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Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, 
fax (08) 823 381

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

    

Henkilö- ja pakettiautojen 
hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
      0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 

tarvikkeet ammattitaidolla

Kaikki alan tuotteet ja 
palvelut paikkakunnalla

PUDASJÄRVEN 
KIRJAKAUPPA

Puh. 0440 821 040, Kauppatie 3.
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 822 007
Avoinna ark: 8–17

Varaosat sekä huollot mm:
•  Moottoripyörät
•  Mönkijät
•  Mopot
•  Sahat
•  Moottorikelkat

•  Perämoottorit
•  Polkupyörät
•  Skootterit
•  ym. Pienkoneet

www.pienkonehuolto.fi
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YLI 30 VUOTTA
Saha, pyörä, puutarha sekä 

kotitalouskoneiden ja 
viihde-elektroniikan kauppaa 

PUDASJÄRVELLÄ
● EDULLINEN   ●   PALVELEVA   ●  LUOTETTAVA

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

LIIKKEEmmE AVOINNA:
ma-to  9.00-17.00
pe  9.00-18.00
lauantai  suljettu

Kierrätysmyymälä
TOPI-TORI

ma-pe klo 8-18
kauppatie 3, Pudasjärvi

Vanhuspalvelu: 0400 289 330
4H-toimisto: 040 156 0554

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, 

joko urakkatyönä tai tuntiveloituksella. 
Saneeraukset, kattojen uusinnat, 

keittiö, sauna ja pesuhuoneremontit 
sekä suunnittelutyöt.

Nyt uutena myös perustusten teot.
Hyödynnä verovähennys, 

max 4000€ tal.työn osuudesta.

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

Vuokrattavana erikokoisia telttoja, 
kota halk. 6 m.
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Sisällysluettelo

Julkaisija Pudasjärvi-lehti Oy, 
www.pudasjarvi-lehti.fi
Sivunvalmistus  VKK-Media Oy/Katariina Niemitalo
Painopaikka Joutsen Media Oy
Vastaava toimittaja Heimo Turunen
Ilmoitusmyynti Markku Kemppainen
Toimittaja Pertti Kuusisto 

Jakelu: Pudasjärven taloudet, mökkiläiset, 
liikennepaikat ja suurimmat kesätapahtumat. 
Painos: 10 000 kpl.

Aineiston koostamisessa on käytetty eri lähteitä, 
muun muassa internetti-sivuja.

Kannen kuvat:  Pudasjärvi-lehden kuva-arkisto, 
kuvaaja Terttu Salmi, 
- Korkokenkäkukkamekkosuohiihdonämmän-
  kisat Kapustasuolla.
- Pudasjärveläistä vuosisataista 
 hirsirakennusosaamista Kotiseutumuseolla.

Pudasjärvi 
tutuksi  
Pudasjärvi 
tutuksi  20132013
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Asunto- ja urakkatuotantoa 76
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Laajakaistoja 80
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Pankkipalvelua 84
Partureita 66
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Perustusten tekoa 3
Pienkaivuuta 76
Pienkoneiden huoltoa 2
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Polttopuuta 75
Puukauppaa 75,81
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Remontointia 3,72,73
Ruokakauppoja 61,70,78,79,82,83
Ruokamultaa 73,74
Ruokapaikkoja 68,69,70,83
Saneerausta  3
Savihoitoa 67
Savusauna 62
Siivousta 68
Sisustustöitä 73
Sivun-, painopinnanvalmistusta 55
Sähköasennusta 2,64
Sähköisiä lehtiä 2,55
Sähkösuunnittelua 2
Sähkötarvikkeita 2
Taidenäyttelyitä 62
Taimia 65
Taksikuljetuksia 56,71,84
Taloustavaroita 61,82
Tanssiravintoloita 82
Tapahtumia 46,54,58,61
Tavarataloja 61,78,82
Tekstiilejä 61,78
Tietokoneita 84
Tietoliikenneyhteyksiä 80,84
Tilitoimistoja 81
Tonttien myynti 50
Trailerin vuokrausta 64
Traktorikorjaamoita 64
Turveurakointia 76
Työkaluja 82
Urheiluliikkeitä 60
Uskonnollista toimintaa 54,58,59
Vaihtolavatöitä 74
Vakuutusyhtiöitä 60
Vanhuspalvelua 3,72
Vedeneristystyöt 73
Veteraanikuntoutusta 66
Viihde-elektroniikkaa 3
Vyöhyketerapiaa 66
Ympäristörakentamista 73,74,77
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Pudasjärvi tutuksi 
aakkosellinen yritys- ja yhteisöhakemisto
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Tervetuloa Pudasjärvelle!
Hyvät kesävieraat!

Ootta mahottoman lämpimästi tervetulleita Putasjärvelle asijoimaan, atimmoi-
maan, löhhöilemmään, lommaillemmaan, kesäjuhliin eli muuten ihan varsin vain!

Putasjärveläisten yrittäjjäin kans ollaan yhteistyössä koottu tämä luvette-
lo  tähellisimmistä ja kiinnostavimmista palavelluista ja yhteystievvoista, mitä 
ooma arvellu teijän tarvihtevan täällä käyvvessänne ja viipyissänne mahollisim-
man pitkään. Toivottavvaa on, että innostutta tämänni luvettelon jeleppaama-
na  viipymmään täällä alakuusa aiojjottua pitempään. Ja tuutta uuvvestaan ma-
hollisimman joutuin!

Putasjärven laaja pitäjä tarjovvaa monellaista ajankuluva sen lisäksi, mitä 
päällimmäisenä tekemisennä ootta ajatellu.

Suurin ryhmä, minkä tänä suvena näämmä täällä Putasjärvellä, on Suviseu-
raväki. Toivotamma SRK:n mittavvaan kesäjuhlaan Putasjärven Lentokentän ja 
Jyrkkäkosken aluvveelle lämpimästi tervetulleeksi kaikki vieraat läheltä ja kau-
kaa. Putasjärven kaupunki kiittellee lämpimästi SRK:n johtova ja päätoimikun-
taa mahottoman hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta paikkakuntaa kohtaan.

 Suviseurojen lisäksi lentokentällä nähhään monija tapahtumija kesän kulu-
vessa, ilimailusta moottoriurhheiluun.

Komian ja hirviän ison pitäjämmä eri puolilla luonto tarjovvaa eriommai-
set mahollissuuvvet sammoiluun vaaroilla, niityillä, vetten varsilla ja issoilla soil-
la. Kylillä on palijo tapahtumija, joissa tuuvvaan esille rikasta perinnettä ja kult-
tuurija. Kalastaa voipi ja marjamaat ovat monellaiset ja niitä marijoja o ylleesä 
ollu palijo!

Kymmenet ja saat veet kuhisevat kaloja, isompija vonkaleita ja pienijä tirrijä, 
mitä ite kukanenni parraimpana pittää. Ihmiset ovat höölimmillään ja oottavat 
seuraväkeä, kylläilijöitä ja atimalaisia.

Olokaapa niin hyviä ja antakaapa rohkijasti pallautetta palaveluista ja tapah-
tumijen järjestellyistä. Suora pallaute auttaa meitä parraite kehittämmään ja pa-
rantammaan asijoita.

Me oomma panneet parasta, että kaikki olisi ehottomasti par-
rain päin, kun te tähelliset  kesävieraat ootta tulleet paikkakun-
nallemme. Me oomma ylypeitä, että saamma olla vieraitamme 
vastaanottamassa ja palavelemassa.  
Seun selevä, että oomma mielellään teijän völijyssä.

Lämpimästi tervehtien

Kaarina Daavittila, kaupunginjohtaja
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Perustietoa Pudasjärvestä
Pudasjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, ai-
van Lapin rajalla. Asukkaita kaupungissa on 
n. 8 600, joista noin puolet asuu keskustaa-
jamassa, Kurenalla. Pinta-alaa tällä Suomen 
toiseksi laajimmalla kaupungilla on 5 867 km2.

Pudasjärven historian katsotaan alkaneen 
vuonna 1639, jolloin siitä muodostettiin itse-
näinen kirkkoherrakunta. Seurakunnallisen ja 
kunnallishallinnon eriytymisen myötä perus-
tettiin Pudasjärven kunta v. 1865. Kaupunki 
Pudasjärvestä tuli v. 2004.

Pudasjärvi tunnetaan parhaiten monipuo-
lisesta luonnostaan, joka takaa voimakkaasti 
kasvavalle matkailualalle mainiot toimin-
taolosuhteet. Tärkeitä elinkeinoaloja ovat 
myös luonnonvaroihin pohjautuvat maa- ja 
metsätalous, porotalous ja bioenergian raa-
ka-ainetuotanto sekä pitkälle viety puunja-
lostustoiminta.

Asuminen ja ympäristö
Pudasjärven Vuokratalot Oy vastaa kaupun-
gin vuokra-asuntojen hallinnoinnista ja 
isännöinnistä: Kauppatie 3 
puh. 040 826 6408 / 040 826 6591
Rakennuslupa- ja kaavoitusasioista vas-
taa kaupungin tekniset palvelut: Puistotie 2 
puh. (08) 5875 5300

Jätehuoltoasioissa palvelee ja opastaa 
HFT Networks Oy, puh. 020 747 9090.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut järjestää 
kunnalliset ympäristöterveydenhuollon 
ja ympäristönsuojelun palvelut, kuten 
ympäristölupa-asiat, elintarvikevalvonnan, 
maa-ainesluvat ja eläinlääkinnän. Puistotie 2, 
puh. (08) 5875 5300. Eläinlääkärin puh.
aika arkisin klo 8.00-9.00, puh. 0400 139 668 
/ 040 3510 498. Päivystysnumero arkisin klo 
16.00-08.00 ja viikonloppuisin 0600 04160.

Lapsiperheille
Pudasjärvellä on kaksi päiväkotia ja kaksi 
ryhmäperhepäiväkotia, jotka sijaitsevat Ri-
tolantiellä, Kauppatiellä ja Koivutiellä. Uusi 
päiväkoti valmistuu Puistotielle syksyllä 2013. 
Perhepäivähoito tapahtuu joko hoitajan ko-
tona tai mikäli perheessä on vähintään neljä 
alle kouluikäistä lasta, myös lasten kotona. 
Päivähoitotoimisto Toritie 1, 
puh. 0400 626 513 / 040 504 3241

Neuvola sijaitsee terveyskeskuksen yh- 
teydessä ja se tarjoaa tietoa ja ohjausta eh-
käisyyn, raskauteen, synnytykseen ja lasten 
kasvuun ja kehitykseen sekä terveydenhoi-
toon liittyvissä kysymyksissä. Neuvolan pal-
veluihin kuuluvat myös rokotukset, kotikäyn-
nit, perhevalmennukset ja tarvittaessa ohjaus 
erityispalveluihin.
Juhontie 8, puh (08) 5865 6600,  
www.oulunkaari.com
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Koulut ja opiskelu
Esiopetusta annetaan päiväkodeissa neljä 
tuntia päivässä koulujen toiminta-aikoina.

Pudasjärvellä on seitsemän alakoulua, 
joista Kurenalan ja Lakarin koulut sijaitsevat 
keskustaajamassa ja muut Aittojärvellä, Hir-
vaskoskella, Kipinässä, Sarakylässä ja Syöt-
teellä. Yläkoulua oppilaat käyvät Rimmin-
kankaalla keskustassa.

Pudasjärven lukio sijaitsee yläkoulun 
yhteydessä Rimminkankaalla. Ammatillista 
koulutusta tarjoaa Oulun seudun ammat-
tiopiston Pudasjärven yksikkö, joka sijaitsee 
Ranuantien varrella Jyrkkäkoskella:
Jyrkkäkoskentie 13, puh. 010 272 1085 (vaih-
de),	www.osao.fi/pudasjarvi

Pudasjärven kansalaisopisto tarjoaa 
monipuolisia palvelujaan paitsi omassa toi-
mipisteessään Lukiontiellä, myös muualla 
keskustassa ja sivukylien alueella. Lukiontie 4, 
puh. (08) 5875 5300 (kaupungin vaihde).

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Pudasjärven terveys- ja sosiaalipalveluista 
vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä. 
Pudasjärven terveyskeskus ja  
hammashoitola, Juhontie 8,  
www.oulunkaari.com

Päivystys- ja kiireellisten sairausta-
pausten arviointia varten soitetaan ajanva-
raukseen kello 7 alkaen, puh. (08) 5875 6600. 
Hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja 
antaa hoito-ohjeet itsehoitoon tai päivystys-
ajan joko hoitajalle tai lääkärille.

Päivystys on auki ma–pe kello 7.00–18.00, 
la klo 9-17 ja su klo 11-17. Muina aikoina lää-
käripäivystys on Oulunseudun yhteispäivys-
tyksessä Oys:ssa.

Kiireettömien asioiden arviointia tai 
hoitoa varten soitetaan ajanvaraukseen kello 
10 alkaen, puh. (08) 5875 6600. Kiireettömiä 
asioita ovat muun muassa aiemmin sovitut 
kontrollit, vuosikontrollit, ajanvaraukset la-
boratorioon ja röntgeniin sekä erilaiset lau-
sunnot ja todistukset.

Hammashoitolan ajanvaraus ja päivys-
tys on auki arkisin klo 8.00-14.30, puh. (08) 
5875 6656.

Kaupungintalon remontin vuoksi perhe-, 
vanhus-, sosiaali- ja vammaispalvelui-
den päätoimipisteet sijaitsevat osoitteessa 
Kauppatie 33 (Osviitta, Tuohikoti ja Rasti). 
Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tavoittaa 
neuvolasta, os. Juhontie 8. Puhelut Oulunkaa-
ren vaihteen kautta: puh. (08) 5875 6100.
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Työ, elinkeinot ja yrittäminen
Pudasjärvellä toimii valtakunnallisesti ja kan-
sainvälisesti merkittäviä kärkiyrityksiä, kuten 
puutuotealan yritykset Kontiotuote Oy ja 
Profin	Oy.	Pudasjärvellä	 sijaitsee	myös	Län-
nen Tehtaat -konsernin Apetit Pakaste Oy:n 
tuotantoyksikkö, joka on Suomen suurin 
pakastepizzojen valmistaja. Pudasjärven eri-
tyispiirteenä voidaan pitää useimpien toi-
mialojen kannalta merkittävää kuljetus- ja 
logistiikka-alan yrityskeskittymää. Erityisen 
tärkeitä nämä yritykset ovat puutuote- ja 
bioenergiatoimialoille.

Kuljetus- ja logistiikka-ala on sidoksissa 
myös maa- ja metsätalouden sekä matkailu-
toimialan kanssa.

Alkutuotannon perusrungon muodostaa 
metsätalouden lisäksi kylillä toimivat maa- ja  
porotaloustilat. Valtaosa maatalouden alku-
tuotantotiloista on karjatiloja. Suurimmilla 
tiloilla lypsylehmiä on noin 150. Pudasjärvellä 
näitä suurtiloja on puolenkymmentä.

Pudasjärven paliskuntien alueella on yh-
teensä 12 500 lukuporoa. Päätoimisia poroti-
lallisia on noin 30. Poroelinkeinon ja matkai-
lutoimialan jatkuvasti kasvava yhteistyö luo 
alueelle merkittävästi uusia mahdollisuuksia. 
Porotalous on myös merkittävä lähiruoan 
tuottaja.

Viime vuosina matkailutulo on ollut uusi 
ja kasvava tulonlähde. Syötteen matkailualu-
een vetovoima on säteillyt myös lähikyliin 
ja pääliikenneväylien varressa oleville kylille. 
Syötteen tunturialue Suomen eteläisimpänä 
tunturina tulee jatkossakin olemaan sekä 
kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla 
osa Suomen Lappia.

Vapaa-aika
Vapaa-ajanviettoon on Pudasjärvellä hyvät 
mahdollisuudet. Luonnon suomien puit-
teiden lisäksi Pudasjärvi tarjoaa asukkaille 
lukuisia liikuntatiloja ja -paikkoja, kuten Vir-
kistysuimala Puikkarin, Suojalinnan urheilu-
kentän, liikuntahallin ja sivukylien koulujen 
salit. Lisäksi käytettävissä on retkeilyreittejä, 
hiihtolatuja ja kuntopolkuja sekä muita har-
rastuspaikkoja, kuten Ilmailukeskus ja Raja-
maanrannan liikuntapuisto.

Lapsille ja nuorille on tarjolla kirjasto-
talon yhteydessä toimivat nuorisotilat moni-
puolisine ajanvietteineen ja Kurenalan koulun 
lähellä sijaitseva skeittiparkki. Lapsilla ja nuo-
rilla on mahdollisuus osallistua monenlaisille 
leireille ja kerhoihin, joita kaupungin lisäksi 
järjestävät Pudasjärven seurakunta ja muut 
yhteisöt.

Taide- ja kulttuuripalveluja tuottava 
kulttuuritoimi tarjoaa mm. Taidehuone Pu-
dikin näyttelyjä, Kulttuurikeskus Pohjantäh- 
den ja siellä toimivan Paavo Tolosen säätiön 
näyttelyjä sekä yhden Suomen suurimmista 
kotiseutumuseoista. Kulttuuritoimi on myös 
mukana järjestämässä monia tapahtumia.

Vapaa-ajan viettäminen on mahdollista myös 
kansalaisopiston monipuolisilla kursseilla ja tu-
tustumalla kaupunginkirjastomme tarjon-
taan, jota liikutellaan sivukylilläkin yhden kirjas-
toauton voimin.

Tapahtumia Pudasjärvellä on taatusti jo-
kaiseen makuun. Tunnetuimpia niistä ovat Ke-
säpilikin MM-kisat, Umpihankihiihdon MM-kisat, 
Pudasjärven Markkinat, Iijokisoutu, Syötehiihto, 
Huippukymppi-juoksukilpailu, Kirkkomusiik-
kiviikko, Kotiseutujuhla, Syysmarkkinat, MP-
huippuajot -motoristitapahtuma, Puhoksen 
Sikajuhulat ja Pohjantähti Games -yleisurhei-
lukilpailut. Syötteen matkailualue tarjoaa mo-
nenlaista menoa niin after skistä kuin ulkoilusta 
pitäville. Kaiken tämän lisäksi löydät lavatans-
seja ja erilaisia kylätapahtumia lähes jokaisesta 
niemestä, notkosta ja saarelmasta.

10
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Pudasjärven kaupungin ja Oulunkaaren kuntayhtymän

Palveluopas

Palveluja
Pudasjärven kaupunki
Varsitie 7, puh. (08) 5875 5300 (vaihde)
Pudasjärven terveyskeskus
Juhontie 8, puh. (08) 5875 6600
Pudasjärven kirjasto
Tuulimyllyntie 4, puh. 040 826 6434
Virkistysuimala Puikkari
Tuulimyllyntie 4, puh. 040 826 6440
Liikuntapalvelut
Tuulimyllyntie 4, puh. 040 585 6227
Kulttuuripalvelut, kotiseutumuseo
Teollisuustie 1, puh. 040 585 6229
Nuorisopalvelut, nuorisotilat
Tuulimyllyntie 4, puh. 0400 703 307
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Varsitie 7, puh. 040 739 9797
Työllistämispalvelut
Kauppatie 17, puh. 050 405 8409
Etsivät nuorisotyöntekijät (Serlokit)
Teollisuustie 12, puh. 050 523 3942 / 040 826 6610
Kansalaisopisto
Lukiontie 4, puh. 040 826 6431
Karhupaja (työpaja)
Teollisuustie 12, puh. 040 704 0462

Pudasjärven seurakunta
Varsitie 12, puh. (08) 8823 100
Linja-autoliikenne / Matkahuoltoasiamies
AarreArkku Kauppatie 8 
(S-Marketin rakennuksessa) Puh. 050 386 8660
Pudasjärven taksiasema
Kauppatie 6, puh. (08) 821 444
Pudasjärven poliisilaitos
Jukolantie 1, puh. 071 876 0151 (vaihde)
Postiasiamies S-Market Koillisväylä
Kauppatie 8, puh. 0200 71000
KELA, Pudasjärven toimipiste
Toritie 1, puh. 020 635 4740
Oulun seudun TE-toimisto, Pudasjärvi
Jukolantie 1, puh. 010 19 4029
Oulunseudun oikeusaputoimisto
Vastaanotto kaupungintalolla, 
ajanvaraus 010 366 1440
Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto,  
Käyntiosoite: Torikatu 34 B, Oulu
puh. 020 612 000 (vaihde)
Pohjois-Pohjanmaan maistraatti, 
Pudasjärvi
Sähkötie 2, puh. 071 876 0241
Kuluttajaneuvonta
Neuvontanumero 029 553 6901

Pudasjärven kaupunki
PL 10,  Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
Puhelin: (08) 5875 5300 (vaihde)

Faksi: (08) 823 453
Sähköposti:	asiakaspalvelupiste@pudasjarvi.fi

Internet:	www.pudasjarvi.fi
Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupiste palvelee arkisin klo 8.00-16.00 

(juhlapyhien aattona klo 8.00-15.00, myös puhelimitse numerossa 040 826 6417.
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Asuminen ja ympäristö
Kaupungin vuokra-asunnot
Asuntotoimisto / Pudasjärven Vuokratalot Oy
Kauppatie 3, p. 040 826 6408 / 040 826 6591
Rakennusluvat ja -valvonta
Varsitie 7, p. 040 826 6575
Kaavoitus- ja mittaustoiminta
Varsitie 7, p. 0400 389 972
Korjausneuvonta ja energia-avustukset
Varsitie 7, p. 040 587 2275
Tilapalvelut
Varsitie 7, p. 0400 389 973
Kuntatekniikka
Varsitie 7, p. 0400 384 162
Jätehuolto
HFT Networks Oy, p. 020 747 9090
Siirtokuormausasema / jäteasema
Avoinna pe klo 14-18 ja la klo 10-14
Kuusamontie 823, p. 040 702 6691
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Varsitie 7, p. (08) 5875 5300 (vaihde).
Eläinlääkäri
Jyrkkäkoskentie 18, p.aika arkisin klo 8-9,         
p. 0400 139 668 / 040 3510 498.  
Päivystysnumero arkisin klo 16-08 ja  
viikonloppuisin 0600 04160.
Maahanmuuttajapalvelut
Perheryhmäkoti
Lonikantie 3, p. 040 826 6624

Hallinto
Keskustoimisto / kirjaamo
Varsitie 7, p. 040 740 2550, 040 545 5831
Kaupunginjohtaja
Kaarina Daavittila, p. 040 826 6588
Hallintojohtaja
Seija Turpeinen, p. 0400 949 620

Koulunkäynti ja opiskelu
Holappa Juha, va. opetus- ja sivistysjohtaja
Lukiontie 4, p. 040 826 6629
Timonen Irja, osastosihteeri
Lukiontie 4, 040 508 8490
Haverinen Tuula, kurssi- ja osastosihteeri
Lukiontie 3, p. 040 826 6431

Peruskoulut
Aittojärven koulu
Ritolantie 17, p. 040 826 6467
Hirvaskosken koulu
Jussintie 10, p. 040 826 6470
Kipinän koulu
Syväojantie 280, p. 040 826 6471
Kurenalan koulu
Rimmintie 1, p. 040 826 6442
Lakarin koulu
Postimiehentie 1, p. 0400 698 551
Sarakylän koulu
Sarakyläntie 5426, p. 040 826 6476
Syötteen koulu
Syötekeskuksentie 126, p. 040 739 3574
Rimminkankaan koulu (yläkoulu)
Rimmintie 15, p. 040 715 0388
Pudasjärven lukio
Rimmintie 15, p. 040 715 0388
Oulun seudun Ammattiopisto / 
Pudasjärven yksikkö
Jyrkkäkoskentie 18 A, p. 010 272 1085
www.osao.fi/pudasjarvi
Pudasjärven kansalaisopisto
Lukiontie 4, p. (08) 5875 5300 (vaihde)
Pudasjärven kirjasto
Tuulimyllyntie 4, p. 040 826 6434
Kirjastoauto Iso-Karhu, p. 0400 281 053

Lapsiperheille
Päivähoitotoimisto
Toritie 1, p. 0400 626 513 / 040 504 3241
Päiväkodit
Kauppatien päiväkoti
Kauppatie 33, p. 040 826 6425
Ritolantien päiväkoti
Ritolantie 11, p. 040 826 6424
Kauppatien ryhmäperhepäiväkoti
Kauppatie 33, p. 040 718 6368
Koivutien ryhmäperhepäiväkoti
Koivutie 17-19 A3, p. 040 826 6483
Esiopetus
Toritie 1, p. 0400 626 513 / 040 504 3241
Neuvola
Juhontie 8, puh (08) 5865 6600 (vaihde)
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Perhepalvelut
Pudasjärven perhepalveluista vastaa  
Oulunkaaren kuntayhtymä.
Pudasjärven terveysasema / Perheneuvola,Juhontie 
8, 93100 PUDASJÄRVI. Asiakkaita pyydetään va-
raamaan tapaamisaika puhelimitse.
Asiakassihteeri
Goman Sirkka (08) 5875 6290
Palveluesimies
Tolkkinen Tuula (08) 5875 6208
Vammaispalveluohjaajat
Illikainen Marjo (08) 5875 6223
Vähkyrä Seija (08) 5875 6925
Päihdetyöntekijä ja puhelinaika
Lauhikari Laila (08) 5875 6243 ma-pe 8.00-9.00
Sosiaalityöntekijät ja puhelinaika:
Stockell Terttu (08) 5875 6211  
ma-pe 12.00-13.00
Pintamo-Kenttälä Kaisa (08) 587 562 18  
ma-pe 12.00-13.00
Tihinen Seija (08) 587 562 19 ma-pe 12.00-13.00
Sosiaaliohjaaja / mamutyö ja puhelinaika:
Lithovius Aino-Eeva (08) 587 562 09  
ma-pe 12.00-13.00
Etuuskäsittelijät ja puhelinaika:
Erkkila Raija (08) 587 562 12 ma-pe 12.00-13.00
Flink Arja (08) 587 562 13 ma-pe 9.00-1 0.00
Suorsa Paula
Kuntouttava työtoiminta
Lamminkangas Arja (08) 587 562 22  
ma-pe 8.00-9.00
Pohjolainen Teija (08) 587 550 22  
ma-pe 12.00-13.00
Perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja puhelinaika:
Pohjolainen Teija (08) 587 550 22 
ma-pe 12.00-13.00, Juhontie 8 (neuvolassa)

Terveyspalvelut
Pudasjärven terveyspalveluista vastaa
Oulunkaaren kuntayhtymä.
Pudasjärven terveyskeskus ja 
hammashoitola,
Juhontie 8, www.oulunkaari.com
Päivystys- ja kiireellisten sairaustapausten 
arviointia varten soitetaan ajanvaraukseen kello 7 
alkaen, p. (08) 5875 6600. Hoitaja tekee hoidon 

tarpeen arvioinnin ja antaa hoito-ohjeet itsehoi-
toon tai päivystysajan joko hoitajalle tai lääkäril-
le. Päivystys on auki ma–pe kello 7–18, lauantai-
na kello 9-17 ja sunnuntaina sekä arkipyhinä kello 
11-17.

Kiireettömien asioiden arviointia tai hoitoa 
varten soitetaan ajanvaraukseen kello 10 alkaen, 
p. (08) 5875 6600. Kiireettömiä asioita ovat muun 
muassa aiemmin sovitut kontrollit, vuosikontrol-
lit, ajanvaraukset laboratorioon ja röntgeniin sekä 
erilaiset lausunnot ja todistukset.

Lääkäripäivystys öisin ja viikonloppuisin: ar-
kisin kello 8-18, lauantaina kello 9-17 ja sunnun-
taina sekä arkipyhinä kello 11-17. Muina aikoina 
lääkäripäivystys on Oulunseudun yhteispäivystyk-
sessä Oys:ssa. Ennen kuin lähdet yhteispäivystyk-
seen, soita numeroon (08) 5875 6600.

Hammashoitolan ajanvaraus ja päivystys on 
auki arkisin klo 8.00-14.30, p. (08) 5875 6656.

Työ, elinkeinot ja yrittäminen
Kehittämistoiminta, elinkeinopalvelut
Varsitie 7, kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä,
p. 040 739 9797

Työllistämisyksikkö
Varsitie 7, p. 050 405 8409

Maaseututoimisto (Oulun kaupunki)
Karhukunnaantie 6, 93100 Pudasjärvi,  
p. 040 826 6415, 040 540 4581

Karhupaja (työpaja)
Teollisuustie 12, p. 040 704 0462

Etsivät nuorisotyöntekijät (Serlokit)
Teollisuustie 12, p. 050 523 3942 / 040 826 6610

Vanhuspalvelut
Pudasjärven vanhuspalveluista vastaa  
Oulunkaaren kuntayhtymä.

Kaupungintalon remontin vuoksi vanhuspalve-
luiden päätoimipiste sijaitsee osoitteessa Kaup-
patie 33 (Tuohikoti). Asiakkaita pyydetään varaa-
maan tapaamisaika puhelimitse.

Vanhuspalvelujohtaja
Syrjäpalo Kyllikki, (08) 5875 6127

Palveluohjaaja
Lahdenperä Marja, (08) 5875 6362
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Palvelu- ja ryhmäkodit
Palvelukoti Kurenkartano
Juhontie 8 A
Vanamo p. (08) 587 564 11
Kullero p. (08) 587 564 12
Ryhmäkoti Kielokoti
Toritie 6, p. (08) 587 564 13
Ryhmäkoti Koivukoti
Kauppatie 25, p. (08) 587 564 14
Ryhmäkoti Tuohikoti
Kauppatie 33, p. 040 517 6747

Vapaa-aika
Liikuntapalvelut
Sampo Laakkonen
Tuulimyllyntie 4, p. 040 585 6227
Kulttuuripalvelut, kotiseutumuseo
Birgit Tolonen
Teollisuustie 1, p. 040 585 6229

Kulttuurikeskus Pohjantähti,  
Teollisuustie 1, näyttelynvalvoja p. 040 585 6229

Taidehuone Pudikki
Teollisuustie 1, näyttelynvalvoja p. 040 826 6586

Nuorisopalvelut, nuorisotilat
Jari Pekkala
Tuulimyllyntie 4, p. 0400 703 307

Liikuntahalli
Tuulimyllyntie 4

Suojalinnan urheilukenttä
Urheilutie 2

Virkistysuimala Puikkari
Tuulimyllyntie 4, p. 040 826 6440

Oulunkaaren kuntayhtymä
Piisilta 1, Micropolis, 91100 Ii
Puhelin: (08) 5875 6100, faksi (08) 553 6507.
Sähköposti: kirjaamo@oulunkaari.com
Internet: www.oulunkaari.com

Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelman 
perusajatuksena on parantaa kaupungin elin-
voimaisuutta ja yritystoiminnan edellytyksiä 
aktiivisesti toimintaympäristöä kehittämällä 
ja reagoimalla ennakoivasti toimintaympäris-
tön muutoksiin. Läheinen yhteistyö yritysten 
kanssa nähdään tärkeänä menestystekijänä.

Elinkeinopolitiikan yleisenä päämääränä 
on eri toimenpitein hidastaa muuttoliikettä, 
vauhdittaa työikäisen väestön sisäänmuuttoa 
ja pienentää muuttoliikkeen sekä ikääntymi-
sen aiheuttamia haittavaikutuksia.

Pudasjärvelle tärkeitä elinkeinoaloja ovat 
luonnonvaroihin pohjautuvat elinkeinot, ku-
ten uusiutuvan energian raaka-ainevarojen 
hyödyntäminen, maa- ja metsätalous, puu-
tuoteteollisuus sekä elintarvikejalostus, po-
rotalous, bioenergian raaka-ainetuotanto ja 
matkailu. 

Uusiutuva energia
Uusiutuvan energian käytön lisäämistavoit-
teiden näkökulmasta Pudasjärvellä sijaitsee 

poikkeuksellisen runsaat luonnonvarat. Pu-
dasjärven kokonaispinta-ala on noin 580 000 
hehtaaria. Pinta-alasta noin puolet on valtion 
omistuksessa. Metsätalousmaata on yhteen-
sä noin 500 000 hehtaaria ja metsänomistajia 
noin 3000. Asukasta kohden metsätalous-
maata on noin 60 hehtaaria. Pudasjärven 
kaikkien metsien arvo on lähes 500 miljoo-
naa euroa. Tällä hetkellä metsien kasvu on 
noin kaksinkertainen hakkuisiin nähden.

Pudasjärvellä toimii poikkeuksellisen 
laaja maa- ja metsä-alan osaajien verkosto. 
Metsätalous ja muut metsäorganisaatioiden 
hoitamat tehtävät työllistävät suoraan lähes 
kolmesataa ihmistä. Työntekijämäärän usko-
taan edelleen kasvavan mm uusiutuvan ener-
gian käytön lisääntyessä. Mm valtakunnalliset 
energiayhtiöt ovat ilmaisseet mielenkiintonsa 
alueen energiavaroihin.

Pudasjärven laajasta pinta-alasta on suo-
jeltu noin 15 %. Suojelualueet nähdään tule-
vaisuudessa erityisesti luontomatkailua edis-
tävänä tekijänä.

Pudasjärven elinkeinonäkymät
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Turve, metsä- ja  
puutuoteteollisuus
Pudasjärven kansallisvarallisuutta täydentä-
vät myös poikkeuksellisen suuret turveva-
rannot joita paikkakunnalla on hyödynnetty 
jo vuosikymmenien ajan. Turveteollisuuden 
välittömiä työpaikkoja on tällä hetkellä noin 
150. Tuotantokelpoisia, hyödyntämättömiä 
turvevarantoja on vielä runsaasti. Pohjois-
Pohjanmaan suostrategiatyön valmistuttua 
selviää niiden lopullinen määrä. Suosta saata-
va energiamäärä riittäisi Pudasjärven tämän 
hetken tarpeeseen noin 35 vuodeksi.

Pudasjärvi on jo panostanut metsä- puu-
tuoteteollisuuden toimialojen kehittämiseen 
mm. ainutlaatuisella Hirsikorttelihankkeella, 
jolla on mallinnettu hirsirakentamisen eko-
logisia vaikutuksia. Hanke on saanut myös 
kansainvälistä huomiota. 

Matkailu
Syötteen matkailualueen kehittyminen on ol-
lut viime vuosina myönteistä. Alueella toimi-
vat yritykset muodostavat yhdessä valtakun-
nallisesti merkittävän matkailualan klusterin. 
Yritysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet 
oman toiminnan kehittämiseksi ovat pa-
rantuneet olennaisesti. Viime vuosina mat-
kailualan yritykset ovat tehneet käytännön 
yhteistyötä Syötteen ja Taivalvaaran matkai-
lukeskusten kesken. 

Matkailuyhteistyön käynnistämisessä Ou-
lun kanssa Pudasjärvellä on ollut ratkaiseva 
rooli.  Syötteen tunturialue Suomen eteläi-
simpänä tunturina tulee jatkossakin olemaan 
sekä kansainvälisillä, että kotimaisilla markki-
noilla osa Suomen Lappia. Syötteen alueen 
matkailun kehittämisen yksi keskeinen lähtö-
kohta on kestävän kehityksen periaate. Ke-
hittämisen kannalta merkittäväksi asiaksi on 
noussut yritysten liiketoimintamahdollisuuk-
sien ja luontoarvojen yhteensovittaminen. 

Keskeiset toimialat
Pudasjärvellä toimii muutamia valtakunnalli-
sesti ja kansainvälisesti merkittäviä kärkiyri-

tyksiä kuten puutuotealan yritykset Kontio-
tuote	Oy	(n.	300	työntekijää)	ja	Profin	Oy	(n.	
60 työntekijää). Lännen Tehtaiden omistama 
elintarvikejalostusalan tuotantoyksikkö (n. 
30 työntekijää) sijaitsee Pudasjärvellä.

Alkutuotannon perusrungon muodosta-
vat edelleen kylillä toimivat maatilat ja po-
rotalous. Viime vuosina maatilojen määrä 
on pudonnut, mutta tilakoot ovat saman-
aikaisesti kasvaneet. Valtaosa maatalouden 
alkutuotantotiloista on karjatiloja. Toimivat 
maatilat ovatkin sivukylien elinvoimaa ylläpi-
täviä yksiköitä, joilla voi jatkossa olla kylien 
palveluiden tuottajina nykyistä suurempi ja 
monipuolisempi rooli.

Poroelinkeinon ja matkailutoimialan jat-
kuva kasvava yhteistyö luo alueelle merkit-
tävästi uusia mahdollisuuksia. Porotalouden 
merkitys myös lähiruoan tuottamisessa on 
merkittävä. Paikallisen puutuote- ja energia-
teollisuuden tuomat työpaikat täydentävät 
yleensä maa-, metsä- ja porotilataloudesta 
elantonsa saavien toimeentuloa. Viime vuosi-
na matkailutulo on ollut uusi ja kasvava tu-
lonlähde. Syötteen matkailualueen vetovoi-
ma on säteillyt lähikyliin ja pääliikenneväylien 
varressa oleville kylille.

Pudasjärven alueelle tehdään parhaillaan 
GTK:n toimesta mineraali- ja malmivaranto-
jen kartoitustyötä.

Oletettavaa on, että koko Pohjois-Suo-
men tapaan, myös Pudasjärven alueelta voi 
löytyä sellaisia kaivannaisteollisuuden mah-
dollisuuksia, jotka tulevaisuudessa tuovat 
uutta elinvoimaa alueelle.

Pudasjärven ja Taivalkosken rajalla sijait-
sevan Mustavaaran kaivoksen mahdollinen 
avaaminen tuo hyvinvointia laajalle alueel-
le.  Tulevina vuosina myös Barentsin alu-
een suurhankkeet voivat heijastua kuntaan 
myönteisellä tavalla.
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Kaupunki edellyttää kaikkien vakituisen asu-
tuksen kiinteistöjen sekä vapaa-ajan kiin-
teistöjen omistajia liittymään järjestettyyn 
jätteenkuljetukseen. Kiinteistönomistajat 
liittyvät taajamassa kiinteistökohtaiseen jäte-
kuljetukseen ja haja-asutusalueella kiinteistö-
kohtaiseen, kimppakeräykseen tai kaupungin 
ylläpitämään aluekeräyspisteeseen. 

Liittymislomakkeita on saatavissa kaupun-
gin	 nettisivuilta	 www.pudasjarvi.fi	 ja	 myös	
kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä. 
Lisätietoja kaupungin puolelta:  
Terttu Määttä, puh. 040 754 5084,  
terttu.maatta@pudasjarvi.fi	tai	 
Marjut Valkola, puh. 040 826 6575,  
marjut.valkola@pudasjarvi.fi	tai	 
pienkiinteistöjen jätekuljetuksia hoitavalta 
HFT Network Oy, puh. 020 747 9090,  
asiakaspalvelu@hftnetwork.fi	

Siirtokuormausasema
Avoinna pe klo 14.00-18.00, la 10.00-14.00
Käyntiosoite: Kuusamontie 823,  
puh. 040 702 6691

Kotitaloudet voivat tuoda pieniä määriä 
veloituksetta vaarallista jätettä siirtokuor-
mausasemalle.

Yhdyskuntajätteitä ei oteta kotitalouksilta 
vastaan siirtokuormausasemalla. Kotitalou-
dessa syntyvät suurikokoiset jätteet, jotka 
eivät sovi sekajäteastiaan (mm. sohva, noja-
tuoli) voi toimittaa eri maksusta siirtokuor-
mausasemalle aukioloaikana.

Kotitalouksista vastaanotettavia vaaralli-
sia jätteitä ovat mm. öljyt, akut, maalit, lakat, 
öljynsuodattimet sekä energiansäästö- ja 
loisteputkilamput. Kaupat on velvoitettuja 
ottamaan vastaan käytetyt paristot. Vanhen-
tuneet lääkkeet tulee toimittaa apteekkiin.

Yrityksiltä peritään taksan mukainen mak-
su vaarallisten jätteiden tuomisesta siirto-
kuormausasemalle.

Elektroniikkaa (SER-romu) otetaan koti-

Jätehuolto
talouksilta velotuksetta vastaan siirtokuor-
mausasemalla toistaiseksi.

Hyötyjätepisteet
Hyötyjätepisteet sijaitsevat kaupungin alue-
keräyspisteiden yhteydessä sekä taajamassa; 
Perhemarketin ja K-Supermarketin pihassa 
ja Huminan lämpölaitoksella (Laidunalue) ja 
torialue.

Hyötyjätepisteissä kerätään: pienmetalli, 
pahvi ja kartonki, keräyspaperi ja lasi. Muovi 
kuuluu yhdyskuntajätteisiin. 

Rakennusjäte
Kotitaloudet voivat tuoda toistaiseksi siirto-
kuormausasemalle pieniä määriä rakennus-
jätettä (max. henkilöauton peräkärryllinen). 
Rakennusjätteen mukana ei saa olla sekajä-
tettä.

Suuremmat erät on toimitettava myös 
kotitalouksien suoraan Ouluun (asiakas sopii 
suoraan jäteyrittäjän kanssa asiasta).

Yritykset toimittavat kustannuksellaan ra-
kennusjätteet suoraan Ouluun.

Paperinkeräys
Paperinkeräyspisteet sijaitsevat aluekeräys- 
ja hyötyjätepisteiden yhteydessä. Taajamassa 
paperinkeräyspisteet ovat: K-Supermarket, 
Perhemarket, Huminan lämpölaitos (laidun-
alue), Karhukunnas, Korpitien varsi ja Tori.

Aluekeräyspisteet
Pudasjärven kaupungin ylläpitämät aluekerä-
yspisteet sijaitsevat seuraavissa paikoissa:
1) Siuruan työväentalo (ns. Moskova),  
 Siuruantie 2941
2) Virtalan ent. koulu, Konttilantie 805
3) Rytingin kauppa, Kelankyläntie 10
4) Iso-Syöte (Romekievari),  
 Romekievarintie 3
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5) Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 2
6) Hirvaskosken koulu, Jussintie 10
7) Puhoksen kylätalo (Möykkälä),  
 Näljängäntie 1391
8) Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8
9) Livon kylätalo (Livokas ry),  
 Kirsiojantie 31
10) Iinattijärven kylätalo,  
 Pohjoispuolentie 237
11) Kuren kylätalo, Kariniementie 3

Aluekeräyspisteeseen liittyjän tulee täyt-
tää ja allekirjoittaa jätehuoltosopimus (sama 
lomake kuin yksittäiseen kuljetusjärjestel-
mään liittyminen tehdään), jonka jälkeen 
asiakas on oikeutettu saamaan valitsemansa 
aluekeräyspisteen avaimen käyttöönsä. 

Kimppa
Kimppa tarkoittaa kahden tai useamman lähi-
kiinteistön yhdessä ylläpitämää yksityistä yh-
dyskuntajätteiden keräyspaikkaa kaupungin 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Lomak-
keet on tulostettavissa kaupungin nettisivuil-
ta	www.pudasjarvi.fi/lomakkeet.	

Laskutus
Kiinteistökohtaiset tyhjennykset laskutetaan 
kolmen kuukauden jaksoissa.

Kimppamaksut ja aluekeräyspisteiden 
käyttömaksut laskutetaan kerran vuodessa.

Jätehuollon perusmaksut laskutetaan 
kerran vuodessa. Kimppojen ja aluekeräys-

pisteiden käyttäjien jätehuollon perusmaksu 
peritään kimpan tai aluekeräyspisteen käyt-
tömaksun yhteydessä

Ajoalueet:
Parittoman viikon maanantai:  
SYÖTEKYLÄ  
(sesonkiaikana joka viikon maanantai)
Parillisen viikon maanantai:  
PÄRJÄNSUO, SARAKYLÄ, IINATTIJÄRVI
Parittoman viikon tiistai:  
PINTAMO, JONKU, HIRVASKOSKI,  
JAURAKKAJÄRVI, PUHOS
Parillisen viikon tiistai:  
JATKO, KARVONEN, PAUKKERINHARJU, 
RUOTTISENHARJU
Parittoman viikon keskiviikko:  
LIVO, SIURUA, KOKKOKYLÄ, AITTOJÄRVI, 
RIMMINKANGAS, LAKARI, PIETARILA
Parillisen viikon keskiviikko:  
RIMMINKANGAS, LAKARI, PIETARILA
Parittoman viikon torstai:  
KESKUSTA-ALUE, KIPINÄ,  
PETÄJÄKANGAS
Parillisen viikon torstai:  
KESKUSTA-ALUE, TAIPALE, HETEKYLÄ
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Vuonna 1781 valmistunut ristikirkko on kol-
mas Riekinkankaalle Pudasjärven rantaan 
rakennettu kirkko. Kirkkoon mahtuu n. 700 
ihmistä. 

Kellotapuli on kolmikerroksinen ja ulko-
seinillä ovat ainoat tunnetut Mikael Toppe-
liuksen ulkomaalaukset vuosilta 1765-1766.

Kirkkopihassa on vapaussodan taisteluissa 
kaatuneiden hauta ja Pudasjärven ensimmäi-
sen kirkkoherran Josephus Palmannuksen ja 
hänen perheensä hauta. Palmannukset huk-
kuivat Pudasjärveen palatessaan helluntaikir-
kosta v. 1666.

Hautausmaata ympäröi 1370 m pitkä 
katettu hirsiaita. Hautausmaan keskellä on 
sankarihauta-alue, jossa on taiteilija Paavo To-
losen tekemä sankaripatsas ja E. Anderssonin 
suunnittelema kivinen muistoristi. Kirkko ja 
hautausmaa sijaitsevat Pudasjärven rannalla 
Siuruantien varrella. Museoalue on kirkkopi-
han välittömässä läheisyydessä ja vanha kirk-
kotie kulkeekin kirkolta museoalueelle.

Kirkkoalue

18

Kirkko avoinna ja 
esittelijä paikalla
24.6.-2.8.2013
maanantai – perjantai 
klo 11.00–17.00
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Pudasjärven kotiseutumuseo avattiin 
19.6.1960 entisessä viljamakasiinirakennuk-
sessa, joka valmistui 1859 ja on pudasjärve-
läisten kirvesmiesten tekemä. Esinekeräys 
aloitettiin jo 1957 ja se jatkuu edelleen.

Esineistö on erittäin laaja; rakennuksiakin 
on lähes kaksikymmentä. Viljamakasiinissa on 
esinemuseo, Niemelän talo, jonka pirtti on 
entinen savupirtti 1700-luvulta, metsämuseo, 
paja, ruotusotamiehen torppa, riihi, tuulimylly, 
puoji, pakoaittoja ym.

Museo onkin yksi Pohjois-Suomen suu-
rimpia. Museoalueen pinta-ala on n. kolme 
hehtaaria. Museo sijaitsee kirkon läheisyy-
dessä ja alueen sivuitse kulkee vanha kirk-
kotie.

Kotiseutumuseo

Marja-Leena ja Kari Tykkyläisen kesänäyttely 
sijaitsee heidän kotinsa pihamaalla ja ulkora-
kennuksissa Yli-Siurualla, lähellä Pudasjärvi-
Ranua tietä. 

Nähtävänä on Karin veistoksia ja maala-
uksia sekä Marja-Leenan tekstiilitöitä ja ko-
ruja. Näyttely on avoinna kesäkuun alusta 
syyskuun loppuun ja muulloin sopimuksen 

mukaan. 
Kari Tykkyläinen on myös tunnettu me-

diapersoona ja videotaiteilija nimimerkillä Ty-
kylevits tai ”Lannistumaton”. Lisätietoja tai-
telijapariskunnasta löytyy osoitteesta www.
tykkylainen.com.

Heinäkuun alussa 2013 avautuu Kari Tyk-
kyläisen 60-vuotisjuhlanäyttely.

Kari Tykkyläisen kesänäyttely

Aukioloajat 2013
3.6. – 16.6.
ma – pe: klo 10.00–16.00
la ja su suljettu

17.6. – 5.8.
ke – su: klo 10.00–17.00
ma ja ti suljettu

6.8. – 31.8.
ma – pe: 10.00–16.00
la ja su suljettu

Tiedustele myös museo-opastusta, joka kestää 1 - 2 tuntia.
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Paavo Tolonen on valtakunnallisesti arvos-
tettu taiteilija. Aivan erityisesti hänen tai-
teensa puhuttelee Pohjois-Suomessa eläviä 
ihmisiä, joiden sielunelämän ja elämäntavan 
hän tuntee perusteellisesti.  Vuonna 2011 Pu-
dasjärvelle perustettiin Paavo Tolosen säätiö 
vaalimaan taiteilijan elämäntyötä sekä tuke-
maan lasten ja nuorten taidekasvatusta ja 
taideopintoja.

Säätiön toiminta on käynnistynyt hyvin. 
Lyhyen ajan sisällä Paavo Tolosen tuotannos-
ta on koottu Pudasjärvelle kolme teemanäyt-
telyä, jotka ovat esitelleet hänen taiteensa 
keskeisiä aihepiirejä.   Nyt säätiö on ottanut 
tehdäkseen kunnianhimoisen työn. Ensi kesä-
nä 28.6. – 28.7. Pudasjärven kaupungintalossa 
on esillä Paavo Tolosen koko tuotantoa valai-
seva näyttely. Siihen kootaan runsaat kahdek-
sankymmentä työtä: maalauksia, veistoksia ja 
reliefejä kuudelta vuosikymmeneltä.    

Suuri yleisö tuntee Kemijärvellä 1936 
syntyneen ja Pudasjärvellä vuonna 2009 
kuolleen taiteilijan ehkä parhaiten hänen 
1970-luvun kehitysaluerealismistaan, jossa 
hän kattavammin kuin kukaan muu kuvatai-
teilija kartoittaa 1970-luvun alun syrjäisen 
maaseudun elämäntapaa. Se on tärkeä osa 
hänen tuotantoaan, mutta monipuolinen 
taiteilija imi vaikutteita myös moista kuva-
taiteen kansainvälisistä suuntauksista. Hänen 
eri kausiensa taidettaan voidaan luonnehtia 
informalismilla, yhteiskunnallis-poliittisella 
satiirilla, realismilla, surrealismilla, sairasker-
tomuksilla ja herkillä luontokuvilla. Tämän 
vuosituhannen ensimmäistä vuosikymmentä 
leimaa tietoisuus kuoleman läheisyydestä, ah-
distuksesta, uhmasta, alistumisesta ja luopu-
misesta.   Monista tyylivaikutteista huolimat-
ta Paavo Tolosen taiteen ydin on aina sama: 
se kertoo ymmärrettävällä ja monia tulkinto-
ja avaavalla tavalla hänen mielenliikkeistään ja 
suhteestaan ympäröivään maailmaan.  

Vuonna 1996 Rovaniemen taidemuseo 
järjesti retrospektiivisen näyttelyn Paavo To-
losen siihen mennessä kertyneestä tuotan-
nosta. Nyt järjestettävässä näyttelyssä kat-
sojan voi ensimmäisen kerran saada kattavan 
kuvan hänen elämäntyöstään ja arvioida sitä 
kokonaisvaltaisesti.  

Tervetuloa ainutlaatuiseen näyttelyyn.   
Tuure Holopainen,
Paavo Tolosen säätiön hallituksen jäsen

Taiteilija Paavo Tolonen,  
teoksia kuudelta vuosikymmeneltä
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Kansantaiteilija Eero Räisäsen  
veistosnäyttely on avoinna kesäkuun alusta 

syyskuun loppuun. Eetenin löytää  
Pirinrannalta ajamalla Parkkilan suuntaan 

noin 8,5 kilometriä.

Eero Räisänen Eeteni

Peikkopolulla voit kokea monenlaisia seikkai-
luja kauniissa luonnonhelmassa. Polun varrel-
ta löydät kaikenlaiset peikot ja menninkäiset 
ja jos huomaat jonkun peikon puuttuvan voit 
rakentaa sellaisen polun varrelle myös ihan 
itse. Käyttämällä luonnosta löytämistäsi kiviä, 

oksia ja naavaa saat loihdittua mitä jännittä-
vimmät Rölli- ja Kölli-peikot.

Samoilun lomassa voit pysähtyä hengäh-
tämään vaikka Kölli-peikon nuotiopaikalle 
makkaraa paistelemaan tai nauttimaan Aurin-
kokallion häikäisevän kauniista maisemasta.

Peikkopolku

Pudasjärvellä on ITE-taiteilijoiden  
Eero Räisäsen ja Kari Tykkyläisen lisäksi 

Eero Leinonen, 
jonka töihin voi kesällä käydä  

tutustumassa Tuhansuolla,  
Tuhansuontie 766. 

Hänellä on ollut useita näyttelyitä  
koti- ja ulkomailla.

Peikkopolku sijaitsee  
Syötteellä Kelosyötteen  

mökkialueen tuntumassa.
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www.iijoki.fi	 -sivustolla	 on	 kalastuksen	 har-
rastajalle koottu tietoa alueen kalastusmah-
dollisuuksista, kalastuskohteista ja kalastuk-
seen liittyvistä palveluista. Tietoja löytyy sekä 
vesialueiden haltijoiden /osakaskuntien ja 
yksittäisten kalastuskohteiden tieto-osioista, 
jotka sisältävät muun muassa seuraavia asi-
oita: kalastuslupien myyjät, kalastus-/osakas-
kunnan esimiehen yhteystiedot, kalastuskoh-
teen kohdekuvaus, luontainen kalasto, kalan 
istutukset, kalastuskausi, sallitut kalastus-
muodot/pyydykset, kalastusrajoitukset, rau-
hoitusalueet, saaliskalojen alamitat, kalastus-
kohteen saavutettavuus.

Palvelujen osalta kuvauksissa tai kohteen 
karttasivuilta löytyy tietoa kalastuskohteessa 
olevista retkeilyrakenteista (esimerkiksi tu-

lenteko-, laavu-, teltta- ja veneen laskupaikat) 
ja lähialueen palveluista (esimerkiksi kaupat, 
majoituspaikat, huoltoasemat, ohjelmapal-
veluyritykset). Sivustolla on myös nähtävillä 
kalastuspaikoista ilmasta otettuja panoraa-
makuvia, joita voi pyöritellä ja tarkastella mo-
nella tapaa. Esittelykuvat löytyvät etusivun 
alareunasta.

Alueen yrittäjillä on matkailijoille tarjolla 
valmiita kalastukseen liittyviä tuotepaket-
teja. Sivustolla tuotetiedot ovat nähtävillä 
otsikkotasolla ja tarkemmat lisätiedot sekä 
tuotekuvaukset löytyvät palveluja tarjoavien 
yritysten sivuilta. 

Tervetuloa tutustumaan ja nauttimaan 
alueen monipuolisista kalastusmahdollisuuk-
sista!

Kalamatkalle 
iijoki.fi-internet-sivuston kautta

2222
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Pudasjärvellä on poikkeuksellisen paljon ve-
sistöjä, jokia, järviä ja lampia, joiden ansiosta 
alue onkin kalastuksen harrastajille moni-
puolista seutua. Kalastuspaikka valitaan sen 
mukaan, mistä kalastusmuodosta ja minkä 
kalan pyytämisestä pitää. Vaihtoehtoja on on-
neksi mistä valita. Jo kalaretken suunnittelu-
vaiheessa kannattaa selvittää, mitä kalastuslu-
pia tarvitaan vai tarvitaanko ollenkaan.

Uistin- ja perhokalastus  
jokialueilla
Pudasjärven alueelle on lukuisia uistin- ja 
perhokalastukseen soveltuvia jokikalastus-
kohteita. Hyvistä jokikalastuspaikoista voi 
mainita muun muassa alueen suurimman 
joen, Iijoen sekä pienemmät, Pärjän-, Livojo-
en- ja Korvuan- Korpijoki-alueen. Koski- ja 
virtavesialueita näissä kohteissa riittää. Taval-
lisimpia jokikalastajan saaliskaloja on koh-
teesta riippuen harjus, taimen, hauki, ahven 
ja joissakin paikoissa myös kirjolohi. Edellä 
mainitut kohteet ovat helposti saavutettavis-
sa ja useimpien jokien rannoilta löytyy myös 
avotulenteko- ja laavupaikkoja. Jokikalastajan 
tulee muistaa, että Pudasjärvellä useimmat 
joet ovat niin sanotusti lohi-/siikapitoisia ve-
sistöjä, joissa koski- ja virtavesialueilla mato-
onginta on kiellettyä. Lisäksi vapakalastajan 
tulee hankkia vesialueen haltijan viehekalas-
tuslupa.

Järvikalastus
Järvi- ja lampivesistöjä on alueellamme paljon 
ja ne soveltuvat viehekalastuksen ohella hy-
vin mato-onkijan retkikohteeksi. Pienempiä 
järvi- ja lampivesistöjä onkin jo niin paljon, 
että niitä listattaessa loppuisi kynästä mus-
te. Retkeilyn ystäville esimerkiksi Syötteen 
alueelta löytyy ulkoilureittejä, jossa matkan 
varrella on pieniä järvi tai lampivesistöjä. 

Repussa kätevästi kuljetettavalla virvelillä ja 
uistimella tai teleskooppionkivavalla voi nar-
rata vaikka ahvenia. Helposti saavutettavia 
suurempia järvikalastuskohteita alueellamme 
ovat muun muassa Pudasjärvi, Jongunjärvi ja 
Jaurakkajärvi. Alueemme parhaimpiin kuulu-
vana kuhavesistönä kannattaa mainita Jaurak-
kajärvi.

Keväällä touko-kesäkuussa ja syksyllä 
elo-syyskuussa lukuisat paikalliset kalastajat 
ja loma-asukkaat kalastavat joidenkin päivi-
en ajan verkolla, saaliskaloinaan useimmiten 
haukea, ahventa sekä ajoittain myös lahnaa 
ja säynettä. Etenkin keväällä verkkokalastajan 
kannattaa olla varuillaan, ettei laske veteen 
liian paljon pyytöjä, koska kohtuuttoman suu-
rien kalansaaliiden saaminen on parhaimpina 
viikkoina erittäin todennäköistä. Seisovien 
pyydysten käytöstä, esimerkiksi verkkoka-
lastuksesta kiinnostuneen kannattaa ottaa 
yhteyttä alueen osakas-/kalastuskunnan yh-
teyshenkilöihin.

Tarkempia tietoja kalastusluvista,  
kalastusmahdollisuuksista ja alueen  

palveluista löydät esimerkiksi internetistä  
(www.iijoki.fi).	Metsähallituksen	vesistöjen	

kalastuslupa-asiat selviävät osoitteesta  
www.eraluvat.fi/kalastus

Kalastajan Pudasjärvi
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Pudasjärven kaupungin alue on metsästyksen 
harrastajalle riistakannoiltaan ja maastoltaan 
monipuolinen luontoympäristö metsineen 
ja laajoine suoalueineen. Pudasjärvi onkin 
suosittua pienriistan, erityisesti metsäkana-
lintujen ja jäniksen sekä tietenkin hirvenmet-
sästysaluetta. Pudasjärvellä on myös hyvät 
mahdollisuudet vesilinnustukseen. 

Pitäjässämme on monta hienoa vesilintu-
järveä, joista tunnetuimmat ovat Pudasjärvi, 
Sotkajärvi ja Aittojärvi. Moni metsästäjä tu-
lee syksyisin Pudasjärvelle perheensä kanssa, 
onhan seutu tunnettu myös hyvistä sieni- ja 
marjamaistaan. Monipuoliset harrastusmah-
dollisuudet, luonto- ja kulttuurinähtävyydet 
sekä matkailupalvelut antavat mahdollisuu-
den räätälöidä reissusta omannäköisensä.

Pudasjärven alueen kokonaispinta-ala on 
noin 5867 neliökilometriä, joista vesistöjä 
228. Noin kolmasosa pinta-alasta on valtion 
omistamia alueita. Viime vuosina noin 3500 
pudasjärveläistä on maksanut vuosittaisen 
riistanhoitomaksun (ns. metsästyskortti). 
Kun Pudasjärven asukasmäärä on tällä het-
kellä noin 8700 henkilöä, voi todeta, että 

huomattava joukko alueen asukkaista harras-
taa metsästystä. Metsästäjien kokonaismää-
rää lisää huomattavasti alueella vierailevat 
ulkopaikkakuntalaiset pienriistan ja hirven 
metsästäjät. Metsästysharrastuksella ja yk-
sityisten metsästysseurojen toiminnalla on 
myös Pudasjärvelle arvaamattoman suuri 
merkitys. Pudasjärvellä on 49 yksityistä met-
sästysseuraa, joiden monipuolinen toiminta 
perustuu jäsenten ja vapaaehtoisten talkoo-
työhön, jota kertyy vuosittain mittava mää-
rä. Metsästysseuroilla on myös huomattava 
omaisuus muun muassa metsästysmajojen 
sekä muun seurojen toiminnassa tarvittavien 
laitteiden ja kaluston muodossa.

Vuosittain koko Pudasjärven alueella met-
sästää noin 130 hirvenmetsästysseuruetta. 
Vuonna 2012 Pudasjärvellä kaadettiin yh-
teensä 673 hirveä. Pienriistan metsästyksen 
merkityksestä kertoo osaltaan se, että esi-
merkiksi valtion alueilla metsäkanalintujen 
kauden 2012 saaliiksi on arvioitu noin 1150 
lintua. Yksityisten metsästysseurojen aluei-
den saalis tulee vielä tämän päälle. 

Valtion ja yksityisten metsästysseurojen 

Metsästäjän Pudasjärvi
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Källillä metsohaukku käynnissä.
Kuva Pasi Malinen.
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hallinnoimista metsästysalueista muodostu-
va, Pudasjärven riistanhoitoyhdistys kuuluu 
Oulun riistanhoitopiiriin ja sen toiminta-alu-
eena on Pudasjärven kaupunki. 

Pienriistan metsästys 
Pudasjärvellä on pienriistanmetsästykseen 
soveltuvia valtion omistamia maa-alueita 
noin 244 100 hehtaaria, jonne kaudella 
2012 metsästyslupia myytiin 1588 kpl. Met-
sähallituksen arvion mukaan kauden 2012 
kanalintusaalis oli yhteensä 1152 lintua 
(metso 165, teeri 588, pyy 316 ja riekko 
83). Metsähallituksen kanalintuluvalla voi 
metsästää kaikkea pienriistaa valtion omis-
tamilla alueilla. Vesilintu- ja jänisluvalla met-
sästetään kaikkea muuta pienriistaa kuin 
kanalintuja. Pienpetoluvalla voi metsästää 
paitsi pienpetoja, myös majavaa, villisikaa ja 
rauhoittamattomia eläimiä. Pienriistaluvat 
kattavat myös pienpedot niillä alueilla, joilla 
pienpetojahti on sallittua. 

Pienriistan metsästysmahdollisuuksis-
ta yksityisten metsästysseurojen alueilla 
kannattaa ottaa suoraan yhteyttä metsäs-
tysseurojen edustajiin. Yhteystietoja löytyy 
muun muassa Pudasjärven riistanhoitoyh-
distyksen internetsivuilta.

Pudasjärven alueen tunnetuimpiin kuu-
luvista vesilintujärvistä voi mainita muun 
muassa Pudasjärvi, Sotkajärvi ja Aittojärvi. 
Metsästyslupia näihin paikkoihin voi kysel-
lä asianomaisen osakas-/kalastuskunnan 
tai paikallisen metsästysseuran edustajalta. 
Osakaskuntien yhteystietoja löytyy interne-
tistä	osoitteesta	(www.iijoki.fi).	

Pitäjä on myös laajojen erämaisten suo-
alueiden ansiosta metsähanhen pesimä-
aluetta ja sopivien tuulien vallitessa myös 
muualta tulevien hanhien muuttoreitti. Vii-
me vuosina metsähanhen metsästys Pudas-
järvellä on aloitettu vasta syyskuun alussa. 
Siirtämällä metsästyksen aloitus myöhäi-
semmäksi on haluttu pienentää metsähan-
hen pesimäkantaan kohdistuvaa metsästys-
painetta.

Hirven metsästys
Pienriistanmetsästyksen ohella hirvenmet-
sästys on suosittu harrastus Pudasjärvellä. 
Hirven pyynnissä alueella käy syksyisin pal-
jon myös ulkopaikkakuntalaisia metsämiehiä 
ja -naisia. Vuosittain Pudasjärven alueella 
metsästää noin 130 hirvenmetsästysseuru-
etta. 

Moni paikallinen metsästysseura metsäs-
tää hirviä sekä seuran että valtion alueilla. 
Valtion alueille myönnetään hirvilupia sekä 
ulkopaikkakuntalaisille että paikallisille seu-
rueille ja seuroille. Vuonna 2013 valtion alu-
eilla metsästää 114 hirviporukkaa.

Ampumaradat
Pudasjärvellä on kaksi virallista ampuma-
rataa, Hanhiojan rata Oulu-Kuusamo-tien 
varressa, noin 7 km Pudasjärven keskustasta 
Kuusamoon päin ja Ruovaaran rata-Saraky-
lässä pitäjän pohjoisosassa. 

Hanhiojan radalle johtavan tien alussa 
on lukittu portti. Kaudella 2013 (toukokuu 
1.-lokakuu 15.) portti on arkipäivisin silloin 
auki, kun siellä on paikalla radan työntekijä. 
Tiistaina ja torstaina portti on auki iltapäi-
västä alkuiltaan ja maanantaina, keskiviik-
kona ja perjantaina päivisin klo 9.00-15.00. 
Tarkemmin aukioloajoista lisätietoa Pudas-
järven riistanhoitoyhdistyksen internet-si-
vuilla	www.pudasjarven.rhy.fi.	 Puomin	 avai-
men saa käyttöönsä liittymällä Pudasjärven 
Ampumaseuran jäseneksi. Puomin ollessa 
lukittuna seuraan kuulumattomat voivat 
käydä radalla seuran jäsenen mukana. 

Pudasjärven ampujat ry tarjoaa paikka-
kuntamme metsästäjille ja seuran jäsenille 
harrastusmahdollisuudet Hanhiojan am-
pumaradalla. Jäsenistöllä on mahdollisuus 
käyttää muun muassa radalla olevia haulik-
koratoja jäsenetuhintaan. Seurassamme on 
185 jäsentä. 

Henkilöt joita ammuntaharrastus kiin-
nostaa, voivat hakea seuramme jäsenyyttä. 
Jäsenanomuskaavakkeita on saatavilla Ur-
heiluliike Kesportista Pudasjärven keskusta 
(Kauppatie 5).
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Kolmen metsästysseuran esittely

Konttilan erä
Pudasjärvellä Konttilan kylässä toi-
miva, jäsenmäärältään pieni 16 hen-
kinen Metsästysseura Konttilan erä 
on aktiivinen toimijajoukko, jota 
yhdistää kiinnostus metsästykseen. 
Seuralla on kohtuumukavuuksin va-
rustettu metsästysmaja Siuruanjoen 
rannalla, jota käytetään monenlais-
ten tapahtumien ja juhlien sekä lo-
manviettopaikkana. Majaa vuokra-
taan myös ulkopuolisten käyttöön. 
Moni matkailijakin on viihtynyt ma-
jassa puhumattakaan metsästyksen 
harrastajista. 

Toiminnassa pitkään mukana ol-
lut ja seuran majalla muun muassa 
pitopalveluja vuosikymmenet hoi-
tanut Raili Juttula, muisteli seuran 
ensimmäisiä hirvipeijaisia järjestetyn 
yksityistalossa, kunnes vuonna 1986 
aloitettiin seuran nykyisen met-
sästysmajan rakennustyöt. Talkoilla 
rakennettu seuran metsästysmaja 
piharakennuksineen sijaitsee Eero 
Isolan seuralle lahjoittamalla tontilla, 
komealla paikalla Siuruanjoen ran-
nalla. Metsästysmajan lisäksi pihapii-
rissä on grillikatos, saunarakennus ja 
hirvenmetsästykseen liittyen teuras-
tamorakennus. 

Seuran puheenjohtaja Sami Kont-
tila kertoi, että vuosittain jäsenet 
tekevät talkootöitä seuran metsäs-
tysharrastuksiin liittyen keskimäärin 
70-80 päivän verran, parhaimpina 
vuosina on tehty jopa 150 talkoopäi-
vää. Keväällä lumien sulettua aloite-
taan siistimällä metsästysmajan piha-
piiriä ja kunnostamalla rakennuksia. 

Alkukesällä tehdään riistapeltoja 
ja viedään metsiin hirville nuoluki-
viä. Jossakin vaiheessa täytyy myös 
tehdä metsästysmajan ja saunan 
lämmityksessä tarvittavat poltto-
puut sekä raivata lähipiirin pusikoita 
siistimpään kuntoon. Porukka tulee 
talkoisiin hyvillä mielin ja monelle se 
on mukavaa vapaa-ajan viettoa sekä 
irtautumista arjen töistä, totesi Sami. 
Osa jäsenistä harrastaa myös pien-
petopyyntiä, joka on osaltaan met-
sästysseuran suuresti arvostamaa 
riistanhoitotyötä.

Seura on perustettu vuonna 
1984 ja yksityisten maanomistajien 
maista muodostuvan metsästysalu-
een pinta-ala on noin 2600 hehtaa-
ria. Seurassa on16 jäsentä ja nykyi-
sen porukan ikääntyessä mukaan on 
saatu mukavasti myös uusia met-
sästyksestä kiinnostuneita nuoria. 
Naisetkin ovat kiinnostuneita met-
sästysharrastuksesta osallistumalla 
muun muassa hirvenmetsästykseen 
ajomiehinä, kertoi Sami Konttila. 

Metsästysmajan  
vuokraamisesta voi tiedustella: 
Raili Juttulalta (puh. 040 715 0498) ja 
pienriistan metsästysluvista  
Sami Konttilalta (puh. 040 537 4668).
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Pärjänsuon metsästysseura ry
Pudasjärven pohjoisosassa toimiva, 
jäsenmäärältään lähes 100-jäse-
ninen Pärjänsuon metsästysseura 
on tehnyt viime vuosina tavallista 
enemmän ponnisteluja ja talkoo-
töitä Karvasarvi- nimellä kutsutun 
metsästysseuran majan laajennus-
töissä. Seura sai metsästysmajan 
noin 18 000 euron arvoiseen laa-
jennustyöhön 60 prosenttia tukea 
Jomma ry:ltä. Talkootöitä seuran 
jäsenet tekivät huomattavasti ja hal-
lin laajennus valmistui kesällä 2011. 
Uudet tilat sopivat nyt isompienkin 
tapahtumien ja kokousten järjestä-
miseen. Kokoustilaan mahtuu koh-
tuudella yli 50 henkilöä. Uusissa ti-
loissa metsästysseura järjestää joka 
syksy hirvipeijaiset, joihin osallistuu 
yli sata henkeä. Seuran tiloja anne-
taan kyläläisten käyttöön maksutta 
ja sitä vuokrataan myös ulkopuoli-
sille. Metsästysseura järjestää ma-
jalla kesäisin tapahtuman, jossa on 
kilpailuja lapsille ja aikuisille ja viime 
joulukuussa järjestettiin Kauneim-
mat joululaulut- musiikkitapahtuma.

Uudesta metsästysmajasta löy-
tyy tavallista monipuolisemmat tilat. 
Keittiö- ja kokoustilojen ohella noin 
15 metriä pitkään rakennukseen on 
tehty omat erilliset osat hirven liho-
jen käsittelyä varten. Laajennukses-
sa majaan tehtiin nylkyhuone, ruho-
jen riiputusta varten kylmähuone ja 
lihojen leikkaushuone. Viime vuosi-
na seura on pyytänyt vuosittain 30-
40 hirveä, joten uudet tilat ovatkin 
olleet tarpeen. Majan pihapiiristä 
löytyy myös halkoliiteri sekä iso 
grillikota, joka on rakennettu Met-
sähallituksen vanhan, Pärjänjoen Le-
viänrinnan kämpän hirsistä.

Nykyisin eläkkeellä oleva, seu-

ran jäsen Paavo Juurikka arveli, että 
vuositasolla seuran jäsenet tekevät 
talkootöitä yhteisen metsästyshar-
rastukseen ja seuran majan ylläpi-
toon liittyen ainakin 50 työpäivän 
verran. Vuoden talkootyölistaan 
kuuluu muun muassa polttopuun, 
riistapeltojen ja lehtikerppujen te-
koa sekä ruokintapaikkojen ylläpi-
toa. Ruokinta-avusta hyötyvät hir-
vet, alueella elelevä lähes 20 -päinen 
peuralauma sekä tietenkin jänikset 
ja metsäkanalinnut. Muista riistan-
hoitotöistä Paavo mainitsi pienpe-
topyynnin, jota on itsekin tehnyt 
kohtuullisen aktiivisesti. Tänä talve-
na jalkanarulla pyydetyt yhdeksän 
kettua osoittavat, että Paavo hallit-
see pyynnin salat. 

Seuran sihteerin tehtäviä hoi-
tavia Tuula Kuukasjärvi kertoi, että 
metsästysseuran toimintaa pyörite-
tään jäsenmaksu- ja huutokauppatu-
loilla sekä myymällä pienriistan met-
sästyslupia. Lupien myynti on ollut 
merkittävä tulolähde ja niitä myy-
dään myös ulkopaikkakuntalaisille. 
Metsästysaluetta seuralla on noin 
14 000 hehtaaria. Seuraan on saatu 
viime vuosina uusia nuoria jäseniä ja 
nuoria toivotaankin aktiivisesti toi-
mintaan mukaan. 

Metsästysmajan  
vuokraamisesta voi tiedustella: 
Tuula Kuukasjärveltä  
puh. 040 537 5883.  
Seuran pienriistan metsästyslupa-
asioita hoitaa Tauno Illikainen.
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Vuonna 2014 50-vuotisjuhliaan pitävä Er-
vastinseudun metsästysseura toimii Ervas-
tin kylän ympäristössä ja seurassa on jäseniä 
181. Seuran Hankasarven metsästysmaja 
rakennettiin vuonna 1984 ja muutaman 
vuoden päästä sähköistettiin majarakennus, 
rakennettiin aggrekaattihuone ja hankittiin 
sähköaggrekaatti. Halkovajana toimi aluksi 
vanha heinälato. 

Myöhemmin metsästysmajaa laajennet-
tiin rakentamalla sen päähän kaadettujen 
hirvien esikäsittelytila. Pihalle rakennetussa 
grillikodassa pidetään tarinatuokioita, pais-
tellaan makkaraa ja kuivatellaan märkänä 
metsästyspäivänä vaatteita. Metsästysmajaa 
käytetään pääasiassa tukikohtana hirven-
metsästysaikoina ja majalla pidetään joka 
vuosi hirvipeijaat, johon kutsutaan koko 
kylän väki, kaikki maan omistajat ja seuran 
jäsenet.

Vajaa 10 vuotta sitten seura osti metsäs-
tysmajan tontin. Seuran varojen hiljalleen 
karttuessa hankittiin hirvenmetsästykses-
säkin ajoittain hyödyllinen kapistus, mönkijä. 
Ensimmäinen mönkijä paloi, mutta onneksi 
vakuutusasiat oli kunnossa. Muutama vuosi 

sitten seura palkkasi Kauko ja Kerttu- hank-
keen avustamana työllistämisvaroin kaksi 
työmiestä, joiden kanssa kaadettiin seuran 
omalta tontilta puita, puut kuorittiin ja niistä 
salvettiin uusi iso halkoliiteri sekä varasto-
rakennus. Seuran toiminta perustuu täysin 
jäsenten talkootyöhön, jota kertyy vuodessa 
40-50 miestyöpäivää. 

Riistapeltoja on1-3 hehtaaria ja ajan saa-
tossa rakennettujen noin 100 hirvitornin 
kunnossapidossa on hirviporukan jäsenillä 
melkoinen homma. Metsästysalueita seu-
ralla on pienriistan pyynnissä noin 6200 ja 
hirvenmetsästyksessä noin 9000 hehtaaria.

Seuran sihteerinä jo pitkään toiminut 
Marko Orreveteläinen kertoi, että lukuisille 
jäsenillemme metsästysharrastus ja seuran 
erilaiset talkootouhut on erittäin tärkeä osa 
vapaa-ajanviettoa tuttujen kavereiden kans-
sa. Sopiva huulenheitto ja leikkimielinen ka-
vereiden kiusoittelu kuuluu aina asiaan. Sen 
verran tärkeä harrastus metsästys monelle 
on, että useat työssäkäyvät pitävät kesä-
lomansa syksyllä metsästysaikana. Seuran 
tulevaisuuden haaveisiin kuuluu uuden met-
sästysmajan rakentaminen, kertoi Marko.

Ervastin seudun metsästysseura

Ervastinseudun metsästysseuran hirvimiehiä ja  
–naisia hirvenkaadolla.

Ervastinseudun metsästysseuran talkooväkeä  
tekemässsä polttopuita seuran majalla Hankasarvessa.
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Pudasjärvellä on erinomaiset mahdollisuudet 
ulkoiluun ja retkeilyyn. Retkeilyreitit ovat hy-
vin opastettuja ja sopivia reittejä löytyy niin 
lapsiperheille kuin kenelle tahansa ulkoilus-
ta pitävälle. Vaihtelevat maastot ja luonnon 
kauneus tekevät retkeilystä Pudasjärvellä 
ikimuistoisen kokemuksen. Halutessasi voit 
taittaa taivalta jokien ja purojen varsia seu-
raillen tai vaaramaisemissa ja soilla samoillen.

Hyviä taukopaikkoja on kaikkialla ulkoi-
lu- ja retkeilyreittien varrella. Laavujen lisäk-
si voit levähtää myös päivätuvissa. Lähtö- ja 
päätepisteiksi sopivat erinomaisesti Syötteen 
alueen majoituskohteet tai Syötteen luonto-
keskus.

Kevyemmälle patikkaretkelle suositte-
lemme esimerkiksi Huippupolkua, joka on 
helpohko maisemapolku Iso-Syötteen laella. 
Tunturihotellin paikoitusalueelta alkava noin 
900 metrin mittainen polku on merkitty 
maastoon ja siltä on yhteys myös UKK-pol-
kuun, joka kulkee Pudasjärven poikki poh-
jois-eteläsuunnassa. Huippupolun varrelle on 

rakennettu kolme näköalalavaa, joille voi py-
sähtyä ihailemaan näköaloja ja levähtämään.

Uutuusreitti ”Kannonnousu” kulkee kes-
kustan ja Syötteen Naamankajärven välillä. 
Jos koko tuota 70 km:n matkaa ei halua tai-
valtaa alusta loppuun, on välillä useita vaihto-
ehtoisia lähtöpisteitä. 

Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien sekä 
Syötteen alueen retkeily- ja ulkoilureiteis-
tä on saatavilla maksullinen kartta, jossa on 
merkitty kaikki tärkeimmät reitit ja reiteillä 
sijaitsevat palvelut, esimerkiksi taukopaikat. 
Karttaa myydään 15 euron hintaan muun 
muassa Pudasjärvellä keskustan kirjakaupas-
sa, Neste-huoltamolla sekä Syötteellä Syöt-
teen luontokeskuksessa ja Syöte-Shop- kau-
passa.

Lisäksi Syötteen alueen, valtion mailla 
sijaitsevista retkeilyreiteistä löytyy karttoja 

Metsähallituksen internet-sivuilta  
(www.luontoon.fi/retkikohteet/ 

kansallispuistot/syote/reitit).

Retkeily, vaellus ja melonta Pudasjärvellä 

29



Pudasjärvi tutuksi  201330

Retkeilyreitit ja  
luontopolut, reitin pituus
Kannonnousu (Syöte-Kurenalus),  
noin 68 km 
Pudasjärven halki menevä UKK-reitti,  
noin 80 km 
Kipinän kalastuskeskuksen kalaluontopolku, 
0,5 km
Ruottisenharjun tien varressa,  
Sammakkosuon luontopolku, 1,7 km 
Pudasjärven keskusta, Rajamaan ranta,  
Rantaraitti Iijoen rannalla, 1,5 km
Jaurakkajärven kylässä Kupson Kutsu 
Syötteen kansallispuisto ja retkeilyalue

Retkeilykohteita
	 •	 Kupsonvaara
	 •	 Hampusvaara
	 •	 Kaunislampi
	 •	 Portinkuru
	 •	 Rajamaan	rantaraitti
	 •	 Rytivaaran	kruununmetsätorppa	
	 •	 Hirvisuo	Oulun	tien	varressa
	 •	 Syötteen	kansallispuisto
	 •	 Vattukuru

Jaurakkajärvellä Kupson 
kutsun luontopolku, 
Suipunojan sauna.

Aiheeseen liittyviä  
tietopalveluja internetissä
Kartat
•	 Pudasjärven	kaupungin	karttapalvelut	
(http://www.pudasjarvi.fi/kaupunki-info/karttapalvelu)

•	 Metsähallituksen	karttapalvelut	 
(www.retkikartta.fi)
•	 Tulostettavia	pdf-karttoja	ja	tietoja	Syöt-
teen alueen retkeilyreiteistä  
(www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuis-
tot/syote/reitit). 
Lisätietoa reiteistä
•	 Pudasjärven	kaupunki	 
(http://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/liikunta-ja-ulkoilu/
retkeily-ja-vaellus)
•	 Pudasjärven	kaupunki	 
(http://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/liikunta-ja-ulkoilu/
retkeily-ja-vaellus/vesiretkeily)

Vesiretkeilymahdollisuudet 
Pudasjärvellä
Pudasjärvellä on lukuisia vesiretkeilyyn mai-
niosti sopivia jokia. Suosituimpia ovat Iijo-
en lisäksi Livojoki, Pärjänjoki ja Siuruanjoki. 
Kulttuurimaisemien reunustamien ja valjas-
tamattomina virtaavien virtojen varsilla on 
runsaasti lyhytaikaisen majoittumisenkin 
mahdollistavia taukopaikkoja.

Tunnetuin vesiretkeilyyn liittyvä tapahtu-
mamme on Iijokisoutu, jota on soudettu ja 
melottu kesä-heinäkuun vaihteessa Taival-
kosken Saijasta Pudasjärven Kipinään jo vuo-
desta 1983.
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Savuja selkosilla, elämää erämaassa! Syötteen 
luontokeskus on portti Syötteen kansallis-
puistoon. Asiantuntevat oppaat ja asiakaspal-
velijat auttavat mielellään retkien suunnitte-
lussa. Tervetuloa tutustumaan. 

Sisäänpääsy
Luontokeskukseen tutustuminen on maksu-
tonta. Ryhmien toivotaan ilmoittavan tulos-
taan etukäteen. Teemaopastukset ryhmille 
ovat maksullisia, hinnasto. Koululaisryhmille 
opastus on maksutonta.

Kulkuyhteydet
Autolla
Syötteen kansallispuistoon on opasteet Kuu-
samontieltä niin Kuusamon kuin Oulunkin 
suunnasta tuleville. 

Syötteen luontokeskus
Palvelut
Tietoa Syötteen kansallispuiston ja Iso-
Syötteen retkeilyalueen luonnosta ja ret-
keilymahdollisuuksista ja karttamyyntiä.
Tupavaraukset ja lupamyynti. 
Tuotemyyntiä, opastuspalveluita 
Vaihtuvia ja pysyviä näyttelyitä
Kokouspalveluita
Syötteen luontokeskuksen kahvila-
ravintola: Siruka Eräpalvelut
Avoinna luontokeskuksen aukioloaikoina. 

Luontopolut
Naavaparran polku, n. 3 km.
Salojen siivekkäät, 0,5 km.
Palvelemme myös liikuntaesteisiä.

Lisätietoja  
palvelulupauksestamme.  

Puh. 0205 646 550.  
www.luontoon.fi/syotteenluontokeskus
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Syötteen kansallispuistossa on 122 kilo-
metriä merkittyjä retkeilyreittejä, jotka so-
pivat sekä päiväretkeilyyn että pidemmille 
vaelluksille. Lisäksi voit tutustua Syötteen 
luontoon, historiaan ja geologiaan lyhy-
emmillä luontopoluilla. Syötteellä seikkai-
lu kutsuu myös kanootilla, polkupyörällä, 
suksilla ja lumikengillä liikkuvaa, sillä puis-
tossa on hyvät melonta-, maastopyöräily-, 
murtomaahiihto- ja lumikenkäilyreitit sekä 
mahdollisuus myös hiihtovaellukseen.

Retkeilyreitit ja polut
Kansallispuiston laajin kesäreittiverkosto 
risteilee Syötteen alueella, jossa reitit on 
merkitty puihin keltaisilla maalimerkeillä. 
Maaselän ja Syötteen alueiden kautta kul-
kee myös sinisellä maalimerkillä merkitty 
UKK-reitti.

Talviaikaan maastossa liikkuminen vaatii 
paksun lumipeitteen vuoksi lumikengät tai 
sukset, joita voi vuokrata alueen yhteistyö-
yrityksistä.

Reittien lähtöpisteet
Reittien risteys- ja päälähtöpaikka on Syöt-
teen luontokeskus. 

Reiteille pääsee myös pysäköintialueilta, 
joita sijaitsee esimerkiksi Jaaskamon, Lo-
maojan sekä Ukonvaaran metsäautoteiden 
varrella. 

Salmitunturin Kirkkopolulle voi lähteä 
Posion Sirniönkylästä, Taivalkosken Huovi-
senkylästä tai Pyhityksen metsäautotieltä. 

Rakennetut pysäköintialueet löydät Ret-
kikartta-palvelusta. 

Luontopolut
Salojen siivekkäät (0,5 km) Syötteen 
luontokeskuksen alueella tutustuttaa sinut 
alueen paikkalintujen elämään ja kertoo nii-
den suhteesta ympäröivään luontoon. 

Vattukurun luontopolulla (2,1 km) tu-
tustut alueen luontoon, erityisesti vanhaan 
metsään ja sen kasveihin ja eläimiin, joista 
kerrotaan polun luontotauluissa. 
Geologinen polku (3,0 km) kulkee Syöt-
teen alueella Ahmavaarassa, missä sijaitsee 
Suomen huomattavimpiin kuuluva koruki-
viesiintymä
Huippupolku (1 km) ja Kellarilammen 
luontopolku (0,9 km) sijaitsevat Iso-Syöt-
teen retkeilyalueella. 

Rengasreitit
Ahmankierros (luontokeskus–Ahma-
vaara–luontokeskus, 17 km, 6 h) läh-
tee Syötteen luontokeskukselta.
Toraslammen kierros (luontokeskus–
Toraslampi–Pikku-Jaaskamo–Ah-
mavaara–luontokeskus, 27 km) alkaa 
myös Syötteen luontokeskukselta. 
Rytivaaran kierros (Ukonvaaran py-
säköintialue – Rytivaaran kruunun-
metsätorppa – Ukonvaaran pysäköin-
tialue, 10 km, 4 h) lähtee Ukonvaaran 
pysäköintialueelta, jonne pääset Syöteky-
lästä opasteita seuraamalla. 

Muita reittejä 
Romevaaran huiputus (5,8 km, 3 h) 
vie Iso-Syötteen hotellilta Romevaaran 
näköalapaikalle Iso-Syötteen retkeily-
alueella. 
Ruuhensuo–Kaunislampi–Rytivaara-
reitti (17 km, 6 h) kulkee Ruuhensuon 
kylältä Kaunislammen aarnialueen kautta 
Rytivaaran kruununmetsätorpalle. 
UKK-reitti kulkee 34 kilometriä Syötteen 
kansallispuiston alueella. 
Kirkkopolku on perinnepolku Posion Sir-
niönkylästä Taivalkosken Huovisenkylään. 

Syötteen reitit
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Melontareitit
Syötteen kansallispuistossa pääset myös 
melomaan. Puiston läpi virtaava Pärjänjoki 
on kesäisin suosittu vesiretkeily- ja kalastus-
kohde. Pärjänjoki on pienehkö ja varsinkin 
kuivina aikoina melko kivinen. Runsaan ve-
den aikaan joki on vauhdikas, mutta melko 
helppo laskettava. Alueen yhteistyöyritykset 
tarjoavat opastettuja melontaretkiä sekä ka-
noottien vuokrausta ja kuljetuspalvelua.

Pärjänjoen vesiretkeilyreitti (Kuivakoski–
Toraskoski–Annintupa–Harriranta, 22 km) 
sopii hyvin melojille, joilla on jo hieman ko-
kemusta, mutta aloittelijatkin voivat meloa 
reitin kokeneemmassa seurassa. 

Pyöräilyreitit
Syötteellä on oivalliset pyöräilymaastot niin 
kokeneille maastopyöräilijöille kuin koko 
perheen päiväretkille. Alueella on yhteen-
sä noin 150 kilometriä maasto- ja retki-
pyöräilyyn tarkoitettuja merkittyjä reittejä. 
Maastopyöräilyreitit kulkevat vaihtelevassa 
maastossa osin Syötteen kansallispuistossa 
ja Iso-Syötteen retkeilyalueella, osin niiden 
ulkopuolella. Retkipyöräilyreitit kulkevat pää-
asiassa alueen autoteitä pitkin. 

Maastopyöräilyreitit
Syötteen maastopyöräilyreitit soveltuvat 
parhaiten melko kokeneille pyöräilijöille. Rei-
tit kulkevat vaihtelevassa metsämaastossa 
hiekkakankailta aapasoihin, pääasiassa polku-
ja pitkin. Suo-osuudet on pitkostettu pyöräi-
lyä varten. Reiteillä on runsaasti korkeusero-
ja. Reitistö koostuu kolmesta rengasreitistä: 
Syötteen kierros  
(17 km, kesto vähintään 2 h). 
Pitämävaaran lenkki  
(25 km, kesto vähintään  3 h).
Toraslammen taival  
(36 km, kesto vähintään 5 h). 

Retkipyöräilyreitit
Helppokulkuisia retkipyöräilyreittejä pitkin 
voi tehdä vaikkapa koko perheen päiväret-
ken. Reitit kulkevat Syötteen mäkisissä mai-
semissa pääasiassa yleisiä teitä ja metsäauto-
teitä pitkin, ja ylämäissä väsyneitä jalkoja voi 
lepuuttaa lukuisilla taukopaikoilla. Kansallis-
puistossa on 63 kilometriä retkipyöräilyreit-
tejä, ja neljä rengasreittiä ovat yhteydessä 
toisiinsa. 

(Lähde:	Metsähallitus:	www.luontoon.fi)
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Syötteen pyöräilyreitit palvelevat maasto-
pyöräilyn haasteita hakevia harrastajia sekä 
kevyitä päiväretkiä kaipaavia retkipyöräilijöi-
tä. Maastopyörällä on mahdollista tutustua 
kansallispuiston vanhoihin vaarametsiin sekä 
bongailla maisemakohteita eri puolella Syö-
tettä. Syötteen monet autotiet palvelevat 
retkipyöräilijöitä ja kulkevat harju- ja metsä-
maisemissa tehden alueeseen tutustumisen 
pyörän selässä helpoksi.

Syötteen maastopyöräilyreitit soveltuvat 
parhaiten jo hieman pyöräilyyn perehtyneille. 
Reitit kulkevat pääasiassa polkuja noudatel-
len vaihtelevassa metsämaastossa. Reiteillä 
on runsaasti korkeuseroja ja monipuolisia 
maastoja hiekkakankaista aapasoihin. 71 kilo-
metrin pituinen reitistö käsittää kolme ren-
gasreittiä, Syötteen kierroksen, Pitämävaaran 
lenkin ja Toraslammen taipaleen. Kaikki reitit 
on merkitty vaaleanpunaisella maalimerkillä. 
Tarkkuutta vaativissa kohdissa nuolet osoit-
tavat oikean kulkusuunnan. Pyöräilyreittien 
risteyksissä on lisäksi viittoja, jotka kertovat 
etäisyydet reitin seuraaviin kohteisiin. Reit-
tien varrella on useita taukopaikkoja. Rengas-
reitit ovat yhteydessä toisiinsa ja kaikki reitit 
voi aloittaa vaikkapa Syötteen luontokeskuk-
sesta. Huom! Pitkokset ovat paikoin huono-
kuntoisia reiteillä!

- Syötteen kierros 17 km, palvelut 
Luontokeskus, Lauttalammen laavu, Kellari-
lammen laavu, helppo, vähintään 2 h 

- Pitämävaaran lenkki 25 km, palvelut 
luontokeskus, Portinojan laavu, Myllyn laavu, 
Kovalammen uimapaikka, keskivaativa, kesto 
vähintään 3 h. 

- Toraslammen taival 36 km, palvelut 
reitin varrella Luontokeskus, Annintupa, To-
raslammen autiotupa, Kovalammen uimaran-
ta, vaikeusaste vaativa, vähintään 5 h. 

Syötteen retkipyöräilyreitit
Helppokulkuiset retkipyöräilyreitit sovel-
tuvat vaikkapa koko perheen päiväretkille. 

Reitit kulkevat pääasiassa yleisiä teitä ja met-
säautoteitä pitkin mäkisissä Syötteen maise-
missa. 63 kilometrin pituinen reitistö sisältää 
neljä rengasreittiä, jotka ovat yhteydessä 
toisiinsa. Reittien risteyksistä löytyy rengas-
reittiä vastaavin numeroin varustetut ruskeat 
viitat, joista selviää kyseisen reitin kulku. Nii-
den lisäksi valko- ja sinipohjainen tieviitoitus 
opastaa pyöräilijää yleisellä tiealueella liikut-
taessa.

- Pärjän kierros 22 km, palvelut reitin 
varrella Luontokeskus, Lautta- ja Kellarilam-
men laavut, Naamankajärven toimintakeskus 
ja uimaranta, Iso-Syötteen palvelut, vaativuus 
helppo, kesto vähintään 3 tuntia. 

- Maisemareitti 24 km, palvelut reitin 
varrella Luontokeskus, Iso-Syötteen palve-
lut, Syötteen kyläkauppa, Naamankajärven 
toimintakeskus, vaativuus keskivaativa, kesto 
vähintään 3 tuntia. 

- Pikku-Syötteen polkaisu 20 km, pal-
velut reitin varrella: Luontokeskus, Iso-Syöt-
teen palvelut, Syötteen kyläkauppa, Hotelli 
Syötekeskus, vaativuus keskivaativa, kesto: 
vähintään 2 tuntia. 

- Naamangan lenkki 15 km, palvelut 
reitin varrella: Taimenmutkan autiotupa (noin 
1 km retkeilyreittiä pitkin), vaativuus: vaativa, 
kesto: vähintään 2 tuntia. 
Lisätietoja Syötteen Luontokeskus. 

Syötteen pyöräilyreitit
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Koe Syötteen kansallispuisto talvella! Puis-
tossa risteilee 33 kilometriä koneellises-
ti hoidettuja latuja, joista löydät varmasti 
itsellesi sopivan. Laduilla voit hiihtää sekä 
perinteisellä että vapaalla hiihtotyylillä. Puis-
ton hiihtoladuilla on pitkiä loivia nousuja ja 
vauhdikkaitakin laskuja. Päälatu lähtee Syöt-
teen luontokeskuksesta. Kaikkia latuja ei ole 
valaistu. Hiihtokaudella avataan myös Ahma-
vaaran ja Ahmakallion kiertoladut Ahmatu-
van pohjoispuolella. Kansallispuiston laduilta 
lähtee yhdyslatuja Syötteen matkailualueen 
muille laduille.

Suosituimmat latureitit
Luontokeskus–Ahmatupa–Ylpiätupa–
luontokeskus-latu (17 km).
Luontokeskus -Ahmatupa-Luontokes-
kus -latu (16 km). 
Luontokeskus–Toraslampi–luontokes-
kus-latu (18 km). 

Luontokeskus–Toraslampi–Ahmatupa–
Ylpiätupa–luontokeskus-reitti (24 km). 

Syötteen eteläpuolen ladut:
Syötteen latureiteistä helpoin hiihdettävä on 
Pytkynharjun lenkki. Se on hyvin suosittu, 
maasto on vaihtelevaa ja reitillä ei ole ko-
via nousuja eikä vaativia laskuja.Reitille on 
helppo siirtyä Hulhavasta, Romekievarilta tai 
vaikkapa Iso-Syötteentien P-paikalta. Reitti 
kulkee kauniin kuusimetsän/vaaramaiseman 
ja Riihisuon kautta Pytkynharjuun, jossa se 
kääntyy Pytkynpirtille. Sieltä reitti jatkuu Rii-
hikummun kautta takaisin Luontokekukseen.

Jos reitille lähtee luontokeskukselta, niin 
matkaa yhteen suuntaan on 10 km.

Latureitiltä on mahdollista hiihtää Rome-
vaaran latu (6 km) tai Naamangan kier-
ros (17 km).
Luontokeskus-Pytkynharju-Pytkynpirt-
ti. Riihikumpu-Luontokeskus (20 km).

Syöte hurmaa tykkymaisemillaan ja kotoisalla 
tunnelmallaan. Suomen eteläisin tunturi on 
suosittu erityisesti perheiden keskuudessa. 
Syötteellä lomailet kahden mainion lasket-
telukeskuksen palveluista nauttien. Iso-Syöte 
valittiin vuoden 2012 hiihtokeskukseksi, ja 
Pikku-Syöte on kerännyt kiitosta etenkin 
lautailuparkeillaan. Aivan rinteiden ääreltä 
avautuu mahtavien luontoelämysten Syöt-
teen kansallispuisto. 

Iso-Syöte
Vuoden 2012 hiihtokeskus valloittaa moni-
puolisuudellaan. Täällä voit kokea Suomen 
pisimmän SnowParkin, haastavat freeride-
rinteet ja veikeän lasten Lumimaan. 

Syöte - Suomen eteläisin tunturialue

Syötteen hiihtoreitit

35

Pikku-Syöte
Pikku-Syöte pitää Suomen hiihtokeskuskar-
talla vahvaa sijaa etenkin lautailijoiden ja per-
heiden suosimana kohteena. 

Majoitus
Syötteellä majoitut keskellä kauniita tuntu-
rimaisemia. Syötteen keskusvaraamo ja Iso-
Syötteen Matkailu Oy tarjoavat majoittujille 
alueen laajan majoitusvalikoiman. Ne välittä-
vät myös ohjelmapalveluita. 
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Sivakkarata
Kurenalan keskustassa on ympärivuotisesti 
kunnossapidettävä Sivakkarata, joka on 3 km 
pitkä puru/kuori-päällysteinen valaistu 4 m 
leveä hiihto/kuntorata. Lisäksi radalta löytyy 
kuntotelineitä. Keskustassa Sivakkaradasta 
erkanee Mustalammen reitti, joka on pituu-
deltaan 8 km.

Jyrkkäkoski
Jyrkkäkoskella on ulkoilureitit/hiihtoladut, 
jotka pidetään ympärivuotisesti kunnossa.
3 km reitti on valaistu, 6 metriä leveä kuo-
ri/puru/hake päällysteinen, vaikeusasteeltaan 
helppo.

Pudasjärvellä olevia kunto- ja hiihtoratoja

Rajamaan ranta (Kurenalus)
Kangaslampi (Iinattijärvi)
Kovalampi (Syöte)
Luppovesi (Syöte)
Pytkynharju (Naamankajärvi, Syöte)

Kaupungin ylläpitämät yleiset uimarannat

Keskustaajamassa sijaitsevassa liikuntapuis-
tossa voi liikkua ja virkistäytyä monin eri 
tavoin. Alueen kiertää kävelypolku, jonka 
varrelle voi istahtaa levähtämään ja nauttia 
samalla kauniista jokivarsimaisemista. Li-
haskuntoaan voi ylläpitää erilaisilla voimis-
telutelineillä. Liikuntapuistoa kiertää myös 
9-väyläinen frisbeegolfrata ja talvisin alueella 

voi virkistäytyä vaikkapa pulkkamäkeä laske-
tellen.

Alue soveltuu erinomaisesti myös erilais-
ten tapahtumien järjestämiseen tai vaikkapa 
piknikin viettämiseen perheen ja ystävien 
kanssa. Rajamaan ranta sijaitsee Iijoen ran-
nalla Kurenalan keskustan liepeillä vajaa kilo-
metri Iijoen sillalta ylävirtaan.

Rajamaanrannan liikuntapuisto Kurenalla

5 km reitti on valaistu, 6 metriä leveä kuo-
ri/puru/hake päällysteinen, vaikeusasteeltaan 
keskivaikea.
7.5 km reitti on 6/4 metriä leveä kuori/puru 
päällysteinen, vaikeusasteeltaan keskivaikea.
Kuntopolut ja ladut
Valoladut

Iso-Syötteen  
maastohiihtokeskus
katso erillinen artikkeli  
Syötteestä sivulta 35.
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Laidunpuisto
Honkasenpuisto
Sivakkasuon monitoimipuisto + kaukalo
Hammashoitolan takana oleva puisto
Paavalin puisto
Lakarin puisto
Rimmin puisto

Kuntotien puisto
Lenkkitien puisto

Liikennepuisto
Pudasjärven kaupungilla on liikennepuisto 
keskustan kaukolämpölaitoksen ja matonpe-
supaikan läheisyydessä Lämpötiellä. Puiston 
toiminta ajoittuu kesä-elokuulle.

Keskustaajaman leikkipuistot

Pudasjärvellä on järjestetty markkinat vuo-
desta 1982 lähtien eli toissa kesän tapahtu-
maa vietettiin 30-v juhlan merkeissä. Markki-
naidean keksi aikoinaan Pudasjärven Yrittäjät 
ry:n sihteeri, pankinjohtaja Pekka Kainulai-
nen yrittäjien puheenjohtaja Pentti Mikkosen 
kanssa. 

Aluksi markkinat olivat nimeltään ”Pu-
tasjärvi-talakoot”, jolla meiningillä järjestetyt 
markkinat pidettiin alkuvuosina toukokuussa. 
Pienen alun jälkeen Pudasjärven markkinat 
ovat nousseet paikkakunnan suurimmaksi 
kesätapahtumaksi. Markkinoiden järjestäjänä 
on edelleen Pudasjärven Yrittäjät  ry. 

Nykyisin tapahtuma ajoittuu heinäkuun 
toiseen viikonloppuun, perjantai ja lauantai 
päivät.

Markkinoilla on esiintymässä maankuulu-
ja artisteja, poliitikkoja ja Suomen Yrittäjien 
johtajistoa. Erittäin suosittu on arpajaiset, 
joiden palkintona on Kontiotuotteen piha-
rakennus. Perinteellistä on myös Pudasjärven 
merkkihenkilön valinta. Yrittäjät julkaisevat 
myös markkinalehden.

Lauantaipäivästä tehdään ohjelmistoltaan 
paikallisilmeinen. Markkinamyyjät ympäri 
Suomea ovat myös iloisella mielellä tulossa 
Pudasjärven Yrittäjien järjestämille perintei-
sille kesämarkkinoille.

Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven Yrittäjät ry 

Pudasjärven Markkinat 
suuri kesäinen tapahtuma

Markkinakävijöitä riittää  
kummallekin päivälle. 

Kuva vuoden 2012  
juhlamarkkinoilta.

Markkinapaikka-
tiedustelut:

puh. 040 571 9237
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Pudasjärven kaupunginkirjastosta löydät 
lehtilukusalin, nuortenosaston, lasten osas-
ton, aikuisten lainausosaston, käsikirjaston, 
kotiseutuosaston, musiikkiosaston ja tutki-
jain huoneet. Kirjastossa on kuusi asiakkaille 
tarkoitettua internet-konetta, joista kahteen 
voi varata ajan. Nämä kaksi konetta on tar-
koitettu vain yli 16-vuotiaille. Koneilla on tu-
lostusmahdollisuus.

Kirjaston nykyinen rakennus on valmis-
tunut vuonna 1980. Kirjaston kerrosala on 
1018 m2 ja hyötypinta-ala 839 m2. Kirjaston 
kokoelmiin kuuluu yli 80 000 kirjaa ja muuta-
kin aineistoa yli 5 000. Uusia kirjoja hankitaan 
vuosittain n. 3 000 ja muuta aineistoa yli 400. 
Sanoma- ja aikakauslehtiä kirjastoon tulee 
lähes 150.

Pudasjärven kaupunginkirjasto

Pudasjärven 
kirjasto 
PL 59,  
Tuulimyllyntie 4 
93101 Pudasjärvi

Kirjaston aukioloajat keväällä 2013, suluissa ( ) lehtilukusali. 
maanantai 
10.00–19.00 (8.00–19.00)
tiistai 
10.00–19.00 (8.00–19.00)

keskiviikko 
10.00–16.00 (8.00–16.00)
torstai 
10.00–19.00 (8.00–19.00)

perjantai 
10.00–19.00 (8.00–19.00)
juhlapyhien aattona 
10.00–15.00 (8.00–15.00)

Kirjastoauton 
matkassa kulkee 
noin 3500 lainakirjaa.

Kesäaukioloajat internetistä:	http://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/kirjasto
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Virkistysuimala Puikkari 
PL 10, Tuulimyllyntie 4  
93101 Pudasjärvi

Käytettävissäsi ovat monipuolinen allasvali-
koima, liukumäki, kuntosali sekä kokoustilat 
32 hengelle unohtamatta alati palvelevaa 
kahviota, joka tarjoaa monenlaista meininkiä 
ja mainiota ruokaa moneen makuun: tutus-
tu Puikkarin parhaisiin ja suunnitellaan sinun 
päiväsi!

Tervetuloa Puikkariin, virkistysuimalaan 
Pudasjärven keskustassa!

Aukioloajat
Kassa suljetaan tuntia ennen hallin sulkemis-
ta. Uinti- ja kuntoiluaika päättyy puoli tuntia 
ennen hallin sulkemista.
Tarkista poikkeusaukioloajat netistä  
www.pudasjarvi.fi/asukkaille/liikunta-ja-
ulkoilu/virkistysuimala-puikkari

 Uimahalli Kuntosali
maanantai 12.00-20.00 12.00-20.00
tiistai 06.15-20.00 06.15-20.00
keskiviikko 12.00-20.00 12.00-20.00
torstai 06.15-20.00 06.15-20.00
perjantai 12.00-18.00 12.00-18.00
lauantai 12.00-18.00 12.00-18.00
sunnuntai 12.00-18.00 12.00-18.00

Avoinna myös Suviseurojen aikana.
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Pelaa golfia Pudasjärvellä
Koillis-Golf tarjoaa helpon ja hauskan tilai-
suuden tutustua kehittävään, sosiaaliseen ja 
viihdyttävään	harrastukseen		–	golfiin.	PAR3	
harjoituskenttä sopii myös kokeneemmille 
pelaajille lajin harjoittelupaikkana ja tark-
kuutta parantavana pelipaikkana.

Kentällä on pitkien lyöntien harjoituspaik-
ka, range, putti-, schippi- ja hiekkaesteharjoi-
tusalue	sekä	avauslyöntien	”väylä”.	Golfliiton	
kehittämä lähipeli-testi-alue tarjoaa todelli-
sen haasteen osaajillekin. golfkierros koostuu 
kahdeksasta PAR 3-väylästä sekä yhdestä 
PAR 4-väylästä. Kierroksen par on 28 ja sen 
pelaamiseen menee 1-1,5 tuntia mikä sopii 
hyvin vaikkapa iltalenkiksi.

Koillis-Golf on avoinna joka päivä eikä 
ajanvarausta tarvita. Tule ja poikkea pelaile-
maan leppoisaan ruuhkattomaan ilmapiiriin 

juuri	 silloin	 kun	 Sinulle	 sopii.	 Koillis-Golfin	
kenttä sijaitsee Kurenalta Kuusamoon päin 
vajaa 15 kilometriä. Opastus on paikan päälle.

Tervetuloa tutustumaan!

LC Pudasjärven Hilimat järjestävät Hyvän 
Olon Messut lauantaina 11.5. kuudennen 
kerran juuri remontoidussa liikuntahallissa. 
Kävijöitä odotetaan noin 1000 ja näytteil-
leasettajia eri aloilta noin 50. Tänä vuonna 
tulee esiintymään Trio Ässät. Ohjelmassa on 
myös morsiuspukuesittelyä, muotinäytös ja 
musiikkiesityksiä. 

Messuilla on esittelemässä ja myymässä 
tuotteitaan aikaisemmin messuilla olleita ja 
yleensä useita uusiakin yrityksiä ja henkilöitä.
Monet harrastajat tuovat tuotteitaan myy-
täväksi. On korujen tekijöitä, leivonnaisia, 
erilaisten hoito- ja kosmetiikkatuotteiden 
esittelyä ja myyntiä sekä hoitojen tarjontaa. 
Monia yhdistyksiä on myös esittelemässä 
toimintaansa. Hilimojen kahvilassa tarjotaan 
keittolounasta sekä muuta purtavaa, kahvia 
sekä perinteistä itse tehtyä sinappia 

Hyvän Olon Messut äitienpäivänaattona 

Liikuntahallissa on väkeä runsaimmillaan 
yleensä puolen päivän aikaan. 

Hilimojen kahvilassa on tarjolla keittolounasta sekä 
itse leivottuja herkkuja. 
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Pudasjärven Näyttämö ry ja Pudasjärven 
kansalaisopisto esittävät kesällä Markku Hat-
tulan kirjoittaman näytelmän Amerikan mor-
sian.

Rakkaus!! Historiansa lukeneet pystyvät 
kertomaan kuinka raakalaismaisia, katalia ja 
alhaisia tekoja tuo kahden ihmisen välinen, 
innokkaasti tavoiteltu, toteutuessaan suloi-
nen ja hedelmällinen suhde onkaan kaiken 
kaikkiaan saanut jotkut tekemään. Varmaan 
myös yhtä paljon on toimittu ylevästi, jalosti, 
epäitsekkäästi ja uhrautuvasti tätä autuasta  
olotilaa tavoiteltaessa. Keinoja ei ole kaih-
dettu silloinkaan kun on tavoiteltu maallista 
mammonaa, elintilaa ja valtaa. Itse asiassa 
suuri osa ihmiskunnan keksinnöistä on teh-
ty silloin kun on kerätty tiimi viekkaimpia 
aivokertymiä pitämään aivoriihtä siitä, millä 
keinoin saataisiin toinen ihminen tai kansa 
tai muu joukkio kätevimmin toimintakyvyt-
tömäksi.

Aivan äärimmäisiin keinoihin ei poika-
mieskauppias Heikki Larvan kaipaamaansa 
rakkautta tavoitellessaan tarvitse sentään 
ryhtyä, mutta voi sitä juonittelun, suunnitte-

lun ja kaupankäynnin määrää kun tarjoutuu 
tilaisuus hankkia menetetty rakkaus takaisin. 
Petetty morsian on aikoinaan päättänyt läh-
teä ja jäädä Amerikkaan, kauas halvasta hän-
täheikistä. Suvun ja kylän valmiiksi suunnitte-
lema elämänkumppani ei tunnu siltä suurelta 
rakkaudelta, militantti taas ehkä liian nuorelta 
ja komentelevalta. Eikä onni tunnu tulevan 
Pietaristakaan. Mutta onneksi on ystävä joka 
ei karsasta pientä juonta varsinkin kun itse-
kin saattaisi siitä jotain hyötyä.

Tällaisista aineksista tullaan Pudasjärven 
Näyttämön ja kansalaisopiston ensi kesän 
esitys marinoimaan, keittämään, paistamaan, 
friteeraamaan,	 flambeeraamaan	 ja	 tarjoile-
maan. Kannattaa tulla maistamaan, samalla 
saa ehkä hiukan hymyillä seuratessaan mei-
dän ihmispoloisten ponnistelua kohti onnea 
ja autuutta. Jotain yksilöä se voi jopa naurat-
taa.

Alpo Puhakka
Ohjaaja

Rakkaus ja rikkaus, kateus ja kiima.

Amerikan Morsiamen  
päärooleissa ovat vas.  
Marja-Liisa Väyrynen,  
Pentti Kuopusjärvi ja  
Pirjo Lauronen.  
Kuva viime kesän  
Maksetusta rakkaudesta, 
jossa he myös olivat 
mukana.

Amerikan 
morsiamen näytännöt 

kesällä 2013
3.7.  klo 19.00
5.7.  klo 19.00
6.7.  klo 18.00

7.7.  klo 15.00
10.7.  klo 19.00
14.7.  klo 15.00
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Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen 
suviseurat järjestetään, jos Jumala suo Pudasjär-
vellä 28.6. – 1.7.2013. Suviseurojen päätarkoitus 
on kutsua ihmisiä kuulemaan Jumalan sanaa.

SRK:n suviseuroja on järjestetty vuodesta 
1906 lähtien eri paikkakunnilla eri rauhanyh-
distysten toimesta. Seuraohjelma on aina koos-
tunut Raamattuun pitäytyvistä seurapuheista, 
virsistä ja Siionin lauluista.

Pudasjärven suviseurojen tunnuslauseeksi 
on valittu sanat, jotka opetuslapsi lausui ylös-
nousseelle Vapahtajalle: ”Minun Herrani ja 
Jumalani” (Joh. 20:28). Tunnuslause johdattaa 
pysähtymään sen äärelle, että usko on henkilö-
kohtainen. Tunnuslause kutsuu epäileväisintäkin 
ihmistä sanan kuuloon ja sen omistamiseen.

Seura-alueena on Pudasjärven lentokentän 
alue keskustaajaman läheisyydessä. Samalla pai-
kalla järjestettiin Pudasjärven toiset suviseurat 

vuonna 1998. Ensimmäiset Pudasjärven suvi-
seurat olivat vuonna 1972 keskustan alueella.

Suviseurat järjestetään Ranuan ja Pudasjär-
ven rauhanyhdistysten yhteistyönä.

Suviseuravalmistelut ovat alkaneet jo vuosia 
sitten. Vuonna 2011 mm. Pudasjärven kaupun-
gin ja seurakunnan edustajat tutustuivat Lumi-
joen seuroihin. Varsinainen käytännön työ alkoi 
Lopella 2012, ensin seurojen aikana talkoo-
työvuoroissa ja seurojen jälkeen rakenteiden 
purkamisessa ja niiden siirtämisessä varastoon 
Pudasjärvelle ja Ranualle.

Paikalliselle väestölle suviseuraliikenne tu-
lee näkymään ja aiheuttamaan viivästyksiäkin. 
Vilkkaimpia liikenneväyliä ovat tulotiet Pudas-
järvelle Oulun, Kuusamon (Kajaanin) ja Rova-
niemen suunnista. Osaltaan Oulusta tulevaa 
suviseuraliikennettä ja suviseura-alueen täyttöä 
helpottaa, että suviseuravieraat ohjataan reittiä 
Yli-Ii – Tannila – seura-alue. Opasteet, nope-
usrajoitukset ja liikenteenohjaus yhteistyössä 
viranomaisten kanssa helpottavat ja luovat tur-
vallisuutta niin seuravieraille kuin kaikille teiden 
käyttäjille. 

Suviseurojen ajaksi Pudasjärven lentoken-
tälle nousee keskikokoinen, arviolta 75 000– 
80 000 ihmisen kaupunki. Seuravieraita pal-
velevat seuraravintola, myymälä, pankki, posti, 
suihkut, ensiapuasema – kaikki seura-aikana 
tarpeellisia.

Suviseurajärjestelyissä on koettu suurta Ju-
malan siunausta. Järjestäjät kiittävät lämpimästi 
Pudasjärven kaupungin päättäjiä ja viranhalti-
joita, eri tahojen viranomaisia, alueen asukkai-
ta, talkooväkeä ja kaikkia yhteistyössä mukana 
olevia.

Talkootyöllä tehtyjen seurajärjestelyjen 
taustalla on ajatus uskonlahjan jakamisesta. Se 
on myös suviseurojen tärkein sanoma. Olet sy-
dämellisesti tervetullut suviseuroihin.

Suviseurat Pudasjärvellä
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Kevät ja kesä 2013
- Suviseurakentän rakennustalkoot   
 alkavat huhti-toukokuussa ja tiivistyvät  
 kesäkuussa.

-  Koko lentokenttä siirtyy suviseurojen  
 käyttöön muutama viikko ennen 
 seurojen alkua.

-  Keskiviikkona 26.6. klo 9.00 
 suviseurakenttä avataan seuravieraille.

-  Torstaina 27.6. aattoseurat, 
 tuloliikenne vilkkaimmillaan illan ja 
 yön aikana.

-  Perjantaina 28.6. klo 10.00 
 suviseurojen avajaiset

-  Lauantaina 29.6. seurateltassa 
 viikkomessu klo 16.00. 
 Piispa Samuel Salmi

-  Sunnuntaina 30.6. suviseura-
 jumalanpalvelus seurateltassa ja 
 lähialueiden kirkoissa

-  Maanantaina 1.7. suviseurat päättyvät, 
 paluuliikenne on vilkkaimmillaan 
 iltapäivän ja illan aikana.

- Seurakentän rakenteiden purkutalkoot  
 alkavat ja niiden kuljetus Pyhäjoelle   
 käynnistyy illan aikana vuoden 2014   
 suviseuroja varten.

Suviseurojen järjestämisen  
valmistelu
-  Ranuan rauhanyhdistys anoi heti   
 vuoden 1989 Kuukasjärven suvi-
 seurojen jälkeen näiden  suviseurojen  
 järjestämisvuoroa.

-  SRK:n vuosikokous antoi 2009 Oripäässä  
 Ranuan rauhanyhdistykselle vuoden   
 2013 seurojen järjestämisvastuun.

-  Seura-alueen valmistelu lentokentällä  
 aloitettiin keväällä 2010 lähimetsien   
 harvennushakkuilla.

-  Helmikuussa 2011 valittiin suvi-
 seurojen päätoimikunta ja muut 
 toimikunnat myöhemmin keväällä.
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LC Pudasjärven järjestämät viidennet veden, 
valon ja tulen tapahtuma Venetsialaiset ovat 
lauantaina 31.8. Jyrkkäkoskella, jonne odote-
taan edellisvuosien tapaan yli 1000 henkeä. 
Pudasjärven keskustasta on ilmainen linja-au-
tokuljetus. Kaikkien pääsylipun lunastaneiden 
kesken arvotaan 500 euron matkalahjakortti.

Venetsialaisten järjestämisessä on hyvin 
tärkeänä yhteistyökumppanina Jyrkkäkosken 
huvialueen omistaja, Pudasjärven Urheilijat, 
joka järjestää puitteiden lisäksi ruokailun ja 
ravintolamyynnin. Järjestöt ovat myös vuo-
sittain yhteistyössä kunnostaneet talkoilla 
Jyrkkäkosken huvikeskusta ja sen aluetta. 
Puolenyön aikana sytytetään Jyrkkäkosken 
rannalle pystytetty kokko, jonka tuli roihuaa 
korkealle. Erilaisia tulia on lisäksi runsaasti 
tapahtuma-alueella ja muun muassa puita tul-
laan valaisemaan värivaloin. 

Tanssilavan puolella monipuolisesta tans-
simusiikista vastaa suosittu laulaja Pentti 
Kumpulainen yhtyeineen. Yleisöä viihdyttää 
karaokevetämisellään Martti ”Mara” Huttu-
nen sekä tunnelmaan sopiva musiikki soi Re-
vontulidiscossa. Pihalla on toiminnassa myös 
kaksi muuta juomien ostamispistettä. Suuri 
kävijämäärä on taannut sen, että Venetsialais-
perinne jatkuu myös tulevina vuosina. 

Venetsialaisten ohjelmistossa pyritään 
ajattelemaan jokaista ikäluokkaa ja sen vuok-
si aikaisempien vuosien malliin Pudasjärven 

Urheilijat järjestävät Nuorten Venetsialaiset 
perjantai-iltana 30.8.

Lauantaina iltapäivällä on myös lapsille 
omat Venetsialaiset, jonka järjestää MLL:n 
Pudasjärven yhdistys. 

Venetsialaisiin yli 1000 henkeä

Venetsialaisen kokko roihuaa 
näyttävästi puolen yön aikaan. 

Yleisö viihtyy Jyrkkäkosken huvialueella. Vaihtoehto-
na on myös tanssiminen, karaoke tai Revontulidisco. 
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Vattumarkkinat keräävät elokuisin nykyisiä ja 
entisiä sarakyläläisiä ja muitakin runsain  

joukoin markkinoille ja tapaamaan toisiaan. 
Myös tänä kesänä.

Kukapa ei haluaisi, että Iijoen kaunis  
jokiuoma säilyisi valjastamattomana myös 
eteenkin päin. Iijokisoutu kerää tänäkin 
kesänä runsaat joukot mukaansa.

Liikennepuiston 
uudet autot ovat kesäisin 

kovassa käytössä.

MP-Huippuajot keräävät  
heinäkuussa runsaan  
kaikenmerkkisten  
moottoripyörien omistajien  
joukon Iso-Syötteelle 
tänäkin kesänä.

Juhannuksena jytisevät rallikoneet 
perinteisen Iso-Syöte Mäkiajot  
Rallisprintin merkeissä. Osan aikaa 
reitit ovat suljettuna yleisöltä  
mutta kisoja pääsee seuraamaan.
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Huhtikuu
Pe 1.3. – ti 30.4.  Lähellä luontoa – 
Jouko Kälkäisen maalauksia Syötteen 
luontokeskus
Su 21.4. Yleiset pilkkikilpailut  
Korentojärvi, Pikkaraisen ranta  
klo 10.00–15.00. 
Ma 22.4. Hygieniaosaamiskoulutus ja 
–testi OSAO Pudasjärven yksikkö,  
Jyrkkäkoskentie 18A, klo 9.00–16.00.
Ti 23.4. Taitokeskuksessa Mollamaijan 
valmistaminen Kauppatie 3,  
klo 17.00–21.00.
Ti 23.4. Pudasjärven kirjastossa  
Runon ja sävelen ilta klo 19.  
Eero Räisäsen runoja.
Ke 24.4. Kansojen kattaus – Kongo 
Rimminkankaan koulu klo 17.00–20.00.
La 27.4.  Veteraanijuhla  
seurakuntakeskuksessa Varsitie 12, klo 11.00. 
Ti 30.4.  Taitokeskuksessa  
Mollamaijan valmistaminen  
Kauppatie 3, klo 17.00–21.00. 
Ti 30.4. Keskustan Pudasjärven  
kunnallisjärjestö järjestää Vihreän 
Vapun Koskenhovilla, klo 20.00-01.00. 
Esiintymässä KIDSingistä tuttu Jenni Jaakko-
la, Jokikokon haitariyhtye sekä tilaisuudessa 
paikalla kansanedustaja Mirja Vehkaperä.

Toukokuu
Ke 1.5. Sos dem vapputapahtuma 
Pudasjärven torilla klo 12.00.
To 2.5.  Taitokeskuksessa Kauppatie 3, 
klo 17.00–19.00  
Kukkapitsit - Rose telineellä. 
La 11.5. Hyvän Olon Messut  
Liikuntahalli Tuulimyllyntie 4, klo 9.00–15.00.
To 16.5. Taitokeskuksessa Kauppatie 3 
klo 17.00–19.00 Makrameesolmu -kesäkassi.

La 18.5. Kiihdytys- ja testipäivä  
Ilmailukeskus klo 9.00.
Ke 22.5. Kansojen kattaus – Suomi 
Rimminkankaan koulu klo 17.00–20.00.
Pe 24.5. – Su 26.5. Kukkapäivät  
Pudasjärven Puutarha Kukkahuoneella 
Tuotantotie.
La 25.5. Vesistöretkeilykohteen  
avajaiset Jongun kylässä Paukkerinharjulla, 
Hautapahtaalla, Jokelantie.  
Opastus on paikalle, klo 12.00.
La 25.5. Vietetään Euroopan kansallis-
puistopäivää ja Syötteen luontokes-
kuksen 10 v syntymäpäiviä. Silloin on 
ilmaisia opastuksia näyttelyssä ja maastossa.

Kesäkuu
La 1.6. Koulunpäättäjäisdisko  
Jyrkkäkoskella.
Ma 3.6. – Pe 7.6. Taitokeskuksessa  
Mattokurssi Kauppatie 3 klo 10.00–17.00. 
Ma 10.6. – Pe 14.6. Taitokeskuksessa 
Mattokurssi Kauppatie 3, klo 10.00–17.00. 
To 20.6. Pohjantähti Games, kansainväli-
set yleisurheilukilpailut. Suojalinnan urheilu-
kenttä, Urheilutie klo 17.30.
Pe 21.6. Perinteiset Iso-Syöte Mäkiajot 
Rallisprint Iso-Syötteellä.
Ke 26.6. FC Kurenpojat  – AS Moon 
Suojalinnan kentällä.
Pe 28.6. – su 28.7. Teoksia kuudelta 
vuosikymmeneltä, Paavo Tolosen  
retrospektiivinen näyttely Pudasjärven 
kaupungintalossa. 
Pe 28.6. klo 8.00 – ma 1.7. Suviseurat 
Pudasjärven ilmailukeskus.

Heinäkuu
Pe 28.6. – su 28.7.  Teoksia kuudelta 
vuosikymmeneltä, Paavo Tolosen  

Pudasjärvi tutuksi 
tapahtumakalenteri 2013
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retrospektiivinen näyttely Pudas järven 
kaupungintalossa. 
Ma 1.7. – Ma 30.9. Kari Tykkyläisen 
60 v. juhlanäyttely Kapustasuo/Konttilan 
kulttuurikeskus.  Avoinna päivittäin ympäri 
vuorokauden.
Kesäteatteria Pudasjärven Näyttämö 
Markku Hattulan Amerikan morsian.   
Koskenhovilla, ke 3.7. klo 19.00, pe 5.7. klo 
19.00, la 6.7. klo 18.00, su 7.7. klo 15.00,  
ke 10.7. klo 19.00, su 14.7. klo 15.00.
Ma 1.7. – 6.7. Iijokisoutu.
Pe 5.7. klo 10 – La 6.7. klo 17.00  
Pudasjärvi Markkinat torialue.
Pe 5.7. – la 6.7. Jalkapallon  
Heinäturnaus.
Ke 10.7. – su 14.7. Moskiitto Ralli  
Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Pe 12.7. – su 14.7. Midnight Sun  
Longboard Festival Iso-Syöte.
Pe 12.7. Korkokenkäkukkamekko- 
suohiihdon Ämmänkisat  
Kapustasuo, Ranuantie klo 18.00.
Su 14.7. Jonninmoiset Jonkulaiset 
kesäpäivät Paukkerinharjun kylätalo,  
Niskalantie 9, klo 12.00.
Ma 15.7. – su 21.7. klo 9.00 –19.00  
Kotiseutuviikko Kotiseutumuseo, 
Siuruantie 225.
Ma 15.7. – La 20.7.  Taitokeskuksessa 
Kesä käsillä! Kauppatie 3 klo 10.00-14.00. 
La 20.7. Syöte MTB, Iso Syöte, klo 9.00.
Su 21.7. Kotiseutujuhla kirkko ja  
kotiseutumuseo, klo 10.00.
Ma 22.7. – su 28.7. klo 10.00 –19.00 
Kesäpilikin MM-kisat  
Havulan ranta Siuruantie 175.
Pe 26.7. – klo 10.00 – su 28.7.  
MP-huippuajot V, Iso Syöte.
La 27.7. Erämaan markkinat Syötteen 
luontokeskus Erätie 1.
La 27.7. Kiihdytys- ja testipäivä  
Ilmailukeskus klo 9.00.

Pudasjärven kotiseutuviikko ja –juhla keräävät  
joka kesä runsaan joukon nykyisiä ja entisiä  

pudasjärveläisiä juhlimaan kotiseutumuseoalueelle ja 
kirkkoon erilaisiin tapahtumiin viikon aikana.  

Pääjuhla on viikon päätössunnuntaina.  
Viikon järjestävät kaupunki ja seurakunta  
yhteistyönä ja sillä on jo pitkät perinteet.  

Monelle pudasjärveläiselle ja pudasjärvimieliselle  
viikko on kesän kohokohta.

La 27.7. – Su 28.7. Taitokeskus  
Kauppatie 3,  Kesäretki Tampereelle. 
Käsityöretki.

Elokuu
Ma 1.7. – Ma 30.9. Kari Tykkyläisen 
60 v. juhlanäyttely Kapustasuo/Konttilan 
kulttuurikeskus. Avoinna päivittäin ympäri 
vuorokauden.
La 3.8. FC Kurenpojat  - Tervarit-j   
Suojalinnan kentällä.
La 3.8. Kiihdytys- ja testipäivä  
Ilmailukeskus klo 9.00.
La 3.8. Riukuaidan pystytysnäytös  
Jongun Korpijoella Hautapahtaalla.
La 10.8. – su 11.8. Vattumarkkinat  
Sarakylän koululla klo 10.00–16.00.
La 10.8. FC Kurenpojat  - MuhU   
Suojalinnan kentällä.
La 17.8. FC Kurenpojat  - HauPa 2  
Suojalinnan kentällä.
La 24.8. Kiihdytys- ja testipäivä  
Ilmailukeskus klo 9.00.
La 24.8. FC Kurenpojat  - PaKa   
Suojalinnan kentällä.
Su 25.8. Pojat F9 Jalkapallon  
alueturnaus.
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Elokuu
Pe 30.8. Nuorten Venetsialaiset   
Jyrkkäkoskella. 
La 31.8. FC Kurenpojat  - KTU   
Suojalinnan kentällä.

La 31.8. Venetsialaiset Jyrkkäkoskella.

Syyskuu
Ma 1.7. – Ma 30.9. Kari Tykkyläisen 
60 v. juhlanäyttely Kapustasuo/Konttilan 
kulttuurikeskus. Avoinna päivittäin ympäri 
vuorokauden.
La 7.9. klo 8.00 – su 8.9. klo 17.00  
Suunnistuksen SM-kisat.
La 7.9. Karaokefinaali Jyrkkäkoskella.
La 14.9. Kiihdytys- ja testipäivä  
Ilmailukeskus klo 9.00.
La 14.9. FC Kurenpojat  - FC Nets  
Suojalinnan kentällä.
Ti 17.9. Veteraanikävely-tapahtuma  
Hirvaskoskella.

La 21.9. Huippukymppi   
Iso-Syöte klo 14.00.

Joulukuu
Ma 2.12. Adventtikonsertti  
Pudasjärven kirkko.
Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuu-
det klo 10.00 Pudasjärvellä Pudasjärven 
kirkko ja seurakuntakeskus.
Su 15.12. Joulumyyjäiset Rimminkangas.

Lomaa ympäri vuoden!
LOmAKYLÄ

www.atenmokit.fi

ISO-SYÖTE

Aten mökit Oy
Puh. 040 7654 202
aten.mokit@gmail.com

• Kotakahvio & Pub
• Mökkien vuokraus
• Matkamuistomyymälä
• Korukivipaja
• Tonttien myynti

Teollisuustie 12, 
93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 
•	klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

T:mi Matti Alatalo
Jaurakkajärvi

Sahatavaraa, maa-, 
lumi- ja metsätyöt

matti 0500 952 148
Tarja 050 5400 648

turpeisentila@gmail.com

RAKENNUS-
PELTITYÖT

- Listat ja piipun pellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
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Huhtikuu
La 20.4. Ravintola Street4, Jukolantie 4, 
Standby coverbändi.
La 20.4. Hotelli-ravintola Kurenkoski 
MarkoJuhani Group.
La 27.4. Hotelli-ravintola Kurenkoski 
Jarkko Honkanen.
La 27.4. Tanssit Möykkälässä  
Puhoksella Näljängäntie, 1391 klo 21.00, 
Ylix.
Ti 30.4. Hotelli-ravintola Kurenkoski 
Flush Band.

Toukokuu
La 4.5. Ravintola Street4, Jukolantie 4,  
The Sixpack coverbändi.
La 18.5. Tanssit Möykkälässä   
Puhoksella, Näljängäntie 1391, klo 21.00 
Domino & Pauli Haapalainen.
La 25.5. Tanssit Möykkälässä   
Puhoksella, Näljängäntie 1391, klo 21.00, 
Hurmurit & Marita Käkelä.

Kesäkuu
La 1.6. Koulunpäättäjäisdisko  
Jyrkkäkoskella.
La 8.6. Tanssit Möykkälässä  
Puhoksella Näljängäntie 139, klo 21.00,  
Hannu Hautaniemi.
La 8.6. Tanssit Siuruan työväentalolla 
Siuruantie 2941, klo 21.00,  
Picardo & Voitto Leppänen.
La 8.6. Tanssit Jyrkkäkoskella  
Lavakauden avajaiset Suvi Karjula.
La 15.6. Tanssit Jyrkkäkoskella  
Sami Keskitalo ja Pohjantähti.
La 22.6. Tanssit Möykkälässä   
Puhoksella, Näljängäntie 1391,  
klo 21.00, Ässät.

La 22.6. Tanssit  
Jyrkkäkoskella  
Ketola &  
Witikainen
La 22.6. Tanssit 
Siuruan  
työväentalolla, 
Siuruantie 2941, 
klo 21.00,  
Hannu Hautaniemi.
La 29.6. Tanssit Möykkälässä   
Puhoksella, Näljängäntie 1391, klo 21.00, 
Tukkijätkät.

Heinäkuu
Pe 5.7. Markkinatanssit Jyrkkäkoskella 
Pekka Hartonen & Sawotta.
La 6.7. Tanssit Sarapirtillä,  
Sarakyläntie 4661, klo 21.00, Ässät.
La 6.7. Rock-tapahtuma Jyrkkäkoskella.
Pe 12.7. Tanssit Jyrkkäkoskella   
Susanna Heikki.
La 13.7. Möykkälän Sikajuhulat   
Puhoksella, Näljängäntie 1391, klo 21.00, 
Pohjoisen tähti & Raimo Laamanen. 
Pe 19.7. Tanssit Jyrkkäkoskella  
Kulkukoirat & Kalle Kaaja, klo 21.00.
La 20.7. Tanssit Siuruan työväentalolla 
Siuruantie 2941, klo 21.00,  
Kemijärven työväen viihdeorkesteri.
Pe 26.7. Lavatanssit Jyrkkäkoskella.

Elokuu
La 3.8. Tanssit Jyrkkäkoskella Tukkijätkät.
La 10.8. Lavatanssit Jyrkkäkoskella.
La 17.8. Tanssit Siuruan työväentalolla 
Siuruantie 2941, klo 21.00, Trio Pohjolan yö.
La 17.8. Lavatanssit Jyrkkäkoskella.

Tanssi- ja huvitilaisuuksia 
Pudasjärvellä 2013
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PUDASJÄRVEN  RAUHANYHDISTYKSEN 
KUUKAUSIOHJELMA

Juhontie 6, 93100 Pudasjärvi    

Lisätietoja nettisivuilta seuroista ja muista tapahtumista: www.rauhanyhdistys.fi

Seurat:                             
Rauhanyhdistys: sunnuntaina klo 17.00 ja 
kuukauden toinen sunnuntai klo 13.00 
Tuohikoti: kuukauden ensimmäinen 
sunnuntai klo 13.30
Kurenkartano: kuukauden ensimmäinen 
sunnuntai klo 14.00 
Lakkari: kuukauden ensimmäinen sunnuntai 
klo 14.30 
Yläkartano: kuukauden ensimmäinen 
sunnuntai klo 15.00 
Kielokoti: kuukauden kolmas 
sunnuntai klo 14.00
Koivukoti: kuukauden kolmas 
sunnuntai klo 15.00    

Muu toiminta:     
Pyhäkoulut: kodeissa ja 
Rauhanyhdistyksellä sunnuntaina klo 12.00 
Päiväkerhot: rauhanyhdistyksellä 4-5 
vuotiaat keskiviikkona klo 17.00-18.30
Raamattuluokat: kodeissa ja ry:llä 
keskiviikkona klo 18.00, 
ryhmäjako: 4-6 luokka ja 7-8 luokka
Nuortenillat: lauantaina kerran 
kuukaudessa klo 19.00  
Varttuneiden kerho: kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 13.00
Sisarilta:  kuukauden toinen tiistai klo 18.30
Weljien ilta: parittomien kuukausien kolmas 
tiistai klo 18.30

”Asukoon Jumalan sana runsaasti teissä, kaikella viisaudella. Opettakaat ja neuvokaat teitänne keskenänne 
psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten armon kautta Herralle teidän sydämissänne” Kol. 3:16

Tervetuloa suviseuroihin
Pudasjärvelle 28.6.-1.7.2013

Tarjoa majoitusta
www.suviseurat.fi
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JÄTEHUOLTOA YM. KULJETUS- JA 
NOSTOTOIMINTAA

KARILASSI OY
Umpikuja 4, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. (08) 821 029, 0400 298 680. 
karilassioy@gmail.com

KAIVOJEN TYHJENNYKSET, 
VIEMÄREIDEN AUKAISUT, 

SULATUKSET JA HUUHTELUT.
JÄTESÄILIÖIDEN JA -SÄKKIEN 

TYHJENNYKSET SEKÄ 
VAIHTOLAVA- YM. KULJETUKSET.

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
•  Valokuvauspalvelut 

(yrityskuvaukset, häät, 
hautajaiset, rippikuvaukset, 

syntymäpäivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaupunkilehti lähellä sinua!

Lehti ilmestyy
 joka viikko keskiviikkona 

ja jaetaan jokaiseen 
talouteen ja yritykseen 

Pudasjärvellä. 

Pudasjärvi-lehti on 
paikkakunnan 

luettu lehti!
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Taksit kylittäin:

Taksi Pudasjärvi 
keskusta 24 h 

08 821 444

Kipinä: 
Paavola Arja 2x1+8 inva
Arja 044 072 0501
Jouni 044 216 0016
Paakintie 110, 93140 Kipinä

Siivikko: 
0400 386 188
Savela Piia 1+8
Puolangantie 2321, 93350 Jaurakkajärvi

Puhoskylä: 
0400 293 503 Manninen Markku 
Puhoksentie 46 B, 93390 Puhoskylä.

Poijula: 
0400 387 230 Poijula Tapio 3x1+8, 

Syöte: 
0400 158 258 
Iso-Syötteen Taksimatkat Oy 1+8, 1+4
Pohjanmaanraitti 4, 93280 Syöte.

Syöte: 
0400 600 976 
Syötteen Taksipalvelut Oy 2x1+8

Ruuhensuo: 
0400 266 939 Granlund Teppo
Ruuhensuontie 1220, 93250 Sarajärvi.

Sarakylä: 
0400 382 949 Kortesalmi Pentti
Lehmisuontie 1, 93250 Sarajärvi

Rytinki: 
0400 244 769 Hannun Taksimatkat Oy 

Rytinki: 
Taksi Piipponen Oy 3x1+8 inva
Arto 0400 244 195
Seija 040 507 2318
Kelankyläntie 827, 93240 Rytinki

Yli-Livo: 
0400 282 130 Naamanka Markku 1+8 inva
Sarakyläntie 3089, 93225 Pärjänsuo.

Yli-Livo: 
040 190 4344 Siuruainen Ritva
Sarakyläntie 3261, 93225 Pärjänsuo.

Yli-Siurua: 
0400 289 046 Aarni Pentti
Konttilantie 1019, 93190 Yli-Siurua



Pudasjärvi tutuksi  2013 57

Järjestö on puolueisiin sitoutumaton eläkeläisten 
etujen puolustaja ja yhdessäolojärjestö.

Tapahtumia vuonna 2013:
- Ohjattu vesijumppa parillisen viikon tiistaina alk. klo 10.15  
 uimahallilla.
- Porinatuokio parittoman viikon tiistaina alk. klo 14.00  
 Palvelukeskuksessa.
- Kesätapahtuma Eero Räisäsen Eetenissä 5.6.
- Eläkeläiset ry:n valtakunnalliset kesäpäivät Oulussa 25.-27.6.
- Teatteri Taivalkoskella Satumaa näytös 7.7. kello 14.00
- Teatteri Suomussalmella Rikas – Rakas – Köyhä - Varas  
 näytös 21.7. kello 15.00
- Kylpylämatka Pärnuun 25. -31.8. 
- Veteraanien kulttuurikilpailu Porissa 2. -3.11.
- Pikkujoulujuhla joulukuussa
Tule mukaan toimintaan viettämään yhteistä laatuaikaa!

Yhteystiedot:
pj. Hilkka Tihinen puh 040 748 7353 hilkka.tihinen@gmail.com

vpj.Toivo Outila puh 050 308 4958 toivo.outila1@luukku.com
siht. Orvokki Pahkala puh 040 820 4246 opahkala@gmail.com
Tal.hoit. Leena Rantala puh 050 559 9066 leena.r@gmail.com

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET ry

Eläkeläiset ry perustettiin vuonna 1959 ensimmäiseksi eläkeläisväestön järjestöksi 
puolustamaan ikääntyvien oikeuksia. Pudasjärven Eläkeläiset ry on perustettu vuonna 1979.

Perustettu v. 1987
Jäseniä 88 (v. 2012)

Kalusto: 
Kerholla on oma Eurostar –ultrakevyt lento-
kone, jota kerholaiset voivat vuokrata lento-
käyttöön. Kerholla on lentokentällä lentoko-
nehalli ja koulutustila, sekä grillikota.
Kurssitoiminta:
Kerho järjestää vuosittain UPL-lupakirja-
kurssin. 
Tapahtumat:
Tarkemmat tiedot tapahtumista kerhon 
nettisivuilla: 
https://sites.google.com/site/pudisik/

Puheenjohtaja: 
Joonas Baas, p. 0400 699 735.

Sihteeri: 
Kaisa Korhonen, p. 040 7523 293.

Pudasjärven 
Ilmailukerho

Tervetuloa 
mukaan toimintaan!
Yhdistyksen paikallisille 

jäsenille etuna mm. 
ilmainen uinti Puikkarissa 
2 kertaa kuukaudessa!

Yhteyshenkilöt:
Tuomo Väyrynen 

0400 386 448
Aune Ekdahl 040 571 9237

Pudasjärven 
diabetesyhdistys ry

Yhdistys perustettu 15.5.1990 Pudasjärvellä. 
Toiminta on jatkunut aktiivisena vuodesta toiseen.

Vuoden 2013 toiminta suunnitelma on:
 - kerho kokoontuu joka kuukausi
 - ohjattu vesijumppa joka viikko, 
  ei kesäkuukausina
 - teemme teatteri- ja virkistysretkiä
 - tuetulla lomalla joka toinen vuosi
 - käymme koulutustilaisuuksissa

Osallistumme Pudasjärvi Markkinoille ja 
Joulumyyjäisiin. Pidämme pikkujoulun. 

Lipaskeräys on joka vuosi. 
Muistamme ikääntyviä jäseniä adressilla. 

Puheenjohtaja Martta Timonen 040 762 8475, 
sihteeri Risto Väisänen 0400 243 218

Googlaa netistä Pudasjärven Sydänyhdistys ry.

Pudasjärven 
Sydänyhdistys ry
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HelluntaiseurakuntaHelluntaiseurakunta

Kauppatie 32
93100 Pudasjärvi
Puh. 040 548 7169

Tilaisuudet: 
su klo 11 ja ti klo 18 
Sana ja rukous.

Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuksiimme!
Kesätapahtumia torilla:

pe 26.7. klo 11 ja su 25.8. klo 13.

Ilmoituksemme 
joka II vk 

Pudasjärvi-lehdessä.

Pidämme esillä hengellisiä  
asioita, kertoen Jumalan  

suuresta rakkaudesta  
meitä ihmisiä kohtaan. 

”Jumala antoi oman Poikansa 
meidän edestämme, jottei yksikään, 

joka häneen uskoo joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi 

iankaikkisen elämän”. Joh 3:16

Jaostot:
Lentopallo
Yleisurheilu
Mäkihyppy
Voimistelu

Hiihto
Uinti
Suunnistus
Kuntourheilujaosto

Pudasjärven Urheilijoiden tavoitteena on edistää pu-
dasjärveläisten liikuntaharrastusta siten, että mahdol-
lisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, 
ja huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mu-
kaisesti.

Seuran tavoitteena on tuottaa kansallisen ja kan-
sainvälisen tason urheilijoita, kasvattaa ja ohjata nuo-
risoa, tarjota liikunnallinen vaihtoehto koko perheelle 
sekä vaikuttaa liikuntapaikkojen kehitystyöhön.

Pudasjärven Urheilijat on tullut tunnetuksi erikoi-
sista tapahtumistaan, joista tunnetuimmat ovat Umpi-
hankihiihdon MM-kisat ja Kesäpilikin MM-kisat. Seura 
on myös järjestänyt useita massiivisia urheilutapahtu-
mia vuosien saatossa: Jukolan Viesti, SM-hiihdot, SM-
maastot ja SM-suunnistukset.

Yhteystiedot:
Toimisto ja Tuuritupa
Toritie 1, PL 38, 93101 PUDASJÄRVI
Puhelimet:  0400 771 118 (M. Koivula)
 0400 363 133 (Tuuritupa)
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/

Muita toimintoja:
- Jyrkkäkosken huvikeskus
- Joulumyyjäiset 
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Seurakunta elämässä

Tervetuloa jumalanpalvelukseen 
pyhäpäivinä klo 10
● talvisin seurakuntakotiin
● kesäisin kirkkoon

Viikottaisesta toiminnasta ja
tapahtumista kertoo:
www.pudasjarvenseurakunta.fi,
Pudasjärvi-lehti ja Iijokiseutu

Kirkkoherranvirasto ma-pe 9-14 
Varsitie 12 (PL 58) 93101 Pudasjärvi
puh. *(08) 882 3100, 
fax (08) 822 544
pudasjarvi.srk@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi
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Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 

vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään 
toimistollamme tai

pyydä meidät kotikäynnille.
Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390
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LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi
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Olemme 
siellä missä 
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Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

MEILTÄ URHEILUUN
JA VAPAA-AIKAAN!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme 

ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Plussaa ostoksistasi

Meiltä 
Metsähallituksen 

kalastusluvat

●  talviurheiluvälineet
●  palloilutarvikkeet
●  urheiluvarusteet ja -asusteet
●  kalastustarvikkeet
 kesä- ja talvikalastukseen
●  erä- ja retkeilyvarusteet

polkupyörät 
kuntolaitteet

Tervetuloa Syötteen 
mökkiläisyhdistyksen jäseneksi! 
Yhdistys toimii mökkiläisten edunvalvojana ja

 yhteistyökanavana eri verkostoihin.
Liittymismaksu on 10€ ja vuosittain jäsenmaksun 10€ 

(ensimmäinen vuosi siis 20€).
Kannatusjäsenen liittymismaksu on 25€ ja 

vuosittainen jäsenmaksu 25€. 
Syötteen mökkiläisyhdistys FI3653600420101258. 
Ilmoita yhteystietosi maksaessasi jäsenmaksua.

katri.virtanen@virpiniemi.fi
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Puh. 0400 496107, 045 6316361
Kulkurin HopeaPuoti

Tutustu valikoimaamme verkkokaupassa: www.kulkurinhopeapuoti.com

* Pudasjärvellä käsinvalmistettuja hopeakoruja.

* Meiltä saat yksilölliset korut  
kevään juhliin itsellesi tai lahjaksi.

* Myös lahjakortit ja suunnittelutyöt.

Tmi Laura Kokko

Puh. 040 587 5051

Mökkien siivous ja huoltopalvelut,
suursiivoukset,

mm. lakanapalvelu, puupalvelu

PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOPAIKKA

• Elintarvikkeet/grilli • Jalkineet • Tekstiilit • Kemikalio • Lehdet
• Taloustavarat • Kodinkoneet • Rautaosasto • Kukkapiste

9-19
9-16

Kauppatie 9
(08) 821 515

järjestää Pudasjärven LSY

Tänä vuonna IIjokIsouTu 31. kerran 1.-6.7.2013

Rakkaudesta 
Iijokeen!

Varaa paikkasi tai 

tule omalla vesipelillä!

www.iijokisoutu.net
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PAAVO 
TOLONEN
TEOKSIA KUUDELTA
VUOSIKYMMENELTÄ

Pudasjärven kaupungintalo 
(Varsitie 7)

28.6.-28.7.2013

Tarkat aukioloajat netistä: 
www.paavotolosensaatio.fi

VUODEN HIIHTOKESKUS  

www.syote.fi 

Emil ja 
Tyyne Riihiaho

Oksanperäntie 313
93280 Syöte

P. 0400 673 709
info@teerelanmokit.net
Tule rauhoittumaan!

HakaMajat

majoitusta ja savusauna
Karsikkolammen rannalla 

Syötteellä. P. 0400 677 110

www.hakamajat.com
Golfia kaiken 

ikäisille ja – kokoisille!
Maurin golfsimulaattori

p. 040 8092 120
ja

Koillis-golf ry.
p. 0400 381 548
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JP AUTOmAALAAmOJP AUTOmAALAAmO
• VAKUUTUSYhTIöIDEN TYöT
• VAhINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIhDOT
• KOLARIKORJAUKSET

• AUTOmAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILmASTOINNIN hUOLLOT

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

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi
0400 198 382

Kahvio Huoltamo
KoillisParkki
- Autokorjaamo 
- Varaosamyynti

- Kahvio 
- Irtokarkit

- Jäätelöbaari 
 

Varsitie 1
93100 Pudasjärvi

Huolto 040 930 9556
Kahvio 044 362 6340

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 

Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* mAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Iinattijärvi • Puh. 040 564 8643

0400 214 150 ● www.koillissahko.fi
SÄHKÖSUUNNITTELU- / ASENNUS
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Pudasjärven
apteekki

Apteekkipalvelua Sinua varten 
Terveyden hyväksi vuodesta 1884

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

www.pudasjarvenapteekki.fi

Avoinna:
ma-pe 9-18, la 9-14

Erkki Sarajärvi 
•	Puh.	0400	397	828

•	Soidinkummuntie	264	
SARAJÄRVI

Palveluksessanne luotettava asiantuntija.
Suomen Hautaustoimistojen  

Liitto ry:n jäsenliike

Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja Kukka Ky

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, 

0400 330 058

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

Kukkaloistoa 20 vuotta!
TAImET, mULLAT, SIEmENET, TARVIKKEET

KESÄKUKAT, AmPPELIT, PERENNAT, PENSAAT
JA KORISTE- SEKÄ OmENAPUUT
KAIKKEA KIVAA KOTIPIhALLESI!

PUUTARhA AVATAAN hUhTIKUUSSA
Pidämme kerhoiltoja, järjestämme 

kahvituksia ja muonituksia. 
Tervetuloa mukaan toimimaan! 

Anne 041 506 0738, maila 045 120 8750.

Pudasjärven 
maa- ja koti-
talousnaiset.

OLYMPUS -kuvakioski

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka

-KUKKAVÄLITYS

• Passikuvat
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä myös:

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
     (08) 823 350, 0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Palvelemme: MA-PE 9-17, LA 9-13

Hautakivet:

nyt myös 2D tietokone 
suunnittelu netissä
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HIEROJA
Anu Salmela
040 581 7457

Rajamaantie 6A
93100 Pudasjärvi

Laakkonen
Parturiliike

Puistotie 2, Pudasjärvi

Puh. (08) 822 377

Puistotie 2 as 8 
(Iijokiseudun talo 2. krs)

Hieroja-vyöhyketerapeutti
Paula Timonen

Sivakkatie 4 B 5, 93100 Pudasjärvi. P. 0400 380 106

Erikoishammasteknikko
TIMO KUKKONEN

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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus
•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Jalkahoitola StressiPiste
* Jalkojenhoitoa

* C.E. Vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Tervetuloa!
Pirjo Leino

Varastotie 5,
93100 Pudasjärvi
P. 040 187 1760
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Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
puh. 044 294 4345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN 
KUNTONEVA

Avoinna: 
ma-to 8-20, la 10-15

Kesä-heinäkuu: 
ma-pe 10-18, la suljettu

Kuntosali, fysioterapia, hieronta

TERVE-
TULOA!

senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

MONIPUOLISET KAUNEUDENHOITOPALVELUT

kasvohoidot - ultraäänihoidot - timanttihionta - mikroneulaus
ripsien ja kulmien kestovärjäykset

meikkaukset ja maskeeraukset - juhlakampaukset
jalkahoidot - käsien hoidot - vartalohoidot

intialainen päänhieronta - kuumakivihieronta - parafiinihoidot
karvanpoistot - rakennekynnet ja kestolakkaukset

varpaankynsien geelaukset

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi
ajanvaraus 044 700 2577
avoinna ma-la sop. mukaan

tavoitat minut puh. parhaiten ark. klo 12-13

kosmetologi

* Terveystuotteet, 
rohdosvalmisteet 

* Urheilu-
lisäravinteet

* Luontais-
kosmetiikka
* Itsehoito-

tuotteet

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi, 

p. (08) 822 001, 040 524 2545.
Avoinna: Ma-pe 9.00-17.00, la 10.00-14.00

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio
* Kuppaus

* Jäsenkorjausta
HIEROJA 

KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi

Lahjan Puoti/Latukahvila Pytkynpirtti
www.lahjanpuoti.fi p. 044 363 3939

Syöte Pudasjärvi

- Käsityöt, lahjatavarat, matkamuistot
- Kahvila (latukahvila)

- Kotileivonnaiset (pullat, munkit, kakut, pikkuleivät)
- Marjamehu

Lahjan   Puoti
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Naapurintyttö
Sinikka

P. 044 2109644
Siivoukset ja 
kotipalvelu

Aitoa tunnelmaa
       Laatu lisää turvallisuutta

Kuusamontie 2046, Pudasjärvi
puh. 040 549 2063  email: kynttilatalo@gmail.com
www.kynttilatalo.fi  facebook.com/kynttilätalo

PAJAMYYMÄLÄ

KYNTTILÄTALOKYNTTILÄTALO
Käsintehdyssä kynttilässä on kosketus jäljellä

PUUKÄSITÖITÄ
PUDASJÄRVELTÄ

Puupapat
Arolantie 16, 93140 Kipinä.

Puh. 040 764 6476.
puupapat@gmail.com

Safaritalo, Romekievarintie 4, Syöte 
Puh. 040 358 5980

Piian Särvin
Lounasbuffet joka päivä klo 15.00 saakka
* Järjestämme myös varauksesta ruokailuja isommallekkin 

ryhmille, esim. häät, virkistäytymispäivät, saunoineen.

* Teemme myös tilauksesta kakkuja, piiraita, munkkeja sekä 
maukkaita voileipäkakkuja.

* Mökeille myös ruokapalveluja, min. 5 hlö

* Soita ja kysy tarjousta puh. 040 358 5980

Ryhmille savusaunomiset & huskytarhavierailut

mm. hieronnat, aromahieronnat
Omaan hyvinvointiin

Hyvää mieltä, lämpöä ja rentoutusta kevättalveen!

www.syotteenerapalvelut.fi

Johanna 0400 604772
Janne 050 528 6441

 TO
LOSEN KOTILEIPÄ

Pudasjärvi 
0400 193 453
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Nouda evääksi tai nauti paikan päällä rapeat pizzat ja 
mehevät hampurilaiset. Meillä myös á la carte sekä lounaspöytä:

herkullista kotiruokaa noutopöydästä - joka päivä.

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Kahvila-Ravintola Tulitauko

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

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

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!
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Yksi pysähdys, 
monta palvelua!
Nykyaikainen ja 
monipuolinen 
palvelukeskus 
matkasi varrella.
Palvelemme 
6-24.

 Koillisportti
Pudasjärvi puh. 044 788 48126-24

Omistajalle  
 parhaat hyödyt

10-24

Korkealaatuiset 
päivittäis- ja 

erikoisruokavaliot 
koirille ja kissoille

Pudasjärven 
kaupungineläinlääkärit, 

Jyrkkäkoskentie 18.
Arkisin 9.00-12.00

Myös kattava 
valikoima 

lisäravinteita ja 
täydennys-

rehuja.
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TAKSI
POIJULA

P. 0400 387 230

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

HALVIMMAT 
BUSSIMATKAT 

OULUUN!
Tarjous on voimassa vuorolla:

 m-P  m-P
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 10:15 Oulu 14:40
  T OYS   I
Eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 

7,00 €/suunta
Aikuiset 13,50 €/suunta

Taksi
Piipponen Oy

Rytinki - Sarajärvi - Kouva

Arto 0400 244 195
Seija 040 507 2318

3 x 1+8 inva

Piipposen
Pirtti

majatalo Kouvalla

Esko 0400 388 231

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA 
SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550



Pudasjärvi tutuksi  201372

Kysy rohkeasti numerosta 044 082 2130/Tuomo Jokikokko/Työpetari ry.

Toimintaa työttömien hyväksi 
Pudasjärvellä 

jo vuodesta 1998 lähtien.
Vanhusväestölle suunnatut palvelut: 

avustamiset/ulkoilutukset, puutarhanhoito, lumityöt, 
siivoukset ja pienet remonttipalvelut.

Asukastupa ja kirpputori Suojalinnalla, Urheilutie 2.

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

Nuohooja
JUSSI KORHONEN
p. 0400 727 531
jussi.korhonen@pp1.inet.fi

AmmATTITAIDOLLA JA KOKEmUKSELLA

Tmi TImO ROININEN
JANNE 040 715 1869
TImPPA 0400 380 616

hUONEISTOREmONTIT
KYLPYhUONEET

KEITTIöKALUSTEET
LATTIA- JA SEINÄPINNOITTEET
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• Uudis- ja 
korjausrakentaminen

• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

• Kappaletavara-
 kuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
 telakoneella  
 (näppärä pihakone)
 - pihatyöt
 - jätevesityöt
 - imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
 - sorat
 - murskeet
 - mullat
• Puutavaran 
 kuljetuksia

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496www.väylänhelmi.fi

KAIKKI PIHATYÖT 
KESÄLLÄ ja TALVELLA

Soita ja 
kysy lisää!

Matti Puolakanaho
040 960 3058

P. 0400 687 234
PÄIVYSTYS

www.khriekki.fi

j.riekki@khriekki.fi

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN 
KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut
Muista kotitalous- 
vähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

www.msarkela.com
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Mapora Ky
040 719 3641

mökkitien teot ja -pohjat
maanajot, lumityöt

JUHA HUHTELA
0400 383 704

NOSTURITYÖT - KULJETUKSET

HENKILÖKORI - VAIHTOLAVATYÖT

Puutavarakuljetukset
Sauli 

Tauriainen Ky
Koulutie 14

93100 Pudasjärvi
p. 040 740 3728

Reino puh. 0400 305 248, Esa puh. 040 560 9302.
Sähköposti: reino.alatalo@pp.inet.fi

metsänhakkuut ja puun lähikuljetukset

metsäkoneurakointi

Korpitie 21, 93100 Pudasjärvi
REINO ALATALO OY

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

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
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Metsällä on merkitystä! 

Kaikki puukaupan ja metsänhoidon 

palvelut lähellä Sinua 

Veli Nikula (Pudasjärvi itäpuoli)  

0500 295 107 

Samuli Leppänen (Pudasjärvi länsi, Yli-Ii)  

040 514 7515  

 

KALEVI TURVES

Puunkorjuuta
Pudasjärvellä

P. 0400 220 768

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

Timo Kerälä 
puh. 0400 285 409

info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja 
 toteutukset
●  Maan muokkaukset ja 
 taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja  
 toteutukset

●  Nuorten metsien ja 
 taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset
●  Puukauppa

1000 kg

BIOKLAPEJA
vastaa 5-6 irtokuutiota 

polttopuuta

Nouda omat 
MÖKKIKLAPISI 
suoraan tehtaalta 

- tehtaan hinnoin! 
Ranuantie 249, 93100 Pudasjärvi 

www.bioklapi.fi | puh. 044 216 1900
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- Kaivinkone- ja turveurakointia       
- Lavettiauto

SÄRKELÄ & MATTILA OY
Siuruantie 1261, 93190 Yli-Siurua

Valto Särkelä 0400 891 978. Ilkka Mattila 0400 388 682

Koneurakointi Valkola T:mi
- Kiinteistönhuoltotyöt

- Viherrakennukset
- Pienkaivuut

- Harjaukset, lumityöt
- Peruna- ja kasvimaiden kynnöt ja jyrsinnät

0400 259 067

Veljekset Tauriainen Oy
Keijo Tauriainen

PL 1, 93101 Pudasjärvi
0400 188 575

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. Puh. (08) 822139
asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja urakkatuotantoa
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Kaikki 
puutavara 

rakentamiseen

Pistotie 4, PUDASJÄRVI
P. 010 2701 303 

Avoinna: ma-pe 9-17

KELLON PUU OY

RAHTIKULJETUKSET

MH Peltoniemi Oy
0400 387 428

Ota yhteyttä ja katsotaan, 
kuinka voimme olla avuksi 
projektissanne.

Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, 
ja piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.

Kaivinkoneurakointi
Timo Vähäkuopus

Puh. 0400 184 541

- Peltojen teko
- Metsäteiden teko
- Maanmuokkaukset
- Ym. kaivinkonetyöt

Taitokeskus Pudasjärvi
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

P. 044 545 7064 Pirjo Kela
ma-pe klo 10-17

Taitokeskuksesta löydät  
langat, ohjeet ja neuvot.

Kangaspuissa valmiit loimet. 
Tervetuloa tutustumaan.

Meiltä löydät laadukkaat 
kotimaiset lahjatuotteet.
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Kauppatie 8, 93100 Pudasjärvi

MYYMÄLÄ
 

PUDASJÄ
RVEN 

KESKUSTA
SSA

Tutustu tuotteisiimme 
tai tilaa kätevästi 

verkkokaupastamme!- 

vekenkaluste.fi

Varsitie 6, PUDASJÄRVI
puh. 044 731 8767

AVOINNA 
Ma–Pe 10–17, La 10–14

www.huonekaluliikeheikkila.fi

HUONEKALU-
KAUPPAA

50
VUOTTA

Tuulimyllyntie	1	•	93100	Pudasjärvi.	Puh.	0207	424	555
HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY Palvelemme 

ma-pe 9-17
la 10–14
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Palveleva ruokakauppa Pudasjärvellä

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1, puh. 020 789 0450
Ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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Yhteydenotot: 
Kairan Kuitu
info@kairankuitu.fi
puh 040-826 6498
Jari Jussila tj.
Varsitie 7, 93100 PUDASJÄRVI
Kairan	Kuitu	netissä:	http://www.kairankuitu.fi

Hyödyllistä tietoa yleisesti laajakaistahankkeesta löydät netistä osoitteesta: 
www.lvm.fi/100megansuomi

Sadan megan 
tietoliikenneyhteys joka talouteen 
Pudasjärvellä ja Taivalkoskella on 
yhä lähempänä toteutumistaan
Sadan megan tietoliikenneyhteydet toteutetaan  
Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Rakentaminen aloitetaan  
kun kaikki tarvittavat asiat ovat kunnossa. 

Tulossa on vakaa ja varma sadan megan  
tietoliikenneyhteyden kaikille. 

Valokuitu mahdollistaa huippunopean laajakaistan,  
nopeat internet-palvelut, uuden sukupolven tv-palvelut,  
monipuoliset valvontapalvelut sekä tehokkaat  
etätyöskentelytavat.  

Liity paikallisen osuuskuntamme Kairan Kuidun jäseneksi 
täyttämällä  jäsen- ja liittymäsopimushakemus, jonka löydät 
netistä:		http://www.kairankuitu.fi.

Tässä vaiheessa liittyminen takaa tietoliikenneyhteyden  
saannin rakennukseesi jo runkoverkon rakentamisen  
yhteydessä.
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RIISTANHOITOYHDISTYS PALVELEE

PUDASJÄRVEN
RIISTANHOITOYHDISTYS 

Toiminnanohjaaja 
Mikko Lehtola 

p. 044 739 3004
pudasjarvi@rhy.riista.fi

Puheenjohtaja 
Mika Timonen p. 040 518 6236www.proagriaoulu.fi • www.maajakotitalousnaiset.fi

Monipuolista asiantuntemusta pohjois-
pohjalaisen maaseudun ja maatalouden 
kehittämiseen.

www.proagriaoulu.fi • www.maajakotitalousnaiset.fi

Monipuolista asiantuntemusta pohjois-
pohjalaisen maaseudun ja maatalouden 
kehittämiseen.

TILITOIMISTO
Pirjo Puurunen

P. 040 574 5405
Kurentie 2

93100 Pudasjärvi
pirjo.puurunen@pp.inet.fi

ONNISTUNUT PUUKAUPPA
KAUTTAmmE!
Kysy neuvojamme puukaupassasi!
Puun hinnan vaihtelut ovat suuria.
Runkojen katkonta ratkaisee tuloksen.

KEmERA-TUET JAOSSA!
Laita metsäsi kuntoon ja 
ota oma osuutesi tukieuroista. 
Valtion varoista voit saada tukea mm.
• nuoren  metsän ja taimikonhoitoon 
• metsänviljelyyn • pellonmetsitykseen

NEUVOMME JA  
AUTAMME KAIKISSA 

METSÄNOMISTUKSEEN  
LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Alueneuvojat
Hannu Juurikka 0400 183 351
Kimmo Juusola 040 731 8418

Mika Kauppi 040 715 7293
Jari Tyni 0400 286 499

Kuivaniemi Teemu Veteläinen 
0400 318 607

metsätilojen välitys
Jussi Perttu 040 760 8939

Toimistonhoitaja 
Ulla Illikainen 020 413 7520

Toiminnanjohtaja
Antti Härkönen 0400 157 422

etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi

Osoite: PL 62 Toritie 1, puh. 020 413 7520
www.mhy.fi
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http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA 
PUHDISTUSAINE

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI 
P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399                                                                        

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

● ELINTARVIKKEET ●  TEKSTIILI
●  KODINTARVIKKEET

AVOINNA:	
MA-PE 9-19, 

LA 9-18, 
SU 11-18        

● TYÖKALUT ●  TARVIKKEET 
●  VARAOSAT

●  TYÖASUT, SUOJAIMET
●  AKUT...

JÄLLEENMYYJÄ Tervetuloa	ostoksille!

LVI-tuotteet, maalaus- ja sisustustarvikkeet, pienkoneet,
 puutarhatarvikkeet, rakennustarvikkeet, sahapuutavaran, 

työkoneet, työvälineet, kasvinsuojeluaineet, 
lannoitteet, rehut, varaosat ym.

TERVETULOA 

KAUPOILLE!

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

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856Puh.  020 752 8260

Kesäaukioloaika: 
Ajalla 1.5.-31.8.

ma–pe 8–18 ja la 9–14

MyyMäLäsTäMME LöydäT:

ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00, 

su suljettu

Aukioloajat  ma-ti	15-21	•	ke	15-01	•	to	15-21		•	pe	14-04	•	la	13-04	•	su	13-18

Hotelli - Ravintola Kurenkoski on  
hotelli, ravintola, pubi ja yökerho.

* Hotellihuoneita on kaikkiaan 13.
* Pubissa pääset laulamaan karaokea vaikka joka ilta!

* Viikonloppuisin tanssimme orkesterin tahtiin.
Tarjoamme a´la Carte aterioita ja pizzaa.

* Yökerho Vintin tunnelmassa viihtyy pikkutunneille 
saakka. Lauantaisin DJ:n seurassa.

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN ILTAA JA TANSSIMAAN VIIHTYISÄÄN RAVINTOLAAMME!

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

P. 010 666 8420
www.kurenkoski.fi



● Mökkejä
● Saunat
● Vaunu- ja telttapaikat
● Kioski-kahvio

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122

93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006
info@jyrkkakoski.fi
www.jyrkkakoski.fi
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Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230
Palvelemme: ma-to klo 8.00-18.00, pe-la klo 8.00-21.00, su 10.00-18.00
Palvelemme kesäaikaan 13.5.-31.8.2013: joka päivä klo 8.00-21.00

Niemitalo

25 km 
Pudasjärveltä Ouluun

TARMO TARJOAA
www.tarmo.net

Aamiainen 5 €
Noutopöytä 9,90

Pizzat, burgerit ja 
a`la carte

www.niemitalonjuustola.fi

Joka päivä
hyvää ruokaa

Tervetuloa!



Taksi ja henkilökuljetus
Lauri Lantto

- Henkilötaksi 1 + 6 henkilöä 
(paarivarustus), 

puh. 0400 288 777

- 3 pienoisbussia, joista yksi paari- ja 
vammaisvarustuksella,
puh. 0400 288 221

Päivittäispalvelut  010 257 1901

Rahoituspalvelut 010 257 1902

Sijoituspalvelut 010 257 1903

Lakipalvelut 010 257 1904

Yrityspalvelut 010 257 1905

Faksi 010 257 1909

Yritysten maksuliikeasiat 0100 05151

Verkkopalveluneuvonta 0100 0500

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

 •  Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
 •  Muutot, tarvikkeet ja peräkärryt
 •  Jakelut

0400 251 671
www.pohjanrahti.com

puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17
s-posti: keskusvaraamo@isosyote.fi

nettivaraukset 24 h www.syote.net

Onko mökki varaamatta lomille? Ei hätää soita meille, etsimme sinulle 
hyvän mökin haluamallesi ajalle, vaikka muutamaksi yöksi, Suomen 
eteläisimmälle tunturille - Syötteelle!

Soita puhelinpalveluumme 08-823 400 tai varaa netistä
www.syote.net

TunTurin laajin 
majOiTuSvalikOima

Toritie 2
(08) 824 120
Huolto 040 503 1444

AH-TelepisTe

Puhelimet 
huippupaketeilla!
Läppärit ja tabletit 

liikkuvalla laajakaistalla!

Yleinen hätänumero 112


