
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 28.5.2014

nro 22 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI -lehti

Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut.
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Arvomme kaikkien asiakkaiden kesken 100€ lahjakortin

Onnittelut  ylioppilaille ja 
valmistuneille!

Ylioppilaalle. Valmistuneelle. Rippilapselle
77 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Onnittelumme valmistuneille!

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Onnittelumme uusille 
ylioppilaille ja opintonsa päättäville!

Autokoulu- 
kurssi alkaa 
ma 3.6.2014 

klo 17

Mopokurssi 
alkaa 

ke 11.6.2014
klo 15

Tervetuloa!

 ONNEA KAIKILLE VALMISTUNEILLE!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

 TERVETULOA!
AVOINNA 

JOKA PÄIVÄ
MA-PE 8 - 20, 
LA-SU 9 - 18

PITKÄ YO-RUUSU
3,95 

 
ORVOKKI    
8,-  / 10 kpl

14,-  / 20 kpl
 

PETUnIA
12,-  / 10 kpl
20,-  / 20 kpl

 
LObELIA    

12,-  / 10 kpl
 

PELARgOnIAT             
18,50   / 4 kpl

 
 MARKETTA  valk.      

18,50  / 4 kpl

 KESTÄVÄT KOTIMAISET  
ALPPIRUUSUT!

 
KUKKIVAT OMEnAPUUT

30,- / kpl      55,-  / 2 kpl
 

HYÖTYKASVIT JA 
MARJAPEnSAAT!

 
MOnIVUOTISET KUKAT!   

 
KEKKILÄn 

PUUTARHAMULTA TARJOUS 50 l    
20,90  / 6 kpl

 
VALTAVASTI KAUnIITA 

KESÄKUKKIA JA AMPPELEITA!
 

OLEMME AVOInnA 
HELATORSTAInA klo 9-18

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 4.6., ke 25.6. ja ke 2.7.

HUOM! nyt myös iltapäiväaikoja! 

Poikkeuksellisesti avoinna
ma-ke 9-17, to 29.5. ja pe 30.5. suljettu 

Onnittelut uusille ylioppilaille ja valmistuneille!

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467

matti_vaha@hotmail.com

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

-liitteenä

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

PUDAS-KOnE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Avoinna:
ma-to 9-17
pe 9-18
la suljettu
To 29.5. suljettu

Joustavat 
maksuehdot, 

kororonta 
maksuaikaa 

jopa 6 kk

● kuusi väriä

Aito kotimainen 
JOPO
Suomen halvimpaan hintaan

459€

● 1-vaihteinen
● värit punainen ja musta

Rajoitettu 
ERÄ!

KOULULAISILLE KOTIMAISET 
SUOSIKIT POLKUHINTAAN

Kotimainen kesto-
suosikki AINOTAR 
Suomen halvimpaan hintaan

359€
Onnittelumme uusille ylioppilaille ja opintonsa päättäville!

Rajoitettu 
ERÄ!

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

5,95
6-pack

Perhemarketin 
väki toivottaa onnea 

valmistuneille ja 
ylioPPilaille!

uutuus!

graham-
sämPylä 10 kpl/470 g

1,69
pss

oltermannit 900 g- 
1 kg, normaali ja 17%

7,95
pkt

balkan- 
makkaratanko 

500 g

1,95
kpl

viljaPossun 
marinoitu 

ulkofileePihvi 
n. 1,3 kg

8,99
kg

sPring luomu aPPelsiini ja 
vadelma-mustikka 

virvoitusjuoma 0,95 l

sis. pantit 1,20

raikas 
valmismehut

1 l

0,99
prk

shamPanja-
lasit

12 kpl /pkt

9,95
pkt

lasinen mehun 
tarjoiluastia 

hanalla

24,80

viinilasit
12 kpl /pkt

8,95
pkt

kakku-
kuPu

11,60

PALVELEMME 
HELATORSTAINA 29.5. 

klo 11.00-18.00

mökkiPulla
 8 kpl/520 g

3,99
pss

broilerin koiPireisi
 pintamaustettu n. 800 g

2,99
kguutuus!

juustokupu

kaupan päälle!

Tämän lehden numero jaetaan myös Taivalkoskelle
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Tervetuloa 
juhlimaan!

ONNEA UUSILLE YLIOPPILAILLE 
ja 

AMMATTIINVALMISTUNEILLE!

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Toimittaja (harjoittelija) 
Petri Turunen
040 418 8979
tervastulilla@gmail.com

Tervetuloa

Tanelin 
lakkiaiskahville 

la 31.5. klo 14 alkaen 
Jukolantie 19. 

Helena ja Olli nevakivi 

Tervetuloa

Santerin 
lakkiaiskahville 

la 31.5. klo 15 alkaen 
Railontie 1. 

Mervi Matero 

Tyttäremme Miriam Putulan 
lakkiaiskahville kotiimme

Paavonniementie 18, 
Jaurakkajärvi

la 31.5.2014 alkaen klo 17
su 1.6.2014  alkaen klo 12

Tervetuloa

Merja ja Heikki Putula

tyttäremme Veeran 
ylioppilasjuhlaan kotiimme 

Uittomiehentielle 
la 31.5.2014 

klo 14.00 alkaen

Tervetuloa

Katri ja Juha Pirinen

Tervetuloa

lakkiaisjuhlaani
31.5.2014 klo 15-18
kotiini Haapokariin 

Jukka Päiväniemi 

Tervetuloa
Tyttäremme Mervin 

lakkiaiskahville kotiimme 
Suojalinnantie 8 

la 31.5.2014 klo 15.00 
alkaen.

Marja-Leena Suoperä ja 
Paavo Juurikka

tyttäremme Marian
lakkiaiskahville

la 31.5. klo 14.00 alkaen
Mutkantie 17 

Tervetuloa

Anne Vasara ja 
Timo Kukkonen 

lakkiaisiini la 31.5. 
klo 15 alkaen 

kotiini Suojakujalle.

Tervetuloa

Milla Parviainen

lakkiaiskahville la 31.5. 
klo 14 alkaen 

kotiini Parkkilantie 612.

Tervetuloa

Maria Väyrynen

Tervetuloa

Annan
lakkiaiskahville

la 31.5. klo 15.00 alkaen
Mursuntie 1.

Timo Kerälä

Helatorstain messu to 
29.5. kello 10.00 seurakun-
takodissa, Juha Kukkurai-
nen, Helena Koivukangas, 
Keijo Piirainen. Jumalan-
palveluksen jälkeen kak-
kukahvit ja tänä vuonna 
70 -vuotta täyttävien juhla.
Messu su 1.6. kello 10.00 
kirkossa, Juha Rauhala, 
Keijo Piirainen.
Laitoksissa asuvien van-
husten viikkomessua vie-
tetään Pudasjärven seu-
rakuntakodilla ke 28.5. 

Tilaisuus alkaa ehtoollis-
jumalanpalveluksella kel-
lo 13.00.  
Sinä omainen tai va-
paaehtoinen, jos voit 
osallistua kuljettamaan 
vanhuksia laitoksista seu-
rakuntakodille, otathan 
yhteyttä Eeva Ollikaiseen 
puh. 040 583 5273.
Hartaus su 1.6. kello 13.00 
Livon koululla, Juha Rau-
hala, Keijo Piirainen
Kuorot: Vox Margarita ke 
28.5. klo 18.00.

Rauhanyhdistykset: Ke-
säseurat Aittojärven kou-
lulla to 29.5. kello 13.00 ja 
18.00 (Antti Kemppainen, 
Alpo Ojala), Seurat Pu-
dasjärven rauhanyhdis-
tyksellä su 1.6. kello 17.00 
(Jaakko Sääskilahti, Iivari 
Jurmu). 
Haudattu: Anna Elviira 
Viikinen 93 v, Niilo Salme-
la 85 v, Pentti Tapani Hil-
tula 45 v.

Pudasjärven Lasten ja Nuor-
ten Parlamentti on valinnut 
45-vuotiaan Mika Timosen 
vuoden 2014 nuorisoteon te-
kijäksi. Palkitsemistilaisuus 
pidettiin tiistaina 27.5. uima-
halli Puikkarin allasbileissä. 
Valintatulokseen on päädyt-
ty tehtyjen haastattelujen ja 
oman sekä muiden lasten ja 
nuorten mielipiteiden poh-
jalta. Valinnan perusteluissa 
todettiin muun muassa näin: 
” Mielestämme Mika an-
saitsee palkinnon, sillä hän 
on tehnyt ja tekee edelleen 
merkittävää työtä nuorten 
hyvinvoinnin edistämisek-
si ja syrjäytymisen vähentä-
miseksi. Työssään Mika on 
kannustava, kaikki huomi-
oon ottava ja reilu jätkä”.

Palkittu Timonen on toi-
minut reilut 20 vuotta ope-
tustehtävissä Pudasjärvellä 
ja tällä hetkellä hän työsken-
telee lukiossa historian ja 
yhteiskuntaopin lehtorina. 
Vuoden nuorisoteontekijän 
valinnassa käytettiin lasten 
ja nuorten tekemää 22 kysy-
mystä sisältävää haastattelu-

Lukion lehtori Mika Timonen 
vuoden 2014 nuorisoteon tekijä

lomaketta, johon haastelta-
vat vastasivat.

Vuoden nuorisoteon teki-
jä tunnustus tullaan myöntä-
mään vuosittain henkilölle 
tai taholle, joka edistää paik-
kakunnalla lasten ja nuorten 
hyvinvointia, lapsi- ja nuori-
sotyön tunnettavuutta sekä 
ennaltaehkäisevän työn tär-
keyttä. Lasten ja Nuorten 

Parlamentin jäsenet halua-
vat kiittää kaikkia Vuoden 
2014 nuorisoteon tekijä-
haastatteluun osallistuneita 
ja toteavat, että kaikki osal-
listujat ovat merkittäviä las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäjiä. Lasten ja Nuorten 
Parlamentti pyysi toivotta-
maan kaikille lämmintä ke-
sää. PK

Pudasjärven Lasten ja nuorten Parlamentti on valinnut 
45-vuotiaan Mika Timosen vuoden 2014 nuorisoteon 
tekijäksi. Timonen on toiminut reilut 20 vuotta opetus-
tehtävissä Pudasjärvellä ja tällä hetkellä hän työsken-
telee lukiossa historian ja yhteiskuntaopin lehtorina.

Kristinuskosta tuli hyväksytty uskonto Roo-
man valtakunnassa vuonna 313.

Yksi varhaisista uuden uskon edistäjistä sen 
tiellä kohti valtionuskontoa (v. 380) oli keisari 
Konstantinus Suuren äiti Helena.

Hän matkusti Pyhään maahan 320-luvulla ja 
halusi tietää, missä Jeesus oli syntynyt, kuollut 
ja mistä noussut taivaaseen. Jokaiselle osoite-
tulle paikalle hän rakennutti kirkon.

Taivaaseenastumisen kirkko rakennettiin 
Öljymäelle, Jerusalemiin. Siihen liittyy helators-
tain sanoma, josta Luukas kirjoittaa Jeesuksen 
sanoneen näin: ”Johannes kastoi vedellä, mutta 
teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole 
enää montakaan päivää. … Kun hän oli sanonut 
tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pil-
vi vei hänet heidän näkyvistään.” (Apt. 1: 1-11)

Puhe taivaaseenastumisesta ja pilvestä he-
rättää ihmetystä, turhaan. Pilvi viittaa Raama-
tun symbolikielessä Jumalan toimintaan ja läs-
näoloon. Taivaaseenastuminen puolestaan 

muistuttaa, että 40 päivän aikana koetut Jee-
suksen ilmestymiset loppuivat nyt. Jos joku 
tänä päivänä kertoo Jeesuksen ilmestyneen hä-
nelle, häntä on syytä katsoa hitaasti.

Helatorstain sanoma muistuttaa, että Jee-
sus jätti meidät helatorstaina lopullisesti ajalli-
sin silmin nähtävässä muodossa. Jumala otti hä-
net luokseen taivaaseen, jota ei voida eikä ole 
tarvis lokalisoida sen tarkemmin. Jeesus yksin-
kertaisesti siirtyi tuonpuoleisuuteen aistiem-
me tavoittamattomiin.

Helatorstaita on virallisesti vietetty 300-lu-
vulta lähtien. Sitä vietetään 40 päivää pääsiäisen 
jälkeen, tänä vuonna 29.5. Sen sanoma sisältää 
lupauksen Pyhän Hengen vuodatuksesta, mikä 
sitten toteutui helluntaina, joka on kymmenen 
päivää helatorstain jälkeen. Tuo Henki merkit-
see ”taivaaseen nousseen”, elävän Kristuksen 
läsnäoloa meissä.

Wille Riekkinen

Kristuksen 
taivaaseenastumisen juhla
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Oulun seudun ammattiopis-
ton (OSAO) Taivalkosken ja 
Pudasjärven yksiköissä kou-
lutetaan ammattilaisia, joi-
den osaaminen kattaa puun 
taimesta valmiiksi tuotteik-
si. Taivalkoskelta valmistuu 
joko metsäkoneen käyttöön 
tai puutavara-auton kuljet-
tajiksi erikoistuneita metsä-
alan osaajia. Pudasjärven yk-
siköstä taas tulee saha-alalle 
erikoistuneita prosessitek-
niikan perustutkinnon suo-
rittaneita. Molemmilta kou-
lutusaloilta valmistuneille 
on ollut hyvin kysyntää työ-
markkinoilla.

Ammattilainen tuntee 
koko ketjun, sanovat Toimex 
–hankkeen projektikoordi-
naattorit Anita Nyman ja 
Sauli Juurikka. Metsäko-
neen kuljettajan on ymmär-
rettävä, miten tukin katkonta 
sekä laatu vaikuttavat loppu-
tuotteeseen ja puuta jalosta-
van on syytä ymmärtää, mitä 
puulle on tapahtunut, ennen 
kuin se on hänen käsissään.

Viime viikolla Pudas-
järven prosessitekniikan 
opiskelijat saivat käytän-
nön oppia puunhankinnas-
ta Taivalkosken yksikössä. 
He tutustuivat eri uudistus-
menetelmillä aikaan saatui-
hin taimikoihin ja kokeilivat 
niin metsäkonesimulaatto-
ria kuin oikeaa ajokonetta-
kin. Opiskelijoiden mukaan 
kokemus on ollut mielen-
kiintoinen ja hyödyllinen. 
Samoin ovat kokeneet Pu-
dasjärven yksikössä sahaus-
ta ja höyläystä kokeilleet Tai-
valkoskelta tulleet metsäalan 

Taivalkoskella ja Pudasjärvellä koulutettavat 
metsä- ja puualan ammattilaiset työllistyvät hyvin

opiskelijat. Tämän niin sano-
tusti vaihtoviikon suunnit-
telusta vastanneet Toimex 
–koordinaattorit kertovat to-
teutuksen olleen yksi osa 
Toimex –hankkeen tekemäl-
lä oppimisen laajentamisen 
kokeilua.

Metsäalan perustutkin-
non ja prosessitekniikan pe-
rustutkinnon suorittaminen 
kestävät toisen asteen opis-
keluna noin kolme vuotta. 
Molemmilla koulutusaloil-
la on ensi syksynä alkavilla 
linjoilla joitain oppilaspaik-
koja jäljellä. Koulutuksiin 
voi hakeutua 16.6. alkaen 
opintopolku.fi –palvelun tai 
OSAO:n nettisivujen kautta. 

Sauli Juurikka,  
projektikoordinaattori, 
Toimex-hanke.

Osao:n Taivalkosken yksikössä metsäkoneen- tai puutavara-auton kuljettajiksi 
opiskelevat tutustuivat vaihtoviikolla Pudasjärven yksikössä opettajien johdolla 
muun muassa puun sahaukseen kenttäsahalinjalla. Kuva Pertti Kuusisto.

Osao:n Pudasjärven yksikön prosessiteollisuuden 
opiskelija Lauri Erkkilä Haukiputaalta harjoittelee met-
säkoneen käyttöä Osao:n Taivalkosken yksikössä leh-
tori Jarmo Seiterin opastamana. Kuva Jouni Kortetjär-
vi.

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

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

Kesportin 26 v.
RAJUT SYNTTÄRI-

TARJOUKSET

-26%
Polkupyörät
Tekstiilit (myös uutuudet)
Kalastusvälineet
Patruunat
Metsästys- ja retkeilyvälineet
Jalkineet
ym. ym. ym.

Muista valmistunutta LAHJAKORTILLA!

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. (08) 823 350 gsm. 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Palvelemme
pe 30.5. klo 8-21
la 31.5. klo 7-15

Onnittelumme uusille
ylioppilaille ja ammattiin 

valmistuville!

• Passikuvat
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä myös: Hautakivet:

nyt myös 2D tietokone 
suunnittelu netissä

Abiturienttien uurastus on 
takana ja nyt on aika juhlaan. 
Pudasjärven lukiosta val-
kolakin tänä keväänä pää-
hänsä saa 24 tuoretta yliop-
pilasta. Pudasjärveltä useat 
nuoret kävivät suorittamas-
sa lukion Oulussa saakka. 
Yksi heistä oli Santeri Mate-
ro, joka kuvailee tuntemuk-
siaan yhden suuren elämän-

Valkolakein kruunattuina astumme portista
muutoksen kynnyksellä:

Peruskoulun loputtua 
edessä oli jokseenkin suu-
rehko elämänmuutos, luki-
oon meno ja Ouluun muut-
taminen. Kyllähän tuo 
jännitti, mutta en kadu päi-
vääkään valintaani.

Nyt lukiokin on takana, 
enkä oikein tiedä, mitä aja-
tella. Sain oikeuden erääseen 

päähineeseen ja pätevyyden 
hakea yliopistoon. Madet-
ojan musiikkilukio antoi mi-
nulle lisäksi ainutlaatuisen 
elämänvaiheen ja paljon uu-
sia tuttavuuksia - ja nyt kaik-
ki lähtevät taas omille teil-
leen.

Se toisaalta surettaa, ettei 
se suhteellisen rento opiske-
lun ja sosiaalisen elämän ta-
sapainoilu jatku pidempään, 
mutta omille teille menemi-
nen on oikeastaan juuri sitä, 
mikä pitää ihmisen elossa 
tässä vaiheessa.

Ylioppilaskokeita jän-
nitettiin, joku enemmän ja 
joku vähemmän, ja suoritet-
tiin, jälleen; joku enemmän 
ja joku vähemmän. Ennen 
koitosta tuntui, että edessä 
olisi jotain pelottavaa ja elä-
mää mullistavaa, joka muut-
taa koko tarinankulun. Kuin 
edessä olisi ollut lohikäär-
me, joka olisi pitänyt surma-
ta henkensä pitimiksi. Ei elä-
mä siihen lopu, tai ala vasta 
siitä. Ylioppilaskokeet ovat 
vain pieni välietappi, jon-
ka kukin suorittaa tyylil-

lään. Ne ovat vain yksi port-
ti eteenpäin elämässä, portti 
josta ei ole pakko mennä.

Tässä vaiheessa sitä miet-
tii, pitäisikö vielä jatkaa lu-
kiota saadakseen uskotta-
vamman tositteen, mennä 
kenties oppimaan ammattiin 
vai syventymään yliopis-
toon. Kaikki on tavallaan sa-
malla tavalla kuin ennen lu-
kioon menoa, yhtäkkiä olen 
suuri poika enkä enää mies, 
olen unohtanut kaiken.

Varmuus kuitenkin täs-
tä valkoisesta kruunusta on 
saatu, joten kaikki saakoon 
kahvia juodakseen ja tut-
kailkoon todistusaineistoa. 
Astuin myös junaan koh-
ti yliopistoelämää, ja kesäl-
lä selviää, täytyykö yrittää 
uudelleen, punnita vaihto-
ehtoja uudelleen vai aloittaa 
opiskelu - uudelleen uudes-
sa paikassa. 

Gaudeamus igitur, juvenes 
dum sumus...

Santeri Matero
Pudasjärveläinen Santeri Matero saa painaa lakin pää-
hänsä valmistuttuaan Oulun Madetojan musiikkiluki-
osta.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

Avoinna ma-to 10-17, 
pe 10-18, la 10-14,

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Muistitpa sitten Opettajaa, Valmistunutta, 
Rippilasta, Valkolakin saanutta...

Meiltä löydät lahjat kaikkiin 
kevään juhliin!

Myös paljon valmiita 
lahjapakkauksia!
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Pudasjärven kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila 
on siirtymässä 63-vuotiaa-
na kaupunginjohtajan viras-
ta eläkkeelle ensi syyskuun 
alusta. Viimeinen työpäi-
vä hänellä on maanantaina 
2.6., jolloin hän on yhteistyö-
kumppaneiden, eri yhdis-
tysten ja yritysten ym. kut-
suvieraiden tavattavissa. 
Tiistaina on vielä läksiäisti-
laisuus kaupungin henkilö-
kunnalle ja kello 11 lähtien 
hän on kuntalaisten tavatta-
vissa. Daavittila astui kau-

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila:
Jään kaipaamaan ihanaa työyhteisöä ja hyviä työkavereita

punginjohtajan virkaan elo-
kuussa 2008 eli hän toimi 
virassa noin kuusi vuotta.

Kysyimme kaupungin-
johtaja Daavittilalta muuta-
man kysymyksen kaupun-
ginjohtajan työstä ja myös 
hänen tulevaisuuden suun-
nitelmistaan. Daavittila sa-
noi jäävänsä ikävöimään 
työpaikkaa ja suurenmoisia 
työtovereita.

-Pudasjärven kaupungin-
talossa on ollut ihana työyh-
teisö, hän totesi.

Alkuajan tunnelmia?
Minua pyydettiin hakemaan 
Pudasjärven kaupunginjoh-
tajan paikkaa. Olin siirtynyt 
Ylikiimingin kunnanjohta-
jan paikalta Oulun kaupun-
gin palvelukseen, jossa oli-
si ollut kuntaliitoksen tuoma 
viiden vuoden työssäolota-
kuu. Pohdin vakavissani läh-
denkö kisaan mukaan, oli-
han virkaa hakenut useita 
päteviä henkilöitä. Olin ol-
lut syntymäkunnastani pois-
sa 40 vuotta. Tultuani vali-
tuksi, muutin heti asumaan 
tänne. Se oli itsestään selvää, 
kaupunginjohtajan työ on 
kokonaisvaltaista ja verot-
kin mielestäni pitää maksaa 
työnantajakunnalle.

Parin viikon kulues-
sa havahduin huomaa-
maan talousalan ammatti-
laisena,  kuinka huonolla 
tolalla kaupungin talous oli 
eli huomasin olevani johta-
jana taloudellisessa mieles-
sä kriisikunnassa. Ekonomi-
na minulla oli kokemusta 
havainnollistaa asioita yk-
sinkertaisesti, tein sen tili-
ristikon avulla, jossa näkyi 
tuloslaskelma ja tase. Sum-
masin menoja ja tuloja. Otin 
asian esille kaikessa karmeu-
dessaan ensin kaupungin 
johtoryhmälle ja sen jälkeen 
kaupunginhallitukselle, josta 
asia eteni valtuustoon. Luot-
tamushenkilöt ottivat asian 
vakavasti ja yksimielisesti 
hyväksyttiin talouden tasa-
painottamisohjelma, joka al-
koi heti vaikuttaa, on tuot-
tanut tuloksia ja on edelleen 
voimassa. Nyt jättäessäni 
työni  ” luurankoja ei ole kaa-
pissa”. Palvelut on järjestetty 
uuteen malliin ja paikkakun-
nan elinvoimaisuus on vah-

vistunut. Nämä olivat tär-
keimmät tavoitteemme.  

Millainen työpaikka?
Minulla on ollut ilo työs-
kennellä erinomaisessa työ-
paikassa. Sopivasti on huu-
moria, vaikka monta kertaa 
asiat ovat olleet vaikeita. 
Työpaikalla on pyritty te-
kemään pieniä asioita, joil-
la saatu piristettä; muun mu-
assa nykyään on menossa 
kyykky –haaste, jolla ehkäis-
tään istumatyön tuomia vai-
voja ja tämä on tuonut työ-
hyvinvointia ja huumoria 
työpaikalle. Olen myös hen-
kilöstötoimikunnan jäsen, 
jossa on puuhattu käyttöön 
lounasseteli, liikuntapassi, 
tyky-ohjelmia eri työyksi-
köille, henkilöstöjuhlat vuo-
sittain, ansio- ja kunniamerk-
kien jakaminen.

Kohokohtia kuuden 
vuoden aikana?
Kaupungin 370-vuotistapah-
tumat. Päätökset vauvara-
hasta, opiskelijastipendeistä, 
kaavoituksen saaminen Ii-
joelle ja Livojoelle ja raivaa-
japitäjäkirja. Olen iloinnut 
Pudasjärven Urheilijoiden 
toiminnasta Jyrkkäkosken 
huvikeskuksella ja palaami-
sesta entiseen aktiiviseen toi-
mintaan sen hyväksi. LC Pu-
dasjärven Venetsialaisista 
ja LC Pudasjärvi Hilimojen 
Hyvän Olon Messuista, jotka 
ovat kehittyneet vuosi vuo-
delta. Yrittäjien järjestämät 
markkinat ovat nousseet Pu-
dasjärven suurimmaksi ta-
pahtumaksi.

Pikku-Paavalin Päiväko-
din valmistuminen sekä Pu-
dasjärven nouseminen jul-
kisen hirsirakentamisen 
mallikunnaksi jopa ulko-
maille saakka. Koulutyö-
maan vaatimien päätökset 
on tehty ja rakentaminen al-
kanut. Lasten eteen tehty työ 
ilahduttaa.

Vielä täytyy mainita Hel-
mikodin saaminen valtiolle 
vuokratuksi ja maahanmuut-
tajatoiminnan käynnistymi-
nen.

Sykähdyttävistä asioista 
voisi listaa jatkaa hyvinkin 
pitkästi, tässä nyt muutamia 
asioita on mainittu.

Miten oman kunnon 
hoitaminen?
Olen hyvin työorientoitunut; 
mihin olen ryhtynyt, men-
nään täysillä! Huonona puo-
lena tässä työtahdissa on, 
että ei ole jäänyt aikaa eikä 
tarmoa oman kunnon hoi-
tamiseen. Onneksi on hyvä 
peruskunto ja fysiikka, joten 
olen pysynyt terveenä.

Mitä tästä eteenpäin?
Kesälomaa on aikomus viet-
tää, mitään toimeksianto-
ja ei ole sovittu kahden kuu-
kauden ajalle. Ensi syksylle 
on valtiovarainministeri-
ön kanssa valmistelun alla  
Raahen, Siikajoen ja Pyhäjo-
en kuntaliitosselvittely. To-
teutuuko se, ei vielä tiede-
tä. Myös Kainuusta on tullut 
yhteydenottoja, samoin krii-
sikuntaselvitysryhmien ve-
tämisestä on keskusteltu val-
tiovarainministeriön kanssa  

Näitä on tarkoitus tehdä har-
kitusti siten, että vapaata-
kin pitää olla välillä. Uskon, 
että asiantuntijatehtäviin on 
kysyntää. Kotona Utajärvel-
lä seuraan 70  mansikantai-
menen tuomaa satoa, peru-
naa on harson alla, sipulia on 
tarkoitus istuttaa ja puutar-
havadelma- ja viinimarjasa-
toa odotan tulevana kesänä. 
Puutarha-asioissa pienenä 
hankaluutena on pihapiiris-
sä asusteleva rusakkoperhe.

Sieniä haluan oppia tunte-
maan. Lapsia on kolme nuor-
ta miestä, joista yhdellä oli 
juuri kihlajaisjuhlat. Lapsen 
lapsia on tällä hetkellä kolme 
ja lisää on odotettavissa. Mi-
nua kutsutaan mummaksi ja 
aviomiestäni Joukoa ukiksi.

Pudasjärvelle  
kiinnekohtia?
Äiti asuu Pudasjärvellä ja 
Ervastissa Iijoen rannalla 

meillä on kolmen hehtaarin 
maapala, jotka vetävät Pu-
dasjärvelle. Asuntoni Pudas-
järvellä on myytävänä. 

Jäähyväistapaaminen
Toivon, että kuntalaiset tule-
vat runsaasti myös sivukylil-
tä kaupungintalolle kahville 
ensi viikon tiistaina.

Heimo Turunen

Vuosi 2008 elokuu uusi kaupunginjohtaja henkilökunnan yhteisessä kahvihetkessä, 
kädessään työntekijöiltä saamat kukat.

Vuosi 2009 kaupunginvaltuuston kokouksessa kaupunginjohtaja tervehti kaikki val-
tuutetut.

Vuosi 2010 Syötteen jou-
lumarkkinoilla.

Vuosi 2012 puun istutus kaupungintalon eteen Kotiseutujuhlien yhteydessä.

Vuosi 2011 Markkinapuhe 
Pudasjärven Yrittäjien jär-
jestämillä markkinoilla

Vuosi 2013 Presidentti niinistö toivotetaan tervetulleeksi Pudasjärvelle.

Vuosi 2014 Kaupungin 
375-vuotisjuhla Pudasjär-
ven kirkossa. 
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• Jätevesi- ja LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)
E-mail: tatu.pesala@gmail.com

www.kle.fi

Soita heti!
044 292 2017

Luutatehtaantie 2, 
91910 Liminka

Laskemme vuoden parhaan 
tarjouksen paikanpäällä!

KANNOT POIS 
TEHOKKAALLA 

JYRSIMELLÄ.

Puh. 040 822 4983

Huom. Kotitalous-
vähennysoikeus.

/ Erkki Riihijärvi

Pudasjärven liikuntahallilla, 
Tuomas Sammelvuo –salilla 
esitettiin torstaina 22.5. kak-
si näytöstä liikenneturvalli-
suuden edistämiseen liitty-
västä näytelmästä, Ajattele 
ajoissa!. Näytelmäesityksen 
näki päivän kuluessa yli 300 
ylä-asteen oppilasta opet-
tajineen. Näytelmän esittä-
jät kertoivat, että näytelmä 
on tarkoitettu esimerkiksi 
nuorille, jotka ovat juuri tai 
muutaman vuoden sisään 
saaneet ajokortin. Näytel-
mässä kerrotaan, mitä liiken-
teessä voi tapahtua, kun toi-
mitaan ajattelemattomasti.

Näytelmän alussa pyö-
rätuolissa istuva Anna esit-
tää roolihahmossaan nuorta 
naista, joka on halvaantu-
nut liikenneonnettomuuden 
seurauksena. Anna kertoo 
onnettomuutta edeltänees-

Oppilaille liikenneturvallisuustietoutta 
näytelmän keinoin

tä tilanteesta ja onnettomuu-
den syistä sekä seurauksista. 
Tällä kertaa syynä oli hu-
malassa ollut nuori autoili-
ja, joka menetti autonsa hal-
linnan kovassa vauhdissa ja 
auto syöksyi matkustajineen 
metsään tuhoisin seurauk-

Pudasjärven liikuntahallilla, Tuomas Sammelvuo –salilla liikenneturvallisuuden 
edistämiseen liittyvän näytelmän näki päivän kuluessa yli 300 yläasteen, lukion ja 
ammattikoulun oppilaista opettajineen.

sin. Näytelmän juoni koko-
naisuudessaan muodostuu 
useasta, todellisuuteen pe-
rustuvasta eri tapahtumasta. 

Näytelmän suunnittelu-
työ aloitettiin syksyllä 2012 
ja ensi-ilta pidettiin helmi-
kuussa 2013, jossa oli mu-
kana muun muassa silloi-
nen liikenneministeri Merja 
Kyllönen. Tämän jälkeen eri 
paikkakunnilla kiertävää 
näytelmää on esitetty lukui-
sissa Kainuun ja Pohjois-
pohjanmaan alueen oppilai-
toksissa. Näytöksiä on tähän 
mennessä ollut yhteensä rei-
lu 40 ja katsojien kokonais-
määrä on Pudasjärven näy-
tökset mukaan lukien jo yli 
6000. Oppilaitoksia on oh-
jeistettu keskustelemaan op-
pilaiden kanssa näytelmäs-
tä ja keräämään palautetta 
oppitunneilla esityksen jäl-
keen.

Kokeilu yläkouluikäis-
ten liikennekasvatukses-
ta teatterin keinoin on saa-
nut alkuunsa Kainuussa 

viime vuoden alussa, jol-
loin Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus ja kunnat yh-
dessä Liikenneturvan ja 
Suomussalmen teatteri Re-
tikan kanssa toteuttivat hel-
mi-maaliskuussa 2013 lii-
kenneturvallisuusaiheisen 
näytelmäkiertueen Kainuun 
yläkoululaisille. Näytelmäs-
tä opiskelijoilta ja opettajil-
ta saadun hyvän palautteen 
myötä näytelmäkiertuetta 
päätettiin laajentaa Kainuun 
ohella myös Pohjois-Poh-
janmaalle. Teatteri Retikalle 
myönnettiin Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun liikenne-
turvallisuusryhmän palkinto 
ansiokkaasta liikenneturval-
lisuutta edistävästä työstä 
24.9.2013. Näytelmän on oh-
jannut Ulla Schroderus. Nyt 
näytelmäesityksistä vastaa 
suomussalmelainen harras-
tajateatteriryhmä, Kulttuuri-
osuuskunta Vimma. 

Pertti Kuusisto

Suomussalmelaisen harrastajateatteriryhmän, Kult-
tuuriosuuskunta Vimman esityksellä, Ajattele ajoissa!, 
heräteltiin nuoria liikenneturvallisuusasioihin näytel-
män keinoin.

Pudasjärven yhteismetsä-
selvityksen maastotyöt al-
koivat Pudasjärvellä perjan-
taina 23.5. Kilpailutuksen 
jälkeen työn tekijäksi vali-
koitui OTSO Metsäpalvelut 
ja työn tekevät maastossa 
metsäpalveluesimiehet Päi-
vi Kaisto ja Sami Vengas-
aho. Perjantaina käytiin läpi 
maastossa työohjeet, jotka 
on laatinut OTSON Met-
säpalvelupäällikkö Mark-
ku Mehtätalo. Määräaikaan 
23.4 mennessä on tullut tila-
us 34 metsätilan arvioinnis-
ta. Kaikkiaan tämä on noin 
1600 hehtaaria. Vielä ehtii 
kuitenkin mukaan ja asiasta 
voi olla yhteydessä OTSON 
henkilöihin tai Suomen 
Metsäkeskuksen Toimi-
va Metsä-hankkeen projek-
tipäällikkö Mikko Honka-
seen.

Pudasjärven kaupun-
ki on lähdössä mukaan 590 
hehtaarin pinta-alalla. Seu-
rakunta tekee päätöksen 

Pudasjärven yhteismetsäselvityksen 
maastotyöt aloitettu
mahdollisesta yhteismet-
sään liittymisestä heinä-
kuun aikana. Iso osa met-
sävaratiedon tilaajista on 
muualla, kuin Pudasjärvel-
lä asuvia. Heille vaihtoeh-
toa onkin erityisesti mark-
kinoitu mahdollisuutena 
omistaa metsää niin, että ei 
tarvitse itse olla aktiivinen. 
Metsävaratieto kerätään 
kuluvan kesän ja syksyn 
aikana ja otamme yhteyt-
tä työn tilanneisiin metsän-
omistajiin ennen maastotöi-
den aloittamista.

Metsävaratietojen pe-
rusteella lasketaan syksyllä 
Maanmittauslaitoksen toi-
mesta tila-arviot, joiden pe-
rusteella selviää, millaiseen 
osuuteen yhteismetsästä 
kunkin tilukset oikeuttavat. 
Näiden arvioiden teon jäl-
keen kukin metsänomistaja 
tekee lopullisen päätöksen 
yhteismetsään liittymises-
tä. Kun nimet on paperis-
sa, haetaan maanmittaus-

toimitusta. Ensimmäinen 
osakaskunnan kokous on 
todennäköisemmin loppu-
vuodesta 2015 ja toiminta 
alkaa vuoden 2016 alusta. 

Pudasjärven yhteismetsäselvityksen metsävaratiedon 
kerääjät, OTSO Metsäpalvelun metsäpalveluesimiehet 
Päivi Kaisto ja Sami Vengasaho kertoivat, että Yhteis-
metsähankkeesta kiinnostuneiden metsänomistajien 
tilauksia otetaan vielä vastaan! Kuva Pertti Kuusisto.

Päivi Kaisto,  
metsäpalveluesimies, 
OTSO Metsäpalvelut, 
Pohjois-Pohjanmaa-
Kainuu.

Pudasjärven kansalaisopis-
tossa on kurssitutkintoja teh-
ty eri instrumenteissa ja teo-
riassa useampina vuosina. 
Tänä vuonna, helatorstaina 
29.5, tapahtuu ensimmäinen 
laulun kurssitutkinto pop-
jazz- ja viihdelaulun vaati-
musten mukaisesti. Oppilaa-
ni Kati Poijula on opiskellut 
laulua myös Marjut Kossi-

Laulun kurssitutkinto 
kansalaisopistossa

Saarelan kanssa ja kehittä-
nyt myös osaamistaan Rei-
jo Kossin johtaman yhtyeen 
kanssa. Opinnäytetyönsä 
hän tekee Kansalaisopiston 
Salikissa to 29.5. klo 17 ja ti-
laisuutta voi tulla seuraa-
maan vapaasti. Tervetuloa! 

Kansalaisopisto ja  
Aira Siuruainen-Kalliola

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

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

Ompelupalvelu

+ ompelu kaupan päälle 

Meiltä pöytäliinat juhlaan! 
-15%

Keskiviikon tarjous

Onnittelut uusille ylioppilaille ja opintonsa päättäneille!

-KANGAS

SiSuStuStyyNyt 
SAApuNeet!

LAAjA 

verhOKANGAS- 

vALiKOiMA! 

POISTOMYYNTI
IKKUNOIDEN, ULKO-OVIEN, LIUKUOVIEN JA 
PUUTAVARAN YLIJÄÄMÄTUOTTEIDEN POISTOMYYNTI 
PE 6.6. ALK. KLO 10.  TERVETULOA!

Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi, Puh. 08 815 3700, www.profin.fi
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Rytingissä Tuhansuolla toimipaikkaansa pitävä Matti Vähäkuopus hoitaa yrityksen 
kaikki kuljetuspalveluihin liittyvät tehtävät. Heidän kauttaan voi hankkia myös erilai-
sia maa-aineksia, esimerkiksi mursketta, soraa ja hiekkaa. Kuva Matti Vähäkuopus

Pudasjärvelle on hiljattain 
saatu kuljetusalalle uusi 
nuoren polven toimija, 
21-vuotias Matti Vähäkuo-
pus, joka työskentelee äitin-
sä omistamassa yrityksessä 
T:mi Vähäkuopus Inga. Yri-
tyksen toimipaikka on Ry-
tingissä Tuhansuolla, jossa 
Inga -äidillä on myös lypsy-
karjatila.

Matti Vähäkuopus vas-
taa kuljetuspalveluista käy-
tännössä yksin ja hän hoitaa 
tilausten sekä toimitusten 
ohella myös laskutusasiat. 
Vähäkuopuksen mukaan 
heidän kauttaan voi hank-
kia myös erilaisia maa-ai-
neksia, esimerkiksi murs-
ketta, soraa ja hiekkaa.

-Tällä hetkellä kuljetus-
kalustona käytössämme on 
Sisu E11 tienhoito- ja kaset-

Kuljetusalalle uusi nuoren polven toimija
tiauto, jolla pystyy kerral-
laan kuljettamaa esimerkik-
si mursketta keulassa noin 
11 kuutiota ja perävaunussa 
13 kuutiota. Autolla pystyn 
tekemään tarvittaessa myös 
talvella tien kunnossapitoa. 
Viimeisen kolmen vuoden 
aikana olen tehnyt alihank-
kijalle Destian määräämiä 
tien talvikunnossapitotöitä 
muun muassa Valtatie nel-
jällä. Työ oli vaativaa, koska 
siinä oli korkeat laatuvaati-
mukset ja töihin piti läh-
teä pienenkin lumisateen 
vuoksi.

-Olen käynyt kuljetus-
alan kolmevuotisen logis-
tiikkakoulutuksen OSAO:n 
Kempeleen oppilaitoksessa, 
jossa suoritin rekkayhdis-
telmäajokortin ja sain am-
mattipätevyyden. Heti kou-

lun jälkeen vuodesta 2012 
lähtien olen ollut vakitui-
sessa työssä muun muassa 
kasetti- ja aura-auton kul-
jettajana. Koneet ovat kiin-
nostaneet minua jo nuores-
ta alkaen.

-Yrityksen perustamis-
asioissa nuorella on alussa 
monenlaisia haasteita. Esi-
merkiksi kuljetusyrityksel-
le liikenneluvan hankkimi-
nen kestää kaikkinensa jopa 
kahdesta kolmeen kuukaut-
ta. Ensiksi täytyy käydä 
kuukauden kestävä tavara-
liikenteen yrittäjyyskoulu-
tus ja vasta sen läpäistyään 
voi hakea liikennelupaa.

-Hyväkuntoisen käyte-
tyn ajokaluston hankkimi-
nen maksaa vähintään 60-70 
000 euroa. Seuraava haas-
te on pärjätä kovasti kil-

paillulla alalla ja saada riit-
tävästi kalustolle käyttöä. 
Hyvin tehdyn työn jälkeen 
voi luottavaisin mielen tart-
tua seuraaviin tehtäviin ja 

uusiin haasteisiin.
Vapaa-ajan harrastuk-

siini kuuluu moottoripyö-
räily, syksyllä metsästys ja 
talvella satunnaisesti moot-

torikelkkailu, jos töiltä vain 
aikaa riittää, kertoili Vähä-
kuopus. 

Pertti Kuusisto

Pudasjärvellä Pohjolan Sil-
mäasemalla vietettiin per-
jantaina 16.5. Silmäasemi-
en 40-vuotisjuhlan kunniaksi 
”tyylipäivää”. Päivän aikana 
kehyksien valinnassa opas-
ti väri- ja tyylineuvoja Paula 
Nikka. Oulussa kahden Sil-
mäasemaliikkeen ja Pudas-
järven Silmäaseman yrittäjän 
Johanna Ailinpietin mukaan 
Nikka on heillä aika ajoin ja-
kamassa asiakkaille asian-
tuntevia neuvoja kehyksi-
en valinnassa. Ihmiset ovat 
entistä tietoisempia pukeu-
tumisen ja korujen merki-
tyksestä ulkoisessa olemuk-
sestaan. Kehykset voi liittää 

Näöstä kannattaa huolehtia
olennaiseksi osaksi pukeutu-
mistyyliään. Nikan asiantun-
tevat tyylineuvot kehyksien 
valinnassa ovat olleet asiak-
kaiden keskuudessa hyvin 
arvostettuja. Tälläkin kertaa 
asiakkaita pyörähti katsele-
maan ja valitsemaan kehyk-
siä tasaisena virtana pitkin 
päivää.

-Silmälasien kehyksillä 
voi nostaa esiin haluamiaan 
ulkoisia tai persoonallisuu-
denpiirteitä. Kehyksillä voi 
hakea haluamaansa ilmettä ja 
korostaa esimerkiksi aukto-
riteettia, räväkkyyttä, sport-
tisuutta tai klassisuutta. Ke-
hysvalinnalla voi piristää 

olemuksessaan surumieli-
syyttä tai hoikistaa pyöreitä 
kasvonpiirteitä. Kehyksistä 
löytyy hyvin mielikuvituk-
sellisia ja pirteitä ratkaisui-
ta, josta esimerkkinä kehyk-
sen sisään upotettu aito pitsi. 
Sankojen sisäpuolen kuvioin-
nilla ja värityksellä on merki-
tyksensä kasvojen väriä pi-
ristävänä tekijänä. Kehykset 
voivat olla myös kuin koru. 
Kuinka huolitellulta näyttää 
ulospäin, heijastuu se vah-

vuuden ja itsevarmuuden 
tunteena omaan mieleen., 
kertoi Nikka. 

Silmänpainetauti eli glau-
kooma (aiemmin tunnettu 
viherkaihina) on yksi ylei-
simmistä silmäsairauksista. 
Glaukooma on silmähermo-
vaurioita aiheuttava, näkö-
kenttää supistava sairaus. Se 

etenee useimmiten hitaas-
ti ja vaikuttaa oireettomalta. 
Johanna Ailinpieti muistut-
ti, että säännöllinen lääkärin-
tarkastus silmälääkärillä on 
tärkeä, mahdollisesti jo alka-
neen, mutta oireettoman sai-
rauden havaitsemiseksi ja 
hoitamiseksi ajoissa.

Pudasjärven Pohjolan sil-

mäaseman palveluihin kuu-
luvat silmälääkärin, työnäkö- 
ja piilolasioptikon palvelut. 
Optikon koulutukseen kuu-
luvat myös kehyksiin liitty-
vät tyyli- ja värioppi, kertoi 
Pudasjärven liikkeenhoitaja, 
optikko Jouni Puurunen. 

Petri Turunen

Johanna Ailinpieti jat-
kaa sisaruksiensa kans-
sa Pohjolan Silmäaseman 
yrittäjänä isänsä Veikko 
Vuopalan jalanjäljillä.

Pudasjärven Silmäaseman liikkeenhoitaja Jouni Puu-
runen palvelemassa asiakkaita. 

Leila Kuukasjärvi on tullut etsimään tyyliinsä sopivia kehyksiä. Paula nikka löytää 
nopeasti erilaisia hyvin istuvia, hyvännäköisiä kehyksiä, joista valita mieleisensä.

Pudasjärveläinen lausun-
tataiteilija Pirkko Polvi an-
toi näytteen upeasta osaa-
misestaan sunnuntaina 25.5. 
kansalaisopiston Salikissa 
järjestetyssä Matkalaulu –
lausuntaillassa. Mukana oli 
myös Keijo Piirainen, joka 
pianomusiikillaan ja laulul-
laan sopivasti väritti ja sy-
vensi Pirkon esittämiä ru-
noja. 

Illan aikana käytiin läpi 
ihmisen elämää naisen sil-
min syntymästä kuolemaan. 

Lausuntataiteilijan voimannäyte
Monin paikoin sanoma oli 
aivan yleispätevää, myös 
miehiä koskettavaa, mut-
ta pääasiassa tietysti elämää 
makusteltiin naisen näkö-
kulmasta. Koskettavuutta 
runoissa oli. Sekä surua, hai-
keutta, että iloa, riemua ja 
räväkkyyttä. Arkisuutta ja 
tavanomaisuutta unohta-
matta. Eikä tämä voinut olla 
soittamatta myöskään ylei-
sön sielun kieliä. Tämä kuul-
si monen kuulijan kommen-
tista.  Ohjaustyössä Hannu 

Huuska oli mielestäni on-
nistunut luomaan vähäelei-
sen, sanomaan painottuvan 
esitystavan, joka antoi ylei-
sölle mahdollisuuden kes-
kittyä tekstistä nauttimiseen. 
Markus Liukon hoitama va-
laistuskin tuki pienimuotoi-
suutta sopivasti.

Pirkko Polven ja Keijo Pii-
raisen yhteistyö toimi sau-
mattomasti sekä teeman 
että tunnelman osalta. Heil-
lä on jo lähes kymmenvuo-
tinen yhteinen taival taka-

naan näiden lausuntoiltojen 
suhteen. Järjestäjän puolelta 
kulttuuriohjaaja Birgit Tolo-
nen totesi tyytyväisyytensä 
illan onnistumisesta, olihan 
paikalle saapunut viitisen-
kymmentä runouden ystä-
vää. Harrastajia onkin hänen 
mielestään pudasjärvisissä 
mukavasti, suurelta osalta 
Pirkko Polven tekemän ope-
tustyönkin ansiosta. 

Markku Kemppainen

Yleisöä tuli mukavasti paikalle.

Keijo Piirainen ja Pirkko Polvi kukitettuna onnistuneen 
lausuntaillan jälkeen. 

Kolmen sukupolven jatkumo: äiti, tytär ja lapsi.
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Syötteen kaunis luonto tarjoaa 
pohjattoman kaivon ammentaa 
uusia ja huikeita kesälomako-
kemuksia. Tartu rohkeasti tilai-
suuteen ja hyödynnä alueemme 
hienoja olosuhteita ja reitistöjä. 
Palvelut ja luontoelämykset on 
suunniteltu juuri sinua ja per-
hettäsi varten.

Nosta rinkka selkään tai ota 
pyörä alle ja menoksi. Kansal-
lispuistosta ja ympäristöstä löy-
tyy monentasoisia ja pituisia 
reittejä patikointiin tai maasto-
pyöräilyyn. Luontokeskukses-
ta saat hyviä neuvoja luonnos-
sa liikkumiseen. Heiltä löytyy 
myös alueen karttoja ja kalas-
tuslupia. 

Alueemme ohjelmapalve-
luyrittäjät auttavat mielellään 
suunnittelemaan juuri sinul-

Tervetuloa Kesä Syötteelle! 
le sopivan lomakokemuksen. 
Vaikka luonnon helmaan lähte-
minen pelottaa tai tuntuu, että 
erätaidoissa olisi parannetta-
vaa, niin oikea apu löytyy taa-
tusti. Ohjelmapalveluyrittäjät 
auttavat varmasti mielellään. 
Heiltä löytyy valmiita mukavia 
retkiä ja monenlaisia elämyksiä 
tarjoavia seikkailutuotteita. Vii-
me kesän uutuudet River Tu-
bing ja vaijeriliuku ovat saaneet 
erittäin hyvän vastaanoton vie-
raidemme keskuudessa. 

Viime syksynä valmistunut 
frisbeegolfrata tulee olemaan 
myös hieno harrastuksellinen 
lisä monipuolisessa kesätarjon-
nassamme. Rata löytyy hiihtos-
tadionin ja Luontokeskuksen 
maastosta, joten kaikilla alan-
harrastajilla ja lajista kiinnos-

tuneilla on nyt mahdollisuus 
päästä kiertämään uutta täys-
pitkää 18-väyläistä rataa Syöt-
teen kauniissa maisemissa.  

Syötteelle on saatu myös 
muita uusia harrastus- ja ajan-
viettopaikkoja kesäksi. Lup-
poveden rannalla sijaitsevasta 
Luppiksesta löytyy lapsille tar-
koitettu monipuolinen liikun-
ta- ja elämyspuisto ja monipuo-
linen skeittipuisto, joka sisältää 
skeittirakennelmia kaikenikäi-
sille ja -tasoisille harrastajille. 

Viime kesän perhokalastuk-
sen SM-kisat nostivat alueem-
me mainetta varteenotettavana 
kalastusalueena. Kalastuslu-
pien myyjiltä saat hyviä neu-
voja kalapaikoista ja lisätieto-
ja löytyy helposti myös netistä 
esimerkiksi www.iijoki.fi/kala-

paikat, ja www.eraluvat.fi. Ve-
sillä liikkujille, kuten melojil-
le ja veneilijöille löytyvät myös 
erinomaiset olosuhteet nauttia 
luonnon rauhasta. 

Kesän aikana Syötteellä ko-
koontuvat moottoripyöräili-
jät, maastopyöräilijät, lonkkaa-
jat ja suunnistajat. Syöte MTB 
ja Erämaan markkinat elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna 
on taas syyskauden aloittava 
huippuviikonloppu, joka tar-
joaa koko perheelle hienoja ko-
kemuksia ja elämyksiä. Syys-
kuussa taas Huippukymppi ja 
Luppovesi palaa - tapahtuma 
keräävät ihmisiä alueelle.

Pudasjärvellä on kesäl-
lä myös muita isoja tapahtu-
mia, kuten Kesäpilkin MM-ki-
sat, Pudasjärven markkinat ja 

paljon muuta. Naapuripitäjissä 
on myös paljon mielenkiintois-
ta koettavaa ja nähtävää muun 
muassa Päätaloviikko Taival-
koskella 17. kerran. Ranuan 
eläinpuisto tarjoaa hienoja ko-
kemuksia eläimistä pitäville. 
Syötteeltä on lyhyt matka kaik-
kiin edellä mainittuihin tapah-
tumiin ja paikkoihin. 

Hauskaa ja leppoisaa kesää kai-
kille!

Syötteen Matkailuyhdistys

ps. Syote.fi sivuilta löytyy aina 
tuoreinta tietoa alueemme pal-
veluista ja tapahtumista, käy-
kääpä vilkaisemassa.

Nosta rinkka selkään tai ota pyörä alle ja menoksi. 

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN 
MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014

Kustantaja: Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: Heimo Turunen
Toimitustyö: VKK-Media Oy/Jenny Kärki, Pudasjärvi-lehti Oy/Heimo Turunen
Ilmoitukset: VKK-Media Oy/Markku Kemppainen ja Sirkka-Liisa Tuomaala
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen, Pudasjärvi
Kansi: Pohjolan Mylly, Kajaani
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

YHTEISTYÖSSÄ SYÖTTEEN
MATKAILUYHDISTYS RY:N
KANSSA.

Syötteen kesämatkailu on piristynyt useiden aktiviteettien ja helpon luonnossa liikkumisen ansiosta.
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Syöte nousi nopeasti tietoisuu-
teen myös muualla Suomessa, 
kun suunnistuksen pitkän mat-
kan SM-kisat järjestettiin Syöt-
teellä syyskuussa 2013. Yksi 
alueeseen ihastuneista oli Suo-

Suunnistajat suuntaavat mielellään Syötteelle

Syötteen upeat tun-
turimaisemat ja moni-
puoliset maastot ovat 

erinomaisia kisa- ja 
harjoitusmaastoja 
suunnistajille. Kor-

keuserot, tunturikivi-
kot sekä runsaat pie-
net vesistöt erottavat 
parhaat suunnistajat 
hyvistä. Suunnistus 
on urheiluna vaati-
va laji, jossa kovaa 

maastossa juostessa 
pitää kyetä tekemään 

samalla reittiarvioita 
kartalta katsoen.

men suunnistuksen maajouk-
kueen valmentaja Juha Taini. 
Hänellä oli jo tuntuma alueen 
potentiaalista aikaisempien 
vuosien kisojen sekä leirien pe-
rusteella.

- Parasta Syötteellä on suun-
nistajan kannalta monipuolinen 
maasto ja suunnistusteknises-
ti haastavia kohteita. Maastos-
ta löytyy alueita, joissa tihei-
den kiintopisteiden avulla on 
erilaista suunnistaa, kun sitten 
verrattuna laajoihin ja paljaisiin 
rinteisiin, joissa pitää suunnis-
taa enemmän kompassin avul-
la. Löytyy haastavia nousuja ja 
kankaita, ja kaikki sijaitsevat 
sopivan pienellä alueella, ker-
too Taini.

- Syöte on tavallista muka-
vampi leiripaikka. Jo sinne aja-
essa tulee mukava tunnelma, 
kun saapuu sopivasti rauhalli-
sen sekä lappilaisen tunnelman 
piiriin, puhtaaseen luontoon. 
Majoitusvaihtoehtoja löytyy 
laajasti erilaiseen makuun ja eri 
budjeteille, Taini kehuu.

Ahkera kisailukesä
Syötteen suunnistusmaasto-
jen tasosta kertoo myös se, että 
Suunnistusliitto on alustavan 
tiedon mukaan kaavailemas-
sa nuorten MM-katsastuksien 
järjestämistä Syötteelle kesällä 
2015. Viime vuosien katsastuk-
set ovat olleet ulkomailla, mutta 
nuorten maajoukkueen valmen-
tajat ovat löytäneet Syötteeltä 
samalla tavalla kansainvälistä 
vaatimustasoa olevan maaston. 
Näyttökisoja on anottu nuorten 
sarjojen H/D20 MM-kisoihin ja 
H/D16 ja 18 EM-kisoihin.

Tänä kesänäkin Syötteel-
lä kisataan suunnistuksen pa-
rissa. SYÖTE-Suunnistus -kil-
pailu pidetään 26.-27.7., jolloin 
kisakeskus toimii Hotelli Pik-
ku-Syötteen korkealaatuisissa 
kisatiloissa. Kilpailumaastona 
käytetään samaa maastoa kuin 
vuonna 2013 järjestetty SM-Pit-
kä R1 -kilpailuihin, joten aar-
nimetsää ja korkeuseroa on 
riittävästi. Lasten radat on pys-
tytty järjestämään turvallises-
ti tukeutuen laskettelukeskuk-
sen tuomiin maamerkkeihin. 
Maasto haluttiin hyödyntää toi-
seen kertaan, jotta nyt maas-
toon pääsevät kaikki halukkaat, 
vaikkapa kuntosuunnistusra-
doille.

Syötteen maastoissa usein 
taito- ja fysiikkaleirejä pitänyt 
huippusuunnistaja Pasi Ikonen 
pitää nuorille tarkoitetun suun-
nistusleirin juuri kisojen alla, 
joten paikalle kannattaa tulla 
jo keskiviikkona. Ilmoittautu-
miset kesäkuun loppuun men-
nessä.

- Harjoittelussa kiehtoo se, 
että on hienoa haastaa itseään 
sekä fyysisesti että taidollises-
ti. Syötteen aluetta on ihan liian 
vähän käytetty, ja siksi haluan 
vetää leirejä täällä. Maasto on 
älyttömän hyvä: kuusikkopai-
kat ja laakeat rinteet ovat haas-
teellisia. Voisi sanoa, että suun-
nistus Syötteen maastossa on 
vekkulia ja tarkkana on oltava, 
Ikonen sanailee. 

Lisäksi Pikku-Syötteellä ki-
sataan elokuussa Koillismaan  
suunnistusmestaruuskisois-
sa, joten lajin parissa tapahtuu 
Syötteellä paljon. Pudasjärven 
Urheilijoiden suunnistusjaos-
ton puuhamies Antti Härkö-
nen kertoo, että ensi vuonna 
suunnistuksen saralla tapahtuu 
myös Iso-Syötteen puolella.

Runsaasti uusia 
suunnistuskarttoja 
hankkeen avulla
Antti Härkönen on mielissään, 
sillä Syötteelle on EU-hankkeen 
avulla tehty 27 neliökilometrille 
uusia ajantasaisia suunnistus-
karttoja. Tämän ansiosta alueel-
le on voitu hakea laadukkaita 
kilpailuja. Kisojen jälkeen har-
joittelukartat ovat myös oma-
toimisten harjoittelijoiden käy-
tössä, mikä lisää jo ennestään 
rikasta Syötteen aktiviteetti-
tarjontaa. Alueelle muodostuu 
pikku hiljaa kattava kiintorasti-
verkosto. Kisojen ansiosta tieto 
Syötteestä liikkuu laajalle.

- Paikallisen urheiluseuran 
suunnistajille Syötteen kaltais-
ten maastojen läheisyys on lot-
tovoitto. Jos koko ajan suunnis-
taa tutuissa maisemissa, siinä 
kasvaa vain kunto. Syötteelle 
on Pudasjärven keskustan tun-
tumasta vain tunnin matka, 
vaativimpien harjoitusmaasto-
jen äärelle, kertoo Härkönen.

Suunnistajat ottivat tosissaan tuntumaa Syötteen haastavaan 
maastoon viime vuonna suunnistuksen pitkän matkan SM-kisassa.

Huippusuunnistaja Pasi Ikonen vetää nuorille suunnistus-
leirin heinäkuussa, ennen SYÖTE-suunnistuskisaa.
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Syötteen keskusvaraamo välittää 
matkailijoille alueen laajimman va-
likoiman mökkejä, lomahuoneistoja 
ja hotellihuoneita. Kun valikoimas-
sa on yli 1 500 vuodepaikkaa, aut-
taa keskusvaraamon henkilökunta 
mielellään sopivan majoituskohteen 
valinnassa. Haluamansa majoituk-
sen tai ohjelman voi varata vaikka-
pa suoraan nettikaupasta.

- Tunnemme alueen lähes 30 vuo-
den kokemuksella, joten osaamme 
suositella asiakkaalle hänen toivei-

densa mukaista majoituspaikkaa. 
Toiset haluavat lomallaan hotelli-
luksusta porealtaineen ja toiset tyk-
käävät erähenkisistä kelomökeis-
tä. Meillä on nyt myös sunnuntaisin 
käytössä jatkoaika, eli useimmissa 
kohteissa mökkiä saa pitää kello 15 
saakka, toimitusjohtaja Juha Schro-
derus selostaa.

Kaikissa matkailuasioissa keskus-
varaamo on niin yksittäisen matkai-
lijan kuin ryhmän apuna. Majoituk-
sen lisäksi keskusvaraamo välittää 

seudun safari- ja ohjelmapalvelui-
ta. Ryhmä- tai kokouspaketteihin on 
mahdollista saada täysin räätälöi-
ty sisältö. Majoitus, ruokailut, tilat 
tarvittavine välineistöineen, kulje-
tukset, aktiviteetit ja illanvietot sekä 
kaiken aikataulutus sujuvaksi koko-
naisuudeksi on tuttua työtä Syötteen 
keskusvaraamon henkilökunnalle.

- Viime talvi oli meille kasvun 
kautta ja majoitusmyynnissä oli 
noin viidenneksen nousua. Tosis-
saan sen eteen saatiin tehdä töitäkin, 

joten tyytyväisiä ollaan, Schroderus 
kertoo ja on samalla mielissään Syöt-
teen piristyneestä kesämatkailusta:

- Varsinkin maastopyöräily on pi-
ristänyt huomattavasti Syötteen ke-
sämatkailua ja olosuhteet siihen 
ovatkin Suomen parasta antia. Li-
säksi Luppoveden rantaan raken-
netut aktiviteetit toimivat erittäin 
hyvin ja niille on tullut paljon ja ah-
keria käyttäjiä.

Erähenkistä ja ylellisempääkin

majoitusta samasta paikasta

Viihdy ulkona Luppoveden rannalla

Leikkipuistossa on lapsille monelaisia touhupaikkoja. Leikkipuistoon on rakennettu luonnonmukaisista mate-
riaaleista muun muassa köysirata, keinuja ja leikkimökki. Lisäksi leikkejä varten on suuria kiviä ja mahdollisuus 
vailkkapa majojen rakentamiseen.

Monitoimialue koostuu leik-
kipuistosta, frisbeegolfradasta 
ja skeittiparkista. Kesällä 2013 
avatun Luppiksen iloiset akti-
viteetit ovat vapaasti kaikkien 
käytettävissä. Paikalliset yrittä-
jät ovat ilokseen huomanneet, 
että jo viime vuonna Luppis 
veti runsaasti väkeä.

LuppoParkissa temppuil-
laan kymmenellä erilaisella ele-

mentillä esimerkiksi skeittilau-
dalla tai scootilla. Elementit on 
rakennettu kovaan käyttöön ja 
vastaamaan harrastajien toivei-
siin ikä- tai taitotasosta riippu-
matta.

Syöte DiscGolfPark sopii hy-
vin kaikentasoisille pelaajille 
ja kävelyä 18 korin reitillä tu-
lee noin neljä kilometriä. Omia 
frisbeekiekkoja ei tarvitse olla 

mukana, sillä ne saa vuokrattua 
alueen vuokraamoista. 

Leikkipuistoon on raken-
nettu luonnonmukaisista ma-
teriaaleista muun muassa köy-
sirata, keinuja ja leikkimökki. 
Lisäksi leikkejä varten on suu-
ria kiviä ja mahdollisuus majo-
jen rakentamiseen. 

Syötteen kesä- ja syysajan 
uudet harrastus- ja ajanviet-

topaikat rakennettiin SYK-
LI-hankkeen puitteissa. Hank-
keen toteuttamisesta vastasi 
Pudasjärven kaupunki ja sen 
rahoituksesta vastasivat Poh-
jois-Pohjanmaan liitto (EAKR) 
sekä Pudasjärven kaupunki.

Luppovesi on tekolam-
pi, joka rakennettiin alun pe-
rin lumetuksen tarvitseman 
vesimäärän vesivarastoksi 

Iso-Syötteelle. Kesällä 2011 kun 
allas valmistui, sen rannoille 
tuli paljon uimareita, lenkkeili-
jöitä sekä onkijoita. Rantaa kier-
tävän polusta on tullut suosittu, 
samoin kuin makkaranpais-
toon soveltuvasta rantalaavus-
ta. Syksyisin Luppovettä kierte-
levät luistelijat ja myöhemmin 
kevättalvella jäällä kököttelevät 
pilkkijät.

Oululainen Anton Pajukoski viime kesä-
nä kokeilemassa skeittiramppia, ja hy-
väksi havaittiin.

Luppoveden monitoimialue eli Luppis tarjoaa harrasteita ja 
ajanvietettä kaikenikäisille etenkin kesäaikaan.
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Viime kausi oli Iso-Syötteen 
hiihtokeskukselle virkistävä, 
sillä paikalle saatiin paljon uu-
sia ja vetovoimaisia tapahtu-
mia. Iso-Syötteellä laskettiin IS 

Vauhdikkaan kauden jälkeen huilataan hyvillä mielin

Open-kisa mitä parhaimmissa 
kevätkeleissä 2.-5.4. Kyseessä oli 
Suomen suurin lumilautailuta-
pahtuma vuonna 2014 ja ensim-
mäinen viiden tähden slopes-

tyle-kilpailu. Kansainväliseltä 
kisaajaporukalta nähtiin toinen 
toistaan hienompia suorituksia, 
joita oli ihailemassa paikan pääl-
lä noin 1500 katsojaa.

- IS Open-kisan järjestämi-
nen on ollut suuri ponnistus ja 
voiman näyte. Tämä oli meille 
talven tärkein tapahtuma, kos-
ka saimme tänne maailmal-
ta huippu-urheilijoita ja paljon 
tietoutta Syötteestä levisi ym-
päri maailman, sekä kisaajien 
että muiden kävijöiden ansios-
ta. Tämä antaa mahdollisuu-
den rinnastaa meidät suurien 
hiihtokeskusten Rukan ja Le-
vin kanssa samaan kategoriaan, 
vaikkakin eri lajien puitteissa. 
Tulevaisuus näyttää, halutaan-
ko Syötteellä olla yksi suurista 
hiihtokeskuksista. Tällaisten ki-
sojen järjestäminen luo alueen 
uskottavuutta sekä auttaa ta-
voitteen saavuttamisessa, selos-
taa Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Jorma Terent-
jeff.

Laskettelukeskuksilla kesä-
lomat alkavat, kun rinteet ja 
laitteet saadaan laitettua kesä-
teloille. Jorma Terentjeff huo-
kaakin, että loma tulee tarpee-
seen, sillä talven aikana tehdään 
seitsemänpäiväistä työviik-
koa. Kesälle suunnitelmissa on 
normaaleita kunnostustoimen-
piteitä, mutta muuten saadaan 

lomailla ansaitusti. Juhannuk-
sen jälkeen aletaankin valmis-
tautua jo seuraavaan kauteen.

Laskettelukeskuksen kevät-
tä varjosti hieman pääsiäispy-
hien myöhäinen ajankohta ja 
muualla Suomessa koittanut 
varhainen kevät. Syötteellä lun-
ta oli reilusti vielä pääsiäisen-
kin jälkeen, mutta Terentjeff to-
tesi varhaisen kevään saaneen 
valtaosan tavallisista kävijöistä 
normaalia aikaisemmin kevät-
tunnelmiin. Ensi vuonna pää-
siäinen on onneksi aikaisem-
min.

- Viime kausi meni muihin 
laskettelukeskuksiin nähden ai-
van mallikkaasti, vaikkakin ta-
louden heikko tilanne näkyi 
myös kävijöittemme kulutus-
tottumuksissa. Onneksi suu-
rempia investointeja ei ollut 
alla, joten suuria voittotavoit-
teita ei tarvinnut laittaa. Yleis-
taloudellisesta tilanteesta pi-
tää yrittäjänä olla koko ajan 
kiinnostunut, sillä se määritte-
lee myös asiakasvirtoja. Tule-
van toiveet ovat silti korkealla 
ja hyvillä mielin saamme kääriä 
hihat jälleen juhannuksen jäl-
keen, Terentjeff lupaa.
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monipuolinen leirikesäohjelma
Nuorisokeskus Syötteellä

Peikkopolun korjaustyöt valmistuvat elokuussa

Yli 20-vuotiaan peikkopolun 
varrella on voinut nähdä ajan 
patinaa ja Syötteellä iloitaan 
tänä kesänä tehtävästä kunnos-
tustyöstä. Oulun seudun Lea-
derin rahoittama Peikkopolun 
kunnostus etenee aikataulus-
saan ja valmistuu projektipääl-
likkö Ilkka Saarijärven mukaan 
elokuun loppuun mennessä.

Laavu, wc, pitkospuut, teat-
teri ja muita rakenteita kunnos-
tetaan sekä polkua sorastetaan 
murskeella. Korjaustöiden jäl-
keen polku on turvallinen ja 
helppo kulkea, Saarijärvi lupai-
lee.

- Alueelle tulee uutena ra-
kenteena noin kilometrin pitui-
nen invareitti, jota pääsee pyö-
rätuolilla ja lastenrattaillakin 

kulkemaan. Reittiä tullaan jon-
kin verran myös muuttamaan 
ja siten lisäämään polun veto-
voimaa, Saarijärvi kertoo.

Aloite polun kunnostamises-
ta on tullut Syötteen yrittäjiltä, 
koska polku on ollut huonos-
sa kunnossa. Yrittäjien mukaan 
polku toisi merkittävää lisäar-
voa ja sisältöä alueen yrityk-
sien palvelutarjontaan. Palve-
lusuunnittelija Ritva Kinnulan 
mukaan kaupungin tavoittee-
na on kehittää Syötteen kesä-
matkailua ja Peikkopolku tu-
kee merkittävästi Syötteen 
alueen kesämatkailua. Jatkossa 
on tarkoitus käynnistää laajem-
pi Syötteen matkailuhanke, jon-
ka yhteydessä kehitetään Peik-
kopolun sisältöä ja ohjelmistoa, 
Saarijärvi kertoo.

Peikkopolku on rakennettu 
yrittäjä Sauli Särkelän mukaan 
yli 20 vuotta sitten. Se sijait-
see Pikku-Syötteellä Kelosyöt-
teen alueella. Noin kahden kilo-
metrin pituinen polku risteilee 
luonnonkauniilla rinteellä.

- Idea peikkopolusta sai al-
kunsa, kun asuin Ylitorniol-

la, jossa usein törmäsin ker-
tomuksiin peikoista sekä 
muista taruhahmoista. Samoi-
hin aikoihin Norjassa kehitel-
tiin peikkoihin liittyvää mat-
kailuvetonaulaa. Ajatus jäi 
mieleeni kypsymään ja kun pa-
lasin toukokuussa 1992 takai-
sin Syötteelle, palasivat erilai-
set tarinat peikosta pakostakin 
mieleen, Sauli Särkelä kertoo ja 
mainitsee Atte ja Pauli Särkelän 
kuuluneen hänen lisäkseen ide-
ointiryhmään, jonka pohjalta 
polkua lähdettiin kehittämään.

- Syötteen peikkopolku syn-
tyi Kelosyötteellä 1993 järjeste-
tyllä ensimmäisellä peikonte-
kokilpailulla. Kilpailun suosio 
yllätti järjestäjät ja peikkoja teh-
tailtiinkin toistasataa ja niitä 
tuotiin Peikkopolulle pääosin 
Oulun läänin alueelta. Jo toi-
sena kesänä kohteessa kävi 30 
000 henkilöä. Myöhemmin ke-
hitettiin myös peikkopolun tal-
vikäyttöä. Kunnostustyö jo ra-
pistuneelle polulle on erittäin 
tervetullut, Sauli Särkelä iloit-
see.

Syötteellä on useita lasten leikkipaikkoja. Hotelli Pikku-Syötteen paikoitusalueen vieressä 
oleva kaksiosainen leikkipuisto on hyvin varusteltu.

Peikkopolku on rakennettu yli 20 vuotta sitten ja se sijaitsee Kelosyötteen alueella. 
Noin kahden kilometrin pituinen polku risteilee luonnonkauniilla rinteellä.

Atte Särkelä kertoo, että kunnostyön yhteydessä uusitaan 
myös Peikkopolun portti.

Nuorisokeskus Syöte on yksi 
Suomen kymmenestä opetus-
ministeriön hyväksymästä nuo-
risokeskuksesta, joka sijaitsee 
Pikku-Syötteellä. Tammikuussa 
nuorisokeskuksen johtajan teh-
täviin tulleen Tuija Vinkan mu-
kaan valtakunnallisilla nuoriso-
keskuksilla on yleishyödyllinen 

ja yhteiskunnallinen tehtävä tu-
kea lasten ja nuorten kasvua ja 
kehitystä. Vinkka viihtyy oi-
kein hyvin lapsi- ja nuorisotyön 
parissa.

- Tarjoamme täällä turvalli-
sen toimintaympäristön sekä 
asiantuntevaa palvelua nuo-
rille ja kasvattajille. Omaa sy-

däntänikin lähellä ovat hiihto 
ja kuntoliikunta, joihin täällä 
Syötteellä on hyvät maastot ja 
mahdollisuudet, Vinkka kehuu.

Keski-Pohjanmaalta Taival-
koskelle muuttanut Tuija Vink-
ka liikkuu itsekin säännöllisesti 
ja kertoo asuvansa Taivalkos-
kella miehensä kanssa. Kolme 

aikuista lasta ovat lentäneet ko-
toa pois.

Nuorisokeskus Syöte on 
kansainvälinen nuoriso- ja lei-
rikoulukeskus. Kesäkuun ajan 
aina juhannukseen saakka lei-
rikeskuksen tilat ovat rippi-
leirien ja leirikoulujen käytös-
sä. Juhannuksen leirikeskus on 
kiinni, mutta heti heinäkuun 
puolella leirikeskus herää taas 
hetkittäin eloon tapahtumien ja 
perhejuhlien ajaksi. Ravintolas-
sa voi käydä ruokailemassa ju-
hannukseen saakka. Tarjolla on 
kotiruokaa, jota valmistetaan 
talossa asuville leiriläisille. Sen 
jälkeen ravintola on avoinna 
vain tilauksesta elokuun lop-
puun saakka. 

Pyöräilyä ja  
suunnistusta
Pikku-Syötteellä tapahtuma-
kattaus on laaja urheilun paris-
sa. Heinäkuun 5.-6. on pyöräi-
lytapahtuma Terva-ajot, joiden 
jälkeen järjestetään 6.-8.7. vauh-
dikas nuorten yhdistetty pyö-
räily- ja hiihtoleiri yli 8-vuoti-
aille lapsille ja nuorille.

Heinäkuu huipentuu suun-
nistustapahtumiin. Syötteen 

maastoissa usein taito- ja fysiik-
kaleirejä pitänyt huippusuun-
nistaja Pasi Ikonen pitää nuo-
rille suunnistusleirin 23.–25.7. 
Sen jälkeen Pudasjärven Urhei-
lijat järjestää kansalliset SYÖ-
TE-Suunnistus -kilpailut. Kil-
pailukeskuksena on Hotelli 
Pikku-Syöte.

Nuorisokeskus Syötteel-
lä voidaan järjestää monen-
laista toimintaa eri-ikäisille ja 
-maalaisille koululaisille. Oh-
jelmatarjonnasta pistää silmään 
muun muassa jousiammun-
ta, kallio- ja sisäseinäkiipeily, 
maastopyöräily- sekä patikka-
retket. Aktiviteetteja voi ostaa ja 
tiedustella kuka tahansa myyn-
tipalvelun kautta.

Lisäksi ympäröivä luon-
to herättää katselemaan ja ky-
selemään. Upea tunturiluon-
to, Syötteen kansallispuisto 
sekä lumoava tunnelma tarjo-
avat lomailijoille mielekästä te-
kemistä joko ohjatusti tai oma-
toimisesti. Hotelli Pikku-Syöte 
tarjoaa laadukkaita majoitus-
palveluja Pikku-Syötteen hui-
pulla. Huonetyypeistä löytyy 
sopivia vaihtoehtoja jokaiselle 
matkailijalle.
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Perhokalastuksen SM-kisoista tuttu Iijoen keskiosan lupa-alue on laajentunut. 
Nyt voit kalastaa 54 kilometriä samalla luvalla aina Koivukoskesta Ervastin 
sillalle. Virtapaikkojen tavallisimmat saaliit ovat harjus ja taimen, suvannoissa 
hauki.

Varaa lupasi osoitteesta www.eraluvat.fi tai puhelinpalvelusta 020 69 2424.

Iijoen lupa-alue
laajeni 54 kilometriin

Iijoen keskiosan yhteislupa-alue

Uudistunut VillaStadion sai hyvän vastaanoton
Iso-Syötteen hiihtomaja avat-
tiin täysin uudistuneena vuo-
den vaihteessa. SyöteResort 
osti kaupungin omistaman tun-
nelmallisen kelorakennuksen ja 
on uudistanut sen sisätiloiltaan 
yritys- sekä ryhmämatkakoh-
teeksi.

VillaStadion sijaitsee 
Iso-Syötteen tunturin juurel-
la, karavaanialueen ja Syötteen 
Luontokeskuksen läheisyydes-
sä. Se tarjoaa tilaa kokoontu-
miseen ja majoittumiseen 20 
hengelle. VillaStadion soveltuu 
erinomaisesti myös juhlien pi-
topaikaksi.

– Kaksikerroksisen raken-

nuksen yläkerrassa on majoi-
tus- ja oleskelutilat. Alakertaan 
sijoittuvat sauna-, kokous- ja 
ruokailutilat. Rakennuksen 
edessä on iso terassi, SyöteRe-
sortin isäntä Pekka Kimpimäki 
kertoo ja iloitsee, sillä yritykset 
ja ryhmät ovat löytäneet paikan 
hyvin.

Pihalla oleva ulkosauna ja 
poreallas ovat myös olleet to-
della suosittuja.

Molempiin kerroksiin uuden 
tyylin luo MTV3:n Pientä pinta-
remonttia -ohjelmasta tuttu si-
sustussuunnittelija Katja Piiroi-
nen.

Täyden palvelun 
matkapaketteja
SyöteResort-nimen alla Syöt-
teellä palvelevat jo ennestään 
SyöteCaravan sekä rinneravin-
tolat Pärjänkievari ja Romekie-
vari. VillaStadion tuo tarjon-
taan kaivatun lisän.

– Pystymme palvelemaan 
paremmin etenkin yrityksiä 

VillaStadionin edessä komeilee uusi ja komea terassi, jonka 
päädystä löytyvät suositut ulkosauna ja poreallas. 

sekä esimerkiksi harrasteryh-
miä ja urheiluseuroja uuden 
kohteemme ansiosta. 20 henkeä 
suuremmat ryhmät voivat pitää 
kokouksiaan Pärjänkievarissa, 
jossa on mahdollisuus järjestää 
jopa sadan hengen tilaisuuk-
sia. Syöte sopii mainiosti yri-
tys- ja ryhmämatkojen kohteek-
si kompaktin kokonsa ansiosta. 
Kaikki tarvittavat palvelut ovat 
lähellä, joten tilaisuuteen syn-
tyy luonnollisesti kotoisa tun-
nelma. Yhdessä muiden alueen 
yrittäjien kanssa SyöteResort 
pystyy tarjoamaan ryhmille ko-
konaisvaltaisia matkapaketteja 
kuljetus-, ohjelma- ja ruokapal-
veluineen.

– Käymme hakemassa ryh-
män esimerkiksi Oulusta, tarjo-
amme Syötteellä laadukkaat ti-
lat, majoituksen, aktiviteetit ja 
ruokailut. Lopuksi kuljetuspal-
velumme vie ryhmän takaisin 
kotiin. Teemme matkalle lähte-
misen helpoksi, sillä kauttam-
me saa kaiken tarvittavan, Kim-
pimäki tiivistää.

Tervetuloa!

 

Meille on valtatieltä 
helppo tulla 

ja matkasi jatkuu 
myös sukkelasti.

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 890 450, pudasjarvi@k-supermarket.fi
Palvelemme arkisin 8-21, la 8-18, su 12-21.

Tavallista parempi Ruokakauppa

Ihana kesä K-Supermarketista

PUDASJÄRVI
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Syötteen kesässä tapahtuu!

Longboardit tuovat 
vauhtia Syötteelle!

Midnight Sun Longboard Festivaalia 
vietetään Syötteellä 10.7. - 13.7. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kolmen päivän ajan 
pitkällä rullalaudalla laskettelevat ur-
heilijat pääsevät testaamaan Syötetun-
turin rinteitä kiipeäviä teitä hurjan lajin 
parissa. Kyseessä on Suomen suurin ala-
mäkiskeittaustapahtuma!

Vapaalaskua riittää aamusta aamuun 
keskiyön auringon valossa. Mäenlaskun 
lisäksi ohjelmassa on slaidauskisa, ope-
tusta aloittelijoille ja kaikkea muuta mu-
kavaa koko pitkän viikonlopun.

Osallistujakaartia saapuu ulkomaita, 
jopa Australiaa myöten. Lisäksi laji on 

myös katsojille huumaavaa ja vauhdi-
kasta seurattavaa.

Ari Jämsä kisan järjestäjäporukasta 
uskoo myös vahvasti tapahtuman tu-
levaisuuteen. Longboard-tapahtumil-
la on tapana vuosittain paisua sadoilla 
osanottajilla. Laji kun on Suomen mit-
takaavassa uusikin, niin paikalliset yh-
teistyökumppanit tarvitsevat näyttöä 
lähteäkseen mukaan. Tänäkin vuonna 
yhteistyökumppaneita saatiin jo mu-
kavasti. Laskujen jälkeen perjantaina ja 
lauantaina kuullaan livemusaa Hotelli 
Iso-Syötteellä iltabileissä.

Rallisprintterit valtaavat tunturin
Kansallinen asfalttisprint Iso-Syöte-Mä-
kiajot järjestetään tällä kertaa kaksi-
päiväisenä tapahtumana 19.6.–20.6. 
Kummankin päivän kisat ovat samal-
la Pohjois-Suomen aluemestaruusosa-
kilpailuja ja Futura-cupin osakilpailuja. 
Mukana kisassa ovat Suomen rallisprin-
thirmut väkivahvoilla autoillaan, lu-
vataan Pudasjärvi Racing Team 2000 
järjestäjän taholta. Tapahtuman ohei-
sohjelmasta vastaa Hotelli Iso-Syöte.

Autoilijoita huoltojoukkoineen on il-
moittautunut eri puolilta Suomea. Ta-
pahtuman suosiosta kertoo myös se, 
että useat kuljettajat ovat käyneet autoi-
neen tilaisuudessa jopa kymmenen ker-

taa aikaisemminkin.
Syötteen mäkirata on yksi Suomen 

parhaista sprinttiradoista. Se on saavut-
tanut myös kilpailijoiden suosion, sil-
lä kisoihin on kokoonnuttu jo 28 vuotta 
yhtäjaksoisesti, yhtä vuotta lukuun ot-
tamatta. Rata on asfalttipintainen luon-
nollinen tie, eikä keinotekoisesti tehty 
rata. Rata on myös haastava, sillä 2,3 km 
ylämäkeen korkeuseroa on peräti 175 
metriä. Vastaavaa mäkirataa ei ole mis-
sään muualla Suomessa. Lähtöpaikka 
on Hotelli Iso-Syötteelle nousevan tien 
alkupäässä Romekievarille kääntyvältä 
tieltä ja maali on hotellin nurkalla.

7.6. Lavakauden avajaiset Jyrkkäkosken huvialueella
15.6. Ranuan Karpalomarkkinat ja torikonsertti 
 Merikannon tunnelmissa
19.6. Pohjantähti Games -yleisurheilukisat Suojalinnalla
20.–22.6. Posion Juhannus-festivaalilla mm. Dingo ja 
 Pandora, Hotelli Posiolla
21.6. Juhannustanssit Jyrkkäkosken huvialueella
4.–5.7. Pudasjärven Markkinat 2014 
30.6.–5.7. Iijokisoutu Taivalkosken Saijasta 
 Pudasjärven Kipinään
30.6.–6.7. Päätaloviikko Taivalkoskella – koko 
 perheen kulttuuriviikko

12.7. Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon Ämmänkisat, 
 Ranuantien varressa Kapustasuolla
12.–13.7. Perinteiset Muikkumarkkinat Posion torilla
13.–20.7. Kotiseutuviikko Pudasjärvellä Kotiseutumuseolla
21.–27.7. Kesäpilikin MM-kisat Havulan Rannassa 
 Pudasjärvellä
2.–4.8. Ranuan Hillamarkkinat urheilukentällä
29.–30.8. Elomarkkinat Taivalkoskella
5.-7.9. Palava Koski ja Tuhansien tarinoiden 
 viikonloppu Taivalkoskella
7.9. 81. Heinisuon syyshölkkä Ranualla

Tapahtuu kesällä 2014
Kooste Syötteen lähialueiden suurimmista kesätapahtumista.

Lisätietoja tapahtumien ja kuntien kotisivuilta.

puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17
s-posti: keskusvaraamo@isosyote.fi
nettivaraukset 24 h www.syote.net

Miksi Keskusvaraamosta?
• Laajin majoitusvalikoima
• Ajantasalla oleva varausjärjestelmä
• Ohjelmapalvelut ja majoitus samalla laskulla
• Osaava ja palveleva henkilökunta

SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN

MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI
REAALIAIKAINEN

WWW.SYOTE.NET

 HOTELLI PIKKU-SYÖTE
Syötteen upeat retkeily- ja pyöräilyreitistöt 

kutsuvat aktiivisia lomailijoita!
www.pikkusyote.fi 

• puh. +358 8 815 4000 • my yntipalvelu@pikkusyote.fi  •  w w w.pikkusyote.fi
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Pudasjärven perinteiset markkinat
Pudasjärven perinteiset mark-
kinat järjestetään 4.–5. heinä-
kuuta Kurenalla. Perjantain ja 
lauantain ajan torilla on mah-
dollista tehdä hyviä ostoksia 
ja nauttia herkkuruuista. Mu-
siikkia perjantain markkinapäi-
vänä tarjoilee tanssiorkesteri 
Ässät ja lauantaina musiikki-
puolesta vastaa monipuolinen 
kattaus pudasjärveläistaitajia. 
Puhujina markkinoilla kuul-
laan kansanedustaja Pirkko 
Mattilaa sekä Suomen yrittäji-

en varapuheenjohtaja Jari-Pek-
ka Koposta.

Markkinaperinteisiin kuu-
luu Pudasjärven merkkihenki-
lön valinta ja arpajaiset, jossa on 
palkintona Timpan Kurkihir-
ren tekemä kesäkeittiö. Pudas-
järvellä on pidetty kesämark-
kinoita vuodesta 1982 lähtien. 
Vuosien varrella kauppahu-
musta on kehkeytynyt paikka-
kunnan suurin kesätapahtuma 
ja myyjiä paikalle saapuu mo-
nesta paikasta ympäri Suomen.

Pyöräilytapahtuma Terva-ajot
Pikku-Syötteellä tämän ke-
sän uutuus on heinäkuun 5.- 6. 
oleva pyöräilytapahtuma Ter-
va-ajot, jonka kisapaletti koos-
tuu lauantain Profin mäkipro-
logista ja PowerBar tempoista, 
sekä sunnuntain Special Bike 
maantieajoista. Kaikissa eta-
peissa lähtöpaikka on lasket-
telurinteen ala-asemalla ja 
maali Hotelli Pikku-Syötteen 

parkkipaikalla. Terva-ajot on 
2014 SPU:n maantiecupin osa-
kilpailu.

Heti Terva-ajojen jälkeen Pik-
ku-Syötteellä järjestetään 6.-8.7. 
vauhdikas nuorten yhdistetty 
pyöräily- ja hiihtoleiri. Leiri on 
avoin kaikille urheilusta ja la-
jeista kiinnostuneille lapsille ja 
nuorille 8-vuotiaista ylöspäin.

Kuudennet MP-Huippuajot
PMC Pudasjärven järjestämät 
MP-Huippuajot ovat kasvatta-
neet suosiotaan vuosi vuodelta. 
Tapahtuma on kaikille mootto-
ripyörämerkeille tarkoitettu 
avoin kokoontumistapahtuma, 
joka järjestetään jo kuudennen 
kerran Iso-Syötteen huipulla 
25.-27. heinäkuuta.

MP-Huippuajot työryhmän 
vetäjä Vesa Tihisen mukaan 
järjestettävä tapahtuma kerää 
vuosittain sadoittain kävijöitä 
ympäri Suomea. Maisemat, pal-
velut, mainiot järjestelyt ja hui-
kea tunnelma ovat tulleet mo-
nille vakiokävijöillekin hyviksi 
perusteiksi saapua paikalle.

Luvassa on bändejä, yh-
teisajoa ja kaikenlaista hu-
pia, mutta ennen kaikkea ai-
van älyttömän hyvää seuraa 
koko viikonlopuksi! Ainoa, 
mikä puuttuu on sääsket. Ho-
telli Iso-Syöte on alusta pitäen 
ollut tapahtuman pääyhteistyö-
kumppani, joka vastaa soittajis-
ta ja muista oheispalveluista.

– Tapahtuma on kaikille 
avoin. Eli hotellille voi tulla il-
taa istumaan, seurustelemaan 
ja musiikkia kuuntelemaan jo-
kainen täysi-ikäinen. Motoristit 
ovat leppoisaa porukkaa ja pai-
kan päällä on aina hyvä ja ren-
to meininki, luonnehtii Tihinen.

MTB-maastopyörätapahtuma 
kolmannen kerran

Syöte MTB-maastopyöräilyta-
pahtuma järjestetään 2.8. kol-
mannen kerran, ja järjestäjä 
Pekka Tahkola kertoo, että tällä 
kertaa 500 kisaajan kapasiteet-
ti tulee todennäköisesti täyt-
tymään. Osallistujia on jo nyt 
tuplasti viime vuoden samaan 
aikaan verrattuna. Tapahtu-
ma saavutti heti ensimmäisestä 
kerrasta lähtien suuren suosion. 
Maastopyöräilyn harrastajien ja 
puskaradion keskuudessa oli 

levinnyt tietoa Syötteen reittien 
erinomaisuudesta ja niitä ke-
huttiin jopa Suomen parhaiksi.

Suurimpana muutokse-
na viimevuoden tapahtumaan 
nähden tällä kertaa kuuden ki-
lometrin matkalle tulee reitti-
muutos. Tällä halutaan taata ki-
saajille mielekkyyttä sekä uusia 
maisemia. Lisäksi yksi rankka 
nousu, jossa aikaisemmin jou-
tui jopa taluttamaan pyörää, jää 
pois.

Tapahtumaa järjestetään yh-
teistyössä Metsähallituksen ja 
Hotelli Iso-Syötteen Juha Kuu-
kasjärven kanssa. Tahkola kiit-
telee yhteistyötahojen positii-
vista asennetta.

Samaan aikaan 2.8. Syötteellä 
järjestetään Erämaan markkinat 
– tapahtuma, josta löytyy mo-
nenlaista ohjelmaa, markkina-
myyntiä ja työnäytöksiä.

Luppovesi palaa – jälleen syyskuussa

Huippukymppi juoksutapahtuma

Järjestyksessään viides Huip-
pukymppi -juoksutapahtuma 
järjestetään Isosyötteellä 26. – 
27. syyskuuta. Kymmenen ki-
lometrin juoksumatkasta en-
simmäiset 7,4 kilometriä on 
lähes tasamaata, sen jälkeen al-
kaa nousuosuus tunturin hui-
pulle. Viimeisen 2,6 kilometrin 
matkalla on 202 metriä kor-
keuseroa, eli kovaa kuntoa kai-
vataan. Reitti lähtee Syötteen 

juurelta Safaritalon lähitienoil-
ta ja maali on tunturihotellin 
pihalla.

Kisassa on useita sarjoja ja 
myös sauvakävelijöille löy-
tyy oma sarjansa.  Perjantai-il-
tana hotellilla pidetään semi-
naari kestävyysliikunnasta. 
Kisassa on mukana myös juni-
orijuoksijat omassa Isosyöte-
cup – kisassaan, jossa on kesän 
aikana yhdeksän osakilpailua 

ja tämän viimeisen osakilpai-
lun yhteydessä jaetaan Hotel-
li Isosyötteellä cupin mitalit ja 
lahjakortit. Palkintojen jakajana 
juoksucupin yhteistyökumppa-
nin edustaja Juha Kuukasjärvi. 
Pohjoisen juoksijat pitävät lei-
riä Syötteellä ko. viikonloppu-
na Janne Ukonmaanahon joh-
dolla ja kisaavat lauantaina.

Syötteellä järjestetään 27.9. 
Luppovesi palaa -yleisötapah-
tuma, josta löytyy monenlaista 
kivaa toimintaa perheille, lap-
sille ja varttuneemmillekin. Lu-
vassa on markkinameininkiä, 
esiintyjiä, hauskoja aktiviteet-

teja sekä ilta huipentuu järven 
yllä komeilevaan huikeaan ilo-
tulitukseen.

Tapahtuma järjestetään jo 
kolmatta kertaa useiden paikal-
listen toimijoiden voimin. Tal-
kootyö ja syöteläisten me-henki 

on suuressa roolissa tapahtu-
man onnistumisessa. Myös jär-
ven rannalle rakennetut skeit-
tiparkki ja leikkipuisto ovat 
tapahtumaosallistujien käytös-
sä.
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Hotelli Iso-Syötteen yrittäjäl-
le Juha Kuukasjärvelle ei taval-
linen kelpaa. Hän innostui 9 
vuotta sitten mahdollisuudes-

Ainutlaatuinen hotelli

tunturin huipulla

ta kehittää hotellin toimintoja. 
Suurimpana innoittajana oli ai-
nutlaatuinen sijainti Iso-Syöt-
teen huipulla.

Kesän aikana Hotel-
li Iso-Syötteellä tapahtuu kai-
kenlaista, kuten Juhannusajot, 
Syöte MTB-maastopyörätapah-

Komeat maisemat tunturin laelta Syötteen alueelle. 

tuma, MP-huippuajot ja Huip-
pukymppi-juoksutapahtuma. 
 Ympäröivä luonto antaa oman 
tunnelmansa tapahtumil-
le ja lisäksi paikan puitteet pi-
tää ryhmän yhdessä, jolloin ta-
pahtumissa kohoaa aina hyvä 
yhteishenki.

- Kesäisin ihmiset liikkuvat 
paljon kelien mukaan ja pis-
täytyvät majoittumaan hetken 
mielijohteestakin. Etenkin ta-
pahtumien ansiosta uudet ryh-
mät tuntuvat löytäneen Syöt-
teen ja lisäksi Luppoveden 
ääreen kehittyneet kesäaktivi-
teetit houkuttelevat, Kuukas-
järvi kertoo. Alkukesän ohjel-
mistoon kuuluu myös Hotelli 
Iso-Syötteen 20 kelomökin re-
montti, jossa kaikista kelomö-
keistä uusitaan pesu- ja sauna-
tilat. Kuukasjärvi kertoo, että 
aikaa on varattu kesäkuun al-
kuun saakka, ja mökkipalvelut 
ovat saatavilla taas 11.6. alkaen.

Pienenä matkailualan toimi-
jana hän näkee markkinaraon 

erikoistumisessa ja ainutlaa-
tuisten elämysten tarjoamises-
sa.  Jo pelkkä sijainti tuo Kuu-
kasjärven vieraaksi tuhansia 
ulkomaisia turisteja, joille pe-
ruslappilaiset elämykset ovat 
huikea kokemus. Niiden lisäk-
si, kun tarjotaan vähän ekstraa, 
ovat asiakaskokemukset liki 
puhdasta ylistystä.

Yksi Hotelli Iso-Syötteen ai-
nutlaatuisista elämyksistä on 
uusi Kotkanpesä-sviitti, joka 
on ollut asiakkaiden käytössä 
muutaman kauden ajan. Kuu-
kasjärvi kertoo, että Kotkan-
pesästä on tullut todella hy-
vää wau-henkistä palautetta ja 
se auttaa omalaatuisuudellaan 
erottumaan muista kohteis-
ta. Tulevan syksyn aikana ke-
hitetään myös Artic Spa -kon-
septia, jossa arktisen kylpylän 
kaatona on taivas. Uudenlai-
sen kylpylän seinät ovat jäästä 
ja sisällä on kaksi jättikokoista 
poreallasta, joista avautuu nä-
kymät tunturimaisemiin. 

Kaikissa Hotelli Iso-Syötteen mökeissä on pesutilaremont-
ti käynnissä kesäkuun alkuun saakka. Kuvat Erkki Riihiaho.

Tuolilla seisoo Hotelli Iso-Syötteen talonmies Matti ja vieressä työharjoittelija Esko. Miehet 
ovat työn touhussa uusimassa hotellin kelomökkien pesu- ja saunatiloja.

Pari vuotta sitten Syötteel-
le avattu mönkijäreitti on otet-
tu vastaan riemulla ja ajolupien 
myynti on ollut vilkasta. Syöt-
teen vaihtelevat safarimaastot 
antavat haastetta kokeneem-
mallekin kuljettajalle.

Pituutta reitillä on kuusitois-
ta kilometriä ja lupia voi ostaa 
SyöteShopista tai Iso-Syötteen 
Matkailusta. Syötteeltä ei vielä 
löydy mönkijöiden vuokrausta, 
mutta ajosta pääsee nauttimaan 
opastetuilla safareilla.

Safareita järjestää esimerkik-
si Hotelli Iso-Syöte, jonka laa-
dukkaat ja tehokkaat mönkijät 
takaavat maastonautinnon par-
haimmillaan. Safareita voi va-

Luontoon mönkijäsafarille
rata noin kymmenen hengen 
ryhmiin saakka.

Syötteen reitti on maan en-
simmäinen valtion mail-
le rakennettu mönkijäreit-
ti. Vaikka se kiertelee Syötteen 
suojelualueiden keskelle jäävis-
sä luonnonhoitometsissä, se ei 
ole aiheuttanut häiriötä luon-
nolle. Reitistä on tullut tähän 
saakka vain myönteistä palau-
tetta, sillä reitti on niin kauka-
na, ettei se vaikuta luonnon 
muuhun toimintaan.

Metsähallituksen rakenta-
maa reittiä kunnossapitää Pu-
dasjärven kelkkaurapooli, joka 
huolehtii myös Pudasjärven 
kelkkareitistöistä. Se huolehtii 

myös ajomaksujen keräämises-
tä mönkijäreitillä ajavilta.

Ajo Mönkijäreitillä on sal-
littu kello 8-21 välisenä aika-
na. Toukokuussa reitti on ko-
konaan suljettu, jotta maa ehtii 
kuivua hyvin talven jäljiltä ja 
lisäksi halutaan antaa rauhaa 
metsälintujen pesinnälle. Mön-
kijäreitin varrella on taukopaik-
ka Kettutupa, jossa on wc-tilat 
ja makkaranpaistopaikka.

Syötteelle rakennetun mön-
kijäreitin varrelta löytyy Ket-
tutupa, jossa voi nauttia 
vaikkapa makkaranpaistos-
ta isommallakin porukalla.
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Yli 800 vaihtoauton valikoima! Löydä mieleisesi: www.porho.fi 

Autoliike siellä missä sinäkin.

Ilmainen toimitus kaikkialle Suomessa 24 tunnissa

Kahvila-Ravintola Tulitauko

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

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

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

PALVELEMME
Tervetuloa!

Arkisin
Lauantaisin

klo 9 - 18
klo 9 - 14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, p. (08) 821 185

PirinPuisto
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

Lentäjänmaja
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

jyrkkäkoski CamPing
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

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

Majoitusta Pudasjärvellä

HoteLLi iijoki
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

Syötteen alueen 
majoitusvälitys.

Ohjelmapalvelut.

Puh. 040 777 1800, 040 708 6704 
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo

www.isosyotteenmatkailu.fi

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

MARINVAARA
- matkailu ja majoitus Etelä-Taivalkoskella -

puh. 0400 241 533Tuulilasit

henkilö- ja paketti-
autoihin + asennus.

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

OULU
Tikkasentie 2 ● 90420 Oulu ● p.  (08) 552 1444

PUDASJÄRVI
Simeonintie 4 ● 93100 Pudasjärvi ● p. (08) 824 442, 

040 531 6262
Avoinna ma-pe 7.00-15.00

www.oulunvuokrakone.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
 ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kaikkea kesään...

Naisten ja miesten 
t-paidat
useita värejä

www.HHsport.fi www.facebook.com/HHsport.fi

LAAJAN VALIKOIMAN
KALASTUKSEN JA MET-

SÄSTYKSEN ERIKOISLIIKE

Nivala, Alahärmä Raahe, 
Iisalmi, Kiiminki, Kokkola

Käy tutustumassa! 

Krokettipeli
4-pelaajaa, moniväri

990

1000
3kpl

à 3,95

Frisbeegolf kori

4995

Meiltä löydät 
hyvän valikoiman

kertakäyttöastioita!

Makeissekoitus 750g/800g
4,99-5,32/kg

399rasia

www.HHnet.fi

Tiskitöntä kesää

ALAHÄRMÄ,  ALAJÄRVI, HAAPAJÄRVI,  HAAPAVESI, 
ISALMI, JALASJÄRVI,  KANKAANPÄÄ, KANNUS,
KAUHAJOKI,  KAUHAVA, KAUSTINEN,KALAJOKI, 

KEMINMAA, KEMPELE/Zeppelin, KIIMINKI,
KOKKOLA/HHkangas,  KUOPIO, KURIKKA, LAIHIA, LAPUA, 

LIMINKA, MUHOS, NIVALA, NÄRPIÖ, OULAINEN,
OULU/Limingantulli,  PARKANO, PORI, PYHÄJÄRVI,

RAAHE, SAARIJÄRVI, SEINÄJOKI, SIILINJÄRVI,
TORNIO, VÖYRI, YLIVIESKA 

Nestekaasua seuraavista myymälöistä:

1990

Nestekaasua meiltä!

Katso hintaa!

Esim.
11 kg:n teräspullon täyttöYllätysten kesäkaupasta!

1795
www.facebook.com/halpahalli

HHcafé avoinna
ma-pe 8-20 la 8-18

Meiltä myös herkulliset 
jäätelöannokset!

Maistuva lounas

klo 10.30-15
Pallogrilli 43cm

JOKI-JUSSI
TAIVALKOSKI noin 30 km Syötteeltä

Meiltä maankuulua Taivalkosken Leipomon 
Varrasleipää!

Palvelemme
Ma-pe  8-21
La  8-18
Su  12-18

Market 010 763 3265
Posti 0200 710 00
Päällikkö 010 763 3262
S-pankki/AO-palvelut 010 763 3264
s-market.joki.jussi@sok.fi
(8,21snt/puhelu + 11,9 snt/min)

Yksi pysähdys monta palvelua

ABC TAIVALKOSKI
PALVELEMME

klo 6-22
VUODEN 

JOKAISENA 
PÄIVÄNÄ

Noutopöytä
www.noutopoyta.fi

Taivalkoski
Puh. 010 763 3743 

Burger

040 572 7399

Taksi
Vesa Vääräniemi

(Hirvaskoski)
Invataksi 1+8, 

max. 2 pyörätuolipaikkaa

:

 

Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille. 
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-osuuden. Tavoittelemme sille 
tänä vuonna 3,25 % tuottoa*. Sijoitat suoraan omistamasi Osuuspankin pääomaan. 
Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan 
tuloksellisuudesta. 
Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai vieraile osoitteessa op.fi/tuotto-osuus. 
*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä ehtoja. Tutustu 
merkintäesitteeseen. 

Yhdessä hyvä tulee. 

Syötteen 
TAKSI

(08) 106 446*
*Puhelun hinta 0,99 €/min+ppm
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Syötteen alueella on kesäaikaan 
tarjolla monenlaisia luontoon 
ja luontoharrastuksiin liittyviä 
elämysmahdollisuuksia. Nii-
tä tarjoaa Syötteen Eräpalvelut, 
joka järjestää erilaisia retkiä niin 
maalla, vedessä kuin ilmassa. 

Yrittäjä Janne Määttä odot-
taa tulevaa kesäkautta innol-
la, sillä hän uskoo luontoon liit-
tyvien palvelujen kiinnostavan 
nykyisin yhä useampaa loma-
laista. Eräpalvelujen vetonau-
loina ovat tänäkin kesänä  Ri-
ver Tubing ja Zipline, jotka ovat 
osa Action Day -kokonaisuut-
ta ja nämä ohjelmat toteutetaan 
yhteistyössä Janne Järvenpään 
JJ-Safariksen kanssa.

River Tubing on maailmalla 
koskenlaskijoiden suosima elä-
myssafari. Eräpalvelujen koski-
safari Pärjänjoen Vannekoskella 
tarjoaa vauhtia ja vaihtelua kai-
paaville riittävän haasteelliset 

River  Tubing ja Zipline ovat Eräpalvelujen kesän vetonauloja

Elämyksiä maalla, vedessä ja ilmassa
puitteet. Osallistujilta vaaditaan 
uimataito ja yli kymmenen vuo-
den ikä.  

- Meloja saa tehdä rohkean 
laskun yhdenistuttavalla kumi-
veneellä noin 2,5 tunnin mittai-
sella retkellä. Vauhdikkaan las-
kun ajaksi meiltä saa tarvittavat 
varusteet, kuten märkäpuvun, 
kypärän, liivit, kuljetuksen ja 
opastuksen, Määttä luettelee. 

- Zipline puolestaan tarkoit-
taa vaijeriliukua, jossa nimen 
mukaisesti liu’utaan vaijeria pit-
kin 200 metriä. Paluu tapahtuu 
myös vaijerilla. Matkalle lähtijät 
saavat valjaat, kypärät, opastuk-
sen ja kuljetuksen.

Syötteen Eräpalvelujen yrit-
täjät Janne ja Johanna Määttä 
ovat edelleen parantaneet kesä-
ajan palvelutarjontaansa, joten 
turisteilla on vara mistä valita.

- Olemme vuokranneet Met-
sähallitukselta Romesuvan-

non kämpän ja rantasaunan. Se 
mahdollistaa perinteisen sauno-
misen lisäksi palvella rentoutta-
villa ja virkistävillä hyvinvointi-
palveluilla, Määtät kertovat. 

Turvehoitojen sekä hieronto-
jen lisäksi palveluvalikoimasta 
löytyvän mahdollisuuden naut-
tia savusaunankin löylyistä ja 
ruokailusta Syötteen Eräpalve-
luiden huskytarhan pihapiiris-
sä.

 Eräpalveluissa uskotaan yhä 
useamman turistin antavan ar-
voa Syötteen erämaisuudelle ja 
sieltä löytyvälle rauhoittumisel-
le. Niinpä heillä on syytä uskoa 
viimekesäisten turistimäärien 
edelleen olevan kasvusuunnas-
sa.

Syötteen Eräpalvelujen viik-
ko-ohjelma on kaikin puolin 
monipuolinen. Yrityksessä ha-
lutaan panostaa myös lapsiper-
heisiin, sillä jokaiselle viikonpäi-

välle on jotain ohjelmaa tarjolla. 
Ohjelmassa on huskytarhavie-
railuja, onkiretkiä, kanoottivael-
lusta, patikointia ja Vattukurun 
vaellusta sekä perhokalastusret-
kiä. Retkillä on aina opas muka-
na.  

- Retket on suunnattu koko 
perheelle, joten niille voivat lap-
setkin osallistua. Retkillä tarvit-

Mökkejä ja aktiviteetteja samasta paikasta

Iso-Syötteen matkailu välittää monen kokoisia ja idyllisiä mökkejä Syötteellä, joko tunturin päältä, Kelosyötteen mökkikylässä tai vaikkapa Pytkynharjulla.

Iso-Syötteen Matkailu on täy-
denpalvelun matkailuyritys, 
joka välittää mökkejä täydel-
lä palvelulla. Mökkien loppu-
siivous kuuluu vuokraan myös 
kesäaikaan, ja kiinteistöjen sii-
vouspalveluita voi hyödyn-
tää muutkin kuin mökkeilijät. 
Mökkejä on tällä hetkellä väli-
tettävänä noin 70 ja huoltosii-
vouksen piirissä 45 mökkiä.

Myös erilaisten palvelujen, 
kuten safarien ja opastettujen 
vaellusten kuin myös pitopal-
velujen tilaaminen on mahdol-
lista, vaikkapa yrityksen on-
line-kaupan kautta. Kesäaikaan 

melonta, rivertubing, mönki-
jäsafari ja kalastus ovat suosit-
tuja. Mönkijäreitti on 16 kilo-
metriä pitkä ja luvan voi ostaa 
SyöteShopista tai Iso-Syötteen 
Matkailusta. Matkan varrella 
on taukopaikka Kettutupa, jos-
sa on wc ja makkaranpaisto-
paikka.

Iso-Syötteen Matkailun yrit-
täjä, Teija Sarajärvi on hyvil-
lään siitä, kuinka hyvin kesäta-
pahtumat saavat matkailijoita 
liikkeelle. Kesäisin yritys pyö-
rii enimmikseen Teijan voimin 
ja talvisin apuna on hänen mie-
hensä Reijo Väisänen.

Kovalammella voi rentoutua kalastellen ja veneillen. Lam-
men ympäristöstä löytyy Kelosyötteen mökkikylä ja monia 
Iso-Syötteen matkailun välittämiä mökkejä.

tavat varusteet kuuluvat retki-
pakettiin, yrittäjät sanovat. 

- Yrityksemme on kiinnostu-
nut asiakkaiden mielipiteistä. 
Me testaamme asiakkaiden mie-
lipiteitä niin sanotulla tyytyväi-
syyskyselyllä. Niiden pohjalta 
meidän on hyvä kehittää palve-
lujamme, yrityksestä kerrotaan. 



KESÄSYÖTE 201414

Syötteen kansallispuisto tar-
joaa luontoliikkujalle elämyk-
siä laidasta laitaan. Korkeiden 
vaarojen laelta aukeavat jylhät 
vaaramaisemat, jotka kätkevät 
sisäänsä hilla- ja karpalosoita, 
liito-oravan kotikuusikoita ja 
jäänteitä entisajan elosta. Kan-
sallispuisto tarjoaa kaiken ikäi-
sille kävijöilleen mahtavat puit-
teet patikointiin, pyöräilyyn ja 
melontaan. 

Lehtomaiset puronotkot tuo-
vat vehreyttä kuusikoihin, har-
jujen lomasta taas löytyvät kir-
kasvetiset uimapaikat. Useat 
autio- ja varaustuvat palvele-
vat yönyliretkeilijöitä. Paras 
tapa tutustua Syötteen luon-
toon ja menneeseen kulttuuriin 
on aloittaa retki luontokeskuk-
selta.

Retkeile harjuilla  
ja vaaroilla
Syötteen kansallispuiston vaa-
ramaisemissa riittää retkeily-
reittejä kevyeen päiväretkeilyyn 
ja vaativampaankin makuun. 
Retkeilyreittejä on merkat-
tu Syötteen maastoon 75 kilo-
metriä. Mikä onkaan parempi 
tapa viettää poutaista kesäpäi-
vää, kuin patikointi huollettu-
ja reittejä pitkin tulipaikoille ja 
tuville vanhassa kuusikkomet-
sässä. Syötteen luontopolku-
jen varsilta löytyy tarkempaa 
tietoa alueesta kiinnostuneille. 
Alueen retkeilymahdollisuuk-
sia laajentaa etelästä luontokes-
kukseen saapuva ja edelleen 
Syötteen alueen läpi Posiolle 
kulkeva UKK-reitti.

Syötteen monipuoliset pyö-
räilyreitit palvelevat niin maas-
topyöräilyn haasteita hakevia 

Tervetuloa vaarametsien maahan
Syötteen kansallispuistoon!

lajin harrastajia kuin kevyitä 
päivä- sekä perheretkiä kaipaa-
via retkipyöräilijöitä. Maasto-
pyörällä voi tutustua kansallis-
puiston vanhoihin vaarametsiin 
sekä bongailla maisemakohtei-
ta eri puolella Syötettä. Kaik-
kien pyöräilyreittien varsilla on 
useita taukopaikkoja. Merkit-
tyjen reittien karttoja voi ostaa 
vaikkapa luontokeskuksesta.

Meloen  
Syötteen vesillä
Melomalla tutustut vaaramet-
sien maan jokiluontoon ja koet 
vauhdin hurmaa. Syötteen hal-
ki koillisesta lounaaseen virtaa 
Pärjänjoki, jonka runsaskoski-
sin ja vauhdikkain osuus alkaa 
Syötteen kohdalla. Pärjänjokea 
22 kilometriä kattava vesiret-
keilyreitti soveltuu hyvin päi-
väreitiksi ja sen varrella on 17 
koskea. 

Melomista voi jatkaa vesiret-
keilyreitin päätepysäkin, Har-
rinrannan jälkeenkin, aina Li-
vojokisuulle asti. Kaikki kosket 
ovat kohtuullisen helppoja, 
reitti soveltuu niin alan harras-
tajille, kuin lajin aloittelijoille 
kokeneemman melojan avus-
tuksella. Helpoimmillaan reitti 
on runsaan veden aikaan alku-
kesästä. Matalalla vedellä ki-
vikosketukset ovat väistämät-
tömiä, mikä tulee huomioida 
retkelle varustautuessa. Vesi-
retkeilykarttoja myydään Syöt-
teen luontokeskukselta. 

Sofia Kinnunen, 
Metsähallitus

Melontaa Pärjänjoella.

Maastopyöräilyä.

Mökkeilemään erämaahan
Idyllinen Isoniemen varaustu-
pa sijaitsee Syötteellä kalaisan 
Pärjänjoen rantatörmällä. Pi-
han nuotiopaikalla voi paistaa 
päivän saalista ja mökin läm-
mössä voi nukahtaa erämaan 
rauhassa. Mökillä viihtyy myös 
lasten kanssa, luonnossa riittää 
ihmeteltävää niin pienille kuin 
vanhemmillekin. Mukava päi-
väretkikohde Isoniemeltä on 
Rytivaaran kruununmetsätorp-
pa. Lyhyen automatkan jälkeen 

neljän kilometrin polku johdat-
telee perinnetunnelmaan van-
han torpan pihapiiriin.

Isoniemen varaustuval-
le pääsee kesäaikaan autolla 
muutaman sadan metrin pää-
hän, talvellakin lyhyen hiih-
to- tai lumikenkäetapin pää-
hän. Vanhan savottakämpän 
saunasta rakennetussa tuvas-
sa on aitoa erätunnelmaa. Tu-
paan mahtuu nukkumaan neljä 
ihmistä, lemmikitkin ovat ter-
vetulleita retkelle mukaan. Tie-
dustelu ja varaukset Syötteen 
luontokeskukselta.

Kaisu Mankinen, 
Metsähallitus

Pärjänjoen rantatörmältä 
löytyy idyllinen Isoniemen 
varaustupa. Kuva: Tuomas 
Uola, Metsähallitus.
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Syötteen luontokeskus on port-
ti Syötteen kansallispuistoon. 
Luontokeskuksesta saat tietoa 
alueen retkeilymahdollisuuk-
sista, luonnosta sekä alueen 
historiasta. Voit varata varaus-
tupia, ostaa kalastus- ja met-
sästyslupia tai vaikka vuokrata 
lastenkantorinkan. Myytävänä 
on karttoja retkireiteistä, luon-
toaiheisia kirjoja ja pelejä, kan-
sallispuiston logotuotteita sekä 
paikallisia käsitöitä. Luonto-
keskuksen kahviossa voi käy-
dä nauttimassa munkkikah-
vit terassilla kesästä nauttien. 
Auditoriossa voi katsella luon-
toaiheisia filmejä. Myös lapsille 
on paljon puuhaa ja tekemistä 
luontokeskuksella, kuten Pek-
ka Pöllö -piilopeli ja lasten oma 
puuhanurkkaus, josta löytyy 
paljon mukavaa touhua.

Luontokeskuksen pysyvä 
näyttely ”Lastuja Selkosilta” 
kertoo Syötteen kansallispuis-
ton historiasta ja luonnosta. 
Vaihtuvassa näyttelyssä ihas-

Luontokeskuksen tapahtumat kesällä 2014
2.7. Retki Pyhitykselle
Metsäaiheinen retki kauniille Pyhitysvaaralle. Kävelymatkaa kertyy yhteensä 
noin 4 km ja haastavan nousun jälkeen aukenee Pyhityksen huipulta upeat 
maisemat. Retkellä luonto- opastusta ja tarinoita Kalle Päätalon tuotannosta. Yh-
teiskuljetus paikanpäälle Taivalkoskelta Kalle Päätalon torilta. Retki alkaa klo 11 ja 
kestää noin klo 16 saakka, hinta 15e. 

13.7. Perinnepäivä Rytivaaran torpalla
Tule tutustumaan entisaikojen elämään Rytivaaran torpalle. Perinnepäivä järjes-
tetään Syötteen luontokeskuksen, Pudasjärven kotiseutuviikon ja Sarakylän ky-
läseuran kanssa.

15.7. Retki kasvien perinnekäytöstä 
Opastettu retki Pudasjärven kotiseutumuseolla. Perehdytään kasvien perinne-
käyttöön ympäristökasvattaja Riitta Nykäsen opastamana. 

30.7. Retki lomavaaraan 
Opastettu luontoretki 30.7. Syötteen Kansallispuistoon Posion puolella sijaitse-
valle Lomavaaran autiotuvalle. Oppaat kertovat retkellä kansallispuiston luon-
nosta, tuvalla tehdään yhdessä perinteisiä saunavastoja kotiin viemisiksi ja lo-
puksi juodaan kampanisukahvit. Retkelle järjestetään bussikuljetus Posion 
keskustasta Pentik-mäeltä klo 11. Matkaa retkelle kertyy yhteensä noin 8 km ja 
oppaina retkellä toimivat Syötteen luontokeskuksen ja Posion matkailuyhdis-
tyksen ammattitaitoiset oppaat. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Syötteen 
luontokeskus ja Posion matkailuyhdistys. Hinta: 10e (sisältää bussikuljetuksen) .
Ilmoittautuminen lomavaaran retkelle: Netissä: matkailu.posio.fi/fi/Tapahtumat/
PosionKulttuuriviikko
Puhelimitse: 044 7674 218, Sähköpostitse: matkailu.neuvonta@posio.fi

2.8. Erämaan markkinat 
Markkinahumua Syötteen luontokeskuksen parkkipaikalla. Järjestäjinä toimii 
Syötteen laatutiimi sekä muut alueen yrittäjät.

Syötteen luontokeskus

tellaan vielä kesäkuun puo-
leen väliin saakka Tuomaalan 
Sirpan ja Seijan keväistä Pu-
putus-näyttelyä. Juhannuksen 
jälkeen aina elokuun loppuun 
saakka, näyttelyssä ovat Asta 
Siuruan huovutetut tekstiili-
työt. Syyskuussa siirrytään jo 

Luontokeskus on portti Syötteen monimuotoiseen luon-
toon. Kuva Saara Airaksinen

vähän talvisempiin tunnelmiin 
Kerttu Karjalaisen jääaiheisten 
valokuvien parissa. 

Sofia Kinnunen, 
Metsähallitus

Lisätietoa tapahtumista www.luontoon.fi ja Syötteen luontokeskus puh. 040 583 1608

Kelosyötteellä tunnelmaa ja uusia tontteja

Kelosyötteelle Särkiperän kaava-alueelle rakennetaan uusia mökkejä, jois-
ta Kari Saijan mökki valmistuu tänä kesänä. 

Hilkka ja Pentti Malo ihastelevat Atte Särkelän myllyssä pyö-
rineitä ja kauniiksi hioutuneita kiviä. Malon lapsenlapset 
olivat keränneet jäämeren rannalta mummilleen tuliaisik-
si kiviä, jotka Hilkka vei lapsuudenystävänsä ja koulukave-
rinsa Atte Särkelän korukivipajaan hiottavaksi. Hilkka aikoo 
teettää kivistä lapsenlapsilleen muistokorut. 

Särkiperän kaava-alueella on vielä 15 myymätöntä tonttia. Hoffmannin 
mökki on yksi juuri valmistuneista komeista hirsirakennuksista.

Kelosyötteen mökkikylässä on 
28 hyvin varustettua kelomök-
kiä, kotaravintola A-oikeuksin 
ja korukivipaja. Lapsille löytyy 
leikkimökkejä ja kesäkokeille 
grillikatoksia. Kaikki mökit si-
jaitsevat kirkasvetisen, 24 met-
riä syvän tunturijärven rannal-
la, jossa on hyvä uimaranta ja 
venevalkama.

Syötteen alueen ensimmäi-
siin mökkiyrittäjiin kuuluvat 
veljekset Atte ja Pauli Särkelä, 
jotka toimivat Kelosyötteellä. 
Heiltä saa myös kalastuslupia 
lohenongintaan Kovalammil-
le, Tammukkapuroille ja Pär-
jänjoelle. Kelosyötteellä mökke-
jä vuokraa myös Teija Sarajärvi.

Kelosyötteelle Särkiperän 
kaava-alueelle rakennetaan uu-
sia mökkejä. Alue on rauhalli-
sella paikalla kansallispuiston 
vieressä. Tällä hetkellä kaa-

va-alueella on 15 myymätön-
tä tonttia, joita voi tiedustella 
Atte Särkelältä. Myytyjä tontte-
ja on 15 ja niistä jo kahdeksalle 
tontille on valmistunut mökki. 
Atte kertoo, että kaikki tontin 
omistavat saavat omistusoikeu-
den myös yhteisiin vesiin, joten 
varsinkin kalastajille Särkipe-
rän tontit ovat mieluisia.

Kalamatkailijat ovat nykyi-
sin alueen vakiokävijöitä niin 
kesällä kuin talvellakin. Kova-
lampeen istutetaan kesällä noin 
750 kiloa kirjolohta mökkiläis-
ten ja muiden ulkoilijoiden nar-
rattaviksi.

Vuosien saatossa myös muut 
oheispalvelut ja niiden kysyntä 
ovat lisääntyneet. Kelosyötteen 
Pub-kotaravintolasta voi ostaa 
Atte Särkelän paikkakunnan 
korukivistä valmistamia kulta- 
ja hopeakoruja sekä saada tie-

toa seudulla olevista korukivie-
siintymistä sekä paikkakunnan 
geologisesta kehityksestä.

Erittäin suosittu vierailu-
paikka on myös Särkelän veljes-
ten ajatuksesta lähtenyt Peikko-
polku, jota kunnostetaan tämän 
kesän aikana. Pauli Särkelä ker-
too, että Peikkopolun varrella 
olevassa teatterissa on esiinty-
nyt useita eri kokoonpanoja ja 
onpa miehen itsensäkin kuultu 
musisoivan harmonikalla.

Paulin vuokrattavana Kelo-
syötteellä on yhdentoista mö-
kin lisäksi Saunatupa, josta löy-
tyy 25 hengelle sopivat tilat 
vaikkapa synttärijuhlia tai polt-
tareita varten. Pauli toteaakin, 
että sähkö- ja savusaunalla sekä 
10-hengen porealtaalla varus-
tettu tupa on erittäin suosittu. 
Juhlaväelle mieleen ovat myös 
komeat karaokevehkeet.
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Helmikuussa syntyneet 
ahmanpennut ovat alka-
neet liikkua yhä enem-
män pesäluolansa ulko-
puolella emon tarkassa 
valvonnassa. Kaksi kuu-
kautta emo piti eläinten-
hoitajia jännityksessä ja 
piileskeli pesässään, kun-
nes toukokuulla päästi 
pörröiset pentunsa ensi 
kertaa ulos. Nämä nää-
täeläimistä suurimmat ei-
vät lisäänny helposti tar-
haoloissa, joten sitäkin 
suuremmalla syyllä eläin-
puiston väki on haltiois-
saan uusista ahmatulok-
kaista.

Toisaalla tammikuun 
pakkasten aikaan syn-
tynyt karhunpentu saa 
eläintenhoitajilta hel-
lää huolenpitoa. Talvipe-
sästä ulospääsy sekoitti 
sen emon äidinvaistot ja 
pentu piti ottaa hoitajien 
hoiviin. Hurjaa vauhtia 
kasvava nalletyttönen rie-
mastuttaa leikeillään sekä 
hoitajia, että eläinpuiston 
kävijöitä. Kaikkien las-
ten mielestä vedessä lut-
raaminen on kivaa, eikä 
tämä karvainen karhulap-

Ranuan eläinpuiston kesäterveiset

si ole poikkeus. 
Jos on kesäkiireitä hoi-

tajilla, on niitä myös pöl-
löemoilla; hiiripöllön 
pöntöstä kuuluva kiivas 
piiskutus kertoo nälän 
kurnivan pöllöpoikien 
mahoissa. Emoilla on täy-
si työ ruokkia poikasen-
sa, jotta nämä kasvaisivat 
kesän mittaan täysikokoi-
siksi. Pöllönpoikaset jät-
tävät kotikolonsa ennen 
kuin oppivat lentämään, 
joten lintualueella kier-
rellessä kannattaa tarkasti 
silmäillä myös aluskasvil-
lisuuden sekaan, jos sieltä 
vaikka tuijottaisi takaisin 
pari pikkupöllön silmiä.

Myös hirvieläinai-
tauksiin odotetaan uu-
sia perheenjäseniä. Hirvet 
ennättävät yleensä ensim-
mäisinä ja saattavat va-
soa jo huhtikuulla, met-
säpeurojen synnyttäessä 
touko-kesäkuun vaihtees-
sa. Valkohäntäkauriiden 
vuoro on sitten kesäkuun 
puolella.

Vasojen huterat ensias-
keleet varmistuvat pian 
niin, että ne kykenevät 
seuraamaan tarpeen tul-

len emoaan. Emot jättä-
vät kuitenkin pikkuva-
sat usein piiloon heinikon 
suojaan mennessään itse 
syömään. Vasat luotta-
vat suojaväriinsä ja ma-
kaavat hipihiljaa toivoen, 
ettei niitä huomata. Täs-
sä vaiheessa hoitajat saa-
vat ne helposti kiinni tar-
kastusta ja merkitsemistä 
varten. 

Kesän saavuttua myös 
kotieläimet palaavat tal-
vilomiltaan eläinpuis-
tolle. Aasin tai suomen-
hevosen kyydissä saa 
turvallisesti kokeilla rat-
sastusta. Halutessaan voi 
silittää lammasta tai rap-
suttaa sikaa. Iltapäivällä 
on mahdollisuus seura-
ta eläinten ruokintaa sekä 
kotieläinpihalla, että villi-
eläinten parissa.  Ruskea-
karhut läträävät omissa 
uimalammikossaan odot-
taen eläintenhoitajan tuo-
mia välipalaomenoita. 
Jääkarhutkin sukeltavat 
lohijäädykkeensä peräs-
sä altaaseen. Niiden syö-
dessä hoitajalla on aikaa 
jutella kävijöiden kanssa 
ja vastailla kysymyksiin. 

Illalla virkeiden saukko-
jen ruokintanäytökses-
sä kastuvat paitsi vedes-
tä kalaa noutavat saukot, 
myös niiden hoitaja. Jos ei 
muutoin, niin lahkeeseen 
itsensä kuivaavan pikku-
veijarin toimesta.

 Koska pikkuinen orpo 
karhunpentu on nime-

tön, toivotaan kävijöi-
den ehdottavan sopivia 
nimiä joko eläinpuistol-
la käydessään tai eläin-
puiston nettisivuilla. 
Karhunpennun nimen li-
säksi kävijät voivat lähet-
tää meille Facebookissa 
tai instagrammin kautta 
suoraan puhelimella Ra-

nuan eläinpuistossa otta-
mansa kesäkuvan ja osal-
listua kilpailuun, jonka 
voittaja saa kahden hen-
gen matkan Wieniin ta-
paamaan Ranualla synty-
nyttä Ranzo-jääkarhua.  

   

Pienten kuonojen tuhinaa ja pikkutassujen tepsutusta kuuluu 
Ranuan eläinpuiston tämänvuotiseen kesään. 

Venus ja Manasse. Kuvat Ranua Zoo

Karhunpentu. Betsi. Hiiripöllön poikaset. Jääkarhu leikkii.
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Eläinvauvamme
odottavat 
SINUA!

Rovaniementie 29
97700 Ranua

puh. 016 355 1921
fax 016 355 1034

ranuan.zoo@ranua.fi 

  KEKSI PIKKU KARHULLEMME

NIMI JA VOITA ELÄMYSVIIKON-

LOPPU! >> www.ranuazoo.com/nimi

AVOINNA JOKA PÄIVÄ!
KESÄ: 1.6.-31.8. klo 9-19  TALVI: 1.9.-31.5. klo 10-16

Tänä vuonna eläinystävillä on erityinen syy tulla 
eläinpuistoon, sillä 8.1. syntyi pieni karhunpentu! 
Pentu nauttii ulkona olosta ja viilentävistä leikeis-
tä vesialtaassa. Myös eläinpuiston ahmoille Batsille 
ja Rasputinille, on tullut perheenlisäystä! Nyt syn-
tyneet pennut ovat vanhempiensa ensimmäiset.

RanuaZoo on oheispalveluineen, lomakylineen 
ja camping-alueineen monipuolinen lomakohde – 
unohtamatta Suomen ainoita jääkarhuja! 

Lisää tietoa: www.ranuazoo.com • www.ranua.fi  • www.gulo.fi 

KESÄ: 

Eläinvauvamme

Suositut ruokintanäytökset päivit-
täin kesällä: Karhut ja jääkarhut: 12.30–13 
• Ilves, susi/ahma: 14–14.20 • Kotieläinpuiston 
eläimet: 14.30–15 • Saukot: 16.40–17

Klik!

Klik! Kuvaa paras kesäkuva
ja voita matka Wieniin 
katsomaan Ranzoa! 
Kts. ohjeet >

Eläinvauvamme
odottavat 
SINUA

Tänä vuonna eläinystävillä on erityinen syy tulla 

P
LU

S
M

A
R

K

Taikuri Simo Aalto Pikku 
Kakkosesta tuo iloa ja 
ihmetystä koko perheelle!

Esitykset klo 12, 14 ja 16.

S-Etupäivät RanuaZoossa 
14.–15.6. klo 11–17

SIMO, KIRSTI & ELÄINYSTÄVÄTJokeri 
Pokeri 
Box

Japanitalo Ranuan Simojärven rannalla 
tarjoaa aidon kosketuksen Japaniin ja 

japanilaiseen kulttuuriin. 

Avoinna 9.6.-31.8.2014 ti-su klo 11-17, 
muulloin sopimuksen mukaan

Teeviikon aikana, 22.-27.7.2014 osallistutaan päivittäisiin 
teenäytöksiin teetaiteen opettajan johdolla ja tutustutaan 

ainutlaatuiseen japanilaiseen teetaiteen historiaan.
Sijaintiosoite ja yhteystiedot: 

Olangontie 20, Simojärvi, p. 040 5570008, 
japanitalo@ranua.fi

www.japanitalo.fi

J
A
P
A
N
I
T
A
L
O

Tee löytöjä
kesätorilla!

POSIO Tehtaanmyymälä
avoinna joka päivä

Anu Pentik Galleria • ma–su 10–16 
www.pentik.com

”Meiltä myös laadukkaat aurinkolasit 

kesän harrastuksiin! mm. Oakley, Bolle, Rayban...
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2.7. Retki Pyhitykselle
13.7. Perinnepäivä Rytivaaran torpalla
15.7. Retki kasvien perinnekäytöstä
30.7. Retki Lomavaaraan
2.8. Erämaan markkinat

Vaihtuvat näyttelyt
Touko- kesäkuu Puputus
 Sirpa Tuomaala, 
 Seija Tuomaala
Heinä- elokuu  Tekstiilitaidetta
 Asta Siurua

Tapahtumat

 www.luontoon.fi/syote
 www.retkikartta.fi

Syötteen 
kansallispuisto
Kesä 2014

Luontokeskuksen aukioloajat:

12.4.-20.6. ti - la klo 10-16
21.6.-26.10. joka päivä klo 10-17

Yhteystiedot 
Osoite: Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte
Puhelin: 040 583 16 08
Sähköposti: syote@metsa.fi

Hotelli Iso-Syöte tarjoaa Sinulle majoituksen Kotkanpesä sviitistä 
tunturimökkeihin, safareita sekä ála carte ruokaa... elämyksiä kaikkien makuun.

Pysähdy huipulla - et tule pettymään.

Kesän parhaat tarjoukset www.hotelli-isosyote.fi
myyntipalvelu@isosyote.fi | Puh. 0201 476 400 
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Syötteen vaaramaisemat ja 
erinomaiset kanalintujen pyyn-
timaat houkuttelevat syksyi-
sin myös paljon metsästäjiä. 
Alueen suosiosta kertoo se, että 
Syötteen kiintiöluvista myy-
dään vuosittain jopa 80 pro-
senttia. Hyvillä lintualueilla 
teeret ja metsot sekä jokivarsien 
pyyt ovat tuttuja näkyjä.

Aluetaloudellisen selvityk-
sen mukaan myös metsästäjät 
tuovat Syötteen alueelle oman 
osansa matkailuyritysten liike-
vaihtoon. Varsinkin ulkopaik-
kakunnilta tulevat metsästä-
jät käyttävät majoitus- ja muita 
palveluita sekä tarvitsevat polt-
toainetta, kertoo Metsähallituk-
sen eräpalveluiden eräsuunnit-
telija Reijo Hirvonen.

Aikaisemmin valtion maita 
koskevia metsästyslupia sai os-
taa suoraan matkailuyrittäjiltä 
ja nykyisin hankinnat on tehtä-

Pienriistametsästys houkuttelee

komeisiin vaaramaisemiin
vä suoraan Metsähallitukselta. 
Tämän vuoksi ulkopaikkakun-
talaisten metsästäjien määrät 
ovat olleet jonkin verran las-
kussa, mutta silti Syötteellä 
pienriistan ja hirven metsästys 
ovat säilyttäneet suosiota. Met-
sästyslupien tuotto menee lä-
hinnä henkilöstökuluihin sekä 
käytännön riistanhoitotyön te-
kemiseen. Metsähallituksen 
eräpalveluiden Aku Ahlholm 
painottaa, ettei lupamaksu-
ja ole tarkoitettu kartuttamaan 
valtion kassaa. Syötteellä riis-
tanhoitotyöllä on esimerkiksi 
pyritty palauttamaan aikaisem-
min ojitettuja soita ennalleen, 
jotta metsästettävien lajien kan-
noille ei aiheutuisi vahinkoa. 

- Tein muutamalla Syötteen 
riekkosuolla soidinaikaan jän-
nittävän huomion, että riekot 
tuntuvat itse asiassa viihtyvän 
paremmin ennallistetuilla soil-

la kuin täysin luonnontilaisil-
la soilla. Tähän ei ole vielä sel-
vitetty tarkkaa syytä, Ahlholm 
kummastelee.

Metsästysoikeus on Suomes-
sa sidottu maanomistukseen, 
joten valtion mailla metsästys-
asiat ratkaisee Metsähallitus. 
Metsästää saa vain rauhoitus-
ajan ulkopuolella eli lajin lail-
lisena metsästysaikana. Li-
säksi huomioitava on myös, 
että Syötteen kansallispuiston 
alueella metsästäminen on kiel-
lettyä. Paikkakuntalaisilla on 
lupa metsästää kansallispuis-
ton tietyillä alueilla.

Pienriistan metsästysluvista 
huolehtii Metsähallituksen erä-
palvelut, joka kantaa vastuunsa 
luonnonvaroista ja pitää asian-
tuntemuksellaan ja erävalvon-
nallaan huolen siitä, että met-
sästys tapahtuu hyvää tapaa 
noudattaen sekä kestävästi. Kuva KaRi vaRES

- Pienriistan metsästysluvat 
syksyksi tulevat myyntiin kesä-
kuun 11. päivä. Ensimmäises-
sä vaiheessa luvista myydään 
noin puolet ja kun riistakannan 
laskennat valmistuvat, selviää 
kuinka paljon lupia jää myyn-
tiin myöhemmälle syksylle. 
Esimerkiksi epäonnistuneet pe-
sinnät saattavat aiheuttaa sen, 
ettei loppuja lupia myydä vält-
tämättä laisinkaan, Reijo Hir-
vonen kertoo.

Isompaa saalista, esimer-
kiksi hirviä, Syötteellä käyvät 
narraamassa vakiokävijöik-
si muodostuneet hirviporukat. 
Hirvenmetsästysoikeus myön-
netään niin sanottuna aluelupa-
na, joille riistakeskus myöntää 
pyyntiluvat. Myös karhunmet-
sästys on suosittua poronhoito-
alueilla, joita myös Syötteen lä-
hialueilta löytyy.

• Loma-asuntotuotantoa
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640www.jokijarvensahko.com

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com
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Karavaanari, 
koe Syöte
kesällä!

SyöteResort Caravan palvelee 

myös kesällä. Tule nauttimaan 

Syötteen tarjoamista upeista kesä-

aktiviteeteista. Meiltä voit tehdä 

päiväretkiä mm. Ranualle, Posiolle 

ja Kuusamoon. Tervetuloa 

rentoutumaan luonnonrauhaan!

KAUDEN 2013-2014 

TALVIKAUSIPAIKAT
VARATAAN NYT!

Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi

Karavaanari, 
koe Syöte
kesällä!

KAUDEN 2014-2015
TALVIKAUSIPAIKAT

VARATAAN NYT!

POHJOLAN
VOIMA ON
VOIMAVAROJEN 
YHDISTÄJÄ

www.pohjolanvoima.fi 
www.kollaja.fi
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Päätaloviikolla juhlitaan

MONIPUOLISTA 
HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

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

tuhansien tarinoiden pitäjää

Viime vuonnakin Päätaloviikon ohjelmistossa oli musiikkia muun muas-
sa River Rockissa.

Kirjailija Mari Siliämaa esit-
täytyi Möllärivartissa viime 
vuoden Päätaloviikolla.

Kallioniemen kuppaussaunalla sai tutustua 
perinteisiin työmenetelmiin. Kuva Lea Mik-
konen.

Päätaloviikko on taivalkoske-
lainen kulttuuri- ja kotiseutu-
viikko, joka luonnollisesti saa 
nimensä paikkakunnan ainut-
laatuisen kirjailijan Kalle Pää-
talon mukaan. Päätalon tuo-
tanto kuvaa taivalkoskelaista ja 
koillismaalaisia elämänmenoa, 
luontoa ja ihmisiä suurella sy-
dämellä.

Kalle Päätalon kirjoista Tai-
valkoski on tullut monille tu-

maan tuotu Päätalon oman mi-
elimusiikin lisäksi monessa 
muodossa. Ohjelmassa on niin 
iskelmiä, virsiä, laulelmia, yh-
teislaulua, rokkia kuin irkku- ja 
diskomusiikkiakin. Viikon ai-
kana pääsee myös laittamaan 
jalalla koreasti useampanakin 
päivänä. 

Päätaloviikko on Taival-
kosken kotiseutuviikko, jon-
ka aikana pääsee tutustumaan 

muun muassa Taivalkosken 
hautausmaalla Kalle Pääta-
lon Iijoki-sarjan 20–30 -lukujen 
keskeisten henkilöiden hauta-
paikkoihin, saksalaisten raken-
tamaan kenttärataan, näyttelyi-
hin ja työnäytöksiin.

Taivalkoskella eletään luon-
nossa, joka moninaisuudes-
saan antaa ainutlaatuiset mah-
dollisuudet järjestää sellaisia 
tapahtumia, kuten viisipäiväi-

nen Iijokisotu, jokimatka pe-
rinteiseen malliin Kallen mai-
semassa, ohjattu seikkailurata 
seikkailupuistossa Taivalvaa-
ralla tai metsäretki Pyhityksel-
le. Kalle Päätalon lapsuuden-
koti Kallioniemi on tapahtumia 
täynnä koko viikon ja lisäksi lu-
vassa on erilaisten näyttelyiden 
avajaisia, teatteria, kirjallisuut-
ta, monenlaista kivaa lapsille 
sekä paljon muuta.

tuksi niiden tapahtumapaikka-
na, mutta paikanpäällä aidoilla 
tapahtumapaikoilla kirjan ta-
rinat heräävät todella eloon. 
Tänä vuonna Päätaloviikon 
teema on nimikkohenkilön 
suhde musiikkiin. Kallen lap-
suuteen ja nuoruuteen liittyivät 
tuon ajan iskelmät ja kotoa lä-
hinnä äidin perua hengellinen 
musiikki.

Musiikkia on viikon ohjel-

Koillis-Golf on 9-reikäinen 
PAR3 harjoituskenttä Pudasjär-
vellä Kuusamontien varressa. 
Kausi avattiin lauantaina 18.5. 
leppoisissa tunnelmissa. Ken-
tän pyörittäjä Pekka Kinnunen 
kertoo, että jonkin verran tal-
ven jäljiltä viheriöillä on jääpol-
tetta, mutta heinäkuulla pitäisi 
olla jo täysin vihreä kate.

Kinnusen mukaan tulossa 
on ahkera kilpailukesä. Mui-
den muassa kentällä pyörii 
Samsung Galaxy-kisa, johon 
osallistuvista kesän ensim-
mäinen, joka tekee Hole In 
One -lyönnin saa palkinnok-
si Samsung Galaxy-älypuheli-
men. Lisäksi luvassa on kuusi 
kappaletta viikonloppukisoja.

Koillis-Golfilla järjestetään 
tilauksesta perusohjausta ryh-
mille kauden aikana ja lisäk-

Ahkera kilpailukesä Koillis-Golfilla
si omatoimiset pelaajat saavat 
käydä harjoittelemassa. Green-
Cardia ei Koillis-Golfilla tar-
vita, joten kuka vain saa tul-
la nauttimaan lajista, kunhan 
jonkinlainen tuntuma on pelin 
säännöistä sekä hyvistä kenttä-
käytöstavoista. Golfkentän yh-
teydestä löytyy laavu tulisijalla 
noin 20 henkilölle.

Sopimuksen mukaan Koil-
lis-Golfilla järjestetään myös 
GreenCard-koulutusta, johon 
harjoituskenttä on mitä mai-
nioin. Useimmille golfkentille 
pääsee vain GreenCardin saa-
neet. Kortin suorittamiseksi 
on tunnettava pelin sääntöjä ja 
jonkin verran hallittava pelaa-
mistakin, mutta tärkeintä ovat 
aito halu oppia sosiaalista lajia, 
muut huomioon ottavalla ta-
valla sekä hyvä pelihenki.

Pudasjärven kansalaisopis-
to on ollut myötämielinen an-
tamaan golf-opetusta ja tälläkin 
hetkellä meneillään on Green-
Cardin suorittamiseen tähtäävä 
kurssi. Kinnunen kehuu kansa-
laisopistoa pirteäksi ja ennak-
koluulottomaksi.

Pekka Kinnunen on pyörittä-
nyt Koillis-Golfia vuodesta -91 
lähtien, jolloin hän toteutti ide-
ansa ja sai paljon kannustusta 
useilta aktiivisilta Pudasjärven 
golffareilta.

- Kiersin talvet työkseni te-
kemässä kuntotestejä hämeen-
koskelaisen konsulttitoimis-
ton puitteissa ja kesiksi tulin 
kotiseudulleni Pudasjärvelle. 
Vuonna -88 käydyn golf-kurs-
sin jälkeen mieleen pälkäh-
ti tehdä harjoitusalue peltotil-
kulle ja golffarien innostamana 

seuraavaksi kesäksi tein muu-
taman väylän. Vuonna -97 Koil-
lis-Golf saavutti nykyisen laa-
juutensa, Kinnunen selostaa.

Paikalla toimii myös Koil-
lis-Golf ry, joka huolehtii talou-
dellisesta tuesta ja kentän työn-
tekijöistä.

Koillis-Golfilta saa tilauksesta ryhmille golfin perusopetus-
ta, jossa lähdetään tutustumaan lajiin aivan alkeista.
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Palveleva ja monipuolinen  
konepaja Pudasjärvellä:

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

Meiltä myös materiaalit:  
Teräs- ja alumiinirakenteisiin: 

levyt, neliö- ja suorakaideputket, kulmaraudat, latat... 

Löydät meidät myös Facebookista www.facebook.com/koillispaja

www.koillispaja.fi   koillispaja@koillispaja.fi

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8

93100 Pudasjärvi
p. 050 322 1007, 040 752 3293

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

Kysy lisää!

Koneistukseen:  
sylinterinvarret, vedetyt akselit, pyörötangot, ainesputket…

Atte Särkelä myy tontteja Säriperän kaava-alueelta.
Saa samalla oikeuden yhteisin vesiin.

ESITyKSET:
Ensi-ilta Pe 4.7. klo 19
La 5.7. klo 15
Su 6.7. klo 15

Lommo mersussa
Kirjoittanut ja ohjannut Henna Laitinen

ESiTykSET kOSkEnhOvillA

liput: lapset 8 €, aikuiset 10 €

Tervetuloa! 

Ke 9.7. klo 19
Pe 11.7. klo 19
La 12.7. klo 15
Su 13.7. klo 15

www.luontoon.net

Eskolan lomamajat

Vuokrataan  mökkejä 
kauniissa vaaramaisemissa 

Jaurakkajärvellä.

Mökit sijaitsevat 
rauhallisilla paikoilla

p.  040 519 4036,  
040 504 9541

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki
0400 244 769
Hannu Rytinki

tervetuloa!

koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

Pintamon Kyläseurantalolla

tanssitaan kesällä 2014
Pintamontie 321, Pudasjärvi

La 28.6.2014 trio tuovila,
La 19.7.2014 Harri & Coronet
La 26.7.2014 selena

muista myös Pintamon 
kylätapahtuma la 19.7. 
klo 12-15 kyläseuran talolla.

Liput 10 €

Pudasjärven näyttämö • Pudasjärven kansalaisopisto

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.paulinmokit.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

• majoituspalvelu • saunatupa • savusauna 
• luxus poreallas • uimaranta • ratsastusmahdollisuus

Palvelut:

Iso-Syötteeltä löydät alueen 
kovimmat rinnetapahtumat:

Iltasessarit, ParkkiJamit, Mindy Sessarit,  
Samsung JamSessions ja paljon muuta.

Muista ilmoittautua myös Airforce laskutiimiin! 

#isosyote

www.syote.fi tai www.isosyotesnowpark.com

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI
Kesä 2014

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

La  31.5. KOULUJEN PÄÄTTÄJÄISDISKO
La 7.6. Avajaisissa Pekka Mikkola
La 21.6. Juhannustansseissa Ässät
La 28.6. Vanhan ajan iltamat 
  Harri & Coronet
Pe 4.7. Markkinatansseissa 
  Channel Four
La 5.7. Heinärock Zenith Reunion 
  ja Tiskikone
Ke 9.7. Kesällä keskellä viikkoa 
  T.T. Purontaka
Ke 16.7. Keskiviikkotansseissa
  Naseva & Sari Koivikko
Pe 25.7. Pilikkitansseissa 
  Jarkko Honkanen & Taiga
La  2.8. Eloriehassa Tukkijätkät
La 9.8. Koulujen avaus Nelituuli
La 16.8. Jahtitanssit
La 23.8. Karaokefinaali
Pe 29.8. Nuorten Venetsialaiset
La 30.8. VENETSIALAISET Ässät
La 13.9. Päättäjäisissä Härkäjuhlat
La 20.9. Kurentanssit
Jokaisena huvi-iltana Teitä palvelee tunnelmallinen 
karaokepubi ja maan mahtavin kelodisco
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PUDASJÄRVI - SARAJÄRVI -  
PÄRJÄNSUO - LIVO - PUDASJÄRVI 

 
 M – P  M – P   
 

 7:00 Pudasjärvi          8:55 y 
      | Livo 8:25 
      x Pärjänsuo 8:10 
       x Rytinkisalmi 8:00 
 7:50 Sarajärvi 7:50 
 

y = yhteys Ouluun klo 9:00 lähtevälle vuorolle 
 

 Merkkien  selitykset: 
 

 x = auto pysähtyy tarvittaessa  
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ  
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi          15:00 
     | Terveyskeskus       15:01 
 09:20  Kollajaniemi          15:20 
     09.40 Seiteri 15.40 
 09:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie               T   
 10:15 Syväojantie            16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi              17:10 
 09:15  Sarakylän th. x  
 09:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa x   
 10:00 Liekokylä                16:15      
 10:20 Virtala x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 
 

PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - 
SARAJÄRVI - RUUHENSUO - PUDASJÄRVI 

  
 M – P   M – P  
    

 12:30 y Pudasjärvi 15:00 
 12.55 Livo 14:30 
       x Pärjänsuo     x 
 13.25 Rytinkisalmi 14.00 
 13.35 Sarajärvi     I 
 13.50 Ruuhensuo 13.50 
  
 y = yhteys Oulusta klo 11:00 lähtevältä vuorolta 

www.nevakivi.fi 
Puh. (08) 822 052 

 nevakivi@nevakivi.fi 

KESÄAIKATAULUT 
voimassa 2.6. - 6.8.2014 

 

ISOSYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 
 M – P M – P  
 

  | Hot. Pikkusyöte    T  
 07:45 Syötekylä  17:00 
 07:50  Luontokeskus        T   
 07:55  Romekievari 16:50 
      |  Hotelli Isosyöte    T  
 08:10  Iinattijärven th 16:35 
 08:20  Poijula 16:25 
 09:00  Pudasjärvi 16:00 
   09:50  Kiiminki               15:05 
 10:15  Oulu 14:40 
  T OYS     | 
 
 

 

         TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

        PALVELUBUSSI OIVA 
 
  AJOREITTI 1 
 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

 09:10 Laiduntie 11:45 
     09:15 Kurentie terveyskeskus 11:40 
 09:17  Pappilantie          11:35 
 09:20 Kauppatie          11:30     
 09:20 Linja-autoasema  11:30 
 09:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
 09:25 Uimahalli  12:30 
     09:35 Rauhalankangas     12:20 
 09:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
 09:45 Helmikoti         12:10    
 09:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu/päivä 2 €  

 

Neljännet
PÖLKKY 

PöllinParkkuu 
MM-kisat 

Taivalkosken Jokijärvellä 
la 14.6.2014 klo 10.00

Pääsymaksu 5 €, alle 16 v. ilmaiseksi. 
Ruokaa, juomaa ja virvokkeita. 

Ei alkoholianniskelua. 
arvontaa, työnäytöksiä ym.

Tervetuloa!

ilmoittaudu kisoihin 
www.jokijarvi.com 

Lisätietoja 
puh. 040 578 7176.

PöllinParkkuutansseissa 
PÖLKKY-teatterilla 

klo 21.00-00.30.
Tahdit takaa 

TUKKIJÄTKÄT.
Tervetuloa! liput 10€.

Käsikirjoitus: Heikki Luoma. 
Ohjaus: Elsa Ruokangas

Jokijärven kyläseuran 
näytelmäryhmä esittää

Taistelevat 
koppelot

Jokijärven katetululla 
PÖLKKY-teatterilla

Ensi-ilta:
 La 28.6.2014 klo 18.00

Su 29.6.14 klo 14 
Ti 1.7.14 klo 19 
Ke 2.7.14 klo 19 
Pe 4.7.14 klo 19 
La 5.7.14 klo 18 
Su 6.7.14 klo 14
Pe 11.7.14 klo 19

Su 13.7.14 klo 14
Ke 16.7.14 klo 19
Pe 18.7.14 klo 19
Ti 22.7.14 klo 19
La 26.7.14 klo 18
Su 27.7.14 klo 14

Liput 12 €, alle 12 v. 5 €. 
Tiedustelut ja varaukset 

Raija Kelly, puh. 044 307 3764. 
Pyydä tarjous! 

Katso lisää www.jokijarvi.com

Taivalkosken Näyttämö esittää

NISKAVUOREN NAISET
Kirjoittanut Hella Wuolijoki

Ohjaaja Karoliina Kangasniemi

Muut esitysajat:
Su 29.6. klo 15
To 3.7. klo 19
Pe 4.7. klo 19
Su 6.7. klo 15
Ke 9.7. klo 19
La 12.7. klo 19
Su 13.7. klo 15
Ti 15.7. klo 19

To 17.7. klo 19
La 19.7. klo 19
Su 20.7. klo 15
Ke 23.7. klo 19
Pe 25.7. klo 19
Su 27.7. klo 15
La 2.8. klo 19
Su 3.8. klo 15

Esityspaikka: Herkonmäki
Taivalvaarantie 2, 93400 Taivalkoski
Ensi-ilta Pe 27.6. klo 19.00

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

Tiedustelut ja varaukset
0400 670 430  www.taivalkoskenteatteri.fi

Näytelmän oikeuksia 
valvoo Suomen 

näytelmäkirjailijaliitto. 
Kuva Jussi Valtakari

Askanmäen Kesäteatterissa
Puolangalla kesällä 2014

Askan Ahertajat ry esittää
Markku Hyvösen käsikirjoittaman 

Vain Elämää -näytelmän
Askan Kesäteatterissa Askanmäellä kesällä 2014.

Ohjaaja: Hilkka Oikarinen

Liput 12 €/Lapset 5-12 -vuotiaat 5 €/Ryhmät 20 henkilöä 
10 €/hlö/Alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. Näytelmän kesto 2 tuntia, 

väliaika, jolloin kahvila ja makkaranmyyntipiste avoinna.

Lisätieto ja lippuvaraukset:
Askan Ahertajat ry, Senja Hiltunen, puh. 040 865 0327

Esitykset:
Perjantai 27.6. 
ensi-ilta  klo 18.00
La 28.6.  klo 16.00
Ti 1.7.  klo 18.00
Ke 2.7.  klo 18.00
Su 13.7.  klo 16.00
Ti 15.7.  klo 18.00
To 17.7.  klo 18.00
Su 20.7.  klo 15.00
Ti 22.7.  klo 18.00
To 24.7.  klo 18.00
La 26.7.  klo 13.00 ja   
 klo 16.00 Askan Ahertajat ry, www.puolankainfo.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi

•   85 % kohteistamme  
valmistuu kahdessa päivässä

•   Tehokas ja turvallinen  
asennusmenetelmä

•   Paikalliset, kokeneet asentajat
•   Markkinoiden parhaat takuut

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA  
ILMAINEN ARVIO. 

laaturemontti.fi · Kattoluuri: 08 2377 9501

Ka
ttomittari

TESTAA 
KATTOSI KUNTO 

laaturemontti.fi

NYT KESÄKUNTOON
 2 päivässä!
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• Alko 
 Taivalkoski 020 711 2847
 Tilauspalvelu Syöteshop 044 083 8668
 
•  Ambulanssi Hätänumero 112
 
•  Apteekki 
 Taivalkoski 040 480 8000
 Pudasjärvi 08 821 185
 
•  Asuntovaunualueet 
 SyöteResort Caravan, Iso-Syöte 0400 499 215
 Pikku-Syöte Caravan Pikku-syöte 08 815 4000
 
•  Avainpalvelupisteet 
 Avainpalvelu Syöte Shop 044 083 8668
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Metsähallitus varaustuvat 
 luontokeskus  040 583 1608
 Syötteen Kyläkauppa 044 032 2652
 Toiminimi Laura Kokko Huoltop. 040 587 5051
 
•  Autokorjaamot ja varaosat 
 Autokorjaamo Pasi Kummala  0400 198 382
 Autokorjaamo Kuopus Pentti 040 564 8643
 Autokorjaamo TH-Motor 040 536 6750
 Autohuolto P. Pylkäs 08 841 421
 Autotarvike Taival-Osa Ay 08 842 517
 
•  Hammashoitola 
 Pudasjärvi 040 826 6541
 Taivalkoski 040 860 9006

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

• Hevospalvelut/Ratsastus 
 Kelosyötteen Talli 040 501 2895
 
•  Hotellit 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
•  Hostellit, retkeilymajat 
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
• Kahvilat 
 Central Cafe, Pikku-Syöte 044 799 5195
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kelosyötteen Kotakahvio 040 765 4202
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939

 Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560
 Syötteen luontokeskus 0400 776 560 
 Syöte Shop 044 083 8668
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Syöte Resort Romekievari 040 137 1600
  
•  Kalastusluvat 
 Kotakahvio 040 765 4202
 Syötteen luontokeskus  040 583 1608
 
•  Kansallispuisto 
 Syötteen kansallispuisto  040 583 1608
 
•  Kaupat 
 Syötteen kyläkauppa 0440 322 652
 Syöte Shop 0440 838 668
 
•  Kiinteistöhuolto 
 Eija Parviainen 041 445 2890
 Laura Kokko 040 587 5051 
 M. Särkelä 040 581 9930
 Pohjois-Suomen kiinteistö ja 
 hälytys keskus 040 555 3188
 
•  Kiipeilyseinä 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000

• Kivikoruja 
 Atte Särkelä 044 089 3280
 
• Koiratarha 
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
• Kokouspalvelut 
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 Syötteen luontokeskus  040 583 1608

• Kota-/eräruokailut
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560, 0500 776 560
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
• Kuntosali 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Leirikoulut 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Liinavaatepalvelut 
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 

• Matkahuoltoasiamies 
 Syöte Shop 044 083 8668
 AarreArkku 050 386 8660
 
• Matkamuistot 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Kotakahvio Kivikoruja 040 765 4202
 Metsähallitus luontokeskus  040 583 1608
 Syöte Shop 044 083 8668
 Usvalintu 045 650 3278
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939
 
• Majoitusvälitys 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
• Moottorikelkkavuokraus 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 
• Observatorio 
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 
• Ohjelmapalvelut 
 Hotelli&Safari Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Kyösti Naamanka 040 740 1859
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen Luontokeskus  040 583 1608
 VilliPohjola 0205 64 4333
 
• Paikallisia matkamuistoja: 
 Usvalintu 045 650 3278
 Vaaranpaja Juha Ronkainen 044 772 7757
 Latukahvila Pytkynpirtti 044 363 3939

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

• Ratsastusta 
 Katja Särkelä 040 501 2895

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

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

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

Pudasjärvi

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

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

Four Reasons  
muotoilutuotteet 6,90€

shampoot ja hoidot  
5,90€

MEILTÄ LÖYDÄT
VAPAA-AIKAAN mm:

HONDA, KEEWAY JA 
COMANCHE, GROSSIT, MOPOT, 

SKOOTTERIT JA MÖNKIJÄT
KUKKAMULLAT,

 LANNOITTEET JA 
KESÄKUKAT

VENEMOOTTORIT

VENEET

RUOHONLEIKKURIT

PUUTARHA-
KALUSTEET JA 
-TARVIKKEET

  

SIEMENPERUNAT 
HOx! NELJÄ LAJIKETTASIEMENSIPULIT
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Rajamaan Lähiliikunta-
puiston monipuolisuuteen 
ja varustetasoon on saatu 
tänä keväänä merkittävä li-
säys, Miniareena. Areena 
on tarkoitettu koripallon, 
jalkapallon ja katusählyn 
pelaamiseen. Areena on 
vapaasti kaikkien käytös-
sä, mutta siihen voi ha-
kea myös kiinteitä vuoroja. 
Areena soveltuu vaikkapa 
pienimuotoisten turnausten 
järjestämiseen.

Rajamaan alue on aiko-
jen saatossa ollut monenlai-
sessa käytössä ja alueella ol-
lut monenlaisia käyttäjiä. 
1980 – luvulla alueen mont-
tuja täytettiin Kurenalan 
kaava-alueen rakentamis-
vaiheessa täytemailla.  Alu-
een rakentamista pienimuo-
toisesti toteutettiin 1990 
luvulla, alue ei kuitenkaan 
valmistunut kovin korkeal-
le tasolle.

Vuonna 2007 asia otettiin 
uudelleen esille. Kaupun-
ki haki lähiliikuntapaikka-
rahoitusta, jolloin tehtiin 
alueelle kokonaissuunni-
telma. Suunnitelman teos-
sa oli työryhmä, jossa edus-
tajia oli kaikilta sektoreilta. 
Rahoitus saatiin ja rakenta-
minen toteutettiin kolmen 
vuoden aikana 2009 - 2011. 
Kaikkeen eivät silloin va-
rat riittäneet. Yksi asfaltti-
alue jäi odottamaan. Vuon-

Rajamaan lähiliikuntapuistoon miniareena

na 2013 kaupunki hankki 
miniareenan ja se pystytet-
tiin tänä keväänä. Areena 
tuli maksamaan pystytyk-
sineen 15 000 euroa. Kau-
pungin liikuntapalveluis-
ta halutaan muistuttaa, että 
alueen siisteys on meistä 
kaikista kiinni, joten huo-
lehditaan roskat roskiksiin 
ja pidetään paikat ehyenä. 

Kaupungin tiedotus

Rajamaan lähiliikuntapuiston Miniareena on tarkoitettu koripallon, jalkapallon ja ka-
tusählyn pelaamiseen. Areena on vapaasti kaikkien käytössä, mutta siihen voi ha-
kea myös kiinteitä vuoroja. Kuva Pertti Kuusisto.

Suojalinnan urheilukentän vieressä olevalle asfaltti-
päällysteiselle kentälle on siirretty liikuntahallin enti-
nen salibandykaukalo. Kuva kaupungin tiedotus.

Pudasjärven keskustaajaman ensimmäiset liikenneva-
lot olivat käytössä tiistaina 27.5. korjaustöiden vuok-
si Oulu-Kuusamontien varrella alikulkukäytävän koh-
dalla. MK

Liikennevalot 
Pudasjärvellä

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, 

joko urakkatyönä tai tuntiveloituksella. 
Saneeraukset, kattojen uusinnat, keittiö-, sauna-  

ja pesuhuoneremontit sekä suunnittelutyöt.  
Nyt uutena myös perustusten teot.

Hyödynnä verovähennys, 
max 4800 € tal.työn osuudesta.

Seppo Kumpumäki, puh. 0400 908 458 
kumpuse@luukku.com, www.pudasraksa.fi

Vuokrattavana erikokoisia 
telttoja, kota halk. 6 m

PUDAS RAK-SA
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puDAStOri
MyyDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

Vieläkö on saabisteja? Myyn-
nissä Saab 900i , vm-89, toisel-
la omistajalla. Eka omistaja Pe-
lastuslaitos. P. 0400 138 587.

2 kpl maastomallista 26” pyö-
rää. P. 040 504 2814. 

Ajamattomat 13 tuuman talvi-
renkaat Polon vanteilla, p. 040 
140 7558.

Nelirullanen karhi, hp. 300€. P. 
040 594 9252.

Vaahtomuovipatjat 2 kpl 200x 
90x10 cm, petauspatjat 2 kpl 
200x90x5 cm. hp. 80 €. P. 040 
534 2537.

Ikkunoita n.120x120/1 kpl, 
n.60x90/3 kpl, n.120x150/6 kpl 
+ tuuletusikkunoita 30x120/4 
kpl. 150 e. Polkupyöräteline vii-
delle pyörälle 20 €. P. 044 061 
7503.

Lapsen turvaistuin autoon 15 €. 
Lapsen istuinkoroke autoon 10 
€ (kuin uusi). P. 041 544 3844.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

OStetAAN

Rivitalo kaksio tai pieni omako-
titalo maks.15 km Pudasjärven 
keskustasta, hinta alle 50 tu-
hatta. P. 040 552 2823.

Käytetty puutarhajyrsin 3-6 hv 
moottorilla työleveys 40-80 cm. 
Tarjoa. P. 0400 223 896.

Rekisterissä oleva venetrailer 
tai peräkärry huonokuntoinen-
kin käy. Tarjoukset klo 15. jälk 
p. 040 140 7558.

POWER XL painonnosto penk-
ki. Sis. Tanko 10 kg ja yht. 40 
kg levypainoja. Kunto hyvä. 
Vain nouto. Hintap. 55 €. P. 050 
559 9066.

Mamec ruoppaaja muta-
rantojen puhdistukseen. 
Honda-moottori 4,5 hv 
4-tahtinen. Pumppausteho 
rannalle 500-800 l/min, letku 
150 m. Vähän käytetty, nyt 
puoleen hintaan.hp.1350 €, 
p. 0400 179 087.

MYYDÄÄN
Pudasjärven keskustassa siisti 29 m2 

LIIKETILA
Osuuspankin talossa 2 krs.

Tee tarjous.
Puh. 040 523 1512

Eurovaalien virallinen vaali-
päivä pidettiin 25.5. ja tuol-
loin selvisi ketkä kolme-
toista Suomesta kansalaiset 
valitsevat Euroopan parla-
menttiin. Äänestysprosent-
ti jäi koko maassa 40,9 pro-
senttiin, joka Pudasjärvellä 
oli vielä alhaisempi 33,5 pro-
senttia. Pudasjärvellä ääniä 
kertyi yhteensä 2248 kappa-
letta, joista mitättömiä oli 21 
kappaletta.

Selkeästi Pudasjärveläis-

Vehkaperä eurovaalien äänikuningatar Pudasjärvellä

Erä 
nosto-ovia 
edullisesti
Lievä II-Laatu/ 

Eri kokoja.

p. 044 773 0003

MyytÄvÄNÄ

• polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

ten äänet jakautuivat tiet-
tyjen suosikkiehdokkaiden 
kesken. Eurovaalien ääniha-
rava Pudasjärvellä oli Mirja 
Vehkaperä, joka keräsi 513 
ääntä eli yli viidenneksen 
kaikista Pudasjärvellä anne-
tuista äänistä.

Toiseksi eniten pudas-
järvisten ääniä keräsi Paavo 
Väyrynen 368 äänellä, jonka 
jälkeen tulivat Hannu Tak-
kula tuloksella 272, Merja 
Kyllönen 207 äänellä ja Pirk-

ko Mattila 119 äänen tulok-
sella. Yli puolet eurovaa-
liehdokkaista jäi kokonaan 
ilman pudasjärvisten ääniä. 
Koko maan äänilaskennassa 
eniten ääniä kerännyt Ale-
xander Stubb sai pudasjärvi-
siltä vain 38 ääntä. 

Keskustapuolue piti sel-
keän paikkansa pudasjärvis-
ten lempipuolueena 1356 ää-
nellä. Vasemmistoliitto sai 
268 ääntä ja Perussuomalai-
set 265 ääntä, eli puolueet 
olivat Pudasjärvellä melko 
tasaisia. Koko Suomessa eni-
ten ääniä haravoinut Kansal-
linen Kokoomus sai pudas-
järvisiltä 118 ääntä ja SPD 
pääsi lähes tasoihin 116 ää-
nellä. Vihreät keräsi 46 ään-
tä, RKP 6, Kristillisdemo-
kraatit 29, Itsenäisyyspuolue 
10, Köyhien asialla 2, Piraat-
tipuolue 10, Muutos 2011 5, 
Sinivalkoinen Rintama 1, 
Suomen Kommunistinen 
puolue 3 ja Kristiina Ilmari-
nen 2 ääntä.

Pudasjärvi oli jaettu kuu-
teen äänestysalueeseen: 
Ervasti-Jaurakka-Puhos, 
Kurenala, Siurua, Hetekylä-
Kipinä, Sarakylä sekä Syö-
te-Iinattijärvi-Hirvaskoski. 
Pudasjärvellä oli tänä vuon-
na äänioikeutettuja yhteensä 
6715 henkilöä.

Äänestyspaikoilla sai 
osallistua Pieni ele -vaalike-
räykseen, jonka tuotto ohjat-
tiin kotimaisen vammais- ja 
terveystyön hyväksi. Puolet 
keräystuotosta jäi Pudasjär-
velle, jonka jakavat Invalidit, 
Sydänyhdistys, Kehitysvam-
maisten tukiyhdistys, Diabe-
tesyhdistys, Reumayhdistys 
ja Näkövammaiset.

Heimo Turunen

Vaalipäivän edeltävänä yönä oli kaikki vaalijulisteet re-
vitty irti Kurenalan kaupungin virallisesta julisteiden 
paikasta. SDP ja Kokoomus olivat käyneet heti aamus-
ta laittamassa omat julisteensa paikoilleen.

Oili ja Mauno Illikainen Pudasjärven Invalideista olivat 
suorittamassa iltapäivällä vaalikeräystä Sarakylän ää-
nestyspaikalla. 

Irene Kortesalmi äänestämässä Sarakylässä. Vaalivir-
kailijoina toimivat Ahti Kouva, Rauno Rytinki ja Lilli Vä-
häkuopus. Vaalilautakunnan puheenjohtajana 40 vuot-
ta toiminut Esko Piipponen ja jäsen Maija Jurmu olivat 
ruokailutauolla nauttimassa Maa- ja Kotitalousnaisten 
laittamaa kuivalihavelliä. 

Kurenalan äänestyspaikalla vaalikerääjänä aamupäi-
vän toimi Marja-Leena Suoperä Pudasjärven kehitys-
vammaisten tukiyhdistyksestä. 

Marja-Leena ja Pekka Törrö kävivät äänestämässä 
sunnuntaina aamupäivällä Kurenalan äänestyspaikal-
la. Vaalivirkailijoina Mika niskasaari ja Eija Ikonen. 

Pudasjärvellä eniten ääniä saanut eurovaaliehdokas Mirja Vehkaperä pyörähti Pu-
dasjärvellä vielä 22.5. viimeisinä päivinä ennen vaaleja tapaamassa äänestäjiä S-
marketin pihassa. Vehkaperää jututtamassa Martta Kortesalmi ja Arto Tuominen. 
Kuva Petri Turunen. 

Rajamaan lähiliikuntapuistoon miniareena

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON 
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Tavarat kiertoon!!!
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEn 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEn   
 TYÖT
• VAHInKOTARKISTUKSET
• LASInVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIn VUOKRAUS
• ILMASTOInnIn HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEn HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

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

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

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KONEPAJAT

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

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKE-

MISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!  
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Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

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

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

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

MAANRAKENNUSTA

VUOKRAUS-
PALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

www.rautioky.fi
Puh. 050 501 9090
marko@rautioky.fi 

Keittiöt ja kodin 
kiintokalusteet

Saunan lauteet ja 
puuportaat. 

Asennettuna 

SAUNAT, KEITTIÖT RAKENTAMINEN, REMONTIT

Ilmoita palveluhakemistossa 
p. 040 1951 732!

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

- KAlAvERKoT: 
 laajin valikoima
-  UISTIMET:  
 alk. 4 kpl 10€
-  SIIMAT, KElAT,  
 vAvAT, SETIT
-  KUMISAAPPAAT: 
 Sievi, Nokian 
 Finnwald, Finnjagd
-  KAHlUUSAAPPAAT
-  KAHlUUHoUSUT 
-  Haix ja Beretta  
 GoRETEX KENGÄT
-  Sasta + Beretta 
 GoRETEX PUvUT
-  Ultrapoint- ja 
 Garmintuotteet

- RETKEIlYvARUSTEET
-  KUKSAT ja PUUKoT
-  Kylän halvimmat  
 KoIRAN RUUAT laajin  
 valikoima koiranruo- 
 kia 18 eri laatua 
-  ACTIoNKAMERA 
 FullHD + tarv. 219€
-  Autokamera 99 €
-  Airsoft ASEET ja 
 KUUlAT
- ASEET JA  
 ERÄTARvIKKEET YM.
-  Nelitahti PERÄMOOT- 
 ToRI 2,6 hv alk. 599€
-  SÄHKÖPERÄMooT- 
 ToRI 55 lBS 179€

ANolTA lÖYTYY!

RaKennUspeltitYöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

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

Ulkoilutapahtumassa monipuolista ohjelmaa
Pudasjärven Vanhempain-
yhdistys ry järjesti Ulkoilu-
tapahtuman Rajamaanran-
nassa viime torstaina 22.5. 
Ohjelmassa oli leikkimielis-
tä kilpailua mm. saappaan- 
ja renkaan heittoa. Näissä 
lajeissa parhaat palkittiin. 
Saippuakuplien suosio on 
ikuista ja se näkyi sekä kuu-
lui. Niitä oli kiva puhallella 
isolla porukalla. Kasvomaa-
laukseen oli jonoa ja moni 
sai maalauksen molempiin 
poskiin ja myös käsiin. Tar-
jolla oli S-Market Pudasjär-
ven lahjoittamia grillimak-
karoita ja mehua. Lapsille 
oli ongintaa ja jokaisen on-
kijan hopeasankoon kät-
keytyi ihastuttavia saaliita. 

Ulkoilutapahtumas-
sa julkaistiin Pudasjärven 
vanhempainyhdistyksen 
logo. Logo-kilpailun voitta-
ja Roosa Moilanen sai pal-
kinnoksi viisi kappaletta 
virkistysuimala Puikkarin 
lahjoittamia uimalippuja, 
Pudasjärven Vanhempain-
yhdistyksen luovuttaman 
kunniakirjan sekä oman au-
rinkoisen Pudasjärven Van-
hempainyhdistys T-paidan.  
Voittajan lisäksi myös Sami 
Lohilahti, Essi Kipinä, Aada 

Niskasaari ja Veeti Peltonie-
mi saivat kunniakirjan hy-
vistä logoehdotuksista.

Rajamaanranta leikki-
välineineen tarjosi miellyt-
tävän ja toimintarikkaan 
ympäristön koko perheen 
tapahtumalle. Ilta oli iloi-
nen, niin lapset kuin aikui-
setkin nauttivat silminnäh-
den yhdessäolosta. Koko 
illan ohjelma oli ilmaista 
osallistujille. Arpoja myy-
tiin kiitettävästi ja kohtuul-
lisella hinnalla.

Arvontaan palkinnot 
lahjoittivat pudasjärveläiset 
liikkeet. Arpaonni suosi: 

Luokkanen Eeme-
li, Leino Sara, Kipinä Kir-
si, Holappa Ville, Väyry-
nen Tuukka, Kipinä Inka, 
Kemppanen Katri, Holap-
pa Anne, Väyrynen Jonna, 
Ervasti Tapani, Moilanen 
Roosa, Leino Jere, Moilanen 
Iina, Luokkanen Amalia, 
Ervasti Aleksi, Vähäkuo-
pus Jessica, Ylilehto Jen-
ni, Holappa Viivi, Kipinä 
Essi, Luokkanen Juulia, Lei-
no Venla, Väyrynen Pinja, 
Ervasti Kirsi, Niskala Jooa, 
Alatalo Tanja, Leino Mik-
ko, Ervasti Taneli ja Roope 
Moilanen.

Pudasjärven vanhem-
painyhdistys ry kiittää läm-
pimästi kaikkia mukana 
olleita ja tapahtuman spon-
sorointiin osallistuneita ta-
hoja. Hyvää ja aurinkoista 
kesää kaikille!

Pudasjärven  
Vanhempainyhdistys ry

Saippuakuplien puhellusta.

Kasvomaalausta.

Logo-kilpailun voittaja 
Roosa Moilanen.

Palkintojen jako.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh.040 548 7169 

Tervetuloa!

Su 1.6. klo 11 Jouni Vikström
Su 8.6. klo 11  Tuula Suomi ja 
 Jouni Vikström 

Puputus - Sirpa Tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syötteen luonto-
keskus, Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30.
Koulunpäättäjäisdisco Jyrkkäkoskella la 31.5. klo 21. Jyrkkäkosken huvialue.
Cooperin testi ma 2.6. klo 20-21, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Koko kansan hemmottelupäivä Livon koululla la 7.6. klo 10-15. Jär. Pudasjär-
ven Livon maa- ja kotitalousnaiset.
Perinteinen haukikisa Paukkerinharjun hautapahtaalla la 7.6. klo 18 alkaen.
Tanssit Hampushallilla la 7.6. klo 21 alkaen. Tanssittajana Tuovilat.
Infotilaisuus ikääntyneiden perhehoidosta ke 11.6. klo 16. Vanhusten palve-
lukeskus, Kauppatie 25.
Vuoden kylä -juhla Livon koululla la 14.6. klo 9.00. Livon koulu, Kirsiojantie 31.
FC Kurenpojat - OuJK ti 17.6. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.

 
 

 

 
 

 

Perjantaina 30.5.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Wintissä: 
klo 24-03.30  

DJ KIMMO

KURENKOSKI

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

HOTELLI-RAVINTOLA

TERvETUloA vIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lauantaina 31.5.

Lippu 5€ sis. ep

Lippu koko taloon 20€ sis. ep

Salissa
Scandinavian 
HUnKS

Wintissä: klo 24-03.30  DJ JULIAn ADAMS

Tulossa: 13.6.  Rainer Bloström & Graniitti, 20.6. Timo Kotipelto

Keskiviikkona 28.5.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ PAULI
HUOM! Olemme keskiviikkona avoinna klo 15-04

Torstaina 29.5. olemme avoinna klo 13-18 

Kuuluisuuksia 
naamiaisissa

Jääkiekkokommentaatto-
ri Juhani ”Tami” Tamminen 
vieraili pikaisesti Suomen 
MM-otteluiden välissä Hir-
vaskosken koulun naami-

aisjuhlassa perjantaina 23.5. 
Juhlissa nähtiin muitakin 
kuuluisuuksia mm. elokuva-
maailmasta. ML

Teemme yhdessä kaupunkia viihtyisämmäksi. Tule mukaan mukavaan seuraan!

LIITY KURENALAN 
KYLÄYHDISTYS RY:N JÄSENEKSI!

Jäsenmaksu vuodelta 2014 on 10 €.
Yritysten, yhdistysten ja yksityisten kannatusmaksu on 20 €/vuosi.

Jäsenmaksun voi maksaa Kurenalan kyläyhdistys ry:n tilille: 
OP PUDASJÄRVI, FI86 5360 0420 1031 71

VIESTIKENTTÄÄN NIMI JA OSOITE JÄSENREKISTERIÄ VARTEN.

Tervetuloa jäseneksi!

Huom! Entiset jäsenet, muistakaa jäsenmaksunne 2014. 
Laitathan viestikenttään nimesi ja osoitteesi.

Huom! Tori avattu. 
Avoinna joka päivä ma-pe klo 8-15.30, la 8-13.30.   

Torimaksu 10€/pv, 30 €/viikko, 70 €/kk.
Torimaksu suoritetaan käteismaksuna torivalvojalle.

Kurenalan kyläyhdistys ry kerää torimaksun, joka menee kaupungille torin ylläpitämiskuluihin. 
Tervetuloa torielämää vilkastuttamaan. 

Kerttu Simu p. 040 730 9481

Lavakauden avajaiset 8.6. tangokuningas pekka Mikkola

jyrKKÄKOSKi
puDASjÄrvi

tervetuLOA jyrKKÄKOSKeLLe!        
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

Dj. juLiAN ADAMS

La 31.5.2014 klo 21.00-02.00
KOuLujeN pÄÄttÄjÄiSDiSKO

Lippu 8 €

TanssiT
Hampushallilla

la 7.6. klo 21 
alkaen.

Tanssittajana

TUOViLaT

ILLIKAISEN SUVUN SUKUJUHLA
la 12.7. ja su 13.7.2014 

Juhlapaikka on molempina päivinä 
Pudasjärvellä Livon koululla klo 12.00 alkaen. 

Osallistumismaksu aikuiset 25€/pvä ja 40€/2 pvä, 
lapset alle 12v 15€/pvä ja 20€/2 pvä.

Maksu sisältää ruoan, kahvin ja järjestelykulut.
Maksu suoritetaan tilille FI5753600420092150 viite 2024

Ilmoittautumiset viim. su 15.6. (ilmoita erityisruokavalio)
Ilmoittautumisia ottavat vastaan

Kaarina 0500 305456 
s.posti kaarina.illikainen@luukku.com

Eeva 040 8418177 s.postie.mantukentta@hotmail.fi

KAIKKI ILLIKAISEN SUVUN JÄSENET
TERVETULOA MUKAAN! 

Järjestäjä: Illikaisten sukuseura ry

Kutsu
Talalan Sukuseuran 

perustavaan kokoukseen 
lauantaina 14.6.2014 
Pikku-Syöte hotelliin. 

Tilaisuus alkaa klo 10.00 ja varsinainen perustava 
kokous klo 13.40.

Tervetuloa!
Paavo Talala 

Sukutyöryhmän puheenjohtaja

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia kaupungintalon  
aukioloajoissa
ke 28.5. avoinna klo 8-15 
to 29.5. suljettu 
ma 2.6. suljettu 
ti 3.6. avoinna klo 11-17

Asiakaspalvelupiste

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Venkaan kalastuskunta on jo 
vuosien ajan hoitanut kalas-
tusvesiään systemaattisesti. 
Kalastuskunnan alueeseen 

Venkaan kalastuskunta huolehtii kalastusvesistään

Timo Meriläinen kertoi 
VYYHTI-hankkeesta.

Venkaan kalastuskunnan vuosikokouksen yhteydessä 
järjestettiin tehokalastusta. Heti jäiden lähdön aikaan 
saadaan parhaimmat saaliit. 

kuuluu kolme järveä eli Sau-
najärvi, Vengasjärvi ja Ala-
järvi. 

Erityisesti Saunajärven ti-
laa on seurattu ja tuloksia 
dokumentoitu. Järven kirk-
kautta on seurattu vuodesta 
2002 ja saalismäärät on kir-
jattu vuodesta 1989 lähtien. 
Tavoitteena kalastuskunnal-
la on, että saalismäärä olisi 
noin 3 000 kg vuodessa. Ta-
voitteeseen on päästy parina 
vuotena, 10 vuoden keskiar-
vo on noin puolet tavoittees-
ta eli vajaa 1 500 kg. 

Saunajärven kunnossapi-
don keskeisimpiä hoitotoi-
menpiteitä ovat vähempiar-

voisen kalan pyytäminen ja 
rantojen niittäminen puh-
taaksi.  Lisäksi on järjestetty 
osakkaiden omia nuottaus-
talkoita ja parina vuotena 
Lappia ammattiopiston opis-
kelijat ovat käyneet teho-
nuottaamassa Saunajärvellä.  

Kalastuskunta osallistuu 
ProAgrian VYYHTI eli Ve-
sistöt ja ympäristö yhdessä 
hyvään tilaan -hankkeeseen.  

-Hankkeen aikana ote-
taan vesinäytteitä ja näin 
saadaan analysoitua tie-
toa Saunajärven tilasta, ker-
toi Venkaan kalastuskunnan 
puheenjohtaja Vesa Pirnes. 

-Hankkeella parannetaan 

vesien tilaa ja luonnon mo-
nimuotoisuutta sekä samal-
la mökkiläisten viihtyisyyt-
tä. Kalastuskunta on myös 
panostanut osakkaiden yh-
teisöllisyyteen järjestämällä 
yhteisiä tapahtumia.

Kalastuskunnalla on kou-
lutetut omat kalastuksenval-
vojat, jotka seuraavat, että 
pyydykset on merkitty oi-
kein ja kalastuskunnan sään-
töjä noudatetaan. Valvojat 
seuraavat myös yleisesti ka-
lastusta järvellä, sillä kalas-
tuslupia ei myydä ulkopuo-
lisille.

Ulla Karppinen

Rautia K-maatalous järjes-
ti perjantaina 16.5. kevät-
markkinat, jonka aiheena 
oli kesän alkuun sopivia 
ajankohtaisia aiheita ja tuot-
teita. Kauppias Jukka Val-
kola kertoi päivän ollen 
vilkas. Ihmisiä kiinnosti ko-
vasti muun muassa piha- 
ja jätevesiasiat. Valkolan 
mukaan jätevesiasiat ovat 
ajankohtaisia osaltaan sik-
si, koska vuoteen 2016 men-
nessä asuinrakennusten jä-
tevesijärjestelmien tulee 
täyttää uuden lain mukaiset 
vaatimukset.

-Haluamme tapahtuma-
päivällä omalta osaltamme 
pitää asiakkaat asiasta tie-
toisina, jotta mahdollises-

Piha- ja jätevesiasiat kiinnostivat Rautian kevätmarkkinoilla
ti edessä olevat remontit- ja 
uudistustyöt eivät jäisi vii-
me tippaan, totesi Valkola.

Jita Oy:n jätevesisuun-
nittelija Olli Kurkela esit-
teli rakennusten pihan ja 
perustuksen kuivatusrat-
kaisuihin ja jätevesijärjes-
telmiin liittyviä suomalaisia 
tuotteita. Pohjois-Hämees-
sä Virroilla sijaitsevassa 
tehtaassa valmistetaan yli 
30 vuoden kokemuksella 
muun muassa sadevesi-, sa-
laoja- ja rumpuputkia- sekä 
jätevesijärjestelmiä ja ran-
talaitureita. Jätevesiasioista 
Kurhela totesi, että mikäli 
kymmeniä vuosia vanhas-
sa asuinkiinteistössä on 
vielä käytössä vanha beto-

ninen jätevesisäiliö, kannat-
taisi harkita sen vaihtamista 
uuteen nykyaikaisempaan 
ja turvallisempaan malliin. 
Ajan myötä betoninen säi-
liö alkaa varmasti vuota-
maan. Talonrakennustöistä 
Kurkela totesi, että niissä ei 
kannata säästellä talon pe-
rustusten kuivatusjärjestel-
mässä, koska hometaloja on 
nähty jo ihan tarpeeksi. Teh-
taan täysmuovisesta, muo-
vielementeistä koottavasta 
rantalaiturista Kurhela tote-
si, että se on vähintään kol-
manneksen kevyempi, kuin 
perinteinen puinen laituri. 
Kookkaan puulaiturin siir-
tämisessä tarvitaan tunne-
tusti monen miehen voimat.

Lujabetonin tehtaan 
edustaja, myyntipäällik-
kö Jari Huovinen opasti ja 
neuvoi pihakiveysasiois-
ta ja esitti hintatarjouksia 
asiakkaiden suunnitelmis-
sa oleviin monenlaisiin ki-
veyskohteisiin. Huoviselta 
löytyi myös neuvot, miten 
pihakiveys suunnitellaan, 

Jita Oy:n jätevesisuunnittelija Olli Kurhela kertoi esit-
telypäivänä lukuisia asiakkaita kiinnostaneen jätevesi-
asiat, joiden oikeaoppiseen hoitamiseen heiltä löytyy 
laadukkaat, Suomessa valmistetut tuotteet.

Matti Puolakanaho ja Anitta Ojanperä kävivät tutustu-
massa Rautian kotipihaan, jossa oli iso valikoima eri-
laisia kukkia ja omaan kasvatukseen soveltuvia syötä-
viä yrttejäkin.

Lujabetoni Oy:n Oulun tehtaan vieressä on yleisölle 
avoin ulkonäyttelyalue, jossa voi käydä tutustumassa, 
mitä tehtaalla valmistetuista eri värisistä pihakivistä ja 
erilaisilla ladontamalleilla voi tehdä.

asennetaan ja miten niitä 
hoidetaan. Huovinen ker-
toi, että esimerkiksi oma-
kotitalon kiinteistön ar-
von on todettu nousevan 
yli kymmenellä prosentilla, 
kun päätien ja talon välis-
sä olevan pääsisäänkäynnin 
puoleinen piha on kivetty 
kunnolla ja huolitellun nä-
köiseksi. 

-Koska tehtaamme sijait-
see Pudasjärveä ajatellen 
lähellä Oulussa, ei Rauti-
an kautta tilatun pihakivi-
erän rahtikulutkaan nouse 
korkeaksi. Rakennusalan 
ammattilaisetkin arvosta-
vat valmistamiamme piha-
kiviä, koska ne ovat mitta-
tarkkoja ja kivipinnan väri 
on tehty läpivärjäämäl-
lä. Lujabetoni Oy:n Oulun 
tehtaan vieressä on yleisöl-
le avoin ulkonäyttelyalue, 
jossa voi käydä milloin vain 
tutustumassa, mitä tehtaal-
la valmistetuista pihaki-
vistä voi tehdä eri värisillä 
kivillä ja erilaisilla ladonta-
malleilla.

Hilkka Tihistä kiinnosti kotitalonsa kukkapenkkien ja 
piha-alueen kiveämiseen liittyvät asiat.

Ulkoalueella asiakkaat 
kävivät tutustumassa Rau-
tian kotipihaan, joka on vii-
me vuoteen verrattuna huo-
mattavasti laajempi. Sieltä 
löytyi iso valikoima erilai-

sia kukkia ja omaan jatko-
kasvatukseen soveltuvia 
syötäviä kasveja ja yrttejä-
kin. 

Pertti Kuusisto

Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa lauantaina 31.5. esiin-
tyy Scandinavian Hunks, 
joka on vuonna 2001 perus-
tettu, komeista ja karismaat-
tisista miesesiintyjistä koos-
tuva vauhdikas show-ryhmä. 
Ryhmää vie eteenpäin polt-
tava halu viihdyttää nais-
yleisöä ympäri maailman. 
Hunks tuo naisten villeim-
mät unelmat ja kiihkeim-
mät fantasiat todellisuuteen. 

Toisen vuosituhannen viikingit Kurenkoskessa
Miehet parhaassa fyysisessä 
kunnossaan. Show-alan am-
mattilaisista koostuva ryhmä 
tarjoaa sitä mitä nimi lupaa; 
vauhdikkaan ja energisen 
show’n, lavan täydeltä mas-
kuliinista menoa, treenattuja 
miesvartaloita ja karismaatti-
sia persoonia!

Hunksin show edustaa 
oman genrensä kansainvä-
listä huipputasoa - jokainen 
ohjelmanumero on suunni-

teltu ja harjoiteltu tarkko-
jen koreografioiden mukai-
sesti, ryhmän koreografien 
koostuessa myös oman alan-
sa huippuosaajista. Show 
on toteutettu vankalla alan 
huippuammattilaisten näke-
myksellä, joka on syntynyt 
vuosien esiintymiskokemuk-
sella sekä yleisöltä saadun 
palautteen avulla. Tyylikäs 
puvustus ja näyttävä lava-
rekvisiitta hivelevät silmiä ja 

saattelevat komea raamiset 
esiintyjät show-teemoihin-
sa. Show´n musiikki koos-
tuu iskevistä kappaleista, tä-
män hetken tunnetuimmista 
musiikeista ja kaikkien tunte-
mista hittikavalkadeista. Kai-
ken tämän tarkoituksena on 
taata yleisölle ja ennen kaik-
kea nykypäivän naiselle ai-
nutlaatuinen elämys, joka 
säilyy sydämissä ja mielissä 
pitkään. PK
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• 6 kk korotonta 
maksuaikaa

• Helppo, 
kätevä ja 

heti käytössä

ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

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

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

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

AITAUKSET KUNTOON!

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI
ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

Kolme poltinta 
ja sivupoltin. 

Kokonaisteho 
13,1 kW. 

Grillausala 
60,5 x 45 cm.

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 45,95

Etusi 23%

34,95
K-Plussa  tarjous

Laadukas
 ruostumaton 

A2 terassiruuvi. 
Kätevä 1000 
ruuvin rasia

huippuhintaan.

Rengaseristin laatikko
● 100 eristintä/laatikko
● akkuporakoneen väännin

2195
/10 kpl 2995

/10 kpl

110 cm
140 cm

1995
/ltk

Lasikuitupylväs
● kahdella ersitimellä, joista toinen siirrettävissä
● sopii 5-20 mm nauhoille ja langoille

Kaasugrilli Campingaz 
3s Classic Ls Plus

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 399,-

Etusi 12%

349,-
K-Plussa  tarjous

Sohvasetti New York
Polyrottinkisarjassa 

kahden istuttava 
sohva, 

2 lepotuolia ja 
sohvapöytä, jossa 

lasikansi.
Pehmusteet sisäl-

tyvät hintaan.
Hinta ilman 

K-Plussa-korttia 269,-

Etusi 14%

229,-
K-Plussa  tarjous

Ruohon-
leikkuri FXA 

AM51I-1
159,-

Oksasilppuri 
OK LSG 2504-2

Tehokas ja murskaava 
oksasilppuri. Automaattin-
en ylikuormitussuojaus ja 

tukkeutumisen esto. 
Teho 2500 W. Max. 

oksakapasiteetti 40 mm.

149,-
159,-

Terassiruuvi
Merox 4,2 x 55 RST T20

Rautian
tililuotto

Painopalvelusta yhtenäiset 
MAINOSTEKSTIILIT
Yrityksille ja Yhdistyksille

Katso:  ja pyydä tarjous!

Metsästysseuroille uuden asetuksen

mukaiset  

mallit nähtävillä liikkeessä, tervetuloa!

ORANSSIT lippikset ja liivit,HUOM!

kesätapahtumiin ja mainoskäyttöön

Tule käymään, niin tehdään kartoitus ja 
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

kattopellit ja 
tarvikkeet. 

Kauttamme muun muassa

Kauttamme myös 
rännit,  

kattoturvatuotteet ja 
rakennuspeltityöt, 
myös asennettuna

Kauttamme

Korkealaatuiset 
suomalaisiin
olosuhteisiin 
suunnitellut

Jäspi puukattilat ja 
varaajat

Kesän kuumat 
uutuudet

ja paljon muuta...

Mureutetut porsaan
Ulkofi lepihvit

Hot-chili

Sipuli-
pippuri

Tomaatti-
chili

TEHTAANMYYMÄLÄ
Muonamutka 2, Pudasjärvi

Puh. 040 683 3496
Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 12-18

www.kylmanen.fi 
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Helatorstaina suljettu

Suuri kiitos Teille kun ahkeroitte. Olette tehneet tehtävät joita 
opettajanne antoi! Siinä ohessa kipparoitte äitiä ja isää. Kiitos 
ja lämpöiset, suuret onnittelut Teille!

Tehtäisiinkö nyt niin, että ostatte suurikukkaisen kehäku-
kan siemenpussin (pyytäkää vanhemmiltanne raha, siemenpus-
si maksaa jonkun euron)? 

Parvekelaatikkoon tai jonkin lootaan sankollinen multaa 
kannon juuresta, tai olisikohan äidillä jäänyt kaupan multaa, tai 
sitten multaa pellosta.

Mullan on hyvä olla lämpöistä. Kastelkaa multa, kylväkää 
noin sentin syvään vakoon. Peittäkää noin sentin multakerrok-
sella. Pitäkää edelleen astia lämpöisessä ja multa hiukan koste-
ana. Kohtapa mullasta ”pienokainen ” tirkistää! 

Siirtäkää astia valoon. Ja kun pakkaset ovat menneet tun-
turirotkoon, siirtäkää kukkaloota ulos, noin 8-10 päivä kesä-
kuuta.

Toivon ahertajille loistokasta, voimia antavaa kesää. Siinä pi-
haa siivotessa kuulette käen kukkuvan ja pikkulintujen visertä-
vän. Pääskyset ovat tulleet teille iloksi, niin minullekkin.

On jo monenlaista lintua pihapuissa!

Kukkahöperö, 2014

Pienille ja 
isoille koululaisille


