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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Asus X53U kannettava

Aquapac

Luxor 32” 3D
LED-TV LX940323DDL

Philips Mehulinko
HR1854

Braun Multiquick 5
Lihamylly

Tuoretta mehua aina kun haluat
- virta: 550w

- ei esikäsittelyä
erikoissuuren syöttöaukon 

ansiosta

-15,6” LED-näyttö
-Windows 7

- 4 GB
- 500 GB kiintolevy

- 24kk takuu

- vesitiivis
- erikoisvahvasta vinyylistä 

valmistettu

- 3,5” näyttö
- Android 2,3

- A-GPS
- Dual-core 1 GHz - 

Cortex-A9
- IP67

- 1500 w
- ruostumatonta terästä

Sony Xperia Go ST27i

- antenni- ja kaapeliverkon 
virittimet

- mukana neljät 3D-lasit
- 24kk takuu

159,- 339,-(norm. 399,.)

99,- 439,-

315,- 29,-

Varaa aika  silmälääkäriin!

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

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 30.8., to 6.9., to 13.9.

METSÄSTÄJÄ! Näetkö tarkasti?
Varaa aika optikolle tai silmälääkärille!
Silmälasien ostajalle ampujan clipsit kaupanpäälle 
parantamaan kontrastinäköä. (arvo 20 €)

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

KEKSIPAKKAUKSET 1kg
• ERI MAKUJA

LAPIN RIESKASET 260g
• PERUNA

• OHRA 

ISOÄIDIN DONITSIT 200g
6 kpl / pkt

HERKKULENKKI 450g

JAUHELIHAPIHVIT 380g

LIHAPYÖRYKÄT 360g

SYKSYN UUTTA NOVITALTA
MIESTEN KERRASTO 
100% PUUVILLA

PITKÄT KALSARITVERKKOKAPAT
TABLETIT
KAITALIINAT

TUOLINPEHMUSTE

1,59pss

1,79pkt

5,95pkt

1,79pkt

1,-pkt

1,-pkt

TUNIKOITA
PUSEROITA

14,50

7,30

5,90

Tuorelihojen leikkuu- ja pakkauspalvelu

KYLMÄSAVULIHAA
LÄMMINSAVULIHAA

LÄMMINSAVUMAKKARA
väh. 10 kg erä

LÄMMINSAVULEIKKEITÄ
KYLMÄSAVUMETVURSTIA

väh. 8 kg erä

SÄILYKKEITÄ
väh. 10 kg erä

Tuorelihojen leikkuu- ja pakkauspalvelu
Tuotteet valmistetaan Pudasjärvellä.

Vastaanotamme lihaa jalostukseen pe 7.9. klo 9-17,
pe 14.9. klo 9-17, pe 21.9. klo 9-17, pe 28.9. klo 9-17

Palvelemme 1.10. alkaen klo 9-17.
Muuna aikana sopimuksen mukaan.

LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY
Uittomiehentie 16 93100 Pudasjärvi

Puh. 0500-907 819

TYHJENNÄ
PAKASTEESI

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

KOILLISMAAN KUNTONEVA

Kuntonevan lukujärjestys
MA klo 12-13 kuntosaliryhmä, kaikille avoin

 klo 16.15-18.45 VARATTU Hikijumppa

KE klo 12-13 kuntosaliryhmä, kaikille avoin

TO klo 12-13 kuntosaliryhmä, kaikille avoin

 klo 16.15-18.45 VARATTU NHS-ryhmä

Muista myös Rajamaan rannassa kahvakuulatunnit

TI  klo 16.30-17.30

Teitä palvelevat: fysioterapeutit Katja Huurinainen, 
Mikko Katisko ja koulutettu hieroja Jenni Karppinen

TERVETULOA!

Leikkaa talteen!

Myymme erän
TUOTEKEHITYSPIZZOJA
perjantaina 31.8.2012 klo 7.00-16.00 
tehtaaltamme
Teollisuustie 3,
93100 Pudasjärvi 
p. 010-4024671

- LIITE
tässä lehdessä
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa

Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi. 
Hintaan lisätään alv 9%.

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi

aineisto@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 
toivotaan olevan toimi-
tuksessa perjantai-iltaan 

mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syis-
tä (esim. lakko) tai asiakkaasta 
johtuvista syistä voida julkaista, 
lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

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

Toimittaja
Erkki Riihiaho

               Kuntavaalit lähestyvät,
                      haluatko olla vaikuttamassa        

          kaupunkisi asioihin ?

Jos ehdokkuus kiinnostaa ota yhteyttä

Pudasjärven Sos.Dem Työväenyhdistyksen pj.

Päivi Pohjanvesi 040-5905143

Tule mukaan vaikuttamaan!

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

Messu seurakuntakodissa su 
2.9. klo 10, Juha Kukkurai-
nen, Keijo Piirainen. 70-vuo-
tiaiden juhla. Kirkkokahvit.
Lähetystalkooilta Välitalon 
vanhassa pirtissä (Metsämie-
hentie 8)  ma 3.9. klo 18.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 3.9. klo 11.
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 5.9. klo 
11.
Kesäkahvila viimeisen ker-
ran to 30.8. klo 12-14 kirppu-
torin tiloissa (Pappilantie 7).
Sauvakävelyillat alkavat jäl-
leen tiistaina 4.9. klo 18-19.30 
Liepeessä. Kävelemme yh-
dessä noin tunnin lenkin, 
jonka jälkeen on iltapala ja –
hartaus. Olet tervetullut mu-
kaan sauvojen kanssa tai il-
man sauvoja!
 Nuttupiiri aloittaa torstai-
na 13.9 klo 18  kirpputorin 
tiloissa kokoontuen kerran 
kuukaudessa. Tarkoitukse-
namme on neuloa nuttuja 
Etiopian vauvoille, virkata 
myssyjä Oys:iin syöpäosas-

tolle sekä kutoa tossuja Hil-
turantaan.  Ohjeet näiden te-
kemiseen  saat paikan päältä. 
Ota mukaan lankoja/lan-
gan jämiä sekä puikot ja kou-
kut. Vietämme aikaa yhdessä 
kahvikupposen äärellä hy-
vää tehden!
Onko sinulla jäänyt nurk-
kiisi pyörimään lankakerien 
loppuja tai muutoin käyttä-
mättömäksi jääneitä lankoja? 
Nuttupiirimme tarvitsee mo-
nenlaisia lankoja.. Tuo jou-
tavat lankasi meille seura-
kuntatalon aulassa olevaan 
koriin, jotta voimme antaa 
niille uuden elämän. Anna 
hyvän kiertää! Lisätietoja an-
taa Leena Loukko, p. 0400-
866480
Kuorot: Vox Margarita ke 
29.8. klo 18, kirkkokuoro to 
30.8. klo 18.
Päiväkerhot:  seurakuntako-
dissa: maanantai sisarusryh-
mät klo 9-11.30 ja klo.12.30 
-15 alk. 3.9. , tiistai pallero-
ryhmä klo 9-11.30 ja 4-5 vuo-
tiaiden ryhmä 9 -11.30 alk.4.9, 
tiistai sisarusryhmä klo 12.30 
-15 alk. 4.9, perjantai sisarus-
ryhmä klo 9.30 -12 alk. 7.9
Lapsiparkki perjantaisin klo 
9.30-12 alk. 7.9
Kerhot sivukylillä: maanan-
tai Paukkerinharjun koulu 
klo  9.3 0-11.30 alk. 3.9, maa-
nantai Hirvaskosken koulu 
klo 13 -15 alk.3.9, tiistai Aitto-
järven koulu klo 13.30 -15.30 

alk. 4.9, torstai Syöte klo 9 -11 
alk. 6.9 ja torstai Sarakylä klo 
13 -15 alk. 6.9
Perhekerhot: seurakuntako-
dissa ke 5.9. klo 10-13 ja to 
6.9. klo 10-13. Livon perhe-
kerho Livon koululla ma 3.9. 
klo 10-13 ja Puhoksen perhe-
kerho Puhoksen koululla ke 
5.9. klo 10-13.
Rovastikunnallinen las-
tenjuhla seurakuntakodil-
la  sunnuntaina 9.9. alkaen 
klo 12 yhteisellä kirkkohet-
kellä  kirkkosalissa, sen jäl-
keen ruokailu ja Jukka Salmi-
sen Zooppera.  Zooppera on 
n. 40 minuuttia kestävä mu-
siikkikertomus, jossa Jukka ja 
aasi Nonni lähtevät meriseik-
kailuun. Nooan arkin raken-
tamisesta lähtee raamatun 
kertomusta mukaileva tari-
na, jossa etsimme ystävyyttä 
ja sovintoa.
Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon 6.9 mennessä p. 
08 8823100. 
Pyhäkoulutyö: Musiikilli-
nen pyhäkoulu kaikenikäisil-
le seurakuntakodilla su 16.9 
klo. 12.  Mukana myös Keijo 
Piirainen.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 2.9. klo 17 
(Jukka Tervo, Kalle Lohi)
Kastettu:  Toivo Olli Ilmari 
Leppänen, Veera Aino Auro-
ra Simonen
Haudattu:  Hannu Olavi Nie-
melä 56 v

Pyhä suo
Hillareissuni eräänä heinäkuun aamuna oli pieni askel himo-
marjastajalle, mutta valtaisa harppaus itselleni. Edellisestä hil-
lareissustani oli aikaa jo vuosia. Odottavin tunnelmin astelin 
suolle. Suo on aina näyttänyt omiin silmiini aavistuksen afrik-
kalaiselta savannilta. Savannitunnelmasta huolimatta leijonia ja 
gnuantilooppeja ei näkynyt tälläkään kertaa. Sen sijaan kurjet 
ääntelivät jossain kaukana ja korppi rääkäisi matkalla jonnekin. 

Reilun tunnin päästä sankoon oli kasaantunut pari litraa hil-
loja. Tauon paikka. Istahdin kuivalle mättäälle pienen männyn 
viereen ja katselin suomaisemaa. Suoalue jatkui näköaistini 
ulottumattomiin. Jumala on luomistyössään miettinyt tämänkin 
asian ja antanut ripauksen merkillistä kauneutta suolle, ajatte-
lin mielessäni.  Luojan luomana luonto on pyhä, joten ympäril-
läni on siis pyhä suo, jatkoin pohdiskeluani. (Ps. 146:6). Äkkiä 
alaselässäni alkoi tuntua kutinaa ja pientä pistelyä. Pehmeänä is-
tuimena toimineessa sammalmättäässä oli muurahaisilla huo-
maamaton pesä.  Hypähtelin likipitäen niin kuin Kauniinportin 
rampa mies kohdattuaan Pietarin ja Johanneksen Jerusalemis-
sa, kun puistelin muurahaisia pois selästä ja vaatteista (Apt. 3:1-
10).

Virkistävän hypähtelytuokion jälkeen oli aika suunnata hil-
lojen perään. Laajalla suoalueella tarpominen lepuutti mieltä ja 
virkisti kehoa. Ei sitä aina tarvita hinnakkaita ja monimutkaisia 
tekemisiä mielen ja kehon virkistymiseen. Sotapäällikkö Naa-
mankin pääsi pitkään vaivanneesta vaivastaan pelkästään pesey-
tymällä joella (2. Kun. 5:9-14). Ajatuksissani ja ympäristöä pälyil-
lessäni astuin harhaan. Pehmeä suo imaisi toisen jalkani polvia 
myöten sisäänsä. Mutavesi lirui saappaanvarresta sisään. Kö-
nysin irti tumman suon vetovoimaisesta syleilystä (Ps. 30:3-4). 
Harmittelin ääneen omaa sohlaamistani. Olin likainen lähes rei-
siäni myöten vahvalta tuoksuvasta suomudasta. No, eihän meis-
tä kukaan ole putipuhdas päältä eikä sisältä. Näin siinä käy kun 
kulkee sokeana kuin fariseukset Jerusalemissa (Joh. 9:40-41). 

Putsailin kevyesti housujeni lahkeita ja poistin enimmät ve-
det kumisaappaista ja sukista. Päätin huokaista hetkisen tee-
kupposen ja voileivän kera. Ennen istuutumista varmistin huo-
lella, ettei käy niin kuin jokin aika sitten. Pyhä suo oli tarjonnut 
itselleni varsin sisältörikkaan aamupäivän. Hymyilytti. (Ps. 30:12-
13).

  Marko Väyrynen
  Nuorisotyönohjaaja

Jälkikirjoitus
Kun hartauskirjoitusta miettiessäni selailin tämän kuluvan 

viikon Raamatun tekstejä (13. sunnuntai helluntaista), huoma-
sin niissä löyhiä yhteyksiä heinäkuiseen hillareissuun. Pakkohan 
hillareissusta oli sitten kirjoittaa, vaikka ajatus oli ensin ihan 
muusta kirjoitella. 

MTK Pudasjärven 

salivuoro
vanhalla lukiolla

perjantaisin klo 11.00-13.00 

Ensimmäinen kokoontuminen 31.8. 

Yhteyshenkilönä Hannu Vainio 040-8345762. 

Jäsenet innolla mukaan.

Matti Pönkkö, Kalevi Pönkkö, Martti Kyngäs, Antti Pönkkö, sekä Jaakko Siuruainen ja 
Ossi Kyngäs.

Entisaikojen lentopallon Pudasjärven mestarijoukkue
Kuvassa poseeraavat Kynkään kylän nuorukaiset 50-luvun 
puolivälin jälkeen. Kuvan lähetti toimitukseen Ossi Kyngäs.

Pudasjärven Martat järjes-
ti torstaina 23.8 kirpputorin 
torille, jossa tavoitteena oli 
saada tavarat kiertoon. Myy-
jiä tulikin yli 10 ja aamupäi-
vällä olikin ihmisiä runsaasti 

Tavarat kiertoon

Marttoja oli tapahtumassa mukana runsaasti. Kaikkiaan jäseniä on noin 30. 

liikkeellä. Puolen päivän jäl-
keinen sadekuuro karkotti 
ihmiset ja huomattavan osan 
myyjiäkin. Martoilla oli tar-
jolla kierrätystavaroiden li-
säksi kahvia ja vohveleita, 

joita kävi nauttimassa yli 100 
henkeä. Enemmän Marttojen 
syksyn toiminnasta ensi vii-
kon lehdessä. ht



2 3nro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.8.2012 29.8.2012nro 35

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

        Avoinna: Ma-To 10-17, Pe 10-18, La 10-14
AarreArkku

JOKAISELLE JOTAKIN!

KANTA-ASIAKKAAN ETUPÄIVÄT
Mahtava lisäetu Ke-La, yli 20€ ostoksesta saat 

n. 5€ arvoisen YLLÄTYKSEN kaupan päälle.
... ja muistathan, että Kanta-Asiakkaanamme saat AINA alennusta ostoksestasi! :)

Kirpputori
avoinna jälleen
keskiviikkoisin klo 12-16

Helluntaiseurakunnan tiloissa
Kauppatie 32

Tervetuloa edullisille ostoksille!
Myynnissä myös mm. kosmetiikkaa ja

suolatuotteita.
KAAPU RY

KAnnOT POIS
PIEnEllä

TEHOKKAAllA
JYRSIMEllä

PUH. 040 822 4983

Nevakivi Oy hakee tarvittaessa töihin kutsuttavaa 

LINJA-AUTON SIIVOOJAA
ilta- ja viikonlopputöihin.

Sinulta odotamme reipasta asennetta työntekoon
ja aikaisempi siivouskokemus on eduksi, muttei
välttämätön. Työ sopii joustavuutensa puolesta
loistavasti nuorille ja opiskelijoille.
 
Vapaamuotoiset hakemukset tai yhteydenotot
pyydämme toimittamaan tämän viikon aikana
sähköpostilla osoitteeseen
mikko.nevakivi@nevakivi.fi tai puhelimitse
Mikko Nevakivi puh.0400 280 676.

Pudasjärvellä on viime vuo-
sina ilmestynyt useampi-
kin suku- ja kyläkirja. Uusin 
niistä on lauantaina 25.8 Hil-
turannan leirikeskuksessa 
julkistettu Nyynäjän tarina. 
Koolla oli laaja joukko Poro-
putaan sukua juhlistamassa 
kirjaa, jota varten oli kerätty 
aineistoa liki 20 vuotta.

Kirjan tekijät, rovasti Ta-
pio Leinonen ja toimittajat 
Lauri Poropudas ja Sinikka 
Klemettilä ovat kaikki kir-
janteon ammattilaisia.

- Kirja oli haaveemme jo 
ensimmäisessä sukukokouk-
sessa vuonna1994. Silloin 
päätimme tehdä sukulehden 
aina jokaiseen sukukokouk-
seen. Niiden pohjalta kir-
jaa alettiin koota, mutta työn 
alettua huomasimme, että 
on monia asioita, joista ha-
luamme ottaa lisää selkoa, ja 
niin kirjan aihepiiri kuin ko-
kokin laajeni huomattavas-
ti aiotusta, Tapio Leinonen 
kertoo.

Nyynäjän talosta ja tilas-
ta, monien pudasjärvisten 
tuntemasta, viime vuonna 
palaneesta ”Ankkalinnasta” 
kertova kirja on A4-kokoi-
nen, kovakantinen neliväri-
teos, varsin näyttävä. Hie-
nosti käsiteltyjä kuvia on 
paljon ja monenlaisia. Muut-
kin pudasjärviset kuin Po-
roputaat löytävät kirjan si-
vuilta paljon sukulaisiaan ja 
tuttujaan. 

- Yksi suola kirjan teos-
sa oli juuri lukuisat valoku-
vat ja kartat, joista suurinta 
osaa ei ole ennen nähty julki-
suudessa. Koulu- ja tapahtu-

Poroputaat juhlivat sukukirjaa

makuvissa on paljon tunnet-
tuja henkilöitä, moni on toki 
yhä tunnistamatta. Kartois-
sa varsinaisia helmiä olivat 
isojakokartat ja Nyynäjän 
rakennuksia kuvaava kart-
ta vuodelta 1833, Lauri Poro-
pudas listaa.

Pudasjärven ja Kurenalan 
historiaa käsitellään moni-
puolisesti, sillä Nyynäjässa 
toimi sen pitkän historian ai-
kana mm, kievari, posti, ap-
teekki ja koulu. Lisäksi Nyy-
näjän mailla asui torpissa ja 
vuokralla iso joukko kunta-
laisia ja virkamiehiä lääkä-
reistä opettajiin ja metsäher-
roihin.

Poroputaan sukuun kuu-
luvia tunnettuja henkilöi-
tä on nuoremmassa polves-
sa mm. kirjailija Harri Sirola 

ja hänen serkkunsa, keski-
aikatutkija ja tietokirjaili-
ja Hannele Klemettilä. Moni 
saattaa 50-luvulta muistaa 
lisäksi heidän vanhempien-
sa isoisän Matti Klemettilän, 
joka sinnikkäästi ajoi Suo-
mea kuningaskunnaksi ja it-
seään sen kuninkaaksi. Kon-
kurssien tehnyt ja perheensä 
jättänyt Matti-vävy oli su-
vun murheenkryyni, mut-
ta jotakin hauskaakin hänen 
toimissaan oli.

-Onhan se vähän harmi, 
ettei Matti onnistunut pyr-
kimyksissään. Jos olisi on-
nistunut, viettäisimme tätä 
sukukokousta nyt vähän toi-
senlaisissa tiloissa, Sinikka 
Klemettilä nauratti kokous-
väkeä.

Hilturannassa kuunnel-
tiin kirjan tekijöiden esittelyt 
kirjasta kuvien kera ja esit-
täydyttiin sukuhaaroittain. 
Lounaan jälkeen suku nousi 
bussiin ja lähti kyläkierrok-
selle, jonka oppaina toimivat 

Kirjaa on myynnissä Pudasjärven kirjakaupassa
ja sitä voi myös tilata sieltä.

Kauppatie 3, 93100 PUDASJÄRVI, 044 082 1040, 
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com

Yhteiskuva Poroputaan sukukokouksen osallistujista. Kokoustajia oli saapunut Hilturantaan laajalti ympäri Suomea. 
Edessä istumassa Tapio Leinonen, yksi kirjan tekijöistä.

Kiertoajelu kirjassa esiintyville paikoille vei myös Pudasjärven hautausmaalle, missä 
laskettiin kukat suvun haudoille. Sankarihautausmaalla kukitettiin oikealla olevan Pirk-
ko Meren (o.s. Kinnunen) isän, Väinö Kinnusen hauta. Isä siunattiin hautaan samana 
päivänä kuin Pirkko-tytär kastettiin keväällä 1944.

Nyynäjän tarina, Poropu-
taan suku Pudasjärvellä 
kirja julkistettiin lauantaina 
25.8. Hilturannan leirikes-
kuksessa. 

Lauri Poropudas ja Pekka 
Piri. Käytiin katsomassa su-
vun ja Pudasjärven vanhoja 
paikkoja ja vietiin kukat su-
kuhaudoille. (ht)

Kuvat: Lauri Poropudas

Aloitamme su 2.9. klo 18.00 Kansalaisopistolla 
uuden näytelmän suunnittelun

ja tarvitsemme näyttelijöitä,
lavastajia, puvustajia, sekä maskeeraajan.

Tuleva näytelmä esitetään helmi-maaliskuussa.
Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät rohkeasti mukaan.

Ei haittaa vaikket olisi ennen näytellyt.

0400 198 385/Pena     0400 187 795/Alpo
Yhteistyössä Pudasjärven näyttämö ry & Kansalaisopisto



4 5nro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.8.2012 29.8.2012nro 35

Puhoskylän lähikauppa 
täyttää 15 vuotta ja kauppi-
aat Anne Torvinen ja Mer-
vi Manninen toivottavat 
asiakkaat tervetulleiksi kak-
kukahveille lauantaina 1.9.

Pienestä tyttösestä pi-
täen kauppiaan ammatis-
ta haaveilleen Anne Torvi-
nen unelmat kävivät toteen 
vuonna 1997, kun juuri 
kauppakoulusta valmistu-
nut tyttönen kuuli siskoltaan 
hyvästä tarjouksesta.

- Olin Vuokatissa kesä-
töissä ja vastavalmistunee-
na töiden jatkumisesta ei 
ollut tietoa. Siskoni Mervi 
soitti minulle Vuokattiin, ja 
kertoi että hänen anoppinsa 
Pirkko Manninen sekä Saimi 
Turpeinen ovat myymässä 
lopettamansa yrityksen va-
rastoja. Mervi kysyi voisim-
meko me perustaa yhdessä 
oman yrityksen kotikylälle, 
muistelee Anne.

Kolme ensimmäistä vuot-
ta nuorten naisten yritys toi-
mi Rajamaan kauppakiin-
teistössä vuokralla, kunnes 
vuonna 2000 tuli uusi vä-
lietappi. Vuokra-aika lop-
pui, mutta yrityksen lopetta-
misen sijaan naiset päättivät 
rakentaa oman kiinteistön ja 
näin valmistui sininen hir-
sirakennus Puhoksentien 
varteen. Vuonna 2006 kiin-
teistöön tehtiin remonttia ja 
samalla myymälätila kaksin-
kertaistui. 

Viidentoista vuoden mit-
taista taivalta päätettiin juh-

Puhoskylän lähikaupalla synttärit

listaa 
yhdes-
sä asiak-
kaiden 
kanssa 
ja siksi-
pä kaup-
piaat tarjoavat 
lauantaina 1.9. 
lähikaupassaan 
kakkukahvit. 
Tervetuloa!

Jenny Kärki

Kyläpäivä Hirvaskoskella 1.9.2012 klo 11-14 
Halmeniemessä (opastus Puolangantieltä)
”Halameniemi tarjoaa kävijöille nuotanveto- ja lammaspaimennusnäytöksen, elävää 
mussiikkia ja yhteislaulua Suopunki-orkesterin joholla, puhvetista savukallaa sallaatin 
kera pientä korvausta vastaan. Pullakahavit tarjotaan jokkaiselle!”

Tervetuloa läheltä ja kaukaa!
Järjestää: Hirvaskosken kyläyhdistys ja Korentojärven kalaveden osakaskunta

Kuluneena vuonna Anon 
Ase ja tukku yrittäjyyden po-
jalleen Juhalle luovuttanut 
89-vuotias Ano Tenhonen 
muistuttaa, että riistanhoito-
työtä pitäisi tehdä aktiivises-
ti ympäri vuoden ja muutoin-
kin kuin ruokintapaikkoja ja 
riistapeltoja hoitamalla. Yksi 
tärkeimmistä tehtävistä on 
haaskalintu- ja kettukannan 
vähentäminen. Harakat ja va-
rikset samoin kuin ketut tu-
hoavat uskomattoman paljon 

Riistanhoitotyötä  tehtävä aktiivisesti
maalintujen pesiä ja tappavat 
lentokyvyttömiä poikasia. Ei-
vätkä harakat tyydy yksin-
omaan maalintuihin, vaan ne 
tappavat myös jäniksen poi-
kasia, jotka eivät voi niille mi-
tään, kun linnut tulevat poru-
kalla ja nokkivat niiltä ensin 
silmät ja sitten tappavat ne. 
Ruotsalaisen tutkimuksen 
mukaan kanahaukka kyttää 
poikuetta niin kauan kuin sii-
tä on kaikki poikaset syöty ja 
hakee sen jälkeen uuden poi-
kueen uhrikseen. Harmaalo-
kit ja närhet etsivät ja tuho-
avat munat pesistä ja syövät 
puolustuskyvyttömät un-
tuvikot, jos vaan sattuvat 
ne löytämään. Kanahaukka 
ja närhi ovat rauhoitettuja, 
mutta harmaalokkia saa am-
pua rauhoitusajan ulkopuo-
lellakin. 

-Haluan että jokainen te-
kee riistanhoitotyötä aktiivi-
sesti jonka jälkeen voi lähteä 
myös metsästämään hyvillä 
mielin, eräaktiivi Ano Ten-
hunen haluaa muistuttaa 
kaikkia metsästäjiä.

Pyyntikopeissa mielen-
kiintoista aikaa

Tenhusella on kolme 
pyyntikojua, joista kaksi on 
Kurenalustan ympäristössä 
ja yksi Korpisella päin. Kojut 

Tenhunen on tehnyt vanhois-
ta lasikuituisista vanhoista 
taukomunista muuntelemal-
la ne paremmin haaskapyyn-
tiin soveltuviksi. Tenhunen 
on tehnyt tähystys- ja ampu-
ma-aukot seiniin sekä uusi-
nut kaasulla toimivat lämmi-
tyslaitteet. Haaskapyynti on 
luvanvaraista toimintaa, jo-
ten maanomistajan tai met-
sästysseuran lupa on ensik-
sikin oltava ja haaskasta on 
ilmoitettava eläinlääkärille. 
Kotieläinhaaskaan tarvitaan 
eläinlääkärin lupa. Luon-
nonvaraisesta haaskasta riit-
tää ilmoitus eläinlääkärille. 
Haaska voi olla melkein mitä 
tahansa. Esimerkiksi koiran 
ja kissan ruoka on hyvin ha-
rakoita ja variksia paikalle 
houkuttelevaa. Korppi hou-
kuttelee ketut paikalle, siksi 
sitä ei pitäisi tappaa haaskal-
le tullessaan.

Talvisin saa hyviä haas-
koja liikenteen ruhjomis-
ta poroista, kun kyselee niis-
tä aikoinaan poromiehiltä. 
Haaska on asetettava hyvissä 
ajoin ja pyyntikojuunkin to-
tuttelu vie ketuilta ja linnuil-
ta aikansa. Opittuaan niiden 
paikallaoloon ne eivät pelkää 
ja jahti voi alkaa. Huippu-
vuosina Ano ampunut seitse-

män kettua ja yli 200 haaska-
lintua.

– Kojussa kuluu hyvin 
aika kun on lämmintä ja 
eväät mukana. Ja onpahan 
aikaa omille ajatuksilleenkin 
samalla kun seurailee luon-
non tapahtumia ympärillään. 
Jos ketä kiinnostaa, niin voi 
tulla minun juttusille. Läh-
detään yhdessä katsomaan 
ja tutustumaan tähänkin riis-
tanhoitotyöhön paikan pääl-
le. Toivoisin eritoten nuori-
soa ja eläkeläisten liittyväksi 
touhuun mukaan, tai kuka 
vaan, jolta puuttuu harras-
tustoimintaa. Tässä saa hyviä 
kavereita ja tätä voi harrastaa 
myös yhdessä.

Vesilintujen ruokintaa
Vesilintujen ruokinta on 
Tenhusen harrastuslistalla 
kesäisin hyvin tärkeällä sijal-
la. Kaura ja ohra kelpaavat 
hyvin linnuille. 

– Täällähän vesilintujen 
ruokinta on pääasiassa yk-
sityisten kontolla. Jos vilja-
lajia vaihtaa kesken kesän, 
niin menee aina muutama 
päivä ennen kuin linnut al-
kavat syödä uutta lajiketta. 
Tänä kesänä vesilintuja oli 
aika heikosti. Siispä kutsun 
saatuani läksimme vaimon 

ja pojan kanssa sorsametsälle 
Savoon Pieksämäelle. Saalis-
takin saatiin kotiin tuotavak-
si ja samalla saimme viettää 
lomaa. Iltaisin oli ulkona po-

Ano Tenhunen pyyntikojunsa vierellä saaliinsa kanssa. 
Tenhusen kuva-albumi.

Ano Tenhunen muistuttaa 
riistakannan hoitamisen 
tärkeydestä.

reammeet, ulkosaunat käy-
tössämme ja herkullista ran-
takalaa tarjolla. 

Erkki Riihiaho

Iskelmälaulaja Anniina Mat-
tila esiintyy perjantaina 31.8. 
Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa. Karviasta kotoisin ole-
va tumman ja soinnukkaan 
lauluäänen omaava Mattila 
on jo usean vuoden viihdyt-
tänyt persoonallisella tyylil-

Rempseää meininkiä 
ammattimaisella otteella

lä suomalaista tanssikansaa. 
Avenue-orkesterinsa kans-
sa hyvällä tahdilla ympäri 
Suomea keikkaileva Anniina 
on saanut runsaasti kiitos-
ta monipuolisesta tanssioh-
jelmistostaan. Keikkailun-
sa hän aloitti vuonna 2004 ja 
kesäkuusta 2005 alkaen on 
keikoilla ollut säestämässä 
oma Avenue-bändi. Annii-

na on omien sanojensa mu-
kaan laulanut koko ikänsä 
sekä yksin että sisarustensa 
kanssa. Ensimmäisen levy-
tyksensä hän teki Ruotsissa 
vuonna 1999. Persoonallisen 
lauluäänen lisäksi Anniina 
tarttuu välillä myös haita-
riin ja kajauttaa ilmoille niin 
humpat kuin valssitkin. (ts)

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa ratkotaan Jyrkkäkos-
ken karaokemestaruus tu-
levana lauantaina 1.9. 
Loppukilpailuun on selvit-
tänyt tiensä 15 kilpailijaa. 
Ensimmäisellä kierroksella 
ovat kaikki kilpailijat muka-
na ja osa heistä pääsee toisel-
le laulukierrokselle ja finaali-
kierrokselle selviää 5 parasta 
laulajaa. Karaokelaulajien 
estradina toimii Jyrkkäkos-
ken huvikeskuksen lava. 
Yleisöllä on mahdollisuus 

Karaokemestaruuskisa Jyrkkäkoskella
seurata tapahtumaa tanssisa-
lissa ja tanssia huippusolis-
tien mukana taustanauhojen 
takaaman huippusäestyk-
sen kera. Parketti on tilava ja 
käyttäjien mielestä riittävän 
liukaskin. Alueella on annis-
kelumahdollisuus ja vähän 
matkan päässä on Revontu-
lidisko, missä soi uusimmat 
diskohitit. 

Solisteina Jyrkkäkoski 
2012 karaokekilpailun fina-
listit aakkosjärjestyksessä:

Hanhisuvanto Susanna 

Kontio, Juurikka Eero Pu-
dasjärvi, Keskitalo Jussi Ry-
tinki, Kortesalmi Ville Ra-
nua, Kortesalmi Titta Ranua, 
Leiviskä Niilo Tyrnävä, Moi-
lanen Auli Oulu, Moilanen 
Kaija Oulu, Nissema Niina 
Pudasjärvi, Ojala Katja Pu-
dasjärvi, Pätsi Sinikka Kuu-
samo, Torvinen Teemu Pu-
dasjärvi, Vähäkuopus Heidi 
Pudasjärvi, Vähäkuopus 
Tanja Pudasjärvi, Väyrynen 
Merja Pudasjärvi.
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Metsäalan ammattilainen 
Samuli Leppänen aloitti 21.8 
työskentelyn Metsä Grou-
pin, entisen Metsäliiton, os-
toesimiehenä Pudasjärvel-
lä. Leppäsen toimenkuvaan 
kuuluvat puun hankin-
ta ja metsänhoitopalvelujen 
myynti asiakkaille. 

–Työn kuva muuttui 
paljonkin. Edellisessä työ-
paikassa, Suomen Metsä-
keskuksessa, toimin met-
sätarkastajana, jossa työ oli 
suurimmalta osalta toimis-
tohommia. Nykyisessä työs-
sä taas työtä tehdään suo-
raan ihmisten kanssa eli 
sosiaalista kanssakäymis-
tä tulee aikaisempaa enem-
män. Muutenkin metsässä 
hyvin viihtyvänä ihmisenä 
tämä on hyvin mieleinen toi-
mialan vaihdos, kertoo Lep-
pänen. 

Samuli Leppänen 
uusi ostoesimies 
Metsä Groupissa

– Myymme metsähoito-
palveluita etenkin niille ih-
misryhmille, jotka syystä tai 
toisesta eivät voi itse niitä 
hoitaa. Eli hyvin kokonais-
valtaista palvelua pyrimme 
asiakkaille tarjoamaan. Toi-
mialueenani on Pudasjärven 
läntinen osa ja Yli-Ii. 

Uudet työkaverit ovat en-
tuudestaan Leppäselle jo jol-
lakin tavalla tuttuja kun on 
asuttu samalla paikkakun-
nalla, mutta lähempi tu-
tustumien työkavereihin ja 
työtehtäviin tapahtuu työ-
paikalla. 

-Työn aloitus tapahtui 
pehmeän laskun kautta kun 
sain tingattua itselleni sor-
sanmetsästyksen aloituspäi-
vän vielä vapaaksi. 

Erkki Riihiaho

Samuli Leppänen aloitti viime viikon tiistaina työt
Metsä Groupin ostoesimiehenä. 

Lauantaina 18.8. juostiin 32. 
Helsinki City Marathon. 42 
195 metrin pituinen reitti 
kiertää ympäri Helsinkiä ja 
päättyy historialliselle Hel-
singin Olympiastadionille. 
Viiden ja puolentuhannan 
juoksijan joukossa olimme 
myös me, kolme pudasjär-
veläistä kuntoilijanaista, jo 
kolmatta kertaa ottamassa 
mittaa itsestämme ja  nautti-
massa suuren urheilujuhlan 
tunnelmasta. Vaikka taka-
namme on jo vuosien lenk-
keilykilometrit, matka on 
haastava. Eikä ainoastaan 
kunnon kestävyyden

suhteen, vaan myös oman 
tahtotilan suhteen. Juoksun 
aikana iskee väkisin epä-
toivo, päättyykö tämä kos-
kaan. Yksi kesän harvoista 
hellepäivistä sattui juuri täl-
le lauantaille, tehden juok-
susta entistä hikisemmän ja 
vaativamman. Lähtöpaikal-
la lauantai-iltapäivänä oli-
kin kolme epäilevää naista, 
kuinka onnistuisimme jaka-
maan voimamme niin, että 
jaksaisimme maaliin saak-
ka. Päätimmekin turvautua 
jänispalveluun, ja lyöttäy-
dyimme keltaisten viiden 
tunnin jänisten vanaveteen. 

Pudasjärveltä Helsinki City maratonilla 

Tasaiseen vauhtiin juoksevi-
en jänisten tuntumassa juok-
simmekin sitten kolmisen-
kymmentä kilometriä, jonka 
jälkeen kukin teki omat rat-
kaisunsa lopun suhteen, tah-
totilansa ja päivän kuntonsa 

Pudasjärveläiset Jaana Nyman, Inkeri Tuomivaara ja Anneli Ojala lähdössä kolmannel-
le City maratonilleen, jonka selvittivät kunniakkaasti läpi.

mukaan. Maalissa oli lopul-
ta kolme väsynyttä naista 
yhteen ääneen vannomassa, 
että ei enää koskaan. 

Mutta tätä juttua kirjoit-
taessamme, taidamme olla jo 
kaikki valmiita seuraavalle 

HCM-matkalle, toivottavas-
ti mukanamme muitakin it-
sensä haastajia.

Anneli, Inkeri ja Jaana

Yksi kesän huipennuk-
sista, Niemitalo-Golf, keräsi 
golfaajat ja kyläläisiä Koillis-
Golfin kentälle sunnuntai-
na 19.8. Viileä ja kuiva au-
rinkoinen sää, loi tunnelmaa 
tapahtumaan. Heti tapahtu-
mapaikalle saavuttaessa ne-
nään tuntui makoisa räiskä-
lekahvin tuoksu ja lähempi 
tarkastelu paljasti muutkin 
huippupäivän huipputar-
joilut.  Huippuopetusta 
saatiin golfpro Matti Ros-
bergilta paikan päällä green-
card-kurssilaisille. 

Tapahtumassa pelattiin 
golfia kolmessa sarjassa eli 

Niemitalo-golfin päivä
naiset, miehet ja seniorit. Li-
säksi pelattiin kaksi erikois-
kilpailua eli ”lähimmäksi lip-
pua avauslyönnillä ja pisin 
draivi.  Pisin draivi-kilpailu 
oli eräänlaista ”ventin”-ve-
toa eli pitkällä lyönnillä oli 
myös takaraja, jota ei saa-
nut ylittää. Pelimuotona pe-
lattiin ensi kertaa kentälläm-
me piste-bogey-kisa, joka on 
hieman joustavampi ja an-
teeksiantavampi kuin lyön-
tipeli. Piste-bogeyssä ei yksi 
pieleen mennyt väylä pilaa 
koko kierrosta. Bogey-pis-
teiden kertyminen on sidok-
sissa kunkin pelaajan henki-

lökohtaiseen tasoitukseen. 
Tämä tapa on yleisin peli-
muoto ”isoilla kentillä” ja 
kannattaa siis opetella meil-
läkin.

Pisimmän draivin löi 
Hanna Keskiaho ja lähim-
mäksi lippua nappasi Matti 
Juurikka.

Kiitokset osallistujille, 
vieraille ja sponsori Niemi-
talolle, joka kolmen hengen 
voimin rakensi päivästäm-
me ikimuistoisen kokemuk-
sen.

Jari Jussila

TULOKSET
Naiset: 
1) Hanna Keskiaho 78 lyön-
tiä jolla sai 37 bogey-pistettä, 2) 
Tuula Hietava 82 / 33, 3) Lea Tör-
rö 83 / 31, 4) Jaana Iinattiniemi 
83 / 30, 5) Marja-Liisa Kumpu-
vaara 94 / 28.
Miehet seniorit yli 60 v: 
1) Mikko Hietava 70 lyöntiä jol-
la sai 35 bogey-pistettä, 2) Ola-
vi Leinonen 78 / 32, 3) Seppo 
Goman 77 / 25, 4) Veikko Kok-
ko 101 / 13.
Miehet: 1) 
Matti Juurikka 58 lyöntiä jolla sai 
38 bogey-pistettä, 2) Jari Jussi-
la 62 / 37, 3) Mika Pesonen 73 
/ 35, 4) Aki Niemitalo 80 / 35, 5) 
Osmo Kumpuvaara 78 / 34.

Pudasjärvelle on suunni-
teltu alkavaksi reilun vuo-
den kestävä metsäalan kou-
lutus 1.10.2012. Koulutus 
on tarkoitettu työttömille 
tai työttömyysuhanalaisille 
alasta kiinnostuneille henki-
löille. Koulutukseen voi ha-
kea 17.9. mennessä, valinta 
tehdään 19.9.2012. 

Pudasjärven alueella ku-
ten valtakunnallisestikin 
poistuu lähivuosina lukui-
sia metsureita työelämästä 
eläköitymisen takia. Paikal-
lisia, alasta kiinnostuneita 
nuoria tekijöitä, kaivataan 
jo nyt tilalle. Suomen talous 
nojaa jatkossakin, toimin-
taympäristön rajuista muu-

Metsäalan koulutusta Pudasjärvellä
toksista huolimatta, vahvasti 
metsätalouteen ja metsäteol-
lisuuteen, joten alan työteh-
täviin on hyvät työllistymis-
näkymät. Alalle kaivataan 
jatkossakin vastuullisia ja 
metsässä itsenäisestä työs-
kentelystä pitäviä ammat-
tilaisia. Metsän ja puun 
arvostus kasvaa tulevaisuu-
dessa, koska maailma kiin-
nittää enemmän huomiota 
ympäristöön ja kulutettavi-
en raaka-aineiden uusiutu-
vuuteen. Metsää tulee osata 
hoitaa ja käyttää oikein. 

Koulutus ei edellytä alan 
työkokemusta tai alan ai-
empaa koulutusta. Sen ta-
voitteena on antaa valmiuk-

sia työskennellä metsäalan 
työtehtävissä metsänhoi-
to- ja puunkorjuupalve-
luissa, metsäenergian han-
kintaan ja erikoispuiden 
kaatoon ja hoitopalveluihin 
sekä metsänhoitoon liitty-
vissä tehtävissä. Tavoitteena 
on, että opiskelijat työllisty-
vät koulutuksen suorittami-
sen jälkeen alan työtehtä-

viin, mahdollisuus on toimia 
osuuskunnassa tai jopa alan 
yrittäjänä. 

Koulutuksen aikana on 
mahdollisuus suorittaa met-
säalan perustutkinnosta 
seuraavat tutkinnon osat: 
metsänhoito- ja puunkor-
juupalvelut, metsäenergian 
hankinta, metsänhoitotyöt 
sekä erikoispuiden kaato- ja 

Koulutukseen haetaan Internetissä osoitteessa www.mol.fi tai 
lähimmän työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Tietoa työvoima-

koulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista 
etuisuuksista antaa koulutusneuvonta numerossa 010 194 901.

Lisätietoa: Oulun seudun Te - toimiston Pudasjärven toimi-
pisteestä ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksesta.

hoitopalvelut.
Koulutus toteutetaan 

Koillis-Suomen Aikuiskou-
lutus Oy:n toimesta. Pää-
kouluttajana toimii met-
sätalousinsinööri Harri 
Kemppainen. Koulutus tulee 
olemaan hyvin käytännönlä-
heistä, teoriajakson jälkeen 
asiat opetellaan maastossa 
yhdessä. Koulutuksesta noin 
puolet on työssäoppimista, 
jolloin opiskelijat ovat joko 
itse hankkimissaan työssä-
oppimiskohteissa tai koulut-
tajan osoittamilla työmail-
la. Työssäoppimisjaksoja on 
useita riippuen kulloiseen-
kin vuodenaikaan sovel-
tuvista tehtävistä. Yhteiset 

käytännön harjoitukset py-
ritään tekemään mahdolli-
suuksien mukaan Pudas-
järven kaupungin mailla, 
mutta työssäoppimisjaksoil-
la voidaan hoitaa myös yksi-
tyisiä palstoja, mahdollisesti 
myös oman tilan metsiä.

Koulutuksen aikana teh-
dään opintokäyntejä eri met-
säalan yrityksiin ja metsä-
alan eri toimijat esittelevät 
omia tehtäviään. Koulutuk-
sen aikana pidetään myös 
kaksi viikon mittaista loma-
jaksoa.

Jaana Pesonen
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LC Pudasjärven ja Pudasjär-
ven Urheilijoiden järjestä-
mät neljännet veden, valon 
ja tulen juhla Venetsialaiset 
kokosi lauantaina 25.8 Jyrk-
käkoskelle reilusti yli 1000 
henkeä. 

-Kun otetaan huomioon 
lukuisa leijonien ja urheilu-
seuran talkoolaisten joukko, 
paikalla oli yli 1200 henkeä, 
iloitsi leijonien presidentti 
Jari Kesiaho. 

Keskustasta oli ilmainen 
linja-autokuljetus, jota käy-
tettiinkin runsaasti hyväk-
si. Lippuluukuilla ei kui-
tenkaan tällä kertaa viime 
vuoden tapaan ollut juuri-
kaan jonoja, sillä koko ajan 
oli kaksi lipun myyntipaik-
kaa käytössä. 

Illan loppuvaiheessa suo-
ritetussa arvonnassa 500 eu-
ron matkalahjakortin voit-
ti pääsylippunumero 855 ja 
LC Pudasjärvi kuuluttaakin, 
että voittaja ilmoittautuisi 
lunastamaan voittonsa.

Jyrkkäkosken omistaja 
Pudasjärven Urheilijat jär-
jesti puitteiden lisäksi ruo-
kailun ja ravintolamyyn-
nin. Paljon kiitosta saaneen 
ruoan valmistuksesta vas-
tasi Niemitalon Juusto-
la. Leijonat olivat olleet tal-
kooapuna Jyrkkäkosken 
huvikeskuksen alueen kun-
nostamisessa ennen tapahtu-
maa. Puolenyön aikana syty-
tettiin Jyrkkäkosken rannalle 
pystytetty kokko. Erilaisia 
tulia oli runsaasti tapahtu-
ma-alueella ja puita oli va-
laistu värivaloin. 

Tanssilavan puolella mo-
nipuolisesta tanssimusii-
kista vastasi tanssiorkeste-
ri Tukkijätkät Kuusamosta 
ja yleisöä viihdytti karaoke-

Yli 1000 henkeä mukana:
Venetsialaistunnelmaa Jyrkkäkoskella

vetämisellään Martti ”Mara” 
Huttunen. Karaoke oli niin 
suosittu, että puolen yön ai-
kaan oli laulujen varauksissa 
yli tunnin jono. Revontuli-
discossa riitti myös kävijöi-
tä ja pihalla oli toiminnassa 
myös kaksi muuta juomapis-
tettä. Ilma oli hieman kolea 
sadekuuron jälkeen, mutta 
yleisö viihtyi kuitenkin ul-
kosalla. Suuri väkimäärä ta-
kasi sen, että Venetsialaispe-
rinne jatkuu myös tulevina 
vuosina, tuumivat tyytyväi-
set tapahtuman järjestäjät.

Tapahtuman jälkeen aa-
muyöllä oli parkkipaikkana 
käytetyltä hiekkamontulta 
nousevat portaat syttyneet 
tuleen. Suurempi vahinko 
ennätettiin torjua eristämäl-
lä palanut alue puolivälistä, 
joten osasta matkaa on nyt 
käytössä vain toinen puoli 
portaita. 

Karavaanareilla 
Venetsialaistapaaminen
Joukko iloisia karavaanarei-

ta oli heille jo perinteisesti 
muodostuneessa Venetsia-
laistapaamisessa Jyrkkäkos-
ken huvialueella. 

–Toisena vuonna peräk-
käin meitä on sama yhdek-
sän vaunukunnan poruk-
ka majoittuneena viereiselle 
leirintäalueelle, josta tullaan 
tänne huvialueelle. Päivän 
aikana pidämme omaa oh-
jelmaa leirintäalueella, johon 
kuuluu ehdottomasti yhtei-
nen ruokailutapahtuma pit-
kässä pöydässä, kertoi yksi 
karavaanareista Anita Kyn-
gäs. Karavaanariporukka on 
Oulun seudulta ja pääsään-
töisesti syntyisin Pudasjär-
veltä, joka heitä vetää hie-
noon tapahtumaan entisille 
tapaamispaikoille. Joukko 
oli tyytyväisiä ja iloisia ta-
pahtumasta ja lupasivat tul-
la ensi vuonna mukaan sa-
malla kuviolla. 

–Onhan tämä muodos-
tunut jo meillä perinteeksi, 
summasi koko porukan puo-
lesta oululainen Eero Eskola.

Venetsialaisten ohjelmis-
tossa pyrittiin ajattelemaan 
jokaista ikäluokkaa ja sen 
vuoksi viime vuoden malliin 
Pudasjärven Urheilijat jär-
jesti Nuorten Venetsialaiset 
perjantai-iltana ja lauantaina 
iltapäivällä oli myös lapsil-
le omat Venetsialaiset, jon-
ka järjesti MLL:n Pudasjär-
ven yhdistys. 

Heimo Turunen ja
Terttu Salmi

Väkeä alkoi saapua klo 20 jälkeen. Ilmainen linja-autokuljetus kulki koko ajan Kurenal-
ta ja takaisin. 

Reijo ja Eeva Poutiainen Outokummusta olivat kyläile-
mässä Pudasjärvellä asuvan Reijon sisaren perheen 
Seija ja Timo Ojalan luona. Vieraille Venetsialaiset olivat 
uusi kokemus. -Tulee nuoruus mieleen, kun tanssipai-
koilla käytiin mm. Tuusniemen Mikonniemessä. Täällä-
hän on monipuoliset palvelut, kiittelivät Pohjois-Karjalas-
ta saapuneet vieraat. 

Karavaanarit vasemmalta Rauni Haverinen ja Ari Kallio Tyrnävältä, Eero Eskola ja Ani-
ta Kyngäs Oulusta, Eeva-Liisa Juurikka Oulusta sekä Heli ja Pentti Finnberg Oulusta. 
Ylärivissä Airi Kokko Turusta ja Jari Juurikka Oulusta.

Yrittäjät Jukka Valkola Rautia Pudasjärvi, Antti Malinen Neste Pudasjärvi ja taksiyrittä-
jä Kouvalta Arto Tuominen kertoivat vaihtaneensa viikonloppuna vapaalle ja mukava oli 
vaihtaa kuulumisia. 

”Mukava nähdä koulukavereita 35 vuoden jälkeen”.

Klo 23 aikoihin väkeä alkoi olla Jyrkkäkosken piha-alueella entisaikojen malliin, jolloin 
juhannusjuhlissa jopa 10 000 henkeä kokoontui Jyrkkäkoskelle. 

Jyrkkäkosken rannalle pystytetty kokko sytytettiin klo 24.
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Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Pudasjärven yhdis-
tys ry:n järjestämät Lasten 
Venetsialaiset keräsivät jäl-
leen runsaslukuisen yleisön 
Jyrkkäkosken huvialueelle 
lauantaina 25.8. Kasvomaa-
laukset ja Kaarina Nevanpe-
rän vetämä naamioaskartelu 
toivat mitä kummallisimpia 
hahmoja paikalle. 

–Minulla oli mukana val-
miita kuvioita ja jokainen 
saattoi piirtää mieleisen-
sä hahmon kalkkeeripape-
rin läpi valitsemalleen väri-
paperille, jonka sitten kukin 
koristelee mieleisekseen. 
Myös omia hahmoja sai as-
karrella ja koristella, kertoi 
Kaarina Nevanperä. Haluk-
kaat saivat jättää oman naa-
mionsa nimellä varustettu-
na raadin arvioitavaksi ja 
voittajalle tietenkin annettiin 
palkinto. Arviointiraadis-

Teletapit liikkeellä lasten Venetsialaissa
sa  istuivat tällä kertaa leijo-
nien presidentti Jari Keski-
aho ja Teletappi Hipsu Anni 
Hemmilä. MLL oli satsan-
nut lapsille monenlaista vi-
riketoimintaa ja tässä tapah-
tumassa oli ulkoilu suuressa 
roolissa, sillä Discoa lukuun 
ottamatta kaikki tapahtui ul-
kosalla. Tarkkuusheittopai-
kan oli edellisenä iltana ra-
kentanut Janne Moilanen ja 
siinä kävi ihan pienimmät-
kin kokeilemassa pallon-
heittotaitojaan. Tikkakisa 
oli varsinkin vähän isompi-
en lasten keskuudessa säilyt-
tänyt suosionsa joka vuosi 
ja lukemista päätellen sieltä 
löytyy haastajia ihan aikuis-
väestöllekin. 

-Pienemmät kilpailijat 
saivat heittää tarratauluun 
ja siellä oli niin kovatasois-
ta porukkaa, että palkinnon 
sai peräti viisi kilpailijaa ta-

salukemien vuoksi, kertoo 
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksesn puheenjohtaja Hely 

Forsberg-Moilanen.  
-Uutuutena oli tänä vuon-

na onginta, mutta se sai niin 

suuren suosion ja onkijoi-
ta oli niin runsaasti että ka-
lat loppuivat ja ranta täytyi 
sulkea, kertoi rantavalvoja 
Sari Pähtilä. Disco veti myös 
väkeä lavalle ja sitten syö-
mään vohveleita, mehua ja 
makkaraa, joita sai ostaa ul-
kona olevista myyntipisteis-
tä. Huviporttien ulkopuolel-
la järjestettiin ratsastusta ja 
siinä riitti väkeä jonoksi asti. 
Arvauskisassa sai arvioida 
purkin sisällä olevan askar-
telupalojen määrän. Lähim-
mäs oikeaa lukemaa veik-
kasi Tuomas Seilonen, joka 
sai neljän muun lähimmäk-
si arvanneen lisäksi tavara-
palkinnon. AarreArkku oli 

Naamioaskartelu pöytä oli jatkuvasti täynnä innokkaista 
taiteilijoista. 

Tarkkuusheitto on tarkka laji. Tyylinäytteen antajana viisi 
vuotias Neea Moilanen. 

Hipsu viihdytti lapsia ja toi-
mi arvovaltaisena tuoma-
rina voittajanaamiota vali-
tessa. Asun alta paljastui 
Anni Hemmilä. 

Poniratsastuspaikalla riitti asiakkaita jonottamiseen asti.

lahjoittanut kaikki tavara-
palkinnot Lasten Venetsia-
laisiin.

Terttu Salmi

Pudasjärven Urheilijat jär-
jesti Jyrkkäkoskella nuo-
rille oman tulen ja valon-
juhla tapahtuman Nuorten 
Venetsialaiset perjantaina 
24.8. Syyskesän suurimpaan 
nuorten juhlaan saapui 200 
nuorta.

-Nuorille täytyy olla ihan 
samat jutut tarjolla kuin ai-

NuorteN veNetsialaiset toiseN kerraN
kuisille ja tämä syyskesän ta-
pahtuma juhlistaa sopivasti 
kesän päättymistä ja koulu-
työn alkamista. Nuoret on 
tärkeä voimavara meille kai-
kille ja heidän viihtyvyyden 
kannalta meidän pitää teh-
dä kovasti töitä. Tämä on 
yksi suurin tapahtumista 
mitä heille pyrimme järjes-

tämään, Marko Koivula Pu-
dasjärven Urheilijoista tii-
vistää ajatuksiaan nuorten 
venetsialaisten tiimoilta.

Venetsialaisiin kuuluu 
perinteisesti paljon eriväri-
siä valoja sekä luonnon tul-
ta. Nuorten Venetsialaisissa 
tulta kuvasteli grillikatok-
sen jatkuva tuli. Venetsia-
laisia vasten on jouduttu te-
kemään monta vuorokautta 
etukäteistyötä ennen kuin 
valosysteemit on saatu vi-
riteltyä paikoilleen. Kaikki 
muut valolaitteet, paitsi pui-
ta valaisevat valospotit, on 
ostettu tapahtumaa silmäl-
lä pitäen. Kynttilöitä lukuun 
ottamatta kaikki muut valai-
sinlaitteet voidaan käyttää 
uudestaan seuraavissa ta-
pahtumissa. Satoja erivärisiä 
kynttilöitä on jaettu tasaises-
ti koko alueella. Valoletkut 
on viritelty kiertämään ra-
kenteiden ääriviivoille.

– On saatu luotua kome-
at puitteet syyskesän juhlal-
le ja viihtyvyyden eteen sat-
sattu se mikä voidaan. Tässä 
samalla testattiin, että kaikki 
toimii kunnolla ja moitteet-
tomasti seuraavan illan ai-
kuisten Venetsialaisissa. Nyt 
voidaan vielä illan pimetes-
sä hienosäätää valaistusta ja 
lisätä valoa sinne mistä sitä 
näyttäisi puuttuvan. Tarkoi-
tus on ollut saada sellainen 

pehmeä, tunnelmallinen va-
laistus koko alueella, Koivu-
la kertoo valaistuksesta.

Marko Koivula kiittää 
omasta ja Pudasjärven Ur-
heilijoiden puolesta jokais-
ta talkootyöläistä antamas-
taan työpanoksesta sekä 
kaikkia yhteisyökumppanei-
ta sekä kaikkia tapahtumaa 
edesauttaneita tahoja kuin 
myös kaikkia paikalle saa-
puneita.

– Ilman heitä jokaista ja 
heidän panostaan tapahtu-
maan tälläistä tapahtumaa ei 
olisi voitu järjestää, Koivula 
sanoo.

Diskossa viihdytti 
Santeri Korvala

Santeri Korvala oli val-
mistautunut soittamaan 
nuorten venetsialaisissa vii-
den tunnin setin nuorison 
tällä hetkellä suosimaa ja toi-
vomaa musiikkia.

– Koneella on tällä het-
kellä 313 kappaletta ja soit-
tolistakin on hyvin pitkäl-
ti valmiiksi suunniteltu tätä 

tapahtumaa varten. Kap-
paletoiveita otan vastaan ja 
yleisön toiveiden mukaan 
soittolistaa voidaan muut-
taa, jos toivekappale on sel-
lainen, ettei sitä ole aivan äs-
ken soitettu. Tällä hetkellä 
Skrillexin Bangarang ja muu 
konemusiikki on kovassa ve-
dossa. Sitten listalle olen va-

PudasjärvenUrheilijoiden voimakaksikko puheenjohtaja 
Seppo Sammelvuo ja Marko Koivula sihteeri. ”Paljon täs-
sä on ollut tekemistä, mutta lopputulos on näyttävä”.

Tiskijukka Santeri Korvala on ajanhermolla mitä disko-
musiikki maailmassa tapahtuu. – Koko ajan täytyy kuun-
nella ja tutkailla tilanteita, että osaa tarjota sitä mitä tul-
laan pyytämään.

linnut muuta tällä hetkel-
lä kysyttyä diskomusiikkia 
laidasta laitaan, mutta pää-
asiallisesti liikutaan 2008 jäl-
keen tulleissa kappaleissa.

Jyrkälle Korvala heittää 
20-40 diskokeikkaa vuodes-
sa ja muualle kysynnän mu-
kaan (er)
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Pudasjärvellä Poroputaan 
sukuhaudalla aistin vuosi-
satojen yhteyden. Tiedosta-
matta olin itse rakentanut 
aikaisemmin Ranualle, van-
hempani ja tulevan oman 
haudan. 1800 – luvun sa-
manlaisella uittokettingillä 
merkkinä elämän jatkuvan 
ketjunauhana.

Ranualla kettinki tulee 
maasta ja kulkee kolmen ki-
vipilarin läpi ja sukeltaa ta-
kaisin syvyyteen, hakeutuen 
juuri tuon kauniin yksinker-
taisen ja aikakauden muok-
kaamaan sukuhautaan Pu-
dasjärvellä, jossa se yhtyy 
selkeään ympyrän muo-
toiseen kettingin muovaa-
maan kehään. Puhuttelu 

Poroputaan sukuni Pudasjärvellä

jatkui Rautaisen muistomer-
kin kohdalla, joka yksinäi-
senä oli kuin osoituksena 
patriallisesta henkisyydes-

tä ja vahvuudesta kestää elä-
män lain-alaisuuden ehdot; 
- siinä oli minunkin esiäitini 
Anna, Kuusamon, vasarape-

rältä Kitkajärven rannoilta.
Sukukirjani Nyynäjän ta-

rina, Poroputaan suku Pu-
dasjärvellä, on avannut 
sieluni, siihen henkiseen 
maaperään, josta itsekin 
koen ponnistavani elämäs-
säni, yrittämiseen sekä tie-
donnälkään sekä janoon 

Seurakuntasalissa oli lauantaina 25.8 Matti Kaarlejärven Aurinkosiipi monologi esitys, 
jossa oli kuulijoita suuri joukko. 

Kanttori Keijo Piirainen luovutti Matti Kaarlejärvelle seu-
rakunnan kiitokset runoillasta.

esivanhempien elämänvai-
heita kunnioittaen. Olen nyt 
ehjempi ja rikkaampi, tänään 
voin nyt peilata elämääni su-
kutaustani syleilyssä.

Auringonsiipi, Niilo Rau-
halan runot ja tulkintani kul-
kivat Pudasjärven seurakun-
tasalin tiloissa voimakkaana 

ja herkkänä.  Oli kuin ajan-
siipi olisi koskettanut jokais-
ta tavua ja kannatellut ne 
kuuntelijoiden kuultavaksi, 
tämän miehen sielu on koto-
na, omalla maaperällä. 

Kiitollisena 
Matti Kaarlejärvi

Pudasjärven merkkipiirinpa-
liskunnissa poromiehet alka-
vat valmistautua poroerotuk-
siin, vuoden kiireisimpään 
aikaan. Viimevuonna Pudas-
järven teurastamolla käsitel-
tiin seitsemän paliskunnan 
poroja runsaat 4000 kpl ja 
koko merkkipiirissä teuras-
tettiin runsaat 5000 poroa. Eli 
porotaloudessa liikkuu mer-
kittävä määrä rahaa. Reilut 
puolet teurasruhoista mene 
lihanjalostajille ja loput suo-
ramyyntiin. 

Porojen erotukset alkamassa - petovahingot kasvaneet
– Tämän syksyn teuras-

määriä on vaikea arvioida, 
mutta näillä näkymin ei vii-
mevuotisiin lukuihin päästä. 
Pitkin kesää on ollut havain-
toja pedoista koko merkkipii-
rin alueella ja vasattomia vaa-
timia on näkynyt runsaasti. 
Paliskunnat ovat hankkineet 
kuolleisuuslähettimiä, jot-
ka ilmaisevat kuolleen po-
ron sijainnin. Nämä lähetti-
met ovat aikuisilla poroilla, 
joten kuolleita vasoja ne ei-
vät ilmaise. Paliskunnassa on 

myös gps lähettimiä, joiden 
avulla porojen liikehdintää 
on helppo seurata ja etenkin 
erotusaikaan niistä on suuri 
apu, kertoo poroisäntä Mika 
Käsmä. 

Pahimmat petovahin-
got ovat merkkipiirin länti-
sellä osalla, mutta myös Pu-
dasjärven ja Taivalkosken 
alueella on tehty runsaas-
ti petohavaintoja ja tapettu-
ja poroja on löytynyt peto-
jen jäljiltä. Kun viime vuonna 
löydettyjä pedon tappamia 

poron jäänteitä löytyi 150 kpl, 
tänä vuonna löydettyjen raa-
tojen määrä lähentelee jo 200. 
Kun kaikkia pedon tappamia 
poroja ei löydetä, niin kysees-
sä on merkittävä vahinko. 

Suden tappamasta vasasta 
ei paljon jää jäljelle. Kouralli-
nen luita ja nahkan riekaleita, 
jotka sopii aikuisen miehen 
kouriin. Poromiehet toivo-
vatkin, että metsässä liikkujat 
merkkaisivat poron raadon 
löytöpaikan koordinaatit tai 
tarkan karttapaikan ylös ja il-

moittaisivat havainnostaan 
poromiehille. Poroisäntä käy 
tarkastamassa paikan ja kut-
suu paikalle maaseutuasia-
miehen tarkastamaan raadon 
jos kyseessä on petovahin-
koporo. Paliskunta maksaa 
löytäjälle 30e palkkion, mi-
käli kyseessä on ennen löyty-
mätön raato. Ennen löydetyt 
raadot on merkitty.

Ilmoituksia voi tehdä: 
Käsmä Mika 0400 173 980 
Taivalkosken paliskunta, Vä-
häkuopus  Janne 0400 724 961 

Pintamon paliskunta, Tör-
rö Esa 0400 383750 Pudasjär-
ven paliskunta, Niemi Eero             
040 511 9266 Pudasjärvi- Livo 
paliskunta, Jussila Jari 0400 
287393 Kiimingin paliskun-
ta, Alatalo Janne 050 366 9366 
Ikosen paliskunta, Kyrönnie-
mi Jouni  040 5656942 Kolla-
jan paliskunta. (er)

Pudasjärven torilla musiik-
ki soi ja tanssi vei mukanaan 
kun sunnuntaina 26.8. saa-
pui Oulusta afrikkalais-suo-
malainen Maranatha ryh-
mä esittämään kongolaista 
musiikkia. Ryhmä vieraili 
Pudasjärven Helluntaiseu-
rakunnan kutsumana. Maa-
liskuussa Pudasjärvelle si-
joitetuista 35:sta Ruandasta 
saapuneesta kiintiöpakolai-
sesta suurin osa on entisessä 
kotimaassaan saanut vaikut-
teita helluntailaisuudesta. 

– Meihin otettiin yhteyttä 
kaupungin taholta ja kerrot-
tiin näistä uusimmista pu-
dasjärveläisistä joitten us-
konnollinen tausta on joko 
kristitty tai presbyteeri. 
Olemme saaneet iloita täs-
tä monivärisestä seurakun-
taväestä kokoontumisissam-
me ja rukouksissamme ja 
muutamat ovat jo liittyneet 

Väriä ja iloa torilla
siirtotodistuksella seurakun-
taamme. Kielimuurista huo-
limatta musiikki yhdistää 
meitä kaikkia, iloitsi evanke-
lista Tuula Suomi Pudasjär-
ven Helluntaiseurakunnan 
ja toivotti kaikki tervetul-
leiksi musiikilliseen iltapäi-
vään.

Sielukasta rytmiä
Afrikkalaiselle musiikille 
tyypillistä ovat vahvat ryt-
mit joita luodaan niin rum-
muilla, helistimillä, keho-
rytmeillä kuin laulullakin. 
Oulusta vierailulle saapunut 
Maranatha ryhmä on syn-
tynyt vuonna 2003 ja perus-
tajana, sekä ainoana alku-
peräisenä muusikkona on 
oululainen Outi-Mari Karp-
pinen. – Maranatha tarkoit-
taa Herramme tulee ja me 
laulamme pääasiassa swahi-
lin- ja lingalan kielellä, mut-

ta myös jonkin verran suo-
meksi.  Lauluryhmä syntyi 
johdatuksesta kun näin kir-
kossa afrikkalaiset rummut 
ja afrikkalaisia ihmisiä. Mie-
tin, kuinka saisin nämä yh-
distettyä ja ryhdyin poh-
timaan sekä toteuttamaan 
ajatuksiani. Kymmenen vuo-
den aikana on ryhmä muut-
tunut paikkakuntavaihdos-
ten vuoksi, mutta musiikki 
elää vahvana sydämissäm-
me. Tulevaisuuden suun-
nitelmissa on saada tehtyä 
myös oma äänite, haaveilee 
Karppinen. 

Maranatha ryhmän mu-
siikkia esittävät päälaula-
jina Anifa Kongosta, joka 
on asunut Suomessa kuusi 
vuotta ja opiskelee lähihoita-
jaksi sekä ryhmän uusin tu-
lokas kenialainen Melvine. 
Laulun ohella erilaisia ryt-
misoittimia käyttävät Mu-
hoksella maatalouslomit-
tajaksi opiskeleva Messan 
Togosta sekä Jembo ja Alie 
Kongosta. Rumpuja soittaa 
kongolainen Gaita. Suoma-
laisvahvistuksina on kos-
ketinsoittimissa Outi-Ma-
ri Karppinen, kitaraa soittaa 
Arto Heikkilä ja bassoa Han-
nu Valkonen. Rytmikäs mu-
siikki veti yleisön tanssi-
maan ja laulamaan mukana. 

– Ihana yleisö, ei edes 
Oulussa lähde porukka soi-
tannon mukaan, sanoo tyy-
tyväinen Outi-Mari Karp-
pinen. Pudasjärveläiset 
maahanmuuttajat esitti-
vät myös omaa musiikki-
aan vieraille ja kaikki olivat 
ihan haltioissaan. Sekä vie-
railla että paikkakuntalaisil-
la oli yhteisiä lauluja ja siitä 
kehkeytyi ajatus että pudas-
järveläiset tekisivät vastavie-
railun Ouluun myöhemmin 
syksyllä, jolloin pidettäi-
siin yhteiskonsertti suurella 
kuorolla Maranatha -bändin 
säestyksellä. Pudasjärven 
Helluntaiseurakuntaan on 
9.10. tulossa vieraaksi Eija 
Merilä, joka esiintyy tuolloin 
palvelutalossa.

Terttu Salmi

Maranatha ryhmä Oulun Helluntaiseurakunnasta toivat afrikkalais-suomalaisen mu-
siikkitervehdyksen Pudasjärvelle. Edessä Outi-Mari, Melvine, Anifa, Messan, Jembo ja 
Alie sekä takana Hannu, Gaita ja Arto.

Pudasjärveläiset Jacqueline, Bora, Mawazo ja Olive 
esiintymässä.

Yleisö nautti kuulemastaan musiikista kauniissa loppuke-
sän säässä ja lähti rytmien mukana tanssimaan.

Tytöt esittämässä omaa osaamistaan. Mukana Sabina, 
Grace, Miia, Vicky, Muhosa, Olive ja Piia.



Perjantaina 
Luontokeskuksessa 
vaihtuvan näyttelyn avajaiset Luontokes-
kuksella klo 18.00. Näyttelyn nimi  ”Vä-
rein leikkiä luonnossa”  Taiteilija Anni Tuo-
vinen.
Hotelli Iso-Syötteellä 
18-21 kestävyys seminaari
Safaritalolla
19:30-20:30 luento hyvinvoinnista ja 
jaksamisesta. Johanna Määttä

Lauantaina
SyöteResort Caravanissa
Ruskatreffit koko päivän
Ruskamarkkinat klo 10-14 
•Mukana; Rintajoupin autoliike asunto-
vaunut ja -autot
•Ojan Rauta, moottorikelkat ja mönkijät
•Nuorisotilassa myyjiä joka lähtöön

Luontokeskuksessa
ilmaiset opastetut kierrokset pysyvään 
näyttelyyn Lastuja Selkosilta klo 10 ja 13

Huippukymppi juoksutapahtuma 
klo 10-14 

Ohjattu kevyt sauvakävely 
14:30 Safaritalolta Johanna Määttä
Raisa-huskyn ruskaretki huipun 
luontopolulla 
16:00 Metsähallitus, opastettu luonto-
polku Iso-Syötteen huipulla

Luppovesi palaa klo 18-21 
- Myytävänä limukkaa, kahvia, pullaa,
   makkaraa ja pikkupurtavaa
- Imitaattori Ari Kettukangas viihdyttää 
- Esittelyitä mm. Metsähallitus
- Tikan heittoa ja leikkimielisiä kilpailuita. 
- Lasten ongintakilpailu ja kasvomaalausta
- Melontaa ja soutelua
- Kokon sytytys ja ilotulitus 

Ravintolaohjelmaa 
Pärjänkievari
Perjantaina Sami Pilvilä
Lauantaina Ruskakaraoke-kisat 
Hotelli Iso-Syöte
Pe Disco ja karaoke snapsibaarissa
La MEIJU SUVAS & Disco snapsibaarissa

Syötteen vauhdikkaisiin 
viihdetapahtumiin esiintymään 
ovat tulossa mm:

Anne Mattila 8.9.
Meiju Suvas 22.9.
Matti Nykänen 3.11.
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Syötteen luontokeskuksen hoitaja Kaisu Mankinen.

Ajelin muuttolastin kanssa Syötteelle elokuun alussa. 
Uusi, toistaiseksi minulle tuntematon kotiseutu ja sen 
väki mietitytti. Mitenköhän minut otetaan vastaan? Mi-
tähän voin vapaa-aikana Syötteellä tehdä? Mistä saan 
maitoa, kuka auttaa kun auto hajoaa, minne voin vie-
dä koirat lenkille?

Työpaikalle minut otettiin vastaan lämpimän hala-
uksen myötä. Yhteinen tekemisen tunnelma oli aistitta-
vissa koko kylän tapahtuman järjestelyiden merkeissä. 
Pienellä kylän väellä Syötteellä on kestitty, majoitettu 
ja tarjottu puitteet sekä ohjelmaa niin maastopyöräili-
jöille, markkinaväelle, kuin vaikkapa tänne saapuville 
leirikoululaisille. Iloinen tunnelma, yhteinen vastuun-
kanto ja yrittäminen yhdessä luovat positiivista henkeä.

Syötteelle oli hyvä tulla ja täällä on hyvä olla. Meillä 
luontokeskuksella asiakkaat kertovat saapuvansa Syöt-
teelle yhä uudestaan, ja väkimäärä on kasvamaan päin. 

Syötteelle oli hyvä tulla 
ja täällä on hyvä olla

Puskaradion kautta nuoren kansallispuiston helmassa 
sijaitseva kylä kasvattaa hiljalleen mainetta ja retkeilijät 
näyttävät löytävän uuden helmen Suomen luontomat-
kailukohteeksi.  Erityisesti tänä kesänä laskettelupaik-
koina tunnetut vaarat ovat saaneet rinteilleen uuden 
asiakasryhmän: maastopyöräilijät. Itse haluaisin suosi-
tella meidän polku- ja latuverkostoa sekä koiraystäväl-
lisiä majoituspaikkoja koirien kanssa retkeileville.

Sain Syötteeltä maitoa, ja vaikka auto ei ole vielä reis-
taillut, tiedän kenen puoleen kääntyä jos niin käy. Lenk-
kipolkuja piisaa, täytyy vain valita lähtisikö ihailemaan 
vanhojen metsiä, harvinaisia rinnesoita, kristallinkirk-
kaita harjulampia vai rotkojärviä. 

Terveiset Syötteeltä, vaarametsien maasta. Tavataan 
tulilla!

Kaisu Mankinen 

Tuleva talvi tulee olemaan markkinoinnin osalta ennä-
tyksellinen, kertoo Syötteen yhteismarkkinoinnista vas-
taava Jouni Ketola mainostoimisto Pohjolan Myllystä. 
Viiden vuoden ajan Syötteen markkinoinnista vastan-
nut mies kertoo, että markkinointialustana toimii eri-
laisten tapahtumien lisäksi mainonta sanomalehdissä 
sekä radiossa.

Etenkin nuoret perheet hankkivat tietoja lomakoh-
teistaan ensisijaisesti internetin välityksellä. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että nettisivuja kehitetään jatkuvas-
ti. Pyrkimyksenä on tuoda enemmän esille alueen ta-
pahtumia ja lisäksi Syötteen nettisivuston etusivua ke-
hitetään selkeämpään suuntaan. Koko sivustosta ja 
Syötteen alueesta halutaan antaa heti kerralla kattava 
ja tasokas kuva.

Syöte alueena tulee näkymään ja kuulumaan kautta 
koko Suomen eri medioissa syksyn ja talven mittaa. Pe-
rinteinen TalviSyöte-lehti tehdään ja se ilmestyy Ski Ex-
po-messuille, jotka järjestetään Helsingissä marraskuun 
alussa. Messuilla Hiihtokeskus Iso-Syötteellä on oma 
osasto. Markkinoinnissa pyritään hyödyntämään Hiih-
tokeskus Iso-Syötteen saamaa Vuoden hiihtokeskus tit-
teliä ja sitä kautta lisäämään koko Syötteen alueen tun-
nettavuutta.

Mainostoimisto Pohjolan Mylly tekee Suomessa val-
takunnallisesti näkyvää Syötteen Yhteismarkkinointia. 
Alueen yrittäjät markkinoivat myös kansainvälisesti, 
mikä on näkynytkin kasvaneina ulkomaisina asiakas-
virtoina.

- Yhdessä saadaan suuria asioita aikaiseksi. Merkit-
tävä osa alueen yrityksistä on jo yhteismarkkinoinnin 
jäsenenä, ja porukkaan saa ja kannattaa liittyä mukaan. 
Lisäksi ehdotuksia, tapahtumaideoita ja muita mark-
kinointiponnisteluja kannattaa laittaa meille tiedoksi 
osoitteeseen jouni@mylly.fi jotta voimme sitten poru-
kalla jalostaa ideoita, kehottaa Jouni Ketola.

Hotelliyrittäjä Juha Kuukasjärvi toimii Syötteen Yh-
teismarkkinointi ry:n puheenjohtajana. Jäsenille esitel-
lään ensi kauden yhteismarkkinointisuunnitelma syys-
kuussa torstaina 27.9. klo 13 Hotelli Iso-Syötteellä ja 
samalla pidetään yhdistyksen sääntömääräinen ko-
kous. Tervetuloa mukaan toimintaan! (HT)

Yhteismarkkinointi nostaa Syötteen näkyvyyttä

Jouni Ketola Pohjolan Myllystä esittelee joka syksy Yhteismarkkinoinnin jäsenille tulevan kauden markkinointisuun-
nitelman.

20122
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Koulut ovat alkaneet ja 
syyssesonki aluillaan. Syö-
tekylän koululaiset on 
aloittaneet aherruksensa 
Syötekeskuksessa ja lisäk-
si vieraita eri leirikouluis-
ta odotetaan saapuvaksi. 

Syötteellä valmistaudutaan syyssesonkiin
Ruskaretkeläiset, marjasta-
jat ja metsästäjät ovat tulossa 
myös alueelle. Yrittäjät teke-
vät kiireesti syysvalmistelu-
jaan ottaakseen vieraat vas-
taan. Esityöt lumetusta 
varten on aloiteltu ja kaikin 

puolin talvimatkailuunkin 
aletaan valmistautua. Mök-
kien rakentajilla alkaa olla 
rakennukset rakennustyöt 
loppusuoralla. Vesi ja vie-
märiverkoston laajennus-
työt on aloitettu. Poromiehil-

lä alkaa olla kiireisintä aikaa. 
Erotukset ja lihanmarkki-
nointi vie oman aikansa eikä 
heitä löydä kuin erotusai-
dalta. Ruskaviikonloppu 21-
22.9 Huippukymppijuoksu 
ja luppovesi palaa tapahtu-

mineen katkaisee kuitenkin 
sopivasti kiireiset syystohi-
nat ja kokoaa ihmiset laa-
jalta alalta luppoveden ran-
nalle katselemaan kokon 
palamista, oheisohjelmia ja 
illan päättää ilotulitus. E.R

Tapahtumien järjestäjinä toimivat, yhteistyössä alueen yrittäjät ja mökkiläiset, 
Pudasjärven kaupunki, Metsähallitus ja Pudasjärven Urheilijat.

31/2012

Syötteen Keskusvaraamosta alueen keskeiset palvelut

Yrittäjä Juha Schroderuk-
sen luotsaama entinen Pu-
dasjärven Matkailu Oy 
tunnetaan nykyisin Syöt-
teen keskusvaraamona, 
joka muutti toukokuun 
alussa Syöteshopin alaker-
taan. Syötteen keskusva-
raamon kautta saa tilattua 
kaikki keskeiset palvelut 
Syötteen alueelta. 

– Kauttamme saa ma-
joitusvaraukset, ruokai-
lu- ja ohjelmapalvelut, 
sekä nykyisin myös siivo-
us- ja huoltopalvelut kuu-
luvat toimialaamme. Ha-
luamme tehdä Syötteen 
aluetta tunnetuksi koti-
maassa mainostamisen li-
säksi jalkautumalla ken-
tälle erilaisiin tapahtumiin 
ja olemalla mukana myös 
messuilla. Kasvatamme 
kansainvälistä mainosta-
mista ja teemme markki-
nointityötä myös Venä-
jänkielisille alueille, kertoi 
Juha Schroderus.

Syötteen Keskusva-
raamo on vahvasti muka-
na Syötteen yhteismarkki-
nointiryhmässä ja on yksi 
viidestä eniten maksavas-
ta jäsenestä. 

-Jos kaikki alueen yrit-
täjät panisivat rahansa yh-
teen kasaan ja porukalla 
tekisivät markkinointi- ja 
kehitystyötä niin kaikkien 
yritysten näkyvyys ja kan-
nattavuus kasvaisi huo-
mattavasti. Syötteen Kes-
kusvaraamo on luopunut 
seuramatka- ja lentolip-
pupalveluista ja keskittyy 
pääsiallisesti Syötteen alu-
een majoitus- ja palveluvä-
litykseen kotimaassa sekä 
kansainväliseen markki-
nointiin tehdäkseen paik-
kaa tunnetuksi kotimaassa 
ja maailmalla sekä saadak-
seen kotimaiset ja ulko-
maalaiset matkailijavir-
rat yhä enenevässä määrin 
kiinnostumaan Syötteen 
alueesta. E.R

Ljubolv Pynssi työpöytänsä ääressä 
Syötteen keskusvaraamossa.
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Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

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

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

–Yrittäjyyden aloitin 20 vuotta sitten kymmenen neli-
ön matkamuistomyymälässä Hotelli Iso-Syötteen ala-
kerrassa, josta myymälä muutti ensin hotellin yläker-
taan ja kysynnän kasvaessa aloin suunnittelemaan 
omia liiketiloja. Nyt on oma 400 neliön kiinteistö ja 
saman katon alta löytyy lähes kaikki tarvittava, raken-
nustarvikkeita, auton varaosia ja polttoaineita lukuun 
ottamatta kertoo Helena Huhtamäki. Syöte Shopin 
asiakasmäärä on vuositasolla noin 180000 ja koko 
ajan lisääntymään päin. Yrittäjyyteni aikana olen 
päässyt näkemään kokonaisen sukupolven kasvun 
ihan vauvasta asti nyt jo oman mökin omistajaksi. On 
aivan ihanaa kun perheet tulevat lomalle niin lapset 
juoksevat Syöte Shoppiin kyselemään että missä He-
lena on. Miehet puolestaan pitävät parlamenttejaan 
kahviossa. Matkailijat tulevat vaihtamaan kuulumisia 
ja valtaosasta heistä on tullut ikuisia ystäviä, iloitsee 
Huhtamäki.

Kauppa kaikkeen tarpeeseen
Syöte Shop Oy on tunnettu monipuolisista palveluis-
ta ja kattavista aukioloajoista. Syöte Shopista matkai-
lija löytää tarvitsemansa tuotteen tai palvelun muka-
vasti ja vaivattomasti keskeltä Syötteen ydinaluetta. 
Myymälästä löytyvät tarvikkeet niin jokapäiväisestä 
maitolitrasta lasketteluvaatteisiin ja lahjatavaroihin 
asti kuin myös monelle matkailijalle tarpeelliset pal-
velut. 

Saman katon alta löytyvät Omppu lähikauppa, kah-
vio, matkamuistomyymälä, tekstiililiike, Lääkekaappi, 
Veikkaus, Matkahuoltoasiamiespiste, Syötteen Pos-
ti sekä Alkon tilauspalvelupiste, INFO-piste, Syötteen 
avainpalvelupiste ja nettipalvelu. Kauppakeskus on 
avoinna arkisin klo 9-20 ja sunnuntaisin klo 9-18.

Satakunnasta mutkan kautta pudasjärve-
läistynyt yrittäjä Helena Huhtamäki on pe-
rustanut Syöte Shop Oy:n jo vuonna 1993

Luonnossa liikkumisen 
harrastajat saavat Syötteel-
lä nauttia hyvin kauniis-
ta maisemista, jotka koos-
tuvat melko lappilaisista 
aineksista. Silti Syötteel-
le on hyvin helppo tulla, 
eikä tarvitse matkustaa ai-
van pohjoisimpaan Lap-
piin päästäkseen laskette-
lemaan. Metsähallituksen 
Laatumaan Tapio Ojala 
kertoo, että luonnon tarjo-
amat mahdollisuudet har-
rastaa ja päästä irti arjesta, 
ovatkin Syötteen tonttien 
myyntivaltteja.

Talouden tilanne on 
jonkin verran heijastu-

Syötteen tontit kiinnostavat luonnossa liikkujia
nut myös tonttikauppoihin 
ja vuokraukseen, sillä tiu-
kan paikan tullen tunnutaan 
karsivan ensimmäiseksi va-
paa-ajan vietosta. Uudeh-
koksi trendiksi on tullut 
tonttien vuokraaminen lo-
marakentamista varten. Tä-
män vuoden tilastoja ei ole 
vielä saatavilla, mutta Oja-
lan mukaan tonttivuokraa-
misen kasvu tuntuu selke-
ästi. Tällöin asiakkaalla jää 
enemmän pääomaa ja hän 
saa rakentamisen nopeam-
min käyntiin, eikä vuokraa-
minen sulje pois vaihtoeh-
toa ostaa tontti myöhemmin 
omaksi.

Syötteen ydinalueel-
la, Safaritalon kortteliin on 
tehty varaussopimus, jonka 
mukaan kortteliin saataisiin 
hieman perinteisestä poik-
keavia rivitaloja majoitus-
käyttöön. Tarjottimella on 
tällä hetkellä muiden muas-
sa Romekievarin tien varres-
sa lomatontteja Ollukka 1 ja 
Ollukka 2 –alueilla. Ollukka 
1:ssä on enää muutama suu-
rempi tontti jäljellä ja alue 
on melkein jo kokonaan ra-
kennettukin. Ollukka 2 tont-
tien vuokraaminen on lähte-
nyt jo hyvin käyntiin kesän 
aikana.

Lisäksi Laatumaan loma-

rakentamiseen tarkoitettu-
ja tontteja löytyy mm. ho-
tellin tien varresta, missä 
ylellisyyttä tuovat huimat 
maisemat. Rauhallisem-
paan asumiseen on kaavoi-
tettu tontteja myös Riihi-
kummun ja Pytkynharjun 
alueille. Tapio Ojala pitää 
itse erityisesti näiden alu-
eiden harjuisesta maas-
tosta ja komeiden män-
tymetsien kruunaamista 
maisemista. Laatumaan 
tonteilla on yleensä jo val-
miiksi hoidossa hyvä kun-
nallistekniikka ja raken-
taminen voidaan aloittaa 
nopeasti. (JK)

Kesällä Krossikommuu-
nin ja Pudasjärven Urhei-
lijoiden yhteistyössä jär-
jestämä Syöte MBT keräsi 
kovakuntoisia maastopyö-
räilyn harrastajia ympäri 
suomen tutustumaan ja kil-
pailemaan Syötteen pyörä-
reitteihin. Ennen kisaa käy-
tiin vilkasta keskustelua 
kisasta harrastajien kesken. 
Osalle harrastajista maasto 
oli tuttua ja osalle taas en-
nen kuulumaton paikka, 

Syöte MBT poikimassa lisätapahtumia
joten kisamaastoja reitit he-
rättivät laajalti kiinnostusta 
ja keskustelua jo ennakkoon. 
Kisassa oli monta eritasoista 
osiota kilpailijoille tarjolla. 
Pitkospuut ja tekniset osuu-
det vaativat osallistujiltaan 
paljon. 

Syöte MBT kilpailun jäl-
keen kilpailun järjestäjä-
nä toiminut Pekka Tahko-
la totesi, että näillä näkymin 
Syöte MBT järjestetään ensi-
kesänä uudestaan ja pyrki-

mys on tehdä siitä jokavuo-
tinen tapahtuma Syötteelle. 

Syötteen maasto ja kesäl-
linen Syöte MBT ovat herä-
tellyt kiinnostusta laajem-
minkin ja näillä näkymin 
olisi mahdollisesti ensi ke-
sänä Syötteelle tulossa suu-
rempikin maastopyöräi-
lytapahtuma. Esimerkiksi 
maastopyöräilijät ovat otta-
neet yhteyttä Hiihtokeskus 
Iso-Syötteelle ja kertoneet 
anovansa Pyöräilyliitolta 

SM-tason maastopyöräi-
lytapahtumaa ensi kesälle 
Syötteen maastoon. Kisai-
lijoita olisi yli 300 ja huol-
toväki päälle! 

-Seurataan tilannetta tä-
män osalta! Kyseessä oli-
si loistotapahtuma kesä-
kaudelle, kertovat yrittäjät 
Tarja ja Jorma Terentjeff. 
E.R
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Hotelli Iso-Syöte valmistautuu 
ruskantuloon monella tapaa

Hotelli Iso-Isosyötteellä on perinteisesti tarjolla matkailijoille erilaisia aktiviteettejä jokaiseen makuun. 
Kuvassa Iso-Syötteen mäkiajon aikana otettu kuva.

Opastetuilla mönkijäsafareilla pääsee jokainen kokeilemaan 
vaihtelevilla reiteillä ajotaitojaan sekä tutustumaan vaihtele-
viin maastoihin mönkijällä itse ajaen. Jalkaisin luonnonrau-
hasta nauttiville on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja vaativista 
pitkistä vaelluksista helpohkoihin reitteihin. Loistavat ja hy-
vin merkatut vaellusreitit mahdollistavat myös omatoimi-
sen lenkkeilyn maastossa. Hotellilta on mahdollista vuokra-
ta myös kävelysauvoja.

Kesäinen ja syksyinen jokivarsimaisema on erittäin kau-
nis katsella kanootista käsin ja nauttia luonnon rauhasta.. 
Kanoottisafarit on suunniteltu siten, että jokainen, vaikka 
ei olisi ennen kanootissa istunutkaan, voi osallistua kanoot-
tisafarille. Kokeneimmille on tarjolla vauhdikkaampia elä-
myksiä virtaavissa vesissä. Kaikille opastetuille retkille voi-
daan liittää myös ruokailumahdollisuus.

-Seikkaluista pitäville olemme uusineet paintball aseis-
tuksemme. Vauhdikkaassa ja jännittävässä ja jatkuvasti 
vaihtelevia tilanteita luovassa värikuulasodassa voi kokeil-
la taitojaan leikkimielisessä sodankäynnissä. Näiden lisäk-
si on mahdollisuus viettää rauhaisia iltahetkiä savusaunalla 
kylpien ja uiden tai sitten vauhdikkaammista viikonlopun 
tansseista hotellilla vierailevien huippuartistien tahdittama-
na. Syksyn esiintyjälistalla on muun muassa Meiju Suvas, 

Anne Mattila ja Matti Nykänen. Hotelli Iso-Syötteen johta-
ja, kertoo matkailuyrittäjä Juha Kuukasjärvi syksyn ohjel-
matarjonnasta 

Kotkanpesä ainoa  
tyyppiään maailmassa
Pitkällisen suunnittelun ja harkinnan tuloksena Hotelli Iso-
Syötteelle on valmistumassa Swiit tyyppinen korkeasti va-
rusteltu kaksikerroksinen Kotkanpesä huoneisto, jonka ala-
kerrassa on muun muassa oleskelutilat, takka, sauna ja 
pesutilat. Yläkerrassa on muun muassa poreallas ja pyöreä 
sänky. Mahtava kelo kohoaa alakerrasta yläkertaan saakka 
ja kaiken kattaa lasinen katto, josta voi katsella tähtiä tai re-
vontulia. 

– Idea pohjautuu vankasti täkäläiseen kansallispuistoon, 
luontoon, kotkiinsa ja korkeisiin vaaroihinsa. Kesti kak-
si vuotta suunnitella ja kehitellä ajatusta sille tasolle, että 
hahmotelmia aloitettiin siirtämään paperille. Monenlaisten 
vaihtoehtokokeilujen jälkeen paperilla oli se mitä olin alun 
perin lähtenyt hakemaan, kertoo Kuukasjärvi ainutlaatui-
sesta hankkeestaan. E.R

Hotelli Iso-Syöte on ollut yhtenä järjestäjänä monissa Syötteen kesätapahtumissa. Juhannuksena Syötteen 
Mäkiajot täyttivät hotellin kaikki majoitustilat ja ravintolassakin oli vipinää ”tuvan täydeltä”. 

- Hotellissa ja sen ravintolassa on kaikkien tilojen seinäpin-

nat käsitelty ja maalattu samoin kuin lattialaatoitukset uusit-

tu n.600 neliömetrin alalta. 80 hotellihuoneesta 20 maalataan 

ja 10 huoneeseen tehdään esteettömyysremontti, jossa huo-

neet muutetaan liikuntavammaisille sopiviksi. Hotellin käy-

täville asennetaan sähköisesti toimivia ovia sekä huoneisiin 

asennetaan tarvittavat apulaiteet, kertoi Pikku- Syötteen rin-

nepäällikkö Janne Järvenpää 
Rinteissä näkyvin muutos on hotellin ja rinteiden väli-

sen metsän poisto, jolloin laskettelijat pääsevät helpommin 

rinteiden puolelta ravintolaan ja palatessaan suoraan ovelta 

rinteisiin. Myös  Pikku-Syötteen ympäryslatu on levennet-

ty ja linjattu uudelleen, jolloin se tulevalla kaudella saadaan 

Pikku- Syötteellä tehty mittavia uudistuksia
auki aikaisemmin hiihtäjille. Lautaparkin käytössä olevaa 

videojärjestelmää, jossa laskettelija voi kuvata oman suori-

tuksensa, laajennetaan päärinteeseen, jossa jokainen laski-

ja voi kuvata omaa laskuaan ja voi myöhemmin ladata sen 

itselleen internetistä. Videojärjestelmä on kehitetty yhteis-

työssä Pikku- Syötteen ja Keskipohjanmaan Ammattikor-

keakoulun kehitysyhtiö Centrian kanssa.

Ruskaretkikautta varten Pikku-Syötteellä on tarjolla oh-

jattua maastopyöräilyä, sekä pyörien vuokrausta, vaelluk-

sia ja ohjattuja kalastusretkiä sekä sään salliessa myös oh-

jatut tähtitornivierailut sekä sisällä tapahtuvat erilaiset 

ohjatut toimintatapahtumat. Ensi kesää ja syksyä varten on 

testailtu uusia palvelutuotteita turisteille tarjottavaksi. E.R
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Hyvinvointia ja liikuntaa Syötteen Eräpalvelulla
Syötteen-Eräpalvelut Syöt-
teellä järjestää opastettuja 
kalastusretkiä Pärjänjoel-
le, Iijoelle sekä lähialueen 
pienille lammille asiak-
kaan toiveiden mukaisesti. 
Pyyntivälineinä ovat per-
ho, viehe ja mato. Retkellä 
annetaan myös alkeisope-
tus viehe- ja perhokalas-
tuksen perusteisiin. Tilata 
voi myös pelkän perho- tai 
viehekalastusoppitunnit.

Tämän syksyn uu-
tuutena Eräpalvelulla on 

opastettu minivaellus koi-
ran kanssa. Reitin pituus on 
noin 5 km. Reitti alkaa tar-
halta, josta asiakas saa koi-
ran mukaansa ja päättyy tar-
han kodalle, jossa päätteeksi 
on tarjolla grillimakkaraa ja 
mehua/kahvit.

Savusaunaillanvietot 
ovat syksyisin, iltojen jo vii-
letessä, erittäin suosittuja 
tapahtumia, jossa on mah-
dollisuus ensin kylpeä ja 
sen päälle viettää rentout-
tava ilta ruokailun ja ys-

tävien seurassa tai vaikka 
yksin. Naisporukoille eri-
tyisesti on tarjolla myös 
turvesavusauna, joka aloi-
tetaan lämpimällä turvehoi-
dolla ja päättyy omavalin-
taisen hierontavaihtoehdon 
kautta ruokailuun tai kah-
vihetkeen. Leikkimielisissä 
olympialaisissa voi asiakas-
ryhmät kilpailla keskenään 
erilaisissa hauskoissa kisa-
tehtävissä ja siirtyä sitten 
savusaunalle iltaansa viet-
tämään. Toki tapahtuma 

voidaan järjestää päivällä-
kin, yrittäjä Janne Määttä 
esittelee Eräpalvelujen oh-
jelmatarjontaa.

Uutuutena on tulossa 
Kauneus & Hyvinvointikes-
kus, johon on tulossa näin 
alussa kosmetologi, kam-
paaja, hieroja ja reikiener-
giahoitaja. Hanketta teh-
dään yhteisyössä HYPYT 
hankkeen kanssa. Hypyt 
on hyvinvointipalveluyrit-
täjyys kannattavaksi Proag-
rian hanke. Oulunkaari on 

myös tukemassa toiminnan 
aloittamista, Johanna Määt-
tä esittelee yrityksen suun-
nitelmia.

Koiratarhan puolelta on 
tänä syksynä tulossa 11 uut-
ta vetokoiraa, joiden koulu-
tus alkaa nyt syksyllä ilmo-
jen viiletessä. Tarkoitus on, 
että ne ovat vetokunnossa 
vuodenvaihteessa, jolloin 
koiratarhan työkausi alkaa. 
E.R
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-Luppovesi palaa -tapah-
tumaan syyskuussa val-
mistamme teemaan sopi-
van buffetin ja jatkamme 
aukioloaikaa myöhem-
mäksi, jotta asiakkaat voi-
vat katsella salista tai 
parvelta Luppoveden ta-
pahtumia ilotulitusta myö-
ten ja jatkaa illan viettoa 
vielä sen jälkeenkin, ker-
too Piia Valkama

Aukioloajat ovat arkisin 
10–16 lauantaisin 11–20 ja 
sunnuntaisin 11–17. Auki-
oloajoista joustetaan tilaus-

Piian Särvin ravintola toimii Syötteellä Safaritalossa lähellä Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
rinteitä. Ravintolassa on joka päivä lounasbuffet, jossa on päivittäin vaihteleva 

ruokalista. 

ruokailuissa. Ryhmät ovat 
pikkuhiljaa löytäneet myös 
Safaritalon sauna- ja suih-
kutilat sekä tilaavat pyörä-/
maastoretkeilyn päätteek-
si saunan, jonka jälkeen on 
maistunut tilausbuffetti tai à 
la carte ruokailut. 

-Pitopalvelutoiminta on 
lähtenyt myös vilkkaasti 
käyntiin ja toimitammekin 
mökeille sekä suurempiin ti-
laisuuksiin ruokailuja. Tar-
vittaessa myös astiastot sekä 
tarjoilutehtävät voidaan 
vuokrata meiltä. Asiakkaat 

ovat myös löytäneet grilli-
korimme sekä pizzat, jon-
ka pohjat teemme paikan-
päällä alusta loppuun. Niin 
ja asiakkaiden toiveesta val-
mistamme jälleen Piian Sär-
pimen kuuluisia munkke-
ja, joita ehdittiin muutaman 
kuukauden kaivata paikan-
vaihdoksen vuoksi. ER

Pitopalvelu uutena Piian Särpimellä

Ravintolayrittäjä Piia Valkaman 
munkit ovat suussa sulavia.
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8.9. Anne Mattila
Karaoke & disco Snapsibaarissa

15.9 Romeot
Karaoke & disco Snapsibaarissa

22.9. Meiju suvas
Karaoke & disco Snapsibaarissa

29.9  Crystal
Karaoke & disco Snapsibaarissa

Hotelli iso-syötteen 
syyskuun tanssit

Uudet lounas-
kahvila yrittä-
jät Sirpa ja Kari 
Runtti Syötteen 
luontokeskuksen 
ovella.

Siruka Eräpalvelut aloit-
taa Syötteen luontokes-
kuksella lounaskahvi-
layrittäjänä lauantaina 1.9. 
Ruokalistalla avajaispäivä-
nä on herkullinen lohikeitto, 
joka valmistetaan erähenki-
sesti soppatykillä luontokes-
kuksen terassilla. Ravintola 
on avoinna Syötteen luon-
tokeskuksen aukioloaiko-
jen mukaan, avajaispäivänä 
normaalisti klo 10-17. Kah-

vilapuoli on avautunut jo 
maanantaina 27.8.

Siruka Eräpalvelut tar-
joaa luontokeskuksella her-
kullista kotiruokaa, leivon-
naisia ja suolaisia paloja, 
mutta on erikoistunut myös 
tilausravintolana pito- erä- 
ja kenttäkeittiöpalveluihin. 
Yrityksen palveluvalikoi-
maan kuuluvat muun mu-
assa soppatykki- ja kotakeit-
tiöruokailut. Lisäksi yritys 

myy puutöitä ja lahjatava-
roita.

Varsinaisena avajaispäi-
vänä lauantaina 1.9. luon-
tokeskus järjestää ilmaiset 
opastukset omaan näytte-
lyyn klo 10 ja 13. Lisäksi eri-
tyisesti lapsille suunnattu 
Salojen siivekkäät -luonto-
polkuopastus alkaa klo 14.  

Kaisu Mankinen

Luontokeskukseen uusi lounaskahvila yrittäjä

1/2012

Kustantaja: Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: Heimo Turunen
Toimittajat: Erkki Riihiaho, Terttu Salmi, Jenny Kärki
Ilmoitukset: Sirkka-Liisa Tuomaala, Heimo Turunen
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen, Pudasjärvi
Kansi: Pohjolan Mylly, Kajaani
Painopaikka:  Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani



1/20128

Iso-syötteen MatkaIlu oy:stä Teija Sarajärvi ker-
too, että tällä hetkellä elokuussa tehdään Syötteellä mökki-
välitys- ja huoltosopimuksia. Uusia majoituskohteita ote-
taan välitykseen, joista yhteydenotot toivotaan Iso-Syötteen 
Matkailu Oy:n. Syksy saapuu tänäkin vuonna vääjäämättä 
ja se tuo tullessaan ruskan ja ruskavieraat Syötteelle. 

- RuskavIIkkoja on jo ihan mukavasti varattu, mutta 
vielä mahtuu mukaan. Varsinaisia ruskaretkiä ei suomalai-
nen matkailija pyydä, mutta tarpeen tullen ohjelmoitu ret-
ki voidaan järjestää, kuten uutuutena on tarjolla lyhyt vael-
lusretki huskykoirien kanssa Pärjänjoen maastossa, sanoo 
Sarajärvi. Ruskaviikkojen tarjonnasta Hotelli Iso-Syötteen 
tanssilattialla yleisöä viihdyttävät syyskuussa muun muas-
sa Anne Mattila ja Meiju Suvas. 

- Iso-syötteen Matkailussa tarjotaan elämyksellisiä lo-
mia perheille majoituksineen, ruokailuineen sekä ohjelma-
palveluineen. Lukuisat aktiviteetit ovat perheen yhteistä ai-
kaa parhaimmillaan. Päivän lopuksi ravintolaillallinen ja 
rentoutuminen mökin rauhaan vievät kauas arjen hulinasta. 
Iso-Syötteen keskeinen sijainti maamme eteläisimpänä tun-
turina tekee siitä helposti lähestyttävän kohteen. Loma tun-
tuu lomalta viimeistään siinä vaiheessa, kun pääsee nautti-
maan kiireettömyydestä lämpöisen hirsimökin suojassa. 

- syötteeltä voI vuokRata tasokkaita mökkejä, 
jotka ovat kattavasti varusteltuja. Kelosyötteen alueella on 
käytettävissä myös veneet ja uimaranta. Mikäli haluaa naut-
tia perinteisistä löylyistä, myös maasaunan voi varata Iso-
Syötteen Matkailusta.

- kesäIsIn luonnossa liikkujat pääsevät Syötteel-
lä nauttimaan leppoisista hetkistä kansallispuiston tunnel-
mallisissa kuusikoissa ja mystisillä soilla. Jalan tai pyörällä 
vaeltaville riittää vaihtoehtoja useaksi päiväksi, sillä merkit-
tyjä retkeilyreittejä on kaikkiaan yli 120 kilometriä. Kesäpäi-
vät kuluvat uiden, kalastaen, pelaillen ja grillaten vaikkapa 
Luppoveden, Kovalammen tai Naamankajärven rannalla. 
Huskytilalla voi vierailla ja tutustua koirien kesälomaan.

- alueelta on helppo tehdä RetkIä myös seudun 
muihin kohteisiin. Syötteeltä kohtuullisen matkan päässä 
on Pudasjärven keskusta, Taivalkoskelle moniin kohteisiin 
ja esimerkiksi Ranuan eläinpuistoon. Kalastusta voi harjoit-
taa mm. Kovalammella, joka sijaitsee Pikku-Syötteen juurel-
la Kelosyötteen lomakylässä. Sinne voi ostaa kalastuslupia 
Iso-Syötteen Matkailusta, Pärjänjoelle lupia myy Luonto-
keskus sekä Naamankajärvelle lupia saa ostettua Kyösti 
Naamangalta. 

- laskettelu ja hIIhtäMInen ovat ehdottomasti 
suurimmat aktiviteetit talvimatkailijoille, mutta lisäksi Syö-
te tarjoaa muutakin harrastusta ja extreme-urheilua. Naa-
mangan moottoriurheilukeskuksessa pääsee talvella ko-
keilemaan ralliautoilua jäädytetyllä rallycross-tyyppisellä 
radalla turvallisesti, mutta silti vauhdista nauttien. Moot-
torikelkkailu tunturissa on vauhdikas tapa nauttia jylhistä 
maisemista. Talvella on tarjolla myös poroajelua sekä val-
jakkoretki taitavien husky-koirien kyydissä. Samalla pääsee 
tutustumaan kenneliin ja saa ajo-opetusta. Retken kruunaa 
luonnon helmassa nautitut eväät. TS

Syöte erinomainen 
lomakohde

koko 
perheelle

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueelta!

• majoituspalvelu
• saunatupa
• savusauna

• luxus poreallas
• ratsastus-
  mahdollisuus

Palvelut:

Lisätietoja:
puh . 040 7654 202
www.atenmokit.fi

Majoitu 
Kelosyötteellä
kelomökeissä

tunturilammen 
rannalla.

OHJELMA

RUSKAVIIKONLOPPU

Perjantaina 
Luontokeskuksessa 
vaihtuvan näyttelyn avajaiset Luontokeskuksella  
klo 18.00. Näyttelyn nimi  ”Värein leikkiä luon-
nossa”  Taiteilija Anni Tuovinen.
Hotelli Iso-Syötteellä 
18-21 kestävyys seminaari
Safaritalolla
19:30-20:30 luento hyvinvoinnista ja jaksami-
sesta. Johanna Määttä

Lauantaina
SyöteResort Caravanissa
Ruskatreffit koko päivän
Ruskamarkkinat klo 10-14 
 •Mukana; Rintajoupin autoliike asuntovaunut 
   ja -autot
 •Ojan Rauta, moottorikelkat ja mönkijät
 •Nuorisotilassa myyjiä joka lähtöön

Luontokeskuksessa
ilmaiset opastetut kierrokset pysyvään 
näyttelyyn Lastuja Selkosilta klo 10 ja 13

Huippukymppi juoksutapahtuma  
http://www.huippukymppi.fi/Ilmoittautuminen/ 
10.00  Kisakanslia avautuu   
11.00 kunniakierrostapahtuma  
12.30 T/P 11 v. ja 13 v. 2 km:n juoksu 
13.15 Siirtyminen lähtöpaikalle  
14.00 HUIPPUKYMPIN Startti   
  
10 km 
M, M40, M45, M50, M55, M60, M65, Mkunto, 
N, N40, N45, N50, Nkunto, Nsauvakävely
5 km 
M17, N17, P15, T15, M/N sauvakävely

Ohjattu kevyt sauvakävely 
14:30 Safaritalolta Johanna Määttä
Raisa-huskyn ruskaretki huipun luontopo-
lulla 
16:00 Metsähallitus, opastettu luontopolku Iso-
Syötteen huipulla

Luppovesi palaa klo 18-21 
- Myytävänä limukkaa, kahvia, pullaa,
   makkaraa ja pikkupurtavaa
- Imitaattori Ari Kettukangas viihdyttää 
- Esittelyitä mm. Metsähallitus
- Tikan heittoa ja leikkimielisiä kilpailuita. 
- Lasten ongintakilpailu ja kasvomaalausta
- Melontaa ja soutelua
- Kokon sytytys ja ilotulitus 
Ravintolaohjelmaa 
Pärjänkievari
Perjantaina Sami Pilvilä
Lauantaina Ruskakaraoke-kisat 
Hotelli Iso-Syöte
Perjantaina
& Disco ja karaoke snapsibaarissa
Lauantaina
MEIJU SUVAS
& Disco snapsibaarissa

SYÖTTEELLÄ 21.-22.9.2012!!!  

Pudasjärven
Matkailu Oy

puh. 08 - 823400
Romekievarintie 1

93280 Syöte
keskusvaraamo@isosyote.fi

nettivaraukset 24h

www.syote.net

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaikenlaisiin painotuotteisiin sivunvalmistukset kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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LAAJAKAISTALIITTYMÄ 
SYÖTTEEN ALUEELLE JA 
VAPAA-AJAN ASUNTOON
Huippunopea laajakaistayhteys Pudasjärvelle. 
Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia kiinteistöösi 
huippunopea laajakaistayhteys Syötteen alueelle ja 
vapaa-ajan asuntoon. Nopea valokuituverkko mah-
dollistaa vaativienkin sähköisten palvelujen käyttämi-
sen.

Tiedustelut: 

Jari Jussila 040 8266 498

info@kairankuitu.fi

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

PERJANTAINA SE ALKAA

SyöteResort Pärjänkievarin pizzauunit 

lämpiävät ja Caravan-alue avataan!

Palvelemme pe ja la 11-02 (keittiö 11-22) ja su 11-15.
Pe ja la Legendassa Karaoke-karkelot klo 21 alkaen. 

SyöteCaravan, Pärjänkievari ja Romekievari ovat 

nyt osa SyöteResort -palvelukonseptia, tervetuloa!

Caravanin talvipaikat 
varataan nyt, myös

viikonloppupaikkoja!

Varaukset ja tiedustelut

0400 499 215

Syötteen kansallispuiston luontokeskuk-
sessa vietetään koko perheen syksyistä 
sienipäivää 8.9.2012. Päivän ohjelmas-
sa on sieniretki maastoon ja sieninäyt-
tely ja neuvontaa. 

Syötteen kansallispuiston luontokeskuk-
sessa vietetään koko perheen syksyistä 
sienipäivää 8.9.2012. Päivän ohjelmas-
sa on sieniretki maastoon ja sieninäyt-
tely ja neuvontaa.

Ilmoittautuminen viim 6.9 ja lisätietoja: 
Tiina Salonpää puh. 0400 289330 tai

sähköposti: pudasjarvi@4h.fi

Syötteen luontokeskus, Erätie 1, Syöte, 
Puh. 0205 64 6550, www.luontoon.fi/syote

klo 9.30 kokoontuminen luontokeskuksen 
parkkipaikalle (ennakkoon ilmoittautuneille)

9.45 lähtö retkelle maastoon 
(ennakkoon ilmoittautuneille)

11-15.00 sienipitoinen lounas,      
Siruka Eräpalvelut (omaskustanteinen)

13-15.00 kaikille avoin sieninäyttely ja 
neuvonta luontokeskuksessa

Retkelle mukaan oma sienikori, sieniveitsi, kumisaappaat tai muut metsään sopivat jalki-
neet, sään mukainen varustus, juomapullot (oma sienikirja). Kurssilla on neuvomassa 
kauppasienineuvoja Anne Leinonen. Ei osallistumismaksua.

SYKSYISEEN SIENIMETSÄÄN  

SYÖTTEELLE

Syötteellä järjestetään mökkiläisille oma 
tiedotusviikonloppu tapahtuma 10.11. Ho-
telli Isosyötteellä.
Tapahtumassa on mukana kaupungin 
edustajana kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä, 
Sykli hankkeesta Marianne Mäntylehto ja Ka-
lamatkalle-hankeesta Mirja Savolainen ker-
tomassa ajankohtaisista aiheista ja asioista 
mökkiläisille.
Syötteen keskusvaraamo pitää sama-
na päivänä välityksessään olevien mökkien 
omistajille omistajatapaamisen. Tarkempia 
tietoja tapahtumasta myöhemmin. JS

tapahtuma Syötteellä 10.11.
Mökkiläisviikonloppu

Valoladut vieressä. Tonttien omistajilla oikeus yhteisiin vesiin.

tontteja myytävänä
Särkiperän rakennuskaava-alueelta 

Lisätietoja: Atte Särkelä puh. 044 089 3280 • aten.mokit@gmail.com

SYÖTE - SUOMEN ETELÄISIN TUNTURIALUE

www.pikkusyote.f i

Hotelli Pikku-Syöte
Tervetuloa tutustumaan 

uudistuneeseen 
Hotelli Pikku-Syött eeseen!   

     3vrk 
    Hotelli avoinna:

  ma-la klo 8-22
  su klo 8-16

Pikku-Syöte uudistuu!

Ravintola avoinna:
  ma-la klo 8-21
  su klo 8-15

Tiedustelut ja varaukset; 
Hotelli Pikku-Syöte
puh. 08 815 4000 tai 
myynti palvelu@pikkusyote. 
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Lohen istutukset ja kylpylä 
toivat lisää asiakkaita

Tallin puolelle Katja Särkelä on hankkinut kaksi uutta ratsastushevosta, joista toinen 
suomen hevonen ja toinen aikuisillekin sopiva poni. Kahta tilan hevosista valmennetaan 
parasta aikaa ravureiksi. 

Kalan istutukset Kovalam-
piin ja kylpylän rakenta-
minen on tuonut huomat-
tavan lisän asiakasmääriin 
Kelosyötteelle. Kalastus-
matkailu on nyt kovasti 
nousemassa ja kun kalas-
tusharrastus on usein po-
rukan tai koko perheen 
harrastus, niin nykyi-
sin he majoittuvat muuta-

maksi vuorokaudeksi mök- 
kiin kalastellen lähivesissä 
ja Kovallalammella ja käyt-
tävät samalla muitakin pal-
veluita kylällä. -Suurin lohi, 
mikä lammesta on saatu, 
painoi 4600 g, Tavallisin saa-
lis on reilu kaksi kiloa, ker-
too Pauli Särkelä.

Kylpylää vuokraavat ta-
valliset perheet muutamik-

si tunneiksi tai sitten koko 
vuorokaudeksi. Häiden- tai 
syntymäpäivien viettäjiä on 
enenevässä määrin, mutta 
paljon on myös vierasryh-
miä, jotka ovat virkistyspäi-
villä tai muuten vaan halu-
avat kokea savusaunan ja 
poreallaskylvyn tai höyry-
kaappihoidon tai viettävät 
muuten vaan iltaa siellä. Ky-

syntään vastattiin myös jär-
jestämällä talveksi iso avan-
to kylpylänrantaan, jossa 
avantouintia harrastavat 
pääsevät uimaan. Talvisi-il-
taisin poreallasta vuokraa-
vat tähtitaivaan tai revon-
tulien katselijat. Venäläiset 
uudenvuoden viettäjät on 
nykyisin hyvin merkittä-
vä vierasryhmä Syötteen-

kin alueella ja heidän viihty-
miseensä alueella satsataan 
koko ajan. Venäläisten kans-
sa kieliongelmat on suurin 
pulmakohta. Onneksi kui-
tenkin tulkkausapua on ny-
kyisin saatavilla aika hel-
posti

– Alkukesästä näytti sil-
tä että kesästä tulee heikko 
matkailukesä, mutta siitä se 

virkistyi ja nyt on ollut ihan 
mukavasti yöpyjiä mökeis-
sä. Syötteellä kesänaikana 
järjestetyt isot tapahtumat 
on vetäneet väkeä paikalle 
ja se näkyy myös mökkien 
vuokrauksessa, kertoi yrit-
täjä Pauli Särkelä. E.R

Palvelujohtamisenrestono-
mi Juha Muotka aloitti Syö-
tekeskuksen uutena johtaja-
na kolmisen viikkoa sitten. 
Muotka toimii palvelujohta-
jana paitsi Syötekeskuksen 
kaikilla osa-alueilla myös 
Hailuodon yksikössä. 

– Tarkoituksena on kehit-
tää ja uudistaa toimintamal-
leja ja konsepteja sekä luoda 
uusia palveluja Syötekes-
kukseen. Osan uusista pal-
veluista pyrimme tekemään 
paikallisten yritysten kanssa 

Syötekeskukseen uusi johtaja
yhteistyössä. Hyvät suhteet 
paikallisiin ihmisiin ja yrit-
täjiin ovat ensiarvoisen tär-
keät tekijät toiminnassam-
me.

Muotka on syntyisin 
Muoniosta, josta opiskelut ja 
työ vieneet miestä eteläsuo-
meen ja väliin Englantiin-
kin asti. Juha Muotka siirtyi 
Syötekeskukseen Muonios-
ta, jossa hän oli vetämässä 
matkailun kehityshankepro-
jektia. ER

Yhteistyössä hyvän henkilökunnan kanssa kehitämme toi-
mintojamme entistäkin monipuolisemmiksi. Vuokko Sär-
kelä. Juha Muotka. Anna-Maija Särkelä ja Annu Särkelä
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SyöteCaravan –alueella 
on alkamassa muutosten 
syksy. Tästä eteenpäin ka-
ravaanarialue tunnetaan 
nimellä SyöteResort Cara-
van, kertoo yrittäjä Pekka 
Kimpimäki. 

SyöteCaravan uudistaa ilmettään
SyöteResort nimen alle 

on koottu kaikki Jomison 
Oy:n liiketoiminta, johon 
kuuluu myös rinneravinto-
lat Romekievari ja Pärjän-
kievari. SyöteResort nimi 
otettiin käyttöön, jotta mark-
kinointia voitaisiin selkiyt-
tää ja palveluita yhtenäistää. 

Myös konkreettisia uu-

distuksia on tehty mm. re-
montoimalla huoltotilo-
ja. Palvelun laatuun ja 
ympäristöön panostami-
nen nähdään tärkeänä ja 
sen uskotaan luovan pohjaa 
kannattavalle liiketoimin-
nalle.

Caravan alue ja Pärjän-
kievari avataan perjantai-

na31.8. Caravan asiakkaat 
ovat perinteisesti olleet ah-
keria Syötteen kävijöitä jo 
heti kauden alettua. Rus-
ka on hyvää aikaa ulkoilul-
le, marjastukselle ja sienes-
tämiselle.

SyöteResort Caravanis-
sa on erilaisia tapahtumia 
pitkin kautta. Ensimmäi-

nen syksyn tapahtuma on 
21.-23.9. järjestettävät Rus-
katreffit. Samana viikonlop-
puna juostaan myös Syö-
tekymppi ja Luppovedellä 
järjestetään Luppovesi palaa 
tapahtuma. 

Ruskatreffeillä on lauan-
taina Ruskamarkkinat, jos-
sa esitellään niin asuntovau-

nuja kuin –autojakin sekä 
kelkkoja ja mönkijöitä. Pär-
jänkievarin tiloihin on tu-
lossa myös muita kauppi-
aita. Kimpimäki kertookin, 
että jos on halukkaita myy-
jiä, tilaa kauppiaille vielä 
löytyy. JK
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Millainen on mielipaikkasi?
Laatumaa myy ja vuokraa yksilöllisiä lomatontteja 
Syötteen kansallispuiston kupeesta, tunturiluonnon 
helmasta ja monien harrasteiden ääreltä.

Löydä se oikea tontti, jonka kanssa olet samaa maata.

 Uudet Laatumaa-tontit nyt saatavilla Syötteen Ollukasta!

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

Syötteen Kyläyhdistys on 
kiertänyt eri tapahtumissa 
aktiivisesti mukana. Pitkin 
vuotta kyläyhdistys osallis-
tuu kaikenlaisten yhteistyö-
tapahtumien suunnitteluun 
ja on esivalmisteluissa omal-
ta osaltaan mukana. Näky-
vimmin tehty työ näkyy sit-
ten itse tapahtumassa.

Kyläyhdistys on nyt ku-
takuinkin vakaalla pohjal-

Syötteen kylätalolla öljy maalämmöksi
todella huomattavat. Läm-
mitys- ja käyttöveden läm-
mittäminen kulutti polt-
toöljyä noin 15 000 litraa 
vuodessa, maalämpöpum-
pun hankkimisen jälkeen öl-
jyä menee vuodessa vajaat 
tuhat litraa. Sähkölasku kas-
voi jonkin verran mutta vuo-
sittainen säästö on sittenkin 
erittäin huomattava, kertoo 
Syötteen kyläyhdistyksen 

la ja toiminta aktiivista. Ret-
keilymajaa on saatu hyvin 
markkinoitua ja majoittujia 
on ollut ihan mukavasti, ja 
kaikissa vuokra-asunnoissa 
on asukkaat.

– Maalämpöpumpun 
laittaminen on ollut suurin 
ja kallein hanke Syötteen ky-
läyhdistyksen historiassa ja 
samalla myös kannattavin. 
Siitä koituneet säästöt ovat 

puheenjohtaja Jari Särkelä.
Yhdistystoimintaan toi-

votaan saavan uusia innok-
kaita toimijoita ja ideoita ky-
lätalon käyttöön. Kylätalolta 
löytyy esim. diskovalot, bil-
jardipöytä ja kuntoilulaite. 
Kyläläiset ovat tervetulleita 
järjestämään vaikkapa lap-
sille diskon. E.R

Syötteen kylätalolla on monenlaista toimintaa. Kuva syysmarkkinoilta
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Matkan varrella
Syötteelle

PUDASJÄRVI

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

Syötteen alueen majoitusvälitys
Ohjelmapalvelut

Puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi Iso-Syötteen Matkailu Oy

Syötteen maastopyöräi-
lyreitit on kahden viimei-
sen kesän aikana tullut yhä 
tunnetummiksi maastopyö-
räilijöiden keskuudessa ja 
saaneet paljon kiitosta käyt-
täjiltään ja maininnan ”Suo-
men parhaat reitit”.

Maastopyöräilyn suosio 
on kasvanut räjähdysmäi-
sesti muutaman viimevuo-
den aikana myös Suomessa. 
Euroopassa maastopyöräily 
ja pyöräily muutenkin ovat 
kasvaneet mittasuhteisiin, 
joka on jo erittäin tuotta-
va yritysbisnes ja matkailu-
yrittäjät tekevät siellä paljon 
töitä saadakseen tarjonnan 
kasvamaan kysyntää vas-
taavaksi. 

Syötteellä maastopyö-
räilyreitistö on saatu näiltä 
osin valmiiksi ja tänä kesänä 
reiteillä on näkynyt päivit-
täin kymmenittäin polkijoi-
ta. Reitistöille on tehty vuo-
sien mittaan parannuksia ja 
korjaavia toimenpiteitä, ku-
ten vanhimpien pitkospui-
den korvaamista murskeel-
la samoin kuin kuluvimpien 
maastokohtien päällystämi-
nen murskeella. 

Vaativuustaso pyörä-
reiteillä on helposta hyvin 
vaativaan ja kaikille sopi-
via reittejä on tarjolla niin 
pituuden kuin vaikeusta-
soltaan. Perusreittien pituu-
det vaihtelevat 15 kilomet-
ristä 36 kilometriin ja niitä 
yhdistelemällä reitinpituut-
ta voi kasvattaa oman kun-
tonsa mukaan. Osa reiteis-
tä kulkee siirtymätaipaleilla 
maanteitä pitkin. Syötteel-
tä menee myös yhdysreitti 
Taivalkosken maastopyöräi-
lyreiteille. Pyöräilijät kai-
pailevat yhdysreittiä myös 
Puolangalle, Posiolle ja Ra-
nuan suuntaan, koska osa 
pyöräilijöistä on tulossa ky-
seisiltä suunnilta Syötteel-
le tai jatkamassa matkaan-
sa sinne päin. Yhdysreitistö 
suunnitelmat lienevät jo vi-
reillä.

Vuosittaiseksi suurta-
pahtumaksi on muodos-
tumassa Krossikommuu-
nin järjestämä Syöte MTB 
maastopyörätapahtuma. 
Tänä kesänä tapahtuma ke-
räsi heinäkuussa noin 200 
maastopyöräilyn harras-
tajaa kisaamaan Syötteel-
le. Kaukaisimmat saapuivat 
pääkaupunkiseudulta. ER

Maastopyöräreitit 
aktiivisessa 
käytössä

Reittien siirtymätaipaleet kul-
kee tiestöä pitkin. Maastopyö-
räilijä kohtaa reitillään hyvin-
kin jyrkkiä ja pitkiä vastamäkiä, 
jos myötäisiäkin.
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Maansiirtoalalla on pak-
ko nykyisin uusia kalusto-
aan jos aikoo töitä tehdä. Ko-
vin vanhoilla koneilla ei voi 
lähteä laskemaan urakoi-
da. Jo urakan antovaiheessa 
on monesti määritelty, min-
kä painoisilla ja minkä ikäi-
siä koneita työmaalle hyväk-
sytään. 

– Pitkässä juoksussa uu-
dempi konekanta on edulli-
sempi kuin vanha. Jatkuva 
rassaaminen vie kaikkien ai-
kaa ja työmaat hidastuu re-
monttien takia, eivätkä ne 
niin halpojakaan aina ole, 
yrittäjä Jari Särkelä ynnäilee 
koneiden ikää ja kestävyyttä. 

Nykyiset kaivinkoneet, 
vaikka ne toimintavarmoja 
ovatkin, ovat kuitenkin tie-
tokoneidensa orjia. Sähkö-
puolen ongelmat ovat taas 
vikoja, jotka jää konemiehel-
tä hyvin usein korjaamatta ja 

Syöte on saamassa oman 
ympäristöohjelman syk-
syllä. Työtä on tehty Syöt-
teen ympäristöpainotteises-
sa laatuohjelmassa Syöte 
Green DQN, jota hallinnoi 
Haaga-Perho. Ohjelmassa 
on mukana 12 yritystä Syöt-

kutsututtavat huoltomiehen 
paikalle. 

– Muiden vikojen kanssa-
han pärjää aika pitkälle omin 
voimin, mutta sähköviat 
nostattaa käden korvallista 
rapsuttelemaan hyvin usein. 
Onneksi sähköviatkin alkaa 
olla harvinaisempia nykyi-
sin.

Yrityksen uusin kone on 
24 tonnia painava hyvin va-
rusteltu Hitachi. Lisävarus-
teina ovat, peruutuskamera, 
kokopitkät telanohjurit, ras-
vari, pyörittäjä ja lämmitti-
met. 

– Nykyisissä koneissa al-
kaa ilmastointi olla jo vakio-
varusteena. Jos verrataan rei-
lut 10 vuotta vanhoja ja näitä 
uusimpia koneita niin kyl-
lä kuskin hyvinvointiin ja 
ergonomiaan on näissä uu-
simmassa panostettu ihan 
erilailla mitä vanhemmis-

sa koneissa. Peruutuskame-
ra on turvallisuutta paran-
tava laite. Kuskihan ei juuri 
näe mitä koneen perän ta-
kana tapahtuu tai on. Kame-
ran kanssa ei enää tarvitse 
ahtaassakaan paikassa sum-
massa peruutella, vaan nä-
kee kertavilkaisulla mitä ta-
kana on.

Syötteen Maansiirto on 
murskauttanut tänä kesänä 
noin 45 tonnia erilaatuisia 
murskeita eri puolilla pitäjää.  
Osa on mennyt suoraan eri-
laisiin tieremontteihin ja osa 
on varastoituna myöhempää 
käyttöä varten. 

– Mursketta menee kuta-
kuinkin jatkuvasti, toisinaan 
enemmän, toisinaan vähem-
män, kertoo Särkelä. 

– Murskekoneet ovat kau-
kana ja kun kuitenkin murs-
keelle tarvetta on koko ajan, 
ollaan pyritty siihen, että 

tehdään murskeet saman-
aikaisesti useamman yrittä-
jän kanssa niin saadaan ku-
kin omat tarpeemme hieman 
edullisemmin teetätettyä 
kun kustannukset jakaantuu 
useammalle. 

Murskeen hävikki on 
noin 10 prosenttia tehdys-
tä tonnimäärästä ja se täytyy 
sitten huomioida hinnoitte-
lussa. Hävikki selittyy val-
miin tuotteen kuivamisesta 
ja jonkin verran tavaraa se-

kaantuu väkisinkin montun-
pohjalle ja osansa vie sitten 
kotitarvekäyttäjät, jotka ei 
aina muista ilmoittaa ja käy-
dä maksamassa hakemaansa 
määrää. (ER)

Syötteen maansiirrolle uusi kaivinkone

Syötteelle ympäristöohjelma

Syöte on saamassa oman ympäristöohjelman syksyllä. Asi-
aa työstämässä tiistaina 28.8. Hotelli Iso-Syötteellä pro-
jektin puheenjohtaja Juha Schroderus, hotelliyrittäjä Juha 
Kuukasjärvi, projektipäällikkö Oili Ruokamo, puistonjohta-
ja Sari Alatossava, projektipäällikkö Marianne Mäntylehto 
Pudasjärven kaupunki, asiantuntija Terhi Nikula Pohjois-
Pohjanmaan ELY ja Haaga-Perho johtaja Tiina Lähteenoja. 

teeltä, joille myös valmis-
tuu loppuvuoteen mennessä 
yrityskohtaiset ympäristö-
ohjelmat ja Laatutonni-laa-
tukäsikirja.

Ne yritykset, jotka eivät 
ole olleet hankkeessa mu-

kana pääsevät ympäristö-
ohjelmaan mukaan. Syöt-
teellä järjestetään avoin 
työpajamuotoinen koulu-
tuspäivä, jonka tulokse-
na osallistujat saavat yri-
tykseensä vastuullisen 

liiketoiminnan kuvauksen ja 
ohjeistuksen jatkokehittämi-
selle. Päivä järjestetään lo-
ka-marraskuussa Syötteen 
Luontokeskuksen tilois-
sa Syöte Green DQN-hank-
keen toimesta.

Alueen yhteinen laatukä-
sikirja ja ympäristöohjelma 
julkaistaan loppuseminaa-
rissa, joka pidetään 10.12. 
Syötteellä. Samana päivänä 
järjestetään myös jouluse-
sonkia silmällä pitäen alue-
perehdytys matkailuyritys-
ten henkilöstölle.

Syötteen matkailualueen 
laadun ympäristöpainottei-
nen kehittäminen pohjau-
tuu Destination Quality Net 
(DQN®) –ohjelmaan, joi-
ta on toteutettu lähes kai-
kissa Lapin matkailukes-
kuksissa. DQN®:t ovat noin 

2,5-3 vuotta kestäviä laadun 
kehittämisohjelmia mat-
kailualueille ja -keskuksil-
le. Ohjelmat koostuvat tut-
kimuksesta, koulutuksesta 
ja kehittämisestä. Ohjelman 
avulla luodaan matkailu-
alueelle tai -keskukseen jat-
kuvan parantamisen malli. 
Yritykset, joilla ei vielä ole 
Matkailun edistämiskeskuk-
sen laatuohjelmaa käytös-
sään, käyvät läpi Laatuton-
ni –koulutuksen, johon on 
lisätty ympäristöosio. 

Oili Ruokamo
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Perhekeskeinen hiihtokeskus:

Asiakaspalveluun panostetaan
Viime keväänä Hiihtokeskus Iso-Syöte sai Hiihtokeskus-
yhdistyksen myöntämän (palkintolautakunnassa oli mu-
kana mm. Matkailun Edistämiskeskus) Vuoden parhaan 
hiihtokeskuksen tittelin. Hiihtokeskuksen yrittäjä Tarja 
Terentjeff kertoo, että saatu tunnustus tulee ehdottomas-
ti näkymään tulevan laskettelukauden markkinoinnis-
sa. Laakereille ei jäädä lepäämään, vaan laatuun sekä pal-
velun tasoon tullaan panostamaan myös jatkossa. Syksyn 
uudistuksiin kuuluu muiden muassa uuden JiB-parkin ra-
kentaminen temppuilua varten sekä uusi kokonaan alle 

6-vuotiaille lapsille suunnattu ikioma Snowpark. 
Kuitenkin pääpaino on asiakaspalvelun kehittämisessä: 

keskuksessa halutaan edelleen edistää mukavaa ja miellyt-
tävää asiakaslähtöistä ajattelua.

Lapsiperheystävällisyydestään tunnettu hiihtokeskus pi-
tää perhearvoja tärkeänä, mikä näkyy myös markkinoinnis-
sa. Hiihtokeskus Iso-Syöte on ennen kaikkea perinteinen 
hiihtokeskus, jossa lumen kanssa touhuaminen ja koko per-
heen kesken ajan viettäminen on hauskaa. Keskuksen omat 
maskotit Musti ja Lysti ovat veikeitä poroja, jotka järjestävät 
kovasti ohjelmaa lapsiperheille ja heidän kuulumisiaan voi 

käydä lukemassa heidän omilta nettisivuiltaan.
Iso-Syötteen hiihtokoulussa opetustaso on Suomen 

mittapuulla huippuluokkaa. Hiihtokoulun vetäjä sekä 
opettajana toimiva Mikko Terentjeff on valittu yhdek-
si Suomen muiden hiihtokoulujen opettajien opettajaksi. 
Kuitenkin Iso-Syöte on Mikon pääasiallisin työpaikka ja 
Hiihtokoulun opettajana hänellä käynnistyy neljäs kau-
si. Kesäkaudet Mikko on ollut hiihdonopettajana Uudes-
sa Seelannissa Cardrona hiihtokeskuksessa, josta tuodaan 
aina kauteen uusia toiminta-ajatuksia.

Ennakkohintaiset kausikortit tulevat myyntiin loka-
kuussa.  (HT)

Syksyiseen sienimetsään kansallispuistoon

Sieniretkelle tulee ilmoittautua etukäteen 
Tiina Salonpäälle puh. 0400 289 330  

viimeistään 4.9. ja retkelle 
mahtuu 30 innokasta sieniharrastajaa. 

Viime vuonna Syötteen alu-
eelle investoitiin ennätys-
määriä, mikä huomioitiin 
myönteisesti myös medi-
assa. Pudasjärven kaupun-
gin projektit Syötteellä pyr-
kivät lisäämään alueen 
ympärivuotista käyttöä, 

Murtsikka ja SYKLI –hankkeet hyvässä vauhdissa
unohtamatta kuitenkaan 
varsinaisen sesongin eli las-
kettelukauden tärkeyttä.

Käynnissä on muiden 
muassa SYKLI ja Murtsikka 
–hankkeet, joiden suunnit-
telutyöt ovat jo hyvässä vai-
heessa ja rakentamisen aika-

taulukin alkaa jo seljetä. 
Murtsikkahankkeeseen 

eli Murtomaahiihtokeskuk-
sen rakentamiseen kuuluu 
neljän lähtöalueen rakenta-
minen, joista kullekin tulee 
suuret elektroniset näyttö-
taulut. Niistä saa infoa mm. 

mitkä ladut on kunnostettu 
ja minne hiihtoreissut kan-
nattaa kulloinkin suunnata. 
Lähtöalueita tulee sekä Iso- 
että Pikku-Syötteen alueille. 
Rakentaminen aloitetaan ke-
väällä 2013.

SYKLI-hanke eli Syötteen 

kesäliikuntapaikkojen ra-
kentaminen ajoittuu myös 
suurilta osin ensi vuodelle. 
Tavoitteena on aloittaa Fris-
beegolf-radan rakentami-
nen jo tämän syksyn puo-
lella, mutta kilpailutuksen 
tulos selviää vasta lähiviik-

koina. Muista SYKLI-hank-
keen suunnitteilla olevista 
kesäisistä liikuntapaikoista 
mainittakoon skeittipuistot 
sekä kiipeilyseinä. (jk)

Syötteen kansallispuiston 
luontokeskuksessa viete-
tään koko perheen syksyistä 
sienipäivää 8.9. Päivän oh-
jelmassa on sieniretki maas-
toon, sieninäyttely ja neu-
vontaa. 

Sienikurssin ohjelma al-
kaa luontokeskuksen park-
kipaikalta klo 9.30 opaste-

sienikirja.  Sienikurssin ve-
täjänä toimii kauppasieni-
neuvoja Anne Leinonen ja 
päivän ohjelman toteuttaa 
Pudasjärven 4H-yhdistys.

Retken jälkeen klo 12. on 
mahdollista nauttia oma-
kustanteinen sienipitoinen 
lounas luontokeskuksen ra-
vintolassa. Lounaan jälkeen 

luontokeskuksessa kaikil-
le on avoin sieninäyttely ja 
neuvontaa klo 13. – 15. Sie-
nikurssin ohjelma on mak-

suton ja tarkoitettu kaiken 
ikäisille.

Eeva-Liisa Kanniainen

tulla sieniretkellä Syötteen 
kansallispuiston metsään. 
Retkeilijän olisi hyvä va-
rustautua retkelle ottamal-
la mukaan oma sienikori 
ja –veitsi, metsään sopivat 
jalkineet, sään mukainen 
asuste ja juomapullo. Sien-
ten tunnistamisen helpotta-
miseksi mukaan myös oma 
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•	 Alko	
 Pudasjärvi 020 711 2843
 Taivalkoski 020 711 2847
 Tilauspalvelu Syöteshop 044 083 8668
 
•		 Ambulanssi	Hätänumero	112
 
•		 Apteekki	
 Lääkekaappi Syöte Shop 044 083 8668
 Pudasjärvi 08 821 145
 Taivalkoski 040 480 8000
 
•		 Asuntovaunualueet	
 SyöteResort Caravan, Iso-Syöte 0400 499 215
 Pikku-Syöte Caravan Pikku-syöte 08 815 4000
 
•		 Avainpalvelupisteet	
 Avainpalvelu Syöte Shop 044 083 8668
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Huoltopalvelu Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 Metsähallitus varaustuvat 
 luontokeskus 020 564 6550
 Syötteen Kyläkauppa 044 032 2652
 Toiminimi Laura Kokko Huoltop. 040 587 5051
 
•		 Autokorjaamot	ja	varaosat 
 Autokorjaamo Kummala 
 Pasi & Kumpp 0400 198 382
 Autokorjaamo Kuopus Pentti 040 564 8643
 Autokorjaamo TH-Motor 040 536 6750
 Autohuolto P. Pylkäs 08 841 421
 Autotarvike Taival-Osa Ay 08 842 517
 
•		 Hammashoitola 
 Pudasjärvi 040 826 6541
 Taivalkoski 040 860 9006
 
•		 Hinauspalvelut 
 Ietin rattaat 0208 389015
 Syötteen Maansiirto 0400 374259
 Esa Särkelä Ky 040 5810 386

•	 Hevospalvelut/Ratsastus	
 Kelosyötteen Talli 040 501 2895
 
•		 Hotellit	
 Hotelli Iso-Syöte 020 476 400
 Hotelli Pikkusyöte 08 815 400
 
•		 Hostellit,	retkeilymajat 
 Retkeilymaja Hostel syöte 08 815 4000
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
•	 Kahvilat	
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikkusyöte 08 815 400
 Kotakahvio 040 7654 202
 Syötteen luontokeskus 
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 Syöte Shop 044 083 8668
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Syöte Resort Romekievari 040 137 1600
 
•		 Kalastusluvat 
 Kotakahvio 040 7654 202
 Syötteen luontokeskus 0205 645 6550
 

•		 Kansallispuisto 
 Syötteen kansallispuisto 0205 645 6550
 
•		 Kaupat	
 Syötteen kyläkauppa 0440 322 652
 Syöte Shop 044 083 8668
 
•		 Kiinteistöhuolto 
 Eija Parviainen 041 445 2890
 Laura Kokko 040 587 5051 
 M.Särkelä 040 581 9930
 Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 Pohjois-suomen kiinteistö ja 
 hälytys keskus 040 555 3188
 
•		 Kiipeilyseinä 
 Hotelli Pikkusyöte 08 815 400
 
•	 Koiratarha 
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
•	 Kokouspalvelut	
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 Hotelli Iso-syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 08 815 400
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 Syötteen luontokeskus 0205 645 6550
 
•	 Kota-/eräruokailut
 Hotelli Iso-syöte 0201 476 400
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560, 0500 776 560
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 
•	 Kuntosali 
 Hotelli Pikku-syöte 08 815 400
 
•	 Leirikoulut 
 Hotelli Pikku-Syöt 08 815 400
 
•	 Liinavaatepalvelut 
 Niilo Sarajärvi 0400 398 771
 
•	 Matkahuoltoasiamies 
 Syöte Shop 044 083 8668
 AarreArkku 050 386 8660
 
•	 Matkamuistot 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 0201 476 400
 Kotakahvio 040 7654 202
 Metsähallitus luontokeskus 020 564 6550
 Syöte Shop 044 083 8668
 Usvalintu 045 650 3278
 
•	 Majoitusvälitys	
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 SyöteResort Caravan 0400 499215
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
•	 Moottorikelkkavuokraus 
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 
•	 Observatorio 
 Hotelli Pikku-Syöte 0201 476 400
 
•	 Ohjelmapalvelut 
 Hotelli&Safari Iso-Syöte 0201 476 400
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Moottoriurheilukeskus 040 708 6704
 Naamanka Kyösti 040 740 1859
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen Luontokeskus 0205 646 550
 VilliPohjola 0205 644 333
 

•	 Paikallisia	matkamuistoja: 
 Usvalintu 045 650 3278
 Vaaranpaja  Juha Ronkainen 044 772 7757
 
•	 Pankkiautomaatit	
 K-Supermarket Pudasjärvi 
 Pudasjärven osuuspankki 
 S-market Joki-Jussi Taivalkoski 
 Taivalkoksen osuuspankki 
 
•	 Polttoaineet 
 Seikkaileva siili Syöte 044 344 8558
 
•	 Porotilavierailut 
 Syötteen Porotila 0400 390 016
 Wirkkusen Porotila 040 026 1253
 
•	 Posti 
 Syöte Shop 044 083 8668
 
•	 Pudasjärven	Kaupunki 040 826 6400
 
•	 Ravintolat 
 Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 Hotelli Pikku-Syöte 0201 476 400
 Kahvila-pizzeria Seikkaileva Siili 044 344 8558
 Kelosyötteen kotakahvila 040 765 202
 Piian Särvin 040 358 5980
 SyöteResort Romekievari 040 137 1600
 Syötteen luontokeskus 
 Siruka Eräpalvelut 0400 776 560 
 SöteResort Pärjänkievari 0400 499 216
 
•	 Retkeilymajat 
 Retkeilymaja Hostel syöte 08 815 4000
 Syötteen Kyläyhdistys retkeilymaja 045 673 3418
 
•	 Rinnekeskukset 
 Hiihtokeskus Iso-Syöte 0201 476 471
 Välinevuokraus 0201 476 476
 Hiihtokoulu 0201 476 475
 Hissiliput 0201 476 471 
 
 Hiihtokeskus Pikku-Syöte 08 815 4000  
 Välinevuokraus 044 799 5195
 Hiihtokoulu 040 725 1502
 Hissiliput 08 815 4171
 
•	 Ryhmävaraukset	0201	476	400
 Hotelli Iso-Syöte 08 815 4000
 Hotelli Piku-Syöte 040 7771800
 Iso-Syötteen matkailu 040 777 1800
 Syötteen Eräpalvelut 0400 604 772
 Syötteen keskusvaraamo 08 823 400
 
•	 Saunat	
 Hanhilammen iso savusauna 0201 476 400
 Maasauna 040 777 1800
 SyöteResort Pärjänkievari 0400 499 215
 Safaritalon saunat 040 777 1800
 Saunatupa ja  savusauna 0400 302 910
 Savusauna Hakamajat 040 505 7096
 Syötteen Eräpalvelut iso savusauna 0400 604 772
 
•	 Taksit 
 Syötteen Taksit 08 106 466
 Iso-Syötteen taksimatkat 0400 158 258, 0400 184 411
 Syötteen taksipalvelut 040 701 4522
 
•	 Terveyskeskus 
 Pudasjärven terveyskeskus 
 Taivalkosken terveyskeskus

•	 Tonttimyynti
 Metsähallitus/Laatumaan tontit 0400 386 476

PALVELUHAKEMISTO
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Lukijan kynästä

Usein törmää kysymykseen, mistä te siellä valtuustossa oikein 
päätätte ja että miksi te valtuutetut annatte tehdä noin tai noin. 
Kysymykset ovat ihan aiheellisia. Kun otetaan huomioon voi-
massaolevat hallinto- ja johtosäännöt, joissa valtuuston rooli 
on hyvin kapea, arkielämän vähän yksityiskohtaisempia asioita 
on päätetty niiden mukaan. 

Valtuustonhan pitäisi oikeasti päättää esimerkiksi suurimpi-
en rakennushankkeiden suunnittelun aloittamisesta, niiden ra-
kennuspaikoista, yhtiöiden perustamisista, suurimmista projek-
tirahoituksista, lähteekö kunta mukaan jne. Eikä vähäisempiä 
ole kunnan hoidossa oleva tiestö, samoin turvallinen liikenne 
esimerkiksi lasten päiväkotien, koulujen ja ikäihmisten asumis- 
ja hoivapaikkojen kulkuturvallisuus.

Olen sitä mieltä, että kun hahmotellaan jonkinlaista hallin-
nonmuutosta, jossa valtuutetuista muodostettaisiin eräänlai-
sia huippuvaliokuntia. Jos hallintosääntö ei muutu samalla de-
mokraattisempaan suuntaan, on muutokset yhtä tyhjän kanssa. 
Jos vielä valinnat ovat poliittisen voimasuhteiden mukaiset, niin 
mikä muuttuu. Kuntayhtymän luottamuspaikoille valtuusto va-
litsee edustajat, joista sen jälkeen ei juurikaan tule tietoa. Elävät 
ilmeisesti omaa elämäänsä, vaikka valtuuston hyväksymästä ta-
lousarviosta menee lähes 60 prosenttia sinne. Tosin kyllä viran-
haltiat raportoivat valtuutettuja, mitä näillä on saatu ja mitä ei. 
Kuntasuunnitelmaa näytetään ylistettävän, että se tuo onnen ja 
autuuden, sillä siinähän on jonkinnäköisiä hahmotelmia tulevai-
suuteen. Yksityisemmät hankkeet ja muut vastaavat jutut tulee 
valtuuston päättää hyvin läpinäkyvästi.

Erkki Honkanen

Kaupunginvaltuuston rooli

Pudasjärvenkin runsaiden tapahtumien ja vaihtelevien säiden 
suhteen henkisiä ja fyysisiä voimavaroja vahvistava kesäaika al-
kaa olla lopuillaan ja syksyn menot ja osallistumismahdollisuu-
det kutsuvat kaikenikäisiä mukaansa. Kuntarajojen ulkopuolelle 
suuntautui monien elämystenhakumatkat, mikä on oppimisen ja 
toisten toimintojen mallittamisen ja ”parastamisen” ajatuksesta 
omaan toimintaan ja käyttöön hyvä ja rikastuttava asia.

Pudasjärven Näyttämön porukka järjesti paljon ajatuksia 
herättävän ja näyttämötoimintaan virikkeitä antaneen näytel-
märeissun Suomussalmelle Vapauden kaiho-esitykseen. Toisen-
sisältöinen hieno reissu toteutui Pudasjärven sotaveteraanien 
järjestämänä matkana Veteraanikonserttiin Toppilan Möljälle. LC 
Pudasjärvi ja Pudasjärven Urheilijat tekivät vapaaehtoisvoimin 
ja kiitettävällä organisoinnillaan Venetsialaisviikonlopusta rie-
mastuttavan tilaisuuksien kokonaisuuden kaikkien ikäluokkien 
saavutettavaksi. Hempan hölkkä- ja muut liikuntatapahtumat ja 
-tempaukset ovat pitäneet mielissä liikunnan ehdottoman mer-
kityksen ihmiskehon kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja jaksa-
miselle. Seurakunnan ja kulttuuritoimen tilaisuudet ja Kotiseu-
tuviikon moninaiset tarjonnat täyttivät henkisen ja kulttuurisen 
puolen tarpeet.

Syksyllä käynnistyvät kaupunkimme yhdistysten, kerhojen, 
kansalaisopiston ja muiden tahojen harrastus- ja opiskelutoi-
minnat, joista varmasti löytyy jokaiselle omannäköinen piristys 
ja moottori talven odotuksen matkalle. Ja onhan kuntavaalit-
kin tulossa lokakuussa, joiden tiimoilta on mahdollisuus pääs-
tä vaikuttamaan oman kaupunkimme asioiden hoitamiseen joko 
asettumalla ehdokkaaksi, evästämällä ehdokkaiksi lupautuneita 
tai vähintään käymällä äänestämässä. Unohtaa ei voi luonnon 
tarjoamien rikkauksien, marjojen ja sienien, keräämistä talven 
makuelämyksiksi.

Iloisin mielin ja voimin yhdessä syksyn tarjontaa kohti

Sointu Veivo

Mieluisissa tunnelmissa syksyn 
mahdollisuuksiin

Syyskuun ensimmäisellä vii-
kolla 1-8.9. vietetään Suo-
men voimisteluliitton Svolin 
valtakunnallista Voimistelu-
viikkoa.

Svolissa on noin 390 seu-
raa, joissa 128 000 jäsentä. 
Svoli on yksi Suomen suu-
rimmista lajiliitoista ja sa-
malla Suomen suurin tyt-
töjen ja aikuisten liikuttaja. 
Vuosittain Svoli järjestää 
koulutusta noin 5 000 ohjaa-
jalle, valmentajalle ja seura-
johtajalle.

Monipuolisia osaajia
Voimistelu on innostava lii-
kuntaharrastus hyvässä seu-
rassa. Pudasjärven Urheili-
jat ry:n Voimistelujaoston 
kaikki ohjaajat ovat saaneet 
Svolin ohjaajakoulutuksen. 
Ohjaajat käyvät vuosittain 
myös täydennyskoulutuk-
sissa. Voimistelujaosto lii-
kuttaa kaiken ikäisiä. Nuo-
rimmat Jumppakoululaiset 
ovat neljän vanhoja ja iäk-
käimmät jumppaajat nautti-
vat eläkepäiviä.

Voimisteluviikko syyskuun ensimmäisellä viikolla

Voimistelu liikuttaa!
Voimistelujaoston jumpis-
sa on kaikilla tasapuolinen 
mahdollisuus osallistua ja 
oppia uusia taitoja, kokea 
iloa ja elämyksiä, sekä on-
nistumista ja menestymistä. 
Ryhmissä on yhdessä teke-
misen meininki. Voimiste-
lu liikuttaa sekä kehoa että 
mieltä. Ryhmät kokoontu-
vat kerran viikossa koulutet-
tujen ohjaajien johdolla ko-
kemaan kuinka voimistelu 
liikuttaa. Tule sinäkin roh-
keasti mukaan!

Tämän syyskauden jum-
pat alkavat 3.9. alkavalla vii-
kolla. Ryhmiin ovat terve-
tulleita kaikki tytöt ja pojat, 
naiset ja miehet. Tarkempaa 
tietoa löytyy ryhmistä ja tun-
tien ajankohdista mm. Voi-
mistelujaoston nettisivuil-
ta pudasjarvenurheilijat.
sporttisaitti.com tai www.
jasentieto.fi -> Pudasjärven 
Urheilijat, jossa voi myös il-
moittautua ryhmiin. 

Hyvinvointia ja 
terveyttä
Voimistelujaoston yhtenä ta-
voitteena on edistää terveys-
liikuntaa ja sitä kautta Pu-
dasjärveläisten hyvinvointia 
ja terveyttä. Lukuisien tut-
kimusten mukaan liikku-
mattomuus on jo globaali 
terveysuhka. Nykyihmisen 
elämässä hyötyliikunnan 
osuus on hyvin vähäistä, työ 
ei ole enää fyysisesti niin ras-
kasta kuin aiemmin, pienet-
kin matkat tehdään autolla 
jne. Myös ravintotottumuk-
set ovat muuttuneet. Liian 
vähäinen liikunta on syy-
nä useimpiin pitkäaikaisiin 
sairauksiin ja ennenaikai-
siin kuolemiin. Tutkimusten 
mukaan liikkumattomuus 
aiheuttaa jo 6 % sydän- ja ve-
risuonitaudeista, 7 % kak-
kostyypin diabeteksesta 
sekä 10 % rinta- ja paksu-
suolensyövästä. Vähäisen 
liikunnan katsottiin aiheut-
taneen 5,1 miljoonan ihmi-
sen ennenaikaisen kuoleman 
vuonna 2008.

Lapsena opittu liikkumi-
sen malli säilyy läpi elämän. 
Liikkuvasta lapsesta tulee 
liikkuva aikuinen. Voimiste-
lujaosto haluaa olla esimerk-
kinä ja tukemassa tervettä, 
hyvinvointia edistävää elä-
mäntapaa. Ihminen itse voi 
tehdä hyvin paljon pieniä 
tekoja oman hyvinvointin-
sa eteen, joilla on kuitenkin 
hyvin suuri merkitys hänelle 
itselleen. Liikkuvat nivelet, 
hyvä lihaskunto, hyvä tasa-
paino ja riittävä aivojump-
pa ovat osa ihmisen hyvin-
vointia.

Voimistelujaoston ryh-
miin osallistuminen on edul-
lista. Maksamalla Jumppa-
kortin syys- ja kevätkaudelle 
maksuksi tulee lapsille vain 
noin 1,00 € ja aikuisille 1,70 
€ /kerta. Voimistelujaosto 
on vakuuttanut kaikki jump-
paajat OP Pohjolan Jumppa-
turvalla.

Hyvässä seurassa on 
hyvä liikkua!

Kirsi Kipinä, PuU Voimis-
telujaoston puheenjohta-
ja/ Svoli ohjaaja

Kauppaan noin 150 m, järven rantaan 300 m. 
Vuokra alk.293 €  (sis.lämpö). 

Sopii seniori-ikäisille. Bussiyhteys Oulusta. 

Puhoskylässä rivitaloyksiö, siisti

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 

Vasemmisto aktiivisena 
kuntavaaleissa

Kaupunginvaltuutetut Tuula Kuukasjärvi, Paavo Tihinen 
ja Erkki Honkanen tuumailemassa tulevien kuntavaali-
en paikallisia teemoja. Taustalla makkaran paistossa Vil-
le Takkinen. 

Oululainen kansanedusta-
ja, Vasemmiston varapu-
heenjohtaja Risto Kalliorin-
ne vieraili maanantaina 27.8 
Pudasjärvellä osana Vasem-
miston kuntavaalikiertuetta. 

Kalliorinne kertoi, että 
kuntakiertueen tavoite on 
herätellä ihmisiä kuntavaa-
leihin, saada vauhtia ehdo-
kasasetteluun ja linjata vaa-
litavoitteita. Kalliorinteen 

mielestä on tärkeää, että va-
semmisto voi tarjota kun-
talaisille vaihtoehdon kun-
tien päätöksentekoon. Hän 
korosti, että Vasemmistolii-
tossa halutaan  puhua niis-
tä asioista, joista kuntatasol-
la voidaan päättää. Näihin 
asioihin ei kuulu esimerkik-
si EU:n maiden vaikeudet ja 
yleensäkään EU-asiat. 

Paikalla vierailleiden ih-

misten kanssa keskustellessa 
tuli esille, että on suuri kyn-
nys lähteä kuntavaalien eh-
dokkaaksi ja uskaltaa lait-
taa itsensä likoon. Tärkeää, 
että on ehdokkaita, muuten 
ei ole vaaleissa äänestäjillä 
valinnan varaa, totesi Kallio-
rinne.

Mukana oli myös Va-
semmistoliiton Pohjois-Poh-
janmaan toiminnanjohta-

ja Jaakko Alavuotunki sekä 
paikallisia valtuutettuja ja 
ehdokkaita. Kaikille tarjot-
tiin grillatut makkarat ja 
mehuakin oli tarjolla. Val-
tuutetut ja kansanedusta-
ja vastailivat kysymyksiin 
ja ottivat vastaan kaupunki-
laisten toiveita.

Kuntavaaliehdokaskin 
saatiin ja useita jäi vielä asi-
aa harkitsemaan. HT 

Kansanedustaja Risto Kalliorinne onnittelee sahatyönte-
kijä Mauno Ruokangasta Kurenalta, joka lupautui vierai-
lun aikana Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaaksi. 
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pkt

HANSA JA ZIP
SYTYTYSPALAT 20kpl

SÄILYKEPURKKI + KANSI

PUUSORVI XN017 TARKKUUSPÖYTÄSIRKKELI 
XW029

LED RETKILYHTY

NUTOOL KÄÄNTÖPÖYTÄ-
SIRKKELI

TELTTALAAVU

DURACELL PARISTOT

FOX LIUKUSIRKKELIT

SAVIKIEKOT 
200kpl

SAVIKIEKON KIEKKOHEITIN

199,-

HIEKKAPUHALLUSKAAPPI

ASEKAAPIT PREGO LIHAMYLLY 1200wVAKUUMIPAKKAAJAT

AIRAM HEHKULAMPUT
40 & 60w

DOMETIC JÄÄKAAPPI
TOIMII KAASULLA, SÄHKÖLLÄ JA 
AKULLA

UPO PESUKARHU
PÄÄLTÄTÄYTETTÄVÄ

TERASSILÄMMITIN
TOIMII KAASULLA 9,9kw

299,-
1 kpl

435,-
249,-

459,-
995,-

1650,-

-30% 2,95
pkt

8,90

299,- 19,50
0,79

169,-
2 kpl

12,90

29,50ltk2,95pkt

KAIKKI

HOX! 1000 pkt erä!

11 aseen
korkea kaappi

8 aseen matala kaappi

7 aseen
korkea kaappi

299,-
249,-

29,95
alk

59,50
RAJOITETTU ERÄ!

4,95pkt

10 kpl

399,-
TAKUU 2 VUOTTA

395,-

Huippu hyvä syys-iltoihin!
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Aurinko paistoi ja ihmiset 
viihtyivät Atiman torilla, 
kun Taivalkosken Yrittäji-
en kahdennetkymmenennet 
Elomarkkinat vietettiin per-
jantaina ja lauantaina. Kävi-
jämäärän arvioidaan liikku-
neen jopa kahdentuhannen 
reilummalla puolen.

Taivalkosken Elomarkkinat entistä ehompana
- Tyytyväisyyttä on il-

massa. Yksinkertaiset asiat 
ovat kantaneet, totesi Taival-
kosken Yrittäjien puheenjoh-
taja Pekka Vääräniemi lau-
antai-iltapäivällä tilaisuuden 
päättyessä.

Yksinkertaisilla asioilla 
Vääräniemi tarkoittaa muun 
muassa sitä, että tällä ker-
taa ei lähdetty ostamaan ul-
kopuolisia ohjelmapalvelu-
ja. Ihmisiin vetoava ohjelma 
löydettiin pienistä, mutta 
mukavista tekemisistä ja ki-
sailuista, joihin markkina-
vieraat saivat itse osallistua.

Mukavaa kisailua 
Yleisön vetonaulana ja haus-
kuuttajana toimi hirsikehi-
kon kasaamiskisa. Kentälle 
puretuista kapeista hirren-
palasista piti saada koottua 
pienoishirsimökki mahdol-
lisimman nopealla ajalla. Ki-
san vetovastuussa oli Pu-
dasjärven Matkailu Oy:n 
toimitusjohtaja Juha Schro-
derus.

-Tämä voi aluksi tuntua 
helpolta, mutta aikansa ot-

taa, ennen kuin pääsee jujus-
ta perille.

Kehikonkokoajia riit-
ti mukavasti perjantaipäi-
vän aikana. Ilman riito-
ja kasauksesta selvinneille 
aviopuolisoille tuomaris-
to lupasi kymmenen se-
kunnin hyvityksen loppu-
ajasta. Aviopuolisot eivät 
kuitenkaan päässeet palkin-
topallille saakka, vaan voi-
ton vei taivalkoskinen nuor-
ten miesten kaksikko Aaron 
Kananen ja Alpi Tyni ajal-
la 8:41.

Muikkuja, omenoita, 
jätevesijärjestelmiä 
ym 
Markkinamyyjien rivistös-
tä löytyi rakentamiseen ja 
jätehuoltoon erikoistunut 
yrittäjä Esa Särkelä. Särke-
lä oli esittelemässä mökeil-
le, omakotitaloihin ja myös 
isompiin kiinteistöihin so-
veltuvaa jätevedenpuhdis-
tusjärjestelmää.

-Jätevesi puhdistetaan 
joko maaperäkäsittelyllä tai 
laitepuhdistuksella. Tämä 

tuote on laitepuhdistamo, 
Särkelä kertoi.

Kompostiastiaa muistut-
tava laite keräsi uteliaita ym-
pärilleen. Viimeisen sako-
kaivon päälle asennettava 
rakennelma pitää sisällään 
muovisia kiekkoja eli bio-
suodattimia, jotka hoitavat 
vedenpuhdistuksen. Kiek-
ko toimii mikrobien kasvu-
alustana, jossa mikrobit syö-
vät ravinnokseen jäteveden 
kiintoainesta ja hajottavat 
typen.

Esa Särkelä harjoittaa 
yritystoimintaa pääasiassa 
Syötteellä ja Taivalkosken 
alueella. Molemmat sekä 
Schroderus että Särkelä ovat 
Taivalkosken Yrittäjien ak-
tiivisia jäseniä ja kuuluvat 
Yrittäjien hallitukseen.

Mustavaaran Kaivos 
esittäytyi
Mustavaaran Kaivos Oy on 
aloittanut infotilaisuuksien 
järjestämisen vaikutusalu-
eensa asukkaille. Posiolla on 
pidetty jo kaksi tilaisuutta. 
Taivalkoskella oli nyt ensim-

mäinen kerta, ja yleisö otti 
kaivosyhtiön edustajat posi-
tiivisesti vastaan. Vääränie-
men mukaan Taivalkosken 
Elomarkkinoita pyritään jat-
kossa suuntaamaan voimak-
kaammin tulevaisuuden sa-
nomaan ja näkymiin. 

-Projektipäällikkö Juk-
ka Pitkäjärven pitämä info 
ja heidän paikallaolo täällä 
peilaa tulevaisuutta ja antaa 

myös paikallisten yrittäjien 
näkökulmasta uskoa tule-
vaisuuteen, Vääräniemi pai-
notti.

Markkinavieraita kiin-
nostivat erityisesti työllis-
tymismahdollisuudet, kul-
jetuskysymykset ja tuleva 
rekkaliikenne ja tietenkin 
ympäristöasiat.

Lea Mikkonen

Perjantaina aamupäivällä markkinavieraat vielä panttasi-
vat osallistumistaan hirsikehikon kokoamiseen, joten Tai-
valkosken Yrittäjien Ville Meskuksen (vas. ) ja Juha Schro-
deruksen piti yleisön rohkaisuksi näyttää kokoamismallia.

Yrittäjä Esa Särkelä (vas.) 
ja myyntipäällikkö Saka-
ri Pöykkö Gin Aqua Oy:stä 
esittelivät Taivalkosken 
Elomarkkinoilla biosuodat-
timeen perustuvaa jäteve-
denpuhdistusjärjestelmää. 
Kompostiastiaa muistutta-
va laite herätti markkina-
yleisön kiinnostusta.

Pudasjärvellä vietti. perjan-
taina 24.8 opintojensa pää-
tökseksi valmistumisjuhlaa 
19 lähihoitajaa. Juhla pidet-
tiin seurakuntakeskuksessa, 
jossa oli ensin pastori Jaak-
ko Sääskilahden ja kantto-
ri Keijo Piiraisen toimittama 
hartaus. Juhla jatkui koulu-
tuksen järjestäneen Oulun 
Aikuiskoulutuskeskuksen 
vastuuopettajan Aila Mää-
tän puheella. Määttä teroitti, 
että hoitoalalla hoitajan tu-
lee itse olla kunnossa ja sen 
vuoksi työ hyvinvoinnista 
on muistettava huolehtia. 

-Kaikkea ei tarvitse jaksaa 
yksin. On tehtävä yhteistyö-
tä ja käytettävä hyväkseen 
käsillä olevia verkostoja. 

Työ- ja elinkeinotoimis-
ton tervehdyksen esitti An-
na-Liisa Seppänen. Hän 
kertoi, että lähihoitajien kou-
lutus on jo kuudes peräjäl-
keen. 

-Ensimmäisen koulutuk-

Lähihoitajilla valmistumisjuhla
sen alkuaikoina oli epäily-
jä, kuinka lähihoitajaksi voi 
valmistua työllisyyskou-
lutuksena ja alle kahden 
vuoden ajalla. Epäilyt häl-
venivät jo ensimmäisen kou-
lutuksen aikana kun saa-
tiin uusia, nuoria lähihoitajia 
työhön paikkakunnalle. Tu-
levana syksynä lokakuussa 
alkaa jälleen uusi koulutus-
jakso, kertoi Seppänen. 

Oulunkaaren kuntayhty-
män tervehdyksen esitti pal-
velujohtaja Kyllikki Syrjäpa-
lo

JHL:n puolesta terveh-
dyksen esittänyt Tarja Pert-
tunen luovutti samalla am-
mattiosaston stipendin Raija 
Halkolalle. Lähi- ja perus-
hoitajaliitto SuPerin stipen-
din luovutti Pirjo Valikainen 
ja sen sai Helena Lasala. Te-
hyn stipendin Aila Määttä 
luovutti Kaisa Puhakalle. 

Todistusten jaossa auttoi 
toinen opettaja Heidi Väisä-

nen. 
Lähihoitajaksi valmistu-

neet:
Ahonen Jouni, Granlund 

Soili, Halkola Reija, Helttu-
nen Anneli, Kärki Toini, La-
sala Helena, Malinen Kata-
riina, Neupokoeva Jelena, 

Juuri valmistuneet lähihoitajat antoivat todistuksien saamisen jälkeen lähihoitajalupauksen. 

Juhlan jälkeen keskustelemassa Superin Pirjo Valikainen, vastuuopettaja Aila Määttä, 
JHL:n Tarja Perttunen, Työ- ja Elinkeinotoimistosta Anna-Liisa Seppänen sekä kurssin 
opettaja Heidi Väisänen. Pirjo Valikainen luovuttamassa Superin stipendiä Helena Lasalalle.  

Nyman Paula, Outila Kert-
tu, Puhakka Kaisu, Rahko-
la Satu, Salmela Hannele, 

Saukko Kati, Simontaival 
Mika, Sorvari Kaisu, Syrjä-
palo Riikka, Tanninen Tanja, 

Torvinen Marita.



12 13nro 35PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.8.2012 29.8.2012nro 35

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Palveluhakemisto

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

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

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

www.sahkoasennusjurva.fi
posti@sahkoasennusjurva.fi • Puh. 040 575 1310

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA, KORUT

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA,
FYSIOTERAPIA, JALKAHOITOA

AUTOSäHKöKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään mustikkaa

ROMUN OSTO 
JA MYYNTI

Kotipalvelu
Mesimarja

• Siivoukset • Ikkunanpesut
• Ym. kodin askareet
• Mattojen, sohvien ym.  
  pesut pesevällä imurilla
• Juhla-apu
• HomCare/Swipe -tuotteet

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

-sähköistää ammattitaidolla
Puh. 040 737 8877 • www.wattivanu.fi
Vuokrattavana peräkärryjä

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

0400 251 671

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
p. 08 - 821595
auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit
p. 08 - 821595

SKY

KFF

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo. § Lakipalvelut Osuuspankista

Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

 • 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

HAMMASTEKNIKOT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SYYSTYÖT

Soita ja kysy lisää!
Matti 040-9603058
Antti 040-8236377

TAKSI-
PALVELUJA

KELLOT,  KORUT MARJOJEN OSTO
 JA MYYNTI

Ota yhteys 040 1951 732 

Palveluhakemisto on
edullista ilmoitustilaa!
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. 
Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

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

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

ruokamultaa!
Kaivinkonetyöt

p. 0400 926 405
AarreArkku

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
Avoinna: Ma-To 10-17,

Pe 10-18, La 10-14

LAHJATAVAROITA, 
MATKAHUOLTO

PUUNKORJUUN JA METSäNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJäRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSäPESäLä OY

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Kun ikää karttuu ja maan-
tie edelleen kutsuu, eikä pe-
runakaan kasva Siurualla 
kuin ennen, silloin mies ra-
kentaa itselleen soittimen ja 
lähtee maailmalle laulamaan 
huolensa pois. Ruokapalkal-
la ja bensarahalla blues läh-
tee. Joka päivä laulu on uusi. 
Vanhalla miehellä tarinan ai-
neksia riittää; aamupaskasta 
iltarukoukseen. Kaikessa soi 
blues. Kaikki on laulun ar-
voista. Roots- musiikki kum-
puaa myös Siuruan soilta 
ja karuilta mäntykankailta, 
ehkä myös Pohjois-Karjalas-
ta, josta Tykkyläisen juuret 
löytyy.

On laulettu lapinjätkäl-
le Karesuvannossa, hipeil-
le Muuramessa, kaikkeen 
kyllästyneille rouville Yksi-
näisten illassa M.A. Num-
misen kanssa Oulussa, 
Amerikan-autoharrastajil-
le Pyhäjärvellä ja lääkäreil-
le Simossa. Joskus on tul-
lut rumpali ”pystymettästä” 
mukaan, välillä esiinnytty 
yksin.

Tämä kaikki lähti liik-
keelle Youtubesta, jonne 

Mies, blues ja juuret

Kari Tykkyläinen alias Ty-
kylevits pari vuotta sitten 
lauloi kokeeksi pari bluesia 
sikariboksikitaran säestyk-
sellä. Sen jälkeen alkoi puhe-
lin soida. Kyselyitä on ollut 
vaikka minne, jopa Pudas-
järvellekin. Seuraavaksi on 
sovittu esiintyminen 6.10 
Kokkolaan. Hänen esiku-
vansa Johnny Winter esiin-
tyy samalla estradilla. 

-40 vuotta olen miestä di-
gannut ja nyt esiinnytään 
Skandinavian Blues Partyis-
sa samana iltana. Tiedä vaik-
ka duetto tempaistaan.., ker-
too Tykkyläinen.

Vaikka levytyssopimuk-
sia on ehdoteltu, ei Tykky-
läinen ole halukas sellaiseen.             
-Katsokoot ja kuunnelkoot 
Youtubesta tai tulkoot live-
esityksiin, naurahtaa hän. 

Emolahti meeting Tykkyläinen sikariboksikitaroineen ja rummuissa Atte Palokangas Jyväskylästä. Kuva Tapio Aarni.

Ikuiset kapinalliset oikeal-
ta M.A. Numminen, Pedro 
Hietanen ja Tykkyläinen 
Yksinäisten illassa tänä 
kesänä Oulun Rauhalassa.
Kuva M-L Tykkyläinen.

-Itse asiassa sävellän ja sa-
noitan yleisön mukaan ja tal-
lenteeksi jää vain kameran 
kuvaukset. Eräskin rouva 
sanoi pitävänsä taiteestani, 
mutta lauluni ovat hänelle 
liian karkeita.

Mikä on sitten sikaribok-
sikitara ja mitä on blues? Si-
kariboksikitaran kaikupoh-
jana toimii kuubalainen 
sikarilaatikko, kaulana vaik-
kapa jääkiekkomaila viritys-
koneiston virittäessä kahta 
kieltä avoimeen viritykseen 
ja sitä soitetaan putkella eli 
slidellä. Tykkyläisen blue-
seissa lauletaan miehen kai-
puusta naisen luo, jokapäi-
väisistä arkisista asioista tai 
vaikkapa Pudasjärven val-
tuuston päätöksistä. (ht)

”Blues on elämää, ei iskel-
mää”, toteaa Tykkyläinen.

2-nahkaista nojatuolia. á 30 e, 
tai molemm. 50 €. Puh. 0400 
671 937

TOPFIELD digiboxi antennita-
louteen, h. 30 €. Puh. 0400 671 
937

Valkoiset kodinhoitohuoneen 
kalusteet mdf-holvikaariovet. 
(myös mökkikeittiöön sopivat),
punainen divaanisohva, muu-
ramen sohvapöytä, pähkinä-
valkoinen tv-taso sekä kitara-
paketti. Puh.   040 501 6352.

Etsitään hyvään kotiin tyttökis-
sanpentua toisen kissan seu-
raksi. Puh. 040 750 3532.

Annetaan hyvään kotiin kissan-
pentuja, puh: 045 111 6014.

Löydetty Pappilantieltä kultai-
nen sormus. Voi kysellä tunto-
merkkejä vastaan numerosta 
0400 556 918.

Annetaan hyväkuntoiset keitti-
ön kaapit ja tiskipöytä. Ota yh-
teyttä 040 745 2953

SEKALAISTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

Soita ja varaa 
oma vuorosi - pian! 

Nauti tunnelmallisista syysilloista lämpimässä
kylpytynnyrissä omalla kotipihallasi

Puh. 040-960 3058

Vajakehikko pyöröhirsistä 3,5 x 
3, 2 kpl ikkunoita 60 x 120 ja 
90 x 120, Ovi 19 x 8, Eristetty 
hormi, sopii moneen käyttöön.
Hp. 1500€. Puh. 040 5166331.

Moottorikelkka Yamaha SRX 
500 sporttimalli Vm. 2000 mit-
tarissa 10462 km, siisti, hyvä-
kuntoinen puh. 045 350 2979

Maapala 6,8ha Petäjäkankaan 
läheisyydessä. Kysy lisää puh. 
040 545 2509

Toyota Corolla 1.3 vm.93, juu-
ri katsastettu, 2 renkaat, cd-
soitin, hyvä kunto. Puh. 0440 
254 557

Bordercollien luovutusikäinen 
narttupentu. Lisätiedot Teija 
040 824 2867.

Palveluhakemisto

PUUNKORJUU

MAJOITUSTA KUKKAKAUPPA, HAUTAUSTOIMISTO MAARAKENNUS, MAA-AINEKSET

LUKOT,
AVAIMET

Ota yhteys  
040 1951 732

Palveluhakemisto 
on edullista 

ilmoitustilaa!

Mustaherukkaa itse poimien 
1,5 €/kilo Ervastissa Marjomä-
ellä, Vadelmaa vielä tällähet-
kellä. Puolangantie 956. Puh.
040 704 8927, 0400 575 010. 

Muutama polkupyörä. Otan 
vastaan joutilaat. puh 040 504 
2814

Tule Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi!
Keskusta lähtee kuntavaaleihin puolustamaan koko Suomea: sitä, että ihmisillä on oikeus valita 
asuinpaikkansa itse.
Että koko maassa on myös tulevaisuudessa tasavertaiset mahdollisuudet asua, tehdä töitä, yrittää ja 
opiskella 
Että palvelut ovat lähellä 
        Että ihmiset voivat päättää itse omista asioistaan 
           Jos olet samaa mieltä, tule Keskustan ehdokkaaksi Pudasjärvellä! 

  Ota yhteyttä 
  Pudasjärven Keskustan vaalipäällikkö Urpo Puolakanaho puh 0400 151 687
  Keskustan Kunnallisjärjestö puheenjohtaja Mari Kälkäjä puh. 040 529 2317,  
  mari.kalkaja@hotmail.com

www.pudasjarvenkeskusta.fi
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

lauantaina 8.9.2012 klo 10-15
OSAO/Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18 A

12.30 MUSAA livenä! Mamma ja mesikämmen
14.00 HUUTOKAUPPA 
15.00 Grillikatoksen arvonta (Kontiotuotteen lahjoittama katos)

Tervetuloa!

lauantaina kilpaillaan koulu- ja rataesteratsastuksessa, 
sunnuntaina maastoesteillä. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Tallialueella kanttiinissa grillimakkaroiden ja karkkien myyntiä!

Lauantai-sunnuntai 8.-9.9.2012
Joukkue suomenmestaruus, racing kenttä trophy osakilpailu 4

Helppo kenttä cup osakilpailu 4
Pohjois-Suomen kenttämestaruudet 2012

Klo 10 alkaen markkinakojut ja 
suorituspaikat auki

Syysmarkkinat

RUOKAlA 
avoinna 10.30–14.30

lihakeittoa, herne-
keittoa, jälkiruokana

mansikkarahka
Hinta aikuiset 6 e, 

lapset: 3,50 

- Ammattialat esittäytyvät 
 nOn STOP muotinäytöksenä
- Ohjelmaa lapsille
- Ponitalutus (Jasmin Tuomaala 2€ kierros) 
- Peräkärrykirppis (kaikille avoin)
- Oppilaskunnan sisäkahvio ja kota, grillikota-arpoja
-  Tykylevits livenä lavalla!!! Toimisto ja paikkavaraukset:

Marjut Mertala puh. 010 272 3975

PuU Voimistelujaosto etsii uusia ohjaajia

Jos olet liikkuva nuori tai aikuinen,
tykkäät voimistella tai tanssia,
odotamme yhteydenottoasi :)

Voimistelujaosto kouluttaa kaikki ohjaajat, joten sinulla ei tarvitse 
olla kokemusta tai koulutusta ryhmien ohjaukseen. Sinulla on 
mahdollisuus aloittaa ohjaaminen yhdessä
kokeneen ohjaajan kanssa.

Voimistelujaostolla on Jumppakouluja 4-12 vuotiaille,
Mixdance-tunteja ja Kuntojumppaa. Jos sinua kiinnostaa näiden 
ryhmien ohjaus tai jokun muun ryhmän ohjaus mitä meillä ei 
vielä ole, ota rohkeasti yhteyttä. 

Kirsi Kipinä, voimistelujaoston puheenjohtaja, ohjaaja,
kirsi.kipina@wippies.fi, puh 0400 936 146

Sati Piri-Tihinen, voimistelujaoston ohjaaja- ja koulutusvastaava,
pirisatu@gmail.com, puh 040 513 8067

Puhoskylän lähikauppa
Vietämme 15-vuotis synttäreitä

La 1.9.2012 klo 8.30-14.00

Tervetuloa juhlimaan
kanssamme

kakkukahvien kera!

Puhoskylän lähikauppa Ay
Puhoksentie 4

93390 Puhoskylä
Puh. 08 837 308

Koko viikon
upeita

tarjouksia!

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 31.8.

PUBISSA KARAOKE
auki 00-03.30

Wintti

Lauantai 1.9.

PUBISSA KARAOKE

Lippu 12 € sis. ep. Lippu 10 € sis. ep

TULOSSA
8.9 Jackpot
14.9 Channel Four

ANNIINA 
MATTILA

22.9 Erotic night
Mr.Lothar + Sofie White ja 
Mariel Cat, sekä Hot Shot girl 
Jira ja rockkari 

DJ PAULI

JORE SILTALA

Lippu 4 € sis. ep

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoi-
minen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset. 
MLL:n Perhekahvila tiistaisin 10-12 Neli-Iikkalassa.
Kyläpäivä Hirvaskoskella Halmeniemessä (opastus Puolangantieltä) la 
1.9. klo 11-14.
Jyrkkäkoskella disco la 1.9. klo 21 alk.  Tanssit 8.9. klo 21 alk.
Yhteinen perintömme - Tea Karvisen valokuvia 5.7.-16.9. Syötteen 
luontokeskuksessa. Näyttelyssä ovat esillä niin suomalaiset kuin kaukaisem-
matkin kansallispuistot, ja se sisältää kuvia muun muassa Grönlannista, Bots-
wanasta ja Alaskasta. Näyttely kiertää Suomen luontokeskuksia seuraavan 
kolmen vuoden ajan, ja Syöte on sen kolmas pysäkki.
Tarinakartta - tule mukaan tarinamatkalle! Ke 5.9. klo 17-20 Liepeen 
pappilan Väentuvalla,. Maaseudun Sivistysliiton Koti maalla -hanke tarjoaa 
alkusyksystä 2012 kylätarinoiden kertomiseen ja dokumentointiin tähtäävää 
Tarinakartta-työpajaa. Työpaja on kolmiosainen ja sen tavoitteena on nostaa 
esille erilaisia Pudasjärven kyliin ja niiden ihmisiin, tapahtumiin ja maisemiin 
liittyviä tarinoita. Tarinakartta seuraavan kerran 11.9.
Rokuan kylpylätoiminnan esittelyä: to 6.9. klo 14 Palvelukeskuksessa.
Kenttäratsastuksen joukkue-SM -kilpailut 8.9.-9.9. OSAO Pudasjär-
ven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18.
Kiihdytys- ja testipäivä la 8.9. klo 9 Pudasjärven Ilmailukeskuksella.
Sienipäivä Syötteen kansallispuistossa la 8.9. klo 9.30-15, Syötteen Luon-
tokeskus.
Syysmarkkinat la 8.9. klo 9-17, OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkos-
kentie 18.
Siuruan työväentalo: Tanssit la 15.9. klo 21 Siuruantie 2941. Esiintyy Trio 
Tuovilat. Tanssit la 3.11., es Ylix, järj. Ala-Siuruan MS. Tanssit ti 25.12. klo 21 
alk., es Naseva.
Huippukymppi, nyt kolmatta kertaa, la 22.9. (Katso www.kilpailukalenteri.
fi)

Kotimaisia omenoita, luumuja,
rinkeliä, kalapurkkeja. 
Kassitarjous pikkuleivät 10 e. 
Pudasjärven tori pe 31.8. 
Vuorilampi

KIVUT KURIIN

E. Pajunen                                         Dr. Of Naprapathy

Vastaanotto su 2.9. klo 9-17
Jalkahoitola Stressipisteen tilat, Varastotie 5
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rintaranka, iskias, 
migreeni, päänsärky ja monissa  oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen tutkimus - korjaus/
tuet

Palvelukeskuksessa
to 6.9 klo 14

Rokuan kuntokeskuksen 
edustaja esittelee
kylpylätoimintaa

ja –lomia.

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

raviNtola street4

tervetu
lo

a
!

raviNtola street4

louNas

ma  suljettu
ti  klo 15 - 21
ke  klo 15 - 02
karaoke-ilta
to  klo 15 - 21
pe  klo 15 - 04
la  klo 12 - 04
su  klo 12 - 18

PuB
ma - pe  klo 11 - 14

YÖkerHo
pe 24 - 04
la 24 - 04

Kolmannen kerran vietetään 
Kiimingin Hannuksen kylä-
talolla, Kuusamon tien var-
ressa, "Onnellisten Ihmisten 
Päivää" keskiviikkona 22.9 
klo10.00-17.00. 

Tapahtumassa on luen-
toja ja esityksiä esimerkiksi 
saunakulttuurista, maalta/
merelle elämänkokemusta 
sekä musiikkiesityksiä. Li-
säksi on käsityönäytöksiä ja 
esillä käsitöitä, tuote-esitte-
lyjä, ravinto- ja hivenaineis-
ta ja luomutuotteista/yr-
tit/jauhot/vihannekset 
sekä hoitoesittelyjä/hoitoja 
muun muassa kalevalainen 
jäsenkorjaus.

Tapahtumassa on muka-
na 21 esittelijää. Kaikille on 
vapaa pääsy. Olet tervetul-
lut kiireettömään ja muka-
vaan tunnelmaan!

Toivottaa Eijan Kamma-
ri sekä Hannuksen kyläyh-
teisö.

Onnellisten 
Ihmisten
Päivä
Hannuksessa
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Nyt sinulla on tilaisuus ostaa matkailupitäjästä yrityksellesi 
toimitiloja:

Pudasjärven kaupunki
tarjoaa ostettavaksi lähinnä yritys- matkailu- tms. käyttöön 
Pirinpuisto-kiinteistön. 
Pirinpuisto sijaitsee lähellä Pudasjärven taajamaa, Iijokeen 
rajoittuvalla tontilla, joka kuuluu Iijoen rantayleiskaavan piiriin. 
Iijoki on yksi Suomen suosituimmista virkistyskalastusalueista.
Kiinteistö sijaitsee myös Syötteelle menevien patikka- ja veneret-
keilyreittien välittömässä läheisyydessä.

Viimeksi Pirinpuiston päärakennus on toiminut hoivakotina ja se 
soveltuu erinomaisesti monenlaiseen yritys- matkailu- ja lomatoi-
minnan käyttöön. 

Tarjoukset 7.9. 2012 klo 15.00 mennessä os.   
Pudasjärven kaupunginhallitus, PL 10, 93101 Pudasjärvi.   
Kuoreen tunnus ”Pirinpuiston ostotarjous”. 
Kaupunki varaa oikeuden hyväksyä, hylätä, tai neuvotella tarjouk-
sen sisällöstä.
Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, p. 0400 389 973,  
kari.rissanen@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 20.8.2012 
Pudasjärven kaupunginhallitus

PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

 
 
 

 

 

 

Pudasjärven sosiaalitoimisto
on suljettuna 31.8.2012

Pudasjärven sosiaalitoimisto on suljettu perjantaina 
31.8.2012, henkilökunnan koulutuksen vuoksi. 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Pudasjärven perhepalvelut
www.oulunkaari.com 

         Teknisen toimen palvelutuotannossa tapahtuneita muutoksia

         Kuntatekniikan toimiala
        Teiden ja katujen palvelutuottajana on Destia Oy. Destia hoitaa teiden ja katujen          
      talviauraukset sekä kunnossapidon lukuun ottamatta miestyöosuutta. 
Kevätmuokkaus; harjaus – Ely-viraston ohjeen mukaan 15.5. mennessä, kevät-
höyläys taajamassa ja yksityisteillä (kaikki soratiet), heinän niiton saa aloittaa 15.6.,
suolaus taajamassa kauttaaltaan ja yksityisteillä pistesuolaus talojen kohdalta.
Kesätöissä ei ole laadunvalvontaa.
Syysmuokkaus: syyshöyläys, sorastus, vesakon raivuu.
Talvihoito: auraus, lumien ja sohjon poisto, liukkuuden esto. Laatuvaatimustasona
Ely-viraston taso.

Tievalaistukseen liittyvät tehtävät hoitaa Suomen Sähkörakennus Oy, puh. 0400-
396775/Marko Rantamölö. Toiminta-alue käsittää tiet ja kevyenliikenteenväylät,
Syötteen alueen ja Sivakkaradan.

Liikennealueille kuuluvien liikennemerkkien, siltojen ja rumpujen kunnossapidon hoito 
kuuluu 1.10.2011 alkaen JT Service Oy:lle, palvelunumero 0400-294 000 sekä työ-
aikana ma-pe 07:00-15:30 puh. 0400-131984, sähköposti jtservice@jtservice.fi.
JT Service Oy:n tehtäväalueeseen kuuluvat myös taajama-alueella olevien yleisten 
alueiden (mm. tori, leikkipuistot, matonpesupaikka), tulvapenkereiden pumppaamoiden, 
uimarantojen, liikuntapaikkojen (mm. Suojalinna, Rajamaan lähiliikuntapuisto). 
Kiinteistöjen ja yleisten alueiden istutuksista sekä viheralueista vastaa JT Service Oy.

Pienkiinteistöjen jätekuljetukset hoitaa HFT Network Oy. Jätekuljetuksiin liittyvät
yhteydenotot HFT Network Oy:n asiakaspalveluun, palvelunumero 020 747 9090,
sähköposti asiakaspalvelu@hftnetwork.fi.

Kaupungin siirtokuormausasema (ent. kaatopaikka) , puh.040-702 6691, käyntiosoite 
Kuusamontie 823 B.
Avoinna perjantaisin klo 14:00-18:00 ja lauantaisin 10:00-14:00. Siirtokuormaus-
asemalle kotitaloudet eivät voi tuoda sekajätteitä. Kotitaloudessa syntyvät suurikokoiset 
jätteet, jotka eivät sovi sekajäteastiaan (esim. sohva, nojatuoli) voi toimittaa eri maksusta 
siirtokuormausasemalle aukioloaikana.

Paperinkeräyksen kaupungin alueella hoitaa Paperinkeräys Oy; yhteydenotot Jaakko 
Jäntti, puh. 050-564 1473. 
Taajaman keräyspaperipisteet: Perhemarket ja K-Supermarket ja Huminan lämpölaitos 
(Laidunalue), Tori, Karhukunnas ja Korpitien varsi. 

Tilapalvelujen toimiala
Kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistönhoidosta ja siivouspalveluista vastaa
SOL Palvelut Oy, palvelunumero 020 570 0200, sähköposti asiakaspalvelu@sol.fi.

Taajama-alueen kaupungin kiinteistöjen piha-alueurakka:
Koneurakointi Timo Valkola, puh. 0400-259067
Kiinteistöjen piha-alue, tori, Mummari: auraus, hiekotus, polanteen poisto, lumenajo
piha-alueelta, Lakarin ja Rimmin jääkenttien auraus. Keväällä piha-alueiden harjaus.

Syötteen alue: Syötteen Maansiirto Oy/Jari Särkelä, puh. 0400-374259.

Kaupungin teknisten palveluiden yhteyshenkilöt:
Kinnula Ritva, tekninen johtaja siirtyy 1.9.2012-31.8.2014 väliseksi ajaksi
projektityöntekijäksi Arjen turvaa kunnissa -projektiin
Talala Eero 040-5872275 eero.talala@pudasjarvi.fi  1.9.2012 alkaen vs. tekninen  
   johtaja
Seppänen Kauko 0400-384162 kauko.seppanen@pudasjarvi.fi yhdyskuntatekniikan päällikkö
Rissanen Kari 0400-389973 kari.rissanen@pudasjarvi.fi  kiinteistöpäällikkö
Määttä Terttu 040-7545084 terttu.maatta@pudasjarvi.fi. osastosihteeri

Tekniselle toimelle saapuva posti
Päätöksentekoon, lausunnot ja lausuntopyynnöt yms. käsittelyyn saapuva posti pyyde-
tään lähettämään osoitteella Pudasjärven kaupunki/Kirjaamo, PL 10,
93101 Pudasjärvi. Sähköpostitse lähetettävä virallinen posti osoitteeseen
kirjaamo@pudasjarvi.fi. Kaupungin kirjaamo ohjaa saapuneen postin
asianomaiselle henkilölle.

Toivomme kuntalaisten ottavan suoraan yhteyttä yllä mainittuihin palveluntuottajiin heille 
kuuluvissa asioissa.

Oikaisu
Viime viikon lehdessä nro 
34 maatilaesittelyn esittelys-
sä kyseessä oli Sirpa ja Juha-
ni Jurmun tila. 

Samassa lehdessä oli uuti-
nen Sotaorpojen muistomer-
kin paljastamisesta. Lukijoil-
ta tuli palautetta ja kysyttiin, 
missä muistomerkki sijait-
see. Se sijaitsee Lappeenran-
nassa sankarihautausmaan 
Kauppakadun puoleisella si-
vustalla.

Korjausompelua Pudasjärvellä.

Esim. lahkeiden lyhennys,
vetoketjun ompelu ym. Puh. 044 099 6909
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Tällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongilla

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

AVATTU
UUSI
AVATTU
UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!

kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!
Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki 
Puh. (08) 220062 
fax (08) 8169 700

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki 
Puh. (08) 220062 
fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17Avoinna ma-pe klo 9-17

10€10€10€10€
Tarjous voimassa koko kesän.Tarjous voimassa koko kesän.

8.9. LAVAKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET / HÄRKÄJUHLA SAWOTTA ja PEKKA HARTONEN

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETULOA JYRKKÄKOSKELLE!        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

MONIEN MUISTOJEN JYRKÄLLÄ

KARAOKETANSSIT
15 huippusolistia ja liukas parketti

La 1.9. klo 21-02 KARAOKEFINAALI

 REVONTULIDISCO                    Lippu 8€

LEIJONAT KIITTäVäT
Teitte kanssamme onnistuneet Venetsialaiset!

Lämpimät kiitoksemme kaikille tapahtumaan osallistuneille!
Arvostavat kiitoksemme kaikille yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme!

Sydämelliset kiitoksemme kaikille talkoolaisille!

Pääsylippunumeroiden kesken suoritetussa arvonnassa onnetar suosi numeroa 855.  
             Pyydämme tuon pääsylipun haltijaa ilmoittautumaan voittona olevan 500 euron  

              matkalahjakortin lunastamiseksi numeroon 040 730 1509.
Onnittelumme voittajalle!Lions Club Pudasjärvi ry

Arto Liikanen ja Jari Keskiaho
suorittivat Venetsialaisten lipun
myynnin päättymisen jälkeen
500 euron matkalahjakortin

arpomisen.
Onnettarena toiminut Hilkka
Vuorma nosti numeron 855. 

        Suomen Keskusta rp Pudasjärven
         kunnallisjärjestön yleinen kokous
                      su 16.9.2012 klo 19  Pohjantähdessä
          Käsitellään mm. kunnallisvaaleihin liittyviä asioita.

Pudasjärven Keskusta  tiedottaa:
Vaali-iltamia kylillä:

31.8 kello 19.00 Hetepirtillä: makkaraa, kahvia, arvontaa ja hyvää seuraa!
7.9 kello 19.00 Ikosenniemellä ent. Virtalan koululla:  kahvitellan ja poristaan niitä näitä!
8.9 vaaliteltta Pudasjärven syysmarkkinoilla!
10.9 kello 19.00 Kuren kylätalolla nautitaan pullakahvit raatailun merkeissä, lisäksi 
arvontaa!

Tervetuloa ehdokkaat esittäytymään!

Ehdokaskoulutusta Pohjantähdessä 27.9 kello 18-21.00. Kaikki ehdokkaat paikalle!

Tervetuloa kaikkiin tapahtumiin! Pudasjärven keskustan kunnallisjärjestö.

Kotisivut: www.pudasjarvenkeskusta.fi                                  Olemme myös Facebookissa


