika rientää, ilta ehtii, mutta ehkä-
jotakin voi vielä tehdä.

Hirven kaatokin onnistuu myös sulta
kiväärisi piippu sylkenyt on tulta.
Oot meillä virtapiirin hyvä juontaja
ja tunnettu myös sanan julistaja.
Toivotaan vielä sulle voimia viel jatkoon
sekä Korkein elämääsi siunatkoon.

Iivarille
Tässä muistamisia Iivari 
Jurmun, hyvän ystäväni 
vuosikymmenten saatos-
ta, joka alkoi jo 50-luvun 
lopulla. Tapanani on kir-
joittaa runon muodossa ja 
Iivarista oli helppo riimi-
tellä, leppoisana ja asioita 
harkitsevana sekä kuun-
telee kanssa ihmisiä ja hy-
väksyy toisenkin mielipi-
teet. Osallistumme vielä 
metsästysseuran ja vattu-

markkinoiden talkoissa 
aktiivisesti, toivottavasti 
saan hänen kanssaan vie-
lä pyöriä näissä ympy-
röissä, me sovitamme aja-
tukset yhteen ja helppo 
toteuttaa ne mitä milloin-
kin teemme.

Kauko Kuukasjärvi

Sarakylän alueen kyläseura ja kylällä kokoontuvan Vir-
tapiirin edustajat olivat ensimmäisten joukossa onnit-
teluvuorossa. 

tään kokoonnumme yhtä ai-
kaa Sarakylään, he totesivat. 
Iivarilla ja Senjalla on 22 las-
ten lasta, joiden elämän seu-
raaminen ja lasten perheiden 
kanssa mukana eläminen on 
mielenkiintoista. 

Lapset olivat tuoneet 
lahjaksi muun muassa äly-
kännykän, jota Iivari tulee 
käyttämään muun muas-
sa metsästyksessä seurates-
saan hirvikoirien liikkumis-
ta maastossa. 

Illalla oli syntymäpäivä-
seurat. Esko Ojanahon pu-
heessa tuli esille Jumalan 
siunauksen merkitys ihmi-
sen elämässä. Se luo turvalli-
suuden tunteen, tulevaisuu-
den ja toivon. Lisäksi hän 
otti esille Kristinopista ope-
tuksen, että elämämme kal-
lein asia on meidän Herram-
me Kristuksen tunteminen ja 

Pudasjärven seurakunnan onnittelut ja siunauksen toivotukset välittivät pidetylle luottamushenkilölle Iivarille 
ja hänen vaimolleen Senjalle Arvo Niskasaari, Juha Kukkurainen, Aino Niskasaari, Helena Koivukangas ja Tert-
tu Puurunen.

Jumalan lapseksi pääsemi-
nen, jonka armosta uskolla 
saa omistaa. Puheensa päät-
teeksi hän luki rukouksen 
psalmista 71.

Seuroissa ilahdutti runsas 

lasten ja nuorten määrä, jos-
ta Iivari kertoi jääneen erityi-
sen lämmin muisto. 

Heimo TurunenKauko Kuukasjärvi esitti oman kirjoittamansa kronikan, jonka tässä julkaisemme 
kokonaan. 

Yhteishaku yliopistoihin ja 
ammattikorkeakouluihin 
on auki 3.3.–1.4.2014, joten 
hiihtolomalla koululaisien 
on hyvä perehtyä kevään 
tarjontaan.

Korkeakoulujen opis-
kelijavalinnat ovat tämän 
kevään hakukierroksel-
la kohtalaisen voimakkaan 
keskustelun kohteena. 
Hämmennystä herättää se, 

Yhteishaku korkeakouluihin alkaa hiihtolomalla!
että yliopistoihin ja am-
mattikorkeakouluihin on 
tulossa kiintiöt uusille 
opiskelijoille. Tällöin opis-
kelupaikan vaihtaminen to-
dennäköisesti hankaloituu, 
mutta kuinka paljon niin se 
jää nähtäväksi.

Mikäli tämän kevään ha-
kija (abi) ei pääse ensisijai-
sesti haluamaansa opiskelu-
paikkaan, hänen kannattaa 

miettiä tarkoin, että ottaa-
ko opiskelupaikkaa vastaan 
vai ei. Paikan vastaanotta-
neet opiskelijat menettävät 
luonnollisesti edun ensiker-
talaisuuteen seuraavalla ha-
kukierroksella.

Vaikka jollakin tavalla 
tiedossa on sekin, että moni 
korkeakoulu on jo ilmais-
sut, etteivät ne ota vielä 
kiintiöitä käyttöön syksyn 

2014, eivätkä mahdollisesti 
myöskään kevään 2015 ha-
kukierroksella. Viimeistään 
kiintiöt otetaan näillä näky-
min käyttöön vuonna 2016. 

Joka tapauksessa jatko-
opiskelupaikkaa ei tieten-
kään kannata suin päin ha-
kea, vaan aina kannattaa 
pohtia tarkoin hakukoh-
detta. Tämän jälkeen sitten 
vain oma perusteltu ratkai-

su siitä mille aletaan. Lii-
kaa ei myöskään kanna-
ta pelätä, jotta ei vaarannu 
valmistautuminen tuleviin 
pääsykokeisiin. Ja näiden 
kokeiden tulosten perus-
teella nähdään minne ovet 
avautuu.

Mitä sitten, jos opiske-
lupaikkaa ei saa ja edessä 
näyttäisi olevan välivuo-
si? On mahdollista opiskel-

la avoimessa yliopistossa 
ja ammattikorkeakoulus-
sa. Joillekin suuntana on 
armeija tai voi hakea töi-
hin, miksei jopa ulkomaille. 
Opiskelupaikasta kieltäyty-
vä menettää välivuonna Ke-
lan työmarkkinatuen.

Markku Rajala
opinto-ohjaaja
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Lämpimät pilkkihaalarit Fin-
layson kankaalla. Vedenpitävät 
paikat polvissa ja takamuksessa. 
Vanu 120 g/m2. Koot: s-xxxl,

Lasten koot 90-160 cm 45€ 
(huomioväreissä).

   Pituudet 210-270 cm sekä 160 cm,        
                  leveys 10 cm  

PERJANTAINA 21.2.
PUDASJÄRVEN TORILLA KLO 11-17

Suomen Katutanssiliitto ry 
ja Maahanmuuttovirasto jär-
jestävät kevään 2014 aikana 
koko Suomen kattavan Ter-
veyttä tanssista -katutans-
sikiertueen, joka vierailee 
kaikissa turvapaikanhakijoi-
den vastaanottokeskuksissa. 
Tanssikiertueella ovat mu-
kana suomalaiset maahan-
muuttajataustaiset huippu-
opettajat. Tanssikiertueella 
tarjotaan turvapaikanhaki-
joille mahdollisuus tutustua 
erilaisiin katutanssityyleihin. 
Katutanssissa yhdistyvät tai-
de, kulttuuri ja liikunta. Kier-
tueen järjestäjät haluavat 
kiertueen avulla edistää tur-

vapaikanhakijoiden fyysistä 
ja henkistä hyvinvointia. 

Pudasjärvelle poppoo 
rantautui viime viikon tiis-
taina ja keskiviikkona 4. ja 5. 
helmikuuta. Tapahtuma jär-
jestettiin liikuntahallilla yh-
teistyössä koulujen kanssa, 
tiistaipäivä oli varattu ala-
koululaisille ja keskiviikkona 
tanssin pyörteisiin sukelsi-
vat yläkoululaiset ja aikuiset. 
Tanssinopetuksiin osallistui 
kahden päivän aikana noin 
200 tyttöä ja poikaa, naista ja 
miestä. Tunnelma oli iloisen 
rento ja kaikilla näytti olevan 
mukavaa. 

Tapahtumaan osallistu-

nut Jaana Valkola kertoi yh-
den osion jälkeen tauol-
le mennessään, että todella 
hauskaa tapahtumassa on ol-
lut.

- Ja kun jalkapallosta sa-
notaan, että siinä ei tarvitse 
sanoja eikä puhetta, vaan pe-
laaminen onnistuu toisilleen 
vierailtakin ihmisiltä, niin 
tanssiin pätee sama asia. Yh-
teistä kieltä ei tarvita, vahvis-
ti Valkola.

Aiemmista tiedoista poi-
keten tanssia opetti vain yksi 
opettaja, Julian Owusu. Mut-
ta se ei menoa hidastanut. 
Oppilaat seurasivat tarkas-
ti opettajan neuvoja ja välil-

Tanssiopetukseen keskittymistä.

Tanssi yhdistää eri kansoja.

Masala Bora Irene ja Labid 
Nadjet vastaanottokes-
kuksesta osallistuivat in-
nolla tanssitapahtumaan. 
Irene olisi halunnut jatkaa 
tanssin opettelua jo seu-
raavana päivänä.

lä iloiset kiljahdukset täyt-
tivät liikuntahallin. Julian 
Owusu kertoi aiemmin, että 
haluaa tuoda jotain erilaista 
turvapaikanhakijoiden päi-
vään, koska arki tahtoo olla 
vain odottamista päivästä 
toiseen. 

Liikuntahallilla oli osal-
listujia vastaanottokes-
kuksesta, Suomi Start-
ti-opetuksesta ja valmiina 
amikseen-ryhmästä. Kävi-
vätpä pienet oppilaat An-
na-Liisa Alatalo-Määtän 
luokastakin kokeilemassa 
katutanssin alkeita. Kaiken 
kaikkiaan Pudasjärvellä saa-
tu palaute oli hyvin positii-

vista ja innokkaimmat osal-
listujat olisivat halunneet 
tulla jo seuraavana päivänä 
jatkamaan tanssitunteja.

Katutanssi tarkoittaa 
tanssityylejä, jotka ovat ke-
hittyneet tanssisalien ulko-
puolella, yleensä suurkau-
punkien kaduilla. Katutanssi 
on saanut alkunsa Yhdysval-
loista ja sen liikkeiden ja ryt-
min taustalla on yleensä yh-
dysvaltalainen hip hop- ja 
funk-musiikki. Suosittuja 
vanhempia katutanssityylejä 
ovat esimerkiksi house, pop-
ping ja locking. 

Katutanssien suosio on 
kasvanut Suomessa jatku-
vasti. Suomessa on arviol-
ta yli 30 000 aktiivista katu-
tanssin harrastajaa, joista yli 
3 000 myös osallistuu kilpai-
luihin. Tunnettuja katutans-
sijoita ovat esimerkiksi Haza 
Hajipoori sekä Jeffrey Kam. 
Katutanssit ovat luonteel-
taan eri tyylejä ja tanssikult-
tuureja yhdistäviä, mikä te-

kee katutanssiharrastuksesta 
helposti lähestyttävän.

Paula Marikainen,  
ohjaaja, Oulun  
vastaanottokeskus,  
Pudasjärven yksikkö
Kuvat Paula Marikainen

Kylien ja kaupungin kuu-
lumisia, maaseudun mak-
sutonta yritysneuvontaa, 
omaishoitaja -asiaa sekä vie-
raita Iistä on tarjolla Pudas-
järven kyläneuvoston koko-
uksessa. Kokous järjestetään 
tällä kertaa Kipinän koululla 
20.2. kello 18.

Elinvoimaa ja menestystä 
maaseudulle MASVA-hank-
keesta esitellään mahdolli-
suuksia tarjota maksuton-
ta ensivaiheen neuvontaa 
aloittaville ja toimintaan-
sa kehittäville maaseudun 
yrityksille. ProAgria Oulun 

Kyläneuvoston kokouksessa 
monipuolinen asiasisältö

hallinnoima hanke palvelee 
kaikkia maaseudun yrityk-
siä - aloittavia ja laajentavia, 
maatilasidonnaisia ja mui-
ta maaseudun mikroyrittä-
jiä. Aloittavaksi yrityksek-
si lasketaan myös maatila, 
joka perustaa alkutuotannon 
oheen muuta toimintaa.

Ihimisen Lähelle –pro-
jekti tiedottaa toiminnas-
taan. Tavoitteena projektis-
sa on perustaa omaishoidon 
alueellisia tukipisteitä lähel-
le omaishoitajia. Tukipisteis-
sä voidaan tarjota alueilla 
asuvien omaishoitoperhei-

Katutanssista fyysistä ja 
henkistä hyvinvointia

den tarpeiden mukaan esi-
merkiksi tietoa omaishoita-
juuteen liittyvistä asioista, 
vertaistukea, apua akuut-
tiin tilanteeseen, virkistys-
toimintaa, parkkitoimintaa, 
puhelinrinkitoimintaa, pu-
helinkummitoimintaa sekä 
asiantuntija-apua.

Yhteisöhautomo –hank-
keen toimesta kokoukseen 
saapuu vieraita Iin kylien 
neuvottelukunnasta. Iiläisiä 
kiinnostaa Pudasjärven ky-
läneuvoston toiminta.

Jouni Puhakka

AVANTOUINTIPAIKKA 
PIETARILAN RANTAAN AVATTU

YHTEINEN 
AVANTO-

UINTI-ILTA 
to 20.2. klo 18-19. 

Grillimakkaraa, 
nuotiopannukahvia, 

mehua!

Tervetuloa!

Pudasjärven Urheilijat/
Uintijaosto ja 

Kuntourheilujaosto
Työpetari ry

Ohjeita käyttäjille:
- Avantouintipaikkaa ylläpitää tekninen toimi ja 
  käytöstä vastaa Työpetari ry.
- Paikan avaimen voi lunastaa Työpetari ry:n toimistosta Suojalinna 
- Urheilutie 2, toimisto avoinna ma–to 9.00–16.00 ja pe 8.00–14.00.
- Vuokra-avain 26 €.
- Avannon käyttömaksu 5 €/kausi.
- Mahdollisuus uintiin avannossa arkisin 
- Viikonloppuisin ei ylläpitoa.
- Käytössä pukuhuone.

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

TERVETULOA KOKEILEMAAN!
Pudasjärven kaupunki

Työpetari ry
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Muuttuvat metsälait puhuttavat

Metsä- ja metsätuholain keskeisiä asioita olivat esitte-
lemässä Metsäkeskuksen metsäneuvoja Markku Pa-
loniemi ja Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Antti Härkönen.

Pohjois-Pohjanmaan Met-
säkeskuksen julkiset palve-
lut järjesti maanantaina 17.2. 
yhteistyössä Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistyksen 
kanssa metsänomistajille lu-
ennon muuttuneista metsä- 
ja metsätuholain keskeisistä 
asioista. Pohjantähdessä ti-
laisuuteen osallistui reilu 20 
henkilöä.

Metsäkeskuksen met-
säneuvoja Markus Ekdahl 
avasi tilaisuuden ja Mark-
ku Paloniemi esitteli met-
sä- ja metsätuholakiasioita. 
Metsälain hakkuita koske-
vat säännökset muuttuvat 
vuoden 2014 alussa merkit-
tävästi, millä Paloniemen 
mukaan vähennetään met-
sien käsittelyn rajoituksia ja 
lisätään maanomistajan pää-
tösvaltaa. Samalla kuitenkin 
maanomistajan vastuu met-
sistään kasvaa ja neuvonnan 
merkitys korostuu. 

Keskeisin muutos ny-
kylakiin on se, että uudis-
tushakkuun ajankohdan 
päättää maanomistaja ja 
ajankohtaa koskevasta sään-
telystä luovutaan kokonaan. 
Lisäksi puuston vähimmäi-
sikä- tai läpimittarajat pois-
tuvat. Tasa- ja eri-ikäisra-
kenteisen metsän käsittely 
ovat tasavertaisia vaihtoeh-
toja, pienaukkohakkuut ovat 
mahdollisia sekä luontai-

nen ja viljelyllä tapahtuva 
uudistaminen ovat saman-
arvoisia. Kasvatushakkuu 
voidaan toteuttaa perintei-
sen alaharvennuksen lisäk-
si yläharvennuksena tai eri-
ikäisrakenteisen puuston 
kasvatukseen tähtäävänä 
hakkuuna.

Mikäli kasvatushakkuun 
jälkeinen puumäärä alittaa 
säädetyn vähimmäismää-
rän, syntyy automaattisesti 
uudistamisvelvoite. Vaikka 
taimikon perustamisilmoi-
tus poistuu, metsän uudis-
tamisvelvoitteeseen sisältyy 
edelleen tarvittavien perus-
tamistoimenpiteiden teke-
minen ja nuoren taimikon 
jälkihoidosta huolehtiminen. 

Viimeinen metsänhoito-
maksu verovuodelta 2013 
kannetaan metsänomistajil-
ta loppuvuodesta 2014. Tä-
män jälkeen metsänhoitoyh-
distykset perivät jäseniltään 
jäsenmaksuja, josta jäsenet 
saavat etuna vaikkapa met-
säsertifioinnin.

Tilaisuudessa käydyissä 
keskusteluissa todettiin, että 
uuden lain myötä leimikon 
suunnittelijan vastuu kasvaa 
entisestään. Monet pelkää-
vät, että voimakkaiden hak-
kuiden myötä puustopää-
oma lähtee laskuun. Näin 
käy, mikäli palataan van-
haan harsintahakkuun kult-

tuuriin, jossa parhaat puut 
hakataan päältä ja aluspuus-
to jätetään kasvaa kituutta-
maan paikalle. Toinen puus-
topääoman heikkenemisen 
aiheuttaja tulee olemaan 
heikot uudistamistulokset 
väärissä paikoissa käyte-
tyn luontaisten uudistamis-
yritysten seurauksena. Uut-
ta lakia moitittiin myös siitä, 
että se pyrkii ohjeistamaan 
taimikonhoidon turhan ai-
kaisessa vaiheessa ja Koillis-
maan hirvituhoalueilla tämä 
voi kostautua.

Metsänhoitoyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Ant-
ti Härkönen esitteli esimer-
killisenä metsäomaisuuden 
hoitajana Pärjänsuon yh-
teismetsän, jossa on toimit-
tu aina hyvän metsänhoidon 
puitteissa ja puuston kas-
vu sekä hakkuumäärät ovat 
nousseet viimeiset 40 vuotta. 
Positiivisen kehityksen ja sa-
malla osakkaiden tuoton ta-
saisen nousun takuuna on 
yhteismetsässä käytetty so-
pivia uudistamismenetelmiä 
sekä oikea-aikaisia taimi-
konhoito- ja harvennushak-
kuuajankohtia. Hän totesi, 
että uuden metsälain met-
sänkäyttöön kohdistuvat 
menetelmät ja mahdollisuu-
det on tarkoitettu kattamaan 
lähes samanlaisena koko 
Suomen alueella. Miten se 

onnistuu - jää nähtäväksi.
- Onnistumisen edelly-

tykset maastossa eivät ole 
muuttuneet lakimuutokses-
ta huolimatta. Lakiteksti ei 
ota tarpeeksi huomioon Poh-
jois-Suomen erityispiirteitä. 
Jo aiemmin luontainen uu-
distaminen on ollut aina en-
sisijainen vaihtoehto, mut-
ta jos on ollut odotettavissa 
sen epäonnistuminen, on 
käytetty keinollista uudista-
mista. Faktatietoa tuloksista 
löytyy muun muassa valta-
kunnan metsien inventointi-
tuloksista.

- Valitettavasti uusis-
ta menetelmistä on hyvin 
vähän tutkimustietoa. Pie-
naukkohakkuista tutkimuk-
set ovat alkaneet, mutta vä-
liaikatietoa on aika niukasti, 
varsinkin Pohjois-Suomes-
ta. Myös eri-ikäisraken-
teisen metsäkasvatuksen 
tutkimukset ovat lähtökuo-
pissaan. Tulevissa hakkuis-
sa tullaan näkemään pohjoi-
sen olosuhteiden vaikutus 
muun muassa hakkuuajan-
kohdan vaikutuksena kor-
juujälkeen, valitteli Härkö-
nen.

Illan yleisön mielipiteet 
uudesta metsälaista voisi ki-
teyttää vanhaan sanontaan, 
että ”vanhat hyväksi havai-
tut keinot, ovat parempia 
kuin pussillinen uusia.” PK

Chilihärkää, perunamuusi, kaalipata, riisi,
uunikasvikset, hernekeitto,

pannukakku ja hillo 

Uunilohi, perunamuusi, makaronivuoka, 
hunajakasvikset, lihakeitto,

marjakiisseli

Jauhelihapihvit bearneisekastikkeella, perunamuusi,
broilerikiusaus, talonkasvikset,

lohikeitto, hedelmäsalaatti

Mantelikala, maalaispossupata, perunamuusi,
aurinkokasvikset, kasvissosekeitto, 

marjapiirakka ja vaniljakastike

Kasslerpihvit, jauhelihakastike, perunamuusi,
uunijuurekset, pinaattikeitto,

omenapiirakka ja vaniljakastike
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Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

* Jalkojenhoitoa
* C. E. vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOLLA

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

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

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

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

Peräkärryn 
vuokraus

kuomukärryt, 
pressukärryt, 

koppikärryt, trailerit

Puh. 050 366 5340
www.peräkärrynvuokraus.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Tmi Laura Kokko

Puh. 040 587 5051

Mökkien siivous ja huoltopalvelut, suursiivoukset,
mm. lakanapalvelu, puupalvelu

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraani kuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

Päivystys 24 h puh. 0400 687 234
Kaupungin kiinteistöjen piha-alueisiin kuuluvat työt

ma-pe klo 7-16:  040 745 9839

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Ilmoita 
palvelu-
hake-

mistossa 
p. 040 1951 732

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

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
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 €) 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 veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@

pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muis-
tathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain 
kahdesti.

ma-ke 9-17, to 9-15, pe 9-17
Alensimme kaikki hintamme. 

Paljon tuotteita 1€ / kpl. Uutta tavaraa saapunut.

Kevätsiivous? Teemme kaikenlaisia siivoustöitä, 
saunan pesua ym. Soita ja tilaa siivooja!

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

SYÖTTEEN
MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,

myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

Jari Särkelä, 
p. 0400 374 259

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA

Taksi 
Siuruainen

Yli-Livo

040 190 4344

Taksi 
Markku 

Naamanka
Invavarustus, Yli-Livo
p. 0400 282 130

Palveluhakemisto

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, 

pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen 

mukaan.

Palveleva konepaja Pudasjärvellä

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

§ lakipalvelut osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040 176 7640
Avoinna Ma-Pe klo 9-15

www.pudasjarvenisannointi.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

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

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Mäntyrinteentie 8, p. 0400 259 067

Koneurakointi Valkola T:mi
Traktoriurakointia, 

kiinteistönhuoltoa ja lumitöitä.

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

-  Kettupillit 8 erillaista
 halavalla
-  HUOPIKKAAT,   
 kotimaiset
-  Riistakamerat  
 valvontaan 
-  Kiikarit 
-  Sarkapuvut 
-  Talvikengät  
-  Parkanon talvikas 
- Nokian Kaira 
-  Muck Bootsit 
-  Goretex -kengät ja  
 -vaatteet  
-  Aseenhoitotuotteet  
-  Aseet 

-  Piippukamerat  
 aseisiin 
-  Tehokaat otsa- ja  
 käsivalaisimet
- Reput, rinkat ja  
 retkeilyvarusteet
-  Koiratutkat 
-  Koiratarvikkeet
-  Koiranruuat kylän  
 edullisimpaan hintaan: 
 16 eri laatua, myös  
 ELL suosittelemat
-  Vetovaljaat ja  
 hiihtovyöt
-  Hevostarvikkeet 
-  Hevosen loimet sh -40%

ANOLTA LÖYTYY!

Kunnostettuja monenlaisia pol-
kupyöriä edullisesti, huolto ja 
otan joutilaat. P. 040 504 2814.

Kotikylmiön kylmäkone, ollut 
käytössä 3 vuotta. On uuden 
veroinen. Hinta 100€. P. 044 
582 2015.

Kuivia halkoja p. 0400 294 454.

OSTETAAN

Käytetty kunnossa oleva pyy-
kinpesukone. P. 0400 386 286. 

HALUTAAN VUOKRATA

Kolmihenkinen perhe haluaa 
vuokrata Pudasjärveltä tai si-
vukylistä asunnon. P. 040 557 
0720.

Kuivaa koivuhalkoa 60€/2 kuu-
tion säkki. P. 040 910 7256.

Myytävänä 125m3 chunland 
merkkinen moottoripyörä ajettu 
5300 km. Hyväkuntoinen, myy-
dään tarpeettomana. hp 700€
p. 0400 175 458.

Mercedes benz 250 D 124. 
Vm. 1985, viisi sylenterinen 
kone, viisi vaihdetta. P. 040 
543 9978.

Viime viikon lehden Apteek-
ki -liitteen apteekkari Oskari 
Wiikinkosken ensimmäises-
tä autosta kertovassa kuva-
tekstissä oli kaksi nimivir-
hettä.

Pitää olla Viikinkoski (ei 
Wiinikoski) ja oikea nimi on 
autoilija Paavo Kuosmanen 
(ei Kuisminen). Pahoittelem-
me virheitä.

Toimitus

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana keskustassa ti-
lava 4h+k+s+2wc +autopaikka 
p. 040 755 4941.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

Tavarat kiertoon!!!

Oikaisu
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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!

Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la klo 
10-17.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
Hengailua nuorisotiloissa la 22.2. klo 17.30-20.00. Nuorten teemailta nuok-
karissa. Ei osallistumismaksua. 
Pudasjärven Ommaiskahvila ti 25.2. klo 17.30-20.00. Tietoa, tukea ja toimin-
taa kaikille omaisistaan huolehtiville. Anna aikaa, saat auttaa -koulutus vapaaeh-
toistoiminnasta kiinnostuneille. Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteen Lumimaassa pe 21. 2. Hauska ja vauhdi-
kas kilpailu alkaa Lumimaassa klo 14, ennakkoilmoittautuminen hiihtokoululle klo 
13.30 mennessä.
Kuntotanssit su 23.2. klo 15-17. Kurenkoskessa. (Jos Suomi on olympialaisten 
jääkiekon loppuottelussa, musiikin soittaminen jatkuu ja mukaan ehtii klo 18.30 
saakka). Musiikista vastaa Pekka Kinnunen. Voi tuoda mukanaan myös omaa toi-
vemusiikkia.
Kuntotanssit jatkuvat Kurenkoskessa toistaiseksi sunnuntaisin klo 15-17.
Virtapiiri Sarakylän koululla 25.2.  klo 10.30. Vierailijoina Yrjö Niskala&Lauluryhmä.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella ke 26.2. klo 
19.

Syötteen 
mökkiläisyhdistys ry:n 

vuoSikokouS 
pidetään Pikku- Syötteen hotellilla 

la 1.3.2014 klo 11.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.        

Tervetuloa! 

Ti 25.2. klo 17.30-20  Anna aikaa, saat auttaa 
–koulutus, Palvelukeskus.  

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.
Ma 17.3. klo 13-15 Iloa kädentaidoista, Palvelukeskus. 
Paikalla myös T:mi Neila esittelemässä koruja, terveyskenkiä 

ja kuitukangasliinoja.
Ma 14.4. klo 13-15 Atk-opastusta omaishoidon 

asioihin liittyen, Palvelukeskus. 
Ma 12.5. klo 15-18 Omaishoitajien virkistyspäivä, 

Liepeen väentupa.  

Lisätietoja: 040 559 7766, 040 501 9119 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi

PUDASJÄRVEN OMMAISKAHVILA 
KAIKILLE OMAISISTAAN 

HUOLEHTIVILLE
Kevätkauden 2014 toiminta

ma 10.3.2014 klo 18. 
poliisilaitoksen kokoushuoneessa.

Pudasjärven Virkistyskalastajat
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS

Johtokunta

Vieraana Iijokiseudusta tuttu kirjoittaja
KALEVI JOKIKOKKO

Tervetuloa kirjastoon to 20.2.2014 klo 17.00
Nisukahvit tarjolla klo 16.00-

Maa- ja kotitalousnaisten naisvoimaa 
-päivän teemana 

Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset
Pudasjärven kirjasto

Virastotalolla Jukolantie 1.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 16.30.

Pudasjärven Ampujat Ry

Tervetuloa!

Vuosikokous su 9.3.2014 klo 17.00

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
PERUSKURSSI 82020001 
AUDITORIO/Janne Ahonen 22.2.-16.3.2014 
la-su 9.00-17.00        32 h 115 €
Koulutus pidetään kahtena viikonloppuna 22.-23.2. ja 15.-16.3.2014. 
Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Ei kuulu kurssipassiin. Kurssilla 
on tilaa, ilmoittautuminen 20.2.2014 mennessä puhelimitse.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
KERTAUSKURSSI 82020002 
AUDITORIO/Janne Ahonen 1.3.2014 
la 9.00-17.00              8 h 65 €
Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoittau-
tuminen 26.2.2014 mennessä. Huom! Kurssipäivä on muuttunut.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
PERUSKURSSI 82020004
HETEPIRTTI/Janne Ahonen 22.3.-30.3.2014 
la-su 09.00-17.00       32 h 115 €   
Koulutus pidetään kahtena viikonloppuna 22.-23.3. ja 28.-29.3.2014. 
Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Ei kuulu kurssipassiin. Ilmoittau-
tuminen 27.2.2014 mennessä.

Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490
Sähköposti:	kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Käyntiosoite: Lukiontie 4

4-henkisessä joukkueessa hiihtävät:
1 tyttö, 1 poika, 1 nainen (2,5 km) ja 

1 mies (5 km)
Ennakkoilm. 25.3.2014 mennessä:

Jaakko Sahuri 0400 366 399

VIESTIHIIHTOKILPAILUUN
Kaikille pudasjärvisille kyläseuroille ja -yhdistyksille

Kynkäällä, os. Koivukankaantie 52 
la 29.3.2014 klo. 12.00

Aittojärven kyläseura ry.
YHTEISTYÖ ON VOIMAA!! TERVETULOA!!

HIIHTOTAPA PERINTEINEN!
•••Pakkasraja -15••• 

HAASTE

SARJAHIIHTOKILPAILUT 2014
KYNKÄÄLLÄ, os. Koivukankaantie 52

••••Pakkasraja -15••••    

la 22.2. klo 11.00
pe 14.3. klo 16.00
pe 21.3. klo 16.00
ti  25.3. klo 16.00

SARJAT TYTÖILLE JA POJILLE:                   
•alle kouluikäiset                                                                        
• 7  -  8 vuotiaat

SARJAT NAISILLE JA MIEHILLE:
•ilman ikärajaa

HIIHTOTAPA 

PERINTEINEN!

• 9  - 10 vuotiaat                            
• 11 - 12 vuotiaat

   Tervetuloa!

Kuntotanssit 
su 23.2. klo 15-17. Kurenkoskessa. 

(Jos Suomi on olympialaisten jääkiekon loppuottelussa, 
musiikin soittaminen jatkuu ja mukaan ehtii klo 18.30 saakka).

Musiikista vastaa Pekka Kinnunen. 
Musiikkimaksu 5€. Voi tuoda mukanaan myös 

omaa toivemusiikkia. 

Kuntotanssit jatkuvat Kurenkoskessa 
toistaiseksi sunnuntaisin klo 15-17. 

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Keskiviikko ”Pikku-lauantai”
Visailut jatkuu olympialaisten jälkeen 

Laula, nauti ja 

viihdy kanssamme!

Pubissa 

Perjantaina 21.2. Pubissa Karaoke raikaa... Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30

Karaoke

Lauantaina 22.2.

Lippu 5€

Jari

Aukioloajat
ma-ti 15-20 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-02 • la 13-04 • su 13-18

Vink, vink 
Olympialaiset!

kunto-
tanssit
alk. klo 15 

Sunnuntaina 23.2.

TULOSSA: Marko-Juhani group la 1.3. 

Syötteen luontokeskus on Iso-Syöte –tunturin juurella sijait-
seva Luontopalvelujen palvelupiste, joka tarjoaa retkeily-
neuvontaa ja luonto-opastusta Syötteen kansallispuistosta 
ja muista Koillismaan luontokohteista kiinnostuneille mat-
kailijoille (www.luontoon.fi/syote). Vuotuinen käyntimäärä 
nykyisellä konseptilla on ollut noin 32 000 käyntiä.
Syötteen luontokeskuksessa on yhteistyökumppanin käyt-
töön 40 –paikkainen ruokasali ja keittiö. Luontokeskuksen 
tiloissa on myös suosittu näyttely ja 50 –paikkainen audi-
torio.
Haemme luontokeskukseen toimijaa, jonka tuottamat pal-
velut tukevat luontevasti luontokeskuksen, kansallispuiston 
ja matkailualueen toimintaa. Sovittaessa Metsähallitus voi 
ostaa toimijalta luontokeskusta tukevia palveluita (siivous, 
talonmiehen tehtävät, retkeilyneuvontapäivystys yms.).

Metsähallitus / Pohjanmaan 
luontopalvelut hakee 

YHTEISTYöKUMPPANIA 
Syötteen kansallispuiston 

tuntumaan Syötteen luontokeskukseen 
syksystä 2014 alkaen.

Pyydämme toimittamaan kirjalliset vapaamuotoiset 
kuvaukset liikeideasta tai toiminta-ajatuksesta 

10.3.2014 mennessä osoitteeseen
Metsähallitus, PL 26, 93600 Kuusamo. 

Kuoreen tunnus: Syöte. 
Lisätietoja: Puistonjohtaja Matti Hovi, 
p. 040 534 8931 ja Luontokeskuksen 

hoitaja Kaisu Mankinen, p. 040 772 8410.

Ei pääsymaksua!
Paikalla kioski ja arpojen myyntiä.

C-poikien aluemestaruus 
lentopalloturnaus

la 22.2. klo 11.00 alkaen
Tuomas Sammelvuo -salissa.

•Sodankylän TäVo
•Rovaniemeltä 
•NaPa1
•NaPa2
•NaPa3
•Oulun Kisko

•Kempeleen 
Lentopallo
•Oulunsalon 
Vasama 
•PuU 
kotijoukkue

                                    Aiheina
- Kylämaiseman hoito laiduntamalla ja raivaamalla
- Lammaslaidunnus maisemanhoidossa
- Arvokkaan maisema-alueen vaaliminen ja maiseman-   
  hoitosuunnitelman laatiminen kylälle

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yhteistyössä Aittojärven kyläseura, ProAgria Oulun ja Maa-  
ja kotitalousnaisten hallinnoimat VYYHTI- ja YmpäristöAgro 
-hankkeet sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Lisätiedot: taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi/040 5517807 ja
kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi/043 825 5253 

Maisemailta Aittojärvellä  
ti 25.2. klo 18-20.30
Aittojärven koulu, Hiltusentie 12, 
Pudasjärvi

Perinteinen Talvipäivän vietto Auran majalla 
la 8.3.2014, lähdetään kello 10.00 

linja-autopysäkiltä.

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Tapahtumassa on hiihtokilpailut naisille ja 
miehille sekä sauvakävelytempaus. Lähdetään 

joukolla kuntoilemaan ja virkistäytymään.
Sitovat ilmoittautumiset 

Leenalle puh. 050 559 9066 4.3.2014 mennessä.

Hilkka Tihinen
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
 Kauppatie 32, puh. 040 548 7169

Tervetuloa!

Su 23.2. klo 11 Aila Pyörälä&tiimi

Su 2.3 klo 11  Jouni&Kaija Vikström

Showtanssikertaus
la 22.2. Kansalaisopiston Salikki/

Pirita Tuisku, Lukiontie 4 
Lapset klo 10.30-12.50

Nuoret ja aikuiset klo 13.00-15.20
Korvataan syyslukukaudella pitämättä jääneet kerrat.

Tanssileiri
Vetäjänä Ensio Koivula. Leirille ovat tervetulleita kaikki tanssijat 

ja erityisesti ensi syksyn Kuren Tanssi-tapahtumasta 
kiinnostuneet tai siihen mukaan tulevat. 

Ohjelmassa: tangon vienti, seuraaminen ja 
koreografiointia,	chachan	perusteet	ja	kuvioita,	
rumban perusteet sekä masurkan perusteet. 
Kahvia ja välipalaa ostettavissa. Hinta 15€. 

Lisätietoja:  040 826 6431

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

Tanssileiri
la 22.2. klo 12-17 

Koskenhovilla Koskenhovinkuja 1. 

 20.2. klo 17.30-21.00 Pudasjärvi 
 Pohjantähti, os. Teollisuustie 1

 Ohjelman asiantuntijapuheenvuorot: 
 • Energialähteenä klapi, hake, pelletti 
 • Lämpöpumpputeknologia ja aurinkoenergia 
 • Energiatehokkuuden huomioiminen saneeraus- 
  kohteessa ja lainsäädännön reunaehdot  
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilun vuoksi 
sitovat ilmoittautumiset 13.2. klo 16.00 mennessä:  
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai sähköpostilla:  
pirjo.tapanila@metsakeskus.fi, p. 0400 974 028

Lisätietoja: Tanja Lepistö tanja.lepisto@metsakeskus.fi,  
puh. 0400 285 708. Järjestäjä: Energiametsä-hanke, 
Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa

Tervetuloa!

 

Aamulla leivotut
- aidot ohrarieskat
- ruislimput
- munkit
- tyrnävän myllyn jauhot

Pudasjärven torilla
to 20.2. klo 10 alkaen

HUOM! Syötteellä klo 16 alkaen

LAUANTAI 1.3.
ILTAKAHVILA kirjastotalon nuorisotiloilla 
klo 18-23.  Ohjelmassa mm. skimbailu-bingo ja 
talviset retkieväät.  Vapaa pääsy.

SUNNUNTAI 2.3.
Nuorisotoimen KIRKKOVÄÄRTI vuoro klo 
10-12 seurakuntatalolla.  Ilmoittaudu mukaan 
ke 26.2. mennessä, Tarja.

MAANANTAI 3.3.
RETKI OULUN EEDENIIN
Uimataidottomilla ja alle 8-vuotialla lapsilla 
tulee olla mukana vanhempi tai yli 15-vuotias 
henkilö.  Lapset 4-16-vuotta 10 €, yli 16-vuot-
ta 15 €, sis. matkat ja pääsylipun.  Hox.  
Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun 
Kiimingin HalpaHallissa.
Lähtö kirjastotalon nuorisotilojen edestä 
ma 3.3. klo 10 ja paluu n. 16.00.  Ilmoittautumi-
set ke 26.2. mennessä Jari tai Tarja
Kuperkeikkakerho
Lakarin koululla klo 17.30-18.30. Yhteistä oh-
jattua liikuntaa alle kouluikäisille lapsille ja hei-
dän vanhemmilleen. Maksuton. Toiminta jatkuu 
viikottain kevään ajan.

-Mannerheimin lastensuojeluliitto & Liikuntaa 
kaikille -

TIISTAI 4.3.
Lasten ja nuorten TOIMINTAPÄIVÄ kirjasto-
talon nuorisotiloissa klo 15-20.  
Ohjelmassa mm. erilaisia toiminnallisia 
työpajoja sekä kokkausta.  Vapaa pääsy.

KESKIVIIKKO JA TORSTAI 
5-6.3.
TYTTÖJEN PARI PÄIVÄÄ MAALLA 
LEIRI 
9-11 vuotiaille Suomussalmella, mökkimajoi-
tus.  Ohjelmassa mm. aamupäivä 
Eero Hyttisen lihakarjatilalla ja tutustuminen 
vanhaan kyläkouluun sekä korpitaiteilija Alina 
Väisäsen näyttelyyn.  Hinta 10 €, 
max. 10 osallistujaa.  Lähtö nuorisotilojen 
edestä ke klo 10 ja paluu samaan paikkaan to 
klo 16. Ilmoittautuminen ke 26.2. mennessä, 
Tarja.  

POIKIEN PÄIVÄLEIRIT 
kirjastotalon nuorisotiloilla 9-11 vuotiaille klo 
11-16, max. 20 hlöä.  Keskiviikkona uintia sekä 
työpajoja, torstaina sisäpelejä liikuntahallilla 
sekä lumirakentamista, sis. 
ruokailun.  Maksuton.  
Ilmoittautuminen 
ke 26.2. mennessä, Jari.

PERJANTAI 7.3.
Lasten ja nuorten 
TOIMINTAPÄIVÄ 
kirjastotalon 
nuorisotiloissa klo 15-20.  Ohjelmassa on mm. 
erilaisia toiminnallisia työpajoja.  Vapaa pääsy. 

LAUANTAI 8.3.
SYÖTEKULJETUS Iso-Syötteelle ja 
Pikku-Syötteelle.  Lähtö nuorisotilojen edestä 
klo 09 ja paluu 18.  Pakkasraja – 20.  Hinnat: 
matka 2 € 
IS: hissilippu 7-12 vuotta 19 € muut 32 €, vä-
lineet – suksipaketti 41 € lautapaketti 45 € + 
kypärä molempiin paketteihin 10 €  
PS: hissilippu 10 €, välineet 12 €, kypärä 3 €. 
Ilmoittautuminen ke 5.3. mennessä Jari tai 
Tarja

 
SUNNUNTAI 9.3.
KYLÄLUUTA PÄIVÄ.  
Haastamme ja kannustamme kaikkia 
pudasjärvisiä käymään naapurissa kylässä.

YHTEYSTIETOMME
Tarja Väisänen, vapaa-aikaohjaaja / 
nuorisopalvelut, lapsi- ja nuorisopoliittinen 
kehittämistyö, 
040 5262 765, 
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi
Jari Pekkala, 
nuoriso-ohjaaja 
0400 703307,
jari.pekkala@pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

HIIHTOLOMAVIIKOLLA  2014 TAPAHTUU
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi 

Lämmin
kiitos 

muistamisesta 
täyttäessäni 
70 vuotta.

Iivari Jurmu

Tykkää meistä:
www.facebook.com/

Pudasjarvilehti

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI 
NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi
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TARJOUKSET VOIMASSA 26.2.2014 ASTI, 
tai niin kauan kuin tuotteita riittää.
Lisää tarjouksia myymälässä. 

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi

P. (08) 822 001, 040 524 2545
Avoinna: ma–pe 9.00–17.00, 

la 10.00–14.00

Tervetuloa!

Hainrusto +
vihersimpukka

Elimistösi tasapainoittaja

36,90 (ovh. 52,25)

160 kaps.

pH Balance 
Pascoe jauhe

23,90 (ovh. 27,00)

260 g

Lisää vireyttä

Fosfoser Memory

45,00
90 + 30 kaps

Maitohappobakteeri

PROBIOOTTIplus

19,90 (ovh. 30,75)

125 kaps

Vastustuskyvylle

Kyolic

25,00 (ovh. 32,10)

90 tabl

ALE -20%

Huipputarjous!Nyt 30 kaps 
enemmän!

Lähes -30%

Kaupanpäälle 

+20 kaps. (Arvo 4,21)

TULOSSA PERJANTAINA 28.2 
TERVEYdENHOITAJAN 

MITTAUSPÄIVÄ! 
Kolesteroli, verensokeri, 

tulehdusarvo, kehonkoostumus, 
rasvaprosentti. Ilman lähetettä, 

ilman ajanvarausta 
tuloksen heti mukaan!

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

Ranuan Kenkätalo

Loppurysäys...
 Alensimme nyt...
                     ..reilusti lisää!!

ALEN

Loput tarjoushintaiset
talvikengät ja -vaatteet

LISÄALE

Tarjous voimassa vain 
ke 19.2 . la 22.2.2014

-50%

Nibe aurinko- ja 
maalämpöjärjestelmät

Tule käymään, niin tehdään 
kartoitus ja sovitaan 

tarvittaessa 
ilmainen arviokäynti.

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

Käyttövesi- ja lämmitysputkien uusiminen
Uponor komposiittijärjestelmällä 

Ilmastointikanavien 
puhdistus sekä

ilmastoinnin säätäminen

Helmikuun aikana 
putkistoremontin tilanneille

kylpylälahjakortti tai työvaatesetti
 kaupanpäälle. 

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

(myös ilmastointikoneiden 
huolto ja vaihdot) 

350€alk.     350€Tule ja 

pyydä tarjous!

Mitsubishi Electric
ilmalämpöpumput

Kauttamme muun muassa

CLICKnGO2 puskulevysarja+ 
kiinnikesarja (137 cm) mönkijään

Esim. NORO
multi korkeakaappi

Meiltä saatavana uudet, 
kaikkiin ATV-merkkeihin 

soveltuvat, CLICKnGO2 
-puskulevysarjat ja 

Commander XTR-telat.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

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

Paineilmatyövälineiden valikoima uudistuu!!

Mattalasitteinen seinälaatta hennolla helmiäiskuvionnilla. 
Pakkauksessa 1,54 m2. Valkoinen ja harmaa.

99,00

NORO kylpyhuonekalusteet

NYT 

KAMPANJAHINTAAN!!

249,00

Kärcher 
märkäkuivaimuri
wd 3.300

Loput varastossa olevat 
Bex paineilmatyövälineet 

55000

-30%



TALVINEN SYÖTE
PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA

Tervetuloa lumiselle
Syötteelle!
Syötteellä tapahtuu:  
Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia
Hiihtokeskus Iso-Syöte:  
hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta
Radio Novan väki
innostui Syötteestä
Oma lomatontti
komeista maisemista

SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2013

syote.fi

2
14

6

12

9

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014
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Luonto on myös tänä tal-
vena näyttänyt oman 
mahtinsa. Lunta ei ole sa-
tanut eteläiseen Suomeen 
juuri ollenkaan. Syö-

Tervetuloa lumiselle Syötteelle! 
te kuitenkin tunnetaan yh-
tenä Suomen lumisimpana 
alueena, ja onneksi se edel-
leen pitää paikkansa. Lun-
ta ja talvista tekemistä meil-

lä riittää pitkälle kevääseen 
saakka. Kun katselee tuon-
ne lumiseen maisemaan, ei 
voi taaskaan olla ihastele-
matta noita tykkypuita. Ne 
rauhoittavat mielen ja hou-
kuttelevat ulos hiihtämään 
ja nauttimaan luonnon rau-
hasta. 

Talvilomaviikot ovat taas 
pyörähtäneet käyntiin, ja 
me täällä tunturissa olemme 
odottaneetkin teitä loma-
laisia. Rinteet, hiihtoladut, 
moottorikelkka- ja lumi-
kenkäilyreitit on merkattu 
ja laitettu viimeisen päälle 
kuntoon. Pyrimme huoleh-
timaan myös siitä, että ne 
ovat mahdollisimman hy-
vässä kunnossa joka päivä. 
Huonomman sään yllättä-
essä, pyrimme hoitamaan 
suorituspaikat kuntoon 
mahdollisimman nopeasti. 
Joskus oikein pahan myrä-
kän jälkeen tarvitaan kuiten-
kin hieman kärsivällisyyttä. 

Murtomaahiihtäjille on uutena palveluna tarjolla digi-
talisoidut infotaulut eri puolilla aluetta ja myös latujen 
varsilla.

Rauno Kurtti Romekievarin edustalla.

Murtomaahiihtäjille uutena 
palveluna on tarjolla digita-
lisoidut infotaulut eri puo-
lilla aluetta, myös latujen 
varsilla. Niistä saatava info 
löytyy myös nettisivultam-
me. Sieltä näkee helposti, 
että milloin ladut on viimek-
si huollettu ja missä latuko-
ne on liikkeellä esimerki-
si lumipyryn jälkeen ja niin 
edelleen.

Tarjolla on taas kymme-
niä kivoja tapahtumia eri 
puolilla aluettamme. Mo-
nipuolista ohjelmaa löytyy 
niin lapsille kuin aikuisil-
lekin. Rinteillä on erilaisia 
kilpailuja, Luontokeskuk-
sessa elokuvia lapsille, mu-
siikkia, karaokea ja tanssia 
löytyy baareistamme. Ajan-
tasainen tieto alueemme ta-
pahtumista löytyy netin ta-
pahtumakalenteristamme, 
syöte.fi. Lumirakentamista-
kaan ei ole unohdettu, vaan 
alueelta löytyy myös kivoja 

lumesta tehtyjä luomuksia 
muun muassa lasten peuhu-
paikka Iso-Syötteen juurelta. 
Pikku-Syötteeltä löytyy kiva 
taikametsä, sekä erittäin hie-
no iglu.

Me kaikki syötteeläiset 
toivotamme teidät tervetul-
leeksi alueellemme. 

Oikein mukavaa ja 
rentouttavaa 

talvilomaa kaikille!

Rauno Kurtti
Syötteen 
Matkailuyhdistys, 
toiminnnanjohtaja 

Tietokoneen äärestä Juha Kuukasjärvi pyrkii niin usein, kuin mahdollista luonnon keskel-
le ja hiihtoretket Syötteen laduilla ovat hänelle tosi mieluisia. 

Hotelli Iso-Syöte kehittyy 
jatkuvasti, jotta tuttu ja laa-
dukas palvelu puitteineen 
säilyy asiakkaillekin kutsu-
vana. Hotellinjohtaja Juha 
Kuukasjärvi on touhukas 
mies, joka innoissaan lähtee 
asiakkaittensa kanssa vaik-
kapa moottorikelkkasafaril-
le oppaaksi.

- Minusta on todella ki-
vaa tutustua ihmisiin, viedä 
heidät luontoon katsomaan 
meidän hienoja erämaitam-
me. Tavatessa ihmisiä, saa 
heiltä itsekin paljon: palau-
tetta ja aitoja reaktioita, joten 
todella tiedän, mitä asiak-
kaani ovat Syötteestä koko-
naisuutena mieltä.

Johtoportaan päivät tie-
tokoneen ääressä ovat usein 
luonnosta nauttivalle mie-
helle epämieluisia, mutta 
ulos päästessään inspiraa-

Luonto inspiroi Hotelli Iso-Syötettä kehittymään
tion kukkaset alkavat ku-
koistaa. Luonto onkin Kuu-
kasjärvelle vahva innoittaja 
uusissa keksinnöissään, ku-
ten kotkan näkökulmaan ra-
kennetussa Kotkanpesä-svii-
tissä.

Lasiseinäinen sviitti val-
mistui puolitoista vuotta sit-
ten ja brittiläinen lehti The 
Telegraph valitsi Kotkan-
pesän maailman neljännek-
si romanttisimmaksi sviitik-
si. Kuukasjärvi oli valinnasta 
hyvillään, sillä Hotelli Iso-
Syöte oli ainoa talvimatkailu-
kohde kärkikymmeniköstä. 
Iso-Syötteen kuhertelupa-
ratiisin sijoituksesta uutisoi 
Suomessa Ilta-Sanomat.

- Valinta näkyi heti sa-
mana päivänä meilläkin, sil-
lä nettisivuillamme oli 4000 
kävijää normaalia enemmän 
ja yhteydenottoja sekä vara-

uksia tuli sekä Suomesta että 
Keski-Euroopasta. Tällainen 
huomio on aina positiivista, 
kertoo Kuukasjärvi.

Luonnosta sai myös inspi-
raationsa Arctic Spa, joka on 
hotellin yhteyteen kehitteil-
lä oleva uusi kylpylätyyppi-
nen kohde. Sinne on suun-
niteltu ulkoilmaan tulevia 
lämpimän veden altaita, jois-
sa matkailijat pääsevät ren-
toutumaan tähtitaivaan ja re-
vontulten alla.

Viime syksynä Hotellin 
saunaosastot ja pukuhuo-
neet remontoitiin. Myös sei-
sovia pöytiä laajennettiin 
sekä kaikki ruokailukalus-
teet uusittiin. Isoin uudistus 
ei näy asiakkaille päin, mut-
ta jouhevoittaa ravintolapal-
velua: keittiötä laajennettiin 
ja hankittiin uusia keittiöko-
neita. JK

Syötteen mökkiläisyhdis-
tyksen jäsenet nauttivat tal-
visesta Syötteestä. Luonnon 
kauneus saa vakiokävijät 
säännöllisesti mökille ja ke-
vään odotus houkuttelee sa-
tunnaisia mökkeilijöitä alu-
eelle. 

Yhä useammin kuulee 
toiveista muuttaa Syötteel-
le vakituisesti. Mökkiläisiä 
hemmotellaan hoidetuilla la-
duilla, tietoa alueen palve-
luista saa aikaisempaa pa-
remmin ja mökkiläisten oma 
aktiivisuus yhteisiä asioita 
kohtaan on virinnyt. Mök-
kiläisten, kuten paikallis-
ten asukkaidenkin vastuuta 
alueen siisteydestä, luonnon 

Syötteen mökkiläiset hangilla
säästämisestä ja tarjottuihin 
aktiviteetteihin osallistumi-
sesta on lisättävä. Tapahtu-
mia toivotaan, mutta ei ku-
kaan yrittäjä tai muu toimija 
järjestä kovin montaa kertaa 
tapahtumaa tyhjille seinille. 
Yrittäjyydessä on kysymys 
alueen ihmisten toimeentu-
losta. 

Mökkiläisten tulee voida 
luottaa myös ilmoitettujen 
palvelujen toimivuuteen. Jos 
kotisivuilla on esimerkiksi 
yrityksen aukioloajat, niiden 
tulee olla ajan tasalla, ja että 
yrityksistä saa luvattuja tuot-
teita. Yrittäminen sesonkien 
vetovoimaisuuden mukaan, 
vain muutaman kuukau-

den vuodessa on haasteellis-
ta, mutta valitettavasti mök-
kiläinen ei ajattele sitä, kun 
hakee tarvitsemaansa päi-
vittäistuotetta tai palvelua. 
Hintatasoa kohtuullistamal-
la voidaan lisätä palvelujen 
käyttöä, tästä aiheesta mök-
kiläiset keskustelevat paljon.

Mökille tullaan rentoutu-
maan ja nauttimaan talvisis-
ta harrastuksista. Yhteistyös-
sä alueen toimijoiden kanssa 
varmistetaan vastavuoroi-
nen hyöty ja tyytyväisyys. 
Olemme toisiamme varten.

pj Katri Virtanen
Syötteen  
mökkiläisyhdistys ry
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Rinteissä sekä maastossa 
riittää lunta ja hiihtolomi-
en säät vaikuttavat lupaa-
vilta, kertoo Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen rinnepäällikkö 
Vesa Salmela. Parhaimmil-
laan lunta on 70 senttimet-
riä, mikä voi vaikuttaa us-

Vauhdin hurmaa Iso-Syötteen rinteillä
komattomalta missä tahansa 
muualla vähälumisessa Suo-
messa.

- Saimme yhdeksän rin-
nettä auki jo jouluksi, eli 
olimme Suomen mittapuul-
la hiihtokeskusten kärkikas-
tia. Lumetuskelit olivat al-

kuunsa hankalia, mutta kun 
saimme muutaman pakkas-
päivän- ja yön niin piti olla 
hereillä ja hoitaa lumetuk-
set ripeästi. Syksyllä lume-
timme myös murtomaa-
hiihtolatuja Luppoveden 
läheisyydessä, ja sielläkin 

Pikku-Syötteen kaikki rin-
teet saatiin auki hiihtolo-
malaisia varten, kertoo Syö-
tekeskus Oy:n rinneisäntä 
Riku Pyykkönen. Rinteet 
ovat todella hyvissä lumissa 
ja hektisiin hiihtolomaviik-
koihin lähdetään toiveik-
kaasti.

Viikolla seitsemän asen-

Pikku-Syötteen länsirinteillä kelpaa kylpeä auringossa
neltiin parkkiin viimeiset 
uutuudet, joten temppui-
lupaikkoja on nyt entistä 
enemmän. Uutena tuli lisää 
reilejä, isojööti sekä muu-
tama dancefloor. Parkin oi-
keasta laidasta löytyy pie-
nempiä suorituspaikkoja 
junnuille ja vasemmasta lai-
dasta reilejä ja bokseja har-

Pikku-Syötteen rinteiden yläosaan on rakennettu iglukylä eksoottisempaa majoitusta 
varten.

Hotelli Pikku-Syötteen remontin yhteydessä ravintoloiden 
ja yleisien tilojen ilme muuttui moderniin suuntaan.

Rinteiden kunto on erinomainen ja hiihtolomaviikkojen 
säät vaikuttavat lupaavilta, kertoo Pikku-Syötteen rinne-
isäntä Riku Pyykkönen.

jaantuneemmille.
- Parkista löytyy turval-

lisia laskupaikkoja monen-
tasoisille laskijoille, ja var-
sinkin aloitteleville tämä on 
hyvä paikka laskea. Rinne 
on lyhyt, joten on mahdol-
lista tehdä paljon toistoja ti-
heästi, mitä juuri aloitteli-
jat tarvitsevat. Lisäksi uusi 
pipe on helposti lähestyttä-
vän kokoinen, kertoo Pyyk-
könen.

Vaikka pakkanen pauk-
kuisikin kovaa alavilla pai-
koilla, saattaa tunturin 
huipun tuntumassa olla hy-
vinkin 10 astetta lauhempaa. 
Pikku-Syötteen länsirinteillä 
kelpaa nauttia vauhdin hur-
masta kun rinteet kylpevät 
auringossa, kehaisee Pyyk-
könen.

Rinteiden yläosaan on 
tehty myös iglukylä, jos-
sa on neljä huonetta ek-
soottisempaa majoittumis-
ta varten. Iglujen vieressä 
on lumesta tehty puuha-
maa lapsille, jossa kiipeily-
paikat ja pyllymäet pitävät 
lapset touhukkaina. Viikol-
la yhdeksän myös rinteiden 
alapuolelle on tulossa toinen 
puuhapaikka.

Vihreät arvot hotellin 
uudistuksissa
Astuessa sisään Hotelli Pik-
ku-Syötteeseen ensimmäi-
nen huomio on paikkojen 
siisteys ja moderni ilme. 
Hotellista on pidetty sen 
20 vuoden elinkaaren aika-
na hyvää huolta. Uusin re-

montti ei kuitenkaan näy 
sisustuksessa vaan hotel-
lin entistä vihreämmissä ar-
voissa:

- Viime syksynä koko ho-
telli muutettiin maalämmöl-
lä toimivaksi ja vanha öljy-
kattila poistettiin käytöstä. 
Eurojakin tämä säästää rut-
kasti, mutta lisäksi luon-
toa. Kun lämmitettävänä 
on 6500 neliön verran pinta-
alaa, se vaati tuhansia litroja 
öljyä vuosittain. Tämä 
oli tällä haavaa oma 
kortemme vihrei-
den tekojen ke-
koon. Asiak-
kaalle tämä 
näkyy eten-
kin kevääl-
lä, kun 
hotellin 
ympäris-
tössä sula-
van hangen 

pinnalle ei jääkään enää 
harmaata kerrosta, selostaa 
Syötekeskus Oy:ssä myös 
kiinteistövastaavana toimi-
va Riku Pyykkönen.

Uusin näkyvä uudistus 
oli ravintoloiden ja yleisten 
tilojen remontti, joka val-
mistui vuonna 2012. Hotel-
lissa on yhdistelty 
moder-

nia ja perinteistä rakenta-
mista. On hienoa, että si-
sustukseen on panostettu, 
vaikka suurimman huomi-
on vierailta ottaa ympäröi-
vä luonto, joka avautuu joka 
paikasta suurten ikkunoi-
den kautta. JK

on näkynyt jo kovasti hiihtä-
jiä. Hyvästä lumitilanteesta 
on saatu viestiä myös Etelä-
Suomeen niin eiköhän siel-
täkin tule myös viimetingan 
matkaajia, kertoo Vesa.

Hiihtolomille on luvat-
tu pakkasöitä ja lauhempia 
päiviä, mikä on hyvä rintei-
den kunnon sekä laskijoiden 
kannalta. Kun yöllä pauk-
kuu kovat pakkaset, lumen 
pinta rinteissä kovettuu ja se 
kestää paremmin kulutusta. 
Kun päiväksi ilma lauhtuu, 
niin on paljon miellyttäväm-
pi laskea.

- Uusittu ja väljem-
pi FreeRide rinne on saa-
nut suuren suosion ja tam-
mikuussa pidetty FreeKing 
Ride sai myös kisaajilta kii-
tosta: tällaista laskupaikkaa 
ei Suomessa kovin montaa 
ole. Lapset ovat myös tär-
keimpiä asiakkaitamme, jo-
ten heille ideoitiin kokonaan 
uusi rinne Mustin ja Lystin 
seikkailumetsä, Vesa tote-
aa. JK
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Syötteen kansallispuis-
ton vaaramaisemissa ristei-
lee retkeilyreittejä päiväret-
keilyyn sekä vaativampaan 
makuun. Talvisesta luon-
nosta voi nauttia kävellen, 
lumikenkäillen tai hiihtä-
en. Syötteen luontokeskuk-
selta pääsee kansallispuis-
toon kävelemällä lanattua 
Naavaparran polkua pitkin 
Pärjänjoki varteen Annintu-
valle, josta voi palata samaa 
reittiä takaisin. Annintuval-
la on hyvä tehdä tulet ja pi-
tää evästaukoa. Haavanleh-
din merkatun Naavaparran 

Nauti talvesta Syötteen kansallispuistossa ja luontokeskuksessa

polun lumikenkäilyreitti 
(3km) kulkee samaa reittiä 
kävelijöiden kanssa Annin-
tuvalle saakka, josta matka 
jatkuu umpihangessa pala-
ten takaisin Luontokeskuk-
selle. 

Toinen Luontokeskuk-
selta lähtevä lumikenkäreit-
ti on aurauskepein merkitty 
Teerivaaran kierros (3,3km), 
joka nousee läheiselle Teeri-
vaaralle. Vaikeusasteeltaan 
se on keskivaativa korkeus-
erojensa vuoksi, mutta se 
palkitsee kulkijansa komeil-
la näköaloilla. Luontokes-

Luontokeskuksella voi hengähtää talviurheilun lomassa, vaikkapa lättykahvien tai luon-
tofilmien parissa. Kuva Metsähallitus.

Tänäkin talvena Syötteellä on paljon lunta, joten umpihankihiihto antaa haastatte koke-
neemmallekin urheilijalle. Kuva: Metsähallitus.

kuksella toimivalta Siruka 
Eräpalveluilta voi vuokrata 
lumikengät tai testata vaik-
ka Altai Skis hokeja. Altai 
Ski Hokissa yhdistyy lumi-
kenkien ketteryys ja eräsuk-
sien hauskuus alamäissä.

Autiotupia ja levähdys-
paikkoja riittää myös pidem-
mille retkille. Kattavan latu-
verkoston ehkä hienoimmat 
maisemat avautuvat Ahma-
vaaran takalenkiltä. Kor-
keimmilta latuosuuksilta 
voi ihastella lumikuorrut-
teista vaarametsien maata. 
Kuulumisia retken huippu-

hetkiltä voi vaihtaa Ahma-
tuvan erämaakahvilan kuu-
luisien munkkikahvien 
äärellä. 

Kansallispuiston portil-
la seisova jykevä hirsiraken-
nus Syötteen luontokeskus 
kutsuu latujen ja retkeily-
reittien varsilta ulkoilijoita 
lämmittelemään. Syötteen 
luontokeskuksen ovi käy 
tiuhaan talviretkeilyseson-
gin ollessa vauhdikkaimmil-
laan. Pakkaseen ja lumeen 

Kaudelle 2013-2014 Iso-
Syötteen lasten Lumimaa-
han on auennut uusi rinne 
eli Mustin ja Lystin Seik-
kailureitti! Jännittävä reitti 
mutkittelee 10. rinteen vie-
reisessä metsässä. Ympäröi-
vän taikametsän tykkylu-
mipuut ja kippuraiset kelot 
saavat mielikuvituksen liik-
keelle ja seikkailu on valmis 
alkamaan! 

Seikkailumetsän reitin 

Mustin ja Lystin Seikkailumetsä avattiin
varrelta löytyy kaikenikäi-
siä ilahduttavia ja viihdyttä-
viä lumesta, jäästä ja valosta 
muodostuvia yllätyksiä. Lu-
mesta on rakentunut kurve-
ja ja aaltoja, jotka kehittävät 
lapsen laskutaitoja ja tasa-
painoa hauskalla ja turval-
lisella tavalla. Rohkeimmat 
seikkailijat pääsevät seik-
kailemaan esimerkiksi Re-
vontuli- ja Salareitillä. Tar-
koituksena on, että yhdellä 

Seikkailumetsän avajaisia vietettiin lauantaina 15.2. Paikalle oli saapunut paljon lapsia ja lapsenmielisiä testaamaan 
talven uutuutta.

laskulla ei pysty näkemään 
kaikkea vaan reitille on pa-
lattava uudelleen ja uudel-
leen! 

Matkan varrelta löytyy 
myös Mustin ja Lystin mö-
kit, Tarmon pesä ja jänik-
sen ruokintapiste. Ääni- ja 
värimaailman ihmeellisyyk-
siin kuuluvat oikeat väriu-
rut, joilla soittotaitoiset voi-
vat ilahduttaa itsensä lisäksi 
myös muita seikkailumet-

sän kulkijoita. 
Seikkailumetsän avajai-

sia vietettiin lauantaina 15.2. 
Paikalle oli saapunut paljon 
lapsia ja lapsenmielisiä tes-
taamaan talven uutuutta. 
Hanne Häggman sai kun-
nian leikata avajaisnauhan! 
Ensimmäiselle laskulle lap-
sia johdatti muutama enti-
nen hiihdonopettaja ja meno 
oli iloista. Seikkailumetsäs-
tä löytyy hiihtolomien aika-

na päivittäin vaihtuvia teh-
täviä, joiden suorittamisesta 
on luvassa maukkaita pal-
kintoja!

Seikkailureitti on kaikil-
le lapsille ja lapsenmielisil-
le ilmainen. Se on tarkoitet-
tu laskettavaksi suksilla tai 
laudalla, ei kävellen.

Tästä seikkailusta 
nauttii varmasti 

koko perhe!

Heidi Terentjeff, 
kuvat 
Niko Häggman

Hanne Häggman sai kunnian leikata avajaisnauhan!

voi ottaa uutta puhtia vaik-
kapa Siruka Eräpalveluiden 
lättykahveista tai lyhyis-
tä auditoriossa esitettävistä 
luontofilmeistä. Samalla voi 
kysellä seuraavalle retkelle 
parhaat retkivinkit. 

Luontokeskuksen näyt-
tely Lastuja selkosilta kiin-
nostaa Pekka pöllöä etsiviä 
lapsia ja alueen luontoon 
ja historiaan tutustuvia ai-
kuisia. Lapsille ja lapsiper-
heille suunnattu Satu met-

sässä - näyttely on esillä 
29.3. saakka. Lasten puu-
hanurkasta löytyy erilai-
sia tehtäviä lapsille.  Luon-
tokeskuksella järjestetään 
hiihtolomien aikaan myös 
monia tapahtumia, joihin on 
vapaa pääsy. Luontokeskus 
on avoinna joka päivä kello 
10–17. 

Teksti: Sara Kesäniemi ja 
Irja Leppänen
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Ke 19.2.
• Audi rinnerieha Iso-Syötteellä
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Makea huiputusretki Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

To 20.2.
• Mustin ja Lystin lettukesti-retki Iso-Syötteellä
• YouthCamp Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä
• Timantin metsästys Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa
• Porokarnevaalit Safaritalolla klo 16-19

Pe 21.2.
• Ari Purala Group Pärjän Bändiviikoilla
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Rinnesuunnistus Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

La 22.2.
• Fazer-KarkkiBingo Pärjänkievarilla alkaen klo 18
• Karaokeilta Pärjänkievarilla alkaen klo 21
• Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä
• Mindy-sessarit Iso-Syöte SnowParkissa klo 10-16
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Su 23.2.
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Ma 24.2.
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21 
•Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Ti 25.2.
• Mustin ja Lystin poronhoitoretki Iso-Syötteellä
• Völkl demotour Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin ParkkiJamit
• Pujottelukisa Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Ke 26.2.
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Nordican ja Blizzardin suksitestipäivä Iso-Syötteellä
• Makea huiputusretki Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa

To 27.2.
• Mustin ja Lystin lettukestit Iso-Syötteellä
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä
• YouthCamp Iso-Syötteellä
• Audi rinnerieha Iso-Syötteellä
• Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä
• Timantin metsästys Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa
• Porokarnevaalit Safaritalolla klo 16-19

Pe 28.2.
• The Beatles Band Pärjän Bändiviikoilla
• Rip-Curl sessarit yömäki Iso-Syöte SnowParkissa 
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Houseband Hotelli Pikku-Syötteellä
• Family Festival Weekend @ Pikku-Syöte
• Rinnesuunnistus Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

La 1.2.
• Fazer-KarkkiBingo Pärjänkievarilla alkaen klo 18
• Karaokeilta Pärjänkievarilla alkaen klo 21
• Elastinen Hotelli Pikku-Syötteellä
• Leijona-kisa Iso-Syötteellä
• Rip-Curl sessarit Iso-Syöte SnowParkissa
• Forrest Camp Pikku-Syötteellä
• Pikku-Syöte Open III
• Family Festival Weekend @ Pikku-Syöte
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Su 2.3.
• Pihkaparran rinneseikkailu Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä-näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Ma 3.3.
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa.

Ti 4.3.
• Mustin ja Lystin poronhoitoretki Iso-Syötteellä
• Jyrmyt Jyrkällä Iso-Syötteellä
• YouthCamp Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte ParkkiJamit SnowPark Cup
• Pujottelukisa Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Ke 5.3.
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Makea huiputusretki Pikku-Syötteellä

• Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa

To 6.3.
• Mustin ja Lystin lettukestit Iso-Syötteellä
• Audi rinnerieha Iso-Syötteellä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit klo 19-21 
• Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä
• Timantin metsästys Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely luontokeskuksessa

• Hankihulinat Luontokeskuksessa klo 11-15

Pe 7.3.
• Mustana plays Santana Pärjän Bändiviikoilla
• Musti ja Lysti Cup Iso-Syötteellä
• Rinnesuunnistus Pikku-Syötteellä
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

La 8.3.
• Tanssiorkesteri Ässät Hotelli Iso-Syötteellä
• Fazer-KarkkiBingo Pärjänkievarilla alkaen klo 18
• Karaokeilta Pärjänkievarilla alkaen klo 21 
• Leijona-kisa Iso-Syötteellä.
• Samsung Jamit Iso-Syöte SnowParkissa.
• Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa

Su 9.3.
Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa     

Katso lisää 
tapahtumia:
syote.fi/info/
tapahtumakalenteri

VKO 8 VKO 9 VKO 10

Lumilomalle Syötteelle!
Syötteellä tapahtuu 19.2.–9.3.2014

www.syote.fi
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KONTION
LUPAUS

EKOLOGISET HIRSITALOT, 
KAKKOSKODIT TAI HUVILAT.
KONTIOLTA LÖYDÄT AINA 
PARHAAN VAIHTOEHDON.

Tervetuloa tutustumaan Suomen johtavan 
hirsivalmistajan uutuusmallistoihin! Niistä 
löydät upeita talo-, huvila- ja saunamalleja 
perinteisestä moderniin, tyylikästä arkkiteh-
tuuria ja toimivia tilaratkaisuja.

www.kontio.fi

Investoimme 
yhteiseen
tulevaisuuteemme

www.pohjolanvoima.fi
www.kollaja.fi

Hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta
Hiihtokeskus Iso-Syöte on 
ollut hiihdon ytimessä jo 
yli 30 vuoden ajan! Iso-Syö-
te on perinteinen hiihtokes-
kus, jossa talviliikkuminen 
on pääroolissa. Tämän vuo-
den hiihtolomakautta on 
odotettu innolla ja toivottu, 
että kelit ovat hyviä. Varaus-
tilanne näyttää, että rinteillä 
tulee olemaan vilkasta, ker-
too hiihtokeskusyrittäjä Jor-
ma Terentjeff. 

Iso-Syöte sai järjestet-
täväkseen 2-4.4. World 
Snowboard Tourin osakil-
pailun, joka nousee Terent-
jeffin mielestä kauden tär-
keimmäksi tapahtumaksi. 
Lumilautailun arvokisa-
kiertue nauttii laskijoiden 
keskuudessa jopa suurem-
paa arvostusta kuin kan-
sainvälisen hiihtoliiton FIS:n 
maailmancup-kiertue. Kisan 
viiden tähden status viestii 
kiertueorganisaation luotta-
van hyvin paljon Iso-Syöt-
teeseen. Mukaan saadaan 
maailman huiput, joita on 
nähty jo Sotshin olympialai-
sissa, onhan Slopestyle uusi 
olympialaji. Sveitsin a-maa-
joukkue ilmoittautui mu-
kaan viime viikolla. Sotshin 
jälkeen tulee lisää ilmoittau-

tumisia. Mukaan odotetaan 
sataa osallistujaa ja jos tulee 
naisten sarja, niin kilpailijoi-
ta on toiset 100 lisää. 

Kisan seurauksena olem-
me siirtyneet maailman 
luokkaan Iso-Syötteen osal-
ta ja Pudasjärven kaupun-
gillekin tapahtuma on erit-
täin arvokas. Vuosien työ, 
jota on tehty alueella alkaa 
kantamaan hedelmää. Jos ja 
kun onnistutaan hyvin, niin 
tulee lisää suuria kisoja ja 
niiden järjestämien on hel-
pompaa. 

Iso-Syöte FreeKing Ride 
-vapaalaskun kilpailu tam-
mikuun lopulla oli myös 
merkittävä tapahtuma, joka 
oli alan suurin Suomessa. 
Kisalla ei ollut SM status-
ta, mutta noteerattiin hyvin 
alan piireissä. Osallistujia oli 
viitisenkymmentä, enempää 
ei voitu ottaakaan. 

Tällaisten kisojen panos-
tuksen lisäksi olemme Suo-
men mäkimaajoukkueen 
sponsori, joka on tuonut 
toimintaan uutta väriä. So-
pimukseen liittyy, että yh-
distetyssä kolme olympia-
kultaa voittanut Samppa 
Lajunen tulee järjestämään 
Sampan Syötehiihdon, pe-

Jorma Terentjeff oik. oli yhtenä puuhaihmisenä, että Syötteelle saatiin viime viikon tors-
taina 13.2. Radio Novan neljätuntinen suora lähetys Syötteeltä. Lähetyksen jälkeen Te-
rentjeff vielä keskustelemassa juontajakaksikko Minna Kuukan vas. ja Aki Linnanahteen 
kesk. kanssa. 
rinteisen Syötehiihdon yh-
teyteen. Perjantai-iltana 
11.4. uuden tyyppisenä ki-
sana järjestetyssä Mäkihiih-
tokisassa kavutaan rinnettä 
ylös ja tullaan toista rinnettä 
alas. Tavoitteena on raken-
taa uusi, suuri hiihtotapah-
tuma, joka lisää kävijämää-

rää alueelle.
Hiihtokeskus Iso-Syöt-

teellä työskentelee parhaim-
millaan lähes 40 henkeä, 
jotka ovat kauden loput-
tua Syötteeltä lähettiläitä 
maailmalla kun palailevat 
omille paikkakunnilleen. 
Terentjeffin perheestä työs-

kentelevät Iso-Syötteellä 
Jorman ja Tarjan lisäksi nuo-
risosta Mikko ja Heidi sekä 
Mikon avovaimo Veinalot-
ta. Rinnepäällikkö Vesa Sal-
mela kuuluu myös henkilö-
kunnassa ”vakiokalustoon”. 

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN KAHVILAAN 

TAUOLLE!

Latukahvila 
Pytkynpirtti

Syötekyläntie 382
puh. 044 363 3939
www.lahjanpuoti.fi

Avoinna joka päivä
15.2.-6.4.2014

klo 10-16
Herkulliset kotona 

leivotut munkit, 
pullat ja sämpylät. 

Lättypäivä tiistaisin!

Kahvilassa myytävänä 
huovutettuja lakkeja, 

lapasia ja koriste-esineitä: 
pupuja, pöllöjä, lumiukkoja.

tonttuja. Puukäsitöitä, 
kivitavarasavesta tehtyjä 
koriste- ja käyttöesineitä, 

poronsarvikoruja, 
magneettikoruja. 

Kahvila sijaitsee n. 6 km Iso-
Syötteeltä Pudasjärven suuntaan

Matkamuistoja, 
käsitöitä:
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• Loma-asuntotuotantoa
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

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

Tule Metsäbaarin karaokeiltaan 
laulamaan ja viihtymään 

lauantai-iltaisin!

METSÄKYLÄN 
KYLÄKAUPPA Riitun 

Puoti

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

sulo.kaijala@pp.inet.fi 

VIDEOTYKKI, ei pääsymaksua.

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

puh. 0400 241 533Tuulilasit

henkilö- ja paketti-
autoihin + asennus.

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi

LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY

KEVÄÄN AIKANA

Palvelemme ma klo 9-17, ti, ke, to suljettu, pe klo 9-17.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

• Lämminsavuliha 
• Lämminsavumakkara
• Säilyke
• Kylmäsavuliha - viim. 31.3. mennessä
• Kylmäsavumeetvursti ja -salami 
 - viim. 31.3. mennessä

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0500 907 819
www.juotasniemi.com

Tuorelihojen leikkaus ja pakkauspalvelu

Lumikengät antavat uuden-
laisen mahdollisuuden ko-
kea Syötteen talvimaisemat. 
Reippailuretken kruunaa 
eväshetki laavulla tai päi-
vätuvalla.

Syötteellä on sopivia lu-
mikenkämaastoja niin ensi-
kertalaisille kuin konkareil-
le. Hyviä vinkkejä saa muun 
muassa lumikenkävuok-
raajilta ja Syötteen luonto-
keskuksesta. Syötteen kan-
sallispuistossa kulkee kaksi 
merkattua lumikenkäreit-
tiä. Naavaparran luonto-
polku on merkattu maas-
toon haavanlehtimerkein 
ja se on leppoisa, koko per-
heen käveltävissä oleva reit-
ti. Teerivaaran kierros on 
hieman haastavampi suuri-
en korkeuserojensa vuoksi, 
mutta huipulta avautuvat 
näkymät yli talvisen kansal-
lispuiston palkitsevat vai-
van.

Jos lumikengillä liikku-
minen ja talvisessa maas-
tossa suunnistaminen ovat 
tuttuja juttuja, voi reiteiltä 

Lumikengillä lumiseen luontoon

poiketa kompassin ja kartan 
kanssa syvemmälle Syötteen 
luontoon. Hyviä maisema-
kohteita ovat muun muassa 
kansallispuiston Teerivaara 

Lumikenkäilijöille lunta riittää Syötteellä pitkälle kevääseen. Kuva, Birgitta Jämsen / 
Metsähallitus.

ja Syötteen itäpuolella sijait-
seva Maanselkä.

Lumikenkiä on vuokrat-
tavana Siruka Eräpalveluilla 
luontokeskuksella, Hotelli 

Iso-Syötteellä, Hotelli Pik-
ku-Syötteellä, Syötteen Erä-
palveluilla sekä Iso-Syötteen 
matkailulla. PK

Syötteen Eräpalvelut - Luonnossa luonnollisesti

Luontoon pääsee 
tutustumaan vaikkapa

 innokkaiden huskykoirien 
vetämänä.

Merkittyjä reittejä pitkin 
pääsee komeisiin kohtei-
siin. Teerivaaralta avautuu 
upea näkymä Syötteelle 
auringon noustessa. (kuva 
Syötteen Eräpalvelut).

(kuva Sami Holappa).

SMART HEATING SYSTEM (SHS)
on suomalainen huippuinnovaatio!
Se minimoi kiukaasi sähkönkulutuksen
ja maksimoi vastusten eliniän.

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

Talonpojantie 8 B 13
93400 TAIVALKOSKI

Seija Parviainen
Puh. 040 171 4804

 PARTURI KAMPAAMO

Lämpimästi tervetuloa 
miellyttävälle parturi-
kampaamo käynnille!

Yhdessä lumikenkäillen 
Syötteen metsissä (kuva 
Syötteen Eräpalvelut).

Syötteen Eräpalveluiden tal-
ven lumisen ajan päätuote 
on huskyvaljakkosafarien ja 
-tarhavierailujen järjestämi-
nen. Valjakkoajelu on oh-
jeistettuna ja opastettuna 
turvallinen, luonnonmukai-
nen tapa liikkua maastossa. 
Tarhavierailuillakin saat ter-
vehtiä ja rapsutella husky-
tarhan asukkaita.

Luontoon pääsee husky-
jen vetämänä, mutta myös 
omin lihasvoimin kuten esi-
merkiksi lumikenkäillen! 
Kuten muutkin alueen toi-
mijat, voi Syötteen Eräpal-
veluiden henkilöstö opastaa 
sinut omatoimisesti liikkeel-
le luontoon, joko yksin tai 
ystävien kanssa. Lumiken-
kiä voi vuokrata Syötteen 
Eräpalvelulta. Mikäli kui-
tenkin tuntuu kivemmalta 
lähteä vieraaseen maastoon 
oppaan johdolla, niin silloin 
voit ottaa yhteyttä. Ammat-
titaitoinen opas osaa huomi-
oida ryhmälle sopivan rei-
tin ja vaatimustason. Retkeä 
sovittaessa on mahdollisuus 
valita erimittaisia retkiä 
omaan aikatauluun sopi-
vaksi. Syötteen alueella voit 
kulkea ylös- ja alas vaaro-
jen rinteitä tai reitin voi va-
lita tasaisempaan maastoon 
suunnaten.

Lumikenkäily voi olla 
reipastahtista kuntoilua 
tai luonnon hiljaisuudes-

ta nauttimista retkieväät re-
pussa. Hiljaisesti luonnos-
sa liikkuen on mahdollista 
myös nähdä metsien, vaa-
rojen ja soiden elämää. Lin-

tujen laulu lisääntyy valon 
määrän kasvaessa, aurinko 
hellii kulkijaa ja luonnossa 
oleminen rauhoittaa sekä li-
sää hyvinvointia monipuoli-

sesti. 
Ihan vain istuenkin voi 

luonnosta, aurinkoises-
ta maastosta sekä luonnon 
terveyttä edistävästä vaiku-
tuksesta nauttia: Pilkkiret-
kelle pääsee oppaan kanssa 
tai ilman! Kevättalven päivä 
pilkkijäällä on kalastuksesta 
pitävälle erinomainen kei-
no rentoutua ja jäille voi läh-
teä kauniina päivänä vaikka 
vain auringosta nauttimaan. 
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OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18Kauppatie 8, Pudasjärvi

Autokorjaamo Pasi Kummala 
Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi Puh. 0400 198 382

Palvelemme ma–pe 8.00–17.00

Autokorjaamo Pasi Kummala

Autonomi on lupaus mutkattomasta 
lähipalvelusta ja työn laadusta!

palvelee Sinua ja autoasi:
• Määräaikaishuolloissa
• Huolloissa ja korjauksissa
• Diagnostiikassa
• Ilmastointihuolloissa
• Jarruhuolloissa
• Pikaöljynvaihdoissa 
• Rengastöissä
• Autosähkötöissä

Autonomi
SARAJÄRVI

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

* Maisemointityöt 
* Lumityöt

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

Mökkien siivous ja huoltopalvelut,
suursiivoukset,

mm. lakanapalvelu, puupalvelu

Tmi Laura Kokko

Puh. 040 587 5051

● Sähköasennukset
● Antenniasennukset
● Teleasennukset
● Sähkösuunnitelmat
● Vikakorjaukset ja huoltotyöt

Ahmantie 15, 93400 TAIVALKOSKI, Puh. 040 591 8602
www.sahko-matic.fi

Iso-Syötteen Matkailun tu-
kikohdassa, Iso-Syötteen 
rinteiden juurella, Safarita-
lolla, ollaan tyytyväisiä lu-
mitilanteeseen. Maastossa 
on parhaimmillan 70 sent-
tiä lunta, joten kelkkailijoi-
takin on odotettavissa. Iso-
Syötteen matkailulta löytyy 
vuokrattavia Polaris moot-
torikelkkoja. Yritys välittää 
myös muita majoitus- ja ak-
tiviteettipalveluja.

Reijo Väisänen kertoo, 
että Iso-Syötteen Matkai-
lu vuokraa kymmentä Po-
laris Touring 550 IQ LXT 
-moottorikelkkaa, joilla pas-
saa ajella Syötteen ja ympä-
ristöalueen lumisissa mai-
semissa. Kelkat ovat viime 
vuoden mallia ja pienikulu-
tuksellisia:

- Jos aiemmin pitemmäl-
lä reissulla kului polttoai-
netta 25 litraa, nyt kulutus 
on 20 litraa. Yhteen kelk-
kaan mahtuu mukaan kak-
si henkilöä. Uudet kelkat 
ovat osoittautuneet toimin-
tavarmoiksi ja niitä on miel-
lyttävä käyttää. Uudesta ka-
lustosta on saatu asiakkailta 
myös hyvää palautetta, ker-
too Väisänen ja jatkaa:

- Syöte on kelkkailureit-
tien risteyskohta. Täältä 
pääsee helposti hyviä uria 
pitkin esimerkiksi Ouluun, 
Rovaniemelle ja eri puolil-
le Lappia. Lähialueella aja-

Lunta piisaa myös kelkkareiteillä

vat suosivat etenkin 22 kilo-
metrin

Syöteympyrää. Lumiti-
lanne on nyt erittäin hyvä: 
vaarametsissä lunta voi olla 
jopa vajaa metri!

Ryhmille järjestetään ti-
lauksesta myös moottori-
kelkkasafareita. Tänä vuon-
na on otettu uudeksi reitiksi 
Puhokselle etelään suuntaan 
nimetty Urhon Kievarin sa-
fari, jonka yhteispituus on 
noin 120 kilometriä. Reittiä 
lanataan harvemmin, joten 
se on kapeampi ja haasteel-
lisempi kuin muut Syötteen 
reitit. Monien mielestä reit-
ti on monesta syystä myös 

eksoottinen. Safariin kuuluu 
ruokailu Urhon Kievarin ra-
vintolassa.

Lähes 80  
majoituskohdetta 
välityksessä
Väisänen kertoo, että Iso-
Syötteen Matkailu välittää 
Syötteen alueella myös ma-
joitusta ja ohjelmapalveluja, 
kuten huskysafareja ja ka-
lastusretkiä. Talvella käy-
dään esimerkiksi pilkillä 
Pärjänjoella.

- Aloittaessamme majoi-
tuskohteiden välitystoimin-

Viime keväänä moottorikelkan vuokranneet isä ja poika kävivät kahden tunnin kelkka-
ajelulla. Kuva Reijo Väisänen.

nan vuonna 2005, välitim-
me alkuun viittä mökkiä. 
Nyt välitettävänä on lähes 
80 erilaista majoituskohdet-
ta. Toiminnan kasvun myö-
tä olemme uudistaneet net-
tisivustomme ja perustaneet 
nettikaupan, josta voi kä-
tevästi varata haluamansa 
majoituskohteen. Palvelui-
himme kuuluvat myös ma-
joituskohteiden siivoukset 
ja huollot sekä avainpalve-
lu. Alueella loma-asuntoja 
omistavat yksityiset mökin-
omistajat ovat myös alka-
neet käyttää siivouspalve-
lujamme, kertoo Väisänen 
tyytyväisenä. PK

Latukahvila Pytkynpirtti on 
avannut ovensa hiihtolomi-
en alkaessa ja on avoinna 
joka päivä 6.4. saakka. Kah-
vila sijaitsee Syötekylän-
tien varressa kuusi kilomet-
riä Syötteeltä Pudasjärven 
suuntaan.

Pytkynpirtti on Pytkyn-
lenkin ja Naamangan kier-
roksen latujen varrella. 
Kahvila on viihtyisä tauko-
paikka, onpa matkailija liik-
keellä autolla, kävellen tai 
hiihtäen. Joskus on tullut 
asiakkaita myös potkukel-
kalla, kun oli jäiset tiet.

Kahvilan emäntä Lah-
ja Simonen leipoo aamul-
la ennen kahvilan aukea-
mista pullat ja munkit, joten 
tuoreet leivonnaiset odot-
tavat asiakkaita. Tiistaisin 

Latukahvila Pytkynpirtti viihtyisänä taukopaikkana 
paistamme lättyjä ja niiden 
kanssa tarjotaan itsekeitet-
tyä hilla- ja mansikkahilloa. 
Kahvilassa myytävä mehu 
on keitetty itse paikallisista 
marjoista ja sitä saa kuuma-
na ja kylmänä.

Kahvilan tuotemyyntiin 
olen valmistanut huovutet-
tuja lakkeja ja lapasia sekä 
ommellut esiliinoja, käsi-
pyyhkeitä, patakintaita ja 
patalappuja. Muiden käsi-
työntekijöiden tuotteita olen 
hankkinut myyntiin: Villis-
teiltä ovat neulahuovutetut 
hahmot: lumiukot, puput, 
pöllöt, tontut ja noita-akat.

Veljeni Alpon valmista-
mana on puukäsitöitä: lin-
nunpönttöjä, rekka-autoja, 
traktoreita ja puupyssyjä.

Kivitavarasavesta on mo-
nenlaisia tuotteita, joita voi 
pitää ulkona tai sisällä ja 
myöskin saunassa.

Korut ja savituotteet ovat hyvin esillä.

Latukahvilayrittäjä Lahja Simonen lumiukkojen seurassa.

Huovutustuotteita puput, 
orava ja lumiukko.

Tammikuun maisema Pyt-
kynpirtiltä.

Poronsarvesta tehtyjä ko-
ruja on helmiä, korvakoruja, 
riipuksia ja sormuksia

Odotan innolla kahvilan 
asiakkaita. Mukava on näh-
dä ja kuulla eri paikkakun-

nilta tulevia matkailijoita ja 
myös ulkomaalaisia vierai-
ta!

Lahja Simonen
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Lehtiahontie 8, 93590 Metsäkylä, p. +358 440 525 634
marinvaara@gmail.com  • www.marinvaara.fi

MARINVAARA
Etelä-Taivalkoskella

- Majoitus- ja matkailutila
- Elämyksiä ympäri vuoden

Ensi-ilta  
Pe 28.2.2014 klo 19.00
Muut esitysajat
Su  2.3. klo 15.00
To  6.3. klo 19.00
La  8.3. klo 19.00
Su 9.3. klo 15.00
To  13.3.  klo 19.00
Su  16.3. klo 15.00
To  20.3. klo 19.00
Su  23.3. klo 15.00
To  27.3. klo 19.00
Su  30.3. klo 15.00
To    3.4. klo 19.00
Su    6.4.  klo 15.00
To  10.4. klo 19.00 
Su  13.4. klo 15.00
To  17.4. klo 19.00
La  19.4. klo 19.00
Su  20.4. klo 15.00

Esityspaikka
Taivalkosken
Teatterilla
Kauppatie 11
93400 Taivalkoski

Keväällä 2014

Perinteikäs keskusvaraamo 
välittää matkailijoille alu-
een laajimman valikoiman 
mökkejä, lomahuoneisto-
ja ja hotellihuoneita. Kun 
valikoimassa on yli 1 500 
vuodepaikkaa, auttaa kes-
kusvaraamon henkilökun-
ta mielellään sopivan ma-
joituskohteen valinnassa tai 
haluamansa majoituksen tai 
ohjelman voi varata suoraan 
nettikaupasta 24/7. Matka-
kauppa löytyy myös syote.fi 
etusivulta.

- Tunnemme alueen lähes 
30 vuoden kokemuksella, jo-
ten osaamme suositella asi-
akkaalle hänen toiveidensa 
mukaista majoituspaikkaa. 
Toiset haluavat lomallaan 
hotelliluksusta porealtai-
neen ja toiset tykkäävät erä-
henkisistä kelomökeistä, 
toimitusjohtaja Juha Schro-
derus kuvailee.

Kaikissa matkailuasiois-
sa keskusvaraamo on niin 
yksittäisen matkailijan kuin 
ryhmän apuna. Majoituk-
sen lisäksi keskusvaraamo 
välittää seudun safari- ja oh-
jelmapalveluita. Ryhmä- tai 
kokouspaketteihin on mah-
dollista saada täysin räätä-
löity sisältö. Majoitus, ruo-
kailut, tilat tarvittavine 
välineistöineen, kuljetuk-
set, aktiviteetit ja illanvietot 

Syötteen keskusvaraamon palvelut ja apu lähellä

sekä kaiken aikataulutus su-
juvaksi kokonaisuudeksi on 
tuttua työtä Syötteen kes-
kusvaraamon henkilökun-
nalle.

Kaikkea joulukuusesta 
perämoottoriin
Keskusvaraamo auttaa rat-
kaisemaan tilanteet, joihin 
lomailija saattaa yllättäen 
törmätä. Motto onkin, et-
tei tyhmiä kysymyksiä ole-
kaan! Palvelua tarjotaan 
suomen, venäjän ja englan-
nin kielillä.

- Vuokraamme lomalla 
tarvittavia välineitä ja lait-
teita, oli toiveissa joulukuu-
si, palju tai veneen perä-
moottori. Varsinkin pyörillä 
olevan paljun kysyntä on li-
sääntynyt. Olipa tarve mikä 
tahansa, apu on lähellä, kun 
ottaa meihin yhteyttä. Et-
simme ratkaisun asiakkaal-
le hyvien yritysyhteyksien 
kautta, Juha lupaa.

Hän antaa esimerkin pal-
velutilanteesta, jossa eräänä 

lauantai-iltana puhelin soi 
kello 22:15. Puhelimessa oli 
huonon englannin omaava 
venäläismies, joka perhei-
neen asui Keskusvaraamon 
välittämässä huoneistossa:

- Huonolla englannillaan 
hän sai kerrottua ongelmas-
ta tienpäällä. Otin puhelun 
venäjänmyynnistä vastaa-
valle Ljuboville ja pyysin 
häntä soittamaan heille ja 
kysymään, mikä heillä on 
ongelmana. Hetken kulut-
tua Ljubov soitti ja kertoi, 
että asiakkaat ovat ajaneet 

autolla ojaan Näköalatiel-
lä ja auto on syvällä lumes-
sa. Hyppäsin autoon ja läh-
din paikan päälle. Totesin, 
ettei autoa saada kyllä ylös 
muuta kuin isolla traktoril-
la. Soitin traktorinkuljetta-
ja Tonille ja pyysin häntä 
hinaamaan autoa. Toni tuli 
ja näin saatiin venäläisper-
he takaisin tien päälle. Mies 
maksoi mielihyvin hinauk-
sen ja avun, olivathan he il-
tamyöhällä pimeässä tunte-
mattomassa paikassa, Juha 
Schroderus kertoo. PK

Matkailuyrittäjä Juha Schroderus osallistuu oman yritys-
toimensa ohella aktiivisesti Syötteen eri tapahtumien jär-
jestelyihin. Kuvassa hän on sytyttämässä jätkänkynttiöitä 
toissa vuoden porokarnevaaleissa.

Pudasjärven kaupunki ja 
Metsähallituksen Laatumaa 
myyvät ja vuokraavat va-
paa-ajan tontteja Syötteen 
alueelta. Kaupungin maan-
käyttöinsinööri Markku 
Mattinen kertoo, että kau-
punki on aloittanut Luok-
kavaaran ensimmäisten lo-
ma-asuntojen rakennustyöt 
viime vuoden kesäkuussa.

- Tontit ovat hyvällä pai-
kalla ja hoidetut ladut sekä 
moottorikelkkareitti sijait-
sevat alueen vieressä. Syöt-
teen alueen palvelut ovat 
myös lähellä, esimerkik-
si lähimpään kauppaan on 
maanteitse matkaa vain 
noin puoli kilometriä, Matti-
nen selostaa.

Luokkavaaran alueella 
on 159 kaupungin lomara-
kennuspaikkaa, joista vuon-
na 2014 tarjotaan rakentajille 
53 tonttia. Tonttien koko on 
keskimäärin 1 500 neliömet-
riä, mille saa rakentaa enim-
millään kaksi huoneistoa kä-
sittävän lomarakennuksen.

- Monille tutut urheili-
jat, Suomen lentopallomaa-
joukkueen päävalmentaja 
Tuomas Sammelvuo ja am-
mattijääkiekkoilija Mika-

Oma lomatontti Syötteen komeista maisemista
el Granlund ovat jo varan-
neet tonttinsa Vemmeltien 
varresta. Tontin voi halutes-
saan varata myös sähköises-
ti. Kaupungin nettisivuilta 
löytyy lisätietoja, kuten kar-
tat ja rakentamistapaohjeet, 
muistuttaa Mattinen.

Myyntineuvottelija Tapio 
Ojala sanoo Metsähallitus 
Laatumaa vastaavan Syöt-
teen matkailualueella ole-
vaan tonttitarpeeseen tilan-
teen mukaan.

- Tällä hetkellä neuvot-
telemme Romekievarin ta-
ka-alueen kehittämisestä 
liiketoimintatiloiksi. Mark-
kinoimme yhdessä yrittäjien 
kanssa, jotta saataisiin kah-
den 600 kerrosneliömetrin 
tontin rakentaminen vireil-
le, Ojala kertoo.

Laatumaan tonttien 
markkinoinnin sesonkiai-
ka on kiireisimmillään juuri 
näinä aikoina, kun Syötteen 
alue pullistelee matkailijoi-
ta. Laatumaa yhdessä Jope-
ra Oy:n ja Kiinteistömaailma 
Oy:n kanssa pitävät tontti- 
ja loma-asuntoesittelypäivät 
lomarakentamisesta kiin-
nostuneille, Romekievarissa 
sunnuntaina 23.2. ja 2.3. kel-

lo 10–14.
- Laatumaan Syötteen 

tonttitarjonta on monipuo-
linen. Valikoimassa on Ski 
In Ski Out -tyyppisestä ton-
tista myös hieman etäämpä-
nä rinteistä sijaitseviin tont-
teihin. Talenttitontteja ovat 
Iso-syötteen ja Pikku-Syöt-
teen maisematontit, jon-
ne rakennetut vuokramökit 
ovat kysyttyjä myös kesä-
aikana. Ollukan, Riihikum-
mun ja Pytkynharjun tontit 
tuovat oman lisänsä moni-
puoliseen tonttitarjontaan, 

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

selvittää Ojala.
Rakentamaan pääsee hel-

posti, koska tontit on lohkot-
tu valmiiksi omiksi tiloiksi 
ja kaikki kunnallistekniik-
ka on tontin rajoilla. Oja-
lan mukaan tonteista saatu 
myyntinettotulo menee yh-
teiseen hyvään, eli on osana 
Metsähallituksen valtiolle 
tulouttamaa voittoa. Val-
tion mailla sijaitsevia tontte-
ja voit ostaa tai vuokrata. Jos 
vuokraat tontin, niin voit os-
taa sen omaksi myöhemmin 
kesken vuokrakauden. PK

Avantouintipaikalla Ku-
renalla Pietarilassa on voi-
nut käydä uimassa maa-
nantaista 10.2. lähtien. 
Liikuntalautakunta on uinti-
paikan järjestänyt siten, että 
on sopinut aukaisun ja yllä-
pidon viime vuosien tapaan 
Työpetari ry:ltä.

Avanto on avoinna kai-
kille halukkaille. Työpeta-
rilta voi käydä lunastamas-
sa avaimen pukukoppiin 26 
euron hinnalla. Jos esimer-
kiksi ryhmä haluaisi varata 
kertauintimahdollisuuden, 
voi silloinkin ottaa yhteyttä 

Avantoon virkistymään

Toimittajan vierailuun oli hälytelty paikalle avantouinnin 
harrastajia, mutta aamupäivällä kukaan ei ehtinyt paikal-
le. Niinpä päätoimittaja Heimo Turunen riisui vaatteet lai-
turilla ja pulahti juuri avattuun avantoon, vaikka ei ollut 
aikaisempaa kokemusta tältä talvelta. Oikein piristävä ko-
kemus! Suosittelen muillekin!

Työpetariin ja sopia asia. Jos 
joku henkilö haluaa kokeil-
la avannossa käyntiä kerta-
luonteisesti, kokeilu ei mak-
sa mitään, lupaa Työpetarin 
toiminnanjohtaja Tuomo Jo-
kikokko. 

Yhteinen avantouinti-il-
ta järjestetään torstaina 20.2. 
klo 18-19 Pudasjärven Ur-
heilijoiden uintijaoston ja 
Kuntourheilujaoston sekä 
Työpetari ry:n toimesta. 
Uinnin lisäksi tarjolla on 
nuotiolla keitettyä kahvia, 
pullaa, mehua ja grillimak-
karoita.  HT
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Uskoa,
toivoa ja
rakkautta

SyöteResort avasi syys-
kuussa Safaritaloon uuden 
Tupasvilla-ravintolan, jos-
ta saa kotiruokalounasta 
joka päivä ympäri vuoden. 
Yrittäjä Pekka Kimpimäki 
kertoo, että ravintolassa on 
nyt myös pizzabuffet, joka 
on auki hiihtolomaviikoil-
la joka ilta. Lomien jälkeen 
buffet on avoinna lauantai-
sin ja pääsiäisen ajan.

Lisäksi ravintolassa her-
kutellaan à la carte -lis-
tan annoksilla perjantai- ja 
lauantai-iltaisin. Tupasvil-
la täydentää SyöteResortin 
ravintolatarjontaa, johon jo 
ennestään kuului kaksi rin-
neravintolaa.

– Olemme keskittyneet 
jokaisessa kolmessa ravin-
tolassamme erilaiseen kon-
septiin. Tupasvilla on lou-
naspaikka, Pärjänkievari 
tunnetaan herkullisista piz-
zoistaan ja Romekievari 
keskittyy nopeaan ruokai-
luun, Syöte-Resortin Pekka 

Kolme ravintolaa - Kolme konseptia
Kimpimäki kertoo.

Palveluita  
SyöteResort Pointista
Safaritalon SyöteResort 
Point on uusi palvelukes-
kus, josta matkailijat saavat 
alueen karttoja sekä vuok-
rattua välineistöä ja ostet-
tua Syötteen palveluita.

– Keväällä aloitam-
me polkuautojen, maasto-
pyörien ja frisbeekiekko-
jen vuokrauksen. Otamme 
Syötteen alueen yritysten 
palvelu- ja ohjelmatuottei-
ta myyntiin mahdollisim-
man laajaalaisesti, Kimpi-
mäki painottaa.

Myös SyöteCaravanin 
vastaanotto siirtyy kesän 
ajaksi Safaritaloon. Kara-
vaanipuolella Pekka Kim-
pimäki iloitsee suosion 
vakiintumisesta. SyöteCa-
ravan on myynyt tälle tal-
velle kausipaikat täyteen, 
ja kyseessä on toinen lop-

puunmyyty talvi yrityksen 
historiassa. Karavaanareita 
mahtuu vielä lyhyille talvi-
viipymille, sillä alueella on 
viikonloppukävijöille osoi-
tetut 40 paikkaa.

SyöteResort rakentaa 

kokonaisuuksia, joihin koo-
taan asiakkaan toiveiden 
mukaan tuotteita SyöteRe-
sortilta ja muilta alueen yri-
tyksiltä.

– Tarjoamme asiakkail-
lemme kaikki yhteen pa-
kettiin koottuna: majoituk-
sen, ruokailut, kuljetukset, 
tilat ja aktiviteetit. Haluam-
me tehdä tänne tulemisen 
ja täällä olemisen helpok-
si, sillä me neuvottelemme 
valmiiksi yritysten kanssa 
kokonaisuuteen tarvittavat 
tuotteet, Pekka Kimpimäki 
lupaa. JK

Autio- sekä varaustupana 
toimiva Ahmatupa sijaitsee 
tiettömän taipaleen takana 
Syötteen kansallispuistos-
sa. Paikan tavoittaa parhai-
ten sulan maan aikaan pati-
koiden ja talvella hiihtäen tai 
lumikenkäillen. Reitit Ah-
mavaaran ”erämaahostellil-
le” kulkevat halki Syötteen 
vaarametsien sekä soiden. 
Maastoltaan niin talvi- kuin 
kesäpatikkareitit ovat suh-
teellisen helppokulkuisia, 
mutta tarjoavat kuitenkin 
monentasoiselle kulkijalle 
haastetta.

Talvella Ahmavaaralle 
kulkee kahdeksan kilomet-
rin mittainen murtomaa-
hiihtolatu sekä perinteisen, 
että luistelutyylin taitajille. 
Latu laskee luontokeskuk-
selta Annintuvalle Pärjänjo-
en varteen, josta se hiljalleen 
lähtee nousemaan Välitu-
paa kohden. Välituvalla pi-
detyn makkaranpaistotau-
on jälkeen onkin hyvä jatkaa 
loivassa noususuhdantees-
sa kohden määränpäätä. Ai-
van viimeisimmän kilomet-
rin matkalla latu nousee sen 
verran, että hiihtäjän paita 
viimeistään kastuu ja pos-
ket alkavat punoittaa. Peril-
lä hiihtäjä voi palkita itsensä 
tuoreilla munkkikahveilla, 
mikäli ajoittaa hiihtoretken 
latukahvilan aukioloaikaan. 

Kesäpatikointireitti kul-
kee Ahmankierroksena (17 
km) luontokeskukselta kah-
den päivätuvan, eli Annin- 
sekä Koiratuvan kautta Ah-
matuvalle. Kilometri ennen 
Ahmatupaa Ahmalammen 
rannalta löytyy pato-oja sekä 

Erämaahostelli tiettömän taipaleen takana
 Sivakoi selkosille ja maailman parhaisiin löylyihin kansallispuiston siimekseen!

Suksia Ahmatuvan edustalla.
muita niittykulttuurin jään-
teitä. Seuraavana päivänä voi 
poiketa ihastelemaan huikai-
sevia maisemia Ahmakallion 
näkötornista sekä tutustua 
ylhäällä vaarassa kulkevaan 
geologiseen luontopolkuun. 
Takaisin luontokeskuksel-
le lähdetään kulkemaan Ah-
mavaaran lakimaisemien ja 
Ylpiäojan päivätuvan kautta. 
Reitti sulkeutuu ympyräksi 
ennen Annintupaa ja saapuu 
luontokeskukselle loppupät-
kän samoja jälkiä.

Ahmavaaralla retkeilijöitä 
palvelee autio- sekä varaus-
tupana toimiva pyöröhirres-
tä vuonna 1989 rakennettu 
Ahmatupa. Varaustuvassa 
mahtuu yöpymään muka-
vasti kahdeksan henkilöä. 
Tuvasta löytyy kaikki peru-
sastiat, kattilat sekä pannut 
kahdeksalle ihmiselle. Li-
säksi varustukseen kuulu-
vat kamiina, patjat, tyynyt, 

kaasuliesi ja jopa kaasuva-
lo. Varaustuvan käyttäjillä 
on mahdollisuus lämmittää 
puusauna, jonka lauteilla ar-
jen kiireet pyyhkiytyvät ta-
kuulla mielestä. 

Erämaasaunan pehmeät 
löylyt, pimenevä ilta ja hiljai-
nen metsä kuljettavat mielen 
sellaisille selkosille, joille ei 
arjen keskellä ole usein pää-
syä. Illan pimennettyä ren-
toutunut ulkoilija voi ihas-
tella taivasta, jolle miljoonat 
tähdet syttyvät iltaisin. On-
nekkaimmat pääsevät ihas-
telemaan pohjoisen taivaan 
revontulia. Illan kruunaa 
hetki, jolloin on aika köm-
piä lämpimään makuupus-
siin täydellä vatsalla ja sau-
nanraikkaana. Uskaltaapa 
tässä jopa väittää, ettei mis-
sään muualla nuku niin si-
keästi, kuin erämaakämpän 
suojissa. 

Yöpyminen varaustuval-

la maksaa henkilöltä kym-
menen euroa. Jos haluaa va-
rata koko tuvan, maksaa se 
80 euroa. Varaukset tehdään 
etukäteen Syötteen luonto-
keskukselta joko soittamalla 
tai sähköpostilla.

Autiotuvan puoli palve-
lee retkeilijöitä avoimin ovin 
vuorokauden ympäri. Käm-
pän saa talviaikaankin läm-
pimäksi tuvassa olevan ka-
miinan avulla. Autiotuvassa 
oleville parville mahtuu 
nukkumaan kuusi henkilöä. 
Poikkeuksena useimpiin au-
tiotupiin verrattuna löytyy 
tästä autiotuvasta patjat. Tu-
vassa on lisäksi kaasukeitin. 
Autiotuvassa voi ihailla laa-
jaa korukivinäyttelyä. Mo-
lemmille puolille saa tuoda 
mukana retkeileviä lemmik-
kejä. 

Annu Partanen, 
Metsähallitus

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Hei hiihtolomalaiset!
Tervetuloa kuntosalillemme Pudasjärven 

keskustaan. Käytössänne on HUR:n 
helppokäyttöiset kuntosalilaitteet. 

Ohjatut kuntosaliryhmät ke klo 11-12 ja to klo 12-13. 
Hinta kertalippu 4 € / 6 €, ryhmissä ohjaajamaksu +2 €.

Fysioterapia, Hieronta, Kuntosali, Infrapunasauna
Tervetuloa!

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

Hiihtolomaviikon....

RAJU ALE!!

NOKIA NAALI

-50%

-50%

Junior, Aikuisten 
HALTI, ONEWAY

MEILTÄ
TOUKAT JA 

MADOT!

PILKKIVALIKOIMAT PARHAIMILLAAN!

Heinola Jubilee

79,-

Toppatakit ja 
-housut 

179,-

129,-HUOPAVUORI
sAAPAs

OVH. 

sukset 
vähintään
OVH. -30% OVH. 

TEsTIVOITTAJA
TsL 227
LUMI-

KENGÄT

JÄÄKAIRA

Kaikki loput
hiihtopuvut..

99,-

Viime-
kauden
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Laadukas A-oikeudet omistava viihtyisä karaokepubi.

www.helmipub.fi

Talonpojantie 8 B 9, 93400 Taivalkoski 
(Linja-auto-/taksiasemalla) Puh. 040 844 1755.

Avoinna keskiviikosta 
lauantaihin klo 22 - 02, 

K-18.

Karaoketanssit joka 
ilta ja facebook-sivuilta 

näette teemaillat.

Kelkkailijan lounaspaikka 
Taivalkoskella reitin varrella

Lounas ma-pe klo 11 - 16  9,50 €

Tervetuloa kelkalla suoraan pihaan!

PALVELUKSESSASI 
TAIVALKOSKELLA
JOKI-JUSSI

Palvelemme
Ma-pe  8-21
La  8-18
Su  12-18
 (12-21)P. 010 7633 265 

s-market.joki-jussi@sok.fi

(8,21snt/puhelu + 11,9 snt/min)

010 7633 743
www.abcasemat.fi

Palvelemme
joka päivä

6-22
TAIVALKOSKI

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

Lapin tutkimusseuran jul-
kaisi vuonna 2012 Pohjoinen 
puhtaus -artikkeliteoksen, 
johon tutkijat kokosivat fak-
tatietoa muun muassa Lapin 
ja Pohjois-Suomen ilman, 
maaperän, kasvillisuuden 
ja riistan puhtaudesta. Kir-
jalle on ollut kova kysyntä 
ja sen pohjalta Lapin tutki-
musseura toteuttaa kevään 
2014 aikana yleisöluentosar-
jan Pohjois-Suomen luonto-
keskuksissa. 

Kirjan geologisesta osas-
ta pidetään luento Syötteen 
luontokeskuksessa keski-
viikkona 26.2. kello 15-17. 
Erikoistutkija Pertti Sara-

Pohjoinen puhtaus -luento luontokeskuksessa
la kertoo Pohjoisen maa-
perän luontaisesta puhtau-
desta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä. Toisena luentona 
kuullaan geologi Jukka Räi-
säsen esitys geologisista ret-
keilykartoista luontomat-
kailijan oppaana. Lisätietoja 
Pohjoinen puhtaus -teokses-
ta (Acta Lapponica Fenniae 
24) saa Lapin tutkimusseu-
ran verkkosivuilta (www.
lapintutkimusseura.fi), jos-
ta kirjan elektroninen versio 
on myös ladattavissa.

Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy ja tarjolla on pulla-
kahvit.

Kuva otettu Kaunislammelta.

Taivalkosken Näyttämö esit-
tää Arto Paasilinnan Suloi-
nen Myrkynkeittäjä Taival-
kosken teatterissa. Ensi-ilta 
on perjantaina 28.2. 

Linnea Ravaska, evers-
tin leski on joutunut alistu-
maan kasvattipoikansa Kau-
ko Nyyssösen mielivaltaan. 
Nyyssönen on haalinut ka-
vereikseen kyseenalaista 
mainetta nauttivat Jari Fa-
gerströmin sekä Pertti Lah-
telan. Kaverukset rahoit-
tavat elämäänsä Linnean 
eläkerahoilla, joka kuukausi 
eläkepäivän koittaessa kol-

Taivalkosken Näyttämöllä 
Paasilinnan Suloinen myrkynkeittäjä -näytelmä

mikko saapuu Linnean mö-
kille omien Linnean eläkera-
hat käyttöönsä.

Mökki on muuttunut 
joka kuukausittaiseksi ka-
verusten rellestyspaikaksi. 
Linnea on alistettu palvele-
maan tätä rupusakkia, ky-
län kauppakin saa tuta ka-
verusten häikäilemättömän 
käyttäytymisen varastellen 
sieltä polttoainetta ja tieten-
kin kaljaa. Linnea turvautuu 
viimein nuoruusajan ihas-
tukseensa lääkäri Jaakko Ki-
vistöön, joka ottaa Linnean 
suojaansa, yrittäen vapaut-

Linnea (Tiina Jakkila-Parkkinen), kasvattipoika ”Kake” 
Nyssönen (Outi Majava) ja kertoja-mummot soutamassa 
(Ulla Fabritius, Lilja Kanniainen, Paula Nieminen, Eila Ta-
kanen ja Airi Seppänen).

Linnea ja kertoja-mummot.

Jaakko Kivistö (Pertti Park-
kila) ja Linnea Ravaska.

taa Linnean tämän rupu-
sakin ikeen alta. Linnea on 
niin perin kyllästynyt elä-
määnsä, että alkaa miettiä 
ratkaisua miten helpoimmin 
pääsisi eroon tämän rupu-
sakin kiusaamisesta. Niin-
pä hän päätyykin kehittele-
mään myrkkyä, jolla voisi 
päättää päivänsä. Loppujen 
lopuksi myrkky koituukin 
tämän rupusakin kohtaloksi 
joista, yksi toisensa jälkeen 
tuhoaa itse itsensä Linne-
an myrkyn avustamana. Lo-
puksi tämäkin tarina päät-
tyy onnellisesti kun Linnea 
ja Jaakko saavat toisensa. 

Arto Paasilinna on mes-
tari tämän tyyppisten ker-
tomusten kirjoittajana, lu-
kija ei pääse pitkästymään 
kirjaa lukiessaan. Toivotta-
vasti Taivalkosken Näyttä-
mö onnistuu yhtä hyvin to-
teuttamaan tämän kirjan 
tekstin teatterin lavalle. Se 
todistetaan vain tulemalla 
katsomaan näytelmää Tai-
valkosken Teatteriin. Aina-
kin meillä näyttelijöillä on 
ollut lystiä tehdessämme 
tätä näytelmää. Jopa kuusi-
tuntiset harjoituksetkin ovat 
menneet kuin siivillä.

Pertti Parkkila 

Posion messut järjestetään 
Posion koulukeskuksessa 
Suomen ensimmäisen hiih-
tolomaviikon lopulla 22. - 
23.2.. Messut järjestää LC 
Posio, joka lahjoittaa tapah-
tuman tuotot hyväntekeväi-
syyteen. 

Messujen pääesiintyjänä 
nähdään valtakunnallises-
tikin tunnettu taikuri Timo 
Kulmakko, joka viihdyttää 
vieraita messusalissa ja kou-

Timo-taikuri pääesiintyjänä Posion messuille
lukeskuksen luokissa usea-
na eri aikana messuviikon-
loppuna. Lisäksi messujen 
ohjelmassa on Wanhojen 
tanssit, erilaisia musiikki- 
ja tanssiesityksiä, karaokea, 
arvontoja ja haastekilpailu-
ja. Messuviikonlopun aika-
na pääsee myös opastetulle 
kierrokselle Anu Pentik Gal-
lerian uusiin, vasta avattui-
hin näyttelyihin. 

Messujen teemaksi va-

likoitui tänä vuonna Ener-
gia, joka on Posion näkökul-
masta ajankohtainen aihe ja 
kuvastaa hyvin Posion tu-
levaisuuden näkymiä. Posi-
on uusi lämpö- ja sähkölai-
tos otettiin vasta käyttöön ja 
suunnitteilla olevat Musta-
vaaran kaivos ja Murtotuu-
len tuulipuisto ovat toden-
näköisesti tuomassa lisää 
erilaista energian tuotan-
toa Posiolle. Konkreettisen 

energian lisäksi messujen 
teemalla halutaan korostaa 
myös henkisen energian tär-
keyttä. 

Messujen vapaita myyn-
tipaikkoja voi vielä tiedus-
tella Posion lionsklubista, 
messupäällikkö Reijo Lan-
tolta.

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

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

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

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

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe klo 9-16, la suljettu
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Moniteholasien ostajalle

samoilla voimakkuuksilla 
kaupan päälle!!!

aurinkolasit

suojaa silmäsi kevätauringolta 
uudet aurinkolasimallistot 

saapuneet!
Mm. rayBan, oakley, Bollé... 

Yksiteho 
aurinkolasit 
voimakkuuksilla79,-

alk.

lääkäriajat: 

ke 26.2., ke 5.3. ja ke 12.3. 

Varaa aika

Bar & Cafe

Seikkaileva Siili

Syötteen Kyläkauppa Ay
Puh. 044 344 8558

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

www.syotteenkylakauppa.fi

Syötekyläntie 1257
p.uh. 044 0322652 

Radio Novan Enbuske & 
Linnanahde Crewn veti suo-
rana erikoislähetyksen Syöt-
teeltä, torstaina 13.2. aamun 
tunteina. Juontajakaksikko 
Aki Linnanahde ja Minna 
Kuukka saivat nauttia lähe-
tyksen erikoisista puitteista. 
Harmikseen kolmas juonta-
ja Tuomas Enbuske jäi mat-
kasta pois sairauden vuoksi.

Lähetystä järjestelemäs-
sä ollut Syötteen Matkailu-
yhdistyksen Rauno Kurt-
ti kertoo juontajien olleen 
koko puolivuotisen suunnit-
telun ajan innokkaina mu-
kana. Hän selostaa torstai-
aamun lähetyksen olleen 
päätös puoli vuotta kestä-
neelle suunnittelulle sekä 
näyte syöteläisten yrittäji-
en sekä muiden toimijoiden 
yhteistyöhengestä

- Oli hienoa tehdä yh-
teistyötä Radio Novan koko 
tuotantotiimin kanssa ja 
seurata ammattilaisten teke-
mää suoraa lähetystä. Saim-
me myös erittäin hyvää pa-
lautetta, niiltä tuotannossa 
mukana olleilta jäseniltä, 
jotka eivät päässeet Syötteel-
le mukaan, että onnistuim-
me välittämään loistavas-
ti hienon ja leppoisan Syöte 
tunnelman radion välityk-
sellä myös kuulijoille. Eri-
tyiskiitokset menevät myös 
Syötteelle, kaikki mukaan 
pyydetyt toimijat lähtivät 
innokkaasti järjestelemään 
lähetystä, aina Syötteen 
pikkukoululaisista alkaen. 
OSAO:n Pudasjärven mat-
kailuyksikön opiskelijoita 
oli myös auttamassa järjes-
telyissä. Syötteen porukka 
teki täysillä töitä yhteisen 
kuuluvuuden ja näkyvyy-
den eteen, Kurtti hehkuttaa.

Novan radiolähetys oli näyte 
syötteeläisten yhteishengestä

Lähetys vedettiin Rome-
kievarin kupeessa olevas-
ta kodasta, jossa juontajapa-
ri haastatteli pudasjärvisille 
tuttuja henkilöitä, kuten Pu-
dasjärven kaupungin halli-
tuksen puheenjohtajaa Vesa 
Riekkiä, poromies Eero Oi-
nas-Panumaa ja Hotel-
li Iso-Syötteen yrittäjä Juha 
Kuukasjärveä.  Muita haas-
tateltavia olivat  Hiihto-
keskus Iso-Syöteen Jorma 
Terentjeff, Syötteen Eräpal-
veluiden  Johanna Määttä 
sekä Hotelli Pikku-Syöt-
teeltä  Minna Tietäväinen ja  
Riitta Laitinen.

Juontajat olivat hyvin 
otettuja välittömästä ja ys-
tävällisestä tunnelmasta, 

sekä taianomaisista puitteis-
ta. Lähetyksen viimeisellä 
tunnilla kokki Janne Pekka-
la valmisti kodassa juonta-
japarille poroa kotanuotion 
ääressä. Juontajat ihastelivat 
miten kokilta syntyi näppä-
rästi gourmet-ateria erikoi-
sissa kokkausolosuhteissa. 
Helsingin mies Aki Lin-
nanahde ihmetteli kovas-
ti tykkypuita ja epäili, että 
Syötteellä lumetetaan las-
kettelurinteiden lisäksi pui-
takin. Kuukasjärvi vastasi, 
että puiden lumettaminen 
on rankkaa työtä, mutta jän-
nästi ketään ei ikinä ole näh-
ty moisessa hommassa.

Syöte kuului Radio No-
van aalloilla jo kolme viik-

Janne Pekkala vas. valmisti radiolähetyksen aikana Juontajakaksikolle Minna Kuukalle 
kesk. ja Aki Linnanahteelle. Avotulella poron paahtopaistia. Höysteenä oli pannulla kyp-
sennettynä puikulaperunoita ja porkkanoita, jotka oli maustettu tuoreella rosmariinilla. 
Kotaruokaan kuului myös piparjuuri-voi -kastike. 

koa ennen huipentavaa eri-
koislähetystä. Kuukausi 
sitten Novalla käynnistyi 
kisa, jossa kolme perhettä 
pääsi palkinnoksi Syötteelle. 
Perheet majoittuivat paikal-
lisiin hotelleihin ja matkal-
laan he suorittivat Syöttee-
seen sekä sen palveluihin 
liittyviä tehtäviä. Perheet ra-
portoivat kokemuksistaan 
sekä tunnelmistaan suorissa 
lähetyksissä ja onnistuivat 
tuomaan Syötettä esille per-
heystävällisenä sekä moni-
puolisena kohteena. Torstai-
aamun erikoislähetyksen 
parhaat palat on edelleen 
kuultavissa Radio Novan 
nettisivuilla. JK

Pudasjärvi 375 vuotta juhlakonsertti
Pudasjärvi täyttää tänä 
vuonna 375 vuotta. Ki-
vikauden metsästäjien, 
heidän perillistensä saa-
melaisten ja sittemmin sa-
volaista alkuperää olevien 
suomalaisten uudisraivaa-
jien asuttama viimeisim-
män jääkauden manner-
jäätikön sulamisvesistä 
muotoutuneen Iijokilaak-
son keskijuoksu kuului 
alun perin Iin seurakun-
taan.

Vuonna 1693 piis-
pa Iisak Rothovius päät-
ti mahtikäskyllään erottaa 
Pudasjärven emäseura-
kunnastaan omaksi kirk-
koherrakunnaksi.

Tuota vuotta pidetään 
nykyisen Pudasjärven syn-
tymävuotena.

Juhlavuoden kunniaksi 
Pudasjärven seurakunta ja 
Pudasjärven kaupunki jär-
jestävät pitäjänkokouksen 
sekä juhlakonsertin Pudas-
järven kirkossa ensi viikon 
keskiviikkona 26.2.2014 
klo 18 alkaen.

Oulun hiippakunnan 
tervehdyksen tilaisuuteen 
tuo tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen.

Juhlassa esitetään Toi-
vo Hyyryläisen käsikirjoit-
tama ja Alpo Puhakan oh-
jaama ”Eräs pitäjänkokous 
Pudasjärvellä” -näytelmä, 
jossa rooleissa nähdään en-
tisiä ja nykyisiä tuttuja pu-
dasjärvisiä.

Musiikilliseen ohjelmis-
toon konsertissa kuuluu 
sekä kotimaisten että ulko-

maisten klassisten säveltä-
jien teoksia joita esittävät 
viulisti Olli Heikkilä säes-
täjänään Sari Hukari kan-
teleella sekä Keijo Piirai-
nen laulaa ja häntä säestää 
pianolla Anna Kälkäjä.

Juhlassa Pudasjärven 
seurakunta muistaa ansio-
merkein luottamushenki-
löitänsä ja työntekijöitänsä, 
sekä Pudasjärven kaupun-
ki muistaa pitkäaikaisia ja 
ansioituneita työntekijöi-
tään kunnia- ja ansiomer-
kein. 

Iltaa isännöivät seura-
kunnan puolesta kirkko-
herra Juha Rauhala sekä 
kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Arvo Niskasaa-
ri ja kaupungin puolesta 
kaupunginjohtaja Kaari-

na Daavittila, kaupungin-
valtuuston puheenjohta-
ja Timo Vähäkuopus sekä 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki.

Juhlan jälkeen kaupun-
ki tarjoaa seurakuntakes-
kuksessa iltateetä pienen 
purtavan kanssa.

Illan päättää filosofian 
tohtori, emeritusmaaherra 
Eino Siuruainen puheen-
vuorollaan Pudasjärven 
kotiseutuhistorian kunni-
oituksesta tulevaisuuteen. 
HT
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 OHJAA LÄMMITYSTÄSI 
 SÄÄSTÄ ENERGIASTA 
 

   GSM ETÄOHJAUSJÄRJESTELMÄT ASENTAA 

p. 0400 214 150 

TapahTumia 
Taivalkoskella:

Pe 28.2. klo 19  Taivalkosken näyttämön Suloinen  
 myrkynkeittäjä- näytelmän 
 ensi-ilta Taivalkosken teatterilla
Pe-ma 7.-10.3. Rajalta rajalle-hiihto
La 15.3. klo 12-16   Akkain humputtelupäivä 
 Päätalo-keskuksessa
To 20.3. klo 19  Isara keltti-irkku-skottimusiikkia   
 soittava bändi Hotelli Herkossa
Ma 24.3. klo 18.30  Teatteri-esitys Kiviä taskussa   
 Taivalkosken teatterilla
La-su 29.-30.3.  Hopeasompa-kisat

Pe-su 11.-13.4.  Pohjois-Suomen kirjailijapäivät

Tulossa mm.
Päätaloviikko 30.6-6.7.2014
Elomarkkinat 29.-30.8.2014

Palava Koski ja Tuhansien tarinoiden viikonloppu 
5.-7.9.2014

Wanhanajan joulumarkkinat ja joulunavajaiset 
26.-28.11.2014

katso lisää 
tapahtumia osoitteesta 

www.taivalkoski.fi

TiesiTkÖ eTTÄ TaivalkoskelTa 
lÖYTYY uimahalli?

Mukavan ulkoilupäivän päätteeksi on 
mukava pulahtaa veteen ja saunoa.

Hallin aukioloajat ja muuta infoa: www.taivalkoski.fi

TaivalkoskeN kuNTa TieDoTTaa:

pÄÄTalo-keskus
Kalle Päätalon näköistyöhuone ja

 näyttely sekä kirjasto
ma, ke, to 10-18
ti ja pe klo 10-16

Taidenäyttelytila ja lukusali
ma, ke, to 8.30-18

ti ja pe 8.30-16
Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski

www.taivalkoski.fi/paatalo-keskus
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Porokarnevaalit
Porokarnevaali järjestetään 
kolmatta kertaa ja tällä ker-
taa tapahtuma on jaettu kah-
delle torstai-päivälle: 20. ja 
27.2. kello 16–19. Safaritalon 
kupeessa pidettävä tapah-
tuma sai alkunsa Meri City 
Tunturi -hankkeen pohjal-
ta ja perinnettä päätettiin 
jatkaa tänäkin vuonna. Täl-
lä kertaa kokoavana voima-
na on Syötteen Matkailuyh-
distys.

Kokoperheen talvises-
sa ulkoilutapahtumien oh-
jelmassa on poro- ja hus-
kyajelua, potku- sekä 
moottorikelkkailua sekä hy-
vää ruokaa kenttäkeittiöstä. 
On myös mahdollista testa-
ta suopunginheittotekniik-
kaansa. Katja Särkelä tarjo-
aa myös halukkaille lapsille 
poniratsastusta.

Karnevaalitapahtumassa 

Syötteen hiihtolomaviikoilla:

Hulinaa, vauhtia ja karnevaalia!
Ensimmäiset hiihtolomalaiset ovat saapuneet nauttimaan talvesta parhaimmillaan Syötteen maisemiin. Hiihtolomaviikkojen meiningin takaavat monipuolinen 

tapahtumatarjonta, josta tässä on otteita. Koko perheen tapahtumat, urheilukisat sekä musiikki- ja taide-elämykset tekevät monipuolisen kattauksen.

Hangilla Hulinoidaan
Torstaina 6.3. koko per-
heen tapahtumaan kokoon-
nutaan Luontokeskukselle, 
missä Hankihulinat tarjo-
aa viihdykettä kello 11–15. 
Viihdyttämään tulee pudas-
järveläislähtöinen KidSing-
voittaja, laulaja Jenni Jaak-
kola. Lisäksi ohjelmassa on 
muun muassa Katja Särke-
län järjestämää poniajelua.

Perinteeksi Hankihu-
linoissa on muodostunut 
myös Pauli Särkelän ja Ant-
ti Jokikokon ohjelmanume-
ro. Miehien ohjelmistossa 
on vanhoja tanssikappaleita 
ja heidän omaa musiikkiaan, 
jota on inspiroinut Syötteen 
ympäristö. Kaksikko on mu-
sisoinut paikallisilla markki-
noilla ja muissa tapahtumis-
sa jo liki 30 vuotta. Syötteen 
Kyläyhdistys myy lättyjä ja 
makkaraa.

Luontokeskuksella on fil-
miviikkojen aikana 17.2.–
9.3. kaksi maksutonta koko 
perheen elokuvanäytös-
tä päivässä kello 10 ja 15. 
Hankihulinoiden aikaan 6.3. 
näytökset on peruttu, ja sa-
moin kello 15 näytös 26.2. 

Pohjoinen puhtaus -luennon 
aikaan. Lisäksi luontokes-
kuksessa on koko ajan näh-
tävissä Satu Metsässä -näyt-
tely, joka kannustaa lapsia 
vanhempineen ammenta-
maan elämyksiä luonnos-
ta. Näyttely on avoinna 29.3. 
saakka.

Musiikkielämyksiä 
moneen makuun
Lauantaina 8.3. Tanssiorkes-
teri Ässät kajauttavat tans-
silavoilta tuttua musiikkia 
Hotelli Iso-Syötteellä. Lu-
vassa keikoilla on edelleen 
tuttuja ässähittejä ja tanssi-
musiikkia laidasta laitaan. 
Uutta nuorta verta mukaan 
tuo Peten laulamat nuorek-
kaat biisit.

Juha Tapio esiintyy lau-
antaina 22.3. Hotelli Iso-
Syötteellä. Hän on tullut 
tunnetuksi lukuisista radio-
hiteistään, kuten Ohikiitä-
vää ja Sitkeä sydän. Viime 
syksynä Juha julkaisi uuden 
albumin Lapislatsulia, jonka 
sinkkubiisi Tykkään susta 
niin että halkeen, on soinut 
ahkerasti useilla kanavilla. 

Muita hittitaivaan täh-
tösiä Hotelli Iso-Syötteen 
keväässä ovat 15.3. Jean 
S., 29.3. Eini & Boogie, 5.4. 
Musta Barbaari ja 19.4. Kol-
mas Nainen, nokkamiehe-
nään Pauli Hanhiniemi.

Pärjän Bändiviikoil-
la on pyritty tekemään mo-
nipuolinen bändikattaus. 
Bändiviikoilla perjantaina 
21.2. viihdyttää Ari Pura-
la Group. Kvartetti soittaa 
”selevää tanssimusaa”. Per-
jantaina 28.2. Pärjällä vie-
railee Piitlesit eli The Beat-
les Band, joka voitti vuonna 
2012 Suomen Beatlebändi-
en mestaruuden Tampereel-
la. Perjantaina 7.3. räjähtää, 
sillä lavalle ahtautuu yksi-
toistamiehinen Mustana, 
joka soittaa latinovaikutteis-
ta musiikkia sekä vanhoja 
ikivihreitä eri vuosikymme-
niltä. Bändiviikot jatkuvat 
vielä huhtikuussa kahden 
keikan verran.

Iso-Syötteen rinteillä 
Pitkin hiihtolomaviikkoja 
järjestetään myös Iso-Syöt-
teen poromaskottien Mus-
tin ja Lystin Cupit perheen 
pienemmille. Lumimaas-
sa poroystävät tuomaroivat 
kisaa, jossa leikkimielisesti 
mitellään pujottelussa, ratti-
kelkkailussa ja mäenlaskus-
sa. Osakilpailupäivät ovat 
maanantai, keskiviikko ja 

Pärjän bändiviikoilla Beatlemusiikkia soittaa Suomen 
Beatlebändien mestari vuodelta 2012 eli Beatles Band.

Lue lisää 
hiihtolomaviikkojen 

ohjelmistosta 
lehden 

ilmoituksista tai 
katso lisätietoja

 osoitteesta
Syöte.fi ja kurkkaa

tapahtuma-
kalenteriin!

Rekiporo Pikku-Ukko on erittäin kiltti. Viime vuoden han-
kihulinoilla pororeki oli täynnä lapsia jännittynein, mutta 
iloisin odotuksin.

Hankihulinat

Monille tuttu laulaja Juha 
Tapio esiintyy 22.3. Hotelli 
Iso-Syötteellä. 

20.2. vierailee radiopersoo-
na Kimmo Vehviläinen Ra-
dio Aallolta. Hän on päivän 
aikana usean kerran äänessä 
ja porisuttaa paikallisia toi-
mijoita. Toisen Porokarne-
vaalin 27.2. meiningissä on 
mukana ohjelmatoimisto Si-
modeuksen supliikkimies 
Simo M. Korkia-Aho.

Family Festival  
Weekend
Pikku-Syötteen Perhefesti-
vaalin meiningit alkavat pe 
28.2., jolloin hauskat masko-
tit askartelevat, leikkivät ja 
laulavat lasten kanssa kello 
18 alkaen.

La 1.3. meno jatkuu leik-
kimielisen koko perheen las-
kukisan ja muiden rentojen 
rinnetapahtumien muodos-
sa kello 10 alkaen. Rinne-
kahviossa ihmetystä herät-
tää Puijon Paroni, jolla on 
mukanaan ihan oikeita lin-
tuja! Hotellilla kello 15 ja 18 
on koko perheen musiikki-
esityksiä.

Su 2.3. rinteet ovat auki 
klo 10 ja ohjelmassa on mm. 
Pihkaparran rinneseikkai-
lu koko perheelle. Koko vii-
konlopun ajan ravintolassa 
on tarjolla Family Buffet.

Safaritalon edustalla runsaasti Porokarnevaalikansaa.

Lapset pääsivät toteuttamaan taiteellisia näkemyksiään 
lumiveistosten parissa myöa Hankihulinoilla 2013. 

perjantai.
Kevättalveen mahtuu 

myös vielä viidet Iso-Syöt-
teen iltasessarit, missä rin-
nehissin mentyä kiinni las-
kuaikaa jatketaan parilla 
tunnilla musiikin soidessa 
rinteessä. Kello 19–21 jatku-
vat sessarit ovat ilmaisia ja 
pidetään helmikuun 20. ja 

Viime vuoden Porokarnevaaleillakin tapahtuman nimikkoeläimet olivat suuressa roolis-
sa.

Porokarnevaalien ohjel-
massa on jälleen myös Hus-
ky-ajelua.

24. päivinä sekä kolmet ses-
sarit vielä maaliskuussa.

Lisäksi rinteet ovat päi-
vittäin auki ja joka viikkoon 
mahtuu muita mukavia ta-
pahtumia.
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SUKSEN VOITELUA SAFARI TALOLLA
Nauti hiihtämisestä luistavilla suksilla
- Luisto + pitovoitelu
- Fluoriluistovoitelu 
- Fluoripitovoitelu 
Myytävänä myös hiihtotarvikkeita
- Luistovoiteet, pitovoiteet
- Hiihtokäsineet, hiihtopipot
- Sekä muut tarvikkeet

Syötteen suksivoitelu                                                                         
Puh. 044 972 1123, Jouni & Tero Koivula

MyyTäVänä 
125 m3 Chunland 
merkkinen moottoripyörä. 

Ajettu 5300 km. Hyväkuntoinen, 
myydään tarpeettomana. Hp 700€

P. 0400 175 458 

Tuotteita rajoitettu erä. 
Ei puhelinvarauksia. 

POSIO | KUUSAMO | www.pentik.com

21.2.–2.3. Outlet- ja Tehtaanmyymälöiden

Valo II-laatu
lautanen 8,00 (20,55) 28 cm
kaadin 10,00 (22,05) 0,4 l
syvä lautanen 10,00 (18,90) 23 cm 

Paljon
muita tuotteita 

vähintään

-40 %

Karla, aqua ja indigo
olkalaukku 30,00 (52,00)
ostoslaukku 57,00 (95,00) 
viikonloppulaukku 80,00 (135,00)  

Juventus lyhty
valkoinen
22,00 (38,00) 25 cm

Diva, vihreä ja harmaa
neliö lautanen 4,00 (6,80)
purkki 6,00 (10,00) 
purkki 13,00 (22,00) 

Huvila-Kukka
muki 12,00 (18,00) 
tyynynpäällinen 15,00 (20,00) 

Kansainvälinen hiihtotapahtuma, jossa ote-
taan mittaa vain itsestä ja nautitaan luonnos-
ta. Seitsemän päivää soiden ja vaarojen sylis-
sä taittaa talven selän leppoisalla tavalla. 
Tervetuloa sujuttelemaan mukavaan seuraan!

RAJALTA RAJALLE -HIIHTO 

2014 RR 1: 6. - 12.3. RR 2: 7. - 13.3.
 RR 3: 8. - 14.3. RR 4: 9. - 15.3.
2015 RR 1: 5. - 11.3. RR 2: 6. - 12.3.
 RR 3: 7. - 13.3. RR 4: 8. - 14.3.

Lisätietoa: 
Ranuan kunta / RR koordinaattori 

puh. 0400 176 792, anitta.jaakola@ranua.fi

Syötteen 
Taksi 24 h

Iso-Syöte
08 106 446

Koti vapaa-aikaan
tunturin juurelta

Syötteen parhaat 
tontit meiltä

Uusia loma-asuntoja 
maalämmöllä

Ensi kaudelle valmistuu korkea
tasoisia lomaasuntoja todelliselle 
aitiopaikalle. Latu kulkee tontin 
kulmalla ja rinteisiin on vain 300 
metriä. Huippusijainnin ansiosta 
nämä asunnot ovat suosittuja 
myös vuokramarkkinoilla.

Hinnat alkaen 93 500 €

Työmaaesittely valmistuvassa 
kohteessa Tähtisarantiellä!

Varaa lomaasuntosi nyt, niin 
ehdit vaikuttaa pohjaratkaisuun 
ja valita mieluisat kaluste ja 
pintamate riaalit. 

Tule tutustumaan monipuoliseen 
tonttitarjontaamme ja valitse 
oman tukikohtasi osoite nyt:  
Ski In Ski Out -tontti rinteen 
kupeesta tai suojaisa sopukka 
hiihtolatujen ja patikkapolkujen 
vierestä. Laatumaan tontin voit 
joko ostaa tai vuokrata! 

Lisätiedot:  
Tapio Ojala, puh. 0400 386 476  
tapio.ojala@metsa.fi

Hyvin varustettuja, viihtyisiä  
huoneistoja pari ja rivitaloissa. 
Ekologinen ja edullinen maa lämpö. 
Hiihtohisseille 300 m. Tee kaupat 
nyt, niin ehdit vaikuttaa oman 
asuntosi moniin ratkaisuihin.  
Arvioitu valmistumisaika syksyllä 
2014. Rakentaminen alkaa keväällä. 

Hinnat alkaen 113 800 €

Myös hyvä valikoima valmiita ja 
jälleenmyynnissä olevia loma
asuntoja Syötteen alueelta.

Lisätiedot:  
Esa Kivelä, puh. 050 338 4633

Tutustu myynnissä oleviin  
Metsähallituksen tontteihin,  
metsätiloihin ja eräkämppiin:

Ota sunnuntaina hiihtosuunta tunturiin ja poikkea Romekievariin kuulemaan, 
mitä uutta tarjoamme sinun ja perheesi mukavaan lomailuun ja vapaa-aikaan. 

Olemme paikalla klo 10 – 14, lämpimästi tervetuloa!

Rakennuspalvelu JOPERA 
Pilvitie 1 A, 90620 OULU 

Puh. 040 557 6657
jorma.paaso@jopera.fi

Kiinteistömaailma
Asuntokolmio Oy 

Torikatu 3, 90100 Oulu
Jokelantie 1, 90830 Haukipudas

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

Avoinna:  ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.30. Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Kysy lisää!

www.koillispaja.fi   koillispaja@koillispaja.fi

Löydät meidät myös Facebookista www.facebook.com/koillispaja

Palveleva ja monipuolinen 
konepaja Pudasjärvellä:

 - levyn leikkaus, särmäys ja pyöristys
 - Mig-, tig- ja puikkohitsaukset, myös alumiini
 - teräs- ja alumiinirakenteiden valmistus
 - koneistustyöt
 - asennustyöt

Meiltä myös materiaalit:  
Teräs- ja alumiinirakenteisiin: 
levyt, neliö- ja suorakaideputket, 

kulmaraudat, latat... 
Koneistukseen:  

sylinterinvarret, vedetyt akselit, pyörötangot, 
ainesputket…

www.ouluntaksipalvelut.fi             www.otpshop.fi  P. 0200 222 66

OP-mobiilista tykkäävät kaikki. Kohta se on vielä tykätympi, sillä saldo ja tapahtumat 
näkyvät turvallisesti ilman avainlukua ja kurssitkin reaaliaikaisina kirjautumisten välillä. 
Käy kokeilemassa: op.fi/mobiili 

Yhdessä hyvä tulee. 

OP-mobiilista tykkäävät kaikki. Kohta se on vielä tykätympi, sillä saldo ja tapahtumat 
näkyvät turvallisesti ilman avainlukua ja kurssitkin reaaliaikaisina kirjautumisten välillä. 
Käy kokeilemassa: op.fi/mobiili 

Yhdessä hyvä tulee. 
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LINJA 1

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pytkynharju 
eteläinen

Pytkynharju 
pohjoinen

Arola Riihikumpu 
tienhaara

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

9:45 9:55 10:05 10:10 10:12 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:35

Syöte aluebussiaikataulu 2013–2014 | www.syote.fi

LINJA 2

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

13:00 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:10

LINJA 3

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:50

LINJA 4

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte/      
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

18:00 18:10 18:25 18:35 18:37 18:40 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 19:30 19:45 19:55

Hinta 2 eur / suunta
Bussi liikennöi: alkaen 7.12. lauantaisin kauden loppuun
                                 pe 6.12.
                                 24.12. ajetaan linjat 1 ja 2 aikataulun mukaan
                                 25.12. ajetaan linja 1 alkaen 2 tuntia aikataulua myöhemmin sekä linjat 3 ja 4 aikataulun mukaisesti
                                 26.12.-5.1. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 15.2.-8.3. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 17.-20.4. ajetaan kaikki linjat päivittäin    

tarvittaessa mennen tullen

Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1 
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18

Sähkötie 1, puh. 020 789 0450
pudasjarvi@k-supermarket.fi
ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Eväät Retkellesi 
Oulu-Kuusamon tien varresta

Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1 
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18

Meille on valtatieltä helppo tulla 

ja matka jatkuu myös sukkelasti... 

Tervetuloa!

HIIHTOLOMA-OHJELMAA 

VKO 8, 9 ja 10 

Siruka eräpalveluilta lounasta, 
kahvia ja herkkuja päivittäin

Lasten Filmiviikot 17.2.-9.3. 
klo 10 (ei 6.3.) ja klo 15 
(ei 26.2., 6.3.)

Puuhapäivät  ti ja to klo 12-15 
lapsille (ei 6.3.)

Talvivaellustarinoita 
ke klo 18

Pohjoinen puhtaus-luento kahvi-
tarjoiluineen ke 26.2. klo 15-17

Hankihulinat to 6.3. klo 11-15
Paikalla Jenni Jaakkola klo 13-14

TERVETULOA!

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

LINJA 1

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pytkynharju 
eteläinen

Pytkynharju 
pohjoinen

Arola Riihikumpu 
tienhaara

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

9:45 9:55 10:05 10:10 10:12 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:35
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LINJA 2

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

13:00 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:10

LINJA 3

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:50

LINJA 4

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte/      
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

18:00 18:10 18:25 18:35 18:37 18:40 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 19:30 19:45 19:55

Hinta 2 eur / suunta
Bussi liikennöi: alkaen 7.12. lauantaisin kauden loppuun
                                 pe 6.12.
                                 24.12. ajetaan linjat 1 ja 2 aikataulun mukaan
                                 25.12. ajetaan linja 1 alkaen 2 tuntia aikataulua myöhemmin sekä linjat 3 ja 4 aikataulun mukaisesti
                                 26.12.-5.1. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 15.2.-8.3. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 17.-20.4. ajetaan kaikki linjat päivittäin    

tarvittaessa mennen tullen

LINJA 1

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pytkynharju 
eteläinen

Pytkynharju 
pohjoinen

Arola Riihikumpu 
tienhaara

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

9:45 9:55 10:05 10:10 10:12 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:35
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LINJA 2

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

13:00 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:10

LINJA 3

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:50

LINJA 4

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte/      
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

18:00 18:10 18:25 18:35 18:37 18:40 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 19:30 19:45 19:55

Hinta 2 eur / suunta
Bussi liikennöi: alkaen 7.12. lauantaisin kauden loppuun
                                 pe 6.12.
                                 24.12. ajetaan linjat 1 ja 2 aikataulun mukaan
                                 25.12. ajetaan linja 1 alkaen 2 tuntia aikataulua myöhemmin sekä linjat 3 ja 4 aikataulun mukaisesti
                                 26.12.-5.1. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 15.2.-8.3. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 17.-20.4. ajetaan kaikki linjat päivittäin    

tarvittaessa mennen tullen

LINJA 1

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pytkynharju 
eteläinen

Pytkynharju 
pohjoinen

Arola Riihikumpu 
tienhaara

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

9:45 9:55 10:05 10:10 10:12 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:35
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LINJA 2

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

13:00 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:10

LINJA 3

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:50

LINJA 4

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte/      
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

18:00 18:10 18:25 18:35 18:37 18:40 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 19:30 19:45 19:55

Hinta 2 eur / suunta
Bussi liikennöi: alkaen 7.12. lauantaisin kauden loppuun
                                 pe 6.12.
                                 24.12. ajetaan linjat 1 ja 2 aikataulun mukaan
                                 25.12. ajetaan linja 1 alkaen 2 tuntia aikataulua myöhemmin sekä linjat 3 ja 4 aikataulun mukaisesti
                                 26.12.-5.1. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 15.2.-8.3. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 17.-20.4. ajetaan kaikki linjat päivittäin    

tarvittaessa mennen tullen

LINJA 1

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pytkynharju 
eteläinen

Pytkynharju 
pohjoinen

Arola Riihikumpu 
tienhaara

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

9:45 9:55 10:05 10:10 10:12 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:35
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LINJA 2

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

13:00 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:10

LINJA 3

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte   
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luonto-
keskus

14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:50

LINJA 4

Eturinne 
Iso-Syöte

Hotelli
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Riihikumpu 
tienhaara

Arola Pytkynharju 
pohjoinen

Pytkynharju 
eteläinen

Eturinne 
Iso-Syöte

Eturinne 
Pikku-Syöte

Kelosyöte/      
Peikkopolku

Hotelli 
Pikku-Syöte

Hotelli 
Iso-Syöte

Eturinne 
Iso-Syöte

Pärjänkie-
vari/Luon-
tokeskus

18:00 18:10 18:25 18:35 18:37 18:40 18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 19:30 19:45 19:55

Hinta 2 eur / suunta
Bussi liikennöi: alkaen 7.12. lauantaisin kauden loppuun
                                 pe 6.12.
                                 24.12. ajetaan linjat 1 ja 2 aikataulun mukaan
                                 25.12. ajetaan linja 1 alkaen 2 tuntia aikataulua myöhemmin sekä linjat 3 ja 4 aikataulun mukaisesti
                                 26.12.-5.1. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 15.2.-8.3. ajetaan kaikki linjat päivittäin
                                 17.-20.4. ajetaan kaikki linjat päivittäin    

tarvittaessa mennen tullen



1/201418 SYÖTETALVINENTALVINEN

Puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17, keskusvaraamo@isosyote.fi 
nettivaraukset 24 h www.syote.net

Mökit, hotellihuoneet, ohjelma- ja kokouspalvelut...

majoitusvarauksen yhteydessä, yhdellä laskulla!

KaiKKi saMasta 

PaiKasta

Muhos

www.HHnet.fi
www.facebook.com/halpahalli

Yli 60.000 tuotetta 
saman katon alta!

KIIMINKI
ma-pe la

8-21 8-18

Pure Scandinavian
PAGUNETTE · Somerset Collection

www.pagunette.se

(sätt in egen text och logotype)

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392

Avoinna ma-pe 10-17, 
auki myös launtaisin sopimuksen mukaan 

Kevään uutuuskankaita saapunut!
Verho-ompelu 

Kaupan päälle
helmIKuun loppuun. 

Sivuverhojen ylä- ja 
alakäänteet. 

(ei ale-kankaista).

poISToerä  

Verho-

KanKaITa!

meIlTä myöS 
yKSIlöllISIä 

naISTen ja laSTen 
VaaTTeITa!

KoTImaISIa Wool 
Fan houSuja ja 

TunIKoITa!
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Tulevaisuuden palvelut valokuidulla

100 Megan Itä – ja Pohjois-Suomi hanke järjestää yhdessä Kairan Kuidun kanssa

Valokuitupäivä
Pudasjärven kaupungin valtuustosalissa 25.2.2014 alkaen klo 10.00

Tule kuuntelemaan mihin kaikkeen valokuitua voi käyttää!

Paikalla useita sähköisten palvelujen esittelijöitä netistä, turvapalveluihin, 
kiinteistövalvontaan, nettitelevisioon ja videopuheluihin saakka.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Makuja ja viih-
dettä yhdessä

osoitteessa 
- Pärjällä!

P. 0400 499 216

Uusi majoitus-, 
virkistys- ja 

kokoustila Iso-
Syötteellä!  

P. 0400 499 215

Romekievari - 
hyvää ruokaa

siellä missä 
tapahtuu!

P. 040 1371 600

Kotiruoka-
lounas 

joka päivä!

P. 040 5606 990

350 
vaunupaikkaa 

käytössä 
ympäri vuoden!

P. 0400 499 215

SyöteResort
on koko 
perheen 

lomakeidas 
Iso-

Syötteellä!

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: www.pudasjarvi-lehti.fi

• Rotax 600 ace -
 voimaa ja taloudellisuutta.
•Syncro-vaihteisto - Vetokykyä
•PPS-5900-telasto - Pitoa ja kantavuutta

www.pienkonehuolto.fi

MTK:n jäsen 
hyödynnä 
BRP jäsenetusi 
jopa 500€
Kysy lisää myyjältäsi!

+toim.kulut 400,-

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 822 007

Jari Keskiaho 040-516 0430
Sami Kaivorinne 040-560 5993

Tuotteen nimi:  Vm: Myyntihinta:
Kelkat
Lynx 360   -92              1900 sis.alv
Lynx Safari 400  -02 2400
Arctic Cat F7 Firecat  -03 3350
Lynx Forestfox 443  -01 3750 sis.alv
Lynx Rave 600 RE  -08 5890
Lynx ST600  -06 5990 sis.alv
Ski-Doo Summit SP 146 600HO -13 10 990 sis.alv
Mönkijät
BRP Telasarja  -06 2890
Polaris 330 Magnum  -03 2990
Honda trx300 lumisarja -98  3890
Yamaha Grizlly 450 lumisarja -07 5450
Polaris 700 Efi  -05 5800
Can-am outlander 800 x-tp efi lumis. -10 8700  

11.710,-

12.230,-
+tk 300,-

+tk 300,-

• Kevyt hyötykelkka 
arkiaskareisiin
 ja yleiskäyttöön
•Taloudellinen Rotax 600 ACE 4-t 
moottori
•38x406 tela 38mm harjalla
• LTS etujousitus

Kysy Rahoitustarjousta!

Ski-doo Tundra  
LT 600 ace 59 Yeti 600 ACE

VAIHTOLAITTEET
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Romekievarintie 1, 
93280 Syöte, p. 044 083 8668

Elintarvikkeet
matkamuistot

tuliaiset...

Avoinna 
ark 9-20 
ja su 9-20

 Lähikauppa, kahvio, 
matkamuistomyymälä, 
tekstiililiike, Veikkaus, 

Matkahuolto-asiamiespiste, 
Syötteen posti, 

Alkon tilauspalvelupiste, 
INFO-piste ja

 Syötteen avainpalvelupiste.

www.villistit.com

Käsintehdyt ja uniikit huovutustyöt ovat 
todellisia lähituotteita:

Villa on Helenan omista lampaista.
Tonttuja, pöllöjä, menninkäisiä, oravia, 
kanoja ja paljon muita  villaisia ystäviä!
Saatavana Pudasjärven lähialueen messuilta ja 

markkinoilta, sekä Syötteen latukahvilasta.

VILLISTIT

ViLLiSTiT MUKANA 
To 20.2. Porokarnevaaleilla
To 27.2. Poromarkkinoilla
To 6.3. Hankihulinoilla

Vanhojen Neuvostoelokuvien 
julisteita 
Ma 3.2. – Su 2.3.2014
Mm. Tshapajev, Pietari Suuri, Andrei Rubljov. 
Tervetuloa!
Avoinna:  ma-ke klo 15-20, to-pe suljettu, la-
su klo 14-17.
Paikka Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1, Pudasjärvi. P.  040 826 6586

Elokuvat ke 12.3.
Kulttuurikeskus Pohjantähti. 
Teollisuustie 1, Pudasjärvi. P. 040 826 6586
Klo 16.30 Risto Räppääjä ja Liukas Lennart. Li-
put 5€
Klo 18.00 Onneli ja Anneli -S- . Liput 5€
Klo 19.30 Kummeli V. K12/9. Liput 8€
Yhteistyössä Movie Company Alatalo, kulttuuri-
palvelut ja lukion tukioppilaat

Koululaisesitykset Kurenalan ja Syötteen kouluilla
Vienankarjalainen kantelemestari  
Ivan Kieleväinen ja Soiva Siili 
Pudasjärvellä 27.2. "Kalevalanpäivä -kiertue"
- Pässi ja Siili -esityksessä kanteleet ja paimenpillit soivat Kaleva-
lan hengessä.
Vienankarjalainen kanteleensoittaja Ivan Kieleväinen ja Soiva Siili 
duo yhdistävät laulunsa ja karjalaisen kansanmusiikin.

Yhteistyössä Kurenalan ja 
Syötteen koulut ja kulttuuripalvelut

Kulttuuritapahtumia 
Pudasjärvellä

Elokuvasta 
Pietari Suuri 

ALE

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY 50v

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

www.huonekaluliikeheikkila.fi

INVENTAARIO
-30%-40%-50% -60%

Nämä ja paljon muuta!

PROgRESS
160 SäNKY + PääTY

ovh 3176,-     -40% 
1900,- 

SäNKYPAKETTI
ovh 1306,-   -50% 

650,- 

dOMINO KULMASOHVA
ovh 3302,-  -50% 

1650,- 

VIVALdI 
VITRIINI
ovh 3176,- 

 -70% 

530,- 

MERI LAATIKOSTO
ovh 419,-   -30% 

293,- 

PAULA 3+2 SOHVAT
ovh 2446,-  -60% 

978,- 

KULMA-
KAAPPI

ovh 306,-  

-35% 
198,- 

BJöRKMAN HYLLYSTö
ovh 2293,-   -70% 

687,- 

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

UNTO SIIRA

Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUHDISTUSAINE

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI 
P. (08) 822 726,  TYÖKALUOSASTO 040 189 7399

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

AVOINNA: 
MA-PE 9-19, 

LA 9-18, 
SU 11-18        JäLLEEnMyyJä

Tervetuloa ostoksille!

www.jokijarvensahko.com



211/2014 SYÖTETALVINENTALVINEN

ABC Koillisportti, avoinna 6-24

Ouluntie 74, Pudasjärvi 044 788 4812

abcasemat.fi

Täydellinen tauko
Koillisportissa antaa energiaa.

Tuoretta kahvia, makeita 
leivonnaisia ja maistuvia 
kahvileipiä.

Ruoka- ja tuliaisostokset 
helposti ja edullisesti.

Isompaan nälkään löytyy 
herkullinen lounas sekä 
Hesburgerin monipuolinen 
valikoima.

Rehtejä makuja À la carte 
-listalta, lapsille Apsi Apinan
 suosikit.

KAHVI TAI KAAKAO &
JÄTTIMUNKKIRINKILÄ L

350

1290

Ilman S-Etukorttia 4,40

Ilman S-Etukorttia 13,60Ilman S-Etukorttia 13,60

KEITTIÖMESTARIN
POSSUA L, G

www.huonekalujavari.fi

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

* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* nunna Uunit
* Keittiökalusteet
* Miele-kodinkoneet

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Helmikuun 

aikana remontin 

tilanneille 

300 euron 

lahjakortti 

Rautiaan!

Kosteusmittaukset ja kuntoarviot 
Edulliseen hintaan!

Remontti arvio veloituksetta ilman sitoumusta!
Oulun taidemuseon uusi 
kiertonäyttely Jussi Karjalai-
sen Avaruustiikeri on esil-
lä Päätalo-keskuksessa hel-
mikuussa 2014. Karjalainen 
on koulutukseltaan graafi-
nen suunnittelija ja kuvittaja 
monen tutun kirjan ja levyn-
kannen takaa kuten PMMP, 
22-Pistepirkko, CMX, 
Agents ja Kari Hotakainen. 
Karjalaisen repertuaari kul-
kee dekkareista bändikir-
joihin, t-paidoista logoihin 
ja levybokseihin Kirjojen ja 
levyjen käyttögrafiikka ta-
sapainoilee usein taiteen ja 
kaupallisuuden rajapinnal-
la. 

Jussi Karjalainen tun-
tee olevansa moderni käsi-
työläinen, jonka kuvissa on 
mukana mielikuvituksel-
lista ajattelua. Kuvitusväli-
neinään hän käyttää usein 
tussia, lyijykynää, liitua, 
guassia, tulosteita ja tieto-

Avaruustiikeri taidenäyttely 
Päätalo-keskuksessa

konetta. Ideat hän saa joko 
kirjoista itsestään, kirjailijan 
kanssa käydyistä keskuste-
luista tai idea voi olla jopa 
valmiina odottamassa oike-
aa kirjaa. Karjalaisen työs-
sä kirjat ja musiikki jakaan-
tuvat suunnilleen puoleksi. 
Välillä nämä jo yhdistyvät, 
kuten Wöyh-yhtyeen levyn-
kannessa, jonka 24-sivuinen 
booklet on melkeinpä pieni 
kirja. Kannella on merkitys-
tä oli kyseessä kirja tai levy. 
Välinpitämättömästi tehty 

kansi voi jopa estää tarttu-
masta tuotteeseen. 

Jussi Karjalaisen näytte-
lyn kanssa samanaikaisesti 
on esillä myös vuonna 2013 
Taivalkosken peruskouluis-
sa järjestetyn Spirit of Tai-
valkoski valokuvauskil-
pailun palkittujen Samuel 
Mannisen, Topias Tynin, 
Inka-Amanda Määtän, Ella 
Tynin ja Reeta Tynin valo-
kuvat.

Merja Vihinen

Helmikuussa on hyvät ulkoi-
lusäät, kokonaisuutena sää 
on normaalia lämpöisempi ja 
pitkiä pakkasjaksoja eikä lu-
mituiskuja ole tulossa.

Maaliskuussa on tavan-
omaista kylmempää. Lunta 
tulla tupruttaa kuukauden 
aikana nelisenkymmentä 
senttiä ja välillä on koviakin 
lumituiskuja.

Huhtikuun kaksi ensim-
mäistä viikkoa on lämmintä 
ja lumen pinta painuu alas-
päin. Kuun loppuosa on vii-
leä ja vähäsateinen.

Kevät tulee normaaliai-
kaan ja toukokuu jatkuu vä-
häsateisena. Jäät lähtevät 20. 
päivän tienoilla. Pilvisyys 
vaihtelee ja kunnon aurin-
koisia päiviä ei ole monta.

Kesäkuussa on normaa-
lin lämmintä ja hellepäiviä 
ei juuri ole. Vettä satelee so-
pivasti ja luonnossa kasvus-
to voi hyvin ja kasvaa hyvää 
vauhtia.

Niilo Sarajärvi
sääprofeetta

Sääprofeetta ennustaa 
Syötteen kevätsäät

Koska Syötteen sääprofeettaa kiinnostaa myös kevätkalan 
pyynti, järvien vapautumista jäistä seurataan tarkasti.

Taiteen edistämiskeskuksen 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun aluetoimipiste järjestää 
yhdessä Lapin aluetoimipis-
teen kanssa Pohjois-Suomen 
kirjailijapäivät 11.-13.4. Tai-
valkoskella. Tapahtuman 
teema on ilo.

Päätalo-instituutti järjes-
tää kirjailijapäivien yhteydes-
sä perjantaina 11.4. klo 12-17 
Löydä kirjoittamisen ilo -kir-

Löydä kirjoittamisen ilo kirjailijapäivillä
joittajakoulutuksen. Kurssilla 
käsitellään lyriikan ja proo-
san teoriaa, kirjoittamisen 
apuvälineitä sekä tehdään 
harjoituksia. Kurssipaikkana 
toimii Päätalo-keskus.

Kurssin opettaja on Essi 
Kummu. Kurssille täytyy il-
moittautua etukäteen lähet-
tämällä omat tiedot ja kurs-
silla käsiteltävä teksti (pituus 
max 5 liuskaa) 17.3. mennes-

sä osoitteeseen kati.koivu-
kangas@taivalkoski.fi. 

Viikonlopun ohjelmistos-
sa on sekä suomalaisten että 
ulkomaalaisten kirjailijoiden 
puheenvuoroja, keskusteluja, 
kirjanjulkistamisia sekä ilta-
klubeja. Perjantain avajaisis-
sa esiintyy oululainen kirjai-
lija Pauliina Rauhala. 

Tuomo Heikkinen
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•  Alko
 Kauppatie 8 (S-Market) 020 711 2843.

•  Ambulanssi
 Hälytysnumero 112.

•  Apteekkeja
 Pudasjärven Apteekki, Kauppatie 1, 08 821 185.

•  Askarteluliikkeitä
 Aarrearkku, Kauppatie 8, 050 386 8660.

•  Autokorjaamoja ja varaosia
 -  Autohuolto Miksa, 
  Teollisuustie 4, 040 748 2182. 
 - Autokorjaamo Pasi Kummala, 
  Sarakyläntie 6178, 0400 198 382.
 -  Autopeltikorjaamo Pentti Kuopus
  Eteläpuolentie 88, 040 564 8643.
 - Autosähkökorjaamo Unto Siira, 
  Varastotie 1, 040 519 1232.
 - Vianor, Ouluntie 73, 010 401 3910.

•  Huoltoasemat
 - ABC Koillisportti, 
  Ouluntie 74 A, 044 788 4812.
 - TB-huoltamo,  Tuulimyllyntie 2, 08 821 430.
 - St1, Rimmintie, 0800 131 031.
 - Neste Pudasjärvi, Pietarilantie, 08 822 522.

•  Bussiliikennöintiä
 - Nevakivi Oy, Jukolantie, 08 822 052.
 - Honkasen Liikenne, Puhoskylä, 0400 212 297.

•  Erikoisliikkeitä 
 - Anon Ase ja Tukku, Kauppatie 2, 08 821 337.
 - Expert Pudas-Kone, Kauppatie 4, 08 822 415.
 - Huonekaluliike Heikkilä, 
  Tuulimyllyntie 1, 0207 424 555.
 - Kangas ja Ompelimo Sara, 
  Puistotie 2, 040 960 5392.
 - Kellosepänliike Naamanka, 
  Jukolantie 2, 08 822 084.
 - Kesport Pudasjärvi, Kauppatie 5, 08 821 851.
 - Koillis-Tele, Kauppatie 6, 08 821 620.
 - Luontaistuntija Pudasjärvi, 
  Puistotie 2, 040 524 2545.
 - Pohjolan Silmäasema, Toritie 1, 08 822 416.
 - Pudasjärven hautaustoimisto ja kukka, 
  Toritie 1, 010 281 8780.
 - Pudasjärven kirjakauppa, 
  Kauppatie 3, 0440 821 040.
 - Pudasjärven Optiikka, 
  Kauppatie 5, 040 821 1819.
 - Vaatepuoti Hertta,  Toritie 2, 0400 886 158.
 - R-kioski, Kauppatie 6, 08 821539. 

•  Fysioterapiaa
 - Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen, 
  Jukolantie 6, 040 867 8858.
 - Koillismaan Kuntoneva,  
  Puistotie 2, 044 294 4345. 
 - Plusterveys Oy, Kauppatie 4, 08 821 266.
 - Pudasjärven Fysikaalinen Hoitolaitos
  Jukolantie 20, 040 513 7035. 

•  Golf-simulaattoreita
 Maurin golfsimulaattori, 
 Lukiontie, 040 809 2120.

•  Hammashoitoa
 - Erikoishammasteknikko Timo Kukkonen, 
  Kauppatie 4, 0400 677 101.
 - Mdental Oy, Kauppatie 5, 08 823 380.
 - Plusterveys Oy, Kauppatie 4, 08 821 266.
 - Pudasjärven terveyskeskus,   
  ark 08 5875 6656, v-loppu 044 703 6426.

•  Hieronta, muut hoidot
 - Hieroja Anu Salmela
  Rajamaantie 6 A, 040 581 7457.
 - Hieroja Kari Kärki
  Kauppatie 5, 040 590 0965.
 - Hieroja-vyöhyketerapeutti Paula Timonen
  Sivakkatie 4 B, 0400 380 106.
 - Jalkahoitola StressiPiste
  Varastotie 5, 040 187 1760.
 - Koillismaan Kuntoneva,  
  Puistotie 2, 044 294 4345.
 - Kukka- ja hoivapalvelu Natural
  Kauppatie 2, 0400 517 554.

•  Hinauspalveluita
 Ietin Rattaat Ky, Jukolantie 47, 0400 389 015.

•  Hotelleja 
 - Hotelli-ravintola Kurenkoski
  Kauppatie 7, 010 666 8420.
 - Jyrkkäkoski Oy,  0400 109 006. 
•  Huolto- ja siivouspalveluita
 Naapurintyttö 044 210 9644.

•  Hyvinvointi- ja terveyspalveluita
 - Luontaistuntija Pudasjärvi, 
  Puistotie 2, 040 524 2545.
 - Mdental Oy,  Kauppatie 5, 08 823 380.
 - Plusterveys Oy, Kauppatie 4, 08 821 266.
 - Pudasjärven Apteekki
  Kauppatie 1, 08 821 185.

•  It-palveluita 
 - Koillis-Tele, Kauppatie 6, 08 821 620.
 - Sonera AH-Telepiste, 
  Toritie 2, 08 824 120. 

•  Itsehoitotuotteita
 - Luontaistuntija Pudasjärvi, 
  Puistotie 2, 040 524 2545.
 - Pudasjärven Apteekki, 
  Kauppatie 1, 08 821 185.

•  Jalkahoitoja
 - Jalkahoitola StressiPiste
  Varastotie 5, 040 187 1760.

•  Jätehuoltoa
 - HFT Network Oy, 020 747 9090.
 - Karilassi Oy, Umpikuja 4, 0400 298 680.

•  Kahviloita
 - Jukolan Pirtti, Jukolantie 4, 044 337 7833.
 - Kahvila-ravintola Tulitauko
  Jussintie 2, 050 461 6543.
 - Neste Pudasjärvi, Pietarilantie, 08 822 522.
 - ABC Koillisportti
  Ouluntie 74 A, 044 788 4812.
 - Tauon Paikka Hetekyläntie 8, 08 826 0230.

•  Kauneushoitoloita
 - Kauneuskeskus Salotar 
  Kauppatie 4, 08 821 595.
 - Kosmetologi Kaunistamo
  Kauppatie 1, 040 726 6266. 
 - Kosmetologi Senja
  Jukolantie 4, 044 700 2577. 
•  Kangas- ja ompelimotarvikkeita
 Kangas ja Ompelimo Sara, 
 Puistotie 2, 040 960 5392.

•  Kauppa-auto
 Kauppispojat, Haisuvaarantie 41, 0400 298 895.

•  Kelloja ja koruja
   Kellosepänliike Naamanka, 
   Jukolantie 2, 08 822 084.

•  Kirjakauppoja 
 Pudasjärven kirjakauppa,  
 Kauppatie 3, 0440 821 040.

•  Kirjastoja
 Pudasjärven kaupunginkirjasto
 Tuulimyllyntie 4, 040 826 6435. 
•  Koruvalmistajia
 Kulkurin HopeaPuoti, Livontie 157, 
 0400 496 107.

•  Kierrätysmyymälöitä
 - Aurinkotori, Kauppatie 5, 044 971 9161.
 - Topi-Tori, Kauppatie 3, 040 552 6715.
 - Työpetari, Suojalinantie 2, 044 082 2138.

•  Kiinteistönhuoltoa
 - Kiinteistöhuolto Riekki, 0400 687 234. 
 - Koneurakointi Valkola 
  Mäntyrinteentie 8, 0400 259 067.
 -  Väylänhelmi, Railontie 6, 040 960 3058.

•  Kukkakauppoja
 - Hautaus- ja kukkapalvelu Räisänen
  Kauppatie 4, 0400 399 830.
 - Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka
  Toritie 1, 010 281 8780.
 - Kukka- ja hoivapalvelu Natural
  Kauppatie 2, 0400 517 554.

•  Kuntosaleja
 - Koillismaan Kuntoneva,  
  Puistotie 2, 044 294 4345.
 - Virkistysuimala Puikkari 
  Tuulimyllyntie 4, 040 826 6440.

•  Kynttiläntekijöitä
 Kynttilätalo, Kuusamontie 2046, 040 549 2063.

•  Lahjaliikkeitä
 Aarrearkku, Kauppatie 8, 050 386 8660.

•  Leluliikkeitä
 - Aarrearkku, Kauppatie 8, 050 386 8660.
 - Pudasjärven kirjakauppa, 
  Kauppatie 3, 0440 821 040.

•  Liikuntahalleja
 Tuomas Sammelvuo-Sali
 Tuulimyllyntie 4, 0400 346 097. 
•  Virkistysuimala Puikkari 
 Tuulimyllyntie 4, 040 826 6440

•  Lomatontteja
 - Metsähallitus/Laatumaa 0400 386 476.
 - Pudasjärven kaupunki, Varsitie 7, 0400 389 972.

•  Lomamökkejä
 - Kontiotuote, Ranuantie 224, 020 770 7400.
 - Rakennuspalvelu Ilkka Tolonen
  Ritolantie 8, 0400 294 640.

•  Luontaistuotteita
 - Luontaistuntija Pudasjärvi, 
  Puistotie 2, 040 524 2545.

•  Lääkäripalveluja
 - Mdental Oy, Kauppatie 5, 08 823 380..
 - Plusterveys Oy,  Kauppatie 4, 08 821 266.
 - Pudasjärven Terveyskeskus, 08 587 566 00.

•  Maataloustarvikkeita
 - Agrimarket, Pietarilantie 48, 050 363 9292.
 - K-rautia Maatalous, 
  Petäjäkankaantie 1, 020 752 8260.

•  Matkamuistoja
 Aarrearkku, Kauppatie 8, 050 386 8660.

•  Majoituspalveluita
 - Hotelli-ravintola Kurenkoski
  Kauppatie 7, 010 666 8420.
 - Jyrkkäkoski Oy, 0400 109 006.

•  Matkapuhelimia
 - Koillis-Tele, Kauppatie 6, 08 821 620.
 - Sonera AH-Telepiste, Toritie 2, 08 824 120.

•  Moottorikelkkoja
 - Pienkonehuolto Keskiaho
  Tulotie 1, 08 822 007.
 - Perhemarket, Pietarilantie 48, 08 822 726.
 - K-rautia Maatalous, 
  Petäjäkankaantie 1, 020 752 8260.

•  Optikkoja
 - Pohjolan Silmäasema,  Toritie 1, 08 822 416.
 - Pudasjärven Optiikka, 
  Kauppatie 5, 040 821 1819.

•  Pankkeja
 Pudasjärven Osuuspankki
 Toritie 1, 0100 0500.

•  Pankkiautomaatteja
 - K-Supermarket, Sähkötie 1, 0207 890 450.
 - Pudasjärven Osuuspankki,
  Toritie 1, 0100 0500.

•  Parturit, kampaamot
 - Parturi-kampaamo Camilla,
  Ahtilantie 21, 050 527 8533.
 - Parturi-Kampaamo Kauneuskeskus Salotar
  Kauppatie 4, 08 821 595.
 - Parturi-Kampaamo Mervi Ervasti
  Puistotie 2, 08 821 228.
 - Parturi-kampaamo Piritta
  Toritie 1, 08 821 771.
 - Parturi-kampaamo Saletti 040 593 8579.
 - Parturi-kampaamo Saxari,
  Puistotie 2, 08 823 023.
 - Parturi-kampaamo Tukkaputki
  Pietarilantie 48, 044 971 0227.
 - Parturiliike Laakkonen,
  Puistotie 2, 08 822 377. 

•  Posti
 S-Market Pudasjärvi, Kauppatie 8, 0200 71000.

•  Poronlihaa
 - Kylmäsen tehtaanmyymälä
  Muonamutka 2, 040 683 3496.
 - Lihankäsittely Juotasniemi, 
  Uittomiehentie 16, 0500 907 819.

•  Ravintoloita
 - Hotelli-ravintola Kurenkoski
  Kauppatie 7, 010 666 8420.
 - Jukolan Pirtti, Jukolantie 4, 044 337 7833.
 - Kahvila-ravintola Tulitauko
  Jussintie 2, 050 461 6543.
 - Neste Pudasjärvi, Pietarilantie, 08 822 522.
 - New York Diner, Jukolantie 4, 044 337 7833.
 - ABC Koillisportti
  Ouluntie 74 A, 044 788 4812.
 - Tauon Paikka
  Hetekyläntie 8, 08 826 0230. 

•  Rengasliikkeitä
 Vianor, Ouluntie 73, 010 401 3910.

• Ruokakauppoja
 - K-Supermarket. Sähkötie 1, 0207 890 450.
 - M-Tavaratalo Pudasjärvi
 - Kauppatie 9, 08 821 515.
 - Perhemarket, Pietarilantie 48, 08 822 726.
 - Rytingin kauppa, 
  Kelankyläntie 10, 044 082 7131. 
 - S-Market Pudasjärvi, Kauppatie 8, 0200 71000.
 - Niemitalo Tarmo lähikauppa, 
  Hetekyläntie 8, 08 826 0230. 
 - Puhoskylän lähikauppa,
  Puhoksentie 4, 08 837 308.
 - Ervastin Kyläkauppa, 
  Puolangantie 1099, 08 832 102.

•  Sairaala
 Pudasjärven Terveyskeskus, 08 587 566 00.

•  Sähköisiä lehtiä
 Pudasjärvi-lehti, Korpitie 6, 0400 385 281
	 http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/

•  Takseja
 Pudasjärven Taksiasema,
 Kauppatie 6, 08 821 444.

•  Tavarataloja
 - M-Tavaratalo Pudasjärvi
  Kauppatie 9, 08 821 515.
 - Perhemarket
  Pietarilantie 48, 08 822 726.
 - K-Supermarket. Sähkötie 1, 0207 890 450.
 - S-Market Pudasjärvi, Kauppatie 8, 0200 71000.

•  Tietokoneita
 - Koillis-Tele, Kauppatie 6, 08 821 620.
 - Sonera AH-Telepiste, Toritie 2, 08 824 120.

•  Uimahalleja
 Virkistysuimala Puikkari 
 Tuulimyllyntie 4, 040 826 6440.

•  Urheiluliikkeitä
 - Anon Ase ja Tukku, Kauppatie 2, 08 821 337.
 - Kesport Pudasjärvi, Kauppatie 5, 08 821 851.

•  Vaatekauppoja
 Vaatepuoti Hertta,  Toritie 2, 0400 886 158.

•  Viihde-elektroniikkaa
 - Expert Pudas-Kone, Kauppatie 4, 08 822 415.
 - Koillis-Tele, Kauppatie 6, 08 821 620.

•   Yökerhoja
 Hotelli-ravintola Kurenkoski
 Kauppatie 7, 010 666 8420.

PALVELUHAKEMISTO Palvelevat yritykset ympäri Pudasjärveä

Tervetuloa 

palvelevaan keskustaan!
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Hiihtolomaviikkojen
ohjelmaa Iso-Syötteellä 19.2.–9.3.
19.2. 
• Musti ja Lysti Cup 

• Audi rinnerieha
20.2. 
• YouthCamp
• Mustin ja Lystin lettukestit

• Jyrmyt Jyrkällä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

21.2.
• Musti ja Lysti Cup

22.2.
• Haglöfs Suomi Slalom

• Mindy-sessarit
24.2.
• Musti ja Lysti Cup

• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

25.2.
• Mustin ja Lystin poronhoitoretki

• Völkl demotour
• Iso-Syöte SnowParkin ParkkiJamit

26.2.
• Musti ja Lysti Cup

• Nordican ja Blizzardin suksitestipäivä

27.2.
• Mustin ja Lystin lettukestit

• Jyrmyt Jyrkällä
• YouthCamp
• Audi rinnerieha
• Haglöfs Suomi Slalom

28.2.
• Musti ja Lysti Cup

1.3.
• Leijonakisa
3.3. 
• Musti ja Lysti Cup

• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

4.3. 
• ParkkiJamit SnowPark Cup

• Mustin ja Lystin poronhoitoretki

• Jyrmyt Jyrkällä
• YouthCamp

5.3.
• Musti ja Lysti Cup

6.3.
• Iso-Syöte    
   SnowParkin      
   Iltasessarit
• Mustin ja Lystin 
   lettukestit
• Haglöfs Suomi 
   Slalom
• Audi rinnerieha
7.3. 
• Musti ja Lysti Cup

8.3.
• Leijonakisa
• Samsung Jamit Iso-Syöte 

   SnowParkissa

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

SUOMEN PISIN JA 
MONIPUOLISIN 

SNOWPARK!
SnowPark (1000 m) | JibPark (450 m) | MiniStreet (300 m)

www.isosyotesnowpark.com
isosyotesnowpark

5 tähden WST slope style -osakilpailu
Palkintorahaa jaossa 50 000 USD

www.isopen.fi

Hiihtolomaviikkojen
ohjelmaa Iso-Syötteellä 17.2.–9.3.
17.2. 
• Musti ja Lysti Cup

• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

18.2. 
• Iso-Syöte SnowParkin ParkkiJamit

• Mustin ja Lystin poronhoitoretki

19.2. 
• Musti ja Lysti Cup 

• Audi rinnerieha
20.2. 
• YouthCamp
• Mustin ja Lystin lettukestit

• Jyrmyt Jyrkällä
• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

21.2.
• Musti ja Lysti Cup

22.2.
• Haglöfs Suomi Slalom

• Mindy-sessarit
24.2.
• Musti ja Lysti Cup

• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

25.2.
• Mustin ja Lystin poronhoitoretki

• Völkl demotour
• Iso-Syöte SnowParkin ParkkiJamit

26.2.
• Musti ja Lysti Cup

• Nordican ja Blizzardin suksitestipäivä

27.2.
• Mustin ja Lystin lettukestit

• Jyrmyt Jyrkällä
• YouthCamp
• Audi rinnerieha
• Haglöfs Suomi Slalom

28.2.
• Musti ja Lysti Cup

1.3.
• Leijonakisa
3.3. 
• Musti ja Lysti Cup

• Iso-Syöte SnowParkin Iltasessarit

4.3. 
• ParkkiJamit SnowPark Cup

• Mustin ja Lystin poronhoitoretki

• Jyrmyt Jyrkällä
• YouthCamp
5.3.
• Musti ja Lysti Cup

6.3.
• Iso-Syöte    
   SnowParkin      
   Iltasessarit
• Mustin ja Lystin 
   lettukestit
• Haglöfs Suomi 
   Slalom
• Audi rinnerieha
7.3. 
• Musti ja Lysti Cup

8.3.
• Leijonakisa
• Samsung Jamit Iso-Syöte SnowParkissa

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Ota yhteyttä 
p. 0400 385 281.

• Alko 
 Taivalkoski 020 711 2847
 Tilauspalvelu Syöteshop 044 083 8668
 
•  Ambulanssi Hätänumero 112
 
•  Apteekki 
 Lääkekaappi Syöte Shop 044 083 8668
 Taivalkoski 040 480 8000
 
•  Asuntovaunualueet 
 SyöteResort Caravan, Iso-Syöte 0400 499 215
 Pikku-Syöte Caravan Pikku-syöte 08 815 4000
 
•  Avainpalvelupisteet 
 Avainpalvelu Syöte Shop 044 083 8668
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Huoltopalvelu Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 Metsähallitus varaustuvat 
 luontokeskus  040 583 1608
 Syötteen Kyläkauppa 044 032 2652
 Toiminimi Laura Kokko Huoltop. 040 587 5051
 
•  Autokorjaamot ja varaosat 
 Autokorjaamo Pasi Kummala  0400 198 382
 Autokorjaamo Kuopus Pentti 040 564 8643
 Autokorjaamo TH-Motor 040 536 6750
 Autohuolto P. Pylkäs 08 841 421
 Autotarvike Taival-Osa Ay 08 842 517
 
•  Hammashoitola 
 Pudasjärvi 040 826 6541
 Taivalkoski 040 860 9006

•  Hieroja
 Johanna Määttä 0400 640 772
 
•  Hinauspalvelut 
 Ietin rattaat 0208 389015
 Syötteen Maansiirto 0400 374259
 Esa Särkelä Ky 040 5810 386

•	 Hevospalvelut/Ratsastus	
 Kelosyötteen Talli 040 501 2895
 
•  Hotellit 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
•  Hostellit, retkeilymajat 
 Retkeilymaja Hostel syöte 08 815 4000
 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
 Kotakahvio 040 7654 202
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560

 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 Syöte Shop 044 083 8668
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Syöte Resort Romekievari 040 137 1600
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939
 
•  Kalastusluvat 
 Kotakahvio 040 7654 202
 Syötteen luontokeskus  040 583 1608
 
•  Kansallispuisto 
 Syötteen kansallispuisto  040 583 1608
 
•  Kaupat 
 Syötteen kyläkauppa 0440 322 652
 Syöte Shop 0440 838 668
 
•  Kiinteistöhuolto 
 Eija Parviainen 041 445 2890
 Laura Kokko 040 587 5051 
 M. Särkelä 040 581 9930
 Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 Pohjois-Suomen kiinteistö ja 
 hälytys keskus 040 555 3188
 
•  Kiipeilyseinä 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Koiratarha 
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
• Kokouspalvelut 
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 Syötteen luontokeskus  040 583 1608

•  Kosmetologi
 Sirpa Sarajärvi 040 561 9695
 
•	 Kota-/eräruokailut
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560, 0500 776 560
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
• Kuntosali 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Leirikoulut 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Liinavaatepalvelut 
 Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 

PALVELUHAKEMISTO
• Matkahuoltoasiamies 
 Syöte Shop 044 083 8668
 AarreArkku 050 386 8660
 
• Matkamuistot 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kotakahvio 040 7654 202
 Metsähallitus luontokeskus  040 583 1608
 Syöte Shop 044 083 8668
 Usvalintu 045 650 3278
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939
 
• Majoitusvälitys 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 SyöteResort Caravan 0400 499 215
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
• Moottorikelkkavuokraus 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 
• Observatorio 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Ohjelmapalvelut 
 Hotelli&Safari Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Moottoriurheilukeskus 040 708 6704
 Kyösti Naamanka 040 740 1859
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen Luontokeskus  040 583 1608
 VilliPohjola 0205 64 4333
 
• Paikallisia matkamuistoja: 
 Usvalintu 045 650 3278
 Vaaranpaja Juha Ronkainen 044 772 7757
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939

• Pankkiautomaatit 
 K-Supermarket Pudasjärvi 
 Pudasjärven Osuuspankki 
 S-market Joki-Jussi Taivalkoski 
 Taivalkosken Osuuspankki 
 
• Polttoaineet 
 Seikkaileva Siili Syöte 044 344 8558
 
• Porotilavierailut 
 Syötteen Porotila 0400 390 016
 Wirkkusen Porotila 040 026 1253
 
• Posti 
 Syöte Shop 044 083 8668
 
• Pudasjärven Kaupunki 08 5875 5300

• Ratsastusta 
 Katja Särkelä 040 501 2895

• Ravintolat 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kahvila-pizzeria Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Kelosyötteen kotakahvila 040 765 202
 SyöteResort Romekievari 040 137 1600
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 
• Retkeilymajat 
 Retkeilymaja Hostel Syöte 08 815 4000
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
• Rinnekeskukset 
 Hiihtokeskus Iso-Syöte 0201 476 471
 Välinevuokraus 0201 476 476
 Hiihtokoulu 0201 476 475
 Hissiliput 0201 476 471 
 Hiihtokeskus Pikku-Syöte 08 815 4000  
 Välinevuokraus 044 799 5195
 Hiihtokoulu 040 725 1502
 Hissiliput 044 799 5195
 
• Ryhmävaraukset
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
• Saunat 
 Hanhilammen iso savusauna 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte takkasauna 08 815 4000
 Maasauna 040 777 1800
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 215
 Safaritalon saunat 040 777 1800
 Paulin Mökit ulkoporeallas, avanto karaoke, 
 saunatupa ja savusauna 0400 302 910
 Savusauna Hakamajat 040 505 7096
 Syötteen Eräpalvelut iso savusauna 0400 604 772
 
• Taksit 
 Syötteen Taksit 08 106 446
 Iso-Syötteen taksimatkat 0400 158 258, 0400 184 411
 Syötteen taksipalvelut 0400 600 976
 
• Terveyskeskus 
 Pudasjärven terveyskeskus 08 587 566 00 
 Taivalkosken terveyskeskus 040 860 9001

• Tonttimyynti
    Metsähallitus/Laatumaan tontit 0400 386 476
 Pudasjärven kaupunki Markku Mattinen 0400 389 972

Tutustu myynnissä oleviin  
Metsähallituksen  
metsätiloihin, tontteihin  
ja eräkämppiin:

Laatumaa myy ja vuokraa  
lomatontteja Syötteen ydinalueelta, 
kansallispuiston kupeesta, 
tunturiluonnon ja lukuisien 
harrasteiden ääreltä!

Tarjolla tontteja  
alueen huippupaikoilta,  
mm. Syötteen Ollukasta!

Ota yhteyttä ja löydä se oikea tontti, 
jonka kanssa olet samaa maata! 

Kysy lisää:  
Tapio Ojala 
puh. 0400 386 476 
tapio.ojala@metsa.fi

Tontit 

Tontti Syötteeltä  
lomasi tukikohdaksi?

Syöte


