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Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

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

peräkärryt ja paljon muuta.

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

KALAKAVERI
PUDASJÄRVEN MARKKINOILLA

PE-LA 8.-9.7. 

UISTIMIA, VAPOJA, KELOJA, SIIMOJA, 
PERHOHAAVEJA JA -LIIVEJÄ YM.

TREKKING 
HOUSUT 

4950

Harry´s 
HOUSUT

15€
(29,50)

(98€)

Housujen ostajalle 
naisten tai miesten 

DEMINHOUSUT

1€
RAPALAT

12€2 kpl

MEPPS JA
VELTIC

10€3 kpl

JASU 
SALAMAT JA 
SPINTUBET

10€2 kpl

KALASTUS-
MAGNEETIT
alk. 1090

AVO- JA
UMPIKELA-
SETIT
alk. 1950

VETO-
VAPOJA
alk. 1200

LOHEN-
SOUTUUN:
8`6” JA 10` VAVAT
(128€-79€) 3900

OKUMA
VETOSETTI
(67€) 3900

Kivikankaan
käsinpauloitetut 

LOKKA-VERKOT
Lindemanin kotimaiset 
EKOVERKOT

ja Mua-Tuoteen verkot

-10%

KÄTEISMAKSU!

Lääkäriajat: ke 27.7. (kehysesittelypäivä), 
Lääkäriajat: ke 27.7. (kehysesittelypäivä), 

ke 17.8. ja ke 7.9. ke 17.8. ja ke 7.9. 

Kesäaukioloajat: ma-ke 10-17, to-la liike kiinni  Kesäaukioloajat: ma-ke 10-17, to-la liike kiinni  

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Kesän uudet 

aurinkolasimallit 

saapuneet mm.

Bolle, Superdry 

yms.   

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Pudasjärven

Optiikan hurja 

kevätkampanja

jatkuu!

Pudasjärven 

Optiikan hurja 

tuplapaketti- 

tarjous jatkuu! 

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. 
Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Ford Anglia 1,0 bensa, aj. 44 800 km, vm. 
1965, kats. 7/22 ja seuraava katsastus 2024, 
hieno, entisöity, alkuperäinen.  6500 €

Volvo V70 2,5T bensa, automaatti, AJ. 
VAIN 224 700 km, vm. 2003, kats. 1/22, 
kahdet uudet renkaat vanteilla, ilmastointi, 
huoltokirja, vetokoukku.  4800 €

Toyota Auris 1,6 bensa, manuaali, 
272000 km, vm. 2010, kats. 4/22, kahdet 
hyvät renkaat, ilmastointi, hyvä huoltokir-
ja.  5900 €

Volvo V70 2,5T bensa, aj. 374 800 km, 
vm. 2004, kats. 7/22, kahdet renkaat van-
teilla, ilmastointi, vetokoukku, huoltokirja.   
 3100 €

Lada Niva 1,6 bens. vm. 1988, kats. 4/22, 
aj. 84 000 km, kahdet renkaat, vinssi kau-
kosäädöllä, HYVÄ METSÄSTYSAUTO. 
 3700 €

KESÄKIEVARISSA
Lauantai 9.7. klo 21-01

KESÄKIEVARIKESÄKIEVARI
Kirsiojantie 27, 93220 Livo. P. 0400 584 290Kirsiojantie 27, 93220 Livo. P. 0400 584 290

KARAOKEILTA. 

Lauantai 16.7. 
TIETOVISA klo 18

KARAOKE klo 21-01. 

Vapaa 

pääsy! 

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

PIHAVARASTO PIHAVARASTO 
GOODIY KALMAR GOODIY KALMAR 
3,33,3mm² 184² 184xx178 178 cmcm

499499--..
ULKOPOREALLAS ULKOPOREALLAS 
M-SPA BERGENM-SPA BERGEN

AKKUISKU-AKKUISKU-
PORAKONE DEWALT PORAKONE DEWALT 
18V XR DCD778D2T18V XR DCD778D2T

499499--.. 169169--..

1 KPL

4 KPL4 KPL
2 KPL2 KPL

/kpl/kpl

/kpl/kpl /kpl/kpl

8.-9.7.2022 -teemanumero
PUDASJÄRVEN 39. MARKKINATPUDASJÄRVEN 39. MARKKINAT
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 10.7 kello 10. Toimittaa Timo Liikanen, 
avustaa Veijo Lohiniva, kanttorina Elias Niemelä. Striimaus 
YouTube-kanavan kautta. Kirkkokuljetus seurakuntakodilta klo 
9.30, paluu messun jälkeen. Edestakaisen matkan omavastuu 
8 euroa.  
Iltakirkko Sarakylän kappelissa su 10.7 kello 18. Toimittaa 
Timo Liikanen.  
Iltakirkko seurakuntakodilla to 14.7. kello 18. Toimittaa Veijo 
Lohiniva, kanttorina Elias Niemelä.  
Seurakunta on mukana Pudasjärvi-markkinoilla perjantaina 
kello 9–18 ja lauantaina kello 9–15. Seurakunnan kojulla lipas-
keräys Yhteisvastuulle ja Kirkon ulkomaanavulle, arvontaa, ja 
jaetaan käytöstä poistettuja vanhoja virsikirjoja. Tule jututta-
maan seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä! 
Nuotioillat: Livon koulun laavulla ke 6.7. kello 18, Hirvaskos-
ken kartanossa ma 11.7. kello 18, Mehtälän kylätalolla 12.7. 
kello 19, Siurualla osakaskunnan laavulla (Siuruantie 2600) 
13.7. kello 18, Marikaisjärven toimitalolla 14.7. kello 19, Kor-
pisen kylätalolla 21.7. kello 18, Sarakylän entisellä K-kaupalla 
27.7. kello 18.  Vielä on vapaita iltoja varattavissa kirkkoherran-
virastosta p. 08 8823 100. Nuotioillan ohjelmaan kuuluu yh-
dessäoloa, makkaranpaistoa ja hartaus. 
Kirkko on avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe kello 11–17.   
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. Yh-
teydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 175 
8597.    
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoher-
ranvirasto on avoinna ma kello 9.00–11 ja 11.30–14 sekä to 
kello 12–15. p. 08 882 3100. Virkatodistukset tilataan keskus-
rekisteristä, p. 08 316 1303. 
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 10.7. kello 13 (Urpo Il-
likainen, Simo Kinnunen), kesäseurat Sarakylän kappelilla su 
10.7. kello 12 (Eero Illikainen, Esko Ojanaho), iltahartaus Sa-
rakylän kappelilla su 10.7. iltakirkon jälkeen (Eero Illikainen). 
Haudattu: Pentti Erkki Stenius 89 v, Hilja Annikki Liedes 86 v.  
Kesäseuraradio 29.6.–8.8.2022, Pudasjärvi 94,6 MHz, Taival-
koski 100,7 MHz. 

Kauan sitten Jeesus puhu 
ihmisille tällä lailla:
Olokaa valamiit armahtam-
maan, samalla lailla ku Taivaan 
Isä. Elekää oloko niin jyrkkiä 
toisillenne, niin sillon ei teitä-
kään kohtaan olla jyrkkiä. Ele-
kää ruvetko iliman aikojaan 
toisia syyttelemmään, niin tei-
täkään ei ruveta syyttä syytte-
lemmään. Olokaa toisille rei-
luja, niin sillon teillekin ollaan 
reiluja. Tällön teille ollaan hö-
veleitä ja teille annetaan kah-
malokaupalla ja jokkaisen rep-
pu tursuaa niin että polovet on 
lujilla. Sillä lailla kun te ite mit-
taatte toisille, niin samalla lail-
la teillekki mitataan.
Jeesus puhu vielä 
vertauskuvilla:
Miten sokia voi kulukia soki-
an kanssa? Kumpikin siinä pu-
tuaa monttuun. Ei oppilas oo 
opettajaansa väläkympi, mut-
ta kuhan siinä kasvaa ja viisas-
tuu, niin jokkainen on opetta-

jansa veronen. Mitenkä sinä 
näät roskan toisen silimässä, 
kun omassa silimässä on pöl-
li? Kuinka ilikiät sanoa toiselle: 
”Annapa ku otan tuon roskan 
sinun silimästä.” Ethän sinä 
ees hoksaa sitä pölliä omas-
sa silimässä. Semmonen on te-
kopyhhää teeskentelyä! Ota 
ensin se pölli pois omasta si-
limästä, niin sillon näät itekki 
kunnolla ja sitte voit ottaa ros-
kan pois toisen silimästä.

Tällä Jeesus tahto sanoa, 
että jokkaisen pittää kahtoa 
itteä peilistä eikä alakaa suin 
päin toista arvostelemmaan. 
Heleposti sitä on omahyvänen 
ja sen myötä sitä on sokia it-
tensä ja samalla toisten ihmis-
ten tekemisille. Sitä näkkee 
asiat pelekästään omin silimin. 
Semmosia me tahotaan olla. 

Ens pyhänä on kirkonme-
nojen aiheena ”Armahtakkaa!” 
Päällimmäisenä ajatuksena 
on semmonen, ettei oo ihmi-

sen asija tuomita toista, vaan 
se on puhtaasti Jumalan hom-
ma. Meijän homma on olla ar-
mollisia toisia ja ihteä kohtaan. 
Meijän ei pijä olla suuna pää-
nä syyttelemässä ja tuomihte-
massa toisia ihmisiä. Meillä pit-
tää tehä kaikki sen etteen, että 
oikeus ja hyvvyys totteutuu 
elämässä. Meijän tullee olla ja 
ellää tasaverosina toisten kans-
sa, kulukea rinnatusten ja an-
taa toisille sama arvo ku itelle. 
Sehi on kans mahottoman tär-
kiää, että me luotettaan ja us-
kotaan siihen, että Jumala on 
meitä kohtaan armahtava. 

Jeesus jakso tolokuttaa, 
että rakastakaa toisia niinku ih-
teä ja uskokkaa siihen, että Ju-
mala on olemassa ja että Juma-
la on meijän kanssa joka päivä 
aina viimeseen päivään asti. 
Se me tiijetään, että meistä ei 
kukkaa oo niin täyvellinen, et-
tei ois jottai vikkaaki. Ei Ju-
mala oo tullu tänne täyvellisiä 

kuhtumaan, vaan keskenerä-
siä ja vikasuuntaan kulukijoita. 
Tämä ku osattas ymmärtää ees 
jollain lailla, niin elämä ois vä-
hän helepompaa etenki sillon, 
kun joutuu vastamäkkeen pus-
kemaan. Kun syvämmessä el-
lää toivo jostain paremmasta, 
niin se syssää meitä vaikeina-
ki aikoina etteenpäin. Paava-
li on Uuvessa Testamentissa 
sanonu viisaasti: ”Toivo, jon-
ka näkkee jo täyttyneen, ei oo 
ennää toivoa”. Kukapa kehtaa 
toivoa sellasta, minkä jo näk-
kee. Jos me taas toivotaan jot-
tai mitä me ei nähä, niin sillon 
me myös jaksetaan toivoa ja 
oottaa sitä pitkällä pinnalla.

Armahettaan toisia ja ihteä 
ja pijetään toivoa yllä.

Marko 
Väyrynen

diakoni
Pudasjärven 

seurakunta

Armahettaan!

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
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-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

Pudasjärven urheilijoiden 
iltarastit suunnistettiin kes-
kiviikkona 22.6. Riihikum-
mun maastossa. 

Tulokset
A-rata 5,1 km 1. Sauli Kuo-
pus 59,29, 2. Julia Nifakina 
1.03,56, 3. Ari Hämäläinen 
1.06,59, 4. Silja Alahäivälä 
1.10,44, 5. Tapani Alahäivä-
lä 1.11,31, 6. Jussi Nissinen 
1.22,07, 7. Mira Niemelä 
1.25,20, 8. Juha-Matti Inget 
1.36,22. 

B-rata 3,3 km 1. Aimo 
Vainio 42,28, 2. Antero Pät-
si 43,18, 3. Lauri Suorsa 
47,28, 4. Teija Kangas 52,33, 
5. Ari Kokko 52,40, 6. Mik-
ko Lauhikari 54,26, 7. Väi-
nö Hinkula 55,58, 8. Pent-

ti Kuopus 57,41, 9. Taisto 
Luukkonen 1.03, 16, 10. 
Vesa Kortetjärvi 1.09,40, 
11. Maire Kosamo 1.11,52, 
12. Heikki Paukkeri 1.12,07, 
13. Anna-Liisa Seppänen 
1.23,34, 14. Juhani Rajavaa-
ra 1.26,49, 15. Riina Lauhi-
kari 1.35,42, 16. Marjo Kin-
nunen ja Annika Mattinen 
1.36,45, 18. Veli-Heikki Yli-
koski 1.50,12. 

C-rata 1,5 km 1. Pau-
li Alahäivälä 18,45, 2. Kir-
si Alahäivälä 20,57, 3. Inka 
Nissinen 22,32, 4. Siina 
Pintamo-Kenttälä 28,35, 
5. Freija Tikkanen 29,20, 
6. Katja Soukhov 31,51, 7. 
Juuso Vainio 34,04, 8. Jaana 
Elorinne 37,27. 

Iltarastit Riihikummun 
maastossa

Voidaan hyvin kolumni

Kesä on ihmisen parasta aikaa, vai onko?
Nyt kun luonto kukoistaa, 
aurinko paistaa ja korona-
rajoitusten poistuminen sal-
lii kohtaamiset ja halaukset-
kin, tuntuu meistä monesta 
olo kepeämmältä. Lämmin-
tä riittää ja on upeaa nauttia 
vilvoittavista vesistä, joko 
viileänä suihkuna tai pulah-
duksina luonnon vesiin. 

Kesän lämpö houkutte-
lee suomalaisia hymyile-
mään, myös ulkomaalaisten 
kanssakulkijoidemme mie-
lestä. Suomalaiset ja lähes-
tyvän hilla-ajan kunniaksi 
myös suomaalaiset ovat ke-
sällä helpommin lähestyttä-
viä. Hymyllä ja jutustelulla 
todistamme olevamme maa-
ilman onnellisin kansa, vaik-
ka huolia on varmasti jokai-
sen arjessa. 

Professori Juho Saaren 
mukaan onnellisuutta ei voi 
nähdä vain yksilön asiana, 
vaan myös yhteiskunnalli-
sena asiana, johon voidaan 
vaikuttaa. Tärkeintä lienee 

se, että ketään ei jätetä huo-
lineen yksin, eikä yhteiskun-
nallisilla päätöksillä ruokita 
kahtia jakautumista. Hyvin 
toimeen tuleviin ja köyhiin, 
onnellisiin ja onnettomiin 
sekä uusimpana huolen ai-
heena digiosaajiin ja -osaa-
mattomiin.

Suomi on jo viidettä ker-
taa arvioitu maailman on-
nellisimmaksi maaksi. Me 
luotamme pääosin toisiim-
me ja yhteiskuntaan, sen tur-
vallisuuteen ja palveluihin. 

Kun haluaa edistää omaa 
onnellisuutta, kannattaa pi-
tää huolta ensin omasta it-
sestä. Lentokoneiden tur-
vaohjeissakin neuvotaan 
laittamaan hätätilanteessa 
happinaamari ensin omil-
le kasvoille. Toki kannattaa 
käyttää sopivasti aikaa myös 
toisten auttamiseen, mikä 
tutkitusti lisää omaa onnel-
lisuutta. 

Jokainen meistä ansaitsee 
saada olla onnellinen. Onnea 

ei kannata etsiä vaan keskit-
tyä löytämään se. Lapsista, 
läheisistä, auringon säteistä, 
sateen ropinasta ja vaikkapa 
mukavasta onkireissusta tai 
eväsretkestä lähiluontoon. 
Pidetään mieli avoimena eri-
tyisesti sille, mikä omassa 
elämässä on tärkeätä ja ar-
vokasta.

Huolihetken voi pi-
tää tarvittaessa, mutta niin, 
että huolehtiminen ei val-
taa kaikkea ajattelua. Pyri-
tään muuttamaan niitä asi-
oita, jotka tuntuvat tärkeiltä 
ja joihin voimme vaikuttaa. 
Näin jaksamme paremmin 
vaikeuksienkin keskellä.

Onkohan hyvinvoin-
tia helpompi hoitaa kesällä 
kuin talven pimeydessä? Ke-
sällä voi nauttia luonnosta ja 
harrastaa luonnon aarteiden 
keräilyä, yksin tai yhdessä. 
Pian hillasuot ja marjastami-
nen tuntuvat minusta suo-
maalaisesta paljon, paljon 
houkuttelevammilta kuin 

omista vähäisistä vaivoista 
puhuminen. 

Nautitaan kesästä, toisis-
tamme ja kerätään tärkei-
tä, arjestakin löytyviä onnen 
murusia!

PS. Mietityttämään jäi 
kylläkin, että onkohan tuo 
maailman onnellisuuskyse-
ly toteutettu sopivasti silloin 
kun Suomessa on kesä? 

Ulla-Maija Paukkeri
Kehittämisasiantuntija /
viestintä ja digipalvelut

Pudasjärveläisessä 
aloitetaan julkaisemaan 
uutena Jarin pakinoita, 

kirjoittajana porvoolainen 
harrastekirjailija Jari Outila, 

joka viettää paljon aikaa 
Pudasjärvellä.

Kylässä
Kun on kyläilemässä ja 
tarjotaan kahvia, niin te-
kisi aina mieli ottaa pöy-
dästä enemmän kekse-
jä ja pullaa kuin kehtaa. 
Vähään on tyytyminen 
kyläillessä.

Ovat  
huomaavaisia
Kyllä siellä silmätippateh-
taassa ollaan huomaavai-
sia. Ovat laittaneet tippa-
pulloon tekstin, että vain 
silmiin. Olisi vielä joku 
juonut sen!

Suklaa
Mitenkähän lämpimissä 
maissa onnistuu suklaan 
säilytys? Se kun tuppaa 
sulamaan kuumassa. On 
kai säilytettävä jääkaapis-
sa (köyhän miehen poh-
joisnavalla)
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Ostetaan ja myydään
HILLAA

Pudasjärven Nesteellä MA-LA klo 10-16 
alkaen viikolla 28, 

sekä sovittaessa iltaisin 
Rytingin kaupalla.
Hillakurki Ay

Juha Kukkonen
045 356 1698

KONEVUOKRAUS
- traktorit
- kaivinkone
- pakettiautot
- pyöräkuormaaja
- traktorin ja henkilöauton  
  peräkärryt
- klapikone

Myydään: 
- MB E -03/-05/-17
- MB ML -05

SEULOTTUA  
RUOKAMULTAA

puhdas luonnontuote
haettuna tai
toimitettuna

MYYDÄÄN  
halkoja

P. 0400 926 405            www.kokkopeat.fi

KONEVUOKRAUS
- traktorit
- kaivinkone
- pakettiautot
- pyöräkuormaaja
- traktorin ja henkilöauton  
  peräkärryt
- klapikone

Myydään: 
- MB E -03/-05/-17
- MB ML -05

SEULOTTUA  
RUOKAMULTAA

puhdas luonnontuote
haettuna tai
toimitettuna

MYYDÄÄN  
halkoja

P. 0400 926 405            www.kokkopeat.fi

KONEVUOKRAUS
- traktorit
- kaivinkone
- pakettiautot
- pyöräkuormaaja
- traktorin ja henkilöauton  
  peräkärryt
- klapikone

Myydään: 
- MB E -03/-05/-17
- MB ML -05

SEULOTTUA  
RUOKAMULTAA

puhdas luonnontuote
haettuna tai
toimitettuna

MYYDÄÄN  
halkoja

P. 0400 926 405            www.kokkopeat.fi

VATTUMARKKINAT VATTUMARKKINAT 
  la-su 20.-21.8.2022    la-su 20.-21.8.2022  

SARAKYLÄN KOULULLASARAKYLÄN KOULULLA
Sarakyläntie 5426

Molempina päivinä lihakeittoa, makkaraa, 
kahvia ja torikauppiaiden pöydistä paljon ostettavaa.

Tervetuloa vattumarkkinoille!Tervetuloa vattumarkkinoille!
Sarakylän alueen kyläseura

Ohjelmasta ilmoitamme lähempänä tapahtumaa

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 7.-10.7. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

099
VESIMELONI
Kokonaisena 
Espanja

KG

1890
KG

Kalaneuvos

TUORE LOHIFILEE
Vakuumipakattu, A-leikattu 
Kasvatettu, Norja 
Rajoitus 2 pkt/talous

ERÄ
Valio

PLAY  
LAKTOOSITON VIILIS
200 g (3,50/kg)

350 5 PRK

Ilman Plussa-korttia 0,75 prk (3,75/kg)

Plussa-etu 10.-

Pepsi Max tai  
Mountain Dew No Sugar

VIRVOITUSJUOMAT
6 x 0,33 l (1,23/l) sis. pantit 2,70

3x
6-PACK -28-47 %

Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 
4,15-5,35/6-pack (1,64-2,25/l) sis. pantit 0,90

JÄÄSALAATTI
100 g (7,90/kg) Suomi

079
PS450

Atria

WILHELM  
GRILLIMAKKARAT ja 
MAKKARAPIHVIT
320-400 g (5,63-7,03/kg)

Ilman Plussa-korttia  
2,59 pkt (6,48-8,09/kg)

2 PKT

-13 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia  
12,35 rs (16,25-20,58/kg)

299

Vaasan

PIRTTIRIESKA 
OHRALEIPÄ
500 g

KPL

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

Meillä paistettu:

NYT MEILTÄ 
LÄNNEN 

TILAN 
TUOTTEITA!

Karsikkolammen savusauna
Kun vanha savusauna pa-
loi, niin uusi sauna valmistui 
vuonna 1992 Karsikkolam-
men luoteisrannalle Haka-
majojen mökkien läheisyy-
teen, vanhalle rantamökin 
pohjalle. Siinä on sauna ja 
pukuhuone, missä on uuni 
pöytä ja penkit. Ulkopuolel-
la on katettu terassi ja avan-
to sekä kesällä uimaranta. 
Aluksi saunaa lämmitettiin 
safariporukoille ja erilaisil-
le ryhmille, mutta ajan myö-
tä sitä ovat alkaneet käyttä-
mään myös yksityishenkilöt. 

Se on perinteinen sisään-
lämpiävä ja kertalämmittei-
nen sauna, joka lämmitetään 
pääosin pajulla, koska pieni-
läpimittaisena puuna palaa 
tehokkaasti eikä muodosta 
niin sanottua tikua. Sauna 
lämmitetään niin, että 3 tun-
nin kylpyaikana asiakas saa 
kokemuksen koko skaalas-
ta eli kuumista ensilöylyis-
tä kiukaan ytimestä tuleviin 
pehmeisiin viimelöylyihin. 
Saunassa on kylpyastiat, pef-
letit ja rantakoivusta tehty 
vasta, kertoi Hakamaja-yri-
tyksen virallinen savusau-
nan lämmittäjä.  

Mikä voisi olla 
lomailijalle parempaa, kuin 

nauttiminen savusaunan
 löylyistä ja pulahtaminen 

Karsikkolampeen.
PUDASjärveläinen

luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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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-KE 7.-13.7. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 7.-8.7. LAUANTAINA 9.7. MA-TI 11.-12.7. KESKIVIIKKONA 13.7.

TORSTAI-LAUANTAI 7.-9.7. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 11.-13.7.

KENKÄOSASTOLTA

paripari

229999

119999114949 669595

11119595

118585

223939 669595

779595

227979

445050
rasras

pss

339999

119999

kg

kgkg

pss

pkt

pkt

225050

rasras

330000

224949

550000
pkt

110000

229999
pkt

pkt

pkt

kg

2 pkt/talous

kg

pss

pkt

220000
prk

12129595
kg

669595
kg

229999
pkt

339999
pktpkt

225050
rasraspktpkt 119999

pktpkt

kgkg

2 kalaa/talous

229999
psspss

16169090

2 pkt

raj.eräraj.erä

2 plo

17175050 16169090

12129090 555050 16169595

42429090 999595 15159090

6969959534349090

 2 kpl

pkt

119999
prk

21219595

44449090

14149090
kg

2 kg/talous

229999
pkt

11119595
kg

449999
pkt

4 plo

2 prk

4 prk

21219090

790,-790,-

MagnumMagnum
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-

PUIKOTPUIKOT
110 ml110 ml

AtriaAtria
HIILLOSHIILLOS
GRILLI-GRILLI-

MAKKARAMAKKARA
320-400 g320-400 g

PARSA-PARSA-
KAALIKAALI

HKHK
viljapossunviljapossun
FILEEPIHVIFILEEPIHVI

600-640 g600-640 g
maustamaton, maustamaton, 

ranch, ruohosipuli-ranch, ruohosipuli-
pippuripippuri

ForssanForssan
SALAATITSALAATIT

400 g400 g
italian, perunaitalian, peruna
tai punajuuritai punajuuri

SuomalainenSuomalainen
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI

VaasanVaasan
VIIPALEETVIIPALEET
500-520 g500-520 g
sekaleipä, sekaleipä, 
moniviljamonivilja

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

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

Vaasan Vaasan 
OHUTOHUT
KAURALEIPÄKAURALEIPÄ
225 g225 g

HK HK 
MIKRO-MIKRO-
ATERIATATERIAT
250-300 g250-300 g
(ei lautasmalli)(ei lautasmalli)

Atria Atria 
GOTLERGOTLER
MAKKARAMAKKARA
palana tai siivuinapalana tai siivuina

334949

Hartwall Hartwall 
PEPSI MAXPEPSI MAX
1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

Malaco Malaco 
AAKKOSETAAKKOSET
KARKKIPUSSITKARKKIPUSSIT
315 g315 g

Olvi Olvi 
LIMSATLIMSAT
0,95 l0,95 l
sis. pantitsis. pantit

Valio Valio 
VALIO-VALIO-
JOGURTTIJOGURTTI
200 g200 g

Snellman Snellman 
Iivari tai Iivari tai 
Eetvartti Eetvartti 
GRILLI-GRILLI-
MAKKARATMAKKARAT
360-400 g360-400 g

Findus Findus 
UUNI&UUNI&
GRILLI-GRILLI-
KASVIKSET KASVIKSET 500 g500 g

Valio Valio 
VOIVOI
500 g500 g
normaalisuolainennormaalisuolainen

Arla Arla 
JOGURTITJOGURTIT
1 kg1 kg

ValioValio
ViolaViola

TUORE-TUORE-
JUUSTOTJUUSTOT

200 g200 g

Fazer RemixFazer Remix
MAKEIS-MAKEIS-
PUSSITPUSSIT
240-350 g240-350 g

PingviiniPingviini
TUUTITTUUTIT

6 kpl6 kpl
660 ml660 ml

ei laktoositonei laktoositon

SaarioinenSaarioinen
EVÄSEVÄS

SALAATITSALAATIT
250 g250 g

tonnikala-pastatonnikala-pasta
kana-pastakana-pasta

kinkku-pastakinkku-pasta
salami-pastasalami-pasta

Maustettu Maustettu 
GRILLI-GRILLI-
KYLKIKYLKI
talon omalla talon omalla 
mausteellamausteella

Valio Valio 
OLTERMANNI-OLTERMANNI-
VIIPALE-VIIPALE-
JUUSTOTJUUSTOT
270-300 g270-300 g

Del Monte Del Monte 
ANANAS-ANANAS-
VIIPALEETVIIPALEET
220/140 g220/140 g

Tyttöjen Tyttöjen 
T-PAITAT-PAITA
Koot: 128-164 cmKoot: 128-164 cm

Poikien Poikien 
PUSEROPUSERO
Koot: 86-136 cmKoot: 86-136 cm

Poikien Poikien 
KAULUS-KAULUS-
PAITAPAITA
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

NaistenNaisten
COLLEGECOLLEGE
CAPRITCAPRIT
Koot: M-XLKoot: M-XL

Moomin Moomin 
SUKATSUKAT
Koot: 34-42Koot: 34-42

Miesten Miesten 
CAPRITCAPRIT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Naisten Smith Naisten Smith 
TUNIKATUNIKA
Koot: S/M, M/L, L/XLKoot: S/M, M/L, L/XL

Naisten Naisten 
TOPPITOPPI
Koot: S-2XLKoot: S-2XL

Poikien Poikien 
Paw Patrol Paw Patrol 
PUSEROPUSERO
Koot: 92-128Koot: 92-128

Naisten Naisten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 36-41Koot: 36-41

Lasten Lasten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 28-35Koot: 28-35

Miesten Miesten 
FARKKUFARKKU
SHORTSITSHORTSIT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Miesten Miesten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 37-46Koot: 37-46

Naudan Naudan 
KEITTO-KEITTO-
LIHA-LIHA-
PALATPALAT

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

NautaNauta
JAUHE-JAUHE-
LIHALIHA
rasvaarasvaa
max 10%max 10%

AtriaAtria
KANANKANAN
PAISTILEIKEPAISTILEIKE
450-600 g450-600 g
chili, merisuola, chili, merisuola, 
naturellnaturell

Snellman Snellman 
TOSI MUREATTOSI MUREAT
130-200g130-200g
naudanpaistinaudanpaisti
palvikinkkupalvikinkku
keittokinkkukeittokinkku
korppukinkkukorppukinkku
korppukallkunakorppukallkuna

1490,-1490,-
Väinö Väinö VENE VENE 470470

SeakinSeakin
ISO KANOOTTIISO KANOOTTI

2192190000

Lake ProLake Pro
SÄHKÖPERÄMOOTTORISÄHKÖPERÄMOOTTORI
* työntövuoma 50 LBS* työntövuoma 50 LBS

1891890000

Lake ProLake Pro
SÄHKÖPERÄMOOTTORISÄHKÖPERÄMOOTTORI
* työntövuoma 40 LBS * työntövuoma 40 LBS 

699,-699,-
SeakignSeakign  2,6HP 2,6HP 
PERÄMOOTTORIPERÄMOOTTORI

899,-899,-

SeakignSeakign  5HP 5HP 
PERÄMOOTTORIPERÄMOOTTORI

(795€)(795€)

(995€)(995€)

TUULETUSTELINE TUULETUSTELINE 
kiinteällä yläkehälläkiinteällä yläkehällä

185,-185,-
TUULETUSTELINE TUULETUSTELINE 
kääntyvällä yläkehälläkääntyvällä yläkehällä

229,-229,-

5-sakarainen5-sakarainen
PYYKINKUIVAUS-PYYKINKUIVAUS-
TELINETELINE

99,-99,-

SaranoituSaranoitu
LAUDERUNKOLAUDERUNKO

189,-189,-
(995€)(995€)

BellusBellus
PAINEVESI-PAINEVESI-
AUTOMAATTIAUTOMAATTI
* 1000w * max 3500L/h* 1000w * max 3500L/h
* enimmäispaino 4,4bar* enimmäispaino 4,4bar

BellusBellus
PUUTARHAPUMPPU PUUTARHAPUMPPU 
* 800w * max 3200L/h* 800w * max 3200L/h

1491499090

99,-99,-

Naisten Naisten 
FLEECE-FLEECE-
TAKKITAKKI
Koot: XS-LKoot: XS-L

LAITURITIKASLAITURITIKAS
4 askelmaa4 askelmaa

1481489595
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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  Vanha Rauta konsertti, muusikko Valto Savolainen 
10.00  Avaus ja tervetuloa , Yrittäjien puheenjohtaja Heimo Turunen
       Kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Tomi Timonen 
       Seurakunnan tervehdys, kirkkoherra Timo Liikanen
10.30  Miska Pressan Katti lasten konsertti,  
 muusikko Valto Savolainen 
11.00  Juontajan haastatteluja
11.30  Musiikkia, Afrikan tähti & Armi Tenkula
12.00  Markkinapuhe, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien pj Jussi Riikonen 
12.30  Musiikkia, Afrikan tähti
14.00  Musiikkia, Afrikan tähti
15.00  Kaupungin teltalta eri toimijoiden esittelyä, juontajan johdolla
16.00  Musiikkia, Afrikan tähti 
18.00  Markkinatori sulkeutuu
20.00  Markkinatanssit Jyrkkäkosken huvikeskus, 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, Suomen Yrittäjät  
  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

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! 

PALKINTOINA HIRSIAITTA, 
SOUTUVENE, MAASTOPYÖRÄ

Arpoja myynnissä etukäteen pudasjärvisissä liikkeissä. Arvan hinta 5 €. 

Pressan Katti Valto Savolainen

YRITTÄJIEN MARKKINA-ARVAT 
MYYNNISSÄ MARKKINOILLA
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TÄTÄ  
TIETÄ
TÖIHIN

OSAO Pudasjärven yksikön koulutukset
Jatkuva haku ja haku työvoimakoulutukseen auki  
18.7.2022 saakka
 
Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin 
osaamispolku
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 
Hirsi- ja korjausrakentaminen sekä yritystoiminnan 
suunnittelu
Tutkinnon osia rakennusalan perustutkinnosta
 
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala                                      
Tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
 
TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
 
Puuteollisuuden ammattitutkinto  
Sahateollisuuden osaamisala
 
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 
Koulutus- tai oppisopimuksella
 
 
OSAO Taivalkosken yksikön koulutukset
 
Kaivostyöntekijä
Kaivosalan perustutkinto
 
Metsäkoneenkuljettaja
Metsäalan perustutkinto
 
Maarakennuskoneenkuljettaja
Rakennusalan perustutkinto
 
Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja  
kuntoutuminen sekä sairaanhoito ja huolenpito -osaamisalat
 
TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

Lisätietoja:
Pudasjärven yksikkö
Kaisu Möttönen, opintopäällikkö 050 573 2584
 
Taivalkosken yksikkö
Liisa Turvanen, opinto-ohjaaja 040 542 4494
Sauli Juurikka, koulutuspäällikkö 040 141 5223
Osmo Pyykkönen, koulutuspäällikkö 040 517 7510
 
OSAO Ovi -hakijapalvelu: p. 040 8266 060, ovi@osao.fi
 
Hae koulutuksiin: osao.fi/koulutuskalenteri

osao.fi

Pudasjärven markkinat järjestetään parin koronavuo-
den tauon jälkeen jälleen 8.-9. heinäkuuta. Kyllä tätä on 
kaivattu ja odotus palkitaan! Markkinoille kokoontuu 
jälleen tuhansia pudasjärvisiä, mökkeilijöitä ja vieraili-
joita osallistumaan reipashenkiseen tapahtumaan. Pu-
dasjärven yrittäjät ja kaikki muutkin toimijat ovat yh-
dessä tehneet kovasti töitä, että markkinaväki pääsee 
nauttimaan laadukkaasta ja sisällöltään monipuolises-
ta kokonaisuudesta.

Mukava on huomata, että Pudasjärven kesän tapah-
tumavalikoimassa aletaan palata muutenkin normaa-
liin. Kesäkuussa saadaan jo oikein vauhdikas startti 
Jyrkkäfestareiden ja Juhannus Pudiksella –tapahtuman 
merkeissä. Juhannuksen jälkeisellä viikolla taiteillaan 
ilmassa alueellisessa purjelennon matkalentotapahtu-
massa Moskiittorallissa. Samalla viikolla on vuorossa 
myös perinteinen Iijokisoutu. Heinäkuun lopulla Kesä-
pilikin MM-kisoissa narrataan esikarsintoineen koko-
naisen viikon ajan mahdollisimman isoa saalista. Yksi 
Suomen hienoimmista ja kysytyimmistä pyöräilytapah-
tumista kilpaillaan elokuun ensimmäisenä viikonlop-
puna Syöte MTB:n muodossa. Elokuun puolen välin 
maissa on vuorossa perinteiset Sarakylän Vattumarkki-
nat. Tässä vain joitakin mainitakseni. Lisäksi lähes joka 
viikonloppu kesätansseissa kylätaloilla ja -lavoilla men-
nään eikä meinata!

Yrittäjien järjestämillä markkinoilla tarjolla on pai-
navia puheenvuoroja, viihdyttävää musiikkia ja tieten-
kin monipuolista markkinameininkiä sekä ostettavaa 
kaiken ikäisille. Markkina-arpojen arvonta lauantaina 
huipentaa tapahtuman. Markkinoilla on menoa ja mei-
ninkiä varmasti jokaisen makuun. Tälläkin kertaa Pu-
dasjärven kaupunki on tapahtumassa mukana. Kau-

Jo oli aikakin

pungin teltalla on läsnä kaupungin edustajia koko 
markkinoiden ajan vastaamassa markkinaväen kysy-
myksiin ja kertomassa ajankohtaisista asioista.

Taas on hyvä syy suunnata kohti markkinoita nautti-
maan meiningistä ja torin tarjonnasta. Toritapahtuman 
lisäksi pudasjärveläisissä yrityksissä kannattaa poiketa 
tutustumassa markkinatarjouksiin.

Tervetuloa markkinoille ja  
osallistumaan myös muihin  

Pudasjärven kesäajan tapahtumiin!

Tomi Timonen, kaupunginjohtaja 

Myyjät ja ostajat kohtaavat 
markkinoilla

Ensi viikonvaihteessa ovat 39. markkinat Pudasjär-
vellä. Markkinoilla tarkoitetaan järjestelyä, joka mah-
dollistaa ostajien ja myyjien kohtaamisen hyödykkei-
den vaihtamiseksi. Markkinoilla markkinaosapuolet 
(eli myyjät ja ostajat) voivat arvioida myynnissä ole-
via hyödykkeitä, mikä mahdollistaa hyödykkeen hin-
nan muodostuksen. Viikkoa ennen tapahtumaa oli il-
moittautunut 63 myyjää, joten tori täyttyy mukavasti 
myyjien teltoista ja muista myyntipisteistä. Järjestäjät 
eli Pudasjärven Yrittäjät ovat tyytyväisiä tällaiseenkin 
myyjien määrään. Suuri osa on entisiä myyjiä, mutta 
on joukossa uusiakin tuttavuuksia.

Tänä vuonna on huomio kiinnitetty ennakkomark-
kinointiin. Entisille myyjille on lähetetty kirjeitä, on 
laitettu mainoksia valtakunnalliseen markkinaviesti-
lehteen, nettisivuilla oli jo hyvissä ajoin alkuvuodesta 
yhteystiedot ja valtatien varteen on pystytetty suuret 
mainostaulut. Markkinapäivän aattona teiden varsiin 
laitetaan vielä lisää opasteita. Toivottavasti tuhansista 
valtatiellä ajavista autoista osa kääntyy liikenneym-
pyrästä myös torin suuntaan. 

Ohjelmaa noudattelee perinteistä linjaa; on mu-

siikkia, tervehdyksiä ja puheita. Ensimmäistä kertaa 
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja vierailee markki-
noilla. Jyväskylästä saapuvan Petri Salmisen puhe on 
lauantaina puolen päivän jälkeen. Perinteisesti mark-
kinoilla on ympäri Suomea saapuneiden myyjien li-
säksi paikallisia toimijoita mukana. Eduskuntavaalit 
ovat ensi keväänä. Äänestäjiä on tapaamassa neljän 
puolueen edustajat. Seurakunta ja kaupunki ovat 
edellisten markkinoiden tapaan mukana tapaamassa 
seurakuntalaisia ja kaupungin asukkaita. 

Yrittäjillä on entiseen tapaan markkina-arvat 
myynnissä. Viidellä eurolla on voittamiseen kolme 
mahdollisuutta; hirsinen aitta, suotuvene ja maasto-
pyörä, yhteisarvoltaan 5250 euroa. 

Tietenkin toivomme, että tapahtuman aikana säät 
suosivat.

Tervetuloa markkinoille!

Heimo Turunen
Puheenjohtaja, Pudasjärven Yrittäjät

Heimo Turunen on 
toiminut kuluneen 
vuoden alusta 
Pudasjärven 
Yrittäjien 
puheenjohtajana.
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Yhdessä tehden
Yksi Suomen kesään olennaisesti kuuluva asia ovat markki-
nat. On hienoa, että Pudasjärven markkinat voidaan jälleen 
järjestää, parin vuoden koronatauon jälkeen.  

Lukuisat näytteilleasettajat ja oheisohjelma luovat puit-
teet sille, että pääsee myös tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan 
kuulumisia. Lämmin kiitos mukanaolijoille, Pudasjärven 
Yrittäjille ja kaikille talkoolaisille, jotka mahdollistatte tä-
män.   

Maailman tyrskyt tuntuvat myös Pudasjärvellä. Ensin ko-
rona ja nyt sota sekä pakotteet. Ne ovat kuitenkin palautta-
neet politiikan oikeisiin asioihin. Ei ole aikaa jonninjouta-
vuuksiin. Pitää keskittyä siihen, miten suomalaiset, alueet ja 
sen mukana Suomi pärjää. 

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko esitti idean 
erityistalousalueista. Eduskuntaryhmän puheenjohtajana 
kannatan ajatusta lämpimästi. Menestyäkseen tarvitsemme 
koko Suomen voimavarat, ideat ja ihmiset käyttöön. Näin 
pienellä maalla ei ole varaa vastakkainasetteluun. Tarvit-
semme aluepolitiikkaa, joka elää ajassa ja joka mahdollistaa 
kokeilut ja antaa tilaa erilaisuudelle. Näin Suomessa on en-
nenkin tehty ja menestytty.  

Yhteistyö kuntalaisten, kunnassa toimivien yritysten sekä 
eri alojen järjestöjen kesken on tärkeässä roolissa elinvoiman 
rakentamisessa. Pitää olla herkkyyttä ja taitoa kuunnella laa-
jasti ihmisiä, yrityksiä ja eri toimijoita. Tähän työhön kannat-
taa ottaa mukaan myös ne, jotka eivät ole mukana perintei-
sissä vaikutuskanavissa, mutta ovat aktiivisia esimerkiksi 
koulujen vanhempainyhdistyksissä tai tapahtumien järjestä-
misessä.  Yhteisöllisyys ja kunnan henkinen ilmapiiri vaikut-
tavat olennaisesti ihmisten viihtymiseen. Tähän henkiseen 
ilmapiiriin voimme jokainen omilla toimilla vaikuttaa. In-
nostava ja kannustava, rohkeasti yrittävä ja kokeileva ilma-
piiri luo valtavan ponnistusvoiman muutoksille. 

Suomalaisilla on oikeus odottaa yhteistyökykyä myös 
meiltä päättäjiltä. Selviämme, kun laitamme asiat tärkeysjär-
jestykseen ja pidämme yhtä.  

Yrittäjä kansanedustaja Juha Pylväs Ylivieskasta on markki-
napuhujana toisena markkinapäivänä lauantaina. Kuvassa 
hän on käyttämässä puheenvuoroa viime syksynä entisen Pu-
dasjärven kirjakaupan edustalla.

Toivotan kaikille myyjille,  
esiintyjille, talkoolaisille ja tietysti 
yleisölle mukavia markkinahetkiä. 

Juha Pylväs
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Pidetään paikalliset palvelut 
hyvinä käyttämällä niitä 
Kahden vuoden koronakurimuksen jälkeen on hieno fiilis, 
kun Pudasjärven kesän suurin tapahtuma, Pudasjärven 39. 
markkinat, ovat jälleen totta! 

Markkinat ovat Pudasjärven yrittäjille suuri ponnistus, 
markkinajärjestelyt alkavat aina tammikuussa ja huippu 
hetki on heinäkuun toinen viikonloppu, kun markkinat ovat 
käynnissä. Vuosittain markkinoilla vierailee noin 8000 mark-
kina kävijää. Markkinoiden tarkoitus on luoda Pudasjärvelle 
elinvoimaa ja lisätä yhteisöllisyyttä. Paikkakunnan tapahtu-
mat ovat tärkeä osa paikkakunnan virkeyden edistämiseksi.

Viime vuosi oli Pudasjärven yrittäjät ry:lle hyvä vuo-
si, koska monet asiat, mitä vuosia oli valmisteltu, nytkähti-
vät käytäntöön. Tässä suurimmassa roolissa uusi kaupun-
gin hankintapolitiikka ja ohje mikä tuo elinvoimaa alueelle 
ja myös säästöjä. Samoin päivitetty kaupunkistrategia. Näis-
sä molemmissa yrittäjät ovat saaneet olla aktiivisesti muka-
na, miettimässä parempaa tulevaisuutta Pudasjärvelle.

Kehitysyhtiön toimivat yrityspalvelut ovat saaneet kiitos-
ta yrittäjiltä ja ne ovat myös mahdollistaneet korona-ajan tu-
kien ja toimien järjestelyjä. Yritysneuvonta on ollut viime ai-
koina todella tärkeää ja Pudasjärvellä se on vielä yrittäjille 
maksutonta eli todella tärkeä elementti elinvoiman kannalta.

Yrittäjät myös nopeasti huomaavat tehdyt toimenpiteet 
ja muutokset. Kahden vuoden välein tehtävä kuntabaro-
metrimittauksesta Pudasjärvi sai historian parhaan arvosa-
nan tänä keväänä. Se oli Pohjois-Pohjanmaan alueella kuu-
denneksi paras. Tulos on erinomainen historiaan verrattuna. 
Uskon tulevaisuudessa tuloksien yhä paranevan, koska asi-
at siirtyvät yhä enemmän käytäntöön kentällä ja se näkyy 
paikkakunnalla.

Palveluja paikkakunnalla on juuri sen verran mitä paikka-
kuntalaiset ja muualta tulevat asiakkaat niitä käyttävät. Niin 
sanottu kysynnän ja tarjonnan laki on aina voimissaan. Ku-
luttajilla on todella suuri vastuu paikkakunnan palvelura-
kenteen laajuudesta, palveluja ei voi ylläpitää ilman kysyn-
tää. Korona aika herättikin monet kuluttajat huomaamaan 
paikallisten palveluiden tärkeyden arjessa, huoltovarmuus 
on tullut myös paljon päivittäisiin keskusteluihin. Lähi-
palvelut ovat parasta huoltovarmuutta poikkeustilanteis-
sa. Pidetään siis paikalliset palvelut hyvinä käyttämällä nii-
tä arjessa, näin ne toimivat varmasti myös poikkeusoloissa. 

Samalla se tuo elinvoimaa, työpaikkoja ja verotuloja Pudas-
järvelle.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi Pudasjärven markki-
noille, niin asiakkaat, torimyyjät kuin esiintyjätkin. Kiitäm-
me myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme.

Nautitaan  
kesästä!

Tommi Niskanen, Kauppiasyrittäjä
Pudasjärven Yrittäjät ry ja 

Pudasjärven Kehitys oy hallituksen jäsen

Tommi Niskanen toimi Pudasjärven yrittäjien puheenjohta-
jana 2017-2021 jatkaen edelleen aktiivisena toimijana halli-
tuksessa ja Pudasjärven Kehitys Oy:n hallituksessa.

Suomalainen yhteisöllisyys ja kuntien sekä taajami-
en elinvoiman perusta rakentuu perinteisesti aktiivis-
ten ihmisten haluun tehdä hyödyllisiä ja viihdyttäviä 
tapahtumia kanssaihmisille nautittavaksi. Usein yhdis-
tysmuotoisen toiminnan kautta. Suomi on maa, jossa yh-
distystoiminnan kautta ihmiset verkostoituvat, luovat 
elinikäisiä ystävyyssuhteita ja samalla tekevät laajasti hy-
vää mieltä ympäristöönsä säteilevää toimintaa. 

Suomen Yrittäjien lähes 380 paikallisyhdistyksessä 
ympäri Suomen oman asuinkunnan elinvoimasta huo-
lehtiminen on aktiivisten yrittäjävaikuttajien keskeisim-
piä tehtäviä. Usein tämä elinvoimatehtävä konkretisoi-
tuu kuntapäättäjien suuntaan tehtävän vaikuttamistyön 
lisäksi muun muassa markkina- ja kulttuuritapahtumi-
na sekä vuotuisina yrittäjäjuhlina, joissa jaetaan tunnus-
tusta hienoille yrittäjätarinoille Vuoden Yrittäjä -palkin-
tojen muodossa. 

Kuten hyvin tiedämme, viimeisten vuosien aikana ta-
pahtuma- ja yhdistystoiminta ovat karvaasti joutuneet 
kärsimään koronapandemian myötä asetetuista rajoi-
tuksista. Yhdistykset, joiden toiminta perustuu ihmisten 
väliseen kohtaamiseen ja kanssakäymiseen, ovat joutu-
neet toimimaan ylläpitomoodissa. Tämä on ollut monel-
le aktiiviselle yhdistystoimijalle raskasta, sillä motivaatio 
pyyteettömään tekemiseen löytyy monesti nimenomaan 
tapahtumista ja kohtaamisista, joissa työnsä jäljen näkee 
konkreettisesti ja palaute tulee hymyilevien tapahtuma-
kävijöiden kasvoilta. 

Näiden erityislaatuisten ja vaikeidenkin aikojen jäl-
keen onkin upeaa nähdä, kuinka tänä kesänä markkinoi-
ta ja kesätapahtumia jälleen järjestetään ja suomalaiset 
ovat löytäneet paikallisten tapahtumien äärelle. Suomen 
kesä olisi huomattavasti valjumpi ilman paikkakunnille 
elämää ja sykettä tuovia kesätapahtumia. Nimenomaan 
yrittäjäjärjestölle tapahtumat ovat tärkeitä, sillä ne tuo-
vat paikallisten yritysten toimintaa ihmisten tietoisuu-
teen ja samalla mahdollistavat paikallisen yrittäjyyden 
toimintaedellytyksiä sekä paikallisten palveluiden yllä-
pitämistä. 

Pudasjärven Markkinat on perinteikäs tapahtuma ja 
onkin suuri ilo, että pääsemme jälleen kokemaan mark-
kinatunnelmaa paikkakunnalla. On myös minulle hen-
kilökohtaisesti suuri kunnia päästä pitämään puhe Pu-
dasjärven Markkinoilla, sillä juuri näissä tilaisuuksissa 
konkretisoituu se yrittäjäjärjestön erityislaatuisuus mikä 
meillä Suomen suurimpana elinkeinoelämän järjestönä 
on: aktiivisten yrittäjien pyyteetön toiminta kuntansa ja 
toisten yrittäjien puolesta. 

Nähdään markkinoilla! 

Petri Salminen 
Puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Kaivattuja 
kohtaamisia

Kunnallisjohdon valtakunnallisessa seminaarissa Vaasas-
sa Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Heimo Turunen 
toivotti Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salmisen 
tervetulleeksi Pudasjärven markkinoille.
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La 27.8.2022 klo 20-02 La 27.8.2022 klo 20-02 
Jyrkkäkoskella PudasjärvelläJyrkkäkoskella Pudasjärvellä

Rytilammentie 78, 93100 PudasjärviRytilammentie 78, 93100 Pudasjärvi

Venetsialaiset JyrkkäkoskellaVenetsialaiset Jyrkkäkoskella

TIINA PITKÄNEN & SARMASTIINA PITKÄNEN & SARMAS
TanssittaaTanssittaa

Jyrkkäkoski

Järjestää: Lions Club 
Pudasjärvi, yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

Lippu: 20€Tervetuloa!Tervetuloa!
K-18K-18

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Kulta- ja Kulta- ja 
hopeakorut. hopeakorut. 

Kellojen ja korujen Kellojen ja korujen 
myynti ja huolto. myynti ja huolto. 

Meiltä myös lahjakortit.Meiltä myös lahjakortit.
Asiakkaiden kesken arvomme heinäkuussa 100 euron lahjakortin. Asiakkaiden kesken arvomme heinäkuussa 100 euron lahjakortin. 

85 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä85 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

• 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

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259

Musiikilla tunteita laidasta laitaan
Oululaiset useassa musiik-
kigenressä höystetyt muusi-
kot Markus Junttila (ex. Wo-
yzeck) ja Marko Ylisirkka 
esittävät lauantaina mark-
kinoilla tuttuja coverklas-
sikoita akustisten kitaroi-
den säestyksellä. Ohjelmisto 
koostuu herkullisista tulkin-
noista suomirokin/popin 
ja ulkomaisten kappaleiden 
sopivasta coctailista. Biisit ja 
tulkinnat tärähtävät takuu-
varmasti jalan alle, eikä kyl-
miltä väreiltäkään todennä-

köisesti säästytä. 
-On hienoa olla esiinty-

mässä markkinoilla ja tuoda 
meidän oma musiikillinen 
panos mukaan tapahtu-
maan. Luvassa on tunteita 
laidasta laitaan, iloa ja me-
lankoliaa akustisella otteel-
la, pojat toteavat. 

Pudasjärvellä esiintymi-
nen on tuttua, sillä Markus 
ja Marko ovat esiintyneet ai-
emminkin markkinoilla sekä 
kerran myös Venetsialaisis-
sa. 

Markus Junttila ja Marko Ylisirkka esittävät musiikkia lauan-
taina aamupäivällä. 

Lapsille ja aikuisille viihdyttäviä esityksiä
Markkinoilla perjantaina aa-
mupäivällä esiintyvä Valto 
Savolainen on Muhoslainen 
muusikko, joka keikkailee 
monipuolisesti ympäri maa-
ta. Hän soittaa keikoillaan 
kitaraa, haitaria, koskettimia 
ja laulaa. Tanssimusiikkia 

Valto Savolaisen esitykset 
taipuvat moniin rooleihin. 
Markkinoilla on perjantai-
na aamupäivällä lasten kon-
sertti sekä aikuisille viih-
dyttävää ohjelmaa toisessa 
esityksessä.

Armi Tenkula ja Afrikan Tähti 
markkinoilla ja markkinatansseissa
Markkinoilla esiintyy per-
jantaina 8.7. Armi Tenkula ja 
hänen taustayhtyeensä Af-
rikan Tähti, joka keikkailee 
ympäri Suomea. Armi Ten-
kula on pirteä oululainen 
naisartisti, joka tuo iloa ja sä-
pinää tanssilavoille. Hän on 
tanssiva laulaja, jolle tärkeäl-
lä sijalla on tanssittavuus 
myös esittämissään iskel-
missä. Afrikan Tähti on ou-
lulainen tanssiorkesteri, jon-
ka solistina toimivat Armi 
Tenkulan lisäksi Valentin tai 
Matti Ojala. 

Markkinatansseissa per-
jantai-iltana kello 20 alka-

Markkinoilla esiintyy perjantaina monipuolinen ja suosittu 
Afikantähti-yhtye Oulusta solistinaan Armi Tenkula. Kuva pa-
rin vuoden takaa Venetsialaistansseista, jossa esiintymässä 
Ville Seppänen kitara, Rauno Kantola rummut, Armi Tenku-
la solisti, Kalle Ylisirniö haitari ja Vesa Mottisenkangas bas-
so, koskettimet.

Armi Tenkula on pirteä oulu-
lainen naisartisti.

Markkinoilla paikallista 
folkpoppia Vauhko Varsalta

hän soittaa taustoja käyttä-
en. Yhteislaulutilaisuuksien 
vetäminen myös kuuluu hä-
nen toimenkuvaansa. Hä-
nellä on 300 laulua sisältävät 
laulukirjatkin mukanaan.

Pudasjärven markkinoil-
la Savolainen vetää Miska 
Pressan Katti -lastenkonser-
tin. Se on hauska ja vauhdi-
kas esitys, jossa lapset pääse-
vät laulamaan ja leikkimään 
mukana.

Tehdään uintiliikkeitä, 
pompitaan, tanssitaan ja lau-
letaan ti-ti-tyy! Miskalla on 

mukanaan huikeat efektit; 
paljon pötköpalloja eli pitkiä 
ilmapalloja ja saippuakupla-
kone ja savukone! Kannat-
taa tulla lavan lähelle ja voi 
päästä laulamaan jopa mik-
rofoniin. 

Markkinoiden avauksen 
jälkeisessä esityksessä muu-
sikko ja trubaduuri Savo-
laisella on toinen, aikuisille 
sopivampi rooli. Kosketin-
soittimen, haitarin ja kitaran 
kera Valton laulut saavat 
tanssijalat, hymyn ja naurun 
kirpoamaan.

Lauantaina markkinoilla il-
tapäivällä musiikkia tarjoi-
lee Vauhko Varsa, joka on 
pudasjärveläinen folkpop-
yhtye, jossa soittavat Sampo 
Laakkonen (rummut), Mark-
ku Kemppainen (basso, lau-
lu) ja Marko Väyrynen (lau-
lu, kitara, huuliharppu).

Kaikilla yhtyeen soitta-
jilla on soitto- ja bändiko-
kemusta nuoruusvuosil-
taan, minkä jälkeen kukin 
on enemmän tai vähem-
män harrastanut soittamista 

ja musisointia. Vauhko Var-
sa soittaa triokokoonpanol-
la pelkästään omia lauluja, 
joita on epävirallisen tree-
nilistan mukaan viitisen-
kymmentä. Laulut kertovat 
kotiseudusta, elämästä ja ih-
miselon tunnoista muuttu-
vassa maailmassa. Lauluja 
voisi kuvailla melankolisek-
si ilofolkiksi. Yhtyeen nimi 
on väännös Neil Youngia 
säestäneestä Crazy Horse 
-yhtyeen nimestä.

Vauhko Varsa esiintyy markkinoilla lauantaina puolen päivän
jälkeen. Kuva Jyrkkäkoskelta viime elokuussa. Sampo Laak -
konen, Marko Väyrynen ja Markku Kemppainen. 

en Jyrkkäkoskella tahdeista 
vastaa myös Afikan Tähti ja 
Armi Tenkula. Illan aikana 
kuullaan takuuvarmaa tans-
simusiikkia sekä perinteistä 
iskelmää.

Tavallista parempi ruokakauppa

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, 

tommi.niskanen@k-supermarket.� 
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

PUDASJÄRVI
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Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, 
p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

M-Tavaratalo tunnetaan laadukkaasta 
palvelu- ja herkkutiskistään
Pudasjärven ydinkeskustas-
sa toimivasta M-Tavarata-
losta Ranuan veljekset Jari, 
Jyrki ja Tapani ottivat pää-
vastuun vuonna 2007 suku-
polvenvaihdoksen yhtey-
dessä. Veljekset ovat olleet 
nuoruudesta saakka kiinte-
ästi mukana kaupan toimin-
nassa. Kaupan nimi on ajan 
saatossa muuttunut useita 
kertoja, mutta ihmisläheinen 
palvelu ja laaja tuotevalikoi-
ma on pysynyt. Tällä hetkel-
lä on meneillään kesäseson-
ki, jolloin myydään paljon 
kesään liittyviä tuotteita. 
Liha- ja kalatiskin tuoretuot-
teet, vapaa-aikaan liittyvät 
ulkopelit, kalastustarvik-
keet ja remontoimiseen liit-
tyvät tuotteet ovat kesän 
kärkituotteita. Kauppiaat 
ovat huomanneet, että ke-
sänlomien alkaessa lomalai-
set tuovat tullessaan kesäi-
sen ilmapiirin myymälään. 
Mökkiläisille tavaratalosta 
löytyykin erilaisia tuotteita 
ruuveista kiukaisiin tai gril-
lituotteista kesävaatteisiin ja 
kenkiin. Tavaratalo on tul-

lut tunnetuksi siitä, että sa-
man katon alta löytyy kaik-
ki, mitä elämässä tarvitaan. 

Kesäisin sesonkituotteet 
ovat grillattavat lihat. Niitä 
löytyy lihatiskiltä niin maus-
tettuina kuin maustamatto-
mana. Kalatiskiltä asiakas 
löytää takuuvarmasti sopi-
vat savustus- tai grillikalat. 
Erityisesti helleaikoina vir-

voitusjuomia ja jäätelöitä 
myydään runsaasti. 

Tavaratalon laajasta va-
likoimasta löytyy esimer-
kiksi retkeilyyn, kodin si-
sustamiseen, puutarhaan, 
veneilyyn, remontoimiseen 
ja toimistotarvikkeisiin liit-
tyviä tuotteita. Kauppiaat 
kertoivat, että asiakkaat ovat 
sanoneet: ”Jos täältä ei etsi-

määnsä löydä, niin sitä ei sit-
ten tarvita”. Kauppiaat pyr-
kivät tuotevalikoimissaan 
pysymään ajan hermoilla ja 
arvostavat asiakkailta tule-
vaa palautetta. Hyllyihin ti-
lataan niitä tuotteita, joita 
asiakaskunta tarvitsee. 

Ape Nieminen

M-Tavaratalon liha- ja kalatiski on pitkä ja monipuolinen. Kauppiaat Jari ja Tapani suosittele-
vat grilli-iltoihin porsaan ribsejä ja -kasleria sekä tietenkin lohta, jotka eivät grillatessa kui-
vu ja pitävät maukkautensa.

Pudasjärven Yrittäjät hallitus 2022

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tammikuussa Halla&Cafeen uusissa tiloissa Oikotien varressa. Heimo Turunen, 
Tommi Niskanen, Marko Rautio, Tapio Poijula, Mikko Vilppola, Markku Knuuttila, Pirkka Ylikoski ja Henna Ryhänen. 

Kesäkuun hallituksen kokouksessa vieraili kaupunginjohtaja Tomi Timonen kertoen kaupungin ajankohtaisista asioista. 
Yhdessä keskusteltiin mm. tämän kevään yrittäjäbarometri-kyselyn tuloksista, jossa Pudasjärvi oli pärjännyt hyvin. 

Puheenjohtaja
Heimo Turunen 
VKK-Media Oy
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Varapuheenjohtaja
Marko Rautio
Kaappi- ja Levypalvelu Rautio Ky
050 501 9090
marko@rautioky.fi

Pudasjärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsen
Tommi Niskanen
K-supermarket Pudasjärvi
040 555 3639
tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Sihteeri
Markku Knuuttila 
Mainostoimisto Matarese
040 555 8766
markku.knuuttila@matarese.fi

Tapio Poijula
Poijulan Taksi
0400 387 230
poijulantaksi@gmail.com

Henna Ryhänen 
Halla Cafe&Catering
045 695 9925
hallacatering@gmail.com

Mikko Vilppola
Pudasjärven Optiikka
040 821 1819
mvilppol@hotmail.com

Pirkka Ylikoski
Koskitraktori Oy
040 731 4430
pirkka@koskitraktori.fi

Avoinna:

TERVETULOA!
Romekievarintie 1, Syöte       www.tunturimarket.fi

Elintarvikkeet, virvokkeet, matkamuistot, onkimatoja, 
Ranuan Apteekin apteekkikaappi (150 tuotetta), 

Kahvilapalvelut, myynnissä jäätelöä! 
Postin noutopiste, Veikkaus. 

Myymme Syötteen vesistöjen kalastuslupia. 
Kaupalla on tehokas pullonpalautusautomaatti. 

PALVELUITAMME MUUN MUASSA:

Ma-to   9.00 - 18.00 
pe-la    9.00 - 19.00 
su      10.00 - 17.00

Vuokraamme kysynnän mukaan muutamia 
urheiluvälineitä ja peräkärrypaljuja sekä 

soutuvene + traileri.

- eturinteiden juurella -

Iso-Syöte

Iso-Syöte

Soita ja tilaa ruuat mukaan! 
puh. 040 670 9037

Aukioloajat:

Pizzaa, burgeria, salaatteja, wingsejä, 
kebabia ja kylmiä juomia. 

Seuraa somessa aukioloaikoja.

Terassin pöydät kutsuvat 
- auringonpaistetta on tilattu!
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Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

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

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

Nouda evääksi tai nauti paikan päällä rapeat pizzat ja 
mehevät hampurilaiset. 

Meillä myös á la carte sekä lounaspöytä: herkullista 
kotiruokaa noutopöydästä - joka päivä.

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

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

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus ● Mobiili app

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

Markkinat Pudasjärven 
suurin tapahtuma

Parhaan lomasesongin kruu-
naa Pudasjärvellä heinäkuun 
8-9. päivinä Pudasjärven 39. 
markkinat. Koronan vuok-
si jouduttiin pitämään kah-
den vuoden tauko. Markki-
noille saapuu jälleen kesäisiä 
esiintyjiä ja useita puhujia 
sekä ympäri Suomen reilut 
60 markkinamyyjää. Voi-
daan sanoa, että markki-
nat toimii kohtauspaikka-
na paikkakuntalaisille, sillä 
myös vanhat pudasjärvi-
set naapurikunnista ja kau-

empaakin saapuvat paikal-
le porisuttamaan tuttaviaan. 
Perinteinen ohjelmanumero 
on myös Pudasjärven merk-
kihenkilön palkitseminen. 
Kaupungilla on oma suu-
ri teltta torin peräkulmalla. 
Siellä on teemana ”elävät ky-
lät”. Eri kyliä onkin houku-
teltu mukaan esittelemään 
toimintaansa. 

Pudasjärvellä on järjes-
tetty markkinat vuodesta 
1982 lähtien. Markkinaide-
an keksi aikoinaan Pudas-

järven Yrittäjät ry:n sihteeri, 
pankinjohtaja Pekka Kainu-
lainen yrittäjien puheenjoh-
taja Pentti Mikkosen kans-
sa. Aluksi markkinat olivat 
nimeltään ”Putasjärvi-tala-
koot”, jolla meiningillä jär-
jestetyt markkinat pidettiin 
alkuvuosina toukokuussa. 
Pienen alun jälkeen Pudas-
järven markkinat ovat nous-

seet paikkakunnan suurim-
maksi kesätapahtumaksi. 
Markkinoiden järjestäjät Pu-
dasjärven Yrittäjät myyvät 
markkinoilla viiden euron 
hintaisia markkina-arpoja, 
joissa voittoina on hirsinen 
aitta, soutuvene ja maasto-
pyörä yhteisarvoltaan 5250 
euroa. HT

Markkinoiden äänentoistosta on vastannut viime vuosien 
markkinoilla ammattinsa taitava paikallinen yrittäjä Pekka 
Kinnunen. 

Markkinoilla arvioidaan vierailevan 10 000 henkeä. Viime markkinoilla markkinayleisöä oli aika ajoin jopa tungokseen saakka. 

Pudasjärven merkkihenkilö palkitaan lauantaina kello 12. 
Vuonna 2019 merkkihenkilönä palkittiin pyörätuolikelaaja 
Sini Paukkeri. Sen jälkeen on merkkihenkilöinä palkittu 4h-
toiminnanjohtaja Tiina Salonpää ja viime vuonna lehtiyrittä-
jä Heimo Turunen. Kuva Terttu Salmi.

Pudasjärven yrittäjillä on perinteisesti myytävänä markki-
na-arpoja, joissa tänä vuonna voittoina ovat hirsinen aitta, 
soutuvene ja maastopyörä. Arvat ovat myynnissä jo ennen 
markkinoita pudasjärvisissä liikkeissä. Viime markkinoilla 
arvanmyyntivuorossa Matti Räisänen.

Kaupungin teltalla ovat eri alojen työntekijät palvelemassa 
ja vastaamassa asukkaiden ja mökkiläisten kysymyksiin. Vii-
me markkinoilla kaupungin työntekijät tunnisti sinisistä pai-
doista. 

PUDASJÄRVEN Vihreät  
mukana markkinoilla!

Teltalla tavattavissa:

Pe 8.7. Mika Flöjt, alue- ja maakunta-  
valtuutettu, kansanedustajaehdokas

Tervetuloa juttelemaan!

8.-9.7.2022 torilla

PUDASJÄRVEN PUDASJÄRVEN 
MARKKINATMARKKINAT
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Raskaan kaluston 
määräaikais-, muutos-, ja 

rekisteröintikatsastukset sekä 
jarrusovitukset.

Kevyen kaluston määräaikais-, 
muutos- ja rekisteröintikatsastukset

Kilpa-autojen kuntokatsastukset

Ajoneuvojen rekisteröintipalvelut

www.haapalehdonkatsastus.fi   Lisätietoja 0400 795 900

Varaa aika 0400 164 654

Onnistuneet juhlat ja tilaisuudet 
Hirvaskosken kartanossa
Hirvaskosken Kartano tar-
joaa ainutlaatuisen mahdol-
lisuuden tutustua varhaisen 
teollisuuden ja kartanoelä-
män historiaa Koillismaal-
la, Pudasjärvellä Hirvaskos-
ken kylällä. Vieras siirtyy 
hetkessä melkein kaksisataa 
vuotta ajassa taaksepäin. 
1840-luvulla rakennettu 
päärakennus huokuu edel-
leen samaa menneen ajan 
elämää kuin ennen. Monet 
yksityiskohdat sisustukses-
sa, kuten vanhat huoneka-
lut, koriste-esineet, musta-
valkokuvat, vanhat tapetit 
tai salin vanha korkkimato 
vie asiakkaan aivan toisen-
laiseen maailmaan. Kiire jää 
viimeistään istuessa Paraa-
tiportaiden ylätasanteelta, 
josta avautuu näkymä pi-
hamaalle, jossa kasvaa eri-
laisia pensaita ja puita. Sata 
vuotta sitten talo sai sähköt 
läheisestä voimalasta, joka 
toimii edelleen Hirvasjoen 
kanavassa. Kartano oli ai-
koinaan 2000 hehtaarin ko-
koinen tila. Kivinavetassa 
oli sata lehmää, josta isäntä-
perhe ja torpparit saivat toi-
meentulonsa.

Suurten juhlien 
pitopaikka
Hirvaskosken Kartano so-
pii suurten juhlien pitopai-
kaksi. Sukujuhlien, syn-
tymäpäivien, kokousten, 
häiden tai hautajaisten vie-
raat sopivat mainiosti Kar-
tanoon. Seurustelu ja istu-
matilaa löytyy kymmenestä 
huoneesta. Pelkästään Kar-
tanon juhlasaliin sopii noin 
50 henkilöä ja kesällä kau-
nis pihamaa antaa mahdol-

Avara pihamaa antaa perheen pienimmille tilaa leikkimiseen.

Kartanon viihtyisä sali luo juhlapäivään oikeata arvokkuutta.

Kartanosta löytyy erityyppisiä makuuhuoneita mukavine yk-
sityiskohtineen.

lisuuksia lisää. Kartanossa 
on erityylisiä makuuhuo-
neita neljä. Majoitumaan 
sopii helposti 14 henkilöä 
ja pienin järjestelyin jopa 20 
henkilöä. Käytössä on kaksi 
kylpyhuonetta, poreallas ja 
heti valmis sauna. Keittiöstä 
löytyy nykyaikaiset laitteet 
ja kahvi- ja ruoka-astias-
tot 50 hengelle. Pudasjär-
ven keskustasta on 20 kilo-
metrin matka Hirvaskosken 
Kartanolle. Läheinen Hir-
vasjoki virtaa Kartanos-
ta näköetäisyyden päässä, 
jossa voi kalastella, uida tai 
soutaa. Koillis-Golfin 9-rei-
käinen harjoituskenttä ja 
Syötteen matkailualue ovat 
kohtuullisen matkan pääs-
sä.  Hirvaskosken Kartanon 

varaukset hoituvat nume-
rosta 040 531 8118. Ape Nieminen

Pudasjärven 
Hautaustoimisto 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

Oikopolku 2. 
Puh. 045 695 9925

hallacatering@gmail.com  
www.hallacatering.com

LOUNASKAHVILA  

AVOINNA: 
pe klo 10-18 ja 

la 10-17 

Tervetuloa!Tervetuloa!

MARKKINOIDEN AJAN SAATAVILLA 
jääkahvia, mansikkapirtelöä, 

hedelmämocktail 4,00€
Jäätelöt, virvoitusjuomat, 

juustokakkuja, porkkanapiirakkaa,
tuoretta pullaa yms.

LOUNAALLA 
perjantaina pyttipannu ja 

lauantaina savuporokiusaus 
klo 10.30-14.00 9,50€

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 041 314 7741
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839  

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi
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Pasi Kummalan autokor-
jaamoyritys täytti 40 vuot-
ta 19.12.2021. Koronarajoit-
teiden takia sekä kesäisiä 
päiviä odotellessa yrityk-

sen merkkipäivää haluttiin 
viettää myöhemmin. Täyte-
kakkukahvit juotiin onnit-
telijoiden kanssa 11.6 Sara-
järven autokorjaamolla. 

Pasi Kummalan autokorjaamo täytti 40 vuotta

”Se oli kakkukahvien paikka”

Asiakkaita toiminnan alkuajoilta porinoimassa, vasemmalta 
Lauri Ojala, Kauko Kuukasjärvi, Pasi Kummala, Jorma Kortet-
järvi. Kuvan otti Johanna Kummala.

Pasi Kummala  käviöiden tuomia kukkia ym. Kuvan otti Rauni Kummala.

Pasi kävi aikoinaan 
kaksivuotisen konekor-
jauslinjan Koillis-Poh-
janmaan ammatillisen 
koulutuskuntayhtymän 
ammattikoulussa Taival-
koskella ja kolmivuotisen 
koneenkorjauslinjan Lah-
den kotiteollisuusopettaja-
opistossa. Armeijan jälkeen 
hänellä oli aikaa miet-
tiä tulevaisuuden suunni-
telmia. Pasi aloitti liiketoi-
minnan kahden veljensä 
Pekan ja Antin kanssa kun-
nostamalla vanhasta nave-
tasta korjaushallin. Ensim-
mäiset investoinnit tehtiin 
työkaluihin ja hitsauslait-
teeseen. Vanhassa navetas-
sa korjattiin autoja, trak-
toreita, maatalouskoneita 
ja pienkoneita. Vanha na-
vetta toimi korjaamotilana 
11 vuotta. Ennen yrityksen 
perustamista Pasi oli dele-
goinut muutaman ystävän 
kyläkokoukseen tiedus-
telemaan: ”Olisiko kyläl-
lä tarvetta autokorjaamol-
le?”. Muitakin korjaamoja 
oli Sarajärvellä ja lähikylil-
lä. Kyläkokouksesta Pasi sai 
kuulla positiivista viestiä: 
”Tarvetta kyllä on!” Näis-
tä kyläläisten kannustavista 
kommenteista Pasi sai roh-

keutta yrityksen perustami-
seen veljiensä kanssa.

Autokorjaamo Pasi 
Kummalan yritys muut-
ti 1992 uusiin toimitiloihin. 
Uuteen halliin hommattiin 
muun muassa kakspilarin-
osturi sekä muita korjaus- 
ja huoltotöihin tarvittavia 
laitteita. Hallissa on paikat 
kahdelle autolle. Nykyään 
maatalouskoneet ja muut 
ovat jääneet ja remontit koh-
distuvat etupäässä autoihin 
ja pienkoneisiin. Autokan-
nan muuttuessa teknisem-

miksi on Pasi kouluttanut 
itseään lisää ja valmistui 
autosähkömekaanikoksi 
vuonna 2006. Lisäksi hän 
on käynyt erilaisia kursseja 
ja opiskelut ahkeraan pysy-
äkseen ajan hermoilla. Pasi 
kokee, että yrittäjyys omal-
la kylällä oli oikea ratkaisu 
nuoruusvuosina. Toisinaan 
hän on ajatellut, että leipä 
olisi tullut ehkä helpom-
min vieraan töissä, mutta 
tiettyä yrittämisen vapaut-
ta ei voi rahalla mitata. Vel-
jet jäivät muutamien vuosi-

en jälkeen liiketoiminnasta 
pois. Pasi osti heidän osuu-
tensa yrityksestä ja on sen 
jälkeen työllistänyt itsensä 
noin 30 vuoden ajan. Hän 
haluaakin lämpimästi kiit-
tää asiakkaitaan kuluneis-
ta vuosista ja toivottaa uu-
det asiakkaat tervetulleeksi. 
Pudasjärven Yrittäjät pal-
kitsivat Pasi Kummalan 
Vuoden Yrittäjänä vuonna 
2015. 

Ape Nieminen

VALOKUITULIITTYMÄT
Pudasjärvi - Syöte - Taivalkoski

Lue lisää kairankuitu.fi kairankuitu.fi tai soita 045 616 0272045 616 0272

Nopea 200Mbps/1Gbps yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

995 €

Seurakunta mukana markkinoilla

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833, ravintolamerita@gmail.com

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21, 
pe 10.30-4.30, 

la 11-4.30, 
su 12-21

KOTIRUOKALOUNAS JA PIZZAPUFFET 
ARKISIN KLO 10.30-14.

MUUNA AIKANA JA VIIKONLOPPUISIN 
PIZZOJA, KEBAB-, GRILLI- JA SALAATTI-

ANNOKSIA MONIPUOLISELTA LISTALTA.
KÄYTÖSSÄ MUKAVA TERASSIALUE!

 JÄÄTELÖANNOKSIA 
TÖTTERÖISSÄ JA RASIOISSA, 

hyvä lajivalikoima.

Perinteiset markkinat pääs-
tään taas järjestämään ko-
ronakesien tauon jälkeen. 
Markkinat on merkittävä 
vuotuinen tapahtuma, joka 
kokoaa nykyisiä ja entisiä 
pudasjärveläisiä yhteen. 

Pudasjärven seurakun-
ta on mukana markkinoil-
la tänäkin vuonna. Kohtaa-
misilla markkinapäivien 
yhteydessä on tärkeä mer-
kitys. Erityisesti se koros-
tuu näin kahden poikkeus-
kesän jälkeen. Seurakunnan 

työntekijöitä ja luottamus-
henkilöitä on tavattavissa 
markkinoilla molempina 
päivinä. Seurakunnan tel-
talla on mahdollista osal-
listua arvontaan, yhteisvas-
tuukeräykseen sekä Kirkon 
Ulkomaanavun keräykseen 
Ukrainan sodasta kärsivien 
auttamiseksi. 

Tämän vuoden mar-
raskuussa seurakunnissa 
käydään vaalit, joissa va-
litaan uudet päättäjät vuo-
siksi 2023-2026 kirkkoval-

tuustoon. Ehdokkuudesta 
kiinnostuneilla on markki-
noilla hyvä mahdollisuus 
keskustella nykyisten val-
tuutettujen kanssa heidän 
kokemuksistaan seurakun-
nan päätöksenteossa. 

Nähdään markki-
noilla, tervetuloa 
jututtamaan seu-
rakunnan työnte-
kijöitä ja luotta-
mushenkilöitä! 

Timo Liikanen
Kirkkoherra, 

Pudasjärven seurakunta
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

•  Seulotut kivet, sepelit,  
 hiekat ym.
•  Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.
• Hiekoitushiekka.
• Maa-ainekset.

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

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai tilaa 
maa-ainekset rakentamiseen!

Jalkahoitola StressiPiste
* Jalkojenhoitoa

* C.E. Vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Tervetuloa!
Pirjo Leino

Varastotie 5, 
93100 Pudasjärvi

P. 040 187 1760

HIRSIHOVIN  
ESITTELYHUONEISTO  
AVOINNNA 8.7. KLO 13-19
Tule tutustumaan moderniin hirsiasumiseen. Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy esittelee Hirsihovin esitte-
lyhuoneistoa Pudasjärven markkinoiden yhteydes-
sä perjantaina 8.7. klo 13–16. 

Iijoen Taitelijat ry on somistanut esittelyhuoneiston 
upeilla keramiikkatöillä ja tauluilla. Taitelijoiden töi-
hin voi tutustua heidän opastuksellaan klo 16-19. 
Esittelyhuoneiston sisustuksesta vastaa Huoneka-
luliike Heikkilä Oy. Esittelyhuoneiston löydät osoit-
teesta Oikopolku 4 A 25. 

Tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

Pudasjärven Osuuspankki on 
täyden palvelun rahalaitos
Osuuspankkimme on 
114-vuotias vireä nuorukai-
nen ja haluamme palvella 
asiakkaitamme, niin nykyisiä 
kuin potentiaalisia, kunkin 
asiakaan lähtökodista turhia 
viivyttelemättä. Olemme vii-
me vuodet keskittyneet te-
kemisessämme siihen, että 
olemme asiakkaan saavutet-
tavissa mahdollisimman hy-
vin, olipa asiakas liikkeel-
lä missä kanavassa tahansa. 
Tämä toimintatapamme on 
tuottanut tulosta ja olem-
mekin kasvaneet viime vuo-
det jopa historiallisen kovaa 
vauhtia. Taseemme lähestyy 
jo 300 miljoonan euron raja-
pyykkiä.

Pankkimme on täyden 
palvelun rahalaitos eli mei-
dän 13 pankkiammattilasta 
palvelevat asiakkaita, olipa 
kyseessä sitten päivittäiset 
raha-asiat, sijoitustuotteet, 
rahoitus taikka vakuutukset. 
Ja mikäpä on palvellessa pan-
kissa, jossa vakavaraisuus on 
55 prosentin luokkaa; asiat 
on pankissamme aina hoi-
dettu niin, että asiakkaan va-
rat ja sijoitukset ovat hyvässä 

Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Pertti Purola ku-
vattuna pankin asiakastilassa torin puoleisella sivulla. 

hoidossa.
On ollut mukava seurata 

kuinka asiakkaat ovat pysy-
neet uskollisina omalle pan-
kille, olipa asuinpaikka mis-
sä päin Suomea tai maailmaa 
tahansa. Palveluamme on 
siis osattu arvostaa ja arvos-
tetaan. Jotta palvelumme py-
syisi jatkossa yhtä hyvällä ta-
solla ja kaikki asiakkaamme 
saisivat palveluamme, seu-
raamme jatkuvasti tarkasti 
alan kehitystä. Teemme sen 
perusteella muutoksia, jotta 
voisimme proaktiivisesti va-
rautua muutoksiin.

Näillä mietteillä 
toivotan kaikki 
hyvää palvelua 

arvostavat  
tervetulleiksi 

osuuspankkiin ja 
lisäksi toivotan 

oikein hyvää kesää 
kaikille!

Pertti Purola
toimitusjohtaja

Grillausohjeita K-Supermarketista
Keskikesällä vietettiin Pu-
dasjärven K-Supermarke-
tissa grillauspäivää. Gril-
laamassa olivat atriamestari 
Ismo Peränen ja atriamesta-
ri Anna-Liisa Hyvönen La-
pualta, joiden teltalla kävi 
kova kuhina jo heti aamus-
ta lähtien. Maistiaisannok-
seen ja tarjouskassiin kuului 
atriatuotteista muun muas-
sa Wilhelm grillimakkara, 
valkosipuli&grana padan 
perunaa, pikkeloitu kaaka-
salaatti, porsaan fileelankku, 
sibylla kurkkumajoneesia, 
jogurttikastiketta ja Meira 
ketsuppia ja -sinappia.

Maistiaisia jakaessaan Pe-
räseltä sai myös hyvät gril-
lausvinkit.

– Tee rauhassa, äläkä kii-
rehdi. Nauti. Suomalaiset 
ovat usein liian nopeita gril-
laajia, esimerkiksi hiiligril-
lissä paras hiillos on yleensä 
vasta, kun ruoanlaittoa lope-
tellaan. Grillin viereen kan-
nattaa ottaa paistomittari ja 
foliorulla. Lihan lämpömit-
tarin avulla voi varmistaa, 
että lihan kypsyys on oikea. 
Lisäksi liha kannattaa laittaa 
vetäytymään folioon 5-10 
minuutiksi ennen tarjoilua, 
Peränen neuvoi. 

Kauppias Tommi Nis-
kanen kertoi, että vastaavia 
kampanjapäiviä on pidet-
ty vuosittain, mutta muuta-
ma vuosi sitten otettiin Atria 
yhteistyökumppaniksi ja sii-
tä tuli heti menestys. Mais-
tiaisannoksia päivän aikana 

Heidi Laakkosen, Anna-Liisa Hyvösen ja Ismo Peräsen valmistamat grilliherkkumaistiaislauta-
set menivät kuin kuumille hiilille. 

Erilaista hellekesän viikonloppua mielessään Heino Kuurola, Taina ja Matti Holmström mais-
telivat grillausmaistiaisia ja ostivat tarjouskassin, joita pakkasi kauppias Tommi Niskanen.

meni toista tuhatta kappa-
letta. 

- Tapahtuman suunnitte-
lu aloitettiin jo talvella ja to-

teutus onnistui jouhevasti. 
Tästä on muodostunut pe-
rinne, totesi Niskanen ke-
rätessään herkkutorivastaa-

va Heidi Laakkosen kanssa 
jatkuvana virtana asiakkail-
le kylmäarkusta grillauksen 
tarjouskasseja. HT

puh. 0400 682 687
timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi,

www.timpankurkihirsi.fi

hirsimökkien laajennukset
yli 30 vuoden kokemuksella, myös rakennettuna

HIRSIRAKENNUKSET,
HUVILAT ja MÖKIT sekä

PUUELEMENTTITALOT
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YIT ASUNTOMYYNTI
mira.kontio@yit.fi
p. 050 302 7921,
kristiina.vahakuopus@yit.fi
p. 050 390 0184 (lomalla)

yit.fi/oulu

Tervetuloa
kotiin 
Ouluun!

OULU KAUKOVAINIO
Kesäksi uuteen kotiin – ja asu puoli 
vuotta ilmaiseksi! Kun teet kaupat 
Oulun Kaukonraitin uudesta kodista 
30.9. mennessä, maksamme 
puolestasi 6 kk vastikkeet (hoito- ja 
pääomavastikkeet)! Etu koskee 
Kaukonraitin uusia kauppoja, eikä 
sitä voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Oulun Kaukonraitti
Kerrostalo, Kanahaukantie 17
Muuttovalmis. Vuokratontti. B2018

Esim.  krs mh. vh.
2 h+kt 41,5 m² 4/7 39 600 132 000
3 h+kt 56,5 m² 5/7 55 860  186 200
3 h+kt 56,5 m² 6/7 57 390  191 300
yit.fi/kaukonraitti 

Oulun Telegrammi
Kerrostalo, Lyötynkatu 2
Arvioitu valmistuminen 10/2022. Oma tontti. A2018

Esim. m² krs mh. vh.
1 h+kt+alk. 30,0  2/8  47 670  158 900
2 h+kt+s 41,5  6/8  62 940  209 800
3 h+kt 63,5  2/8 78 690 262 300
yit.fi/telegrammi

OULU KESKUSTA 
Telefoonin korttelissa voit nauttia 
keskusta-asumisesta loistosijainnilla. 
Omalla tontilla sijaitsevan Telegrammin 
kaikkiin koteihin kuuluu joko näppärä 
ranskalainen parveke tai lasitettu 
parveke, joka on kuin ylimääräinen 
huone varhaisesta keväästä pitkälle 
syksyyn. Kotien arvioitu valmistuminen 
on lokakuussa 2022.

KESÄKSI UUTEEN KOTIIN –
HYÖDYNNÄ KAMPANJA 

Visualisointi Kaukonraitin  
41,5 m2 asunnosta

Visualisointi Telegrammin 
41,5 m2 asunnosta

Pudasjärven Kehityksessä 
huolehditaan yritysten palveluista

Pudasjärven kaupunki ja 
alueella toimivat yritykset 
vahvistavat alueen elinvoi-
maa yhdessä laajan yhteis-
työverkostonsa kanssa. Me 
Pudasjärven Kehitys Oy:ssä 
huolehdimme osaltamme 
alueen yritysten palveluis-
ta. Autamme mm. yrityk-
siä elinkaaren eri vaiheissa, 
tuotamme aluetietoa yritys-
toiminnan tueksi ja markki-
noimme alueen yritysmah-
dollisuuksia sekä vapaita 
tontteja. Meidän strategiset 
painopisteet ovat jalostava 
puuteollisuus ja luontoon 

perustuva matkailu sekä 
uusiutuva energia. Alueella 
panostetaan kestävyyteen 
ja mahdollisimman pie-
neen hiilijalanjälkeen. Kaik-
ki yritykset ja toimialat ovat 
meille tärkeitä ja tervetul-
leita.

Pudasjärvellä yrityksen 
sijaitsevat eri puolilla kau-
punkia. Tämä on meidän 
toimintaympäristömme 
vahvuus. Valokuitu mah-
dollistaa yritystoiminnan 
siellä, missä on hyvä asua ja 
elää. Pudasjärvi on kyliensä 
kaupunki. 

Teemme  
Pudasjärveä  
tutuksi osana  
Pohjois- 
Pohjanmaata
Toteutamme elokuussa Vain 
parhaita puolia -kampan-
jan yhdessä Pohjois-Pohjan-
maan kuntien kanssa. Yh-
teisenä tavoitteenamme on 
kasvattaa tunnettuutta ja 
herättää mielenkiinto Poh-
jois-Pohjanmaata kohtaa 
mahdollisena asuin- ja työs-
kentelypaikkana. Haluam-

Auvo Turpeinen, Jukka Koutaniemi ja Riikka Tuomivaara palvelevat yrityksiä ja yrittäjiä Pu-
dasjärven Kehityksessä.

Vainu, yritystietojärjestelmän tuottama kuva yritysten sijainnista Pudasjärvellä.

me menestyä yhdessä paik-
kojen välisessä kilpailussa 

osaajista, yrityksistä ja in-
vestoinneista kansallisesti ja 

kansainvälisesti. 

Toivomme, että viihdytte Pudasjärvellä ja  
saamme teidätmukaan verkostoomme! 

P.S. Meiltä löytyy myös val-
miita yrityksiä, mikäli olet val-
mis tarttumaan jatkajaa etsi-
vän yrityksen mahdollisuuteen.

Riikka Tuomivaara, toimitusjohtaja, 
Jukka Koutaniemi, matkailun yrityskehittäjä, 

Auvo Turpeinen, yritysneuvoja
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Yhteistyöllä eteenpäin
Pudasjärvi on ottanut hyvän harppauksen kaupungin elin-
keinopolitiikassa. Kaupungin ja Pudasjärven Yrittäjien avoi-
mella yhteistyöllä on saatu elinkeinoasioita käytyä läpi ja 
kehitettyä niitä. Tämä yhteistyö antaa yrittäjille paremmat 
edellytykset toimia ja kehittää palveluitaan. Tämä vaikut-
taa myös kuntalaisten saamiin palveluihin. Kaupungissa toi-
mivien yrittäjien palvelutarjonta laajenee ja näin pystytään 
hankkimaan enemmän tavaroita ja palveluita kotikunnasta. 
Turha matkustaminen jää vähemmälle. Lisääntyneiden ve-
rotulojen kautta taas on mahdollista tarjota entistä enemmän 
ja parempia julkisia palveluita. Mitä enemmän yrityksiä tu-
lee ja ne kasvavat, sitä enemmän ne tarjoavat myös työpaik-
koja. 

Sote-asioiden siirtyessä maakunnille, tulee kuntien har-
joittama elinkeinopolitiikka yhä tärkeämmäksi toiminnoksi 
kunnissa. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tuleekin 
ymmärtää yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossaan. 
Kunkin päätöksen kohdalla on hyvä pysähtyä ja miettiä, mi-
ten tämä päätös vaikuttaa paikalliseen yritystoimintaan. Ny-
kyisten yritysten pitäminen kunnassa tai uusien saaminen 
kuntaan, edellyttää aktiivista toimintaa myös kunnan puo-
lelta.

Matkailulla on yhä suurempi merkitys Suomen kansan-
taloudelle. Iso-Syötteellä on rakennettu paljon ja matkailu-
palveluita on kehitetty. Pudasjärven matkailussa on positii-
vinen kierre menossa. Sanonta ”yritykset tulevat yritysten 
luokse” pitää paikkansa. Kun on hyvä vauhti päällä, se hou-
kuttelee myös uusia toimijoita mukaan. 

Pudasjärven markkinat on Pudasjärven Yrittäjien suu-
ri vuosittainen ponnistus, nyt jo 39. kerta. Lukuisten talkoo-
tuntien pohjalta nousee merkittävä kesäinen tapahtuma, 
joka kokoaa paikkakuntalaiset, lomalaiset ja ohikulkijat. Isot 
kiitokset aktiiviselle paikallisyhdistykselle tapahtuman jär-
jestämisestä!

PPY:n puheenjohtaja esitti tervehdyksen myös viime markki-
noilla vuonna 2019.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien  
puolesta toivotan mitä parhainta  

markkinatapahtumaa ja hyvää kesää 
kaikille! Nähdään markkinoilla!

Jussi Riikonen
Puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Juontajana 
Martta Oinas-Panuma

Markkinoilla toimii juon-
tajana viime markkinoiden 
tapaan päätoimittaja Mart-
ta Oinas-Panuma. Hän on 
Panumalla asuva perheen-
äiti, joka on toiminut pai-
kallislehti Iijokiseudun 
päätoimittajana vuodesta 

2011 saakka.
”On todella mukavaa, 

että tänä kesänä voidaan 
viimein järjestää yleisö-
tapahtumia ja nauttia yh-
dessä Pudasjärven kesäs-
tä. Olen ollut markkinoilla 
mukana useina vuosina ja 

odotan, että tänäkin vuon-
na tapahtumassa on iloi-
nen ja rento tunnelma. 
Juontajan ominaisuudessa 
tahdon olla luomassa tuo-
ta tunnelmaa. Nähdään 
markkinoilla!”

HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ
p. 044 947 7351/myymälä, raija.kauppinen@gmail.com

Lounaspöytä
Grilli

Kahvila

Avoinna joka päivä klo 9 - 18 

Oman leipomon 
tuotteita tilattavissa tai 

noudettavissa.

0400 387 230 

TAKSIPALVELUT
Poijula

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

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli  12:30 
      9:35 Rauhalankangas     12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti         12:10    
  9:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

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

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
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Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun turistibussin ja 

ammattitaitoisen kuljettajan pienille- ja 
suurille ryhmille. 

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous!

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoins@outlook.com

Asunto- ja 
urakkatuotantoaTunturi Pub

Iso-Syötteen tunturin juurel-
la sijaitsevan Tunturi Marke-
tin yhteydessä toimii virkeä 
Tunturi Pub. Kesä näyt-
tää hyvältä ja juhannukses-

ta eteenpäin pubi on auki 
koko lomakauden. Kesällä 
Pubin aukioloaikoja voi seu-
rata somekanavilta ja osoit-
teesta www.tunturimarket.

fi. Pub tarjoaa asiakkailleen 
hyvää ruokaa ja vielä pa-
rempaa palvelua. Ruokalis-
ta päivittyy kesäksi hiukan, 
mutta pubin klassikkoher-

kut löydät sieltä varmas-
ti. Juomapuolelle pubi ottaa 
valikoimiinsa entistä enem-
män kotimaisia tuotteita.

Tunturi Pubissa voi hetkeksi unohtaa arjen kiireet.

VViillllaa iittoollaa

8.-9.7.2022 torilla

PUDASJÄRVEN PUDASJÄRVEN 
MARKKINATMARKKINAT
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Fysioterapiaa,
vaativaa kuntoutusta ja
hyvinvointivalmennusta

Akuutti- ja
etävastaanotot myös

ilman lähetettä 

www.medikko.fi  |  0400 681 433

Hallituskatu 29 B, Oulu
Kauppatie 3, Pudasjärvi 

TtM fysioterapeutti Mari Halkola

Elämän Wirtaamo, yhteisö yrittäjille
Kauppatielle syntynyt 
”Elämän Wirtaamo” viet-
ti avoimien ovien päivää 
toukokuun lopulla. Ter-
veydenhuoltoalan asian-
tuntijapalveluista koostu-
vaa toimintaa täydennetään 
laajakirjoisilla hyvinvoin-
tiin liittyvillä palveluilla. Re-
montti tilojen osalta on vie-
läkin vähän kesken eikä 
toiminta ole päässyt siksi 
täyteen vauhtiin, mutta esi-
makua palveluista on jo tar-
jottu. 

Avoimien ovien päivässä 
esiteltiin vastaanoton odo-
tustila, joka poikkeaa perin-
teisistä odotustiloista. Kult-
tuurilla eri muodoissaan 
nähdään toimijoiden mu-
kaan olevan merkitystä ih-
misen kokonaishyvinvoin-
tiin. Pudasjärveläislähtöisen 
Minna Värttön maalaus ”An-
taa kaikkien kukkien kukkia 
” julkistettiin tapahtumapäi-
vässä. Pyöreä maalaus ku-
vaa kedon kukkia tummal-
la pohjalla. Henkilökunta 
koostuu yksilöistä, asiak-
kaat ovat jokainen erilaisia ja 
palvelut ovat monimuotoi-
sia. Teoksen kultamaali tuo 
pientä ylellisyyttä maalauk-
seen. Wirtaamon palvelut 
toimivat myös niin. Elämän 

Wirtaamon perustajan Kat-
ri Virtasen käyntikortissa-
kin lukee ”Pieniä paloja hy-
vää elämää”

Tapahtumapäivänä oli 
Pirjo Riihiahon uusimman 
kirjan julkistamistilaisuus 
Elämän Wirtaamon tiloissa. 
Pirjo ja Ullamaria Stenius lu-
kivat runoja Pirjon kirjasta 
ja Marko Väyrynen soitti ja 
lauloi tekstien lomassa. Läm-
minhenkinen tilaisuus oli 
oiva esimerkki tilojen moni-
käyttöisyydestä. Ryhmätila 
soveltuu pientilaisuuksien, 
koulutusten, kokousten, po-
pup -kauppiaiden ja pienten 
liikuntaryhmien käyttöön.

Fysioterapeutti Mari Hal-
kola (Medikko Oy) on teh-
nyt töitä Pudasjärvellä use-
an vuoden ajan ja toimii nyt 
samoissa tiloissa fysiotera-
peutti Katri Virtasen (Fysio-
KV) kanssa. Ystävyys vuo-
sien takaa ja kummankin 
pitkäaikainen kokemus kou-
luttajina, terapeutteina ym. 
luovat perustan Wirtaamon 
toiminnalle. Palveluja tarjo-
taan Oulunkaaren vaativan 
kuntoutuksen ja veteraani-
kuntoutuksen sopimuksilla, 
fysioterapialähetteillä ja pal-
velua saa myös ilman lähe-
tettä. Katrin liikunta- ja muut 

hyvinvointipalvelut liittyvät 
kiinteästi toimintakyvyn tu-
kemiseen. Mari tarjoaa lisäk-
si potilasasiamiespalvelua ja 
asiantuntijapalveluja liike-
toiminnan ja laadun kehittä-
misen parissa.

Merkittävät yhteistyö-
kumppanit ovat samois-
sa tiloissa toimivat Lääkä-
riasema Medipudas Oy, 
psykoterapeutti Taimi Koi-
vuvaara ja koulutettu hiero-
ja Ninni Tuovila. Muitakin 
toimijoita mahtuu vielä tiloi-
hin, jos haluaa synergiaetua 

markkinoinnissa, hankin-
noissa ja toiminnan kehittä-
misessä. 

Elämän Wirtaamon pe-
rustaminen toteuttaa Katrin 
tavoitetta lisätä omalla toi-
minnallaan yhteisöllisyyttä 
ja terveydestä huolehtimista 
kuntalaisille. Ennaltaehkäi-
sevät menetelmät korostu-
vat korjaavan ja ylläpitävän 
toiminnan ohella. Työhyvin-
voinnin tärkeyden huomaa 
elämän- ja työrytmin kiihty-
essä. Työssä uupumisesta ja 
muista sairauslomien pitkit-

Klassista hierontaa
Koulutettu hieroja

Ninni Tuovila
Wirtaamo, Kauppatie 3

044 974 1859

www.katri-fysiokv.fi    0400 767 795

Fysioterapeutin palvelut, hyvinvointi- ja  
liikuntavalmennukset

Foreverliving Aloe Vera-tuotteet
Vastaanotto Kauppatie 3 Pudasjärvi sekä kotikäynnit 

Puh. 044 738 9477 

www.medipudas.fi

Kauppatie 3, Pudasjärvi

Fysioterapeutti Mari Halkola 
(Medikko Oy).

fysioterapeutti Katri Virta-
sen (FysioKV).

tymisistä maksetaan korkea 
hinta niin yksilö- kuin työ-
yhteisötasolla. 

Peruspalvelujen lisäk-
si Elämän Wirtaamossa voit 
huokaista vaihtelevasti kah-
vikupin, hemmotteluhoito-

jen, taiteen tai popup-tuot-
teiden äärellä. Täällä myös 
paneudutaan asiaasi ja edel-
lytetään omaa aktiivista pa-
nostasi- tilanteen mukaan, 
painottaa Katri Virtanen. HT
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Juustokievarin Raija Kauppinen 
- yrittämistä jo seitsemännessä polvessa
Juustokievarin Raija Kaup-
pinen on yrittäjä jo seitse-
männessä polvessa. Maa-
liskuusta 2020 lähtien hän 
toiminut yrittäjänä valtatie 
20 varressa entisessä Nie-
mitalon Juustolan kahviossa 
Kipinässä. Yritys tarjoaa lou-
nasta, grilliruokaa, kahvila- 
ja leipomotuotteita omasta 
leipomosta, lisäksi kievaris-
sa toimii pienehkö päivit-
täistavarakauppa.

Kauppinen on toiminut 
yrittäjänä jo 40-vuotta. Yrit-
täjänä ja tuotteistajana Kiu-
run Juustolassa, tuotanto-
päällikkönä Suomussalmen 
Kiantamalla, työnjohtajana 
ja tuotekehittäjänä Lieksan 
Laatuherkussa, opettajana 
Lahden hotelli- ja ravinto-
lakoulussa ja viimeksi Vuo-
katissa yrittäjänä Kainuun 
Country Food Oy:ssa. Raijan 
suku on kotoisin Karjalasta 
ja ruoanlaitto on hänen into-
himonsa. Raija on insinööri-
taustainen, pitkän linjan tuo-
tekehittäjä ja elintarvikealan 
asiantuntija. 

Uudet tuulet  
puhaltavat
Juustokievariin avataan pian 
oma verkkokauppa, josta 
voi sitten jatkossa tilata tuot-
teita noutoa vaille valmiik-
si. Verkkokauppaan tulee 
myyntiin grilliherkut, oman 
leipomon tuotteet ja mök-
kiläisille suunnatun mök-
kikassin tuotteet ja jatkossa 
kenties muutakin.

Kievarin grillistä on saa-

nut alusta saakka hampu-
rilaisia, kebab-annoksia ja 
erilaisia koreja. Grillin eri-
koisuutena on se, että ham-
purilaisten herkulliset bri-
ossisämpylät valmistuvat 
omassa leipomossa. Kovin 
monesta grillistä ei tätä eri-
koisuutta löydy.

Kievarin leipomo on toi-
minut lokakuusta 2021 al-
kaen. Leipomosta valmistuu 
kahvion kahvileivät, pan-
nupizzat, sekä täytetyt säm-
pylät ja tietysti myös gril-
lin briossisämpylät. Lisäksi 
myymälässä on myynnis-
sä erilaisia leipomon tuot-
teita mukaan ostettavaksi, 
kuten leipää, pullaa, piira-
koita ja kakkuja. Leipomosta 
voi tilata tuotteita etukäteen 
noudettavaksi soittamalla 
ja pian näitä voi tilata myös 
verkkokaupasta. Leipomos-
ta on tilattavissa lähes mitä 
vain, makeat ja suolaiset ka-
kut ja piiraat, pullat, leivät 
ym. valmistuvat Raijan tai 
Vuokon taitavissa käsissä. 

Mökkiläisille omia 
erikoisuuksia
Kesäkautena Juustokievari 
tarjoaa mökkiläisille palve-
lun, joka helpottaa mökille 
menoa ja vähentää ruoanlait-
tostressiä. Mökkikassin voi 
tilata noudettavaksi kuka ta-
hansa ja yrittäjän tarkoituk-
sena on helpottaa mökkiläis-
ten loman alkua hoitamalla 
ruoanlaitto heidän puoles-
taan.

Mökkikassiin saa ruoat 

Grillin maistuvat burgerit.

Leipomon herkulliset suolaiset-ja makeat kakut juhliin.

Juustokievarin leipomosta valmistuu herkulliset briossisämpylät, 
joita käytetään burgereiden valmistuksessa.

koko porukalle ja mukaan 
saa halutessaan salaattia ja 
jälkiruokaa. Lista on avoinna 
maanantaista keskiviikkoon, 
ruoat valmistetaan torstaina 
ja ovat siten perjantaina nou-
dettavana.

Kesäkaudella kahvion 
puolella on saatavilla Ar-
tic ice cream factoryn jääte-

löä, jotka valmistetaan aivan 
pohjoisen napapiirin tun-
tumassa. Jäätelöt tehdään 
pientuotantona lappilaises-
ta tilamaidosta, pohjoisten 
metsien marjoista ja muista 
parhaista raaka-aineista.

Juustokievarista löytyy 
paljon tuotteita kotiin vie-
misiksi. Myynnissä on pai-

kallisten toimijoiden tuot-
teita taiteesta villasukkiin. 
Raijan omaa tuotantoa ovat 
erilaiset mehut, hillot, salaa-
tinkastikkeet ja sinapit, joi-
ta ehdottomasti kannattaa 
maistaa!

Juustokievarin yhteys-
tiedot ovat osittain muut-
tuneet. Facebook-sivut ovat 

uudet ja löytyvät nimellä @
juustokievari oy, instagra-
mista nimellä @juustokie-
vari ja verkkokauppa tulee 
valmistuttuaan löytymään 
osoitteesta www.juustokie-
vari.fi.

Sanna Parkkila

040 160 16 16040 160 16 16
HINAUSPALVELU 24/7

ITE HARTIKAINEN

KARI J. HARTIKAINEN

Myös raskas
hinaus

Myös raskas
hinaus

Auvo Turpeinen yritysneuvoja 045 169 3997
Jukka Koutaniemi matkailun yrityskehittäjä 050 544 2300
Riikka Tuomivaara toimitusjohtaja 050 552 6690
e-mail: etunimi.sukumi@pudasjarvi.fi 
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi 

Yritys-
kehitys

Alue-
markki-
nointi

Liike-
tontit

OLEMME MUKANA 
MARKKINOILLA 

8.-9.7. 

Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:

HERUKKA & REPOLA OY

TILI- JA VERO-
ASIAINTOIMISTO

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
Puh.  08 822 330 / 040 730 1513

info@herukkarepola.fi
www.herukkarepola.fi

- uusien yritysten perustamiset
- yritysmuotojen muutokset
- kirjanpidot

- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

 www.yrittajat.fi/liity

 www.yrittajat.fi/liity
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Markkinamyyjät 
Pudasjärven 
markkinoilla

Markkinamyyjiä on ilmoittautunut 65 muutamaa päivää 
ennen markkinoita. Julkaisemme myyjien nimet mark-
kinalehdessä. Suuri osa myyjistä on jo vakiokävijöitä. 
Heille on pyritty järjestämään entiset myyntipaikat. Uu-
siakin on mukana ja kaikille on löytynyt paikka.

Valitettavasti kaikilta myyjiltä huomattu kysyä tuo-
te-/palveluvalikoimaa. Joidenkin nimet voivat olla 
myös puutteellisia, kun ne on otettu puhelimessa. Siitä 
jo pahoittelut etukäteen.

Tervetuloa ja hyviä kauppoja!

Pudasjärven Yrittäjät ry

Harpinder Singh T:mi 
AC Sotisaari Kaisa  Leipä- ja pullatuotteita
Baas Pirkko Neolifen hyvinvointituotteita
Dag Dag Vaatetarvaraa
East Sweet Team Oy 
Elisa Oyy 
Haataja Seppo  
Harri´s Candy Makeisia, karkkikauppa
Heittola Tuija  koruja, makramet työt 
Honkanen Eila  tilkkutöitä peitteitä 
INB design Irina ja Nedeljko B uniikki koruja 
Jasmine Vaatetarvaraa
Jongun alueen kyläyhdistys 
Juujärvi Helvi  Käsitöitä, huovutustuotteita 
Juutinen Kauko  Puutöitä, lahjatavaraa
Kalakaveri 
Iijokiseutu/Kaleva Media Oy 
Kapo games Oy Pomppulinna, pelejä,  
 liukumäki, paistettuja  
 muikkuja 
Kari Lammi 
Kielinen Markku Mattomyynti
Korpela Eila  Käsitöitä, mattoja,  
 pehmoleluja, neuleita
Koski Marja Helinä Kalasäilykkeitä, vaatetavaraa
Kunto Helmix Oy 
Laurila Pentti 
LC Pudasjärvi 
Lieto Markku 
Liike Nyt Pudasjärvi ry 
Lämsä Vesa-Pekka  
Screen valomainos Oy Pehmisjäätelöä
Marikaisjärven toimitalo,  
Kongasjärven kisapojat Kahvia, muurinpohjalettuja
Muoti-Aitta Hihnala Jorma Laukkuja, kesähattuja,  
 lompakoita
Mustapa Vaatetarvaraa
Määttä Tapio Paistettuja muikkuja, ruokaa
Nasir Jan 
Niemitalo Pekka Kahvia, muurinpohjalettuja
Ojala Erkki  puuveistoksia
Pejac Pekka/ Pejack Oy Vaatetarvaraa
Petturiuistin Uistimia
Pohjolan luomuhunaja Luomuhunajaa
Pudasjärven Kaupunki/ 
Kehittämistoimi Kaupungin ajankohtaisasiat,  
 kylien esittelyä
Keskusta Pudasjärvi  
Pudasjärven Osuuspankki 
Pudasjärven Perussuomalaiset ry 
Pudasjärven SDP 
Pudasjärven Seurakunta 
Pudasjärven Vihreät 
Ra-Ku Nahka  Laukut, vyöt, lompakot  
Riihiaho Pirjo  Kirjoja, neuleita
Ruokapohjola Oy/ 
Kuuluvainen Jaakko 
Siliämaa Esko tai Pirjo 
Sillanpää Marika 
Simonen Alpo 
Snellman Ritva  Hunajaa ym
Sotisaari Matti Tmi Jäätelövaunu
SRP Mökit Särkelä Tiia  Keppihevosia 
T:mi Kokko Marja-Leena  
T:mi Lappi Mirja Kahvia, muurinpohjalettuja
T:mi Maustekaari Ylipahkala Auli  
T:mi Tavarasoppi/ 
Seija Hakola  Leluja
Tienhaara Kari  Onnenpyörä ym
Tmi Saksiniekat  Pielisen kalasäilykkeet,  
 karelian lihasäilykkeitä,  
 lapin hilla ja lakka
Uhre Johanna Mg&I 
Ventti Vaappu/Illikainen Eino 
Vääräniemi Terttu Puhdistusaineet
Wunch Maria 

tädiem tatiovaT  
 allavat isallamaulah

 
aunis älläät emmelo all.PO nevräjsaduP eM  

,netsutovsak tädiem tatiovaT .netrav  
aj neskuaravnajA .ällitseivokkrev aj assemilehup  

atseettioso tädyöl toremunnilehup  
 ivrajsadup/fi.po

 

+ Pudasjärven Markkina

+ Elävän Iijoen Melonta ja soutu  

Kyläjuhla Vähkyrän ranta Kipinä

+ Kesäpilkin MM-kisat

+ Syöte MTB

+ Sarakylän Vattumarkkinat

+ Lavatanssia

8.-9.7.

9.7.

25.-31.7.

6.8.

koko kuuman kesän!

20.-21.8.
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Kalle Koskenranta
Puh. 040 352 4260 
Toimialue: 
Pudasjärvi länsiosa

Eetu Janatuinen 
Puh. 040 529 5594 
Toimialue:  
Pudasjärvi itäosa

Ostamme puuta 

Kysyntää on kaikenlaisista sulanmaan leimikoista. Puunhankintamme kasvaa ja 
haluamme ostaa lisääntyvät määrät omistajajäseniltämme Suomesta. Maksamme 
1.5.–31.8.2022 välisenä aikana ostamillemme harvennusleimikoille tuplabonuksen. 
Omistajajäsenenä voit saada bonusta jopa 2,80 euroa jokaista myymääsi puu- 
kuutiometriä kohti.*
Pyydä nyt tarjous puukaupasta metsäasiantuntijaltamme osoitteessa  
www.metsaforest.com/otayhteytta.
Sopimusasiakkaat saavat tuplabonuksen takautuvasti kuluvan hintatakuukauden harvennuskaupoille. 

* Lue lisää bonusten kertymisestä 
www.metsaforest.com/bonukset.

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 • Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 • www.pienkonehuolto.fi

MEILTÄ TUOTTEET SEKÄ VENEET!
ESIM.

749€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 990€

1.190€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 1550€

1.390€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 1690€

BF 2.3BF 2.3 BF 4BF 4 BF 5BF 5

TERHI SAIMANTERHI SAIMAN
Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene liik-Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene liik-
kuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perinteisiä kuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perinteisiä 
veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich-runko kes-veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich-runko kes-
tää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen tää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen 
aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perä-aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perä-
moottorille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkil-moottorille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkil-
lä. Terhi Saiman on saatavissa valkoisena ja vihreänä.lä. Terhi Saiman on saatavissa valkoisena ja vihreänä.

1.790€ Ovh. 2250€

TERHI SAIMAN HUNTERTERHI SAIMAN HUNTER

1.790€

TERHI 385TERHI 385

1.790€

NYT KESÄVESILLE JA KALASTAMAAN!

Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi 
liikkua vesillä entistä huomaamattomammin. Terhi Sai-liikkua vesillä entistä huomaamattomammin. Terhi Sai-
man Hunter perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman man Hunter perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman 
-malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy Hunterin si--malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy Hunterin si-
säväristä, joka on kauttaaltaan vihreä, kuten koko run-säväristä, joka on kauttaaltaan vihreä, kuten koko run-
kokin. kokin. 

Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman 
mökkiveneilijän tärkeimmät tarpeet ja vaatimukset. Se mökkiveneilijän tärkeimmät tarpeet ja vaatimukset. Se 
on koko perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota on koko perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota 
on helppo ja kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kul-on helppo ja kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kul-
kee mukavasti myös pienellä perämoottorilla. Veneessä kee mukavasti myös pienellä perämoottorilla. Veneessä 
on lukittava, kuiva säilytystila penkin alla.on lukittava, kuiva säilytystila penkin alla.

Ovh. 2250€ Ovh. 2250€

VAIN 1 KPL VAIN 1 KPL 
JÄLJELLÄ!JÄLJELLÄ!
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Drone nousee taivaalle
Jani Ojala on pudasjärveläi-
nen droneharrastaja. Janin 
nykyinen kotipaikka on Ou-
lussa. Drone-kuvaamisesta 
hän innostui vuonna 2016, 
jolloin hän osti ensimmäi-
nen dronensa. Drone-maa-
ilmassa tekninen kehitys on 
edennyt hurjalla vauhdilla. 
Janillakin on käytössä useita 
droneja. Ennen dronella sai 
ottaa kuvia melkeinpä mis-
tä tahansa, mutta säädök-
set ovat tiukentuneet turval-
lisuus- ja yksityisyyssyistä. 
Tänä päivänä yli 250 gram-
ma dronen lennättämiseen 
vaaditaan kirjallinen tentti. 
Uusi droneasetus yhtenäis-
tää droneja koskevat sää-
dökset koko EU:n alueella. 
Dronen käyttäjän tulee re-
kisteröityä dronerekisteriin, 
joka koski ennen vain am-
mattilaisia. Kaikki kameral-
liset dronet kuuluvat rekiste-
röinnin piiriin, paitsi alle 250 

grammaa painavat kamerat-
tomat tai leluiksi luokitellut 
dronet. Lupakäytäntöön vai-
kuttavat myös dronen paino 
ja missä sitä aikoo lennättää. 
Jani seuraa aktiivisesti dro-
ne-maailmassa tapahtuvia 
muutoksia. Hänelle on ker-
tynyt kuuden kuvausvuo-
den aikana paljon kokemus-
ta, tietoa, taitoa, mutta myös 
kuvamateriaalia eri kohteis-
ta. Lentotunteja on kertynyt 
noin 1500. Hän on kuvan-
nut muun muassa Ruotsis-
sa, Norjassa, Portugalissa ja 
Thaimassa. 

-A1/A3-teoriakokeen voi 
suorittaa verkossa rekiste-
röitymisen yhteydessä. Mi-
nulla meni kuutisen tun-
tia, kun suoritin valvotun 
A2-lisäteoriakokeen. A2 an-
taa luvan kuvata esimerkik-
si kaupunkialueella. Dronen 
lennättämisessä pitää ottaa 
huomioon myös ilmailuun 

liittyviä asioita. Esimerkik-
si lentokentän läheisyydessä 
kuvatessani erästä kohdetta 
minun piti olla yhteydessä 
Oulunsalon lennonjohtoon. 
Sain neljä minuuttia aikaa 
kuvata kohteen ennen kuin 
piti antaa tilaa laskeutuvalle 
Finnairin matkustajakoneel-
le. Jonkun verran on ollut 
mökkikuvauksia sekä erilai-
sia kartoituksia ja 3D-mal-
linnuksia. Videokuvauksia 
olen tehnyt eräälle autoliik-
keelle. Drone-kuvaus on sii-
nä mielessä mielenkiintoista, 
kun siinä yhdistyy tekniik-
ka, luovuus ja suunnitelmal-
lisuus. Videoihin voi lisätä 
musiikkia. Netistä on vaikea 
löytää hyvää Teosto vapaa-
ta musiikkia. Eniten aikaa 
menee kuvauksen ennakko-
suunnitteluun ja kuvauksen 
jälkeen raakakuvien ja vi-
deoiden editointiin. 95 pro-
senttia harrastelijoiden dro-

neista on kiinalaisia DJI:n 
valmistamia. Edullisimmat 
hyvälaatuiset ja keveimmä-
tovat noin 600 euron hintai-
sia ja alle 250 grammaisia. 
Melkein elokuvatason vi-
deolaatuun pääsee 5000 eu-
ron droneilla, totesi Jani. 

Jani on miettinyt perus-
tavansa toiminimen, jonka 
kautta hän voisi pyörittää 
yritystoimintaansa. Joita-
kin laskutuksia asiakkaille 
on mennyt mikroyrittäjille 
tarkoitetun laskutuspalve-
lu Ukko.fi-palvelun kaut-
ta. Yuotubesta löytää Janin 
kuvaamia videota ja kuvia, 
instagram/janiojala73. Lisä-
tietoa dronejen lennättämi-
sestä löytää Traficomin dro-
neinfo.fi-sivuilta

Ape Nieminen

Janin ottama kuva Ervastin kauniista kylä- ja jokimaisemasta.

Jani Ojala on kuuden vuoden aikana lennättänyt dronea ku-
vauspaikkojen yllä noin 1500 tunnin verran.

Haravointijäte muuttuu mullaksi

Kiertokaari aloitti kasvualustatuotannon
Kiertokaari Oy aloitti kas-
vualustatuotannon koetoi-
mintana heinäkuun alus-
sa. Kasvualustatuotteet 
ovat käytännössä viherra-
kentamisessa käytettävää 
ravinteikasta multaa, jota 
jalostetaan Ruskon jäte-
keskukseen tuodusta hara-
vointijätteestä.  

-Otamme vastaan puu-
tarhajätettä noin 10 000 
tonnia vuodessa, ja sen 
hyödyntämisessä on ollut 
haasteita. Kasvualustatoi-
minta on tähän hyvä rat-

kaisu. Saamme sen avulla 
ravinteet tehokkaasti kier-
toon, kertoo Kiertokaaren 
ympäristöpäällikkö Helmi 
Riihimäki. 

Toinen ainesosa mullas-
sa on biojätteen käsittelys-
tä syntyvä kiinteä mädä-
tysjäännös.  

Koetoiminta  
kestää vuoden 
2023 loppuun 
Ensimmäiset tuotteet val-
mistuvat syksyn aika-

na, ja koetoiminta kestää 
vuoden 2023 loppuun. 
Tavoitteena on valmis-
taa multaa Kiertokaaren 
ja Oulun kaupungin käyt-
töön. Koetoiminnan ai-
kana selvitetään tuotteis-
tamisen mahdollisuutta 
kuluttajamyyntiä varten. 

-Koetoiminnan avulla 
saamme tietoa siitä, millä 
raaka-aineilla ja millaisil-
la seossuhteilla saamme 
valmistettua viherraken-
tamisen laatukriteerit 
täyttävää kasvualustatuo-

tetta, Riihimäki avaa. 
Pysyvälle kasvualusta-

tuotannolle haetaan ym-
päristölupaa vuoden 2022 
aikana. Ruskon jätekes-
kuksessa yhteistyökump-
panina koetoiminnas-
sa ovat VRJ Oy ja Gasum 
Oy. 

Toiminta tukee Kier-
tokaaren materiaalikier-
rätyksen nostamisen ta-
voitteita sekä Oulun 
kaupungin kiertotalou-
den tiekartan toteuttamis-
ta. 

Ympäristövaiku-
tuksia seurataan 
päivittäin 
Koetoiminta tapahtuu Rus-
kon jätekeskuksen pohjois-
puolella sijaitsevien uusien 
käsittely- ja varastokentti-
en alueella.  Toiminnan ai-
kaisia ympäristövaikutuk-
sia seurataan päivittäin. 
Käsittelykenttien vedet 
viemäröidään. 

Toiminnasta voi aiheu-
tua pientä satunnaista ha-
juhaittaa kompostointiau-

mojen kääntöjen aikana. 
Ruskon jätekeskukseen 
hankitulla omalla sääase-
malla voidaan kuitenkin 
seurata muun muassa tuu-
len suuntaa ja nopeutta. 

Näin voidaan varmis-
taa, että tuuli on asutuk-
sesta poispäin kääntöjen 
aikana.

Kiertokaari tiedotus 
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Kesän aurinkoisin festi-
vaali lunasti lupauksensa, 
kun #juhannuspudiksel-
la juhlittiin juhannusaatto-
na Pudasjärvellä. Aurinko 
paistoi kilpaa tyytyväisten, 
livemusiikista nauttimaan 

saapuneiden ihmisten hy-
myn kanssa, kun lavalla 
nähtiin uskomaton mää-
rä mm. viimeaikaisia Em-
ma-voittajia. Lämmin kii-
tos kaikille mukana olleille 
ja iso kiitos yhteistyökump-

paneille sekä talkoolaisille! 
Janne Soronen

Tapahtumasta enem-
män juttua ja kuvia ensi vii-
kon lehdessä.

Blind Channelin energistä esiintymistä oltiin saavuttu katsomaan ulkomailta saakka, in-
nokkaimmat fanit tulivat jonottamaan jo edellisenä päivänä. Kuva Jukka Dahl.

#Juhannuspudiksella 
rokattiin aurinkoisessa säässä

Iltamaperinnettä 
Siuruan Moskovassa 

TAPAHTUMIA 
Pudasjärvellä

Siuruan Työväentalo-Ky-
lätalolla viritellään entis-
tä iltamaperinnettä, kun 
lauantaina 16.7. pidetään 
koululauluiltamat alka-
en kello 18, jolloin Mestari 
Pate laulattaa yhteislaulu-
na vanhoja, tuttuja koulu-
lauluja.

Viihtyisän alkuillan jäl-
keen laulamme ja tanssim-
me, sillä ilta jatkuu Paten 
karaoketanssien siivittä-
mänä puoleen yöhön saak-
ka. TS 

Vanhoja koululauluja pääs-
tään muistelemaan ja lau-
lamaan Moskovan tanssi-
saliin. 

Tehtävänkuvaus
Tili-Tekno on kasvava tilitoimisto ja olemme keskittäneet palveluiden 
tuottamisen Pudasjärvelle. Palvelutarjontamme kattaa yrityksen talous-
hallinnon koko elinkaaren ajan, aina yrityksen perustamisesta yrityksen 
myyntiin tai sukupolvenvaihdokseen saakka. Meiltä saat sekä perintei-
siä kirjanpidon ja palkkahallinnon palveluja, että nykyaikaisia sähköisen 
taloushallinnon palveluja, yrityksesi tarpeen mukaan. 

Haemme kirjanpitäjää vakituiseen 
työsuhteeseen Pudasjärvelle 
Kirjanpitäjän tehtävä pitää sisällään nimettyjen asiakasyritysten kirjanpidon ja 
palkkahallinnon hoitamista alusta loppuun itsenäisesti. Tehtävään kuuluu olen-
naisesti asiakaspalvelua. Yrityksen käytäntöihin ja kirjanpito-ohjelmaan anne-
taan hyvä perusperehdytys ja tämän jälkeenkin sinulla on osaavien kollegoiden 
ja esimiehen tuki. 

Haemme kirjanpitäjää, jolta odotamme seuraavaa: 
 • Soveltuva taloushallinnon koulutus
 • Tunnet tilitoimistoympäristön omaksesi
 • Pidät itsenäisestä, vastuullisesta ja järjestelmällisestä työstä
 • Hyvä IT-osaaminen
 • Alan työkokemus katsotaan eduksi

Tarjolla on hieno mahdollisuus työskennellä pitkät perinteet omaavassa ja alati 
kehittyvässä yrityksessä. Tili-Teknon organisaatiokulttuuria leimaa välittömyys ja 
töitä tehdään ahkerasti, mutta pilke silmäkulmassa katse tulevaisuuteen suunna-
ten. Tutustu meihin lähemmin osoitteessa www.tili-tekno.fi.

Toivottavasti kiinnostuksesi heräsi!

Seuraavaksi haluamme kuulla sinusta. Voit kysyä tehtävästä lisätietoja toimitus-
johtaja Lasse Pelttarilta p. 040 750 4577 tai lasse.pelttari@tili-tekno.fi. Lähetä 
hakemuksesi ja ansioluettelosi kyseiseen osoitteeseen. Hakuaika päättyy 14.7. 
Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kirjanpitäjä, Tili-Tekno

www.daikin.fi

ILMALÄMPÖ-
PUMPUT  

RSK Niemitalo
040 545 2509, rskniemitalo@gmail.com

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

Purkulistalla olevat 
kodat tulee säilyttää

Luontopolut ja kodat 
ovat todella tärkeitä voi-
mavaroja meille kau-
punkilaisille sekä loma-
laisille, jotka haluavat 
hyödyntää omaa rauhaa 
ja nauttia luonnon rau-
hasta! Meidän täytyy saa-
da pitää Isokurun ja Pe-
täjäkosken kodat, jotka 
ovat tietoni mukaan lak-
kautuslistoilla vähäisen 
käytön vuoksi muka! Tie-
tääkseni Isonkurun ko-
taa hyödynnetään myös 
umpihankihiihdoissa ja 
parkkipaikkakin on mai-
nio puskaparkkialue lo-
malaisillekin!

Molempia noita kan-
nattaa säilyttää! Petäjä-
koskella jopa telttailee 
viikkoja paikallisetkin. 
Joskus alueella järjestet-
ty korukivikurssejakin. 
Hienoja paikkoja, joka 
luonnossa viihtyy.

On sulaa hulluutta vä-
hentää luontomatkailulta 
yöpymismahdollisuuk-
sia, kun niille nyt juuri-
kin on tarvetta. Täytyy 
ilmeisesti nyt nousta yh-
tenäisenä rintamana nä-
kyville, jotta saisimme 
säilyttää luonnon keskel-

lä rauhoittamisen syys-
sijat. Kodat ovat tärkeitä 
metsämiehille, marjasta-
jille, kalastajille ja muu-
ten vain luonnossa kul-
kijoille.

Kaikilla ei ole mah-
dollista vuokrata mök-
kejä tai ostaa omaa! Täs-
säkin mielestäni on 
todella hyvä peruste, et-
tei ole suotavaa hävittää 
jo olemassa olevia ja hy-
väksi todettuja luonnon-
mukaisia kansalaisten le-
posijoja!

Syötteelle mennessä 
myös Rytinkisalmentien 
välittömässä läheisyy-
dessä oleva vesistö Pik-
ku Kongasjärvi on myös 
puskaparkkilaisten suo-
sima alue, jota jopa mai-
nostavat. Metsähallitus 
on myös sitä tietoni mu-
kaan ajamassa alas! 

Puolustan täydellä 
sydämelläni 
Pudasjärven 

luontomatkailua! 

Kaisu 
Heikkinen 

PALKINTOINA HIRSIAITTA, 
SOUTUVENE, MAASTOPYÖRÄ

Arpoja myynnissä etukäteen pudasjärvisissä liikkeissä. Arvan hinta 5 €. 

YRITTÄJIEN MARKKINA-ARVAT 
MYYNNISSÄ MARKKINOILLA
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Eino Leinon syntymäpäivää 6. heinäkuuta viete-
tään runon ja suvenkin päivänä. Leinon Noctur-
nea on sanottu Suomen tunnetuimmaksi runoksi. 
Monihan on tutustunut runoon Vesa-Matti Loirin 
levytyksen myötä: 
”En ma iloitse, en sure, huokaa; mutta metsän tum-
muus mulle tuokaa,
puunto pilven, johon päivä hukkuu, siinto vaaran 
tuulisen, mi nukkuu.
Tuoksut vanamon ja varjot veen; niistä sydämeni 
laulun teen.”

* * *
Kesäjuhlille luovat iloista tunnelmaa hyvät tarinoi-
den ja kaskujen kertojat. Suomen parhaat vitsit 1993 
(Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 1992) -kirjan te-
kijät Henrik Muste ja Kari Kallis tietävät, milloin vit-
sinkerronta onnistuu parhaiten. Silloin, kun kuulija-
joukko koostuu firman johtajan alaisista – juuri ennen 
vuosittaisia palkankorotuskierroksia. Silloin kirvoittaa 
huononkin kertojan heikkotasoinen vitsi naurun kaik-
kien huulille.            

* * *
Rouvakutsuilla: – Miten miehesi laihdutuskuuri su-
juu? – Aivan loistavasti. Kun Arttu oli merillä, hänen 
vatsaansa tatuoitiin Titanicin kuva. Nyt se on kutistu-
nut sisävesihinaajaksi! Muuten: Osallistuuko Ari las-
tenhoitoon? 
– Kyllä niinkin voi sanoa. Hän ottaa vauvan puolesta 
päiväunet!  

* * *
Isät ja pojat: – Isi, miksi kesällä sataa? – Jotta ruoho 
kasvaisi, poikani.
– Isi, miksi asfaltille sataa? 
Poika-kameli: – Isi, miksi meillä on niin leveät kaviot? 
– Siksi, että voimme vaeltaa viikkokausia pehmeällä 
hiekka-aavikolla.
– Isi, miksi meillä on kaksi kyttyrää? 
– Siksi, että voimme vaeltaa kuumalla hiekka-aavikol-
la viikkoja juomatta.
– Isi, minkä takia me sitten olemme eläintarhassa? 

* * *
Miesten kesken: – Viimeisin kerta, jolloin vaimoni on 
suostunut johonkin, jota pyydän, oli kosinta, Aapo 
marisi Kaapolle.
– Totta puhut lupauksista. Allikin lupasi naimisiin 
mennessämme kutoa ja neuloa vaikka mitä. Toistai-
seksi hän on vain pistellyt! 

* * *                                              
Viikon miete: Keski-ikä on se ikä, jossa avara mieli ja 
kapea vyötärö vaihtavat paikkaa.

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kesäyön on 
onni omani 

Iijoen lumoa. Kuva: Martti Kähkönen

Valamo tarjoaa kiireettömyyttä

Luostarielämä Laatokan saa-
rella sijaitsevassa Valamon 
luostarissa päättyi talviso-
dan tuhoisiin pommituksiin 
helmikuussa 1940. Noin 200 
hengen veljestö löysi uuden 
kodin Heinäveden Papin-
niemestä. Valamon Kristuk-
sen kirkastumisen luostariin 
(Uusi Valamo) yhdistet-
tiin Konevitsan ja Petsamon 
luostarit, jotka Valamon ta-
voin oli jouduttu luovutta-
maan Neuvostoliitolle. 

Laatokan Valamo toimi 
1940-luvulta lähtien valtion 
maatilana, sotilastukikohta-
na ja vanhainkotina, kunnes 
vuonna 1989 ensimmäiset 
munkit aloittivat luostaritoi-
minnan uudelleen. Raken-
nuksia ryhdyttiin korjaa-
maan ja nykyisin ”Karjalan 
meren helmi” on jälleen yksi 
Venäjän merkittävimmis-
tä miesluostareista ja suosit-
tu matkailukohde. Vuonna 
2016 luostari julistettiin Ve-
näjän uudeksi hengelliseksi 
keskukseksi. 

Valamon  
uusi kasvu 
1970-luvulla 
1970-luvulle tultaessa lähes 
koko Laatokan Valamosta 
tullut veljestö oli haudattu 
Papinniemen hautausmaal-
le. Mutta kun luostariin al-
koi asettua uusia kilvoitteli-
joita, luostari suomalaistui. 
1970-luku osoittautuikin Va-
lamon uuden kasvun alku-
soitoksi. 

Juliaanisen ajanlaskun 
käytöstä luovuttiin ja luos-
tari siirtyi käyttämään gre-
goriaanista kalenteria. Ju-
malanpalveluskielenä ollut 
kirkkoslaavi vaihtui suo-
meen ja näin päivittäiset ju-
malanpalvelukset avau-
tuivat entistä rikkaampina 
pyhiinvaeltajille. Luostarin 
veljestö elää hengellistä yh-
teisöelämää, joka pohjau-
tuu ortodoksisen kirkon as-
keesin (itsehillintä, itsekuri 
ja hyveiden harjoittaminen) 
perintöön.

Ortodoksisen  
kulttuurin keskus
Valamon luostarin alueel-

la vihittiin käyttöön vuon-
na 1984 Suomen valtion 
rakennuttama kulttuurikes-
kus, jossa oli tilat mm. iko-
nien konservoinnille sekä  
luostarin kirjastolle ja arkis-
tolle. Keskuksen juhlasalis-
sa voidaan järjestää erilai-
sia tapahtumia, kokouksia, 
kongresseja sekä näyttelyi-
tä. Tiloja laajennettiin vuon-
na 2006 kahdella uudella 
näyttelytilalla. Toisessa on 
vuosittain vaihtuvia teema-
näyttelyitä ja toisessa luosta-
rin historiasta ja toiminnas-
ta kertova pysyvä näyttely. 
Myöhemmin valmistuivat 
uusi vastaanottorakennus, 
matkamuistomyymälä ja 
hotelli sekä Valamon kan-
sanopistolle omat opetus- ja 
majoitustilat. Opisto aloit-
ti toimintansa vuonna 1989 
maamme ainoana ortodoksi-
sena kansanopistona.

Viiniä ja tuohuksia
Vanhan perinteen mukaan 
luostarin tulee elättää itse it-
sensä. Valamon pääelinkei-
no on matkailu, josta saadut 
tuotot käytetään suoraan 
luostarin ylläpitoon ja kehi-
tykseen. Luostarin yksi tär-
keimmistä toimeentulon 
lähteistä on viini, jota on val-
mistettu idän ortodoksisis-
sa luostareissa jo vuosisato-
jen ajan. 

– Valamossa alettiin teh-
dä herukkaviiniä vuonna 
1998, ja seuraavana vuonna 
ulkomailta tuotavasta rypä-
leuutteesta myös kirkkovii-
niä, kertoi arkkimandriitta 
Sergei, kun haastattelin hän-
tä vuonna 2007. Sergei toimi 
luostarin johtajana vuodes-
ta 1997 vuoteen 2022, jolloin 
hänet valittiin Haminan piis-
paksi.

Myös käsityöperinteet 
elävät. Vanha meijeri kätkee 
sisäänsä ikoniverstaan, ke-
hystämön ja idyllisen kynt-
tilätehtaan. Siellä valmis-
tetaan luostarin käyttöön 
vuosittain noin tuhat kiloa 
perinteisiä mehiläisvahatuo-
huksia.

Arkkimandriitta toi haas-

tattelussaan esille yhden 
kiinnostavan kohteen; hau-
tausmaan.

– Luostarin hautausmaa-
han on siunattu Valamon 
isien ja veljien lisäksi Kone-
vitsan, Petsamon ja Lintu-
lan luostarien kilvoittelijoita 
sekä monia luostarin ystä-
viä ja tukijoita kuten runoili-
ja Pentti Saarikoski ja sävel-
täjä Erkki Salmenhaara. 

Pyhittäjät  
vastaanottamassa 
munkkejaan!
Mutta - miten luostarin 
paikaksi valikoitui juu-
ri Heinävesi ja Papinnie-
mi? Kirjassaan Tuokiokuvia 
Valamosta arkkimandriit-
ta Arseni (nykyisin Suomen 

ortodoksisen kirkon apulais-
piispa) kertoo syyt:

- Navetassa oli saman ro-
tuista karjaa kuin oli ollut 
Laatokan Valamossa. Päära-
kennuksen eräästä huonees-
ta löytyi luostarin perustaji-
en pyhittäjäisien Sergein ja 
Hermanin ikoni. Pyhittäjät 
olivat siis jo vastaanottamas-
sa munkkejaan!

- Ja kolmas syy oli, että 
tarkastamaan tulleen johto-
kunnan auto juuttui luostari-
tiellä keväiseen liejuun. Siitä 
pääteltiin, että koska Papin-
niemestä ei tahdo päästä 
pois, on parasta hankkia tila 
luostarin uudeksi sijoitus-
paikaksi. 

Martti Kähkönen

Valamon Kristuksen kirkastumisen luostari (Uusi-Valamo) on Suomen ortodoksisen kirkon 
luostari Heinävedellä. Luostari jatkaa aiemmin Laatokan saaristossa toimineen Valamon luos-
tarin perinnettä, kun se toisen maailmansodan aikana evakuoitiin Suomeen. 

Pyhät Sergei ja Herman Va-
lamolainen ovat Laatokan 
saarelle syntyneen orto-
doksisen Valamon luostarin 
perustajat, arvonimiltään 
pyhittäjäisät, Valamon ih-
meidentekijät, Karjalan va-
listajat. 

Uusi Kristuksen kirkastumisen kirkko vihittiin käyttöön-
sä juhlallisin menoin 5. kesäkuuta 1977 arkkipiispa Paava-
lin, lukuisan ulkomaisen vierasjoukon ja kotimaisen papis-
ton avustamana. Kirkkoon on kunniapaikalle laitettu Suomen 
historiallisesti merkittävin ikoni, Konevitsan Jumalan äiti.

Pyhä Iisak Syyrialainen: Se, joka ei ole koskaan maistanut hu-
najaa, ei voi käsittää sen makua, vaikka hänelle sen kuinka 
selittäisi. Samoin hengelliset hyveet opitaan ymmärtämään 
vain kokemuksen kautta. 
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Raivaamalla kaupunki siistimmäksi
Livokas ry on toista kesää 
työllistänyt ahkeria työmie-
hiä raivaamaan kaupungin 
maita roskapuista ja –pen-
saista. Kurenalla on kymme-
niä hehtaareja sellaisia maita, 
jotka on syytä raivata nätim-
pään kuntoon. Livokas ry 
on palkannut neljä työmies-
tä raivaushommiin, joiden 
työnjohtajana toimii Tuomo 
Jokikokko. Tuomo huoleh-
tii käytännössä siitä, että rai-
vattavat alueet käydään läpi. 
Kaupungin teknisenpalvelun 
maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattila suunnittelee ja an-
taa etukäteen seuraavat rai-
vauskohteet. Kaupungin 
puolesta työmiehet ovat saa-
neet lainaksi työvarusteet, sa-
hat ja polttoaineet.

- Keskustan joltakin alu-
eilta keräämme raivatut ran-

Raivauksen jälkeen maisema avautuu toisenlaiseksi. Sään-
nöllisellä raivauksella pajukot pysyvät kutakuinkin kurissa. 

Markus Ervasti siistimässä ryteikköä Pietarilan alueelle. Pusi-
kosta löytyi vanha heinälato.

gat pois, mutta yleensä ne 
jätetään maatumaan maas-
toon. Honkasenkankaalla ja 
Rajamaanrannassa tulem-
me kaatamaan muutamia 
puita. Joskus käytämme vai-
keissa paikoissa nostokoria, 
ettei tule kiinteistöille vahin-
koa. Tukityöllistettyinä teem-
me kuuden ja puolen tunnin 
päivää. Se on riittävä työ-
aika fyysisesti raskaalle työl-
le, varsinkin hellepäivinä, sa-
noi Tuomo.

Raivuuta hyvän 
asian puolesta
Raivausryhmällä on oma tu-
kikohta vanhalla kirjastolla, 
jossa on keittiö ja sosiaaliset 
tilat. Neljän miehen ryhmäs-
tä kolme on ollut aikaisempi-
na kesinä raivaamassa, joten 

työnjohtaminen on Tuomol-
le hiukan helpompaa tutulla 
kokoonpanolla. Kaupunki-
laisilla on pusikoiden raivaa-
misesta monta mieltä. Osa 
pitää sitä hyvänä, että tulee 
avaruutta. Osa haluasi pusi-
koiden olevan asutuksen nä-
köesteenä. Yleisesti pusikoi-
den raivaaminen nähdään 
positiivisena asiana. Maise-
mat tulevat paremmin esille 
ja mutkissa liikenneturvalli-
suus paranee ajettaessa asu-
tusalueella. Tietty avaruus 
antaa tuulelle tilaisuuden 
puhaltaa sääsket pois ja alue 
muuttuu hoidetumman nä-
köisemmäksi.

- Tämähän on ihan muka-
vaa hommaa, kun sää on ko-
hillaan. Raivaushommassa 
näkee heti työnsä tuloksen. 
Emme ihan sileäksi raivaa. 

Jätämme koivuja ja pihlajia 
sinne tänne. Tämä kesä on 
minulle toinen raivauskesä 
näissä hommissa. Raivaus-
saha tuli kesällä 2020 tutuk-
si ja nyt jatkan samassa työs-
sä. Pajukoista voi tulla esiin 
kaikenlaista tavaraa, mikä 
voi vaurioittaa raivaussahan 
terän. On ollut katiskaverk-
koa, rautalankaa, rautatolp-
pia ja kiviä. Ensin otan kor-
keammalta, että näkisin, mitä 
pajukossa on. Minä olen aja-
tellut, että hyvän asian puo-
lesta kannattaa tätä raivuu-
ta tehdä. Kaupunkikuvahan 
tässä paranee. Jos tätä ei ku-
kaan tekisi, niin olisi nämä 
paikat ihan hirveän näköiset. 
Ja sehän on hyvä, että saa olla 
töissä ja kunto nousee, kertoi 
Markus Ervasti.

Ape Nieminen

Suonenveto on hyvin ylei-
nen vaiva, se voi ilmetä ke-
nellä tahansa ja missä iässä 
tahansa. Se tuntuu tuskalli-
sena lihaskipuna, kouristuk-
sena ja kramppeina, mutta 
on vaaraton tahdonalaisen 
lihaksen tahdosta riippu-
matonta supistumista, joka 
ilmenee nopeana äkillise-

nä alkuna ja menee yleen-
sä nopeasti ohi. Suonenve-
to esiintyy yleensä yöllä ja 
voi herättää monta kertaa 
yössä tyypillisesti alaraa-
joissa. Sitä voi esiintyä niin 
pienissä kuin suurissakin li-
hasryhmissä mm. pohkeis-
sa, reisissä, yläraajoissa, sor-
missa, leukaperissä, vatsassa 

Konstikas suonenveto - mikä avuksi
jne. Eniten sitä potevat yli 
50-vuotiaat ja noin kolmas-
osa 60-70 -vuotiaista kärsii 
suonenvedosta.

Lihassupistuksessa her-
mo-lihasliitoksessa tarvi-
taan aina välittäjäaineena 
asetyylikoliinia. Jos ärsytys-
kynnys on matala, vapau-
tuu asetyylikoliinia herkästi 
ja siitä seuraa kouristus sekä 
kipua aiheuttavia pieniä li-
hassyiden repeämiä, jotka 
kipuilevat seuraavina päi-
vinäkin. Kipu johtuu myös 
happamien aineenvaihdun-
tatuotteiden (maitohapon) 
kertymisestä kramppaaviin 
kudoksiin. 

Hillareissu  
kumisaappailla 
voi altistaa
Suonenvedolle altistavia te-
kijöitä ovat: kylmyys, veto 
ja kosteus, pitkäkestoinen li-
hasten rasittaminen ja rasi-
tuksen jälkeisen venyttelyn 
vähäisyys sekä hikoilusta ai-
heutuva nestehukka ja suo-
latasapainon häiriöt esimer-
kiksi helteisellä säällä pitkät 
hillareissut kumisaappailla. 
Lääkkeiden sivuvaikutuk-

sena voi esiintyä suonenve-
toa. Lisäksi monet sairau-
det altistavat krampeille. 
Mm suonikohjuja omaavilla 
on alttius suonenvetoon, is-
kiaspotilailla, joilla hermo-
juuriärsytystä, munuaisten 
vajaatoimintapotilailla sekä 
nivelreumapotilailla sik-
losporiinihoidon yhteydes-
sä esiintyvän magnesiumin 
puutteesta. Lisäksi terveillä 
naisilla raskauden ja vaihde-
vuosien aikana voi esiintyä 
suonenvetoherkkyyttä. 

Miksi kouristukset ilme-
nevät yleensä yöaikaan? 
Päivällä liikkuessamme 
käytämme tahdonalaisia li-
haksia, jolloin lihassäikeet 
venyvät eikä kouristeluja 
juurikaan esiinny. Yöaikai-
nen pohjelihasten suonen-
veto voi alkaa ojentuneen 
nilkan asennosta, jolloin 
akillesjänne ja pohjelihas ly-
henevät. Yöllisten kouris-
telujen purkamiseen riit-
tää yleensä lihasvenyttelyt 
ja oman painon kuormit-
taminen kouristelevan ja-
lan päälle. Venyttäessä kou-
ristus laukeaa ja muuta ei 
yleensä tarvitse tehdäkään. 
Vastaavasti päiväaikana kä-

vellessä ilmenevä kipu, joka 
pakottaa pysähtymään voi 
viitata alaraajojen valtimos-
airauteen. 

Kivennäisvettä 
veden rinnalle
Hankalissa ja pitkittyneis-
sä suonenvetokrampeis-
sa on syytä kääntyä lääkä-
rin puoleen selvittämään 
terveydentila, oireet ja lääk-
keiden mahdolliset sivuvai-
kutukset. Laboratoriotutki-
muksilla saadaan natrium-, 
kalium-, magnesium- ja kal-
siumpitoisuuden, verenso-
kerin ja verenkuvan tilanne. 
Vain harvoin kramppeihin 
tarvitaan kipulääkitystä. Il-
man reseptiä voi kokeilla 
magnesiumvalmisteita, spi-
rulinajauhetta ja lisätä juo-
maksi kivennäisvettä veden 
rinnalle. Nestemäärän ta-
sapainotus 2-3 litraa/pv on 
usein tarpeen. Monissa sai-
rauksissa ravintolisien käy-
töstä on syytä keskustella 
lääkärin kanssa. Lihashuol-
tona voi tehdä pitkäkestoi-
sia rauhallisia alaraajojen 
lihasvenyttelyjä etenkin il-
lalla nukkumaan mennes-

sä varpaillenousuja ja poh-
jevenyttelyjä. Kramppaavan 
alueen kevyt hieronta tai 
fascia(kalvo)käsittely tuo 
usein helpotusta. Polvimit-
taisten tuki- eli lääkinnäl-
listen kompressiosukkien 
päivä- ja yöaikainen käyttö 
sekä nukkumaan mennessä 
nilkkojen asennon tukemi-
nen tyynyillä 90 asteen kul-
maan ennalta ehkäisee suo-
nenvetoa.   

Tupakoinnin vähentämi-
nen ja lopettaminen edes-
auttaa valtimoterveyttä. 
Yleensä suonenvedon jäl-
keen lihassäikeet palautuvat 
varsin nopeasti ennalleen. 
Voimakkaan lihaskrampin 
jälkeen voi tuntua tuntikau-
sia arkuutta lihaksessa, mut-
ta palautuu normaaliksi. Pit-
kittyneissä kramppailuissa 
saa apua käymällä lääkärin 
ja/tai fysioterapeutin vas-
taanotolla. 

Mari Halkola
TtM ft, Medikko Oy

Mari Halkola toimii yhtenä Wirtaamon toimijayrittäjänä 
Kauppatie kolmessa.

MEILLE KIRJOITETTIIN 
* yleisönosasto

Hyvät lemminkin omistajat
Nyt on lintujen pesintäaika 
ja linnut ruokkivat poikasi-
aan, joita on ilo katsella. Se 
on hyvää ajanvietettä ja yk-
sinäisyyskin kaikkoaa, kun 
niiden touhuja seuraa. Kaik-
ki ei voi pitää lemmikkiä ja 
jokaisella on oma syynsä 
siihen. Joten vetoan teihin 
lemmikin omistajiin. Teil-
le on iloa lemmikistä, se on 
mukava asia. Mutta antakaa 
meillekin, joilla ei ole lem-
mikkiä, mahdollisuus seu-
rata mm. lintujen touhuja 
piha-alueella, josta saam-
me hyvän mielen ja pitäkää 
lemmikkinne kiinni. On ilo 
seurata, kun emot ruokkivat 
poikasia jne. Tässä kylällä on 
paljon irrallaan olevia kisso-
ja. Taas menetti västäräkki 
henkensä pihallamme. Kun 
poikaset on vasta lähteneet 
pesästä, niidenkin elinmah-
dollisuudet ovat pienet ja 
suurin vaara taajamissa on 
irrallaan olevat kissat.

Lemminkin omistaja vas-
taa lemmikkinsä tekemisis-
tä ja lintujen pesintäaikana 
lemmikit pitää olla kiinni tai 
valvottuna.

Koiranomistajille myös, 
että nautitte lemmikistän-
ne, joka on mukava asia ja 
teille on siitä iloa. Minus-
takin on kiva, kun nautitte 
harrastuksestanne. Mutta ei 
ole yhtään kiva, kun annatte 
koiran/koirienne tehdä jä-
tökset toisen piha-alueelle. 
Toivoisin, että jos koiranne 
tekee jätöksen toisen piha-
alueelle/ojan pientareelle, 
korjaisitte ne pois. Ei taida 
teidänkään pihalla olla koi-
ranjätöksiä ja jos on korjaat-
te ne pois.

En ole eläinten vihaa-
ja, mutta joka lemmikin ot-
taa, on myös siitä vastuussa 
ja noudattaa yhteiskunnan 
antamia sääntöjä.

Eläinten ystävä
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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

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

• 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

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 -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

Pistotie 4, 93100 PudasjärviPistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050  554  3992 050  554  3992 

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

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

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

Olen tyytyväinen vastauk-
seen, jonka sain metsäener-
gian käyttöä koskevaan 
kirjalliseen kysymykseeni. 
Kysyin, mitä Suomi tekee, 
jotta Euroopan parlamen-
tin ympäristövaliokunnan 
linjaus ei vaaranna ener-
gian saatavuutta ja metsä-
energian käyttöä Suomes-
sa.

Kirjallisessa vastaukses-

saan ministeri Antti Kur-
vinen painottaa ihan oi-
kein, että puuhake ja puu 
kokonaisuudessaan on uu-
siutuvaa energiaa ja että 
Suomen ei tule hyväksyä 
ympäristövaliokunnan lin-
jausta, joka rajaisi puuhak-
keen käyttöä energiantuo-
tannossa.

Jos hake rajattaisiin ulos 
uusiutuvan energian ta-

voitteen laskennasta, se 
merkitsisi Suomessa rei-
lua kymmenesosaa vuotui-
sesta uusiutuvan energian 
tuotannosta.

Olen samaa mieltä Kur-
visen kanssa myös siitä, 
että päätökset metsäener-
gian käytöstä tulee edel-
leen tehdä kansallisella ta-
solla. Keskustan tehtävänä 
on ollut ja tulee olemaan 

suomalaisen kestävän met-
sänhoidon puolustaminen. 
Kasvava metsä on hiilinie-
lu sekä olennainen osa Suo-
men energiantuotantoa ja 
taloutemme perustaa.

Vastauksessaan minis-
teri Kurvinen totesi, että 
maa- ja metsätalousminis-
teriö sekä työ- ja elinkei-
noministeriö jatkavat ak-
tiivista vaikuttamista ja 

edellä kuvattujen seikkojen 
esilletuomista EU:n neu-
vostossa.  

Toivotan tähän työ-
hön menestystä. Suomessa 
on keskustan johdolla nyt 
käytävä perusteellinen kes-
kustelu Euroopan unionin 
suunnasta ja siitä, miten 
Suomi varmistaa näkemyk-
silleen mahdollisimman 
laajan tuen.

Suomi puolustaa metsiensä kestävää käyttöä

Pekka Aittakumpu
Kansanedustaja

Kiiminki
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

RAKENNUSPALVELUITAMAARAKENNUSTA

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

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT! 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

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

RAKENNUS & REMONTTI 
 

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI   
MESUBLOMSTER
Suunnittelun ohjaus, rakennuslupahake-
mukset ja asiakirjat, tarjousten vertailut, 
vastuuhenkilöt sekä kohdevalvonnat. 

Pitkä kokemus viranomaistyöstä, asioita voi hoitaa myös etänä.
puh.  +358 413121 877, 

 email:  mesublomster@gmail.com

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme 

kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja 
pienimuotoiset  putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Demokratiavaje 
Pudasjärvellä

Kaupunginvaltuuston ko-
kouksessa tehtiin valtuus-
toaloite, että valtuuston se-
minaareihin pitää kutsua 
kaupungin tasapainotus-
ohjelmasta poiketen myös 
varavaltuutettuja. Perus-
teluina oli demokratiava-
je, kun varavaltuutetut ei-
vät pääse seminaareihin 
muuten, kuin varsinaisen 
valtuutetun poissa ollessa.

Talouden tasapainotta-
misohjelma koskee kaik-
kia kaupungin hallin-
nonaloja. Aiemmin oltiin 
leikkaamassa kokonaan 
mm. koululaisten välipa-
lat. Kun seminaariaineisto 
on yleensä aina saatavis-
sa myös varavaltuutetuil-
la, ei tiedon puute estä de-
mokratian toteutumista. 
Priorisointi on mielenkiin-
toinen. Onko niin, että on 
totuttu syömään kuormas-
ta?

Muitakin syy-seuraus-
suhteita on takavuosina ol-
lut. Yli 15 vuotta sitten tuli 
koulun joulujuhlassa ilmi 

rehtorin suulla vakava jär-
jestysongelma. Kuuntelin 
takarivistä pelonsekaisin 
tuntein, mitä on tapahtu-
nut. Onko jonkun lapsi ha-
kattu sairaalakuntoon vai 
mitä on tapahtunut. Vaka-
vaksi järjestysongelmaksi 
osoittautui silloisen kou-
lutuslautakunnan päätös, 
että ainoastaan valvova 
opettaja sai syödä ilmai-
seksi. Muiden oli makset-
tava ateriasta nimellinen 
hinta. Lieneekö sen seu-
rauksena ollut se vakava 
järjestysongelma.

Vielä tulee yksi syy-seu-
raussuhde mieleen. Naa-
purin isäntä kertoi mon-
ta vuotta sitten käyneensä 
lankonsa kotipaikkakun-
nalla traktorilla hillassa. 
Hilloja tuli niin paljon, että 
traktori särkyi.

Kaikissa tapauksissa 
lienee syy-seuraussuhde 
yhtä relevantti.

Hannu 
Nissi

Leimaukselta taitoa ja intoa
Leimaus-leiri kokosi 1100 
nuorta suunnistajaa ja 400 
seuraohjaajaa kesäkuussa 
Kuopioon. Pudasjärven Ur-
heilijoista mukana oli neljä 
innokasta rastinhakijaa Lii-
sa, Mette, Pauli ja Silja. Lei-
rillä päästiin hiomaan suun-
nistustaitoja monipuolisten 

harjoitusten avulla. Harjoi-
tukset oli jaoteltu kuuteen 
eri taitotasoon 8 vuotiais-
ta aloittelijoista 18 vuotiai-
siin aktiivisesti lajissa kilpai-
leviin. Tutustumisharjoitus 
kirmattiin kylpylän polku-
rikkaassa maastossa. Hel-
poimmasta päästä oli vie-

lä myös hämäräsuunnistus, 
mutta taitoa ja malttia ky-
syttiin multitekniikka- ja 
rastinottoharjoituksissa. 
Huimimmat näköalat oli 
Puijolla, missä rinnesuun-
nistus haastoi suunnistajat. 
Jukolan viestinomaista tun-
nelmaa päästiin kokemaan 

leirin huipentavan päätös-
päivän kisassa. Oheisohjel-
mista pisteet veti leiridisko, 
fresbeegolf ja tarkkuussuun-
nistus. Viikosta jäi ihania lei-
rimuistoja ja innolla suun-
nattiin katse kohden kesän 
kisoja.

Leirillä mukana Liisa, Mette, Hely, Silja, Kirsi ja Pauli. Loppusuoran rantareitillä Silja ja Mette.
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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

TANSSIT 
Hampushallilla

la 9.7.2022 klo 20 - 01 
Petäjäsalmentie 494, 93277 Iinattijärvi 

Ravintolassa anniskeluoikeudet.  Ravintolassa anniskeluoikeudet.  
Lippu 10 € Lippu 10 € (vain käteismaksu) (vain käteismaksu)  K-18 K-18

Tulossa 13.8. Tulossa 13.8. 
Napakymppi Napakymppi 

Iinattijärven Nuorisoseura ry. Iinattijärven Nuorisoseura ry. 

Hampushallin esiintyjä on vaihtunut Kake Randelin & 
Company -yhtyeen sairastapauksen vuoksi.
 Hyvää tanssimusiikkia soittaa Hyvää tanssimusiikkia soittaa

Tervetuloa tanssimaan ja tutustumaan 
Tervetuloa tanssimaan ja tutustumaan 

uuteen tanssisaliin! Ilmastointia on tehostettu!
uuteen tanssisaliin! Ilmastointia on tehostettu!

NASEVANASEVA  

Perinteiset 
Jonkulaiset Jonnimmoiset

KESÄPÄIVÄTKESÄPÄIVÄT 
kylätalolla (Niskalantie 9) 
su 17.7. klo 12 alkaen.

Ohjelmassa mm. kisailua, arvontaa ja 
mukavaa yhdessäoloa.  

Ruokana lohikeittoa ja jälkiruuaksi 
lettukahvit.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
Kyläyhdistyksen hallitus

KYLÄJUHLA 
Korpisen kylätalolla la 16.7.2022

 alkaen klo 12.00. 
Ohjelmassa vastanheittokisa ym. kisailua, arvontaa ym.

Puffetissa makkaraa, kahvia, mehua ja munkkia. 
Tervetuloa joukolla mukaan!

SEIKKAILURATA 
yllätyksineen metsässä lapsille ja nuorille sekä 

heidän vanhemmilleen  
to 14.7.2022 alkaen klo 17.00 

osoitteessa Saarelankuja 65, 93350 Jaurakkajärvi. 
Ilmoittaudu viimeistään ti 12.7.2022 / 

Paula Paukkeri p. 050 355 5744.

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789, 93140 Kipinä
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

Tanssittaa 

MERJA MERJA 
JUUTINENJUUTINEN

la 9.7. klo 21-01. 

Tervetuloa!

LIPUT 15 € käteismaksu 
TULOSSA: la 23.7. Auvo Tuomaala

Kylätalo Karhulan 
AVAJAISET 

la 16.7.2022 klo 16.00, Kouvantie 530
Juhlapuhujana Pudasjärven kaupunginvaltuuston 

1. varapuheenjohtaja Jorma Kouva.
Kukkatervehdysten asemasta pyydämme osoittamaan 

mahdolliset muistamiset kylätalon remonttiin 
tilille FI51 5360 1850 0025 29, viitenumero 25292 tai 

viestikenttään maininta ”avajaiset”
Ohjelman jälkeen juhlakahvit.

Tervetuloa!Tervetuloa!

Kouvan kalastuskunta
Illalla avajaistansseissa 

tanssittaa Nelituuli

JYRKKÄKOSKIJYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVIPUDASJÄRVI

PE 8.7. KLO 20-01
MARKKINATANSSITMARKKINATANSSIT

ARMI TENKULA &ARMI TENKULA &
AFRIKAN TÄHTIAFRIKAN TÄHTI

TULE JYRKKÄKOSKEN NOSTALGISEEN TUNNELMAAN
Rytilammentie 76, 93100 pudasjärviRytilammentie 76, 93100 pudasjärvi

Lippu 15€ (K-18)(K-18)

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

 Tervetuloa viihtymään. Muistathan hyvän 
hygienian.  Tule vain terveenä

CHUG PERIL

LAUANTAINA 9.7. 
JALKAPALLON 
KYLÄSARJAN 
JATKOISSA 

lippu koko talo 8€

Iin Laulupelimannit 
Pudasjärven torilla 7.7. klo 11.00

IHMINEN
KUNNON

Lippu 16 e, ryhmät 14e , lapset 5 e
Ryhmävaraukset ark. klo 9-12

p. 040 512 7301

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI

Kirj.  Eero ja Ulla Schroderus 
Ohj.  Ulla Schroderus

SU 10.7.  klo 15
TI 12.7.  klo 18
TO 14.7.  klo 19
SU 17.7.  klo 15
TI 19.7.  klo 18
TO 21.7.  klo 19
SU SU 24.7.  klo 15
TI 26.7.  klo 18
TO 28.7.  klo 19
SU 31.7.  klo 15
TI 2.8.  klo 18
TO 4.8.  klo 19
L A 6.8.  klo 13
SU 7.8.  klo 15SU 7.8.  klo 15

Esitykset

KIPINÄN
KYLÄJUHLA

LA  9.7.2022 KLO 13 ALKAEN
VÄHKYRÄN RANNASSA

YLI-IINTIE 211
 

TARJOLLA PERINTEISTÄ LOHISOPPAA
KAHVIA JA VOHVELEITA

KIVAA OHJELMAA KOKO PERHEELLE
MUSIIKISTA VASTAA:
JUKKA TAKALO, SEKÄ

NEW OULU SMALL BANG
SOUTAJAT SAAPUVAT N KLO 15
JUONTAJANA: PENTTI RANTALA

KORTTIMAKSU
 

TERVETULOA!
Kipinän kyläseura Ry

KESÄPÄIVÄTAPAHTUMA KESÄPÄIVÄTAPAHTUMA 
PÄRJÄNSUOLLAPÄRJÄNSUOLLA

La 16.7. klo 11.00 hirvihallilla
Kilpailuja aikuisille ja lapsille,  

kaikki lapset saavat palkinnon.
Tarjolla kahvia, mehua, pullaa,  

makkaraa, jäätelöä.        

Järjestää  Järjestää  
Pärjänsuon  Pärjänsuon  
metsästysseurametsästysseuraTervetuloa! Tervetuloa! 
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PUDASJÄRVI 

94,6 
MHz

TAIVALKOSKI 

100,7 
MHz

SRK

kesäseuraradio 
Tarkempi aikataulu ja nettiradio: 

kesaseuraradio.fi

29.6.–8.8.2022 

Sain uistimella maanan-
taina 27.6. 95 senttimetrin 
ja painoltaan kuuden ki-
lon hauen. Kesäkuulla ai-
kaisemmin on tullut uis-
timeen 4,5 ja 4 kg hauet, 
hyvänkokoisia virvelillä 
saaduiksi kaloiksi. Moni 
harjuksen ja taimenen poi-
kanen on säästynyt kasva-

maan isommaksi, kun olen 
petokaloja pyytänyt pois. 

On saatu näistä ruu-
an raaka-ainetta keittiöön 
melkoinen määrä. Joella 
on rauhallista olla. Siellä 
näkee ja kuulee luontoon 
liittyvää ääntä. 

Jännittävä harrastus ka-
lastus on. Samalla saa lii-

Aika kookkaita haukia 
tullut uistimeen

Aviopuoliso Elli Ruo-
nakangas toteaa 

hauella olevan mu-
kavasti painoa. 

kuntaa ja ruoan jat-
ketta.

Mauno Ruokangas

Kesän kuumilla ilmoilla 
koiria pitäisi käyttää lenkil-
lä vain aamuaikaisella tai 
iltamyöhällä. Päivisin kuu-
malla ilmalla lenkillä käy-
minen on koirille vaarallis-
ta, koska lämpöhalvauksen 
riski on silloin suuri. Var-
sinkin vanhoille ja sairaille 
koirille voi olla kohtalokas. 

Myös koirien juoksutta-
minen pyörällä tai jalkaisin 
kannattaisi kesän kuumil-
la unohtaa. Ethän koskaan 
jätä koiraasi auringonpais-
teeseen tai autoon yksin 
odottamaan? Asfaltti on 
myös polttavan kuumaa 
tassujen anturoille. Ulkona 

oleskeluun pitäisi aina olla 
varjopaikka ja raikasta juo-
mavettä saatavilla. Luon-
nonvesissä voi myös viilen-
nellä itseään.

Koirat eivät hikoile ke-
honsa alueelta kuten ihmi-
set, vaan niillä lämmönsää-
tely tapahtuu pääasiassa 
hengityksen kautta läähät-
tämällä, lämpöä haihdut-
tamalla. Kun ilmakin on 
kuumaa, lämmönvaihto ei 
toimi oikein. Koiran nor-
maali ruumiinlämpö 38–39 
astetta. Jos ruumiinlämpö 
nousee helteellä 40-42 as-
teeseen, on jo kyse lämpö-
halvauksesta, jonka oireita 

ovat mm voimakas läähä-
tys, levottomuus, kuolaa-
minen ja hoipertelu. Koira 
saattaa mennä väsyneek-
si, kuolaa ja sydämen syke 
on nopea. Koira voi myös 
oksentaa ja ripuloida. Li-
makalvot voi muuttua nor-
maalia punaisemmaksi. Jos 
tilanne siitä etenee, koi-
ran tajunnan taso alenee 
eikä se enää reagoi ympä-
ristöön. Pahimmillaan koi-
ra voi menehtyä ilman hoi-
toa. Kotona tapahtuvana 
ensiapuhoitona koira pitää 
heti viedä viileään tai var-
joisaan paikkaan. Koiraa 
voi kastella viileällä, ei jää-

kylmällä vedellä. Erityisen 
huolellisesti kannattaa kas-
tella mahan alunen, kaina-
lot, nivuset, koska ne ovat 
vähäkarvaisimpia alueita 
ja lämmön haihtuminen on 
tehokkaampaa. Eläinlääkä-
riin kannattaa ottaa yhteyt-
tä vakavassa tilanteessa.

Kuumuudesta kärsi-
välle kotikoiralle märät 
pyyhkeet päälle ja alle vii-
lennystä tuomaan, raikas-
ta juomavettä saataville ja 
tuuletin puhaltamaan.

Nimim. Pidetään huolta 
koiristamme

Koirat ja kesän lämmöt

Kake Randelin kesän 
huippuesiintyjänä

TANSSEJA Pudasjärvellä

Mukavaa, jalan alle me-
nevää tanssimusiikkia on 
luvassa Hampushallilla 
lauantaina 9.7., kun Kake 
Randelin&Company tule-
vat viihdyttämään tanssi-
kansaa. 

Kake Kauko Rande-
lin on suomalainen iskel-
mälaulaja, joka ei esittely-
jä liiemmin kaipaa. Vahva 
tunteiden tulkki on viih-
dyttänyt suomalaista tans-
sikansaa jo neljän vuosi-
kymmenen ajan.

Hänen neljä ensim-
mäistä albumia ylittivät 25 
000 myynnin, joka oikeutti 
kultalevyyn. Platinamyyn-
tiin saakka ylsivät albumit 
Huoleton ja Kop Kop Kop.

Vuoden iskelmä Em-
ma-patsaan Randelin pok-
kasi vuonna 1983 kappa-
leestaan Avaa hakas. 

2000-luvulla työ on jat-
kunut musiikin parissa 
ihan säännöllisenä, keik-

kailuna ja levytyksinä. 
Finnlevyn leivissä ollut 
Randelin aloitti vuonna 
2008 uudelleen yhteistyön 
tuottaja Esa Niemisen 
kanssa. 

Iinattijärven Nuoriso-
seura ry. toivottaa tans-
sikansan kokemaan uu-
denlaisen Hampushallin 
tunnelman. Ravintolan 
puolelta saa ostaa erilais-
ta naposteltavaa ja virvok-
keita sekä siellä on myös 
anniskeluoikeudet. TS   

Kestosuosikki Kake Rande-
lin viihdyttää tanssikansaa 
Hampushallilla tulevana 
lauantaina.

FC Kurenpojat 

Kioski palvelee.
Tervetuloa kesän kovimpaan urheilutapahtumaan!

HEINÄTURNAUS 
pe 8.7. klo 19-21 ja la 9.7. klo 9 alkaen.

P13 KAKKONEN 
FC KURENPOJAT - OLS/KÄRPÄT 

su 10.7. klo 14 Suojalinnalla. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

PUDASJARVI.FI

Jalkapallokoulu on Suojalinnalla 
joka päivä klo 12-13.30
Osallistumismaksu 10€. 

Ilmoittautumiset: 
fckurenpojat@hotmail.com

Hippo-jalkapallokoulu Hippo-jalkapallokoulu 
alle 12-vuotiaille alle 12-vuotiaille 

Ma-pe 11.-15.7. 

Kaikki tervetuloa! 

la 9.7.2022 klo 10.00 – 
su 10.7.2022 klo 10.00

Laavulla lättyjä, kahvia ja 
makkaraa 24 h.

LIVON

Livon koulun laavulla
Kirsiojantie 31, LIVO

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä 
www.vkkmedia.fi

Merja Juutinen & 
Hurmurit Tönöllä 

TANSSEJA Pudasjärvellä

Kollajan Nuorisoseura Tö-
nöllä tanssitaan lauantai-
na 9.7. kello 21 alkaen or-
kesteri Merja Juutinen ja 
Hurmurit tahdeissa. Juu-
tinen on pirtsakka iiläi-
nen laulajatar, joka esittää 
orkesterin kanssa moni-
puolista tanssimusiikkia. 
Ohjelmistoon kuuluu pe-
rinteiset valssit, tangot, 
humpat, jenkat lattareita-
kaan unohtamatta. Yhtye 
on esiintynyt yhdessä syk-
systä 2012 lähtien. Merjalla 
on takanaan monien vuo-
sien lauluopinnot. Hän on 
opiskellut myös CVT-lau-
lutekniikkaa Emma Salo-
kosken ja Mari Leppävuo-
ren johdolla. Vuonna 2014 

ilmestyi pitkäsoitto nimel-
tään Naistentanssit ja 2015 
neljän kappaleen sisältämä 
sinkku, jotka ovat saaneet 
hyvän vastaanoton radi-
oissa. HT

Tönöllä tämän kesän en-
simmäisissä tansseissa 
esiintyy Merja Juutinen.
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Kesä
ja Aqualan L – Sinun ihollesi.

RAJOITETTU 
DESIGN-ERÄ

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa niin kauan kuin design-erää riittää.Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

200 g

9,90€
(norm. 11,93 €)

MarkkinatarjouksiaMarkkinatarjouksia
 ihonhoitotuotteista!  ihonhoitotuotteista! 

Käy katsomassa!Käy katsomassa!

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

VUOTTA
60

1962
2022

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
Palvelemme: ma-pe 9-17, lauantai suljettu

MARKKINA ALEALEValaisimetValaisimet
ovh.

ovh.

ovh.

Suvi keinuSuvi keinu
polyrottinki/alumiini

 175€  
(215€)

OMPPU OMPPU 
riippukeinuriippukeinu

 349€  
(499€ -30%)

35€
AAVA runkosänkyAAVA runkosänky

180 cm        

 894€  
(1118€)

160 cm             

846€  
(1058€)

140 cm             

611€  
(763€)

120 cm        

 530€  
(663€)

90 cm             

447€  
(559€)

80 cm             

423€  
(529€)

-30%

polyrot-
tinki, sis. 
pehmuste ja 
jalusta

MatotMatot

-30%
5-vyöhykkeinen pussijousisto, jäykkyys hard.

sis. 8cm profiloidun sijauspatjan ja jalat
10v joustin- ja runkotakuu.

STEMMASTEMMA
peitto 150x200cm, ja 

tyyny 50x60cm
kätevässä kantokassissa

Sinfonia vuoteetSinfonia vuoteet
valittavissa jäykkyys, verhoilu ja 

sijauspatja.

-30%

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17

PUDAS-KONEEN PERINTEINEN 

MARKKINA-
HUUTOKAUPPA

MYYDÄÄN UUTTA JA 
KÄYTETTYÄ TAVARAA

Huudettavana mm.
käytettyjä ruohonleikkureita, 

moottorisahoja, polkupyörä jne. 

Huutokauppaa johtaa 
meklari Alpo Turpeinen.

Tervetuloa!

pe 8.7. klo 13.00 
tutulla paikalla
(varastolla postin takana)


