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Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

KesäTE
EM

ANUMERO 2017KESÄINEN
PUDASJÄRVI

Hae tehtävää 8.6.2018 mennessä
www.op-ura.fi

Haemme määräaikaiseen 30.6.2019 asti 
kestävään opintovapaan sijaisuuteen

palveluneuvojaa

Lääkäriasema

Kauppatie 1 L 3, Pudasjärvi p. 044 978 60 84 info@medipudas.fi 

Avoinna ark 9-16.30 tai sop.mukaan. www.medipudas.fi  

25 €

Diaebetes riskitesti 
+ verensokerin 

mittaus 
+ verenpaineen 

mittaus + tulkinta ja 
ohjeistus 

sairaanhoitajan 
vastaanotolla 

 

KESÄKUUN TARJOUS

VAIN

Tiekunnan pj!
Tuottaako tiekunnan hallinto, 
laskutus sekä taloushallinto 

harmaita hiuksia?

No panic!

Metsänhoitoyhdistykseltä löytyy myös 
tiekuntien hallintopalvelut?

Kysy tarjous!
0400157 422

Silmälääkäri ke 6.6., ke 13.6., ke 20.6.

Varaa 
aika!

Puh. 040 - 821 1819 • Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna:  Ma-To 9-17,  Pe 9-16,  la suljettu

Pudasjärven Optiikan 

Tervetuloa tutustumaan  
uudistuneeseen liikkeeseen

avajaiset ke 6.6.

Paikalla kehysedustaja esittelemässä kesän uutuuksia.

Liike täynnä hurjia tarjouksia... mm. 

-50%Aurinko-
laseja

Kaikkien ke 20.6. mennessä näöntarkastuksessa 
käyneiden kesken arvotaan 

Optikon näöntarkastus 0€

Mustangin laadukas kaasugrilli!

Kahvi tarjoilu

Ennennäkemätön silmälasitarjous!

POLAROIDUT 
aurinkolasit 
kaupanpäälle!

Silmälasien ostajalle

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

995

Koko kesän kukkivat ruusut. Voit kasvattaa 
niin ruukussa kuin istuttaa aurinkoiselle 
paikalle maahankin. Muista lannoittaa 

ruusut hyvin. Useita eri lajikkeita ja värejä.

RUUSU ERI LAJIKKEITA 
17CM ASTIA

Upeasti koko kesän kukkiva jalohortensia. 
Useita värejä. Tarkoitettu ruukkuistu-
tuksiin. Viihtyy valoisalla, muttei liian 

kuumalla paikalla. Kastellaan tasaisesti ja 
annetaan mietoa lannoiteliuosta viikottain.

HORTENSIA 23CM 
RUUKKU HYDRANGEA 

MACROPHYLLA

1495

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi  
alkaa ma 4.6. klo 17.

Tervetuloa!

Onnittelut uusille ylioppilaille ja  
opintonsa päättäville.

Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 0400 518 080, puutarha@pesiola.fi
www.pesiola.fi

Palvelemme 
Ma-pe klo  8-20
La klo   8-16

TERVETULOA!

kasvihuoneet pullollaan Pesiölän 
laadukkaita kukkia. 
Meiltä saat ostaa myös pesiölän maukasta ja 
taatusti tuoretta rapeaa salaattia sekä yrttejä.

Kesäretkelle 
Pesiölän puutarhalle

Muista Pesiölän 

ETUKORTTI!

Kakku- ja Pitopalvelu 
Vengasaho

* makeat ja suolaiset 
leivonnaiset arkeen ja 

juhlaan *
*häätilaisuudet, 
syntymäpäivät,

 muistotilaisuudet *
* kahvitukset*

Yhteystiedot:
Aino Vengasaho

Puh. 040 412 1483
            Sposti: 
pitopalveluvengasaho@hotmail.com

Loppuivatko lukemiset kesken loman?
Ei hätää, poikkea Pudasjärven Kirjakaupassa 
hakemassa lisää! Meiltä löydät kauden 
uutuuksia, lasten- ja nuortenkirjoja, tietokirjoja 
ja paikalliskirjallisuutta. Käytössäsi on myös 
nopea tilauspalvelu.

Kirjakauppa palvelee kesäkuussa
 MA-PE  10-17
 LA  10-14

Heinäkuun aukioloajat osoitteessa www.pudasjarvenkirjakauppa.fi

Onnittele kesän juhlijoita
Pudasjärven Kirjakaupan

tyylikkäällä
lahjakortilla!

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

puh. 044 082 1040

TULE KUKKIEN KASVUPAIKALLE JA HAE KUKKALOISTOA KOTIISI!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 
MA-PE  9-19, 
LA-SU  9-16

www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa kukkaloistoon!

Olemme facebookissa!

PITKÄ RUUSU 4,95
ORVOKKI 10,-/12 kpl

Komeat BELARGONIAT ja 
valk. MARKETTA 20,-/4 kpl

Upea isot JÄTTIAMPPELIT 
25,-/kpl

OMENAPUUT 35,-/kpl
60,-/2 kpl

MONIVUOTISET KUKAT 
OTA 5 MAKSA 4

Marja- ja koristepensaat,
puut, havut ja muut 

tarvikkeet. Valtavat valikoimata!
Onnea valmistuneille!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 3.6. kello 10, Timo Liika-
nen, Ari Kokkonen, Jukka Jaakkola. Messu on katsot-
tavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisi-
vujen kautta. 

Kesäillan musiikkihetki kirkossa ke 6.6. kello 19. 
Kesän ensimmäisessä musiikkihetkessä esiintyy Vox 
Margarita-kuoro Keijo Piiraisen johdolla, hartauden pi-
tää Ari Kokkonen.

Kesän aloitushartaus Livon koululla su 3.6. kello 13, 
Ari Kokkonen, Keijo Piirainen.

Torin siunaus työlle ja toiminnalle to 7.6. kello 10, 
Valtteri Laitila, Keijo Piirainen.

Kuorot: Sarakylän kappelikuoro to 7.6. kello 17.30.

Kesäkerho Liepeessä alkaa ma 4.6., kerho on 3-6 
vuotiaille lapsille. Ei ennakkoilmoittautumista ja mukaan 
pääsee 15 ensimmäistä lasta. Säänmukainen vaatetus 
ja oma välipala mukaan. Aamuryhmä kello 9-12 ja ilta-
päiväryhmä kello 12-15. Viikoilla 23 ja 24 kerhot ovat 
ma, ti, to, pe. Viikolla 25 kerhot ovat ma ja ti.

Perhekerho Liepeessä 6.6., 13.6. ja 20.6. kello 10-14.

Kepparileiri Hilturannan leirikeskuksessa 19.-20.6. 
Leiri on tarkoitettu keppareista innostuneille 7 vuotiaille 
ja sitä vanhemmille. Ilmoittautumiset ma 11.6. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 08 882 3100.

Varhaisnuorten kesäleirit Hilturannan leirikeskukses-
sa 2.-3.7. (6-9 vuotiaat) ja 4.-6.7. (10-13 vuotiaat). Si-
tovat ilmoittautumiset ke 20.6. mennessä kirkkoherran-
virastoon 08 882 3100. Leirille sopii 25 lasta/leiri. Leirit 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 3.6. 
kello 16 (Arvo Niskasaari, Jukka Lehto).

Kastettu: Adessa Vilhelmiina Vengasaho, Elias Ale-
xander Tiitto.

Vihitty: Jouni Sakari Koivukangas ja Anni-Leena Kivi-
oja.

Haudattu: Reino Jalmari Riepula  66 v, Helmi Riitta An-
neli  Veteläinen 66 v. 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 mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

”Vain yksi on tarpeellista” sanat lausuttiin 
aikanaan eräässä kodissa, jossa asui kak-
si sisarusta, Martta ja Maria. Jeesuksen tul-
lessa heidän kyläänsä, Martta pyysi häntä 
vierailulle kotiinsa.

Martta alkoi palvella ja ahertaa monel-
la tavalla, toisin kuin Maria, sillä hän aset-
tui Jeesuksen jalkojen juureen kuuntele-
maan häntä.

Siinä palvellessaan Martta meni Jeesuk-
sen luokse ja sanoi, etkö sinä yhtään välitä, 
että sisareni on jättänyt minut yksin palve-
lemaan vieraita, Herra sano hänelle, että 
hän auttaisi minua.

Mutta Herra vastasi; ”Martta, Martta 
sinä huolehdit ja hätäilet monista asioista, 
mutta vain yksi on tarpeen. Maria on valin-
nut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.” 
(Luuk.10:41-42).

Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mel-
keinpä lapselliselta. Kunpa elämä olisi-

kin niin yksinkertaista, että vain yksi oli-
si tarpeellista! Useimpien mielestä elämä 
on paljon monimutkaisempaa. Tuhannet 
suuret ja pienet asiat kohtaavat meidät ja 
ovat meille hyvin tärkeitä. Ne tekevät elä-
mämme raskaaksi raatamiseksi.

Mutta Jeesus ei kuitenkaan erehty-
nyt. Ehkä monet vaikeat ja mutkalliset asi-
at elämässämme ovatkin omaa syytämme. 
Eikö taistelut usein ole seurausta siitä, 
että olemme tehneet pääasiaksi sen, mikä 
todellisuudessa oli vain sivuseikka, jos si-
täkään.

Kaikki riippuu lähtökohdasta. Suhtau-
tumisemme elämään on ratkaiseva. Maria 
oli valinnut hyvän osan.

Kun ihminen on ensin saanut levon Ju-
malassa, uskoen syntien anteeksisaami-
seen Jeesuksen sovitustyön kautta, niin 
kaikki muu saa oikean paikan elämässäm-
me.

Jumalan yhteydessä opimme oikean 
asenteen meitä odottaviin vaatimuksiin. 
Sen vuoksi meidän on valittava hyvä osa, 
jota meiltä ei voi kukaan riistää.

Meidän jokaisen on henkilökohtaises-
ti valittava se. Vain se on yksin tarpeellista.

Paavali sanoo; Olen näet varma siitä, et-
tei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä 
henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään 
tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys 
eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä 
Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa meidän Herrassamme, Room 
8:38-39.

Siunattua 
kesää kaikille!

Jouni Vikström

Vain yksi on tarpeellista

Rakas isämme, pappamme ja appimme

Reino Jalmari
RIEPULA
s. 1.12.1951 Pudasjärvi
k. 28.4.2018 OYS

Rakkaudella muistaen
Lasse ja Anna
Janne ja Minna
sukulaiset ja ystävät

Niin loppui aika uutteran,
ei tätä todeksi uskoa voi.
Kaikista opeista haluamme kiittää,
muistot kultaiset taivaalla siintää.
Ei näy pelloille niittäjää,
ei ojille kaivajaa.
Aika iäisyyden tavoitti isän armaan,
viimeiselle matkalle saatamme papan rakkaan.

Pappaa kaivaten
Vappu, Ruusa ja Titta
Eetu, Aatu, Iida ja Otto

Askeleet pienet arkana käy,
missä on pappa, ei pappaa näy.
Pappa on mennyt taivaaseen,
nukahtanut uneen hiljaiseen.

Rakkaamme on siunattu läheisten länsnäollessa.
Lämmin kiitos Pudasjärven terveysaseman ja 

OYS:n henkilökunnille.

Seurakunnasta vierailulla 
Iin Vanhassa Haminassa

Pudasjärven seurakunnan 
eläkeläisten musiikkipiiri 
vieraili Iissä torstaina 31.5. 

Retkelle osallistui neljäkym-
mentäkolme eläkeläistä, 
matkajohtajanaan seurakun-

Iin Vanha Hamina on edelleen tiheästi rakennettu ja elävä 
kyläyhteisö.

Matkailuopas Pertti Huovinen kertoo Pudasjärven seurakun-
nan eläkeläisten musiikkipiiriläisille Vanhan Haminan Mark-
kinoiden historiasta taustallaan kanttori Jukka Jaakkola.

Annikki Kärmä-Lasanen kertoo Pertti Huoviselle olleensa 
evakossa Iin Vanhassa Haminassa vuonna 1939.

nan kanttori Jukka Jaakkola. 
Iissä oppaana toimi matkai-
luopas Pertti Huovinen.

-Olimme tammikuussa 
Pohjois-Pohjanmaan kant-
toreiden kanssa vierailulla 
Iissä. Silloin syntyi idea tul-
la eläkeläisten musiikkipii-
rin kanssa tänne kesän koit-
taessa, kertoi kanttori Jukka 
Jaakkola.

Seurakunnan eläkeläis-
ten musiikkipiiri on vuosien 
varrella tehnyt yli viisitois-
ta retkeä eri puolille Suomea 
Inarista Helsinkiin. Myös 
Riika on tullut piiriläisille 
tutuksi sinne tehdyn matkan 
myötä.

Iissä ryhmä teki opas-

tetun kierroksen Vanhan 
Haminan kapeille kujil-
le, saaden Pertti Huoviselta 
asiantuntevaa tietoa paikan 
historiasta ja yhteyksistä Ii-
joen yläjuoksun paikkakun-
tiin. Opas Pertti Huovinen 
sai ryhmäläisten joukosta 
uuden sukulaisenkin, erään 
ryhmäläisistä osoittautuessa 
Huovisen äidin serkuksi.

Monet retkeläisistä löysi-
vät myös Huovisen mainit-
semista Iissä vaikuttaneista 
henkilöistä itselleen tuttuja 
sukuja. Iijoki on siis jo men-
neinä vuosisatoina ollut yh-
distävä tekijä, tuoden tava-
roiden lisäksi myös ihmisiä 
alajuoksulle. MTR
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärven Työkeskus ja Osviitta järjestää:

KESÄMYYJÄISET
Torstaina 7.6.2018 klo 10-14.30, Kauralantie 3 

MYYNNISSÄ:
•  erilaisia puutöitä: kukkalaatikoita,  

halkotelineitä, linnunpönttöjä ym…
•  upeita käsitöitä: 
 kasseja, patakintaita, liinoja, peflettejä…
•  kesäkivaa kotiin ja mökille, itselle tai lahjaksi!
•  arvontaa.. päävoittona auton päältäpesu 
•  puffetissa kahvia ja makkaraa
•  hanurimusiikkia
•  käteismaksu TERVETULOA!

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
- 100 % ruislimput, hiivaton
- Piimälimput
- Hiivaleivät, gluteenittomat leivät
- Aidot ohrarieskat
- Tuoreet munkit
- Saaristolaisleivät ym.

Savilaakson leipomo
p. 050 550 3450 

Pudasjärven torilla
to 7.6. torikauden avauksessa 

Kevätkiireet aloittivat uuden työuran
Pudasjärven länsireunan 
metsänhoitoyhdistyksen 
metsäneuvojan paikalla tou-
kokuun puolessa välissä 
aloitti metsätalousinsinööri 
Petri Onkamo. Onkamo on 
syntyisin Sallasta, mutta asu-
nut vaimon työpaikan joh-
dosta viime aikoina Oulussa. 

-Oulusta on Pudasjärven 
länsilaidalle (Hetekylä, Ki-
pinä, Kollaja, Ruottisenhar-
ju) kohtuullinen matka, kun 
voi mennä aamulla suoraan 
toimialueelle palvelemaan 
metsänomistajaa, toteaa On-
kamo. 

Aikaisemmin muun mu-
assa Taivalkosken metsän-
hoitoyhdistyksessä työs-
kennellyt Onkamo on hyvin 
perillä metsänhoitoyhdistyk-
sen toiminnasta ja tarkoituk-
sesta.

 – Nyt kun markkinat 
ovat metsäpuolella piristy-
neet, pitää metsänomistajal-
la olla saatavilla tarvittavaa 
ammattiapua hänen itsen-
sä näkökulmasta. Markkinat 
tahtovat ajatella vain omaa 
etuaan, tietää kokemuksesta 
Onkamo.

Toukokuun loppupuolel-
la alkanut metsänviljelykau-
si oli kiivaimmillaan, kun 
Petri Onkamo aloitti työnsä. 

– Kunhan vain metsurit 
ja metsänomistajat muistai-
sivat kastella taimet ja väli-
varastoisivat ne siten, että 
kastelu ei tule ongelmaksi. 
Taimet pitää istuttaa mah-
dollisimman kosteana, koska 

kasvu on jo alkanut ja maa 
on todella kuivaa, Onkamo 
opastaa.

Metsänhoitoyhdistyksis-
säkin on työnkuvia muutet-
tu vastaamaan paremmin 
metsänomistajakunnan vaa-
timuksia. Osa toimihenki-
löistä on erikoistunut tietylle 
sektorille, koska koko palve-
lutarjonnan ammattiosaami-
nen on todella vaativaa. Esi-
merkiksi metsäsuunnittelu, 
tila-arvioiden laatiminen, pe-
runkirjat sekä jakosopimus-
ten sekä kiinteistökauppojen 
hoitaminen on Jussi Pertun 
vastuulla, yhdistyksen han-
kintapalvelun pyörittäminen 
Heikki Niskasaaren vastuul-
la ja käytännön toteutustöi-
den (muokkaustyö, metsu-
rit) pyörittäminen on Hannu 
Juurikan vastuulla. Tiekun-
tien hallintoasioihin on myös 
siihen perehtynyt henkilö. 
Viisi metsäneuvojaa Pudas-
järvellä ja yksi Kuivaniemel-
lä saa silloin keskittyä pel-
kästään metsänomistajien 
palvelemiseen.

– Metsäneuvoja on tär-
kein henkilö metsänomis-
tajan palvelemisessa, koska 
he toimivat metsänomista-
jan kanssa asioiden primus-
moottorina. Metsänomis-
tajan kannalta yhdistyksen 
henkilöstön työjako on asi-
oita helpottava, kustannus-
tehokas ja aikaa säästävä 
tapa hoitaa ammattitaitoises-
ti omaa metsäomaisuuttaan, 
toteaa Onkamo. 

Hänen mukaansa työnja-
ko tuo selvyyttä toimihenki-
löiden työnkuvaan, järjestel-
missä tieto on reaaliaikaista. 
Petri Onkamo toivoo met-
sänomistajilta runsaasti yh-
teydenottoja liittyen kaikkiin 
metsäasioihin. 

– Jos en itse kaikkea tiedä, 
niin etsitään tarvittava tieto-
taito vaikka kiven alta, nau-
rahtaa Onkamo.

Teksti ja kuva 
Antti Härkönen

Mhy:n uusi länsilaidan metsäneuvoja Petri Onkamo aloitti 
työnsä kiivaimpaan metsänviljelyaikaan.

Turvallisesti netissä -opasta koululaisille
LC Pudasjärvi Hilimat ja LC 
Pudasjärvi yhtenäisklubi 
tarjosivat Pudasjärven kau-
pungin 3.-ja 4.-luokkalaisil-
le ”Turvallisesti netissä -vih-
koset” kevään 2018 aikana. 
TURVALLISESTI NETIS-
SÄ –opas perehdyttää kou-
lulaiset ja vanhemmat ajan-
kohtaisiin media-aiheisiin, 
kuten lasten ja nuorten in-
ternetin käyttö ja siihen liit-
tyvät uhat ja haasteet.

Internet on merkittävä 
osa nykylasten ja -nuorten 
elämää. Internet, erilaisten 
päätelaitteiden kautta, tarjo-
aa lapsille paljon uusia mah-
dollisuuksia – niin hyvässä 
kuin pahassa. Lapset tarvit-
sevatkin vanhempien tukea 
ja opastusta medialukutaito-
jen hallintaan sekä digitaa-
lisessa maailmassa seikkail-
lessaan.

Kampanja toteutetaan 
paikallisten lionsklubien yh-
teisenä palveluaktiviteetti-
na.

Peruskoulujen 3. ja 4. 
-luokkalaiset ja heidän van-
hempansa tutustuvat yhdes-
sä kotona opasvihkon asioi-

hin, keskustellen ja miettien 
perheen netin käyttöä. Per-
heet vastaavat myös vih-
kossa oleviin kysymyksiin. 

Kysymyksiin vastaaminen 
yhdessä on tärkeää, sillä 
näistä asioista on hyvä kes-
kustella kotona ja koulussa. 

Näin saadaan kaikille lisää 
tietoa internetmaailmasta 
ja sen turvallisesta käytös-
tä. JM

Kuvassa ”Turvallisesti netissä -vihkosten” luovutuksessa vasemmalta; rehtori Mikko 
Lumme, LC Pudasjärvi Janne Moilanen, LC Pudasjärvi Hilimat Elvi Räisänen ja Vuokko Ny-
man, joka toimii LC Hilimojen nuorisovastaavana sekä koululaiset Sanni Tauriainen, Lotta 
Kesti ja Tiina Manninen. Vihkoset ottivat vastaan Mikko Lumme, sekä oppilaat.

Oulunkaari 
tiedottaa

PUDASJÄRVEN SOSIAALITOIMISTO
suljettu perjantaina 1.6.2018 klo 11.00 alkaen
henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/
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95-vuotias Aili Puurunen asuu kotonaan Pirinrannalla
Harvoin pääsee haastatte-
lemaan niin iloista ja hyvä-
muistista lähes 95-vuotiasta 
kuin Aili Puurusta, omaa su-
kua Piri. Hän asuu yksin ko-
tonaan Pirinrannalla Iijoen 
varrella. Hän hoitaa kotias-
kareensakin aika pitkälle it-
senäisesti. 

- Kylvettäjä käy kerran 
viikossa, siivooja käy kerran 
kuukaudessa, ruokaostok-
set ja muut tavarat tuodaan 
kaupasta ja hoitajakin käy 
tarvittaessa, Aili kertoi koti-
oloistaan, joissa hän viettää 
kuudes kesäkuuta 95-vuotis-
päiväänsä.   

- Saapa nähdä tuleeko ku-
kaan käymään, kun tämä 
mökki on niin pikkunen 
kuin varpusenhäkki, Aili 
tuumii ja sanoo monien ystä-
viensä jo menneen pois.

Koko elämänsä Aili on 
asunut synnyinseudullaan 
ja koti on ollut Pirinrannalla 
Jonguntiellä.  

- Enhän minä ole kiertä-
nyt maailmaa, kuin tätä yhtä 
kyllää vain. Meinasin men-
nä Orimattilaan, mutta myö-
hästyin autosta. Olin menos-
sa isoon taloon apulaiseksi, 

Aili Puurunen viettää 6.6. keskiviikkona 95-vuotismerkki-
päiväjuhlaa kotonaan. Kuva seurakunnan joululehden ar-
kisto.

Aili tuumaili elämästään, 
josta hän tuntuu muistavan 
kaiken. Vanhimmat muis-
tot ovat pienestä synnyin 
torpasta, jossa hän varttui 
13-lapsisessa lapsikatraas-
sa ja nyt on vanhin viidestä 
elossa olevasta sisarukses-
taan.

- Velipoika Esko asuu ai-
van naapurissa ja hänkin 
täytti toukokuun alussa 94 
vuotta. Hänen kanssaan ol-
laan kilpasilla, että kumpi 
meistä voittaa, Aili naurah-
taa makeasti lyhyelle ikä-
erolle. Hänen sukunsa on 
pitkäikäistä, sillä Vilma-sis-
kokin on jo yli 90-vuotias 
ja kaksi muuta siskoa kasi-
kymppisiä.

Työpaikkoihin sateli 
kutsuja
Aili on ollut hyvin ahkera 
ja toimeen tarttuva. Häntä 
pyydettiin milloin mihinkin 
töihin. Aili on ollut kokki-
na, lapsenlikkana ja kertoi 
olleensa vasta 12-vuotias, 
kun häntä pyydettiin yhteen 
isoon taloon ruohomaan 
porkkanamaata. Tuloshan 
oli aika erikoinen, sillä Aili 

ei erottanut mikä on ruoho ja 
mikä porkkanantaimi. 

Kotonakin riitti Ailille töi-
tä. Kun äidille syntyivät kak-
soset, Aili oli kahdeksan-
vuotias ja hänen piti leipoa 
ja lypsää lehmät. Hän muis-
teli olleensa niin pieni, ettei 
yltänyt rieskataikinaa kaulit-
semaan muuten kuin penkil-
lä seisten. Rieskat tahtoivat 
särkyä, kun hän yritti laittaa 
niitä uuniin paistumaan.  

- Kun Kurenalla tehtiin 
yhtä suurta rakennusta, isä 
ja äiti menivät metsään ha-
kemaan säkeittäin samma-
lia, joita laitettiin hirsien vä-
liin. Hoidin kotonani sillä 
aikaa sisaruksiani. Kodissa 
olisi ollut töitä, mutta kun 
lapsia tuli vanhemmilleni 
aina vain lisää, ajattelin että 
minun pitää vanhimpana 
lähteä muualle asumaan. En 
tainnut olla vielä viittätoista-
kaan, kun minut pyydettiin 
eläinlääkärin taloon pikku-
piiaksi töihin. En tykännyt 
olla siellä ja minä karkasin, 
Ailia nauratti vieläkin hänen 
omat touhunsa.

Aili on esimerkillinen 
kaikille ihmisille. Kun Ailia 

pyydettiin milloin mihinkin 
töihin, hän lähti ja yritti par-
haansa. Hän solmi Puurusen 
kanssa avioliiton ja sai kak-
si lasta, joista vanhin meneh-
tyi ja poikalapsi vammautui 
mopokolarissa ja asuu hoi-
tokodissa. Avioliitto päättyi 
eroon.

Aili on ollut pitkään val-
tiontöissä, sillä hän on ol-
lut postinjakajana 38 vuot-
ta. Sitä ennen hän ehti olla 
pullottamassa limonadia ap-
teekkari Viinikoskelle, apu-
laisena kauppias Ahosel-
le, Santaholman yhtiölle ja 
Raumarepolalle savottakok-
kina ja kesäisin siivoamas-
sa ja kuuraamassa milloin 
kenellekin. Sota-aikana hän 
oli keittämässä Osuuspirtillä 
keittoa evakoille ja hautaus-
maalla vainajia laittamassa.   

- Töiden tekeminen oli 
mukavaa, kun olin terve. 
Mutta nyt jalat ja kädet ovat 
niin kipeät, että en tahdo 
saada puita takkaan. Olen jo 
sanonut, että minulle pitää 
hommata ensi talveksi joku 
muu kortteeripaikka, vaik-
ka veteraanit haluttaisiinkin 
hoitaa kotiin. RR

Tapahtumassa liikutaan hyvässä hengessä ikään tai kuntoon kat-
somatta tunnin ajan kiertäen juoksurataa kävellen tai hölkäten sekä 
otetaan huomioon Pudasjärven Urheilijoiden Kunniakierrostukijoita!

Kunniakierros järjestetään tänä vuonna jo 37. kerran.
 Jos et ole aiemmin ollut mukana Kunniakierroksella, nyt sinulla on 

oiva tilaisuus lähteä mukaan liikkumaan ja keräämään varoja. 
Tule mukaan tapahtumaan sekä kerää tukikeräyslistan itsellesi 

tukijoita. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta 
kierrokselta tai sovitun kertamaksun (minimi 15 €). Kerääjänä ei 

tarvitse ottaa tukijalta vastaan rahaa, vaan tukijalle tulee 
myöhemmin lasku sopimastaan summasta. 

Keräyslistoja saa Tuurintuvalta sekä mm. Heino Ruuskaselta 
p. 0400 346 097. Listoja on myös paikan päällä tapahtumassa 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Pudasjärven Urheilijat ry/ Yu-jaosto ja Kuntourheilujaosto

Kunniakierros 2018 kutsu
Perinteinen kunniakierrostapahtuma 

järjestetään Suojalinnan Urheilukentällä 
maanantaina 4.6. kello 18.00-19.00 

Markkinatori avataan klo 9.00

Puolangan 
Rokulimarkkinat

ke 4.7.2018
Pudasjärventie 1, Puolanka

Pororajan majoitus
Markkinapaikka- ja majoitusvaraukset 

Puh. 0500 282 884 tarmo.rautiainen@luukku.com

Huom. Syysmarkkinat ma 3.9.! Pudasjärven ja Taivalkosken 
alueelle on rakennettu viime 
vuosien aikana kattava va-
lokuituverkko, jonka myö-
tä alueen vapaa-ajanasun-
toihin ja kotitalouksiin on 
saatavilla huippunopeat in-
ternetyhteydet. Vaikka ver-
kon päärakentamisvaihe 
on jo takana, rakentaa Kai-
ran Kuitu Oy joka kesä uu-
sia liittymiä mm. Syötteelle. 
Valokuituliittymien hinnoit-
telu pohjautuu todellisiin 
rakentamiskustannuksiin, 
joten jokaiselle kohteelle las-
ketaan oma tarjous. Mitä 
useampi tilaa, sitä halvem-
pi hinta!   

Mikä valokuitu?
Valokuituyhteys on internet-
yhteys, joka tuodaan jokai-
seen kotiin omalla kuidulla. 

Yhteyttä eikä sen kapasiteet-
tia siten jaeta muiden kans-
sa. Se mahdollistaa etätyön 
ja –opiskelun, viihde-, TV- ja 
pelipalvelut, etäterveyden-
hoidon ja hoivapalvelut, äly-
kodin palvelujen hallinnan 
(lämmitys, ilmastointi ja tur-
vapalvelut). Kairan Kuidun 
tarjoama 100/100 Mbs yhte-
ys on todellakin molempiin 
suuntiin 100 Mbs! Saatavilla 
on myös nopeampia yhteyk-
siä; 500/500Mbs sekä 1Gbs 
liittymävaihtoehdot. 

Valokuituyhteyden mu-
kana tulevalla IPTV-palve-
lulla voidaan korvata koko-
naan sääolosuhteista häiriötä 
ottava perinteinen antenni-
verkko. Television antenni-
verkkoon tehdään lähivuo-
sina merkittäviä muutoksia, 
sillä antenniverkon uusi lä-

hetystekniikka edellyttää 
jatkossa HD-lähetysten vas-
taanottamiseksi Antenna 
Ready HD-vastaanotinta. 
Monille kotitalouksille tämä 
tarkoittaisi mm. uuden TV:n 
hankintaa. Valokuituyhteyt-
tä hyödyntämällä saadaan 
kattavat, sääolosuhteista 
riippumattomat, tv-palve-
lut, ilman suurempia laite-
hankintoja!

IPTV:n käyttöönotto edel-
lyttää valokuituyhteyden li-
säksi vain IPTV-digiboksin 
hankintaa. Esimerkiksi Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella 
bokseja myyvät paikalliset 
teleliikkeet. IPTV-digiboksi 
on mahdollista liittää myös 
vanhempaan televisioon, 
jolloin vältytään koko TV ja 
antennikaluston muutoksil-
ta.

Sähköisten palveluiden ja 
verkkoliikenteen lisääntyes-
sä valokuituyhteys on ehdo-
ton ykkönen!  

Valokuituverkon käyttöi-
än arvioidaan olevan aina-
kin 50 vuotta. Valokuitu on 
siten pitkän ajan investoin-
ti. Liittymien nopeutta voi-
daan nostaa vuosien saa-
tossa asiakkaiden tarpeiden 
mukaan. Valokuituyhteys 
rinnastetaan kodin muihin 
liittymiin, kuten vesi- ja säh-
köliittymiin. Kuituyhteys 
nostaa siten myös kiinteis-
tön arvoa. 

Valoisaa kesää toivottaen,
Kairan Kuitu Oy

Valokuidulla huippunopeat 
internetyhteydet

Kunniakierros jo 37. kerran!
Kunniakierros on Suomen 
Urheiluliiton ja sen jäsenseu-
rojen yhteinen varainkeruu-
kampanja, jonka urheiluseu-
rat organisoivat paikallisesti. 
Kunniakierrosperinne on jat-
kunut jo yli 36 vuotta ja seu-
rat ovat keränneet varoja 
toimintaansa yli 33 miljoo-
naa euroa. Kampanjan tuot-
to käytetään yleisurheilu-
työhön seuroissa, piireissä ja 
SULssa.

Kunniakierroksen idea-
na on haastaa seuraväki ke-

räämään tukijoita yrityksiltä 
ja yksityishenkilöiltä. Keräys 
huipentuu seuran yhteiseen 
kunniakierrostapahtumaan 
loppukevään ja alkukesän 
aikana. Keräys tapahtuu ke-
räyslomakkeilla tai Kunnia-
kierros-sovelluksen avulla. 

Kaikki ovat tervetulleita 
kunniakierrostapahtumiin, 
jossa kuntoillaan 60 minuut-
tia hyvässä hengessä ikään 
tai kuntoon katsomatta. Sa-
malla tapaat seuran nuoria 
urheilijoita, joihin kerätty 

tuki kohdistuu. 
Suojalinnalla tulevana 

maanantaina kunniakier-

rostapahtumaa vauhdittaa 
Timo Pesiö haitarillaan.HR

Kurssi suunnattu yli 12-vuotiaille, hinta 10€ ilta, (max. 10 hlöä/
ilta). Erämelojilta löytyy tarvittavat välineet, myös omat välineet 
käy. Mukaan vaihtovaatetta ja lenkkarit. Kurssipaikkana Pudas-
järven lintutornin turvallinen, matala uimaranta.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 8.6. mennessä
Eija Kokko p. 040 524 2556. Hieno mahdollisuus myös testata 
erilaisia kajakkeja upeassa ympäristössä.

Lähde vesille!
kajakkimelontakurssit

Iijoen Erämelojat 
järjestää:

MA 11.6. 
klo 17-20, 

alkeet

TI 12.6. 
klo 17-20, 

alkeet

KE 13.6. alk.
klo 17, alkeet/

miniretki järvelle

Tervetuloa!

Viime vuonna Kunniakierroksen lähdöstä kuva.
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199595

129

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 1.-2.6.

100

199

100

100

495

399

895
kg

299

250

199
kpl

239
prk

199

995

150

1295
kg

raj. erä

299
kg

pkt

1690
kg

MAANANTAI-TORSTAI 4.-7.6.

249

499

159
kg

199
pkt

kg

kg

595
kg

ras

pkt

plo

ras

3 pkt/talous

100
pss

795
kg

199

kg

ras

100

069
kpl

099
pkt

kpl

395
pkt

pkt

2 pkt/talous

200

pkt

289
pkt

100

kpl kg

pihveinä 19,90 kg

pkt

4795

1590

2690

690

KE-TO 6.-7.6.

Korpelan
KANANUGGETIT

200 g

PE-TO 1.-7.6.

Leksands
NÄKKILEIPÄ
1040 g

Del Monte
ANANAS-
PALAT 
227/137 g

Dolmio
ATERIA-

KASTIKKEET
470-500 g

189,-

Gern Pro
KLAPISIRKKELI
Teho: 1500W (S6 40%)
I05mm/30mm/3,2/40H
Leikkauskapasiteetti 
30-120mm
2800/min
IP54
Lämpösuoja
Paino 35 kg 

Apetina
JUUSTOPALA
200 g

Poprilli 
GRILLIMAKKARA 

400 g

PE 1.6.

Ingman
TUUTIT

120 ml

RAUTAOSASTOLTA

MA-TI 4.-5.6.

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI

2 kalaa/talous

Naudan ENTRECOTE
n. 1 kg/pkt

COCA COLA tai 
FANTA 1,5 l
sis. pantin 0,40

VARHAIS-
PERUNA

Ruotsi

299

10 kpl

LA 2.6.

Antell
RINKILÄ-
MUNKKI

JAUHELIHA SIKA-
NAUTA

HK viljaporsaan 
LIHASUIKALE
400 g
kerma-
pippuri

IRTO-
KARKIT

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKA-
RAT 350-400 g tai 

GRILLIPIHVIT 320 g

HK
BURGERI
100 g

Naudan PAISTI
 JAUHELIHA

Porsaan
RIPSILUUT
lihoin

pkt

Atria
GRILLISALAATTI

350 g

Pingviini
VANILJA-
KERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Paneroitu
PORSAAN-
LEIKE
140 g

JÄÄSALAATTI-
PUSSI

Hyvä
NAUTAJAUHELIHA

HK Kariniemen 
BROILERIN KOIPIREISI
3 kpl/ras

Atria Perhetilan Viljaporsaan
OHUT FILEEPIHVI 
235-
240 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

HK
BALKAN-
MAKKARA-
TANKO
500 g

2 kg/ 
talous

Kysytyt
FARKKU-
LEGGINSSIT
S-XXL

Vihreä tai tumma
RYPÄLE

500 g

pkt

3 prk

Ballerina 
TÄYTEKEKSIT 
190 g

 
KULTAMOKKA
KAHVI
500 g

Sun Lolly
MEHUJÄÄT
10 kpl/650 g
”kotona pakastettavat”

3 kpl

Valio
PLAY
VIILIS
200 g

TEKSTIILI- JA 
TALOUSTAVARAOSASTOLTA

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

Arctic Milk
TUORE
LEIPÄJUUSTO 
250 g

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-
Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

9900

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

PUUTERVA
esim. 2,5L 

3295

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l 2,7 l

599 1595

195

Carman
AUTOSHAMPOO
1 litraa

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

3895

Chempioil
HYDRAU-
LIIKKAÖLJY 20 l

MEILTÄ
KAUNIIT 

KESÄKUKAT!

KAUNIIT YO- 

ja VALMISTUJAIS-

RUUSUT

Kuljetus veloituksetta 

lukiolle

Kota
VAIPPA-
SÄILIÖKIUAS

599,-

3 kpl

YLIOPPILAILLE JA 
VALMISTUNEILLE

Finlayson
PUSSILAKANA JA 
TYYNYLIINA

Finlayson
ALUS-
LAKANA
150x270 cm

Finlayson
KYLPYPYYHE
70x140 cm
muumiaihe

Finlayson
KÄSI-
PYYHE
30x50 cm
muumiaihe

Alkaen

Alkaen

PALJON MM. IITTALA JA 
ARABIA ASTIOITA, 

KORISTE-ESINEITÄ YMS.

LAHJAVINKKI: 

LAHJAKORTTI 
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Kaunis ja 
erämainen 
pärjänjoki

Pärjänjoki voisi kesällä olla tutustumisen arvoinen ret-
kikohde.

Pärjänjoen vesi on varsin kirkasta, joten kalat viihtyvät 
siinä hyvin.

Mikäli jo suunnittelee ensi kesälle retkikohteita, voisi vaikkapa 
Pärjänjoki olla yksi tutustumisen arvoinen kohde. Joki saa alkun-
sa Taivalkosken puolelta, mutta suurin osa joesta virtaa kuiten-
kin Pudasjärven maaperällä. Alkulähteet sijaitsevat aivan Salmi-
tunturin vieressä. Tunturin vanhoista suojelluista metsistä löytyy 
vielä erämaan henkeä. 

Pärjänjoen vedet aloittavat liki sadan kilometrin matkansa 
kolmesta pienestä lammesta, Pärjänlatvalammista. Pärjänlammet 
saavat suurimman osan vesistään pohjavedestä ja lähiympäris-
tössä onkin runsaasti pieniä lähteensilmiä, varsinkin Salmitun-
turin alueella.

Pärjänjoen linnustollisesti rikkainta aluetta ovat juuri joen 
latvavedet ja latvavesien lähialueet. Latvalampien läheisyydessä 
pesii useita joutsen ja kurkipareja, joille luonnontilainen suo on 
mieluisin pesintäympäristö. Suolammilla, joita ympäröivät mä-
rät ja upottavat hetteiköt. Niissä pesii myös taivaanvuohia, mus-
tasirrejä, liroja, kapustarintoja, sekä lukuisa joukko muita lintu-
lajeja.

Pudasjärven jokia on käytetty jo vuosisatoja kulkuväylinä ka-
lastus, metsästys ja marjastusmaille. Näin myös Pärjänjokea. 

Kuten muuallakin Suomessa asutus on myös levinnyt ja kes-
kittynyt jokien rantamille. Pärjänjoen rantamilla on myös kul-
jetettu ja keitelty tervaa, mistä merkkeinä ovat jääneet terva-
hautojen jäännökset. Vanhasta tukkien uittokulttuurista taas 
kertovat vanhat patorakenteiden jäännökset ja joen pohjassa 
makaavat lukuisat uppotukit.

Nykyisin Pärjänjokea käytetään enimmäkseen virkistyskäyt-
töön. Iso-Syötteen kansallispuiston läheisyys ja runsas polku-
verkosto helpottavat joelle pääsyä. Pärjänjoki virtaa myös kan-
sallispuiston läpi ja joen rantamilla on tulentekopaikkoja, sekä 
veneenlaskupaikkoja. Tosin helteisinä ja vähäsateisina kesinä 
joen uoma on varsinkin koskipaikoissa hyvin kivikkoinen ja vai-
keasti kuljettava, jopa kanootilla. 

Yksi maisemallisesti kauneimpia paikkoja on Ruskeakallion 
jyrkät rantatörmät. Ruskeakallio sijaitsee Vihantavuoren poh-
joispuolella ja kanjonimaiselle paikalle on rakennettu myös tu-
lentekopaikka, sekä laavu.

Vaikka vaaramaisemissa mutkittelevat joet eivät tulvi samas-
sa määrin kuin joet Pohjanmaan varsinaisilla alavilla tulvaseu-
duilla, saa lumien sulamisvedet pinnan nousemaan paikoin yli 
äyräiden. 

Tulvat lannoittavat alavia rantaniittyjä ja luhtia, joilla niin po-
rot, jänikset ja hirvetkin ruokailevat jo loppukeväällä orastavil-
la suoheinillä. Joen kymmenet kosket näyttävät vetävän vapaa-
ajan kalastajia puoleensa vuosi vuodelta runsaammin. Kesäisin 
siimaa kiristävät muun muassa harjus ja taimen. Talvisin pilkkiin 
tarttuu myös siikaa. 

Pärjänjoen vesi on varsin kirkasta, joten kalat viihtyvät sii-
nä hyvin. Jokeen laskee myös joitakin pieniä puroja, joissa asus-
telee paikallisia tammukoita. Kuten kalamiehet tietävät, purotai-
men ei juuri vaella omaa puroaan tai lamparettaan kauemmaksi. 

Jarmo Vacklin

Eläkeliiton seniorit pellon laidassa
Eläkeliiton seniorit matkasi-
vat kauden viimeisenä ker-
hopäivänään tiistaina 29.5. 
perinteiselle Toukosiunaus-
retkelleen. Suuntasimme 
kohden Hetekylää ja siel-
lä kohteena oli Juha Heikki-
län ja Sirpa Kivilahden lyp-
sykarjatila. Huolestuimme, 
josko olemme kylvövakkam-
me kanssa hiukan myöhäs-
sä, kun laajat pellot jo olivat 
niin kauniin vihreinä. Suo-
men lippu hulmusi salos-
sa ja pihalla meidät toivot-
ti Juha-isäntä tervetulleeksi 
rehdillä kädenpuristuksella. 
Pääskyset liitelivät ja liverte-
livät sekä joka puolella näkyi 
kymmenien vuosien huolel-
la tehdyn työn jäljet. 

Lyhyen esittelyn jälkeen 
meidät pyydettiin sisälle 
kahville. Hyvät tarjottavat 
olivat emännät meille jär-
jestäneet yllätykseksemme. 
Saimme istua kahvia naut-
tien pirtin jykevillä penkeil-
lä, silmät mittaillen mas-
siivisia, vahvoja, vanhoja 
seinähirsiä, jotka oli perus-
korjauksen yhteydessä puh-
distettu maaleista alkuperäi-
selle honkapinnalle.

Siihen aikaan, kun tila on 
ollut vielä yhtenä, samas-
sa taloudessa on ollut nel-
jä veljestä perheineen ja hei-

dän vanhempansa. Saman 
pitkän pöydän ääreen on sil-
loin istunut ruokailemaan 
40, jopa 50 henkilöä saman-
aikaisesti. Heikkilän Heikki, 
jonka syntymäkoti tila on, 
muisteli että heinänteko- ja 
viljanleikkuun aikoina saat-
toi olla jopa 55 ja 60 ruokai-
lijaa samanaikaisesti ja kaik-
ki mahtuivat.

Isäntä Juha kertoi tilan 
historiana, että hän edustaa 
nyt kuudetta sukupolvea ti-
laa isännöiden. Suunnitel-
missa on, että hänen jälkeen-
sä jatkaa isännyyttä pojista 
Sampo. Tämän kevään kyl-
vötyöt on tehnyt Sampo pää-
asiassa ja nuorempi pojista 
Henri on työskennellyt kar-
janhoidossa. Tilalla on pi-
hattonavetta, jossa on 45 
lypsylehmää ja lypsyrobot-
ti helpottamassa lypsytyö-
tä. Peltoja viljelyksessä lähes 
200 hehtaaria, pieni osa niis-
tä vuokrattuja.

Siirryimme pellolle, ihail-
len mennessämme hyvin 
hoidettuja vanhoja raken-
nuksia. Seuraamme oli liit-
tynyt seurakunnan edustaja, 
kappalainen Valtteri Laiti-
la. Lintujen liverrys säes-
ti suvivirren veisuutamme. 
Puheessaan Laitila koros-
ti, kuinka suuri siunaus on 

Toukosiunauksen toimittanut kappalainen Valtteri Laitila ja 
isäntä Juha Heikkilä kylvövakan kanssa.

Eläkeliiton senioreitten perinteinen toukosiunausretki suuntautui tällä kerralla Hetekylään Juha Heikkilän ja Sirpa Kivi-
lahden lypsykarjatilalle. 

vuotuinen hyvä sato. Ker-
toi kyllä jutun savolaises-
ta isännästä, joka luotti vain 
itseensä. Hänelle oli sanot-
tu, kuinka Jumala on siu-
nannut hänelle hyvän vil-
jasadon sinä vuonna, johon 
isännän vastaus oli ollut; 
”En kappookaan oo Juma-
lalta soanna, vaan ihan ko-
valla työllä, ite roatamalla 
se on soatu”. Me pellonreu-
nalla kylvövakan siementen 
siunausta ja Juha-isännän 
kylvöä seuranneena olimme 
asiasta rohkeasti eri miel-
tä. Mieliinpainuvan, hienon 

hetken lopuksi veisasimme 
virren 59. 

Toukosiunaus on vanha 
perinne, jota haluamme vaa-
lia vuodesta toiseen yhdessä 
seurakunnan kanssa. Mat-
kamme Hetekylään oli meil-
le senioreille hieno päätös 
kuluneelle kerhokaudelle.  

Kesäinen kiitos teille, jotka 
osallistuitte päiväämme! 

Eeva Lehtonen,  
kuvat Taimi Pekkala, 
Raimo Tervonen
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Tori on Kurenalan sykkivä keskus
- Tori on koko kesän täynnä 
elämää ja toimintaa, lupailee 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Kerttu Simu. 
Hänen mukaansa torista 
on muotoutunut pudasjär-
veläisten yhteinen olohuo-
ne, jossa voi nauttia torikah-
veista, istuskella muuten 
vaan, vaihtaa kuulumisiaan, 
tavata tuttuja, saada tietoa ja 
kuulla viimeiset uutiset. 

Tori avataan torstaina 
7. kesäkuuta, jolloin pasto-
ri Valtteri Laitila pitää työl-
le ja toiminnalle siunaus- ja 
hartaustilaisuuden yhdes-
sä kanttori Keijo Piirai-
sen kanssa. Kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä tuo kaupungin ter-
vehdyksen kesätorin ava-
jaisjuhlaan. Piiraisen joh-
dolla lauletaan yhdessä ja 
sen jälkeen on mahdolli-
suus nauttia lettukahveista, 
jota myy Syöpäyhdistyksen 
väki.

Tori on Simun mukaan 
hyvä kirpputoritoimintaan, 
joten siellä voi pitää myyn-
tiä jokaisena päivänä Simun 
kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaan. Torin avajaispäivä-
nä peräkärrykirppispaikat 
ovat maksuttomia. Kirppis-
paikkoja voi kysellä ja va-
rata Kerttu Simulta ja hän 

lähettää kesäterveisensä ja 
toiveensa, että ihmiset tulisi-
vat kertomaan, millaista to-
ritoimintaa tarvitaan, kuten 
ilta- tai lauantaitoreja.

Torikahvila,  
Paavalinpuisto ja 
uimapaikka 
Kurenalan kyläyhdistys on 
aktiivitoimija ja se näkyy 
niin torilla kuin lähialueilla. 
Torikahvila avataan 11. ke-
säkuuta ja sen yhteydessä on 
tietopiste, josta saa monen-
laista tietoa. Kesätyöntekijä-
nä toimii Anna-Riikka Huh-
ta Simun kaverina. 

4H järjestää kukkaset Ku-
renalan keskustaan ja ky-
läyhdistys on mukana kuk-
kalaatikoiden hoidossa ja 
kastelussakin.

Paavalinpuistoon yhdis-
tys huolehtii puutarhalaa-
tikot viime kesän tapaan. 
Niihin laitetaan kasvamaan 
vihanneksia ja perunoita. 
Simu toivoo, että puistossa 
vierailijat voisivat hoitaa laa-
tikoita vaikkapa kitkemällä 
rikkakasveja. 

Paavalinpuistoon tulee 
myös lyhyt kävelyreitti ja 
sen varrella on postilaatikko, 
jonne kävelijät saavat laittaa 
nimilappunsa. Joka kuukau-

si arvotaan kahvipaketti kä-
vijöiden kesken.       

Pudasjärven rannan ui-
mapaikka on Simun mu-
kaan valmistumaisillaan ju-

hannuksen jälkeen, jolloin 
sinne valmistuu myös gril-
likatos. Siellä ovat jo lintu-
torni, pukukopit ja invaves-
sat. Kyläyhdistys palkkaa 

kaksi nuorta siivoamaan ja 
pitämään rannan siistinä ja 
kunnossa keskikesän ajan. 
Puheenjohtaja pyytää, että 
uimapaikalla käyttäydytään 

siististi ja käsitellään nuo-
tiota varovasti. Lintutornille 
laitetaan opastuskyltti Siu-
ruantieltä läheltä kirkkoa. 
RR 

Toriemäntä Kerttu Simu viime kesän aktiivisessa toritunnelmassa.

Hirsikampus avoinna yleisölle kesällä 
– kesäoppaat esittelijöinä

Maailman suurimman hirsi-
koulun eli Pudasjärven Hir-
sikampuksen komeaa pää-
aulaa pääsevät tänä kesänä 
ihailemaan kaikki. Kaksiker-
roksinen pääaula täyskorke-
ine ikkunoineen, haarautu-
vine puupylväineen ja clt:stä 
eli ristiinlaminoidusta puus-
ta valmistettuine porraskai-
teineen on hieno esimerkki 
suomalaisesta puuarkkiteh-
tuurista ja puurakentamisen 
osaamisesta. Kampus voitti-
kin valmistuttuaan Suomen 
puupalkinnon vuoden par-
haana puurakennuksena. 
Kampus on myös hieno esi-
merkki paikallisesta osaami-
sesta, sillä hirsitoimitukset 
ovat Kontiolta ja lasitoimi-

tukset Profinilta.  
Kampus onkin hieno 

paikka näyttää kesävierail-
le tai piipahtaa ihan vain 
itse. Viime kesänä vieraita 
kävi noin 500. Joukossa oli 
paljon ulkomaalaisia. Hir-
sikampuksella on kokonai-
suudessaan käynyt yli 7000 
vierasta Kiinaa ja Australi-
aa myöten. Käynnillä kan-
nattaa kiinnittää näkemänsä 
lisäksi huomiota erityisesti 
kuulemaansa, sillä useat vie-
raat ja monet henkilökunnan 
jäsenet mainitsevat yhdeksi 
Hirsikampuksen parhaista 
puolista hyvän akustiikan. 
Puu pehmentääkin ääniä 
miellyttäviksi jopa tilassa, 
jossa lasia on paljon.  

Hirsikampuksen pääau-
laan rajoittuvia vierailuita 
ei tarvitse etukäteen sopia. 
Aulassa on saatavilla esittei-
tä suomeksi ja englanniksi 
ja nähtävillä videoita, joista 
tekstitys löytyy englannik-
si. Kattavia asiantuntijaesit-
telyitä järjestetään etukäteis-
varauksella kouluvuoden 
lisäksi jonkin verran myös 
kesällä. Lisätietoa saa esi-
merkiksi Hirsipääkaupunki 
-nettisivuilta, joilla Pudasjär-
ven hirsirakentamiskohteita 
esitellään. Sivuilla pääkoh-
teiden eli Hirsikampuksen, 
Hirsikartanon ja Pikku-Paa-
valin päiväkodin esittelyt 
ovat myös saksaksi, rans-
kaksi, kiinaksi, japaniksi ja 

italiaksi.   
Oppaina toimivat Pudas-

järven 4H:n kautta kesätyö-
hön palkatut Hirsikampuk-
sen lukiolaiset. He pystyvät 
myös omakohtaisesti ker-
tomaan, millaista on ollut 
opiskella maailman suurim-
massa hirsikoulussa. Opas-
tus sujuu myös englanniksi.  

Kulujen kattamiseksi vie-
railuista veloitetaan 2 euroa, 
joka tulee oppilaskunnalle. 
Kaikkien yhteystietonsa jät-
täneiden kävijöiden kesken 
arvotaan Pudasjärvi-aiheisia 
palkintoja heinäkuun lopul-
la. Kampus on auki puoles-
tavälistä kesäkuuta heinä-
kuun lopulle eli 18.6.-29.7. 
arkipäivisin kello 11-16. 

Tienvarsikyltit pysty-
tetään kesäkuun alkupuo-
lella, kertoo Moderni hir-

sikaupunki Pudasjärvi 
projektipäällikkö Aila Ryhä-
nen.  HT

Hirsikampuksen pääaulaan rajoittuvia vierailuita ei tarvitse 
etukäteen sopia.
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

PALVELUPISTEEMME 
SYÖTEKYLÄN KAUPASSA 
palvelee kaupan aukioloaikoina 

15.6.2018 alkaen

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

KIRJASTON KESÄ 
OMATOIMIKIRJASTO
on käytettävissä 31.5. alkaen. 
Tarvitset vain kirjastokortin ja PIN-koodin. Alle 
16-vuotiaille huoltajan suostumus.
Tervetuloa!

NORMAALIT AUKIOLOAJAT
Palveluajat:  ma, ti, to klo 10-19 
 ke, pe klo 10-16 
 juhlapyhien aatot klo 10-15
Omatoimiajat: ma, ti, to klo 8–10, 19–20 
 ke, pe klo 8–10, 16–20 
 la, su klo 10–15

KESÄAUKIOLOAJAT 25.6.-12.8.
Palveluajat:  ma klo 10-19 
 ti-pe klo 10-16
Omatoimiajat: ma klo 8–10, 19–20 
 ti-pe klo 8–10, 16–20 
 la, su klo 10–15

Tuulimyllyntie 4, puh. 040 826 6434 
kirjasto@pudasjarvi.fi

pudasjarvi.fi/kirjasto

KIRJASTO

Museolla tutustumismatka 
menneeseen aikaan

Pudasjärven kotiseutumu-
seoalueella on runsaasti esi-
neistöä ja rakennuksia. Mu-
seo onkin yksi maamme 
laajimpia, monipuolisimpia 
ja parhaiten hoidettuja ko-
tiseutumuseoita. Museoalu-
een pinta-ala on noin kolme 
hehtaaria. Tarjolla on mu-
seo-opastuksia niin ryhmil-
le kuin yksittäisille vierail-
lekin. 

Museo sijaitsee noin 10 ki-
lometriä Kurenalan keskus-
tasta Pudasjärven rannalla 
tie numero 855 (Siuruantie) 
varrella kirkon läheisyydes-
sä ja alueen sivuitse kulkee 
vanha kirkkotie. Pudasjär-
ven kirkkomaisema on osa 
valtakunnallisesti arvokasta 
Aittojärvi-Kynkään maise-
ma-aluetta. Yhdessä vanhan 
puukirkon, kellotapulin ja 
harvinaisen katetun hirsiai-
dan kanssa kotiseutumuseo 
muodostaa historiallisesti 
arvokkaan yhtenäisen alu-
een, joka tarjoaa vierailleen 
tutustumismatkan mennee-
seen aikaan laajan esineistön 
ja rakennusten saattelemana.

Tapahtumia mahtuu 
kotiseutuviikolle
Museo laitetaan talven jäl-
keen kesäkuntoon, joka tar-
koittaa tekstiilien tuomista 
varastosta ja paikoilleen lait-
tamista. Lisäksi valokuvat 
ja monet esineet täytyy kul-
jettaa omille paikoilleen. LC 
Pudasjärvi/ Hilimat kävivät 
jälleen talkoilemassa touko-
kuun lopulla ja he siivosivat 
museoaluetta talven jäljiltä. 

Heille täytyy antaa suuri kii-
tos tästä jo perinteeksi muo-
dostuneesta avusta, jonka he 
jälleen iloisella mielellä teki-
vät. Talven jäljiltä onkin piha 
aina täynnä käpyjä, oksia ja 
monenmoista roskaa. Li-
säksi keväisin käy nuohoo-
ja huolehtimassa Niemelän 
pirtin piiput puhtaaksi, kat-
toja puhdistetaan havuista ja 
Lassila Tikanojan siistijävä-
ki huolehtii pääosin sisätilo-
jen siivouksesta. Kaupungin 
tekninen ja ympäristötoi-
minta huolehtii muutamis-
ta korjaus- ja huoltotöistä ke-
sän aikana.

Haluamme pitää museon 
rakennukset edelleenkin hy-
vässä kunnossa ja korjaus-
toimia tarvitaan joka vuo-
si. Kesäkuun alussa saamme 
ensimmäisen koululai-
sen jatkamaan noita piha-
hommia ja muutenkin aut-
tamaan. Museo työllistää 

kesäisin peräti neljä koulu-
laista ja hyöty taitaa olla mo-
lemminpuolinen. Hyviä ja 
reippaita nuoria meillä on 
Pudasjärvellä. Museonhoita-
ja Pauliinan lisäksi kaupun-
ki palkkaa juhannusviikosta 
eteenpäin museoapulaisen, 
jonka työpesti kestää heinä-
elokuun vaihteeseen. Käy-
tännössä kiireisemmän se-
songin ajan. 

Kotiseutuviikkohan on 
museokesän huipennus ja 
tänä vuonna viikkoa viete-
tään 16.-22.7. Melkein joka 
päivälle on tapahtumia, 
mutta kyllä Suomen kesään 
aina muutama tapahtuma li-
sää mahtuu.  Kotiseutumme 
ei kuitenkaan rajoitu muse-
olle, joten haastankin paik-
kakuntamme kyläkulmat 
järjestämään viikolle tapah-
tumia, tai muuta teemaan 
liittyvää toimintaa. Voisim-
me yhdessä tarkastella ai-

Aukioloajat 
2018: 
4.6.-17.6. 
ma - pe klo 10-16,
la-su suljettu
18.6.-31.7.  
ke - su klo 10- 17, 
ma ja ti suljettu, 
Juhannuksena  
22.-23.6. suljettu. 
1.8.-31.8.  
ma - pe klo 10-16.
la-su suljettu

katauluja, ettei tule päällek-
käisyyttä ja markkinoidakin 
yhteisesti. Olisi mukava jat-
kaa Suomi 100 juhlavuoden 
teeman mukaisesti ja toimia 
Yhdessä.

Tervetuloa meidän  
kaikkien yhteiseen  
kotisutumuseoon! 

Birgit Tolonen 

Pudasjärven seurakun-
nan kesässä on paljon ta-
pahtumia säännöllisen 
viikkotoiminnan lisäk-
si. Kesäillan musiikkihet-
kiä vietetään kesän aikana 
kirkossa seitsemän ker-
taa. Kesäkuun puolella ti-

Seurakunnalla runsaasti 
kesätapahtumia
laisuudet ovat neljänä keski-
viikkona alkaen 6. kesäkuuta 
kello 19. Viimeisin musiikki-
hetki kesäkuun puolella on 
keskiviikkona juhannuksen 
jälkeen. Heinäkuussa mu-
siikkihetkiä on kolmena pe-
räkkäisenä torstaina alkaen 

torstaina 12. päivä. Urkutai-
teilija Kalevi Kiviniemi soit-
taa hyväntekeväisyyskon-
sertin kirkossa tiistaina 3.7. 
kello 18.

Kesäkahvila on avoin-
na seurakuntakodilla kerran 
kuukaudessa: keskiviikkona 
27. kesäkuuta ja toisen ker-
ran 25. heinäkuuta. Kahvila 
on auki kello 12.-14.30.  

Seurakunnan työnteki-
jät jalkautuvat seurakunta-
laisten keskuuteen kylillä pi-
dettäville Nuotioilloille, joita 

järjestetään heinä-elokuun 
aikana etukäteen sovituis-
sa paikoissa. 

Varhaisnuorten kaksi-
päiväiset leirit pidetään 
heinäkuussa Hilturannan 
leirikeskuksessa. Toinen 
leiri on 2.-3. ja toinen heti 
perään ja 4.-6.

Kepparileiri on jo kesä-
kuun puolella Hilturannan 
leirikeskuksessa ajalla 19.-
20.6. 

Kesäkerho 3-6 -vuotiail-
le järjestetään Liepeen vä-
entuvassa kesäkuussa ma, 
ti, to, pe. Perhekerho ko-
koontuu myös Liepeen vä-
entuvassa kesäkuussa kes-
kiviikkoisin kello 10-14. 
Tarkemmat tiedot löytyvät 
seurakunnan sivuilta. RR
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Puutarhapäivät yrityksen 
25-vuotisjuhlan merkeissä

Pudasjärven Puutarha ja 
Kukkahuoneella vietettiin 
25.-27.5. perinteisiä puutar-
hapäiviä, tällä kertaa yri-
tyksen 25-vuotisjuhlan mer-
keissä. Päivien aikana oli 
runsaasti viikonlopputarjo-
uksia, arvontoja ja kävijöil-
le tarjottiin lauantaina muu-
rinpohjalättyjä kahvin ja 
mehun kanssa. Paikalla oli 
myös pihasuunnittelija San-
na Päiväniemi, jolta sai ky-
syä neuvoja ja ideoita piha-
kukkien hoidosta ja tarpeen 
mukaan kukkapenkkien ja 
pihapiirien suunnittelusta-
kin. Päiväniemi sai puutar-
haopit aikanaan Urmaloiden 
puutarhalla, joka johti puu-
tarhakouluun. Nyt hänel-
lä on pääkaupunkiseudulla 
oma puutarha- ja pihasuun-
nittelua tekevä Puutarha-
Pro -yritys. Aviomies Tapio 
Päiväniemi on syntyisin Pu-
dasjärveltä ja kesäisin he 
viihtyvät synnyinkunnan 
kesämökillään.

Puutarhayrittäjä Markus 
Urmalan mukaan puutar-
halla on tänä keväänä otet-
tu käyttöön uusi kasvihuo-
ne entisten kuuden laajan 
kasvihuoneen lisäksi. Ne 
suorastaan pursuivat kesä-
kukkien kukkaloistoa eri vä-
reissään ja malleissaan. Tar-
han kasvi- ja tuotevalikoima 
on vuosien myötä laajentu-
nut. Kukkia löytyy sadois-
sa eri väreissä, joista osa oli 
myös uusia värejä. Esimer-
kiksi orvokeissa löytyy 30-
40 värivaihtoehtoa. Ulkona 
olleilta kasvilavoilta asiak-
kaat pääsevät valitsemaan 
kesäkukkien lisäksi muun 
muassa monenlaisia peren-
noja ja hyötykasveja. Piha-
alueelta löytyy laaja valikoi-
ma koriste- ja marjapensaita, 
hedelmäpuita, perus- ja eri-
koismultia sekä lannoitteita. 
Uutuutena oli mm. liljapuut. 
Tarjolla on myös kukka-asti-
oita ja lavakauluksia.

Orvokit ja kukka- 
amppelit kysyttyjä
- Lukumääräisesti eniten 
myydään orvokkeja, jotka 
pärjäävät koleammassakin 
säässä. Kukka-amppelit ovat 

aina olleet suosittuja, koska 
ne ovat näyttävämpiä ja hel-
posti siirrettäviä, Urmala to-
tesi myytävien kukkien me-
nekistä. 

Urmaloiden Puutarha on 
toiminut Pudasjärvellä jo 25 
vuotta. Kasvivalikoima on 
tuona aikana laajentunut ja 
monipuolistunut kovasti, 
ja nykyisin asiakkaat osta-
vat pihoilleen muun muas-
sa omena- ja kirsikkapuita, 
joita perinteisesti on pidetty 
vain Etelä-Suomessa menes-
tyvinä. 

Yrittäjä Markus Urmala 
mainitsi, että uutta on taval-
laan se, että nykyisin ihmiset 
kasvattavat parvekkeillaan 
hyötykasveja, kuten yrtte-
jä. Niitäkin puutarhan kas-
vihuoneista löytyy samoin 
kuin esimerkiksi mansikan, 
tomaatin, kurkun ja kurpit-
san taimia, jotka menesty-
vät vaikkapa kasvupusseis-
sa suojaisilla terasseilla ja 
parvekkeilla. 

Toimintaa  
perheyrityksenä
Pudasjärven puutarhan kas-
vihuoneissa on tehty istu-
tuksia ja valmistelevia töi-
tä jo viime syksynä ennen 
talvea ja pakkasia. Huonei-
ta aloitettiin lämmittää maa-

liskuulla viikolla 12, jolloin 
työt alkoivat siementen kyl-
vämisellä ja taimien istutta-
misella. Sen jälkeen tarhalla 
on riittänyt työtä ja touhua. 
Istutuksia on hoidettu ja 
kasvihuoneiden lämpötiloja 
valvottu. Nyt kasvit palkit-
sevat hyvän hoidon komeil-
la kukinnoillaan.

Urmalan suvussa on puu-
tarha-alan yrittäjiä useam-
pia. Markuksen puutarhuri- 
isä Erkki Urmala oli apuna 
yrityksen perustamisessa ja 
kaksi veljeä ovat myös puu-
tarhayrittäjiä. Markuksen ja 
Sirpan pojat Aleksi ja Mii-

ka olivat töissä puutarhalla 
ja kertoivat olleensa tarhalla 
töissä pikku pojista lähtien. 

- Tällä hetkellä puutarhal-
lamme on töissä kahdeksan 
henkilöä yrittäjäpariskun-
nan lisäksi, Urmala kertoi ja 
kiitteli hyviä työntekijöitään 
laadukkaiden kasvien ansi-
osta. 

Pudasjärven puutarha on 
suosittu myös naapuripitäji-
en puolella. Asiakkaita tar-
halla käy laajalta alueelta. 
Puutarha on avoinna touko-
kuusta koko kesän syyskuun 
puoliväliin saakka.  HT

Markus ja Sirpa Urmalaa kävi onnittelemassa 25-vuotisen toiminnan johdosta muun mu-
assa Pudasjärven Yrittäjät, herkkukorin tuojana puheenjohtaja Tommi Niskanen. 

Puutarhan seitsemän laajaa kasvihuonetta suorastaan pur-
suavat kesäkukkien kukkaloistoa eriväreissään ja malleis-
saan. Etualalla kauniita daalioita ja riippupetunioita. 

Tänä keväänä otettiin käyttöön uusi, seitsemäs kasvihuo-
ne. Nyt kaupungilta aikanaan omaksi lunastettu tontti on 
rakennettu täyteen. 

Puutarhapäivillä oli mahdollisuus kysyä neuvoa tai jopa 
tilata paikan päälle pihasuunnittelija Sanna Päiväniemen, 
joka kuvassa esittelee koivu- ja kirsikkapuita. 

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.

KALALLE KESPORTIN KAUTTA!

IIJOKISOUDUN 
PÄÄTÖSTILAISUUS

Kipinän Kyläseura ry.

Monipuolista ohjelmaa. 
Soutajat saapuvat 

juhlapaikalle 
n. klo 15.00

TERVETULOA!

Vähkyrän rannassa, Yli-Iintie 211 
La 7.7.2018 alk. klo 13.00

LOHISOPPAA JA
KASVISKEITTOA!

040 0184 843

MEILTÄ VIHER
RAKENTAMISEEN 

LIITTYVÄT 
PALVELUT

RUOKAMULLAT, KATE AINEET JA 
PIHAMURSKEET TOIMITETTUINA

* Pihatyöt
* Pohjatyöt
* Kaivuutyöt

Teollisuustie 6 
93100 PUDASJÄRVI
velipekka@kuljetuspudas.fi

0400 184 843

www.kuljetuspudas.fi
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–�Minun voimani on Iijoelta lähtöisin�–�

Koko perheen kul� uuriviikko
Taivalkoskella 2.–�8.7.2018

viikko
Päätalō

Kaappi- ja levypalvelu Rau-
tio Ky on Pudasjärvellä toi-
miva kodin kiintokalusteita 
mittatilaustyönä valmista-
va ja myyvä yritys. Yrityk-
sen toiminnassa täyttyy tänä 
vuonna 10 vuotta. Yrittä-
jä Marko Raution mukaan 
merkkivuoden kunniaksi 
järjestetään elo-syyskuussa 
jonkin muotoinen tapahtu-
mapäivä. Markkina-alueena 
on Pudasjärven lisäksi naa-
purikunnat. Oulun kaupun-
kiin menee tavaraa ja Syöte 
on ollut hyvä markkina-alue, 
koska siellä rakennetaan ja 
remontoidaan kaiken aikaa.

Kaappi- ja levypalvelu 
Rautio Ky toimii teollisuus-
alueella omassa, kaupun-
gilta hankitussa teollisuus-
hallissa työllistäen yrittäjän 
lisäksi kaksi työntekijää. 

- Käytössämme oleval-
la Planit Fusion -suunnitte-
luohjelmistolla pystymme 
esittelemään kalustekoko-
naisuuden aidon näköisenä, 
Rautio kertoi suunnittelusta. 

Hän myös kertoi yrityk-
sen tehneen merkittävän 
investoinnin hankkimal-
la äskettäin CNC-tietoko-
neohjatun työstökeskuksen, 
joka työstää materiaalit mil-
lintarkkuudella. Yrityk-
sen toimintaan merkittäväs-
ti myönteisesti vaikuttanut 
hankinta on yrityksen suu-
rin investointi kalusteiden 
valmistuksessa.

CNC-työstökeskus on Kaappi- ja Levypalvelu Raution historian suurin yksittäinen inves-
tointi.

Marko Rautiolla 10 vuotta 
yritystoimintaa

Laajentamista ja kasvua:

Vuokrattava henkilönostin dino nostaa 18 metriin, esittelee yrittäjä Marko Rautio.

Marko Raution yritys-
ryppääseen kuuluvat myös 
Teollisuusalueella toimi-
va Rakennustarvike- ja ko-
nevuokraus Rautio Oy, joka 
on laajentanut toimintaansa 
pari vuotta sitten RautaNe-
tin yhteyteen Ranualle sekä 
myös Syötteelle. Toimin-
ta on parantunut myös vii-
me maaliskuulla Ramirentin 
kanssa solmitun yhteistyö-
sopimuksen ansiosta. Sitä 
kautta löytyy seuraavaksi 
päiväksi toimitettuna tuhan-

sien erilaisten koneiden vali-
koima. 

Syötteellä Rautiolla on ol-
lut kaupungilta vuokrattuna 
Safaritalo, jossa vuokrataan 
moottorikelkkoja, lumiken-
kiä, läskipolkupyöriä ym. 
matkailijoiden käyttämiä 
tuotteita. Myös Safaritalon 
kokous- ja saunatilat ovat 
vuokrattavissa. Kesällä läs-
kipyörien vuokraus tapah-
tuu Pikku-Syötteeltä sekä 
Keskusvaraamolta. 

-Tarkoitukseni on pal-

vella Syötteen matkailijoi-
ta hyvin ja asiantuntevasti. 
Lisäksi Safaritalosta löytyy 
esitteitä ja malleja keittiöistä 
ja kaikista kaapistoista, joita 
yrityksemme valmistaa Ku-
renalla. 

Raution yritysryppää-
seen kuuluu myös yhdessä 
JP-Automaalaamo yrittäjän 
Sami Luokkasen kanssa ole-
va teollisuus- ja toimistotilo-
ja vuokraava MS Vuokratilat 
Oy. HT
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Hautausmaalla talkoiltu 
toukokuun aikana

Riekinkankaan hautaus-
maalla on ollut toukokuun 
aikana talkoopäivät kolmena 
maanantaina. Talkoolaiset 
ovat haravoineet ja puhdis-
taneet hautausmaan aluetta 
kesäkuntoon. Talkoolaisille 
on pidetty hartaushetki sekä 
tarjottu makkaraa ja kahvia 
pienten taukojen lomassa. 
Useampana talkoopäivänä 
mukana olleet Antti ja Pirk-
ko Pesälä kertovat, että työ 
on ollut mielekästä, kun ha-
ravoidessa ja aluetta puhdis-
taessa näkee heti työnsä jäl-
jen. Hautausmaan kausi- ja 
kesätyöntekijät jatkavat hau-
tausmaan hoitoa läpi kesän.

Marko Väyrynen
Talkoissa mukana maanantaina 28.5. Laina Orreveteläinen, 
Pirkko Pesälä ja Antti Pesälä.

UI KESÄKSI KUNTOON –
kampanjan palkitsemistilai-
suus ja arvonnat suoritettiin 
Puikkarissa 23.5. Tilaisuus 
aloitettiin yhteisellä kahvi-
hetkellä ja kiva oli huoma-
ta, että kaikki palkitut olivat 
päässeet paikalle. Kampan-
jassa kerättiin metrejä ja mi-
nuutteja Puikkarille maa-
liskuun aikana. Palkinnot 
jaettiin kolmelle parhaalle 
uinti- ja vesiliikuntasarjoissa. 
Uintisarjassa saatiin histori-
an paras tulos 111 kilometriä, 
jonka urakoi Juhani Ahonen. 
Tämä tarkoittaa päivää koh-
den 3,6 kilometrin matkaa ja 
on todella kovan luokan suo-
ritus! Toiselle sijalle suoriutui 
Marja-Liisa Kurikka-aho tu-
loksella 58 km 650 m ja 3. si-
jalle ui Tarmo Karvonen tu-
loksellaan 57 km 100 m.

Vesijuoksussa ensimmäi-
sen sijan vei jälleen kerran 
Kauko Tervonen tuloksellaan 
3480 minuuttia, mikä tarkoit-

taa päivää kohden 1,9 tuntia 
vesijuoksua. Kaarina Nevan-
perä sijoittui 2. sijalle 2640 
min. suorituksellaan ja 3. si-
jalle itsensä vesijuoksi Lau-
ri Polvi tuloksella 2350 mi-
nuuttia.

Kampanjan kolme uima-
ria ja kolme vesiliikkujaa 
palkittiin T-paidoilla, diplo-
meilla ja uintisarjakorteilla. 
Lisäksi luovutettiin t-paita 
vuoden vesiliikkujalle Pirk-
ko Polvelle, joka on ollut yksi 
aktiivisimpia kävijöitä uima-
hallin avaamisesta lähtien ja 
osallistunut kampanjaamme 
vuosittain.

Valtakunnallisesti sijoi-
tuimme pienten uimahalli-
en sarjassa hienosti sijalle 12, 
kaikkiaan tässä sarjassa kil-
paili 37 uimahallia. Kaiken 
kaikkiaan kampanjaan osal-
listui 100 uimahallia eri puo-
lilta Suomea.

Vesiliikuntasarjassa Puik-
kari sijoittui upeasti kolman-

neksi ja yhteensä vesiliikun-
taminuutteja saatiin 65 240. 
Uinnissa sijoituimme sijalle 
9. ja uintia kertyi 595 kilomet-
riä. Kampanjaan osallistu-
neiden määrä on suhteutettu 
uimahallin vuotuiseen kävi-
jämäärään.

Tilaisuudessa suoritettiin 
kampanjakorttinsa palaut-
taneiden kesken arvonnat. 
Voittolista löytyy Pudasjärvi 
Luonnostaan liikkuva fb-si-
vuilta ja Puikkarin palvelu-
pisteestä, josta palkinnot voi 
lunastaa. Otamme yhteyttä 
palkinnonsaajiin, jos kaikkia 
voittoja ei noudeta parin vii-
kon sisällä.

Oikein paljon kiitoksia 
kaikille osallistuneille ja ensi 
vuonna kampanjoidaan taas! 
Puikkari on suljettuna 19.6 
-29.7. Toivotamme kaikil-
le lämmintä ja vesiturvallis-
ta kesää!

Aini Seppänen 

Palkitut Lauri Polvi, Marja-Liisa Kurikka-aho, Kauko Tervonen, Juhani Ahonen, Kaarina 
Nevanperä, Pirjo Karvonen (edusti Tarmo Karvosta) ja Pirkko Polvi.

Puikkari menestyi Ui kesäksi 
kuntoon -kampanjassa

LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja  
   saunailtojen pitopaikaksi

JYRKKÄKOSKI 
CAMPING
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatu 
  pineen  kokouksiin ja  
  illanviettoihin
- lämmin grillikota   
  varustein
- eläimiä

Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HUONEISTOHOTELLI 
HIRSIKUNNAS
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT JA 
ULKOMAALAUKSET

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE MATERIAALISTA JA MAALISTA,
TAATUSTI PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!

 Syötteellä tapahtuu 
myös kesällä

Syötteellä tapahtuu myös kesällä. Merkit-
sehän kalenteriisi ainakin seuraavat mie-
lenkiintoiset tapahtumat:
-  Juhannus rallisprint, Iso-Syötteen 
 Mäkiajot 22.6.
-  MP-Huippuajot 20 - 22.7.
-  Kesäjamit 28.7.
-  Syöte MTB 4.8.
-  Syötesuunnistus 1 – 12.8.

-  Koodiseikkailu 8-10v 6.8. 
 (toteuttaa Dataseppä)
-  Koodileiri 7-8.8. (toteuttaa Dataseppä)
-  Huippukymppi 29.9

Tervetuloa kesätunturiin!

 Syötteen Matkailuyhdistys ry
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Tanssitaloissa vilkasta toimintaa
Pudasjärven tanssitaloissa järjestetään orkestereiden tahdittamia tansseja pitkin kesää ja tanssijoita 

odotetaan saapuvan runsaasti. Tämä esittelykooste lehti-ilmoitusten ohella antaa menovinkkejä kesätansseja 
etsiville ja tanssimista harrastaville. Lähes jokaisena viikonloppuna pidetään tanssit jossakin päin kaupunkia. 
Lavatanssit ovat nykyisin jopa nuorten mieleen, ja tanssiminen on tehokasta ja monipuolista liikuntaa sekä 

sosiaalista kanssakäymistä.

12 KESÄINEN PUDASJÄRVI 2018

Pintamon tanssitalon remontti valmis
Pintamon kyläseuran talon remontti on valmis ja tilat ovat 
parhaimmat mitä koskaan. Sauli Juurikka kertoi, että talol-
la pidetään pitkin kesää sekä karaoke- että orkesteritansseja. 
Juhannuslauantaina tanssitaan karaokemusiikin innoittama-
na. Kesäkuun 30. päivä tanssit ovat Selenan tahdittamana ja 
seuraavaksi musiikista huolehtivat Harri ja Coronet, Onnen-
kerjäläiset ja Tuomas Kaikkonen sekä Teuvo Vouti ja Cap-
tain. Juurikka mainitsi, että tansseihin saattaa tulla muutok-
sia kesän ja tilanteiden mukaan. 

Pintamon kylätalolla vietetään perinteiseen tapaan kylä-
juhlaa 28. heinäkuuta, jolloin kylällä on liikkeellä lomalai-
sia ja mökkiläisiä. Kyläjuhlassa päästään tapamaan toisiaan 
ja viettämään yhteistä aikaa. Kyläjuhlassa on leikkimielisiä 
kilpailuja niin aikuisille kuin lapsille, makkaran ja kahvin 
myyntiä ja muuta varainhankintaa. 

Sarapirtillä liukas tanssilattia
Sarakylän nuorisoseuran Sarapirtillä pidetään kesä- ja elo-
kuussa tansseja lähes jokaisena lauantaina. Tämän suven 
tanssikausi alkaa jo kesäkuun 2. päivänä ja jatkuu elokuun 
loppuun. Tanssien musiikista pitävät huolen monet nimek-
käät orkesterit, kuten Renne ja Myötätuulta, Tuovilat ja Poh-
jolan Yö.

Nuorisoseuran puheenjohtaja Urpo Puolakanaho odottaa 
hyvää tanssikesää, sillä Sarapirtin tilat ovat nyt kunnossa ja 
korjattuja. Hän sanoi pirtillä olevan Pohjois-Pohjanmaan pa-
ras ja liukkain tanssilattia. Eniten tanssijoita on liikkeellä ju-
hannuksen aikaan, sillä keskikesän aikaan talot ovat täynnä 
lomalaisia ja mökit mökkiläisiä. Hillamarkkinoiden aikaan ei 
tänä kesänä ole tansseja, sillä tanssiväkikin hakeutuu hillata-
pahtumien pariin. 

Sarapirtin kesätansseihin odotetaan Puolakanahon mu-
kaan väkeä entiseen tapaan Pudasjärven kyliltä ja naapuri-
pitäjien puoleltakin, kuten Posiolta, Ranualta ja Taivalkos-
kelta. Aktiivijäsenten ansiosta seuran toiminta on saanut 
tuulta purjeisiinsa ja toissa kesänä virkistynyt seuratoimin-
ta kukoistaa edelleen tänäkin kesänä. Tilojen kohentumisen 
myötä tanssien pitäminen on mahdollista ja puitteet hyväs-
sä kunnossa.

Tönöllä 100-vuotistanssit 
Sihteeri/rahastonhoitaja Aira Puurunen kertoi, että Yli-Kol-
lajan nuorisoseura täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja seura 
on keskittynyt juhlavuoden järjestelyihin. Tönöksi kutsutul-
la nuorisoseuran talolla pidetään kolmet tanssit heinäkuus-
sa. 7. päivä heinäkuuta tanssitaan Iloset-orkesterin tahtiin. 
14. heinäkuuta Tönöllä on maksuttomat juhlatanssit kahvi-
tarjoiluineen 100 vuoden mittaisen seuratoiminnan kunniak-
si. Juhlassa kuullaan seuranhistoriaa Kantolan Matin ja Nie-
mitalon Jukan kokoamana. Seuran puheenjohtaja on Timo 
Hinkula.

Kolmannet tanssit heinäkuun puolella pidetään 28. päivä-
nä. Puurunen uskoo, että heinäkuussa on kylällä eniten lo-
malaisia ja väkeä tansseihin tulemassa. Seura on saanut Ko-
tiseutuliitolta korjausavustusta ja Pudasjärven kaupungilta 
toiminta-avustusta. Kesäkuussa alkavat talkoot Tönön maa-
laamiseksi niin ulkoa kuin sisältä. Seuran ensimmäinen talo 
on aikoinaan palanut, mutta seura on heti kohta tehnyt tilalle 
uuden, joka on pienehkö hirsirakennus. Saiko se siitä nimen-
sä Tönö, joka sijaitsee Naisjärvellä Kollajantien varressa yh-
deksän kilometrin päässä Niemitalon juustolasta.

Hetepirtillä heinäkuussa sikajuhlat
Hetekylän nuorisoseuran Hetepirtti on aika vanha tanssitalo 
1950-luvun lopulla rakennettu. Tämän kesän tärkein tapah-
tuma on jo perinteeksi muotoutunut Hetekylän sikajuhla, 
joka on 20. heinäkuuta alkaen kello 21. Hetepirtin piha-alu-
een teltassa tarjoillaan herkullisia sika-annoksia ja peruna-
salaattia. Tanssisalin puolella on mahdollisuus tanssahdel-
la elävän musiikin tahtiin. Hetepirtin sikajuhlissa on yleensä 
käynyt väkeä yleensä noin 150 henkilön verran. 

Puheenjohtaja Markku Iinattiniemen mukaan muita tans-
seja ei ole suunniteltu kuin joulunseudulle pikkujoulutans-
sit. Joidenkin tapahtumien yhteydessä Hetepirtillä on ollut 
pienehköjä kirpputoreja, mutta mitään suuria tapahtumia ei 
ole ainakaan vielä tiedossa. Hetepirtti on kylätapahtumien 
pitopaikkana tullut tutuksi niin lomalaisille, sukuseuralaisil-
le, mökkiläisille kuin kyläläisille. Siellä voivat pitää eri yh-
distykset kokouksiaan ja muitakin tapahtumiaan. 

Möykkälän sikajuhlan suosio kestää 
Perinteiset Möykkälän sikajuhlat pidetään heinäkuun 21. 
päivänä entiseen malliin. Sikajuhlien suosio on taattua, sil-
lä lomalaiset mielivät tanssin lisäksi nähdä tuttujaan ja su-
kulaisiaan. Sikajuhliin odotetaan puheenjohtaja Eero Hytti-
sen mukaan viime kesän malliin 500 henkilön verran väkeä. 
Musiikista huolehtii sikajuhlien aikana Tukkijätkät ja Arlas. 

Möykkälässä pidetään kesäaikana joka lauantai-ilta ka-
raokeiltoja, jos siellä ei ole muuta tapahtumaa. Keskikesän 
juhannusjuhlaa tanssitaan kesäkuun 23. päivänä Salaman ja 
Kalevi Keräsen esittämän musiikin tahdissa. Möykkälä on 
paitsi tanssitalo, se on Puhoskylän kylätoiminnan keskus, 
jossa pidetään kokouksia, napero- ja seniorikerhoa ja mui-
takin tapahtumia. Kevään aikana on Hyttisen mukaan ollut 
kaksi vähän isompaa tapahtumaa: toinen pääsiäisenä ja toi-
nen vappuna.

Puheenjohtaja kertoi, että tämän kesän aikana Möykkälän 
vesikatto korjataan ja kahvilan sisustusta kohennetaan sekä 
laitetaan lentopallokenttä.     

Moskovassa tarjotaan juhlakahvit 
Pudasjärven luoteiskulmassa sijaitseva Siuruan Työväenta-
lo täytti viime vuoden joulupäivänä 60 vuotta. Juhannuspäi-
vänä siellä tanssahdellaan Hannu Viitalan yhtyeen ja Sari 
Turpeisen trion musiikin mukaan. Puheenjohtaja Jari Uitto 
kertoi, että 60 ikävuoden kunniaksi juhannuslipun ostajille 
tarjotaan täytekakkukahvit. Heinäkuussa on työväenyhdis-
tyksen ja römppänä metsästysseuran järjestämät tanssit.  

Vuonna 1957 rakennettua taloa on myös vuosien saatossa 
remontoitu useaan otteeseen, ja hiotulla tanssilattialla kelpaa 
pyörähdellä. Uiton mukaan talo on vuokrattavissa kokouk-
sia ja muita tilaisuuksia varten ja vuokraukset ovat alkaneet 
viriämään. Kiinteistössä toimii langaton laajakaista, joka on 
tarkoitettu kaikkien käyttöön ja käyttö on maksuton. Työvä-
enyhdistys on saanut viime vuonna kehittämisrahaa ja sillä 
hankitaan tänä kesänä varasto- ja liiterirakennus. 

Hampushalli odottaa korjausta
Vesa Ojalan mukaan Hampushallin tilanne on samanlainen 
kuin viime kesänä. Tansseja ei voida järjestää, koska remont-
tia ei ole vielä saatu tehtyä.

Ruostehovia remontoidaan
Minna Pertun mukaan Ruostehovilla on meneillään sisäpuo-
len remontti ja sen vuoksi ensimmäiset tanssit ovat heinä-
kuun 21. päivänä, jolloin tanssitaan Merja Juutisen tahtiin. 
Muita tapahtumia ei ole vielä tiedossa.  

Koskenhovilla tanssitaan kunnon vuoksi
Pudasjärven nuorisoseuran alajaosto Iijoen Tanssijat eli IiTat 
on järjestänyt kevään aikana tiistai-iltaisin kello 18-20 kunto-
tansseja Koskenhovilla. Iijoen Tanssijoissa toimii aktiivinen 
joukko pudasjärveläisiä ja myös ulkopaikkakuntalaisia tans-
sinharrastajia. Tuula Haverisen mukaan kuntotansseja jär-
jestetään juhannusviikolle asti ja heinäkuu pidetään lomaa. 
Elokuun puolella sen sijaan jatketaan kuntotanssien pitämis-
tä, jos tanssijat haluavat. Musiikki tulee levyltä ja pääsymak-
su on vain muutaman euron. Kansalaisopiston järjestämänä 
talossa on syys- ja talviaikana säännöllistä tanssin opetusta 
tiistai- ja keskiviikkoiltojen tanssikursseilla.
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Jyrkkäkosken kesä 
liikuttaa lomalaisia

Kesä 2018 alkaa Jyrkkäkosken 
huvikeskuksessa lauantaina 
2.6. koululaisten päättäjäis-
diskolla. Seuraavana lauan-
taina 9.6. huvikeskuksella 
vietetään Retrofestareita, jos-
sa esiintyvät Bad Boys Blue 
ja Matti Airaksinen.  Paikal-
lista musiikkia esittää alkuil-
lasta MOSKAH. Lauantaiksi 
on järjestynyt Kurenalta Jyrk-
käkoskelle linja-autokuljetus 
Pudasjärven Osuuspankin 
sponsoroimana. 

Juhannuksena voi Jyrkällä 
pyörähdellä Kake Randelinin 
tahtiin tai kokeilla meneväm-

pää menoa diskon puolella. 
Heinäkuun 14. päivän lauan-
taina ovat kesän toiset Retro-
festarit, jossa esiintyvät Basic 
Element ja Oku Luukkainen.  
Silloinkin on järjestetty Ku-
renalta Jyrkkäkoskelle lin-
ja-autokuljetus Pudasjärven 
Osuuspankin sponsoroima-
na. 

Koko kansan suosikit Mat-
ti ja Teppo saapuvat esiinty-
mään torstaina 19.7. ja maan 
mahtavin kelodiskokin toimii 
jokaisena huvi-iltana. Kara-
okea lauletaan punaisessa tu-
vassa. 

Pilikkitansseissa lauan-
taina 28.7. tahdit takaa Eini 
ja orkesteri. 25. elokuuta on 
Nuorten venetsialaisdisko ja 
seuraavana päivänä perin-
teiset Venetsialaiset yhdes-
sä LC Pudasjärven kanssa. 
Esiintymässä on tanssiorkes-
teri Sarmas sekä illan aikana 
on monipuolista muuta viih-
deohjelmaa, kokkoa ja ilotu-
litusta unohtamatta. Mikäli 
nuorisoa käy meidän järjestä-
missä diskoissa, niin voimme 
suunnitella vielä elokuun al-
kuun yhden nuorten diskon.  
MK

Edellisen kerran kestosuosikit Matti ja Teppo esiintyivät Jyrkkäkoskella vuonna 2011 ja 
väkeä oli tanssisalin täydeltä. 

LUVASSA JÄLLEEN 

  VILLIMPI KESÄ
Tule katsomaan mitä jääkar-
hunpentu Sisu ja muut arktiset 
eläimemme touhuavat kesällä. 
Eläinpuisto ja sen ympäristö  
tarjoavat mainiot puitteet  
leppoisalle luontolomalle.

UUTTA  
KESÄLLÄ 2018

TAPAA UUSIN ASUKKAAMME 
MANULI ja osallistu 

nimikilpailuun netissä.

SEVEN STEPS TO SAVE THE 
OCEAN – ympäristötaidetta  

keskellä eläinpuistoa.

RUOKINTANÄYTÖKSET PÄIVITTÄIN
Karhut ja jääkarhut klo 12.30–13.00 • ilves, susi 
tai ahma klo 14.00–14.20 • kotieläinpuiston eläi-

met klo 14.30–15.00 • saukot klo 16.40–17.00

YÖVY ELÄINTEN NAAPURISSA
Lomakylä Gulo Gulo,  RanuaZoo Camping  

ja Ranuanjärven leirintäalue

YHTEISLIPUILLA PARHAAT  
PERHEKOHTEET EDULLISESTI

AVOINNA JOKA PÄIVÄ  
1.6.–31.8. klo 9–19

1.9.–31.5. klo 10–16

www.ranuazoo.com

Kesäillan musiikkihetket kirkossa
Pudasjärven kirkossa on tä-
näkin kesänä kesäillan mu-
siikkihetkiä. Musiikkihetket 
alkavat aina kello 19.

Kesän ensimmäisessä 
musiikkihetkessä 6.6. esiin-
tyy Vox Margarita –kuoro 
Keijo Piiraisen johdolla. Sel-
loa soittaa Harri Östermann 
ja hartauden pitää Ari Kok-
konen. Kuoron ohjelmis-
tossa on lauluja, jotka poh-
jautuvat Suomen kansan 
vanhaan laulutraditioon. 
Näitä lauluja ovat mm Sari 
Kaasisen säveltämä Alan-
ko ja Katja Kailan Anna vir-

si virteheni. Toisen säikeen 
muodostavat afrikkalaises-
ta traditiosta nousevat lau-
lut, joista konsertissa kuul-
laan etiopialainen sävelmä 
Vedet jo virratkaa ja Kongo-
laisen Hilaire Nkounkoun 
Vien suuren viestin. Lisäksi 
kuullaan tämän ajan sävel-
täjien hengellisiä lauluja. 

Muut musiikkihetket 
ovat: ke 13.6. Pudasjärven 
kirkkokuoro, johtaa Juk-
ka Jaakkola ja Mikael Säily, 
sello. Ke 20.6. Pudasjärve-
läisiä yksinlaulajia, ke 27.6 
Jukka Jaakkola, urut, ti 3.7. 

Hyväntekeväisyyskonsert-
ti Kalevi Kiviniemi ja Timo 
Liikanen, urut. Ohjelma 10 
€, ohjelmamaksu menee vä-
hävaraisten lapsiperheiden 
auttamiseen diakoniatyön 
kautta. To 12.7. Pudasjärve-
läisiä yksinlaulajia, to 19.7. 
Keijo Piirainen, urut, to 26.7 
Kansanlaulukirkko. 

Kesäillan musiikkihetki 
Sarakylän kappelissa to 2.8. 
klo 19, esiintyy Pudasjärve-
läisiä yksinlaulajia.

Keijo Piirainen

Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa suunnataan kesään 
myönteisellä mielellä ja yh-
teistyössä Jyrkkäkosken hu-
vikeskuksen kanssa. Kesän 
aikana lavat täyttyvät tanssi-
kansalla, joten pidämme dis-
koa ja laulatamme karaokea 
pääsääntöisesti kesän aika-
na viikonloppuina. Koulujen 
päättymisen aikaan on ylei-
sön pyynnöstä OG ULLA 
MAIJA, joka on nuorten ai-
kuisten suosiossa.

Jotain ohjelmaa saattaa 
tulla lisää, mutta pyrimme 
siihen, että iltamenot eivät 
menisi päällekkäin Jyrkkä-
kosken kanssa. Kurenkos-

Kurenkosken kesätoiminta  

Otin lauantaina 
hyvät löylyt. 
Alina kantoi vedet.

Hoiva- ja siivouspalvelut ihan kaikille!  
• Kotityöpalvelut • Talonmiespalvelut • Hoivapalvelut 
• Lapsiperheiden kotipalvelut • Kotisairaanhoitopalvelut 
• Päivystyspalvelut • Etälääkäripalvelut

Alina-palveluista on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Tee tilaus tai kysy lisää:
Alina Pudasjärvi 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

TALKKARI 
HOITAA 

HOMMAN!

PUDASJÄRVEN 
KIRKKO 

on avoinna, 
esittelijä paikalla 

25.6.-3.8. 
välisenä aikana 

ma-pe klo 11-17.

kessa on sitten hyvä käydä 
ottamassa vauhtia Jyrkkä-
kosken menoihin ja tänne 
voi tulla myös jatkamaan il-
taa. Yhteistyötä Jyrkkäkos-
ken ja Kurenkosken kanssa 
jatketaan niin kuin edellise-
näkin vuonna. Toivotam-
me festarikansalaiset ma-

joittumaan Hotelli-ravintola 
Kurenkoskeen, muutamia 
huoneita on vapaana. Terve-
tuloa viihtymään kesäiltoina 
karaoken pariin sekä istus-
kelemaan kylän aurinkoi-
simmalle patiolle. 

Marko Koivula

Retrofestareista Mattiin ja Teppoon 

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: su-to 9-20, pe-la 9-24 (02).

Palvelemme kesällä joka päivä

Tervetuloa!

1 % CB
1 SP

SU-TO klo 9.00-20.00
PE-LA klo 9.00-24.00 (02)

Keittiö avoinna joka päivä klo -18 saakka

TULOSSA la 30.6.

ZENITH 
REUNION

Liput ennakkoon 

aki@tauonpaikka.fiANNISKELU-

OIKEUDET

KYYDIT
HOITAA

Taksi Arja ja 

Jouni Paavola

044 072 0501

044 216 0016

PUBISSA:
PUBIVISA 
joka perjantai
klo 18 alk.

JÄÄTELÖKIOSKI 
PALVELEE

joka päivä 
klo 10.00-18.00
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KesäTE
EM

ANUMERO 2018

PUDASJÄRVEN
KESÄSSÄ TAPAHTUU

Parhaan lomasesongin Pu-
dasjärvellä kruunaa pai-
kalliset markkinat 6.-7.7. 
Ensimmäisenä markkina-
päivänä perjantaina on ka-
sakkatanssiesitys Artania 
Ukrainasta. Markkinapuhu-
jina ovat kansanedustaajat 
Marisanna Jarva Paltamosta 
ja Katja Hänninen Raahesta. 

Lauantaina esiintyy pu-
dasjärveläinen Suopanki 
-orkesteri. Markkinapuhu-
jina ovat Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Mikael Pen-
tikäinen Helsingistä ja Poh-
jois-Pohjanmaan yrittäjien 
puheenjohtaja Jussi Riiko-
nen Oulusta. Paikallisina 
puhujina on kaupungin-
johtaja Tomi Timonen, 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä, 
Pudasjärven Yrittäjien pu-

Pudasjärven markkinat 6.-7.7.
heenjohtaja Tommi Niska-
nen ja kirkkoherra Timo 
Liikanen Pudasjärven seu-
rakunnasta. 

Markkinapaikka Pu-
dasjärven tori on käynyt 
viime vuosina ahtaaksi. 
Huomattavana parannuk-
sena saatiin jo viime vuo-
den markkinoille laajentaa 
markkina-aluetta torin vie-
reiselle ns. Hartsun tontil-
le. Alueiden keskelle jäävä 
Puistotie suljetaan osittain 
liikenteeltä. Pudasjärven 
Markkinoiden perinteinen 
ohjelmanumero on myös 
Pudasjärven merkkihenki-
lön valinta. Yrittäjät järjes-
tävät perinteiset arpajaiset, 
jossa voittoina ovat grilliko-
ta, kylpytynnyri ja lasikuitu-
vene. Arpoja on myynnissä 
jo etukäteen pudasjärvisissä 

Kesäpilikin juhlavuonna 
panostetaan lapsiin ja lapsiperheisiin
Tämän kesän Kesäpilikki-
viikko käydään perinteiseen 
tapaan 15. kerran Pudasjär-
vi-nimisen järven Havulan 
rannassa. Kisapaikka sijait-
see aivan kirkko- ja museo-
alueen tuntumassa noin 
kymmenen kilometriä Ku-
renalta. Kisaviikko alkaa 23. 
heinäkuuta ja päättyy 29. 
päivä.  

Kilpailu on nelivaiheinen. 
Alussa on 12 alkukilpailua, 
joista voittajat pääsevät suo-
raan lauantain välieriin. Sin-
ne pääsevät myös maanan-
tain, tiistain ja keskiviikon 
osakilpailujen sijat 3-6. Voit-
tajat pääsevät finaaliin ja 6 
seuraavaa pikkufinaaliin. 
Torstain ja perjantain osa-
kilpailujen sijat 3-6 pääsevät 
välieriin, voittaja finaaliin, 6 
seuraavaa pikkufinaaliin. 

Finaalit käydään sunnun-
taina. Jokaisen osakilpailun 
kakkonen ja välierien sijat 

2-7 pääsevät pikkufinaaliin, 
josta 11 parasta pääsee fi-
naaliin. Finaaliin pääsevät 
jokaisen alkuerän voittaja, 
välierien voittajat sekä pik-
kufinaalin 11 parasta. Finaa-
li käydään 25 kilpailijan kes-
ken. 

Pilikkiviikon järjestävä-
nä tahona on Pudasjärven 
Urheilijat ry, joka tunne-
taan kokemusta vaativista 
ja hyvin erilaisista urheilu-
tapahtumista kuten Umpi-
hankihiihdon MM-kilpailut, 
PohjanTähtigamesit, Syö-
tehiihdot ja monet Suomen 
Mestaruuskilpailut. 

15-vuotisjuhlavuonna ki-
sojen oheisohjelmaan pa-
nostetaan erityisesti ja koh-
deryhmänä tulee olemaan 
lapsiperheet ja lapset. Finaa-
liviikonlopun ohjelmassa on 
erilaista toimintaa lapsille. 
Seuratkaa lehdestä ja inter-
netistä, miten ohjelma runko 

alkaa kehittyä.
Kisojen pääpalkintona on 

sähköavusteinen läskipyörä 
ja toisenakin palkintona on 
yhteisen pyöräretken mah-
dollistava paripyöräpaketti, 
johon kuuluu retrotyylinen 
miesten polkupyörä ja nais-
ten polkupyörä. Jokaisen 
karsinnan suurin kala pal-
kitaan grillausaiheisella pal-
kinnolla. Kaikki 25 finaaliin 
osallistujaa palkitaan.

Kisapaikalla löytyy kios-
ki, jossa on jäätelöä, kahvia, 
lettuja ja makkaraa. Kisa-
viikolla voit ostaa myös pi-
likkiarpoja, joista voit voit-
taa sähköavusteisen pyörän 
taikka peräkärryn.

Toivotamme jo tässä vai-
heessa kaikille kilpailijoil-
le kireitä siimoja. ja kilpaili-
joiden lisäksi myös yleisölle 
aurinkoista kesää!

Marko Koivula 
yrityksissä. 

Markkinat on järjestet-
ty vuodesta 1982 lähtien. 
Aluksi markkinat olivat ni-
meltään ”Putasjärvitala-
koot”, jolla meiningillä jär-
jestetyt markkinat pidettiin 
alkuvuosina toukokuus-
sa. Pienen alun jälkeen Pu-
dasjärven markkinat ovat 
nousseet paikkakunnan 
suurimmaksi kesätapah-
tumaksi, jossa arvioidaan 
vierailevan yli 10 000 kävi-
jää. Markkinoiden järjestä-
jänä on Pudasjärven Yrittä-
jät ry ja kaupunki on ollut 
hyvänä yhteistyökump-
panina. Markkinapaikkojen 
myyjänä on toiminut yrit-
täjäyhdistyksen sihteeri Jaa-
na Mourujärvi paikallisessa 
Urheilu-Ankkuri urheilu-
liikkeessä. HT

Monipuolisia kalastuskohteita 
Pudasjärvellä on poikkeuk-
sellisen paljon vesistöjä, jokia, 
järviä ja lampia, joiden ansios-
ta alue onkin kalastuksen har-
rastajille monipuolista seutua. 
Kalastuspaikka valitaan sen 
mukaan, mistä kalastusmuo-
dosta ja minkä kalan pyytämi-
sestä tykkää. Vaihtoehtoja on 
onneksi mistä valita. Jo kala-
retken suunnitteluvaiheessa 
kannattaa selvittää, mitä ka-
lastuslupia tarvitaan vai tar-
vitaanko ollenkaan. Luvat saa 
kätevästi verkosta verkko-
kauppa.eraluvat.fi 

Pudasjärven alueelle on 
lukuisia uistin- ja perhoka-
lastukseen soveltuvia jokika-
lastuskohteita. Hyvistä joki-
kalastuspaikoista voi mainita 
muun muassa alueen suurim-
man joen, Iijoen sekä pie-
nemmät, Pärjän-, Livojoen- ja 
Korvuan- Korpijoki-alueen. 
Koski- ja virtavesikohteita 
näissä riittää.

Tavallisimpia jokikalasta-
jan saaliskaloja on kohtees-
ta riippuen harjus, taimen, 
hauki, ahven ja joissakin pai-
koissa myös kirjolohi. Edellä 
mainitut kohteet ovat helpos-
ti saavutettavissa ja useim-
pien jokien rannoilta löytyy 
myös avotulenteko- ja laavu-
paikkoja. Onkikalastajan tu-
lee muistaa, että Pudasjärvellä 
useimmat joet ovat lohi- ja sii-
kapitoisia vesistöjä, joissa kos-
ki- ja virtavesialueilla mato-

onginta on kiellettyä. Lisäksi 
vapakalastajan tulee hankkia 
vesialueen haltijan vieheka-
lastuslupa.

Järvi- ja lampivesistöjä on 
alueella paljon ja ne soveltu-
vat viehekalastuksen ohel-
la hyvin mato-onkijan retki-
kohteeksi. Pienempiä järvi- ja 
lampivesistöjä onkin jo niin 
paljon, että niitä listattaessa 
loppuisi kynästä muste. Ret-
keilyn ystäville esimerkiksi 
Syötteen alueelta löytyy ulkoi-
lureittejä, joiden varrella on 
pieniä järvi tai lampivesistöjä 
vaikkapa ahvenien narraami-
seen. Helposti saavutettavia 
suurempia järvikalastuskoh-
teita ovat muun muassa Pu-
dasjärvi, Jongunjärvi ja Ja-
urakkajärvi, joka parhaimpiin 
kuuluvana kuhavesistönä 
kannattaa mainita. Puhosjärvi 
on tunnettu hyvästä muikku-

kannastaan.
Syöte on kalastuksellises-

ti mukava paikka, sillä alueel-
la on niin järviä lampia kuin 
koskeksi paikoittain kuohuvia 
jokiakin.

Voisi sanoa, että rannal-
ta kalastaminen onnistuu sen 
kaikissa muodoissa. Perhoka-
lastajalle harjuksia ja taimenia 
on tarjolla esimerkiksi Iijoesta, 
joka on yksi Suomen parhaim-
pia harjusvesiä. Uistelu sekä 
perinteinen onkiminen tuotta-
vat myös hyvin saalista Syöt-
teen vesistä. 

Erityisesti Syötteen kansal-
lispuistoa halkova Pärjänjoki 
on tunnettu kalavarmuudes-
taan. Parhaat kalapaikat löy-
tyvät tietysti paikallisen op-
paan avulla. Kalastusretkiä 
ja -opastusta tarjoavat muun 
muassa alueen ohjelmapalve-
luyritykset.

MUSTI JA MIRRI KIIMINKI
Terveystie 6 ● puh. 044 589 2589 ● kiiminki@mustijamirri.fi

Avoinna: ma–pe 10–18, la 10–15

Muista häntä!

Pudasjärven Yrittäjät järjestävät markkinoilla perinteisesti arpajaiset. Nyt voittoja on uu-
sittu eli on kolme arvokasta voittoa; grillikota, kylpytynnyri ja lasikuituvene, voittojen yh-
teisarvo on yli 6000 euroa. 
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 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 4.6. - 10.8.2018 
 

 
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 Y 

Y = Yhteys Ouluun klo 17:45 lähtevällä vuorolla 
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

Niemitalon Tauon Paikka uudistuu
Niemitalon Tauon paikka 
on palvellut asiakkaita He-
tekylän tienhaarassa jo 33 
vuoden ajan. Toimintaa on 
kehitetty kysynnän ja asia-
kaskunnan toiveiden mu-
kaan ja tänä päivänä Tau-
on Paikka on monipuolinen 
matkailijoiden ja kyläläis-

ten kohtaamispaikka. 
Tauon paikan pihamaal-

la on Pingviini-jäätelökios-
ki kolmatta kesää, kioskin 
toiminnasta vastaa yrityk-
sen jo neljäs polvi, Adalmi-
na Niemitalo. Kioski työl-
listää hänen lisäkseen neljä 
paikallista nuorta ja palve-

lee kesäkuun alusta alkaen 
joka päivä aina koulujen al-
kuun saakka, satoi tai pais-
toi. 

Ruokatarjontaa on mo-
nipuolisesti aamusta iltaan, 
aamiainen ja lounas tarjo-
taan noutopöydästä, lisäk-
si keittiöstä saa iltaan asti 

mahtavat pizzat ja burgerit. 
Perinteiset kahvilatuotteet 
ja Niemitalon leipäjuustot 
pysäyttävät kesälomalaisia 
poikkeamaan pihassa. 

Uutena palveluna avat-
tiin vapun alla pubi jossa 
voi nauttia virvokkeita vii-
konloppuisin jopa puoleen 
yöhön saakka. Singa-kara-
oke ja Pubivisa-illat kutsu-
vat lomalaisia illanviettoon 

kauempaakin. Luvassa on 
myös unohtumattomia bän-
dikeikkoja. 30.6. tärähtää 
kun Zenith Reunion valtaa 
talon. Pitkän linjan pudas-
järveläislähtöiset muusikot, 
Jouni Juurikka, Jukka Joki-
kokko, Jukka Ihme, Jukka 
Uusi-Illikainen sekä Ville 
Hanhisuvanto, osaavat ot-
taa yleisönsä joten luvassa 
on todellinen kotikylän val-

loitus. On myös epämääräi-
nen urpolauma, tunnetaan 
myös nimellä Woyzeck, il-
moittautunut lauteille. 
Suunnitelmissa on heinä-
elokuun vaihteessa pudot-
taa loput rappaukset seinis-
tä jos nyt Zenithin pojilta 
sattuu jotain jäämään. 

Pubissa raikaa Singa-karaoke tällä kertaa Jenni Jaakkolan voimin. 

Adalmina Niemitalo ja Minna Uusi-Illikainen toivottavat asiakkaat tervetulleiksi jäätelö-
kioskille. 

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi 

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

14 500 tuotetta takaa 
kesäherkkujen onnistumisen!

Supermarketin

Paikkakunnan suurin valikoima 
lähellä tuotettuja tuotteita.

Olemme auki kesän 

jokaisena päivänä!

Pudasjärveltä TV ohjelmaa
Pudasjärveläinen Kari Tykkyläinen tiesi kertoa, että Siuruan Senaattori 

-ohjelma esitetään vielä kerran tv:ssä (TV1) perjantaina 1.6. kello 20.
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Palvelutalo Iltakuutamon vauhdikasta arkea 
kesäteatterissa Koskenhovilla 

Pudasjärven Näyttämön 
näyttelijäkaarti palaa Kos-
kenhovin sisätiloissa esitet-
tyjen talvinäytelmien (Nai-
set Pihalla ja Kulkurinkuusi) 
jälkeen kesäteatterin pariin 
tuomalla Palvelutalo Ilta-
kuutamon vauhdikkaan ar-
jen Koskenhovin pihamaal-
le ensi-iltaan lauantaina 30.6, 
jonka jälkeen he esiintyvät 
yleisön riemuksi kahdeksan 
kertaa kahden viikon aikana. 

-Lisäksi meiltä on tilattu 
yksityisnäytös, hymyilee oh-
jaaja Senja Latvala, jota tällä 
kertaa nähdään vähemmän 

estradilla.
- Bonjour madam! toteaa 

Pentti Kuopusjärvi ties mo-
nennenko kerran meneillään 
olevassa näytelmäharjoituk-
sessa. 

Ohjaaja Senja Latvala seu-
raa silmä tarkkana ja hymy 
suupielessä harjoitusten edis-
tymistä, keskeyttää välillä ja 
pyytää tekemään jotain eri ta-
valla tai korjaa näyttelijöiden 
asemointia. Aurinko paistaa 
kuumasti ja tuuli puhaltaa 
kylmästi, mutta porukka on 
iloinen. 

- Okei. Kahvitauko, Senja 

huikkaa.
Pudasjärven Näyttämön 

tämän kesän teatteriesityk-
sessä vanhukset ottavat oh-
jat omiin käsiinsä joko palve-
lutalon henkilökunnan tuella 
tai ilman sitä, kuten näytel-
män käsikirjoittaja Sakari Pi-
patti toteaa synopsiksessaan: 

-Topakat naiset pistävät 
ojennukseen niin herrat, kuin 
narritkin kekseliäisyydellään 
ja nopealla tilannevaistollaan. 

Palvelutalo Iltakuutamo 
on yllättävän ajankohtainen 
sote-maakunta-soppa. 

-Tuskin enää aivan vastaa-
vanlaista yksikköä nyky-Suo-
mesta löytyy, mutta ehkä juu-
ri kärjistettynä aihe herättää 
ajatuksia, näytelmässä Maija-
Liisaa esittävä Pirjo Lauronen 
naurahtaa.

Teatteriperheen vakinäyt-
telijöihin kuuluva, vireää Lee-
naa esittävä Niina Parviai-
nen, kertoo näytelmän olevan 
nauruhermoja kutkuttava ja 
siksi sitä on myös hauska teh-
dä. Muutaman vuoden tauon 
jälkeen kesäteatteriremmiin 
palannut Tiina Haapakoski 
nyökkäilee ja toteaa: 

-Tosi mahtava näytelmä, 
saa nauraa. Lisäksi mukava 
tehdä yhdessä, kun on hyvä 
porukka. 

Tiinan kommenttiin yh-
tyy koko muu väki. Kaikki 
ovat yhtä mieltä siitä, että on-
neksi on vielä aikaa harjoitel-
la pokerinaaman pitämistä. 
Kuukausi ennen ensiesitystä 
harjoitukset kun keskeytyvät 
monesti tahattomiin naurun-
remakoihin. 

Näytelmä poikkeaa edel-
listen kesien esityksistä ko-
koonpanollaan. Niina Par-
viainen kertoo näytelmää 
tehtävän tällä kertaa täy-
sin aikuisporukalla. Pitkään 
ikäihmisten parissa työsken-
nellyt Niina kertoo olevan 
jännä muuttua vanhuksen 
rooliin. Näyttämön luotto-
näyttelijöihin kuuluva Pent-
ti Kuopusjärvi venyy miehe-
nä moneksi ja toteaa lyhyesti 
hymyssä suin: 

-Siinä on mulla vetelemis-
tä. 

Pudasjärvellä ensi kertaa 
näyttelevä Ullamaria Steni-
us pohtii teatteriharrastuksen 
olevan mielenkiintoista, vuo-
rosanojen opettelu käy myös 
hyvin muistiharjoittelusta. 
Ullamaria kertoo myös oman 
roolihenkilönsä tunneskaalan 
vaihtelevan asiallisesta flirt-
tailevaan, mikä vaatii keskit-
tymään. 

- Kesäteatterin ystävät, 

tervetuloa Koskenhovil-
le katsastamaan Palvelutalo 
Iltakuutamo, näyttelijät toi-
vottavat hymyssä suin. 

Palvelutalo Iltakuutamon 
esitykset: ensiesitys 30.6. kel-
lo 15, muut esitykset su 1.7. 
kello 13 ja 16, ke 4.7. kello 18, 
la 7.7. kello 15, su 8.7. kello 
13 ja 16, ke 11.7. kello 18 ja la 
14.7. kello 15. 

Lipunmyynti aukeaa puo-
li tuntia ennen kunkin esityk-
sen alkua Koskenhovin piha-
maan lippukioskissa. 

Näyttämön väki

Pudasjärven Näyttämö ikäihmisten palvelujen kimpussa 
kutkuttavalla tavalla.

Ei kun mitenkäs se men-
ikään - välillä tarkistellaan 
mitä pitikään sanoa ja ke-
nen vuoro se olikaan.

’’Mikäs firma se teil oikee on?’’ kyselevät naiset Pentti Kuo-
pusjärven roolihahmolta.

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI
Kesä 2018

www.jyrkka.net

2.6.
DISKO

9.6.
Retrofestarit Matti Airaksinen 
Bad Boys Blue, Moskah

23.6.
juhannustanssit Kake Randelin

14.7.
Retro vol. 2 Oku Luukkainen, 
Basic Element

19.7.
Matti ja Teppo

28.7.
Pilikkitanssit

24.8.
Nuorten Venetsialaiset

25.8.
Venetsialaiset 
Tanssiorkesteri Sarmas

Jokaisenatanssi-iltanaTeitä palveleetunnelmallinenkaraokepubi

K-18

K-18

K-18

K-18

K-18

Omatoimikirjasto käyttöön 
pääkirjastossa

Pudasjärven pääkirjasto pal-
velee 31.5. lähtien myös oma-
toimikirjastona. Uudistus 
pidentää pääkirjaston aukiolo-
aikoja huomattavasti. Pääkir-
jaston palveluaukioloajat, jol-
loin henkilökunta on tuttuun 
tapaan tavoitettavissa kirjaston 
lainaussalissa, säilyvät ennal-
laan. Etenkin kesäaikaan oma-
toimiaika helpottaa kirjastossa 
asiointia, kun sekä pääkirjas-
ton että kirjastoauton aukiolo-
aikoja joudutaan supistamaan 
henkilöstön vuosilomien vuok-
si. Talvikauden uudet aukiolo-
ajat ovat voimassa 31.5. – 24.6. 
ja jälleen 13.8. lähtien. Kesäau-
kioloajat tänä kesänä ovat voi-
massa 25.6. – 12.8. 

Torstaina 31.5. vietettiin 
omatoimikirjaston avajaisia. 
Ohjelmassa oli opastusta oma-
toimikirjaston käyttöön, e-ai-
neistopalveluiden esittelyä 
sekä kahvitarjoilua. Neuvoja 
ja ohjausta omatoimikirjaston 
käyttöön saa toki jatkossakin 
kirjaston henkilökunnalta. 

Omatoimikirjaston käyttöä 
varten asiakkaalla on oltava 
OUTI-kimpan kirjastokortti ja 
sen PIN-koodi. Kirjastokortin 
ja PIN-koodin saa kirjaston pal-
velutiskiltä. Uutta kirjastokort-
tia teettäessä on mukana oltava 
henkilöllisyystodistus. 

Omatoimiaikana kirjastos-
sa voi lainata ja palauttaa ai-
neistoa automaatilla, noutaa 
omia varauksiaan, lukea leh-

tiä ja käyttää tietokoneita. Va-
rastokokoelmien käyttö, tulos-
taminen ja kopiointi, maksujen 
suorittaminen, kaukolainojen 
tilaaminen, elokuvien katse-
lu tai pelikonsoleilla pelaami-
nen ei ole mahdollista omatoi-
miaikaan.  

Lehtilukusalin käyttämi-
nen muuttuu siten, että erilli-
siä lehtilukusalin aukioloaiko-
ja ei ole. Lehtilukusaliin pääsee 
omatoimiaikaan kirjastokortil-
la ja PIN-koodilla, kuten muu-
allekin kirjaston lainaussalin ti-
loihin. Paperiset sanomalehdet 
saapuvat kirjastolle arkisin n. 
klo 9, viikonlopun lehdet ovat 
luettavissa vasta maanantai-
na. Kirjaston e-lehtipalveluissa 
kunkin päivän lehdet ovat kui-
tenkin luettavissa tuoreeltaan. 

Kirjastoon pääsee omatoi-
miaikana kirjautumalla kir-
jastokortin ja PIN-tunnuksen 
avulla kirjaston ulko-oven lä-
heisyydessä olevalla kirjau-
tumislaitteella. Tunnistautu-
minen on henkilökohtainen. 
Mikäli samalla ovenavauksel-
la sisään tulee muita henkilöi-
tä, kortilla kirjautunut henkilö 
on vastuussa mahdollisista va-
hingoista. Kirjastoon on asen-
nettu tallentava valvontaka-
mera sekä kuulutusjärjestelmä, 
joka tiedottaa esimerkiksi oma-
toimiajan alkamisesta ja päät-
tymisestä. 

Omatoimikirjaston käyttöä 
varten on omat käyttösäännöt. 

16-vuotiaat ja sitä nuoremmat 
pääsevät kirjautumaan oma-
toimikirjastoon vain asiakas-
tietoihin merkityn huoltajan tai 
takaajan luvalla. Luvan saami-
nen edellyttää huoltajan henki-
lökohtaista käyntiä kirjastolla 
sekä henkilöllisyyden todista-
mista. Tämä rajoitus on OUTI-
kimpan yhteinen, ja voimas-
sa sen vuoksi, että huoltaja on 
vastuussa lastensa turvallisuu-
desta sekä mahdollisista vahin-
goista.  

Omatoimikirjaston laite-
hankintoihin Pudasjärven 
kaupunginkirjasto sai Alue-
hallintoviraston myöntämää 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 
hankerahoitusta. Kalustehan-
kinnat ja henkilöstön työpanos 
on rahoitettu kirjaston omas-
ta budjetista. Vuotuiset käyt-
tökustannukset maksetaan kir-
jaston omasta budjetista.  

Mukana omatoimikirjas-
ton toteuttamisessa ovat olleet 
P.V. Supa Oy, Koillissähkö Oy, 
Pudasjärven Automaatiopal-
velut Oy, T:mi Matti Hankki-
la, Kaappi- ja levypalvelu Rau-
tio Ky, Pudasjärven kaupungin 
tekniset palvelut, Oulunkaaren 
tietopalvelut sekä LAN&WAN 
Oy. 

Kirjasto kiittää kaikkia yh-
teistyökumppaneita hankkeen 
toteuttamisesta. 

Outi Nivakoski 
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2300 m -korkeusero 175 m

32. ISO-SYÖTE-MÄKIAJOT 
perjantaina 22.6. klo 14.00 Juhannus

Hotelli 
Iso-Syötteen

Pudasjärvi racing Team 2000

Tule katsomaan, kun väkivahvat vauhtihirmut kiipeävät renkaat savuten Iso-Syötteelle! 
Tervetuloa Iso-Syöte Mäkiajoihin Pudasjärvelle!

Pe 22.6. 
Shut The Funk Up

Majoitukset: www.hotelli-isosyote.fi

Tervetuloa!

Mikä ihmeen manuli? 

Eläinpuiston uusin asukki on manuli.

Ranuan eläinpuiston uusin 
asukki on manuli, joka on 
Aasiasta kotoisin oleva pieni 
tuuheaturkkinen kissaeläin. 
Uhanalaisluokitukseltaan 
silmälläpidettävä manuli on 
yksineläjä. Siitäköhän johtuu 

eläinpuiston kesässä; raita-
paitoja villisika-aitauksessa 
nähdään todennäköisesti jo 
alkukesästä. Villisikaemak-
ko voi saada kerralla jopa 
kymmenen porsasta, joten 
viirukasta vipinää on lu-
vassa, mikäli kaikki kolme 
emakkoa onnistuvat porsi-
misessa.

Hirvien, porojen, peuro-
jen ja kauriiden vasat synty-
vät touko-kesäkuun aikana. 
Toissa keväänä syntyi myös 
ensimmäinen myskihärkä-
kili Ranualla.  Nyt Ranualla 
odotellaan uutta myskihär-
käurosta saapuvaksi Bodilin 
ja Oonan seuraksi.

Kesällä Ranuan eläin-
puistossa pääsee tapaamaan 
myös talvikodeistaan palan-
neita kotieläimiä. Kotieläin-
pihalla selviää, mikä onkaan 
kainuun harmas tai kyyttö, 
kuinka pieniä ovatkaan mi-
nikanat ja miten isot sarvet 

Nuuska-pu-
killa on. Roh-
keimmat voi-
vat kiivetä 
hevosen sel-
kään tai rap-
suttaa possua. 
Uhanalaista 
lapinlehmä-
rotua edusta-
va Aslak tyk-
kää pusutella, 
varo siis sen 
märkää kieltä! 

Ranuan 
eläinpuistossa 
hoivataan myös hoitajavoi-
min pieniä eläinlapsia, jos 
luonnosta on löytynyt orpo-
ja poikasia. Läheskään kaik-
ki yksinään tavatut eläinten 
pennut ja poikaset tai vasat 
eivät kaipaa ihmisen apua, 
vaan niiden oma emo on lä-
histöllä ja vain odottaa, että 
eläinpienokaisen löytäneet 
ihmiset lähtisivät kauem-

mak-
si. Ennen kuin menee kos-
kemaan yksin olevaan 
eläinlapseen, on varmistut-
tava siitä, että se todella tar-
vitsee apua, esimerkiksi sen 
emo on jäänyt auton alle.  
Jos ei itse tiedä, kuinka me-
netellä, voi aina soittaa vaik-
kapa eläinpuistoon, jossa 
osataan neuvoa.

Eläinpuisto tiedotus

sen kärttyinen ilme. Eläin-
tenhoitajat eivät ole vie-
lä keksineet nimeä uudel-
le urosmanulille. Kerro sinä, 
mikä sopisi mielestäsi ni-
meksi manulille! Voit osal-
listua ranuazoo.com -sivujen 

kautta nimikilpailuun, jonka 
pääpalkintona kahden päi-
vän elämyksellinen majoi-
tuspaketti Lomakylä Arctic 
Fox lasi-igluissa, liput eläin-
puistoon sekä unohtumaton 
tutustuminen petoeläimiin 
eläintenhoitajan mukana. 

Tämänvuotinen kevät an-
toi tosissaan odottaa itseään. 
Ehkä karhutkin vaistosivat 
talven pitkittyvän, koska-
pa halusivat ulos ennätyk-
sellisen myöhään huhtikuun 
puolessa välissä. Sisu-jää-
karhunpentua lumiajan jat-
kuminen ei haitannut. Päin-
vastoin, se nautti saadessaan 
laskea mäkeä ja uimises-
ta jääpalojen keskellä. Emoa 
matkimalla Sisu oppii koko 
ajan temppuja, joilla se saa 
ruokintanäytöksissä hoita-
jalta ylimääräisiä herkkuja. 

Pienten jalkojen, sorkki-
en, ja tassujen vipinää voi 
nähdä enemmänkin Ranuan 

”Ikä alkaa jo tehdä tehtä-
vänsä. Meillä on ollut alus-
ta saakka tarkoitus tarjota 
kulkijoille nokipannukahve-
ja kesäisin, kuten yrityksen 
nimikin kertoo, mutta kaik-
keen ei kuitenkaan revetä ja 
se on aina jäänyt”.

Nyt on päädytty siihen, 
että tarjoamme toiselle yrit-
täjälle mahdollisuuden tul-
la keittelemään niitä kahveja 
kesäkuukausien ajaksi. Tiel-
lä liikkuu 1000 autoa vuo-
rokaudessa, joten siinä on 

hyvät mahdollisuudet kun-
nolliseen liikevaihtoon. Sa-
malla on mahdollisuus 
hoitaa myös osa meidän ma-
joitustoimintaan liittyvistä 
palveluista (aamupalat, sii-
vous, vaatehuolto).

Jos taidot ja osaaminen 
riittävät tässä on oivat mah-
dollisuudet kehittää Iijokeen 
liittyviä melonta- ja kalas-
tuspalveluita. Eli touhuk-
kaalle yhteistyökumppanille 
löytyy kyllä tekemistä.

Meillä on melko valmis 

ympäristö (katokset, grillit, 
muurikat, nuotiopaikat, ves-
sat ja keittiökin) toimintaan. 
Pääomia ei paljon tarvitse ja 
meiltä saa avun omavalvon-
taan ja muihin sellaisiin asi-
oihin.

Voisi sanoa, että unelma-
hommaa tarjolla pienellä ris-
killä. Kannattaa ottaa yh-
teyttä.

Veikko Hyttinen
Nokipannu yrittäjä 

Nokipannu Oy 
– kahvinkeittäjää kaivataan

pe-la 6.-7.7.2018 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Toripaikkoja voi tiedustella 
Jaana Mourujärvi 

0400 375 557
pudasjarven@yrittajat.fi

Markkina-arvat 
myynnissä 

pudasjärveläisissä 
yrityksissä.

Arvan hinta 5 €.

3. palkinto:
Lasikuituvene 

420 
arvo 890 €.      

Pääpalkinto:  
Grillikota 

+ lisäetupaketti 
arvo 3534 €.      

2. palkinto:  
PE-muovi-

kylpytynnyri 
arvo 1590 €.      

Voittojen kokonaisarvo 6014€.
Voittajien nimet julkaistaan 7.7.2018 klo 15 

markkinapaikalla julkisesti, voitosta ilmoitetaan 
myös henkilökohtaisesti sekä paikallislehdessä.

Voitot saa lunastaa 7.7.2018 jälkeen 
Perhemarketista.



18 19nro 22PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.6.2018 1.6.2018nro 2218 KESÄINEN PUDASJÄRVI 2017

KesäTE
EM

ANUMERO 2018

SYÖTTEEN
KESÄSSÄ TAPAHTUU

Luppovesi Palaa 8.9.
Mukava koko perheen ilta-
tapahtuma Syötteen Luppo-
veden rannalla lauantaina 8. 
syyskuuta. Lapsille alueel-
ta löytyy kivaa ohjelmaa ja 

tekemistä. Kyläyhdistyksen 
teltalla on tarjolla muun mu-
assa kahvia, lättyjä ja mak-
karaa. Ilta huipentuu suuren 
räiskyvään ilotulitukseen, 

jota saa ihastella suuren ko-
kon loimutessa. Tapahtuma 
on näyttävä lopetus Huip-
puviikonlopulle!

Syöte on myös kesäisin ulkourheilijan paratiisi,  
mikä näkyy myös kesän tapahtumatarjonnassa.  

Useat kinkerit kasataan kesäisen harrastuksen ympärille,  
oli kyseessä sitten pyöräily, juoksu, moottoriurheilu tai muu luonnon ihmetteleminen.

Iso-Syötteen Mäkiajot 22.6.
Juhannusviikonloppu hui-
pentuu moottorien pärinään, 
kun 33. kertaa järjestetään 
Iso-Syöte Mäkiajot. Varsi-
nainen kilpailu on juhannus-
aattona iltapäivällä. Monet 
kuljettajat tiimeineen ja per-
heineen tulevat Syötteelle 
viettämään juhannusta use-
amman päivän ajan. 

Kuljettajat ottavat toisis-
taan mittaa ajamalla asfalt-
tipintaista mäkirataa kohti 
tunturin huipulla häämöttä-
vää maalia. Syötteen mäkira-
ta on yksi Suomen parhaista 
sprinttiradoista ja se on saa-
vuttanut myös kilpailijoiden 
suosion. Kisojen pitkäaikai-
nen organisaattori Timo Roi-
ninen kertoo, että muualla 
Suomessa ei järjestetä vastaa-
vaa mäkisprinttikisaa, joten 
siksi autoilijoita huoltojouk-
koineen saapuu runsaasti eri 
puolilta Suomea. Useille kul-
jettajille tapahtuma on jo jo-
kavuotinen perinne. 

Rata on haastava, sillä 2,3 
kilometrin matkalla ylämä-

MP-Huippuajot 20.–22.7.
Korkean paikan kokoontu-
misajot tunturissa on kaikil-
le moottoripyörämerkeille 
avoin kokoontumistapahtu-
ma Iso-Syötteen maisemis-
sa. Tänä kesänä jo skahdek-

satta kertaa järjestettävän 
tapahtuman ohjelmassa on 
yhteisajoa, tutustumista tun-
turiluontoon sekä huippu-
bingoa, joka sai viime kesä-
nä suuren suosion. 

Syöte MTB 4.8.
Syötteen kansallispuiston 
upeissa maisemissa lauan-
taina 4.8. ajettava Syöte MTB 
on monien mielestä Suo-
men paras maastopyöräily-
tapahtuma. Tapahtuma to-

Huippukymppi ja 
Iso-Syöte Classic Trailrun 29.9.
Huippukymppi-juoksu-
tapahtuma uudistuu tänä 
vuonna ja saa kaverikseen 
samana päivänä pidettävän 
Iso-Syöte Classic Trailrun 
-polkujuoksutapahtuman. 
Lauantaina 29. syyskuuta 
järjestetään siis kaksi rentoa 
urheilutapahtumaa, joihin 
ovat tervetulleet niin kun-
toilijat kuin ammattiurheili-
jatkin.

Huippukympissä profii-
linsa puolesta 10 kilometrin 
mittaisen reitin ensimmäi-
set seitsemän kilometriä an-
tavat nauttia mukavista tun-
turimaisemista. Loppupätkä 
ei kuitenkaan ole tasamaan 
tallaajille, sillä maali on sijoi-
tettu – kuinkas muutenkaan 
– tunturin huipulle. Seitse-
mättä kertaa järjestetty ta-
pahtuma keräsi viime vuon-
na pitkälti yli sata juoksijaa 
ja kävelijää.

Pudasjärven Urheilijoi-
den Heino Ruuskanen ker-
too, että Iso-Syöte Classic 

Myös yleisö on tervetullut 
seuraamaan maastopyörä-
tapahtumaa. Valokuva Maa-
rit Karhu-Teiskonen.

Huippukymppi juoksutapahtuman maalialue on Syötetun-
turin huipulla komeissa maisemissa.

Luppoveden rannalle kokoontuu jälleen satoja ihmisiä 
Luppovesi Palaa -tapahtumaan.

keen korkeuseroa on peräti 
175 metriä. Tie sai toissa syk-
synä uuden asfalttipinnan, 
joten pinta on sileä. Roininen 
kertoo, että kostealla säällä 
se voi olla liukaskin, mikä li-
sää jännitystä kisaan. 

Kisan lähtöpaikka on Ho-
telli Iso-Syötteelle nouse-
van tien alkupäässä Rome-
kievarille kääntyvältä tieltä 
ja maali on hotellin nurkalla. 
Järjestäjänä Pudasjärvi Ra-
cing Team 2000.

Trailrun otettiin mukaan, 
sillä polkujuoksu on lajina 
suuressa nosteessa. Tapah-
tumaan otetaan mukaan 600 
ensimmäistä ilmoittautunut-
ta.

Polkujuoksu päättyy Iso-
Syötteen huipulle, jonne 
noustaan UKK-polkua pit-
kin. Reitin varrelta löytyy 
erikoisuutena myös pitkos-
puujuoksua.

- Lajin suosiosta kertoo 

muun muassa Rukalla jär-
jestetty polkujuoksutapah-
tuma, jonka tuhat paikkaa 
myytiin loppuun heti en-
simmäisenä päivänä, Ruus-
kanen kertoo.

Iso-Syöte Classic Trail-
run on polkujuoksu Suomen 
eteläisimmän tunturin mai-
semissa keskellä kaunein-
ta ruskaa. Erikoisuutena pit-
kospuujuoksua. 

disti jälleen vetovoimansa, 
sillä osallistumispaikat myy-
tiin loppuun jo toukokuun 
puolivälissä! Vuosi vuodel-
ta kasvanut tapahtuma kerää 
tänäkin kesänä satoja maas-
topyöräilyn ystäviä voitta-
maan itsensä ja nauttimaan 
pyöräilyhuumasta. 

Syöte MTB on suunnat-
tu kaikille jo jonkin verran 
maastopyöräilykokemusta 
omaaville polkijoille, mut-
ta aiempaa kisakokemusta 
ei kuitenkaan tarvita. Matka-
vaihtoehtoina ovat 32, 60 tai 
120 km reitit, joihin on tar-
jolla useampia osallistumis-
sarjoja. Jopa yksivaihteisille 

pyörille sekä suureen suosi-
oon nousseille fatbikeille, ns. 
läskipyörille, on omat sarjan-
sa.

Osallistujat starttaavat 
matkaan Iso-Syötteen juu-
relta, josta matka jatkuu Pik-
ku-Syötteen ja Kovalamme 
kautta kohti Pitämävaaraa, 
enimmikseen metsäpolkuja 
pitkin.

Tunturimaaston myötä 
korkeuseroja on mukavas-
ti, sillä esimerkiksi 60 km 
mittainen reitti sisältää 1200 
nousumetriä. Kropassa tun-
tuvien nousujen vastapai-
noksi löytyy tietysti myös 
vauhdikkaita laskuja.

Kisajärjestäjät toivovat kaunista juhannussäätä, joka myös 
vaikuttaa yleisön määrään. 

Viime vuoden kisassa Mika 
Myllylä ajoi neliveto Mitsu-
bishi Lanser E 6:lla parhaan 
ajan ja voitti kisan jo toisen 
kerran peräkkäin. 
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9.6. Opastettu sinipyrstöretki
14.7. Rytivaaran perinnepäivä yhteistyössä

Sarakylän kyläseuran kanssa
22.7. Mennään metsään Ylen

polkujuoksukiertue Syötteellä
25.8. Suomen luonnon päivän

opastettu retki Ahmatuvalle

Kesän näyttelyt 5.6.-31.8.
”Luonnon keskellä” Asta Siurua huovutustöitä
”Matkamuistoja” Iijoen taiteilijoiden grafiikkaa

Kesä 2018
Syötteen kansallispuisto ja 
luontokeskus

Lue lisää:
www.luontoon.fi/syote
www.retkikartta.fi
www.syote.fi/tapahtumakalenteri

Syötteen luontokeskus
Puh. 020 6396550
Erätie 1,
syote@metsa.fi

RAVINTOLASTA:
Juhannuksesta alkaen
KEITTOLOUNAS 10 €
ti-su klo 11-15

Tuoreet leivonnaiset sekä 
kuumat ja kylmät juomat

Luontokeskuksen 
aukioloajat:
1.-17.6. ti – la klo 10-16
18.6.-27.10. ti – su klo 10-16

Tervetuloa!

Auki: Su-to 10-17 ja pe-la 10-18
Polttoaineautomaatti 24/h

SYÖTEKYLÄNTIE 1257, puh. 044 032 2652

PERINTEINEN 
SEKATAVARAKAUPPA!

 ELINTARVIKKEET, PORONLIHAJALOSTEET, 
PIENRAUTA, RAKENNUSTARVIKKEET, 

MATKAHUOLLON PAKETTIPALVELUT JA KAHVILA.
PAINEKYLLÄSTETTYÄ PUUTAVARAA JA 
KUKKAMULTAA EDULLISEEN HINTAAN!

MEILTÄ VEIKKAUKSEN PELIT.
APTEEKIN PALVELUPISTE PALVELEE 15.6. ALKAEN!

Kynsistudio
ajanvaraus p. 040 733 0100

HINTOIHIN LISÄTÄÄN LAITEKOHTAISET TOIMITUSKULUT 400€

TERHI 475 BR
+ HONDA BF 50 DK4 LRTU

12 990€

SILVER FOX 485 BR UUSI MALLI!
+ HONDA BF 50 DK4 LRTU

22 490 € 

TERHI SAIMAN
1690€

(1825€)

LAADUKKAAT MUSTO 
VENEILYASUSTEET
NYT MYYMÄLÄSSÄ

PUH: 08 535 0200
MYYNTI@MOTORMAN.FI

Stormforce C16
pelastusliivit 

79€

Eskolan Lomamajat 
luonnon sylissä

Jaurakkajärvellä sijaitseva 
Arja ja Vesa Tervosen yritys 
Eskolan Lomamajat tarjoa-
vat ympärivuotista mökki-
majoitusta kolmessa eri pai-
kassa. Mökit ovat siistejä ja 
hyvin varusteltuja. Monet 
asiakkaat tulevat samoille 
mökeille uudelleen ja uudel-
leen. 

Arja Tervosen mukaan 
mökkien kysyntä on tänä 
vuonna lähtenyt hyvin liik-
keelle. Mökit sijaitsevat hy-
vien marjastusmahdol-
lisuuksien, kalavesien ja 
metsästysmaiden tuntumas-
sa ja viihdyttävät luonnossa 
viihtyviä matkailijoita. 

Yhtä mökkiä lukuun ot-
tamatta ne sijaitsevat oiko-
tie Lappiin menevän Puo-
langantien tuntumassa. 
Hirsimökit tarjoavat upe-
at puitteet luontolomai-
lulle. Erämaaloman kruu-
naa Pakopirtti, joka sijaitsee 
erämaalammen rannalla, 
rauhallisella paikalla, ranta-
sauna terasseineen on koke-
mus aidossa luonnossa. 

Lomalaisilla on käytös-
sään soutuveneet, nuotiopai-

kat, ulkosaunat ja uimaran-
nat. Eräilystä ja vaelluksista 
pitävät voivat hyödyntää lä-
histöllä olevaa Kupson Kut-
sun luontopolkua ja UKK-
reittiä. Juhannuksen aikana 
kaikki mökit ovat yleensä 
varattuja, mutta muulloin 
saattaa löytyä vapaita aikoja. 
Varaustilanteen näkee netti-
mokki.com -sivustolla. Lisä-

tietoja löytyy netistä Eskolan 
Lomamajat Rent a Cottage. 
RR
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Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

(4,27/kg)

halpahalli.fi  24/7

T-paitoja
naisille ja 
miehille

KroKetti-
peli

grillihiili 
30l

3 kpl

10€
á 3,95

HalpaHalliN reitti

kesäÄ
Kohti aurinkoista

1.79 Pkt

19.95

11.95

3.19 Pkt

Shoppaile
tuotteet kesään

verkkokaupastamme:1.89 PLO

havu mänty-
suopaliuoS 1L

s-xxxl, paljon värejä

jättisulka-
pallomailat & 
sulkapallot

8.95 Pkt

KESÄISELLE 
MATTO-

RANNALLE!

ZIIP! TALOUS-
PAPERI 4RLL
(säkki 20rll 7.95)

pallogrilli 43cm

6.95 pss

ZIIP! WC-PAPERI
12rll
(säkki 60rll 15.55)

Kesän vaihtuvat näyttelyt luontokeskuksella
Kesä tuo tullessaan Syöt-
teen luontokeskuksella uusia 
vaihtuvia näyttelyitä. Asta 
Siuruan näyttely ”Luonnon 
keskellä” ja Pudasjärven kan-
salaisopiston metalligrafiikan 
kurssilaisten näyttely ”Mat-
kamuistoja” ovat esillä 5.6. 
alkaen aina elokuun loppuun 
saakka. 

Yli-Iiläinen käsityöyrittä-
jä Asta Siurua on tehnyt käsi-
töitä jo vuodesta 2002 lähtien. 
Siuruan elämään huovutus 
on tullut aikoinaan lampai-
den myötä, ja töissään hän 
käyttääkin raaka- aineena 
pääosin suomenlampaan vil-
laa. Valmistustavaksi Asta 

mainitsee märkähuovutuk-
sen ja apuna toimii myös rul-
lauskone joka mahdollistaa 
isojen huopien sekä pieni-
muotoisempien sarjatuotan-
non. 

”Aiheet huovutettui-
hin seinätekstiileihin saan 
luonnosta ja sen ihmeellisis-
tä ilmiöistä. Aiheet jalostu-
vat huovutuksessa pehmeän 
maalauksellisiksi joko rea-
listisiksi tai vähän tyylitel-
lymmiksi seinätekstiileiksi”, 
Siurua kertoo teoksiensa syn-
tymisestä. 

Iijoen taiteilijoiden me-
talligrafiikan ryhmä koos-
tuu eri-ikäisistä harrastajista 

ja kokoontuu kerran viikos-
sa talven aikaan. Työsken-
telymenetelmänä käytetään 
vanhoja perinteisiä tekniikoi-
ta, mutta samalla työstetään 
ja kokeillaan uusiakin, kertoo 
kurssin opettaja Arja Äikäs. 
Näyttelyyn töitään esille tuo-
vat Vuokko Nyman, Taina 
Niemelä, Elvi Räisänen, Seija 
Vuolanto, Seija Jaara sekä Ul-
lamaria Stenius. 

Asta Siuruan huovutta-
maa Kannonpää istuinalus-
ta on myytävänä.  Myös me-
talligrafiikkatöiden vedoksia 
on mahdollista lunastaa it-
selleen. Luontokeskus on 
avoinna 17.6. saakka tiistais-

Kolokelo huopa2 Asta Siu-
rua.

ta lauantaihin kello 10-16. Ju-
hannusviikosta alkaen luon-
tokeskus on avoinna tiistaista 

sunnuntaihin kello 10-16.

Luontokeskus tiedotus

Vuokko Nyman metalligrafiikkatyö,

Sinipyrstöä bongaamaan kansallispuistoon
Syötteen kansallispuistossa 
elettiin upea talvi. Talviset 
kelit hellivät luonnossa liik-
kujia ja kaunis tykkykin säilyi 
vaaroilla harvinaisen kauan, 
aina huhtikuun alkupuolel-
le saakka. Hiihtämään pääs-
tiin hoidetuilla laduilla vielä 
toukokuussakin, sillä latujen 
kunnostus lopetettiin vasta 
vappupäivänä. Lumet ovat 
kuitenkin sulaneet ja on aika 

kohdistaa katseet kohti kesää 
ja sen mukanaan tuomia ret-
keilymahdollisuuksia. 

Sinipyrstö on Syötteen 
vaarametsien vakiovieras. 
Sitä tavataan toukokuusta 
syyskuuhun harvalukuise-
na itäisen Suomen vanhois-
sa metsissä Pohjois-Karja-
lasta Itä-Lappiin ulottuvalla 
alueella.  Kaakkois-Aasiassa 
talvehtiva lintu saapuu pesi-

mäpuuhiin Syötteelle ja elää 
melko huomaamatonta elä-
mää tehden pesänsä maako-
loon. 

Järjestämme ohjatun sini-
pyrstöretken Syötteellä 9.6. 
lauantaina kello 9 alkaen. 
Retki alkaa luennolla, jossa 
kerrotaan sinipyrstöstä, sen 
elämästä sekä erityisyydes-
tä. Luennon jälkeen suun-
nataan maastoon, jonnekin 

päin Syötettä. Maastoon lii-
kutaan kimppakyydein sekä 
omilla autoilla. Retkelle ovat 
tervetulleita kaikki, joita si-
nipyrstön mielenkiintoinen 
elämä kiehtoo. Retkellä liiku-
taan vaihtelevassa maastos-
sa, ja arvoitu kävelymatka on 
maksimissaan viisi kilomet-
riä. Toivon mukaan pääsem-
me havaitsemaan sinipyrstön 
retken aikana, mutta vähin-

tään muita vanhan metsän 
lintuja havaitsemme varmas-
ti. Varaa mukaan omat kii-
karit, säänkestävät varusteet 
sekä omat eväät ja riittäväs-
ti juotavaa. Retken kesto 4-5 
tuntia. Oppaana retkellä toi-
mii Metsähallituksen suojelu-
biologi Ari Rajasärkkä. 

Luontokeskus tiedotus
Sinipyrstö on Syötteen 
vaarametsien vakiovieras. 
Kuva Jari Peltomäki.
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TRAKTOREITA VUOKRALLE

P. 0400 926 405

Vuokraamme myös lyhytaikaisiin tarpeisiin 
isoja nelivetoja,

esim. kylvötöihin, rehuntekoon yms. Myös urakointina.
Vuokrattavana myös pyöräkuormaajia, pakettiautoja,
traktorin ja henkilöauton peräkärryjä sekä klapikone.

Myytävänä Koivuklapeja. 
Myydään:
MB E220 cdi, 2009 
MB E250, 2014
MB ML 270, 2000

 www.kokkopeat.fi

Toimitamme
RUOKAMULTAA

Aten mökkien kuulumisia
Syötteen historian alusta al-
kaen toimineella matkailu-
yritys Aten mökeillä viime 
talvi oli parempi kuin pitkiin 
aikoihin ja kesäkin näyttää 
ihan hyvältä, kun mökeissä 
on varauksia pitkin tulevaa 
kesää. 

-Avantouinti on kas-
vattanut suosiotaan koko 
ajan. Naapuriyrittäjän Pau-
lin mökkien saunarannassa 
ollut avantouintipaikka oli 
koko talven auki ja aktiivi-
sesti käytössä. Siinä kävi ui-
massa niin turistitkin kuin 
kylän jääkarhu naisporuk-
ka. Ei ollut sellaista keliä, et-
teivätkö jääkarhunaiset käy-
neet aamulla uimassa, toteaa 
yrittäjä Atte Särkelä Kelo-
syötteeltä.

Peikkopolku on sopi-
van mittainen ja helppokul-
kuinen retkeilypolku lapsil-
le ja siellä riittää katseltavaa 
koko perheelle ja joka kesä 
sinne tuodaan uusia peik-
koja. Tonttikauppaakin ol-
laan valmiita tekemään, si-
käli kuin kysyntää tulee.

 – Suurimpia viimeaikai-
sia investointeja olivat piha-
piirin kuin mökkikyläänkin 
asennetut aurinkokennot. 
Pihapiirin aurinkokennojen 
asennuspaikkaa muutettiin 

Kotakahvion katolla sijaitsevat aurinkopaneelit ovat tuotta-
neet sähköä hyvin.

viime kesänä ja ne tuottavat 
nyt hyvin sähköä. Sen sijaan 
mökkikylässä on sähkön-
tuotanto heikompaa johtuen 
kennojen ja kattojen päälle 
kertyvistä vahvoista lumi-
kuormista ja hieman varjoi-
sista paikoista, Atte kertoo.

 – Nyt meillä Syötteellä on 
toiveissa saada uusi matkai-
lunähtävyys ja käyntikoh-
de, kun majavat näyttävän 
tulleen vakituisiksi asuk-
kaiksi kylän pintaan. Maja-
valammikot jalostuvat aika 
nopeasti luonnon niityillä 
lintulammikoiksi, joka mah-
dollistaa hyvin monenla-
jisten lintujen pesimisen ja 
tarkkailemisen patoalueil-
la ja eikä se majavakaan ole 
ihan arkipäiväinen nähtä-

vyys suurimmalle osalle tu-
risteja, jos paikkakuntalaisil-
lekaan. Kun ne saisivat nyt 
olla siellä rauhassa ja saa-
taisiin tehtyä alueelle muu-

tama lintutorni, josta voi 
tarkkailla niin lintuja kuin 
majavien touhuja niin uskoi-
sin että siellä riittäisi kävijöi-
tä, Atte huolehtii. E.R

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.paulinmokit.com

P. (08) 838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

• kelomökkien  
   vuokraus 
• saunatupa 
• savusauna   

Palvelut:
• luxus poreallas 
• avanto
• ratsastusmahdollisuus

Pudasjärvellä positiivinen noste  
Elinvoimavaliokunta toteaa 
16.5. pidetyssä kokoukses-
saan Pudasjärven kaupun-
gin päätöksen julkisen hirsi-
rakentamisen kehittämiseksi 
olleen erinomainen valin-
ta. Valittu toimintalinja on 
tuonut Pudasjärvelle positii-
vista nostetta ja imagoa niin 
kotimaassa kuin kansain-
välisestikin. Sekä päiväko-
ti että Hirsikampus ovat nyt 
positiivisen haasteen edes-
sä, kun lapsia ja nuoria on 
tulossa enemmän kuin on 
osattu ennustaa. 

Elinvoimavaliokunta to-
tesi, että modernin hirsira-

kentamisen rinnalla myös 
vuosisatainen hirsiraken-
taminen pitäisi pystyä tuo-
maan esille laaja-alaisesti 
kaupungin näkyvyydessä. 
Tavoitteena on löytää koko 
Pudasjärven alueelta kylit-
täin vähintään yksi tuotteis-
tettu hirsikohde matkailun 
tueksi kesäkaudelle 2019. 
Hirsipääkaupunki-brändi 
vahvistaa koko pitäjän elin-
voimaisuutta laitojaan myö-
ten. 

Positiivinen vire näkyy 
myös kehittämis- ja toimin-
tatukihakemusten määrässä, 
joita tuli yhteensä 126 kap-

paletta. Kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaisesti 
kehittämis- ja toimintatukia 
on myönnetty yhteensä 160 
000 €. Hakemuksista irro-
tetun kahden investointitu-
en käsittely siirretiin seuraa-
vaan kokoukseen 13.6.2018. 
Sitä ennen elinvoimavalio-
kunta käy sähköisesti kes-
kustelua kaupungin yhdis-
tyksille ja muille toimijoille 
myönnettävien investointi-
tukien myöntämisperusteis-
ta. Käydyn keskustelun poh-
jalta tehdään linjausesitys 
seuraavaan kokoukseen. Ta-
voitteena on laatia selkeä 

etenemispolku ja pelisään-
nöt, millä perusteilla kau-
punki myöntää yhdistyksille 
ja eri toimijoille avustusta ra-
kentamis- ja investointikoh-
teisiin. Valikokunta koros-
taa, että jo suunniteltaessa 
tulee selvittää yhdessä ke-
hittämistoimen kanssa, mil-
laisia ulkopuolisia rahoitus-
mahdollisuuksia kohteelle 
olisi saatavissa. Lisätietoja 
antaa kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen.

Elinvoimavaliokunta

Kyläneuvoston 
kokous Siurualla

On tullut aika kokoontua 
yhteen kuuntelemaan ky-
lien, järjestöjen ja kaupun-
gin kuulumisia. Kyläneu-
vosto kokoontuu tiistaina 
5.6. kello 18 Siuruan Työ-
väentalolla, tuttavallisem-
min Moskovassa. 

Kyläneuvoston tär-
keimpänä tehtävänä on 
toimia luontevana kohtaa-
mispaikkana, jossa kau-

pungin viranhaltijat, luot-
tamushenkilöt ja kylien 
asukkaat vaihtavat ajatuk-
sia ja käyvät tasavertaista 
vuoropuhelua keskenään. 

Tilaisuudessa pääpai-
no on kylien edustajien 
puheenvuoroissa, joissa 
kuullaan ajankohtaisia asi-
oista kylittäin.  Näin voi-
daan lisätä yhteistyötä, so-
vittaa tapahtumat eri

aikoihin ja vaihtaa ide-
oita kylien elinvoiman 
sekä viihtyvyyden lisää-
miseen. Kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen kertoo kau-
pungin ajankohtaisimmis-
ta kuulumisista. Nuorten 
polku – työllistämishank-
keen esittelevät hankkeen 
työvalmentajat Inka Paa-
silinna, Sari Pietilä ja Jari 
Pekkala. 

Tilaisuutta isännöi vas-
ta toimintansa aloittanut 
Siuruan kylä ry. Tapahtu-
ma aloitetaan kahvitarjoi-
lulla. Tervetuloa mukaan 
viihtymään! 

Aili Jussila, 
Laavu-hanke. 
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Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Opi, innostu, työllisty
PUDASJÄRVELLÄ
 
Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto, jatkuva haku
 
Sahaprosessinhoitaja 
Puuteollisuuden perustutkinto, jatkuva haku
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto,  
Kysy vapautuvia paikkoja syksyllä
 
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, 
VALMA
Haku 22.5.-24.7.2018
 
Lisätietoja: Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068,
anna.kuosmanen@osao.fi

PUDASJÄRVELLÄ VIRPINIEMEN LIIKUNTAOPISTON 
JÄRJESTÄMÄNÄ 

Urheiluseuran huoltaja -starttikoulutus
11.9.–24.9.2018, kesto 16 tuntia. Lisätietoja:  
Matti Ländén, p. 044 703 7995, matti.landen@osao.fi
 
Senior Personal trainer -koulutus
Monimuotokoulutuksena 5.10.2018-3.5.2019. Koulu-
tuksen laajuus 9 op. Haku päättyy 10.9.2018. Lisätietoja: 
Matti Ländén, p. 044 703 7995, matti.landen@osao.fi ja 
Katri Virtanen, p. 044 717 0062, katri.virtanen@osao.fi.

 

TAIVALKOSKELLA

Elokuussa 2018 yksikössämme aloittavat seuraavat 
koulutusalat. Kysy vapaista opiskelupaikoista 6.8.2018 
jälkeen.
 
Metsäkoneenkuljettaja 
Metsäalan perustutkinto
 
Maarakennuskoneenkuljettaja
Rakennusalan perustutkinto
 
Kaivosmies
Kaivosalan perustutkinto
 
Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 
Kuljetusalan ammattitutkinto
Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala
 
Lisätietoja: opinto-ohjaaja, p. 040 542 4494

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta osoit-
teessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

OSAO Ovi on Oulun seudun ammattiopiston hakijapal-
velu, josta saat OSAOon hakemiseen liittyvää ohjausta ja 
neuvontaa: p. 040 8266 060, www.osao.fi/ovi

Alkavaa koulutusta OSAOssa
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

TIETOKONEIDEN 
ASENNUKSET, 

PÄIVITYKSET ja HUOLTO
Ma-pe klo 8-16.

IT-lähituki 
Pudasjärvellä

Nova Empiria
Puh. 041 712 4821
www.empiria.fi

IT-TUKI JA TIETOKONE-
ASENNUKSET

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

KATSASTUS

Vaativaa kuntoutusta ja yksilövalmennusta
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Palveluhakemisto

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

PUDAS-
TORI

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VUOKRATTAVANA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

MYYDÄÄN

Toyota corollan kesärenkaat 
alkup.aluvanteet, 155/80R13 
Kleber.JAKO 4X100. P.040 525 
8496.

Mopo skootteri aj. 1500 km, h. 
400€. P. 040 846 2497.

Virkattu parisängyn peite, val-
koinen 6 säkeinen lanka + 2 
tyynyä. P. 040 846 2497.

Kesäpaikka Kuressa Iijoen 
rannalla. Mökki, aitta/varasto, 
kelkkatalli, rantasauna, savu-
sauna, sähkö- ja vesiliittymät. 
Hp. 45 000€. P. 040 5571 593.

Naisten mummomallinen pyörä 
28”. Miesten/pokien maasto-
pyörä 26”. P. 040 504 2814.

Ikkunoita 15 kpl, koko n. 
160x130. 5 kpl alumiini puitteil-
la. H. 100€. P. 040 561 0002.

OSTETAAN
Kiväärinhylsyjä kaliperi 9,3x62, 
p. 040 767 2198. 

Halutaan ostaa vanha HIRSI-
KEHIKKO. P. 050 917 7829.

Vuokrataan kolmio n. 75 m2 
keskustassa. P. 0400 384 118.

SEKALAISTA
Otetaan vastaan toimiva pölyn-
imuri. P. 040 504 2814.

Suojalinnan keinonurmikenttä vihitään käyttöön
Pudasjärven liikuntaolosuh-
teet sai suuren nousun vii-
me vuoden heinäkuussa 
valmistuneen Suojalinnan 
keinonurmikentän ansiosta. 
Keinonurmikenttä rakennet-
tiin osittain entisen jääkiek-
kokaukalo- /tenniskentän 
päälle. Samassa yhteydes-
sä jääkiekkokenttä/tennis-
kenttä siirrettiin hieman eri 
paikkaan. Jääkiekkokauka-
lo sai siinä yhteydessä hy-
vän perustan ja loistavat 
valot. Hankkeen kustannuk-
siin suurimman potin lait-
toi Pudasjärven kaupunki 
ja Aluehallintovirasto/ lii-
kuntapaikkojen rakentamis-
avustukset. 

Alue vihitään käyttöön 
torstaina 7.6 kello 18. Kau-
punki toivottaa kaikki terve-
tulleiksi Suojalinnalle.

Kentän pinnasta 
kehuja – valoja  
toivotaan
Keinonurmikentän pääkäyt-
täjä on jalkapalloseura FC 
Kurenpojat. Heidän puolel-
taan kehuja on kovasti tullut 
kentän pinnasta ja Kontio-
tuotteen lahjoittamista ko-
meista vaihtokatoksista. 

Kenttä on ollut kovas-
sa käytössä. Kurenpojilla on 
pelivuoroja joka arkipäiväl-
le. Lisäksi paljon yksittäisiä 
pelaajia ja harrasteporukoi-
ta käy vuorojen välissä sekä 
viikonloppuisin. Myös yksit-
täiset matkailijat ja lomailijat 
ovat käyneet kentällä teke-
mässä henkilökohtaisia har-
joituksia.

Talkoot kentän avaami-
seksi pidettiin huhtikuun 

lopulla. Pelivuorot alkoivat 
pyöriä 30.4. alkaen. Sitä en-
nen jo viikon verran oli ken-
tällä treenaamista.  

Käyttäjien taholta tulleen 
palautteen mukaan kentän 
rakennussuunnitelmissa oli 
valot, mutta jostain syystä 
ne jäivät rakennusvaihees-
sa pois. Kentän syyskäyttöä 
ajatellen valot olisivat ehdot-
tomasti tarpeen! Harjoitus-
vuorot päättyvät kello 20.30, 
mutta syksyllä tuohon ai-
kaan on jo niin pimeää, että 
vuoroja joudutaan ilman va-
loja aikaistamaan tai vaihta-
maan.

Kurenpojat on hakenut ja 
saanut Leader-hankerahoi-
tuksen kentän olosuhteiden 
parantamiseen ja monipuo-
listamiseen. Avustuksen tur-
vin hankitaan kesän aikana 
kentälle erilaisia harjoitus-
välineitä, kuten syöttöseiniä 
ja vapaapotkumuureja, jot-
ka tulevat olemaan kaikki-
en omaehtoisten harjoitteli-
joiden käytössä! Toki näitä 
hyödynnetään myös jouk-
kueharjoituksissa, joihin tila-
taan hankkeen turvin myös 
lisää harjoitteluvälineitä.

Kontiotuotteen rakenta-
mat ja lahjoittamat hienot 
hirsiset katokset vaihtope-
laajille kiinnittävät pelaajien 
ja katsojien huomion ja ovat 
saaneet kiitosta ja kehuja. 
Naulakot ja juomapulloko-
lot viimeistelevät katosten il-
meen. 

Toiveena olisi roska-as-
tioiden lisääminen kentän 
reunoille. Puhdas ja siisti 
kenttä on kaikkien etu. Ku-
renpoikien vuoroilla nuus-
ka ja tupakka ovat ehdot-

tomasti kielletty, mutta 
valitettavasti nuuskapusse-
ja on löytynyt Pudasjärven-
kin tekonurmelta. Kuren-
poikien puolesta toivotaan, 
että nuuskat ja tupakantum-
pit sekä muut roskat löytäi-
sivät tiensä roskiksiin, sil-

lä kentällä on paljon monen 
ikäisiä katsojia ja kentällä 
kulkee pikkulapsia konta-
tenkin. Roska-astioiden li-
sääminen voisi vähentää 
roskaamista.

Katsomoa on toivottu ja 
sellainen onkin kentän reu-

nalle tulossa. Iäkkäämmät 
katsojat ovat kevään aikana 
tuoneet omia retkijakkaroi-
ta, mutta nyt ne voi tulevai-
suudessa jättää kotiin.

Heimo Turunen, 
kuvat Teija Niemelä

Kesän ensimmäinen Suojalinnalla järjestetty Pohjois-Suomen piirin sarjaturnaus pelattiin 
26.5. P8- ikäluokan turnaukseen osallistui 15 joukkuetta, päivän aikana pelattiin 23 ottelua 
ja kentällä oli satapäin pelaajia sekä yleisöä.

FC Kurenpoikien miesten ensimmäinen kotipeli tekonurmikentällä pelattiin 5.5. AC Oulu/
Villan Poikia vastaan. Yleisön iloksi maavalliin on valmistumassa katsomot.

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata kalustettu 
kolmio tai pieni okt Pudasjär-
veltä kesäksi. P. 0400 422 287.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKIMitä tehdä? Minne mennä?

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

Paavo Ahosen Taidenäyttely 1.6.-8.7., Näyttely on avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 
14-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Luonnon keskellä” ja ”Matkamuistoja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luontokeskuksel-
la 5.6.-31.8. ti-la klo 10-16, 26.6. lähtien ti-su klo 10-16.
Luovuus on meissä kaikissa 4.6.-29.7. ma-pe 10-19. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuu-
limyllyntie 4.
Uulu esittää: alussa oli laulu pe 1.6. klo 14-15. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyl-
lyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntourheilu-
jaosto.
Pienkoneiden rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 4.6. klo 16-19. Karhupaja, Teollisuustie 
12.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin klo 18-20, 5.6., 12.6. ja 19.6. Järjestää Iijoen Tanssijat/
Pudasjärven NS
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 10.-16. 
Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Kyläneuvoston kokous ti 5.6. klo 18, Siuruan työväentalo (Moskova), Siuruantie 2941.
Työkeskuksen ja Osviitan yhteiset Kesämyyjäiset to 7.6. klo 10-14:30, Kauralantie 3.

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

PERINTEINEN KESÄTAPAHTUMA 
EERO RÄISÄSEN LUONA EETENISSÄ  

keskiviikkona 13.6.2018 kello 12.00.
Tarjoamme Eero Räisäsen taide-elämykset, kahvit, makkarat 

ja hyvää ohjelmaa. Tapahtuma ”nyyttikesti” periaatteella, 
jokainen tuo jotain tarjottavaa. 

Arpajaiset, johon toivotaan palkintoja.
Kurenalta lähtijät, soittakaa Paavolle puh. 0400 283 309, 

järjestetään kyyditys.
Tulossa teatteriretki Suomussalmelle 

NAVETTAMAISTERI näytökseen.

Yli-Kollajan 
Nuorisoseura ry:n

YLEINEN KOKOUS 
Tönöllä la 9.6.2018 klo 11.  

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! 

Puheenjohtaja 

SamanKylän
Väkeä

käsikirjoitus ja ohjaus: Janne Romppainen 
Tuotanto: Askan Ahertajat ry

• Askan Ahertajat ry • www.puolankainfo.fi

Kesäteatterissa  
kesällä 2018

Ensi-ilta  
pe 6.7. klo 18

Liput 14 €,  
ryhmälippu  
väh. 20 hlöä 12 €,  
lapset 5-12 v. 5 €,  
alle 5 v. ilmaiseksi

Lisätiedustelut ja lippu- 
 varaukset, puh. 040 865 0327.

su 8.7. klo 14
ti 10.7. klo 18
ke 11.7. klo 18
la 14.7. klo 14
su 15.7. klo 14
ti 17.7. klo 18
to 19.7. klo 18
su 22.7. klo 16
ti 24.7. klo 18
to 26.7. klo 18
la 28.7. klo 14

Taksi Piipponen Oy 
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

KESÄAJAN KUTSUJOUKKOLIIKENNE
TIISTAISIN (7.8.2018 saakka)

Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Pärjänsuo – Livo – Pudasjärvi 

TORSTAISIN (9.8.2018 saakka)
Kouva – Ruuhensuo – Rytinki – Metsälä – Pudasjärvi

Lähtö n. klo 9.00, meno-paluu, perillä n. 2-3h. 
Matkan hinta on linja-autotaksa.

KESKIVIIKKOISIN (voimassa toistaiseksi)
Asiointikuljetus Rytingin kauppaan Sarakylän Kyläseuran 

alueelta (2,50€/henk.). Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä 
päivänä klo 18.00 mennessä.

Pudasjärven Reumayhdistys 
järjestää kaikille avoimen 

retken Hossaa ja Suomussalmelle 
ke 13.6.2018.

Sitovat ilmoittautumiset Taimille to 7.6. mennessä  
puh. 040 530 6839. Lähtö linja-autoasemalta klo 9.

Matkan hinta EI-jäsenille 15 €.
Ruoka ja kahvi omakustanteinen.

TOIMINTAA LAPSILLE 
JA LAPSIPERHEILLE

• klo 10-12 leikkipuistotreffit, yhteinen leikki- ja tapaa-
mishetki lapsiperheille

• klo 12.30-14.30 ohjattua toimintaa kouluikäisille
• osallistuminen maksutonta
• omaa välipalaa tarvittaessa mukaan 
• mehu- ja keksitarjoilu, arvontaa
• vaihtuvaa ohjelmaa (mm. kivimaalausta, 

katuliidut, yhteisleikit, kasvomaalaus,  
Sulevi-maskotin vierailu, liikuntaleikit- ja pelit) 

ma-pe 11.-15.6.2018 klo 10-14.30 

TERVETULOA LEIKKIMÄÄN 
JA PELAAMAAN!

BONGAA OMA LEIKKIPAIKKASI TAI 
TULE TUTUSTUMAAN UUTEEN!
Maanantai 11.6. Rajamaanranta 
Tiistai 12.6. Lakarin koulu
Keskiviikko 13.6. Hirsikampus 
Torstai 14.6. Liikennepuisto
Perjantai 15.6. Laidunalueen puisto 
(sateen sattuessa toiminta Tuomas Sammelvuo-salissa)

PUDASJARVI.FI

YLEISÖTILAISUUS KURENALAN TAA-
JAMAN LIIKENNESUUNNITTELUSTA
Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja 
liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla.

Pudasjärven kaupunki on käynnistänyt Pohjois-Poh-
janmaan ELY- keskuksen luvalla maantielain mu-
kaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatien 20 sekä 
maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjeste-
lyistä Kurenalan kohdalla. Hankkeen liikennesuun-
nittelijana toimii Plaana OY ja maankäytön suunnit-
telijana Sweco Ympäristö Oy.
Liikennesuunnitteluun liittyvä yleisötilaisuus jär-
jestetään kaupungintalolla (Varsitie 7) 5.6.2018 klo 
17:00. Tilaisuudessa esitellään tehtyjä suunnitel-
maluonnoksia ja kartoitetaan mielipiteitä.

Kaupunginhallitus

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja pituus 
(todistajien 2 kpl nimet mukaan),  pyyntipaikka, 
pyyntitapa ja mielellään  kuva mukaan (ei pakollinen). 
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Lisätietoja numerosta 
0400 122 696 Jussi Timonen-Nissi

Kesä lähestyy ja lasten kalakilpailu myös.  
Pudasjärven kylän osakaskunta 

järjestää taas kisan.

kalakilpailun
Kilpailuaika: 1.6.-31.8.2018
Kilpailualue koko Pudasjärven pitäjän alue.
Kalastusväline vapaa.
Kaikki kalat käy.

Palkintona 
lahjakortit ja kaikille 

jotain pientä

Kilpailusarjat 
0-10v ja 10-16v

Tiedot kaloista osoitteeseen: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, 
Jussi Timonen-Nissi Jalastie 13, 96460 Rovaniemi tai 
sähköpostilla: jussi.timonen-nissi@polkky.fi

Kiitokset Syötteen tanssiharrastajille, että 
saatiin laadukasta tanssin opetusta Kimmon ja Marikan johdolla.

Opimme viikonlopun aikana enemmän, kuin monen talven 
aikana.

Herää kysymys mitä tästä opimme. 

Nimim. Mukana ollut.

Kiitokset

Lukijan kynästä

Ala-Livon Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

to 14.6.2018 klo 18 Esko Törmäsellä. 
Esillä sääntömääräiset asiat.  

Tervetuloa! Hallitus

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 
ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Pe 1.6.

ÄSSÄT

Tervetuloa!

Lippu 12 €

La 2.6.

Lippu 23 €, sis. ep. Ennakkolippu 18€ 1.6. saakka

OG ULLA MAIJA

Karaoke ja wintti 5€

Esiintyy noin klo 01.00
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Pudasjärveltä 
voimistelun 

suurtapahtumaan
Pudasjärven Urheili-
joiden voimistelujaos-
to on mukana voimiste-
lun suurtapahtumassa 7. 
– 10.6. Turussa. Voimiste-
lun Suomi Gymnaestrada 
on kesän suurin voimiste-
lutapahtuma, ja se kerää 
Turkuun 10 000 voimis-
telijaa esiintymään, kil-
pailemaan ja nauttimaan 
mukavasta yhdessäolos-
ta. Suomi Gymnaestra-
da jatkaa voimistelun 
suurtapahtumien pitkää 
perinnettä modernilla 
tavalla. Tällä kertaa ta-
pahtuman yhteyteen on 
järjestetty poikkeukselli-
sen paljon näkemistä, ko-
kemista ja tekemistä ihan 
kaikille Turussa tapah-
tuma-aikana oleskelevil-
le. Kupittaanpuistossa 
pääsee muun muassa ko-
keilemaan yli 20 eri lii-
kuntalajia, testaamaan 
Powergym-kuntohaastet-
ta, nauttimaan eturivin 
artistien esityksistä ja tie-
tysti nauttimaan voimis-
telusta sen kaikissa muo-
doissa.

Voimistelun Suomi 
Gymnaestradassa näh-

dään satoja voimisteluesi-
tyksiä, ja muutamaa näy-
töstä pääsee seuraamaan 
myös television välityk-
sellä. YLE TV2 esittää Mi-
kään ei mun hulluuttani 
muuta -näytöksen perjan-
taina 8.6. ja Rock, rau-
ha ja rakkaus -näytöksen 
lauantaina 9.6.. Koko ta-
pahtuma huipentuu sun-
nuntaina 10.6. kello 13.30 
alkavaan Tunne liike -ni-
miseen päätösjuhlaa, jos-
sa samaan aikaan Veritas 
Stadionin nurmella voi-
mistelee parhaimmillaan 
4500 voimistelijaa yhtä ai-
kaa. YLE TV2 esittää Tun-
ne liike -näytöksen suora-
na lähetyksenä.

Pudasjärven Urheili-
joiden voimistelujaostos-
ta lähtee Suomi Gymna-
estradaan 12 voimistelijan 
iloinen joukko. Osallis-
tumme Energian ympä-
röimä, Elämän voima ja 
Salainen labyrintti -kent-
täohjelmiin. Matkustam-
me Turkuun lentäen ja 
majoitumme koulumajoi-
tuksessa.

Jaana Valkola 

Kävelen vanhalle kyläkoululle.
Olen jo varhain aamulla kietaissut huivin päähäni.
Pukenut ylleni läningin, valkean puseron ja esiliinan.
Koivun oksat ovat tonkassa koristamassa koulun 
sisäänkäyntiä. 
Kevätjuhlaa kylän koululaiset ja vanhemmat ovat 
tulleet viettämään.

Katselen ympärilleni. Hevoset on laitettu koulun 
taakse aitaukseen odottamaan juhlavieraita. 
Osa juhlavieraista on ulkona.

Pojilla on yllään pussihousut ja valkeat paidat.
Tytöt ovat laittaneet ylleen läningit ja valkoiset esiliinat.
Hiukset ovat kauniisti nutturalla.

Koulun pihalla suomen lippu liehuu salossa. 
”Jo joutui armas aika” laulu kajahtaa koulun sisältä ja ulkoa. 

Kahvi tuoksuu pihalla. Emäntä on keittänyt kahvin hällällä. 
Apulainen kantaa pihalle kahvipannua pöytään, jossa on 
valkea liina ja kahvikupit. Pöydällä on emaliastiassa 
Hanna-tädin kakkuja ja maljakossa koivunoksia. 
Lämmin lounatuuli ja aurinko ovat tuomassa 
ikimuistoista juhlan tunnelmaa.
Juhlavieraat ovat iloisia ja onnellisia kevätjuhlassa.

Leppoisia kesälomapäiviä koululaisille ja opettajille!
Lämpöiset kesä terveiset kaikille!

Anna-Riikka Huhta

Kevätjuhlatun-
nelmaa menneiltä 

ajoilta

Oulu-Koillismaan pelas-
tustoimialueella on erittäin 
korkea metsäpalon sytty-
misriski. Metsäpaloindeksi 
lähestyy asteikon maksimi-
arvoa koko pelastustoimialu-
eella. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että metsät 
ovat niin kuivia, että suurpa-
lon mahdollisuuden toden-
näköisyys on kasvanut mer-
kittävästi. Suurpalon riskiä 
kasvattaa tuulinen sää. 

Oulu-Koillismaan pelas-

tuslaitos on käyttänyt pelas-
tuslain mukaista mahdolli-
suutta kieltää avotulen teko, 
mukaan lukien pelastuslain 
tarkoittamat metsänhoidolli-
set ja muut kulotukset. Kielto 
astuu voimaan 30.5. ja koskee 
koko pelastustoimialuetta. 
Pelastustoimialueen kuntia 
ovat mm. Pudasjärvi. 

Avotulella tarkoitetaan 
nuotiota ja muuta vastaavaa 
tulen käyttöä, josta tulen on 
mahdollista päästä irti maa-

pohjan tai kipinöinnin kaut-
ta. Pelastuslain tarkoittamak-
si avotuleksi luetaan myös 
kevytrakenteiset kupugril-
lit ja maapohjalle asetetta-
vat kertakäyttögrillit. Kielto 
on voimassa 4.6. saakka, el-
lei kieltoa pureta aikaisem-
min pelastusviranomaisen 
toimesta. 

Pelastuslaitos kehottaa li-
säksi välttämään kaikkea 
maastossa ja metsämaan lä-
heisyydessä tehtävää työtä, 

josta voi aiheutua kipinöin-
tiä. Tällaisia ovat esimerkik-
si hakkuuaukioiden maan-
muokkaus, tien pientareiden 
koneellinen niittäminen ja 
turpeen nosto kivisillä turve-
tuotantoalueilla. Korostam-
me toiminnanharjoittajan la-
kisääteistä vastuuta ehkäistä 
tulipaloja ja muita onnetto-
muuksia.

Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos 

Alueellinen tulentekokielto

´

Pudasjärven Näyttämön kesäteatteri esittää komedian:

käsikirjoitus: Sakari Pipatti
ohjaus: Senja Latvala

Ensiilta la 30.6. klo 15.00
muut esitykset:
su 1.7. klo 13.00 ja 16.00
ke 4.7. klo 18.00
la 7.7. klo 15.00
su 8.7. klo 13.00 ja 16.00
ke 11.7. klo 18.00
la 14.7. klo 15.00
Liput:
12€ aikuiset

8€ lapset
10€ näyttämön jäsenet
10€ opiskelijat/työttömät/eläkeläiset
Lisätiedot ja lippuvaraukset: puh.044 974 5195

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry.

ESITYKSET KOSKENHOVILLA
Koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

TERVETULOA!

Perinteikäs Askanmäen ke-
säteatteri Puolangalla tar-
joilee tulevana kesänä näh-
täväksi uutuusnäytelmän 
Saman kylän väkeä. Ensi-
iltaa juhlitaan perjantaina 
6.7., minkä jälkeen näytökset 
pyörivät tiiviisti heinäkuun 
aikana.

Vauhdikkaassa ja absur-
dejakin käänteitä saavassa 
komediassa tavataan väkeä 
naapurinmiehistä supertäh-
tiin. Esitys sisältää menoa, 
huumoria ja laulua, mut-
ta sen mukana pohditaan 

myös suuria kysymyksiä: 
itsenäisyyttä, unelmien ta-
voittelua ja itsensä tarpeel-
liseksi kokemisen tärkeyt-
tä. Olemmeko lopulta kaikki 
saman kylän väkeä, seinistä 
ja rajoista riippumatta?

Näytelmän on ohjan-
nut ja käsikirjoittanut Janne 
Romppainen. Näyttelijäpo-
rukka koostuu pääosin tu-
tuista kasvoista, joiden mu-
kana yleisö on saanut nauraa 
jo useina kesinä. Myös tai-
dokkaasti toteutettu elävä 
musiikki ja tutut kappaleet 

Saman kylän väkeä Askanmäessä

PERÄKÄRRYKIRPPIS 
la 16.6.2018 klo 10.00-13.00

ERVASTIN KAUPAN PIHALLA
Paikkamaksu 5€ ilmoituskulujen kattamiseksi.

Arvanmyyntiä kirpputorin ajan ja 
Koivikon kesäkahvila myös avoinna, 

josta saa kahvia ja maukkaita leivonnaisia.

Järj. Ervastin kyläyhdistys

Paikkavaraus: 
Aira Ervasti 040 507 2948 

to 14.6. mennessä. 
Seuraava kirppis järjestetään la 4.8.

TERVETULOA!

TaeKwon-Do:n 
KESÄKURSSI

TERVETULOA MUKAAN LIIKKUMAAN!

Kollajanniemen Kyläyhdistys ry

alkaa Tuomas Sammelvuo salissa 
7.6.-31.8. torstaisin klo 17.30-19.00. 

Kurssin hinta 15€/hlö. 
Tule tutustumaan Korealaiseen itsepuolustuslajiin.

Kesäkurssin jälkeen mahdollisuus jatkaa 
syksyllä peruskurssilla. 

Jatkokurssilaisille vuoro heti kesäkurssin jälkeen 
klo 19.00-20.30.

Juustolassa koko kesän!

Lisätietoja: Mika Haapakoski 040 587 4534

ROMUNKERÄYS
Lisätietoja: Antti 040 545 2509, Aki 040 820 2575

kuuluvat erottamattomana 
osana Askanmäen kesäteat-
teriin tänäkin vuonna.

Janne Romppainen

Kuva kyläläisten eskaloituneesta tilanteesta, jossa rooleis-
sa olevat näyttelijät Hilkka Oikarinen ja Aarne Kehänen ot-
tavat mittaa toisistaan. Kuva Santeri Rahkamaa. 
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PUUTARHAPÄIVÄT MA 4.6.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Puutarhapäivänä paikalla STIGA tehtaan edustaja Tero Haavisto. Tervetuloa tutustumaan laajaan puutarhakone valikoimaamme!

COMBI 48
●  140cc moottori
● leikkuumenetelmät keräys, 

Multiclip ja taaksepuhallus
● leikkuuleveys 46 cm
● keruusäiliö 60 litraa

279€

AJOLEIKKUREILLE TOIMITUS 
KASATTUNA JA KOEKÄYTETTYNÄ 
VELOITUKSETTA PUDASJÄRVEN 

ALUEELLE!
ROBOTTILEIKKURIEN TOIMITUS 

MYÖS ASENNETTUNA!

MAKKARA-
TARJOILU 

400 
ENSIMMÄISELLE!

Liikkeemme avoinna:
ma-pe 9-17, la 9-13

SAUVAOHJATTAVA 
AJOLEIKKURI
●  Kawasaki FR 691
● 726 cm3 / 2 sylinteriä
● 16,5 kw
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Hitsattu leikkuulaite
● Leikkuuleveys 132 cm

● Nopeus 11,3 km/ h !

ZT  5123 T

6150€
tai Aktiivirahalla 
620€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 6230€

+ 95 COMBI EL QF 
LEIKKUULAITE
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 3130 
AVS moottori

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeuden säätö

● Leikkuuleveys 95 cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

3090€
tai Aktiivirahalla 
314€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 3170€

PARK 220
UUTUUS!

TORNADO 2098
●  Stiga 7250 moottori
● 352cc ja 6,5kW
● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 

98cm
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / 
multiclip

● Leikkuulaitteen  
pesuliittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona  
akkulaturi

1495€
tai Aktiivirahalla 
154,50€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 1575€

TF 325 

●  Briggs & Stratton
● 163 cm3 / 3,3 kW
● vaihteet 2 + 1
● työleveys 60 cm
● työsyvyys 30 cm

690€

TF 225 

●  RATO
● 179 cm3 / 3,5 kW
● vaihteet 1 + 1
● työleveys 60 cm
● työsyvyys 25 cm

590€

●  Hiljainen
● Automaattinen lataus
● Varashälyytin
● Leikkuuleveys 22 cm
● Makksimileikkuuala 

1000 m3

● Työalueen maksimi-
kaltevuus 22o

● Leikkuujärjestelmä 
3 mattoveitsimäistä 
nivellettyä terää

310 ROBOTTIRUOHON-
LEIKKURI

AUTOMOWER

1695€
tai Aktiivirahalla 
174,50€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 1775€

420 ROBOTTIRUOHON-
LEIKKURI
●  Hiljainen
● Automaattinen lataus
● Sääajastin
● Varashälyytin
● Leikkuuleveys 24 cm
● Maksimi leikkuuala 

2200 m3

● Työalueen maksimikal-
tevuus 24o

● Leikkuujärjestelmä 
3 mattoveitsimäistä 
nivellettyä terää

AUTOMOWER

2450€

+ COMBI 94 LEIKKUULAITE 
●  Briggs & Stratton Intek 

V – Twin
● 656 cm3 / 12,8 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Takarunko - ohjaus
● Leikkuuleveys 94 cm
● Automaattinen 
 leikkuuterien 

 kytkentä 
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / 
 taaksepuhallus

R 214 TC

4290€
tai Aktiivirahalla 
434€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 4370€

ESTATE 3098 H 
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 4165 
AVS moottori

● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Leikkuuleveys 98 

cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip
● Leikkuulaitteen 

pesuliittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona  
akkulaturi ja puskuri

2590€
tai Aktiivirahalla 
264€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 2670€

+ COMBI 94 LEIKKUULAITE
●  Briggs & Stratton 

Intek 3125
● 344 cm3 / 
 6,7 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Takarunko – ohjaus
● Leikkuuleveys 94 

cm

R 213 C

3890€
tai Aktiivirahalla 
394€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 3970€

● Automaattinen leikkuu-
terien kytkentä

● Leikkuumenetelmä mul-
ticlip / taaksepuhallus

KÄYTTÖOPASTUS 
TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ! 

●  Briggs & Stratton
● 163 cm3 / 3,3kW
● vaihteet 1 + 1
● työleveys 75 cm
● työsyvyys 26 cm

690€

SRC 775 RB 

TORNADO 3098 H
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 4165 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / mul-
ticlip

● Leikkuulaitteen pesu-
liittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona 
akkulaturi

1995€
tai Aktiivirahalla 
204,50€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 2075€

RAJOITETTU ERÄ!

RAJOITETTU ERÄ!

AUTOMOWER 420:N 
OSTAJALLE  HUSQVARNA 

115IL AKKUTRIMMERI  
KAUPAN PÄÄLLE! Edun arvo 305€!

DINO 47 
●  100 cc – moottori
● sivullepuhaltava
● teräsrunko
● kuulalaakeroidut 

pyörät
● leikkuuleveys 45 cm

185€

MULTICLIP 47 BLUE
●  100 cc – moottori
● Multiclip-leikkuumene-

telmä

● leikkuuleveys 45 cm

229€

MULTICLIP 47 Q B
●  Brigss & Stratton 450 

E 125cc moottori
● leikkuumenetelmät 

Multiclip ja Sivullepu-

haltava
● leikkuuleveys 45 cm

299€

COMBI 48 SE B
●  Brigss & Stratton 

575 IS Instart 150cc 
moottori

● Instart -  sähköstartti
● vetävä
● leikkuumenetelmät 

keräys, Multiclip ja 
taaksepuhallus

● leikkuuleveys 46 cm
● keruusäiliö 60 litraa

399€

Kuva viitteellinen

MULTICLIP 47 AE 
●  akun jännite 80 V
● akun kapasiteetti 4 Ah
● leiikkuumenetelmä silppuava
● keskitetty korkeudensäätö
● teräsrunko
● leikkuala yhdellä latauksella n. 

800 m2 !!!
● akun latausaika n. 60 min

620€

tai Aktiivirahalla 
250€ / kk. 
Luottoaika 10 kk. 
Luottohinta 2530€

PUUTARHAJYRSIN

PUUTARHAJYRSIN

PUUTARHAJYRSIN    

HB 445.2 
PUUTARHAJYRSIN 
●  B&S Serie 450 E 

OHV
● 1,7 KW / 2,3 hv

● vaihteet 1 +  1
● työleveys 45cm

690€

145€

SGT 24 AE 
AKKUTRIMMERI
●  akun jännite 24V
● akun kapasiteetti 

4.0 Ah
● leikkuuleveys 25 

– 30 cm
● automaattinen 

siimansyöttö
● siiman vahvuus 

1,6mm
● työskentelyaika n. 

25 min

FSA 45 
AKKUTRIMMERI
●  akun jännite 18 V
● akun kapasiteetti 
 2.0 A
● PolyCut leikkuuterät

● työskentelyaika n. 15 
min

139€
FS 50 C – E L

●  27,2cc / 0,8 kW
● 4,6 kg
● ErgoStart käynnis-

tyslaiteen ansiosta 
todella helppo käyn-
nistää!

● Uskomattoman 
helppo siiman lisäys 

siimapäähän!
● Lisävarusteena  

olkahihna ja kolmella 
muoviterällä varus-
tettu leikkuupää!

269€

DUNLOP 
KUMI-
SAAPPAAT 

RAIVAUS-
SAHANTERÄ 10€
200 mm x 20 mm 

HETI VARASTOSSA RUNSAS VALIKOIMA AJETTAVIA 
RUOHONLEIKKUREITA, PUUTARHAJYRSIMIÄ, 

AKKUKÄYTTÖISIÄ RUOHONLEIKKUREITA, POLTTO-
MOOTTORI RUOHONLEIKKUREITA SEKÄ AKKU- JA 
POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISIÄ KÄSITYÖKALUJA!

AKKURUOHONLEIKKURI

15€

ÖLJYNVAIHTOPUMPPU + 
RUOHONLEIK-
KURIN ÖLJY 
0,6 litraa 

15€pari
RAJOITETTU ERÄ!


