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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.
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Tule tapaamaan kansanedustaja
Jenna Simulaa. Makkara- ja
kahvitarjoilu!

KIRPPIS
TO-PE 

30.6.-1.7 
KLO 11-15 

JA 
TO-PE 
7.-8.7. 

KLO 11-15 

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

Ma 4.7. klo 12 Kallioniemi 100-vuotta -soutelu. 
Souturetki Villinsaareen, Tyräjoensuulle, Murhijoen 
suulle tai Kirkkosaareen. Jos kysyntää, toinen kier-
ros klo 14 alkaen. 
Klo 11.30 Kajakkiorkesterin musiikkiesitys Kal-
lioniemessä ja klo 12.30 Villinsaaren edustalla.  
Ilmoittautumiset 29.6. mennessä kati.koivukan-
gas@taivalkoski.fi. Hinta 10 €/hlö. Yhteistyössä 
Päätaloviikko. 
Ti 5.7. klo 19.30 Esitelmä Veneen merkitys Iijoel-
la&tunnelmia tervanpoltosta. Pauliina Majavan ja 
Erkki Latolan & junnuston esitelmä pidetään Jalavan 
pirtissä. Pihapiirissä yksi tapahtumavene. 
Ke 6.7. klo 20 Soiva Siili esiintyy Siiran rannassa 
Jurmussa. Kahvia ja lättyjä myynnissä. Yhteistyössä 
Pohjoinen kulttuurivirta & Jurmun maa- ja kotitalo-
usnaiset. 
La 9.7. klo 13 alkaen Kipinän kyläjuhla Vähkyrän 
rannassa. Soutajat ja melojat laskevat Kipinänkos-
ken noin klo 15. Lohisoppaa ja kahvia myynnissä. 
Jukka Takalo esiintyy, live-musiikkia New Oulu Small 
Bang, soudun tervehdys ja puheita sekä puuvenei-
den esittelyä. Järjestäjänä Kipinän Kyläseura. 

PERÄKÄRRYKIRPPIS  
torstaina 30.6. klo 12-18 

PERÄKÄRRYKIRPPIS  
torstaina 7.7. klo 9-14

Kahvituksesta vastaa Siuruan Kylä ry.
Heinäkuussa peräkärrykirppikset normaalisti torstaisin!  

Ilmoittautumiset Kertulle p. 040 730 9481  
Tervetuloa ostamaan ja myymään!   

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

HYTTYSTORJUN-HYTTYSTORJUN-
TALAITE THERMACELL TALAITE THERMACELL 
MR-300WMR-300W

149149--..

AKKUIMURI MAKITA AKKUIMURI MAKITA 
DCL180SFCB 18V DCL180SFCB 18V 
1X3,0AH1X3,0AH

27279595

Tehokas Ther-Tehokas Ther-
macell-hyttys-macell-hyttys-
torjuntalaite, torjuntalaite, 
joka torjuu joka torjuu 
hyttyset, hir-hyttyset, hir-
vikärpäset vikärpäset 
ja paarmat. ja paarmat. 
Sytytys napin Sytytys napin 
painalluksella. painalluksella. 
Kaasusäiliö Kaasusäiliö 
kestää 8–12 kestää 8–12 
tuntia. Sisältää tuntia. Sisältää 
laitteen, laitteen, 
kaasusäiliön ja kaasusäiliön ja 
kolme karko-kolme karko-
tetyynyä. tetyynyä. 

Tehokas rikkaimuri Tehokas rikkaimuri 
syklonivarustuksella. syklonivarustuksella. 
Reilun kokoinen Reilun kokoinen 
roskasäiliö 6,5 dl roskasäiliö 6,5 dl 
+ syklonivarustus + syklonivarustus 
4,0 dl. Mukana 4,0 dl. Mukana 
akku 1 x 3,0 Ah akku 1 x 3,0 Ah 
ja latauslaite, ja latauslaite, 
jonka lataus-jonka lataus-
aika on 60 aika on 60 
min.min.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 3.7. kello 10. Toimittaa Timo Liikanen, 
avustaa Oskari Holmström. Kanttorina Elias Niemelä. Strii-
maus YouTube-kanavan kautta. 

Kirkko on avoinna ja esittelijä paikalla viikolla 26 ma-ke 
27.6.-29.6 kello 11–17 ja to 30.6. kello 9–15 sekä 4.-31.7 
välisenä aikana ma-pe kello 11–17. 

Seurakunnan nuotioillat varattavissa heinäkuussa, va-
paat ajat vk 28 (ma-ti), vk 29 (ma-ke) ja vk 30 (ma, ti ja 
to). Varaa omalle kylällesi nuotioilta kirkkoherranvirastos-
ta (08 882 3100). Virasto avoinna ma kello 9–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–15. Nuotioillan ohjelmassa hartaus, 
leikkimielisiä kisailuita, yhteislaulua ja makkaranpaistoa.

Nuotioilta Livon koulun laavulla ke 6.7. kello 18.

Diakoniatyön vastaanotto ke 29.6. kello 9.15–11. Yh-
teydenotot myös puhelimitse p. 040 835 1250/Veijo.

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirk-
koherranvirasto on avoinna 27.6–31.7. välisenä aikana ma 
kello 9.00–11 ja 11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 
3100.  Virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan Oulun 
aluekeskusrekisteristä, p. 08 316 1303. 

Haudattu: Viljo Sihveri Lämsä  98 v.

Ensi sunnuntai on 4. sunnuntai 
helluntaista. Sen aiheena kirk-
kovuodessa on ”Kadonnut ja 
jälleen löytynyt”. Pyhän teks-
teissä vuorottelevat eri vuosi-
na kertomukset kadonneesta 
lampaasta, tuhlaajapojasta ja 
Jeesuksen seuraan liittyneestä 
tullimiehestä.

Jokainen kertomus ker-
too siitä, miten joku on muu-
alla kuin siellä, missä pitäisi 
olla. Kaikki päättyvät onneksi 
lopulta sinne minne pitääkin, 
paikkaan oikeaan.

Oletko sinä kadottanut 
koskaan mitään? Milloin on 
avaimet hukassa tai silmälasit 
tai äiti ja isä seurakentällä tai 
lapsen uikkarit juuri sinä aa-
muna, kun niitä leirille lähties-
sä tarvittaisiin.

Onneksi Jumala ei kadota 
meitä ihmisiä näin. Eksyneen 
lampaan tavoin joudumme vä-
lillä vahingossa eroon paime-
nesta, mutta Jumala kyllä tie-
tää aina, missä me vaellamme. 
Emme koskaan ole häneltä ka-
teissa. Kuka siis on kadonnut 
ja keneltä? Minä Jumalalta vai 

Jumala minulta.
Ilman Jumalaa olen kuin 

yksinäinen lammas, avuton ja 
puolustuskyvytön ilman pai-
menen suojaa ja turvaa. 

Eksyminen Jumalasta ta-
pahtuu varmimmin silloin, kun 
kuulemme niin vähän Herran 
sanaa, Raamatun opetusta, että 
emme enää tunnista Paimenen 
puhetta kaiken muun kiireen 
ja hälinän keskeltä. Vain luke-
malla raamattua ja kuuntele-
malla raamatun sanaa voimme 
kuulla Jeesuksen äänen kaiken 
muun metakan keskeltä.

Raamatusta Luuk. 15:4-
6 voimme lukea vertauksen: 
”Jos jollakin teistä on sata 
lammasta ja yksi niistä ka-
toaa autiomaahan, mitä pai-
men silloin tekee? Hän jättää 
ne yhdeksänkymmentäyhdek-
sän, jotka ovat turvassa ja läh-
tee etsimään yhtä eksynyt-
tä.” Paimen etsii pensaikosta 
ja rotkoista. Hän kuuntelee ja 
kuulostelee tarkkaan kuuluu-
ko jostakin lampaan ääni. Hän 
etsii ja kuuntelee. Vihdoin hän 
kuulee lampaan äänen ja löy-

tää eksyneen lampaan louhik-
koisesta rinteestä, kallionko-
losta. Paimen nostaa lampaan 
hartioilleen ja lähtee kotiin. 
Hän on niin iloinen kadonneen 
lampaan löytymisestä, että hän 
kutsuu ystävät ja naapurit juh-
limaan kanssaan. 

Näin Jeesus opetti, miten 
paljon taivaassa iloitaan jo-
kaisesta ihmisestä, jonka Jee-
sus, Hyvä Paimen löytää omak-
seen.

Kun me vaellamme tääl-
lä maanpäällä, Paimen kulkee 
toisinaan meidän edellä toisi-
naan perässä toisinaan kantaa 
meitä sylissään. 

Paimenen kulkiessa edel-
lämme. Hän valmistaa ja var-
mistaa tietä meille perässä tu-
leville. Paimen etsii laumalleen 
erilaisia paikkoja, joiden luona 
lampaat voivat sammuttaa ja-
nonsa, enkä tässä nyt tarkoita 
puhdasta vettä juotavaksi tai 
kylmää suihkua lämpimän ke-
säpäivän jälkeen, vaan Juma-
lan sanan kuulolla olemista.

Missä on sinun paikkasi vir-
voittua ja virkistyä Jumalan sa-

nan äärellä?
Onko se kotikirkon penkis-

sä vai hengellisessä kesätapah-
tumassa vai omassa laiskanlin-
nassa istuen vai aavalla merellä 
soutaen? Näissä kaikissa ja pal-
jon muussakin voimme Juma-
lan sanaa kuunnella, puhua ja 
laulaa iloiten virvoittuen ja vir-
kistyen.

Saamme olla Hyvän paime-
nen turvassa ja suojassa kadon-
neen sijaan löytyneenä.

”Jeesus on Hyvä paimen, 
hän kuljettaa, arkisissa askelis-
sa ilon lahjoittaa.

Jeesus on hyvä paimen, 
hän lohduttaa, itkussa ja kyy-
nelissä liki seisahtaa.

Jeesus on Hyvä paimen, 
hän armahtaa, omantunnon 
painaessa minut puhdistaa.

Jeesus on hyvä paimen, 
hän johdattaa, omillensa tai-
vahassa kodin valmistaa.”

San. Eija Harmanen ja Säv. 
Vesa Erkkilä SK 407 

Tanja 
Halmekangas
Lastenohjaaja

Kadonnut ja jälleen löytynyt
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Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
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Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
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YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Seeli Toivion sellokonsertti kirkossa
Musiikin tohtori, mezzosop-
raano ja sellisti Seeli Toivio 
konsertoi 20.6 Pudasjärven 
kirkossa. Konserttia mainos-
tettiin nimellä ”Sello ja laulu 
soi kesäillassa”, mutta artis-
tia vaivasi flunssan 

jälkeinen äänen karhe-
us. Siksi hän ei voinut laulaa 
Oskar Merikannon ”Kevät-
linnuille etelässä”, eikä mui-
takaan ohjelmaan merkitty-
jä kauniita lauluja. Onneksi 
paikalla ollut yleisö oli ym-
märtäväistä eikä antanut ys-
känkohtauksien häiritä sitä 
nautintoa, kun Seeli tulkitsi 
Johann Sebastian Bachin sä-
veltämiä sellosarjoja.  

Sello ja laulu soi
Seeli kertoi, että hän on vie-
raillut Pudasjärven kirkos-
sa ennenkin joitakin vuo-
sia sitten. Hänestä kirkossa 
oli hieno soittaa ja valitteli, 
että ei voinut tänään laulaa. 
Kirkko on hänen mielestään 
hyvä paikka klassiselle kon-
sertille. Normaali vuotena 
hän pitää 120-130 konserttia 
vuodessa. Korona-ajan ra-
joitukset veivät häneltä 165 
konserttia. Se oli liian paljon 
musiikkiyrittäjälle. Seelin tu-
lonlähde koostuu konsertoi-
misesta. Kesällä Seeli deby-
toi Erdan roolissa Richard 

Wagnerin oopperassa Sieg-
fried, joka esitetään Eurajoen 
Bel Canto Festivaaleilla. See-
li haaveili jo

pikkutyttönä ooppera-
laulajan urasta. Seelin mu-
siikilliset lahjat tulevat ylei-
sölle tutuiksi myös silloin, 
kun hän soittaa sähkösellolla 
konepoppia tai kun hän te-
kee lauluresitaaleja pianistin 
tai urkurin kanssa. Seeli on 
muusikkona monipuolinen. 
Hän on tehnyt myös iskel-
mäkeikkoja. Soittamisen li-
säksi hän myös säveltää sekä 
sanoittaa muun muassa lau-
luja. Häneltä kysyttiin, onko 
sellon soittaminen ja laula-
minen yhtä aikaa haastavaa 
tai harvinaista? ” Ei se ko-
vin yleistä ole. En tunne tois-
ta sellistiä, joka aktiivisesti 
soittaisi ja laulaisi joka kon-
sertissa. Minusta se on aika 
kätevää.  Se on vaativaa, jos 
laulaminen ei tule luonnos-
taan. Minulla se tulee luon-
nostaan.” 

Ansaitut aplodit 
Birgit Toloselle
Seurakunnan kanttori Keijo 
Piirainen juonsi konsertin ja 
kiitteli Seeliä konsertista pie-
nen muistamisen kera. Hän 
kertoi, että heinäkuussa ke-
säkanttori vastaa seurakun-

nan tilaisuuksien musiik-
kitarjonnasta. Myöhimmin 
kesällä ja alkusyksyllä on 
tulossa joitakin konsertteja. 
Seeli Toivion konsertti jär-
jestettiin yhteistyössä seura-
kunnan ja kaupungin kult-
tuuripalvelujen kanssa. 
Keijo ja konserttiyleisö huo-
mioikin kulttuuriohjaaja Bir-
git Tolosta lämpimin aplo-
dein ja kiitoksin, kun Birgit 
ilmoitti tämän päivän olleen 
hänen viimeinen työpäivä 

ennen vuosilomalle ja eläk-
keelle jäämistään. 

- Kiitos seurakunnalle ja 
Seelille konsertista. Oli mu-
kava päätös työuralle ja kii-
tos kaikille kansakulkijoille 
34 vuoden aikana. Ihmiset 
ovat olleet tärkeä osa, mik-
si tätä työtä on jaksanut teh-
dä. Nyt on aika miettiä, mitä 
muuta haluan tehdä elämäl-
läni, sanoi Tolonen.

Ape Nieminen

Seeli Toiviota miellytti esiintyä Pudasjärven kauniissa kirkos-
sa. Hän eläytyi Johann Sebastian Bachin sellosarjoihin suu-
rella lämmöllä ja herkkyydellä.

Pudasjärven Urheilijoiden 
Suunnistusjaoston Iltarastit 
järjestettiin keskiviikkona 
15.6. Lauttaharjussa. Rata-
mestareina olivat Esa Hie-
tala ja Tuomas Kaijala.

Tulokset
A-rata 5,4 km 1. Antton 
Koivisto 34,10, 2. Mika-
el Koivisto 45,37, 3. Juha-
Matti Inget 46,34, 4. Tapani 
Alahäivälä 51,13, 5. Roo-
pe Niskanen 52,12, 6. Silja 
Alahäivälä 54,13, 7 Oska-
ri Kalliokoski 54,43, 8. Mira 
Niemelä 56,36, 9. Maire Ko-
samo 1.05,01, 10 Risto Hei-
nämaa 1.15,17. 

B-rata 3,0 km 1. Ante-

ro Pätsi 29,56, 2. Mari Laak-
konen 30,00, 3. Lauri Suor-
sa 33,33, 4. Aimo Vainio 
33,42, 5. Veli-Heikki Ylikos-
ki 36,47, 6. Riina Lauhika-
ri 36,50, 7. Heikki Paukkeri 
37,24, 8. Kullervo Niiniketo 
37,45. 9. Taisto Luukkonen 
38,17, 10. Väinö Hinkula 
40,19, 11. Hannele Puhak-
ka 45,131, 12. Juhani Raja-
vaara 51,44, 13. Anna-Liisa 
Seppänen 54,34, 14. Anni-
ka Mattinen 56,45, 14. Mar-
jo Kinnunen 56,45. 

C-rata 1,3 km 1. Pie-
ta Tikkanen 13,47, 2. Pau-
li Alahäivälä 14,34, 3. Kir-
si Alahäivälä 16,12, 4. Juuso 
Vainio 18,02. 

Iltarastit 
Lauttaharjussa

MEILLE SOITETTIIN 
* yleisönosasto

Marjat omaan käyttöön
Siurualla kolme varasta, jot-
ka olette käyneet mone-
na vuonna meillä varkaissa. 
Nyt saa loppua, jos astutte 
tontille vielä, soitan poliisit. 
Tiedän kyllä keitä olette. Me 

kasvatetaan marjat omaa 
käyttöä varten, ei varkaille. 

Nimim.
 ”Nähty joka kerta”
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

Pohjois-Suomen alue-
hallintoviraston ylijohta-
ja Terttu Savolainen järjesti 
yhteistyössä eri vastuualue-
johtajien kanssa toimittajille 
mediatilaisuuden, jossa lää-
ninhallitustalo esittäytyi uu-
dessa kuosissaan, uusien tai-
deteosten päänäyttämönä. 
Tapaamisen pääteemana oli 
turvallisuus ja aluehallin-
toviraston tehtävät ja roo-
lit kokonaisturvallisuuden 
rakentajana. Tähän kuuluu 
erityisesti Ukrainan kriisi ja 
siihen liittyvät toimet huol-
tovarmuuden turvaamisek-
si, pandemian jälkityö ja 
elpyminen sekä työmarkki-
natilanteen vaikutukset poti-
lasturvallisuuteen. 

Pandemiasta Savolainen 
arveli, että lähes kaikki tu-
levat sairastamaan koronan. 
Kesällä hellittää, mutta syk-
syllä nähdään, miten tilanne 
keskittyy ja millaisia virus-
muotoja tulee esiintymään. 

Euroopassa vallitsee va-
kava turvallisuuskriisi, kun 
Venäjä lähti tuhoamaan naa-
purimaataan ja veljeskan-
saansa. Turvallisuusjärjestel-
mämme ovat historiallisessa 
liikkeessä. Kansalaisten tur-
vallisuustunne on järkkynyt 
ja ihmiset ovat järkyttyneitä 
ja ymmällä Ukrainan tapah-

Aluehallintovirastolla laaja tehtäväkenttä 
kokonaisturvallisuuden rakentajana

tumien johdosta. 
Aluehallintovirastossa 

olemme ottaneet vakavas-
ti tehtävämme alueellisen 
varautumisen yhteensovit-
tamisessa ja kuntien tuke-
misessa. Teemme koko ajan 
käytännön toimenpitei-
tä alueellisen varautumisen 
tehostamiseksi ja varautu-
misen tason parantamisek-
si. Kuntien tueksi olemme 
rakentaneet alueelliset val-
miusfoorumit. Pidämme 
tiivistä yhteyttä kuntajohta-
jiin viikoittain. Varautumi-
sen asioihin valmentaminen 
ulottuu nyt myös kuntien 
johtaviin luottamushenki-

löihin. 
Jokaisen organisaation ja 

jokaisen kansalaisen on tie-
dostettava oma roolinsa ja 
kohotettava omaa kyvyk-
kyyttään toimia erilaisissa 
häiriötilanteissa. Aluehal-
lintovirastossa on erinomai-
sen hyvä kokonaisturvalli-
suuden toimintamalli, joka 
perustuu useiden vuosi-
kymmenien kokemuksiin. 
Tämän kokonaisturvalli-
suuden avain on yhteistyö, 
johon osallistuvat kaikki; 
julkinen sektori, elinkeino-
elämä, kolmas sektori ja kan-
salaiset. 

Aluehallintovirasto-

na turvaamme yhteiskun-
nan toimivuutta. Näemme, 
että tehtävämme alueellise-
na toimijana on turva yhteis-
kunnan rakenteita ja varmis-
taa oikeusvaltioperiaatteen 
toteutuminen ihan ruohon-
juuritasolta lähtien. Hyväl-
le ja vahvalle perustalle ra-
kennamme hyvinvointia ja 
turvallista arkea. Tehtäväm-
me on muun muassa luoda 
mahdollisuuksia ja toiminta-
edellytyksiä yrityksille luvi-
tuksessa eri toimialoilla mm. 
ympäristö-luvat, sote-luvat 
ja anniskeluluvat, kertoi Sa-
volainen. 

Heimo Turunen

Ylijohtaja Terttu Savolainen järjesti yhteistyössä eri Pohjois-Suomen aluehallintoviras-
ton vastuualuejohtajien kanssa toimittajille mediatilaisuuden. Henkilöt vasemmalta johta-
ja Sami Koivula Ympäristöluvat, johtaja Veijo Kosola Opetus- ja kulttuuritoimi, johtaja Maria 
Siurua Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, ylijohtaja Terttu Savolainen, ylitarkastaja Hanna-
Kaisa Rajala Työsuojelusta, johtaja Petteri Koskinen Pelastustoimi ja varautuminen.

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

Voimassa TO-LA 30.6.-2.7.

SUOMI

HERKKUTORILTA

K-ruokamestarin

PAREMPI  
NAUDAN  
JAUHELIHA 10 % 1195KG 399KPL Ilman Plussa-korttia 10,99-11,49/15-pack  

(1,77-1,87/l) sis. pantit 2,25

Yksittäin 3,39 pkt (8,48/kg)

5.-
Atria

NAUTA-VILJAPOSSU  
JAUHELIHA
400 g (6,25/kg)

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 30.6.-3.7.  ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

TOMAATTI
Suomi

119KG

Vaasan

THE BRGR  
NAUGHTY BURGER
4 kpl/320 g (7,66/kg)

245
PS

2
PKT

799

-34-37 %
Plussa-etu

Coca-Cola

VIRVOITUS-
JUOMAT
15 x 0,33 l (1,16/l)  
sis. pantit 2,25 
Rajoitus 2 erää/talous

12
-PACK

Kevytolo

MEHU- 
KIVENNÄISVEDET
12 x 0,33 l (1,46/l) 
sis. pantit 1,20

699
SUOMI

MEILLÄ  
VALMISTETUT  
HERKULLISET  
MAKULEIVÄT
Makuina mm.  
Valkosipuli-juusto, 
Aurajuusto, Juusto-jalopeno

MANSIKKA- 
LAATIKOITA 

PÄIVÄN  
HINTAAN! 

Kesäkeittiön

PARHAAT

15
-PACK

TUORE  
SUOMALAINEN  
KIRJOLOHI
Kasvattaja Kainuun Lohimestarit tai  
Joukamon Lohi, Suomi 
Rajoitus 2 kalaa/talous 1295

KG

Voimassa TO-LA 30.6.-2.7. SUOMI

ERÄ

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4 h+k 98 neliöä. 

Myyntihinta 35 000 €, vaihto myös 
kesämökkiin tai metsätilaan.

Puh. 040 809 2120.

OSTETAAN
Halutaan ostaa 
rivitalokaksio 

Pudasjärven keskustan 
tuntumasta. 

P. 040 560 4839 

MYYDÄÄN 
Kodin irtaimistoa 
la 2.7. klo 10-14, 

Suojakuja 3 A 1.
KÄTEISMAKSU.
P. 040 703 8229

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata PUDASTORIN kautta. Normaalit PU-
DASTORIN myynti- / ostoilmoitusten hinnat ovat 15 €. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
-vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitukset 25€. Hintoihin lisätään pienlaskutuslisä 3 
€. Teksti on toimitettava sähköpostilla: ilmoitukset@vkkmedia.fi, 0400 499 745 tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistat-
han ilmoittaa yhteystietosi laskutusta varten.
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Nuorille kansainvälistymismahdollisuuksia

Nuoriso- ja vapaa-ajankes-
kus Pikku-Syöte on kuluvan 
vuoden aikana asettanut ta-
voitteekseen lisätä nuorten 
kansainvälistymismahdolli-
suuksia. Olemme lähteneet 
mukaan EU:n ylläpitämiin 
nuorten Erasmus+ ohjel-
maan sekä Euroopan Soli-
daarisuusjoukot vapaaeh-
toistyön piiriin.

Projektien kautta paikalli-
silla kotimaisilla nuorilla on 
mahdollisuus lähteä hank-
keiden rahoittamana valloit-
tamaan Eurooppaa nuoriso-
vaihtojen ja vapaaehtoistyön 
myötä, tai kohdata Suo-
messa tänne saapuvia nuo-
ria. Ensimmäinen reissu on 
jo takana, kun Pikku-Syöt-
teen nuorisotyön päällikön 
Kaisu Tuohiluodon kanssa 
matkaan lähti kaksi nuorta, 
Pudasjärven lukiosta toista 
vuosikurssia päättävä Nii-
lo Talala ja Haapavedeltä 
Saara Tuomisto, joka suorit-
ti harjoittelujaksoaan luon-
to-ohjaajan opintoihin liit-
tyen Pikku-Syötteellä tänä 
talvena. Viikon reissu teh-
tiin Norjaan Utøyan saarel-
le. Saarella kokoontui neli-
senkymmentä osallistujaa 
monesta Euroopan maasta. 

Matkan tavoitteena oli luo-
da yhteistyökumppanuuk-
sia muiden nuorisotyönteki-
jöiden sekä nuorten välille, 
jotta tulevaisuudessa enem-
mänkin nuoria voisi liikkua 
maiden välillä.

Saaren historia vaikutti 
vahvasti matkaamme. Muis-
tomerkit, valokuvat ja kynt-
tilät sekä Norjan kuninkaan 
ja kuningattaren vierailu uu-
den muistomerkin avajais-
ten merkeissä muistuttivat 
saaren tragediasta. Historiaa 
ei silti saarella yritetä peit-
tää vaan toimintaa on halut-
tu jatkaa, jottei terrorisimi 
voittaisi. Saarella järjeste-
tään edelleen nuorten leirejä 
ja tapahtumia sekä opastet-
tuja vierailuja ryhmille.

Nuoriso- ja vapaa-ajan-
keskus Pikku-Syöte tarjoaa 
siis tulevaisuudessa mah-
dollisuuden nuorille lähteä 
Eurooppaan viikon-parin 
nuorisovaihtoihin, osallistua 
nuorisovaihtoon eurooppa-
laisten nuorten kanssa Pik-
ku-Syötteellä tai lähteä va-
paaehtoistöihin Eurooppaan 
jopa vuodeksi tai lyhyem-
mäksi ajaksi. EU-rahoittaa 
nämä reissut, joten kaikil-
la on mahdollisuus osallis-

Ryhmäkuva seminaariin osallistuneista nuorista ja nuoriso-
työntekijöistä saaren ulkokokouspaikalla.

Muistomerkki saarella kuolleiden 69 henkilön muistoksi.

Tapasimme ikkunan takaa Norjan kuninkaan ja kuningatta-
ren, jotka vierailivat saarella siellä ollessamme.

tua. Jos kansainvälistyminen 
kiinnostaa, voit ottaa yhteyt-
tä Pikku-Syötteeseen (kaisu.

tuohiluoto@pikkusyote.fi).

Kaisu Tuohiluoto

Elävä Iijoki -yhdistyksen 
päätapahtuma viisipäiväi-
nen jokiretki Iijoella lähes-
tyy. Se järjestetään tänä 
vuonna 5.-9. heinäkuuta. 
Jokimatkaa taitetaan ve-
neillä, kanooteilla ja kaja-
keilla. Matkalle lähdetään 
Taivalkosken Jokijärvel-
tä ja retki päättyy Pudas-
järven Kipinän kyläjuh-
laan. Yöpymispaikat ovat 
Taivalkoskella, Parviaises-
sa, Kuressa ja Pudasjärvel-
lä. Matkaa kertyy yhteensä 
noin 160 kilometriä. 

Pohjoinen kulttuurivir-
ta kuvaa ja äänittää Iijoel-
la pohjoisten vesireittien 
kulttuurihistoriaa ja elä-
män ilmiöitä tutkivaa do-
kumenttia. Dokumentti on 
osa Delta Life -kokonaisuu-
den matkaa jääkaudelta 
kohti nykyaikaa ja Oulun 
2026 kulttuuripääkaupun-
kivuoden huipentumaa. 

Elävän Iijoen melonta- 
ja soututapahtuma 2022 
on ilmoitettu osaksi Euroo-
pan Kulttuuriympäristö-
päivää, jonka teemana on 
tänä vuonna Kestävä pe-
rintö. Kulttuuriympäristö-
päivien tarkoituksena on 
juhlia ainutlaatuista kult-
tuuriperintöämme, näh-
dä kulttuuriperintö voi-
mavarana ja hyvinvoinnin 
lähteenä sekä huomata lä-
hiympäristön arvot. Lisäk-
si Suomen Kotiseutuliitto 
on myöntänyt yhdistyk-
sellemme Mestari-kisälli-
toiminnan rahoittamiseen. 
Elävä Iijoki yhdistyksen 

yksi tavoitteista on luon-
toarvojen ja joella liikku-
miseen liittyvien taitojen 
siirtäminen nuoremmille 
sukupolville. Nuoret osal-
listuvat toiminnan suun-
nitteluun ja tapahtumien 
toteutukseen. Olemme jo 
kouluttaneet nuoria perä-
miehiksi ja turvahenkilöik-
si sekä opastaneet veneen 
keväthuoltoon ja poltta-
neet tervaa yhdessä. Vas-
tavuoroisesti nuoret opas-
tavat sosiaalisen median 
käytössä sekä sähköisten 
materiaalin tuottamista. 

Elävän Iijoen tapahtu-
massa tänä vuonna juh-
limme puista soutuvenettä 
ja jaamme puuvenetietoa. 
Limisaumainen pohjois-
mainen puuvene on lisätty 
Unescon aineettoman kult-
tuurin luetteloon vuoden 
2021 lopussa. Järjestämme 
tiistaina 5.7. kello 19.30 Ja-
lavan pirtissä esitelmän 
veneen merkityksestä Ii-
joella sekä tervanpoltos-
ta. Pihapiirissä voi tutus-
tua yhteen tapahtumamme 
veneistä. Nimityksen kun-
niaksi tarjoamme neuvon-
ta-apua puuveneiden kun-
nostustarpeen selvittelyyn. 
Kaksi yhdistyksen toimi-
joista tekee itse parhaillaan 
puuvenettä. 

Tarkempi ohjelma vesil-
lä ja yhteistyötahojen kans-
sa järjestettävästä ohjel-
masta löytyy netistä.

Tanja Lapinlampi 

Elävän Iijoen melonta- ja 
soututapahtuma 
Kestävä perintö 

-teemalla

Susanna Saapunki 
vuorijuoksun 

mm-cupissa hopealle
Pudasjärven Urheilijoi-
den vuorijuoksija Susanna 
Saapunki teki suomalaista 
historiaa juoksemalla ho-
pealle maailman cupin kil-
pailussa Portugalin Mon-
temurossa. Sijoitus on 
kautta aikojen ensimmäi-
sen palkintopallisija Suo-
melle. 

Saapunki juoksi 10,2 ki-
lometrin mittaisen ja 1080 
nousumetriä sisältäneen 
radan siten, että jäi voittaja 

kenialaiselle Joyce Njeru-
nille vain 46 sekuntia. Kol-
manneksi juossut italia-
lainen Camilla Magliano 
hävisi Saapungille yli kol-
me minuuttia. 

Saapunki aikoo keskit-
tyä seuraavat puolentois-
ta viikkoa harjoitteluun 
nykyisessä kodissaan Ita-
liassa. Hän osallistuu hei-
näkuun alkupäivinä EM-
kisoihin Kanariansaarilla. 
HT

Vuorijuoksija 
Susanna 
Saapunki 
juoksi hopealle 
maailman cupin 
kilpailussa 
Portugalin 
Montemurossa. 
Kuva Marco 
Guiberti. 

Pitkä markkinaperinne 
jatkuu Pudasjärvellä
Pudasjärven Yrittäjät järjes-
tävät 39. Markkinat 8.-9.7. 
Kumpanakin päivänä mark-
kinat alkavat kello 9. Mark-
kinamyyjiä on nyt ilmoittau-
tunut 60. Lisää vielä mahtuu. 
Suuri osa on entisiä, mutta 
on uusiakin. Kaksi myyjää 
on ollut kaikilla markkinoil-
la eli 38 kertaa; Pekka Niemi-
talo ja Ra-Ku Nahka Markku 
Kujala. 

Ensimmäistä kertaa on 
markkinoilla puhujana Suo-
men Yrittäjien puheenjohta-
ja eli nykyinen puheenjohta-
jana Petri Salminen saapuu 
Jyväskylästä. Hän puhuu 
lauantaina puolen päivän jäl-
keen. 

Uutta on valtatien varrel-
le laitetut suuret 9x3 metrin 
markkinoista kertovat mai-
nostaulut. Kuusamon suun-
nasta mainos on Koskitrak-
torin luona peräkärryyn 

kiinnitettynä ja Oulun suun-
nasta tuleville iso mainostau-
lu Pohjantähden luona. 

Yrittäjien markkina-arpo-
ja on etukäteen myynnissä 
12. eri yrityksessä. Markki-
noiden aikana viiden euron 
hintaisia arpoja voi ostaa to-
rilla. Voittoina ovat hirsiaitta, 

soutuvene ja maastopyörä, 
yhteisarvoltaan 5250 euroa. 

Kaupunki on markkinoil-
la aktiivisella otteella. Hei-
dän teltallaan omien kau-
pungin toimintojen lisäksi 
on kutsuttu eri kyliä esittele-
mään toimintaansa teemalla 
”elinvoimaiset kylät”.  

Pudas-Koneen yleisön 
suosima huutokauppa on 
perjantaina kello 13 markki-
napaikan vieressä yrityksen 
varastolla. Markkinatans-
sit ovat perjantaina kello 20 
Jyrkkäkoskella, esiintyjänä 
Armi Tenkula & Afrikan täh-
ti. HT

Valtatien varteen yrittäjät asensivat markkinoista kertovat kaksi suurta mainostaulua.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-TI 30.6.-5.7. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 30.6.-1.7. LAUANTAINA 2.7. MA-TI 4.-5.7. KESKIVIIKKONA 6.7.

TORSTAI-LAUANTAI 30.6.-2.7. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 4.-6.7.
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VartaVarta
AKUT AKUT 
esim. D24 60 ahesim. D24 60 ah

89890000

52520000 49499090

42420000 72729090 59599090

19199090 15159090 15159090

2525909026269090999595 3593590000

2592599090

 2 kpl

pkt

KingsKings
AUTONPESUHARJAAUTONPESUHARJA
teleskooppi varrellateleskooppi varrella

15159595

115959
ras

32329090

21219090

669090

119999
ras

2 kg/talous 669595
kg

ÖtökkäÖtökkä
MAGNEETTI MAGNEETTI 
OVIVERHOOVIVERHO

34349090

36369090

ÖtökkäÖtökkä
OVIVERHOOVIVERHO
kirkaskirkas

MagnumMagnum
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-

PUIKOTPUIKOT
110 ml110 ml

SnellmanSnellman
Maatiaispossun Maatiaispossun 
FILEEPIHVITFILEEPIHVIT

2 kpl/230 g2 kpl/230 g

SaarioinenSaarioinen
PIZZATPIZZAT

200 g200 g

SuomalainenSuomalainen
JÄÄVUORI- JÄÄVUORI- 
SALAATTISALAATTI

ValioValio
OLTERMANNIOLTERMANNI

JUUSTO-JUUSTO-
VIIPALEETVIIPALEET

270-300 g270-300 g

TuoreTuore
NorjanNorjan
LOHILOHI
1-3 kg1-3 kg
kokonainenkokonainen

AtriaAtria
KAISER-KAISER-
VURSTIVURSTI
palanapalana

JH AitoJH Aito
SAVUSAUNA-SAVUSAUNA-
KINKKU KINKKU taitai  
SAVUFILEE SAVUFILEE 
150 g150 g

Mummon Aidot Mummon Aidot 
poimutetut poimutetut 
RANSKAN-RANSKAN-
PERUNAT PERUNAT 750 g750 g

Suomalainen Suomalainen 
VARHAIS-VARHAIS-
KAALIKAALI

Eldorado Eldorado 
TÄYSJYVÄ-TÄYSJYVÄ-
RIISIRIISI
1 kg1 kg

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

IrtoIrto  
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

HyväHyvä  
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

DennisDennis  
RAFKIN PIZZATRAFKIN PIZZAT
400 g, Apetit pakaste400 g, Apetit pakaste

OululainenOululainen
REISSUMIES REISSUMIES 
Tosi ohut Tosi ohut 
TÄYSJYVÄ-TÄYSJYVÄ-
RUISLEIPÄ RUISLEIPÄ 
5 kpl/175 g5 kpl/175 g

Barilla Barilla 
SPAGHETTISPAGHETTI
1 kg1 kg

Pfanner Pfanner 
VITAMI-VITAMI-
NOIDUTNOIDUT
MEHU-MEHU-
JUOMAT JUOMAT 2 l2 l

Vip Snadi Vip Snadi 
PILLI-PILLI-
MEHUMEHU
10x2 dl10x2 dl

COCACOLA COCACOLA taitai  
FANTA FANTA 
1,5 l 1,5 l 
sis. pantinsis. pantin

Sun Lolly Sun Lolly 
MEHUJÄÄMEHUJÄÄ
6-10 kpl6-10 kpl

HK Popsi HK Popsi 
PERHE-PERHE-
NAKKINAKKI
600 g600 g

Valio Valio 
VOIVOI
500 g500 g
normaalisuolainennormaalisuolainen

Atria kunnon Arki Atria kunnon Arki 
LAATIKKO-LAATIKKO-
RUUATRUUAT
350-400 g350-400 g
ei Meks.lasanette, ei Meks.lasanette, 
lihakaalilaatikkolihakaalilaatikko

ValioValio
HÖRPPYHÖRPPY

MEHUJUOMATMEHUJUOMAT
1 l1 l

sokeritonsokeriton

FazerFazer
RUISPUIKULATRUISPUIKULAT

6 kpl/330 g6 kpl/330 g

KananpojanKananpojan
MINUUTTI-MINUUTTI-

PIHVITPIHVIT
350-370 g350-370 g

SuomalainenSuomalainen
VARHAIS-VARHAIS-
PERUNAPERUNA

1 kg1 kg
pestypesty

Camping Camping 
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

Eldorado Eldorado 
KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

Herkkumaan Herkkumaan 
VIIPALOITUVIIPALOITU
KURKKUKURKKU
360/670 g360/670 g 16169090

Valikoimissamme nyt Valikoimissamme nyt 
Discmania Disc GolfDiscmania Disc Golf
KIEKOT, KORIT,KIEKOT, KORIT,
LAUKUT, LAUKUT, 
KIEKKOSETITKIEKKOSETIT
Esim. Kiekko Driver,Esim. Kiekko Driver,
Active premium MajestyActive premium Majesty

Fiini FröökynäFiini Fröökynä
naisten naisten 
TUNIKATUNIKA
100% viskoosi100% viskoosi
yksi kokoyksi koko

PorsaanPorsaan  
KASSLER-KASSLER-
LEIKELEIKE

Fiini FröökynäFiini Fröökynä
pellava pellava 
TUNIKATUNIKA
maxi kokomaxi koko

Fiini FröökynäFiini Fröökynä
naisten naisten 
HOUSUTHOUSUT
75% viskoosi75% viskoosi
22% nylon22% nylon
yksi kokoyksi koko

Fiini FröökynäFiini Fröökynä
CAPRICAPRI
HOUSUTHOUSUT
75% viskoosi75% viskoosi
20% nylon20% nylon

DamellaDamella
naisten naisten 
UIMAPUKUUIMAPUKU
Koot: 38-48Koot: 38-48

DamellaDamella
naisten naisten 
UIMAPUKUUIMAPUKU
Koot: 36-48Koot: 36-48

FinnwearFinnwear
miesten miesten 
UIMAHOUSUTUIMAHOUSUT
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

MarineMarine
miesten miesten 
UIMA-UIMA-
SHORTSITSHORTSIT
Koot: S.XXLKoot: S.XXL

MarineMarine
poikien poikien 
UIMA-UIMA-
SHORTSITSHORTSIT
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

Adam WalkerAdam Walker
miesten miesten 
COLLEGE- COLLEGE- 
SHORTSITSHORTSIT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

True NorthTrue North
miesten miesten 
REISITASKU- REISITASKU- 
SHORTSITSHORTSIT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

M.X.OM.X.O
miesten miesten 
HIHATONHIHATON
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MustangMustang KAASU-  KAASU- 
SAVUSTIN KYMI SAVUSTIN KYMI 
Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren 
savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW 
ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin ta-ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin ta-
kaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. kaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. 
4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm. 4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm. 
Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden 
avulla saadaan ko-avulla saadaan ko-
konaiset kalat roik-konaiset kalat roik-
kumaan savustimen kumaan savustimen 
sisällä. Lämpömitta-sisällä. Lämpömitta-
rin avulla voidaan rin avulla voidaan 
tarkistaa lämpötila tarkistaa lämpötila 
savustimen sisällä. savustimen sisällä. 
Takuu 2 vuotta. Takuu 2 vuotta. 

MustangMustang KAASU-  KAASU- 
SAVUSTIN TENOSAVUSTIN TENO
Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm. Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm. 
Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW = Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW = 
5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savun-5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savun-
tuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustusriti-tuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustusriti-
löitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa ripus-löitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa ripus-
tuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat tuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat 
roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden alapuo-roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden alapuo-
lelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Savus-lelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Savus-
tuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Puruas-tuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Puruas-
tia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata tia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata 
savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee 
varsinaisessa sa-varsinaisessa sa-
vustustilassa . Läm-vustustilassa . Läm-
pömittarin avulla pömittarin avulla 
voidaan tarkistaa voidaan tarkistaa 
lämpötila savusti-lämpötila savusti-
men sisällä. Takuu men sisällä. Takuu 
2 vuotta. 2 vuotta. 

FinnwearFinnwear
naisten naisten 
UIMAPUKUUIMAPUKU
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

FinnwearFinnwear
tyttöjen tyttöjen 
UIMAPUKUUIMAPUKU
Koot: 98-164 cmKoot: 98-164 cm

Brandless Brandless 
varrettomat varrettomat 
BAMBU-BAMBU-
SUKATSUKAT
Koot: 37-46Koot: 37-46
4 paria/pkt4 paria/pkt

PALJON ERILAISIA NAISTEN UIMAPUKUJA!

Kariniemen Kariniemen 
BROILERINBROILERIN
KOIPIREISIKOIPIREISI
3 kpl/ras3 kpl/ras
marinoitumarinoitu

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA
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Valtuuston viimeinen kokous ennen kesätaukoa
Kaupunginvaltuuston vii-
meinen kokous pidettiin 
20.6 Kurki-salissa ennen ke-
sälomille rientämistä. Tut-
tuun tapaan valtuuston 
puheenjohtaja Olga Oinas-
Panuma toivotti kaikki ko-
koukseen osallistujat terve-
tulleiksi. Edelleen hyvistä 
teknisistä uudistuksista huo-
limatta valtuutettujen ja vi-
ranhaltijoiden puheenvuo-
rot kuuluivat katkonaisesti, 
varsinkin puhujapöntöstä. 
Valiokuntien puheenjohta-
jat toivoivat tuoreet tervei-
set viimeisimmistä kokouk-
sistaan. Perussuomalaisten 
Mirkka Väyrynen kertoi hy-
vinvointivaliokunnan koko-
uksesta 16.6 jolloin valiokun-
ta tutustui perusopetuksen 
opetussuunnitelmien muu-
toksiin Hely Forsberg-Moi-
lasen opastamana. Valio-
kunta piti positiivisena sitä, 

että lapsia riittää kaikkiin 
Pudasjärven kouluihin. Es-
karissa aloittaa noin 80 las-
ta. Kaiken kaikkiaan kou-
lulaisia tai opiskelijoita on 
927. Keskustan Jorma Kou-
va toi terveiset 8.6 pidetys-
tä yhteisövaliokunnan koko-
uksesta. MTK Pudasjärven 
osasto oli lähettänyt esityk-
sen kaupungin maaseutue-
linkeinojen kehittämistukien 
muuttamiseksi. Yhteisöva-
liokunta kannatti kehittämis-
tukien päivittämistä siten, 
että karjan jalostussuunni-
telmien tukeminen poiste-
taan ja tuetaan sorkanhoi-
toa ja ostolomituksia. Kouva 
kertoi, että seurakunta tarjo-
aa seurakunta-salia kaupun-
gille yhdistysten kokoontu-
mistiloiksi 25 euroa / kerta. 
Kustannuksia kertyisi kau-
pungille alustavan tiedon 
mukaan noin 3000 euroa 

vuodessa. Myös Pirtin koko-
ustilojen käyttö saattaa mah-
dollistua jo ensi syksynä.  
Pudasjärven Markkinoilla 
kaupunkilaisilla on mahdol-
lisuus jututtaa valiokuntien 
jäseniä.

Henkilöstöasiat 
synnyttivät  
keskustelua
Henkilöstöpäällikkö Heli 
Huhtamäki esitteli henki-
löstöraportin vuodelta 2021. 
Hän kertoi, että kehitys-
keskustelut ovat muuttu-
neet tavoitekeskusteluiksi, 
jotka paremmin palvelevat 
kaupunkia ja työntekijöitä. 
Vuonna 2021 solmittiin 34 
uutta palvelusuhdetta muun 
muassa yhdeksän opettajan 
työ vakinaistettiin. Kaupun-
gin työntekijöistä (391) 74.5 
prosenttia toimii vakituises-

sa työsuhteessa. Työnteki-
jöiden sairauspoissaolot las-
kivat. 10 vuoden kuluessa 
99 vakituista työntekijää jää 
eläkkeelle. Henkilöstöme-
not kasvoivat viisi prosent-
tia eli noin 800.000 euroa. 
Perehdyttämiseen, sairas-
poissaoloihin, työterveyteen 
ja rekrytointiin tulee kiin-
nittää huomiota. Vasem-
mistoliiton Erkki Honkanen 
kysyi: ”Montako henkilöä 
siirtyy hyvinvointialueelle?” 
Huhtamäki: ”Neljä työnte-
kijää siirtyy hyvinvointialu-
eelle suoraan ja perustetta-
vaan In-house-yhtiöön 25, 
yhteensä alle 30.” Keskustan 
Sointu Veivo korosti, kuinka 
kaupungin työntekijöiden 
kouluttautumisen ja osaa-
misen kehittäminen paran-
taa entisestään työntekijöi-
den, mutta myös kaupungin 
imagoa työnantajana. Perus-
suomalaisten Paula Soronen 
kysyi kaupunginjohtajalta 
ja virkamiehiltä: Miten aiot-
te reagoida työntekijöiden 
kaipaamaan avoimempaan 
johtamistapaan? Kaupun-
ginjohtaja Timonen: ”Joh-
tamistavoissa voi ja saa olla 
erilaisuutta eri tilanteissa 
ja toimialoilla. Palautteisiin 
olemme reagoineet. En tun-
nista tässä erityistä ongel-
maa” Kokoomuksen Katri 
Virtanen huomautti, että on 
tärkeää kiinnittää huomiota, 
millaisilla sopimuksilla työ-
terveyteen liittyviä palve-
luita ostetaan.  Henkilökun-
ta kaipaa muutosjohtamista. 
Vasemmistoliiton Antti Ti-
hinen totesi, että raportin 
tietojen mukaan työntekijät 
suosittelevat kaupunkia työ-

paikkana 74.4 prosenttisesti. 
Se on hurja luku.

Tarkastuslauta-
kunta kaipaa  
läpinäkyvyyttä
Keskustan Juha Heikkinen 
esitteli tarkastuslautakun-
nan laatiman arviointikerto-
muksen vuodelta 2021, joka 
koskee koko kaupungin toi-
mintaa. Esimerkiksi jokais-
ta kuntalaista kohti kaupun-
gilla on velkaa 4698 euroa, 
Osao:n toimintaa avitettiin 
311.800 eurolla ja sivistys-
toimen lisäbudjettikin ylit-
tyi. Teknistä toimintaa ra-
sittaa suuri kiinteistömassa. 
Kaupungin kassan riittä-
vyys oli 61 päivää ja konser-
nin 57 päivää. Monet talou-
delle asetetut tunnusluvut 
jäivät kuitenkin toteutumat-
ta. Tiukkaa talouskuuria on 
syytä jatkaa. Verotulot kas-
voivat, mutta valtion avus-
tuksia kaupunki sai vähem-
män. Kuntasuunnitelma, 
osallistava budjetointi, kuu-
lemistilaisuudet ja kiinteis-
töjen alaskirjaukset saavat 
lautakunnalta kiitosta. Tar-
kastuslautakunta huomaut-
taa, että kaupungin luot-
tamushenkilöiden ei tulisi 
istua kaupungin osakeyhti-
öiden hallituksissa. Läpinä-
kyvyyden kannalta se olisi 
parempi ratkaisu. Tarkas-
tuslautakunnan mielestä 
keskustelua asian tiimoilta 
tulee jatkaa. 

Valtuuston hyväksyi ti-
linpäätös- ja vastuuvapau-
den myöntämisen vuodelle 
2021 ja hallituksen esityk-
sen hankkia ICT tukipal-

velut 1.1.2023 alkaen Lapit 
Oy:ltä sekä talous-ja henki-
löstöhallinnon tukipalve-
lut 1.1.2023 alkaen Monetra 
Oulu Oy:ltä. Valtuusto hy-
väksyi Hilkka Parkkisen-
niemen eronpyynnön val-
tuuston toisen varajäsenen 
paikasta ja viranomaislau-
takunnan jäsenyydestä. Kat-
ri Virtanen esitti ja valtuus-
to hyväksyi Pekka Kinnusen 
Hilkka Parkkisenniemen ti-
lalle. Pekka Kinuselle ei täs-
sä kokouksessa valittu vielä 
varajäsentä.

Kolme  
valtuustoaloitetta
Kokouksen lopuksi kris-
tillisdemokraattien Ari-
Pekka Nieminen esitti 
kaksi valtuustoaloitetta. En-
simmäinen koski Pudasjär-
velle muuttaneiden huo-
mioimista valiokuntien 
jäsenten vuorokerroin käy-
tävillä henkilökohtaisilla 
tervehdyskäynneillä. Toi-
nen Niemisen aloite koski 
Kurenalan keskustaan pe-
rustettavista pienehköistä 
puistoista, esimerkiksi hyvä 
paikka keskuspuistoksi olisi 
torin alue. Perussuomalais-
ten Mirka Väyrynen esitti 
Perussuomalaisten aloitteen, 
jossa Pudasjärvi julistautuisi 
tuulivoimasta vapaaksi kau-
pungiksi. Hän perusteli hy-
vin seikkaperäisesti ja luo-
tettavasti Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä aloitteen. 
Valtuustokauden viimeinen 
kokous päättyi yhteiseen 
ruokailuun.

Ape NieminenKokoomuksen Katri Virtanen kommentoimassa vuoden 2021 henkilöstöraporttia. Etualalla 
perussuomalaisten Urpo Paavola

Kesän tyttö 
Merja Juutinen

TANSSEJA Pudasjärvellä

Iiläinen laulaja Merja Juu-
tinen on viihdyttänyt ja 
viihdyttää lavoilla tanssi-
kansaa. Sarapirtti on keik-
kapaikkana lauantaina 2.7. 
Laulu, musiikki ja tanssi 
ovat Merjalle tärkeitä ar-
voja. Perinteisen tanssi- ja 
iskelmämusiikin lisäksi la-
voilla taittuu tarvittaessa 
niin lattarit kuin rokimmat 
menot. Sitä soitetaan mitä 
yleisö pyytää! 

Merjalta on ilmesty-
nyt alkuvuodesta myös 
uusi sinkku, jossa on kak-
si ennen julkaisematonta 
kappaletta ja kaksi cover-
biisiä. Radioitten soittolis-
toilla nämä pyörivät kai-
ken aikaa. 

Merja esiintyy nel-
jän hengen kokoonpanol-
la, mutta hän tekee myös 
duokeikkaa nimellä Duo 
Merja Juutinen&Jari Väli-
aho. 

Merja Juutinen ja Sarapirt-
ti kutsuvat tanssikansaa 
pyörähtelemään perintei-
sen lomakuukauden alka-
jaisiksi.

Merjan musiikkia voi 
kuunnella suoratoistopal-
veluista, kuten YouTubes-
ta ja Spotifysta.

Kesän keikkakalenteri 
näyttää täydeltä ihan elo-
kuun alkuun saakka, jol-
loin Merja Juutinen tulee 
toisen kerran tanssitta-
maan väkeä Sarapirtille. 
TS

Iijokisoutu nostaa vesiemme 
arvokkaimman eläjän valoon
Pudasjärven Luonnonsuo-
jeluyhdistys ry:n järjestämä 
Iijokisoutu 3.-6.7. nostaa ve-
siemme arvokkaimman elä-
jän valoon. Iijokisoutu on 
ollut vaelluskalojen asial-
la vuodesta 1987 lähtien, 
kun Iijoki suojeltiin koskien-
suojelulailla. Nyt vaellus-
kalojen, lohen ja taimenen 
arvokas seuralainen, joki-
helmisimpukka eli raakku, 
pääsee Iijokisoudun mu-
kaan. Puolitoista vuotta sit-
ten Ympäristöministeriön 
julkaisema Suomen ensim-
mäinen raakun suojeluohjel-
ma painottaa raakkutiedon 
levittämistä niin, että eri toi-

mijat osaavat ottaa sen huo-
mioon ja raakun suojeluta-
so Suomessa voi parantua. 
Tietoa raakusta sekä sen ja 
vaelluskalojen yhteiselos-
ta kuullaan Iijokisoudussa, 
kun keskiviikkona 6.7. Ku-
ren koululla pidetään raak-
kuiltamat. Mukana tiedon 
levityksessä ovat myös Suo-
messa käynnissä olevat kan-
sainväliset raakkuhankkeet 
Salmus Kolarctic- hanke ja 
LIFE Revives, jonka toimet 
keskittyvät Iijoen alueelle. 
Kuressa voi esittää kaikkea 
raakkuun liittyviä kysymyk-
siä ja vastaukset saa asian-
tuntijoilta paikan päällä. 

Iijoen vesistö kuuluu 
Suomen merkittävimpiin jo-
kihelmisimpukan esiinty-
misalueisiin noin 30:lla eri 
raakkujoellaan. Iijokisou-
dun kolmen soutupäivän jo-
kaiselle päivälle Taivalkos-
ken Jokijärveltä Pudasjärven 
Kurkeen mahtuu myös Iijo-
keen laskevia raakkupuroja.

Pudasjärven luonnonsuo-
jeluyhdistyksessä iloitaan 
myös yhdistyksen puisten 
limisaumaveneiden pääse-
misestä UNESCOn aineet-
tomaan maailmanperintöön. 
Yhdistys hankki ensimmäi-
sen oman veneen Iijokisou-
tuun jo vuonna 1989. Kult-

PUDASJÄRVI 

94,6 
MHz

TAIVALKOSKI 

100,7 
MHz

SRK

kesäseuraradio 
Tarkempi aikataulu ja nettiradio: 

kesaseuraradio.fi

29.6.–8.8.2022 

tuuriperinnön suojelu on 
ollut osa Iijokisoutua jo 
1990-luvulta lähtien. Nytkin 
yhdistyksen tervatuilla maa-
ilmanperintöveneillä lähde-
tään kesäiselle jokiretkelle 
kahden koronavuositauon 
jälkeen. Soutupäällikkönä 
toimii Eero Moilanen. Iijoki-
soutu on rekisteröity tavara-
merkki.

Pirkko-Liisa Luhta
Pudasjärven lsy ry:n pj 
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Pe 8.7. klo 9-18 ja la 9.7. klo 9-16 torilla 

Markkinapäivinä 
pudasjärveläisissä 

yrityksissä monenlaisia 
markkinatarjouksia

 - kannattaa poiketa!

Pudasjärven 39. markkinat 2022 ohjelma:
Perjantai 8.7.
9.00  Markkinatori avataan, juontaja Martta Oinas-Panuma
9.30  Lasten ohjelmaa: Pressan Katti, Valto Savolainen
10.00  Avaus ja tervetuloa , Yrittäjien puheenjohtaja Heimo Turunen
       Kaupunginjohtaja Tomi Timonen
       Seurakunnan tervehdys, kirkkoherra Timo Liikanen
10.30  Pressan Katti,  Valto Savolainen
11.00  Juontajan haastatteluja
11.30  Musiikkia, Afrikan tähti & Armi Tenkula
12.00  Puhe, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien pj Jussi Riikonen 
12.30  Musiikkia, Afrikan tähti
13.30  Pressan Katti,  Valto Savolainen
14.30  Musiikkia, Afrikan tähti
15.00  Kaupungin teltalta eri toimijoiden esittelyä, juontajan johdolla
16.00  Musiikkia, Afrikan tähti 
18.00  markkinatori sulkeutuu
20.00  Markkinatanssit Jyrkkäkoski esiintyy Armi Tenkula&Afrikan tähti

Lauantai 9.7.
9.00  Markkinatori avautuu, juontaja Martta Oinas-Panuma
 -Musiikkia, Duo Marko Ylisirkka ja Markus Junttila 
10.00  paikallista ohjelmaa juontajan johdolla
 - Musiikkia, Duo Marko Ylisirkka ja Markus Junttila 
11.00  Markkinapuhe, kansanedustaja Juha Pylväs.
11.30  Musiikkia, Duo Marko Ylisirkka ja Markus Junttila 
12.00  Merkkihenkilön julkistaminen
12.30  Musiikkia, Vauhko Varsa yhtye
13.00  Markkinapuhe ,SY puheenjohtaja Petri Salminen
13.30  Musiikkia, Vauhko Varsa yhtye
14.00  Juontaja haastattelee myyjiä, markkinavieraita
14.30  Musiikkia, Vauhko Varsa
15.00  Markkina-arpajaiset, voittojen arpominen
16.00  Markkinatori sulkeutuu
Markkina-alueen kojujen purkaminen

Duo Marko Ylisirkka ja Markus Junttila 

Arpojen myyntiä markkinoilla

MUITA MUITA 
TAPAHTUMIA:TAPAHTUMIA:

Pe 8.7. klo 13 
PUDAS-KONE Oy:n 

perinteinen 
markkinahuutokauppa 

markkinatorin vieressä 
Pudas-Koneen varastolla.

TERVETULOA!

Juha Pylväs

Timo Liikanen

Jussi Riikonen

Pressan Katti Valto Savolainen

Martta Oinas-Panuma

Heimo Turunen

Tomi Timonen

Petri Salminen

Musiikkia Afrikan tähti & Armi Tenkula 

PUDASJÄRVEN PUDASJÄRVEN 
39. MARKKINAT39. MARKKINAT

Musiikkia Vauhko Varsa yhtye

ILMAINEN PÄÄSY! 

YRITTÄJIEN MARKKINA-ARVAT 
MYYNNISSÄ MARKKINOILLA

PALKINTOINA HIRSIAITTA, 
SOUTUVENE, MAASTOPYÖRÄ

Arpoja myynnissä etukäteen pudasjärvisissä liikkeissä. Arvan hinta 5 €. 
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Hampushalli rakennettiin kuntoon 
talkootyöllä Iinattijärvellä
Iinattijärvellä juhlittiin lau-
antaina 18.6. Iinattijärven 
Nuorisoseuran Hampushal-
lin avajaisia. Juhlaan osallis-
tui noin 60 henkeä. Tulokah-
vien jälkeen nuorisoseuran 
puheenjohtaja Ritva Kinnula 
lausui juhlavieraat tervetul-
leeksi sekä esitti seikkape-
räisen kertomuksen raken-
nushankkeen toteutuksesta. 
Selostusta elävöitti kuvin 
varustettu diaesitys. Poh-
jois-Pohjanmaan Nuoriso-
seurojen liiton puheenvuo-
ron käytti toiminnanjohtaja 
Timo Nevanperä ja kaupun-
gin tervehdyksen sekä onnit-
telut esitti kaupunginvaltuu-
tettu Sointu Veivo. Juhlassa 
kuultiin myös Taivalkosken 
Nuorisoseuran Flikkojen 
videotervehdys. Juhlivaa 
Nuorisoseuraa muistivat 
Pudasjärven kaupunki, Poh-
jois-Pohjanmaan Nuoriso-
seurojen Liitto Taivalkosken 
Nuorisoseura, Huttukylän 
Nuorisoseura, Pintamon Ky-
läseura, Iinattijärven kylä-
seura, ja Pudasjärveläinen 
-lehti. Juhlan jälkeen seura-
si avajaistanssit, jossa esiin-
tyi pudasjärveläislähtöinen 
tangoprinsessa Tiina Pitkä-
nen Sarmas yhtyeen kanssa. 
Tanssit saivat suuren suo-
sion, sillä lippuja myytiin 
207 kappaletta. Tanssiylei-
söltä tuli myönteistä palau-
tetta. Hiki virtasi ja järjes-
täjät lupasivat tehdä vielä 
töitä ilmanvaihdon lisäämi-
seksi. Anniskeluoikeuksin 
varustettu ravintola toimi 
niin sisällä, kuin ulkonakin. 
Monet muistelivat Hampus-
hallin tansseja vuosikymme-
niä sitten. Tanssiyleisöä oli 
runsaasti myös naapurikun-
nista. 

Iinattijärven Nuorisoseu-
ra haluaa välittää kiitokset 
paikallisille yrityksille, joi-
den kanssa rakennushan-
ketta on toteutettu; K-Rauta 
Pudasjärvi, Kontiotuote Oy 
ja Pudasjärven LVI- ja Rau-
tatarvike Oy. Suurin kiitos 
kuuluu tietenkin aktiivisille 

talkoolaisille ja muonittajil-
le, jotka ovat pitäneet huolta 
talkoolaisten ruokahuollos-
ta. Suuren kiitoksen ansait-
sevat myös rahoittajat Suo-
men Kotiseutuliitto yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan Nuo-
risoseurojen Liiton kanssa 
sekä Pudasjärven kaupunki. 

Rakennushanke 
on ollut valtaisa 
talkootyösuoritus 
Runsas lumikuorma romah-
dutti Hampushallin tans-
sisalin katon kevättalvel-
la 2015. Hallin romahdus 
oli kova isku nuorisoseuran 
toiminnalle, koska se lopetti 
hallin tanssi- sekä muun toi-
minnan. 

Rakennustyöt päästiin 
aloittamaan toukokuus-
sa 2019 perustusharkko-
jen valamisella vanhan hal-
lin laattaperustuksen päälle. 
Rungot rakennettiin ele-
mentteinä ensin maahan ja 

valmiit elementit ja katto-
tuolit nostettiin kesäkuun 
alussa paikoilleen puuta-
vara-auton nosturilla. Työt 
jatkuivat sitten aluskat-
teen laitolla sekä kattopel-
tien asennuksella. Uusi osa 
sai heinäkuussa uuden pel-
tikaton, Kurenalan koulul-
ta talkoilla puretut ikkunat 
seinille sekä päätyoven. Ah-
kerien talkoolaisten voimin 
uusi halliosa saatiin ulko-
puolisten töiden osalta val-
miiksi elokuun puolen välin 
jälkeen. Sisäpuolisten töiden 
osalta työt jatkuivat vielä pa-
rin koronavuoden ajan. Sei-
nät levytettiin, rakennettiin 
orkesterikoroke ja orkesterin 
taukotila.

Korjaamisen kustannuk-
set ovat olleet rakennustar-
vikkeiden osalta noin 35 000 
euroa. Avustuksia on saa-
tu Suomen Kotiseutuliitol-
ta ja Pudasjärven kaupungil-
ta. Talkootöiden rahallinen 
arvo on yhteensä noin 62 
000 euroa ja näin ollen koko 
hankkeen yhteenlaskettu 
arvo 96 500 euroa. 

Kahdet tanssit  
vielä tänä kesänä
Puheenjohtaja Kinnulan mu-
kaan nuorisoseura on loppu-
tulokseen erittäin tyytyväi-

nen ja olo on helpottunut. 
-Rakennushanke on ol-

lut valtaisa talkootyösuori-
tus kaikilta mukana olleil-
ta. Talkoisiin on osallistunut 
kyläläisiä, vapaa-ajanasuk-
kaita, eri alan koneyrittä-
jiä, tuttuja, tutun tuttuja ja 
Iinattijärveltä lähtöisin ole-

via henkilöitä mm. Kurenal-
ta, Oulusta, Taivalkoskelta. 
Ruokahuollosta on huoleh-
tinut muonitustoimikunta. 
Hauskaa on ollut ja yhtei-
sen tekemisen meininki tosi 
mahtava, kertoi Kinnula. 

Avajaistanssien jälkeen 
järjestetään kesän aika-

na vielä kahdet tanssit; lau-
antaina 9.7. esiintyjänä on 
Kake Randelin & Company 
ja lauantaina 13.8. esiinty-
jänä hyvää tanssimusiikkia 
soittava Napakymppi.

Heimo Turunen

Pintamon Kyläseurasta oli hyvä edustus avajaisjuhlassa ja 
seuran väki viihtyi myös avajaistansseissa. 

Kahvilassa palvelivat Laila Juurikka, Kerttu Haataja, Maarit 
Hallikainen ja Raija Lukkari. 

Avajaistanssien musiikista vastasi Tiina Pitkänen ja Sarmas -yhtye; vasemmalta kitara ja lau-
lu Jarmo Kuure, basso ja laulu Paavo Kokko, rummut Väinö Karjalainen, harmonikka Tero Vilp-
pola ja harmonikka Juha Miettinen. Yhtye on toiminut vuodesta 1969 lähtien, Sarmaksen ni-
mellä vuodesta 1974. 

Avajaistanssit saivat suuren suosion, lippuja myytiin yli 200 kappaletta. 

Juhlaohjelmaan kuului myös yhteislaulua. 

Hampushallilla on monipuolinen kalusto sekä myös astiasto erilaisten juhlien järjestämiseen.

Toiminnanjohtaja Timo Nevanperä Pohjois-Pohjanmaan Nuo-
risoseurojen liitto ja Iinattijärven Nuorisoseuran puheenjoh-
taja Ritva Kinnula. 
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Pudasjärven kehitysvam-
maisten tuki ry vietti läm-
pimässä illassa 21.6 ilois-
ta ja aitoa 50-vuotisjuhlaa. 
Paikalla oli runsaasti tuki 
ry:n jäseniä ja yhteistyö-
kumppaneita. Ohjelmallisen 
osuuden alussa Oulunkaa-
ri ja Pudasjärven kaupunki 
muistivat tervehdyksillä ja 
lahjoilla juhlivaa yhdistys-
tä. Kaarina Nevanperän oh-
jaamana teatteriryhmä esit-
ti ”Kyllä mummo maksaa” 
-näytelmän. Yleisö seurasi 
suurella mielenkiinnolla, mi-
ten mummolle lopulta käy, 
viekö hoitaja tai sukulainen 
kaikki säästöt? Näytelmän 
lopussa tapahtunut yllättä-
vä käänne ja oveluus pelas-
ti mummon valehoitajan ja 
sukulaisen metkuilta. Esiin-
tyjät saivat yleisöltä raiku-
vat aplodit ja iloiset hymyt. 
Näytelmässä esiintyivät He-
lena Yli-Pahkala, Jaana Mo-
sorin, Ulla Keskimmäinen, 
Mika Piri, Anja Ilves ja Kaa-
rina Nevanperä.

Helena Yli-Pahkala 
on perinnyt  
näyttelemisen
- Me olemme näytelleet tätä 

Vihdoin ja viimein päästiin juhlimaan!

Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry 50 v

suosittua ”Mummu”-näytel-
mää. Kesän aikanakin voisi 
näytellä, mutta me haluam-
me jo lomalle. Kyllä piti ry-
käistä pari kertaa, että oliko 
kaikki ihmiset tulleet meitä 
katsomaan!? Kyllä tämä on 
ihan mahtavaa, että he halu-
avat kuunnella meidän näy-
telmää. Syksyllä ehkä aloi-
tamme uuden näytelmän 
harjoittelemisen. Se on mu-
kavaa, kun on paljon yleisöä. 
Minun äiti ja kummisetä oli-
vat myös näyttelijöitä. Heil-

tä olen varmaan perinyt tä-
män halun näytellä. Monta 
kertaa olen meinannut lo-
pettaa tämän, mutta meidän 
ohjaaja Kaarina osaa niin 
kauniisti pyytää jatkamaan. 
Minä olen siihen siten sa-
nonut: ”Jospa minä vielä tä-
män vuoden olen mukana.” 
Kyllä kehitysvammaisten 
tuki ry on ansainnut juhla-
päivänsä, sanoi Yli-Pahkala.

Äidin ja pojan 
mietteet juhlasta
- On mukavaa, että tällainen 

juhla järjestettiin vihdoin, 
koska korona muutti mei-
dän kaikkien elämän. Minä-
kin odotin tätä juhlaa ja oh-
jelma on vaikuttanut ihan 
hyvältä. Minusta väkimää-
rän paljous oli yllätys. Minä 
tunnen jokaisen täällä ole-
van. Kesäterveisinä haluai-
sin sanoa, että toivottavasti 
tällaisia lempiviä hellepäi-
viä tulee lisää ja hyttyset sai-
sivat pysyä kurissa. Odotan, 
että loppuilta menee kaikil-
ta hyvin ja mukavasti. Kaik-
kein mukavinta tässä juh-
lassa on ollut nähdä kaikki 

ystävät tukiyhdistyksen tär-
keänä hetkenä, sanoi Teemu 
Timonen-Nissi.

- Päätettiin, että pide-
tään tässä kesänkorvalla jä-
senistölle nämä juhlat, kun 
emme voineet niitä viime 
joulukuussa pitää. Sääkin 
on suosinut meitä. Porukka 
on iloista ja on tosi mukava 
katsoa, kun porukka nauttii 
yhdessäolosta ja ohjelmasta. 
Väkimäärä oli odotettu, tie-
simme, että porukkaa tulee 
työkeskukselta, asumisyk-
siköistä ja on vanhempia ja 
yhteistyökumppaneita. Ar-

vioisin, että meitä on ollut il-
lassa lähemmäs sata. Kyllä 
on ollut hieno teatteriesitys, 
talentti-kilpailu ja lopuksi 
vielä tanssit Suopunki-yhtye 
tahdissa. Uskon, että mei-
dän porukka on tyytyväinen 
tähän iltaan, kommentoi tu-
kiyhdistyksen puheenjohta-
ja Sirpa Timonen-Nissi.

Ape Nieminen

Ohjaaja Virpi Ervasti voitti arvonnassa pääpalkinnon. Työkes-
kuksella Virpin tehtävänä on  ohjata asiakkaita tekstiilitöiden 
teossa ja muissakin toiminnoissa, missä ohjausta tarvitaan.

Syntymäpäiväjuhlat päättyivät tanssien Suopunki-yhtyeen tahdittamana.

”Kyllä mummu maksaa” –näytelmää seurattiin silmä tarkkana.

Pudasjärven kaupunki ja Oulunkaari toivat juhlaan terveh-
dyksensä. Oulunkaaren perhepalvelujohtaja Mirva Salmela, 
tukiyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Timonen-Nissi, palve-
lutuotantolautakunnan edustaja Sointu Veivo ja Pudasjärven 
kehitysvammaisten palveluiden vastaava ohjaaja Marja Loh-
vansuu. Kuva: Oulunkaari

Korpisen vesiosuuskunnan kokousuutisia
Korpisen Vesiosuuskun-
nan sääntömääräisessä 
vuosikokouksessa lauan-
taina 11.6. oli paikalla kah-
deksan osakasta. Yleinen 
hintojen nousu, tarvikkei-
den sekä palveluiden saa-
tavuus vaikuttavat suoraan 
myös pienten osuuskun-
tien toimintaan. Huolto-
kustannukset, viranomais-

maksut, vesianalyysit, 
lupakoulutukset, polttoai-
neet, tarvike- ja henkilöstö-
kulut nousevat tänä vuon-
na huomattavasti. Suunta 
tulee olemaan suurella to-
dennäköisyydellä sama tu-
levanakin vuonna. Perus-
maksu on ollut aiempina 
vuosina 50 euroa vuodes-
sa osuutta kohden. Osuus-

kunnan hallitus ehdotti ko-
rotusta maksuun. Vilkkaan 
keskustelun jälkeen ylei-
sessä kokouksessa osak-
kaat päättivät korottaa 
vuoden 2022 perusmaksua 
60 euroon. Perusmaksuil-
la on katettu osuuskunnan 
vuosittaisia kuluja. 

Tarjolla on myös osuus-
kunnan sihteerin pesti tu-

levan kauden alusta lähti-
en. Sihteerillä on hyvä olla 
riittävät taidot asiakirjahal-
linnassa, sähköisten pal-
veluiden käytössä, viran-
omaisyhteistyössä sekä 
vesilaitos- ja ympäristötek-
niikassa. Vesityökortti on 
pakollinen. Vesilaitoksia 
ja osuuskuntia koskevat 
lakipykälät täytyy tuntea. 

Sujuva yhteistyö eri toi-
mijoiden kanssa, paineen-
sietokyky ja useasti hyvin 
haastavat asiakaspalvelu-
tilanteet ovat ratkaisevia 
tekijöitä tehtävässä onnis-
tumisen kannalta. Raivaus-
sahan ja moottorisahan 
käyttötaidot ovat tarpeen 
huoltotöissä, jotka vaati-
vat hyvää fyysistä kuntoa. 

Työt sijoittuvat lähinnä il-
toihin ja viikonloppuihin. 
Päivisin palkkatyössä käy-
vä joutuu myös käyttä-
mään muutamia vapaapäi-
viä vuodessa osuuskunnan 
asioiden hoitoon. 

Sihteeri
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Ekologinen lämmitysjärjestelmä

Urpo Uusi-Illikaisen van-
hemmat rakensivat hirsisen 
pirtin vuonna 1925 Livojoen 
rantamille. Talossa oli tuvan 
lisäksi keittiö, makuuhuone, 
porstua ja ulkoeteinen. Van-
hemmat viljelivät ja hoitivat 
karjaa. Vanhan talon viereen 
nousi uusi talo 1950-luvul-
la, johon asennettiin vesikes-
kuslämmitys. Paavo, Aale ja 
Urpo perustivat putkifirman 
1960-luvun alkupuolella, kun 
keskuslämmitys alkoi yleis-
tyä kovaa vauhtia. Uusi-Illi-
kaisten firma tuli monelle pu-
dasjärviselle tutuksi. 

- Kerran aloin miettimään, 
että mitä näille tähteeksi jään-
neille keskuslämmityspatte-
reille olisi tehtävä? Meidän 
firman varaston ovi oli teh-
ty raudasta. Muistan, että sii-
hen oli aurinkoisena päivä-
nä mahdoton koskea. Oli se 

niin kuuma. Siitä sain ajatuk-
sen, että lämpö pitäisi joten-
kin ottaa talteen ja hyödyn-
tää sitä. Alkoi kypsyä ajatus 
oman lämmitysjärjestelmän 
luomisesta kotiini. Minulla 
oli osaamista tekniikan suh-
teen ja tiesin, miten lämmi-
tysputkisto pitää rakentaa, 
kertoi Urpo.

Urpo kertoi, että on asu-
nut lähes koko elämänsä syn-
tymäkodissaan, Naavalas-
sa. Hyvällä syyllä voidaan 
sanoa, että Urpo oli aikaan-
sa edellä rakentaessaan kier-
rätysmateriaaleista oman 
ekologisen lämmitysjärjes-
telmänsä. Vuonna 1981 hän 
toteutti suunnitelmansa, jos-
sa Naavalan talon lämmitys 
ja käyttövesi lämpiävät au-
ringolla. Urpo kertoi olevan-
sa lämmitysjärjestelmäänsä 
erittäin tyytyväinen, koska 

investointi on maksanut it-
sensä monta kertaa takaisin. 
Hän ei ole vielä tavannut 
toista samantyyppistä ratkai-
sua, ainakaan Pudasjärvel-
lä. Noin 20 neliömetriä käsit-
tävän patteriston suojana on 
lasikate, joka estää lämmön 
haihtumisen taivaan tuuliin.

- Aurinko lämmittää ulko-
na olevan 20 neliömetriä kä-
sittävän patteriston ja niis-
sä olevan pakkasnesteen, 
joka virtaa lämmönvaihti-
meen, joka puolestaan läm-
mittää varaajassa olevan ve-
den. Vesi lähtee pattereissa 
kiertoon, joka antaa lämpöä 

huoneisiin ja lämmittää sa-
malla käyttöveden. Lämmi-
tyssysteemi on jatkuvassa 
valmiustilassa läpi vuoden, 
se toimii automaattisesti. Ke-
väällä aurinko herättää sys-
teemin käyntiin helmikuun 
loppu puolella. Joskus varaa-
jan mittari on näyttänyt vielä 

60 astetta lokakuun lopulla. 
Maksimissaan varaajan läm-
pötila on käynyt 85 astees-
sa. Kaikki riippuu auringon 
paisteesta. Talvella kiinteistö 
lämpiää puilla, kertoi Urpo.

Ape Nieminen

Rajalan taloon asennettiin ensimmäisenä vesikeskuslämmi-
tys ja toisena Naavalan uuteen taloon Livon kylällä 1950-lu-
vulla.

Urpo kertoi olevansa tyytyväinen aurinkolämmitysjärjestelmäänsä. Se n huoleton, koska automatiikka hoitaa kaiken.

Tuulivoimasta meneillään olevasta 
selvityksestä esittely- ja keskustelutilaisuus
Pudasjärven kaupunki järjes-
ti keskiviikkona 15.6. Pirtissä 
Pudasjärven tuulivoimasel-
vityksestä esittely- ja keskus-
telutilaisuuden, jossa esitel-
tiin tuulivoiman sijoittumista 
rajoittavia tekijöitä, kuten 
asutus, luontoarvot, arvok-
kaat maisemat, kulttuuriym-
päristöt ja geologiset kohteet. 
Kerrottiin myös tuulivoima-
selvityksen tavoitteita ja jat-
kotoimenpiteiden alustavaa 
aikataulua. Tilaisuudessa ke-

rättiin myös kaupunkilaisten 
näkemyksiä tuulivoimaan 
liittyen ja keräämistä jatke-
taankin. 

Tilaisuuden avasi kau-
pungin tekninen johtaja Jan-
ne Karhu, joka kertoi tuuli-
voiman olevan Pudasjärvellä 
uusi asia. 

-Kaupunki on tilannut 
Sweco Oy:ltä selvityksen Pu-
dasjärven paikallisesta tuu-
livoimapotentiaalista, sovel-
tuvista alueista sekä hyvistä 

menettelytavoista tuulivoi-
mahankkeiden kehityksestä. 

Aikaisemmin ei Karhun 
mukaan ole tällaista selvitys-
tä Pudasjärvellä tehty. Sel-
vityksen tekeminen on tällä 
hetkellä alkuvaiheessa. 

Kaupungissa meneillään 
olevia ja suunniteltuja tuu-
livoimatuotannon ja -hank-
keiden nykytilaa selvittivät 
Sweco Oy:sta suunnittelija 
Mikko Autio ja kaavasuun-
nittelija Jaakko Raunio. He 

Tuulivoiman nykytilannetta Pudasjärvellä selvittivät suunnittelija Mikko Autio ja kaavasuun-
nittelija Jaakko Raunio Sweco Oy:stä. Kaupungin edustajina tilaisuutta olivat järjestämässä 
maankäyttöinsinööri Markku Mattinen ja tekninen johtaja Janne Karhu. 

Tuulivoimasta kiinnostuneita osallistujia oli paikanpäällä Pirtissä ja sekä teams-yhteyden 
päässä etänä. 

kertoivat Metsähallituk-
sen käynnistämään Tolpan-
vaaran tuulipuistoon ole-
van rakenteilla 22 voimalaa 
ja valmistuvat ensi vuon-
na. Vireillä ovat Yhteistuu-
len Pärjä ja Kivarin -alueel-
le maksimissaan 65 voimalan 
hanke. Esisuunnittelussa on 
tuulivoimalahankkeita Uo-
levinsuo-Vilmivaaraan, Lie-
kokylä-Ruonansuo-Puoli-
välinsuolle, Aittovaaraan, 
Tynnyrinkorpi-Mustasuo-
Sarvisuolle, Suoperänvaa-
raan ja Kangasvaaraan. 

Esityksen lopuksi keskus-
teltiin yleisesti tuulivoimas-
ta ja sen soveltuvuudesta Pu-
dasjärvelle ja kaupungin eri 

osiin. Keskustelu oli järjes-
täjien mukaan erittäin hy-
vää ja vilkastakin. Puheen-
vuoroja käyttivät sopivasti 
niin myönteisesti kuin kriit-
tisestikin suhtautuvat, mut-
ta enimmäkseen tilaisuuden 
ilmapiiri ja keskustelu oli 
tuulivoimamyönteistä. Tär-
keintä puheenvuorojen pe-
rusteella on, että tuulivoimaa 
sijoitetaan harkitusti sellai-
siin paikkoihin, joissa haittaa 
siitä on mahdollisimman vä-
hän. Ei siis asutuksen tai tär-
keiden luonto-, matkailu- ja 
maisemakohteiden läheisyy-
teen. Tuulivoimaselvityksen 
todettiin olevan erittäin tar-
peellista tehdä tässä vaihees-

sa, jotta hankkeita ei sijoite-
ta sattumanvaraisesti ympäri 
kaupunkia. Kiinteistövero- 
ja maanvuokratulot ovat tär-
keitä kaupungille ja maan-
omistajille. Pudasjärvelle 
tulevia työllisyys- ja muita 
hyötyjä tulisi pyrkiä maksi-
moimaan. Melu- ja maisema-
haitoista keskusteltiin myös: 
kokemukset haitoista vaih-
telivat paikasta ja henkilöstä 
riippuen. 

Palautetta voi edelleen an-
taa ja sidosryhmätapaamisia 
jatketaan elokuussa. Selvitys-
työn valmistumisvaiheessa 
järjestetään vielä yksi yleisö-
tilaisuus.

Heimo Turunen
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Zacharias (Sakari) Topelius kirjoitti ”Maamme”-kir-
jassaan vuonna 1875:
”Tiedonhaluisena ja hyväpäisenä savolainen on sivis-
tyneimpiä maakansassa.” 
Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimittama 
I(Valitut Palat / CII Suomi Oy 2015) esittelee maakun-
tiamme huumorin keinoin. Savolaisten motto on: ”En 
oo puolesta enkä vastaan, mieluumminnii päenvas-
ton”. 

”Komiat, reirut ja lupsakkaat”-kirjan mukaan savolais-
ten mielestä yksisanainen – tai peräti yksitavuinen – vas-
taus on kerta kaikkiaan töykeää käytöstä. Savolainen on 
loppujen lopuksi varsin varovainen, ja se, mikä muissa 
näyttää kieroilulta ja vetkuttelulta, onkin vain eräänlais-
ta diplomatiaa. Sen sijaan, että sanoisi suoraan ja jyrkästi 
mielipiteensä, savolainen ilmaisee itseään kautta rantain. 
Erityisen vaikeaa savolaisen on sanoa ”ei”. Mahdollista 
konfliktia pyritään välttämään loppuun asti: ”suattaapi 
olla, vuan saattaapi olla olemattaki”.    
Silloinkin kun savolainen pyytää jotain (vaikkapa palaut-
tamaan lainaamansa kirjan) – omasta mielestään selvin 
sanoin– lopputulos ei kuulosta kovin jyrkältä: ”Älä mit-
tää paineita ota, eikä tuolla niin mikkää hirmukiirekkää ole, 
mutta olis kyllä mukava jos voisit pallauttaa sen kirjan iha 
vaikka kohtapuolin.”  

 * * *
Savolaisakka meni valokuvaajalle. Valokuvaaja: – Ote-
taanko rintakuva?
– Saeshan tuo piäkii olla mukana, tuumasi akka.

* * *                                              
Kuopion Suojeluskunnan Laulajat oli Harjulassa, kau-
pungin kunnalliskodissa tavanmukaisella jouluterveh-
dyksellä. Oli laulettu ja sitten hajaannuttu mikä minne-
kin. Halos-Emppu meni mummon luo ja kysäisi:
– No mittees mummo laolusta sannoo? 
– Siinähän tuo mänj muuv vaevan ohella.

* * *
Jahvetti oli ollut monta kuukautta tupakkalakossa, mut-
ta sitten aloitti kuitenkin taas tupruttelemisen. Kun muut 
kyselivät, miksi Jahvetti oli jälleen aloittanut polttamisen, 
tämä vastasi: – En tuota kehanna ennee tuttuva miestä 
kiusata.

* * *
Keski-ikäinen nainen katseli itseään peilistä ja huokai-
li miehelleen: – Voe miten minnäe oon vanhentunu. On 
tullu ryppyjä, jenkkakahvoja ja tukkakii on harmoo. Tok-
ko sinäkää ennee niät minussa kehumisen arvosta)
– Aenakii sinulla on kohtalasen hyvä näkö.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Stop”-merkki savoksi: 
”Pyssäätä”!

Kaksi kokenutta alan-
sa vahvaa osaajaa Suomen 
Keskusvaraamo ja Mar-
keting & Communication 
Group Marco Oy aloitta-
vat yhteistyön, jossa tavoit-
teena on luoda tapahtuma-
vieraille ainutlaatuisia ja 
erinomaisesti järjestettyjä 
tapahtumakokonaisuuksia 
Kalajoen alueelle. Keskus-
varaamon ja Marco Grou-
pin solmima sopimus pitää 
sisällään myös Iso-Syötteen 
ja siellä sijaitsevan Lumi-
Areenan tapahtumatoimin-
nan kehittämisen. 

Tapahtumien toteutta-
minen on monitasoista ja 
vaativaa toimintaa, jossa 
satojen yksityiskohtien on 
osuttava saumattomasti yh-
teen toistensa kanssa. Vain 
silloin syntyy tapahtuma-
vieraan kokemukseen po-
sitiivinen tunne ja olo, että 
omaa aikaa kannatti käyt-
tää juuri tähän tapahtu-
maan. Osansa tapahtumien 
suunnittelussa ja tuotan-
nossa saavat niin tilat, oh-
jelma, tapahtumatekniikka, 
tarjoilut kuin majoitukset. 

-Tällä kokonaisuudel-
la voimme luottaa, että ta-
pahtumavieraat saavat 
ehjän paketin suunnitte-
lusta toteutukseen sisäl-
täen myös majoitukset ja 
oheisohjelmat, toteaa Mar-

Suomen Keskusvaraamo ja Marco Group 
vahvistamaan tapahtumatoimintaa

Minna Salin-Kivimäki. Kuva 
Marco Group. Paula Palola, kuva Markku Jokela. 

Kivijärven veistokilpailun voittaja Ulla Haglund yhdessä veis-
tokurssin vetäjän Kari Tykkyläisen kanssa. 

Moottorisaha pärissyt ahkeraan 
Tykkyläisen veistokursseilla

Kolme viikkoa moottorisa-
hojen pärinää alkaa jo suris-
ta korvien välissä. Ensin oli 
naisille tarkoitettu moottori-
sahaveistokurssi omalla ky-
lällä Siurualla, siitä päivän 
viiveellä Yli-Iin Kierikis-
sä toistakymmentä aloitte-
levaa veistäjää ja kahden 
päivän päästä veistettiin jo 
suomenmestareiden kans-
sa kilpaa Kivijärvellä Kes-
ki-Suomessa. Kivijärvi on 
kunnostautunut tekemällä 
keskelle kuntaa veistospuis-

ton kirsikkapuineen, jossa 
on esteettömille tehty polut 
katselemista varten. Suosit-
telen lomamatkan suuntaus-
ta etelään Kivijärven kautta. 
En ole kovinkaan innostu-
nut vetämään tänä kesänä 
Stiiliä käyntiin, ellei vaimo-
väki saa taas jotain halko-
hommia päähänsä. Keikkail-
laan ja vietetään juhannusta 
omassa saaressa Joutsassa. 
Syksyllä jatketaan Ikosen-
niemellä naisveistäjien kans-
sa. KT

Veistopölkyn nostoa Kierikissä. 

co Groupin toimitusjohtaja 
Minna Salin-Kivimäki. Hä-
nen mukaansa Keskusva-
raamon pitkäjänteinen työ 
majoituspalveluissa ja laa-
ja valikoima erilaisia ma-
joitusvaihtoehtoja tarjoaa 
Kalajoella erinomaiset edel-
lytykset pienistä jopa muu-
taman tuhannen tapahtu-
mavieraan toteutuksiin.  

Keskusvaraamon toimi-
tusjohtaja Paula Palola on 
innoissaan uudesta yhteis-
työkumppanista. – Marco 
Groupin yrittäjien yhteen-
sä yli 30 vuoden kokemus 
tapahtumien suunnittelus-
ta ja erilaisista toteutuksissa 
tarjoaa mahdollisuuden to-
teuttaa Kalajoelle jotain ai-
van uutta. Kotimaan mat-

kailun lisääntyminen sekä 
ympärivuotisuus antavat 
huikeat mahdollisuudet 
yhdessä alueen tapahtu-
mien kehittämiseen, Palo-
la jatkaa. 

Suomen Keskusvaraamo 
Oy toimii Kalajoella, Syöt-
teellä, Rokualla ja Sydän-
suomessa välittäen keskite-
tysti majoitus-, ravintola- ja 
aktiviteettitarjontaa asiak-
kailleen tarjoten näin elä-
myksiä ja kokemuksia ym-
päri vuoden. Vuonna 2021 
Keskusvaraamon kaut-
ta myytiin 18 400 majoi-
tusyötä. Odotettavissa on, 
kun vakiintuneet ja myös 
uudet tapahtumat saavat 
pandemian jälkeen jälleen 
jalansijaa, tulee määrä ole-

maan lähitulevaisuudessa 
paljon enemmän. 

Marketing & Commu-
nication Group Marco Oy 
on valtakunnallinen tapah-
tumamarkkinointiin eri-
koistunut toimija, jonka 
palvelut koostuvat sekä ta-
pahtumien suunnittelupal-
velusta että tapahtumatuo-
tannoista. Marco Groupin 
kautta on toteutettu muu-
taman hengen ylemmän 
johdon neuvottelupäivistä 
tuhansien osallistujien hen-
kilöstötapahtumiin ja semi-
naareihin.

Suomen Keskusvaraamo 
tiedotus 

Pudasjärveläislähtöi-
nen, Kempeleessä asuva, 
14-vuotias Joakim Tolonen 
saalisti virvelillä 11,5 ki-
lon hauen Kollajalla. Hau-
ki tarttui itsetehtyyn vaap-
puun, johon kuviot oli 
tehty käsivaraisesti tussil-
la. Nuori kalastuksenhar-
rastaja kiertää virvelöimäs-
sä Kollajan lisäksi Oulun 
alueen vesistöissä. Joakim 
on harrastanut onkimis-
ta neljävuotiaasta lähtien. 

Virvelillä 
suuri hauki nuorelle 

kalastajalle

Hän harrastaa myös per-
honkudontaa. 

Heimo Turunen, kuva 
Simo Tolonen
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

ota yhteyttä!ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P P Metsäveroilmoitukset
P P Ojitus
P P Nuoren metsän hoito
P P Kemeratuet
P P Taimet ja siemenet

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

FYSIOTERAPIAPALVELU

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, 
liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

Puutarhajäte
Voit tuoda Pudasjärven  
siirtokuormausalueelle maksutta  
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai
lajitteluopas.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

Iijoen Tanssijat järjesti Naa-
purivaaran Huvikeskuksel-
le Sotkamoon onnistuneen 
tanssireissun lauantaina 
21.5. Mukana oli 26 inno-
kasta tanssijaa. Menomat-
kalla Tuula järjesti arpajais-
ohjelmaa ja Heimo kertoi 
Naapurivaaran panosta-
neen asiakkaiden palveluun 
ja viihtyvyyteen. Paikka on-
kin noussut Suomen suosi-

tuimmaksi talkoilla hoide-
tuksi tanssipaikaksi, jossa 
käy vuosittain noin 40 000 
asiakasta. Naapurivaaralla 
toivotti matkalaiset terve-
tulleeksi Maija Granqvist ja 
jakoi tanssiliput. 

Esiintyjinä olivat Juha 
Hautaluoma ja Tähtivyö 
sekä tangoprinsessa Virpi 
Piippo ja Roulette -orkeste-
ri. Koko illan ajan oli hyvä 

meininki. Tanssia sai kah-
dessa eri tanssisalissa ja li-
säksi koko illan pyöri kara-
oke ravintolan viereisessä 
tilassa. Paluumatkalla esi-
tettiin toiveita syksyn tans-
sireissusta Saarenkylän 
Nuorisoseuralle Rovanie-
melle. Pudasjärvelle palail-
tiin kello kolmen jälkeen. 
HT

Tanssireissu Naapurivaaran 
Huvikeskukselle

Ennen tanssisalille menoa kokoonnuttiin ryhmäkuvaan.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMIS-
TO JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Tuomo Määttä 0400 658 877, 93350 Jaurakkajärvi               
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Erkkilä Janne  010 257 1901 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)  
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Maailman nykyinen tilanne 
aiheutti huolta Pikkujuhannuksessa

Perussuomalaiset vietti-
vät 18.6. perinteistä pik-
kujuhannusta Rajamaan 
rannassa. Kahden vuoden 
koronakurimuksen jäl-
keen porukka oli hyvillä 
mielin mukana vähintään 
yhtä suurella joukolla kuin 
kaksi vuotta sitten. Sää oli 
mitä mainioin. Makkarat ja 
letut tekivät kauppansa.

Piirin terveiset toi pu-
heenjohtaja Ahti Moilanen. 
Hän kertoi piirin ajankoh-

taisista asioista, mm.  tu-
leviin eduskuntavaaleihin 
valmistautumisesta.

Sen sijaan nykyinen 
maailmantilanne aiheut-
ti keskusteluissa huolta. 
Venäjän raakalaismainen 
hyökkäys Ukrainaan ja sii-
tä aiheutuneet seuraukset 
tuntuvat kaikkien kukka-
roissa. Polttoaineen ennä-
tyskorkea hinta rajoittaa 
pienituloisten, varsinkin 
eläkeläisten liikkumista. 

Osasyynä on hallituksen 
yltiöpäinen ilmastopoli-
tiikka. Onhan polttoaineen 
hinnoista 70 prosenttia ve-
roa. Sen seuraukset alka-
vat jo näkyä. Saisiko sos-
sun luukulta liikkumiseen 
tukea, niin kuin valtiova-
rainministeri eduskunnas-
sa kehotti toimimaan?

Todettiin, että kolme 
metsäkoneyritystä on jo 
lopettanut ja yksi kuor-
ma-autoyritys. Jo aiem-

min lukuisat turveyrityk-
set ovat lyöneet hanskat 
tiskiin, mikä on merkin-
nyt kymmenien nuorten 
kesätyömahdollisuuksien 
poistumista. Monia lypsy-
karjatiloja on lopettamassa 
toimintaansa.

Ruoan hinta puhut-
ti. Pienituloisten eläke-
läisten asema ei ole ol-
lut hyvä ennenkään, 
mutta ruoan hinnan voi-
makas nousu pakottaa 

muista hyödykkeistä, ku-
ten lääkkeistä luopumis-
ta. Samaan aikaan lääkä-
riin pääsyn viivästyminen 
niittänee kyseenalaista sa-
toa tulevaisuudessa. Työ-
terveyshuoltoon pääsy on 
vielä heikompaa. Lääkä-
reitä sinne ei ole. Tulevai-
suus huoletti vielä enem-
män hyvinvointialueisiin 
siirryttäessä. Ainoa seikka, 
mitä valtioneuvostossa on 
päätetty, on valtuutettu-

jen 5000 euron luottamus-
miespalkkio.

Todettiin, että tulevis-
sa eduskuntavaaleissa on 
suunnan käännyttävä, 
muuten hukka perii.

Hannu Nissi
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LIPPUVARAUKSET JA 
LISÄTIEDOT: 
0400 670 430

taivalkoskennayttamo@gmail.com

MUUT ESITYKSET:
Ke  6.7.  klo 19.00
To  7.7.  klo 19.00
Pe  8.7.  klo 19.00
Su  10.7.  klo 18.00
Ke  13.7.  klo 19.00
Su  17.7.  klo 13.00
Ti  19.7.  klo 19.00
Pe 22.7.  klo 19.00
La  23.7.  klo 13.00
Su  24.7.  klo 16.00
Ti  26.7.  klo 19.00
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 13.00
Su  31.7.  klo 13.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ
HERKONMÄEN KESÄTEATTERILLA

WWW. TAIVALKOSKENTEATTERI.FI

NÄYTELMÄN OIKEUKSIA VALVOO 
SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJOIDEN LIITTO

OHJAUS JA SOVITUS NÄYTTÄMÖLLE 
AIMO HILTUNEN
KÄSIKIRJOITUS 

NEIL HARDWICK JA JUSSI TUOMINEN
SOVITUS 

ANTTI VIITAMÄKI

Taivalkosken näyttämö
@taivalkoskennayttamo

JV 3 SNS
Lippu 15 €, käteismaksu
Tulossa la 16.7. Teuvo Vuoti ja Captain.  

SarapirtilläSarapirtillä  TANSSITTANSSIT

Tervetuloa!Tervetuloa!

os. Sarakyläntie 4661
La 2.7. klo 21–00.30  
TANSSITTAATANSSITTAA

MERJA MERJA 
JUUTINEN JUUTINEN 

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

Lippu 15€. 
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet Pintamon kyläseura

TULOSSA: la 16.7. 
Kuunhopea & Sari Koivikko

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
TanssiTTaaTanssiTTaa

Hannu Hannu 
HauTaniemiHauTaniemi

 la 2.7. klo 20-24

KaraoKe KaraoKe liiTerissäliiTerissä  

kyläbaari

Tervetuloa 
laulamaan 
karaokea!

avoinna 
perjantaisin 

klo 21 alkaen

MUUTOKSIA KAUPUNGIN  
PALVELUIDEN AUKIOLOAJOISSA 
KESÄAIKANA 
Osa Pudasjärven kaupungin palveluista sulkeutuu 
kesälomien ajaksi.

KAUPUNGINTALON PALVELUT 
- Keskustoimisto ja kirjaamo  

ovat suljettuna 11.7.-22.7.
- Rakennusvalvonta on suljettuna 18.7.-12.8.

HIRSIKUNNAAN PALVELUT
-Monikulttuuriset palvelut suljettuna 11.7.-14.7.

MUUT KAUPUNGIN YKSIKÖT
- Uimahalli Puikkari on suljettuna 23.6.-31.7.
- Kirjastossa kesäaukioloajat 30.5.-28.8.,  

Kirjastoauto Iso Karhu on kesätauolla 4.7.-31.7.

Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu ja puhelin-
vaihde palvelevat normaalisti Hyvän olon keskus 
Pirtissä, osoitteessa Varsitie 1. Asiakaspalvelu on 
avoinna ma-pe 8-16 ja juhlapyhien aattoina 8-15. 
Puh. 040 826 6417. Asiakaspalvelussa voit asioida il-
man ajanvarausta. 
Huomioithan, että muissa palveluissa asioidessasi 
tarvitset ajanvarauksen. Ajan voit varata suoraan 
siltä henkilöltä, jota asiasi koskee. Kaupungin työn-
tekijöiden yhteystiedot löydät kaupungin web-si-
vuilta osoitteesta www.pudasjärvi.fi /yhteystiedot. 
Koronarajoituksiin ja suosituksiin liittyen nouda-
tamme asioinnissa voimassa olevia THL:n, Työter-
veyslaitoksen ja alueellisen koordinaatioryhmän 
suosituksia.
Pudasjärven kaupungin henkilöstö toivottaa kaikille 
oikein hyvää kesää!

PUDASJARVI.FI

Koskenhovilla 
su 3.7.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N 

TEATTERIRETKI
Sunnuntaina 17.7.2022 Suomussalmelle, 

Kunnon ihminen -näytökseen.
Lähtö: Oikopolun pysäkiltä klo 10.15.

Hinta: jäsen 30€, ei jäsen 35€ (mieluiten tasaraha).
Sisältää matkan ja lipun sekä ruokailun Ämmän 

Herkkusuun ravintolassa.
Ilmoittautumiset 10.7.2022 mennessä Jukalle 

puh. 040 517 5266 (myös tekstiviestillä).

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lämpimästi tervetuloa!

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin ,ettei se jää turhaksi. armon niin ,ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

Kaita-ahon vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS 

pe 15.7.2022 klo 18.00 Timo Ahosella, 
Ritolammentie 165. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Paikalla Slatek Oy:n Arto Kammonen kertomassa 

pumppaamon tekniikan nykyaikaistamisesta. 
Tervetuloa! Hallitus

MUSIIKKIKESÄ 2022 PUDASJÄRVEN 
KESÄISELLÄ TORILLA

- s a t o i  t a i  p a i s t o i  - 
 

To 7.7 klo 11.00
Iin laulupelimannit

LAULAA JA LAULATTAA

To 14.7  klo 11.00
Peltokurki Duo
LAULAA JA LAULATTAA

To 21.7. klo 11.00
Suopunki yhtye

LAULAMME YHDESSÄ
 

To 28.7. klo 11.00
Duo Aino & Aleksi

LAULAA JA LAULATTAA

Lämpimästi tervetuloa nauttimaan musiikista 
ja leppoisasta yhdessäolosta!

Kesätorin musiikkitapahtumien 
yhteydessä kyläseuran 

PERÄKÄRRYKIRPPIS! 
T E A T T E R I R E T K I     

Taivalkoskelle Herkonmäen kesäteatteriin la 23.7. 
Tankki täyteen maallamuuttajat -näytökseen.  

Omavastuuosuus jäseniltä 20€/hlö ja  
ei jäseniltä 30€/hlö (sis. matkat, pääsyliput sekä  

pullakahvit). Arpajaiset linja-autossa.

Pudasjärven 
Invalidit ry:n ja 

Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistys ry:n yhteinen 

Ilmoittautumiset 17.7. mennessä  
puh. 045 120 2185 / Maija-Liisa (Invalidit) tai  

Leena 050 559 9066 (Sydänyhdistys).   
Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 11.

ps. Sydänyhdistyksen aiemmin ilmoitettu  
retki 10.7. siirretty 23.7.  

Aiemmin ilmoittautumiset otetaan huomioon. 
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Pohjantähti-Games 2022

Sammary Cherotich teki uuden Suojalinnan ennätyksen

Pudasjärven Urheilijat jär-
jestivät perinteiset Pohjan-
tähti-Games yleisurheilu-
kilpailut 23.6 Suojalinnan 
urheilukentällä. Pudasjär-
ven kaupungin tekninen joh-
taja Janne Karhu toivotti ur-
heilijat ja yleisön lämpimästi 
tervetulleeksi Pudasjärvelle. 
Hän kiitti kaupungin puo-
lesta Pudasjärven Urheili-
joita, talkoolaisia ja yhteis-
työkumppaneita kilpailujen 
järjestämisestä. Tapahtuma 
on vuodesta toiseen hieno 
osoitus järjestävän tahon in-
tohimosta yleisurheiluun ja 

kilpailutoimintaan. Lopuk-
si Karhu toivotti kaikille kil-
pailijoille reilua kilpailua ja 
onnistumisen elämyksiä.

Vapaaehtoisia  
toimitsijoita  
tarvitaan
Pohjantähti-Games yleisur-
heilukilpailuja on järjestet-
ty vuodesta 1985. Joka vuosi 
tarvitaan kymmeniä talkoo-
laisia erilaisiin tehtäviin, jot-
ta kilpailu saadaan järjestet-
tyä turvallisesti ja jouhevasti. 
Kirsi Hahnelan ja Kirsi Ala-

häivälän tehtävänä oli huo-
lehtia palkintopöydästä. 
Alahäivälä laski, että eri sar-
joja olevan 42 ja kun kolme 
parasta palkitaan, pöydäl-
lä pitäisi olla 126 pystiä tai 
pokaalia. Aikuisille jaettiin 
pokaalien lisäksi laadukkai-
ta tavarapalkintoja. Tärkeää 
tehtävää hoitivat myös maa-
liviivan luona tarkkaavai-
set ajanottajat. Ensimmäistä 
kertaa toimitsijakorokkeella 
istui Mikko Puominen.

- Lähtöhetkellä täytyy 
keskittyä siihen, että näkee 
lähtölaukaisun välähdyksen 
ja sitten vain katse maalivii-
valle, milloin oma juoksi-
ja tulee maaliin. Tehtävä si-
nänsä ei ole vaikea. Kellon 
käyttö on helppoa, mutta 
tarkkana täytyy olla kellon 
starttaamisessa ja pysäyttä-
misessä, sanoi Puominen.

- En paljoa ehtinyt kiso-
ja seuraamaan, kun olin en-
simmäistä kertaa ottamas-
sa tuulimittarilukemia. 
Mielenkiintoinen homma. 
Kun juoksijat lähtivät juok-
semaan, painoin nappia ja 
välitin tiedon muille toimit-
sijoille. Maksimi tuulenno-
peus oli yli 5 metriä sekun-
nissa ja alimmillaan se oli 
0.9, kertoi Kauko Tervonen.

Urheilijatkin ovat 
ihmisiä – aina ei 
voi onnistua
Saloisten Salamaa edusta-
va Olavi Roivainen osallis-
tui miesten seiväskilpailuun. 
Hän kertoi, että sivutuu-
li ei ole paras mahdollinen 
sää seiväshyppyyn. Tuu-
len suuntaa ja puuskia täy-
tyy seurata kilpailun aikana. 
66-vuotiaalla Roivaisella on 
10-ottelutausta, jossa yhtenä 
lajina on seiväshyppy. 

- Seiväshyppy on tekniik-
kalaji. Kun saa juoksun on-
nistumaan hyvin seivästä 
vasten, niin että hyppy läh-
tee hyvin, niin on se mu-
kavantuntuista lentää. On-
nistumisen kokemus antaa 
virtaa. Euroopan mestaruus 
kisoissa Portugalin Bragassa 
voitin maaliskuussa prons-
sia miesten 65-sarjassa. Pu-
dasjärvellä Ronkainen si-
joittui neljänneksi tuloksella 
290. Seiväskisan voitti Raa-
hen Vesaa edustava Juu-
so Tornberg tuloksella 430. 
Naisten seiväshypyn voit-
ti Veitsiluodon Kisaveikko-
ja edustava Olivia Härkönen 
tuloksella 350. Miesten kie-
konheiton voitti ensimmäis-
tä vuottaan Pudasjärven 
Urheilijoita edustava Antti 
Pränni tuloksella 50.33.  

- Tämä oli ensimmäinen 
kisa tälle kesäkaudelle. Kyl-
lä tarjottiin hyvää. Olisi ollut 
mahdollisuus heittää pitkäl-
le, mutta en saanut välinet-
tä oikeaan asentoon. Kaik-
ki heitot tulivat alas. Mistä 
saan motivaation harjoitte-
lemiseen? Minulla on kova 

Pudasjärven Urheilijoiden sijoituksia 

Tytöt 11v 60 m 3. Reeta-
mari Poijula 10,61. Tytöt 
15 pituus 3. Amalia Riek-
ki 4.36, 6. Milla Puominen 
3.86. Naiset 100 metriä 12. 
Ronja Kokko 14,70. Tytöt 
15v 100 metriä 2. Amalia 
Riekki 14,48. 4. Milla Puo-
minen 15,40. Miesten 60v 
pituus 2. Timo Vähäkuo-

pus 4,10. Miehet 800 met-
riä 1. Matias Tiiro 1.58,33, 
2. Mikko Rahkola 2.02,63. 
Tytöt 11v 1000 metriä 6. 
Reetamari Poijula 4.13,69. 
Tytöt 13v 1000 metriä 6. 
Iiris Piri 4.04,58. Miehet 
kolmiloikka 1. Timo Vä-
häkuopus 9.96.

Suojalinnan uudet kenttäennätykset
Sammary Cherotich nais-
ten 5000 metrillä. Uusi en-
nätys on 16.26,35. Enni 
Aula naisten kiekko 46.72. 
Sini Paukkeri naisten pyö-

rätuolikelaus 400 metrillä 
1.06,04. Sini Paukkeri nais-
ten pyörätuolikelaus 100 
metrillä 17,73.

usko siihen, että on mahdol-
lisuus saavuttaa isojakin jut-
tuja. Pienet vastoinkäymiset 
eivät haittaa. Kyllä minä tie-
dän, missä omat rajat kulke-
vat. On ne vähän paremmat 
kuin mitä tänään sain tulok-
seksi. Lähdin omaa ennätys-
tä (53 metriä) hakemaan heti 
kärkeen. Ehkä se rikkou-
tuu Oulussa. Ennätyksestä 
on jo kaksi vuotta, että kyl-
lä se pitäisi joka kisassa men-
nä rikki. Tästä tullaan entis-
tä vahvempana. Nyt oli kova 
vastatuuli. Jos olisin saanut 
välineen hyvään asentoon, 
niin kyllä olisi voinut tulla 
pitkä kaari. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den ainut pyörätuolikelaaja 
Sini Paukkeri saa motivaa-
tion urheilemiseen kilpailu-
henkisyydestään, voittami-
sen- ja menestymisen halusta 
sekä halusta kehittyä ja tulla 
paremmaksi pyörätuolike-
laajaksi. Ainoana pyörätuo-
likelaajana Paukkeri voitti 
100- ja 400 metrin kilpailut.. 

- Sadan metrin kelaus 
kulki helposti myötätuules-
sa, mutta 400 metrin kelaus 
ei mennyt kovin hyvin ta-
kasuoran voimakkaan vas-
tatuulen vuoksi. Siinä olisi 
auttanut kiritysapu. Tämän 
kesän tärkeimmät kansain-
väliset kisat ovat jo menneet. 
Minulla on tavoitteena alit-
taa minuutin raja 400 met-
rin kelauksessa. Suomessa 
minun lisäkseni vain Aman-
da Kota kilpailee aktiivises-
ti. Hän on moninkertainen 
maailmanmestari ja Para-
olympiamitalisti. Amandan 
kanssa kilpaillessani tiedän, 
missä maailman kärki me-
nee. Ehkä ensi vuonna voin 
haastaa Amandan 400 met-
rillä. 

Pohjantähti-Gamesin vii-
meinen kilpailulaji oli mies-
ten 3000 metrin juoksu. Li-
mingan Niittomiehet ottivat 
kolmoisvoiton, paras oli Se-
veri Similä tuloksella 8.57,41. 
Vasta 17-vuotias Gamlakar-
leby IF:ää edustava Kasper 
Biskop tuli hienosti neljän-
neksi, jääden voittajasta vain 
noin 16 sekuntia. 

- Se meni oikein hyvin. 
Viime vuoden ennätys 9.33 
parani nyt noin 20:llä sekun-
nilla! SM-halleissa minulla 
jäi toinen juoksu väliin, kun 
tuli rasitusvamma nilkkaan. 

Nyt meni tosi hyvin kauden 
avauskilpailussa, eikä ollut 
mitään pulmia nilkan kans-
sa nyt, iloitsi Biskop.

Kenialainen Sammary 
Cherotich teki uuden Suo-
jalinnan kentän ennätyksen 
naisten 5000 metrillä. Uusi 
ennätys on 16.26,35, enti-
nen ennätys 17.42,19 oli Mai-
ja Kukkohovin nimissä vuo-
delta 2003.

Pudasjärven Urheilijoi-
den Mari Laakkonen tuli toi-
seksi 17.57,51 ja neljänneksi 
Henna Vanhanen 18.34,60. 
Kuudes oli Raija Poutiai-
nen 18.49,47, seitsemäs Vee-
ra Mantere 19.04,12 ja yh-
deksäs Minna Huovinen 
19.08,57.

Ape Nieminen

Pudasjärven Urheilijoiden toiminnanjohtaja Marko Koivula, 
Pohjantähti-Games-kilpailun avauspuheenpitäjä Janne Kar-
hu ja kilpailun johtaja Heino Ruuskanen.

Palkintopöytä houkutteli urheilijoita huippusuorituksiin.

Tavoitteena minulla on Pariisin 2024 olympialaiset. Minä us-
kon, että sinne mennään, vakuutti  Antti Pränni.

Terveisiä pudasjärveläisille. 
Täällä on aina ihana olla. Ur-
heilkaa ja käykää juoksemas-
sa, sanoi Sini Paukkeri.

Kenialaisen Sammary Cherotich jalka oli kepeä naisten 5000 
metrillä.

Ajanottajien tehtävänä on olla hereillä silloin, kun starttilau-
kaus kuuluu ja juoksija ylittää maaliviivan.

Kaikkensa antaneita juoksijoita 3000 metriä jälkeen. 4.sijoit-
tunut Kasper Biskop kentän pinnassa.

Aina ei voi onnistua. Vastoinkäymiset on voitettava. Uutta 
suoritusta peliin.
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Tarjoukset voimassa 
29.6.-12.7.2022 niin kauan kuin erät riittävät. 

PUDASJÄRVI
k-rauta.fi

TRAMPOLIINI 2,44M 
TURVAVERKOLLA 

LISÄÄ  
TARJOUSTUOTTEITA   

MYYMÄLÄSSÄ!

ASKELKIVI LAKKA 
50MM MUSTA 

LEIKKIPAIKKA 
JANA

SAVUSTIN NARVI KOTA 
SÄHKÖ 502112

449.-VAIN 2 kpl

KESAALE

Tuotantotie 1, Pudasjärvi p. 020 752 8260, 
ark 8-17, la 9-14 

PUUKIUAS  
NARVI BLACK 16 

OKSASILPPURI 
BOSCH AXT 25 TC

479.-VAIN 2 kpl

KEINU JONAS
liukumäki myydään erikseen!

TURVEHARKKO KEKKILÄ 
4 kpl  säkki 

1995
/kpl

   595
/kpl 349.-VAIN 1 kpl

459.-VAIN 4 kpl 429.-VAIN 4 kpl

279.-VAIN 1 kpl

LOIMUSAVUSTIN 
HARVIA

399.-VAIN 1 kpl

HUUSSIKÄYMÄLÄ KEKKILÄ 
KOMPOSTOIVA 230L 

   50.-VAIN 2 kpl

/kpl

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Yli 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17KORJAAMME JA HUOLLAMME 

MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 
MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

KUUMAT KESÄTARJOUKSET!
●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	 586	cm●	 586	cm33	/	11,9	kW	/	11,9	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Hydraulinen	ohjaustehostin●	 Hydraulinen	ohjaustehostin
●	 Aito	runko-ohjaus●	 Aito	runko-ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukorkeudensäätö●	 Sähköinen	leikkuukorkeudensäätö
●	 Leikkuuleveys		100cm●	 Leikkuuleveys		100cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/	taaksepu-●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/	taaksepu-

hallushallus
●	 Vapaasti	pyörivät	terät●	 Vapaasti	pyörivät	terät
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	

nostaa	ja	puhdistaanostaa	ja	puhdistaa

4590€

+ COMBI 100 Q PLUS + COMBI 100 Q PLUS 
LEIKKUULAITE  LEIKKUULAITE  

●	 Stiga	ST	450●	 Stiga	ST	450
●	 432	cm●	 432	cm33	/	8,1	kW	/	8,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Runko	–	ohjaus●	 Runko	–	ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukorkeuden	säätö●	 Sähköinen	leikkuukorkeuden	säätö
●	 Leikkuuleveys		95	cm●	 Leikkuuleveys		95	cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		

taaksepuhallustaaksepuhallus
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin		●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin		

helppo	nostaa	ja	puhdistaahelppo	nostaa	ja	puhdistaa

3290€

PARK 300 + COMBI PARK 300 + COMBI 
95 Q LEIKKUULAITE     95 Q LEIKKUULAITE     

●	 Stiga	ST	400-moottori●	 Stiga	ST	400-moottori
●	 414	cm●	 414	cm33	/	7,1	kW	/	7,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Runko	–	ohjaus●	 Runko	–	ohjaus
●	 Leikkuuleveys		85	cm●	 Leikkuuleveys		85	cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		

taaksepuhallustaaksepuhallus
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	

nostaa	ja	puhdistaanostaa	ja	puhdistaa

2890€

+ COMBI 85 M Q  + COMBI 85 M Q  
LEIKKUULAITE LEIKKUULAITE 

●	 Husqvarna		2-sylinterinen	-	moottori●	 Husqvarna		2-sylinterinen	-	moottori
●	 586	cm³/	12	kW●	 586	cm³/	12	kW
●	 Painevoideltu	moottori●	 Painevoideltu	moottori
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Takarunko	-	ohjaus●	 Takarunko	-	ohjaus
●	 Leikkuuleveys	94	cm●	 Leikkuuleveys	94	cm
●	 Automaattinen	leikkuuterien	kytkentä	●	 Automaattinen	leikkuuterien	kytkentä	
●	 Leikkuumenetelmä	Bioclip	/	taaksepuhal-●	 Leikkuumenetelmä	Bioclip	/	taaksepuhal-

luslus

3650€

R 214 TC COMFORT R 214 TC COMFORT 
EDITION + COMBI 94 EDITION + COMBI 94 
LEIKKUULAITE        LEIKKUULAITE        

●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	 586	cm●	 586	cm33	/	10,4	kW	/	10,4	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Leikkuuleveys		98	cm●	 Leikkuuleveys		98	cm
●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	keräävä●	 Leikkuumenetelmä	keräävä
●	 Keruusäiliön	tilavuus	240	litraa●	 Keruusäiliön	tilavuus	240	litraa
●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”

3200€

AT4 98 HWA  AT4 98 HWA  

●	 Teho	2,1	kW	/	2,8	Hv●	 Teho	2,1	kW	/	2,8	Hv
●		Leikkuuleveys	46	cm●		Leikkuuleveys	46	cm
●		leikuutapa	multiclip●		leikuutapa	multiclip
●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät

369€

RM 2 RRM 2 R

●	 123	cc	STIGA-polttomoottori●	 123	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Työnnettävä●	 Työnnettävä
●	 45	cm	leikkuuleveys●	 45	cm	leikkuuleveys
●	 STIGAn	silppuava	Multiclip-	●	 STIGAn	silppuava	Multiclip-	

leikkuumenetelmäleikkuumenetelmä

MULTICLIP 547MULTICLIP 547

299€

PARK 500 WPARK 500 W PARK 300MPARK 300M

●	 123	cc	STIGA-polttomoottori●	 123	cc	STIGA-polttomoottori
●		työnnettävä●		työnnettävä
●		41	cm	leikkuuleveys●		41	cm	leikkuuleveys
●		STIGA	keräävä	/	taaksepuhaltava●		STIGA	keräävä	/	taaksepuhaltava
●		keruusäiliö	60	litraa●		keruusäiliö	60	litraa

COLLECTOR 543COLLECTOR 543

309€

●	 139	cc	STIGA	polttomoottori●	 139	cc	STIGA	polttomoottori
●		Työnnettävä●		Työnnettävä
●		48	cm	leikkuuleveys●		48	cm	leikkuuleveys
●		STIGAn	silppuava	Multiclip-leikkuumene-●		STIGAn	silppuava	Multiclip-leikkuumene-

telmätelmä

MULTICLIP 550MULTICLIP 550

349€

●	 2050	W●	 2050	W
●	 tilasuositus	20	m●	 tilasuositus	20	m22

●	 WIFI	ja	bluetooth	sovellus●	 WIFI	ja	bluetooth	sovellus
●	 Kompakti	siirrettävä	laite●	 Kompakti	siirrettävä	laite
●	 24	tunnin	ajastin●	 24	tunnin	ajastin
●	 Kaukosäädin●	 Kaukosäädin
●	Takuu	5	vuotta●	Takuu	5	vuotta

WILFA AC1W-7000 WILFA AC1W-7000 
ILMASTOINTILAITE ILMASTOINTILAITE 

399€

●	 tViilennysteho	2,6kW	●	 tViilennysteho	2,6kW	
●		Automaatti-,	ilmankuivaus-	ja	viilennys-●		Automaatti-,	ilmankuivaus-	ja	viilennys-

toiminnot	toiminnot	
●		Connected	malli	(Wifi	app)	–	mahdolli-●		Connected	malli	(Wifi	app)	–	mahdolli-

suus	etäohjata	laitetta	suus	etäohjata	laitetta	
●		Tilasuositus	n.	12-23m²	●		Tilasuositus	n.	12-23m²	
●		Tilasuositus	max	n.	23-30m²*	●		Tilasuositus	max	n.	23-30m²*	
●		3	puhallusnopeutta	●		3	puhallusnopeutta	
●		Valmiustilatoiminto	●		Valmiustilatoiminto	
●		Lämpötila-alue	16-35⁰	C	●		Lämpötila-alue	16-35⁰	C	
●		24	tunnin	ajastin	●		24	tunnin	ajastin	
●		Digitaalinen	näyttö	●		Digitaalinen	näyttö	
●		Kaukosäädin	●		Kaukosäädin	
●		Invertterikompressori●		Invertterikompressori
●	5	vuoden	takuu●	5	vuoden	takuu

WILFA COOL 9 WILFA COOL 9 
CONNECTED  CONNECTED  
ILMASTOINTILAITE  ILMASTOINTILAITE  

499€

●	 Viilennysteho	3,5kW	●	 Viilennysteho	3,5kW	
●		Automaatti-,	ilmankuivaus-	ja	viilennys-●		Automaatti-,	ilmankuivaus-	ja	viilennys-

toiminnot	toiminnot	
●		Connected	malli	(Wifi	app)	–	mahdolli-●		Connected	malli	(Wifi	app)	–	mahdolli-

suus	etäohjata	laitetta	suus	etäohjata	laitetta	
●		Tilasuositus	n.	18-29m²	●		Tilasuositus	n.	18-29m²	
●		Tilasuositus	max	n.	30-45m²	●		Tilasuositus	max	n.	30-45m²	
●		3	puhallusnopeutta	●		3	puhallusnopeutta	
●		Valmiustilatoiminto	●		Valmiustilatoiminto	
●		Lämpötila-alue	16-35⁰	C	●		Lämpötila-alue	16-35⁰	C	
●		24	tunnin	ajastin	●		24	tunnin	ajastin	
●		Digitaalinen	näyttö	●		Digitaalinen	näyttö	
●		Kaukosäädin	●		Kaukosäädin	
●		Invertterikompressori●		Invertterikompressori
●	Takuu	5	vuotta●	Takuu	5	vuotta

WILFA COOL 12 WILFA COOL 12 
CONNECTED CONNECTED 
ILMASTOINTILAITE ILMASTOINTILAITE 

599€


