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0€

Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihin-
noiteltuihin tuotteisiin. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista ostoksista, jopa 10 %, 
lisätietoa: bonustuplana.fi. Tarjous on voimassa 25.4.2021 asti.

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE
VARAA AIKA www.SILMÄASEMA.FI TAI 
SOITA 08-822 416. TORITIE1, PUDASJÄRVI            

Ei rajoitteita!

KAhDET LASIT,
yKSI hINTA.

Osta silmälasit, saat kaupan päälle mitkä tahansa samanarvoiset
tai edullisemmat silmälasit, merkkiaurinkolasit tai piilolinssit –

ja S-Etukortilla Bonus tuplana!

Lumet katoLta pois 
ammattitaidoLLa.

Ota yhteyttä!
myös vanhuksille pihojen kolaukset.

osuuskunta pohjolan metsätyö
040 832 7227

Lääkäriajat: ke 31.3., ke 14.4. ja ke 28.4.

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.

Pudasjärven 
Optiikan 

hurja kevään 
aloitus-

kampanja!

Tarjous voimassa kun ostat kehykset ja linssit normaali 
hinnalla. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Huom! Vk 10 ma 8.3.- ke 10.3. liike kiinni. To 11.3.- Pe 12.3. normaalisti auki.

Silmälasien ostajalle 
toiSet laSit tai 

polaroidut aurinko-
laSit kaupanpäälle!

Kevään uudet 

aurinkolasimallit 

saapuneet mm. 

Bolle, Julbo yms.

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

1-.

Höyrypesuri KärcHer sc 3 easyFix
Helppokäyttöinen ja nopea höyry-
puhdistin lattianpesuvarustuksella. 

159-.
aKKuKonesarja MaKita DLx6103jx1
Täydellinen ammattilaisen 18 V:n 
akkukonesarja, johon kuuluu pora-
kone DDF485, iskevä ruuvinväännin 
DTD153, kulmahiomakone DGA505, 
puukkosaha DJR186, poravasara 
DHR202 ja pistosaha DJV180. 

990-.
2 x 5,0 Ah:n 
akku, latauslai-
te ja pehmeä 
laukku.

Sertifioitu hävittämään 99,999 % 
koronaviruksesta, poistaa myös 
kaikki muut kotioloissa 
kohdattavat bakteerit 
ilman kemikaaleja.

Koivu- ja 
seKaKlapeja 

30 cm/50 cm.
Myös kuljetus.

lumen-
pudotuKsia.
P. 044 970 4332

LIITTEENÄ

2021

MOOTTORIKELKAT, 
MÖNKIJÄT YM. 

PIENKONEET

TuLOTIE 1, 93100 PudAsJÄRvI | P. 040 516 0430 | www.PIENKONEhuOLTO.fI

Meiltä tarvikkeet ja varaosat
myös muihin merkkeihin!

®TM ja BRP-logo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on Bombardier R ecreational Products Inc. tai sen tytär yhtiöt.

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www. 

pudasjarvi- 
lehti.fi

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

ML Mersu 270 cdi PAKETTIAUTO, omasta 
käytöstä, kahdet hyvät renkaat aluilla. Aj. 
388 000 km, kats. 9/2020.  3900 €

Toyota Corolla 1,6 bens FARKKU vm. 2002, 
huoltokirja, ilmastointi, uudet nastarenkaat, hy-
vät kesärenkaat aluilla, aj. 275 600 km, kats. 
8/2020.  2750 €

Audi A6 1,9 tdi farmari vm. 2004, ASIAL-
LINEN, kahdet renkaat aluvanteilla, aj. 390 
000 km, katsastettu 10/2020.  2300 €

Mercedes-Benz 140 A vm. 1999, kahdet 
renkaat, huoltokirja, NÄPPÄRÄ PIKKUAU-
TO, kats. 4/2020, aj. 271 500 km  
 VAIN 950 €

www.medikko.fi 0400 681433  |  www.medipudas.fi 044 738 9477  |  www.katri-fysiokv.fi 0400 767795 

Lääkärin, hoitajien ja fysioterapeuttien palvelut.
Yksilöllisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä  

vaativaa kuntoutusta.
Palvelut kotiin tai etänä sekä  

vastaanotolla Kauppatie 1 Pudasjärvi.
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo 
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan 
koronavirustilanteen vuoksi YouTubessa 

ilman läsnäolevaa seurakuntaa 31.3.2021 saakka. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

pudasjärven vanhustentaloyhdistys ry:n
YHdistYKsen KevÄtKoKous

pidetään torstaina 25.3.2021 klo 13.00, 
Seurakuntatalolla.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan 

pitäjä. 
3. Valitaan pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varamies.
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
6. Esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen 

toiminnasta edellisenä vuonna.
7. Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajan anta-

ma lausunto niistä, sekä vahvistetaan tilinpäätös.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokun-

nalle ja toimitusjohtajalle.
9. Muut esille otettavat asiat.
10. Kokouksen päättäminen. 
HUOMATKAA! 
Pudasjärven Vanhustentalon johtokunnan päätöksellä py-
rimme varautumaan koronaviruksen leviämisen estämi-
seen ja varmistamaan vanhustentalon asukkaiden turval-
lisuuden. 
A.  Kokoukseen osallistuminen sekä etäosallistuminen 

vaatii pakollisen ennakkoilmoittautumisen 23.3.2021 
mennessä, osoite arto.pelttari@tili-tekno.fi, tai Tili-Tek-
no Oy, Kauppatie 5, 93100 PUDASJÄRVI, Puh. 040 
172 2265.

B.  Ensisijaisesti suosittelemme etäosallistumista koko-
ukseen. Etäyhteys on mahdollisuus Microsoft Teams 
-etäyhteyden kautta. Teams-yhteys ei vaadi erillistä so-
vellusta, vaan yhteyden voi ottaa myös nettiselaimen 
kautta. • Jos haluatte osallistua kokoukseen Teams-
yhteyden kautta, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne tai 
edustajanne sähköpostiosoite 23.3.2021 mennessä 
arto.pelttari@tili-tekno.fi. Lähetämme Teams -linkin 
teille viimeistään päivää ennen kokousta, ilmoitta-
maanne sähköpostiin.

C.  Mikäli saavutte kokoukseen paikan päälle, tulee nou-
dattaa yleisiä viranomaisten antamia ohjeita. Kokouk-
sessa ei mm. kätellä, pidetään turvaetäisyys vierus-
tovereihin, huolehditaan käsihygieniasta ja pyritään 
viemään kokoukset läpi mahdollisimman sujuvasti.

D.  Kokouksessa ei ole tarjoilua.
 Kokoukseen ei pidä saapua sairaana tai jos epäilee 

olevansa altistunut koronavirukselle tai on jo altistumi-
sen takia lääkärin määräämässä karanteenissa.

Pudasjärvellä 4.3.2021
Johtokunta

Sanajumalanpalvelus su 7.3. kello 10. Toimittaa Jari Val-
konen, avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Hannele 
Puhakka. 
Älä pelkää lapsi Herran – toivon ja huolenpidon keskus-
teluja Raamatun äärellä (osa 2) seurakunnan YouTube –
kanavalla to 4.3. kello 17.00. Keskustelemassa Jari ja An-
neli Valkonen ja Sinikka Pietilä, musiikki Keijo Piirainen.
Lapsiparkkia ei ole pe 5.3. Lastenohjaajat koulutuksessa.
Päiväkerhoja, perhekerhoa ja lapsiparkkia ei ole viikol-
la 10, vietämme talvilomaa. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Ystävänkammari YouTubessa to 11.3. kello 12.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100. Suosittelemme asioi-
maan virastossa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 
pudasjarvi.srk@evl.fi. Virkatodistukset tehdään Oulun alue-
keskusrekisterissä, p. 08 316 1303. Virastoon jätetyt tila-
ukset välitetään keskusrekisteriin.  
Rauhanyhdistykset: Nettiseurat su 7.3. kello 16 (Eero Il-
likainen). Osallistumislinkki seuroihin löytyy Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksen nettisivuilta osoitteesta https://rauhan-
yhdistys.fi/pudasjarvi/
Kastettu: Eeli Artturi Liikanen.
Haudattu: Reeta Annikki Vähäkuopus 90 v, Veikko Matti 
Johannes Mustakangas 84 v. 

Alkanut maaliskuu luonnossa on tuo-
nut raikkaan keväisen tuulahduksen li-
sääntyneen valon määrän ja ainakin het-
kellisesti lauhtuneiden kelien muodossa. 
Loppukuusta koittaa kevätpäiväntasaus ja 
kesäaikaan siirtyminen. 

Kirkkovuodessa elämme keskellä paas-
tonaikaa. Sen alkupuolen teemoja ovat ka-
tumus, mielenmuutos ja taistelu pimeyden 
valtoja vastaan. Ensi sunnuntaina teemana 
on Jeesus, Pahan vallan voittaja. Raamatun 
teksteissä ollaan syvissä vesissä. Jumalas-
sa kuitenkin avautuu toivo, myös koette-
lemusten keskelle. 

Ensi sunnuntain psalmi on laitettu 
Raamatussa vanhan testamentin kunin-
gas Daavidin nimiin. Sen alkuosa on va-
littu 2. paastonajan sunnuntaille. Psalmi 
25 sisältää syvällistä itsetutkistelua paas-
tonajan teemojen mukaisesti: ”Herra, sinä 
olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista 
hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä 
pahoja tekojani” (Ps. 25:6-7). Daavid oli ko-
kenut elämässään erilaisia vaiheita, onnea 
ja menestystä, mutta myös epäonnistumi-
sia, pettymystä ja suuriakin rikkomuksia. 
Hänen nimiinsä merkittyjä psalmeja lu-

kiessa piirtyy eteen kuva rehellisestä it-
setutkistelijasta. Daavid myös sanoittaa 
omia tuntemuksiaan Jumalan edessä avoi-
mesti. Myös kipeät kokemukset, jopa kat-
keruuden hän uskaltaa tuoda esille. Poh-
jimmiltaan psalmien sävy kertoo vahvasta 
luottamuksesta Jumalaan: ”Minun silmäni 
katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani 
ansasta.” (Ps. 25: 15)

Raamatun henkilöiden elämänkoke-
mukset tarjoavat luontevia samaistumis-
kohtia myös meille tämän ajan ihmisille. 
Saamme kääntyä Jumalan puoleen ilojem-
me ja huoltemme kanssa. Viimeisen vuo-
den aikana elämään on tullut monia ra-
joitteita vallitsevan koronavirustilanteen 
vuoksi. Se on tuonut huolta, vaatinut voi-
mia ja mullistanut elämän arjen käytän-
teitä. Esimerkiksi yksinäisyyttä koetaan 
entistä enemmän, kun kokoontumismah-
dollisuuksia on rajoitettu. Elämän suurten 
kysymysten ja kärsimyksen ongelman ää-
rellä ei ole valmiita vastauksia. Jeesuksen 
esimerkki rohkaisee olemaan apua tarvit-
sevan rinnalla siinä, missä se kulloinkin on 
mahdollista. Turva Jumalassa avaa lopulta 
toivon näköaloja. 

Vaikka kirkkovuodessa kuljetaan paas-
tonaikana kohti kärsimyshistorian tapah-
tumia, niiden keskellä on kuitenkin toivoa. 
Saamme nähdä Jumalan rakkauden ilmen-
tymän Jeesuksen lähestyvässä kärsimys-
tiessä. Hän sovitti syntimme, ja valmisti 
anteeksiannon. Sunnuntain teeman mu-
kaisesti Jeesuksen ristinkuolema merkit-
si pahan vallan voittoa. Vaikka maailmassa 
ja elämässä pahuuden voimat tuntuvat ja 
näkyvät, niillä ei lopulta ole viimeistä sa-
naa. Viimeisen sanan sanoo kerran Jeesus 
Kristus, Vapahtajamme. Hän on tosi Juma-
la, ja hänen kauttaan elämämme poluille 
loistaa ikuinen valo. 

Rukous: 
Isämme, joka olet taivaissa. Kiitos siitä, että 
lähetit poikasi Jeesuksen maailmaan teke-
mään tyhjäksi Paholaisen teot. Vapauta mei-
dät sanallasi, herätä usko anteeksiantamuk-
seen. Anna Poikasi voiton näkyä 
meissä ja meidän arkipäiväs-
sämme. Kuule meitä sinä, joka 
elät ja hallitset ikuisesti. Aamen. 

Timo Liikanen

Valon määrä kasvaa paastonajan keskellä

Vaaleanpunainen kuplavolkkari 
ilahduttaa ja ihmetyttää asiakkaita

Pudasjärven yrityselämään 
vaikuttaa paljon sesonkiajat. 
K-Supermarket Pudasjär-
vi on myös sesongeissa elä-
vä kauppa. Kauppias Tom-
mi Niskanen on halunnut 
virkistää asiakkaiden arkea. 
Kesällä myymälässä on ol-
lut pappatunturi ja sen ym-
pärillä on ollut monenlaista 
kesäistä toimintaa, joka on 
näkynyt pääasiassa kaupan 
sosiaalisen median kanavis-
sa. Ystävänpäiväksi ja ke-
sän odotukseen, tuotiin pirt-

tiin myös iki-ihana, vuoden 
1956 mallin, kuplavolkkari.

-Monia on hämmästyttä-
nyt mistä se on saatu sisäl-
le. Kuplan sulavat muodot 
mahdollistivat sisälle tuon-
nin sieltä mistä asiakkaat-
kin kulkevat, eli etuovista 
ja sisääntuloporteista, kertoi 
Niskanen.

Vaaleanpunaiseksi maa-
latun kuplan historia on vä-
rikäs kuten päältäkin nä-
kyy. Alun perin se on ollut 
käyttöautona. Sitten se on 

kunnostettu esittelyautoksi 
autohifi järjestelmien myy-
jäyrityksellä. Auto on kier-
tänyt aikoinaan näyttelystä 
seuraavaan. Auton rekisteri-
numero kertoo vielä näytte-
lyajasta; CV-18 on tullut kai-
utin merkistä Cerwin-Vega 
ja koko 18 tuumaa. Auto 
on päässyt aikoinaan myös 
useisiin medioihin, esimer-
kiksi Hifi-lehteen.

Esittelyautouran loput-
tua, hifi-laitteistot on puret-
tu autosta pois ja se on siir-

tynyt takaisin normaaliksi 
maantie kiitäjäksi. Auton 
omistaa kauppias Hanne-
le Niskanen ja sen kunnos-
ta on huolehtinut aviomies 
Tommi.

Kupla on täysin kunnos-
sa ja pitkän talviseisokin jäl-
keenkin, pörähti kerralla 
käyntiin. Kauppias Tommin 
mielestä parasta autossa on, 
jo nykyään harvinaiseksi 
käyneet, sivupalkista nouse-
vat keppivilkut.  HT

Pudasjärven K-Supermarketissa on Ystävänpäivästä lähti-
en asiakkaita ilahduttanut vuoden 1956 kuplavolkkari, jon-
ka koristelut noudattavat vuoden sesonkiaikoja. 

Nykyään koronan takia on muodissa elää kuplassa. Ehkä 
auton sisällä olevat nallet ovat ymmärtäneet tämän kup-
lassa olemisen normaalia hauskemmalla tavalla.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 4.-7.3. ELLEI TOISIN MAINITA

-11-25%
Plussa-kortilla10.- 4.-5

kpl 2
rs

12
-pack

Yksittäin 2,69 rs/ask (5,38/kg)Ilman Plussa-korttia 2,25-2,69 kpl/st. (11,25-14,16/kg)

FAzER

Sininen maiTOSUklaalevy  
Sekä makU- ja TUmma- 
SUklaalevyT
190-200 g (10,00-10,53/kg)

vihreä ja TUmma rypäle
500 g (4,00/kg)  
eTelä-afrikka

229
pS7.-

NAUghTY BRgR

naUdan 
hampUrilaiSpihvi
2 kpl/280 g (12,50/kg)

Tavallista parempi

rUOkakaUppa

Ilman Plussa-korttia 3,99 rs (14,25/kg)

2
rs

-12%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 5,99-6,99 12-pack 
(1,21-1,46/l) sis. pantit 1,20

SUOMI

SUShi 
Baari 

pe 5.3. 
klO 10 - 17.30 

herkkU-
TOrillamme

KUUSAMON  
Ohra- ja perUna- 
rieSkaT 270-330 g (6,03-7,37/kg)

rieSkaviikOT!

199
Meillä 

paistettu!
OlvI  
vichy, kevyTOlO  
kivennäiSveSi Tai  
SOkeriTTOmaT  
virvOiTUSjUOmaT 
12 x 0,33 l (0,96/l) SiS. panTiT 1,20 
ei kevyTOlO mehUkivennäiSveSi 
kevyTOlO SiTrUUna kivennäiSveSi  
vain k-kaUpOiSTa 
rajOiTUS 2 erää/TalOUS

499
-20-34%

Plussa-kortilla

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

vaasan

The Brgr  
naUghTy BUrger
4 kpl/320 g (7,16/kg)

599
kg

voimassa TO-la 4.-6.3.

699
kimppU

TUlppaani
15 kpl, värimix, SUOmi

kpl

249
pSS

voimassa 
TO-la 
4.-6.3. 995

kg

erä

SUOMI

ATRIA

TakUUmUrea 
naUdan 
UlkOfileepala 
naTUrell, n. 800 g

1995
kg

voimassa TO-la 4.-6.3.

kg

kg
voimassa TO-la 4.-6.3. vaSTUUlliSeSTi 

pyydeTTy

 
TUOre  
kOkOnainen 
peraTTU Sampi
kaSvaTeTTU,  
varkaUS, SUOmi

TUOre  
kiSSakalafilee 
iSlanTi, SäävaraUS

1995

erä

 
TUOre SUOmalainen 
haUkifilee
vUOkSen veSiSTö ja  
merenkUrkkU, SUOmi, 
SäävaraUS SUOMI

erä
1295

 

TUOre kOkOnainen 
kirjOlOhi
kaSvaTeTTU,  
rUOTSi 
rajOiTUS  
2 kalaa/ 
TalOUS

avOkadO 
500 g (4,98/kg)
eSpanja/marOkkO/ 
kOlUmBia/ 
kenia/iSrael

K-Supermarket Pudasjärvi  
on digitaalisen kehityksen kärjessä

Pudasjärven K-Supermar-
ketissa on myynnissä 14 500 
eri tuotetta ja siihen sesonki-
tuotteita lisäksi. Tuotteissa 
on myös aina hintalappu tai 
juliste. Hintalappujen esille 
laittaminen, on joka-aamui-
nen ensimmäinen työtehtä-
vä kaupassa.

Kauppaan tulee uu-
sia tuotteita, tuotteissa on 
raaka-aine hintamuutok-
sia mitkä vaikuttavat myös 
myyntihintaan, tuotteissa 
on alku- ja loppuviikon tar-
jouksia, pitkäkestoisia tarjo-
uksia, päiväystarjouksia ja 
monia muita etuja. Nämä 

kaikki vaativat aina hintala-
pun tulostamisen.

Olemme tehneet tätä pa-
peristen hintalappujen esille 
laittamista järjestelmällises-
ti joka aamu. Silti asiakas-
tyytyväisyystutkimukses-
sa suurin negatiivinen asia, 
mistä olemme saaneet pa-
lautetta, on asiakkaidem-
me mielestä ollut: myymä-
lästä löytyy tuotteita, minkä 
hinta on eri hyllyssä, kuin 
kassalla. Tämä on aiheutta-
nut kauppiaalle jopa välillä 
harmaantuvia hiuksia, kun 
omista arkisista toiminnois-
ta ei syy ole aina löytynyt.

K-Supermarket Pudas-
järvellä investoitiin uusim-
paan digitaalitekniikkaan 
ongelman ratkaisemiseksi. 
Tämän viikon tiistaina 2.3. 
kaupalle saapui reilu 15 000 
kappaletta sähköistä hin-
nannäyttöä. Työ näyttöjen 
esille laittoon on aloitettu ja 
seuraavien viikkojen aikana 
vanhat paperiset hintalaput 
vaihdetaan langattomasti 
toimiviin sähköisiin hinnan-
näyttöihin. 

Tällä toimenpiteellä 
saamme asiakkaiden toi-
veen ja oman tavoitteem-
me täytettyä: hinta on aina 

sama hyllynreunassa, kuin 
myös kassalla. Hinnan-
näytöt ovat kestäviä, paris-
to niissä kestää vähintään 
kuusi vuotta ja pariston voi 
vaihtaa aina uuteen. Tieto 
näytölle tulee langattomasti 
suoraan kassajärjestelmästä.

Hiihtolomaviikolle, on-
kin sopivasti pientä puuhas-
teltavaa, kun hinnannäyttöä 
uudistetaan.

Tommi Niskanen
Kauppiasyrittäjä,  
K-Supermarket  
Pudasjärvi

Nykyisin käytössä olevat paperiset hintalaput vaihdetaan 
langattomasti toimiviin sähköisiin hinnannäyttöihin. 

Kauppias Tommi Niskanen on tyytyväinen uudistuksesta, 
jonka tuloksena sähköisten hinnan näyttöjen avulla hinta 
on aina sama hyllynreunassa, kuin myös kassalla.

Pudasjärvi
 TO 4.3.-
LA 6.3.

AVOINNA
TO-PE 10-17

LA 10-14

 Kevättä
kohti!

KAUPPATIE 3
ENTINEN

KIRJAKAUPAN
TILA

Lisätietoja: Outi Juutilainen

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Oulun vakinainen palotoimi 100 vuotta 
Oulun palokunnasta aluepelastuslaitokseksi 

-historiakirja valmiina
Oulun vakinainen palotoimi täytti vuonna 2020 
täydet 100 vuotta. Vaiheet Oulun palokunnasta 
Oulu-Koillismaan aluepelastuslaitokseksi on 

koottu historiateokseksi, jonka painos valmistui 
23.2. Nykyiseen Oulu-Koillismaan pelastustoimen 

alueeseen kuuluu 13 kuntaa muun muassa 
Pudasjärvi ja Taivalkoski.

400 sivua käsittävä teoksen 
Oulun palokunnasta alue-
pelastuslaitokseksi 1920 - 
2020, on toimittanut tieto-
kirjailija Martti Kähkönen. 
Toimituskunnassa ovat toi-
mineet palopäällikkö evp. 
Jouni Kreus, pelastusjohtaja 
Petteri Helisten ja pelastus-
päällikkö Mika Haverinen. 
Valtaosa historiakirjan pai-
noksesta jaetaan pelastus-
toimen sisällä. Painoksesta 
tarjotaan kirjat myös pelas-
tustoimialueen kuntien pää-
kirjastoille.

Oulun vakinainen palo-
kunta perustettiin vuonna 
1920. Taustalla olivat koke-
mukset 1800-luvun suurpa-
loista sekä useista muista 
vuosisadan vaihteen suuris-

ta tulipaloista. Pormestari P. 
Turpeisen talosta 16.7.1916 
alkanut ja kokonaisen kort-
telin tuhonnut tulipalo antoi 
viimeisen sysäyksen vaki-
naisen palokunnan perusta-
miseksi. Monissa aloitteissa 
todettiin, että VPK ja väes-
töstä muodostettu niin sa-
nottu pakkopalokunta eivät 
ole riittäviä väestön ja omai-
suuden suojelemiseksi tuli-
paloilta. 

Vakinaisen palokunnan 
ensimmäinen paloasema 
valmistui vuonna 1922 Ou-
lun keskustaan nykyisen 
Vaaranpuiston läheisyy-
teen. Henkilöstönä oli aluksi 
palomestari, ruiskumestari 
ja 8 palomiestä. Hälytyksiin 
lähdettiin hevosilla tai jal-

kaisin esimerkiksi potilaal-
le tarkoitettuja työntöpaa-
reja työntäen. Alkuvuosien 
hälytysmäärän tiedetään ol-
leen noin 40 tehtävää/vuosi. 

Palokunnan tehtävät 
muodostuivat nykyiseen ta-
paan tulipalojen sammutta-
misesta, erilaisten muiden 
onnettomuuksien torjumi-
sesta ja sairaankuljetukses-
ta. Hälytysilmoitukset saa-
tiin aluksi kirkontornissa 
päivystävältä palovartijal-
ta puhelimitse, myöhemmin 
palolennättimen ja eri puo-
lille kaupunkia sijoitettujen 
palokellojen kautta. 

Ajan saatossa hevoset 
vaihtuivat paloautoihin, 
miesvoimalla toimivat sam-
mutusruiskut polttomoot-
toripumpuiksi ja palokellot 
puhelimiin. Vakinaiseen pa-
lokuntaan saatiin ensimmäi-
nen paloauto vuonna 1925. 
Tämän jälkeen polttomoot-
torikäyttöiset ajoneuvot 
yleistyivät sekä tulipalojen 
sammutuksessa että sai-
raankuljetuksessa. Viimei-

sistä hevosista luovuttiin 
talviajan etujen vuoksi kui-
tenkin vasta vuonna 1947. 

Nykyisen Oulun vaki-
nainen pelastustoimi on 
osa vuonna 2004 toimintan-
sa aloittanutta aluepelastus-
laitosta. Pelastustoimialu-
eeseen kuuluu 13 kuntaa 
Hailuoto-Kuusamo väliltä. 
Paloasemia on 23 ja päätoi-
mista henkilöstöä ensihoi-

don henkilöstö mukaan lu-
kien noin 400. Päätoimisen 
henkilöstön tärkeänä tuke-
na on sivutoiminen sopi-
mushenkilöstö, kuten on 
ollut vakinaisen pelastustoi-
men koko 100-vuotisen his-
torian ajan, ja jo ennen sitä.

Pelastustoimen tär-
keimmät lakisäätei-
set tehtävät ovat onnet-
tomuuksien ehkäisy, 

onnettomuuksiin varautu-
mista edistävä neuvonta ja 
opastus sekä kiireellinen pe-
lastustoiminta. Pelastuslai-
tos tuottaa lisäksi ensihoi-
topalvelua ja sitä tukevaa 
ensivastetoimintaa. 

Tomi Honkakunnas
riskienhallintapäällikkö 

Historiateoksen toimittaja ja toimituskunta vasemmalta palopäällikkö evp. Jouni Kreus, 
pelastusjohtaja Petteri Helisten, tietokirjailija Martti Kähkönen ja pelastuspäällikkö Mika 
Haverinen.

Pudasjärven Vuokratalot Oy:llä rakentamisen vuosia
Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja 

Jouko Väänänen esitti viime kaupunginvaltuuston 
kokouksessa toimintakatsauksen osakeyhtiöstä, 
jonka kaupunki omistaa. Tavoitteena on julkaista 
myös muiden kaupungin omistamien yhtiöiden 

katsauksia.

Pudasjärven Vuokrataloil-
la oli vuonna 2020 lopus-
sa asuntoja 352 kpl ja asuk-
kaita 739. Meillä on ollut 
rakentamisvuosi ja niin on 
myös seuraavat kaksi vuot-
ta. Vuonna 2021 meille val-
mistuu 53 uutta asuntoa hir-
sikerrostaloihin ja vuonna 
2022 valmistuu 15 paikkai-

nen kehitysvammaisten pal-
velukoti torin viereen. Kes-
kimääräinen neliövuokra 
vuonna 2020 oli 9,97 euroa 
neliöltä. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että ARA-ne-
liövuokrat Oulussa oli tilas-
tokeskuksen mukaan 11,10 
euroa neliöltä vuoden 2020 
lopussa, eli alle sen olem-

me. Tämä on tietenkin 
haastavaa, koska meillä on 
täällä kuitenkin suhtees-
sa suuremmat hoitokustan-
nukset. Mielikuvia hinta-
vista asunnoista ikävä kyllä 
syntyy, koska meillä on suu-
ri osa asunnoista rakennet-
tu 1960 – 1980 luvuilla, jol-
loin isot kaksiot ja kolmiot 
olivat tapa rakentaa. 2000 
luvun alusta on asuntojen 
koot olleet selkeästi pienem-
piä. Meillä on useita kak-
sioita, jotka ovat kooltaan 
63 neliömetriä. Nykymallin 
mukaan, on kaksio arviol-
ta 45 – 50 neliömetriä. Liike-

vaihto vuonna 2020 oli noin 
2,6 miljoonaa euroa. Hoito-
kuluihin kului noin 1,9 mil-
joonaa euroa ja pääomaku-
luihin noin 0,65 miljoonaa 
euroa. Kiinteistöjemme kes-
kimääräinen ikä on 31 vuot-
ta. Käyttöaste on korkea 
noin 96 prosenttia vuonna 
2020. 

Yhtiön hallituksessa toi-
mi Paavo Tihinen puheen-
johtajana, Eija Ikonen vara-
puheenjohtajana, jäsenenä 
Marja-Sisko Lantto ja asu-
kasedustajana Mauno Ruo-
kangas. Varalla olivat 
Onerva Ronkainen ja Kari 
Rissanen lokakuuhun saak-
ka. 

Henkilökuntaa meillä on 
toimitusjohtaja Jouko Vää-
nänen asuntosihteeri Anu 
Pekkala, isännöitsijä Anulii-
na Sarajärvi, asumisneuvoja 
Teija Niemelä ja kirvesmies 
Tarmo Ervasti. 

Merkittävä toimija 
Yhtiö edustaa Pudasjärven 
vuokra-asuntotarjonnas-
ta merkittävää osaa. Asun-
tomarkkinat meidän ke-
räämän tiedon perusteella 
vuonna 2020 Pudasjärvellä. 
Hakijaruokakuntia oli 120, 
joista ARA vuokra-asunnon 
saaneita oli 110. Tyhjillään 
yli 6 kk oli asuntoja Syötteel-
lä, jossa osasta asunnoista 
on sisäilmakorjaukset odot-
tamassa. Asukkaat valitaan 
kiireellisyysjärjestyksessä 
noudattaen ARA:n asukas-
valinta ohjetta. Asunnotto-

mia oli vuoden 2020 aikana 
meidän hakijoissa 12 henki-
löä. Yleensä syy on elämässä 
tapahtuva kriisi tai ongelma 
alkoholin, mielenterveyden 
tai huumeiden kanssa. Pu-
dasjärven Vuokratalot eivät 
ole velvollisia vuokramaan 
asuntoa, jos asukkaalla on 
meille velkaa tai hänen ai-
empi sopimus on irtisanot-
tu häiriöiden vuoksi. Tässä 
ohjaavana periaatteena on 
yhtiön rahoitus, joka tulee 
pääosin vuokralaisten mak-
samista vuokrista. Vuok-
rarahat käytetään vuok-
ra-asumiseen. Meiltä saa 
kuitenkin neuvoja asumisen 
ongelmissa asumisneuvojal-
ta. Asumisneuvoja palvelee 
kaikkia kuntalaisia ei vain 
vuokrataloyhtiötä.

Nettisivut palvelevat
Vuodelle 2021 vuokria ko-
rotetaan asunnosta riippuen 
0 – 7 prosenttia, kokonais-
vaikutukseltaan korotus on 
0,8 prosenttia. Uusia asun-
toja valmistuu ja kehitys-
vammaisten palvelukodin 
rakentaminen käynnistyy. 
Asukkaiden mahdollisuutta 
saada tietoa yhtiöstä kehite-
tään ja asukkaiden vaikutta-
mista toivotaan lisää. Vuo-
den 2020 aikana on avattu 
asukassivut, joilta asukkaat 
näkevät oman sopimuksen-
sa tilanteen ja voivat lait-
taa viestiä meille. Käyttö on 
vielä hieman vähäistä, mut-
ta lisääntyy varmasti ajan 
myötä. Kiinteistökantaa ke-

hitetään ja uusia mahdolli-
suuksia tutkitaan.

Hirsikerrostalojen 
rakentaminen iso 
ponnistus
Hirsikerrostalojen rakenta-
minen keskustaan on ollut 
yhtiöllemme iso ponnistus 
ja mukavaa todeta, että työt 
ovat edenneet hyvin ja hy-
vässä hengessä. Kerrostalot 
ovat kiinnostaneet monissa 
eri medioissa ja rakentamis-
alan hankkeissa. Harmilli-
sesti koronan aiheuttamat 
rajoitustoimet ovat estäneet 
osan esittelyistä ja tapahtu-
mista. Kuitenkin on selvää, 
että tämä mittava hanke on 
osaltaan tuonut positiivis-
ta mainetta Pudasjärvelle 
ja hirsirakentamiselle. Uu-
sien asuntojen valmistumi-
sen myötä luovumme osasta 
vanhemmista asunnoistam-
me. Olemme vuoden 2020 
aikana myyneet talomme 
Kipinästä ja Puhokselta. 

Julkaisimme ensimmäi-
sen asukaslehden ja sivus-
sa haun uusiin kerrostaloi-
hin. Vuokrahinnat löytyvät 
nettisivuiltamme www.pu-
dasjarvenvuokratalot.fi. 
Vuokrasopimukset tullaan 
sopimaan heinäkuun jäl-
keen, kun urakoitsija antaa 
varmuuden valmistumis-
päivästä.

Pudasjärvi-lehtiVuosi sitten helmikuussa Jouko Väänänen kertoi kaupunginvaltuuston kokouksessa Pu-
dasjärven Vuokratalojen kuulumiset. Silloin kokous voitiin pitää normaalisti kaupungin-
talossa. Kaksi viimeistä valtuustonkokousta on pidetty etäkokouksena.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

pudasjärven 
edullinen

monipuolinen
ostopaikka

pe-la 5.-6.3. ma-ti 8.-9.3. ke-to 10.-11.3.

299

179

199

795

099

100

259
pkt

pkt

1295

kg

399
pkt

895
kg

100

169
pkt

995
kg

079
kg

595
kg

499

2 pkt/talous

299
pkt

249

399

490
pkt

kg

349

kg

115
pkt

kg

2 pkt/talous

2 filettä/talous

10 kpl

pkt

kg

2 kg/talous

349
pkt

995
kg

199

199
pkt

pack

2 pkt/talous

pkt

kg

pss

sis. pantit

plo

1190

2990

1790

3990

4995

2990

kpl

Olvi
limsat
0,95 l
sis. pantin

Atria Kunnon Arki
lihapiirakka
400 g/4 kpl

Atria
saunapalvi-
kinkku
350 g

pe-to 5.-11.3. rautaosastoltatekstiiliosastoltasatoja tarjouksia 

joka päivä!

Tuore ruodoton
norjan 

lohifilee

Atria
käristemakkara 

1 kg

Navel
appelsiini

Oululainen 
ruislimppu
700 g, viipaloitu

Atria
kaiserwursti

palana

Kotimainen
keräkaali

Oman talon
jauheliha
sika-nauta

Tuore
muikku

Mummon kebab
ranskalaiset 500 g tai 

makkaraperunat 450 g

Atria lauantai-
makkara 

palana

HK
sininen lenkki

500-580 g

HK
burgeri 

100 g

kananmunat
10 kpl

Hartwall  pepsi, jaffa, 
ananas light tai montain 

dew no sugar 6x0,33 l

Sirkku tai Pulmu
palasokeri

750 g

Hyvä
nauta jauheliha

rasvaa max 10%

Golden Del
omena
Hollanti

Porsaan
kyljykset

1990

2800

3500

29900

Nero 
pilkkiahkiot
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

Nero
kelkka-ahkio
210cm x 80cm

avanto-
pumppu

1490

Pilkkijöille
matoja, toukkia 

ja pilkki-
tarvikkeet

hyvä valikoima 

2590

Motul
2t snow 
power 
4 l öljy

3495

Chempioil
hydraliikka-
öljy 
20 l, 36 ja 46

Naudan luuttomat
keittoliha-

palat

Snellman Maatiaispossun
filepihvi 

410 g, grillimarinoitu

Grandiosa
kiviuuni-
pizzat
310-350 g

Atria Kunnon Arki
possu-nauta
jauheliha
400 g

ras

319
prk

199

Valio Hyvä 
Suomalainen
arkijuusto-
viipaleet
400-500 g

HK aurinko- tai 
raikasraaste-
salaatti 
250 g

Fiskars
snow xpert
lumilapio

2500

Fiskars
lumen-
työnnin

3500

Fiskars
lumikola

4995

Valio
koskenlaskija 

sulatejuustot 250 g

Pierre Robert
miesten
bokserit
S-XXL, 95% puuvilla

Naisten
neuletakki
100% polyakryyli
punainen ja sininen

Kauniskoti
sivuverhot
- läpikuultava harmaa
- lapikuultava kuviollinen

Miesten
kevättakki
100% polyesteri

Naisten
kevättakki

koot: 36-46

Ringella naisten
pyjama
50% puuvilla
50% modaali
koot: 36-48
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Koskitraktori avasi uuden varaosa-/tarvikemyymälän
Koskitraktori Oy:n helmi-
kuun lopulla valmistunut 
uusi liike avattiin maanan-
taina 1.3. nykyisten toimiti-
lojen viereen. Ensimmäiset 
asiakkaat tulivat jo kello 7, 
jolloin liike normaalistikin 
avautuu. Avajaispäivänä 
talo oli täynnä tarjouksia. 
Heti sisään tultua oli esil-
lä arvonnassa oleva 4000 
euron arvoinen, vm. 1965 
Valmet 565 traktori lisäva-
rusteineen. Arvontalippuja 
täytettiin ahkerasti. Samal-
la moni muisteli, että on se 
minullakin ollut aikanaan 
Valmetti. Arvonta tapah-
tuu myymälän varsinaisten 
avajaisten 26.-27.3. yhtey-
dessä, jolloin arvonta suori-
tetaan yleisön läsnä ollessa. 
Voittajan edellytetään re-
kisteröivän traktorin omis-
tukseensa.

Yhteistyökumppanei-
ta vieraili kukkien kanssa. 
IKH yhtiön puolesta Kau-
hajoelta vieraili uuteen, 
heidän nimeään kanta-
vaan, myymälään tutustu-
massa varatoimitusjohtaja 
Matti Vainionpää. Hän ker-
toi, että Suomessa on tällä 
hetkellä 132 IKH myymä-
lää. Uusimpina Pudasjär-
ven lisäksi ovat Kemijärvi 
ja Rauma ja lisäksi paril-
le muullekin Suomen paik-
kakunnalle ollaan puu-
haamassa myymälää. 
Traktorien purkamisesta 
ja varaosista 50 vuotta sit-
ten perustettu yrityksen lii-
kevaihto oli viime vuonna 
130 miljoonaa euroa. Tuot-
teita löytyy yli 50 000, jois-
ta Pudasjärvellä on varas-
tossa reilut 10 000 tuotetta. 
Vainionpään mukana oli-
vat onnittelu- ja tutustu-

miskäynnillä myös Poh-
jois-Suomen aluepäälliköt 
Tapio Niemelä Oulusta ja 
Markku Lehtola Haukipu-
taalta. 

Pudasjärven Yrittäjien 
puolesta olivat onnittele-
massa puheenjohtaja Tom-
mi Niskanen ja hallituk-
sen jäsenet Tapio Poijula 
ja Pekka Kinnunen. Niska-
nen onnitteli yrittäjiä, kun 
näin poikkeusajalla toteu-
tetaan tällainen mittava in-
vestointi. 

-Nyt Pudasjärvellä on 
työkaluasiat kunnossa, 
mainitsi Niskanen. 

Hän kertoi olleensa ai-
kanaan Valmet -traktorin 
omistaja ja sanoi kokeile-
vansa arpaonnea päästäk-
seen uudelleen Valmetin 
rattiin. 

Onnitteluja olivat ot-
tamassa vastaan Ylikos-
ken yrittäjäveljekset Pirk-
ka, Tuomo ja Veli-Heikki. 
Veljekset kertoivat yrityk-
sen toiminnassa olevan tai-
tekohta, kun toimintahisto-
rian suurin investointi on 
valmis, ja käyttö päästään 
aloittamaan. Uuden myy-
mälän rakennustyöt sujui-
vat ilman isoja yllätyksiä. 
Uuteen myymälään siir-
tyy nykyisistä tiloista kaik-
ki varaosapalvelut, joten li-
sätilaa vapautuu huolto- ja 
korjaustoimintaan. 

-Kahvi- tai muuta tar-
joilua ei voitu järjestää ko-
ronapoikkeusajan vuoksi. 
Juodaan kahvit vajaan kuu-
kauden kuluttua varsinais-
ten avajaisten yhteydessä, 
jos se on mahdollista, he to-
tesivat. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Yrittäjistä toivat onnittelut tuoreelle jäsenyritykselle Pekka Kinnunen, Tapio Poijula ja Tommi Niskanen.

Uuden varaosa- ja tarvikemyymälän avajaispäivänä kävijät täyttivät ahkerasti arvottavana olevan Valmetin arpalippuja. 
Juho ja Armi Kellolampi kertoivat olevansa entisiä Valmetin omistajia. Nykyisin maatilan töitä tehdään viidellä Ferguso-
nilla. Valmetin konepellin päällä lippua täyttämässä Katariina Kauppi Kipinästä. 

Uuden varaosa- ja tarvikehallin avaamisesta onnitteluvuorossa IKH:n varatoimitusjohtaja Matti Mäenpää. Onnitteluja 
ottivat vastaan Pirkka, Tuomo ja Veli-Heikki Ylikoski. Heistä Tuomo tuli yrittäjäksi viime kesänä ja toimii uuden myymä-
län päällikkönä.
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Talvinen Syöte 2021
Pudasjärvi-lehden liite

Tervetuloa 
nauttimaan 

tunturiin

Palvelut ja 
aukioloajat 

syote.
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Syötteellä on vietetty hiih-
tolomia kotimaisin asiak-
kaiden voimin. Syötteen 
yrittäjät ovat tehneet hartia-
voimin töitä asiakkaiden ja 
oman henkilökunnan tur-
vallisuuden eteen. Hiihto-
lomia odotettiinkin alueella 
innolla, varauksia oli muka-
vasti sisällä. 

Kotimaisia lomalaisia 
saapuikin viikolla 8 Syöt-
teelle ja lomalaiset vietti-
vät paljon aikaa ulkohar-
rasteissa. Ravintoloissa on 
ollut aiempaa hiljaisempaa. 
Syötteen vahvuus kotimaan 
matkailussa onkin upea ym-
päröivä luonto monipuolisi-
ne harrastusmahdollisuuk-

sineen. Tilaa ja avaruutta 
kun luonnossa riittää. 

Juttua kirjoittaessani hal-
litus linjasi uuden sulkuti-
lan ajalle 8.-28.3.2021. Tämä 
tietenkin koskee myös Syöt-
teen alueen ravintoloita ja 
tässä lehdessä on myös jut-
tu ravintoloiden tarjoamis-
ta palveluista sulun aikana. 

Pudasjärven tautitilan-
ne on edelleen rauhalli-
nen, yhdessä me selätäm-
me pandemian. Se ei riitä, 
että matkailuyrittäjät teke-
vät töitä terveyden ja tur-
vallisuuden eteen. Nyt nii-
tä samoja toimia vaaditaan 
myös asiakkailta. Sallitta-
vaa on matkustaa vain ter-

- Hallituksen määräämä sulkutila aiheuttaa 
toimenpiteitä myös Syötteellä

Iso-Syötteellä 
tunturissa 

lumikenkäillen. 
Lumitaidetta löytyi 

paljon.

veenä ja asiakkaiden tulee 
huolehtia hyvästä käsihy-
gieniasta, käyttää maskia 
sekä pitää turvavälit kaikis-
sa tilanteissa. 

Tiistaina 23.2. osallis-
tuimme ensimmäiseen vir-
tuaaliseen famtripiin eli 
virtuaaliseen tutustumis-
matkaan Keski-Euroop-
paan. Mukana oli itseni li-
säksi kahdeksan yrittäjää/
toimijaa Syötteen matkai-
lualueelta. Yrittäjät kuvasi-
vat etukäteen yrityksistään 
oman näköiset videot, jotka 
matkanjärjestäjille näytet-
tiin tilaisuuden alussa. Mat-
kanjärjestäjät saivat esittää 
myös kysymyksiä yrittä-
jille. Virtuaalinen famtrip 
onnistui osaltamme erin-
omaisesti. Syöte selkeästi 
kiinnostaa, koska meillä oli 

parhaimmillaan 29 matkan-
järjestäjää linjoilla. Järjestäjä 
odotti 10 osallistujaa. Tämä 
antaa todellakin uskoa tule-
vaisuuteen.  

Torstaina 25.2. pääsin 
osallistumaan myös leiri-
kouluwebinaariin Japaniin. 
Sielläkin järjestäjän yllätti 
94 linjoilla ollutta matkan-
järjestäjää. Saimme esitel-
lä Oulun alueen leirikoulu-
tarjontaa. Matkanjärjestäjät 
esittivät useita hyviä kysy-
myksiä meille tilaisuuteen 
osallistuneille. 

Nyt on hyvä aika teh-
dä tuotekehitystyötä ja pi-
tää yhteyttä KV-matkanjär-
jestäjiin. Kunhan matkustus 
jälleen aukeaa, uskon Suo-
men ja Syötteen olevan voit-
tajia. 

Lähimatkailu (staycati-

Syöte 
- eteläisimpänä tunturina, upeine tykkylumipuineen,  

vetoaa myös kotimaisiin asiakkaisiin 
on) tulee kasvamaan enti-
sestään. Tämä tukee hienos-
ti kestävää ja vastuullista 
matkailua. Syötteen matkai-
lualue onkin aloittanut 
oman Visit Finlandin Sus-
tainable Travel Finland 
-ohjelman polun. Yhdessä 
teemme Syötteestä kestä-
vämpää ja vastuullisempaa 
matkailualuetta. 

Tulevaisuudessa onkin 
trendikästä olla yötä omas-
sa maakunnassa tai jopa 
omassa kaupungissa/kun-
nassa. Aikaa ei mene mat-
kustamiseen ja avatessa sil-
mät omille kotikonnuilleen, 
saattaakin yllättyä positiivi-
sesti ja löytää uusia asioita. 
Haastankin kaikki Pudas-
järvi-lehden lukijat käyttä-
mään monipuolisesti oman 
alueen palveluja. 

Minna Hirvonen virtuaali-
sessa leirikouluwebinaaris-
sa Japaniin.

Minna Hirvonen 
Toiminnanjohtaja 
Syötteen 
Matkailuyhdistys ry 

Lomafiilistä Syötteen 
keväthangilta

Syötteellä suksi luistaa ja aurinko paistaa pitkälle kevääseen. 
Suomen eteläisin tunturialue on kevätlomailijan ehdoton yk-
köskohde: aktiivinen, turvallinen ja takuulla luminen.

Syötteen kahdesta rinnekeskuksesta, Iso-Syötteeltä ja Pik-
ku-Syötteeltä, löytyy laskijalle kymmeniä laadukkaita rinteitä. 
Iso-Syötteen puolella kevätlomalaisia viihdyttää myös Suomen 
pisin parkki. Syötteen maastohiihtoladuillekin kelpaa lähteä si-
vakoimaan, sillä latubaanaa on talvikaudella avoinna yli 120 ki-
lometriä.

Keväiseen lumi-ilotteluun ei aina tarvitse laittaa monoja-
kaan jalkaan. Mitä tehdä Syötteellä -kysymykseen on monta 
vastausta, sillä useat talvikuukausilta tutut aktiviteetit jatkuvat 
pitkälle kevääseen. Koiravaljakkoajelu, moottorikelkkailu, talvi-
pyöräily tai lumikenkäily – tekemistä riittää joka tyylille.

Saaga Travelin skibus liikennöi Ou-
lusta Syötteelle lauantaisin koko tal-
vikauden ajan. Hiihtolomaviikol-
la ajetaan lisävuorot tiistaina 9.3. ja 
torstaina 11.3. Bussi lähtee aamul-
la Limingasta, minkä jälkeen kyytiin 
voi nousta reitin varrelta Kempelees-
tä, Oulusta tai Kuusamontien varres-
ta. Bussilla pääsee sekä Iso- että Pik-
ku-Syötteelle.  

Liput ovat myynnissä Saaga Tra-
velin matkakaupassa osoitteessa saa-
gatravel.fi. Edestakaisen matkalipun 
hinta on 22 euroa. Myös hissiliput ja 
välinevuokran voi ostaa etukäteen 
netistä ja välttää näin ruuhkat koh-
teessa. 

Skibussilla voi lähteä Syötteel-
le myös päiväksi pyöräilemään, lumi-
kenkäilemään tai muuten vain nautti-
maan luonnosta ja maisemista. Oman 
pyörän tai lumikengät voi kuljettaa 
bussin kyydissä, ja vuokravälineitä saa 
kohteesta. 

Bussimatkan aikana noudatetaan 
viranomaisten koronaohjeistuksia. 
Bussin pinnat desinfioidaan ennen 
matkaa, tarjolla on käsidesiä ja mat-
kustajilla on maskisuositus. Matkus-
tusväljyyden takaamiseksi täytetään 
korkeintaan puolet istumapaikoista ja 
suositellaan istumaan vain oman seu-
rueen jäsenten vieressä.  

Skibus Oulusta 
Syötteelle 

lauantaisin

www.saagatravel.fi/matkakauppa
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Rytingin Kauppa Oy

PALVELUPISTE

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

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

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti
• DB Schenker noutopiste

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

www.kauneushoitolaeloisa.fi

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

Rentoa ja 
hyvää oloa 
arjen keskelle 
Kauneushoitola 
Eloisasta 
Taivalkosken 
keskustasta

SKY-kosmetologi
Merja Viinikka 

Kirkkotie 5, Taivalkoski
Puh. 041 318 4289 

Syöte, Suomen eteläisin tunturi 
– niin kompakti ja niin lähellä!

Olen ennenkin peräänkuu-
luttanut seuraavaa: aina ei 
tarvitse lähteä kauas, myös 
omalla seudulla on paljon 
kokemista ja tekemistä. Syö-
te on yksi suosikkikohteis-
tani ja jokainen vuodenaika 
tarjoaa mielenkiintoisia akti-
viteetteja ja mikä parasta, va-
jaan parin tunnin päästä ko-
toa. 

Pohjoisen merikaupun-
gin kasvatti on löytänyt 
Syötteestä oman lähitun-
turinsa. Alue on kompak-
ti ja helppo – kun ajaa autol-
la hotellin tai mökin pihaan, 
pääsee luontoon ja mäkeen 
suoraan ovelta. Ja autoa tar-
vitsee seuraavan kerran, kun 
kotimatka koittaa.  Syöte 
on onnistunut säilyttämään 
autenttisen ja sympaatti-
sen tunnelman, jossa luonto 
näyttelee pääosaa ja vieras 
pääsee kokemaan luonnon 
tarjoamia näytelmiä erilais-
ten aktiviteettien kautta.

Maisemallisesti Syöte on 
henkeäsalpaavan kaunis ja 
jopa ainutlaatuinen. Tyk-
kyluminen tunturi, kynt-
tiläkuuset, vaarat, kalliot, 
suot, virtaavat vedet ja ava-
rat maisemat… Retkeilijäl-
le löytyy paljon vaihtoehtoja 
ihan ytimestä, mutta kannat-
taa vierailla myös kansal-
lispuiston muissa kolkissa. 
Etenkin talvella tunturin la-
ella on ihan oma tunnelman-
sa – jylhä, huippuluokan ho-
telli kurkottaa kohti taivasta 
ja lumiset ”hattivatit” jär-
jestävät oman luonnon tai-
denäyttelyn taivaan värien 
vaihdellessa vuorokauden 
eri aikoina. 

Syöte on minulle henki-
reikä, minne matkaan jopa 
vain vuorokaudeksi lataa-
maan akkuja ja harrasta-
maan. Jo vuorokaudessa 
kerkeää paljon ja voi oikeas-
ti yllättyä, miten monipuo-
linen kohde Syöte on. Jaan 
tässä oman talvitekemisen 
”bucket listin” ja suosittelen 
rohkeasti ottamaan vinkis-
tä vaarin. Ja kuten kaikissa 
listoissa, niin aina pitää olla 
joku tekemätön juttu – sitä 

odotellessa… 

Rinteet
Telemarkin harrastajana pi-
dän Syötteen rinteistä ja 
vaikkei ne ihan ”alppeja” 
olekaan, niin kuitenkin pro-
fiililtaan varsin hyvät. Ja tel-
luihmisenä arvostan levei-
tä rinteitä, jossa tilaa riittää 
kaikille.  Offareista pitäväl-
le Syöte on varmasti taivas – 
puuteria riittää tykkypuiden 
keskellä.

”Eräpirkkoilu”
Syötteellä on upeita reittejä 
retkeilyyn ympäri vuoden. 
Talvella liukulumikengät tai 
lumikengät jalkaan ja met-
sään – siellä se sielu lepää. 
Luontokeskuksesta on help-
po mennä merkatuille reiteil-
le ja kivoja tupia tai laavuja 
löytyy jokaisen reitin varrel-
ta. Suosittelen talviretkikoh-
teiksi Luontokeskukselta 
lähtevää Teerivaaraa tai An-
nintupaa. Myös fat bike on 
oiva väline liikkumiseen lu-
misessa metsässä, kannattaa 
ehdottomasti kokeilla.

Valjakkosafari  
huskyillä
Syötteellä on mahdollista 
osallistua myös viikko-oh-
jelmaan, josta voi valita te-
kemistä poroajelusta moot-
torikelkkailuun ja kaikkea 
siltä väliltä. Oma suosikkini 
on ehdottomasti huskysafa-
ri läpi lumisen metsän ja 
onpa allekirjoittaneella oma 

kummikoirakin, kaunis dii-
va, Greta Garbo. 

Hyvä ruoka  
parempi mieli
Kun on lomalla, on niin luk-
susta syödä hyvin. Syötteel-
lä vaihtoehtoja on pizzasta 
á la carteen. Iltaohjelmaksi 
on muotoutunut maittava, 
kiireetön illallinen hyväs-
sä seurassa tunnelmallises-
sa miljöössä. Omat suosi-
kit ovat Ravintola Hilltopin 
menu ja Tovaglian antipas-
tit ja pastat. 

Haaveissa  
talvikalastus
Talvikalastus, yksi harras-
tuksistani, on asia, jonka 
tänä talvena aion toteuttaa. 
Pilkkiretkiä teen Oulussa 

meren jäällä tai vaihtoeh-
toisesti Oulujärvellä mök-
kimaisemissa. Viime ke-
sänä pääsin kalastamisen 
makuun opastetulla retkel-
lä Syötteen maisemissa ja 
talvinen kalastusretki on jo 
suunnitteilla tälle keväälle.

Talvinen Syöte on mie-
luinen paikka, mutta tämä 
vakkarikävijä viihtyy alu-
eella ympärivuotisesti. Joka 
vuodenajalla on omat suo-
sikkitekemiset ja talven ul-
kopuolella reviiri laajenee 
syvemmälle kansallispuis-
toon. Ja se onkin sitten jo 
oma juttunsa!

Ulla Anttila,  
”lähiturre”,  
kausikorttilainen ja  
matkailualan  
ammattilainen Oulusta

Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

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

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi • Puh (08) 823510

myynti@lvijarauta.fi

Yritys Oy
Katuosoite 1
Puh. 1234567
www.yritys.fi

Scanofficen lämpöpumput alueellasi toimittaa

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Täysin uudistunut
-entistä ympäristöystävällisempi

Yritys Oy
Katuosoite 1
Puh. 1234567
www.yritys.fi

Scanofficen lämpöpumput alueellasi toimittaa

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Täysin uudistunut
-entistä ympäristöystävällisempi

JA ILMALÄMPÖPUMPUT

Yritys Oy
Katuosoite 1
Puh. 1234567
www.yritys.fi

Scanofficen lämpöpumput alueellasi toimittaa

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Täysin uudistunut
-entistä ympäristöystävällisempi

Yritys Oy
Katuosoite 1
Puh. 1234567
www.yritys.fi

Scanofficen lämpöpumput alueellasi toimittaa

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Täysin uudistunut
-entistä ympäristöystävällisempi

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

www.syote.fi
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RAVINTOLA HILLTOP /  
HOTELLI ISO-SYÖTE   
Palvelut ja kuvaus: Aamiainen ja A la Carte take away
Aukioloajat/nouto- ja toimitusajat: Aamiainen take 
away 8.00-10.30 / A la Carte take away 15.00-21.00 (ei toimi-
tusta, vain nouto)
Yhteystiedot varauksille: puh. 044 794 5472 / Ravintola 
Hilltopin take away -tilaukset 8.3. alkaen
Maksutavat: käteinen tai korttimaksu
Take away aamiainen klo 8.00-10.30
https://hotelli-isosyote.fi/ 

RAVINTOLA TOVAGLIA /  
KIDE HOTEL BY ISO-SYÖTE 
Palvelut ja kuvaus: Aamiaista, lounasta ja illallista take-
awayna. 
Suomalaisia ja italialaisia makuja kuten muikkuja, pizzaa, salaat-
tia ja pastaa. 
Take-away lista netissä: www.tovaglia.fi 
Aukioloajat/nouto- ja toimitusajat: päivittäin klo 
8.00-20.00
Yhteystiedot varauksille: 050 535 3324
Maksutavat: kortti ja noudettaessa käteinen
Hotelliaamiainen on tarjolla take-awayna huoneessa nautitta-
vaksi. Jokaisessa huoneessa on täydelliset keittiöt astiastoineen 
ja ruokailuryhmä. 
www.tovaglia.fi 

RAVINTOLAPALVELUT SYÖTTEELLÄ 8.-28.3.2021

Lisätiedot: ravintoloiden omat sivut ja www.syote.fi  

RAVINTOLA PURO / PIKKU-SYÖTE
Palvelut ja kuvaus:  Pikku-Syötteen Ravintola Puro myy take 
away –annoksia.
Aukioloajat/nouto- ja toimitusajat:  Pikku-Syötteen au-
kioloaikoina
Yhteystiedot varauksille: Yhteystiedot nettisivuiltamme 
www.pikkusyote.fi  
Maksutavat:  Maksu noudettaessa, maksutavat käteinen, pank-
kikortti, luottokortit, lounasseteli
Hotellin asiakkaille tarjoillaan aamiainen 8.3. alkaen take awayna. 
www.pikkusyote.fi 

PYTKY CAFE & PARTTIO BISTRO 
Palvelut ja kuvaus: Take away periaatteella munkkia, sämpy-
lää, talvipullaa ja juomia. Catering-palvelut mökeille, Siivouspalvelut, 
myös korona-tarkastukset
Aukioloajat/nouto- ja toimitusajat: ma-su 10.00-17.00
Ruoan voi noutaa kahvilasta, kuljetamme myös mökeille pientä 
korvausta vastaan.
Yhteystiedot varauksille: O40 529 2317/Mari, 0400 936 
146/Kirsi
Tarkista aukioloajat puhelimitse tai pytkycafe.fi.
Mikäli uusia rajoituksia on tulossa, aukioloajat voivat muuttua.
Maksutavat: pankkikortti/käteinen
www.pytkycafe.fi 

PÄRJÄ SKI BISTRO 
Ravintola nimi: Pärjä Ski Bistro
Palvelut ja kuvaus: Kahvila/Ravintola Take away periaatteella
Aukioloajat/nouto- ja toimitusajat: 8.-13.3.2021 Klo 
12.00-20.00
Yhteystiedot varauksille: 040 080 3462
Maksutavat: Käteinen, pankki/luottokortit, lounasseteli/kortti 
https://skiparja.fi/parja-ski-bistro/ 

ROMEKIEVARI 
Ravintola nimi: Rinneravintola Romekievari
Palvelut ja kuvaus:  Take away -ruokaa
Aukioloajat/nouto- ja toimitusajat: vain nouto, viikko 10: 
8.-13.3. ma-to klo 12.00-17.00 ja pe-la klo 12.00-19.00.  
Jatko selviää myöhemmin.
Yhteystiedot varauksille: 044 202 3595
Maksutavat: käteinen tai kortti
www.romekievari.fi 

KAHVILA KORPPI,  
SYÖTTEEN LUONTOKESKUS 
Ravintola nimi: Kahvila Korppi, Syötteen luontokeskus
Palvelut ja kuvaus: Kahvilatuotteita, oman keittiön panineja 
ja pizzapaloja take away -periaatteella. Lisäksi pop-up-lettukah-
vila luontokeskuksen laavulla erikseen ilmoitettavina ajankohti-
na. Tarjolla mökki-cateringia, minimiveloitus 500 euroa. Varuste-
vuokrausta.
Aukioloajat/nouto- ja toimitusajat: Varustevuokraa-
mo on avoinna joka päivä klo 10.00-16.00, jolloin palvelee myös 
kahvilan take away.
Yhteystiedot varauksille: Puh. 040 553 5469, info@tai-
gavire.fi
Maksutavat: Käteinen, yleisimmät pankki- ja luottokortit
www.taigavire.fi 

TUNTURI PUB
Ravintola nimi: Tunturi Pubi
Palvelut ja kuvaus: Pizzaa, burgeria, salaatteja ja pubiruokia
Aukioloajat/nouto- ja toimitusajat: vko 9 klo 12-22 
(keittiö 21.30), vko 10  klo 14-22 (keittiö 21.30) -jatko selvi-
ää myöhemmin.
Yhteystiedot varauksille: puhelinnumerosta 040 670 
9037
Maksutavat:  korttimaksu ja käteinen
www.tunturimarket.fi/

Hiillostettua siikaa. Antipastoa.

Moottorikelkkareittien ja -urien kunnosta pidetään huolta
Pudasjärvellä on hyvä ja 
kattava moottorikelkkauri-
en reitistö. Niiden talviaikai-
sesta kunnostuksesta vastaa 
Pudasjärven Kelkkaurapoo-
li ry. Poolin pääosakkaat ja 
yhteistyökumppanit takaa-
vat reittien kunnostuksen ja 
tälle kaudelle kunnostusker-
toja on pystytty lisäämään.

Kelkkailija - ole sinäkin 
mukana yhteisessä asiassa 
- lunasta Pudasjärven kelk-
kaurapoolin tarra Syötteen 
alueen yrityksistä tai NES-
TE - Pudasjärveltä. Voit 
myös liittyä yhdistyksen jä-
seneksi.

Heino Ruuskanen
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Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
kausi jatkuu normaalisti

- KIDE Hotellin huoneiden keittiöt kiinnostavat nyt asiakkaita

Iso-Syötteen huippuluokan parkit vetävät laskijoita ympäri Suomen. Kuva: Lasse Lehto.

Viikolla 9 lomailleet Jehki ja Fanni Ovaskainen vierailivat Iso-Syötteellä ensimmäistä ker-
taa.

Fanni Ovaskainen valmisti ruokaa Kide hotellin keittiössä 
laskupäivän jälkeen.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
rinteillä on käynyt mukava 
kuhina koko alkuvuoden. 
Tilanteen uskotaan jatkuvan 
samansuuntaisena, sillä 8.3. 
alkavat uudet rajoitukset ei-
vät vaikuta hiihtokeskuksen 
tai KIDE Hotellin toimintoi-
hin.

- Hiihtokeskuksen toi-
minta jatkuu täysin nor-

osoittautuneet tärkeiksi eri-
tyisesti tänä talvena. Lisäksi 
asiakkaat hyödyntävät jat-
kuvasti enenevissä määrin 
mahdollisuutta ottaa hotelli-
aamiainen ja muu ravintola-
ruoka mukaan huoneeseen. 
On hienoa seurata miten 
hyvin asiakkaat pitävät ti-
loissamme huolta itsensä ja 
muiden turvallisuudesta, 
kertoo hotellijohtaja Jarkko 
Koskenmäki. 

Parhaillaan käynnissä 
olevat hiihtolomaviikot ovat 
alkaneet melko vilkkaina 
ja koko keväästä odotetaan 
samansuuntaista. Hiihto-
keskus Iso-Syötteen lasket-
telukausi jatkuu vappuun 
saakka. Kide hotelli palve-
lee alueen kävijöitä myös se-
songin jälkeen toukokuussa. 

maalisti, hissit pyörivät ja 
välinevuokraamosta saa 
lasketteluvälineitä. Myös 
hiihdonopettajia on paikal-
la. Kide hotelli on avoinna 
normaalisti, vain ravintola-
palvelut tullaan tekemään 
noutoperiaatteella, kertoo 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
henkilöstövastaava Heidi 
Terentjeff-Jaurakkajärvi.

Vaikka ruuhkaa tai hissi-
jonoja ei ole syntynyt, ovat 
viikonloput olleet vilkkai-
ta. Myös arkipäivinä las-
kettelijoita on riittänyt. Ul-
koliikunnan suosio on tänä 
talvena vahvistunut ja las-
kettelu on yksi niistä lajeis-
ta mitä voi terveysturvalli-
sesti harrastaa. Rinteillä on 
näkynyt alkuvuoden aikana 
sekä lomailijoita, että etäty-
ön tekijöitä. Moni matkalai-
nen on vieraillut Syötteellä 
ensimmäistä kertaa.

- Moni on pysähtynyt 
tänne ohikulkumatkalla. 
Vaikuttaa, että tänä vuonna 
lomat käytetään täysimää-
räisenä harrastamiseen, kun 
viimeisen viiden vuoden 
trendi on ollut lomapäivien 
määrän lyheneminen. Niim-
pä aikaa on jäänyt myös py-
sähdyksiin matkan varrella, 
Terentjeff-Jaurakkajärvi ar-
vioi.

Ohikulkijoihin asiakas-
virrat eivät kuitenkaan jää. 

Lomien piteneminen näkyy 
myös pitkinä majoitusva-
rauksina ja pitkinä hissilip-
puina. On palattu aikaan, 
jossa koko perhe lomailee ja 
harrastaa yhdessä. 

- Hissiliput otetaan nyt 
koko viikoksi ja rintees-
sä käydään sen verran, 
kun jaksetaan. Tärkein-
tä tuntuu olevan yhdessä-
olo, raikas tunturi-ilma ja 
terveysturvallisuus. Vii-
meisenä mainittuun onkin 
meillä panostettu nyt vah-
vasti, ohjaamme asiakkaita 
noudattamaan turvavälejä 
opastein ja henkilökunnan 
avulla. Lisäksi otamme vä-
linevuokraamoon vain 
pienen määrän asiakkai-
ta kerrallaan, jaamme heil-
le kasvomaskeja ja huoleh-
dimme tilojen puhtaudesta. 
Henkilökunnan ohjeet ovat 

tarkat ja terveysturvallisuu-
desta huolehditaan myös 
henkilöstön omissa tiloissa, 
summaa Terentjeff-Jaurak-
kajärvi.

KIDE Hotellin keittiöt 
kiinnostavat
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
rinteiden alle reilu vuosi sit-
ten valmistuneen KIDE Ho-
tellin konsepti on osoittau-
tunut poikkeustilanteeseen 
loistavasti sopivaksi. Asiak-
kaat kiittelevät tänä talvena 
erityisesti hotellihuoneiden 
hyvin varusteltuja keittiöitä, 
joiden ansiosta lomalla voi 
helposti nauttia myös itse 
valmistettua ruokaa. Kii-
tosta tulee myös hotellin si-
säänkirjautumisesta, jonka 
voi helposti hoitaa itsepal-
veluna. 

- Nämä elementit ovat 

www.huonekalujavari.fi

Sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net
93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913

* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* Listat ja paneelit, laminaatit ja vinyylit
* Keittiökalusteet
* Helkama kodinkoneet
* Pienrauta ja heloitukset
* Ruuvit ja mutterit kiloittain

Talonpojantie 2, 93400 Taivalkoski, 044 241 7907, 
palvelu@pesiola.fi, www.pesiola.fi

Pyydä ilmainen tarjous!

MoniPuolista Palvelua 
KoillisMaalla

Kiinteistöhuolto, korjaus- ja uudisrakentaminen, kattoremontit, 
ulkosaneeraukset, kodin sisäremontit, mökkihuollot, siivouspalvelut, 

palvelusetelisiivoukset, rakennustarvikemyynti.
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Talvisen luonnon lumoa 
Syötteen kansallispuistossa

Syötteen kansallispuisto on 
talviliikkujan paratiisi. Pak-
kasta pelkäämätön umpi-
hankihiihtäjä nauttii metsän 
rauhasta, istahtaa kaatu-
neelle kelolle ja hörppii kai-
kessa rauhassa kupillisen 
kaakaota. Lumen peittämäl-
lä suolla aika tuntuu pysäh-
tyneen, ja lumi natisee kul-
kijan jalan alla - muuten on 
hiljaista. Korkeilla vaaroil-
la tykkylumi peittelee puut 
joulukuulta maaliskuulle 
saakka. Tykky on puihin il-
masta tarttunutta kosteut-
ta, enemmän siis jäätä kuin 
lunta. Kovan pakkastalven 
aikana tykkyä kertyy pui-
hin runsaasti, ja suuri tyk-
kykuusi saattaa painaa usei-
ta tonneja. 

Keväällä auringon jo 
lämmittäessä selkää on vii-
meistään aika lähteä naut-
timaan kansallispuiston 
hangista. Yöpakkasen ko-
vettamalla hangella suksi 
luistaa ja hymy valtaa hiih-
täjän naaman. Kilometrit 
paukkuvat, kun lykkii suk-
silla soita myöten ja ihmet-
telee teerien soitimen jälkiä. 
Päivän kääntyessä iltaan 
maalaa laskeva aurinko tai-
vaanrantaa syvänoranssilla 
värillään, ja saunan lämme-
tessä on mukava muistella 
liikunnallista päivää vaara-
metsien maassa.

Syötteen  
talviretkeilyreitit
Syötteen vaarametsiköissä 
kulkeva 120 kilometrin pi-
tuinen latuverkosto tarjoaa 
haastetta sitä kaipaavalle, 
mutta leppoisella asenteella 
hiihdellen monetkaan niistä 
eivät ole liian rankkoja. Kan-
sallispuiston puolella latuja 
kulkee reilu kolmekymmen-
tä kilometriä. Latureittien 
varsilla hiihtäjiä palvelevat 
useat eri tulentekopaikat, 
joilla kelpaa istahtaa hiihto-
lenkin lomassa. Suurimmal-
le osalle laduista myös kyt-
kettyinä olevat koiraystävät 
ovat tervetulleita. Latukar-
tan ja -passin saa lunastettua 
useista alueen yrityksistä, ja 
tuotot käytetään suoraan la-
tujen kunnossapitoon. 

Kansallispuiston talvirei-
teillä voi liikkua läskipyö-
rällä, hiihtäen, lumikengin 
tai vaikka kävellen, jos reit-
ti ei upota. Reitit kulkevat 
samoille tuville kuin hiihto-
ladutkin, mutta hieman eri 
kautta. Kartan talvireiteille 
voi lunastaa Syötteen luon-
tokeskuksesta tai ladata ne-
tistä. Reittejä ylläpidetään 
moottorikelkalla pääasiassa 
arkena, joten huomioithan, 
että heti lumipyryn jälkeen 
reitti voi olla paikoitellen 

Kansallispuiston talvireiteillä voi liikkua läskipyörällä, hiihtäen, lumikengin tai vaikka kävellen, jos reitti ei upota.

Luontokeskukselta lähtee 4,5 kilometrin mittainen merkattu lumikenkäreitti Teerivaaraan.

ummessa. Myös lumikenkä-
reitit ovat usein kuljettavis-
sa jalkaisin, mutta mäkises-
sä maastossa lumikengistä 
on kyllä apua.

Muistathan aina ot-
taa lyhyellekin talviret-
kelle mukaasi kartan ja 
matkapuhelimen lisäksi riit-
tävästi lämmintä juomaa, 
evästä sekä taukovaatetta.

Aloita retkesi  
Syötteen  
luontokeskukselta
Koronatilanteen niin sallies-
sa luontokeskus on avoinna 
joka päivä kello 10-16. Ajan-
kohtainen tilanne kannattaa 
tarkistaa luontokeskuksen 
nettisivulta. Syötteen luon-
tokeskuksen oppaat antavat 
mielellään neuvoja ja jaka-
vat kokemuksiaan eri retki-
paikoista. He tietävät par-
haat paikat muun muassa 
kuukkelin bongaukseen, 
omatoimiseen lumikenkäi-
lyyn tai vaikkapa revontul-
ten ihailuun. Retkineuvon-
taa saa myös puhelimitse ja 
uusina palvelukanavina toi-
mivat WhatsApp ja Teams. 
Sisätiloissa ei siis ole välttä-
mätöntä asioida.

Hiihtolomaviikoilla luon-
tokeskuksella on lapsiper-
heitä varten omatoimisesti 
kierrettävä noin 500 metriä 

pitkä Liisa Liito-oravan tal-
vipolku. Lapsiperheille so-
pivia retkikohteita on mm. 
Naavaparran polku (3 km), 
joka lähtee luontokeskuk-
selta Annintuvalle päin ja 
Vattukurun luontopolku (2 
km), joka lähtee parkkipai-
kalta Iso-Syötteeltä, noin 
seitsemän kilometriä Taival-
kosken suuntaan.

Luontokeskuksen tiloissa 
toimii myös Kahvila Korp-
pi ja talviurheiluvälineitä 
vuokraa Taigavire.

Talven TOP 3
Hiihtoretki  
Ahmatuvalle 
Ahmatupa ja sitä ympäröi-
vät reitit ovat ehdoton Syöt-
teellä matkailevan kohde. 
Ahmatuvalla on sesonkiai-
kana latukahvila, josta saa 
maittavat munkit hiihto-
lenkin lomaan. Ahmatuvan 
kierros hiihtäen on noin 17 
kilometriä ja kierretään vas-
tapäivään.

Lumikenkäretki  
Teerivaaralle
Luontokeskukselta läh-
tee 4,5 kilometrin mittainen 
merkattu lumikenkäreitti 
Teerivaaraan. Laelta aukea-
vat upeat näkymät yli kan-
sallispuiston. Seikkailijat 

poikkeavat reitiltä ja ottavat 
mittaa Syötteen metrisestä 
umpihangesta. 

Iso-Syötteen näköalat
Iso-Syöte kohoaa 432 metrin 

korkeuteen, ja sieltä avau-
tuvat näkymät jokaiseen il-
mansuuntaan. Upeat tyk-
kypuut lumoavat tunturin 
huipulla liikkuvan, ja aurin-
gon laskiessa tunnelma on 

satumainen.

Sanna Räisänen
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Kauneushoitolasta monipuolisia palveluja
Kauneushoitola Eloisas-
ta Taivalkosken keskustas-
sa saa rentoa ja hyvää oloa, 
lupaa kauneushoitola Eloi-
san yrittäjä Merja Viinikka. 
Hoitola sijaitsee aivan Tai-
valkosken keskustassa, to-
rin kupeessa Kirkkotiellä. 
Asiakaskunta koostuu mel-
keinpä vauvasta vaariin. 
Ikähaarukka tällä hetkellä 
ollut kahdeksanvuotiaasta 
yli 90-vuotiaisiin.

Kosmetologiksi Oulus-
sa opiskellut Merja on pe-
rustanut oman Kauneus-
hoitolansa syksyllä 2019 
kotikuntaansa Taivalkos-
kelle. Yrittäjyyttä hänellä on 
aiemmin ollut muutaman 
vuoden ja opiskelujen jäl-
keen hänelle tuli halu pala-
ta yritysmaailmaan takaisin. 

Kauneushoitola Eloisasta 
saa monenlaisia hoitoja. Ta-
vallisimpien kasvo-, jalka- 
ja käsihoitojen lisäksi hänel-
lä on mm Spa-hemmottelua 
jaloille tai Eloisan erikoinen, 
jota onkin mennyt hyvin sen 
monipuolisuutensa vuoksi. 
Eloisan erikoiseen kuuluu 
erikoiskasvohoito, parafiini 
tai naamio käsille sekä pää-
hieronta.

Klassisen kasvojen pe-
rushoidon lisäksi Eloisasta 

Kauneushoitola Eloisasta Taivalkosken keskustassa saa 
rentoa ja hyvää oloa, lupaa kauneushoitola Eloisan yrittä-
jä Merja Viinikka.

saa myös Ihonpuhdistuksen 
laitteella tai ilman sekä eri-
koiskasvohoitoon yhdistet-
tynä timantti- tai ultraääni-
kuorintaa. Laitekuorinnalla 
saadaan kuorittua ihosta yli-
määräinen kuollut ihosoluk-
ko, sekä puhdistettua huo-
koset ja kirkastettua ihon 
omaan luonnollista sävy-
ään. Eloisasta saa myös rip-
sien kestotaivutuksen, jolla 
saa lisänäyttävyyttä luon-
nollisille ripsille, sekä kesto-
värit ripsiin ja kulmiin.

Tuotemyyntiä ja  
valokuvauspalvelua
Kosmetologi Merja Viinik-
ka käyttää asiakashoidossa 
puolalaista Denova Pro hoi-
tolasarjaa sekä saksalaista 
Dr Eckstein sensitive -sarjaa 
hajusteyliherkkäisille asiak-
kailleen. 

-Denova Pron hoitola-
sarja on kehitetty parhais-
ta ja tehokkaista luonnon 
ainesosista, voiteiden koos-
tumuksesta sekä todistetuis-
ta hoitotuloksista täsmentää 
Viinikka. 

Kyseisiä tuotteita löy-
tyy myös asiakasmyynnis-
tä. Myös jalkahoitotuottei-
ta löytyy asiakkaille, mm 
jalkarasvat, lampaanvilla, 

geelituet, unohtamatta tie-
tenkään käsivoiteita näin 
käsienpesuaikaan.

Kauneushoitola Eloisan 
yhteydessä on saatavilla 
myös valokuvauspalvelua. 
Merja kertoi hankkineensa 
kuvausvälineet Taivalkos-
kella lopettaneelta valoku-
vayrittäjältä ajatuksella, että 
paikkakunnalla säilyisi va-
lokuvauspalvelut jatkossa-
kin.

- Otan mm. kuvia passei-
hin, henkilö- ja ajokorttiin, 
sekä lähiaikana lähestyvien 
kunnallisvaali ehdokkaiden 

kuvia.
Kauneushoitola Eloisa on 

avoinna pääsääntöisesti vii-
tenä päivänä viikossa; maa-
nantai-perjantai. 

Tarvittaessa yrittäjä tekee 
asiakashoitoja muulloinkin, 
ihan sovittaessa.

- Lomaa ei ole tullut juu-
rikaan pidettyä, toiveissa 
olisi pääsiäisenä neljän päi-
vän irtiotto, ja jos vaikka 
ensi kesänä viikon kesälo-
ma, kertoi yrittäjyydestä ja 
asiakaspalvelutyöstään pi-
tävä Merja Viinikka. RR

Kauneushoitola sijaitsee aivan Taivalkosken keskustassa, 
torin kupeessa, Kirkkotiellä.

Jääkarhu-uros Nord muutti 
Ranuan eläinpuistoon 

Viisitoistavuotias jääkar-
hu-uros Nord muutti maa-
nantaina 22.2. Ranuan 
eläinpuistoon Tanskasta, 
Skandinavisk Dyreparkis-
ta. Nord on alun perin syn-
tynyt Moskovan eläintarhas-
sa. Siirto toteutettiin EAZA:n 
jääkarhukoordinaattorin 
suosituksesta. 

Nordin matka alkoi Tans-
kasta perjantaina 19.2. ja uu-
teen kotiinsa Nord pääsi 
maanantaiaamuna. Matka 
toteutettiin maanteitse sekä 
laivayhteydellä. Kuljetus su-
jui hyvin, ja uudessa kodis-

saan Nordilla oli heti hyvä 
ruokahalu. 

Nord on viettänyt ensim-
mäiset päivät uuteen kotiin-
sa ja hoitajiinsa tutustuen, ja 
saattaa olla aluksi välillä ylei-
sön näkymättömissä pesäti-
loissaan. Mikäli kaikki sujuu 
hyvin ja jääkarhupariskunta 
suhtautuu toisiinsa ystäväl-
lisesti, pääsevät ne tutustu-
maan toisiinsa myöhemmin 
keväällä. Toistaiseksi ne asu-
vat kuitenkin omissa aitauk-
sissaan, eikä pentuja odoteta 
vielä tänä vuonna. 

Jääkarhu on määritel-

ty luonnossa uhanalaisek-
si ja lajille on perustettu 
Euroopan eläintarha- ja ak-
vaariojärjestössä uhanalais-
ten lajien suojeluohjelma 
EEP, johon Ranuan Eläin-
puisto ja Skandinavisk Dyre-
park myös kuuluvat. Ohjel-
man tavoitteena on ylläpitää 
jääkarhujen eläintarhakan-
ta elinvoimaisena ja perimäl-
tään riittävän monimuotoi-
sena.

Heli Niinimäki
Intendentti Ranuan 
eläinpuisto

Jääkarhu-uros Nord on viettänyt ensimmäiset päivät uuteen kotiinsa ja hoitajiinsa tutustuen.
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Syötteellä upeat hiihtomahdollisuudet
Syöte on yksi Suomen mo-
nipuolisimmista murtomaa-
hiihtokeskuksista. Retkeily-
alueen hiihtoreitit ovat osa 
Syötteen matkailualueen 
hoidettua 120 kilometrin la-
tuverkostoa. Ladut kulkevat 
kevättalvella uskomatto-
man kauniiden tykyn kuor-
ruttamien vaarametsien ja 
rikkumattoman hiljaisten 
soiden halki. Syötteen kor-
keuserot varmistavat, että 
laduilla riittää niin haastetta 
kuin vauhtia. Kaikki ladut 
soveltuvat sekä perinteiseen 
että luisteluhiihtoon.

Iso-Syötteen Huipun 3 
kilometrin valaistulla la-
dulla tarkenee hiihtää myös 
pakkassäällä, koska tuntu-
rissa on usein lauhempaa. 
Tällä ladulla on sallittua 
myös kävellä ja pyöräillä.

-Lunta Syötteellä riittää, 
vaikka etelästä tullessa voi 
olla vaikeaa tajuta kuinka 
lumista täällä on. Vielä Pu-
dasjärven keskustaajamassa 
(Kurenalus) saattaa tulijaa 
olla vastassa 40 senttimetrin 
hanget, niin Syötteen Ah-
matuvalla lunta onkin 130 

cm tai jopa enemmän. Lu-
mipulaa ei tarvitse Syötteel-
le lähtiessä pelätä, Pudasjär-
ven liikuntapaikkamestari 
Heino Ruuskanen toteaa.

Lähes kaikki ladut ovat 
koiralatuja, eli koiran kans-
sa hiihtäminen on niillä sal-
littua. Kunnossapitokart-
taan nämä ladut on merkitty 
ladun lisätietoihin tekstillä 
Koiralatu.

-Syötteen latujen kunnos-
sapidosta vastaa Syötteen 
latupooli. Ainakin kahden 
seuraavan kauden osalta la-
tupooli on tehnyt kunnossa-
pitourakan Syötteen Maan-
siirto Oy:n kanssa. Heillä on 
asianmukainen kalusto latu-
jen ja kelkkareittien kunnos-
sapitoon. Latuja kunnostaa 
kaksi latukonetta, kolman-
nen huolehtiessa kelkkarei-
teistä, Ruuskanen kertoo.

Yhdyslatu  
hiihtokeskuksien 
välillä 
Monipuolinen latuverkos-
to mahdollistaa hiihtämään 
lähdön Syötteen alueen joka 

puolelta ja hiihtäjä voi käte-
västi tutustua saman hiihto-
lenkin aikana sekä Iso-Syöt-
teen että Pikku-Syötteen 
maisemiin. Hiihtokeskukset 
yhdistää 3 kilometrin valais-
tu latu. Latujen varsilla on 
useita taukopaikkoja kuten 
laavuja, sekä päivä- ja autio-
tupia.

Reittien opastus ja 
ohjeistus
Latujen lähtöpisteissä ja ris-
teyskohtiin on tälle kevätse-
songille valmistettu kartat. 
Isosyötteen ympäryslatu 
“Syötteen kierros” on mer-
kitty A3 – kokoisilla tauluil-
la.

Talvipyöräreitit  
latupoolin hoidossa
Alueen reittien kunnossapi-
don hoitaa latupoolin yrittä-
jä. Kunnossapitokertoja on 
lisätty edellistalviin ja ura-
koitsija on hankkinut uutta 
hoitokalustoa. Reitin lähtö-
pisteisiin ja reittien risteys-
kohtiin on asennettu ohje-
tauluja.

Latupassit ja  
latukartat
Karttoja on myynnissä Syöt-
teen alueen yrityksissä - 
kartta antaa hyvin kuvan 
reiteistä, niiden vaativuu-
desta, taukopaikoista ja sii-
nä on myös pyöräreitit mer-
kittynä.

Latupassi – toivomme 
kaikkien sen lunastavan – 
tulot käytetään latujen kun-
nossapitoon.

Latupassin voit lunastaa 
alueella olevista myyntipis-
teistä. Passin voit lunastaa 
myös E-passilla, Smartu-
milla tai Mobile – Pay käy 
myös. 

PytkyCafee palvelee
Latukahviloista perintei-
nen Ahmatupa palvelee 
hiihtolomien alusta huhti-
kuun puoleenväliin. Naa-
mankajärven rannalla sijait-
seva Pytky Café puolestaan 
palvelee hiihtolomaviikolla 
kahvilana ja tilausravintola-
na. Ruokalista koostuu laa-
dukkaasta lähi- ja paikallis-
ruoasta. Pytky Café palvelee 
vappuun saakka niin hiihtä-
jiä, talvipyöräilijöitä kuin 
kelkkailijoita ja sinne pääsee 
myös autolla.

-Syötteen alue elää voi-
makasta kasvun aikaa, joka 
näkyy uusina ja uudistu-
neina tiloina, sekä lisäänty-

neinä palveluina. Hiihtäjille 
tämä on valitettavasti mer-
kinnyt noin 500 metrin pois-
tumista latuverkostosta. 
Romekievarin ala-aseman 
parkkipaikka on laajentu-
nut, eikä sen reunassa enää 
kulje latua. Ladut lähtevät 
parkkialueen molemmista 
päistä, joten sen poikki on 
sukset viisainta kantaa, jos 
alue sattuu suunnitellulle 
ympyrälenkille. Toki siinä 
saa myös hiihtää, mutta alu-
eella voi varsinkin kevääl-
lä olla hiekkaa, Ruuskanen 
toteaa muutoksista latuver-
kostoon.

Pudasjärvi-lehti 

Hiihtäjille Pytky Cafee tarjoaa oivallisen taukopaikan. Uutta on kahvilapalvelu myös rin-
nekahvilassa. 

Pytky Café on ollut avoinna pääasiassa viikonloppuisin itsenäisyyspäivästä lähtien. Hiih-
tolomien alkaessa kahvila ja tilausravintola palvelevat joka päivä.
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Matkailualan positiiviset vaikutukset Pudasjärvellä
Syötteen  
kansallispuiston  
vaikutukset  
aluetalouteen
Kansallispuistot ja retkei-
lyalueet ovat tärkeitä pai-
kallistaloudelle. Rahaa vir-
taa paikallistalouteen eniten 
matkailualueilla, joissa kä-
vijöiden viipymä on pidem-
pi ja matkailupalvelujen tar-
jonta on suurempi. 

Matkailun  
aluetaloudelliset  
vaikutukset  
Pudasjärvellä
Viimeisin matkailun alueta-
loudellisia vaikutuksia Poh-
jois-Pohjanmaalla koskeva 
selvitys on julkaistu vuonna 
2019. Tutkimustulosten mu-
kaan Pudasjärven välitön 
matkailutulo oli 23,2 miljoo-
naa euroa ja välitön matkai-
lutyöllisyys 125 henkilötyö-
vuotta vuonna 2017. 

Kokonaismatkailutulo, 
sisältäen myös kerrannais-
vaikutukset, oli Pudasjär-
vellä 27,8 miljoonaa euroa 
ja kokonaismatkailutyölli-
syys 143 henkilötyövuot-
ta. Matkailutyöllisyyden 
aikaansaama kokonaispalk-
kaverotulo oli Pudasjärvel-
lä hieman yli 550 000 euroa.

Syötteen  
kävijämäärien kehitys
Syötteen kävijämäärissä on 
koettu viime vuosina hui-

maa kasvua. Vuonna 2020 
kävijämäärissä oli kasvua 
peräti 48,5 prosenttia edel-
lisen vuoden kävijämääriin 
verrattuna. Myös sitä aikai-
semmin kävijämäärissä on 
nähtävissä vuotuista kas-
vua.

On huomattava, että 
Syötteellä on varsin pal-
jon päiväkävijöitä. Syöte on 
suosittu luontomatkailu-
kohde ja lähimatkailukoh-
de, ja suuri osa kävijöistä tu-
lee Oulun seudulta.

Matkailuinvestoinnit 
Pudasjärvellä
Matkailualueen tarjonta ke-
hittyy jatkossakin, sillä alu-
eelle kohdistuu vuosina 
2021-2023 noin 39,8 miljoo-
nan euron arvosta yksityisiä 
investointeja. Sekä Syötteen 
majoituskapasiteetti kasvaa, 
että matkailupalvelut kehit-
tyvät edelleen. 

Suurin osa Syötteen in-
vestoinneista on yksityisiä, 
mutta myös Pudasjärven 
kaupunki on investoinut 
alueelle Syötteen infrahank-
keeseen, joka näkyy Iso-
Syötteen ydinalueella pysä-
köintialueen laajennuksena 
ja asfaltointina sekä tiestön 
kehittämisenä, sekä raken-
nuttamalla alueelle Lumi-
Areenan, josta kaupunki 
vuokraa tiloja niissä toimi-
ville yrityksille sekä muille 
tahoille esimerkiksi erilais-
ten tapahtumien järjestä-
mistä varten. 

Vapaa-ajan asumisen 
vaikutukset  
Pudasjärven  
aluetalouteen
Mökkiläisten merkitys Pu-
dasjärvelle on huomattava, 
sekä paikallisten vähittäis-
kauppojen palvelujen käyt-
täjinä että kiinteistöveron 
maksajina. Pudasjärvellä on 
yhteensä noin 3500 vapaa-
ajan asuntoa. Ulkopaikka-
kuntalaiset omistavat Pudas-
järven vapaa-ajan asunnoista 
noin 77 prosenttia. Suurin 
osa mökkiläisistä eli 61 pro-
senttia on oululaisia. 

Vuonna 2020 julkaistun 
tutkimuksen mukaan vuon-
na 2018 mökkeilyn eli mat-
kailullisen vapaa-ajanasumi-
sen kokonaismatkailutulo, 
sisältäen kerrannaisvaiku-
tukset, oli Pudasjärvellä 4,5 
miljoonaa euroa ja 19,3 hen-
kilötyövuotta. Kyseisenä 
vuonna matkailutyöllisyy-
den aikaansaama kokonais-
palkkaverotulo oli Pudasjär-
vellä noin 72 000 euroa. 

Vuonna 2018 ulkopaik-
kakuntalaiset vapaa-ajana-
sukkaat kuluttivat Pudasjär-
vellä vuodessa keskimäärin 
lähes 1 700 euroa/vapaa-
ajanasunto. Kulutus koh-
distui ennen muuta ruoka- 
ja päivittäistavaraostoihin, 
erikoistavaraostoihin sekä 
polttoainekuluihin ja korjaa-
mopalveluihin. Vapaa-ajan 
asumisesta koituu lisäksi 
vuosittain yli puoli miljoo-

 

 

 

Kohdekohtaisia paikallistaloudellisia vaikutuksia, jotka pohjautuvat tietoihin suojelualu-
eiden kävijöiden rahankäytöstä, on arvioitu viimeksi vuonna 2019. Syötteen kansallis-
puiston ja retkeilyalueen aluetaloudellinen vaikutus Pudasjärvelle arvioitiin olevan seu-
raavanlainen:

Syötteen kävijämäärissä on koettu viime vuosina huimaa kasvua:

Lisäksi yöpymisten määrä on kehittynyt viime vuosina positiivisesti, mutta ensin vuo-
den 2018 lopulla tapahtuneen hotellipalon ja sitten vuoden 2020 alkupuolella alkaneen 
koronatilanteen aiheuttama notkahdus näkyy erityisesti kansainvälisten yöpymisten lu-
kumäärässä selvästi: 

naa euroa kiinteistöverotu-
loa Pudasjärvelle. 

Tarkempia tutkimustie-
toja matkailusta Pudasjär-
ven ja Pohjois-Pohjanmaan 
alueelta löydät VALTO-

hankkeen piirissä laadituis-
ta tutkimusraporteista, jotka 
löydät Pudasjärven Kehitys 
Oy:n verkkosivuilta.

Lähteet: https://www.metsa.fi/

vapaa-aika-luonnossa/hyvin-
vointia-luonnosta/taloushyo-
tyja-luonnosta/kansallispuisto-
jen-hyotyja-paikallistalouteen/
https://www.pudasjarvenkehi-
tys.fi/toimialat/matkailu/

VALOKUITULIITTYMÄT
Pudasjärvi - Syöte - Taivalkoski

Lue lisää kairankuitu.fi tai soita 045 616 0272

Nopea 200Mbps/1Gbps yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

995 €

Taivalkosken Taideyhdistyksen 20-v juhlanäyttely
Taivalkosken Taideyhdistys 
järjestää 20-vuotisjuhlanäyt-
telyn ”Valoa Koillismaalla” 
Päätalo-keskuksen näyttely-
tilassa. Näyttely on avoinna 
maalis- ja huhtikuun ajan. 
Avajaistapahtuma järjestet-
tiin 1.3. virtuaalisena Taival-

kosken Taideyhdistyksen 
Facebook-sivulla.

Poikkitaiteellinen tai-
deyhdistys on vaikuttanut 
Koillismaalla ja Euroopas-
sa jo vuodesta 2001 saakka. 
Juhlanäyttelyyn on saapu-
nut teoksia niin Taivalkos-

kelta, eri puolilta Suomea 
kuin Ruotsista ja Saksasta-
kin. Taiteilijat ovat laajasti 
verkostoituneen taideyhdis-
tyksen jäseniä. Taideyhdis-
tyksen edustamien eri tai-
teenmuotojen skaala on 
laaja. HP-S

Teos ”Helmi” vuodelta 2020 on 
taiteilijoiden Antti Ylösen ja
Jussi Valtakarin käsialaa.
Materiaalina on puu ja väri. 
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Syötteen Eräpalvelulla 
menossa 10-vuotisjuhlavuosi

Iloisia hetkiä asiakkaiden kanssa.

Syötteen Eräpalvelut Oy jär-
jestää aktiivilomia, kokous-
palveluita sekä räätälöity-
jä eräretkiä ympäri vuoden. 
Talvisaikaan yritys järjes-
tää koiravaljakko- ja kelk-
kasafareita, lumikenkä- ja 
pilkkiretkiä, poro-ohjelmia 
sekä kota- ja maastoruokai-
luita. Yritys aloitettiin ke-
säkuussa 2010, joten tänä 
vuonna tulee 10-vuotta yri-
tyksen toiminnan aloittami-
sesta. Juhlat pidetään heti 
kun maailman tilanne sen 
sallii.

-Meillä on ollut muka-
vasti kotimaisia asiakkai-
ta näinäkin päivinä. Ensim-
mäinen hiihtolomaviikko 
oli joulun ja uuden vuoden 
seudun kaltainen. Kotimais-
ten vierailijoiden paljous toi 
hyvää mieltä ja toivoa tule-
vaan. Myös meneillään ole-
valle hiihtolomaviikolle on 
tullut varauksia ja hyvinkin 
lyhyellä varausajalla olem-
me saaneet asiakkaiden toi-
mesta huskyja vetämään 
heitä reessä ja se on ilostut-
tanut koiria sekä koko tar-
han väkeä. Tiistaina 2.3. 
saapui ohjauskyltit, jotka 
laitetaan Syötteen alueel-
le helpottamaan tarhamme 
löytymistä Oksanperälle, 
kertoivat yrittäjät Johanna ja 
Janne Määttä. 

Koiratarhassa on tällä 
hetkellä 92 huskya, nuorim-
mat täyttivät 28.2. Kaleva-
lan päivänä neljä kuukautta 
ja vanhin koira on 13- vuoti-
as. Viikonloppuisin on yksi 
valjakollinen koiria ollut 
ajeluttamassa lapsia Oulus-
sa, Nallikarin Talvikylässä, 
muut ovat töissä kotitarhal-
la.

Johanna Määttä kertoo, 
että kummi- eli ystäväkoira 
toiminnasta on muodostu-
nut ihana yhteisö. 

-Osa kummeista on käy-
nyt paikan päällä. Paljon 
vaihdetaan kuulumisia kuu-
kausikirjeiden lisäksi. Mo-
net haluavat juuri ajankoh-
taista tietoa ”huskynsa” 
päivistä. Helpointa on ollut, 
kun olemme saaneet kum-
min puhelinnumeron niin 
olemme voineet lähettää 

watsapp viestinä kuvia, 
tekstejä ja videoita. Kiitolli-
sia olemme kaikkien ystävi-
emme toiminnasta, viestit-
tää Määttä. 

”Vauhdikas koiravaljak-
koajelu hiljaisessa tunturi-
maisemassa on elämys, joka 
Syötteellä vierailevan kan-
nattaa kokea”. HT

Uudet opasteet helpottavat huskytarhalle osaamista.Maaliskuun ennusteet revontulien katseluun näyttävät hyviltä.
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

•  Seulotut kivet, sepelit,  
 hiekat ym.
•  Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.
• Hiekoitushiekka.
• Maa-ainekset.

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

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai tilaa 
maa-ainekset rakentamiseen!Taivalkoski

040 531 8967
info@kuljetuslohilahti.fi
www.kuljetuslohilahti.fi

LaadukkaaT ja LuoTeTTavaT 
TavarankuLjeTus-, 

hakeTus- ja nosTopaLveLuT

nosTopaLveLuT 
rakennusTyömaiLLe 
ja korkean paikan 

huoLToTöissä 
hyväLLä kaLusToLLa

Syötteen tapahtumat:
www.syote.fi/tapahtumakalenteri

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www. 

pudasjarvi- 
lehti.fi

Kauppa, josta löytyy kaikkea saman katon alta
Pudasjärven keskustassa toi-
miva M-Tavaratalo on moni-
puolinen kauppa- ja palvelu-
keskus. Elintarvikepuolelta 
löytyy pitkä liha- ja kalatiski 
sekä grilli. Rauta-, taloustava-
ra-, tekstiili-, jalkine- ja vapaa-
ajan osastot sisältävät todella 
monipuoliset valikoimat ko-
dinkoneet mukaan lukien.

-Kauppaa tällä paikalla 
on tehty vuodesta 1924 alka-
en. Ranuan perheelle yritys-
toiminta siirtyi vuonna 1986, 
isä Joukon aloittaessa kaupan 
pitämisen, Tapani Ranua ker-
too.

Vuodesta 2007 yrityksen 
ovat omistaneet veljekset Ta-
pani, Jyrki ja Jari Ranua.

Kassojen yhteydessä toi-

mivan Matkahuollon kaut-
ta kulkevien pakettien määrä 
on viime aikoina lisääntynyt. 
Koronaepidemialla lienee tä-
hän oma osansa.

-Myynti on jatkunut tasai-
sena poikkeusoloissakin ja 
meillä on turvallista asioida. 
Nyt on talvituotteiden seson-
gin aikaa. Liha- ja kalatiskim-
me lienee Pohjois-Suomen 
pisin, kannattaa tulla tutustu-
maan ja ostoksille, Tapani Ra-
nua toteaa M-tavaratalon mo-
nipuolisuudesta.

Hän uskoo liikkeen valoi-
saan tulevaisuuteen ja lupaa 
valikoimien jatkossakin säi-
lyvän monipuolisina periaat-
teella ”kaikki tarvittava löy-
tyy saman katon alta”. MTR

Mökkiläisyhdistys tukee alueen yrittäjiä jäsenetuuksien avulla
Syötteen mökkiläisyhdistys on miettinyt jäsenten aktivoin-
ti- ja palvelutoimia koronan rajoittaessa toimintaa. Jäsen-
määrä kasvaa koko ajan, mikä kertoo, että yhdistyksen toi-
mintaan luotetaan.

Hallitus on ottanut jäsenille jäsenkortin käyttöön. PDF-
versiona puhelimeen tallennettuna tai tulostettuna jäsen-
kortti on käytössä heti jäsenmaksun maksettua. Kortti 
lähetetään sähköpostilla. Olemme päivittäneet yhteistyö-
kumppaneiden etuuksia jäsenille. Jäsenkorttia näyttämäl-
lä edun tarjonnut yrittäjä/toimija voi tarkistaa oikeuden 
etuun. Etuuksia tulee koko ajan lisää ja niistä tiedotetaan 
jäsenille. Yhdistyksen hallitus haluaa kannustaa jäseniä 

hyödyntämään alueen yrittäjien palveluja ja tukea yrittä-
jiä ja toimijoita hankalana korona-aikana.

Mikäli jäsenkorttiasia toimii tämän vuoden aikana toi-
votulla tavalla, mietitään teknisesti mahdollisesti parem-
pia ratkaisuja ja etuuksien laatua ja laajuutta. Jäsenetuus-
tarjouksia yhteistyökumppaneilta otamme vastaan koko 
ajan.

Syötteen mökkiläisyhdistyksen vuosikokous pyritään 
pitämään tämän kevään aikana. Seuraamme koronarajoi-
tuksia ja ilmoitamme asiasta piakkoin.

Viime syksynä poistunut veneiden säilytysoikeus Naa-
mankajärven rannalla puhututtaa edelleen jäsenistössä. 

Kevään kuluessa tulee saada kaikkia osapuolia tyydyttä-
vä ratkaisu asiaan.

Kaivosasiat ovat edelleen ajankohtaisia ja yhdistykses-
sä seurataan viikoittain asioiden, varauksien ja malminet-
sintälupien edistymistä. Yhdistyksen hallituksella on jä-
senistön vuosikokouksessa antama valtuutus reagoida 
nopeastikin asioihin, mikäli kaivosasiat uhkaavat vapaa-
ajanasutusta tai ympäristöä. 

Katri Virtanen/pj
Syötteen Mökkiläisyhdistys ry

Hiihtolomalaisetkin löytävät M-Tavaratalon runsaasta valikoimasta tarvitsemansa tuotteet. 

Matkahuollon asiamiespisteessä Martti Haapalaa palvele-
massa kauppiasyrittäjä Jari Ranua ja Leena Tamola. 

Kauppiasyrittäjä Tapani Ranua ja elintarvikemyyjä Tanja Ala-
talo palvelemassa pitkällä liha- ja kalatiskillä sekä grillillä. 

Myyjä Eeva Kälkäjä esittelee talvisesonkituotteita mm. 
pulkkia ja liukureita.
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PALVELUHAKEMISTO
Alko
     •  Pudasjärvi 020 711 2843
     •  Taivalkoski 020 711 2847
 •  Noutopistepalvelu  
  Syötekylän Kauppa
          0440 322 652

Ambulanssi Hätänumero 112

Apteekki
   •  Taivalkoski 040 480 8000
   •  Pudasjärvi 08 821 185
    • Pudasjärven apteekin
        palvelupiste, Syötekylän Kauppa
         0440 322 652
 • Ranuan apteekin  
  apteekkikaappi ja  
  e-reseptilääkkeet  
  Tunturi Market Iso-Syöte
         044 083 8668

Avainpalvelupisteet
   • Syötteen keskusvaraamo  
  040 777 1800 
   •  Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
    • Niilo Sarajärvi 0400 398 771
   • Metsähallitus varaustuvat
      luontokeskus 0206 39 6550 
    •  S-H Koristus 040 587 5051

Automyynti, -korjaamot ja varaosat
    •  Syötteen Automyynti 
  040 665 0205
    •  Autokorjaamo Pasi Kummala
        0400 198 382
    •   Autohuolto J. Kivelä
        040 172 7900
    •   Autotarvike K&J Oy 
        040 731 6352
    •  Iso-Syöte Auto ja Rengas Oy
      0400 418 655

Autopesupalvelut
    •  Pudas-Kone Oy 
         08 822 415

Caravan alue
 • Syöte Experience Oy
       Iso-Syöte 050 476 3606
 • Pikku-Syöte Caravan
         08 815 4000

Hammashoitola
    •  Pudasjärvi 08 5875 6656
    •   Taivalkoski 040 860 9006

Hevospalvelut/Ratsastusta
 •  Syötteen Hevospalvelut
  045 129 7140

Hinauspalvelut
    •  Ietin rattaat 
         0400 389 015
     •   Syötteen Maansiirto
         0400 374 259
     •   Esa Särkelä Ky
          040 581 0386
 •  Syötteen Rakennuspalvelu Oy 
  040 175 4008

Hotellit
     •  Tunturihotelli Iso-Syöte
          0201 476 400
    •   Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000
     •  KIDE Hotel by Iso-Syöte
        0201 467 474

Hostellit, retkeilymajat
    •   Syötteen Kyläyhdistys
          retkeilymaja 045 673 3418

Infopiste
 • LumiAreena/ 
  Syötteen keskusvaraamo
  08 823 400
 • Syötteen luontokeskus
  0206 39 6550

Kahvilat
     •   Tunturihotelli Iso-Syöte
  0201 467 400
 •    Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
 • KIDE Hotel by Iso-Syöte
          0201 476 474

 
    •   Hotelli Pikku-Syöte  
  takkasauna
         08 815 4000
   •    Paulin Mökit ulkoporeallas,
         avanto, karaoke,
        saunatupa ja savusauna
        08 838 105
    •  Savusauna Hakamajat
         040 505 7096
     
Siivouspalvelut
    •  ISM Service/ 
  Syötteen keskusvaraamo  
  08 823 400
  •  S-H Koristus Syöte
         040 587 5051 
   •  Syötteen siivous- ja
          huoltopalvelut 0400 124 945
    •  Hyvän Mielen Palvelut
         040 726 4272
 •  Syötteen  
  Rakennuspalvelu Oy  
  040 175 4008

Veikkauspiste 
  •  Tunturi Market Iso-Syöte
         044 083 8668

Taksit
  • Syötteen Taksit
          0200 964 46
   •  Iso-Syötteen taksimatkat
        0400 158 258
   •  Syötteen taksipalvelut
         0400 600 976

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

Tilausliikenne
    • Nevakivi Oy 08 822 052
     • STP Liikenne 0400 165 866
 • Honkasen Liikenne  
  0400 517 611 
 •  Saaga Travel 
  08 655 5100

Tonttimyynti
    • Metsähallitus/ 
  Laatumaan tontit
         0400 386 476,  
  0400 322 060
    • Pudasjärven kaupunki,
         040 826 6417
     •   Atte Särkelä 0440 893 280
    • Pauli Särkelä 0400 302 910

Välinevuokraus
Retkeily- ja melontavarusteet, 
maastopyöriä, lumikenkiä
 •  Syöte Rent & Safaris 
  045 200 0212
 • Taigavire,  
  Syötteen luontokeskus
  040 553 5469
   •  Hiihtokeskus Iso-Syöte
        0201 476 471

    •   Kelosyötteen Kotakahvio
          040 765 4202
   •    Rinnekahvila Pikku-Syöte
          050 303 9042
   •    Syötekylän Kauppa
          0440 322 652
     •   Syötteen luontokeskus,  
  Kahvila Korppi
         040 553 5469
   •  Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668
    •  Pärjä Ski Bistro&Suites
         0400 803 462
    •  Ravintola Tovaglia 
  050 535 3324
 •  Rinneravintola Romekievari 
  0400 202 3595  
  (laskettelukaudella)
 •   Pytky Cafe
   045 272 4441
 
Kalastusluvat
  • Kelosyötteen Kotakahvio
        040 765 4202
    •  Syötteen luontokeskus
         0206 39 6550
 •  Syötekylän Kauppa
       0440 322 652
 • Tunturi Market Iso-Syöte  
  (myös Kovalampi)
        044 083 8668

Kansallispuisto
   •  Syötteen kansallispuisto
         040 583 1608

Karttapalvelut
 •  Syötteen luontokeskus  
  0206396550 
 • Taigavire
  040 553 5469
 •   Tunturi Market Iso-Syöte
         044 083 8668

Kauneus- ja hyvinvointipalveluja
  •  Arctic Spa Beayty  
  Anna Sarajärvi
  040 530 999 

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

Kiinteistöhuolto
  •  Eija Parviainen 041 445 2890
    •  S-H Koristus 040 587 5051
 •   Hyvän Mielen Palvelut 
         040 726 4272
 • Pesiölä Oy 
  0400 389 170
 •  Syötteen Rakennuspalvelu Oy 
  040 175 4008

Kiinteistövälitys
 • Tunturi LKV 040 670 9766

Kiipeilyseinä
    •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

Kivikoruja
     •   Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
    •   Syötteen Eräpalvelut
         050 528 6441

Kokouspalvelut
   •  Pärjä Ski Bistro&Suites
        0400 803 462
    •   Tunturihotelli Iso-Syöte
        0201 476 400
    •  Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000
 • Kelosyöte Paulin Mökit Oy
  08 838 105
 •  KIDE Hotel by Iso-Syöte
         0201 467 474
    •   Syötteen Eräpalvelut
         050 528 6441
 •  Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400
     •    Syöte Rent & Safaris         
         045 200 0212

 • Taigavire, Syötteen luontokeskus
  040 553 5469

Kota-/eräruokailut
   • Tunturihotelli Iso-Syöte
         0201 476 400
 • Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
    •  Syötteen Eräpalvelut
         050 528 6441
 • Taigavire
  040 553 5469

Kuntosali
    •   Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
 • LumiAreena/KIDE kuntosali
  KIDE hotelli 0201 476 474
 •  Syötteen keskusvaraamo  
  08 823 400

Leirikoulut
    •  Hotelli Pikku-Syöte
       050 363 0999, 08 815 4000

Liikunta- ja Hyvinvointipalveluja
     •   Arctic Spa Wellness, Kalevalainen 
  jäsenkorjaus, yksilö- ja pienryhmä- 
  valmennus, ryhmäliikunnan ohjaus
      Leena Särkelä
       040 535 4535

Liinavaatepalvelut
  •  ISM Service/Syötteen  
  keskusvaraamo 08 823 400
 •  Syötteen siivous- ja
          huoltopalvelut 0400 124 945
     •   S-H Koristus 040 587 5051

Matkahuoltoasiamies
   •  M-Tavaratalo Pudasjärvi 
  0440 875 205             

Matkamuistot
    •   Tunturihotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
 •  Hiihtokeskus Iso-Syöte  
  0201 476 471   
 •   Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
   •  Kotakahvio Kivikoruja
          040 765 4202
 • Kahvila Korppi,  
  Syötteen luontokeskus
  040 553 5469
   •  Tunturi Market Iso-Syöte
         044 083 8668
    •  Pytky Cafe
         040 529 2317
   •  Vaaran Paja Juha Ronkainen  
  0400 160 615
 •  Syötekylän Kauppa
        0440 322 652

Majoitusvälitys
   •  Syötteen keskusvaraamo
         08 823 400

Matkailuyhdistys
   •  Syötteen Matkailuyhdistys
     040 560 0977

Moottorikelkka/-välinevuokraus
 •    Arcticson /Pohjosen poika
  040 708 6704
  (Syötekylän Kaupan piha)
  •     Syöte Rent & Safaris         
  045 200 0212

Mökkimajoitus
 •  Syötteen Mökit 
  0400 208 565

Ohjelmapalvelut
   •  Arcticson /Pohjosen poika
  040 708 6704
   • Hotelli&Safari Iso-Syöte
         0201 476 400
   • Hotelli Pikku-Syöte
        08 815 4000
    • Syötteen Eräpalvelut
        050 528 6441
   •  Syötteen Luontokeskus
         0206 39 6550
     • Syötteen keskusvaraamo
         08 823 400

 •  Taigavire
  040 553 5469
   • Hiihtokeskus Iso-Syöte
         0201 476 471

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

Polttoaineet
   • Syötekylän Kauppa
         0440 322 652

Porotilavierailut
    • Poro-Panuma  
   040 765 4210
    • Wirkkusen Porotila
         040 026 1253

Posti
   • S-market Pudasjärvi
          044 788 5640
    •   S-market Jokijussi
         Taivalkoski 010 763 3263
    •  Tunturi Market Iso-Syöte
          0440 838 668

Pudasjärven kaupunki
    •  040 826 6417

Pullon palautuskone
   • Tunturi Market Iso-Syöte
        044 083 8668

Rakennus- ja huoltopalvelut
    •  Syötteen Rakennuspalvelu Oy
          040 175 4008
   • Kota&Miehet Oy
        045 326 2441

Ravintolat
   •    Tunturihotelli Iso-Syöte/ 
  Ravintola Hilltop
         0201 476 400
    •  Hotelli Pikku-Syöte
        08 815 4000
   •  Kelosyötteen kotakahvila
        040 765 4202 
  •  Kahvila Korppi,  
  Syötteen luontokeskus
         040 553 5469
 • Pytky Cafe
  040 529 2317
   •  Pärjä Ski Bistro&Suites
         0400 803 462
    •   Ravintola Tovaglia 
  050 535 3324
   •    Tunturi Pub Iso-Syöte
         044 083 8668
   •   Rinneravintola Romekievari
         044 202 3595

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, 050 303 9042
    •  Välinevuokraus
         050 303 9042
    •  Hiihtokoulu
         050 303 9042
    •  Hissiliput
         050 303 9042

Ryhmävaraukset
    •  Tunturihotelli Iso-Syöte
       0201 476 400
    •  Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000
 •  KIDE Hotel by Iso-Syöte
            0201 467 474
    •  Syötteen Eräpalvelut
         050 528 6441
     • Syötteen keskusvaraamo
         08 823 400

Saunat
    •  Hanhilammen iso savusauna
         0201 476 400
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PU työrukkaset
•  54% polyesteri,  

46% polyuretaani
•  vettä hylkivä
•  CE CAT 1 EN 420

KF10125

990

Turvajalkine
AL HIT 9XL + S3 HRO
•  alumiininen varvassuoja
•  teräksinen naulaan- 

astumissuoja
•  koot 39-48

Talo täynnä upeita avajaistarjouksia!

ARVOMME 
TRAKTORIN!

Arvo varusteineen 4000 €. Osallistu arvontaan  
myymälässämme. Arvonta suoritetaan lauantaina 27.3.

PAT522O-2XS/5XL

99,-

Takki
•  takaa pidennetty malli
•  EN ISO 20471 luokka 2
•  koot: 2XS-5XL

A
D

A
M

II
T

TI

PAT555O-XS/XL

89,-

Housut
•  korotettu vyötärö
•  EN ISO 20471 luokka 1
•  koot: XS-XL

A
M

E
TI

S
TI

SH02310W

990

SK52085A-39/48

165,-

Katkaisu- 
laikka, 10 kpl
•  Ø 125 x 1,0 x 22 mm

ERA296 190
Polttoainesuodatin
•  tyyppi CAV296

Tuulilasinpesin
•  lasta + verkkopäällysteinen  

pesusieni
•  20 x 47 cm

TractionPro -kumikitkapohjalla 

erinomainen pito ja jousto!

100 ensimmäiselle 
ostavalle asiakkaalle 

KÄSIDESI kaupan päälle!Talvityövaatteet
•  100% polyesteri, 220 g/m²
•  veden- ja tuulenpitävä, hengittävä 
•  väri: fl.oranssi/musta
•  EN 343 vedenpitävyysluokka 3,  

hengittävyysluokka 1

/ pakkaus

Akkulaturi 12 / 4 A, 
Bluetooth
•  Bluetooth hallinta Victron-

Connect sovelluksen avulla
•  7-portainen automaatti- 

latausohjelma

BPC1204B79,-

FI232 190

THU001

Uusi myymälä 
AVATTU!
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AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

LAKIPALVELUA

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 
Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Kaikki isot ja pienet 

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

MAANRAKENNUSTA

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

pudasjÄrven 
Hautaustoimisto ja 
KuKKa KY, piHlaja 
toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

Yli 80-vuotiaiden ja heidän kanssaan asuvien omaishoitajien roko-
tukset ovat Oulunkaarella loppusuoralla. Kaikkia ryhmään kuulu-
via ei ole kuitenkaan tavoitettu useista yrityksistä huolimatta, joten 
Oulunkaaren henkilökunta jatkaa heidän tavoittamistaan. Kaikki yli 
80-vuotiaat rokotteen haluavat saavat rokotteen heti kun he varaa-
vat ajan tai heidät tavoitetaan muuten.

16-69-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat, ja 
70-80-vuotiaiden ja samassa taloudessa asuvien omaishoitajien ro-
kotukset alkavat maaliskuun puolivälissä. Tällä hetkellä henkilökun-
ta soittaa ja tarjoaa aikaa heille. Rokotusvuorossa olevien kannat-
taa vastata myös itselle tuntemattomiin numeroihin. Jos kuntalainen 
ei vastaa ensimmäisellä kerralla, henkilökunta yrittää tavoittaa uu-
destaan.

Koronaan liittyvää työtä tekevät työntekijät sekä ikäihmisten 

Koronarokotukset yli 80-vuotialle alkaneet

Yli 80-vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat 
omaishoitajat voivat nyt varata ajan soittamalla 
koronarokotusnumeroon. Myös lähiomainen voi 

varata ajan ikäihmisen puolesta. Toistaiseksi 
muut rokotusryhmät eivät voi itse varata aikoja.

asumisyksiköiden asukkaat ja henkilökunta ovat saaneet ensimmäisen 
rokotteen ja osa jo vahvistusrokotteenkin.

16-69-vuotiaista riskiryhmäläisistä ensimmäisenä ovat vuorossa 
henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaas-
ti altistava sairaus. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi elin- tai kan-
tasolusiirto, tietyt syövät, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea 
krooninen munuais- tai keuhkosairaus, kakkostyypin diabetes ja dow-
nin oireyhtymä. Sen, kuuluuko henkilö riskiryhmään, arvioi hoitava lää-
käri yhdessä Oulunkaaren muun henkilökunnan ja tarvittaessa Oys:n 
kanssa. Esimerkiksi syöpäpotilaiden rokotukset järjestetään niin, että 
ne sopivat ajallisesti yhteen mahdollisten syöpähoitojen kanssa.

Kela ei korvaa rokotusmatkoja, joten Oulunkaaren henkilökunta ei 
voi valitettavasti kirjoittaa taksilappuja. Rokotuksia järjestetään osassa 
kuntia myös iltaisin tai lauantaisin, jolloin omaisilla on paremmat mah-
dollisuudet huolehtia kuljetuksista.

Viimeisen viikon aikana Oulunkaarella annettiin noin tuhat roko-
tusta. Ensimmäisen rokotteen on saanut tällä hetkellä noin 2600 hen-
kilöä, ja toisenkin rokotteen saaneita on noin 380 henkilöä. Alueen 
kokonaisväkiluku on noin 26 200, kun mukaan lasketaan myös alle 
16-vuotiaat. Tällä hetkellä Suomessa ei ole suunniteltu alle 16-vuotiai-
den rokottamista. Rokotusmäärien tiedot päivittyvät parin päivän vii-

veellä. Rokotteita annetaan koko ajan sitä mukaa, kun niitä Oulun-
kaarelle saadaan.

Jos epäilee sairastavansa koronaa, tulee soittaa oman terveys-
aseman ajanvarausnumeroon. Rokotuskysymyksissä sen sijaan tulee 
soittaa kuntakohtaiseen koronarokotusnumeroon. Ajantasaista tie-
toa rokotusten etenemisestä saa muun muassa Oulunkaaren netti-
sivuilta, Facebook-tililtä ja paikallismedioista.

Vs. perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen jatkaa rokotuk-
siin liittyvän lisähenkilökunnan rekrytointia kevään ja kesän roko-
tuksia varten. Työntekijöitä tarvitaan tuolloin sekä puhelinpalveluun, 
ajanvaraustyöhön että itse rokotustapahtumiin.

Pudasjärven rokotusnumero
Rokotusnumeroista voi kysyä lisätietoja koronarokotuksiin liitty-
en. Myös saamansa ajan voi muuttaa tai perua. Tällä hetkellä ajan-
varauksia voivat tehdä soittamalla vain yli 80-vuotiaat ja heidän 
omaishoitajansa, muille ryhmille henkilökunta toistaiseksi soittaa 
kotiin ja tarjoaa aikaa. Pudasjärvi rokotusnumero 08 5875 5012 
ma-pe kello 8-9, paikkana Pudasjärven terveysasema/ neuvola. 

Oulunkaari tiedotus 
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Pudasjärvinen Ullamaria 
Stenius on vapaaehtoistyön 
konkari. Hän on toiminut 
muun muassa Rovaniemellä 
Mielenterveysyhdistyksessä 
ja Reumayhdistyksessä sekä 
muistiyhdistyksessä Lapissa 
ja nyt Oulun Seudun Muis-
tiyhdistyksessä. Muistisai-
raudet ovat tulleet tutuik-
si läheisten sairastumisten 
kautta. Steniuksen äidillä on 
jo pitkälle edennyt muisti-
sairaus.

Viimeisimmäksi hänen 
tuttavansa sai muistisaira-
usdiagnoosin. Steniuksen 
kokemuksen mukaan diag-
noosin saanut saattaa jäädä 
aivan yksin, ellei hänellä ole 
lähiomaisia huolehtimassa.

- Jos sairaus ei ole vie-
lä siinä vaiheessa, että tar-
vitsee kotipalvelua, sairas-
tunut voi tipahtaa kaiken 
ulkopuolelle, Stenius pa-
hoittelee.

Hän huomauttaa, että 
esimerkiksi puhelimessa an-
nettu ohje lääkkeen ottami-
seen ei välttämättä mene pe-
rille.

- Tai jos pyydetään muis-
tisairasta lähettämään kun-
taan vaikkapa jokin loma-
ke avun saamista varten, se 
luultavasti jää tekemättä, el-
lei sairastuneella ole ketään 
neuvomassa. Sairastunut ei 
muista tai ymmärrä.

Steniuksen mukaan olisi-
kin tärkeää, että muistisairas 
saisi tukea diagnoosin saa-
misesta lähtien. 

- Palveluverkon pitäisi 
ottaa sairastunut heti hoi-
toonsa. Muistisairaus etenee 
hyvin yksilöllisesti eikä yk-
sinäinen sairastunut välttä-
mättä osaa hakea apua, kun 
sitä tarvitsisi.

Stenius toivoo, että Pu-
dasjärvelläkin saataisiin 
enemmän vapaaehtoisia tu-
kihenkilöitä mukaan Muis-

tiyhdistyksen toimintaan. 
Oulun Seudun Muistiyh-
distys kouluttaa jatkuvasti 
uusia asiasta kiinnostunei-
ta vapaaehtoisia. Esimerkik-
si niin kutsutut muistikave-
rit auttavat muistisairauteen 
sairastunutta jatkamaan 
omannäköistä elämää. Yh-
dessä käydään ulkoilemas-
sa, ostoksilla, harrastuksissa 
tai vain jutellaan kahviku-
pin ääressä.

- Muistikaverit olisivat 
monelle sairastuneelle kor-
vaamaton tuki, Stenius sa-
noo.

Muistiyhdistykset tar-
joavat monenlaista tu-
kea ja apua sairauden al-
kuvaiheessa mutta myös 
sen edetessä. Ne järjestävät 
vertaistukiryhmiä ja tuki-
henkilötoimintaa myös lä-
heisille. 

Stenius myöntää, että ko-
rona on vaikeuttanut muis-
tiyhdistyksenkin toimintaa, 
mutta tuen tarve ei ole suin-
kaan vähentynyt, pikem-
minkin päinvastoin.

- Pudasjärvellä monet 
muistisairaatkin vanhukset 
asuvat kotona pitkien mat-
kojen takana, eikä kotihoito 
välttämättä käy kuin kerran 
päivässä.

Haasteena Stenius näkee 
myös sen, että huonokun-
toisenkin kotihoidossa ole-
van on vaikea päästä laitos-
hoidon tai palveluasumisen 
piiriin. Kriteerit ovat hänen 
mukaansa tiukat.

- Omaisilla on valtava 
huoli erityisesti nyt koro-
na-aikana kotona, vähäisen 
avun varassa asuvista muis-
tisairaista. Varsinkin yksi-
näiset, joilla ei asu sukulai-
sia lähellä, ovat heikossa 
asemassa. Muistiyhdistyk-
sen vapaaehtoiset voisivat 
myös tässä olla tärkeä kana-
va, jota kautta palvelut oli-

sivat tarkoituksenmukaisia 
ja toisaalta yksinäisyyttä ei 
olisi niin paljon. Kannustan 
kaikkia lähtemään mukaan 
toimintaan, Stenius sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan 
Muistiluotsin vapaaehtois-
työnkoordinaattorina toimi-
van Minna Kaltion mukaan 
kuka tahansa asiasta kiin-
nostunut voi lähteä mukaan 
muistiyhdistyksen vapaaeh-
toistoimintaan.

- Muistiyhdistys ja Muis-
tiluotsi järjestävät tarpeen 
mukaan koulutuksia eri ai-
heista, hän kertoo.

Pudasjärvelle on syksyllä 
tulossa muistivapaaehtois-
toiminnan peruskoulutus, 
jossa käydään läpi muisti-
sairauksia sekä valmenne-
taan muistisairaan ihmisen 
kohtaamiseen.

- Sen käytyään voi toimia 
esimerkiksi muistikaverina, 
Kaltio kertoo.

Hänen mukaansa vapaa-
ehtoisten panos muistiyh-
distysten toiminnassa on 
äärimmäisen arvokas. He 
varmistavat monipuolisen 

toiminnan muistisairaille ja 
heidän läheisilleen.

- Vapaaehtoiset voivat 
esimerkiksi ohjata ryhmiä, 
toimia emäntinä tai isänti-
nä muistikahviloissa tai aut-
taa yksittäisiä muistisairai-
ta ja heidän omaisiaan. He 
mahdollistavat asioita, jotka 
muuten jäisivät toteutumat-
ta. Esimerkiksi moni muis-
tisairas ei pääse ryhmään il-
man saattajaa.

Luonto lähellä -toiminta 
on yksi uusimmista toimin-
tamuodoista.

- Myös siihen tarvitaan 
vapaaehtoisia ja koulutusta 
on tulossa, Kaltio lupaa.

Vapaaehtoistoiminta on 
muistiyhdistyksille merki-
tyksellistä, mutta moni va-
paaehtoinen tuntee itsekin 
saavansa siitä paljon.

- Uusia ystäviä, vaihtelua 
arkeen, mukavia retkiä ja 
koulutuksia sekä kokemuk-
sen siitä, että voi auttaa, Kal-
tio listaa vapaaehtoisten ko-
kemuksia.

Pudasjärvi-lehti

Muistisairaudet lisääntyvät koko ajan  
- Pudasjärvellä kaivataan lisää vapaaehtoisia 

muistisairauteen sairastuneiden tueksi.

Muistisairauteen tukea

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
Minna Kaltioon, p. 044 784 434, minna.kaltio@osmy.fi
Nettisivuilta www.osmy.fi löytyy lisätietoa.

Ullamaria Steniuksen yhteinen hetki äitinsä kanssa.

Digiasiantuntija Hanna Pii-
lola.

Olen Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n uusi digiasiantun-
tija Hanna Piilola, puhelias, 
iloinen ja huumorintajui-
nen kainuulainen. Olen maa-
laisjärjellä varustettu äiti ja 
vaimo. Asumme perhee-
ni kanssa Kajaanissa, josta 
käsin hoidan näitä markki-
noinnin digivelhon hommia 
pääsääntöisesti etänä. Kou-
lutukseltani olen kauppatie-
teiden maisteri ja restono-
mi (YAMK). Vapaa-aikaani 
kuuluu vahvasti musiikki, 
teen parhaillaan pop- ja jazz-

laulututkintoa musiikkiopis-
tossa. Harrastuksiini kuu-
luvat geokätköily ja sitä 
kautta luonnossa liikkumi-
nen, penkkiurheilu ja käsi-
työt.   

Olen saanut innostuksen 
matkailualaan verenperin-
tönä isältäni, jonka innoitta-
mana minulla on yli 15 vuo-
den monipuolinen kokemus 
matkailualan erilaisista kehi-
tys- ja yhteistyöprojekteista. 
Viimeisimmäksi olen ollut 
myymässä, markkinoimassa 
ja toteuttamassa kansallisia 

Hanna Piilola aloitti maanantaina 1.3. 
digiasiantuntijana työt Pudasjärven Kehitys 

Oy:ssä. Hän esittelee itsensä ja työtään 
Pudasjärven kehityksen lähettämässä viestissä.

Digimarkkinoinnin 
kehittämiseen uusia mahdollisuuksia

ja kansainvälisiä kokouksia, 
kongresseja ja tapahtumia. 
Aiemmin urallani olen myös 
ollut kehittämässä Vuokatin 
ja Kainuun alueen matkai-
lutuotteita. Projektimaailma 
on minulle tuttua aiemmista 
tehtävistä. Minulla on lisäksi 
monialaista kokemusta liike-
toiminnasta ja yrittäjyydestä. 
Motivoidun erilaisten ihmis-
ten kanssa työskentelystä ja 
tiimeissä toimimisesta. Suu-
rin vahvuuteni on, että saa 
asiat tapahtumaan. Olen in-
noissani liittymässä mukaan 
Syötteen matkailualueen di-
gitaalisen asiakaspolun ke-
hittämishankkeeseen, jossa 
pääsen tekemään töitä Suo-
men eteläisimmällä tunturi-
alueella.     

Toivottavasti tapaamme 
kehittämishankkeen tii-
moilta mahdollisimman 

pian kasvotustenkin!  

Hanna Piilola 
digimarkkinoinnin 
kehittäjä, Pudasjärven 
Kehitys Oy

Oulun Maa- ja kotitalo-
usnaisten uutena toimin-
nanjohtajana aloittaa tou-
kokuun alussa FM Heini 
Iinatti. Uudessa tehtäväs-
sään hän kehittää, johtaa ja 
hallinnoi Maa- ja kotitalo-
usnaisten toimintaa Pohjois-
Pohjanmaalla valtakunnalli-
sen strategian mukaisesti.

Pääaineenaan ympäris-
tösysteemien biofysiikkaa 
opiskellut Iinatti on täyden-
tänyt ympäristöalan korkea-
koulututkintoaan maaseu-
dun kehittäjän, ammatillisen 
opettajan, yritysneuvojan, 
sosiaali- ja terveysalan sekä 
yritysjohtamisen tutkinnoil-
la.

Hän on toiminut aiem-
min muun muassa ympä-
ristöinsinöörin tehtävissä 
teollisuudessa ja ympäristö-
tarkastajana Oulun kaupun-
gilla. Uuteen työhönsä hän 
siirtyy ProAgria Oulun han-
kekoordinaattorin, yritys-
asiantuntijan ja tiimiesimie-
hen tehtävistä.

-Osaamiseni tukee Maa- 
ja kotitalousnaisten stra-
tegiaa ja visiota maistu-
vasta, monimuotoisesta, 
kestävästä ja elinvoimaises-
ta maaseudusta kaupun-
keja unohtamatta. Myös 
kiinnostuksen kohteeni ja 
arvomaailmani ovat linjassa 
asiantuntijajärjestön toimin-
ta-ajatuksen kanssa. Asun 
maaseutumaisessa ympä-
ristössä kaupungin kupees-
sa. Harrastan puutarhanhoi-

Heini Iinatti Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtajaksi

toa, hevosia, koiria, kanoja 
ja lampaita sekä luonnos-
sa liikkumista, sienestystä ja 
marjastusta. Omista ja koti-
maisista raaka-aineista itse 
valmistettu ruoka on per-
heellemme sydämen asia, 
kertoo Iinatti.

Maa- ja kotitalousnai-
set on valtakunnallinen ja 
kansainvälisesti linkitty-
nyt asiantuntijajärjestö, jon-
ka keskeistä työtä on ruo-
ka- ja ravitsemusosaamisen 
edistäminen, maiseman- ja 
luonnonhoidon kehittämi-
nen, yrittäjyyden tukemi-
nen sekä järjestötoiminta ja 
yhteisöllisyyden vahvista-
minen.

Oulun Maa- ja kotitalous-
naiset toimii osana ProAgria 
Oulua. Pohjois-Pohjanmaal-
la työskentelee noin 80 asi-
antuntijan verkosto.

Pudasjärvi-lehti

Heli Iinatti kertoo, että 
omista ja kotimaisista raa-
ka-aineista itse valmistettu 
ruoka on sydämen asia.

Hannele Pöykiö.

Oulunkaaren yhtymähalli-
tus valitsi keskiviikon ko-
kouksessaan Oulunkaaren 
vanhuspalvelujohtajaksi ou-
lulaisen Hannele Pöykiön. 
Pöykiö on hoitanut viransi-
jaisuutta jo pari vuotta Mat-
ti Vähäkuopuksen siirryttyä 
Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin palvelukseen. Ai-
emmin Pöykiö on toiminut 
muun muassa Iin hoiva- ja 
asumispalvelujen palvelu-
esimiehenä. Koulutukseltaan 
Pöykiö on hallintotieteiden 
maisteri ja erikoissairaanhoi-
taja. Varalle valittiin oululai-
nen Hanna Siltakoski. 

Henkilöstöpäällikön vir-
kaan yhtymähallitus valitsi 
oululaisen Sanni Saglamerin. 
Saglamer on työskennellyt ai-
emmin muun muassa Oulun 
kaupungilla henkilöstöasian-
tuntijana, ja koulutukseltaan 
hän on kasvatustieteen mais-
teri. 

Oulunkaarella on aiem-
min ollut erikseen hallinto-
johtajan ja henkilöstöpääl-
liköiden virat. Muutaman 

Vanhuspalvelujohtajaksi 
Pöykiö, henkilöstö-
päälliköksi Saglamer 

viime vuoden ajan tehtävät 
olivat kuitenkin yhdistettynä 
samaan virkaan.  Hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja Juha Torvi-
sen siirryttyä Oulun kaupun-
gille virka on päätetty jälleen 
jakaa, ja virkatehtävien muu-
tos tulee valtuuston käsitte-
lyyn maaliskuun lopulla. Vt. 
hallinto- ja henkilöstöjohtaja-
na toimii Mirja Klasila.   

Oulunkaari tiedotus 
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Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa torstaina 25.2. kuul-
tiin Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osahankkeen 
asiantuntija Katja Vähäkuopuksen esittely POPsote-hank-
keen hyte-osahankkeesta. Sen tarkoituksena on tukea hyvin-
vointijohtamisen hyvinvointityön kehittämistä Tulevaisuuden 
sote-hankkeen kehittämisohjelmissa ja hankealueen kunnissa. 
Hankkeen tarkoituksena on edistää palvelujen ihmislähtöisyyt-
tä, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä ja 
hyvien käytäntöjen käyttöönottoa. Samalla vahvistetaan toi-
minta-alueiden monialaista verkostoyhteistyötä sekä järjestö-
jen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen asiantuntijoiden ja alueellisten kehittäjien tehtä-
vänä on edistää yhteistyötä siten, että kuntalaiset saavat tar-
vitsemansa avun, tuen ja palvelun mahdollisimman varhain, 
helposti ja nopeasti. Sovittamalla maakunnallisella tasolla yh-
teen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää toimintaa, palveluja 
johtamista he auttavat yhteistyön suunnittelussa ja toteutuk-
sessa sekä osallistuvat hyvinvointijohtamiseen liittyvien asia-
kirjojen valmisteluun.

Kuntalainen hyötyy hankkeesta siten, että heillä on pa-
remmat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa sote-keskusten 
palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kuntalaisella on käytös-
sä sote-keskus, jossa ymmärretään nykyistä paremmin hänen 
koko elämäntilanteensa. Mahdollisuus nopeaan tukeen, apuun 
ja palveluun varhaisemmin, helpommin ja nopeammin. 

Vanhustyöryhmä
Vanhustyöryhmän puheenjohtaja Paula Soronen kertoi työ-
ryhmän kokoontuvan maaliskuun aikana suunnittelemaan tu-
levaa työskentelyä. Tärkeää on koronapandemian aikana antaa 
työskentelyrauha vanhustyöntekijöille. Valiokunnan keskuste-
lussa nousi vahvasti esille vanhusten hyvä asuminen ja miten 
sitä voitaisiin tukea nyt ja tulevaisuudessa.

Kuntastrategia
Valiokunta painotti kuntastrategian päivityksessä huomion 
kiinnittämistä asiakirjan luettavuuteen. Asiat tulee esittää sel-
kokielellä ja ymmärrettävästi. Valiokunta nosti esille Pudasjär-
ven vahvuudet: luonto ja sen tuomat mahdollisuudet harrastaa 
ja liikkua Pudasjärvellä, ystävälliset ihmiset, yrittäjäystävällisyys 
sekä vakituisen ja vapaa-ajan rakentamiseen tarjottavat puit-
teet. Etätyöskentelymahdollisuuksien ja kakkosasumisen ke-
hittäminen on huomioitava kuntastrategiassa. Numeraalisten 
tavoiitteiden sijasta on otettava käyttöön laadulliset tavoit-
teet. Perusajatuksena valiokunnalla on, että Pudasjärvi pitää 
huolta ihmisistä vauvasta vaariin. Hyvinvointivaliokunta jatkaa 
asian käsittelyä vielä maaliskuun kokouksessa.

Kurenkartano
Tammikuun hyvinvointivaliokunnan kokouksessa tuotiin esil-
le Kurenkartanon tilanne, jossa tilanpuutteen takia oli van-
huksia sijoitettu väliaikaisesti väestösuojaan. Asia vietiin heti 
Oulunkaaren kuntapalveluiden tietoon. Tapahtuneeseen saa-
tiin selvitys ja tilanne on korjattu. Väestösuoja ei ole enää asia-
kaskäytössä.

Sointu Veivo

Hyvinvointivaliokunnassa 
hanke- ja 

strategia-asiaa

Pudasjärven Vasemmistolii-
ton osaston johtokunta ko-
koontui sunnuntaina 28.2. 
vahvistamaan kuntavaa-
lien ehdokkaita, joita ovat 
tällä hetkellä; Honkanen 
Erkki, Ikonen Eija (sitoutu-
maton), Kortesalmi Pent-
ti, Ojala Teemu, Puurunen 
Taisto, Tihinen Antti ja Tihi-
nen Paavo. 

Johtokunta myös kävi 
laaja-alaisen keskustelun, 
jonka pohjalta linjattiin tule-
valle valtuustokaudelle ta-
voitteita, jotka ovat hyväksi 
Pudasjärvelle ja pudasjärve-
läisille.

Joustava kunta 
Pudasjärven kunta, niin 
kuin koko maamme on sel-
keästi rakennemuutosten 
aluetta. Muutoksia tapah-
tuu työelämässä, kuntamme 
väkirakenteessa, ikäraken-
teessa, maalla, vedessä ja il-
massa. Muutosten aikana ja 
ennen muutoksia tärkein-
tä kunnan ja kuntalaisten 
kannalta on se, että päättäjät 
katsovat vahvasti tulevai-
suuteen, kuitenkin seisoen 
vakaasti jalat maassa nyky-
hetkessä.

Huolehditaan  
ihmisistä nyt ja  
huomenna
Koronan aiheuttamia muu-
toksia tulemme ihmette-
lemään vielä pitkään tu-
levaisuudessa. Aikamme 
suurin suunnan muutos on 
nyt käynnissä, pahoinvoin-
ti on lisääntynyt nuoris-
ta kokeneempiin. Yksinäi-
syys ja eristäytyneisyys on 
vaikuttanut ennen kaikkea 
mielenterveydelliseen ter-
veyteen. Pudasjärven Va-
semmistoliitto haluaa olla 
vastuunkantajana ennalta-
ehkäisevässä ja korjaavassa 
mielenterveystyössä. Rahoi-
tusta täytyy lisätä henkisen 
pahoinvoinnin torjuntaan, 
sekä jo ilmenneiden ongel-
mien korjaamiseen. 

Yrittäjyyden ja  
työpaikkojen luontia 
edesautettava
Työllisyyden ja työpaik-
kojen syntymisen suhteen 
näimme ehdottomasti suu-
rimpana voimavarana mat-
kailun kokonaisuudessaan. 
Koronan tuoma kotimaan 
sisäinen matkailu on osoit-

tautunut Pudasjärven 
alueella lisääntyväksi ja 
voimistuvaksi trendiksi. Ve-
sistömatkailu on Pudasjär-
ven alueella jokseenkin vä-
hän hyödynnetty toimiala, 
vaikka kuntamme alueel-
la on upeita vesistöjä - niin 
tasamaalla kuin myös vaih-
televimmissa maastoissa. 
Matkailun edistämiseen ja 
työpaikkojen syntymiseen 
kuntamme alueella on käy-
tettävä aikaa ja resurssia, 
jotta saamme hyödynnettyä 
luontaisia voimavarojamme 
parhaamme mukaan.

Työmarkkinoiden ra-
kenteellisissa uudistuksissa 
kuntamme pitää myös py-
syä ajanhermolla. Tällä het-
kellä metsäteollisuus kaik-
kinensa on iso työllistäjä 
Pudasjärven alueella ja isot 
tehdasinvestoinnit lähialu-
eelle, kuten Kemiin, lisäävät 
työvoiman tarvetta. Metsä-
teiden teko, maaston muok-
kaus, metsänhoito, puun 
keräys ja kuljetus vaativat 
työvoimaa, jonka vähäisyy-
destä on puhuttu jo vuosia. 
Uudelleenkoulutus ja kou-
lutus ylipäätänsä täytyy 
nostaa keskusteluun ja pää-

töksentekoon, jotta voimme 
turvata osaamisen ja työ-
voiman työvoimavaltaisille 
aloille ja tätä kautta mahdol-
lisuuden elinvoimaisuutem-
me kehittymiselle. 

Pakkopullalla ei  
paljoa voiteta
Kunnan työllisyyspalve-
luiden järjestämiseen pitää 
löytyä ihmislähtöinen nä-
kökulma, eikä säästösyyt, 
joilla pyritään välttämään 
”sakkomaksuja” joita kun-
ta maksaa pitkäaikaistyöttö-
mistä. Ihmisiä ei pidä pakot-
taa palveluiden piiriin, vaan 
henkilöiden osallistuminen 
pitää perustua vapaaehtoi-
suuteen ja halukkuuteen 
osallistua tuotettujen palve-
luiden piiriin. Ihmislähtöi-
syys, sitä Vasemmistoliitto 
peräänkuuluttaa!

Oikeus hyvään elämään 
kuuluu kaikille!

Pudasjärven  
Vasemmisto/Antti Tihinen 

Pudasjärven Vasemmistoliitto vahvisti 
kuntavaaliehdokkaita

KoKous
la 6.3. perutaan 

koronarajoitusten seurauksena.
Sihteeri

ervastinseudun 
metsästysseura ry:n 

sääntömääräinen
MYYDÄÄN

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 
€ + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset 
ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettu-
na osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoit-
taa yhteystietosi ja henkilötunnuksesi laskutusta varten.

Myydään Volvo V40 vm. -99 
varaosiksi. P. 041 728 0831.

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana Suojakujalla 
rivitalokaksio 58 m2. Vuok-
ra 550 €/kk + sähkölämmitys. 
Heti vapaana. Yhteydenotot 
numeroon 040 594 2368.

Vuokrattavana saunallinen 
kaksio 54 m2, muuttovalmis, 
rauhallinen sijainti. P. 0400 
150 442.

Pudasjärven huoltosuhde, luku, joka kertoo kuinka monta työ-
voiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti, on 
huonontunut vuosi vuodelta. Pääsyy tähän lienee Pudasjärven 
ikärakenne, jossa nähdään selvästi väestön ikääntyminen. Tämä 
kehitys jatkuu, jos suuntaa ei saada käännettyä.

Pudasjärvellä on tehty monia hyviä toimia niin nykyisten 
asukkaiden palveluiden parantamiseksi, kuin uusien asukkaiden 
houkuttelemiseksi paikkakunnalle. Valitettava tosiasia kuitenkin 
on, etteivät toimet ole riittäneet.  

Pudasjärvellä on hirmuisen hyvin monet asiat, on luontoa, 
riittävät peruspalvelut, koulut, uimahalli ja perusliikuntatilat. Sil-
ti on nähtävissä, että kaupunki on väestönkehityksen suhteen 
muuttotappiolla. Miksi Pudasjärvelle ei muuteta, vaikka elinolo-
suhteet olisivat hyvät? Näkemykseni mukaan syy tähän on se, 
minkä moni jo tietääkin, ettei ole työtä! 

Tästä päästään itse asiaan, mielestäni kaupungin pitää nyt pa-
nostaa kaikki paukut siihen, että Pudasjärvelle saataisiin ”luotua” 
työpaikkoja. Tulisi selvittää mikä houkuttelee yrityksiä, yrityksi-
en perässä tulee tekijöitä. Pudasjärveltä voi löytyä myös hienoja 
uusia innovaatioita ja kehitysideoita, joita mielestäni kaupungin 
pitäisi tarkastella enemmän ja tukea innovaatiotoimintaa. Eivät 
nykyisetkään yritykset ole tyhjästä pitäjään putkahtaneet vaan 

niiden takana on idea ja ajatus. Matkailuun kannattaisi panostaa 
muutenkin, kuin Syötteen osalta, vaikka massa turismia ei saa-
taisikaan aikaiseksi, Pudasjärvellä on hienoja luontokohteita yl-
lin kyllin.

Paljon on puhuttu kylien kehittämisestä ja elävänä pitä-
misestä, mikä on hyvä asia ja kehittämisen paikka. Kuitenkaan 
mielestäni ei kuitenkaan ole väliä ovatko työpaikat keskustas-
sa, Syötteellä, Puhoksella tai jollakin muulla kylällä. Kaikki uudet 
työpaikat vievät koko kaupunkia parempaan suuntaan. 

Työpaikkojen ”luominen” ja yritysten paikkakunnalle hou-
kutteleminen auttaisivat moneen ongelmaan, syntyisi positii-
vinen kierre. Olisi enemmän verotuloja -> enemmän rahaa -> 
parempi vanhustenhoito, lapsille ja nuorille enemmän rahaa kou-
lutukseen ja harrastuksiin, panostusta ehkäisevään mielenterve-
ys- ja päihdetyöhön. Ehkä se jäähalli/monitoimi-
halli/keilahallikin olisi mahdollinen, kun kyseisille 
tiloille olisi käyttäjiä.

Tiina Honkanen
ehdolla kunnallisvaaleissa
SDP (sitoutumaton)

Hyvinvointia Pudasjärvelle

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

PUDASJÄRVI -lehti
UUDET YHTEYSTIETOMME 

1.1.2021 LäHTIEN:
ILMOITUKSET: 

KalevaMedia, Kimmo Patosalmi
p. 0400 266 556, 

kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

PääTOIMITTAJA: 
VKK-Media Oy, Heimo Turunen, 

p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

SIVUNVALMISTUS: 
VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo

p. 050 382 6585, ilmoitukset@vkkmedia.fi

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  PUDASTORILLA.
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Pudasjärven Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsi-
nainen edustajiston kokous pidetään 8.4.2021 klo 17.00 
Pudasjärven Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Toritie 
1, 93100 Pudasjärvi. Edustajiston kokouksessa käsitellään 
sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle 
kuuluvien asioiden lisäksi Pudasjärven Osuuspankin halli-
tuksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta 
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osakeyhtiölaista, osuus-
kuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 
Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun 
lakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Pudasjärven Osuuspankin hallitus on 14.1.2021 kokouk-
sessaan asettanut määräpäivän 1.4.2021, johon mennessä 
edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava, onko hän 
osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyh-
teyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen 
edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys ko-
koukseen osallistumiselle. 

Suoraan Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi 
valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3)  muuta jäsentä. 
Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestykses-
sä saman asiamiehen edustamien edustajiston jäsenten 
yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa 
(1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yh-
teenlasketusta äänimäärästä. 

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen  
pääasiallinen sisältö:
Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seu-
raava;
13 § Edustajiston kokoukset
•	 poistetaan	määräys	 siitä,	 että	 edustajiston	 kokous	 voi-

daan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväk-
si muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin 
kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi 
määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toi-
mialueella 

•	 lisätään	määräys	hallituksen	oikeudesta	päättää	ennak-
koilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään 
mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.

•	 lisätään	määräys	 siitä,	 että	 kokoukseen	 osallistuminen	
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokouk-
seen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä. 

•	 lisätään	täsmennys	siitä,	että	postiennakkoäänestykses-
sä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on 
jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen 
jäsenenä. 

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille
•	 tehdään	lisäyksiä	kokouskutsussa	mainittavista	asioista	
16 § Hallintoneuvosto
•	 poistetaan	 määräys	 siitä,	 että	 osuuspankin	 hallituksen	

jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävän-
sä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana. 

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutok-
sia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutok-
sen keskeinen sisältö:
4 § Vaalikelpoisuus
•	 poistetaan	määräys	siitä,	että	hallintoneuvoston	ja	halli-

tuksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän 
päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen
•	 tehdään	 lisäys	 siitä,	 että	 vaalin	 tuloksena	 ilmoitetaan	

myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut 
valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluon-
teisilla muutoksilla kokonaisuu-dessaan niin, että samaa 
vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman 
vaalipiirin tilanteissa.  
 
Kokousasiakirjat 
Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat sekä hallituksen eh-
dotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 
muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 26.2.2021 alkaen 
pankin pääkonttorissa osoitteessa Toritie 1, 93100 Pudas-
järvi. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Inter-
net-verkkosivuilla www.op.fi/pudasjarvi. 

Pudasjärvellä, 14. päivänä tammikuuta 2021

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus

ILMOITUS PUDASJÄRVEN 
OSUUSPANKIN JÄSENILLE

PUDASJARVI.FI

HULHAVANAHON ASEMAKAA-
VAN OSITTAINEN MUUTOS
Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta sekä mah-
dollisuudesta lausua mielipide osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta

Hulhavanahon asemakaavan osittainen muutos 
koskee tiloja Kytöaho 615-408-55-54, Syötteenpiha 
615-408-55-50, Lisähonkala 615-408-55-60 ja Hon-
kala 615-408-55-8. Kaavoitettavat alueet sijaitsevat 
Ahdinkujalla, Rometiellä ja   Pärjänkievarintiellä. 
Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistaji-
en välisiin maankäyttösopimuksiin. Myös muilla 
suunnittelualueen maanomistajilla on mahdolli-
suus liittyä kaavoitukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 
§:n mukaisesti nähtävänä internetissä  
www.pudasjarvi.fi sekä kaupungintalon asiakas-
palvelupisteessä 04.03. 2021 − 06.04.2021.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
ta pyydetään lähettämään viimeistään 06. 04. 2021 
mennessä kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 
Pudasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 
tekninen toimisto, PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi, 
puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 01.03.2021 
Kaupunginhallitus

Tukea yhdistysten yleishyödyllisiin  
kone-, laite- ja kalustohankintoihin sekä 
pienimuotoiseen rakentamiseen!
Oulun Seudun Leader käynnistää Palveluiden kehittäminen – ja 
digitalisaation edistäminen - teemahankkeen alahankehaun.  Ala-
hankkeiden teemana on yhdistysten palveluiden kehittämiseen 
ja digitalisaation edistämiseen liittyvät pienet investoinnit 
sekä pienimuotoinen rakentaminen. Hakukelpoisia hakijoita 
ovat Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella toimivat rekiste-
röidyt yhdistykset ja seurat. Alahankkeiden kokonaiskustannusar-
vio voi olla 1000–8000 euroa, josta tukitaso on 60 % kokonais-
kustannuksista. Talkootyö hyväksytään yksityiseksi rahoitukseksi, 
mikäli tuen kohteena on rakentaminen. Mahdollinen tuki voidaan 
myöntää vain tukipäätöksen jälkeen tehdyille investoinneille. 
Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin paikallis-
ta kehittämisstrategiaa 2014–2020. Hankkeiden valinnasta päät-
tää Oulun Seudun Leader ry:n hallitus. 
Alahankehaku on auki 8.3.-15.4.2021. Paperinen hankehakemus 
liitteineen tulee toimittaa 15.4.2021 mennessä. Hakemuslomak-
keet, alahankkeiden valintakriteerit sekä tarkempi ohjeistus löyty-
vät osoitteesta www.oulunseudunleader.fi. 
Lisätietoja  
Elina Seppälä  
p. 040 845 5618 
elina.seppala@oulunseudunleader.fi

 Yhdistysten pieninvestoinnit 1 

Teemahanke  

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

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

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

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

Lisätietoja   

Elina Hietanen 

elina.hietanen@oulunseudunleader.fi  

tai puhelimella 040 845 5618 

www.oulunseudunleader.fi 
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Yli 80-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat 
omaishoitajat 
Rokotukset ovat loppusuoralla. Jos ei ole vielä saa-
nut rokotusaikaa, sen voi varata soittamalla Pudas-
järven koronarokotusnumeroon. Myös lähiomainen 
voi varata ajan ikäihmisen puolesta.
16-69-vuotiaat riskiryhmäläiset
Rokotukset jatkuvat. Toistaiseksi henkilökunta soit-
taa kotiin ja tarjoaa aikaa.
70-80-vuotiaat (myös 70-80-v riskiryhmät) ja 
heidän kanssaan asuvat omaishoitajat
Rokotukset alkavat maaliskuun puolivälissä. Kunta-
laisten ei tarvitse vielä tehdä mitään.
Pudasjärven rokotusnumero 08 5875 5012 
Ma-pe klo 8-9. Lisätietoja ja saadun ajan muuttami-
nen. Ajanvarauksia toistaiseksi vain yli 80-vuotiaille 
ja heidän omaishoitajilleen.  

Yli 80-vuotiaat 
pudasjärveläiset voivat 
varata koronarokotusajan

oulunkaari.com

PUDASJARVI.FI

KUNTALAISKYSELY 
KAUPUNKISTRATEGIASTA
Miten sinä näet Pudasjärven tulevaisuudessa – 
mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita?
Tavoitteena on saada kuntalaisten mielipiteet 
esille, strategia toimii karttana tulevaisuuteen. Se 
on paljon pieniä ja suuria tekoja. Kaiken tekemisen 
taustalla tulee olla yhteinen tahtotila – Meidän 
Pudasjärvi tulevaisuudessa.  

Vastaa kuntalaiskyselyyn 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi/kuntalaiskysely

Paperisia vastauslomakkeita löytyy seuraavista 
paikoista:
• Kirjastoauto
• Kirjasto
• Ervastin kauppa 
• Syötteen kyläkauppa
• Juustola 
• Puhoksen kauppa 
• Rytingin kyläkauppa 

Täytetyn lomakkeen voi palauttaa näissä paikoissa 
oleviin punaisiin postilaatikoihin tai kaupunginta-
lon seinässä olevaan metalliseen postilaatikkoon 
8. - 19.3.2021. 
Päivitetty kuntastrategia julkaistaan toukokuussa 
2021.

Kaupunginhallitus

OSAOssa yli 1800 
opiskelupaikkaa yhteishaussa

Yhteishaku ammatilliseen 
koulutukseen ja lukioihin 
on 23.2.–23.3. Yhteishaku 
on perusopetuksen päättö-
luokkalaisten hakuväylä jat-
ko-opintoihin. Yhteishaus-
sa voivat hakea myös muut, 
ilman perusopetuksen jäl-
keistä tutkintoa olevat hen-
kilöt.

OSAOssa on haussa 1811 
opiskelupaikkaa. Yhteis-
haussa hakeminen tapahtuu 
osoitteessa www.opinto-
polku.fi. Opiskelijavalinnan 
tulokset julkaistaan aikai-
sintaan 17.6. OSAOssa opis-
kellaan ammattiin ja samalla 
voi suorittaa myös ylioppi-
lastutkinnon. Ammatillinen 
perustutkinto antaa yleisen 
jatko-opintokelpoisuuden 
ammattikorkeakouluihin ja 
yliopistoihin.

Kansainväliselle 
uralle
Yhtä aikaa yhteishaun kans-

sa on käynnissä haku eng-
lanninkieliseen liiketoi-
minnan perustutkintoon. 
Kokonaan englanniksi suo-
ritettavassa koulutusohjel-
massa on kansainvälinen 
painotus, jonka ansiosta 
opiskelija saa ammatillisen 
osaamisen lisäksi vahvan 
kielitaidon ja valmiudet 
työskennellä tai opiskella 
kansainvälissä ympäristös-
sä Suomessa tai ulkomail-
la. Koulutukseen sisältyy 
osana merkonomiopintoja 
International Baccalaurea-
te* career-related -ohjelman 
opinnot (IBCP). Koulutuk-
seen haetaan suoraan OSA-
Oon. Opiskelijavalintaan 
sisältyy pääsy- ja soveltu-
vuuskoe, jolla varmistetaan 
mm. opiskelijan riittävä kie-
litaito.

Tulokset valtakunnan 
kärkeä
Ammatillisen koulutuk-

sen tärkein tavoite on tuot-
taa sellaista osaamista, jolla 
henkilö työllistyy. OSAOn 
opiskelijoista noin 90 pro-
senttia joko työllistyy tai 
jatkaa jatko-opinnois-
sa heti valmistumisen jäl-
keen. OSAO on sijoittunut 
myös valtakunnan kärkeen 
amispalautteen perusteel-
la. Amispalaute tarkoittaa 
kaikkien koulutuksen järjes-
täjien käyttämiä valtakun-
nallisia palautekyselyitä. 
Ammatillisen koulutuksen 
opiskelijapalaute kuvaa am-
matillisten perustutkinto-
jen, ammattitutkintojen, eri-
koisammattitutkintojen tai 
näiden tutkintojen osan tai 
osien suorittajien kokemuk-
sia koulutuksen järjestämi-
sestä ja sen vaikuttavuu-
desta. Vuoden 2019-2020 
amispalautteessa OSAOn 
opiskelijat antoivat arviok-
si asteikolla 5-1 mm. seu-
raavaa: Opiskeluilmapiiri 

4,45/5, opiskeluympäristön 
turvallisuus 4,54/5, kou-
lutus paransi valmiuksia-
ni työelämään siirtymiseen, 
siellä toimimiseen tai jatko-
opintoihin 4,37/5, olen tyy-
tyväinen saamaani koulu-
tukseen 4,33/5. 

Ovi –hakijapalvelu
OSAO Ovi –hakijapalvelu 
tarjoaa tietoa kaikista kou-
lutusvaihtoehdoista sekä 
yksilöllistä ohjausta ja neu-
vontaa koulutusvalintaan, 
hakeutumiseen ja osaami-
sen kehittämiseen liittyen. 
OSAO Ovi palvelee Oulun 
BusinessAsemalla ja verkos-
sa osao.fi.

Heli Raappana 
viestintäpäällikkö 
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045 272 4441 www.pytkycafe.fi
Syötekyläntie 328, 93280 Syöte

• Pytky Cafe 
• Tilausravintola
 Parttio Bistro
• Matkailu- ja  

elämyspalvelut
• Hyvinvointipalvelut

• Siivouspalvelut
• Tilat varattavissa 

omien tilaisuuksien 
pitoon 

Haaransuonkuja 2, 90240  OULU Puh. (08) 815 3600

PYTKY OY - VIITAT JA KYLTIT

PR 8742

P4.1 Pytky Cafe & Parttio Bistro -mainos / määrä: 1 kappale

Mainoksen koko: 1000 mm x 1000 mm
Mainoksen materiaali: alumiinikomposiitti

Pytky Cafe & 

Parttio Bistro

Avoinna / Open:

045 272 441         pytkycafe.fi

Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 

pesu
● huuhtelu
● puhallin + 

pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

TEHOPESU 
+ VAHA

60€alKaeN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

A.

B.

C.

D.

autoKoHtaisesti RÄÄtÄlÖiDYt 
autoNHoitoPalVelut:

KONEELLISET
KIILLOTUKSET

200€alKaeN

KESTO-
PINNOITUKSET

200€alKaeN

● kulutusta kes-
tävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa 

merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU
● imurointi
● lasien sekä 

muoviosien 
puhdistus/ 
kiillotus 60€

alKaeN

SISÄPESU + ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU

150€alKaeN

● sisäpesu
● istuimien 

pesu  

painehuuhte-
lulaitteella

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja mo-
niasteisina

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. 
www.pudas-kone.fi

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Liikkeemme avoinna: ma-pe 9-17

8450€

lämpösaapas
● alkuperäinen 

ruotsalainen
● erittäin lämmin
● vedenpitävä

149€

poro työ-/ 
lämpöhaalari
● erittäin lämmin vuori
● Kestävä kuorikangas
● tuplaeristys polvissa ja 

istuin-osassa
● lumilukot
● lahkeissa lantiolle 

ulottuvat vetoketjut

trapper 500 t3B
● Takuu 6 vuotta
● Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
● rekisteröity kahdelle tieliiken-

teeseen
● Karkeat 26” maastorenkaat
● Levyjarrut edessä ja takana

● 2WD/4WD sähköinen valinta
● kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko
● Vinssi/vetokoukku

5890€

talViPaKetti 
mÖNKijÄN 

ostajalle:
lumileVY, 

tuulisuoja ja 
KaHVaN-

lÄmmittimet.
HiNta NoRm. 790€, 

NYt 390€ 
etusi 400€! 

taKuu 
6 Vuotta!

+ toimituskulut

Kayo atV 110 crossimönKijä
● 107 cm3, 4-tahti
●  sähköstartti
●  puoliautomaatti pakilla
●  hydr.levyjarrut

1190€
+ toimituskulut

trapper hummer 
125 lastenmönKijä 
●  120 cm3 /4-tahti
●  vaihteisto: eteen-vapaa- 

pakki
●  sähköstartti
●  langaton kaukokäyn-

nistys ja –sammutus
●  turvallisuutta lisäävät käden-

suojat ja astinlaudat
●  led-valot
● tavaratelineet

1290€
+ toimituskulut

uutuus!

insera muFFle Fat-BiKe  
●  26”/21v/48 cm
●  alumiinirunko
●  matta harmaa

449€

eRÄ!

KoRjaamme ja Huollamme
moottori- ja raivaussahat, mönkijät, 

moottorikelkat, lumilingot, polkupyörät, 
puutarhakoneet jne. 

PieNKoNeKoRjaamo

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

Uusi kotimainen
kaksivaikutteinen
kylmä-lämpögeeli
ICE ’n’ HOT on uusi kylmä-lämpögeeli, jolla hoidat 

lihaskivut ja -jumit tehokkaasti. Toimii myös nivelille. 
Sopii päivittäiseen käyttöön. 

ICE ’n’ HOT – 
vetreyttä kotimaasta
CE-merkitty lääkinnällinen laite. 

Valmistaja ja markkinoija

Fysioline Oy, Tampere
Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
Tarjoushinta on voimassa 31.3.2021 saakka.

7,90€
(norm. 9,65 € / 90 g)

Pudasjärven Kehitys Oy järjestää Kevyty-
rittäjyys-infon keskiviikkona 17.3. kello 17-
18 Teams-palaverina. Onko sinulla yritysidea, 
osaamista tai tarjolla työmahdollisuus, jonka 
haluat toteuttaa yrittäjämäisesti? Laskutuspal-
velu mahdollistaa työn laskuttamisen ja yrittä-
jämäisen toiminnan ilman omaa yritystä ja il-
man yrittäjän velvollisuuksia.

Infossa Matti Jääskeläinen kertoo Omapa-
ja-kevytyrittäjyydestä, ja sen tarjoamista mah-
dollisuuksista. Osallistumislinkin saat ottamal-

la yhteyttä Auvo Turpeiseen auvo.turpeinen@
pudasjarvi.fi , 045 169 3997.

Pohjois-Pohjanmaan liiton, Poh-
jois-Pohjanmaan EU-tietopisteen ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
tiedotustilaisuus (Youtube) REACT-
EU-rahoituksesta to 4.3. klo 13. Suo-
ra linkki tapahtumaan: https://youtu.be/
AvxKgohX7ek

Voi myös kysyä Auvo Turpeiselta Pudasjär-
ven Kehitykseltä.

Yrittäjäasiaa
Kevytyrittäjyys-info


