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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

Avoinna
ma-pe 9-18

la 9-14
su suljettu

Tervetuloa tutustumaan!

Palvelemme uusissa tiloissa
Kauppatie 1 Pudasjärvi

Puistotie 2 Pudasjärvi.
P. (08) 822 001, 040 524 2545

www.luontais-pilvi.net

Terveydenhoitajan mittauspäivä
torstaina, 5.3.09 klo 9-17!

Mittauspäivän tarjous:

Redasin punariisi-, ubikinoni-,
b-vitamiinivalmiste:
Kolesterolin hallintaan.

 (15,90)

Nyt vain:
12,50 pkt

Paasto = ravinnotta 12 h, kork. lasillinen vettä.
UUTUUS:
Kehon koostumusmittaus: paino, BMI, rasva%, vesi%,
luustolihas%,  luumassa, kehon fyysinen ikä, sisäelinrasvataso
(ei vaadi paastoa)

Verenpaine, Verensokeri, Kok.kolesteroli, PEF,
Hemoglobiini ja CRP (tulehdus) (päivä- tai paastoarvoina)
Eritelty kolesteroli: (ravinnotta)
Kok.kol. + HDL + LDL + TC/HDL (“suhde”) + trigly
Pelkkä LDL tai triglyseridi (ravinnotta)

Lisätietoja ter v.hoitajalta: puh. 040-564 4390
Mittaukset nopeasti ja edullisesti, tulokset heti mukaan!

Pudasjärvi 370 vuotta
Arvokas juhlavuoden avaustapahtuma
Pudasjärvi juhlii koko
loppuvuoden 370-vuo-
tista historiaansa. Juh-
lavuoden tapahtuma-
kalenterissa on 52 eri
yhdistysten ja tahojen
järjestämää yleisöta-
pahtumaa kaupungin

ja seurakunnan
järjestämien tapah-

tumien lisäksi. Arvo-
kasta juhlavuoden

avausta vietettiin tors-
tai-iltana 26. päivä

helmikuuta kirkossa,
joka täyttyi ääriään

myöten. Lue lisää s. 11.
Yhteistyössä:  Panumajärvi ry & Kiiminki-Kollaja plk

PANUMAN
KULTA-AJOT
Poroajot
Pudasjärven Panumanjärvellä
sunnuntaina 8.3. klo 12:00
• Avaus kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
• Pudasjärvi 370 v; Piispa Rothoviuksen kirje

vuodelta 1639 Pudasjärven seurakunnan
perustamisesta

• Kylän sotaveteraanien muistaminen
• Poroajot: Kuuma sarja, sekä yhdistetty

yleinen/tuntemattomien sarja
• Pääpalkintona aito kultaharkko, jonka saa

päivän nopein ajokas
• Lapsille monenlaista maksutonta ohjelmaa

Pääsymaksu: aikuiset 5 e, lapset ilmaiseksi

Tervetuloa  nauttimaan aurinkoisesta kevät-
päivästä vauhdikkaita poroajoja seuraten!

www.panuma.fi

Kaupunginvaltuuston kokouksessa Erkki Honka-
nen käyttämässä puheenvuoroa vauvarahan tär-
keydestä. Mikrofonia pitämässä kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila.

Pudasjärvi juhlii koko loppuvuoden 370-
vuotista historiaansa. Sivulla 11

enemmän  avaustapahtuman juhlasta.

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!
Mittaus • Suunnittelu • Valmistus • Asennus • Rahoitus

• Kalusteovet vanhoihin runkoihin asennettuna

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-pe klo 9-17, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Tämän lehden
teemana on

matkailu
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281

Ilmoitusmarkkinointi:
Pauli Tiiro
045 110 9012

Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585

Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen

Painopaikka:
Suomalainen
Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 5/2009-lehti 5/2009-lehti 5/2009-lehti 5/2009-lehti 5/2009

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

PL 7
93101 Pudasjärvi
p. (08) 334 166
fax 334 167
www.vkkmedia.fi

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti
ei vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymispäiväs-
tä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti

ilmestyy
18.3.2009 ja sitä
seuraavat kahden

viikon välein.

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan joka
 talouteen ja
yritykseen

Pudasjärvellä.

Hartauskirjoitus

Lintulaudan ympärillä käy
samanlainen lintujen pyräh-
tely kuin pari viikkoa sitten
sillä erotuksella, että pari
hömötiaista on ilmaantunut
ruokintapaikalle. Ne yrittä-
vät jo avata kurkkuaan ja ta-
pailevat tuttua säveltä kilvan
talitinttien yltyvän titityyn
kanssa.

Viime aikoina ovat poliit-
tiset tahot käyttäneet puheis-
saan sanontaa “hajallaan
kuin varpusparvi”. Se panee
hieman kummastelemaan,
kun omien havaintojeni mu-
kaan varpuset ovat sangen
yksituumaisia parvilintuja.
Ne pyrähtävät ruokintapai-
kalle yksissä tuumin ja sa-
man tien kimpassa pyrähtä-
vät pensaiden oksille. Kohta
sama näytelmä toistuu. Eivät
ne ainakaan minun varpuse-
ni ole kovin hajallaan, vaan
päinvastoin.

Hämärän tullen kannat-
taa lähetä lintulaudan äärel-
tä hieman kauemmas pelto-
jen laitamille, järvien ran-
noille tai mäennyppylöille
kuulostelemaan iltayön ää-

niä. Pöllöjen kevät on alka-
massa. Pöllöt alkavat tähän
aikaan etsiä kumppania lau-
lamalla. Alkuillasta aktviisia
laulajia ovat huuhkajat ja
varpuspöllöt. Niiden laulu
on helppo tunnistaa. Huuh-
kan matalan kaksitavuisen,
laskevan huu-u -basson op-
pii tuntemaan, kun sen on
yhdenkin kerran kuullut.
Varpuspöllön vienon vihel-
lyksen myös tunnistaa, sillä
punatulkut eivät öisin vihel-
lä.

Helmipöllön puputus tai
paipatus on joidenkin mie-
lestä pelottavaa kuultavaa.
Helmipöllö laulaa myöhään
keväällä keskellä yötäkin, jos
se ei ole onnistunut kaveria
hurmaamaan. Mikäli haluaa
oppia pöllöjen laulua tunnis-
tamaan, kannattaa vuokrata
tai hankkia Lintujen laulut -
äänikirjoja. Niitä kuuntele-
malla oppii parhaiten. Leh-
topöllön tuntee pimeässä
säännöllisesti kaikuvasta
korkeasta huu -huudosta,
joka karmii melkein selkäpii-
tä. Sitä ei kovin usein pääse

Pudasjärvellä kuulemaan.
Sen sijaan kookkaan viiru-
pöllön koiramaista vuhu –
haukahtelua kuulee, jos seu-
dulla pöllöjä vain asustaa.

Pöllöthän ovat aina kieh-
toneet ihmisiä, koska niitä
näkee harvoin, mutta näin
keväisin niitä pääsee kuule-
maan. Pöllöihin liittyy myös
eräs kummallisuus, koska ne
ovat niin viisauden kuin tyh-
myydenkin, niin tiedon kuin
taikauskon symboleita. Syy-
nä lienevät suuret silmät ja
pyörivä pää.

Pöllökeväästä on tulossa
hyvä, paikoin jopa paras

vuosikausiin. Pöllöretkelle
kannattaa lähteä, jos ilma on
kirkas ja tyyni. Pöllöt ovat
silloin varmimmin äänessä.
Pöllöjen soidinaktiivisuus
kiihtyy, kun kevät edistyy ja
lämpötila nousee. Pöllöjen
vuosittaista määrää säätelee
pikkunisäkkäiden määrä.
Useimmat pöllölajimme
käyttävät pääravinnokseen
pikkunisäkkäitä, myyriä ja
hiiriä.

Mikäli pitää pöllöistä ja
haluaa kuunnella niiden lau-
lua muinakin kevättalven
öinä, kannattaa ripustaa pui-
hin pönttöjä. Oikean kokoi-

Lintulaudan
kuulumisia

sen pöntön rakentamisohjeet
löytyvät esimerkiksi lintu-
kirjoista.

Itse olen päässyt kuvaa-
maan helmi-, varpus- ja suo-
pöllön kotimökkini lintulau-
dan liepeiltä. Suopöllöt ovat
muuttolintuja, joten ne saa-
puvat vasta toukokuulla.
Joskus pöllöt pesivät lähellä
asutusta. Eräs tuttava mök-
kiläinen oli aivan säikähtä-
nyt, kun varastossa parrujen
päältä tuijotti kolme silmä-
paria. Kyseessä oli helmipöl-
lön poikaset, jotka tuijottivat
silmät pyöreinä kaksijalkais-
ta vierailijaa. (rr).

Helmipöllöjen poikasia pääsin eräänä kevää-
nä kuvaamaan muutaman metrin päästä.

Kevättalven auringonpaisteen kimallus hangella viettelee paatuneim-
mankin sohvan ystävän ulos, suksien kanssa tai ilman niitä. Täällä
Pudasjärvellä on kaksi hiihtomaisemaa, jotka mielestäni ovat ylitse
muiden. Toinen on Iijoen rantaa kulkeva jäälatu, jossa pääsee nautti-
maan avarassa rantamaisemassa huikaisevasta auringonvalon mää-
rästä, toinen rannattomat, aavat ja mittaamattoman laajat suot.

Suolla hiihtäminen olisi tavallisilla kuntoilijan välineillä kovin työ-
lästä ilman sinne piirtyneitä valmiita reittejä, moottorikelkan jälkiä.
Niitä myöten on helppo suunnata kohti kilometrien päässä siintävää
suon toista reunaa, matkalla luonnon muovaamia käkkärämäntyjä ja
tykkypuita ihaillen. Joskus tuuli on tehnyt tepposensa kulkijalle ja lumi
on peittänyt valmiin reitin. Silloin tuntee jo muutaman suksenmitan
jälkeen lumen upottavan ja tietää eksyneensä reitiltä. Tuntuu hyvältä
palata takaisin kantavan kelkanuran päälle ja jatkaa matkaa kohti pää-
määrää. Voimatkin tuntuvat riittävän taas paremmin. Vähän matkan
päästä, kun katsoo taakseen, näkee virhevalintansa reitillä selvästi. Voi
vain hymähtää itsellensä, jotta mitenkä sitä noin eksyi, valmiilta ural-
ta. Välillä valmis reitti näyttää tekevän edessä päin laajalta näyttävän
mutkan ja ajatus suoraan oikaisemisesta houkuttelee. Jo kokeilu upot-
tavassa hangessa kuitenkin riittää osoittamaan, että kelkkauralla kul-
keminen on sittenkin oikaisemista turvallisempi valinta. Matkan var-
rella voi viettää keidashetkiä eväsrepun kanssa toisen kulkijan jättä-
mällä nuotiopaikalla tai metsärimmen suojassa. Missään muualla ei-
vät eväät maistu samalta kuin kirkkaassa kevätauringossa, nietosten
keskellä!

Samanlaista se elämäkin on. Valmiiksi piirretty reitti on edessäm-
me, mutta välillä se peittyy arjen kiemuroihin. Tuntuu siltä, että suunta
on aivan hukassa. Matkanteko käy yli voimien. Reitille palaaminen
tuntuu työläältä, joskus epäonnistumiseltakin. Pettymys saattaa vai-
vata mieltä pitkään ja arki tuntuu tavallistakin arkisemmalta. Epäilyt-
tää koko ajatus johdatuksesta. Mutta muutaman viikon, kuukauden
tai vuoden kuluttua arvioituna – taaksepäin katsottuna - kuljettu reit-
ti osoittautuu oikeaksi ja hyväksi. Oli se sittenkin oikea suunta! Joskus
taas tulevaisuus näyttää ylivoimaisen mutkaiselta ja mieli viipyy oi-
koteiden miettimisessä. Elämä palauttaa kuitenkin kulkijan viitoite-
tulle reitille.

Elämässä ei laturetken eväsreppu yksin riitä. Matkaevääksi tarvi-
taan Jumalan sana, Vapahtajamme sovitustyön viitoittama reitti. Sen
varassa latu jatkuu horisontin yli. Oma kotikirkko on hyvä eväspaik-
ka, missä voi jumalanpalveluksissa levätä ja miettiä, mihin latu vie ja
mikä sen suunnan määrää. Ja vaikka auringon valo kevättalven han-
gilla näillä korkeuksilla onkin huikaisevan kirkas - joskus polttavakin
- ei se elämässä ainoaksi valoksi riitä. Elämän ladulla tarvitaan avuksi
päämäärästä loistava valo. Armon ja taivaallisen kirkkauden valo. Sitä
kohti on hyvä jatkaa matkaa.

Terttu Puurunen

Mihin latusi vie?

Tässä lehdessämme on teemana
matkailu, joka on hyvin kiinnosta-
va asia meille kaikille. Kukapa ei
haaveilisi etelän auringosta tai kyl-
pylälomaviikosta. Tavan takaa joku
tuttavapiiristä kertoo, että on me-
nossa lomamatkalle tai on juuri
matkalta tullut ruskettuneena ja
uutta puhtia täynnä. Matkailu kos-
kettaa siis laajoja ihmisryhmiä. Ei-
köhän monelle ole tuttua myös lin-
ja-autolla toteutetut ryhmämatkat
sopivalla porukalla, joka on myös
yksi matkailun muoto.

Ilmaston lämpeneminen on tosi-
asia. Matkailualaan se on tuonut
Suomeen sekä positiivisia, että neg-
tiivisiä näköaloja. Matkailu kasva-
nut pohjoisen Suomen lumivar-
muuden vuoksi ja kesämatkailu li-
sääntynyt, koska ihmiset haluavat
lähteä viileämpään ja miellyttäväm-
pään ilmaan kuumista etelän mais-
ta. Lumivarmuus ei kuitenkaan ole
itsestään selvyys juuri ilmaston läm-
penemisen vuoksi. Siksi on tärkeää
tarjota matkailijoille muitakin kuin
lumilla tehtävää aktiviteetteja. Pu-
dasjärvellä, erityisesti Syötteellä, on
matkailijoille tarjolla hyvin moni-
puolista palvelua kaikkina vuoden
aikoina.

Matkailu (myös turismi) tarkoit-
taa sitä, että ihmiset matkustavat
pois päivittäisestä asuin- ja työym-
päristöstään mieleisiinsä matkailu-
kohteisiin. Matkailu liittyy useim-
miten lomaan ja virkistäytymiseen,
mutta voidaan puhua myös työmat-
kailusta. Matkailu on lisääntynyt
voimakkaasti viime vuosikym-
menenä.

Matkailun varhaisinta muotoa
edustavat pyhiinvaellusmatkat. Jo
antiikin aikoina matkustettiin pal-
vontapaikoille hyvinkin kaukaa.

Myös keskiajalla pyhiinvaellukset
olivat yleinen matkustuksen syy kau-
pan- ja sodankäynnin ja ristiretkien
ohella. Varsinainen matkailu, siinä
mielessä kuin sen nykyään ymmär-
rämme, sai alkunsa Euroopassa
1700–1800-luvuilla. Tuolloin yleinen
elintaso nousi ja rautatiet sekä höy-
rylaivaliikenne kehittyivät. Yläluo-
kan piirissä tuli suosituksi niin kut-
suttu Grand Tour, kiertomatka tun-
nettuihin kulttuurinähtävyyksiin.

Nykyisen kaltainen massaturismi
syntyi toisen maailmansodan jäl-
keen, jolloin myös keskiluokalla al-
koi olla varaa ja vapaa-aikaa loma-
matkoihin. Lentoliikenteen kehitys
kiihdytti matkailun kasvua. Suosi-
tuiksi kohteiksi tulivat etenkin Väli-
meren lämpimät rannikkoalueet, jos-
kin maailman suosituin matkailu-
kohde vuosikymmenestä toiseen on
Pariisi.

Myös luontomatkailun ja retkei-
lyn suosio on lisääntynyt ja matkai-
lu on saanut kasvavien ympäristöon-
gelmien myötä erilaisia ekologisia
painotuksia. Matkailu on ollut viime
vuosina nopeasti kasvava liike-elä-
män ala. Se koostuu useista elinkei-
noista, joiden palveluja matkailija
kuluttaa. Näitä ovat esimerkiksi ra-
vintola-, liikenne- ja majoituspalve-
lut sekä vähittäiskauppojen, kulttuu-
rilaitosten, kylpylöiden ja urheilukes-
kusten palvelut.

Suomalaisille tavallisin matkailu-
kohde Ruotsin- ja Viron-risteilyjen li-
säksi on etelän loma eli käytännössä
Espanja. Viime aikoina myös Thai-
maa on noussut suosioon. Auringon
ja lämmön kaipuu on yksi yleisim-
mistä matkustamisen syistä.

Heimo Turunen

Matkailu kiinnostaa
Pudasjärvi 4.3.2009
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Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä
Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa
• Intialaista päähierontaa

-Sonera Kontakti on aivan
uunituore tuote, jota olemme
vasta ryhtyneet markkinoi-
maan. Yrittäjille suunnatun
tiedottamisen tarkoituksena
on myös selvittää, miten yrit-
täjät suhtautuvat uuteen
tuotteeseen, kertoo Kivilah-
ti.

Sonera Kontakti sisältää
kaksi palvelukokonaisuutta,
verkkokaupan ja kotisivun.
Verkkokauppaan sisältyy
monia tuotteita, kuten koti-
sivutyökalun, ajanvarauska-
lenterin, sähköisen suorakir-
jeen, asiakaskyselyn, asia-
kaslehden ja asiakasrekiste-
rin. Kotisivupalvelukoko-
naisuuteen kuuluu kotisivu-
työkalun lisäksi ajanvaraus-
kalenteri.

-Tiedän, että moni yrittä-
jä pohtii verkkokaupan mah-
dollisuutta, mutta ei ole löy-
tänyt sitä punaista lankaa to-
teuttaakseen sen. Kontakti
alentaa verkkokaupan avaa-
misen kynnystä huomatta-
vasti, toteaa Kivilahti.

Yrittäjäjärjestön
jäsenelle etuja
TeliaSoneralla on Suomen
Yrittäjien kanssa sopimus,
josta Kivilahti myös kertoi.
Sopimus mahdollistaa jäsen-
yrityksille erikoishinnoitte-
lun niin mobiili- kuin inter-
netpalveluiden osalta. Kivi-
lahti toteaa TeliaSoneran ja
Suomen Yrittäjien välisen
sopimuksen hyödyttävän
yrityksiä mukavasti.

Kivilahden mukaan yrit-
täjiä kiinnostaa tällä hetkel-
lä internetyhteydet, mobiili-
palvelut, sekä sähköpostin ja

kalenterin kytkeminen mat-
kapuhelimeen.

-Nämä ominaisuudet an-
tavat yrittäjille liikkumava-
raa eivätkä tällaiset hienou-
det ole enää vain suurten yri-
tysten etuoikeus. Näillä kor-
keuksilla suurin osa on pien-
yrityksiä, jotka tätä ominai-
suutta tarvitsevat yhtälailla,
kertoo Kivilahti.

Yrittäjäpäivässä oli käy-
mässä myös Juha Tenhunen
Anon ase ja Tukku Ay:stä.
Hän on ottanut ensimmäise-
nä Suomessa käyttöön Sone-
ra Kontakti -palvelun, jota
hänen veljensä on ollut lan-
seeraamassa. Virallisesti hän
on käyttänyt palvelua jo
vuodesta 2007.

-Palvelu on kehitetty
helppokäyttöiseksi, joten ei
tarvitse olla nörtin vikaa, että
oppii sitä käyttämään. Lisäk-
si verkkokaupassa pääsee
tekemään heti kauppaa, ker-
too Tenhunen ja jatkaa, että
viimekertaiseen verkkokau-
pan päivitykseen meni aikaa
kahvitauon verran.

Tenhunen lukee sähkö-
postit suoraan matkapuheli-
mesta. Hän kertoo sähköpos-
tin kännykässä antavan liik-
kumavaraa ja asiakkaat
ovatkin kiitelleet nopeasta
vastauksesta sähköpostiin.

-Nykyään pitää tehdä
kaupat silloin, kun ne on tu-
lossa eikä tuijottaa virka-ai-

Rainer Kivilahti (oik.) uskoo monen yrittäjän pohtivan
verkkokaupan ja kotivujen antamia mahdollisuuksia,
mutteivät ole vielä saaneet toteutettua sitä. AH-Tele-
pisteen yrittäjä Raimo Helve (vas.) kertoo uuden yri-
tyksille suunnatun Sonera Kontakti -palvelun olevan
helppokäyttöinen.

Uusi palvelukokonaisuus Soneralta

koihin, toteaa Tenhunen.
Myös yrittäjä Raimo Hel-

ve uskoo uuden palvelun
toimivuuteen.

-Palvelu on helppokäyt-
töinen eikä tarvita muuta
kuin tietokone ja internetyh-
teys, niin kohta on jo verk-
kokauppa avattu, jatkaa Hel-

Pudasjärvellä AH-Telepisteessä vietettiin tiistaina yrittäjäpäivää, jonka
tarkoituksena oli tiedottaa yrittäjille TeliaSoneran palveluista ja ennen

kaikkea TeliaSoneran uudesta yrityksille suunnatusta palvelusta, Sonera
Kontaktista. Paikan päälle oli saapunut myös Rainer Kivilahti

TeliaSoneran yritysmyynnistä.

ve ja tarkentaa, että palvelu-
sopimukset tehdään myy-
mälässä ja kun ne ovat kun-
nossa, on palveluntarjoaja
suoraan yhteydessä asiak-
kaaseen.

Eliisa Niskanen

Kalevala -korut
Kihlat

Seinäkellojen huolto

Asiakkaiden kesken arvomme 11.7.2009
aikana lahjakortin, arvo 100 euroa!

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)
Ajanvaraus 040 187 1760

Jalkahoitaja Pirjo Leino
palvelee sinua Pudasjärvellä

Tervetuloa tutustumaan!

Jalkojenhoitoa ja
Erstal-vyöhyketerapiaa

Tmi Lahjan Puoti, puh. 044 363 3939

Latukahvila
Pytkynpirtti

Syötekyläntie 382, Syöte
Naamankajärven reitin varrella
Avoinna 14.2.-12.4.2009
joka päivä 11.00-17.00

Myytävänä: Kahvileipää, käsitöitä,
myös glutenittomia kahvileipiä
Makkaranpaistopaikka sisätiloissaPosiontie 39, 93400 Taivalkoski

Puh. 040 581 0386, 040 845 2914
esa.sarkelaky@saunalahti.fi

• Syötteen jätehuolto
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Hinauspalvelu
• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Pihojen maisemointi
• Iisi jätevesijärjestelmät
   asennettuna
• Kaivinkone 7,5 tn

- Kaivinkone- ja
turveurakointia

- Lavettiauto

SÄRKELÄ & MATTILA OY

Valto Särkelä 0400 891 978
Ilkka Mattila 0400 388 682

Siuruantie 1261, 93190 Yli-Siurua

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aines-
kuljetukset

• Lumityöt

Teuvo Ojala (08) 823 332
Matkapuh. 0400 388 557

Kari Ojala (08) 822 870
Matkapuh. 0400 131 557

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi
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Pytkynpirtin yrittäjä Lahja
Simosen mukaan murto-
maahiihto ja laturetket ovat
lisänneet suosiotaan viime
vuosina varsinkin Syötteen
alueella, jossa lomalaisilla on
vara valita useita hiihtolatu-
ja. Ladut ovat hyvin hoidet-
tuja ja hiihdettäviä sekä sen
verran vaihtelevia, ettei kyl-
lästymään pääse.

Monet  Syötteen matkai-
lualueen laduista kiertävät
Pytkynpirtin kautta. Se on
viihtyisä latukahvila, jossa
voi nauttia joko omia eväi-
tään tai Simosen pitämän
kahvilan tuotteista.

- Pytkynpirtissä on muka-
vasti tilaa kahdessa huonees-
sa, joissa voi nauttia kahvia
ja virvokkeita  leipomieni lei-

vonnaisten kera. Pakasti-
mesta löytyy myös erikois-
ruokavaliota käyttäville te-
kemiäni leivonnaisia, yrittä-
jä kertoi latukahvilasta löy-
tyvästä tarjonnasta.

Jokainen hiihtoretkellä
ollut tietää, että yksi retken
kohokohdista on istahtaa le-
vähtämään ja täydentämään
energiavarastojaan. Parhai-
ten sen voi tehdä latukahvi-
lassa, jossa saa ystävällistä
palvelua ja maukkaita lei-
vonnaisia ja virkistäviä vir-
vokkeita.

 Pytkynpirtin erikoisuus
on, että latukahvilassa saa
“murtsikkaretkellä” olevat
käydä syömässä omia eväi-
täänkin ja paistamassa mak-
karaa kahvilan yhteydessä

Maaliskuinen luonto kutsuu sivakoimaan. Hyvät
ladut ja vaihtelevat maastot sekä tasokkaat
latukahvilat takaavat, että hiihtoretkeläiset
nauttivat murtomaahiihdosta. Murtsikka on
viime vuosina lisännyt suosiotaan Syötteen

maisemissa. Latukahvila Pytkynpirtti palvelee
laduilla suksijoita on aina huhtikuun puoleen

väliin jokaisena päivänä kello 10 – 17.
olevassa kotakeittiössä.

Latukahvilasta löytyy
runsas valikoima pudasjär-
veläisiä käsitöitä, kuten kä-
sinpainettuja tyynyliinoja.
Pakkasherran käsittelyä vas-
taan sieltä löytyy käsinku-
dottuja sukkia ja lapasia. Li-
säksi siellä on tarjolla jouk-
ko paikallisten tekemiä

puutöitä, poronsarvikoruja
ja tietenkin Syötteellä tehty-
jä puukkoja ja muita taonta-
töitä.  Mökki-iltojen tunnel-
maa voi kohottaa vaikkapa
kahvilassa myynnissä olevil-
la käsintehdyillä kynttilöillä.

Pytkynpirtin yrittäjä Lah-
ja Simonen kertoi panneen-
sa hyvillä mielin merkille,

että murtomaahiihdon suo-
sio on selvästi kasvamaan
päin viime vuosien aikana.
Hiihtoväen joukossa on per-
hekuntia ja lapsia aina neli-
vuotiaista lapsista “murkku-
ikäisiin” nuoriin.

- Erityisesti tänä vuonna
näyttää perheiden ja lapsien
määrät hiihtoladuilla kovasti
lisääntyneen. Vanhemmat
kertovat, että lapset ovat niin
innokkaita hiihtämään, että
he lähtevät mökin lähistön
laduille heti aamupuuron
jälkeen.

- Myös nuoret aikuiset
hiihtävät nykyään. Arvelen
innostuksen taustalla olevan
luisteluhiihdon, hyvien väli-
neiden ja hyvien luistelu-
hiihtolatujen. Ja kyllähän sen

nuorista näkee, että he naut-
tivat liikunnasta ja hiihtämi-
sestä. Hiihtäjiä on ollut pal-
jon liikkeellä Oulun ja Vaa-
san seudulta, Pytkynpirtin
yrittäjä kertoi huomioistaan.

Pytkynpirtin ympäristös-
sä kulkevilla laturetkillä voi
nauttia talvisesta luonnosta,
hyvästä kelistä ja kevätau-
ringon paisteesta, jos sää on
suosiollinen, kuten Pytkyn-
pirtin yrittäjä kertoi toivo-
vansa ja huomautti, että hiih-
tolatujen varsilla olevat hy-
vät opasteet takaavat, ettei-
vät hiihtoretkeläiset pääse
eksymään. (rr)

Syötteen upeissa, lumisissa mai-
semissa on latuja koko perheen
tarpeisiin. Välillä on mukava py-
sähtyä Pytkynpirttiin tauolle.

Pitkät välimatkat lisäävät
työnantajien kustannuksia,
sekä ajankäytön että matka-
kustannusten muodossa.
Matkustamisen vähentämi-
nen lisää paitsi tehokkaan
työajan myös käytettävissä

olevan vapaa-ajan määrää, ja
siten edistää organisaation
jäsenten hyvinvointia. Yhä
merkittävämpi peruste etä-
työvälineiden hyödyntämi-
seen on ekologisuus, kun
matkustusta vähentämällä

pienennetään siitä aiheutu-
vaa ekologista jalanjälkeä.

Edellytys verkkokokous-
järjestelmien ja muiden etä-
palveluiden laajemmalle
hyödyntämiselle on riittävät
ja laadukkaat tietoliiken-

Etäkokous säästää aikaa, rahaa ja luontoa
Verkostoituminen sekä yritys- että julkisella sektorilla edellyttää
kokoustamista ja neuvotteluja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pudasjärveltä ajetaan usein kohti Oulua ja päinvastoin. Matkaan kuluu
edestakaisin parisen tuntia. Joskus sitä miettii, kannattaako yhden,

kahden tunnin neuvottelun vuoksi käyttää aikaa matkaan saman verran.
Fyysinen läsnäolo kun ei välttämättä aina vaikuta neuvotteluiden

tehokkuuteen.

neyhteydet. Kokousjärjestel-
mät ovat kevyitä ja helppo-
käyttöisiä, ja toteutettavissa
missä tahansa, missä on tie-
toliikenneyhteys. Esimerkik-
si Adobe Acrobat Connect
Pro (ACP) on helppo ja yk-
sinkertainen verkkokokous-
järjestelmä, johon sisältyy
mm. video- ja ääniyhteys,
chat- keskustelu sekä doku-
menttien ja tietokonenäytön
jakelu.

Kokemukset verkkokoko-
uksista ovat osoittaneet, et-
tei osallistumisen laatuta-
voitteista tarvitse tinkiä. Vir-
tuaalisesti toteutettujen ko-
kousten tulokset ovat osoit-
tautuneet vähintään yhtä
hyviksi kuin vastaavalla
menetelmällä perinteisesti
tehtyjen. Etäkokousvälinei-
den käytössä teknisenä osaa-
misvaateena on tietotekni-

Etäkokouksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukana näyttöruudulla yhdek-
sän osallistujaa, joiden sijainti mm. Pudasjärvi, Ranska, Kemi, Kokkola, Kajaani,
Rovaniemi ja Oulu.

nen perusosaaminen, mutta
sitäkin suurempi merkitys
on yhteistyö-, viestintä- ja
keskittymistaidoilla. Osa
etäkokousta käyttävistä kri-
tisoi ilmeiden ja eleiden
puuttumisen vaikeuttavan
viestintäänsä jonkin verran,
mutta toisaalta kokouksissa
on hiljaisempia henkilöitä,
joiden mielestä on huomat-
tavasti helpompi sanoa oma
mielipiteensä “näkymättö-
mänä”.

Verkkoneuvotteluteknii-
kan ja muiden etäpalvelui-
den käyttöä voidaan suun-
nata myös yrityksiltä kulut-
tajiin ja julkishallinnolta kan-
salaisiin päin. Tämä tukee
pyrkimystä tuoda julkisen
hallinnon palvelut mahdol-
lisimman lähelle kansalaisia
ja muita julkisen hallinnon
asiakkaita riippumatta

maantieteellisestä sijainnis-
ta. Sekä yritysten että julki-
sen hallinnon etäpalveluissa
tulee huomioida tietoturva ja
yksilön tietosuoja.

Pudasjärven kaupungilla
on käynnissä kaksi hanket-
ta, joiden puitteissa etätyötä
ja sen menetelmiä voidaan
testata. Kehittämiskeskus
Pohjantähden Kohti sähköis-
tä liiketoimintaa -hankkees-
sa tiedotetaan ja koulutetaan
etätyömenetelmien käyttöä,
ja Työvarma-hankkeessa tes-
tataan yhdessä yritysten
kanssa erilaisia etätyömene-
telmiä. Hankkeiden toimijat
odottavat aihealueesta kiin-
nostuneiden yhteydenottoja.

Sari Ojala
Kehittämiskeskus

Pohjantähti
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Pärjänkievarin takana on
yrittäjä Jouko Kukka, jonka
mukaan ravintolat Legenda
ja Karpalo panostavat entis-
tä enemmän hyvään ruo-
kaan, palveluun ja ohjelma-
tarjontaan. Ravintoloista löy-
tyy yhteensä 300 anniskelu-
paikkaa, joiden määrä lähes
tuplaantuu keväisin avatta-
vana terassikautena.

- Vasta valmistuneessa
ravintola Legendassa on 200
asiakaspaikkaa. Päivisin se
toimii Karpalon tavoin ruo-
karavintolana, mutta illan
koitteessa siellä on ohjelmaa
moneen makuun, Kukka se-

losti tapahtumista.
Pärjänkievarin asiakkaat

ovat panneet merkille, että
tapahtumien joukossa on
lapsille ja perheille suunnat-
tuja tapahtumia, kuten Stiga-
kisa, Parhain Perhe -kisa,
karkkibingo ja hevosajelut.

- Tämän kevään sesonki-
viikoiksi olemme järjestäneet
runsaan ja monipuolisen oh-
jelmatarjonnan. Olemme jär-
jestäneet lomaviikoiksi ohjel-
maa niin lapsille, perheille
kuin iltamenoa aikuisille,
Kukka kertoi uudistuneesta
ohjelmatarjonnasta, jossa on
valinnan varaa.

maukkaat pitsat ja tapahtumat
Vuonna 1986 toimintansa aloittanut Pärjänkie-
vari on viime syksynä valmistuneen laajennuk-
sen myötä kehittymässä Syötteen matkailualu-

een ykkösmestaksi.  Ravintola Legendan tapah-
tumakalenterissa on vappuun saakka monipuol-
ista ohjelmatarjontaa kaiken ikäisille. Ravintola
Karpalo puolestaan on kuuluisa maukkaista pit-
soistaan ja ruoistaan. Caravan Iso-Syöte panos-

taa palveluiden kehittämiseen ja viihtyvyyden
lisäämiseen. Pärjänkievari on saanut kiitosta

erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Siellä on
vietetty häitä, syntymäpäiviä jne. Joten paikkaa

voi varata ja tilata erilaisiin tapahtumiin.

Talvikaudella järjestetään runsaasti  ohjelmaa,
mm. tapahtumia, teema- ja tanssi-iltoja.

- Kevään aikana ravinto-
loissamme vierailevat muun
muassa Juhamatti, Juoma-
lauluorkesteri Kerjäläiset ja
Suvi Teräsniska yhtyeineen.
Lisäksi olemme saaneet tän-
ne valtakunnallisen Tähtiar-
tisti -osakilpailun, Jouko
Kukka kertoo lähiviikkojen
ohjelmatarjonnasta.

Ruokaravintola Karpalo
sijaitsee Vanhan Pärjänkie-
varin puolella.  Karpalo on
kuuluisa ja tunnettu pitsois-
taan, pihveistä sekä mauk-
kaista pikkupurtavistaan.
Ruokalistalta löytyvät edel-
leen kuuluisat Pärjänpizzat,
hampurilaiset ja reilut pih-
vit.

- Erikoisempia ruokia tar-
joilemme erilaisten teema-
päivien yhteydessä kauden
aikana, lupailee yrittäjä.
Kievarin ravintoloiden lähei-
syydessä olevalla Caravan
Iso-Syötteellä on 300 kausi-

paikkaa. Aluetta tullaan jat-
kossakin kehittämään mat-
kailijoiden toivomusten mu-
kaan. Kievarirakennuksessa
on karavaanareille suunna-
tut huoltotilat. Lisäksi raken-
nuksesta löytyvät laadukas
kuntosali sekä tilaussauna.

- Karavaanarit ovat myös
panneet merkille monipuoli-
sen ohjelmatarjontamme ja
sen vuoksi vierailevia ja ly-
hytaikaisten majoittujien
määrä on jatkuvasti kasva-
maan päin. Varsinkin asun-
toautoilla liikkuvien määrä
on lisääntynyt, Kukka selvit-
ti ja huomautti, että A-oi-
keuksin varustetussa kieva-
rissa panostetaan hyvään
palveluun, viihtyisään tun-
nelmaan ja maukkaaseen
ruokaan.

Asiakkaiden palvelemista
varten yritys työllistää 15
henkilöä. (rr)

Pärjän-
kievarista

- Meillä on tapana palkita uskollisimmat asiakkaat kauden päätteeksi kunniakirjoin sekä mitalein, kertoo Jouko
Kukka( keskellä, pun. paita). - Caravan Isosyötteellä on vielä paljon sellaisia asiakkaita jotka on tulleet v. 80 ja
ovat olleet koko ajan joka talvi alueella.

Jouko Kukka (vas.) ja  Sergei, alias Seppo Raatikainen,
legenda jo eläessään. Karaokevetäjä ja monitoimimies.

Kuvassa (vas).tarjoilija ja monitoimiosaaja (Jouko Ku-
kan luonnehdinta) Kerttu Torvinen, jota voisi luonneh-
tia kuluvaksi jo Pärjänkievarin “vakiokalustoon”, ja etu-
alalla Jouko Kukka ja Tero Fors (oik.).

• Maansiirtotyöt • Auraukset
• Vuokrattavana: Asuntovaunu, moottorikelkka, mönkijä

Älä tuhlaa,sijoita tähdelliseen!
MB E 200 cdia -05 19.900,-
MB E 320 cdia -00 14.800,-
MB  300 D -90 3.200,-
Kia Ceed 1,6 d,farm -08 20.600,-
Renault Clio 1,4 b -91 500,-
(Myös rahoitus)

P. 0400 926 405www.kokkopeat.fi

Caravan Isosyöte
Yli 350 paikkaa tunturin juurella – parhailla paikoilla. Vau-
nupaikat sijaitsevat keskeisellä paikalla tunturin juurella.
Retkeilyreiteille, laduille ja rinteeseen sekä moottorikelkkai-
lureiteille pääsee lähes suoraan vaunulta. Caravan alueella
sijaitsee kaksi hyvin varustettua huoltorakennusta, joiden
nimet ovat Pärjäkievari ja Marja. Lisäksi Pärjänkievarin ti-
loista löytyy mm. kuntosali ja tilaussaunat.

Caravan Club
Caravan Club on alueemme karavaanareille tarkoitettu pal-
velukokonaisuus Pärjänkievarin ravintoloissa, huoltoraken-
nuksissa ja taukopaikoilla. Toimintaa ja sen kehittämistä
ohjaa vaunulaisilta saatu palaute, ideat ja yleiset caravan-
alueen kehittämistoimet.

Palveluita, toimintaa ja ohjelmia
Toiminta sisältää yleisten karavaanareille tarkoitettujen pal-
veluiden kehittämisen lisäksi, runsaasti järjestettyjä tapah-
tumia, ohjelmia, illanviettoja jne. Keskeinen lähtökohta on
vaunulaisten viihtyminen ja heille tarkoitetun toiminnan
jatkuva kehittäminen.

Huoltorakennukset Pärjä ja Marja
Huoltorakennus Pärjä sijaitsee samassa rakennuksessa, mis-
sä on myös Pärjänkievarin ravintolat ja caravantoimisto ja
tilaussaunat kuntosaleineen.

Vasta valmistuneessa kuntosalissa on parisenkymmentä
laitetta. Kuntosali on avoinna Pärjänkievarin ravintoloiden
aukiolojen mukaan ja muuten sopimusten mukaan.

Tilaussaunat
Vasta valmistuneessa lisärakennuksessa on kaksi tilaussau-
naa. Ne ovat kooltaan noin kuuden hengen saunoja.  Olipa
kyseessä lämminhenkinen perhesauna tai kaveriporukan il-
lanistujaiset niin meiltä voitte varata saunatilat käyttöönne.

Panostamme hyvään palveluun, jotta asiakkaamme ja vieraamme
viihtyvät. Ohjelmatarjonta  voi lisääntyä vielä. Kannattaa seura-
ta mainontaa ja katsoa www.caravanisosyote.fi  -sivuilta mikä on
milloinkin tilanne.

Tämän niksin opin television “Sillä siisti” -ohjelmasta. Oh-
jelmassahan naisparivaljakko kävi siivoilemassa enemmän
tai vähemmän sottaisia koteja. Jälkeen jäi säihkyvän puh-
dasta ja siistiä jälkeä. Hyväksi havaitsemani niksi on seu-
raavanlainen:

Likaantuneen sähkölieden pudistamiseen käy sokeripa-
la. Kostutat vain hiukan liettä ja hankaat sokeripalalla kiin-
ni palanutta likaa. Lika lähtee helposti ja pudistusmenetel-
mä on ekoystävällistä.

Nykyisin puhdistan kiinni palanneen lian paitsi liedestä,
myös paistinpannuista ja uunipelleistä. Puhdasta tulee ja
sokeri on yleensä aina saatavilla.  Joskus lieden puhdista-
miseen menee kaksi-kolme sokeripalaa, sehän liukenee sii-
nä samalla. Ja huom! Kovin kovaa sokeria ei kannata käyt-
tää, se voi naarmuttaa pintoja.

NIKSI NIKSI NIKSI MIKSI
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Rekisteröidyt yöpymiset tar-
koittavat yöpymisiä matkai-
lukeskusten alueella tai sen
lähituntumassa sijaitsevissa
majoitusliikkeissä eli hotel-
leissa, lomakylissä, leirintä-
alueilla ja retkeilymajoissa.
Syötteen matkailualueella
nämä rekisteröidyt yöpymi-
set tulevat lähinnä alueen
kahden hotellin kautta.

Rekisteröityjen yöpymis-
tilastojen lisäksi Tilastokes-
kus on koonnut katsauksen,
johon on sisällytetty myös
suurimpien matkailukes-
kusten alueella toimivien
keskusvaraamojen välittä-
mät yöpymiset. Syötteen
kohdalla tämä tarkoittaa
Keskusvaraamo Pudasjär-
ven Matkailu Oy:n kautta
tehtyjä yöpymisiä vuoden
aikana. Tilastokeskuksen
mukaan matkailukeskusten
yöpymisistä keskusvaramo-
jen kautta vuokrattavien
loma-asuntojen osuus oli
vuoden 2008 tammi-joulu-
kuussa vajaa puolet (48%).
Mökkiyöpymisten osuudet
olivat korkeimmillaan maa-
liskuussa (54%) sekä touko-
ja joulukuussa (51%).

Keskusvaraamojen ver-
tailussa  Pudasjärven Mat-
kailu Oy:n välittämien yöpy-
misten määrä on vuonna
2008 keskimääräistä korke-
ampi; tilastoitujen yöpymis-
ten kokonaismäärän Syöt-
teellä ollessa viime vuonna
163.205 yöpymistä, joista re-
kisteröityjä (hotellit, lomaky-
lät jne) 65.134, jolloin keskus-
varaamo Pudasjärven Mat-
kailu Oy:n osuudeksi jää
98.075 yöpymistä eli noin 66
% koko alueen tilastoihin
kootuista yöpymisistä.

Yöpymismäärillä mitat-
tuna Suomen suurimmat
matkailukeskukset vuonna
2008 olivat Ruka (865 000
yöpymistä), Levi (854 000
yöpymistä) ja Vuokatti (770
000 yöpymistä).  Seuraavina
olivat Ylläs 484 000, Saarisel-
kä 408 000, Tahko 291 000 ja
Pyhä-Luosto 263 400 yöpy-
misellä ennen Syötettä, joka
tässä vertailussa yltää sijalle
kahdeksan.

– Vertailussa on toki
muistettava, että eri alueiden
kaupallisessa majoituskapa-

siteetissa on suuria eroja.
Pelkästään Rukan alueella
on kaupallisessa käytössä 23
000 vuodepaikkaa,  Pyhä-
Luostolla noin 8000  ja Syöt-
teellä noin 2500 vuodepaik-
kaa, kertoo Paula Paukkeri.

 Yöpymisen keskihinta
maksoi Suomessa keskimää-
rin 49 euroa, perhematkai-
luun panostavassa Vuokatis-
sa hinta oli 37 euroa.

Takana vakaata
toimintaa yli 20 vuotta
Pudasjärven Matkailu Oy:n
välityksessä on reilut 2.000
vuodepaikkaa tunturialueel-
la. Yhtiö on toiminut vuo-
desta 1985 lähtien, keskusva-
raamon lisäksi yhtiöllä  on
IATA-oikeuksin toimiva
matkatoimisto.

- Oulusta koilliseen läh-
dettäessä meillä onkin tä-
män suunnan ainoa matka-
toimisto, Kuusamossakaan
ei tällä hetkellä ole matkatoi-
mistopalveluja, kertoo Pau-
la Paukkeri.

Näiden lisäksi Pudasjär-
ven Matkailu Oy toimii
myös Pudasjärven kaupun-
gin matkailutoimistona sekä
osallistuu yhtenä päätoimi-
jana ja -maksajana mm. Iso-
Syötteen Yhteismarkkinoin-
ti Ry:ssä ja Syötteen Latu-
pooli Ry:ssä. Yrityksessä
työskentelee neljä henkilöä.

- Palvelemme kaupungin
keskustassa ja koemme, että
sillä on erityisesti kaupunki-
kuvalle positiivinen imagol-
linen merkitys, kertoo Pauk-
keri.

Keskusvaraamon välityk-
sessä oleva majoituskapasi-
teetti koostuu yksittäisistä
loma-asunnoista ja –mökeis-
tä lisäksi hotelli- ja retkeily-
maja- sekä talomajoitushuo-

neista.  Kaikkiaan majoitus-
kohteiden omistajia on va-
jaat 200, joukossa on sekä
yksityishenkilöitä että yri-
tyksiä ympäri Suomen. Osa
omistajista on yhteistyö-
kumppaneita pitkältä ajalta,
osa  käy säännöllisesti vuo-
sittain lomailemassa  koh-
teessaan, osa ei käy paikan
päällä lainkaan.

- Hyvin usein jo loma-
asuntoa hankkiessaan ostaja
on yhteydessä keskusvaraa-
moon selvitellessään mah-
dollisen sijoituksensa vuok-

ratuottoa.  Rahoittajat ja si-
joittajat vertailevat eri mat-
kailualueiden kiinnosta-
vuutta myös yöpymistilasto-
jen valossa. Joillakin omista-
jilla on hallussaan kohteita
useassa eri matkailukeskuk-
sessa, kertoo Paula Paukke-
ri.

Tiukasti taantuman
yli koti tulevaisuutta
Viime vuosina Syötteelle on
rakennettu lähelle palveluja
uusia myös kaupalliseen
käyttöön saatuja loma-asun-

Syötteen matkailualueen yöpymistilastot
täydentyivät Keskusvaraamon yöpymisillä

- Olemme juuri saaneet Tilastokeskuksen tiedot matkailijoiden yöpymisistä matkailukeskuksissa
vuoden 2008 aikana, kertoo toimistopäällikkö Paula Paukkeri Pudasjärven Matkailu Oy:stä.

Syötteen matkailukeskuksen osalta uutta on se, että Keskusvaraamo Pudasjärven Matkailu Oy:n
alueen loma-asuntoihin välittämät yöpymiset näkyvät nyt ensimmäistä kertaa Tilastokeskuksen

tilastoissa koottuna yhteen alueen rekisteröityjen yöpymisten kanssa.

Keskusvaraamo vakiinnuttanut paikkansa

toja. Kiistatta suosituimmat
loma-asuntoalueet, missä
keskusvaramolla on tarjon-
taa, ovat Iso-Syötteen tuntu-
rin juuren ja Hulhavan mök-
kialueet.

- Suurin asiakasryhmä eli
perheet, arvostavat lähellä
olevia hoidettuja  hiihtolatu-
ja, kauppa- ja ravintolapal-
veluja sekä ohjelmapalvelu-
ja ja tietysti läheistä moni-
puolista rinnealuetta. Jos toi-
voa saa, tunturin juurelle
ydinalueelle toivomme lisää
uusia, toisiaan lähellä sijait-
sevia, samankokoisia ja sa-
malla varustuksella  ja ennen
muuta - vain kaupalliseen
käyttöön tarkoitettuja - maj-
oja tai vaikka huoneistoho-
tellia, kertoo Paula Paukke-
ri.

–Se mahdollistaisi myös
laajemman yhteistyön ulko-
maisten matkanjärjestäjien
kanssa. He lyövät lukkoon
ohjelmansa majoituksineen
ainakin vuoden etuajassa, se
tarkoittaa että kohteessa ha-
luttu kapasiteetti kiintiöi-
dään ko. matkanjärjestäjälle
koko kaudeksi.

-Toki kaikki palvelura-
kentaminen on tervetullutta,
erityisen tärkeää meidän ja
varmasti koko alueen kiin-
nostavuuden kannalta on,
että alueen palvelut pelaisi-
vat ympärivuotisesti.

Keskusvaraamo on vuosi-
en mittaan vakiinnuttanut
paikkansa matkailukentäs-
sä.

- Olemme aktiivisesti
mukana nyt erittäin hyvin
toimivassa Syötteen Yhteis-
markkinointi Ry:ssä ja  eri-
tyisesti tänä vuonna ryhdis-
täytyneessä Syötteen Latu-
pooli Ry:ssä niin yhtenä pää-
toimijana kuin maksajana-

kin.  Alueen kaupallinen
majoituskapasiteetti on ver-
rattain pieni, mutta riittävä
pitämään yhden ison varaa-
mon toiminnan kannattava-
na. Kohteiden omistajat ko-
kevat keskusvaraamon pit-
käjänteisen toiminnan ole-
van ammattimaista ja  omal-
le kohteelleen turvallista. Li-
säksi  vuosien varrella on
asiakasrekisteriin hankittu
melko suuri kanta-asiakas-
joukko. Varaamotoiminnalle
on ensi sijaisen tärkeää sen
jatkuvuus. Lyhytaikainen-
kin häiriö keskusvaraamo-
toiminnassa heijastuu heti
vaarallisesti koko alueen kä-
vijämääriin. Meidän tehtä-
vämme on olla mukana sii-
nä, että saamme yhdessä
Syötteelle tukevan  markki-
na-aseman valtavirtakeskus-
ten – kuten Ruka ja Levi – ja
pienten keskusten – kuten
Sallan- välissä. Yöpymisti-
lastot näyttävät tukevan tätä
pyrkimystä, kertoo Paukke-
ri.

- Kuten tiedotusvälineet
ovat kertoneet, taantuma on
ja tulee jyrkkenemään. Jo täl-
lä hetkellä suuret matkailu-
keskukset myyvät isoa loma-
asuntomassaansa jopa 30 %
alennuksin – tai lupaavat
kesäloman kaupan päälle.
Toki tämä vaikuttaa asiak-
kaiden hintamielikuvaan,
mutta ei pidä lannistua.
Eteenpäin – sano mummo
lumessa, se on meidän mot-
tomme!

- Meillä on hyvä henkilö-
kunta, joka myy hyvää koh-
detta. Syötteen markkinoin-
nissa tehdään työtä yhdessä
kaikin käytettävissä olevin
varoin ja ammattilaisten voi-
min.  Ja mikä parasta – ym-
pärillä on mitä kaunein ke-
vätauringossa sinitaivasta
vasten vitivalkoisessa lu-
messa kimalteleva tunturi-
alue, joka tarjoaa niin reip-
paita talviaktiviteetteja kuin
hiljaisuuttakin! Sitä ei vaan
aina näin läheltä näe riittä-
vän selvästi, muistuttaa Pau-
la Paukkeri keskusvaraa-
mosta.

Pudasjärven Matkailu Oy:n toimistopäällikkö Paula
Paukkeri.

M. Särkelä Oy
Syötteen Talkkariapu

• rakennuspalvelut
• kiinteistöhuoltopalvelut

Syötteen matkailualueella ja koko Suomen alueella

Muista kotitalousvähennys, myös vapaa-ajanasuntoon
ja tavanomaisiin kotitaloustöihin!

• mökkien siivous-,
  avain- ja huoltopalvelut

040-581 9930/Markus markus.sarkela@pp.inet.fi
040-411 9878/Tuija  talkkariapu@hotmail.com
www.msarkela.com • www.msarkela.blogspot.com
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Arja ja Vesa Tervosen omis-
tamilla Eskolan Lomamajoil-
la on vuokrattavana useita
mökkejä, joista Tuulentupa
sijaitsee Jaurakkajärven ran-
nalla. Kurrenpesä sijaitsee
kivenheiton päässä Jaurak-
kajärvestä Aittolammen ran-
nalla ja Pakopirtti nimensä
mukaisesti hieman syrjässä
Väätäjän rannalla.  Eskolan
talon pihapiirissä olevaa
mökkiä Tervoset vuokraavat
kesäisin lähinnä yöpyjien
majoitukseen.

Tervoset kertoivat mök-
kiensä kysynnän olevan ko-
vasti vilkastumaan päin. Vii-
me vuotta he kutsuvat huip-
puvuodeksi, sillä varauska-
lenterissa ei juuri vapaata
viikkoa saatikka viikonlop-
pua löytynyt. Kysyntä oli
vilkasta myös varsinaisten
lomasesonkiaikojen ulko-
puolella.

- Monet tulevat tänne
nauttimaan luonnosta, mar-
jastamaan, kalastamaan tai
vain rauhoittumaan.  Jotkut

Eskolan Lomamajat - rauhoittumisen tyyssijoja
Jaurakkajärven ympäristössä viihtyvät luonnossa liikkujat, marjastajat, metsästäjät ja

kalastajat. Järven rannoilla on joukko omistusmökkejä, joten kylän väkimäärä moninkertaistuu
lomakausien aikana.  Kylällä on lisäksi kaksi mökkiyrittäjää, jotka vuokraavat mökkejään

ympärivuotiseen käyttöön.

voivat käydä laskettelemas-
sa vaikkapa Syötteellä, Ter-
voset kertoivat lomailemaan
tulevien ajanvietosta, johon
talvisaikaan kuuluu murto-
maahiihto isännän höylää-
millä laduilla.

- Mökkimme näyttävät
olevan hääparien suosiossa,
Tervoset mainitsivat mök-
kiensä saamasta suosiosta
rauhallisen sijaintinsa vuok-
si.

Tervosen perhe on aloit-
tanut mökkiensä rakentami-
sen ja vuokraamisen vuodes-
ta 1997 lähtien. Mökit ovat
maatilayrittäjinä toimivan
perheen isännän käsialaa.
Hän on paitsi rakentanut
myös hommannut puutava-
ran omasta metsästään.  Kii-
reidensä keskellä hän ehtii
antaa kenttäsirkkelipalvelu-
ja muillekin rakentajille.
Vesa Tervonen taitaa myös
puuveneiden tekemisen, joi-
ta hän valmistaa
tilaustyönä.(rr)

Arja ja Vesa Tervonen te-
kemässä tarkastuskäyntiä
Kurrenpesällä, jonne oli
eräs pariskunta tulossa
viettämään viikonloppua.

Aune ja Lauri Vähäkuopus
aloittivat mökkien vuokra-
ustoiminnan 15 vuotta sit-
ten. Alkuun he vuokrasivat
tilan autioitunutta vanhaa
päärakennusta, jonka ympä-
rille Lauri alkoi rakentaa li-
sää majoitustilaa.  Alueelle
onkin kohonnut tiiviin oloi-
nen mökkikylä, sillä myös
osa perheen perillisistä on
rakentanut alueelle omat lo-
mamökkinsä.

Petäjäniemen mökkiky-
län vetovoimana on kaunis
järvimaisema, joka kiehtoo
matkailijan silmää.  Järvelle

Vakiovieraiden suosima Petäjäniemi
Jaurakkajärven rannalla sijaitsevassa Petäjäniemen mökkikylässä on
talvella hiljaisempaa, mutta kesän myötä mökit heräävät eloon. Tällä

hetkellä alueella on yksi mökki ympärivuotisessa käytössä, ja muut neljä
odottelevat luminietosten sulamista ja pakkasten hellittämistä.

pääsee kalastamaan kaikki-
na vuodenaikoina. Iltaisin
voi lämmittää rantasaunan
tai peräti savusaunan. Gril-
liruokaa voi valmistaa alu-
een kookkaassa grillikodas-
sa tai pitää lavatanssit alueel-
le rakennetulla lavalla.

Eräs eteläsuomalainen
eläkeläispariskunta on käy-
nyt viettämässä heinäkuun
Petäjäniemessä useana kesä-
nä. He varasivat mökin
myös ensi kesäksi, itsekin
eläkevuosiaan viettävä vir-
keä Vähäkuopuksen paris-

Petäjäniemi sijaitsee kauniilla paikalla Jaurakkajärven rannalla. Aune Vähäkuopus
menossa tekemään viikkotarkastusta vanhaan päärakennukseen.

kunta kertoi.
Vanha Petäjäniemen pää-

rakennus on erityisesti etelä-
suomalaisten metsästäjäpo-
rukoiden suosiossa. He eivät
halua majoittua uudemmis-
sa mökeissä ollenkaan, vaan
viihtyvät vanhan talon tun-
nelmassa.

Mökkien ylläpito vaatii
työtä ja huolenpitoa, mutta
vastapainoksi siitä saamme
toimintaa ja virkeyttä. Meis-
tä on oikein mukava olla ih-
misten kanssa tekemisissä,
Vähäkuopukset kertoivat.
(rr)

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
MAASEUDUN RAUHAAN

Meiltä löydät kaiken tämän:
• Lämmin ulkoporeallas
• Mökkimajoitusta
• Maittavaa ruokaa
• Eläimiä
• A-oikeudet
• Ja tottakai hyvän palvelun!
• Moottorikelkkareitin varrella
• Meillä käy myös Visa Electron.

Kumpuniementie 28
Loukusa
P. 0400 341 818

www.uusitalonmatkailutila.com

Täsmennys
Täsmennys viime lehdessä olleeseen juttuun “Ylioppilaak-
si etälukiosta”: Päivi Vesteri on ollut 10 v seurakunnassa
lastenohjaajana ja sen lisäksi kesäisin ja viikonloppuisin sun-
tion tuuraajana.

Piian Särvin

Tervetuloa lounaalle! Toivottaa Piian Särpimen flikat.

Naistenpäivä lounas 8.3 klo 11.00-16.00
Syötteen luontokeskuksen kahviossa Erätie 1

Nyt on aika hemmotella naisia!

Runsas salaattipöytä
graavilohineen.
Kinuski täytekakku+ kahvi

Lounas buffet
13,00 e/6,50 lapsi  alle 10 v.

Broilerinrintafile
Riisi
Porsaan ulkofilepihvit
Kermaperunat
Sienikastike
Täytetyt silakkarullat
Metsämiehenlihapullat
Värikäs kasvispaistos

Piian Särvin Erätie 1, 93280 Syöte , puh. 040 837 7702
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Nyt on oikea aika tehdä remonttia.
Kevätkaudelle 2009 vielä mahtuu keittiö, sauna,

pesuhuone ym. remonttiaikoja.

PUDASJÄRVELÄISET!

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

Myös mökkitalkkaripalvelut,
jo neljä vuotta mukana

www.mokkitalkkarit.net toiminnassa.

KAIKKI KODIN KORJAUKSET JA
MÖKKIHUOLLOT,REMONTIT

23 V KOKEMUKSELLA.

Kevätkauden toteutuneisiin töihin
suunnittelu ilmaiseksi.

PUDAS RAK-SA

Nyt auttaa myös valtio remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista

max  6000,00 euroa/talous.

Kiinteistöhuolto
Riekki Oy

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

Päivystys 24h 0400 687234
Puh. J.R 040-5353247 T.R 040-9634830

Sähköposti j.riekki@khriekki.fi

Tapahtumapäivä alkoi kirk-
koherra Oskari Holmströ-
min pitämällä kenttähartau-
della. Sen jälkeen päivä jat-
kui liikunnan merkeissä. Ve-
teraaneilla oli mahdollisuus
valita hiihto, uinti tai käve-
ly. Yli puolet veteraaneista
valitsi Mursunsaaren käve-
lylenkin. Toiseksi suosituin
liikuntamuoto oli allasjump-
pa.

Hiihto on aiemmin ollut
veteraaniväen suosituin lii-
kuntamuoto, mutta ikä tekee
tehtävänsä. Vain kuusi vete-
raania innostui hiihtämään
kilpaa. Kisan iäkkäin osallis-
tuja raahelainen Uuno Ve-
denoja hiihti sarjassa 1922 ja
ennen syntyneet.  Hän piti
hyvää vauhtia 1,6 kilometrin
matkalla ja sai ajan 8.46.

Toisessa sarjassa 1923 ja
sen jälkeen syntyneiden hiih-
ti kaksi osanottajaa, joista
raahelainen Unto Suomalai-
nen voitti ajallaan 7.33 haa-
pavetisen Paavo Huovisen.
Huovisen aika oli 9.25. Nais-
ten sarjaan osallistui kaksi
kilpailijaa. 1,6 kilometrin
matkan hiihti Helena Tuo-
minen Muhokselta aikaan
11.24. Oululainen Siiri Veik-
kola hiihti yhden 0,8 kilo-
metrin pituisen lenkin.  Kan-
nattajajäsensarjaan osallistu-
nut Matti Turtinen sivakoi
kilpailumatkan aikaan 6.27.

Sukupolvet kohtasivat
konsertissa
Sotaveteraanipiirin yhteinen
tapahtumapäivä jatkui ruo-
kailun jälkeen veteraanien ja

koululaiskonsertilla liikun-
tahallissa. Musiikista vasta-
si Pohjan Sotilassoittokunta
musiikkiyliluutnantti Kaj
Skrappin johdolla. Mukana
oli myös Oulun Sotaveteraa-
nikuoro johtajanaan Pentti
Sutela.

Piirin tervehdyksen juh-
laan tuonut puheenjohtaja
Aarno Strömmer kertoi vete-
raaneja vielä olevan elossa 65
000, joista Pudasjärvellä asui
vuodenvaihteessa 203 henki-
löä.

Strömmer iloitsi nuorten
mukana olemisesta konser-
tissa yhdessä veteraanien
kanssa. Hän toivoi puhees-
saan, että nuoret arvostaisi-
vat samoja elämänarvoja, joi-
ta veteraanit sodissa puolus-
tivat.

- He selvisivät koettele-
muksista puolustustahdon,
yhteenkuuluvuuden, velvol-
lisuudentunnon ja elämän-
uskon varassa. Tämän hen-
kisen perinnön he tahtovat
siirtää teille nuorille, Ström-
mer mainitsi puheessaan ja
muistutti jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnroothin testamen-
tista:

- Suomi on hyvä maa. Se
on puolustamisen arvoinen.
Ja sen ainoa puolustaja on
Suomen kansa.

Puolustusvoimien ja Poh-
jois-Suomen sotilasläänin
tervehdyksen juhlaan tuo-
nut everstiluutnantti Raimo
Sevón puhui veteraanipol-
ven hyvästä yhteishengestä
ja fyysisestä kunnosta.  Ka-
veria ei jätetä –henki ja fyy-
sisen kunnon merkitys ko-
rostui sodissa ja näkyy edel-
leen heidän elämässään.

- Nuorukaisten on syytä
muistaa, että parasta maan-
puolustustyötä, mitä voitte
lähivuosina tehdä, on huo-
lehtia fyysisestä kunnostan-
ne, Sevón kohdisti paikalla
olleille koululaisille.

- Sevónin mukaan ylei-
seen asevelvollisuuteen pe-
rustuva puolustusjärjes-
telmä on todellinen voima-
vara ja sen edut kiistattomat.
Hän toivotti nuoret pojat ja
myös tytöt tervetulleeksi
puolustusvoimiin muuta-
man vuoden kuluttua.

Kaupungin tervehdyksen
toi juhlaan kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila ja seu-
rakunnan kirkkoherra Oska-
ri Holmström. Pudasjärven
sotaveteraanien puheenjoh-
taja Paavo Pikkuaho kiitteli
juhlan lopussa mukana oli-
joita ja yhteistyötahoja.  Ta-
pahtuma päättyi Aimo Mus-
tosen Sillanpään marssilau-
luun. (rr/tt)

sotaveteraanipiirin
tapahtumapäivä

Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin yhteistä liikunta- ja konsertti-
päivää vietettiin Pudasjärvellä ensimmäisen kerran.  Pudasjärven

yhdistyksen järjestämä tapahtumapäivä onnistui kaikin puolin hyvin, ja
päivän teema “Sukupolvet kohtaavat” toteutui konkreettisesti, kun
veteraanikonsertissa oli mukana nousevan sukupolven edustajia.

Onnistunut

Piipposen Pirtti

TAKSIT
ja

0400 388 231
Piipposentie 16

TULE KELOSYÖTTEELLE
- Majoitusta lammen rannalla, joka mökissä oma vene
- Kalastusta
- Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueella
- Nyt valmistunut uusi saunatupa, jossa sauna, höyrykaappi,

täydellinen keittiövarustus ja kokoustilat.

Paulin Mökit

P. 08-838 105
0400 302 910

www.paulinmokit.com

Perhejuhlat, syntymäpäivät ja häät...
Tai tule muuten viettämään rentouttavaa iltaa!

Savusauna ja poreallas

Sotaveteraanien tapahtumapäivään oli tullut veteraaneja eri puolilta Pohjois-Poh-
janmaata noin 200 henkilöä. Vanhimmat mukana olleet veteraanit olivat saavutta-
neet kunnioitettavan 94 vuoden iän. Kaupungin tervehdyksen toi juhlaan kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila ja seurakunnan kirkkoherra Oskari Holmström. Pu-
dasjärven sotaveteraanien puheenjohtaja Paavo Pikkuaho kiitteli juhlan lopussa
mukana olijoita ja yhteistyötahoja.
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Ympäristökeskus on jo vuo-
sia selvittänyt vesistöjen ny-
kytilaa ja laatinut ehdotusta
vesienhoitosuunnitelmaa
lain vesienhoidon järjestämi-
sestä ja EY:n direktiivin vaa-
timuksista.  Tavoitteena on
suojella, parantaa ja ennallis-
taa vesiä niin, ettei pinta- ja
pohjavesien tila heikkene ja

että niiden tila on vähintään
hyvä.

Pohjantähden auditorion
oli 19.2. kokoontunut pari-
kymmentä aktiivista ihmis-
tä kuulemaan vesienhoito-
suunnitelmaehdotusta ja
keskustelemaan siitä. Paikal-
la oli Ympäristökeskuksen
asiantuntijoita esittelemässä

suunnitelmaa ja kertomassa
sen perusteista ja yksityis-
kohdista.

Ympäristökeskuksen
Eero Merilä avasi tilaisuu-
den avaten samalla asiako-
konaisuuden kuulijoille.

-Suunnitelmassa on mää-
ritelty kullekin vesialueelle
hyvä saavutettavissa oleva

tila. Aivan mahdottomia ta-
voitteita ei ole tehtykään
vaan eri vesistöille on mää-
ritelty järkevä kohtuullinen
tila, joka on myös järkevillä
toimenpiteillä saavutettavis-
sa.

Pintavesistä, ekologisesta
tilasta ja niiden luokittelus-
ta kertoi Kimmo Aronsuu.

-Kokonaisuuteen kuuluu
Vesienhoitosuunnitelma ja
toimeenpano-ohjelmaehdo-
tukset kuulemisineen. Muis-
tutuksia ja kannanottoja asi-
asta voi tehdä huhtikuun
loppuun saakka ja lausunto-
ja on pyydetty kunnilta ja
muilta yhteistyötahoilta hel-
mikuun loppuun mennessä.
Vesistöjen kuormituksen vä-
hentäminen ja jo aiheutettu-
jen haittojen korjaaminen
ovat päätoimintaperiaatteet.

Pohjavedet ovat erityisen
huomion kohteena juuri ih-
misten hyvän käyttöveden
saatavuuden suhteen. Alu-
eellamme on paljon hyvää
pohjavettä joka pian on “öl-
jyn arvoista”, totesi esitel-
möitsijä Mikko Jaako. Hallit-
semattomat sorakuopat, lii-
an lähelle pohjavesialueita
toteutetut maankaivut ja oji-
tukset sekä puutteellisesti
suunniteltu turvetuotanto
uhkaavat pohjavesivarojam-
me.

Kommenttipuheenvuo-

häviäminen laajalta alueelta.
Samoin tuulivoimapuistojen
ympäristövaikutukset huo-
lestuttavat.

Turvetuotantoa on myös
huomattavia määriä pohja-
vesialueella tai sen välittö-
mässä läheisyydessä, joten
suunnittelua ja ohjausta tar-
vitaan.

Jätevesien jokeen
laskeminen järjetöntä
Eero Merilän johtamassa
keskusteluissa kovisteltiin
mahdollisen Kollajan tekoal-
taan vaikutuksia Iijoen ve-
denlaatuun. Keskusteluun
nousi myös Kuusamolaisten
jätevesien johtaminen Iijoen
vesistöön, joka todettiin yk-
simielisesti järjettömäksi,
ympäristöstä piittaamatto-
maksi ja naapureita halvek-
sivaksi suunnitelmaksi.

Vesien laadun parantu-
misen, kalateiden rakenta-
misen ja hyvien kehittämis-
hankkeiden kautta Iijoki an-
taa valtavasti uusia mahdol-
lisuuksia alueellemme ja
elinkeinoillemme. Erityises-
ti matkailu ja kalastusmat-
kailu hyötyvät kunnossa ole-
vista vesistä.

Helmiäkin löytyi tilaisuu-
dessa. Iinattijärven alapuo-
lella sijaitseva Myllykoski on
idyllinen koskikohde, joka
kunnostettuna toimisi erin-
omaisena matkailukohteena.
Koskella on vielä 70-luvulla

Hyvä pohjavesi pian öljyn arvoista

Veden laatu vesistöissämme ja kaivoissamme on meille kaikille
erittäin merkittävä asia. Vesi on meille useimmille itsestään selvyys,
“sitähän tulee hanasta”, vaikka monilla alueilla Suomessakin se on

jokapäiväinen haaste.

Vesivarantojemme uhkia

Tarvikemyynti •  Huolto • Urakointi
Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi Alpo Siekkinen 040 350 8905

MUUTTMUUTTMUUTTMUUTTMUUTTOMYYNTIOMYYNTIOMYYNTIOMYYNTIOMYYNTI
ESITTELESITTELESITTELESITTELESITTELYKALYKALYKALYKALYKALUSTEET POISTUSTEET POISTUSTEET POISTUSTEET POISTUSTEET POISTOHINTOHINTOHINTOHINTOHINTAANAANAANAANAAN

TTTTTARJOUSARJOUSARJOUSARJOUSARJOUS
SÄÄSTÖLAMPPU 13 W E27 kanta

3,-3,-3,-3,-3,-/kpl 10,-10,-10,-10,-10,-/4 kpl

ollut myllyyn liittyviä raken-
nuksia, joten hyvien muisti-
ja valokuvien sekä kunnos-
tustoimenpiteiden avulla sii-
tä saisi merkittävän käymä-
paikka Syötteen retkeilyrei-
tin varteen. Kaupunginjoh-
taja tarttui asiaan ja lupasi
selvittää toteuttamismahdol-
lisuudet Iinattijärven kylän
kehittämisen yhteydessä.

Naturaan sijoitettu Sotka-
järvi uhkaa kasvaa umpeen.
Miten asiaa voisi korjata?
Natura-alueiden toimenpi-
de-ehdotuksissa kannattaa
kääntyä Ympäristökeskuk-
sen luonnonsuojeluosaston
puoleen.

Maatalous näkyy voi-
makkaasti erityisesti vesistö-
jen fosforikuormituksessa.
Lähes puolet fosforikuormi-
tuksesta tulee maatalouden
vaikutuksesta.

Todettiin että kuormitus
on saatava vähenemään,
mutta kohtuullisin ja hyväk-
syttävin keinoin, jotta kenen-
kään elinkeino ei vaarannu.

Vesienhoitosuunnitelma
löytyy netistä osoitteesta
www.ymparisto.fi/ ja pape-
riversiot löytyvät alueiden
kuntien virastoista sekä ym-
päristökeskuksesta Oulusta.

Jari Jussila

Vesien tila ja niiden
parantaminen kiin-
nosta ihmisiä Poh-
jantähdessä.

Meille kaikille elintärkeän pohjaveden tilasta kertoi
ympäristökeskuksen Mikko Jaako

ron esitti Oulunkaaren ym-
päristöpalveluista Raimo
Suomela, joka otti kantaa
mm. suojelusuunnitelmien
ajantasaistamiseen. Esimerk-
kinä hän mainitsi Törrön-
kankaan tilanteen ja maatilo-
jen suojavyöhykkeet. -Ym-
päristötukia on jaettu jo jon-
kin aikaa ja on todettu niiden
huono osuvuus ja vaikutta-
vuus. Suomela ehdotti bio-
kaasun talteenottoa ja ener-
giakäyttöä. Tämä vähentäisi
osaltaan vesistökuormitusta
ja antaisi puhtaampaa ener-
giaa.

Maa-ainesotto aiheuttaa
usein uhkia pohjavedelle ja
suunnitteluvaiheessa oleva
soranotto merenpohjasta on
haasteellista. Riskinä on hy-
vien kalojen kutualueiden

TTTTTARJOUSARJOUSARJOUSARJOUSARJOUS
SÄHKÖKIUAS
HELO 6 kw RST,
kivet

189,-189,-189,-189,-189,-
asennettuna
lähialueelle

WC-laitteet. Hanat. Sähkötarvikkeet.
Kaikki pois! Myös asennettuna.
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Metsähallitus Laatumaa vas-
taa Syötteen matkailualueel-
la olevaan tonttitarpeeseen.
Laatumaa tuottaa Syötteen
ydinalueelle 73 uutta loma-
ja pysyvään asumiseen tar-
koitettua tonttia.

- Viime keväänä vastaa-
vat ydinalueen lähettyvillä
olevat tasamaan tontit vietiin
heti käsistä. Uudella tontti-
alueella pyritään nyt vastaa-
maan tähän tarpeeseen, sa-
noo Laatumaan myyntineu-
vottelija Tapio Ojala.

- Meillekin tulee paljon
kyselyitä aivan hissien lähei-
syydessä sijaitsevista ton-
teista, kertoo Hiihtokeskus
Iso-Syötteen toimitusjohtaja,
teollisuusneuvos Jorma Te-
rentjeff.

Uusien tonttien sijainti on
aivan rinteiden juurella, Ol-
lukan alueella. Kaavoitettu-
na on 60 loma-asumiseen
sekä 13 pysyvään asumiseen

tarkoitettua kohdetta. Koko-
naisrakennusoikeutta on
noin 16000 kerrosneliömet-
riä. Kunnallistekniikan ra-
kentaminen on tarkoitus
aloittaa loppukeväästä, ker-
too Pudasjärven kaupungin
maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattinen.

Hyvä aika
rakentamiselle
Ojala ei usko heikentyneen
taloustilanteen vaikuttavan
uusien tonttien menekkiin,
koska vastaaville tonteille on
ollut jatkuvaa tarvetta. Nyt
on myös edullinen aika ra-
kentaa. Työvoimaa on hyvin
tarjolla ja rakennusaineiden
hinnat ovat kohtuulliset.

- Alueen sijainti Oulun
vahvan talousalueen lähellä
takaa hyvän kysynnän. Li-
säksi Syötteen alueella on
voimakas vetovoima, joka

LAATUMAALTA TULOSSA SYÖTTEELLE YLI 70 UUTTA TONTTIA

Syötteen alueen vetovoimaan uskotaan
perustuu harvinaisen moni-
puoliseen luontoon sekä lu-
kuisiin harrastusmahdolli-
suuksiin. Lisäksi Syötteen
tonttihintataso on varsin
kohtuullinen moniin muihin
kohteisiin verrattuna, Ojala
toteaa.

Vetovoimaa lisää Syöt-
teen kansallispuisto, joka on
vastikään rakennettu huip-
pukuntoon. Palvelurakentei-
siin satsaamisen myötä Syöt-
teen kansallispuistosta on
tullut Suomen parhaiten va-
rusteltuja kansallispuistoja.

- Mökki on sijoitus omaan
ja perheen hyvinvointiin,
mutta hyväsijaintinen loma-
asunto on myös helppo
vuokrata, silloin kun sitä ei
käytä itse ja näin saa tuotto-
ja sijoitukselleen, Ojala lisää.

Tontit tukevat
Syötteen kehittymistä
Syötteen aluetta ja matkailua
kehitetään voimakkaasti,
muun muassa ainutlaatui-
sen tekojärvihankkeen avul-
la. Myös laajalla ja kysyntää
palvelevalla tonttitarjonnal-
la on merkitystä alueen ke-
hittymisessä.

- Uusien tonttien tuomat
asukkaat ja mökkeilijät lisää-

vät palveluiden ja yritystoi-
minnan kasvua. Tontit myös
tiivistävät Syötteen ydin-
aluetta, Tapio Ojala sanoo.

- Sillä, että kaupunki ja
Metsähallitus Laatumaa on
lähtenyt yhdessä kaavoitta-
maan uusia tontteja, on neli-
öitä suurempi merkitys
myös alueen yrittäjille. Mök-
kiläiset ovat pysyviä asuk-

kaita, jotka parantavat toi-
minnan ympärivuotisuutta.
Yrittäjille on tärkeää saada
tuloja myös kesäkaudella,
Jorma Terentfjeff toteaa.

Laatumaa on luonut Syöt-
teen alueelle laajan ja erilai-
siin toiveisiin vastaavan
tonttitarjonnan. Tasamaa-
tonttien lisäksi tuntureissa

taloustilanteesta huolimatta

on tarjolla maisematontteja.
Omaa rauhaa kaipaaville
löytyy kohteita noin viiden
kilometrin päässä ydinalu-
eesta, Riihikummussa ja Pyt-
kynharjussa. Kaikilta tonteil-
ta on hyvät yhteydet latu- ja
polkuverkostoihin. Laatu-
maan tontit voi joko ostaa tai
vuokrata.

Lisätietoja:
Tapio Ojala, myyntineuvottelija,
Metsähallitus Laatumaa, p. 0400 386 476,
tapio.ojala@metsa.fi
Jorma Terentjeff, teollisuusneuvos, toimitusjohtaja,
Hiihtokeskus Iso-Syöte, 0400 682 112,
jorma.terentjeff@avanti.fi

Laila Aldenvall (vas.) ja
Aino Niskasaari kertoivat
juhlakokousten olleen
mielenkiintoisia ja juhlavia.

Juhlanäytelmän rooleissa esiintyivät Oulun läänin maaherra Eino Siuruainen, kirk-
koherra Oskari Holmström, kappalainen Keijo Piirainen, kirkkoväärti Vesa Riekki,
talonpoikaisrunoilija Alpo Puhakka ja häpeäpenkissä istuja Mauri Siivikko.

Pudasjärven 370-vuotisjuh-
lan juhlavaltuustot ja pitä-
jänkokous kiinnostivat pu-
dasjärveläisiä. Jo puoli tun-
tia ennen tapahtuman alka-
mista kirkkoon virtasi väkeä
kuin joulukirkkoon. Paikal-
la olivat myös kirkko- ja kau-
punginvaltuustot kokoon-
panoissaan.

Tapahtumaa kunnioitti
läsnäolollaan Oulun läänin
maaherra Eino Siuruainen,
jonka johdolla esitettiin Toi-

vo Hyyryläisen kirjoittama
juhlanäytelmä “Eräs pitäjän-
kokous Pudasjärvellä”. Näy-
telmää ennen veisattu virsi
51 vuoden 1701 virsikirjan
sanoin ja sävelin johdatti
kuulijat vuosisatoja ajassa
taaksepäin.

Näytelmän jälkeen maa-
herra käsitteli puheessaan
Pudasjärven pitäjän perusta-
misen jälkeistä aikaa. Hän
kutsui koolle sekä kirkko-
että kaupunginvaltuuston

puheensa päätteeksi. Kirk-
koyleisö pääsi seuraamaan
kokousten kulkua ja päätös-
tentekoa.

Tapahtuma alkoi kau-
punginvaltuuston Eero Oi-
nas-Panuman tervehdyssa-
noilla. Kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Arvo Niskasaa-
ri luki Rothoviuksen kirjeen
seurakunnan perustamisek-
si.

Juhlavuosi näkyi
päätöksissä
Kirkkovaltuusto teki juhla-
kokouksessaan puheenjoh-
taja Arvo Niskasaaren joh-
dolla merkittävän päätöksen
uuden työmuodon valmiste-
lemisen aloittamisen kirkko-
neuvoston esityksen pohjal-
ta. Päätöksellä haetaan lisä-
voimia ihmisten hätään ja
arkeen liittyvissä ongelmis-
sa, koska kirkkoherra Oska-
ri Holmstömin mukaan eri
ammattialojen edustajien
kanssa käymissään keskus-
teluissa tulleen ilmi nyky-
ajan yhteiskunnan erilaiset
ihmisille asettamat haasteet
ja niistä selviäminen.

Juhlavuoden numerosar-
ja 370 näkyi kaupunginval-
tuuston päätöksissä. Val-

tuusto hyväksyi Eero Oinas-
Panuman johdolla 370 euron
suruisen vauvarahan jokai-
selle tänä vuonna syntyneel-
le vauvaperheelle. Saman
suuruisen avustuksen saa
jokainen Pudasjärvellä kes-
kiasteen koulunsa aloittava
nuorikin. Pudasjärvelle
omakotitaloaan suunnittele-
va perhekunta saa myös lu-
pakustannuksiinsa tukea
maksamalla luvista vain 370
euroa. Sivukylien maankäy-
tön ja elinkeinojen sekä eli-
voimaisuuden kehittämi-
seen valtuusto varasi 37 000
euron suuruisen määrära-
han.

Arvokas ja
mielenkiintoinen juhla
Ervastissa asuva Juho Niska-
saari kertoi tulleensa pitäjän-
kokouksiin mukaan mielen-
kiinnosta. Juhlan jälkeen hän
totesi tapahtuman olleen
erittäin mielenkiintoisen
seurattavan. Kirkosta hän
lähti kaupungintalon pihal-
le seuraamaan yleisötapah-
tumaa ja ilotulitusta.

Kirkossa olleet Aino Nis-
kasaari ja Laila Aldenvall
sanoivat juhlavuoden avaus-
tapahtuman olleen arvok-
kaan ja juhlavan. He arveli-
vat juhlan eteen päättäjien
tehneen kovasti töitä. Hekin

lähtivät juhlan jälkeen ylei-
sötapahtumaan.

Kaupungintalon yleisöti-
laisuudessa kuultiin maa-
herra Siuruaisen esittämä
lääninhallituksen tervehdys,
Tuulikki Tihisen seurakun-
nan tervehdys ja Vesa Riekin
kaupungin tervehdys. Lisäk-
si nähtiin muun muassa par-
tiolaisten soihtukulkue, kou-
lulaisten musiikkiesitys Rei-
jo Kossin johdolla, kansalais-
opiston sirkusryhmän tuli-
show ja opiston puhallinor-
kesterin musiikkiesityksiä.
Yleisötapahtuman kruunasi
näyttävä ilotulitus. (rr)

Pudasjärvi 370 vuotta
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Panuman porokisat ajetaan juhlavuoden merkeissä

Panumalla vuosittain järjestettävät poroajot saavat panumalaisissa vipi-
nää aikaiseksi. Monen viikon talkootyö huipentuu sunnuntaina kahdeksas
maaliskuuta ajettaviin kisoihin. Tänä vuonna porokisat käydään poikkeuk-

sellisen juhlavissa merkeissä, koska ne ovat osa Pudasjärven 370-
vuotisjuhlan tapahtumia. Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila avaa kisat.

Kisat monine oheistapahtumineen ovat vakiinnuttaneet asemansa myös lupsak-
kana koko perheen ulkoilutapahtumana. Panuman poroajoja saapuu seuraamaan
runsaasti yleisöä, eikä ihme - onhan Panuman poroajot todellinen koko perheen
talvitapahtuma. Lapsilta ei peritä pääsymaksua, ja heille on tarjolla monenlaista
maksutonta ajankulua. Alemmassa kuvassa Esko Oinas-Panuma taluttaa ajelu-
poroa.

Panumalla on jo pitkä porokilpailuperinne. Panumanjärvellä on järjestetty ajoja lähes yhtäjaksoisesti jo yli 30
vuoden ajan. Kisajärjestelyistä vastaa Panuman kyläseura Panumajärvi ry ja Kiiminki-Kollajan paliskunta. Poro-
kisojen järjestäminen on yksi osoitus siitä, että Panuma on edelleen elinvoimainen kylä. Poroajot on kilpailu,
jossa yleensä poronomistajien omistamien tallien valmentamat porot ottavat mittaa toisistaan kokeneiden ajaji-
en ohjastamina. (Kuvat edellisten vuosien porokisatapahtumista; Toivo Miettisen kuva-arkistoa)

Kisaselostamo. Vas: Ossi Oinas-
Panuma selostaa, Herkko Mietti-
nen käyttää tietokoneita, Eero Oi-
nas-Panuma avustaa.

Kisaväelle lettuja paistamassa vasemmalta Aili Jussi-
la, Tellervo Jussila ja Eila Miettinen

Porokilpailu sopii juhlavuo-
den tapahtumiin mainiosti,
sillä Panumalla on asuttu
yhtäjaksoisesti koko Pudas-
järven itsenäisyyden ajan ja
vanhojen asiakirjojen mu-
kaan jo paljon aikaisemmin-
kin.

Pudasjärvi itsenäistyi Iis-
tä omaksi seurakunnakseen
370 vuotta sitten. Piispa Rot-
hoviuksen perustamiskir-
jeessä mainitaan Kollajan
kylä, jonka kyliin Panuma
kuuluu.

Toisaalta myös poro
muistuttaa Pudasjärven pit-
kästä historiasta. Poro on
kuulunut aina Pudasjärven
arkeen. Se on ollut aikoinaan
tärkeä kulkuväline, josta
mainitaan maaherran tar-
kastuksissakin.

Panuma on yksi Pudas-
järven vanhoista porokylis-
tä, joka vaalii perinnettään
porokisoilla. Järven jäällä on
kisailtu yhtäjaksoisesti jo yli
30 vuoden ajan.

Vuosikymmenten saatos-
sa kisoista on muodostunut
monelle talven ehdoton ko-
hokohta. Joka vuosi ajot ke-
räävät paljon väkeä Panu-
malle, eikä vähiten siksi että
koko perheen talvitapahtu-
massa on paljon tekemistä
kaikenikäisille. Erityisesti
lapsille on järjestetty monen-
laista ohjelmaa.

Kisojen järjestelyistä vas-
taavat Panuman kyläyhdis-
tys Panumajärvi ry sekä Kii-
minki-Kollajan paliskunta.
Kyläyhdistys toimii muuten-
kin monipuolisesti ympäri
vuoden.

Aktiivinen kyläyhdistys
osoittaa, että kylällä on totut-
tu tekemää asioita yhdessä.
Ympäri vuoden kyläläiset
sekä heidän ystävänsä ja su-
kulaisensa kokoontuvat yh-

teen milloin talkoiden ja mil-
loin juhlien merkeissä.

Porokisojen järjestäminen
on yksi osoitus siitä, että Pa-
numa on edelleen elinvoi-
mainen kylä. Viime vuosien
aikana se on jopa kasvanut,
kun kylälle on rakennettu
useampia uusia omakotita-
loja sekä vapaa-ajanasunto-
ja, joissa asutaan lähes ym-
pärivuotisesti. Kylä vaikut-
taakin olevan erityisesti pa-
luumuuttajien suosiossa.

Yhtenä Panuman valtti-
korttina on sen sijainti. Mat-
ka Oulu–Kuusamon-tielle
on lyhyt, ja niinpä moni ky-
läläinen kaartaa päivittäin
risteyksestä oikealle ja suun-
taa kohti Oulua töihin tai
opiskelemaan. Vaikka Kure-
nalle on lähes neljäkymmen-
tä kilometriä matkaa, eivät
panumalaiset koe olevansa
syrjässä. Päinvastoin, Panu-
malle on helppo poiketa mis-
tä päin tahansa.
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MAKEN RAKENNUS- JA
HUOLTOPALVELU

Puh. 040 5541 689
maken.rakennus@dnainternet.net

• uudisrakentaminen
• korjaus- ja saneeraustyöt
• laatoitukset, tapetoinnit

• ym. sisustustyöt
• mökkihuolto, siivouspalvelut

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS JOPA 6000 EUROA!

PUDISTUOTTEET
Pudasjärvi

Pekka Kaijala Lenkkitie 22 p. 0400 268 765
Teemu Kaijala Lenkkitie 20 p. 0400 699 843
Kuorma-auto p. 0400 194 335
Telefax (08) 822 877
kaijala.ky@co.inet.fi      www.kaijala.fi

Kaijala Ky

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-21
P. (08) 833114, 050 4616543

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Hyvän tuurin
veikkauspaikka

Lounas joka päivä
Meiltä oluet, siiderit, pizzat,
burgerit, kebabit
Maukkaat lettuhillokahvit

SYÖTE-
MARKET

Syö
tekylä

ntie

Taivalkoski
30 km
Posio 75 km

Syötekes-
kus 2 km
Pikku-Syöte

Syöte Market Syötekyläntie 1257, 93 280 Syöte
Puh/fax (08) 838 110, 040 766 4758

• Kauppa
• Posti
• Lääkekaappi
• Veikkaus
• Kahvio (einesruokailu)
• Kaasun myynti
• Ilmainen netti
Lisäksi SEOn tankkaus-
asema (Kunto-Syöte)

Palvelemme ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-17

Tarjoamme perjantaina 6.3.
TARMONPÄIVÄKAHVIT
klo 9-17 pullan kera.
 Tervetuloa!

Jussintie 2 93270 Sotkajärvi

Insinööritoimisto KARI TALALA
• Rakennuttajan tehtävät
• Valvonta - valvojan pätevyys
• Työnjohto
• Uudis- ja korjausrakentaminen

Sähkötie 2, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 589 5738

SYÖTTEEN KYLÄKAUPPA
WANHANAJAN PERINTEINEN KYLÄKAUPPA

• päivittäistavarat
• kodin pienkoneita
• polttopuut
• takkapuut
• auto- ja moottori-

kelkkatarvikkeita

• rautakauppatavarat
• asusteita
• matkamuistoja
• polttoaineet
• nestekaasut
• DVD-vuokraf ilmit

• Grillikota
asiakaskäytössä
pihalla.

• Asiakkaiden
käytössä on
Internet-pääte.

Näköalantie 1215, 93280 Syöte, puh. 0440 322 652
www.syotteenkylakauppa.f i

Aukioloajat:
ma-la 9-21 ja su 10-18

- murtohälyttimet
- kameravalvontalaitteet
- turvapuhelimet

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU KY

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

• KODIN REMONTIT,
pesuhuoneet, saunat,
sisustusremontit, ym.

• UUDISRAKENNUKSET
• KUNTOTARKASTUKSET
• TYÖNJOHTO, VALVONTA

Puh. 0400 294640

Hyödynnä nyt kotitalousvähennys verotuk-
sessa max.6000 euroa työnosuudesta!

93100 Pudasjärvi

Pudasjärvi-lehti ilmestyy v. 2009 keskiviikkoisin kahden
viikon välein eli  4.3, 18.3, 4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 3.6,
17.6, 1.7, 15.7, 29.7, 5.8, 19.8, 2.9 jne...

www.pudasjarvi-lehti.f i
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- Apteekissa tehtävä lääkkei-
den annosjakelu on aloitettu
viime vuoden puolella mar-
ras-joulukuun vaihteessa, ja
jakelua jatketaan pilotti-
hankkeena tämän vuoden
loppuun, kertoivat Kyllikki
Syrjäpalo ja Arja Lammin-
kangas.

Apteekkiin siirtyneeltä ja-
kelulta haetaan Syrjäpalon
mukaan virheettömyyttä,
pyritään poistamaan lääk-
keiden päällekkäisyyttä ja
vähentämään lääkkeiden hä-
vikkiä. Apteekilla on paras
tuntemus lääkkeiden jake-
lussa.

- Kotihoidon työntekijät-
hän ovat tähän saakka huo-
lehtineet reseptin uusimisen,
lääkkeen hakemisen aptee-
kista ja viemisen asiakkaalle
sekä annosjakelunkin. Nyt
apteekki huolehtii koko re-
septiliikenteen ja lääkkeen
jakelun kertakäyttödosettei-
hin, jotka kotihoidon työnte-
kijät vievät asiakkaille. Pilot-
tikokeilussa on jo mukana
viisikymmentä kotihoidon
asiakasta, joista suurin osa

Kotihoidon tukipalvelua ovat
sivukylien ateriapalvelun li-
säksi turvapuhelin, jossa ol-
laan siirtymässä langatto-
miin puhelimiin. Siirtymä-
vaihe on parasta aikaa me-
neillään.

- Kun Sonera on kehittä-
mässä toimintojaan ja lopet-
tamassa sivukylien lankapu-
helimet, kotihoidon puolella
joudutaan siirtymään lan-
gattomiin puhelimiin, kertoi
kotipalvelun tiimivastaava
Arja Lamminkangas. Turva-
puhelimen yhteydessä on
modeemi, joka toimii sim-
kortilla samoin kuin kännyk-
kä. Langaton turvapuhelin
pelaa kuin ennenkin.

- Asiakkaalla on rantees-
sa ranneke, jota asiakas pai-
naa hätätilanteessa. Viesti
menee modeemiin, joka ot-
taa yhteyttä Helsingissä si-
jaitsevaan turvapuhelimen
hälytyskeskukseen. Sieltä
vastataan ja tarvittaessa hä-
lytetään apua paikalle, tiimi-
vastaava kertoi, ja tähdentää,
ettei turvapuhelinta käyttä-
vien ihmisten kannata tässä
vaiheessa olla kovin aktiivi-
sia sanomaan irti lankapuhe-

Kurenalla asuvilla vanhuksilla säilyvät langalliset turvapuhelimet. Ranteessa ole-
vasta rannekkeesta painamalla puhelu menee modeemin kautta turvapuheli-
men hälytyskeskukseen.

Uusi Helmikoti valmistuu
ensi syksynä terveyskeskuk-
sen naapuriin. Uusi koti on
kaksikerroksinen rakennus,
johon on suunniteltu tulevan
kahdenlaisia asuntoja.

- Osa asunnoista on tar-
koitettu sellaisille henkilöil-
le, jota tarvitsevat hoivahoi-
toa ja osa niille henkilöille,
jotka pärjäävät ympärivuo-
rokautisessa asumispalve-
lussa. Kodista tulee kodin-
omainen ja viihtyisä, van-
huspalvelujohtaja Kyllikki
Syrjäpalo kertoi uuden ko-
din toiminnasta.

Tämän vuoden aikana on
tarkoitus muillakin toimin

annosjakelu apteekille

linliittymiään, vaan odotella
kaikessa rauhassa Soneran
tekemiä toimia.

Turvapuhelimen käyttä-
jiä on Pudasjärvellä noin 80

henkilöä, joista osa asuu syr-
jäkylillä ja osa keskustassa.
Langattomia turvapuheli-
mia käytetään jo muualla
Suomessa, jossa niistä on

saatu hyviä kokemuksia
- Uusista laitteista asiakas

maksaa kuukausimaksun li-
säksi kahden euron simkort-
timaksun. (rr)

turvapuhelimet tulevatLangattomat

Lääkkeiden

asuu keskustassa. Tämän
vuoden aikana on tarkoitus
siirtyä muidenkin kotihoi-
don asiakkaiden osalta sa-
maan systeemiin. Kotihoi-
don piiriin kuuluu 150 - 200
asiakasta, Syrjäpalo ja Lam-
minkangas kertoivat.

Säännöllisen kotihoidon
asiakkaiden puolesta kau-
punki maksaa apteekin pe-
rimän jakelupalkkion. Asia-
kas puolestaan maksaa nel-
jän euron suuruisen lasku-
tuslisän kuukaudessa. Ap-
teekin tekemään annosjake-
luun siirrytään kaikkien
säännöllisesti käytettävien
lääkkeiden osalta, jos ne so-
veltuvat jakelun piiriin.

- Marevan, kuurilääkkeet,
tarvittaessa otettavat samoin
kuin nestemäiset lääkkeet
jäävät jakelun ulkopuolelle.
Myös inhalaatiolääkkeet ei-
vät kuulu jakelun piiriin.

Tulevaisuudessa tullaan
siirtymään niin sanottuun
konejakeluun, johon suun-
taan ollaan mennossa koko
valtakunnassa. (rr)

Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden annos-
jakelua ollaan siirtämässä apteekille. Tähän

saakka lääkkeiden jakelun on tehnyt kotihoidon
henkilökunta käsityönä  asiakkaan kotona.

Viime kesäkuussa alkanut
yöpartiotoiminta helpottaa
jatkuvan tai tilapäisen koti-
hoidon asiakkaiden selviyty-
mistä yöaikaan kotiolois-

saan. Yöpartiotyöntekijä käy
yöllä asiakkaan kotona kat-
somassa voinnin, jos on tul-
lut hälytys vaikkapa turva-
puhelimen kautta.

- Yöpartion tehtävänä on
turvata omalta osaltaan asi-
akkaan pärjäämistä ja selviy-
tymistä yöaikana, Arja Lam-
minkangas kertoi uudesta
kokeilusta, joka saatujen ko-
kemusten mukaan vähentää
ja helpottaa terveyskeskuk-
sen kuormitusta.

Yöpartiotoiminnassa on

mukana kolme hoitohenki-
löä, joista kukin on liikkeel-
lä yksin.

- Yöhoitaja käy keskimää-
rin 18 - 22 asiakkaan kotona
yön aikana katsomassa onko
kaikki hyvin, kotihoidon tii-
mivastaava Lamminkangas
tiesi kertoa. (rr)

päivystää öisinYöpartio

oikaista Pudasjärven laitos-
painotteista palveluraken-
netta. Uuden Helmikodin
myötä laitospaikat on tarkoi-
tus saattaa valtakunnallisen
laatusuosituksen mukaisik-
si.

Suosituksen mukaan yli
75-vuotiaiden määrästä 3
prosenttia tulisi olla hoidos-
sa vanhainkodeissa tai
muussa pitkäaikaisessa lai-
toshoidossa. Vanhuspalve-
lujohtajan mukaan Pudasjär-
vellä on liian laitospainottei-
nen palvelurakenne.

- Nyt etsitään parhaillaan
uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja
asumispalveluyksiköitä,

Ensi syksynä loka - marraskuun vaihteessa valmistuu 50 -paikkainen
vanhusten palveluyksikkö Pudasjärven keskustaan. Rakennustyöt ovat

edenneet aikataulussaan. Tämän vuoden aikana tullaan oikaisemaan
laitosvaltaista palvelurakennetta myös muilla toimin, kuten uusien

asumispalveluyksiköiden perustamisella.
joissa on tarjolla ympärivuo-
rokautista tehostettua asu-
mispalvelua. Sellaisia ovat
ennestään pienryhmäkodit
Honka- ja Tuohikoti sekä Pi-
rinpuisto, joissa kussakin on
12 - 13 asiakaspaikkaa. Mut-
ta lisää tarvittaisiin, Kyllik-
ki Syrjäpalo totesi.

Muutoksen taustalla on
osaltaan kaupungin talou-

dellinen tilanne, joka edellyt-
tää vanhustenpalveluraken-
teen oikaisemista.

- Sen lisäksi ei ole tarkoi-
tuksenmukaista, että vuode-
osastolla on pitkäaikaishoi-
dossa vanhuspotilaita, jotka
eivät sinne kuulu, vanhus-
palvelujohtaja painotti muu-
toksen näkökohtia. Kodin-
omaisessa yksikössä elämän

ehtoon viettäminen on ikäih-
misen kannalta laitoshoitoa
parempi vaihtoehto.

Vanhusten palveluasumi-
nen on kohentumassa jatkos-
sakin, sillä Vanhustentalo-
yhdistys on puuhaamassa
entisen Pirkka-baarin paikal-
le 35-paikkaista asumispal-
veluyksikköä. Rahoitus- ja
muut suunnitelmat ovat

edenneet kaikin puolin hy-
vin ja talon arvioitu valmis-
tumisaika on loppuvuodes-
ta 2010.

- Asumispalveluyksikös-
tä tulee kaksikerroksinen ra-
kennus, jossa on asukkaita
varten yhteiset oleskelutilat
ja sen lisäksi itsenäiset asun-
not kullekin asukkaalle sekä
neljä asuntoa pariskuntia
varten. Rakennuksesta tulee
ajanmukainen ja siinä käyte-
tään uusinta tekniikkaa. Yk-
sikköön tulee oma henkilö-
kuntansa, joka on paikalla
ympärivuorokautisesti. (rr)

Uusi Helmikoti kohoaa terveyskeskuksen tuntu-
maan hyvää vauhtia. Asukkaat pääsevät näillä
näkymin muuttamaan ensi syksynä.

Uusi Helmikoti on valmistumassa aikataulussaanUusi Helmikoti on valmistumassa aikataulussaan
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon ja Taivalkosken sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

PURKUOSAT
- moottorit
- vaihteistot
- ovet, luukut
- ym...

UUDET OSAT
- peltiosat
- lyhdyt
- jäähdyttimet
- ym...

Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Av. ma-pe 8-17

Pudasjärven Helluntaiseurakunnassa laulaminen kuuluu
oleellisena osana toimintaan. Yhteislaulutilaisuudet myös
kiinnostavat seurakunnan tilaisuuksissa kävijöitä. Helmi-
kuun alkupuolella kokoonnuttiin yhteislaulutilaisuuteen
Pudasjärven palvelutalolle. Mukana oli oululaisia vieraita,
jotka säestivät lauluja myös kanteleella. Lapsille oli omaa
ohjelmaa.

Alussa laulettiin sellaisia hengellisiä lauluja joita oli help-
po säestää kanteleella. Useiden laulujen aiheena oli taivas,
joka on elämässä päämäärämme. Vesa Asikainen ja Tiina
Hilli kertoivat miten löysivät Jeesuksen ja kuinka Jumala
oli johdattanut Tiinan kanteleen soiton pariin.

Välillä luettiin Uudesta Testamentista Korneliuksesta,
kuinka Jumala kuuli hänen rukouksiaan.

Useimmat laulut olivat tuttuja ja siten yleisö pääsi mu-
kaan koko sydämellään.

Laulutilaisuuden päätteeksi laulettiin vanha ihana taivas-
laulu; “Kirkas aamu pian koittaa., Taivaskotihin johtaa kai-
ta elämän tie” ja viimeisessä värssyssä “Oi nyt taivaisen saa-
ton , nään mä ihmeellisen, Jeesus-nimessä voiton saivat voi-
mallisen, heidän kanssansa astun ,maahan kirkkauden, sil-
loin perille saavun, joukkoon voittajien”.

Monet tulivat kiittämään, että kyllä oli mahtavaa. Jääm-
me siis odottamaan, milloin lauletaan jälleen!

Tuula Suomi

Yhteislaulu kiinnosti

Korpisella alkamassa
vilkas toimintavuosi
Korpisen Kyläseuralla on edessään tapahtumarikas toimin-
tavuosi. Suunnitelma hyväksyttiin 22.2. olleessa vuosikoko-
uksessa, jossa läsnä oli mukavasti väkeä.

Kevättoimintakausi alkaa pilkkikilpailulla, joka pidetään
Jaurakkajärvellä lankalauantaina 11.4. klo 11 - 14. Pilkkiki-
sa on perinteinen tapahtuma, joka on saavuttanut pilkkivä-
en suosion hyvillä saaliilla ja palkinnoilla.

Senioripäivät pidetään Kylätalolla kerran kuukaudessa,
kuten aikaisempinakin vuosina. Seurakunnan kanssa yhteis-
työssä järjestetään tapahtumia edellisvuosien tapaan. Yh-
teistyötä naapuriseurakuntien kanssa jatketaan, ja Puolan-
gan seurakunta tekee vierailun pääsiäisen toisena pyhänä
13.4. kylätalolle. Tilaisuus alkaa kello 18.00.

Kupson Kutsun vaellusviikkoa  vietetään 8.-14.6.09. Vii-
kon aikana on tarkoitus järjestää erilaisia luonto- ja vaellus-
tapahtumia. Päätapahtumaan kutsutaan kaupungin virka-
miehiä ja johtoa mukaan.

Jumalanhaudan hartaus  pidetään lauantaina 11.7. klo 13.
Sen jälkeen jatketaan kahvittelulla ja kesäjuhlan merkeissä
Kylätalolla.

Retkiäkin voidaan tehdä joko Taivalkosken tai Suomus-
salmen kesäteatteriin omakustannushintaan. Kylätalon ul-
korakennuksen remontti tehdään päätökseen ensi kesänä.
Kylätalon vuokraamista jatketaan edelleen.

Vuosikokousväki hyväksyi 6200 euron suuruisen talous-
arvion, jonka puitteissa kyläseura pyörittää toimintaansa.

Kyläseuran puheenjohtajana  jatkaa Antti Ylitalo. Johto-
kuntaan valittiin erovuorossa olleet Anneli Alatalo ja Rauni
Räisänen uudelleen. Uutena aloittaa Jani Lehtola Toivo Ala-
talon siirtyessä “yleismiesjantuseksi”. Asta Herukka, Jorma
Syrjäpalo, Mauri Väyrynen, Aarne Putula, Pirkko Moilanen-
Lehtola ja Pentti Ylilehto jatkavat johtokunnassa edelleen.

SEURATOIMINTAA

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

TIEDOTUSKOULUTUS
yhdistyksien puheenjohtajille, sihteereille,
tiedotusvastaaville, hallitusten jäsenille ja
muille asiasta kiinnostuneille¨

Illan aiheina mm.
Hyvällä tiedottamisella
toimintaan lisää potkua

keskiviikkona 11.3 klo 18-20.30
Pohjantähdessä

Ei osallistumismaksua!

Romanikuoro
Deevelesko Jang taas täällä!

Järj:Helluntaiseurakunta

Mukana: Esa Vähäaho
Tilaisuus su15.3. klo 14 Kurenalan koululla

KAIKKI TERVETULOA!

Leikkaa talteen

Sydämellinen kiitos kaupungille, seurakunnalle, opetta-
jille, oppilaille, maanpuolustusjärjestöille sekä kaikille teil-
le, jotka myötävaikutitte onnistuneen SUKUPOLVET KOH-
TAAVAT -tapahtuman järjestämiseen.

Veteraanien liikunta-, ulkoilu ja
konserttipäivä oli menestys.

Pudasjärven Sotaveteraanit  ry

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA

Jos lapsen kouluvalmiudesta on epävarmuutta tai kou-
lunkäynnin aloittamisen ajankohtaa halutaan siirtää myö-
hemmäksi, vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa koulu-
valmiusarviointiin. Arviointia suositellaan myös loppuvuo-
desta syntyneille lapsille.

PUDASJÄRVEN
PERUSTURVALAUTAKUNTA TIEDOTTAA
Ensi syksynä koulunsa aloittavien lasten
kouluvalmiutta arvioidaan neuvolassa
to 19.3.2009 klo 9.00 alkaen.

Ilmoittautumisia ottavat vastaan:
puheterapeutti Katja Koivumaa
p. 040 826 6532 ma ja pe klo 8-8.45
perheterapeutti Tuula Tolkkinen
p. 040 738 2946 ma-pe klo 10-11
psykologi Leena Pesälä
p. 040 552 3658 ma-pe klo 8-9

KKKKKOULOULOULOULOULUTUKSIAUTUKSIAUTUKSIAUTUKSIAUTUKSIA

Sähköisen viestinnän
hyödyntäminen

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Järjestää
Kehittämiskeskus Pohjantähti /
Kohti sähköistä liiketoiminta -hanke ja
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Sari Ojala
puh. 040 725 2362
sari.ojala@pudasjarvi.fi

Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!
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SÄHKÖTIE 1
PUH. 0207 890 456

ARK. 8 - 21, LA 8-18, SU 12-21


