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Viikonloppuna paljon
tapahtumia.

Isäntäpäivät s. 3
Ruskamarkkinat s. 4

Liikuntatapahtuma s. 12

REIKI ENERGIAHOITOA
Edulliseen tutustumishintaan:

1h 25,- ja 1/2h 15,- syyskuun ajan
(kaikkiin vaivoihin, kaiken ikäisille)

Reikihoitaja Aarno Sarajärvi
Varaa aika p. 040 561 9695 •Toritie 1, 2. krs

www.sarajarvi.kotisivukone.com

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: Ma-To klo 9-17,
Pe 9-16, la suljettu

• Ruokamulta
  15m3/160€  kipattuna

• Kaivinkonetyöt

• Pyöräkuormaajatyöt

• Traktorityöt

• Myytävänä autoja
  ja koneita

www.kokkopeat.fi
puh.0400 926405

Tiistai 21.9. Jarkko Huusko
 yleislääketieteen erikoislääkäri

Torstai 23.9. Tapani Linna  ortopedi
Torstai 30.9. ja 21.10. Liisa Karinen

gynekologi uä-tutkimus

Hammaslääkäri
Yleislääkärit   Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2. krs, 93100 Pudasjärvi
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Puh (08) 823 380
Fax (08) 823 381

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

Wintti
avoinna la 23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4 € sis.ep

Pe- La.  Lippu 4 € sis.ep

9.10. Matti Nykänen
23.10. Maarit Peltoniemi
5.11. Ässät

TULOSSA

Kake
Randelin
& Presto

lauantaina 18.9.

lippu
14 € sis.ep

Syötteeltä
sivuilla 4-12
Syötteeltä
sivuilla 4-12

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

970 

TYTTÖJEN TRIKOOPUSERO 

PITKIKSET

1990

SISUSTUSKANNU PELTIPURKIT

730alk.

LASTEN DISNEY 
PIKKUHOUSUT 
5kpl 

590

FLEECEHUOPA 
eri kuoseja

990

SIVUVERHOT 

1kpl ruskea 

2kpl

1490

2460

pkt

pkt

2880

NAISTEN LEGGINS 
FARKUT C ja D malli

NAISTEN 
POOLOPAITA

MIESTEN 

3880

2700Liivi 

Neule-
pusero

SPORT 
KERRASTO 
S-XL

1390 3900

390 

750alk.

CITY HUPPARI
musta valkea

ATRIAN 
JAUHELIHAPIHVIT
380 g

089 pkt

ATRIAN JUUSTO
HIILLOSMAKKARA
400 g

OK:N
GRILLIMAKKARA
400g

099 099 pkt pkt

KESKIVIIKKO KESKIVIIKKO

099 079 

ATRIAN 
A-NAKKI
280 G

LAPIN LIHAN
MEETWURSTI II SIIV. 
TAI 
KINKKU 
II SIIV.

KESKIVIIKKO KESKIVIIKKO KESKIVIIKKO PERJANTAI

295 pkt pkt

PÄÄN HIEROJA

HK:N POPSI
JUUSTOGRILLIMAKKARA
300 g

kg

590
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 23%.

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 ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Sotiemme veteraanien yhtei-
nen kirkkopäivä on perintei-
nen. Kurenalle kokoontuvat
Pohjois-Pohjanmaan seutu-
kunnan pohjoisten jokialuei-
den veteraanit. Viime vuon-
na vastaava kirkkopäivä vie-
tettiin Kuusamossa. Juhla al-
kaa jumalanpalveluksella
kirkossa ja jatkuu ruokailul-
la Rauhanyhdistyksellä. Pää-
juhla pidetään liikuntahallil-
la, johon odotetaan 500 - 600
osallistujaa.

Metropoliitta Panteleimon
kertoi tulevansa mielellään
ekumeenisiin tapahtumiin
mukaan. Asiasta kannattaa
sopia ajoissa, sillä metropo-
liitta on hyvin kiireinen. Hä-
nen paimenmatkansa ulottu-
vat koko Pohjois-Suomen
alueelle. Vuoden mittaan hän
osallistuu kirkolliskokouk-
siin ja moniin muihin edus-
tustehtäviin aina ulkomaita
myöten.

Ortodoksinen kirkko on
toinen kansankirkko Suo-
messa, joka on hallinnollisesti
jaettu kolmeen hiippakun-
taan: Karjalan, Helsingin ja
Oulun hiippakuntaan. Kuta-
kin hiippakuntaa johtaa piis-
pa. Karjalan hiippakunnan
piispa Leo on samalla koko
kirkkokunnan arkkipiispa.
Karjalan hiippakunnan kes-
kus sijaitsee Kuopiossa, jos-
sa toimivat myös arkkipiis-
pan ja kirkollishallituksen
kansliat. Muiden hiippakun-
tien piispat ovat metropoliit-
toja.

Oulun hiippakunta on
koko Pohjois-Suomi
1980 perustettuun Oulun
hiippakuntaan kuuluvat Ou-
lun, Kajaanin, Kiuruveden,
Lapin ja Vaasan seurakunnat.
Piispana on vuodesta 2002

Metropoliitta Panteleimon
veteraanien kirkkopäivässä

Oulun hiippakunnan metropoliitta Pante-
leimon on kutsuttu syyskuun 16. päivä

olevaan Pohjois-Pohjanmaan seutukun-
nalliseen ekumeeniseen veteraanien kirk-

kopäivään mukaan.

toiminut metropoliitta
Panteleimon.Oulun seura-
kunnan kirkkoherra on ro-
manialaissyntyinen Bogdan
Grosu.

Hiippakuntaneuvosto ko-
koontuu muutaman kerran
vuodessa. Se on metropoliit-
ta Panteleimonin mukaan
seurakunnille neuvoa ja tu-
kea antava elin. Tämän vuo-
den teemana ortodoksikir-
kossa on pyhiinvaellus ja kir-
kollinen matkailu, jota on kir-
kon piirissä toteutettu pitkin
vuotta.

- Tämän teemavuoden
päätapahtuma on juuri ollut
Sevettijärvellä elokuun viime
viikonvaihteessa pyhiinvael-

lusjuhlan yhteydessä. Samal-
la siellä pidettiin matkailuse-
minaari, metropoliitta kertoi
teemavuoden pääjuhlan oh-
jelmasta.

- Ensi vuoden teemaksi on
valittu kirkon nuorisotyö,
jota pyritään lähestymään ja
käsittelemään paitsi nuorten
myös nuorten parissa työtä
tekevien ihmisten kanssa.
Sota-ajan jälkeen, jolloin oli
paljon nuoria, oli paljon nuo-
risotoimintaa ja erilaisia har-
rastepiirejä. Nyt kun nuoria
ei enää ole ja perheet ovat pie-
niä, perheiden varallisuusta-
so on noussut ja nuorille pys-
tytään tarjoamaan ulkoisesti
hienojakin harrastuksia. Seu-

rakunnat eivät pysty kilpai-
lemaan nykyajan harraste-
muotojen kanssa, joten kodin
merkitys korostuu, metropo-
liitta Panteleimon totesi.

Kirkon juuret
apostolisella ajalla
Oulun hiippakunnan pienis-
sä yhteisöissä elävät ortodok-
sit ovat sitoutuneita kirkon
elämään, ja heidän keskuu-
dessaan vallitsee vahva tal-
koohenki. Lapin kolttasaa-
melaiset, länsirannikon ruot-
sinkieliset ja viime vuosina
muualta maahan muuttaneet
rikastuttavat osaltaan hiippa-
kunnan elämää.

- Työvoimatilanne hiippa-
kunnassa on hyvä, työnteki-
jöitä on saatu riittävästi. Ou-
luun valmistui hiljattain uusi
seurakuntakeskus ja nyt ryh-
dytään rakentamaan keskus-
ta Rovaniemelle, metropoliit-
ta mainitsi kirkon rakennus-
hankkeista hiippakunnan

Hiippakuntaneuvoston hallitukseen kuuluvat vasemmalta Kiuruveden kirkkoherra, rovasti Antero Petsalo, anestesian
erikoislääkäri Martti Hiltunen Kajaanista, metropoliitta Panteleimon sekä hiippakuntasihteeri Jukka Mäntyniemi Oulusta.

alueella.
Ortodoksikirkon usko pe-

rustuu Kristuksen ylösnouse-
miseen. Apostolit julistivat
ilosanomaa ylösnousseesta
Vapahtajasta ja tästä todis-
tuksesta kirkko on saanut al-
kunsa. Sana ortodoksia mer-
kitsee kirjaimellisesti oikein
ylistävää. Tällä kirkko halu-
aa sanoa, että ortodoksinen
kirkko on säilyttänyt alkukir-
kon apostolisen uskon.

Metropoliitta Panteleimo-
nille kertyy vuoden mittaan
paljon paimen- ja kokous-
matkoja eri puolille laajaa
hiippa- sekä kirkkokuntaa ja
aina ulkomaita myöten. Hän
on myös ehtinyt julkaista
useita artikkeleita ja teoksia.
Hän on tunnettu muun mu-
assa Valamo-aiheisista kir-
joistaan. Erityisen tunnetuk-
si hän on tullut historiallisis-
ta romaaneistaan Timanttiris-
ti, Unen laiva, Iloitse, Karja-
lan maa, Venäläistä teetä ja
Pojan tie. Viimeisin kirja on
jouluksi ilmestynyt Tapahtui
jouluaattona.

- Seuraava kirja on jo työn
alla, metropoliitta Pantelei-
mon kertoi ja mainitsi sivu-
mennen kirjan aihepiirin liit-
tyvän jollakin tavalla puolan-
kalaissyntyisen lääkäri Martti
Hiltusen leipätyöhön. (rr)

MessuSarakylän kappelissa
su 19.9. klo 10. Juha
Kukkurainen, Kimmo
Juusola, emäntien kirkko-
pyhä.
Vauvakirkko-
seurakuntakodissa su 19.9.
klo 15.
Veteraaninen kirkko-
päivän jumalanpalvelus-
kirkossa to 16.9. klo 12.
Herännäisseuratseurakuntakodissa
pe 17.9. klo 18.
Kuorot:Lapsikuoro ke 22.9.
klo 17 , Vox Margarita ke
22.9. klo 18. Sarakylän
kappelikuoro to 23.9. klo
18.45, kirkkokuoro to 16.9.
ja to 23.9. klo 18 ja nuoriso-
kuoro to 16.9. ja to 23.9. klo
16.30.
Lähetystyö:
Lähetystalkooilta Lakarin
koulun käsityötalon
yläkerrassa ma 20.9. klo 18.

Omaishoitajien
leiripäiväLiepeen pappilan
väentuvassa to 16.9. klo 10-
17.
Ystävänkammariseurakuntakodissa
ti 21.9. klo 12.00.
Rippikoulun talvitunnitA-
ja B-ryhmät la 18.9. klo 10-
13.15 seurakuntakodissa.
Perhekerhot: Seurakunta-
kodissa maanantaisin klo 10
- 13 ja torstaisin klo 10 -13,
Petäjärinteen kylätalossa
maanantaisin klo 10 -13 ja
Puhoksen koululla torstai-
sin klo 10-13.
Lapsiparkkikeskiviikkoisin
10-13 seurakuntakodissa.
Parkki on tarkoitettu 1 – 6-
vuotiaille, parkkiin voi
varata lapselle paikan
etukäteen kirkkoherran-
virastosta 08-8823100.
Lisätietoja Marja-Sinikka
Luokkanen 040-5714629.

Rauhanyhdistykset:Sarakylässä
Käsityöilta Eeva Puhakalla
pe 17.9. klo 19 ja lauluseurat
Vesa Sarajärvellä su 19.9.
klo 19. Lähetysseurat
Iinattijärvellä Annikki
Lasasella to 16.9. klo 18,
Jongulla Annukka ja Urpo
Illikaisella pe 17.9. klo 19,
Ervastissa ry:n mökillä la
18.9. klo 19, rauhan-
yhdistyksellä su 19.9. klo 17
(Aimo Hietamies, Tapio
Leppänen).
Kastettu: Viivi Helinä
Poijula, Pauli Kristian
Alahäivälä
Haudattu: Toini Sisko
Pähtilä 93 v ja Matti Jalmari
Pihlaja 65 v

Messuseurakuntakodissa
su 19.9. klo 10. Jaakko
Sääskilahti, Oskari Holm-
ström, Leena Loukko, Jukka
Jaakkola, kirkkokuoro.
Anna-Riitta ja Oskari
Holmströmin lähtöjuhla,
kirkkokahvit.

Tätä sunnuntaita on kut-
suttu evankeliumitekstien
vuoksi pikku pääsiäiseksi
tai syksyn pääsiäiseksi. Jee-
sus on voittanut ihmistä ja
koko luomakuntaa uhkaa-
van kuoleman vallan. Siksi
häneen uskovilla on toivo,
joka kantaa yli kuoleman
rajan. Kerran luomakunta-
kin vapautetaan katoavai-
suuden orjuudesta.

Jeesus
antaa
elämän

HARTAUS
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ISÄNTÄKALENTERI  2011

”Isäntien askeleet pellon höystävät”

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

Pudasjärven maataloustuot-
tajat ja OSAO/Pudasjärvi jär-
jestävät kansallisten kenttäki-
sojen yhteydessä Isäntäpäivät
ja syysmarkkinat ensi lauan-
taina 18.9 klo 10.-16. entisel-
lä maatalousoppilaitoksella.

Ohjelma on monipuolista,
muotinäytöksistä trakto-
riesittelyihin. Tapahtuma al-
kaa klo 10 tervehdyksillä. Klo
10.30 oppilaitoksen opinto-
suunnat esittelevät omaa toi-
mintaansa.

Muotinäytös on luvassa
11.30, jossa esitellään nykyai-
kaisen maajussin vaatetusta
aina työvaatteista bilevaattei-
siin ja lopuksi tietysti hää-
vaatteisiin asti asiaankuulu-
van musiikin kera. Luvassa
on siis hieno spektaakkeli

Tämän jälkeen julkaistaan
kauan odotettu Isäntäkalen-
teri vuodelle 2011 ja malleil-
le on luvattu pienet muista-
miset.

Kalenterin aiheet menevät
vuodenaikojen mukaan. Sitä

Isäntäpäivät, Syysmarkkinat
ja Kansalliset kenttäkisat

MTK Pudasjärven kustantama Isäntäkalenteri 2011 julkistetaan Isäntäpäivillä, jossa
sitä myydään á 10 eurolla. Sen jälkeen kalenteria myyvät johtokunnan jäsenet ja sitä
on saatavana myös Pudasjärvi-lehden toimistosta Toritie 2 (sisäpihan puoli).

on kuvattu niin 30 asteen
pakkasessa kuin 35 asteen
helteessäkin. Omasta mieles-
tämme kalenterista tuli tosi
onnistunut, joka on myös
mainio lahjaidea. Viime
vuonna julkaistu Emäntäka-
lenteri kävi hyvin kauppan-
sa ja ennakkokysynnän pe-
rusteella runsasta myyntiä on
isäntäkalenterillekin odotet-
tavissa.

12.30 on vuorossa kutsu-
lypsykilpailut, jossa kumive-
timistä yrittävät kutsuvieraat
nyhtää sangon pohjalle jo-
tain.

Huutokauppa alkaa klo
13, jolloin myydään maatalo-
usaiheista tavaraa, kuten ko-
neita ja laitteita. Vielä ehtii
tuoda myytävää. Ota reilusti
yhteyttä Sirkkaan puh. 045
673 5790. Jutun yhteydessä
on lista tähän mennessä
myyntiin ilmoitetuista tar-
vikkeista.

Koko ajan on tietenkin
auki Pudasjärven markki-

noilla suuren suosion saanut
Cafe Heinämies, josta saa let-
tukahvia ym. suuhunpanta-
vaa. Myyntipisteissä on myös
myytävänä ternimaitoa, lei-
pää, leivonnaisia ja sadon-
korjuutuotteita kuten peru-
naa.

Paikalliset isännät tuovat
koneitaan ihasteltavaksi ja
liikkeet uusia traktoreita,
mönkijöitä ja halontekoko-
neita. Eläimiä ei ole myös-
kään unohdettu. Paikalla on
poni, aasi, vuohia, villasiko-
ja ym. Sään salliessa myös
Zetor- kuljetusta on luvassa
vanhanajannäyttelyn tapaan.
Koulun oppilaat järjestävät
lapsille omaa ohjelmaa.

Unohtaa ei sovi myös kan-
sallisia kenttäkisoja, jotka
käydään lauantaina ja sun-
nuntaina. Luvassa on siis
monipuolinen päivä ja kaik-
ki ovat joukolla tervetulleita.
Lisätietoa puh. 040 529 2317
tai 0400 184 541.

Timo Vähäkuopus

Ensi viikonloppuna 18-19.9
kilpaillaan Jyrkkäkoskella jo
perinteeksi muodostuneissa
kenttäratsastuskilpailuissa.
Kilpailut ovat Oulun seudun
ammattiopiston ja Pudasjär-
ven ratsastajat ry:n yhteinen
ponnistus, joka kokoaa pai-
kalle suuren joukon hevosih-
misiä ympäri Suomea.

Kenttäratsastus on Poh-
jois-Suomessa nouseva laji ja
saavuttaakin koko ajan lisää
innostuneita harrastajia.
Kenttäkilpailu on vaativa ja
vauhdikas rupeama, jossa
hevonen ja ratsastaja osallis-
tuvat kahden päivän aikana
kolmeen eri osuuteen. Kent-
täratsastusta tituleerataan
ratsastuksen kuninkuuslajik-
si, koska siinä pärjätäkseen
on ratsukon yhteistyön olta-
va saumatonta ja varmaa.
Maastoestekokeen kiinteät
maastoesteet ja nopea vauhti
tuovat myös lisää jännitystä
lajiin.

Kisaviikonloppu alkaa
lauantaiaamuna kouluratsas-
tuksella, minkä jälkeen rat-
sastetaan rataesteosuus. Sun-
nuntaina on vuorossa kenttä-
kilpailujen varsinaisena koe-
tuksena pidettävä maasto-
osuus. Ammattiopiston
maastoradalle on rakennettu

Vauhdikasta ratsastusta ammattiopistolla

Perttu Purasen viimevuotinen näyte haudan ylityksestä

kiinteitä maastoesteitä, joilla
ratsukot voivat punnita taito-
jaan ylittää vaativat esteet
nopeasti ja virheittä.  Maas-
toradat kulkevat ammatti-
opiston välittömässä lähei-
syydessä, joten yleisön on
helppo seurata lähietäisyy-
deltä ratsukoiden vauhdikas-

ta menoa.
Paikalle odotetaan Suo-

men parhaimmistoon kuulu-
via ratsastajia ja kisaviikon-
loppuna ratkaistaan myös
Pohjois-Suomen kenttämes-
taruudet.

Essi Katisko

18.9. klo 10.00-16.00
OSAO:N PUDASJÄRVEN YKSIKÖSSÄ

(ent. maatalousoppilaitos) Jyrkkäkoskentie 18 A

MTK Pudasjärvi ja OSAO/Pudasjärvi järjestävät kansallisten kenttäkisojen yhteydessä

ISÄNTÄPÄIVÄT JA
SYYSMARKKINAT

Tervetuloa!

OULUN SEUDUN

AMMATTIOPISTO
Pudasjärven yksikkö

Pudasjärvi

Kenttäratsastuskisa
la 18.9. aloitus klo 9.00
su 19.9 klo 10.00

Huutokauppavaraukset p. 045 673 5790 Sirkka Pankinaho
Markkinapaikkavaraukset (maksuton) OSAO:n toimisto p. 010 272 3975
Isäntäpäivistä lisätietoa p. 040 529 2317 tai 0400 184 541

10.00 Markkinoiden avaus
10.20 Opintosuunnat esittäytyvät
11.30 Muotinäytös, isäntämallien palkitseminen,

kutsulypsykilpailu (MTK Pudasjärvi)
12.30 Musaa livenä!!! (AHTI plays ABBA)
13.00 Huutokauppa alkaa (MTK Pudasjärvi/Pud.yksikkö)
14.00 Grillikatoksen arvonta (Kontiotuotteen lahjoittama,

tuotto oppilaskunnan hyväksi)

Ohjelma:

Yhteistyössä mukana: Pudasjärven Osuuspankki, Valtra,

Rautia Pudasjärvi, Hankkija maatalous ja Pienkonehuolto Keskiaho

Myynnissä odotettu

Isäntäkalenteri 2011

Can-Am ja Honda -mönkijät.Valtra ja John Deere.Palax- klapikone esittely

PAIKALLA

Myynnissä kotitekoistarieskaa ja ternimaitoa!

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

Kiinteistönomistajat Pudasjärvellä

Hyödynnä verovähennys, max 6000,00€ tal.työn osuudesta.

Lisää valaistuksia, vaaleita sisustusmateriaaleja ym..
Sauna pesuhuone, keittiöremontit täydellisenä.
Myös kaikkea muuta rakennus- ja remonttityötä, urakkatyönä tai
tuntiveloituksella.
Asentajillamme sertifikaatit, koulutus työhön.
Omalta paikkakunnalta ostettu palvelu työllistää pudasjärveläisiä työn-
tekijöitä/veronmaksajia.
Myös Mökkitalkkaripalvelut, Suomen mokkitalkkarit.fi

Syksy on hyvää aikaa tehdä sisällä remonttia

Huutokauppalista:
Eläinkuljetusvinkka
Kuorma-auton alustasta
tehty 1-akselinen peräkärry Lisää tavaraa toivotaan myytäväksi.

Ota yhteyttä Sirkka Pankinaho puh. 045 673 5790

Lumilinko Esko 300
Lietteen potkurisekoitin
Alueaura 3 m

Traktorin perälevyjä 2 kpl
Perämoottori 2 hv
Työkaluja, ym. pientavaraa
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Näköalatie 1257
Puh. 044 0322652

Bar & Cafe

Seikkaileva siili
Syötekyläntie 1257

Avoinna ke-to 12-22, pe-la 12-24
Puh. 044 3448558

Syötteen Kyläkauppa ASyötteen Kyläkauppa ASyötteen Kyläkauppa ASyötteen Kyläkauppa ASyötteen Kyläkauppa Ayyyyy
varaukset ja
tiedustelut

TEERELÄN

p. 0400 673709

MÖKIT

Syötteen ruska alkaa olla
kauneimmillaan. Nyt on
hyvä aika lähteä retkeile-
mään ja pyöräilemään Syöt-
teelle. Ruskan väriloiston
keskellä pääsee irtautumaan
arjesta sekä virkistäytymään
luonnon rauhassa.

Päiväreiteistä kannattaa
suunnata ensiksi Ahmankier-
rokselle (17 km) Ahmavaaran
komeisiin maisemiin. Reitin
varrella on kolme päivätupaa
levähdystä varten. Puolimat-

Ruskaretkelle
Syötteelle!

Syötteellä on maastopyöräilyreittejä jo noin 75 kilometriä.

kassa sijaitsee Ahmatupa,
joka autio- ja varaustupineen
majoittaa helposti 14 henki-
löä. Ahmankierrokselta on
yhteys Ahmakallion näköala-
tornille. Tornilta pääsee ihai-
lemaan ruskamaisemia lähes
400 metrin korkeudesta.

Syötteen saloilla on eletty
vuosisatoja, mistä yksi merk-
ki löytyy Rytivaarasta. Van-
ha kruununmetsätorppa pi-
hapiireineen ja perinneniit-
tyineen on idylli keskellä

metsien ja soiden erämaata.
Rytivaaran kierroksella (9
km) pääsee tutustumaan
myös niittykulttuuriin Lato-
lammen suolla. Siellä on näh-
tävissä vanha heinälato, suo-
sauna ja pato. Sekä Latolam-
men suon että kruununmet-
sätorpan rakennukset on pe-
ruskorjattu ja avoinna vierai-
lijoille.

Mikäli haluaa vauhdik-
kaampaa menoa, voi Syöt-
teen ruskamaisemiin tutus-
tua pyörällä. Syötteen alueel-
la on uusi, noin 75 kilomet-
rin mittainen maastopyöräi-
lyreitistö. Reittivaihtoehtoja
löytyy melko helposta todel-
la vaativaan vaihtelevassa
maastossa. Kunnon kalustos-
ta on korvaamaton apu eri-
tyisesti vaativammilla reitti-
osuuksilla. Syötteen kierros
(17 km) kiertää Iso-Syöte -
tunturin vaihtelevissa kan-
gas- ja harjumaastoissa. Rei-
teistä helppotasoisimpana se
on paras vaihtoehto maasto-
pyöräilyn aloittamiseen.
Syötteen pyöräilyreittien eri-
koisuus on pitkospuut, jotka
sallivat pyöräilyn pienellä
harjoittelulla. Mikäli poluilla
pyöräily tuntuu liian vaati-
valta, voi Syötteeseen tutus-
tua retkipyöräilyreittejä pit-
kin. Tarjolla on neljä opastet-
tua reittivaihtoehtoa.

Syötteen luontokeskus on
hyvä retkien aloituspaikka,
josta voi samalla hakea vii-
meisimmät retkivinkit, ostaa
kartat sekä täydentää eväs-
reppuaan. Luontokeskukses-
sa toimiva kahvila-ravintola
Piian Särvin tarjoaa lounasta
seisovasta pöydästä joka päi-
vä klo 11–15.  Ja mikäli eväät
unohtuivat kotiin, niin ei hä-
tää. Piian Särpimestä on
mahdollista saada myös
eväsreppu retkelle mukaan.

Irja Leppänen

TULE KELOSYÖTTEELLE
- Majoitusta lammen rannalla, joka mökissä oma vene
- Kalastusta
- Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueella
- Uusi saunatupa, jossa sauna, höyrykaappi,
  täydellinen keittiövarustus ja kokoustilat

Paulin Mökit
PPPPP..... 08-83 08-83 08-83 08-83 08-838 18 18 18 18 10505050505
0000040404040400 30 30 30 30 3000002 92 92 92 92 91010101010

www.kelosyote.com

Savusauna ja poreallas

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

VVVVVaaraaraaraaraaranPanPanPanPanPaja Syaja Syaja Syaja Syaja Syötekötekötekötekötekyläyläyläyläylä

Syötteen ruskamarkkinoillaSyötteen ruskamarkkinoillaSyötteen ruskamarkkinoillaSyötteen ruskamarkkinoillaSyötteen ruskamarkkinoilla
Hirvimiehille avauspuukkoja
tarjoushintaan

Tuotteita
myynnissä

myös Käsityö-
myymälä

Amaliassa.
Myös muita käsintehtyjä puukkoja,
kirveitä, koukkuja ym.

Ruskaretkelle
Syötteelle!

Syötteen alueen yrittäjät,
Syötteen kyläyhdistys ja Pu-
dasjärven kaupunki järjestä-
vät lauantaina 18.9 Syötteel-
lä Ruskamarkkinat ja samas-
sa yhteydessä Jättikirppik-
sen. Samana päivänä järjeste-
tään myös juoksutapahtuma
Huippukymppi.

Markkinat pidetään Safa-
ritalon edustalla Romekieva-
rintie 4:ssä, josta myös Huip-
pukympin lähtö tapahtuu.
Markkinat alkavat klo 10 ja
juoksu lähtee klo 14.00. Lisäk-
si on Hotelli Iso-Syötteellä klo
13 zumbaa.

Markkinoille tavoitellaan
yleisöä niin Pudasjärveltä
kuin ympäristökunnistakin.
Tavoitteena on että alueelle
saataisiin runsaasti ruskaret-
keläisiä koko viikonlopuksi.

Ruskamarkkinat, Jättikirppis
ja Huippukymppi Syötteellä

Samana viikonloppuna Syö-
teCaravanissa järjestetään
RuskaTreffit karavaanareille.
Ohjelmassa on mm. kara-
okea, kilpailuja sekä poro-
keittoa lauantaina.

Yksi keskeinen Syötteen
alueen matkailun kehittämis-
tavoite on tapahtumat. Erilai-
silla tapahtumilla pyritään
jatkossa saamaan asiakkaita
alueelle ympäri vuoden.

Markkinatapahtuman
avaa kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila, juontajana
toimii viihdealan monitomi-
mies Eero Schroderus Suo-
mussalmelta sekä vieraita
paikanpäällä ilahduttaa mm.
Kuopion asuntomessuilla
valtakunnan kuuluisuutta
saanut Mammutti.

Alkuviikkoon mennessä
markkinoille oli ilmoittautu-
nut seuraavat markkinamyy-
jät.:
- MTA Sarviseppä
- Karhupaja
- Kynttilätalo
- Lauri Pähtilä (talot ja
  kalusteet)
- Puupapat
- Alpo Simonen
- Vaaran Paja
- Wattivanu
- Syötteen kyläyhdistys
- Oriflame
- Heikki Lapinlampi
- Martta Iinatti
- Kirppismyyjiä

Lisätietoja:
Syötteen luontokeskus
Erätie 1, 93280 Syöte
puh. 0205 64 6550
www.luontoon.fi/syote
www. retkikartta.fi

Markkinapaikkoja ja kirppu-
toripaikkoja on vielä jäljel-
lä. Niitä voi tiedustella ja va-
rata puh 040 717 5034.
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– Kesän aikana keräämme
välityksessämme olevista
palveluista kuten majoitus-
kohteista ja ohjelmapalve-
luista ajantasaiset tiedot ja
sovimme kohteiden seuraa-
van talvikauden hinnoitte-
lusta omistaja-asiakkaiden
kanssa. Kun meilläkin on
välityksessä valtaosa Syöt-
teen kaupallisesta kapasi-

Talvi tulee,
oletko valmis?
Syötteen keskusvaraamossa Pudasjärven Matkailu Oy:ssä ele-
tään kiireisiä aikoja. – Varaamon toiminta on sesonkiin nähden
hyvin etupainotteista. Nyt myydään joulun, uuden vuoden ja
tietysti hiihtolomien majoituspalveluja jo täyttä häkää, kertoo
keskusvaraamon toimistopäällikkö Paula Paukkeri.

teetista - monen sadan pää-
miehen yhteensä 2.000 vuo-
depaikkaa - on trafiikki mel-
koinen.

Hintojen lisäksi Syötteen
keskusvaraamossa päivite-
tään kesän aikana majoitus-
kohteiden varustelua ja kun-
toa sekä uusitaan tuotevalo-
kuvauksia.-

– Nyt syksyllä alamme

työstää printtiesitettämme ja
tarkistaa eri nettiportaaleissa
olevia syys- ja talvisivusto-
jamme kuntoon. Portaaleissa
talven tuotetiedot ovat usein
suomen lisäksi englannin ja
venäjän kielellä, joten työtä
riittää.

Keskusvaraamon varaus-
järjestelmä on aidosti reaali-
aikainen, mikä tarkoittaa sitä,
että asiakas pääsee kotiko-
neeltaan tekemään suoraan
vapaasta kapasiteetista vara-
uksen järjestelmästään ja saa
samantien heti vahvistuksen
varaukseensa.

Syötteen keskusvaraamon kautta voi varata suoraan netissä majoituksen noin 2000
vuodepaikan valikoimasta. Vuokrattavista mökeistä moni on yksityisomistuksessa. Ne
on jätetty keskusvaraamon vuokrattavaksi silloin, kun omistaja ei itse ole paikalla.

Perhelomilla lumessa on kiva
temmeltää, voi vaikka hypätä
puusta, kun alla on pehmeä ja
paksu lumihanki.

– Tähän olemme nyt ensi
talveksi tuomassa myös safa-
rivaraukset eli järjestelmä tar-
joaa asiakkaalle lisäpalvelu-
na varattavaksi majoituksen
lisäksi viikko-ohjelman ret-
kiä. Järjestelmän kielet ovat
suomi ja englanti, käännäm-
me varattavien tuotteiden
kuvaukset myös venäjäksi,
Paukkeri esittelee.

 - Nyt kesälomakauden
mentyä asiakkaat varaavat jo
joulu- ja hiihtolomiaan. Täs-
säkin pätee sama vanha sään-
tö “nopeat syövät hitaat”, eli
jos haluaa talvilomalleen hy-

vätasoisen majoituksen lähel-
tä rinne- ym. palveluja, kan-
nattaa varata etenkin seson-
gin “piikkiajat” mahdollisim-
man pian. Tällä hetkellä
teemme kovasti töitä venä-
läisten suuntaan ja uskomme
kasvattavamme sieltä Uuden
Vuoden sesongiksi saapuvi-
en matkailijoiden yöpymis-
vuorokausimäärää. Valtaosa
venäläisturisteista tulee alu-
eelle meidän kautta, kertoo
Paula Paukkeri.

Syötteen keskusvaraa-
mossa odotetaan mielenkiin-
nolla, miten paljon uusi teko-

järvi aikaistaa lumetustöitä
ja sitä kautta rinteiden avaa-
misaikataulua. Jo nyt asiak-
kailta on tullut myös kyse-
lyjä, milloin ensilumen latu
arvioidaan olevan auki.

– Kauden aikaistamisella
on erittäin suuri merkitys
alueemme kaupallisen ma-
joituskapasiteetin käyttöön
ja siten myös meidän tulok-
selle. Odotamme pikaisesti
pikkupakkasia, olemme taas
valmiita runsaslumisen tal-
ven tuloon, kerrotaan Pu-
dasjärven Matkailusta. (el)

Syötteen keskusvaraamo Pudasjärven Matkailu Oy
keskusvaraamo@isosyote.fi
www.syote.net OnLine varaukset 24 h
matkailualueen sivut: www.syote.fi

SyöteCaravan avasi porttin-
sa kesän jälkeen 3.9 ja samal-
la avautui myös ravintola
Pärjänkievari. Yli 50 kara-
vaanaria saapui paikalle jo
ensimmäisenä viikonloppu-
na. Asiakkaita hemmotteli
erittäin kaunis syyssää. Kai-
ken kaikkiaan asiakasmää-
rä on voimakkaassa kasvus-
sa edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Tämä on erittäin posi-
tiivinen asia, sanoo Syöte-

SyöteCaravaniin tulossa aktiivinen talvikausi

Caravanin isäntä Pekka Kim-
pimäki. Olemme tehneet ak-
tiivista markkinointityötä
vaunuilijoiden keskuudessa
ja tämä näyttää tuovan tulos-
ta.

Kasvava asiakasmäärä
asettaa paineita ja haasteita
toiminnan kehittämiseen.
Haluamme, että asiakkaat
ovat tyytyväisiä ja viihtyisi-
vät Syötteellä mahdollisim-
man paljon. Tämän vuoksi

tulevalla kaudella on aktii-
vista toimintaa.
Ensimmäisenä järjestämme
RuskaTreffit syyskuun 17-19
päivinä Tällöin houkuttelem-
me paikalle myös ns. viikon-
loppukävijöitä. Ohjelmassa
mm. taitoajokilpailu polku-
autoilla. Kisassa on omat sar-
jat lapsille, naisille ja miehil-
le. Tarjolla on tietysti myös
porokeittoa,  karaokea ym.
hauskaa yhteistä tekemistä.

Pitkin talvikautta järjes-
tämme myös erilaisia teema-
iltoja. Luvassa on muun mu-
assa tutustumismatka viinien
maailmaan sekä eri maiden
ruokakulttuureihin. Luon-
nollisesti on tulossa myös
perinteiset talvikauden ava-
jaiset sekä pikkujoulut.

Pärjänkievari on alkukau-
den avoinna viikonloppuisin
perjantaista sunnuntaihin.
Perjantaina ja lauantaina pal-

velemme aina klo 02 saakka.
Joka viikonloppu toisena il-
tana on Karaoke. Uudistettu
karaoke kappalevalikoimam-
me sisältää yli 1400 kappalet-
ta ikivihreistä uusimpiin hit-
teihin. Olemme uudistaneet
Legenda ravintolaamme, sin-
ne on rakennettu Karjala pubi
jossa karaokea voi laulella
vaikka jo alkuillasta.

Ja yksi asia joka ehdotto-
masti säilyy, on karkkibingo.

Joka lauantai klo 19 järjestäm-
me kaikille lapsille ja lapsen-
mielisille karkkibingon. Tän-
ne ovat kaikki tervetulleita.

Koulujen syyslomalla Pär-
jänkievari on avoinna joka
päivä. Tällöin järjestetään
päivittäin ohjelmaa lapsille ja
tiedossa on muun muassa
Pärjän Formulakisoja.

-Pärjänkievari on mitä
parhain paikka järjestää
myös pikkujouluja. Ravinto-
latilamme mahdollistavat
tunnelmallisen tilaisuuden
niin pienille kuin isommille-
kin ryhmille. Rakennamme
tilauksesta asiakkaiden halu-
aman pikkujoulukokonai-
suuden. Tätä kannattaa ky-
syä.

Tervetuloa Pärjänkieva-
riin ja SyöteCaravaniin. Ta-
varamerkkimme on rento ja
mutkaton tunnelma, toivot-
taa Pekka Kimpimäki. (ht)

SyöteCaravaanin vaunualueelle
on tullut jo runsaasti vaunuja.
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Ensi talvena rakennetaan taas
lapsille seikkailulinnoja Iso-
Syötteen Lumimaahan, lupaa
rinneyrittäjä Tarja Terentjeff.

– Viime talvena osoittau-
tui meille itsellekin yllätyk-
seksi, miten todella valtavan
lasten suosion se saavutti.
Nimenomaan pienille lapsil-
le elikkä alta 10-vuotialle se
oli todella suosittu alue, Tar-
ja kertoo itsekin Lasten Lumi-
maan suosiota hämmästel-
len.

– Oli ihana katsoa lasten

Hiihtokeskus Iso-Syöte odottaa huippuvuotta:

Lasten lumimaassa
mielikuvitus pääsee irti

iloisia ilmeitä ja sitä lasten
määrää, mitä siellä pakkas-
päivänäkin pyöri. Itsekin tuli
hyvälle mielelle, kun katseli
lasten touhua. Se oli sitä van-
han ajan lumessa peuhaamis-
ta. Ei aina tarvitse olla hieno-
ja laitteita ja vempaimia, joil-
la lasta viihdytetään, vaan
ihan lumesta tekemällä ja lu-
messa tekemässä - se on sitä
vanhan ajan mukavaa tou-
hua.

Iso-Syötteen Luminen
seikkailulinna on pienten las-

ten suosiossa. Viime talvena
sen vieressä oli hoijakka ja
ihka oikeita poroja aitaukses-
saan - ja tietenkin myös las-
ten laskettelurinne. Liikkuipa
lapsi suksilla tai ilman, Lumi-
maassa riittää lapselle teke-
mistä. Myös tulevana kaute-
na Lumimaa on olennainen
osa Iso-Syötteen tapahtuma-
ympäristöä.

Esko Leipälä

Luminen seikkai-
lulinna saa lasten
mielikuvituksen
liikkeelle. Niitä
touhuja katsel-
lessa vanhakin jo
nuortuu.

Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy on
valmistautunut palvelemaan
asiakkaitaan kohta alkavalla
talvikaudella entistäkin pa-
remmin. Kuluneen kesän ai-
kana se on muun muassa
muokannut rinteitään ja pa-
rantanut lumetusjärjestel-
määnsä.

Yhtiön toimitusjohtajan
Jorma Terentjeffin mukaan
odotukset tulevaa talvea koh-
taan ovat korkealla. Hän en-
nakoi siitä muodostuvan jopa
kaikkien aikojen parhaan.

-Toissavuosi oli oikein
hyvä ja viime vuosi kohtuul-
linen. Se jäi kohtuulliseksi,
koska kolmen kuukauden
ajan oli hirveät pakkaset. Nyt
odotuksemme ja näkymäm-
me ovat hyvinkin myöntei-
set, hän sanoo.

Terentjeff uskoo, että en-

Rinteitä muokattu ja
lumetusjärjestelmää
parannettu

simmäiset rinteet Isolla-Syöt-
teellä saadaan avattua loka-
kuun loppupuolen ja marras-
kuun puolivälin välisenä ai-
kana. Paljon riippuu kuiten-
kin säästä. Alkutalvesta kei-
nolumi on tärkeää, mutta
myös rinteiden lumettami-
nen tykkilumella vaatii parin
viikon mittaista kunnon pak-
kasjaksoa.

Luppovesi
tehostaa lumetusta
Syötteelle rakennettuun teko-
järvi Luppoveteen – joka val-
mistui kesäkuussa – toimitus-
johtaja Terentjeff on erittäin
tyytyväinen. Hiihtokeskus
saa jatkossa vettä tekojärves-
tä lumettaakseen ensilumen
ladun ja sekä tehostaakseen
perherinteidensä lumetusta.
Lisäksi Luppoveden rakenta-

Iso-Syötteen Lumimaassa voi seurata porojen ateriointia ihan läheltä.

misen yhteydessä ylös kaivet-
tua maata on käytetty tuhan-
sia kuutiometrejä rinteiden
muokkaamiseen.

-Olemme muokanneet ja
laajentaneet etenkin ykkös-
rinnettä ja skeittiparkkia, ker-
too Terentjeff.

 Vieläkin parempaa on lu-
vassa: ensi kesänä Hiihtokes-
kus Iso-Syöte suunnittelee
remontoivansa lumetusjär-
jestelmänsä perusteellisesti
muun muassa rakentamalla
siihen paineenkorottajan.
Uusittu järjestelmä on näillä
näkymin käytössä vuoden
kuluttua. Tällöin muidenkin
kuin ykkösrinteen ja perhe-
rinteiden lumettaminen te-
hostuu huomattavasti.

Kari Arokylä

Syötteen rinteiden lähialueelle ja hie-
man kauemmas on kaavoitettu tont-
teja perheitä silmälläpitäen. Aurinko-
kallio on yksi näistä alueista. Se sijait-
see noin kaksi kilometriä Pikkusyöt-
teeltä ja vajaa kuusi km Iso-Syötteen
rinteiltä ja lipunmyynnistä. Uimaran-
nalle on matkaa noin 500 m. Valaistu
latu lähtee tonttien vierestä ja peik-
kopolku kulkee myös lähimaastossa.
Aurinkokalliolta avautuu upeat maise-
mat. Osa tonteista on jo rakennettu,
mutta tontteja on vielä runsaasti
myynnissä. Tonteilla on rakennusoike-
utta 60-300 m2.
Tonttien esittelijänä ja myyjänä toimii
kiinteistönvälittäjä Tuula Kuivala, joka
on mukana myös Ruskamarkkinoilla.
-Minulla on myös mahdollisuus etsiä
loma-asunnon rakennuttamiseen  yh-
teistyökumppaneita, jotka voivat ra-
kentaa avaimet käteen periaatteella.
Näin asiakas saa haluamansa vaivat-
tomasti.

Tuula Kuivala
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Kaupanvahvistaja
p. 040 861 1613

Päivi Kärenaho
Myyntineuvottelija
P. 040 769 5758

Myynnissä upeita tontteja
Syötteellä Aurinkokallion
alueella. Ota yhteyttä.

•Pihatyöt •Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
• Metsurintyöt
•Sukututkimusta

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058 •matti@vaylanhelmi.fi  • www.vaylanhelmi.fi

Muista koti-
talousvähennys

Eräopas-
palvelut

Matti Puolakanaho
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Kelkkasafarien lisäksi ohjelmatarjontaan tulee myös
muuntyyppisiä safareita ja värikuulapelejä.

Reijo Väisänen, Iso-Syötteen Matkailu:

Paikallista ruokaa, totta kai

Reijo Väisänen palvelemassa asiakkaita Safaritalolla. Hän kertoi Ravintola Revontu-
len ruokalistan kehittyvän ja heidän kauttaan vuokrattavien mökkien määrän olevan
nousussa.

Safaritalon Ravintola Revon-
tulessa menu menee uusiksi.
Jatkossa siellä saa vain itse
omassa keittiössä tehtyä ko-
tiruokaa, joka on tehty lähi-
tuottajien raaka-aineista.

– Me panostetaan lähiruo-
kaan. Kaikki tehdään kaikki
itse lähiseudulta hankituista
raaka-aineista, Reijo Väisä-
nen Iso-Syötteen Matkailun
Oy:n Ravintola Revontulesta
vakuuttaa.  Talvimenu julkis-
tetaan lokakuun alusta.

 Perunat ja kasvikset tule-
vat Revontuleen paikallisilta
sopimusviljelijöiltä, kalat lä-
hiseudun kalastajilta ja, lam-

paan- ja häränliha Pudasjär-
veltä tai lähikunnista. Einek-
siä Revontulessa ei käytetä.

Revontuli muuttuu ruoka-
ravintola- ja pizzeriatyyppi-
seksi, ja esiintyjät jäävät pois.

Mökkivuokraus
laajenee
Iso-Syötteen Matkailun väli-
tettävissä oleva vuokramök-
kien määrä lisääntyy, ja uu-
sia kohteita otetaan välitettä-
väksi kaiken aikaa. Väisänen
arvioi mökkien määrän nou-
sevan lähiaikoina viiteen-
kymmeneen.

– Mökkivalikoima on laajen-
tunut entuudestaan. Me voi-
daan tarjota hyvin erilaisia
mökkejä Syötteen alueella.
Välitykseen on tullut kaiken-
laisia, isoja ja pieniä.

Vuokravälitykseen on vii-
me aikoina tullut paljon mök-
kejä, joiden omistajat asuvat
niissä vain ajoittain. Muina
aikoina ne ovat kenen tahan-
sa vuokrattavissa. Iso-Syöt-
teen Matkailu toimii vuokra-
mökkien suhteen täyden pal-
velun periaatteella, eli se
huoltaa ja ylläpitää mökit
vuokrausaikana ja pitää huo-
len myös niiden markkinoin-
nista ja nettivarauksista.

Yrityksen ohjelmapalve-
luihin on lisätty ihan uutena
Paint Ball -värikuulapyssy-
pelit. Sentyyppisiä elämyksiä
ja jännitystä Syötteellä ei ai-
emmin ole ollutkaan tarjolla.
Iso-Syötteen Matkailun ohjel-
maan lisätään myös erityyp-
pisten safarien tarjontaa.

Esko Leipälä

Energiataloutta rinteisiin
– Viherajattelutapa vaikuttaa
meilläkin. Ajatellaan, missä
pystytään säästämään ja teke-
mään asioita toisella tavalla,
Hiihtokeskus Iso-Syötteen
yrittäjä Tarja Terentjeff ku-
vailee yhtiön viime aikojen
investointeja. Tavoitteena on
ollut entistä energiataloudel-
lisemmat ratkaisut.

Rinteiden valaistus on
uusittu. Lampputyyppiä
vaihtamalla valoteho on saa-
tu suuremmaksi, samalla kun
sähkönkulutus on saatu pu-
ristetuksi pienemmäksi.

Lumilautaparkin pohjan
uudelleenmuotoiluun on
käytetty Luppoveden alueel-
ta siirrettyjä järven pohjamai-
ta. Niistä on rakennettu hyp-
pyreitä ja uusia muotoja, jot-
ka ennen rakennettiin luon-
nonlumesta tai lumettamalla.

Samalla laskettelurinteen ki-
vikkorakkaa on peitetty ja
tasoitettu.

Paikoin rinteeseen tarvit-
tiin jopa yli metrin lumiker-
ros luonnonlumesta tai kei-
nolumesta, jotta rinne olisi
saatu laskettavaan kuntoon.
– Ennen hyppyreitä ja bokse-
ja tehtiin lumesta. Nyt ne teh-
dään maamuodostumina.
Käytännössä lumetus on nyt
kuin täytekakun kuorrutta-
mista. Pistetään vain ohut
kuorrutus päälle, Tarja Te-
rentjeff kuvailee.

Energiansäästö myös lu-
metuksen osalta on huomat-
tava, kun rinteiden kunnos-
sapitoon riittää aiempaa vä-
häisempi kuutiomäärä keino-
lunta.

Luppoveden maamassat
palvelevat vielä pitkään raa-

ka-aineena laskettelurintei-
den muokkaamiseksi. Vähin
erin Luppoveden pohjamai-
den nykyiset läjitysalueet ka-
toavat hyötykäyttöön. Suun-
nitelmissa on rakentaa niistä
mm. vastamäkiä rinteisiin ja
elementtejä Lumimaahan.

Parkkia kehitetään,
hissilinjat entisellään
Puuterilaskijoiden eli Free
Ride -laskettelijoiden pyyn-
nöstä umpimetsää avoimien
rinteiden reuna-alueilla on
harvennettu. Vuosittain tam-
mikuussa Syötteellä on ollut
isot puuterilaskijoiden kisat.
Metsää harvennettiin kisa-
osallistujien toivomuksesta.

Joidenkin asiakkaiden
mielestä puut hissiuran mo-
lemmin puolin olisivat myös
joutaneet kaadettaviksi. Sitä

ei kuitenkaan tule tapahtu-
maan. – Hissilinjat ja puusto
niiden lähellä on säilytetty
ennallaan. Niissä pitää olla
tuulensuojat, että ihmiset tar-
kenevat tuulisellakin säällä
nousta ylös, ja toisaalta että
pystytään hissejä pyörittä-
määnkin, Terentjeff  kertoo.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen
tulevan kauden kehityskoh-
teina etusijalla ovat lumilau-
taparkki, ykkösrinne ja per-
herinne. Isoja juttuja on tulos-
sa myös hiihtokeskuksen net-
tipalveluihin, mutta niistä
yhtiö kertoo, kun tuotteiden
lanseeraaminen on ajankoh-
taista.

Teksti Esko Leipälä
Kuvat Tarja Terentjeff

Hissiuraa reunustava puusto antaa talvella tuulensuo-
jaa laskettelijoille.

Luppoveden pohjamaista tehdään Syötteen rinteille monenmoista mukavaa.  Muutamassa vuodessa maat on
hyödynnetty rinteiden kunnostamiseen ja kehittämiseen.
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Viime vuonna avattu noin 16
kilometrin mönkijäreitti sai
todella hyvän vastaanoton jo
ensimmäisenä ajosyksynään.
Reittiä on sen jälkeen käytet-
ty ahkerasti ja suosio näyttää-
kin nousevan koko ajan. Osa-
syinä ovat varmaankin sen
sijoittuminen rauhalliseen
ympäristöön kauas muista
toiminnoista ja monipuoli-
seen maastoon.  Toki mönki-
jämäärän kasvu ja innostus
ajamiseen maastossa vaikut-
taa lajin suosioon.

Mönkijäreitille pääsin aja-

Mönkkärireitti ahkerassa käytössä
Syötteen alueen tapahtuma- ja aktiviteet-

titarjonta on juuri tähän aikaan erittäin
laaja. Matkailija ja/tai paikkakuntalainen
voi valita itselleen sopivan tavan nauttia

Syötteen kauniista luonnosta.

Kettutupa toimii verrattomana tauko- ja virkistyspaikkana, jonne mönkkärireitiltä on
kiva poiketa.

maan pari viikkoa sitten kun
kempeleläinen Elektrometalli
Oy oli virkistysviikonlopuk-
si varannut mönkkärisafarin
Hotelli Iso-Syötteeltä. Safa-
riin kuului noin kolmen tun-
nin ajo sisältäen keittolou-
naan nokipannukahveilla.

Aamukymmeneltä otimme
Juha Kuukasjärven kanssa
vieraat vastaan ja saman tien
alkoi ajovarusteiden päälle
pukeminen.

Lyhyen ajo-opastuksen
jälkeen ajoimme tietä pitkin
nätissä jonossa reitin alkupis-

teeseen, eli Iso-Syötteen- ja
Romekievarinteiden risteyk-
seen, josta jatkoimme kohti
Kettutupaa. Reitillä oli jo yksi
kosteampi kohta, missä kul-
jettajien taidot joutuivat en-
simmäisen kerran koetuksel-
le. Kettutuvalle päästyämme
jaoimme porukan kahtia. Toi-
nen osa jäi tulien tekoon ja
ruokailemaan, toinen opas-
tuksellani ajamaan lenkin,
jonka reitti oli vaihteleva sekä
maisemaltaan, että vaikeu-
deltaan. Oli kuivaa hiekka-
kangasta, kivikkoa ja myös
rämettä, jossa kuskit saivat
pistää ajotaitonsa peliin pääs-
täkseen paikoin hyvinkin ve-
telissä ja liukkaissa urista
eteenpäin. Tässä vaiheessa
opas saattoi ehkä joutua aut-
tamaankin reitillä pysymises-
sä ja tuuppaamaan eteen-
päin.

Reilun tunnin päästä
olimme kiertäneet sovitun
lenkin ja palanneet Kettutu-
valle, jossa puolikas ryhmä-
läisistä jo kylläisinä odotteli.
Jonkun verran huvittuneita
kommentteja saatiin rapaisis-
ta asuistamme. Ajoimme jäl-
kimmäisen ryhmän kanssa
saman lenkin, mutta nyt osa-
sin valita paremmat ajolinjat,
joten suurempia kiinnijoutu-
misia ei sattunut. Toki järjes-
tin heillekin kostean paikan
ajoharjoitusta. Kettutuvalle
päästyämme lähdimmekin
kohti Iso-Syötteen huippua ja

mönkijöiden pesupaikkaa.
Asiakkaat vaikuttivat

hyvin tyytyväisiltä retkeen
ja tuntuivat olevan hyvin
halukkaita menemään sau-
naan varusteiden luovu-
tuksen jälkeen.

Tulevana lauantaina on
noin viiden tunnin pati-
kointiretki Syötteen upeas-
sa maastossa lähes neljän-

kymmenen Imatralta tulevan
ruskaretkeilijän kanssa.

Mukavaa syksyä kaikille – ja
nauttikaa luonnosta!
Matti Puolakanaho
erä- ja luonto-opas

Reitillä oli vaativiakin kohtia, jossa kuljettajan taidot jou-
tuivat koetukselle.

Kipinän kylällä otettiin en-
nakkolähtö Pudasjärven
kaupungin haastamaan
“hihat heilumaan” ympä-
ristötalkoisiin.

Perjantaina 10.9 joukko
kyläläisiä kokoontui Iijoen
rannalla olevalle kalastus-
keskukselle ja he raivasivat
alueen vesakoista siistiin
kuntoon. Keskusteluissa
kyläläiset toivoivat, että ka-
lastuskeskuksen alue tulisi
saattaa valmiiksi saunoi-
neen ja venevalkamoineen
ja muutenkin keskuksen
imagoa parantaa kalastajia

Yhteiskuvassa ovat Anja Kokko, Martti Kokko, Tiina Haapakoski ja tyttäret Anni, Siiri ja Runni sekä Matti Sarajärvi,
Jussi Pirnes, Erkki Timonen, Niko Penttilä, Tuomo Paukkeri, Reino Ruottinen sekä kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Jukka Vähkyrä.

Anni Haapakoski oli nuorin raivaustalkoisiin osallistuja.

ja retkeilijöitä paremmin palve-
levaksi. Käytön kannalta olisi
kyläläisten mielestä välttämä-
töntä, että avain olisi saatavil-
la jossakin paikassa Kipinän
kylällä. Nykyisin avain täytyy
hakea joka kerta kaupungin
talolta, jonne on matkaa 30 km
ja avain pitää hakea virka-aika-
na. Raivaustalkoita jatketaan
keskiviikkona 22.9 klo 17, tie-
dotti kylätoimikunnan pu-
heenjohtaja Jukka Vähkyrä.

Teksti ja kuvat
Matti Vuolteenaho

Kipinän kalasatamassa ympäristötalkootKipinän kalasatamassa ympäristötalkoot

Kipinän kylällä otettiin ennakkolähtö kaupungin ympä-
ristötalkoot haasteeseen.

Vesakon raivauksesta saadulla työn tuloksella saatiin
näyttävät tulet Iijoen rannalle.
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PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
PUH. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399

9900

Saimme erän 
EINHELL POLTTOMOOTTORI 
TRIMMERI 
0,75kw

BETAX 
SÄHKÖSAHA 
2000w 
laippa 14”
109,00

EINHELL 
SÄHKÖSAHA 
1800w 

laippa 16”

EINHELL 
MOOTTORISAHA
1,2kw 

laippa 14”

ELECTRO GEAR 
RAKENNUSLÄMMITIN 
2kw 

astia

PAKKASNESTE 
- 100% 

- 10L

ERIKOISVALOPETROOLI 
10L

astia

ELECTRO GEAR 
PAKKASVAHTI 
200W

ELRAM 
PÖLYNIMURI 
1800w

ELRAM 
MIKROAALTOUUNI 
700w

UUTUUS EINHELL PÖYTÄSIRKKELI 
800w 

7900

EINHELL 
LAATTALEIKKURI 

600w 

900w

EINHELL 
KUVIOSAHA 
400w 

EINHELL 
SAHANTERÄN 
TEROITUSLAITE 
110w 
Terät 90-350mm

EINHELL 
LAMINAATTISAHA 
860w

EINHELL 
YHDISTELMÄSAHA 
1800w 

EINHELL 
PIENOISPORASETTI 
217 osainen

EINHELL 
KULMAHIOMAKONE

EINHELL 
JUOTOSPISTOOLI 
100w

1590

EINHELL 
KATKAISUJIIRISAHA 
1700w

10900 9900

5950

ELECTRO GEAR 
ÖLJYTÄYTTEINEN PATTERI 
- lattia tai seinä kiinnitys 

- 900w

395014900

2490 1995 14900

YDINTÄYTELANKA 
MIC 105 
0,9mm lanka

5950
5950

1950

59000

NARVI 
TAKKA 
9kw

5900

9900

790049503490

18900 19900 3490

14900
2850

3950 8900
850w 

2300w
500w 

EINHELL 
AUTOM. 
KIILLOITUSKONE 
110w
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Syötekeskuksen ohjelmapal-
velut on suunnattu etenkin
nuorille. Tausta suosittuna
leirikouluna ohjaa siten myös
Syötekeskuksen majoituspal-
veluja ja muun ohjelmatar-
jonnan rakennetta, ja tavan-
omaisuus on niistä kaukana.

 – No, kyllähän Syötekes-
kus on aivan epätyypillinen
hotelli. Vasta tänne tultuaan
monet asiakkaat huomaavat
ja hämmästelevät, mitä kaik-
kea täällä on tarjolla, Syöte-
keskus-hotellin johtaja Heidi
Pagani kertoo.

Jo yksin hotellin huone-

Ei mitään uutta Pikku-Syötteellä, paitsi…

Ohjelmaa ja majoitusta joka makuun
Ensi talven ohjelma Syötekeskuksessa

Pikku-Syötteellä menee samaa rataa kuin
viime vuonna. Jos vaikka järjestäjille se
on kaikki tuttua ja totuttua, niin mitähän
asiakkaat kautta Suomen ovat asiasta

mieltä? Pikku-Syötteen leirikoulu- ja va-
paa-ajanvieton vaihtoehdot ovat kaikkea

muuta kuin “tavallista”.

tyyppejä on valittavissa
enemmän, mihin hotellimat-
kailija on yleensä tottunut.
Tavallisten kahden hengen
huoneiden lisäksi tarjolla on

Syötekeskuksen hotellista pääsee tutustumaan mm. täh-
titorniin.

saunalliset huoneet, poream-
meelliset huoneet, lapsiper-
heiden suosimia parvihuo-
neita, erityisen tilavia perhe-
huoneita, joissa on oma sau-
na ja keittiö sekä usein täy-
teen buukattuja kerrossänky-
huoneita, joihin nuorisoryh-
mien on tapana majoittua.

Hotellin yhteydessä lä-
hempänä hiihtokeskusta toi-
mii lisäksi retkeilymaja. Siel-
lä keittiö ja WC ovat yhteiset.
Viimeiset kolme vuotta Syö-
tekeskuksen retkeilymajaan
on majoittunut kesäisin run-
saasti ulkomaisia marjanpoi-
mijoita.

Syötekeskuksessa on ma-
joituspalvelujen tarjontaa kir-
jaimellisesti joka makuun ja
hintaluokkaan. Kokoustilaa-
kin löytyy maksimissaan 300
osallistujalle.

Räätälöidyt
ohjelmapalvelut
Monipuoliset puitteet hou-
kuttelevat hotelliin niin eri-
laista asiakaskuntaa, että oh-
jelmatarjonnassa ei ole mi-
tään vakiosapluunaa. Kaikil-
le räätälöidään päiväohjel-
maa toiveiden mukaan. Il-
meisesti siinä on onnistuttu,
sillä tällekin syksylle on tul-
lut ja tulossa myös ryhmiä,

jotka viipyvät Syötteellä
yleensä parista päivästä jopa
viikkoon. Näissä on kilpaur-
heilun harjoitusleiriläisiä,
eläkeläisiä, nuoria skeittipo-
rukoita ja lomaansa viettäviä
perheitä - ja tietysti leirikou-
lulaisia.

Aikuisille sauvakävelyret-
ket ja luonto yleensäkin on
toivelistojen kärjessä, mutta
kyllä heistä riittää kokeilijoi-
ta jopa seinäkiipeilyyn ja kii-
peilyyn Hampusvaaran
luonnonkalliolla.

Tavanomaisempien Syö-
tekeskuksen ohjattujen har-
rastusmahdollisuuksien lista
on pitkä: jousiammuntaa, tai-
depajatoimintaa, valokuva-
usta, tähtitornivierailuja, oh-
jausta luonnossaliikkujan sel-
viytymistaitoihin, retkeilyä,
vaellusta, maastopyöräilyä,
lautanrakentamista ja joen
ylitystä, hätämajoituksen ra-
kentamista luonnossa, kyl-
mältä suojautumista ja tulen
tekoa, lumikenkäretkiä,
moottorikelkkasafareita. Ho-
tellin esite jatkuu tästä eteen-
päin kohdin kirjaimilla jne.

Työpaikkaryhmien valin-
toja ovat leikkimieliset ryh-
mähenkeä kohottavat tiimi-
tehtävärastit ja leikkimieliset
Syötteen talvikisat.

Tämä meinasi jo unohtua:
laskettelurinteet ovat ihan
hotellin nurkan takana. Ne
rinteet on viritetty erityisesti
skeittikansan makuun.

Hotelli Syötekeskuksen
reseptsuunista katsoen kaik-
ki nämä ovat ihan tavallista
ensi kauden tarjontaa. Ei mi-
tään uutta, sanoivat. Oho!

Esko Leipälä

Syötekeskuksessa on majoituspalvelujen tarjontaa kir-
jaimellisesti joka makuun ja hintaluokkaan. Tarjontaan
kuuluu mm. retkeilymajamajoitusta ja huoneita, joissa on
oma sauna tai poreamme.

Seinäkiipeilyä, taidepajoja ja lautanrakentamista ja joen
ylitystä – siinä joitakin Hotelli Syötekeskuksen järjestä-
mistä päiväohjelmista.

Meitä kehotetaan vastuun ottamiseen. Yksilön vastuuta ko-
rostetaan. Yksilönvastuuseen kuuluu vastuu itsestä, mutta en-
tistä enemmän meidän tulisi kantaa vastuuta myös toisista
ihmisistä. Päättäjillä on erityinen vastuu siitä, miten ihminen
eri elämäntilanteissa otetaan huomioon, niin että ihminen
kokee välittämisen tunteen ja näin saa kokea olevansa yhtei-
sen vastuun kantamisen ketjussa mukana.

Tänä päivänä puhutaan paljon nuorten ongelmista. Yksi
vaikein nuoria koskettava asia on työttömyys, johon monesti
liittyy ammattitutkinnon puuttuminen johtuen hyvinkin eri-
laisista syistä. Kun nuori on tarpeeksi kauan ns. joutilaana,
hänellä on vaarana syrjäytyä normaalista elämän rytmistä.
Tässä tilanteessa nuorelle saattaa kasaantua monenlaisia on-
gelmia, velkaantuminen ja jopa suoranainen köyhyys. Liian
usein myös päihteet astuvat hallitsemattomaan rooliin nuo-
ren elämässä. Alkoholi ja huumeet auttavat hetkellisesti kes-
tämään yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä.  Alkoholin ja erityi-
sesti keskioluen käytöstä on tullut niin tavallinen myöskin
nuoria houkutteleva ajankäyttöväline, että heikoimmat se mei-
ninki vie mennessään.

Alkoholituotteiden mainostaminen on median, kauppo-
jen, ja jopa urheilutapahtumien ilmoitteluissa monesti näky-
vimpänä. Keskioluen saatavuus on tehty ruokakaupoissa ja
huoltoasemilla helpommaksi kuin maitopurkin ostaminen.
Julkkikset, niin viihde kuin politiikan puolelta, käyttävät es-

tottomasti alkoholia ja siitä uutisoidaan median sivuilla hy-
väksyvässä hengessä. Vanhemmat ja lasten ja nuorten kanssa
työtä tekevät ostavat häpeilemättä pullonsa samoilta hyllyiltä
yhtä aikaa kuin lapsensa ja oppilaansa limsaa. Kaiken kaikki-
aan: Alkoholi esitetään mainonnassa normaalina, jokapäiväi-
senä virikkeenä. Se tulee lapsille ja perheille vastaan joka pai-
kassa.

Poliittisten päättäjien vastuuseen kuuluu laeilla ja asetuk-
silla suojata ja varjella elämää. Päättäjien käsissä on miten
alkoholia Suomessa mainostetaan, minkälaisella hinnalla sitä
maassamme myydään ja mikä on alkoholijuomien saatavuus
ja saavutettavuus. Poliittisten päättäjien on tiedostettava vas-
tuu miten voimassa oleva alkoholipolitiikka vaikuttaa nuor-
ten ja perheiden elämään. Mikä olisi sittenkin lapsen ja per-
heen kannalta parasta. Selkeät, yksilön parasta tarkoittavat
linjaukset ja päätökset vaativat päättäjiltä vastuun kantamis-
ta ja sitä aitoa välittämistä. Tärkeän asian puolesta pitää us-
kaltaa olla tarvittaessa yleistä mielipidettä vastaankin.

Olemme vanhempina yhdessä läheistemme kanssa tär-
keimpiä henkilöitä kasvattamaan ja ohjaamaan lapsiamme ja
nuoriamme. Oma esimerkkimme on tehokkainta kasvatta-
mista, mutta kuitenkin yhteiskunnan eri rakenteiden on pys-
tyttävä tiedostamaan nykyisen alkoholipolitiikan vaarat ja rea-
goimaan omalta osaltaan lainsäädännön antamilla mahdolli-
suuksilla. Vastuu ja välittäminen on yhteistä.

Elämä on välittämistä ja vastuun kantamistaElämä on välittämistä ja vastuun kantamista
Vesa Riekki
Keskustan
jäsenvaaliehdokas
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Kysy lisää ja tarjous
Pekka Kimpimäki puh. 0400 499 215,
pekka.kimpimaki@easyholiday.fi

Ravintola Pärjänkievari on hyvä
pikkujoulupaikka niin suurille,
kuin pienemmillekin ryhmille.

SyöteCaravanin
Ruskatreffit
17.-19.9.2010

Lauantaina Syötteen 
Ruskamarkkinat ja 
suurkirppis Safari-
talolla klo 10-14.

Pärjänkievarissa perjantai
karaoke tanssiaiset klo 22 alkaen

Lauantaina
- Taitoajakilpailu lapsille ja aikuisille
- Porokeittoa Karpaloravintolassa klo 15
- After-markkinat karaoke klo 16
- Iltamenot hyvän musiikin tahdissa klo 22 alkaen

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte / www.syotecaravan.fi

Pe 17.9. Tanssiorkesteri Ässät.
Disco Snapsibaarissa

La 18.9. Dj musiikki isäntä Tapsa,
Huippukympin iltabileet

Pe 24.9. Tanssiorkesteri Crystal,
Disco Snapsibaarissa

La 25.9. Tanssiorkesteri Crystal,
Disco Snapsibaarissa

JYRKKÄKOSKI
Lauantaina
18.9.2010
klo 20.00-01.00

Tanssilavalla

PÄÄTTÄJÄISET

Roihut ja värivalaistus
puut luovat tunnelmaa
ja maakunnan komein
kokko syttyy saaressa
klo 22.30
Maran karaoke punaises-
sa tuvassa
Diskossa DJ. Tero

ANNIINA
MATTILA LIPPU 13 €

Lavan PARKETTI on
tanssijan unelma

Samaan aikaan lauantain
Syötemarkkinoiden kanssa
järjestetään Huippukymppi-
juoksutapahtuma. Siihen on
ilmoittautunut mukaan jo
runsaat puolensataa osallis-
tujaa, joukossa myös muuta-
mia maamme tunnetuimpia
juoksijoita.

Huippukympissä on omat
sarjansa kilpajuoksijoille ja
kuntoilijoille sekä naisille että
miehille. Se on myös yleisö-
tapahtuma. Reitti lähtee Iso-
Syötteen juurelta Romekieva-
rilta ja päättyy tunturin hui-
pulle Hotelli Iso-Syötteen pi-
halle.

Parasta juoksijaa, joka li-
säksi alittaa matkan tavoite-
ajan, odottaa 1000 euron bo-
nuspalkinto. Muille on jaos-
sa pokaalit ja tunturihotellin
majoituslahjapalkinnot. Ta-
voiteaika naisille on 38min
50sek ja miehille 33min 30sek

Kisa ei tule olemaan juok-
sijalle helppo. Matka on 10
kilometriä, ja se ei vielä hät-
kähdytä, mutta viimeisellä
2,7 kilometrin matkalla ime-
tään mehut kilpailijoista.
Nousua loppuosuudella on
202 metriä ja nousun jyrk-
kyys on paikoin yli 15 astet-
ta. Vastaavaa kisaa ei ole kos-
kaan aiemmin Syötteellä jär-
jestetty.

Kilpasarjassa on mukana
1500 metrillä Suomen paras

Syötteen tonttitarjonta
vahvistuu yhä

Näistä maisemista löytyy luonnonrauhaa, marjamaita, kala-
vesiä ja niiden ääreltä runsaasti uusia tontteja, joille pääsee
rakentamaan jo ensi keväänä. (Kuva: Atte Särkelä)

Huippukympillä kisataan
kilpa- ja kuntosarjoissa
naisjuoksija Mari Järvenpää
ja 3000 metrin esteissä EM-
kisoissa kahdeksanneksi
juossut Janne Ukonmaa.
Muita tunnettuja nimiä ovat
Monika Kinnunen, Maija
Oravamäki ja Kirsi Valasti.

Huippukympin juoksuta-
pahtuman teemana on “nai-
nen ja urheilu”. Juoksuun
osallistuu Suomen naishuip-
pujuoksijoita, jotka kertovat
omasta urheilustaan ja har-
joittelusta. Oheistapahtumat
liittyvät liikuntaan ja hyvin-
vointiin eri tavoin. Paikalla
on muun muassa kehonkoos-
tumusmittausta, tietoa ravin-
nosta, harjoittelusta ja varus-
teista sekä ohjattua kahva-
kuulaharjoittelua.

Huippukymppi on rank-
ka tapahtuma huippukuntoi-
sille. Kun toiset juoksevat to-
sissaan, niin muille järjeste-
tään samaan aikaan kevyttä
ja viihdyttävää muuta nautit-
tavaa ohjelmaa muun muas-
sa zumbaa Hotelli Iso-Syöt-
teellä.

Esko Leipälä

Huippukympissä
on mukana mm.
Mari Järvenpää,
1500 metrillä Suo-
men paras nais-
juoksija. Hän on
menestynyt tasai-
sella maalla, mutta
miten käyneekään
Huippukympissä,
jossa viimeisen 2,7
kilometrin matkalla
nousua on 202
metriä.

Metsähallituksen Laatumaa
ja Pudasjärven kaupunki pa-
nostavat rinta rinnan Syöt-
teen tonttitarjontaan. Kau-
punki on kaavoittanut lisää
tontteja Laatumaalle, ja kau-
pungin omille tonteille Luok-
kavaaraan Iso-Syötteen ja
Pikku-Syötteen välimaastoon
rakennetaan kunnallistek-
niikkaa syksyn aikana tiu-
haan tahtiin.

Tonttikaupoissa Pudasjär-
vi tähtää kunnon palveluky-
kyyn pitkin talvea. -– Silloin
kun ihmiset kulkee siellä pai-
kan päällä, silloin kysyntä on
kovimmillaan. Heti kun hiih-
tolomat alkavat, niin silloin
meillä pitää olla palveluval-
miutta, ja viimeistään silloin

myyntiorganisaation pitää
olla hiottu kuntoon, Pudas-
järven kaavoitusinsinööri
Markku Mattinen selvittää.

 Perusedellytyksiä tontti-
kaupoissa on mm. valmis
kunnallistekniikka, niin että
asiakas pääsee rakentamaan
mahdollisimman pian tontti-
kaupat tehtyään.

Metsähallituksen Laatu-
maan tonteilla Ollukassa
kunnallistekniikan rakenta-
minen on jo käynnissä, ja ra-
kentamaan pääsee ensi ke-
väänä. Ollukka 1 oli myyn-
nissä viime keväänä. Nyt alu-
eelle kaavoitetaan vielä lisää
tontteja jo myyntiin ilmoitet-
tujen tonttien lisäksi. Uusilta
tonteilta linnuntietä rinteisiin

on matkaa noin 600 metriä.
Lyhyt etäisyys hiihtokes-

kuksesta helpottaa myös ton-
teille rakennettavien talojen
vuokraamista. Kysyntää yk-
sityisten omistuksessa olevil-
le kaikentasoisille vuokramö-
keille on, kerrotaan Pudasjär-
ven Matkailu Oy:n Syötteen
keskusvaraamosta.

Laatumaalla on vielä tont-
teja myös Riihikummussa ja
Pytkynharjussa puolenkym-
menen kilometrin päässä
hiihtokeskuksesta. Sinne
asukkaita vetää läheiset lam-
met, harju ja luontoreitit.

Myös yksityisten tonttitar-
jonta Syötteellä on vilkastu-
maan päin. Muun muassa
jonkin matkaa Pikku-Syöt-

teestä itään Särkiperän Au-
rinkokalliolla on myynnissä
Kelosyötteen tontteja. Ympä-
rillä on tammukkapuroja,
kalaisa ja kirkasvetinen Ko-
valampi sekä runsastuottoi-
set mustikka-, puolukka- ja
hillamaat.

Kelosyötteen yksi puhe-
mies on Atte Särkelä, jonka
Kotakahvia on nähtävyys it-
sessään. Siellä voi tutustua
mm. Syötteen korukivistä
tehtyihin koruihin, ja ehkäpä
jokunen korukivien löytö-
paikkakin siellä käydessä sa-
malla paljastuu.

Esko Leipälä
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Kurenalan paikallisyhdistys, - naisosasto ja Keskustanuoret

Kiinteä äänestyspaikka Kauppatie 3 (ent. Koillistelen tila)
pe. 17.9. klo 14.00 – 16.00, la 18.9. klo 14.00 – 16.00 ja  
su. 19.9. klo 16.00 – 18.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.

Hetekylän paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Hetekyläntie 895B,   
su. 19.9. klo 17.00 – 18.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.

Puhoksen paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Puhosniementie 77,   
su. 19.9. klo 17.00 – 18.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.

Sarakylän paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Sarakylän koulu,    
su. 19.9. klo 13.00 – 16.00. Äänestys kiertävänä 17.-19.9.  
Kouvan -, Ruuhensuon -, Pisteen – ja Sarakylän alueella.

Seulan paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Katajantie 20,    
su. 19.9. klo 17.00 – 18.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.

Rytingin paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Rytingin kyläkaupan pihalla,   
su. 19.9. klo 9.00 – 10.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.

Kollajan paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Ouluntie 1377A,    
su. 19.9. klo 13.00 – 14.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.

Sotkajärven paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Puolangantie 227,    
su. 19.9. klo 17.00 – 18.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.

Korpisen paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Korpisen maitolaituri, su. 19.9.  
klo 9.00 – 10.30 ja Jaurakan infotaulun luona klo 10.35 – 12.05.

Kuren paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Kuren kylätalo, pe. 17.9. klo 19.00 – 
20.00. Äänestys kiertävänä pe. 17.9. klo 15.00 – 19.00.

Siuruan paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Raimo Prittisellä, su. 19.9.   
klo 17.00 – 18.00. Äänestys kiertävänä pe. 17.9. Aittojärven alue, 
la. 18.9. Ala-Siuruan alue ja su. 19.9. Yli-Siuruan alue.

Ikosenniemen paikallisyhdistys

Äänestys kiertävänä su. 19.9.

Livon paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Livon koululla,    
pe. 17.9. klo 17.00 – 19.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.

Iinattijärven paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Kari Peuraniemellä,   
su. 19.9. klo 15.00 – 16.00. Äänestys hoidetaan myös kiertävänä.
Pärjänsuon paikallisyhdistys

Kiinteä äänestyspaikka Jouni Seppälällä la 18.9. klo 13-15.  
Äänestys suoritetaan mmyös kiertävänä

Muiden paikallisyhdistysten osalta olkaa yhteydessä yhdistyk-

sen puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Suomen Keskustan
jäsenvaalit suoritetaan 

Pudasjärvellä seuraavasti:

Tapio Ojala p. 0400 368 476

Pohjois-Pohjanmaan ja Kes-
ki-Pohjanmaan kylien väki
kokoontuu perjantai-lauan-
taina 24.-25.9 Syötteelle Ho-
telli Syötekeskuksessa Maa-
kunnallisille kyläpäiville.
Kahden maakunnan yhtei-
sessä tapahtumassa tavataan
muita kylien aktiiveja, vaih-
detaan kuulumisia ja poimi-
taan parhaita paloja toisten
kokemuksista myös omalla
kylällä hyödynnettäviksi.

Tänä vuonna kyläpäivien
teemana ovat kylien omat ta-
rinat. Muun muassa televisi-
osta vuosi sitten tv-sarjasta
tuttu Räyringin kylän edus-
tajat Vetelistä kertovat omis-
ta kokemuksistaan. MTV3:n
toimittaja Outi Airola pohtii
kylien näkyvyyttä mediassa
ja kirjailija Matti Mäkelä Jo-
ensuusta tuo oman näkökul-
mansa kylätoimintaan. Poh-
jois-Iin edustajat Anita Sievä-
nen ja Pertti Huovinen kerto-
vat, miten valtakunnallinen
Vuoden kylä 2009 –palkinto
saavutettiin. Paikalle ovat
lupautuneet myös Pohjois-
Pohjanmaan maakuntajohta-
ja Pauli Harju sekä Pudasjär-
ven kaupungin kehittämis-

Kahden maakunnan kylät
kokoontuvat Syötteelle

johtaja Mikko Kälkäjä.
Tarinoiden avulla pyri-

tään levittämään hyviä käy-
täntöjä ja ideoita sekä pohti-
maan, miten väki ja erityisesti
nuoret saataisiin pysymään
maaseudulla.

Pohjois-Pohjanmaan kylät
ry ja Keskipohjalaiset kylät ry
järjestävät Kyläpäivät yhteis-
työssä keskipohjalaisen
HYMY-hankkeen ja pohjois-
pohjalaisen Kipinää Kylille -
hankkeen kanssa.

Miehet viikon
ilman naisia
– miten pärjättiin
Syötteen kyläpäivillä kaksi
kylän edustajaa tulee kerto-
maan Räyringin kylästä, joka
sijaitsee Räyringinjärven ja
Haapajärven ympärillä Vete-
lin kunnassa. Viime syksynä
300 talouden kylä kohtasi
haasteen, jonka jälkeen mi-
kään ei ollut entisellään: siitä
tuli viikon ajaksi kylä ilman
naisia.

Mitä tapahtui, kun naiset
lähtivät ja jättivät miehet hoi-
tamaan viikoksi kotia, lapsia
ja töitään? Sillä aikaa, kun

kylän miehet hikoilivat koti-
töiden kanssa, vaimoväki
rentoutui kylpylälomalla.

-Kahdeksan osainen sarja
“Kylä ilman naisia” näytet-
tiin TV 1:llä vuosi sitten. Olin
osallisena sarjassa, samoin
kuin mieheni. appiukkoni,
vävyni ja tyttärenpoikani. Eli
neljä sukupolvea räyrinkiläi-
siä. Ohjelman tekijät kiinnos-
tuivat kovasti tästä sukupol-
vien määrästä, kertoo kyläak-

tiivi Tuija Saari. Hän kertoi
olleensa loma-aikansa kylpy-
lä Kivitipussa tyttärensä ja
anoppinsa kanssa.

-Meitä oli kaikkiaan 21
naista viikon rentoutumassa,
muistelee Saari. Ohjelma an-
toi Saaren mukaan erittäin
paljon “potkua” kylälle, min-
kä tanssilava on sen jälkeen
remontoitu, näytelmää esitet-
ty täysille saleille yms. (ht)

Jalkapallon nelosdivisioonan Oulun
lohko on yhtä ottelua vaille valmis.
Ensi lauantaina kohtaavat viimei-
sessä ottelussa Kajaanissa Tarmo
ja Ajax. Jo sitä ennen on selvää, että
raahelainen AS Moon nousee ensi
kaudeksi kolmoseen. Sarjasta pu-
toavat OuJK ja raahelainen PaTe.
Viimeksi mainitun lähtö sarjaa
alemmas varmistui, kun Kurenpo-
jat kävi nappaamassa Raahesta pis-
teet maalein 1-3.

FC Kurenpojat kamppaili kau-
den aikana pitkään jopa lohko kär-
kisijoista, mutta muutamat harmit-
tavat tappiot pudottivat elo-syys-
kuussa sijoitusta muutamalla pykä-
lällä. Maalinteko kangerteli koko
kauden ajan ja joukkue teki vain
30 maalia pelaamissaan 18 ottelus-
sa. Toisaalta puolustuksen ja maa-
livahdin varmuutta todistavat pääs-
tetyt 29 maalia. Kahdessa ottelus-
sa oli puolustuksella ongelmia pe-
laajapulan vuoksi. Niinpä niissä vas-
tustajat pääsivät herkuttelemaan
maaleilla. Yleensä ottelut ovat ol-
leet tasaisia ja ratkenneet maalin
erolla puoleen tai toiseen.

Nuorten puolella FC Kurenpo-
jat joutui luopumaan poikien C14
Mestaruussarjasta pelaajapulan
vuoksi elokuussa. Keväällä pelit
olivat sujuneet hyvin ja joukkue oli
lohkossaan toinen. Tyttöjen puolel-
la C15-tytöt sijoittuivat mesta-
ruussarjassaan sijalle 10 yhdellä
voitolla ja kolmella tasapelillä. Jouk-
kue pelasi tasaisia otteluita myös
lohkon kärkijoukkueita vastaan,
mutta rutiinin puute ja epäonni
maalinteossa vaikeuttivat pisteiden
metsästystä.

FC KFC KFC KFC KFC Kurururururenpojaenpojaenpojaenpojaenpojattttt
päätti kaudenpäätti kaudenpäätti kaudenpäätti kaudenpäätti kauden
voitollavoitollavoitollavoitollavoitolla
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Syksyn ensimmäinen yrittä-
jäilta on torstaina 16.9 Poh-
jantähdessä. Illan puhujavie-
ras on Pudasjärvellä 1980-90
luvulla asunut ja kauppa-
alalla työskennellyt Jukka
Niemelä, toimii nykyisin Es-
poossa markkinointi- ja vies-
tintäyrityksen Prepsikka
Oy:n toimitusjohtajana. Pyy-
simme häneltä haastattelua
etukäteen ja viestinnän am-
mattilaisena hän siltä istu-
malta kirjoitti kuulumisiaan
ja tervehdyksen pudasjärvi-
sille, jonka julkaisemme täs-
sä.

-Väittävät täällä Espoossa
ja pääkaupunkiseudulla, että
pohjoisesta tulleet ovat ko-
vempia tekemään töitä. Saat-
taa hyvinkin pitää paikkan-
sa Olin joululomalla 1987
Pentti Juotasniemen K-Mar-
ket Hartsussa täyttämässä
hyllyjä ja kauppa-autoa. Sen
jälkeen olen ollut päivän työt-
tömänä, kiitos Pohjois-Savon
TE-keskuksen rahoitushake-
muksen. Toimettomana en
tosin ollut silloinkaan.

-Käänsin vanhan Datsuni-
ni perävalot Pudasjärvelle
päin vuonna 1995. Sen jäl-
keen olen tehnyt töitä Syd-
neyssä ja Sao Paolossa sekä
yli tusinassa maassa siinä
välillä. Yrittäjänä olen ollut

Yrittäjäillan vierailijan teemana:

Uskoa huomiseen
yli kaksi vuotta, eikä yksi-
kään päivä ole ollut helppo.
Lapsuuteni vuodet Pudasjär-
vellä opettivat siihen, että töi-
tä pitää tehdä ja periksi ei
anneta.

-Mielestäni olen Pudasjär-
velle velkaa enemmän kuin
pystyn yhdessä illassa mak-
samaan takaisin. Siinä missä
etelän miehet kävelevät maa-
han kaatuneen yli, pudasjär-
veläinen auttaa kaverin ylös.
Kuulin, että taantuma on löy-
tänyt Pudasjärvellekin. Siksi
tarjouduin kertomaan selviy-
tymiskeinoja ja oman selviy-
tymistarinani – vähintäänkin
siksi, etteivät muut putoaisi
samoihin kuoppiin. Viisas
kun ei joudu sellaisiin tilan-
teisiin, joista älykäs joutuu
selviytymään. Siinä on vissi
ero.

-Kerron yrittäjäillassa par-
haiksi havaitsemistani ja ko-
kemistani käytännöistä,
kuinka saat äänesi kuuluvil-
le vaikeinakin aikoina. Olen
saanut oppejani Suomen par-
hailta – vain siksi, että olen
pohjoisesta. Pudasjärveltä.
Lisäksi kaadan kuulijoiden
niskaan roppakaupalla uskoa
huomiseen. Se on fakta.

Jukka Niemelä

Metsäkanalintukannat run-
sastuivat linnustajien iloksi
koko maassa ja myös Pudas-
järveläiset metsästäjät ovat
tyytyväisenä panneet merkil-
le kanalintupoikueiden ko-
honneet määrät ja runsaat
poikasmäärät poikueissa.

Perjantaina 10.9 alkanut
kanalintujen metsästys on
erityisen suosittua Koillis-
maan metsästäjien keskuu-
dessa ja laajat valtion selko-
set houkuttelevat metsästäjiä
myös muualta suomesta. Lin-
tukannan nousu yllätti myös
metsästysajoista vastaavat
virkamiehet, jotka jo kevääl-
lä päättivät lyhentää metsäs-
tyskautta kanalintujen osalta.
Oulun piirin alueella metsäs-
tysaikaa lyhennettiin loppu-
kaudesta, jahti loppuu 15.10.
Lapin piirin alueella lyhen-

Metsästyskausi käynnistyi kanalintujen osalta:

Hirvien kaatolupia
ennätykselliset 2330

Kääpäkorven Roope suo-
men pystykorvauros tyyty-
väisenä koiran ja isännän
yhteistyön tuloksena saa-
dusta ukkometso saaliista.

Markkinointi- ja viestintäalan ammattilainen Juk-
ka Niemelä on seuraavan yrittäjäillan  vierailija.

nys oli vieläkin tuntuvampi,
siellä metsästys alkaa 20.9 ja
päättyy 20.10 kestäen pyö-
reästi kuukauden.

Metsästysaikojen päättä-
minen jo keväällä on metsäs-
täjien mielestä väärä ajankoh-
ta, johon toivotaan muutos-
ta. Kanalintukantojen arvi-
oinnissa hyväksi osoittautu-
nut kolmiolaskenta suorite-
taan heinä-elokuun vaihtees-
sa ja vasta silloin on tiedossa
pesinnän onnistuminen ja
metsästettävän kannan suu-
ruus. Lintukantojen hyvästä
noususta huolimatta Pudas-
järven Riistanhoitoyhdistys
suosittelee linnustukseen
malttia, ja toivoo metsästäji-
en noudattavan suositusta,
jonka mukaan saaliskiintiö
olisi kuusi kappaletta kana-
lintuja. Kiintiöstä yksi voisi

olla ns. “havulintu” eli met-
so tai koppelo. Lisäksi met-
sästystä toivotaan suunnatta-
van nuoriin poikalintuihin ja
säästämään tuottavia vanho-
ja lintuja. Soidinmetsästyk-
seen toivotaan erityisesti
malttia ja harkintaa, koska
siinä metsästystavassa vero-
tus kohdistuu kannan säily-
misen kannalta arvokkaim-
paan osaan eli vanhoihin soi-
dinkukkoihin.

Loppukesästä paljon pu-
hetta herättänyt metsähan-
hen metsästyskausikin alkoi
10.9 ja onpa muutama met-
sästäjä hanhenkin reppuun-
sa saanut. Hanhen metsästys-
aikaahan riistanhoitopiiri
siirsi perinteisestä 20.8 alka-
maan samaan aikaan kana-
lintujen kanssa.

Syyskuun viimeisenä lau-

antaina alkava hirvijahti on
puhuttanut metsämiehiä ke-
väästä saakka ja puheenai-
heena on ollut erikoisesti hir-
vikannan tulevaisuus. Kaik-
kien aikojen ennätysmäärä
2330 kaatolupaa on saanut
kovaakin kritiikkiä osakseen
ja onpa ennakoitu jo suurjah-
din johtavan ennen pitkää
täysrauhoitukseen.

Tulevan syksyn hirvijah-
tia puidaan Kansalais-opis-
ton salissa perinteisellä hirvi-
palaverilla perjantaina 17.9
klo 18.00 alkaen.

Mikko Lehtola
toiminnanohjaaja

Perinteinen hirvipalaveri on pe 17.9, joka kokoaa suuren määrän metsästäjiä. Kuva viime vuoden palaverista.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys

HirHirHirHirHirvipalavipalavipalavipalavipalavvvvveri!eri!eri!eri!eri!
Perinteinen hirvipalaveri
Kansalaisopiston salissa

perjantaina 17.9 alkaen klo 18.00

Jäniskanta on metsämiesten mukaan aika hyvällä mallilla Korpisen suunnalla. Jänis-
metsällä kameran kanssa mukana ollut Jouko Palomäki kuvasi Raimo Alatalon jänis-
saaliin 4. syyskuuta. Maalintujakin on Korpisen vaaroilla jonkin verran, mutta kovin-
kaan moni ei ole vielä metsällä käynyt.
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Matti Riekki erosi luottamustoimista:

Toiveena kotiseudulle palaaminen
opiskelujen päätyttyä

perjantaina 24.9
Perhemarketin pihalla klo 10-14

PUDASJÄRVELLÄ

Matti Riekin (edessä oik) paikan tulee täyttämään varavaltuutet-
tuna jo monissa valtuuston kokouksissa mukana ollut Jussi Ti-
monen-Nissi.

Matti Riekki kertoi, että vii-
me talvena hän opiskeli Ro-
vaniemellä, mutta julkishal-
linnon juridiikka eikä eten-
kään Lapin yliopiston julkis-
oikeuden opetuksen erikois-
tumissuunta lääkintäoikeus
tuntunut kaikkein omimmal-
ta opiskelualalta.

-Päätin hakea Tampereen
yliopiston perinteikkääseen
kunnallisalan koulutukseen,
jonne sitten pääsinkin. Tar-
kemmin sanottuna opiskelen
Tampereen yliopiston kaup-
pa- ja hallintotieteellisessä
tiedekunnassa pääaineenani
kunnallistalous. Tampereella
on myös vaimolle kiinnosta-
vampia opiskelumahdolli-
suuksia kuin Rovaniemellä
olisi ollut, kertoi Matti.

-Olen erittäin kiitollinen
siitä mahdollisuudesta ja
luottamuksesta, jonka äänes-
täjäni minulle edellisissä
kuntavaaleissa antoivat,
vaikka oli odotettavissakin
että opiskelijana en pysty
koko valtuustokautta luotta-
mustehtäviä hoitamaan. Ku-
luneet 1,5 vuotta ovat olleet
toisaalta raskaita ja työllistä-
viä, mutta ennen kaikkea in-
nostavia. Kokemukseni kun-
nallispolitiikasta ovat innos-
taneet minua entistä enem-
män kunnalliselämään ja
kunta-asioihin, ja uskon täs-
tä kokemuksestani olevan
nuorelle miehelle vielä suur-
ta apua tulevaisuudessa niin
opinnoissa kuin työelämässä-
kin. Nuorena ehtii lyhyessä-
kin ajassa sisäistää ja oppia
paljon asioita ja saada uusia
näkökulmia asioihin.

-Heti valtuustokauden
alussa me uudet valtuutetut
jouduimme tekemään erit-

Pudasjärveläinen kaupunginvaltuutettu
Matti Riekki muutti perheineen opiskelu-
jen vuoksi Tampereelle. Sen vuoksi hän
on jättänyt eronpyynnön kaikista Pudas-
järven kaupungin luottamustoimista, joita
ovat kaupunginvaltuusto, kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan puheenjohtajuus.

Perheeseen kuuluu vaimo Emma-Lotta ja
poika Petrus 8 kuukautta.

täin merkittäviä päätöksiä
talouden tasapainottamisso-
pimuksen ja kunnan organi-
saatiomuutoksien muodossa.
Tässä prosessissa olin muka-
na lautakunnan puheenjohta-
jan ominaisuudessa. Vaikka
tällaiset muutokset ovat aina
raskaita ja ikäviä niille ihmi-
sille joihin muutokset kohdis-
tuvat, koen että tämäkin oli
minulle kuitenkin kasvatta-
vaa ja hyvää kokemusta tu-
levaisuutta ajatellen.

Lautakunnan puheen-
johtajuus yllätyksenä
Viime kuntavaalien jälkeen
kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan puheenjohtajuus tuli
Matille hiukan yllättäen. Hän
kertoi ajatelleensa, että rivi-
jäsenyys jossakin lautakun-
nassa riittäisi valtuutetun
tehtävien lisäksi.

-Kun minut kuitenkin teh-
tävään valittiin, olin mahdol-
lisuudesta kiitollinen. Koen
saaneeni hyvää oppia ko-
kousteknisissä asioissa ja
päässeeni enemmän näköala-
paikalle kuin rivijäsenenä.
Tehtävä oli kokemattomalle
nuorelle välillä raskas, mut-
ta kasvatti itseluottamusta ja
johtajuutta.

Kulunut lyhyt jakso kun-
nallispolitiikassa toi Matti
Riekille myös paljon kysy-
myksiä, ja osaltaan ne kysy-
mykset veivät hänet opiske-
lemaan Tampereelle.

-Haluan oppia ymmärtä-
mään paremmin talouden
rakenteita, niin kunta-alalla
kuin yleisemminkin. Konk-
reettisena esimerkkeinä voi-
sin mainita kysymykset val-
lalla olevien yhdyskuntara-
kenteen tiivistämistä ajavien
näkemysten taloudellisista
vaikutuksista? Tai kysymyk-
set siitä mitä kätkeytyy talo-
uspoliittisen jargonin taakse,
milloin todella kannattaa pu-
hua tehostamisesta, onko ny-
kyinen käsitys tehokkuudes-
ta tehokkuutta tai onko suu-
ri kaunista? Millaisia vaiku-
tuksia nykyisin vallalla ole-
valla ajattelulla on tulevai-
suudessa syrjäisemmille kun-
nille ja haja-asutusalueille?

Tavoitteet
korkealla
Nykyisestä opinahjosta Mat-
ti Riekki toivoo valmistuvan-
sa hallintotieteen maisteriksi
4-5 vuodessa. Valmistumisen
jälkeen työllistymisnäkymät
näyttäisivät hyvältä. Tavoit-

teena Matilla on hankkia tu-
levina vuosina niin vankka
koulutus ja pohja asiantunte-
mukselle, että voisi myöhem-
min työllistyä haastaviinkin
kunnallisiin asiantuntija- tai
johtotehtäviin.

-Tavoitteena olisi päästä
vaikuttamaan yhteiskuntam-
me kehitykseen, joko poliitik-
kona tai virkamiehenä. Haa-
veena olisi joskus työllistyä ja
palata kotiseuduille Pohjois-
Pohjanmaalle, parhaassa ta-
pauksessa Pudasjärvelle.
Erittäin positiivisella mielel-
lä olemme eteläisempään
Suomeen muuttaneet, on
hyvä käydä katsomassa elä-
mää vähän kotinurkkia kau-
empanakin. Pudasjärveltä
tiedän tulevani kaipaamaan
pudasjärveläistä mentaliteet-
tia, sekä luontoa ja metsästys-
mahdollisuuksia. Onneksi
pieni poikamme huolehtii sii-
tä, että nyt vähemmälle jää-
vien harrastusten tilalle löy-
tyy varmasti tekemistä.

-Haluaisin kannustaa Pu-
dasjärven nuoria osallistu-
maan paikalliseen politiik-
kaan, se on erittäin antoisa ja
kehittävä harrastus. Kannu-
stan nuoria lähtemään eh-
dokkaaksi vaaleissa, siitä
huolimatta että niin monet
meistä lähtevät parikymppi-
sinä opintojen perässä muu-
alle Suomeen. Aktiivinen yh-
teiskunnallinen osallistumi-
nen antaa paljon lisäeväitä
kenen tahansa nuoren tule-
vaisuuteen

Heimo Turunen

HANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELL

vastaanotto
Kirkkokatu 17 a 19 Oulu

Sop. mukaan myös Haukiputaalla
p. 08 311 2649, 08 311 8252

ERIKOISHAMMASTEKNIKOT

ESA ONTEROESA ONTEROESA ONTEROESA ONTEROESA ONTERO

Näet keittiösi/kaapistosi valokuvatasoisina
kuvina jo suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

NYT MEILLÄ FUSION 3D OHJELMA!

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Myytävänä
Hyvää poronjäkälää
Isoissa verkkosäkeissä Vaalasta haettuna

Hinta 3,50/kpl P. 0400 137 759
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Sienituntemusta ja golfin alkeita

Karhupajan valmennettavien
ja ohjaajien syyskausi alkoi
lähiruuan hankkimisella ja
käyttöön ottamisella. Ensin
mainittu asia toteutui 4H yh-
distyksen toiminnanjohtajan
Päivi Takkisen ohjaamalla
Sienikurssilla/-retkellä. Nuo-
ret saivat aluksi teoriassa ja
mallisieniä tutkimalla tietoa
syötävistä ja syötäviksi kel-
paamattomista sienistä. Sel-
ville tuli minkälaisia ovat ta-
tit, haperot, rouskut, suppi-
losienet, käävät, kärpässienet
ja monet muut sienien lajiin
kuuluvat luonnontuotteet.
Nyt tiedetään millä sienellä
on pillit ja millä heltta, min-
kälaisella sienellä on kaulus
tai pilkut ja miksi, mistä on
merkkinä valkoisen maitiais-
nesteen vuotaminen ja mikä
sieni saattaa aiheuttaa syömi-
sen jälkeen antabusmaisen re-
aktion.

Myrkkysienistä vaaralli-
sin on valkoinen kärpässieni.
Tatit ja haperot taas kelpaa-
vat miltei suoraan maasta
suuhun pantaviksi, ainakin
herkkutatti. Päivi Takkinen
muistutti tiukasti, että ruuan
laittoon saa poimia vain nii-
tä sieniä, jotka varmasti tun-
nistaa syötäviksi. Uhkaroh-
keaksi kokeilijaksi ei saa ryh-
tyä. Pajalaisten sienisaalis oli
todella hyvä ja oikea, minkä

kella tietynlaista itsekontrol-
lia ja keskittymiskykyä vah-
vistavaa ja kehittävää lajia
Golfia. Koillis-Golfin liikun-
nanohjaaja Pekka Kinnunen
tarjosi mahdollisuuden saada
lähes yksityisopetusta golfaa-
misen alkeisiin. Iltapäivä ku-
lui rattoisasti, kun jokainen

Golfiin perehdyttiin Pekka Kinnusen opastamana.

Karhupaja - nuoren hyvinvoinnin hyväksi
Sienten puhdistus meneillään Päivi Takkisen (punainen pipo) opastuksella.Marko Outila ja Henna Tolonen golf kentällä.

Sosiaalinen yhteisö, jossa
työskentelyn ja siihen liitty-
vien työ- ja yksilövalmennus-
palvelujen avulla pyritään
parantamaan ensisijaisesti
pitkään työttöminä olleiden
ja syrjäytymisvaarassa olevi-
en henkilöiden valmiuksia
hakeutua koulutukseen ja
työhön.

Työpajatoiminta on työ- ja
yksilövalmennusta tarjoava
erityistyöllistämisen muoto,
joka tarjoaa eri-ikäisille, yk-
silöllistä tukea tarvitseville
asiakkaille mahdollisuuden
saada työkokemusta ja tukea

arjen hallinnan eri osa-aluei-
siin. Karhupajalla opetellaan
elämänhallinnan taitoja yksi-
löllisten vaatimusten mu-
kaan.

Toiset kaipaavat ohjausta
hyvinkin perustavaa laatua
olevissa toimissa kuten ruu-
anlaiton ja leipomisen opet-
telussa, siivouksen ja siistey-
den tärkeydestä ja kuulumi-
sesta jokaisen koti- ja työpaik-
kaelämään, pyykinpesun ku-
vioiden opettelussa ja omas-
sa henkilökohtaisessa siiste-
ys- ja terveyshuollossa.
Nämä asiat opetellaan pajal-

la ammattitaitoisen työval-
mentajan ja -ohjaajan ohjauk-
sella ja asianmukaisten väli-
neiden käytön avulla.

Karhupajaan kuuluu
Starttipajatoiminta, jossa etsi-
vät nuorisotyöntekijät opas-
tavat 16-29-vuotiaita nuoria
arjenhallintaan kolmena päi-
vänä viikossa ennen kuin
nuoret siirtyvät omien kyky-
jensä sallimassa tahdissa joko
harjoittelijoiksi pajalle tai yri-
tyksiin, lähtevät opiskele-
maan tai saavat työpaikan.

Osalle nuorista on jäänyt
vajavaiseksi kädentaitojen

harjoittaminen eli käytännön
työn tekeminen. Tähän puut-
teeseen tarjoavat opetusta ja
ohjausta Karhupajan metalli-
, auto-, puu-, keramiikka- ja
ompelupuolten työvalmenta-
jat ja työnohjaajat. Näillä työ-
osioilla on mahdollisuus suo-
rittaa alan ammattiopintojen
käytännön opintosuorituk-
sia, sillä Karhupajalla teh-
dään saumatonta yhteistyötä
koulujen ja ammattioppilai-
tosten kanssa nuoren amma-
tillisen perustutkinnon tai
muiden opintojen loppuun
saattamiseksi. Arvosanojen

korottaminen on mahdollis-
ta pajaharjoittelun aikana,
mikä antaa nuorelle parem-
mat mahdollisuudet päästä
myöhemmin haluamaansa
koulutukseen.

Karhupajan omien tilojen
sisällä tapahtuvan ohjauksen
ja työtoiminnan ohella järjes-
tetään ja tuetaan aktiivisesti
nuorten hakeutumista ja si-
joittumista erilaisiin työpaik-
koihin harjoittelijoiksi tai
työntekijöiksi nuoren oman
suuntautuneisuuden mukai-
sesti. Tätä niin sanottua vir-
tuaalipajatoimintaa toteutta-

vat koko ajan työssään työ-
valmentajat, yksilövalmenta-
ja sekä etsivät nuorisotyönte-
kijät.

Kaikki nuoret eivät pääse
peruskoulun jälkeen halua-
maansa koulutuspaikkaan,
työpaikkaan tai eivät ole vie-
lä valmiita jako-opintoihin,
silloin Karhupaja tarjoaa mai-
nion paikan opetella elämän
ja työnteon taitoja turvallises-
sa ja ammattitaitoisessa ym-
päristössä.

Sointu Veivo

Päivi totesi, kun laavulla en-
nen makkaran paistoa sieni-
koreja tutkittiin ja sieniä puh-
distettiin. Tulevana talvella
Karhupajalla nautitaan mo-
nenlaisia sieniruokia itse han-
kituista aineksista.

Vastapainoksi ruuan
hankkimiselle haluttiin opis-

opetteli sinnikkäästi oikeita
lyöntiasentoja ja rauhallista ja
maltillista mailan käyttöä.
Opittiin tietämään puttauk-
set, birdit, forgriinit ja monet
muut hienot termit sekä tie-
dostamaan, että kärsivälli-
syys ja harjoittelu on valttia
niin golfissa kuin elämässä

yleensäkin.
Yhteisenä mielipiteenä

molemmista tekemisen ja op-
pimisen tilaisuuksista karhu-
pajalaiset totesivat ohjaajien
ja ohjeistuksen olleen erin-
omaisen hyviä, kokemusten
muodostuneen antoisaksi ja
useimmille uusiksi. Molem-

mille asioille lämmettiin niin
paljon, että päätettiin lähteä
toistekin sieneen ja golfaa-
maan.

Henna Tolonen harjoittelija,
Marko Outila harjoittelija,
Sointu Veivo yksilövalmentaja
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudastorilla ilmoittaminen on  yksityi-
sille henkilöille ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi
kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista mak-
su on 15 euroa +alv (18,45 e). Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen
ilmoitus on 15 euroa +alv (18,45 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI ILMOITA
ILMAISEKSI!

5 henkinen perhe  haluaa vuok-
rata omakotitalon, enintään 30
km säteeltä Pudasjärveä. Puh.
041 729 5410.

HALHALHALHALHALUTUTUTUTUTAANAANAANAANAAN
VUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRATTTTTAAAAA

Pudasjärvellä on perustettu
heinäkuussa uutena yritykse-
nä Pudasjärven Isännöinti
Oy, jossa on yrittäjänä pudas-
järveläissyntyinen Ensio
Kauppila. Hän toimii myös
Oulun Asuntomarkkinoissa
kiinteistövälittäjänä aluee-
naan Pudasjärvi ja Oulu.
Isännöintipalveluissa Kaup-
pilalla on yhtiökumppanina
oululainen Hannu Maunu,
jolla on 30 vuoden kokemus

Isännöintialan palveluihin
vahvistusta Pudasjärvellä

alalta Isännöintipalvelu Han-
nu Maunu Ky yrittäjänä.

Kauppila kertoi, että asun-
to-osakeyhtiölaki muuttui
tämän vuoden heinäkuun
alusta. Uuden lain mukaan
hallituksen on ensi keväänä
vuosikokouksessa käsiteltävä
viisivuotissuunnitelma, jossa
on oltava mainittuna asunto-
osakeyhtiön kunnostustoi-
menpiteet eli on kartoitetta-
va, mitä remontteja on tulos-

sa ja se pitää päivittää vuo-
sittain. Lisäksi asunto-osak-
keen omistajan pitää ilmoit-
taa kirjallisesti tehtävistä re-
monteista taloyhtiön halli-
tukselle, paitsi tapetointi ja
maalaukset ovat ilmoitusvel-
vollisuuden ulkopuolella. Li-
säksi osakkeen omistajan pi-
tää hommata remonttiin val-
voja.

-Minulla on rakennusmes-
tarin koulutus ja rakennus-
alan ammattilaisena pystyn
isännöintityössä tekemään
lain vaatimat kiinteistöyhti-
öiden 5-vuotissuunnitelmat
sekä valvomaan yksityisten
asunnon omistajien remont-
teja eli on mahdollisuus kus-
tannussäästöihin, kun ei tar-
vitse palkata ulkopuolista
valvojaa, kertoo Kauppila.
Hänellä isännöintialan koke-
musta on kertynyt oululaisen
suurehkon taloyhtiön halli-
tuksen puheenjohtajan tehtä-
västä, jota hän on hoitanut
viimeiset 13 vuotta.

Pudasjärven Isännöinti
Oy on avaamassa syksyn ku-
luessa toimiston Jukolantie
4:ssä, entisen ravintola Ama-
reton yläpuolelle. Pudasjär-
ven Urheilijoiden toimiston
kanssa on sama ulko-ovi si-
säänkäyntinä.

Heimo Turunen

MYYDMYYDMYYDMYYDMYYDÄÄNÄÄNÄÄNÄÄNÄÄN

MB Sprinter 312D-KA vm.98,
rek.1+2hlö, 2,8ltr TD, aj.293tkm,
ajotk.lastut.08, ei nop.rajoit. 2-
renk.teräsv. tavarat.faner. veto-
koukku. kats 2010, hinta 9000e
tied.  050 556 8158.

Vähänkäytetyt Enetrgetics ko-
tikuntolaite 150€. Minikeittiö
250€. Sähköhella 2 levyinen
70€, puh. 0400 295 754.

Audi A 6 2,5 DTI automaatti vm.
98, ajettu 290t Ilmastointi, va-
kionopeudensäädin, sähköla-
sinnostimet, keskuslukitus, kah-
det uudet renkaat. Säännölli-
sesti huollettu. Vasta katsastet-
tu. Hp vain 6900 €, puh. 0400
187 430.

MYYTÄVÄNÄ 10v. lämminveri-
nen tamma. Mopo skootteri. Au-
toon invanostin. Puh. 040 5043
542.

Nissan Primera vm. 93 kahdet
renkaat, vetokoukku. Ruostee-
ton. Katsastettu. Erinomainen
kunto hp. 750 €, puh. 0440 923
946.

Myydään lämmitysöljyä talvil.
noin 2600 litraa a 0,50 €, puh.
040 576 5702

Kerrostalokaksio Puistotiellä,
65², oma sauna. Tied. 040 756
5969 ilt. tai 041 433 1102.

RT-Kolmio 80 m²  Pudasjärven
keskustassa puh. 040039983.

Myydään olohuoneen pöytä ja
kaksi penkkiä. Sopii myös mö-
kille. Otan vastaan Abban ja

Ensio Kauppila on aloittamassa Pudasjärvellä isän-
nöintitoimistoalan yrittäjänä. Hän kertoi liittyneensä
myös heti Pudasjärven Yrittäjien jäseneksi.

KIRPPIKSIÄKIRPPIKSIÄKIRPPIKSIÄKIRPPIKSIÄKIRPPIKSIÄ

Kotikirppis pe 17.9. klo 15-19
Kurentie 1. EI säävarausta, kirp-
pitori pidetään myös sadesääl-
lä.

Tämänvuotinen Pudasjärven koko kansan liikuntatapahtuma järjestetään sun-
nuntaina 19.9. liikuntahallilla klo 12.00. Kaikki “kynnelle kykenevät” kansalaiset
toivotetaan siihen tervetulleiksi. Jokaiselle on tarjolla erilaisia, kuntoon ja tar-
peeseen sopivia kävelyreittejä.
Edellä mainitun johdosta allekirjoittaneet paikallisyhdistykset haastavat yhtei-
sönne edustajat ja jäsenet runsain joukoin osallistumaan tähän liikuntatapahtu-
maan. Näyttävällä osallistumisellanne olette antamassa mallia ja viemässä eteen-
päin terveellisen liikunnan harjoittamista.
Sotiemme veteraanit ovat aina ymmärtäneet hyvän ruumiin kunnon merkityk-
sen jokaisen ihmisen ja koko kansankin toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Aktii-
vinen liikunta on tärkeä tekijä fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitämisessä. Ak-
tiivisella kunnon ylläpitämisellä on keskeinen asema myös maanpuolustusjär-
jestöjen toiminnassa.
Kansainväliseen rauhanpäivään liittyen veteraanijärjestöt ovat jo muutaman
vuoden ajan järjestäneet eri puolilla maata “Rauhanmarssi”-nimikkeellä koko
kansan liikuntatapahtumia.    Pudasjärven sotaveteraani- ja maanpuolustusjär-
jestöt järjestivät tapahtuman viime vuonna ensimmäisen kerran.

Koko kansan liikuntatapahtumaan haasteKoko kansan liikuntatapahtumaan haasteKoko kansan liikuntatapahtumaan haasteKoko kansan liikuntatapahtumaan haasteKoko kansan liikuntatapahtumaan haaste

Viime vuonna koko kansan liikuntatapahtumaan
osallistui Pudasjärvellä noin 100 henkeä.

Paavo Pikkuaho Pudasjärven Sotaveteraanit ry
Antti Pesälä Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven osasto ry
Raimo Heikkilä Pudasjärven reserviupseerikerho ry
Kalle Tihinen Pudasjärven Reserviläiset ry
Mervi Sammelvuo Pudasjärven Maanpuolustusnaiset ry
Esko Törmänen Koillismaan Rauhanturvaajat ry

Kestävä, pestävä, riittoisa kuituliina. Erinomainen kotiin, maa-
talouteen, teollisuuteen. Nyt 800g rullissa 6 rullan säkki vain
45€. Soita ja tilaa 0400 280685.

MYYTÄVÄNÄ

Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi
Avoinna: ma-ke 15-20,
to-pe suljettu, la-su 14-17

Pudasjärven
kaupungin
kulttuuritoimi

Souvareiden CD-levyjä. Myytä-
vänä myös pehmokoiria,
johdoton(musta) pöytäkännyk-
kä, kirjahyllyn alakaappi. Puh.
040 251 3289
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L i i k e h a k e m i s t o
LAKI- JA

PANKKIPALVELUT
TAKSIPALVELUITAAUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Timanttihionta 
Ultraäänihoidot 
Jalkahoidot 
Parafiinihoidot 
Kasvohoidot 
Kestovärjäykset 

Satu Hinkula 

SKY -kosmetologi 
Postimiehentie 7 
p. 045 208 5655 

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja 

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Pellonraivaus-
jyrsintä

Kaivinkonetyöt

PäiPäiPäiPäiPäivystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234
Puh.Puh.Puh.Puh.Puh. J J J J J.R..R..R..R..R. 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247

TTTTT.R..R..R..R..R. 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830
j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki • wwwwwwwwwwwwwww.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.fiiiii

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

Teollisuustie 8 Pudasjärvi

HAUTAKIVET

- rakentaminen
- kiinteistöhuolto
- päivystys 24 h
markus.sarkela@pp.inet.fi

Puh. 040 5819930

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

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

SYÖTTEEN

- Maansiirtotyöt
- Kaivutyöt
- Sorat, murskeet,

hiekat, myös
seulotut lajikkeet

- Maisemointityöt
- Lumityöt

Maansiirto Oy
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä
0400 374 259

Hannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu Ylitalo
0400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 769

HannunHannunHannunHannunHannun
TTTTTaksimaaksimaaksimaaksimaaksimatkatkatkatkatkat Oyt Oyt Oyt Oyt Oy

RRRRRytinkiytinkiytinkiytinkiytinki

Hannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu Jaakkola
0400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 668

TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4  Pudasjärvi
p. (08) 822 300, 0400 677 101

HAMMASTEKNIKKOJA

MAANSIIRTO, KAIVIN-
KONE, LUMITÖITÄ

KIINTEISTÖHUOLLOT,
RAKENTAMINEN,

REMONTIT

KALASTUS
METSÄSTYS

Ota yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteys
ppppp..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemisto on
edullista ilmoitustilaa!

KAUNEUDENHOITOA ,
HIERONTAA, FYSIOTERA-

PIA , KUNTOSALI

• Teerenkuvat vain 6€/kpl
• Houkutuskuvat + pillit
• Verkot ym. kalastustarvikkeet
• Koiran ruoat alk. 17€/15kg säkki
• Koiratarvikkeet ja kissan ruoat
• Sasta Goretex puvut alk. 330€
• Hirviliivit ja lakit
• Täyssynt. 5w-40 moottori-

ja GL-4 peräöljy vain 5€/l

www.anonase.com
08-821 337, 0400 384 118

Kevättalvella 2010 PSK-Ai-
kuisopiston toimistoalan täy-
dennyskoulutus-kurssilla
opiskeleva livolainen Vappu
Roininen on suorittamassa
kurssiin kuuluvaa työssäop-
pimisjaksoa Pudasjärvi-leh-
dessä. Hän soittaa ilmoituksia
ja tekee myös muita lehden te-
kemiseen kuuluvia töitä.

-Olen työskennellyt noin
kahdeksan vuotta myyntineu-
vottelijana, joten siltä osin
myyntityö on hyvinkin tut-
tua. Eroa on aikaisemmasta

Työharjoittelussa Pudasjärvi-lehdessä

Vappu Roiniselle
puhelinmarkkinointityö tuttua työtä

työstä siinä, että Pudasjärvi-
lehdessä asiakaskontakteina
ovat yritykset, kun aikaisem-
massa työssäni soittelin yksi-
tyisille henkilöille, kertoo
Vappu.

Vappu kertoo aikaisem-
min suorittaneensa myyjän
ammattitutkinnon vuonna
2000. Myyjä/kassan töitä hän
on tehnyt useampina vuosina
määräaikaisena alkaen vuo-
desta 1975. Maatalousyrittä-
jänkin työ on tuttua 10 vuo-
den ajalta lasten ollessa pie-

niä.
-Mieheni teki silloin pitkää

päivää töissä, joten maatalo-
ustyöt ja kotityöt olivat minun
vastuullani. Minulle oli tuol-
loin kuitenkin tärkeintä, että
sain hoitaa lapseni itse koto-
na.

-Asun Livolla mieheni
kanssa ja suomenpystykorva
Aku on meidän seuranamme.
Molemmat aikuiset lapsem-
me käyvät usein luonamme ja
me vierailemme myös heidän
luonaan. Poikamme perhee-

seen kuuluu kaksi lasta, joi-
den kanssa vapaa-aikana tu-
lee touhuttua paljon. Harras-
tuksiini kuuluu lukeminen,
josta olen aina pitänyt paljon
sekä lenkkeily. Talvella nau-
tin myös hiihtämisestä. Aku-
koira on aina innokas lenkki-
kaveri, olipa sää mikä tahan-
sa, kertoilee Vappu Roininen.
(ht)

Vappu Roininen
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kau-
pungin www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme
vastaa. Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimi-
tukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne
mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy
myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Aikapuu Metsähallituksen 150-vuotisjuhlanäyttelyssä lapset ja
nuoret kertovat elämästään ja itsestään eri vuosikymmenillä 1850-
luvulta nykypäivään 1.8. - 30.9. Syötteen luontokeskuksessa.
Ensipuraisu 5.9.-29.9.  Veikko Laakson ja Kaisa Holmströmin  näytte-
ly. Pudikissa klo 15-20 (ma-ke), 14-17 (la-su) Järj. Kulttuuritoimi.
Taiteiden yö 17.9. klo 19-23 Kurenalla. Kaikenikäisille kaupunkilai-
sille taidetta monipuolisesti ja paikallisin voimin esitettynä. Järj. Iijo-
kiseutu.
Hotelli Iso-Syöte syyskuun tapahtumia.  Pe 17.9. Tanssiorkesteri
Ässät, Disco snapsibaarissa. La 18.9. Dj musiikki isäntä Tapsa, Huip-
pukympin ilta bileet. Pe 24.9. Tanssiorkesteri Crystal, Disco Snapsi-
baarissa. La 25.9. Tanssiorkesteri Crystal, Disco Snapsibaarissa.
Juoksutapahtuma Huippukymppi, 18.9. , tule mukaan juokse-
maan Isolle-Syötteelle! www.huippukymppi.fi
Pärjänkievarissa karaoke-tanssit pe 17.9. klo 22 alk. La 18.9. tAfter-
markkinat karaoke klo 16 alk. Iltamenot hyvän musiikin tahdissa klo 22
alk.
Bingot Hetepirtillä la 18.9. klo 14.00 ja la 25.9.2 klo 14.00. Järj.
Hetekylän Nuorisoseura ry.
Ruskamarkkinat la 18.9. Safaritalon pihapiirissä Romekievarintie 4
Syöte.
Suurkirppis la 18.9. klo 10-14 Safaritalolla Syötteellä.
Kenttäkisat, Isäntäpäivät ja Syysmarkkinat Pudasjärven Am-
mattioppilaitoksella (OSAO Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18
A) 18.9.  klo 10-16. Alueella konenäyttely, huutokauppa, kotieläimiä
ja muuta ohjelmaa. Myynnissä odotettu Isäntäkalenteri. Kenttärat-
sastuskisa la 18.9. aloitus klo 9.00, su 19.9. klo 10.00.
Kurenkoskessa 18.9. Kake Randelin&Presto
Huippukymppi 18.9. klo 14 Iso-Syötteellä Kansainvälinen juoksu-
tapahtuma, josta tavanomaisuus on kuitenkin kaukana. Järj. Pudasjär-
ven Urheilijat
Jyrkkäkoskella lavakauden päätöspippalot 18.9. Anniina Mat-
tila & Avenue, klo 20 – 01. Diskossa Maran Karaoke (Disko K-18).
Kyläkuhinat Livon Kylätalolla  18.9.  klo 11-14. Järj. Kerttu ja Kauko -
hanke
Koko kansan liikuntatapahtuma su 19.9. Liikuntahallilla klo 12.
Puiden kansa 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Ko-
valaisen ja Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä usko-
musperinteestä ja hengestä suomalaisessa kulttuurissa.
Polkusoitto soi Syötteen luontokeskuksen auditoriossa tiistaina 21.9.
klo 15. Duo Makkonen ja Jokinen esittävät monipuolista metsäperin-
nemusiikkia.
Harmonikan Juhlaa -konsertti 22.9. klo 19 Suojalinnalla, esiintyji-
nä  Veikko Ahvenainen, maailmankuulu Oleg Zharov Venäjä, Carina Nord-
lund ja Pudasjärven Harmonikkakerho joht. Teuvo Kalliola.  Järj. Kult-
tuuritoimi.
Tupailta Kokkokylässä Oili ja Eero Kokolla torstaina 23.9. Tervetuloa!
Kertomuksia kylistä - maakuntien yhteiset kyläpäivät 24.9.-
25.9.  Syötekeskuksessa. Ilmoit. 17.9. mennessä osoitteeseen
miia.latvala(ät)psk.fi tai 044 312 0568.   Järj. Pohjois-Pohjanmaan kylät
ry ja Keski-Pohjalaiset kylät ry yhteistyössä Hymy-hankkeen ja Kipinää
kylille-hankkeen kanssa.
Hiljaisuuden päivä 8.10. Syötteen luontokeskuksessa, ohjel-
ma tarkentuu myöhemmin. Järj. Syötteen luontokeskus.
Kylämaisemat kuntoon -iltatilaisuus Kaupungintalolla 20.10. klo
18-20.30.  Avaus, Kaarina Daavittila, Pudasjärven kaupunki. Tilaisuuden
järjestävät Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän teemaryhmät, Jokivar-
sien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry, ProAgria Oulun Ympäristö-
Agro hanke ja Pudasjärven kaupunki. Tilaisuus on avoin kaikille, mm.
asukkaille, maanomistajille, viljelijöille, yhdistyksille ja kylien kehittäjille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 18.10.2010 mennessä tarjoilujen järjes-
tämiseksi mieluiten sähköpostitse, toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto:
pirjo.hongisto@jomma.fi, puh. 040 7393925. Kahvitarjoilu klo 17.30.

Rakennusmestari
Ensio Kauppila
puh. 050 345 3680
Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelua Pudasjärvellä

Soita,

kerron lisää.
pyydä tarjous,

Operaatio Nälkäpäivä -keräys täyttää 30 v:

Lipaskerääjiä tarvitaan lisää
SPR:n nälkäpäiväkeräys jär-
jestetään joka puolella Suo-
mea tällä viikolla torstaista
lauantaihin 16.-18.9. Pudas-
järvellä keräys suoritetaan li-
paskeräyksenä liikepaikoilla.
Keräysjohtaja Arvo Tolkki-
nen toivoo uusia lipaskerää-
jiä mukaan, sillä kerääjistä
alkaa olla puutetta. Yhden
kerääjän osalle tulee kahden
tunnin mittainen keräysvuo-
ro. Halutessaan voi tietenkin
tehdä pitemmänkin vuoron.

- Nälkäpäivän tuotto me-
nee SPR:n katastrofirahas-
toon, josta jaetaan avustuksia
niin ulkomailla kuin koti-
maassa äkillistä apua tarvit-
seville. Apua on annettu
myös esimerkiksi pudasjär-
veläisille perheille suuron-
nettomuuksien kuten tulipa-

lojen yhteydessä. Vuosittain
on apua annettu 1 - 2 pudas-
järveläisperheelle, Tolkkinen
kertoi avunkohteista Pudas-
järvellä.

Nälkäpäivän alkuperäi-
nen ajatus syntyi vuonna
1980, kun Punaisen Ristin
Pälkäneen osastossa keksit-
tiin viettää Siskon päivää aja-
tuksella: “Syö yhtenä päivä-
nä vähemmän tai edullisem-
min ja lahjoita säästyneet ra-
hat heille, joilla on nälkä
aina.”

Tänä syksynä Nälkäpäivä
palaa juurilleen. Syksyn tee-
ma nälkä on kunnianosoitus
keräyksen ensimmäisille
vuosille. Samalla nälkä on
tällä hetkellä ajankohtaisem-
pi aihe kuin vuosikymme-
niin. Aliravittujen määrä ylit-

ti viime vuonna ensimmäis-
tä kertaa koskaan miljardin
ihmisen rajan. Siksi tänä syk-
synä puhutaan jälleen näläs-
tä - sen syistä ja Punaisen Ris-
tin avusta.

Operaatio Nälkäpäivä on
Suomen Punaisen Ristin suu-
rin vuosittainen keräys. Kol-
me päivää kestävässä operaa-
tiossa kaikkialla Suomessa
kerätään varoja järjestön ka-
tastrofirahastoon. Rahastoon
kerätyillä varoilla autetaan
heitä, jotka apua kulloinkin
eniten tarvitsevat. Nopean
katastrofiavun lisäksi Ope-
raatio Nälkäpäivänä kerätyil-
lä varoilla tehdään pitkäjän-
teistä kehitysyhteistyötä ja
autetaan äkillisten onnetto-
muuksien uhreja kotimaassa.
Viime vuoden Operaatio

Nälkäpäivään osallistui yli 20
000 kerääjää ja keräystulos oli
2,4 miljoonaa euroa. Viime
syksyn keräyksessä saatujen
varojen ansiosta Suomen Pu-
nainen Risti oli esimerkiksi
heti valmiina auttamaan, kun
Haitissa tarvittiin apua tam-
mikuun maanjäristyksen jäl-
keen.

Arvo Tolkkisen mukaan
kukin lipaskerääjä voisi haas-
taa mukaan kolme uutta li-
paskerääjää. Näin saadaan
keräystuottoa nostettua, kun
kerääjiä saataisiin useampiin
paikkoihin. Tolkkinen toivoi
lipaskerääjiksi haluavien ot-
tavan yhteyttä joko häneen
puhelimella 040 7617843 tai
Tarja Hemmilään 040 728
3596. (rr)

Suojalinnassa kuullaan keski-
viikkona 22.9. klo 19.00 odo-
tettu harmonikkakonsertti,
jossa esiintyvät monet huip-
puhanuristit. Illan päätähti
on harmonikkalegenda Veik-
ko Ahvenainen. Mestarin li-
säksi lavalla nähdään Carina
Nordlund ja Venäjän kuului-
sin harmonikkamestari prof.
Oleg Zharov Pietarista. Mu-
kana konsertissa on myös
Pudasjärven Harmonikka-
kerho Teuvo Kalliolan joh-
dolla.

Suomalaisen hanurilegen-
dan Veikko Ahvenaisen tai-

Harmonikan juhlaa Pudasjärvellä

Oleg Zharov on ensi kerran Pudasjärvellä.

Veikko Ahvenainen ja Ca-
rina Nordlund soittavat Pu-
dasjärven konsertissa.

teilijaura on hämmästyttävä
ja alallaan vailla vertaa. Kuo-
piossa 9-vuotiaana uransa
aloittanut taiteilija on soitta-

nut harmonikkaa jo peräti 70
vuotta ja yhä hanuri soi sa-
malla taituruudella niin suu-
rissa konserttisaleissa kuin
pienissä seurantaloissa. Vii-
me vuonna 80 vuotta täyttä-
nyt mestari aloitti jo 13-vuo-
tiaana kiertue-elämän, jolloin
hän pääsi Suomen Tivoliin
säestämään sirkustaiteilijoi-
den esityksiä.

Vuonna 1947 Ahvenainen
laskee alkaneensa taiteilija-
uransa. Silloin hän alkoi
esiintyä Yleisradiossa omilla
ohjelmilla ja samalla aloitti
kiertueet eri puolille Suomea.

Maailmaa hän on ehtinyt
valloittaa lukemattomilla
kiertueilla Euroopassa, Yh-
dysvalloissa, Kiinassa, Japa-
nissa ja entisessä Neuvosto-
liitossa. Uran huippuna on
soolokonsertti Moskovan le-
gendaarisessa Tsaikovskin
salissa vuonna 1978. Musii-
kin lisäksi Ahvenaisen har-
rastuksiin kuuluu maraton
juoksu. Hän on juossut 29
täyspitkää maratonia, joista
viimeisin oli elokuussa juos-
tu Helsinki City Marathon.

Konsertissa esiintyy Venä-

jän kuuluisin harmonikkatai-
turi prof. Oleg Zharov Pieta-
rista. Hän kuuli pikkupoika-
na Veikon konsertin Lening-
radissa 1972 Kapella konsert-
tisalissa. Vuosien aikana ve-
näläinen mestari on esiinty-
nyt usein Veikon kanssa kier-
tueella Suomessa. Konsertis-
sa hän soittaa venäläisiä iki-
vihreitä sekä myös Veikon
sävellyksiä ja sovituksia, jot-
ka ovat suosittuja Venäjällä-
kin. Ohjelman huippuesityk-
siä ovat myös Veikon ja Ca-
rina Nordlundin harmonik-
kaduetot sekä Harmonikka-
kerhon esittämät ikivihreät
sävelmät. Väliajalla yleisö voi
tutustua Ahvenaisen laajaan
levytystuotantoon ja nuotti-
tuotantoon. Levytysten mää-
rä kasvaa jatkuvasti ja tähän
mennessä hän on soittanut yli
800 erilaista kappaletta koti-
ja ulkomaisille levy-yhtiöille.

Tulossa on siis mielenkiin-
toinen ja unohtumaton kon-
sertti musiikin ystäville.

Birgit Tolonen.
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin 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

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Vastaanottopalvelun
AJANVARAUSNUMERO
020 690 220 ON MUUTTUNUT
UUSI NUMEROMME on
08 - 58756600

OULUNKAAREN
KUNTAYHTYMÄ

PUDASJÄRVEN
TERVEYSASEMA TIEDOTTAA

Pudasjärven terveysasema
Vastaanottopalvelut
Juhontie 8, 93100 Pudasjärvi

hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa
1.11.2010 alkaen toistaiseksi.
Työ on vuorotyötä. Kaupungilla on vuokrattavana
asuntoja Syötteeltä. Palkkaus KVTES:n mukaan.

Hakemuksen voi jättää 30.09.2010 mennessä sähköi-
sesti www.pudasjarvi.fi- sivuilla tai postitse osoittee-
seen: Pudasjärven kaupunki / koulutuslautakunta, PL 10,
93101 PUDASJÄRVI.

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta
puh. 040 504 3241 tai 0400 626 513.
Päivähoitotoimisto

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi

1-2 PERHEPÄIVÄHOITAJAN
TOINTA SYÖTTEELLÄ

Teiden varret vesakoituvat ja roskittuvat, pajukot valtaavat alaa. Hyvin
hoidettu ympäristö jää varjoon. Ilmettä on siksi kohotettava, joten ryhdy-
tään tuumasta toimeen!

Raivaamalla teiden varret, yleiset alueet ja rakentamattomat tontit
parannamme yleistä viihtyvyyttä ja annamme vieraillemme kotipitäjästä
myönteisen kuvan.  Samoin roskien kerääminen ja roskaamisen välttämi-
nen sekä muu yleinen siisteys ovat eduksi kaupungistamme jäävälle
mielikuvalle.

Jatketaan ympäristönhoitoa, poliitikot etunenässä.

Haastamme kaikki kunnan alueen kyläseurat ja kyläläiset oman lähi-
ympäristönsä raivaus- ja puhdistustalkoisiin keskiviikkona 22.9.2010.
Samana päivänä järjestetään valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille
sekä kaikille ympäristönhoidosta kiinnostuneille talkoot Kurenalla Raja-
maanrannassa klo 17.00 alkaen. Tempauksessa raivataan alueen vesakko
ja kasataan risut poiskuljetusta varten. Kaupungin toimesta järjestetään
talkooväelle työkaluja ja evästa, mutta myös omia työkaluja suositellaan
otettavaksi mukaan.

Ympäristökampanjan osallistuvat myös koululaiset
ympäristönhoitotempauksillaan. Kiinteistöjen omistajille järjestetään
syksyn aikana omien nurkkien puhdistustapahtuma.

Kaikki mukaan!

Vesa Riekki
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Eero Oinas-Panuma
valtuuston puheenjohtaja

Nyt hihat heilumaan!

Kursulainen Oy   p. 016 861 234

Kursusta tuoksuu... maistuu...
Kursulaisen leipä on kunnia-asiamme

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI OSOITTEESSA

www.pudasjarvi-lehti.fi
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