
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI -lehti nro 26, pe 29.6.2018 ilmestyy PUDASJÄRVEN MARKKINAT lehtenä yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry:n kanssa

Pudasjärven markkinat pe-la 6.-7.7.2018

Tommi Niskanen

Katja Hänninen

Markkinapäivinä pudasjärveläisissä 
yrityksissä monenlaisia markkinatarjouksia

 - kannattaa poiketa!

Arpoja myynnissä etukäteen pudasjärvisissä liikkeissä. 
Arpoja myytävänä myös markkinoilla. Arvan hinta 5 €.

PERJANTAI 6.7.
Klo 9.00 Markkinatori avataan, juontajat Pentti Kaukonen, Aune Ekdahl 
9.15 Markkinoiden avaus, Tommi Niskanen Pudasjärven Yrittäjät, puheenjohtaja 
9.30 Kaupungin tervehdys Tomi Timonen, kaupunginjohtaja 
10.00 Kasakkatanssiesitys Artanian
10.30 Myyjähaastattelua + taustamusiikkia
11.00 Markkinapuhe, Marisanna Jarva kansanedustaja 
11.15 Haastatteluja + markkinamusiikkia
12.00 Markkinapuhe, Katja Hänninen, kansanedustaja
12.30 Kasakkatanssiesitys Artanian
13.00 Haastatteluja + markkinamusiikkia
14.30 Puhe Lauri Mikkonen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, hallituksen jäsen
15.00 Kasakkatanssiesitys Artanian
15.30  Haastatteluja + markkinamusiikkia
18.00 Markkinatori sulkeutuu

LAUANTAI 7.7.
Klo 9.00 Markkinatori avataan 
 Kenttäkuulutuksia, juontajat Pentti Kaukonen, Aune Ekdahl
 Markkinamusiikkia, Suopunki-orkesteri 
10.00  Seurakunnan tervehdys, Timo Liikanen, kirkkoherra
 Markkinamusiikkia, Suopunki-orkesteri
11.00 Jussi Riikonen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, puheenjohtaja 
 Markkinamusiikkia, Suopunki-orkesteri
12.00 Markkinapuhe, Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjät, toimitusjohtaja 
 Markkinamusiikkia, Suopunki-orkesteri
13.00 Pudasjärven merkkihenkilön julkistaminen 
14.00 Puhe, Mari Kälkäjä Pudasjärven kaupunginvaltuusto, puheenjohtaja 
15.00 Arvonnat, markkina-arvat, muut arvonnat
16.00 Markkinat päättyvät

Aune Ekdahl

Tomi Timonen

Marisanna Jarva

37.37.
PUDASJÄRVENPUDASJÄRVEN

MARKKINATMARKKINAT
Pudasjärven Yrittäjät ry:n julkaisu 2018

Pentti Kaukonen

Arpojen myyntiä markkinoilla

MUITA 
TAPAHTUMIA:

Pe 6.7. klo 13 
PUDAS-KONE Oy:n 

perinteinen 
markkinahuutokauppa 

markkinatorin vieressä 
Pudas-Koneen varastolla.

YRITTÄ JIEN MARKKINA-ARVAT MYYNNISSÄ .

ILMAINEN 
PÄÄSY! 

Lauri Mikkonen

Timo Liikanen

Jussi Riikonen

Mikael Pentikäinen 

Mari Kälkäjä 

Markkinamusiikkia, Suopunki-orkesteri Kasakkatanssiesitys Artanian

PALKINTOINA: GRILLIKOTA + LISÄETUPAKETTI, 
PE-MUOVIKYLPYTYNNYRI, 
LASIKUITUVENE voittojen kokonaisarvo 6014€.

Pe ja la 6.-7.7. klo 12-13
hirsipääkaupunkikiertoajelu  

hirsipääkaupunkikiertoajelu alkaen ja 
päättyen kaupungintalolta. 

Kesäteatteri näytännöt  
Koskenhovi la 7.7. klo 15, 

su 8.7. klo 13 ja 16.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Satakielen laulu 
-konsertti kirkossa 

– tuotto 
hyväntekeväisyyteen

Maailmankuulu urkumaest-
ro Kalevi Kiviniemi kon-
sertoi Pudasjärven kirkossa 
yhdessä kirkkoherra Timo 
Liikasen kanssa ”Satakielen 
laulu” -konsertissa tiistaina 
3.7.

Urkutaiteilija Kalevi Kivi-
niemi on juuri konsertoinut 
useissa maailman merkittä-
vimmistä konserttipaikoista, 
kuten Pariisin Notre Dames-
sa, Leipzigin Gewandhau-
sissa, Moskovan Tšaikovski-
salissaja Korean Sejong Art 
Centerissä Soulissa. Euroo-
pan lisäksi hän on konser-
toinut mm. USA:ssa, Kana-
dassa, Venäjällä, Aasiassa, 
Australiassa ja Filippiineillä. 

Kiviniemi on julkaissut 
yli 160 levyä ja saanut lukui-
sia musiikki- ja levypalkin-
toja niin Suomessa kuin ul-
komailla. Vuonna 2009 hän 
vastaanotti maamme mer-
kittävimmän musiikkipal-
kinnon, Säveltaiteen valtion-
palkinnon. 

Pudasjärven konsertti on 
osa urkumaestron 60-vuotis-
kiertuetta. Viikon sisällä hän 
konsertoi lisäksi Lapualla, 
Taivalkoskella, Limingassa 
sekä Haukiputaalla. Pudas-
järven konsertissa Kivinie-
mi soittaa mm. ranskalaisen 
Corretten sävellyksen Sata-
kieli sekä muita lintuaiheisia 
sävellyksiä 1200- ja 1500-lu-
vuilta. Konsertissa kuullaan 
myös amerikkalaisen Ry-
derin (1800-l.) sävellys Uk-
kosmyrsky, jossa linnut jou-
tuvat myrskyyn - teos on 
erikoisimpia uruille kirjoitet-
tuja sävellyksiä. Kirkkoherra 
Timo Liikanen esittää mm. 
J.S. Bachin teoksia. Konser-
tin tuotto ohjataan hyvänte-
keväisyyteen paikkakunnan 
vähävaraisten perheiden tu-
kemiseen seurakunnan dia-
koniatyön kautta. Vastaavan 
hyväntekeväisyyskonsertin 
Kalevi Kiviniemi on toteut-
tanut Timo Liikasen kanssa 
vuonna 2015 Tyrnävällä. HT

Pudasjärven kirkossa pidettävän konsertin yhteydes-
sä on mahdollisuus ostaa Kalevi Kiviniemen levyjä. 

Messu kirkossa su 1.7. kello 10, toimittaa Ari Kokko-
nen, kanttorina Anna-Kaisa Ollikainen. Taksi seurakun-
takodilta kirkkoon lähtee kello 9.30, ei omavastuuta.

Hyväntekeväisyyskonsertti kirkossa ti 3.7. klelo 18, 
Kalevi Kiviniemi ja Timo Liikanen, urut. Vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu 10 €, ohjelmatuotto menee suoraan vä-
hävaraisten perheiden tukemiseen seurakunnan dia-
koniatyön kautta.

Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla 25.6.-3.8. ma-pe 
kello 11-17.

Nuotioillat: seurakunta järjestää heinä-elokuussa 
nuotioiltoja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 29 
(ma-to), vk 30 (ma-to), vk 31 (ma-to) ja vk 32 (ma-to). 
Nuotioillan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoher-
ranvirastosta 08 882 3100.

Kastettu: Iisak Ossian Kosamo.

Haudattu: Eeva Katariina Siivikko 89 v.

Kesän toinen rippikoululeiri
Pudasjärven seurakunnan 
tämän kesän toinen rippi-
koululeiri pidettiin Hiltu-
rannassa ennen juhannus-
ta. Kaikkiaan rippikoulua 
oli käyty jo talvella kuuden 
kuukauden aikana ja kerät-
ty merkintöjä mm. messui-
hin ym. seurakunnan toi-
mintoihin osallistumisista. 
Konfirmaatiomessua vietet-

tiin sunnuntaina 17.6. Kon-
firmoitavana oli 13 nuorta. 

-Konfirmaatio on kasvun 
juhla nuorille ja ilon juhla 
seurakunnalle, totesi saar-
nassaan konfirmaatiomes-
sun toimittanut vt. seura-
kuntapastori Ari Kokkonen. 

Hän kertoi, että leirillä 
tehtiin ryhmätöitä, oli leik-
kejä ja pelejä sekä opeteltiin 

Jeesuksen elämän ihmetöitä 
ja opetuksia. 

Hän kehotti perheitä ja 
kummeja olemaan nuor-
ten tukena. Esirukouksis-
sa kuultiin nuorten itsensä 
sinne esittämiä rukousaihei-
ta, joissa kiitettiin kodista ja 
heistä jotka välittävät. Mo-
poakin toivottiin ja turval-
lisuutta liikenteessä. Toi-

vottiin myös kauniiden 
unelmien toteutumista ja 
että lähipiirissä voitaisiin 
olla ihmisiksi. 

Yhteisenä lauluna altta-
rilla laulettiin työntekijöiden 
ja isoisten kanssa ”Taas yl-
lämme aurinko saa”. HT

Sunnuntain 17.6. konfirmoitiin 13 rippikoululaista.

Apostolien jäljissä
Seurakunnan perustehtävä on julistaa 
evankeliumia, ilmoitusta Jumalan töistä. 
Apostolien päivänä muistelemme kaik-
kia julistajia, apostoleita. Jeesus kutsui 
aikanaan julistajan, apostolin tehtävään 
kaksitoista miestä. Kutsu oli yksinkertai-
nen: Seuraa minua. Aikanaan alakoulus-
sa opettelimme ulkoa apostolien nimet. 
Mm. Pietari, Johannes, Andreas, Jaakob ja 
Johannes tulevat helpoimmin mieleen. 
Myös Jeesuksen kavaltaja Juudas Iskari-
ot sai kutsun. Monet noista miehistä oli-
vat kalastajia, siis ammattimiehiä. Jeesus 
antoi jokaiselle henkilökohtaisesti teh-
tävän julistaa, ja hän sanoi: ”Älä pelkää. 
Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.” 
He vetivät veneet maihin ja jättäen kai-
ken lähtivät seuraamaan Jeesusta (Luuk. 
5:11).

Kaksitoista apostolia olivat ihan ta-
vallisia, inhimillisiä, erehtyväisiä ja erilai-
silla luonteilla varustettuja ihmisiä. He 
eivät siis olleet muita viisaampia tai pa-

rempia ihmisiä, eivätkä myöskään mui-
ta parempia kristittyjä. Apostolit kul-
kivat lähetettyinä ja yleensä kaksittain. 
Matkustaminen tapahtui tuohon aikaan 
luonnollisesti jalkamiehenä. Mihin lienee 
nykyään jäänyt sanonta, apostolinkyyti?

Apostolien työväline oli raamattu. Ju-
mala ilmoittaa itsestään erityisesti py-
hässä sanassaan raamatussa. Jumalan il-
moitusta näemme myös luonnossa, nyt 
keskikesällä. Virressä laulamme: ”Hän 
säät ja ilmat säätää”. Myös kansojen 
sekä yksittäisen ihmisen elämän kohta-
lot ovat samaa ilmoitusta. 

Kristuksen käskystä työ jatkuu vielä 
maailmassa hänen seurakunnassaan. Ny-
kyäänkin jokainen kristitty Pyhän Hen-
gen voimasta julistaa omalla ajallaan 
Jumalan ilmoitusta apostolien tapaan, in-
himillisenä, erehtyvänä ja vieläpä omal-
la luontovarustuksella varustettuna. 
Tärkeää on, että julistettava ilmoitus, Ju-
malan sana on täydellinen ja muuttuma-

ton. Evankeliumin ydin on edelleen kaik-
kien syntien anteeksiantamus Jeesuksen 
ansion tähden. Evankeliumia on julistet-
tu läpi sukupolvien. 

Ensi sunnuntain virressä laulamme:
 Myös isämme uskoivat ennen 

 ja kylvivät, leikkasivat.
 Me saarnaamme aikojen mennen 

 kuin isämme saarnasivat:
 ”On täyttynyt aika, sen soi Jumala, 

 on lähellä Kristuksen valtakunta.
 Siis kääntykää, nöyrtykää parannuk- 

 seen ja suostukaa armahdukseen.”
VK 178:5

Jukka Jaakkola 
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JOKA KOTIIN
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  PUDASJÄRVEN 

MARKKINAT pe-la 6.-7.7.2018

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI

Tarjous koskee uusia aurinkolasi- tai silmälasitilauksia, kun
ostat kehykset ja linssit, eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin.
Kaikille optikon yksilöllinen näöntutkimus 0 € (norm. 35 €),
ei koske piilolinssitutkimusta. Tarjous voimassa 29.7.2018 asti.

TA I S O I TA 0 8 822 41 6. PUDASJÄRVI, TORITIE 1 

15 000 
kappaleen erä

MERKKI- 
KEHYKSIÄ

Alensimme  

lisää!

LISÄKSI KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN -70  %

 MERKKI- 
AURINKOLASEJA

50 %
jopa

ÄLÄ KÄRSI NIVELRIKOSTA 

TURHAAN!  SOITA 044 9786084!

Yksi pistos voi lievittää 

kipua jopa vuoden!

Lääkäriasema

Kauppatie 1 L 3, 93100 

Pudasjärvi 

www.medipudas.fi

Kela-kyydit 1.7. alkaen:

0800 93150
***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

TARHA TÄYNNÄ TARJOUKSIA! 

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

AVOINNA: 
MA-PE 9-18, LA 10-16, 

SU 12-16 
www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!

Tervetuloa kukkaloistoon!

VALTAVAT VALIKOIMAT 
ISOJA KESÄKUKKIA 20,-/4 kpl
(pelargonia, lumihiutale, verenpisara, 

riippupetunia, miljoonakello yms.)

Myös pikkukukkatarjouksia! 
RUNSAASTI UPEITA  

KESÄKUKKA-AMPPELEITA! 

MONIVUOTISET KUKAT 
OTA 5 MAKSA 4
OMENAPUUT 

25,-/kpl

HERUKKAPENSAAT 
30,-/4 kpl

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Varaa 

aika!

Tervetuloa tutustumaan 
uudistuneeseen liikkeeseen

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Liike täynnä hurjia tarjouksia... mm.

Aurinko-
laseja -50%

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Optikon näöntarkastus 0€
Kaikkien ke 20.6. mennessä näöntarkastuksessa 

käyneiden kesken arvonta on suoritettu ja 
voittaja on Sini-Tuulia Pahkala! Onnea voittajalle!

Lääkäriajat: ke 18.7. ke 25.7. ja ke 1.8. 

Silmälasien ostajalle
POLAROIDUT

aurinkolasit kaupan päälle!

Ennennäkemätön silmälasitarjous!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550 100

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Väreinä sininen ja lime.
Kestävä kokoontaittuva retkituoli Oxford 

kankaalla ja teräs jaloilla. Käyttäjän 
paino max 100 kg. Teräsjalat paksuus 

15/16x0,8mm. Kahdella lasinpidikkeellä.

KING CAMP 
KOKOONTAITTUVA 

RETKITUOLI 

Hyttysovi Ötökkä on helppo asentaa oveen 
kuin oveen, jonka maksimikoko on 100 x 215 
cm. Ovi voidaan asentaa joko ulko- tai sisä-
puolelle. Kätisyys vaihdettavissa. Oviverhon 

raamit ovat valkoiset ja verkko harmaa.

HYTTYSOVI ÖTÖKKÄ 
100 x 215 cm

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

5900 1395

KESÄVARASTON
HÄVITYS ALE

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.
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PYÖRÄT

-30% TUULIPUVUT
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Kaupunginjohtajan tervehdys:

Kaupunki aktiivisella otteella markkinoilla 
Pudasjärven markkinoita 
vietetään perinteisesti hei-
näkuun alkupuolella 6.-7. 
heinäkuuta. Meillä Pudas-
järvellä kesä on taas täynnä 
monipuolisia ja laadukkaita 
tapahtumia, ympäri laajaa 
kaupunkia. Markkinoille 
kokoontuu jälleen tuhansia 
pudasjärvisiä, mökkeilijöitä 
ja vierailijoita osallistumaan 
reipashenkiseen tapahtu-

Kaupunginjohtaja  
Tomi Timonen 
esittämässä 
markkinapuhetta pari 
vuotta sitten. 

maan. Pudasjärven yrittä-
jät ja kaikki muutkin toi-
mijat ovat yhdessä tehneet 
kovasti töitä, että markki-
naväki pääsee nauttimaan 
laadukkaasta ja sisällöltään 
monipuolisesta kokonai-
suudesta.

Tarjolla on painavia pu-
heenvuoroja, viihdyttä-
vää musiikkia ja tietenkin 
monipuolista markkina-
meininkiä sekä ostettavaa 
kaiken ikäisille. Markkina-
arvonnan pääpalkintona 
on grillikota. Moderni hir-
sikaupunki –hanke järjestää 
molempina päivinä kello 12 
kaupungintalon edestä läh-
tevän Hirsipääkaupunki-

kiertoajelun, jonka yhtey-
dessä pääsee tutustumaan 
Pudasjärven hienoihin hir-
sirakennuksiin. Mökkiläis-
tapahtuma on perjantaina 
kello 13 alkaen kaupungin-
talolla valtuustosalissa. Ter-
vetuloa keskustelemaan 
kaupungin johtavien vi-
ranhaltijoiden ja yrittäjien 
edustajan kanssa ajankoh-
taisista vapaa-ajan asumi-
seen liittyvistä asioista! Li-
säksi kaupungin teltalla on 
läsnä kaupungin edusta-
jia koko markkinoiden ajan 
vastaamassa markkinaväen 
kysymyksiin.

Taas on hyvä syy suun-
nata kohti markkinoita 

nauttimaan markkinamei-
ningistä ja torin tarjonnas-
ta. Toritapahtuman lisäksi 
useissa pudasjärveläisissä 
yrityksissä on samaan ai-
kaan oivallisia markkina-
tarjouksia, joten kannattaa 
poiketa!

Tervetuloa 
markkinoille ja 

osallistumaan myös 
muihin Pudasjärven 

kesäajan  
tapahtumiin!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Työtä ja leipää kotiseudulta
Pudasjärven markkinoita 
vietetään heinäkuun ensim-
mäisenä viikonloppuna jo 
37. kerran. Tämä kertoo Pu-
dasjärven vahvasta mark-
kinaperinteestä. On ilo ja 
kunnia päästä mukaan ter-
vehtimään markkinavieraita 
ja -järjestäjiä.

Kutsu on erityisen mie-
luisa sen takia, että Pudas-
järvi on vaimoni syntymä-
pitäjä, siellä asuu edelleen 
sukulaisia ja paikkakun-
taan liittyvät monet rakkaat 
muistot. Mielelläni tunnus-
tan kokevani Pudasjärvellä 
kotiseuturakkautta.

Kun olen Pudasjärveä 
kiertänyt, olen monesti miet-
tinyt, miten paljon hienoa 
paikkakunnan monipuoli-
nen luonto- ja kulttuuripe-
rintö kantaa. Sille on hyvä 

rakentaa. Perintöä vahvis-
taa pudasjärvinen yrittäjyys, 
joka on vahvaa ja monipuo-
lista. Myös vaimoni suvun 
historia liittyy pudasjärvi-
seen yrittäjyyteen: suvun 
esi-isä Anders Wikström 
saapui Ruotsista Hirvaskos-
kelle lähes 170 vuotta sitten 
vasaraseppämestariksi. Sii-
tä lähtien suvun jäseniä on 
yrittänyt näillä seuduilla.

Mietin niin oman sukuni 
kuin muutakin Pudasjärven 
yrittäjyysperinnettä kunni-
oituksella. Yrittäjät ovat teh-
neet paljon Pudasjärven ja 
sen asukkaiden hyvinvoin-
nin eteen – tarjoamalla työ-
tä ja leipää sekä erilaisia pal-
veluita.

Jokainen voi miettiä, mil-
tä näyttäisi kylänraitti ilman 
oman paikkakunnan yrityk-

siä. Olisi kovin tyhjää.
Kun katsomme muuttu-

vaa maailmaa, yrittäjien ja 
yrittäjyyden merkitys vain 
korostuu. Muuttoliike imee 
monia nuoria ja vanhempia-
kin isoihin kaupunkeihin, 
monia myös muihin maihin.

Jos kotipaikkakunnalla ei 
ole toimivia yrityksiä ja hy-
viä palveluita, ympäröivän 
maailman imu on vielä suu-
rempi. Siksi paikkakunnan 
hyvinvointi on täysin riip-
puvainen sen yritysten ja 
niitä pyörittävien yrittäjien 
halusta ja kyvystä ottaa ris-
kiä ja työllistää.

Markkinat on hyvä tapa 
nähdä oman paikkakun-
nan yrittäjyyttä. Se on myös 
oman pitäjän yrittäjäjärjes-
tön voimannäyte.

Koko tapahtuma kertoo 

myös yrittäjäjärjestön voi-
masta ja merkityksestä.

Toivotan osaltani Pudas-
järven markkinoille ja yrit-
täjäjärjestölle menestys-
tä. Toivon, että tapahtuma 
muistuttaa meitä kaikkia 
siitä, mikä merkitys oman 
paikkakunnan yrityksillä on 
siihen, että tarjolla on työtä 
ja toimeentuloa kaikille kun-
talaisille. On hyvä muistaa, 
että jos ei ole omia yrityksiä, 
ei ole työtä eikä leipää koti-
seudulla.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrit-
täjien toimitusjohtaja, joka 
puhuu markkinoilla lauan-
taina 7. heinäkuuta.

Mikael Pentikäinen.  

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 6.-7.7.2018

Puheenjohtajan tervehdys:

Yrityksissä on nousukausi – riittääkö työntekijät 
Aloitin uutena Pudasjärven 
yrittäjien puheenjohtajana 
vuoden alussa, samalla mi-
nut valittiin myös Pohjois-
Pohjanmaan yrittäjien hal-
litukseen. Vuosi on alkanut 
vauhdikkaasti ja paljon on 
taustalla tehty töitä Pohjois-
Suomen elinvoimaisuuden 
eteen, mikä ei niin heti käy-
tännössä näy, mutta toivotta-
vasti hedelmät on poimitta-
vissa tulevaisuudessa. 

Isoina asioina ovat alku-
vuoden aikana olleet tuleva 
maakuntauudistus ja sote-
asiat.

Pudasjärven yrittäjissä 
suurin tavoitteeni puheen-
johtajana on eri julkisten ta-
hojen ja yrittäjien yhdessä te-

kemisen parantaminen ja se, 
että yrittäjät ja kaupunkilai-
set pääsisivät vielä parem-
min mukaan päätöksente-
koon. Erityisesti liike-elämän 
edustajilla tulisi olla tietoa, 
mitä hankkeita ja suunnitel-
mia paikkakunnalla on me-
neillään, mitkä vaikuttavat 
myös paikkakunnan yrityk-
siin.

Yhdistyksenä olemme al-
kuvuonna auttaneet yrittä-
jiä, myös vaikeissa asioissa. 
Niitä hoitamaan en henkilö-
kohtaisesti pelkää tarttua ja 
yrittäjiltä onkin tullut aikai-
sempaa enemmän yhteyden-
ottoja, asioita olemme par-
haamme mukaan vieneet 
eteenpäin. 

Pudasjärvellä on liike-
elämässä useilla yrityksil-
lä nousukausi menossa, ku-
ten muuallakin Suomessa. 
Osalla aloja on jo akuutti työ-
voimapula, yksi tärkeä asia 
yrityksien sijoittumiselle 
Suomessa on työvoiman saa-
tavuus ja siihen meidän tulee 
reagoida esim. koulutuksia 
suunniteltaessa.

Pudasjärven Yrittäjien 
vuoden suurin tapahtuma 
Pudasjärven Markkinat on 
käsillä. Tänä vuonna ohjel-
maa ja puhujia markkinoilla 
on ennätysmäärä. Se kertoo 
osaltaan paikkakuntamme 
mielenkiinnon kasvamisesta.

Markkinamyyjiä myös on 
tulossa, suurin määrä histo-

riassa, minkä on mahdollis-
tanut markkina-alueen laa-
jentuminen entisen Hartsun 
tontille.

Oikein aurinkoista  
markkinasäätä ja -mieltä! 
Tervetuloa markkinoille!

Tommi Niskanen
Pudasjärven Yrittäjät 
puheenjohtaja

Tommi Niskanen 
tarjoamassa vuorollaan 

yrittäjien markkina-
arpoja.
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI
29.-30.6.

MAANANTAI-TORSTAI 
2.-.5.7

499
kg

795

099
pss

595

399 995
kg

099
pss

kg

kg

149
pkt

kg

099499 299 199
pss

199
pkt

209
kg pkt

250

595

179
prk

100

195
pkt

100

995

pkt

pss

2,7 l

149
pkt

2 pss/talous

pkt pkt

995
kg

299
kpl

100
kpl

159
prk

199
pss

1295
kg

995
kg

100
pss

1495
kg

2 kg/talous

pkt

2990

2 kpl850

695

1290
3 kpl

199
kpl 199

pkt 219
kg

159

295

499 499

2 filettä/talous

MA-TI 2.-3.7.                     KE-TO 4.-5.7.

Antell
TUHTI 
SÄMPYLÄT
6 kpl/410 g

HK
LIHAPYÖRYKÄT
360 g tai 
JAUHELIHAPIHVIT 
330 g

Vaasan
REVITTY
350 g

Kinnusen Myllyn
VEHNÄ-
JAUHO
2 kg

Atria
KAISER-
WURSTI 
palana

RAUTAOSASTOLTA

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Hyvä 
NAUTA-
JAUHELIHA

IRTO-
KARKIT

SIKA-
NAUTA
JAUHELIHA

Iittala Kartio
JUOMALASI
2 cl 4 kpl/pkt
kirkas ja harmaa

Norjan
LOHIFILEE
c-leikattu

Atria HIILLOS 
GRILLIMAKKARAT

400 g tai 

GRILLIPIHVI
320 g

PE-T0 29.6.-5.7.

Keski
VANILJA- tai 

KAHVIRINKELI 
378 g

Valio hyvä 
suomalainen

ARKIJUUSTO, 
ARKI KERMA, 

GOUDA VIIPALEET
400-500 g

Poprilli
GRILLIMAKKARA

400 g

Atria
MEETWURSTIT 

175-200 g

Kariniemen
BROILERIN

MINUUTTIPIHVI
290-360 g

TOMAATTI 
Suomi

Popsi
PERHENAKKI
600 g

Wipu
PÄÄRYNÄ
VIRVOITUSJUOMA 
12x330 ml 
sis. pantit

Herkkumaan
AMERIKKALAISIA
KURKKUVIIPALEITA
670/360 g

Ballerina
TÄYTEKEKSIT
190 g

Del Monte
ANANASPALAT
227/137 g

HauHau PARHAAT 
KOIRAN 
LAUANTAIPUSSI 
450 g

HauHau
LIHATIKUT
12 g

3 prk 3295 

3495

Ötökkä 
MAGNEETTI
OVIVERHO

Ötökkä
OVIVERHO
KIRKAS

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

599 1595
Markki
TAITTUVA 
MATTOTELINE

125,-
Kota
VAIPPA-
SÄILIÖKIUAS

599,-
Lalizas
PELASTUS-
LIIVIT

ERÄ!

2990
kpl

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

VARHAIS-
KAALI

Suomi

Atria 
KUNNON ARKI
MIKROATERIAT 
300 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

HK Viljaporsaan
SISÄFILE
marinoitu 
n. 650 g

Grandiosa
PIZZAT 
310-350 g

Ingman
JÄÄTELÖTUUTIT 

120 ml

Valio
JOGURTIT
1 kg
(ei Eila, A+, luomu)

Naudan
PAISTI-
JAUHELIHA

  PE 29.6.                              LA 30.6.

2-PEITTOA
2- TYYNYÄ
SETTI

FinnWear
MAXI PLUS
NAISTEN
ALUSHOUSUT
Koot M-XXL

KESÄSUKKIA
5 paria nipussa

Harry
MIESTEN
BOKSERIT

PORKKANA-
NIPPU

HK
PERHEPALVI

350 g

2 kpl

TALOUSTAVARA-OSASTOLTA
MÄNTY-
NESTE-
SAIPPUA 1 l

Labonie
NESTE-
SAIPPUA 2 l

349

MÄNNYNRAIKAS 
MÄNTY-
SUOPA-
LIUOS 
3 l

Gride
WC-PAPERI 
16 rll

Lotus Emilia
MÖKKI
TALOUSPAPERI 
8 rll
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Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-to klo 7.30-18.00
                          pe klo 7.30-17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Tuttu hinta, laajemmat ja 
paremmat aukioloajat!

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

Meiltä:

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

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

www.yrittajat.fi/liity

Ajankohtaista 
Pudasjärven seurakunnassa
Pudasjärven seurakunnan 
toiminnassa on tämän vuo-
den alkupuoliskolla tapah-
tunut henkilövaihdoksia. 
Huhtikuussa vietettiin kap-
palainen Juha Kukkuraisen 
lähtöjuhlia, vajaan 32 vuo-
den palvelussuhde päättyy 
virallisesti kesäkuun lopus-
sa. Kirkkoneuvosto päätti 
keväällä, että papiston vir-
karakennetta tarkastellaan 
seuraavan vuoden aikana, 
ja tämän takia seurakunta 
rekrytoi uuden papin aluk-
si vuoden viranhoitomäärä-
yksellä. Teologian maiste-
ri Ari Kokkonen aloitti työt 
seurakunnassamme kesä-
kuun alussa, ja sai pappis-
vihkimyksen Oulun tuo-
miokirkossa 10.6. 

Muutoksia henkilöstössä 
on tapahtunut myös diako-
nian ja nuorisotyön saralla. 
Diakonissa Eeva Leinonen 
jäi virkavapaalle kesäkuun 
alusta. Erityisnuorisotyön-
ohjaaja Marko Väyrynen 
siirtyi hoitamaan diakoni-
an viransijaisuutta. Nuo-
risotyönohjaajan sijaisena 
aloittaa 1.8. sosionomi amk, 

Kirkkoherra toivottaa markkinavieraita tervetulleeksi pysähtymään seurakunnan markkinakojulla, jossa on seu-
rakunnan toiminnasta tiedotusta sekä arpajaiset tai voi tulla muuten vain juttelemaan! Kuva viime vuoden mark-
kinoilta.

kirkon nuorisotyönohjaaja 
Janna Renko. 

Syksyllä 2018 käydään 
seurakuntavaalit, joissa va-
litaan 23 jäsentä kirkko-
valtuustoon toimikaudelle 
2019-2022. Seurakuntavaa-
lien ehdokasasettelu päät-
tyy 17.9., nyt on siis aika 
miettiä ehdokkuutta. Vaa-
lien onnistumisen kannal-
ta on tärkeää saada kokoon 
ehdokaslistat, jotka edus-
tavat mahdollisimman laa-
jasti eri ikäisiä ja erilaisista 
taustoista tulevia seurakun-
talaisia. Ennakkoäänestys 
pidetään 6.-10.11 ja varsi-
nainen vaalipäivä 18.11. Pe-
rinteisesti vaalipäivä on ol-
lut isänpäivä, mutta nyt sitä 
on siirretty viikolla eteen-
päin. Samoin muutoksia 
on tullut ennakkoäänestyk-
sen ajankohtaan. Jokaiselle 
äänioikeutetulle lähetetään 
henkilökohtainen kirje ää-
nioikeudesta. Vaaleissa saa-
vat äänestää ne Pudasjärven 
seurakunnan jäsenet, jot-
ka ovat täyttäneet vaalipäi-
vään mennessä 16 vuotta. 
Kirkkovaltuustossa pääte-

tään seurakunnan toimin-
nan suurista linjoista, kuten 
toiminta- ja taloussuunni-
telmista, tuloveroprosen-
tista, rakennushankkeis-
ta, virkojen perustamisesta 
ja lakkauttamisesta. Kirk-
kovaltuutetut pääsevät vai-
kuttamaan myös kokonais-
kirkon hallintoon, kun he 
valitsevat kirkolliskoko-
uksen maallikkoedusta-
jat. Kirkolliskokous päättää 
esimerkiksi kirkon oppiin 
liittyvistä asioista ja koko 
kirkon taloudesta. Pudas-
järven seurakuntaa tämä 
koskettaa esimerkiksi kir-
kon avustusjärjestelmän 
kautta, olemmehan olleet 
suurin verotulojen täyden-
nysavustuksen saaja jo 
usean vuoden ajan. Avus-
tusperusteiden muutok-
set vaikuttavat seurakun-
nan talouteen, tosin tämän 
vuoden osalta kirkkohalli-
tus myönsi kompensaatiota 
harkinnanvaraisella toimin-
ta-avustuksella. 

Rakentamishankkeiden 
osalta loppuvuoden mer-
kittävin ponnistus tulee 

olemaan kirkon energia- 
ja tiivistyskorjaus. Kirkon 
lämmitysjärjestelmä muu-
tetaan suorasta sähköstä 
maalämpöön. Urakan to-
teuttaa JiiPee Talotekniik-
ka Oy Simosta. Kirkko on 
pois käytöstä energia- ja 
tiivistyskorjauksen vuoksi 
3.9.-12.11. välisenä aikana, 
pyhäinpäivää lukuun otta-
matta. 

Seurakunnan työnteki-
jöitä ja luottamushenkilöi-
tä on mukana markkinoil-
la, onhan tapahtuma yksi 
merkittävimmistä kesän 
kohokohdista Pudasjärvel-
lä. Tervetuloa pysähtymään 
seurakunnan markkinako-
julla! Kaikkien vierailijoi-
den kesken arvotaan neljä 
50 euron arvoista lahjakort-
tia paikallisiin kauppoihin. 

Lisäksi on tarjolla 
seurakuntavaali-infoa sekä 

mukavia kohtaamisia,  
nähdään markkinoilla! 

Timo Liikanen 
kirkkoherra

MYYMÄLÄMALLEJA ALE–HINNOIN!

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Loput 
KESÄKALUSTEET 

ALE-hinnoin

VUOTTA
56

1962
2018

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi 
• Puh. 0207 424 555 

Palvelemme ma-pe 9-17, 
heinäkuussa la suljettu

 www.huonekaluliikeheikkila.fi

MARKKINAVIIKON 
TARJOUKSIA!

Stemma
tyyny+peitto

25€
ovh. 50€

Mattoja 
ALE

-hinnoin

Start  joustinpatjapaketti 
80x200 cm 
Patjassa koteloitu pussijousisto.
Sijauspatja: 5 cm vm,  
irrotettava vesipestävä päällinen.

199€ ovh. 265€

Start joustinpatjapaketti  
160x200 cm 
sis. 2 kpl 80x200 joustinpatja + 
160 cm sijauspatja 389€ ovh. 530€
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www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus ● Mobiili app

0400 387 230 

TAKSIPALVELUT
Poijula

Edullisia tontteja Syötteellä 
Aurinkokallion kaava-alueelta!

Kunnallistekniikka valmiina ja tontin ostaja saa 
oikeuden yhteisiin vesiin.

Atte Särkelä 044 089 3280

on myytävänä kotakahviossa. 
Kirjan voi myös tilata postitse. 

Atte Särkelän kirja
”Kohti ärjännettä”

Tiedustelut ja 
tilaukset: 

040 7654 202 tai 
sähköpostilla 

aten.mokit@gmail.com

Viestitie 2, 87700 Kajaani  • Puh. (08) 4795 211   

www.suomalainenlehtipaino.fi

Pudasjärven Osuuspankki 
palvelee näin kesäaikaan 14 
ammattilaisen voimin asiak-
kaitamme. Toki kesälomat 
verottavat hieman päivit-
täistä vahvuuttamme, mutta 
palvelukyky pysyy hyvänä 
koko kesäajan. Nyt kesäkau-
den jo alettua on meidän 
henkilöstömme myös uusiu-
tunut kesätyöntekijöidem-
me osalta; Heikki Wuolijoki 
ja Joonas Ervasti palvelevat 
päivittäisasioissa asiakkai-
tamme päivittäin kesän ajan.

Pankin vuosi lähtenyt 
käyntiin lupaavasti, uusia 
asiakkaita ja omistaja-asiak-
kaita on tullut alkuvuonna 
yhteensä yli sata, mikä luo 
tulevaisuuteen hyviä mah-
dollisuuksia pankille. Muu-
tenkin liiketoiminta on piris-
tynyt vähän hiljaisemmasta 
viime vuodesta; talletukset 
ovat kasvaneet kahdella pro-
sentilla ja luottokanta lähes 
viidellä prosentilla. Yritys-
luotot ja kulutusluotot ovat 
kasvaneet alkuvuonna suh-
teellisesti eniten. Jos luoton-
kysyntä pysyy tällä tasolla, 

Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Pertti Purola.

saatetaan nähdä jopa Pudas-
järven Osuuspankin ennä-
tysvuosi luottojen euromää-
räisissä nostoissa. Samaan 
aikaan pankki on pystynyt 
pitämään vakavaraisuuden 
yli 80 prosenttina.

Koska ennusteiden mu-
kaan odotettavissa on, että 
korot lähtevät pikkuhiljaa 
nousuun, olisi kunkin meis-
tä pohdittava, pitäisikö ko-
ron nousua vastaan suo-
jautua. Tässä pohdinnassa 
voimme auttaa ja muun mu-
assa laskea asiakkaalle sen, 
mitä vaikkapa kahden pro-
senttiyksikön nousu vaikut-
taisi lainanmaksuerään.

Jotta voimme edelleen 
palvella asiakkaitamme Pu-
dasjärvellä sillä laadul-
la kuin nyt, edellyttää se, 
että mahdollisimman moni 
pudasjärveläinen käyttäi-
si kattavasti palvelujamme. 
Haluamme olla edelleen asi-
akkaan lähellä ja mukana 
kaikissa elämän eri käänteis-
sä. Palvelurepertuaarimme 
on edelleen kattava: päivit-
täisasioinnin lisäksi olem-

me asiakkaitamme varten 
rahoituksessa, sijoituksissa, 
vahinkovakuuttamisessa ja 
lainopillisissa palveluissa. 
Mielellämme kerromme li-

sää. Tervetuloa! 

Pertti Purola
toimitusjohtaja 

Pudasjärven Osuuspankin 
kesäkuulumisia

Eduskunnan kevättä on lei-
mannut vahvasti sote-uu-
distus. Uudistuksen sisäl-
tö ja etenemisen aikataulu 
ovat valitettavasti myös ki-
ristäneet hallitus- ja opposi-
tioryhmien välejä kesän lä-
hestyessä.  

Vasemmiston punaise-
na lankana on ollut tarjota 
vaihtoehto hallituksen kau-
palliselle sote-uudistuksel-
le, jonka suurimpia hyötyjiä 
eivät ole asiakkaat vaan suu-
ret sote-yritykset. Me olem-
me yrittäneet pitää kaikkien 
mielessä sote-uudistuksen 
tärkeimmän päämäärän, eli 
terveyserojen kaventami-
sen. Tähän päästään muun 
muassa palveluiden saata-
vuutta parantamalla ja pie-
nentämällä Pohjoismaiden 
korkeimpia asiakasmaksuja. 
Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos THL sekä Kela ovat 
molemmat todenneet, että 
korkeat asiakasmaksut joh-
tavat siihen, että kynnys ha-

keutua hoitoon nousee pie-
nituloisten kohdalla.  

Vasemmiston sote-mal-
lin johtavana teemana on 
siis ongelmiin puuttuminen 
ajoissa, mikä saavutetaan 
vain riittävällä julkisella ra-
hoituksella. Suomessa on jo 
hyviä esimerkkejä kunnis-
ta, joissa terveyskeskuksiin 
panostamalla on onnistuttu 
lyhentämään jonoja ja asia-
kastyytyväisyys on paran-
tunut. Omassa hoitotakuu-
mallissamme esitämme, että 
lääkärin vastaanotolle on 
kiireettömissä tapauksissa 
päästävä korkeintaan viikos-
sa ja yhteys hoidon tarpeen 
arvioimiseksi on saatava vä-
littömästi. Tämä tulee hal-
vemmaksi kuin hallituksen 
niin kutsuttu valinnanvapa-
us, jonka pilotointiin on jo 
ohjattu 200 miljoonaa euroa, 
vaikka lainsäädäntöä ei ole 
vielä edes hyväksytty.  

Vaikka sote-uudistus 
on ymmärrettävästi saanut 

tänä keväänä paljon palsta-
tilaa, eduskunnassa on ta-
pahtunut paljon muutakin 
ja toisaalta moni asia on hau-
tautunut soten alle. Jälkim-
mäisestä hyvä esimerkki on 
tiedustelulait, joiden säätä-
mistä hallitus ajoi nopeute-
tussa järjestyksessä. Nyt la-
kiesitysten käsittely voi 
venyä jopa ensi vuoden puo-
lelle, joten perusteet kiireeltä 
ovat putoamassa pois.  

Juuri ennen kesätaukoa 
eduskunta äänesti myös 
esimerkiksi varhaiskasva-
tuslaista, josta me edusta-
jat olemme saaneet paljon 
palautetta eri varhaiskas-
vatuksen ammattiryhmil-
tä. Tämäkin hallituksen la-
kiesitys on kiistanalainen ja 
sivistysvaliokunnan mietin-
tö asiasta ei ollut yksimieli-
nen. Vasemmistolle tärkeää 
ovat esimerkiksi subjektii-
visen varhaiskasvatusoike-
uden palauttaminen, ryh-
mäkokojen pienentäminen, 

päiväkotibisneksen aggres-
siiviseen voitontavoitteluun 
puuttuminen ja lastenhoi-
tajien aseman turvaaminen 
muutoksessa. Nämä ovat 
isoja kysymyksiä lasten ja 
perheiden yhdenvertaisuu-
delle. 

Katja Hänninen
Kansanedustaja, 
puhuu perjantaina 
markkinoilla

Terveisiä eduskunnasta

Katja Hänninen.
Kuvaaja Heikki Saukko-
maa / STT-Lehtikuva
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Muistojen tiellä
Kauttamme Kaavin Kiven
kauneimmat muistomerkit.
Tervetuloa tutustumaan malleihin
liikkeessämme.
Hautamuistomerkit nyt syksyn 
asennuksiin.
Pudasjärven Hautaustoimisto
 ja Kukka Ky, Pihlaja
Torikeskus
Puh. (08) 821 122
0400 330 058

www.kaavinkivi.fi

Hautamuistomerkit nyt kesän
asennuksiin.

HIRSIPÄÄKAUPUNKI-KIERTOAJELU 
Moderni Hirsikaupunki-hanke järjestää markkinoiden 
yhteydessä opastetun Hirsipääkaupunki-kiertoajelun 
perjantaina ja lauantaina klo 12.00, lähtö kaupungin-
talon edestä. Kierros on kaikille avoin ja ilmainen. 

Hyppää kyytiin paikan päältä tai varaa itsellesi paik-
ka etukäteen: hanne.vahakuopus@pudasjarvi.fi,  
puh. 040 182 3365.

MÖKKILÄISTAPAAMINEN
Tervetuloa keskustelemaan kaupungin viranhalti-
joiden ja Kiertokaari Oy:n edustajan kanssa ajan-
kohtaisista, mökkeilyyn ja kaupungin kehittämiseen 
liittyvistä asioista pe 6.7. klo 13-15 kaupungintalon 
valtuustosaliin. 

Pudasjärven kaupunki ja sen yhteistyökumppanit ovat jälleen näkyvästi mukana Pudasjärven 
Markkinoilla. Kaupungin teltassa ovat paikalla mm. kaupungin rakennusvalvonta, Kiertokaari 
Oy sekä useita hankkeita. Tule pistäytymään luonamme ja osallistu keskustelun ohessa kilpai-
luun, josta voit voittaa monenmoista mukavaa kesäksi.  Jaamme myös kuluvan suven marja-
kautta ajatellen 111 ämpäriä joka toinen tunti molempina päivinä klo 9.00 alkaen!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

pudasjarvi.fi

VATTUMARKKINAT 
 la-su 18.-19.8.2018  

SARAKYLÄN KOULULLA
Sarakyläntie 5426

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

Tervetuloa vattumarkkinoille!
Sarakylän alueen kyläseura

Ohjelmasta ilmoitamme lähempänä tapahtumaa

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

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!

Torikauppiaat pitävät Pu-
dasjärven markkinoita paik-
kana, jossa voi tehdä tulok-
sellista kauppaa. Torikauppa 
ei ole vapaa-ajan toimintaan 
verrattavaa puuhastelua, 
vaan vakavaa ammattitoi-
mintaa perheiden leivänhan-
kinnan turvaamiseksi. Lä-
hes jokaisessa kaupungissa 
ja kunnassa on tehty markki-
noista kesätapahtumien ve-
tonaula, kesämatkailun täky.

Pudasjärven markkinoilla 
täyttyy kaksi hyvien markki-
noiden oleellista tekijää: on 
oltava runsaasti markkina-
kauppiaita ja asiakkaille on 
järjestettävä viihteellistä oh-
jelmaa. Kaikki markkinoil-
le tulevat eivät tule etsimään 
ostettavaa, vaan nauttimaan 
tunnelmasta.

Markkinatapahtuma avaa 
pienyrittäjille tien tuottei-
den suoramyyntiin. Vaik-
ka suuryritykset hallitsevat 
julkisuutta, niin talouselä-
mä pyörii pitkälle pienten ja 
keskisuurten yritysten va-
rassa. Pienyrittäjien merki-
tys hyödykkeiden ja palve-
lujen tuottajina korostuu, 
sillä Suomessa yli 40 pro-
senttia yrityksistä toimii yk-
sinyrittäjänä. Heistä löytyy 
runsaasti erilaisia tuottei-
den tekijöitä. Ongelmana on 
se, miten tuotteet saadaan 
vaihdettua rahaksi. Suo-
malaista päivittäiskauppaa 
hallitsee 2-3 suurta ketjua. 
Käsityöntekijöillä ja alku-
tuottajilla on mahdoton teh-
tävä päästä ketjun hyllylle. 
Esteenä on pienet toimitus-
määrät ja tiukka ketjun oh-
jaus. Tuotteista saatava hinta 

ei useinkaan peitä edes tuo-
tantokustannuksia. Monet 
pienyrittäjät eivät näe mie-
lekkäänä myydä tuotteitaan 
marketeihin. Hyllynpää ei 
anna kasvoja käsin tehdyil-
le tuotteille eikä se kerro ta-
rinoita.

Pienestäkin suoramyyn-
titoiminnasta saattaa muo-
dostua hyvin merkittävää 
myyntitoimintaa. Maskun 
huonekaluketjun omista-
ja Toivo Sukari opetteli kau-
pankäynnin alkeita myymäl-
lä sian porsaita. Tavaraketju 
Kärkkäistä pyörittävä Juha 
Kärkkäinen kierteli aikanaan 
linja-autolla Pohjois-Suomen 
markkinoita ja toreja. Oulu-
lainen Lauri Kela oli nuoruu-
dessa tunnettu torikauppias, 
joka rakensi Oulun keskus-
taa kiinteistön, joka vieläkin 
tunnetaan Anttilana tava-

ratalona. Ihmiskunnan his-
toriassa ei koskaan ole ollut 
nykyisenkaltaista ajanjak-
soa, jolloin yksityishenkilöt 
tai pienyritys pystyy haasta-
maan suuria, jopa kansain-
välisiä yrityksiä. Internetin 
aikakaudella hyvänä esi-
merkkinä on nuorten pys-
tyttämät pelialan yritykset, 
joiden arvo on noussut muu-
tamassa vuodessa satojen 
miljoonien eurojen arvoisik-
si. Harvoista torikauppiais-
ta tulee tavaratalon omista-
jia tai yrityksien pääjohtajia. 
Monelle meistä riittää se, että 
olemme kehittäneet tuotteen, 
joka tekee omistajan tyyty-
väiseksi ja antaa myyjälle hy-
vän mielen.

Pienyritystoiminta vaa-
tii rohkeutta, riskinottoa, 
stressin sietokykyä ja sin-
nikkyyttä. On totuttava sii-

hen, että päähän potkijoi-
takin löytyy. Silti yrittäjyys 
on palkitsevaa. Se antaa si-
sältöä elämään, vaikka aina 
se ei takaa palkansaajan ta-
soista toimeentuloa eikä elä-
kekertymää. Monet yrittäjät 
ovat henkilöitä, jotka halua-
vat työskennellä itsenäises-
ti ja heidän luonteelle ei sovi 
säännölliset työajat ja palk-
katulo.

On ilo nähdä, kun moni 
pienyrittäjä saa merkittä-
vän toimeentulon Pudasjär-
ven markkinoilta. Hyötyjä-
nä on alkutuottajien lisäksi 
koko talousalue. Pudasjärvi 
saa tunnettavuutta palvelu- 
ja kesämatkailukaupunkina. 

Pentti Parviainen
Torikauppias, kirjolohen 
alkutuottaja, Taivalkoski

Pudasjärven markkinat 
– hyvää elinkeinopolitiikkaa

Pentti Parviainen on tuttu markkinamyyjä Pudasjärven markkinoilla.
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Markkinat Pudasjärven suurin tapahtuma

Parhaan lomasesongin kruu-
naa Pudasjärvellä heinä-
kuun 6.-7. päivinä paikalli-
set markkinat. Markkinoille 
saapuu jälleen kesäisiä esiin-
tyjiä ja useita puhujia sekä 
markkinamyyjiä ympäri 
Suomen. Voidaan sanoa, että 
markkinat toimii kohtaus-
paikkana paikkakuntalaisil-

Markkinoilla on perinteisesti Pudasjärven Yrittäjien jär-
jestämät arpajaiset, jossa pääpalkintona on tänä vuon-
na grillikota, joka on ollut torilla jo kesäkuun puolivä-
listä nähtävänä. Lisäksi voittoina on kylpytynnyri ja 
soutuvene. Arpoja on ollut myytävänä pudasjärveläi-
sissä liikkeissä ja markkinoilla yrittäjillä on arpalistat 
eri kansioissa, jonne voi kirjoittaa nimensä sopivaksi 
katsomansa arpanumeron kohdalle. Arvonta on toise-
na markkinapäivänä lauantaina kello 15. 

Lapset on pyritty huo-
mioimaan markkinaoh-
jelmassa muun muassa, 
että alueella on pomppu-
linna. 

Pudas-Kone on järjestänyt vuosittain markkinoiden aikaan huutokaupan yrityksen 
varastolla markkina-alueen vieressä. Meklarina on toiminut pitkään Alpo Turpeinen. 
Tämän kesän markkinoilla huutokauppa on perjantaina kello 13.

Viime vuonna Pudasjärven merkkihenkilöksi valittiin 
toriemäntä Kerttu Simu. Tämän vuoden merkkihenki-
lön palkitseminen tapahtuu lauantaina puoliltapäivin. 

Markkinoilla on myyjiä ympäri maata, mutta myös monilla paikallisilla yhdistyksil-
lä on omat myynti- ja toiminnan esittelypisteet. Oma lukunsa on Niemitalon Pekka, 
joka on ollut juustoleivän ja viime vuosina myös muurinpohjalettujen paistajana, 
joka markkinoilla. Nyt on mukana myös nuorempaa sukupolvea. Kuvassa mark-
kinoiden jokavuotinen pölynimuri- ym. tarvikkeiden myyjä Maaningan mies Pette-
ri Sihvola.

Markkinoille saavutaan usein perhekunnittain. Suoma ja Olavi Lammela viime mark-
kinoilla lasten lastensa kanssa.

Markkinoilla arvioidaan vierailevan 10 000 henkeä. Viime vuoden markkinayleisöä oli aika ajoin jopa tungokseen saakka. Viime kesän tapaan markkina-aluetta on laajen-
nettu torilta myös viereiselle ns. Hartsun alueelle. 

Äänentoisto on tärkeä, 
että se toimii. Siitä on 
huolehtinut viime vuosina 
paikallinen yrittäjä Pekka 
Kinnunen. 

le, sillä myös vanhat pudas-
järviset naapurikunnista ja 
kauempaakin saapuvat pai-
kalle porisuttamaan tuttavi-
aan. Perinteinen ohjelmanu-
mero on myös Pudasjärven 
merkkihenkilön valinta.

Pudasjärvellä on järjes-
tetty markkinat vuodesta 
1982 lähtien. Markkinaide-

an keksi aikoinaan Pudas-
järven Yrittäjät ry:n sihteeri, 
pankinjohtaja Pekka Kainu-
lainen yrittäjien puheenjoh-
taja Pentti Mikkosen kans-
sa. Aluksi markkinat olivat 
nimeltään ”Putasjärvi-tala-
koot”, jolla meiningillä jär-
jestetyt markkinat pidettiin 
alkuvuosina toukokuus-

sa. Pienen alun jälkeen Pu-
dasjärven markkinat ovat 
nousseet paikkakunnan 
suurimmaksi kesätapahtu-
maksi. Markkinoiden järjes-
täjänä on edelleen Pudasjär-
ven Yrittäjät ry. HT
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PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia

asiakkaiden toiveiden mukaisesti
-  kodeille
-  mökeille
-  yrityksille
-  erilaisia pieniä  

kotipalvelutehtäviä

-  ikkunanpesut ja 
suursiivoukset

-  maalaustyö
-  ruohonleikkaus

Soita ma-su klo 18 jälkeen
044 971 9161

(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Toimistomme on vuosilomien vuoksi kiinni 
 9.7. – 3.8.2018

Henkilökunnan tavoittaa puhelinnumeroista: 
0400 131 540 ja 08 821 349.

PL 31 • 93101 Pudasjärvi • Puh. (08) 821 349

Työpaikkojen syntymistä edistetty ja 
yritystoiminnan edellytyksiä parannettu
Pudasjärvi on yritteliäs kun-
ta, joka on ansiokkaasti pa-
nostanut etenkin puura-
kentamisen kehittämiseen. 
Kävimmekin kevättalvella 
kotikuntani Paltamon päät-
täjien kanssa tutustumassa 
Pudasjärven Hirsikampuk-
seen ja ottamassa oppia, mi-
ten puusta rakennetaan ter-
veitä kouluja. Tällä kaudella 
on Sipilän hallituksen toi-
mesta panostettu laajalla rin-
tamalla työpaikkojen syn-
tymisen ja yritystoiminnan 
helpottamiseksi. Erityises-
ti puurakentamiseen ja mat-
kailutoiminnan kehittämi-
seen on laitettu lisäpanoksia 
ja turhia normeja alalta on 
poistettu. 

Olemme vieneet näitä 
asioita eteenpäin mm. ve-
tämässäni Keskustan edus-
kuntaryhmän norminpur-
kutyöryhmässä. Edellä 
mainittujen kohteiden lisäk-
si olemme esimerkiksi pa-
rantaneet yrittäjien toimin-
taedellytyksiä avaamalla 
markkinoita, helpottaneet 
suoramyyntiä ja pitopalve-
lutoimintaa sekä poistaneet 

ilmoitusvelvollisuuksia. Yk-
sinkertaistamme palkka- ja 
muiden tietojen ilmoittamis-
ta yhdellä kertaa kaikille vi-
ranomaisille. Olemme lisän-
neet sähköistä asiointia sekä 
purkaneet työllistymisen 
kannustinloukkuja. Tässä 
muutama poiminta sadoista 
toteutetuista ehdotuksista. 

Tavoitteena on purkaa 
turhia normeja, ei lisätä nii-
tä myöskään jatkossa. Tästä 
ja kansalaisten kuulemises-
ta päätöksenteossa viimei-
sin esimerkki on liikenne-
palvelulaki, johon oli tulossa 
matkailuyrityksille kuljetta-
jakohtainen ajolupa. Tämä 
olisi vaikeuttanut merkittä-
västi matkailuyritysten toi-
mintaa kausiluonteisten 
työntekijöiden suuren mää-
rän vuoksi. Kuljettajalupien 
haku olisi ollut lisäbyrokra-
tiaa ja kallis investointi mat-
kailuyrittäjille. Matkailijoita 
on voitava palvella jatkossa-
kin jouhevasti ja heti kesän 
matkailusesongin aikana. 
Liikenne- ja viestintäminis-
teriö ei toivonut kuljettajalu-
pia aiemminkaan, mutta lau-

Kansanedustaja Marisanna Jarva vieraili Pudasjärvellä 
viime eduskuntavaalien aikaan.

suntokierroksen perusteella 
ne tulivat lakiin. Nyt palaute 
toi painetta asian korjaami-
seen, lakiesitys tulee pikai-
sesti sekä voimaan samassa 
yhteydessä uuden taksilain 
kanssa heinäkuun alussa. 
Maalaisjärki voitti tässäkin.

Hyvää kesää kaikille ja 
markkinoilla nähdään!

Marisanna Jarva
Kansanedustaja
puhuu markkinoilla 
perjantaina

Nyt Maaningan mieheltä
PÖLYPUSSIT

Pudasjärven markkinoilla 
pe-la 6.-7.7.

letkut, suulakkeet, suodattimet 
myös keskusimureihin

Ota malli mukaan!
Sihvola. Puh. 0400 729 852

Olemme käynnistäneet Koillismaan 
sekä Pudasjärven alueen yrittäjien 
kanssa yhteishankkeen ja kutsumme 
Sinut mukaan kehittymään, koulut-
tautumaan ja menestymään SoteNos-
te -hakkeeseen. 

Haluamme olla tukemassa alueesi 
pienyrittäjien kasvumahdollisuuksia 
Sotemuutoksessa ja antaa valmiuksia 
vastata Sote -muutoksen tuomiin yrit-
täjien vaatimuksiin. Hankkeesta 80 
prosenttia rahoitetaan Euroopan so-
siaalirahastosta ja on yrityksille mak-
suton. Hanke kestää 24 kuukautta 
1.3.2018 – 29.2.2020. SoteNoste -hank-
keessa, Kajaanin ammattikorkeakou-
lu (KAMK) toimii hankkeen pääto-
teuttajana ja välittäjäorganisaatioina 
tuoden osaamista asiantuntijataholta. 
Naturpolis Kuusamo ja Pudasjärven 
kaupunki ovat hankeen osatoteuttajia 
vastaten yritysten verkostoitumisesta.  

Olemme muutaman kerran ko-

koontuneet yrittäjien kanssa Sote-
Noste -infoissa Kuusamossa sekä 
Pudasjärvellä, ja keskustelleet yrittä-
jien muutosvalmiudesta vastata Sote 
-muutokseen. Lisäksi olemme aloit-
taneet alueellasi yritysvierailut ja tu-
tustuneet yrittäjien kiireiseen arkeen. 
Hankkeessa Sinulla on mahdollisuus 
vaikuttaa koulutuksen sisältöihin 
omien tarpeidesi mukaan. 

Hankkeen tavoitteena on:
Vahvista tietoa ja valmiuksia vastata 
sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin 

Kehitä muutosjohtamista ja liike-
toimintaosaamista muuttuvassa toi-
mintaympäristössä 

Hyödynnä digitalisaation mahdol-
lisuus asiakaslähtöisten palveluiden 
suunnittelussa

Verkostoidu alueesi yrittäjien 
kanssa ja kehittää yhdessä toiminta-
malleja

Kasvata yrityksen arvon tunnetta 
työhyvinvointia lisäämällä työnteki-
jöiden työnlaadun parantamiseksi 

Hanke koostuu kolmesta työpake-
tista; saat ajankohtaisen tiedon Sote 
muutoksesta joka kuukauden viimei-
nen tiistai. Pääset tapaaman SOTE 
-päättäjiä ja keskustelemaan heidän 
kanssaan ajankohtaisista aiheista sekä 
koulutamme ja ohjaamme Sote muu-
tokseen. 

Toivotamme Sinut lämpimästi  
mukaan hankkeeseen! 

Hanna-Leena Huttunen
Projektipäällikkö
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
044 710 1517
hanna-leena.huttunen@kamk.fi
www.kamk.fi

Sotenoste-hankkeen ensimmäinen kokoontuminen oli toukokuun lopulla kaupungintalossa. Mukana oli usei-
ta asiasta kiinnostuneita pudasjärvisiä yrittäjiä sekä muita asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Keskustelu oli 
vilkasta, kysymyksiä esitettiin ja saatiin vastauksia. Seuraava yhteinen kokoontuminen on joulukuussa. Li-
säksi on useita valmennuksia. 

Sosiaali-, terveys-, ja 
hyvinvointialan yrittäjät
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PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Huom! Olemme perjantaina 6.7. avoinna 
poikkeuksellisesti klo 10-18  ja 

lauantaina 7.7. klo 10-14. 

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com

MARKKINATARJOUS PE-LA 6.-7.7.

AUKIOLOAJAT: 

Ma-Pe 10-16 
la 10-14 

(mahdollisuuksien mukaan) 
su suljettu 

MEILTÄ JÄÄTELÖPALLOT JA -ANNOKSET

Juustokakku ja kahvi 

3,50€

Ainon, Pingviinin ja Mövenpickin 
jäätelöpalloja ja jäätelöannoksia 

2€ 5€
pallot 
alkaen

annokset 
alkaen

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

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

www.timpankurkihirsi.fi

hirsimökkien laajennukset
yli 30 vuoden kokemuksella, myös rakennettuna

HIRSIRAKENNUKSET,
HUVILAT ja MÖKIT sekä

PUUELEMENTTITALOT

Kesäteatterissa jännitys tiivistyy 
– näytännöt alkavat
Tervetuloa seuraamaan Pal-
velutalo Iltakuutamon vauh-
dikasta arkea. Pudasjärven 
Näyttämön tämän kesän te-
atteriesityksessä vanhukset 
ottavat ohjat omiin käsiinsä 
joko palvelutalon henkilö-
kunnan tuella tai ilman sitä, 
kuten näytelmän käsikir-
joittaja Sakari Pipatti toteaa 
synopsiksessaan: 

-Topakat naiset pistä-
vät ojennukseen niin herrat 
kuin narritkin kekseliäisyy-
dellään ja nopealla tilanne-
vaistollaan. Pipatti pyrkii 
kirjoittamissaan näytelmis-
sä tuomaan esille epäkoh-
tia, jotka harmittavat ta-
vallista ihmistä. Tyyliltään 
Pipatin näytelmät ovat jos-
kus kipeistäkin aiheistaan 
huolimatta humoristisia, ja 
ne ovat pääosin fiktiivisiä, 
vaikka kirjailija myöntääkin 
ammentavansa paljon myös 
omasta elämästään. 

Roolijako intuitiolla
Palvelutalo Iltakuutamo on-
kin yllättävän ajankohtainen 
ollakseen kymmenen vuot-
ta sitten kirjoitettu. Tuskin 
enää aivan vastaavanlais-
ta yksikköä nyky-Suomesta 

löytyy. 
-Tai mistäpä tuonkaan 

tietää, hymähtää ohjaaja 
Senja Latvala, jota tällä ker-
taa nähdään vähemän estra-
dilla. 

Hän kertoo tämän näytel-
män valikoituneen esitettä-
väksi sen roolihahmojen pe-
rusteella. 

-Meillä on jo pitkään kut-
kuttanut halu tehdä vanhuk-
sista kertova näytelmä. Kun 
tiesimme, millainen porukka 
on mukaan lähdössä, lueske-
lin monia monituisia käsikir-
joituksia. Ei tämäkään heti 
ensilukemalta vakuuttanut, 
mutta sitten palasin siihen 
uudestaan ja aloin nähdä 
sieluni silmin kuka mitäkin 
roolia esittäisi, Senja kertoo.

Niin näytelmä sitten he-
räsi eloon ja ohjaajan intui-
tio taisi olla oikeassa.  Har-
joituksissa on naurettu vedet 
silmissä. Hyvällä porukalla 
on jälleen kerran ollut muka-
vaa tehdä näytelmää. 

-On tämä mahtavaa. Toki 
näin ensi-illan lähestyes-
sä jännitys alkaa tuttuun ta-
paan hiipiä vatsanpohjaa 
kutittelemaan, Senja tuumaa 
ja kiittelee näyttelijöitään. 

Palvelutalo Iltakuutamo 
on siis perinteistä kesäteat-
terikomediaa. Rooleissa rie-
mastuttavat Tiina Haapa-
koski, Pentti Kuopusjärvi, 
Pirjo Lauronen, Niina Par-
viainen ja Ullamaria Stenius.

Nevakivi kyyditsee
Palvelutalo Iltakuutamoa 
esitetään yhteensä yhdek-
sän kertaa. Ensi-ilta on lau-
antaina 30.6. kello 15, jonka 

Rapistuneeseen palvelutaloon silloin tällöin ilmestyvistä sanomalehdistä saa lukea Euroopan Unionin uusista 
hömpötyksistä.

Herra johtaja. Joku eläkeläisryhmä pyrkii puheillenne...

Palvelutalo Iltakuutamon asukkaita askarruttavat monetkin ongelmat.

jälkeen on esityksiä lauan-
taihin 14.7. saakka. Markki-
naviikonloppuna esitykset 
lauantaina ja sunnuntaina. 
Lipunmyynti aukeaa puoli 
tuntia ennen kunkin esityk-
sen alkua Koskenhovin pi-
hamaan lippukioskissa. 

Sunnuntaina 1.7. ensim-
mäiseen esitykseen Nevaki-
vi tarjoaa meno-paluukyy-
din ilmaiseksi Kurenalta. 
Linja-auto lähtee kello 12.15 
S-Marketin vierestä. 

-Tervetuloa katsomaan ja 
nauramaan, toivottaa Sen-
ja koko Näyttämön porukan 
puolesta. HT

Esitykset ovat: 
la 30.6. klo 15, 
su 1.7. klo 13 ja 16, 
ke 4.7. klo 18, 
la 7.7. klo 15, 
su 8.7. klo 13 ja 16, 
ke 11.7. klo 18 ja 
la 14.7. klo 15.

KIRPPIS
ke-to 4.-5.7. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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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!

Valtatie 20:n liikennejärjestelyjen 
kaavaluonnos tulee esille
Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 26.6. 

Kurenalan taajaman ve-
tovoimaisuuden paran-
tamiseksi yhteistyössä 
Ely-keskuksen liikennevas-
tuualueen kanssa on val-
mistunut selvitys ”Val-
tatie 20 Pudasjärven 
ydinkeskustan kohdalla liit-
tymävaihtoehtojen vertai-
lu ja aluevaraussuunnitte-
lu”. Tehtyjen liikenteellisten 
ja maankäytöllisten tarkas-
telujen perusteella valtatien 
kiertoliittymä on hankkeen 
työryhmän mielestä suo-
siteltava ratkaisu. Valin-
nan taustalla on liikenteen, 
maankäytön, palvelujen, 
elinvoimaisuuden ja taaja-
makuvan kehittymisen pa-
remmat mahdollisuudet.

Liikennejärjestelmän tar-
kentumisen myötä on kaa-
van laatija Riitta Yrjänheik-
ki Sweco Oy:stä laatinut 
20.6. päivätyn kaavaluon-
noksen. Keskeisimpänä 
muutoksena aikaisempaan 
asemakaavaan ovat uudet 
liikennejärjestelyt valtatiel-
lä ja sieltä Kurenalle tulta-
essa, Pilliahontien jatkumi-
nen Vianorin takaa uudelle 
sisääntulotielle, Naaman-
gantien liikennesuunnan 
muuttuminen Pilliahontiel-
le sekä vanhan sisääntulo-
tien (Varsitie) muuttuminen 
yksisuuntaiseksi yhteydeksi 
Kuusamontielle pohjoiseen. 
Lisäksi Rimmintien ja Varsi-
tien risteys siirtyy ja Jukolan-
tien yhteys Varsitielle muut-
tuu. Liikenneverkko sisältää 
runsaasti kevyen liikenteen 
yhteyksien uudistamista, 
mm. kaksi alikulkutunnelia 
uuden kiertoliittymän yh-
teyteen. Rakennuskantaan 
kaavamuutos mahdollistaa 
merkittäviä muutoksia, kes-
keisimpänä Rimmintien ja 
Varsitien risteyksen ympä-
ristöön on osoitettu raken-
nuspaikkoja asuin-, liike- ja 
toimistorakennuksille. Hal-
litus päätti asettaa kaava-
luonnoksen esille ja pyytää 
tarvittavat lausunnot.

Koulun purkaminen, 
puukauppa ja  
työsopimusten  
jatkaminen
Hyväksyttiin Powerpete 
Oy:n tarjous Kurenalan kou-
lun purkamiseksi hintaan 34 
050 euroa ja annettiin tekni-
sille palveluille töiden aloi-
tuslupa. Määräaikaan men-
nessä tuli kuusi tarjousta, 
joista Powerpete oli edulli-
sin. Kurenalan koulun ton-
tille on tulossa Hyvän Olon 
Keskus ja tontin läpi tulee 
uusi sisääntuloväylä. Pur-
kutyö suoritetaan kuluvan 
vuoden loppuun mennessä.

Pudasjärven metsähoi-
toyhdistys on pyytänyt 
Kuutio –hankintakanavan 
kautta tarjoukset Livolla si-

jaitsevan Uusi-Illikaisen ti-
lan hakkuusta. Päätettiin hy-
väksyä korkeimpana Pölkky 
Oy:n ostotarjous.

Päätettiin jatkaa Markus 
Kellolammen ja Heikki Kin-
nulan työsopimusta ajalle 
15.7.-31.12. He ovat työsken-
nelleet tiekuntien aktivoi-
miseksi. Olisi tärkeää, että 
loppujenkin tiekuntien hal-
linto saataisiin ajanmukai-
seen muotoon ja toimivaksi. 
Tiekunnan kokouksia on pi-
detty tähän mennessä kym-
menen tiekunnan osalta ja 
niitä, jotka eivät ole vielä 
oma-aloitteisesti ilmoittau-
tuneet on noin kuusikym-
mentä tiekuntaa.

Yhdistysten  
investointituet  
erillisinä päätöksinä
Yhdistysten investointeihin 
liittyvät tukihakemukset on 
aiemmin käsitelty vuosit-
tain jaettavien kehittämis- 
ja toimintatukien yhteydes-
sä. Elinvoimavaliokunta on 
ohjeistanut, että investoin-
tituet irrotetaan kehittämis- 
ja toimintatukihakemuksista 
erikseen käsiteltäviksi, jot-
teivat ne syö yhdistysten pe-
rustoimintaan liittyvien tu-
kieurojen summaa ja näin 
vaaranna muutoin elinvoi-
malle tärkeää yhdistysten te-
kemää perustoimintaa.

Yhdistysten investoin-
titukihakemukset osoite-
taan Kehittämistoimelle, 
joka valmistelee asian elin-
voimavaliokunnassa käsi-
teltäväksi. valiokunta käy 
investointikohdittain kes-
kustelun asiasta ja antaa sen 
jälkeen kaupunginhallituk-
selle esityksen. Kohteiden 
tulee olla Pudasjärven kau-
pungin varhaiskasvatuksen, 
koulutoimen ja nuorisotoi-
men käytettävissä omakus-
tannushintaan. Tavoitteena 
tulee olla myös tilojen mah-
dollisimman runsas mark-
kinaehtoinen käyttö, jol-
la katetaan ylläpitokuluja. 
Kaupungin vuosittain yh-
distyksille myöntämien toi-
mintatukien tarkoituksena 
ei ole rahoittaa tilojen yllä-
pitoa. Kaupungin yhdistyk-
sille myöntämän investointi-
tuen yläraja on 10 000 euroa. 
Tämän rajan ylittämiseen pi-
tää olla erityisen painavat 
syyt. 

Tässä kokouksessa pää-
tettiin myöntää Aitto-ojan 
metsästysseuralle 10 000 eu-
roa monitoimipirtin raken-
tamiseen ja Pärjänsuon met-
sästysseuralle 10 000 euroa 
jääkiekkokaukalon rakenta-
miseen.

Möykkälän katon 
korjaukseen  
puskurirahaa
Puhoskylän kyläseural-
le myönnettiin kaupungin-
valtuuston päätöksen mu-

kaista puskurirahaa 13 750 
euroa kylätalon katon kor-
jauksen toteuttamiseen. 
Hankkeen hyväksytyt ko-
konaiskustannukset ovat 27 
500 euroa, josta Oulun Seu-
dun Leaderin tuen osuus 
on 13 750 euroa. Korjaus-
hankkeessa on tarkoitus 
vahvistaa kattorakenteet 
sekä vaihtaa katon pellit ja 
villat. 

Kehitysyhtiö  
ripeästi toimimaan
Kaupungin elinkeinojen ke-
hittämisen tueksi perustet-
tu Pudasjärven Kehitys Oy 
toimintaa on käynnistel-
ty ensimmäisten hallituk-
sen kokousten ja toimin-
nan järjestelyn merkeissä 
kevättalvella. Kehitysyh-
tiön toiminta tulee saada 
käyntiin mahdollisimman 
pian. Elinkeinoasiantunti-
jan työsuhdetta jatketaan 
vuoden 2018 loppuun saak-
ka. Hänen tehtävänä on Lu-
miareena-projektin ja elin-
keino-ohjelman alaisten 
asioiden valmisteluun ja 
50 prosentin työpanos ke-
hitysyhtiön toiminnan ylös 
ajoon, yhteistyösopimuk-
sen päivittämiseen ja liike-
toimintasuunnitelman val-
misteluun.

Yhteistyösopimus 
urheiluseuran  
kanssa 
Pudasjärven Urheilijat ovat 
esittäneet kaupungille uut-
ta yhteistyösopimusta vuo-
sille 2019-2022. Sopimus si-
sältää samat tapahtumat ja 
toiminnot kuin aiemmas-
sakin sopimuksessa. Kau-
punki tukee 26 500 eurolla 
vuosina 2019-2022 järjestet-
täviä tapahtumia. Kaupun-
ki tukee 2020-2022 kansal-
lisia suunnistuskilpailuja 6 
500 euroa/vuosi. Pilikko-
viikkojen juhlavuoden 2018 
tapahtumien järjestämiseen 
varataan ylimääräinen 4 
000 euron avustus.

Päätettiin jatkaa Rajal-
ta rajalle hiihdon pääasi-
allisessa järjestelyvastuus-
sa toistaiseksi ja syyskuun 
2018 hallituksen kokouk-
seen valmistellaan esitys 
tapahtumakoordinaattorin 
palkkaamisesta tehtäväku-
vineen, johon kokonaisuu-
teen Rajalta Rajalle hiihdon 
koordinaatiovastuu kuu-
luu.

Hyväksyttiin talousar-
vion 2019 ja taloussuunni-
telman 2020-2021 raamin ja 
raamin jakamisen toimin-
ta-alueille ehdollisena hal-
lintotoiminnan ja kehittä-
mistoiminnan osalta sekä 
hyväksyttiin talousarvion 
ja taloussuunnitelman laa-
dintaohje. RR

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!

P. 0400 388 268, 040 765 4210
tiedustelut@poropanuma.com | www.poropanuma.com

-Tätilä kaikilla mukavuuksilla, 2-kerroksinen isoaitta, pikkukämppä, myllykota. 
-Saunallinen erämaakämppä.
-Porotilaesittelyt, erämaaretket, tilausruokailut.

Maatilamajoitusta 
pihapiirissä 
ja erämaassa.

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 6.-7.7.2018
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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

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Muutostyöt Raasakassa aiheuttavat vedenpinnan 
vaihtelua Iijoella

Fingrid uusii Raasakan sähköaseman Iissä ja PVO-Vesivoima uudistaa 
Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät.  

Sähköaseman uudistukseen liittyvät tilapäiset kytkentäjärjestelyt aiheut-
tavat käyttökeskeytyksiä Raasakan voimalaitokselle sekä alueelliseen 
110 kV kantaverkkoon heinäkuussa viikkojen 27 ja 28 aikana sekä 
syksyllä 2019 rakentamisen loppuvaiheessa. 

Raasakan voimalaitoksen modernisointityöt aiheuttavat lisäksi käyttö-
katkoja Raasakan voimalaitokselle heinäkuun lopussa viikolla 31 sekä 
elokuussa viikolla 34. 

Muutostöiden mahdollistamiseksi Raasakan voimalaitoksen vedenpinnat 
vaihtelevat keskeytysten yhteydessä lupaehtojen määräämissä maksimi-
rajoissa ja vettä joudutaan mahdollisesti myös ohijuoksuttamaan.

Pahoittelemme töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: 
Käynnissäpidon asiantuntija Antti-Pekka Sipola, PVO-Vesivoima Oy, 
puh. 050 3038 615
Kehityspäällikkö Juha Kähkölä, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 622
Projektipäällikkö Janne Eskelinen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5194
Käyttöasiantuntija Pasi Mantila, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5717

https://www.pohjolanvoima.fi/Raa-
sakan_uudistus

www.fingrid.fi/Raasakka

@PVOVesivoima @fingrid_oyj

AH-TELEPISTE 
Pudasjärvi, Toritie 2,

p. 08 824 120. 
Ma-pe 9-17, la 9-13
www.ahtelepiste.fi

Telia 4G-mobiililaajakaista
rajaton kotimaassa ja 
EU/ETA alueella 10 Gt/kk

16,90€/kk KESKITTÄJÄN 
ETUHINTA!

4G MODEEMI/
WIFI REITITIN

E5577S 

Näppärästi reissulle!

109€

B315 4G 
MODEEMI/
WIFI REITITIN
Jaa 4G-yhteys vaikka 
kaikille kodin laitteille!

139€

250 G6 
KANNETTAVA

15,6”
8Gb
128GbSSD
W10

399€

Kaleva osti valtaosan Joutsen Median toiminnoista

Pudasjärvi-lehdelle uusi omistaja
Valtaosa Joutsen Medi-
an toiminnoista siirtyy Ka-
levan omistukseen. Ou-
lulaiset mediayhtiöt ovat 
sopineet liiketoiminta- ja 
osakekauppoja sisältävästä 
järjestelystä, joka astuu voi-
maan viimeistään lokakuun 
alussa tänä vuonna.

Pudasjärvi-lehti ja Iijo-
kiseutu ovat Kalevan omis-
tukseen siirtyvien lehtien 
joukossa.

Molempien yhtiöiden 
toimitusjohtajat – Kalevan 
Juha Laakkonen ja Joutsen 
Median Sauli Huikuri – to-
teavat, että tavoitteena on 
ennen kaikkea varmistaa 
laadukkaiden paikallisten 
sisältöjen ja palvelujen tar-
jonta pohjoissuomalaisille.

Kalevan toimitusjohta-
ja Laakkonen korostaa, että 
digitalisaatio ja globaali kil-
pailu muokkaavat vahvas-
ti media-alaa. Menestymi-
nen vaatii alan yrityksiltä 
entistä leveämpiä hartioita, 
minkä vuoksi konsolidoitu-
minen eli yritysten fuusioi-

tuminen etenee. Hyvä osoi-
tus tästä on nyt toteutettava 
yritysjärjestely.

– Saamme Kalevalle li-
sää voimavaroja tuottaa di-
gitaalisia tuotteita ja palve-
luja, mutta tämä järjestely 
tehdään myös paikallisuu-
den puolesta. Uskomme 
että laadukkaita paikallisia 
tuotteita kaivataan ja kysy-
tään, hän toteaa.

Laakkonen muistuttaa 
lisäksi, että Kalevan stra-
tegian mukaista on hakea 
kasvua niin hankkimal-
la omistukseensa medioita 
kuin luomalla uusia mark-
kinointipalveluja ja -alusto-
ja. Vastikään Kaleva on os-
tanut Alma Median Lapissa 
ilmestyvät lehdet ja sitä en-
nen Alma Median kustan-
tamat paikallislehdet Poh-
jois-Pohjanmaalla.

Nyt Kalevan omistuk-
seen siirtyvät Joutsen Me-
dian paikallislehdet Koil-
lissanomat, Iijokiseutu, 
Pudasjärvi-lehti, Rantala-
keus, Siikajokilaakso ja Ou-

lu-lehti sekä Kolmiokirjan 
noin kuusikymmentä ai-
kakauslehteä. Lisäksi jär-
jestelyn myötä Kalevan 
omistukseen tulevat omis-
tusosuudet Oulun Suoraja-
kelu Oy:stä ja Kuusamos-
sa toimivasta Koillisjakelu 
Oy:stä.

Joutsen Median toimi-
tusjohtaja Sauli Huikuri 
kertoo, että Joutsen Medi-
an liiketoiminnasta oli kiin-
nostunut useampikin taho. 
Yhtiö halusi kuitenkin so-
pimukseen Kalevan kanssa, 
jotta Pohjois-Suomessa olisi 
riittävän suuri toimija pitä-
mässä alueen puolia.

– Tämä sopimus turvaa 
myös paremmin nykyiset 
työpaikat ja tuo työnteki-
jöille laajemmat mahdolli-
suudet hakeutua uusien 
mediatoimintojen piiriin 
sekä samalla kehittää omaa 
osaamistaan, hän arvioi.

Huikuri arvioi myös, 
että järjestely on myöntei-
nen Joutsen Median osak-
keiden arvon kehittymisen 

kannalta. Joutsen Media jat-
kaa Suomen Keskustan ää-
nenkannattajan Suomen-
maan julkaisemista. Lisäksi 
sen omistukseen jää eräitä 
toimitiloja.

Yrityskaupan toteutumi-
nen vaatii vielä Joutsen Me-
dian yhtiökokouksen hy-
väksynnän. Ylimääräinen 
yhtiökokous pidetään elo-
kuussa. Järjestelyllä on suu-
rimpien osakkeenomistaji-
en tuki.

Joutsen Media tiedotus
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Pudasjärven kaupunki sekä 
Kuusamon ja Taivalkosken 
elinkeinojen kehittämisyhtiö 
Naturpolis Oy ovat aloitta-
neet toukokuussa yhteistyön 
Villiruuan saatavuuden ke-
hittäminen Koillis-maal-
la -hankkeessa. Hank-
keen toteutusaika on 15.5 
- 30.11.2018 ja sen toimen-
piteitä toteutetaan Pudasjär-
vellä, Kuusamossa ja Taival-
koskella. 

Tavoitteena vahvistaa 
alueen villiruoan alkutuo-
tantoa ja raaka-aineen ke-
ruuta 

Hankkeen yleisenä ta-
voitteena on vahvistaa Koil-
lismaan paikallisen vil-
liruuan alkutuotantoa ja 
raaka-aineen saatavuut-
ta mm. jalostajille, kauppi-
aille, ravintoloille ja kulut-
tajille. Villi-ruuan kysyntä 
ylittää tällä hetkellä tarjon-
nan, mutta epätasainen ja 
liian vähäinen raaka-aineen 
saanti muodostaa haastei-
ta ja ongelmia tuotannon li-
säämiselle ja alan kehityk-
selle. Erityisesti Koillismaan 
alueen kaupat ja ravinto-

lat haluaisivat hyödyntää 
enemmän paikallista raaka-
ainetta, jos sitä vain olisi saa-
tavilla. 

Hankkeessa on aloitta-
nut kesäkuun alussa työn-
sä kaksi projektipäällikköä. 
Kuusamon ja Taivalkosken 
projektipäälliköksi valittiin 
agrologi Juho Tahkola ja Pu-
dasjärven projektipäällikök-
si restonomi ja keruutuote-
neuvoja Sonja Kinnunen. 

Uusia ja innovatiivisia 
toimenpiteitä keruutuote-
alan ammattimaisuuden ke-
hittämiseksi 

Hankkeen toimenpiteis-
sä keskitytään muun muas-
sa poimijoiden koulutuksen 
ja keruun ammattimaiseen 
organisointiin, keruutuottei-
den vastaanoton, säilytyk-
sen ja jakelun kehittämiseen 
sekä sähköisten toiminta-
mallien suunnitteluun. Suu-
rin osa toimenpiteistä to-
teutetaan yhdessä kaikkien 
kuntien kesken. Hankkees-
sa aletaan suunnitella mm. 
Koillismaan alueen yhteis-
tä sähköistä keruutuotealan 
järjestelmää, joka helpot-

taisi mm. ostajien, myyjien, 
keruualueiden ja koulutus-
ten löytämistä. Lisäksi ke-
hitetään hajautettua varas-
tointimallia, joka helpottaisi 
pientuottajien osallistumista 
suurempiin tarjouspyyntöi-
hin. Pudasjärvellä toteute-
taan heinä-syyskuun aikana 
lisäksi uudenlainen poimi-
jakoulutuskokonaisuus, jo-
hon kuuluu yrttien, marjojen 
ja sienten poimijakorttikou-
lutukset, bussikuljetus ke-
ruupaikalle maastoon, ke-
rääminen maastossa sekä 
kerättyjen tuotteiden myynti 
keruupäivän päätteeksi suo-
raan ostajalle.

Hanketta rahoittaa Poh-
jois-Pohjanmaan liitto AIKO 
-määrärahalla (Alueelli-
set innovaatiot ja kokeilut). 
Hankkeen kokonaisrahoitus 
on 57 140 euroa, josta Poh-
jois-Pohjanmaan liiton ra-
hoitus osuus on 39 998 euroa 
ja hankkeeseen osallistuvien 
kuntien osuus 17 142 euroa.

Villiruuan saatavuutta 
kehitetään Koillismaalla 
yhteishankkeen voimin

Hankkeessa aktivoidaan ja koulutetaan poimijoita mm. 
villiyrttien keruuseen. 

Pudasjärven projekti-
päällikkönä on aloittanut 
kesäkuun alussa Son-
ja Kinnunen. Kuusamon 
ja Taivalkosken projekti-
päällikkönä toimii Juho 
Tahkola.

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! Markkinoita

mukana järjestämässä!

Pudasjärven Yrittäjien hallitus 2018
Tommi Niskanen
puheenjohtaja 
K-supermarket Pudasjärvi
040 555 3639
tommi.niskanen@
k-supermarket.fi

Marko Rautio 
varapuheenjohtaja 
Kaappi- ja levypalvelu 
Rautio Ky
050 501 9090
marko@rautioky.fi

Jaana Mourujärvi sihteeri
Kesport Pudasjärvi
0400 375 557
jaana.mourujarvi@gmail.com

Reija Jokikokko
Aarrearkku Ay
050 386 8660
aarrekauppa.net@gmail.com

Jukka Kuha 
Jukka Kuha Oy
0400 204 488
jukkakuhaoy@gmail.com

Janne Määttä
Syötteen Eräpalvelut
050 528 6441
janne.maatta@
syotteenerapalvelut.fi

Eero Oinas-Panuma
T:mi Poro-Panuma
0400 388 268
eero.oinas-panuma@
pudasjarvi.fi

Aila Repola
Tili- ja Veroasiaintoimisto/
A. Repola Ky
08 822 330
aila.repola@pp.inet.fi

Matti Räisänen 
Hautaus- ja 
Kukkapalvelu Räisänen
0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com

Mauno Sarajärvi
SyöteRestaurant Oy/
Romekievari
040 701 4522
syoterestaurant@gmail.com

Timo Vähäkuopus
Timpan Kurkihirsi 
0400 682 687
timo.vahakuopus@
timpankurkihirsi.fi

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: su-to klo 9.00-20.00, pe-la klo 9.00-24.00.

JOKA PÄIVÄ 
HYVÄÄ RUOKAA

Aamupala klo 9.00-11.00
Lounas klo 11.00-15.00

Meiltä myös pizzat ja 
hampurilaiset. 

Keittiö auki joka päivä 
klo 10.00-20.00.

MUKANA MARKKINOILLA
Ruokaa, kahvia, lättyjä ja virvokkeita

Jäätelökioski 
avoinna 

joka päivä 
klo 10-18.

Pingviini 
tekee kesän!

Tervetuloa!

LA 30.6.

ZENITH
REUNION

Lippu 20 €

Pubi avoinna klo 18-04

-  1 pallo Pingviini banaani-kinuski
-  1 pallo Pingviini mango-meloni
-  Appelsiinikastiketta
-  Kermavaahtoa
-  Suklaatrösseleitä

-jäätelöannos
TROPIIKIN TUULAHDUS

KESÄN HERKUT 
JÄÄTELÖKIOSKISTA

4,-

KYYDIT:
Taksi Arja ja Jouni Paavola

044 072 0501, 044 216 0016
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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

Kalustepuoli 

lomalla 

heinäkuun 

ajan. 

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 25.8.2018

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Tervetuloa!
Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!
K-18

Järjestää: 
LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 

• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella musiikki 
  soi koko illan 
• Kokko syttyy klo 22.45
• Ilotulitus klo 23.45
Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 24.8. 
Disco klo 21-02
Järj. Pudasjärven Urheilijat

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 25.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

ENNAKKOLIPUT 
VENETSIALAISIIN 

15 €
Lippuja myy Tuuritupa, 

K-supermarket ja 
Niemitalon Tauon Paikka.  

Portilta lippu 18€

SARMAS

VILPE.COM/ECO

Kiinnostuitko?
Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2
93100 Pudasjärvi
Puh. 08-823510
myynti@lvijarauta.fi 

IDEAL WIRELESS
VILPE®
ILMANVAIHDON LANGATON OHJAUSJÄRJESTELMÄ

VENTTIILIT 
TULOILMALLE

KATOLLE 
ASENNETTAVA 
HUIPPUIMURI

HUONEISIIN ASENNETTAVA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ENERGIANSÄÄSTÖ 75 % 
VERRATTUNA MUIHIN 

JÄRJESTELMIIN

SÄÄTELEE 
ITSEÄÄN 

AUTOMAATTISESTI

EI VAADI 
SUURIA 

RAKENNUSTÖITÄ

LANGATON 
– EI TARVITA 

JOHDOTUKSIA

Raikasta sisäilmaa
VILPE® ECo Ideal Wireless 
–ohjausjärjestelmällä

Omakotitalohin, joissa ei ole koneellis-
ta ilmanvaihtoa. Kesämökeille, auto-
talleihin, pesutupiin ja muihin tiloihin.
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Kukat somistavat Kurenalusta
Kesäkukat somistavat to-
ria ja Kurenalan keskustaa-
jamaa kaikkien iloksi. Ju-
hannuksen alla torialueen 
ja Varsitien väliin Pudasjär-
ven Puutarhalta toimitettiin 
näyttävä puolentoista met-
riä korkea eri värisistä pe-
tunioista muotoiltu kuk-
ka-asetelma ilahduttamaan 
paikallisia asukkaita ja to-
rialueella vierailijoita. To-
riemäntä Kerttu Simu oli 
kovasti ilahtunut kaupun-
gin puuhaamista kukista ja 
kertoi niitä hoitavansa Ku-
renalan kyläyhdistyksen ni-
missä. Niiden hoitamiseen 
osallistuu myös 4h-yhdis-
tys. HT

Toria kaunistamaan tuli juhannukseksi kaksi lähes kaksi metriä korkeita kukka-ase-
telmia, joita ihastelemassa ovat tuoreeltaan toriemäntä ja -isäntä Kerttu ja Hannu 
Simu.

Hyvinvointivaliokunta järjestää seminaareja
Hyvinvointivaliokunta ko-
koontui torstaina 21.6. Valio-
kunta on käsitellyt koulukiu-
saamiseen liittyviä ongelmia 
lapsilta, nuorilta, huoltajil-
ta ja kasvatusalan asiantun-
tijoilta saamiensa haastatte-
lu- ja luentotietojen pohjalta. 
Yksikin koulukiusattu on lii-
kaa, vaikka valtakunnalli-
sesti tarkasteltuna Pudasjär-
ven tilanne on muuta maata 
parempi. Valiokunnan ta-
voitteena on kiusaamisen 
ennaltaehkäisy ja riittävän 
varhainen puuttuminen. Va-
liokunnan näkemyksen mu-
kaan huoltajat tulisi saada 
osallistumaan koulukiusaa-

misen ennaltaehkäisyyn sekä 
kiinnostumaan koulukiusaa-
miseen liittyvistä toiminta-
tavoista. Hyvinvointivalio-
kunta jalkautuu Pudasjärven 
markkinoille 6.-7.7., jossa va-
liokunnan jäsenet esittelevät 
toimintaa ja tekevät kyselyn 
liittyen koulukiusaamiseen. 
Samalla kerätään toiveita ja 
ideoita syksyllä järjestettä-
vän kiusaamisteemaan liitty-
vän seminaarin luennoitsijas-
ta/esiintyjästä. 

Kokouksessa päätettiin 
perustaa Kiusaamisen vas-
taisen -työryhmä, jonka tar-
koituksena on olla yhteys 
kuntalaisten ja valiokunnan 

välillä. Työryhmän jäsenet 
ovat:Taina Vainio (pj), Ruut 
Tuohimaa, Johannes Putula 
ja Raimo Tervonen. Työryh-
män aloituskokouksen kut-
suu koolle valiokunnan pu-
heenjohtaja Sointu Veivo.

Valtuustoseminaaris-
sa keskusteltiin vanhusten 
palvelujen tilanteesta Pu-
dasjärvellä. Puheenjohtaja 
Sointu Veivo ehdottamana 
hyvinvointivaliokunta päät-
ti järjestää yhteistyössä Ou-
lunkaaren kanssa vanhuspal-
veluihin liittyvän seminaarin 
syksyllä 2018.

Keskusteltiin myös aloi-
teesta, jossa esitetään tarve 

rakentaa Rajamaan rantaan 
beach volley- kentät. Laidun-
alueella ja Hirsikampuksella 
on tällä hetkellä käytössä ko. 
kentät. Pietarilan lähiliikun-
tapuistoon on suunnitteilla 
vastaavan kentän rakentami-
nen. Aloitteeseen pyydetään 
elinympäristövaliokunnan 
kannanottoa.

Puheenjohtaja kiittää ak-
tiivisia hyvinvointivaliokun-
nan jäseniä kuluneen toimin-
tavuoden työstä ja toivottaa 
rentouttavaa kesää.

Sointu Veivo

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kulta- ja hopeakorut. 
Kalevalakorut.

Kellojen ja korujen 
myynti ja huolto

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

Yli 80 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Jo 25 vuotta 
rakennuspalvelua paikkakunnalla!

• 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

Iijokisoutu® vaelluskalojen asialla
Viime vuonna Suomi 100- 
juhlavuoden Vesistöteko-
na palkittu soutu starttaa 36. 
kerran tiistaina Taivalkosken 
Jokijärveltä. Harvinaisen kui-
va alkukesä on tuonut kivet 
ja karit esiin, mutta venereitit 
ovat kuitenkin Iijoessa poik-
keuksellisen selvät. Pohja-
kosketuksilta ei vältytä tänä 
vuonnakaan, mutta yläosan 
koelasku veneellä juhannuk-
sena onnistui hyvin. Vesi 
keskittyy nyt vain syvim-
pään kohtaan joen uomassa. 

Iijokisoutajille on tärkeää 
yhteistyö jokivarren kyläyh-
distysten ja toimijoiden kans-
sa, jotka majoittavat ja muo-
nittavat soutajat ja melojat 

viikon aikana. ”Tässä yhteis-
työssä molemmat ovat voit-
tajia, niin kuin yhteistyössä 
pitääkin. Me odotamme ky-
liin tuloa ja meitä odotetaan 
siellä, se on hienoa!”

Iijokisoutu iloitsee kala-
viranomaisen, Lapin ELY-
keskuksen, viime lokakuus-
sa AVI:iin vireille laittamasta 
hakemuksesta, jossa haetaan 
muutosta Pohjolan Voima 
oy:n, Iijoen vanhentuneisiin 
istutusvelvoitteisiin. Ne on 
hakemuksen mukaan tarve 
muuttaa kalatievelvoitteek-
si kaikkiin alaosan voimalai-
toksiin, joissa turvataan sekä 
kalojen ylös- että alaspäin 
vaellukset. Kalateiden lisäk-

si voimayhtiön tulisi tuki-
toimenpiteenä hoitaa lohen, 
meritaimenen ja nahkiaisen 
ylisiirrot ja vaelluskalojen 
poikasten kotiutusistutukset. 
Iijokisoutajat toivovat, että 
voimayhtiö, joka on julki-
sesti ilmoittanut halunsa pa-
lauttaa vaelluskalat Iijokeen, 
myötävaikuttaa siihen nyt, 
kun sillä on mahdollisuus, 
että velvoitemuutos etenee 
jouheasti eteenpäin. Hake-
musta ei ole vielä kuulutettu 
lausunnoille. 

Iijokisoudun tavoitteek-
si sen jälkeen, kun joki suo-

jeltiin koskiensuojelulailla 
vuonna 1987, tuli ”Nousu-
kala Iijokeen”. Tämä tavoite 
joskus vielä saavutetaan, kun 
lupakäsittelymylly on aikan-
sa pyörinyt.

Soudun päätöstilaisuu-
dessa Kipinän kyläjuhlas-
sa lauantaina 7.7. on puhu-
jana kansanedustaja Hanna 
Halmeenpää. Soutuviikon 
päällikkönä on nyt Taisto 
Puurunen. Soudun järjestää 
Pudasjärven luonnonsuoje-
luyhdistys ry.

Pirkko-Liisa Luhta

Pudasjärvellä
Iltatapahtumat ja huvit

Zenith Reunion Niemitalon Tauon Paikassa
Raskaamman musiikin ystävien kannattaa suunnata Niemitalon Tauon 
Paikkaan lauantaina 30.6. Zenith Reunion on pudasjärveläinen heavy 
metallia soittava yhtye. Musiikki on perinteistä melodista heviä, johon 
on otettu vaikutteita muun muassa hard rockin puolelta. Yhtyeen so-
listina on Jouni Juurikka, kitaraa soittavat Jukka Uusi-Illikainen ja Juk-
ka Ihme, rummuissa Ville Hanhisuanto ja bassossa Jukka Jokikokko.

Pintamolla tanssitaan Selenan tahdissa
Pintamon kyläseuran talolla lauantaina 30.6. klo 21-01 viihdyttää tans-
siorkesteri Selena. Yhtye soittaa perinteistä tanssimusiikkia ja iskel-
mää.  Krista Martikainen laulaa ja soittaa koskettimia, Kari Kinnunen 
on rummuissa ja laulaa, Tero Kähkönen soittaa harmonikka ja hoitaa 
midilaitteet.

Trio Pohjolan Yö Sarapirtillä
Lauantaina 30.6. klo 21-01 Sarapirtillä tanssiorkesteri Trio Pohjolan 
Yö vie yleisön vanhan tanssimusiikin helmien pariin. Hanuria soittaa 
Ari Kela, Leif Rören on koskettimissa ja solistina Salme Salonen.
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Teollisuusliiton edustajat Jyr-
ki Alapartanen, Teollisuuslii-
ton puutuotesektorin johtaja 
ja Sami Nyman, Oulun alue-
toimitsija, vierailivat tiistai-
na 26.6 Pudasjärvellä tutus-
tumassa hirren 

valmistamiseen Kontion 
tehtaalla kuin myös valmii-
siin julkisiin rakennuksiin. 
Hirsikampuksella kävimme 
sisätiloissa tutustumassa ra-
kennukseen ohjatulla kier-
roksella ja pintapuolisesti 
tutustuimme myös muihin 
kohteisiin kuten, päiväko-
ti Pikku-Paavali, palveluko-
ti Hirsikartano sekä rivita-
loihin, joita Pudasjärvelle on 
rakennettu. 

Vierailu alkoi Kontio-
tuotteelta, jossa ensimmäi-
nen etappi oli tuotantopääl-
likkö Tapio Anttosen kanssa 
tapaaminen. Hetken pääs-
tä joukkoomme liittyi myös 
Kontiotuotteen toimitusjoh-
taja Keijo Anttila. Keskuste-
lua sävytti rauhanomaisuus 
sekä yhteistyön merkitys, 
niin yrityksen kuin myös 

henkilöstön kanssa. Ilman 
osaavaa ja motivoitunut-
ta työvoimaa ei voi olla isoa 
kannattavaa yritystä ja taas 
ilman suurta työnantajaa mo-
nella ei ole työtä mihin men-
nä. Nämä ovat voimakkaasti 
käsikädessä kulkevia teemo-
ja, joihin kaikki keskustelijat 
yhtyivät. 

Keskustelun alkuvaihees-
sa pureuduimme itse raaka-
aineeseen, eli mäntytukkiin. 
Kontiotuote käyttää pääasi-
assa järeää mäntytukkia, jon-
ka latvan läpimitta on yli 20 
senttiä. Raaka-aineen saata-
vuus on ollut hyvää ja suu-
rin osa tukeista tulee lähialu-
eelta. Jonkin verran tukkia 
ostetaan myös Ylä-Kainuus-
ta sekä Lapista. Tämä on sel-
keä kilpailuetu, että materi-
aali on saatavilla läheltä ja 
valmiin tuotteen toimitus 
on helppoa niin lähelle kuin 
myös kauas. Lähimpään sa-
tamaan ei kuitenkaan ole ko-
vin pitkä matka. Kuusitukkia 
on Kontiotuotteella sahat-
tu aikaisemmin, mutta raa-

ka-aineen saatavuus on ollut 
aavistuksen heikkoa. Kuusi-
hirttä ja muita materiaaleja 
Kontiotuote kyllä toimittaa, 
jos asiakas niin haluaa.

Kaupungilta  
mallikasta toimintaa
Pudasjärven kaupunki sai 
erityistä kiitosta niin toi-
mitusjohtajalta kuin myös 
Teollisuusliiton edustajilta. 
Pudasjärvi on toiminut mal-
likkaasti kehittäessään julkis-
ta hirsirakentamista. Ilman 
kuntapäättäjien ja Kontio-
tuotteen avointa sekä mah-
dollistavaa asennetta, voi-
simme helposti vieläkin 
todeta, että suuret julkiset ra-
kennukset eivät ole mahdol-
lisia rakentaa Suomen olo-
suhteisiin. Nyt kuitenkin asia 
on toisin ja olemme julistau-
tuneet Suomen hirsipääkau-
pungiksi, ihan oikeutetusti. 
Kunnassamme toimii maam-
me mittakaavassa todella iso 
ja imagoltaan hyvä yritys, 
jonka tekemistä tuotteista 
saavat nauttia kaikki pudas-

järveläiset.
Pudasjärven kaupungin 

hankkeena on Moderni hir-
sikaupunki ja tämä hanke on 
tuottanut hyvää materiaalia 
toimijoille sekä lisännyt hir-
ren tunnettavuutta. Hanke 
on osahanke Oulun yliopis-
ton Moderni hirsikaupunki, 
hirsirakennusten uusi arkki-
tehtuuri, massakustomoin-
ti ja elinkaaritalous –hank-
keessa.

Maailmanlaajuisesti män-
nystä tehty hirsi on todel-
la hyvä materiaali, männyn 
ominaisuuksiin kuuluu an-
tibakteerisuus, eli mänty on 
lähes mahdoton kasvualus-
ta monelle bakteerille. Puhta-
utta meillä riittää, on puhdas 
ilma ja vesi. Ihmisten tie-
toisuus lisääntyy koko ajan 
terveellisyyden osalta ja tä-
hän hirsitalovalmistajilla on 
loistava sauma tarjota tuot-
teitaan. Puhtaus ja terveel-
lisyys on näkemykseni mu-
kaan seuraava megatrendi ja 
näkymät ovat tällä saralla va-
loisat.

Kontiotuote on suuri ja 
imagoltaan hyvä yritys 

- osaavat ja motivoituneet työntekijät 
menestyksessä merkittävänä

Jyrki Alapartasen  
haastattelu

Tapio Anttonen tuotantopäällikkö, Kari Kellolampi pääluottamusmies, Sami Nyman Oulun aluetoimitsija, Antti Ti-
hinen varapääluottamusmies), Jyrki Alapartanen puutuotesektorin johtaja. Tapio edustaa Kontiotuotetta ja muut 
neljä Teollisuusliittoa.

Tutustumassa Hirsikampukseen. Kuvassa Sami Ny-
man, Jyrki Alapartanen ja Antti Tihinen.

Miten olet kokenut teollisuusliiton  
toiminnan, kun sitä verrataan puuliiton 
toimintaan? 
Jyrki: Yhdistyminen kolmen liiton kanssa (Metalli, Puu ja TEAM) 
on kokonaisuudessaan onnistunut saavutus, vaikea on nähdä ne-
gatiivisia asioita fuusion suhteen. Teollisuusliiton vahvuus tulee 
myös hyvin esille siinä, että on leveämmät hartiat kantaa painet-
ta ja käsitellä asioita. Teollisuusliitossa on myös pienempi jäsen-
maksu kuin Puuliitossa oli (yli -10 %) ja tälle rahalle saa parem-
min vastinetta. 

Miten teollisuusliitto suhtautuu  
lakiuudistuksiin, jotka koskevat pieniä 
yrityksiä sekä alle 30-vuotiaita? 
Jyrki: Näen nämä asiat turhina, jotka eivät todellisuudessa lisää 
työllisyyttä, mutta tehokkaasti rapauttavat yhdenvertaisuutta työ-
markkinoilla eriarvoistaen ikäluokat. Nähdäkseni käynnissä on 
Suomen hallituksen viimeinen ideologinen pyrähdys, jonka aika-
na he yrittävät saada vielä jotain aikaan. Tähän on vankkaa tukea 
Suomen Yrittäjiltä, mutta Elinkeinoelämän keskusjärjestö mieles-
täni alkaa peruuttamaan tukeaan Suomen nykyiseltä hallitukselta. 
Ammattiliittojen tukea ei ole ollut sen jälkeen, kun hallitus petti 
palkansaajajärjestöt. Kiky neuvotteluiden yhteydessä tulleista lu-
pauksista ei jäänyt kuin tuhkat pesään. Teollisuusliitto ei voi mis-
sään nimessä tukea eriarvoistavaa kehitystä työmarkkinoilla, jo-
ten Teollisuusliitto tulee vaatimaan, että lakiuudistukset jätetään 
tekemättä!

Miten näet puutuotesektorinjohtajana  
liimatun hirren kysynnän kehityksen?
Jyrki:  Vierailun aikana selvisi, kuinka hyvin puuta voidaan käyttää 
rakentamisessa. Kun rakennetaan, syntyy samalla ulko- ja sisäseinä, 
jolloin voidaan rakentaa yksinkertaisilla ratkaisuilla hyvin lämpöä 
eristävä ja kosteudelta vapaa rakenne. Metsän käyttöä on myös 
syytä lisätä siten, että mahdollistamme tukin hyvän saatavuuden 
sekä tätä kautta syntyviä uusia työpaikkoja. Koulun kansantalou-
dellinen merkitys on todella suuri, kun otetaan huomioon koko 
ketju, jolle töitä syntyy, kun rakennetaan hirrestä. Alkupään met-
sänomistaja, puun kaato ja korjuu, kuljetus, materiaalin käsittely ja 
lopuksi itse rakennuksen rakentaminen. Kaikki nämä vaativat työ-
voimaa ja työ lisää hyvinvointia.

Miten näet kehityksen työmarkkinoilla ja 
valtakunnan politiikassa?
Nyt on tärkeää havaita työntekijöiden ahdistettu asema, jota po-
liittiset päätökset vain lisäävät. Nykyinen hallitus on ajanut useita 
uudistuksia läpi ja samalla on unohtanut kolmikannan. 

Kolmikanta on työntekijöiden, työnantajien ja maan hallituk-
sen yhteinen neuvottelutilaisuus, joissa tehdään päätökset. Ilman 
kolmikantaa tulee entistä selvemmin esille se, että hallitus muok-
kaa työelämää lakien kautta ja työehtosopimukset tulevat ole-
maan merkittävämmässä roolissa tulevaisuudessa. Ammattiyhdis-
tysliikkeen mahdollisuudet vaikuttaa käsittelyssä oleviin lakeihin 
on pienentynyt ja näin voi olla myös tulevaisuudessa, mikäli maan 
hallitukseen ei tule valituksi työntekijämyönteisiä puolueita. 

Loppukaneettina Sami Nyman halusi muistuttaa, että vielä 10 
vuotta sitten politiikasta puhuttiin työpaikalla juuri siksi, koska se 
kuitenkin koskee kaikkia ihmisiä. Jossain vaiheessa politiikan pu-
humista on yritetty kitkeä pois työmailta, vedoten siihen, ettei se 
kuulu sinne. Kuitenkin on niin, että se ei ole ihan sama, ketkä istuu 
hallituksessa. Nyt olisi hyvä jo tulla työntekijämyönteinen hallitus 
seuraavien vaalien jälkeen.

Antti Tihinen
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Puutarhapäivät yrityksen  
25-vuotisjuhlan merkeissä
Pudasjärven Puutarha ja Kukkahuoneella vietettiin 25.-27.5. pe-
rinteisiä puutarhapäiviä yrityksen 25-vuotisjuhlan merkeissä. 
Päivien aikana oli runsaasti viikonlopputarjouksia, arvontoja ja 
kävijöille tarjottiin lauantaina muurinpohjalättyjä kahvin ja me-
hun kanssa. Yrittäjien Markus ja Sirpa Urmalan mukaan puutar-
halla on tänä keväänä otettu käyttöön uusi kasvihuone entisten 
kuuden laajan kasvihuoneen lisäksi. Tarhan kasvi- ja tuotevali-
koima on vuosien myötä laajentunut. 

Urmaloiden puutarhan kasvivalikoima on 25 vuoden aikana 
laajentunut ja monipuolistunut kovasti. Suvussa on puutarha-
alan yrittäjiä useampia. Markuksen puutarhuri isä Erkki Urma-
la oli apuna yrityksen perustamisessa ja kaksi veljeä ovat myös 
puutarhayrittäjiä. Markuksen ja Sirpan pojat Aleksi ja Miika oli-
vat töissä puutarhalla ja kertoivat olleensa tarhalla töissä pikku 
pojista lähtien. 

Pudasjärven puutarha on suosittu myös naapuripitäjien puo-
lella. Avoinna ollaan toukokuusta syyskuun puoliväliin saakka. 

Yrityksissä toimintaa ja    tapahtumia Pudasjärvellä

Marko Rautiolla täyttyi  
10 vuotta yritystoimintaa
Kaappi- ja levypalvelu Rautio Ky yrityksen toiminnassa täy-
tyy tänä vuonna 10 vuotta. Yrittäjä Marko Raution mukaan 
merkkivuoden kunniaksi järjestetään elo-syyskuussa jonkin 
muotoinen tapahtumapäivä. Kaappi- ja levypalvelu Rautio 
Ky toimii teollisuusalueella omassa, kaupungilta hankitus-
sa teollisuushallissa työllistäen yrittäjän lisäksi kaksi työnte-
kijää. Raution yritysryppääseen kuuluvat myös Teollisuus-
alueella toimiva Rakennustarvike- ja konevuokraus Rautio 
Oy, jolla on toimintaa myös RautaNetin yhteydessä Ranual-
la sekä myös Syötteellä, jossa Rautiolla on ollut kaupungil-
ta vuokrattuna Safaritalo. Raution yritysryppääseen kuuluu 
myös yhdessä JP-Automaalaamo yrittäjän Sami Luokka-
sen kanssa oleva teollisuus- ja toimistotiloja vuokraava MS 
Vuokratilat Oy. 

Vuokrattava henkilönostin dino nostaa 18 metriin, esit-
telee yrittäjä Marko Rautio.

Huonekalukauppaa  
Pudasjärvellä 56 vuotta
Huonekaluliike Heikkilä juhli yrityksen 56-vuotista toimintaa 
18.5, jolloin yrittäjät Ulla ja Tommi Heikkilä ottivat onnittelu-
ja vastaan ja olivat järjestäneet kaikille kävijöille ulkona pys-
tytetyssä kodassa grillimakkaratarjoilun. Tarjouksella myytiin 
muun muassa sohvia, mattoja, runkosänkyjä, riippukeinu-
ja sekä vuode-/kulmasohvia. Päivän aikana kävi asiakkaana 
noin 800 henkilöä, jotka kaikki saivat osallistua Park-pöytär-
yhmän arvontaan. 

Heikkilät kertovat huonekaluliikkeessään olevan laajat va-
likoimat huonekaluja, toimistokalusteita, sisustukseen liitty-
vää tavaraa sekä mattoja ja valaisimia. Myös markiisit, rulla- 
ja säleverhot kuuluvat valikoimiin. Kotimaisia edustuksia ovat 
muun muassa Laulumaa, Isku ja Stemma. Liikkeessä on tehty 
tarvittavat remontit ja uudistettu säännöllisesti. Asiakkaita on 
Pudasjärven lisäksi lähikuntien alueella. 

Ulla ja Tommi Heikkilä toimivat yrittäjinä Huonekalulii-
ke Heikkilässä, joka on toiminut jo 56-vuotta. 

Halla Cafe & Cateringilla  
1-vuotissynttärit
Pudasjärven keskustassa, Kauppatie 4:ssä vietettiin 19.5. 
kahvilayritys Halla Cafeen 1-vuotissynttäreitä. Puolen päi-
vän jälkeen kahvilassa esiintyi ja oli tavattavissa tv:stä tutut 
Marja ja Lasse eli äiti ja poika, jotka voittivat Suomen Haus-
kin Tavis kisan tänä vuonna. Täytekakkukahvia tarjottiin 
100:lle ensimmäiselle asiakkaalle eurolla ja juustokakkukah-
via sekä lohikeittoa myytiin koko päivän ajan tarjoushintaan. 

Kahvilassa on 20 asiakaspaikkaa ja sen ruokaisampiin 
palveluihin kuuluu arkisin myös keittolounas. Tiloja vara-
taan myös kokousten pitämiseen ilta-aikoina. Kahvilan tuot-
teista pääosa tehdään itse.

Syntyjään pudasjärvinen yrittäjä Ryhänen on yhdeltä am-
matiltaan kokki ja ravitsemusalan yritystoiminnasta hänellä 
on kokemusta vuodesta 2007 lähtien. Viime joulukuun alus-
sa yritys muuttui perheyritykseksi, kun Hennan aviomies 
Olli liittyi yritykseen mukaan. Ryhästen lisäksi yrityksessä 
työskentelee tilanteesta riippuen 2-3 työntekijää. 

Synttäripäivänä kahvilassa esiintyivät tv:stä tutut Mar-
ja ja Lasse, jotka kahvilayrittäjä Henna Ryhänen on toi-
vottamassa kahvilan edustalla tervetulleeksi. Esiinty-
jät tulivat Iistä. Pudasjärvi on heille tuttu, sillä Marja 
Kaakisen äiti Eeva Yli-Kerälä asuu Pudasjärvellä. Ku-
vassa myös Marjan lapset Iida-Maria ja Tuomas. Kirjakauppa jatkaa  

uuden yrittäjän voimin 
Pudasjärven kirjakauppa avasi ovensa 7.5. uuden yrittäjän 
Tuija Wallgrenin toimesta. Avajaisia vietettiin 1.6. jolloin 
myös kauppaa vuodesta 1996 pitänyt yrittäjä Aune Ekdahl 
oli paikalla ja pitkäaikaisten asiakkaiden ja ystävien tavat-
tavissa. 

Kaupan nimi, palvelut ja tuotteiden perusvalikoima säily-
vät ennallaan. Yleisilme on hieman muuttunut ja uutena on 
mm. kirjakahvionurkkaus. Tuija muutti Pudasjärvelle Parii-
sista, jossa hän työskenteli kansainvälisen koulun viestinnän 
parissa. Pudasjärvelle on ollut yhteyksiä vuosien ajan, sillä 
Tuijan isä Pekka Ekdahl on syntyjään Hetekyläläinen ja asu-
nut pian 20 vuotta Pudasjärvellä. Myös Aune Ekdahl on Tui-
jan tuttu jo lapsuudesta lähtien. Kirjakaupan perusvalikoima 
säilyy ennallaan, vaikka kaupan ilme jonkin verran muut-
tuukin. Pudasjärven kirjakauppa on toiminut yhtäjaksoisesti 
Pudasjärvellä 90 vuotta. 

Avajaispäivänä tuli runsaasti onnitteluja uudelle yrittä-
jälle Tuija Wallgrenille (toinen oik). Samalla muistettiin 
myös pitkäaikaista yrittäjä Aune Ekdahlia. Onnitteluku-
kat toivat mm. Pudasjärven Osuuspankista Mikko Käh-
könen, Jonne Ivola ja Pertti Purola. 

AarreArkussa vaihtui omistaja
Askartelutarvikkeita, lahjatavaroita, toimistotarvikkeita ja 
leluja myyvässä AarreArkussa aloitti 16.4. uutena omistaja-
na Saini Kaukko, joka järjesti avajaiset 28.4. Liike on toiminut 
Pudasjärvellä kahdeksan vuotta. Kaukko jatkaa yrityksen 
hoitamista aikaisemmalta pohjalta. Toki jotakin muutosta-
kin on tulossa ja palveluvalikoiman tarkastelua on tulossa 
myöhemmin. 

Kaukko aloitti yrittäjänä uudella ennen tuntemattomal-
la alalla. Hän perehtyi kolmisen viikkoa yritykseen ja siihen 
kuuluvaan matkahuollon hoitamiseen. Aikaisemmat yrittä-
jät Heli Kemppainen ja Reija Jokikokko olivat tarvittaessa al-
kuaikana apuna.

Sainilla on kaupan hoitamiseen vankka kokemus, sil-
lä hän on toiminut Oulussa kolmisenkymmentä vuotta eri 
myymälöiden hoitajana, viimeksi K-market Torinrannan 
myymäläpäällikkönä. Pärjänsuolta syntyisin oleva Saini 
asuu perheensä kanssa Jäälissä. Kiinnekohtana Pudasjärvel-
lä on toiminut mm. kesäasunto Kollajanniemellä.

AarreArkusta löytyvät ”jokaiselle jotakin” eli askartelu- ja 
lahjatavarat, leluja, pelejä sekä toimistotarvikkeita. Liike on 
avoinna kesäaikana maanantai-torstai kello 10-17, perjantai-
na 10-20 ja lauantaisin 10-14.

Saini Kaukko aloitti Aarrearkun uutena omistajana 
huhtikuun puolessa väissä. Aikaisemmat yrittäjät Heli 
Kemppainen ja Reija Jokikokko olivat yrittäjinä kah-
deksan vuoden ajan. 

Uusi lääkäriasema toimii  
Pudasjärvellä
Uusi lääkäriasema Medipudas aloitti toimintansa torstai-
na 29.3. Pudasjärven keskustassa, apteekin talossa. Avajaisia 
vietettiin 6.4. Palveluina lääkäriasemalla ovat yleislääkärin 
ja sairaanhoitajan vastaanotot, työterveyshuolto, etälääkärin 
vastaanotto ja tarvittavat laboratoriopalvelut. Yrittäjinä lääkä-
riasemalla toimivat Pudasjärvelle muuttaneet lääkäri Ilona Ri-
tola ja hänen sairaanhoitaja puolisonsa Vesa-Matti Ritola.

Etälääkärin vastaanotto toimii netin kautta joko tietoko-
neella, jossa on kamera, tableteilla Android-käyttäjäjärjestel-
mällä ja jopa kännyköiden kautta. Akuuttipotilaat pyritään 
saamaan lääkärin vastaanotolle jo saman päivän aikana. Medi-
pudas tarjoaa kaikki yleislääkäripalvelut ajokorttivastaanotos-
ta pieniin toimenpiteisiin, luomenpoistoihin, rokotuksiin sekä 
työterveyshuoltoon, josta työnantajat toivotetaan tervetulleik-
si kysymään tarjousta. 

Pudasjärvelle Ritolat muuttivat niin sanotusti paluumuut-
tajina. Pariskunta muutti Orimattilasta Jaurakkajärvelle, jonne 
on rakennettu uusi omakotitalo. 

Ritolat ovat liittyneet myös Pudasjärven Yrittäjien jäsenek-
si ja on kutsuttu mukaan myös paikallisen leijonaklubin toi-
mintaan.

Kosmetologi Senjan kauneushoitola avasi jälleen ovensa 1. 
maaliskuuta. Äitiyslomalta töihin palannut SKY-kosmetolo-
gi Senja Latvalan uusi tila remontoitiin yhteen oman kodin 
kamariin osoitteessa Jukolantie 18. Kohta 14 vuotta alalla toi-
minut Senja on ollut yrittäjänä joulukuusta 2011 lähtien. Hän 
on monelle pudasjärveläiselle tuttu kosmetologi, sillä Senjan 
kauneushoitola toimi useita vuosia Jukolantie neljässä. 

-Uudet tilat ovat toki pienemmät kuin entiset, mutta nätit 
ja näppärät, Etelä-Pohjanmaalta lähtöisin oleva Senja kertoo. 

- Muutossa hoitovalikoima hieman muuttui ja hinnasto sa-
moin, mutta perushoidot ovat säilyneet. Edelleen teen mm. 

Tervetuloa 
rentoutumaan toivottaa 

kosmetologi Senja.

Markus ja Sirpa Urmalaa kävi onnittelemassa 25-vuo-
tisen toiminnan johdosta muun muassa Pudasjärven 
Yrittäjät, herkkukorin tuojana puheenjohtaja Tommi 
Niskasen. 

jalkahoitoja ja erilaisia kas-
vohoitoja. Hoitola on auki 
sopimuksen mukaan maa-
nantaista lauantaihin. Aiko-
ja hoitoihin voi varata soitta-
malla tai tekstiviestillä. Myös 
facebookin ja sähköpostin 
kautta se onnistuu. 

Kauneushoitola avattiin Jukolantiellä
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P U D A S J Ä R V I

Kaupunki markkinoilla
Pudasjärven kaupungilla on 
edellisten vuosien tapaan 
aktiivisesti esittäytymässä 
markkinoilla. Markkinatel-
talla Pudasjärven kaupunki 
jakaa tänäkin vuonna tietoa 
ja ämpäreitä. Pääteemana on 
rakennettu elinympäristö ja 
hirsirakentaminen, mutta 
paljon muutakin on muka-
na.  Tekninen ja ympäristö-
toiminta esittelee ajankoh-
taisia asioita muun muassa 
rakennusvalvonnasta ja uu-
sia tontteja, mukana myös 
Tulvatieto –hankkeen sekä 
Kiertokaaren asiantuntijat. 
Sivistys- ja hyvinvointipal-
veluista mukana ovat kan-
salaisopisto ja kotiseutumu-
seo.

Koko markkinoiden ajan 
on tavattavissa hyvinvointi-
valiokunnan jäseniä. Hyvän 
mielen paikat –hanke tuo to-

rille penkkikahvilansa, jossa 
jaetaan symbolinen kahvi-
hetki keskusteluineen rinna-
tusten, vaikka päättäjän, vir-
kamiehen tai kanssakulkijan 
kanssa, tavoitteena kehittää 
omaa elinympäristöämme.

Muita toimijoita ovat Ii-
joen vesistön kalastusalue, 
Nuorten polku –hanke sekä 
Villiruuan saatavuuden ke-
hittäminen Koillismaalla 
-hanke. Koulutusasioita esit-
telee myös OSAO:n Tiina 
Ruotsalainen.

Moderni hirsikaupunki 
–hankkeen sekä rakennus-
valvonnan pisteillä on myös 
pientä visailua ja arvonta.

Mökkiläisinfo on kau-
pungintalolla perjantaina 
kello 13 valtuustosali Ota-
vassa, jossa kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen, tekni-
nen johtaja Eero Talala sekä 

Kiertokaari Oy:n asiantun-
tija Saara Karppila kertovat 
ajankohtaisista asioista va-
paa-ajanasukkaille. 

Kaupungintalolta pää-
see molempina markkina-
päivinä kello 12 Hirsipää-
kaupunki-kiertoajelulle 
tutustumaan Pudasjärven 
palkittuun hirsirakentami-
seen historiasta nykypäi-
vään ja vähän tulevaisuu-
teenkin. Tunnin kuluttua 
kiertoajelu palaa kaupun-
gintalolle, joten sieltä ehtii 
sopivasti mökkiläisinfoon. 
Ajelu on maksuton ja sen jär-
jestää Moderni hirsikaupun-
ki –hanke.

Ämpärien on jako joka 
toinen tunti alkaen kello 
9 molempina päivinä, 111 
kappaletta kerrallaan. 

Kaupunki tiedotus 

Yrityksissä toimintaa ja    tapahtumia Pudasjärvellä

Kesportilla täyttyi 30-vuotta
Pudasjärven keskustassa urheiluliike Kesport juhli 18.5. 
30-vuotista taivaltansa. Kesport toimii asiantuntevana ul-
koilu-, liikunta-, retkeily-, kalastus- ja metsästystarvikkeiden 
erikoisliikkeenä. 

-Liikkeen idea oikeastaan lähti omasta harrastuksesta. 
Tällä tavalla sai yhdistettyä oman urheiluharrastuksen sekä 
työn. Laji muuttuu aina vuodenajan mukaan, niin saa mu-
kavasti vaihtelua: talvisin tulee hiihdettyä ja kesät juostaan, 
kertoi yrittäjä Ahti Nivakoski.

Mies kehuu paikallisia urheilumaastoja, kylän pinnassa 
olevat lenkkipolut ovat tulleet tutuiksi ja myös Jyrkkäkos-
kelta löytyy erinomaiset hiihtomaastot. Jos jylhempiin ym-
pyröihin kaipaa, niin silloin saattaa lähteä urheilemaan Syöt-
teen maastoon.

Yhteisöllisemmistä lajeista Nivakoski nostaa esille fris-
beekiekon, joka on noussut erityisesti pudasjärvisten nuor-
ten suosikkilajiksi. Laji on erinomainen ajanviettokeino ren-
nossa yhteishengessä.

Yrityksen valikoimista löytyy tuttuun tapaan laaja skaala 
urheilun ja vapaa-ajan vaatetusta, kenkiä sekä muita varus-
teita. Myös eräulkoiluun, kalastajille sekä metsästäjille löy-
tyy laadukkaita välineitä. 

Yrittäjäpariskunta Jaana Mourujärvi ja Ahti Nivakoski 
ottivat vastaan onnitteluja. Kädessä Jaanalla Pudasjär-
ven Yrittäjien onnittelukukat, jotka ojensivat Matti Räi-
sänen ja Tommi Niskanen. 

Coronaria Teramerellä  
avoimet ovet 
Pudasjärvellä vuodesta 2015 toiminut Coronaria Terameri 
kuntoutus muutti maaliskuussa valtion virastotalosta naa-
puritaloon Jukolantie 3:een. Uusissa aikaisempaa laajemmis-
sa toimitiloissa olivat avoimet ovet 20.6. Ohjelmaa oli niin 
sisällä kuin ulkonakin. Lapsille oli temppula, ongintaa ja 
Aapo-poni, jota saattoi rapsutella. Kaikille on kahvi- ja me-
hutarjoilu sekä arpajaiset. Tapahtumassa varatut fysiotera-
peutin vastaanottoajat olivat tarjoushinnalla. Paikalla oli 
myös lääkäriasema Medipudakselta lääkäri ja sairaanhoita-
ja -yrittäjät. 

Coronaria Terameri kuntoutuksen vaativan lääkinnälli-
sen kuntoutuksen palveluita ovat fysio-, toiminta- ja puhe-
terapia. Lisäksi saatavilla on hierontapalvelua. Terapeutit 
tekevät myös paljon kotikäyntejä asiakkaiden omiin toimin-
taympäristöihin koteihin, kouluihin, päivä- ja hoivakoteihin. 

Terameren asiakkaaksi voi tulla Kelan maksusitoumuk-
sella, lähetteellä tai myös itsemaksavana asiakkaana. 

K-Supermarket Pudasjärvi  
uudistui täysin 
K-Supermarket Pudasjärvi avattiin helmikuun lopulla lat-
tiasta kattoon täysin uudistettuna. Avajaisissa 22.2. nau-
han leikkauksen suorittivat yhdessä kauppiaiden Hannele 
ja Tommi Niskasen kanssa kaupungin kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen ja K-ryhmän Pohjois-Suomen ketjupäällikkö 
Tanu Tompuri. 

Kauppa uudistettiin vajaa puoli vuotta kestäneen remon-
tin aikana kokonaan ja on myös aiempaa tilavampi. Remon-
tissa panostettiin myös energiatehokkuuteen ja kalusteet ja 
tekniikka ovat nyt uusinta uutta. Tuotteita löytyy noin 14 500 
valikoima, kertoi kauppias Tommi Niskanen.

Hän mainitsi myös K-Supermarket Pudasjärven valtti-
korttina olevan vahva paikallisuus ja jatkuvasti etsitäänkin 
uusia yhteistyökumppaneita lähialueilta.

Niskaset ovat toimineet perheyrityksensä puitteissa 
kauppiasyrittäjinä jo yli 15 vuoden ajan, viidellä eri paikka-
kunnalla. 

-Nautimme työstämme ja uskomme tulevaisuuteen yrit-
täjinä, Niskanen sanoo.

Avoimien ovien päivänä kävi väkeä tasaiseen tahtiin 
tutustumassa uusiin viihtyisiin toimitiloihin. Niitä esit-
telemässä palvelupäällikkö Niina Niva (vasemmalla), 
joka saapui Rovaniemeltä. Hän kertoi alueellaan Poh-
jois-Suomessa olevan kahdeksan eri Coronaria Tera-
meren kuntoutuksen yksikköä. 

Tommi ja Hannele Niskanen ottivat onnitteluja vastaan 
helmikuussa K-supermarketin mittavan remontin jäl-
keen pidetyissä avajaisissa. 

Viime vuonna kaupungin teltalla oli jatkuvasti tiedonhaluisia markkinakävijöitä.
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Simpauttaja Taivalkosken Kesäteatterissa
Taivalkosken näyttämöyh-
distys on touhuillut ke-
vään ja alkukesän Heik-
ki Turusen kirjoittaman 
ja Sini-Sisko Calamniuk-
sen Taivalkosken Teatteril-
le sovittaman ja ohjaaman 
Simpauttaja näytelmän pa-
rissa. Nyt lähestyy aika, 
jolloin teos tuodaan julki-
suuteen. Ensi-ilta on kes-
kiviikkona 4.7. kello 19 
Herkonmäen katetussa ke-
säteatterissa, jonka jälkeen 
esitykset jatkuvat 5.8. saak-
ka. 

Simpauttaja on jo pal-
jon nähnyt ja kokenut, lä-
hes konkari teatterilavoilla, 
mutta ei niin paljon koke-
musta, ettei aina jotain uut-
ta. Nyt tämä Simpautta-
ja on saanut Taivalkosken 
Näyttämön näyttelijät uu-

siin ulottuvaisuuksiin, yl-
lättämään niin itsensä kuin 
huippuhyvän ohjaajamme-
kin näyttämään, mitä kaik-
kea me osaammekaan ja 
saamme aikaan. Näyttelijöi-
nä ovat teatterimme koke-

Ryynäsen veljekset Otto ja Imppa sontatunkiolla, son-
nanlevitystyössä työssä.

Kuuno Taivainen kovistelee vaimoaan Juuliaa, mistä 
ne nuo hampaanjäljet tuohon kaulalle ovat tulleet.

Otto Ryynänen puuveis-
toksensa lumoissa.

neet konkarit, sekä kolme 
kovaa nuorta tulevaisuu-
den toivoa, yhteensä 16 
näyttelijää.

Olemme varautuneet 
Herkonmäen yleisöennä-
tykseen, sillä ennakkova-
rauksia on jo nyt runsaasti, 

linja-auto lasteittain yleisöä 
on tulossa ympäri Pohjois-
Suomea. Eli kannattaa var-
mistaa paikka ennakkoon.

Pertti Parkkila
Taivalkosken 
näyttämöyhdistys ry

Hyvän Olon Keskus 
suuri rakennushanke Pudasjärvellä
Pudasjärven kaupungin-
valtuusto kokoontui tiistai-
na 19.6. Suurena asiana oli 
Hyvän Olon Keskuksen tar-
veselvityksen tekemises-
tä päättäminen. Rakennus 
suunnitellaan monipuoli-
seksi, muunneltavaksi ja 
joustavaksi sisältäen terve-
ysaseman, keilahallin sekä 
tilat kirjastolle, nuorisotoi-
melle, kulttuuritoimelle. Li-
säksi siihen tulee kokous-
tiloja, ryhmäliikuntatila ja 
työllistämisyksikön tilan.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi hankkeen 
olevan Pudasjärven kau-
pungin suurin rakennus-
hanke. 

– Meillä on kova tarve pa-
rantaa rakennuskantaamme, 
hän sanoi.

Hyvän Olon Keskusta 
suunnitellaan entiselle Ku-
renalan koulun tontille ja se 
on tarkoitus toteuttaa elin-
kaarimallilla ja rahoitus 
kiinteistöleasingrahoituksel-
la. Hankkeen urakkasopi-
muksen allekirjoittaminen 
edellyttää sosiaali- ja ter-
veysministeriön myöntämää 
poikkeuslupaa.

Jorma Kouva oli huolis-
saan kaupungin kiinteistö-
massasta ja oli huolissaan 
vanhojen rakennusten kiin-
teistömassan arvosta. Ar-
vosteluun yhtyivät myös 
Paula Soronen, joka kritisoi 
erityisesti keilahallin raken-
tamista. Tuula Kuukasjärvi 
oli myös arvostelijoiden jou-
kossa.

Kokouksen kuluessa 
Ruut Tuohimaa esitti, että 
Hyvän Olon Keskukseen si-
sällytetään terveyskeskus, 
kirjasto ja nuorisotilat. Muu 
jätettäisiin pois. Kuukasjär-
vi, Suvi Kipinä ja Paula So-
ronen kannattivat Tuohi-
maan esitystä.

Vesa Riekki ja Paavo Ti-
hinen kannattivat hankkeen 
säilyttämistä kaupunginhal-
lituksen esittämässä laajem-
massa muodossa. Se voit-
ti äänestyksessä numeroin 
20-7. 

Jäähallihanke  
myötätuulessa
Pudasjärven jäähallihanke 
on ollut esillä jo vuosikym-
menien ajan, sen tarve on 
tunnistettu niin jääurheilu-
harrastajien kuin poliittis-
ten päättäjien taholta. Myös 
koululiikunta ja muu nuori-
sotaho kaipaa kipeästi jää-
urheilumahdollisuuksia, 
koska ulkojäiden käyttö on 
nykyvuosina jäänyt lyhyek-
si.

Jäähallilla pyritään Pu-
dasjärven kaupungin toi-
mesta tukemaan hyvin-
vointia luomalla uusia 
liikuntamahdollisuuksia. 
Kaupunginvaltuusto on 
päättänyt varata jää-, mo-
nitoimihalli ja hyvinvointi-
keskus-kirjasto kokonaisuu-
delle investointiohjelmaan 
vuodelle 2018 suunnitte-
lumäärärahaa ja seuraavil-
le suunnitteluvuosille 2019 
- 2020 toteutukseen määrä-
rahaa.

Rakennushanketta on 
valmisteltu tilatyöryhmässä 
ja rakennushankeen ohjaus-
ryhmässä. Jäähallihankkeen 
laajuus on noin 2500 hym². 
Jäähallihanketta on käyty 
läpi kahdessa valtuustose-
minaarissa.

Tavoitteena on suunnitel-
la jäähalli monipuoliseksi ja 
muunneltavaksi siten, että 
se täyttää myös muita kuin 
jääliikunta– ja jääurheilutoi-
minnan tarpeita. Lisäksi jää-
halli tulee palvelemaan ym-
päristökuntien harrastajia ja 

jääurheiluseuroja, kuitenkin 
niin että Pudasjärven nuo-
rille varataan ensisijainen 
käyttö.

Jäähallin sijoituspaikak-
si on alustavasti suunnitel-
tu Pudasjärven keskustan 
länsipuolelle suunniteltua, 
uuden sisääntulotien lähei-
syyteen sijoittuvaa palve-
lualuetta. Laaditun hanke-
suunnitelman alustavassa 
tilaohjelmassa on jäähalliin 
tulossa noin 500 istumapai-
kan katsomo ja juoksusuo-
ra, pukuhuoneet, toimistoti-
laa, aulatilat sekä tarpeelliset 
huolto- ja tekniikkatilat.

Rakennustyöt on suunni-
teltu alkavaksi ensi vuoden 
maaliskuussa ja halli valmis-
tuisi elokuussa 2020. Tavoit-
teena on toteuttaa jäähalli 
hirsirakenteisena Pudasjär-
ven hirsirakentamisen vah-
van imagon mukaan. 

Päätöstä tehtäessä Ruut 
Tuohimaa esitti muutoksia 
hankesuunnitelmaan. Esi-
tys hävisi äänestyksessä ää-
nin 22-5. 

Valtuusto päätti hyväk-
syä jäähallin hankesuunni-
telmaluonnoksen, toteutus 
tulee KVR-mallilla, raken-
nuspaikkana on entisen Ku-
renalan koulun tontin lähis-
töllä valtatien varrella oleva 
VU-alue. Tekniselle palve-
luille annettiin oikeus jatkaa 
suunnittelua ja urakkakil-
pailutuksen valmistelua. 

Siuruanjoen  
kaavoitus  
vastatuulessa
Siuruanjoen rantaosayleis-
kaava-asiassa tehtiin pää-
tös äänestyksen jälkeen. 
Kaupunginhallituksen poh-
jaesitys kaavoitukseen 
myönnettävästä määräraha-
varauksesta kaatui äänin 17-

10.
Asian käsittelyn ajaksi it-

sensä jääväsivät Tomi Timo-
nen, Eija Ikonen, Kari Tyk-
kyläinen, Vesa Riekki, Jorma 
Kouva ja Paavo Tihinen. 
Ikosen tilalle tuli käsittelyn 
ajaksi Pentti Kortesalmi, Rie-
kin tilalle Kaisa Nivala, Kou-
van tilalle Eero Hyttinen, Ti-
hisen tilalle Erkki Honkanen 
ja Tykkyläisen tilalle Irma 
Inget.

Siuruanjoen osayleiskaa-
voituksen tarvekyselyn tu-
lokset esitteli aluksi Johanna 
Lehto Sweco Oy:stä. 

Tuula Kuukasjärvi ihmet-
teli, miksi ”ei osaa sanoa” 
-vastaukset oli raportis-
sa laitettu kaavoitusta puo-
lustavien puolelle. Vastaa-
jista kuitenkin 52 prosenttia 
oli sitä mieltä, että ranta-
osayleiskaavaa ei tule laatia. 
32 prosenttia oli kaavoituk-
sen puolella ja 16 prosentilla 
ei ollut mitään kantaa.

Äänestyksessä kaupun-
ginhallituksen esitystä kan-
nattivat Auri Haataja, Paavo 
Kortetjärvi, Eero Oinas-Pa-
numa, Hilkka Parkkisen-
niemi, Onerva Ronkainen, 
Antti Tihinen, Anni-Inkeri 
Törmänen, Timo Vähäkuo-
pus, Erkki Honkanen ja Kau-
ko Seppänen, joka oli koko 
kokouksen ajan valtuutettu 
Juha Heikkilän tilalla.

Ei-ääniä antoivat Aune 
Ekdahl, Juho Kellolampi, 
Suvi Kipinä, Marko Koivu-
la, Tuula Kuukasjärvi, Mari 
Kälkäjä, Marja Lantto, Mir-
ka Pääkkö, Paula Soronen, 
Ruut Tuohimaa, Sointu Vei-
vo, Pentti Kortesalmi, Taina 
Vainio, Kaisa Nivala, Eero 
Hyttinen, Irma Inget ja Hen-
na Kosamo, joka oli valtuu-
tettu Urpo Puolakanahon ti-
lalla koko kokouksen ajan. 
HT

Perinnepäivä  
Rytivaaran  

kruununmetsätorpalla

Lammaspaimen Rytivaaran torpalla. Kuva Susanna 
Oksanen.

Millaista oli elämä 100 vuot-
ta sitten tiettömän taipaleen 
päässä Syötteen kansallis-
puiston sydämessä? Siitä 
otetaan jälleen selvää Ryti-
vaaran perinnepäivänä 14.7. 
kello 12–15.

Rytivaaran kruununmet-
sätorpalla tunnelmoidaan 
vehreissä niittymaisemis-
sa. Perinnetietoutta vaali-
va Esko Piipponen kertoilee 
Rytivaaran perinnetarinoi-
ta sekä esittelee suoheinän 
kuivausta entisaikojen mal-
liin. Lisäksi ohjelmassa on 
muun muassa soittoa ja yh-
teislauluja, tikkakisa sekä 
aarteenetsintää. Tänäkin 
vuonna pihapiirissä laidun-
taa lampaita. Perinnepäi-
vään osallistujille tarjotaan 

kahvit, pullat sekä makka-
rat. Kaikkien osallistujien 
kesken arvotaan yöpyminen 
Rytituvalla. 

Perinnepäivään lähde-
tään yhdessä Ukonvaaran 
parkkipaikalta, Karsikkope-
räntie 159) kello 11. Kävelyä 
Rytivaaraan tulee noin neljä 
kilometriä. Sarakylän suun-
nasta tulevat lähtevät kel-
lo 10.30 Kouvan tien päästä, 
Perävaarantie 350 (reitti on 
haastava). Tapahtumaan on 
vapaa pääsy. Perinnepäivän 
järjestävät yhteistyössä Syöt-
teen luontokeskus ja Saraky-
län kyläseura.

Luontokeskus tiedotus
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

10 KPL

Alkaen

Naisten
HOUSUT

Naisten
T-PAITA
sininen ja harmaa

Miesten
LYHYTHIHAINEN
KAULUSPAITA
koot M-XXXL

UUTUUS
VÖITÄ
Naisille ja miehille

Naisten
TYÖJALKINEET
IRIS, koot 37-42
VIOLA, koot 37-42

Miesten ja naisten
PUUTARHA-
SANDAALIT
Pinkki koot 37-41, 
musta koot 38,39,42-46

Duudsonit 
KENGÄT
koot 37-46

PIZZALAUTANEN
31 cm

Kaisa
ASTIASTO
harmaa tai petrooli

29,00

10,00

25,90 9,90

49,-

5,50

14,50

5,95
UUTUUS!

3 KPL

Yksittäin 3,90

ERÄ!

Alkaen
kpl

10,00

UUTUUS!

3 KPL

MUKI  1,90
Pinottava MUKI  1,70
MUROKULHO  2,10
SYVÄ LAUTANEN  2,30
LEIPÄLAUTANEN  1,90
RUOKALAUTANEN  2,60

LilleVilla 
PUUCEE
120x140 cm

LilleVilla
VARASTO/LIITERI
390x300 cm

KYLPYTYNNYRI
PC-muovi, 4-6 hengen,
iso lämmitin 35 kW

Honda
RUOHONLEIKKURI
HOX! kevytkäynnistys

LilleVilla
VARASTO
200x200 cm

LIUKUMÄKI
+ TIKKAAT

Yki
VENEET Polttomoottori

OKSASILPPURI
6,5 hp

Perinteiset
MAITOKÄRRYT

LilleVilla
PUCEE + VARASTO
200x300 cm

OKSASAHA
pitkä teleskooppivarsi
alumiinia

Honda
PERÄMOOTTORIT

Biolan
KOMPOSTOIVA
PUCEE ECO

KOTTIKÄRRYT
90 l
puhkeamattomalla renkaalla

LilleVilla
LEIKKIMÖKKI/
VIERASMAJA Duro

TUHKAIMURI
18 l, RST

Mönkijän
TUKKIKÄRRY

Biolan
KUIVIKEKÄYMÄLÄ

KASVIHUONE
6 m2

590,-

790,-

1290,-

1290,-

LilleVilla
MIKKELI 300x300 cm

1690,-

1990,-

149,-

39,50

39,90

1590,-

990,-

Alkaen

799,-

599,-

495,-

699,-

499,-

349,-

139,-

Biolan ECO 
KOMPOSTORI
220 l

399,-

159,-

59,50

Miesten
HIHATON PAITA

15,90
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Topi Alatalo sai  
ma 25.6. mato-ongella 

1,24 kg ahvenia ja särkiä. 
Kalojen koot eivät 

olleet järin suuria, sillä 
kuvassa näkyvässä 

saaliissa on 27 kalaa. 
Kuvan toimitti Topin 

mummo ja pappa. 

Lasten 
kalakilpailu

Pohjois-Pohjanmaan liiton 
maakuntahallituksen kevät-
kauden viimeinen kokous 
pidettiin 25.6. Oulussa. Maa-
kuntahallitus sai ajankoh-
taisen katsauksen liikenne-
asioiden linjauksista sekä 
esittelyn Pohjois-Pohjan-
maan liikennejärjestelmä-
suunnitelmasta 2040. 

Maakuntahallitus hyväk-
syi rahoitettavaksi Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 
-rakennerahasto-ohjelmas-
ta kahdeksan hanketta, joille 
haettiin Pohjois-Pohjanmaan 
liitosta EAKR- ja valtion ra-
hoitusta hieman yli 3,6 mil-
joonaa euroa. Suurimman 
potin saivat Pudasjärven 
kaupunki Syötteen matkai-
lukeskuksen liikenneympä-
ristön kehittämiseksi 750 000 
euroa.

Kysyimme Pudasjärven 
kaupungin kehittämisjoh-
taja Jorma Pietiläiseltä tar-
kempia tietoja hankkeesta. 
Hän kertoi, että hankkeella 
vastataan Syötteen matkai-
lukeskuksen liikenneympä-
ristön kehittämistarpeeseen. 
Hankkeen tarkempi suun-
nittelu käynnistetään heti 
ja rakentamaan päästään jo 
loppusyksynä tämän vuo-
den puolella. Hankkeen tu-
loksena Syötteen matkai-
lukeskuksen PK-yritysten 
kilpailukyky kasvaa ja toi-
mintaedellytykset parane-
vat. Alueelle saadaan uusia 
investointeja ja PK-yrityk-
siä. Vetovoimaisuus kehit-
tyy positiivisesti, sillä Syöt-
teen keskusta on muuttunut 
entistäkin houkuttelevam-
maksi nykyisille ja uusille 
PK-yrityksille sekä muualla 
alueella palveluja tuottaville 
tahoille ja asiakkaille.

Liikennettä sujuvoi-
tetaan – turvallisuus 
paranee
Syötteen matkailijamäärät 
ovat kasvaneet jo useam-
man vuoden ajan. Sen myö-
tä myös liikennevirrat alueel-
la ovat lisääntyneet ja tarve 
liikenteen sujuvoittamisel-
le sekä palvelujen saatavuu-
teen tarvittavien toimintojen, 
kuten pysäköintialueiden 
toiminnallisuuden paranta-
miseen, ovat kasvaneet. Syöt-
teen keskustassa on useita eri 
toimintoja fyysisesti pienellä 
alueella; henkilöautoliiken-
ne- ja pysäköinti, tilaus- ja 
vakiovuoroinen linja-autolii-
kenne- ja pysäköinti, päivit-
täistavarakaupan ja ravinto-
loiden tavarakuljetukset ja 
palveluiden käyttäjät, moot-
torikelkkailijat, jalankulki-
jat, laskettelijat sekä hiihtäjät. 
Alueen liikenneympäristö on 
suunniteltu pienemmälle kä-
vijämäärälle, joten se ei pys-
ty vastaamaan nykyiseen ja 
tavoitteena olevaan kasvuun.

Lisäksi hanke nostaa alu-
een liikenneturvallisuutta 
ja viihtyvyyttä sekä vastaa 
paremmin kansainväliselle 
matkailukeskukselle asetet-
tuihin vaatimuksiin. Hanke 
on valmisteltu yhteistyössä 
alueen PK-yrittäjien, Syöt-
teen matkailuyhdistyksen, 
Syötteen luontokeskuksen ja 
Metsähallituksen sekä kau-
pungin teknisen- ja kehittä-
mistoimen kanssa.

Investoinnit 50 miljoo-
naa euroa - matkailijoi-
den määrä tuplaantuu
Hanke tukee aiempia alueel-
la tehtyjä matkailun hank-

keita ja Syötteen Masterpla-
nin 2011-2023 toteuttamista 
Syötteen matkailualueella. 
Yhtenä Masterplanin stra-
tegisen kehittämisen toi-
menpidekokonaisuutena on 
alueen infran, reittien ja lo-
gistiikan kehittäminen. Voi-
makas kehittäminen on tar-
peen, sillä tavoitteena on 
myös tuplata matkailijamää-
rä vuoteen 2023 mennes-
sä. Lisäksi hanke pohjustaa 
vahvasti Pudasjärvellä par-
aikaa koottavaa matkailun 
puitesopimusta. Tämä sopi-
mus on merkittävä matkai-
luinvestointien paketti seu-
raaville 3+3 vuodelle, johon 
Syötteen alueen PK-yrittä-
jät ovat aktiivisesti koonneet 
omia toimenpiteitään. Inves-
tointien yhteismäärä on kar-
keasti ottaen 50 miljoonaa 
euroa.

Investointisuunnitelmat 
ja niiden käyntiin lähtö ovat 
vahva kehitystahdonsignaa-
li Syötteeltä.

Toimintaympäristön ko-
hotus ja viihtyisyyden li-
sääntyminen antavat posi-
tiivisen signaalin nykyisten 
yrittäjien lisäksi myös po-
tentiaalisille, uusille yrittä-
jille. Tämä on tärkeää, sil-
lä Syötteellä on tavoitteena 
tuplata myös yritysten mää-
rä vuoteen 2023, jotta pysty-
tään vastaamaan tavoitteena 
olevaan asiakasmäärän kas-
vuun.

Pysäköintipaikkoja 
sekä muita  
liikennejärjestelyjä
Alueelle rakennetaan yh-
teensä 268 uutta pysäköin-
tipaikkaa. Olemassa olevien 
pysäköintipaikkojen paran-

taminen koskee yhteensä 
314 henkilöauton ja kahdek-
san linja-autojen pysäköin-
tipaikkaa, jotka toteutetaan 
ohjemitoitusten mukaisella 
läpiajettavalla pysäköinnil-
lä. Lisäksi pysäköintialueelle 
(A-E) rakennetaan jalankul-
kijoiden turvallisen kulun ja 
liikenteen sujuvuuden var-
mistamiseksi myös jalankul-
kuväylät.

Syötetien ja Pärjänkieva-
rintien risteykseeen raken-
netaan kiertoliittymä. Tu-
losuuntiin sijoitettavalla 
selkeällä opastuksella suju-
voitetaan alueelle tulevan 
ja poistuvan liikenteen kul-
kua. Syötteen keskustaan 
suuntautuvaa liikennet-
tä voidaan kiertoliittymän 
myötä ohjata tehokkaam-
min pysäköintialueelle kah-
desta suunnasta sekä Syöte-
tien että Pärjänkievarintien 
kautta. Kiertoliittymään teh-
dään jalankulkuväylät sekä 
rakennetaan Suopursuntie, 
joka on uusi sisäänajoväylä 
Pärjänkievarintieltä kierrä-
tyspisteelle sekä pysäköinti-
alue E:lle ja sen kautta myös 
muille pysäköintialueille.

Tupasvillantie saneera-
taan pysäköintialueella sekä 
sisääntulon osalta. Sen si-
jainti on pysäköintialue E:n 
rakentamisen jälkeen entis-
tä keskeisempi pysäköinti-
alueelta.

Asemakaava alueella on 
lainvoimainen ja mahdol-
listaa esitetyt rakentamis-
toimenpiteet. Alue on Met-
sähallituksen omistuksessa. 
Vuokrasopimusta on muu-
tettu nyt siten, että alue on 
kaupungin hallinnassa.

Heimo Turunen

EU-hankkeille yli 3,6 miljoonaa euroa 
– Syötteelle suurin potti

Ramboll Finland Oy:n on laatinut Syötteen tulevista liikennejärjestelyistä alueen suunnitelmakartan.

Suuri ahven 
Marikaisjärvestä

Naapurukset Pekka Marikai-
nen ja Jussi Marikainen Ma-
rikaisjärveltä ovat harrasta-
neet kalastusta koko ikänsä. 
Kalalla käydään niin talvel-
la kuin kesälläkin. Kalastus-
järvinä ovat tavallisimmin 
Kongasjärvi ja Marikaisjärvi, 
josta toukokuun lopulla ka-
lakaverukset saivat yllätys-
suuren 1480 gramman ah-
venen. Pituutta oli kertynyt 
46 senttiä ja ympärysmitta 
oli 35 senttiä. Ahven laitet-
tiin pakkaseen, josta valmis-
tuu ruoaksi savupöntössä. 
Marikaisjärven vettä kalaka-
verukset kehuvat puhtaaksi 
runsaiden hetteiden vuoksi. 
Suuria haukiakin on tarttu-
nut pyydyksiin. Suurin oli 
toissa kevättalvena iskukou-
kulla saatu 11 kiloinen von-
kale. HT

Kalakaverukset Jussi ja Pekka Marikainen ja lähes 
puolitoistakiloinen ahven. 

Lähes 1,5 kg ahven laitetaan ruoaksi savustuspöntössä. 

Tauno Pirin verkkoon oli 
23.6. tarttunut Marikais-
järven vesistöön kuulu-
vasta Paavolan järvestä 
harvinaisen suuri 3,3 ki-
loa painava lahna. Pituut-
ta oli 64 senttiä ja ympä-
rysmitta 49 sentttiä. 
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Panu Mertala uusi voittaja  Iso-Syötteen Mäkiajoissa

Juhannusaattona 22.6. ajet-
tiin perinteikäs Iso-Syöte 
Mäkiajot -kilpailu jo 33. ker-
ran. Kilpailu on yksi kolmes-
ta Yöttömän Yön Rallisprint 
2018 kansallisesta osakilpai-
lusta ja sen järjestää Pudas-
järvi Racing Team yhteis-
työssä Hotelli Iso-Syötteen 
kanssa.

Nelivetoisten nopein oli 
23-vuotias Panu Mertala ajal-
la 1.22,47 Subaru Imprezal-
la. Voittoaika kirittiin toisella 
kierroksella. Tiukassa kisassa 
toiseksi nousi kestomenesty-
jä Mika Myllylä, vain 34 se-
kunnin sadasosaa hitaam-
malla ajalla. Naisten nopein 
oli Meiju Viitanen, nuorissa 
voiton ajoi Oskari Heikkinen 

Voiton vei 23-vuotias ylikiiminkiläinen Panu Mertala 
ajalla 1.22,47. Kyseessä oli miehen neljäs kerta Iso-
Syötteen Mäkiajoissa mutta ensimmäinen kerta neli-
vetoluokassa. Subaru Impreza WRX on viime syksy-
nä ostettu rallicrossauto ja Mertala on tehnyt siihen 
pieniä muutoksia.

– Mitään radikaalia en ole muuttanut, mitä nyt pi-
ristänyt moottoria ja tehnyt alustan säätömuutoksia. 
Meinaan pitää Subarun yhä rallicrossautona, vaikka 
kisaan myös rallisprinttiä niin asfaltilla, soralla kuin 
lumellakin, kertoo Mertala ja jatkaa, että auto on tun-
tunut sen verran hyvältä, että hyviä tuloksia on odo-
tettu.

Iso-Syötteen Mäkiajoja Mertala kehuu ja sanoo ki-

sojen olevan yksi kesän odotetuimmista tapahtumis-
ta. Jännän kisan suurimpia haasteita olivat keliolo-
suhteet.

– Rengasvalintoja pohdin pitkään. Myllylän Mika 
neuvoi ajamaan kuivan kelin sileillä renkailla ja neu-
vosta kannatti ottaa vaari.

Isä on tutustuttanut Mertalan autourheilun pariin 
jo pienestä pitäen ja 15-vuotiaana on ajettu ensim-
mäiset kisat. Nykyään kaikki vapaa-aika menee au-
tojen parissa.

– Jos en korjaa tai huolla omaa autoa, niin kaverei-
den autoissa riittää tehtävää, Mertala virnistää ja ke-
huu ylikiiminkiläisten autourheiluharrastajien muka-
vaa porukkaa. 

Moni rohkea fani uhmasi sateista säätä, katsojia mäki-
ajoissa oli arviolta 300. Kiiminkiläinen Olli-Pekka Still 
(vas.) ja poikansa Jerry olivat asettautuneet lähtösuo-
ran tuntumaan. – Usein on juhannusta vietetty Iso-Syöt-
teellä mäkiajojen merkeissä. Täällä on aina hyvä tun-
nelma ja perheen kanssa on kiva tulla tänne viettämään 
sopivan rauhallista juhannusta, kertoo Olli-Pekka. 

Toimihenkilöt Tea Heikkilä (vas.) ja Marjut Juhonen 
huolehtivat lähtösuoralla, että yleisö pysyy kisa-au-
toille merkittyjen alueiden ulkopuolella. Työpäivä sujui 
hyvin. Aamupäivän jälkeen aurinko näyttäytyi ja kastu-
neet vaatteet laitettiin kuivumaan puomille.

Yleisön eräs suurin jännittäjä oli iiläinen Sirkka Kekko-
nen, sillä hänen tyttärenpoika 22-vuotias Santtu Aalto 
kisasi yleisessä sarjassa. Kolmesta Aallon veljekses-
tä vain Santtu oli tällä kertaa mukana mäkiajoissa. – 
Olen todella ylpeä lapsenlapsistani. Ralli on nuorille 
hyvä harrastus. Se opettaa monia asioita, kuten vas-
tuuta, voitontahtoa ja välillä myös häviämistä. Tässä 
harrastuksessa saa luvan kanssa hurjastella turvalli-
sessa ympäristössä ja ennen kaikkea nuoret pysyvät 
poissa pahanteosta. Ralli kuuluu koko perheen har-
rastukseen ja kesällä kierretään kisoja yhdessä, Sirk-
ka-mummu kertoo ylpeänä. Hän on selvästi tärkeä osa 
Aallon perheen kannustus- ja huoltojoukoissa.

ja senioreiden paras oli Erkki 
Koskelo.

Iso-Syötteen  
erikoinen mäkirata 
houkuttelee
– Iso-Syötteen rata on yksi 
Suomen parhaista ja erikoi-
simmista sprinttiradoista. 
Pituutta radalla on 2,7 ki-
lometriä ja nousua maalis-
ta lähtöön kertyy peräti 175 
metriä.  Tämä on ihan luon-
nollinen tie eikä keinotekoi-
sesti tehty rata. Mutkia ja 
kiihdytyssuoria on sopivas-
sa suhteessa ja haastava rata 
on mielenkiintoinen myös 
yleisölle seurattavaksi. Mäki 
vaatii kuskilta osaamista, eri-

tyisen tärkeää on oikea jarru-
tustekniikka eli ettei nousus-
sa juurikaan jarrutella sekä 
auton tehojen oikeanlainen 
hyödyntäminen jyrkällä ra-
dalla. Vastaavaa mäkirataa ei 
ole muualla Suomessa, esit-
telee kilpailujen puuhamies 
Timo Roininen. Erityisen kii-
toksen Roininen haluaa antaa 
mäkiajojen toimihenkilöille.

– Vuosien saatossa tän-
ne on seuloutunut hyvä po-
rukka ja kisat on helppo jär-
jestää. Monet tulevat tänne 
vuosi toisensa jälkeen jopa 
toiselta puolelta Suomea.

Eräs innokas toimihenkilö 
on vilppulalainen Tapio Nie-
minen.

– Onhan tänne päästävä, 
vaikka sitten keppien kanssa, 
hymähtää jo kuudetta vuot-
ta peräjälkeen kisojen kat-
sastuspäällikkönä toiminut 
Nieminen ja lisää, että ensi 
vuonna todennäköisesti ta-
vataan uudestaan.

Erikoinen rata houkutte-
lee kuskeja ympäri Suomen 
ja tänä vuonna mäkiajoihin 
ilmoittautui peräti 138 osal-
listujaa. Määrä on enemmän 
kuin monessa muussa tä-
män kesän rallikilpailussa. 
Monelle kilpailijalle juhan-
nussprintti on vuoden ko-
hokohta. Mäkiajoihin yhdis-
tetään usein juhannuksen 
vietto Iso-Syötteen komeissa 
maisemissa ja moni tulee pai-
kalle perheen kanssa. Vaik-
ka osallistujia on toista sataa, 
on Iso-Syötteellä vaalittu vä-

Kilpailuvalvoja George Kettunen (oik.) sekä kisojen apulaisjohtaja Timo Ratus (vas. 
oranssissa takissa) ohjeistavat mäkiajojen juniorikuskeja ennen starttia.

litöntä kyläkilpailun tunnel-
maa. Yleisöäkin saapui arvi-
olta paikalle 200-300 henkeä, 
vaikka juhannusaaton sää lä-
henteli pientä vedenpaisu-
musta.

– Monta juhannusta on 
vietetty yleisönä Iso-Syöt-
teen mäkiajoissa. Täällä on 
aina hyvä tunnelma ja tapah-
tuma sopii koko perheelle, 
kertoo Kiimingistä saapunut 
Olli-Pekka Still.

Kilpailu käytiin  
haastavissa  
olosuhteissa
Juhannuksena Suomen suvi 
ei näyttänyt parastaan. Liik-

kuvan matalapaineen eli syk-
lonin keskus asettui kilpai-
lupäivänä Koillismaan ylle 
aiheuttaen runsaita sateita ja 
voimakkaita tuulenpuuskia. 
Muutama vuosi sitten asfal-
toitu pinta on sateella liukas 
ja kisassa nähtiinkin muu-
tamia pyörähdyksiä. Isoim-
milta vahingoilta kuitenkin 
vältyttiin ja pieniä ulosajoja 
sattui vain pari.

– Sade pidensi aikoja 
useilla sekunnilla, joten tu-
lokset eivät siinä mielessä ole 
kaksisia noin paperilta kat-
sottuna. Olosuhteisiin näh-
den ajat ovat kuitenkin olleet 
hyviä ja palkintosijoista käy-
tiin tiukka taistelu. Sprint-

tikisat ovat aina jännittäviä 
ja Iso-Syötteen mäkirata an-
taa takuuvarmasti viihdettä, 
analysoi kisojen kuuluttaja 
Kenny Stålhammar.

Ståhlhammar oli kuulut-
tajana toista vuotta peräk-
käin ja Syöte on hänelle tuttu, 
sillä hän on osallistunut pari 
kertaa 50 kilometrin Syöte-
hiihtoon. Autokisojen kuu-
luttamisesta on miehellä pit-
kä kokemus ja lähtöpaikan 
läheisyyteen jäänyt yleisö sai 
asiantuntevaa tietoa kisati-
lanteista koko tapahtuman 
ajan. RM
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ISO-SYÖTE MÄKIAJOT YLEINEN:  YLEISKILPAILUN TULOKSET 
22.6.2018 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry.           luokka aika
4-VETO
  1  135 Panu Mertala ScPalas Subaru Impreza WRX 7 1.22,47
  2  138   Mika Myllylä OriUA Mitsubishi Lancer E6 7 1.22,81
  3  130   Eemeli Peltokangas Kaj-UA Ford Focus WRC 7 1.24,38
  4  132   Kari Heinua KokUA Skoda Octavia WRC 7 1.24,41
  5  133   Jussi Keskiniva RoiUA Mitsubishi Lancer E6 7 1.24,59
  6  131   Jaakko Hirvonsalo Kemin UA Mitsubishi Lancer 7 1.24,95
  7  30   Erkki Koskelo EMSC Mitsubishi Lancer E6 18 1.24,97
  8  31  Matti Santti KUA Mitsubishi Lancer E5 18 1.25,03
  9  127   Mika Rautiainen PaMK/UA Mitsubishi Lancer E9 1 1.27,22
 10  129   Pekka Keski-Korsu RaaUA Ford Fiesta S2000 1 1.27,56
 11  128   Markku Viitanen Kemin UA Mitsubishi Lancer E8 1 1.28,13
 12  139   Niko Korhonen PaMK/UA Mitsubishi Lancer E8 14 1.28,87
 13  83   Sauli Väisänen LakUA Mitsubishi Lancer E9 8 1.33,00
 14  126   Hannu Pieniniemi OMU Ford Escort RS Cosworth 1 1.33,10
 15  85   Jukka Hyttinen Kemin UA Mitsubishi Lancer E8 8 1.33,82
 16  82   Jyrki Sirviö OUA Mitsubishi Lancer E8 8 1.33,84
 17  86   Jukka Koivuranta  YkUa Subaru Impreza WRX Sti 14 1.42,32
      87   Arto Vimpari RoRa Ford Sierra Cosworth 4x 14  keskeytys
2-VETO
  1  95 Kai Kivimäki OUA BMW M3 2 1.22,84
  2  114 Harri Hietala ESRC BMW 120D 6 1.28,13
  3  121   Juha Pasanen VesUA Ford Puma 6 1.28,87
  4  112   Kari Piira EMSC Toyota MR2 5 1.29,28
  5  113   Harri Mäki KUA BMW M3 6 1.29,54
  6  119   Kari Kujala KR-Team  Volvo 440 6 1.30,72
  7  115   Mikko Koivula SAU BMW M3 6 1.30,84
  8   79   Juho Väisänen PuMK/UA Toyota Starlet 13 1.30,88
  9   99   Maro Sutinen Leppävirta RT  BMW M3 2 1.31,22

 10  123   Kari-Pekka Saari ESRC BMW M3 6 1.31,22
 11  98   Santtu Aalto IiMU Citroën DS3 R3T 2 1.31,50
 12  125   Veijo Viitanen RaaUA Citroën C4 WRC 6 1.32,03
 13 38   Meiju Viitanen RaaUA Citroën C4 WRC 19   1.32,13
 14  93   Tapani Grönlund KR-Team Opel Corsa GSi 2   1.32,16
 15 81   Teemu Latvalehto LakUA Volvo 242 13   1.32,22
 16 26   Jorma Telkinen PaMK/UA  Toyota Starlet 17   1.32,26
 17 48   Ville Hanhisuanto MHJ-RT BMW M3 9   1.32,33
 18 100   Jarmo Heikkinen PaMK/UA BMW 325i 2   1.32,47
 19  117   Eero Kortesniemi HoMK/UA Ford Sierra 6   1.32,72
 20  124   Lasse Sirviö LakUA Volvo 242 6   1.32,81
 21  101   Antti Holtinkoski RoRa Toyota Yaris 3   1.32,84
 22  104   Ville Reuter KaMK Citroën C2 S1600 4   1.32,85
 23  118   Tero Mäntykoski EPUA BMW 316 Compact 6   1.32,87
 24  97   Teijo Karjalainen Kaj-UA Opel Astra GSi 16V 2   1.32,97
 25  116   Harri Korhonen KUA Ford Escort XR3 6   1.33,09
 26  75   Timo Paaso-Rantala IiMU Volvo 242 13   1.33,51
 27  76   Petteri Pussinen VetUA          BMW 330d 13   1.33,72
 28  120   Mika Orbinski KUA            BMW M3 E46 6   1.33,88
 29  96   Mikko Malila  AL-Oulu        Toyota Starlet 1300 (KP 2   1.33,97
 30  25   Timo Tasala Kemin UA    BMW M3 17   1.34,22
 31  77   Jouni Rautio  OMU            BMW 320  13   1.34,31
 32  19   Jouko Holappa KR-Team        Volvo 440 17   1.34,41
 33  122   Teijo Pussinen VetUA          BMW 330d 6   1.34,48
 34  92   Tommy Björn RaaUA          Toyota Starlet 2   1.34,59
 35  52   Henry Mettiäinen  YkUa           Peugeot 306 16S  9   1.34,63
 36  109   Petri Kurimus RoRa           Volkswagen Corrado 5 1.34,84
 37  105   Pasi Tönkyrä OUA            Toyota Corolla 1600 GT 4   1.35,19
 38  70   Jarno Virta RaaUA          Toyota Corolla Coupe 12   1.35,41
 39  50   Paavo Impola    ScPalas Opel Astra F GSi 16V /  9   1.35,66
 40  44   Olavi Juntunen LakUA          Toyota Starlet 9   1.36,19

 41 106   Juha Uusitalo RaaUA          Toyota Starlet 1200 (KP  4   1.36,41
 42  69   Saska Laukkanen PaMK/UA   Toyota Starlet  11   1.36,47
 43  39   Kaisa Sistonen ESRC           BMW 120D 19   1.36,75
 44 103 Juho Mäki-Tammela LakUA          Toyota Starlet 4   1.36,91
 45  51   Mikko Konola LakUA          Toyota Corolla 1600 FX- 9   1.37,13
 46  58   Jesse Tapojärvi KoMoKe      Toyota Starlet 9   1.37,22
 47 71   Jesse Keinänen RoRa  Volkswagen Corrado 12   1.37,26
 48  108   Marko Kokko JärvisUA  Datsun Finn  5   1.37,34
 49  54   Toni Piiroinen Kaj-UA Honda Civic Type R (EP3 9   1.37,38
 50  107   Antti Väätäinen NilUA Ford Escort RS 2000 5   1.37,48
 51  89   Juha-Pekka Kaan LakUA Toyota Starlet  2   1.37,84
 52  66  Mika Ollonen YkUa Opel Corsa  11   1.37,91
 53  47   Toni Luukko  TeisUA Opel Corsa B  9   1.38,01
 54  63   Tapio Alikoski KR-Team Opel Corsa GSi  11   1.38,16
 55  53   Teppo Peltoniemi  PuMK/UA BMW 325i (E36) 9   1.38,22
 56  72   Juha Kovalainen KR-Team Ford Escort RS 2000 12   1.38,22
 57  91   Sami Perämäk RTL BMW 328i 2   1.38,29
 58  64   Kalle Juntunen LakUA  Toyota Starlet 11   1.38,31
 59  62   Mika Polvinen PuMK/UA Toyota Starlet  11   1.38,34
 60  20   Keijo Luukkonen KR-Team    Ford Escort RS 2000  17   1.38,50
 61  21   Harry Nieminen Kaj-UA Peugeot 208 R2  17   1.38,53
 62  90   Jari Saarnio OUA  Suzuki Swift S1600   2   1.38,72
 63  45   Toni Salo YkUa  Opel Astra F GSi 16V / 9   1.38,75
 64  24   Seppo Syväniemi KuuUA Ford Escort 1300 Sport 17   1.39,28
 65  56   Samuli Salo RoRa Toyota Starlet  9   1.39,31
 66  17   Kari Karhu KR-Team Ford Escort XR3 17   1.39,56
 67  49   Juhana Huovinen  YkUa Renault Megane Coupe (D 9   1.39,66
 68  46   Kimmo Tukia OMU Ford Escort  9   1.39,69
 69  68   Juha Sakko RoRa Toyota Corolla 1600 GT 11   1.40,20
 70  74   Reino Tuomala  WRT RY Ford Escort RS 2000 12   1.40,94
 71  37   Liisa Sutinen Leppävirta RT  BMW M3 19   1.40,97

 72  57   Jarmo Kaartinen KaMK BMW 325i (E36/2)  9   1.41,00
 73  73   Marcus Prest TohUA Ford Escort  12   1.41,16
 74  88   Timo Ullgren ScPalas Peugeot 306 S16  2   1.41,19
 75  110   Timo Svanberg RoRa Peugeot 306 16S 5   1.41,69
 76  60   Matti Näppä RoRa Toyota Starlet  10   1.41,72
 77  16   Oskari Heikkinen Kaj-UA Ford Fiesta 1.6 21   1.41,79
 78  40   Vesa Pulkkinen LakUA Ford Fiesta 1,6  15   1.42,62
 79  36   Anne Heinonen  LakUA Honda Civic Type R (EP3  19   1.42,66
 80  102   Jari Itälahti  RoRa Toyota Starlet  3   1.42,66
 81 78   Jarkko Valtanen Kaj-UA  BMW Compact 13   1.42,81
 82  67   Esa Ronkainen RoRa           Fiat Uno 1 11   1.43,00
 83  10   Patrik Goman LakUA          Citroën C2 VTS 21   1.43,12
 84  43   Eetu Tauriainen ScPalas        Peugeot 206  15   1.43,66
 85  55   Perttu Puolakka KR-Team    Ford Fiesta ST  9   1.44,59
 86  18   Antti Hautaketo LappajUA   Datsun Finn 17   1.44,72
 87  27   Esko Ukura HRF            Triumph TR7 V8 17   1.44,91
 88  13  Kristian Kylmänen LakUA          Peugeot 206 XS     21   1.45,81
 89  11   Toni Herranen KR-Team    Ford Fiesta 1.6   21   1.45,91
 90  15   Jere Salo LemUA       Ford Fiesta 21   1.46,69
 91  8   Iikka Anttila LakUA         Honda Civic  21   1.46,75
 92  35   Jenni Perälä RoRa       Toyota Yaris 19   1.46,78
 93  9   Miro Sakko OFK-125    Ford Fiesta 21   1.48,25
 94  94   Heikki Kylmänen LakUA         Peugeot 205 GTI 2   1.48,53
 95  42   Timo Raivio OUA            Ford Fiesta 1,6  15   1.48,88
 96  14   Hermanni Ylikärppä LakUA          Honda Civic VTEC  21   1.50,01
 97  22   Harri Kylmänen LakUA          Peugeot 205 GTI 17   1.51,13
 98  59   Lauri Lassila PuMK/UA  Toyota Starlet 10   1.52,03
 99  7   Perttu Tauriainen ScPalas        Peugeot 206  21   1.55,41
100 41   Petri Kemppainen  PuMK/UA  Fiat Bravo 15   1.55,59
101  12   Atte Häkkilä HyUA     Suzuki Ignis Sport 21   1.57,25
102  61   Harry Lidström RoRa       Opel Kadett 1.3 10   2.05,38

ISO-SYÖTE MÄKIAJOJEN TULOKSET pe 22.6.2018

Panu Mertala uusi voittaja  Iso-Syötteen Mäkiajoissa

Tunnelma oli korkealla ja suosikeille hurrattiin.

Matti Santti (oik.) on mäkiajojen vanhimpia kuskeja. 
Kuopiosta kotoisin oleva Santti vitsailee savolaiseen 
tyyliin ja toivoo, että vettä olisi tiellä kaikille kuskeille 
saman verran. 66-vuotias Santti saa sääntöjen mukaan 
osallistua Iso-Syötteen mäkiajoihin vielä neljä kertaa. 
Ikä ei kuitenkaan tätä seniorikuskia paina ja tiukkaa 
analyysiä tulee radan mutkista ja ajotaktiikasta. Mie-
hellä on vuoden -97 Mitsubishi -autossaan käytössä 
viimeisintä tekniikkaa, minkä huoltojoukkojen datain-
sinööri Jukka Kemppainen (vas.) päivittää tietokoneel-
laan sadekeliin sopivaksi.

Ferrari 488 Challenge rata-auto nähtiin kisojen toise-
na 0-autona. Taivalkoskelta kotoisin olevan Esa Schro-
deruksen Ferrari herätti runsaasti huomiota yleisössä. 
Schroderus ja hänen ystävänsä Kim Olin kilpailevat ra-
ta-autollaan Euroopassa Ferrari Challenge -sarjassa.

Kisojen katsastuspäällikkö Tapio Nieminen oli nyt kuu-
detta kertaa Iso-Syötteen mäkiajoissa. – Yli 50 vuoden 
kokemus on autourheilusta, sillä olen harrastanut au-
toja 14 vuotiaasta. Iso-Syötteellä on aina mukava, pie-
nen kisakylän tunnelma, kertoo Nieminen ja paljastaa, 
että ensi vuoden kisoista on ollut jo puhetta kisajohta-
ja Timo Roinisen kanssa. Taustalla nuorten sarjan voit-
tajan Oskari Heikkisen auto.

Jarno Virta (vas.) ja Veijo Viitanen saapuivat Raahes-
ta. Työn alla on Viitasen Citroen C4 WRC. Haastavan 
sadekelin vuoksi autoon tehtiin viime hetken säätöjä. 
Sadekelin renkaiden lisäksi alustaa muokattiin peh-
meämmäksi, jotta kori liikkuisi elastisemmin ja paran-
taisi pitoa. 

Kempeleläinen Hannu Pieniniemi vaihtaa sadekelin 
renkaita kisa-autoonsa Ford Escort RS Cosworthiin. 
Pieniniemi on osallistunut Iso-Syötteen mäkisprinttiin 
ensimmäisen kerran jo 90-luvulla. – Keli on haastava. 
Täysillä kuitenkin mennään ja annetaan muille haastet-
ta, Pieniniemi painottaa hymy suussa.

Vanhempi konstaapeli Kai Heikkilä kiertää yleisötapah-
tumia turvallisuutta valvoen. Heikkilän mukaan Iso-
Syötteen Mäkiajojen turvallisuudesta on huolehdittu 
hyvin.
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Hyviä tuloksia Pohjantähti– Games kisoissa

Suojalinnan Urheilukentäl-
lä nähtiin juhannusviikolla 
torstai-iltana 21.6. kansalli-
sen tason yleisurheilijoita 
piirin GP – osakilpailus-
sa – Pohjantähti – Gamesis-
sa. Hyvällä säällä pidetty-
jen kisojen palkintopöydän 
emäntänä toimi maasto-
juoksun kolminkertainen 
arvokisamitalisti Anne-Ma-
ri Kiekara. Kisat on pidet-
ty joka vuosi vuodesta 1985 
lähtien. 

Miesten 100 metrillä Pu-
dasjärven urheilijoita edus-
tava Eetu Rantala juoksi 
voiton ajalla 10,66. Naisten 
keihäässä Kajaanin Pyrin-
nön Suvi Kemppainen heit-
ti naisten tämän vuoden 
Suomen tilannekakkosen 
57,75. Heikki Kuurola heitti 
keihästä Veitsiluodon Kisa-
veikkojen Jani Kiiskilän yli 
70 metrin kaarien ohella toi-
seksi 63,07 tuloksella. 

Naisten 5000 m mitalistit 
juoksivat A-luokan tulok-
sia. Jenni Keränen OulPy 
18.26,48 ja Veera Mantere 
PudasjU 18.56,54. 15v poi-
kien pituushypyn voittaja 
Jaakko Honka (ikä 14v) Li-

Tulokset: 
(pudasjärveläisten sijoitukset)
Pyörätuolikelaus N 100m 1) Sini Paukkeri 18,39, 2) 
Veera Mantere 18.56,54, 3) Henna Vanhanen 19.30.
Pyörätuolikelaus N 200m 1) Sini Paukkeri 34,46. 
N 5000m 2) Veera Mantere 18.56,54, 3) Henna Vanha-
nen 19.30,54. 
M 100m 1) Eetu Rantala 10,66, 5) Antti Ala-Rämi 12,86, 
M 200m Antti Ala-Rämi 27,06.
M 800m 8) Timo Vähäkuopus 2.42,89, 9) Jorma Puuru-
nen 2.54,11.
M Keihäs 2) Heikki Kuurola 63,07.
P11 60m 4) Veeti Purola 9,70, 5) Jaakko Parkkila 9,89, 
P11 Pituus 2) Jaakko Parkkila 3,73, 6) Veeti Purola 3,54.
T11 Keihäs 2) Viia Vanhanen 9,90.
T13 60m 6) Essi Parkkila 9,58. 
T13 Kuula 1) Essi Parkkila 9,54.
P13 Pituus 3) Vili Vanhanen 3,39. 
T15 Keihäs 1) Essi Parkkila 25,55.

mingin Niittomiehistä hyp-
päsi ikäistensä kauden kär-
kituloksen Suomessa 6,02. 

Kuivasjärven Auran 
Henriikka Könösen tu-
los 410 seipäässä oli myös 
hyvä tulos. Mainittakoon, 
että häntä valmentaa Aulis 
Kairento, joka oli 20 vuoden 
ajan Suomen paras seiväs-
hyppääjä -60-70 luvulla. 

Kisat alkoivat 100 metrin 
pyörätuolikelauksella, jossa 
kelannut pudasjärveläinen 
Sini Paukkeri on osallistu-
massa myöhemmin kesäl-
lä Berliinin EM-kisoihin. 
Samalta viivalta starttasi 
kalajokelainen Tuomo Hi-
manka, joka on miesten sar-
jassa 4-5 parhaan kelaajan 
joukossa Suomessa. Pauk-
keri kelasi myös 200 met-
riä ja kertoi osallistuvansa 
juhannuksena Kuortaneen 
Eliittikisoihin. 

-Kaikenlainen liikunta 
edistää kuntalaisten hyvin-
vointia ja terveyttä ja sik-
si monipuoliset liikunta-
palvelut ovatkin tärkeä osa 
kaupungin palveluita. Olen 
tyytyväisenä seurannut, 
miten aktiivisia ja liikun-
nallisia pudasjärveläiset jo 

Matti Parkkisenniemi, Seppo Sammelvuo ja Hannu Hon-
kanen seurasivat kisoja mielenkiinnolla kisakatsomos-
sa. Ilma oli mitä parhain, joten kilpailijat ja yleisö viihtyi-
vät tapahtumassa.

Hyvätasoisen 5000 metrin mitalistit palkintokorokkeel-
la: voittaja Jenni Keränen OulPy 18.26,48 (keskellä), 
hopeaa Veera Mantere PuU 18.56,54 (vas.) pronssia 
Henna Vanhanen PuU 19.30,54 (oik.)

15v poikien pituushypyn voittaja Jaakko Honka (ikä 
14v) Limingin Niittomiehistä hyppäsi ikäistensä kau-
den kärkituloksen Suomessa 6,02. Palkintoa hänelle 
ojentamassa maastojuoksun arvokisamitalisti Anne-
Mari Kiekara.

EM kisojen tulosrajan alittanut Sini Paukkeri kävi osal-
listumassa kotikisojen 100 m ja 200 m pyörätuolikela-
ukseen. 

Eetu Rantala voitti 100 metrin juoksun ylivoimaisesti. 

Veeti Purolalla (nro 18) oli 60 metrillä pronssimitali rin-
nan mitan päässä.

Kajaanin Kipinän Annika 
Haverinen naisten 100m:n 
ja 200m:n voittaja.

Jaakko Parkkila osallistui 
60 metrin juoksuun sekä 
pituushyppyyn.

luonnostaan ovat, totesi lä-
hettämässään tervehdyk-
sessään kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. Hän mai-
nitsi myös urheilun järjestö-
toiminnan olevan aktiivis-
ta, jonka ansiosta lajikirjo 
ja valinnan mahdollisuudet 
urheilun ja liikunnan har-
rastamiseen ovat Pudasjär-
vellä erinomaiset. 

Kilpailijoita oli mukana 
noin 150 ja yleisöä useita sa-

toja. Kilpailijoita ja yleisöä 
palveli urheiluseuran kah-
vi- ja grillikioski. 

Heimo Turunen,  
kuvat Pertti Purola ja 
Heino Ruuskanen
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Tuottaa iloa auttaa toisia!
Pudasjärveläiset Jouni ja 
Heidi Puurunen osallistui-
vat juhannuksen aikaan Ou-
lussa järjestettyyn Jehovan 
todistajien kolmipäiväiseen 
aluekonventtiin, jonka tee-
ma oli ”Ole rohkea!” Juh-
layleisöä oli läsnä yli 3300. 
Ennen konventtia Puuruset 
osallistuivat kutsukampan-
jaan toivottaen kaikki tapaa-
mansa ihmiset tervetulleik-
si konventtiin. Jouni kertoo 
pudasjärveläisten ottaneen 
kutsun vastaan mielellään.

Puurusten mukaan Raa-
matun opetukset ovat help-
potajuisia ja kauaskantoisia. 
Heidi toteaakin, että Raa-
matusta saa käytännönlä-
heisiä ohjeita siihen, miten 
selvitä elävän elämän arjes-
ta silloin kun huolet paina-
vat hartioita. Kun elämässä 
tulee aika ajoin myös vas-
toinkäymisiä, Raamatun an-
tama tulevaisuudentoivo 
auttaa.

Konventissa esitetys-
tä ohjelmasta heille jäikin 
erityisesti mieleen se, mitä 
Raamattu ennustaa lähiai-
kojen tapahtumista. Jouni 

kertoo: ”On jännittävää tie-
tää etukäteen, mitä tulevai-
suudessa tapahtuu. Raama-
tun profetiat tekevät tämän 
mahdolliseksi.” 

Puurusten mielestä myös 
Raamatun kuvaama mah-
dollisuus ikuiseen elämään 
maan päällä paratiisissa on 
niin suuri palkinto, että sen 
perusteet kannattaa selvit-
tää suoraan Raamatusta. 
Tärkeäksi he kokevat myös 
sen, että Raamatun opetuk-
set soveltuvat kaikenikäisil-
le ja erilaisen taustan omaa-
ville ihmisille.

Konventissa he tapasi-
vat ystäviä läheltä ja hieman 
kauempaankin. Tilaisuuden 
aikana Puuruset työskente-
livät vapaaehtoisessa pal-
veluksessa ja neuvonnassa. 
Tästä heillä on jo kymme-
nen vuoden kokemus. He 
toteavatkin: ”Tuottaa iloa 
auttaa toisia.”

Puuruset kertovat osallis-
tuvansa vapaaehtoistyöhön 
myös kotoisella Pudasjär-
ven alueella. He järjestävät 
toisille ilmaisia raamattu-
kursseja. Tässä heitä puoles-

Pudasjärviset Jouni ja Heidi Puurunen olivat juhan-
nuksen aikaan Jehovan todistajien aluekonventissa 
vapaaehtoistöissä ja hengellisellä aterialla.
taan motivoi heidän Raama-
tusta itse saamansa hyöty, 
jota he haluavat edelleen ja-

kaa myös toisille.

Harri Oinas-Kukkonen

Pudasjärven vahvuutena 
aktiiviset kylät sekä yhdistykset
Pudasjärven vahvuus ovat 
aktiiviset kylät sekä yh-
distykset. Elinvoima-
valiokunta esittää 13.6. 
kokouksessaan, että kehit-
tämistoimeen nimetään ky-
lävastaava, joka vastaa ky-
läinvestointeihin ja kylien 
toimintaan liittyvistä asi-
oista. Tavoitteena on yhden 
luukun periaate. 

Kaupunki tukee omatoi-
misuutta ja yhteisöllisyyt-
tä lisääviä rakentamis- ja 
investointihankkeita, jotka 
toteutetaan pääosin talkoo-
voimin. Elinvoimavalio-
kunnan mukaan investoin-
titukien myöntöperusteita 
halutaan nyt kehittää. Va-
liokunnan ohjeistuksen mu-
kaan hakijan tulee olla yh-
teydessä kehittämistoimeen 
jo suunnitteluvaiheen alus-

sa ja selvittää, onko hank-
keelle mahdollista saada 
muuta rahoitusta. Samalla 
kylällä toimivia yhdistyk-
siä kannustetaan hakemaan 
yhdessä avustuksia esimer-
kiksi yhteiskäyttöön tule-
viin rakennuksiin. 

Lisäksi elinvoimavalio-
kunta edellyttää, että koh-
teiden tulee olla kaupungin 
varhaiskasvatuksen, kou-
lu- ja nuorisotoimen käy-
tettävissä omakustannus-
hintaan. Tiloihin liittyvänä 
tavoitteena tulee myös olla 
niiden mahdollisimman 
runsas markkinaehtoinen 
käyttö. Alueella on runsaas-
ti esimerkiksi kyläyhdistys-
ten, metsästysseurojen ja 
nuorisoseurojen ynnä mui-
den yhdistysten toimitiloja, 
jotka ovat vähällä käytöllä. 
Niiden tunnettuutta on syy-
tä lisätä, sekä etsiä tiloille li-
sää käyttömahdollisuuksia 
kylien elinvoiman, yhdis-
tysten toiminnan ja omava-
raisuuden kehittämiseksi. 
Lisäksi valiokunta esittää, 
että Pudasjärven kaupun-
gin sivuille kootaan tieto 
näistä eri tiloista sekä nii-
den käyttömahdollisuuk-
sista, hinnoittelusta ja yhte-
yshenkilöistä. 

Kaupungin yhdistyksille 
myöntämän investointituen 
yläraja on 10 000 euroa. 

Pudasjärven kaupun-
gilla on kehitetty muualla-

kin huomiota herättäneitä 
malleja muun muassa työl-
listämisen, hyvinvoinnin 
ja maahanmuuton saroil-
la. Tuoreimpana on hyvin-
vointikoordinaattori Ulla-
Maija Paukkerin kehittämä 
hyvinvoinnin edistämisen 
verkostomainen malli, joka 
on nyt esimerkkinä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen nettisivuilla*. Sii-
nä hyvinvointia kehitetään 
kuntalaisia kuunnellen, 
osallistamalla ja kumppa-
nuuksia hyödyntäen. Mal-
lin menetelmiä ovat kaikille 
kuntalaisille jaettava hyvin-
vointiseteli, yhdistysten ke-
hittämis- ja toimintatuet, 
kokeiluilla kehittäminen ja 
osallistava budjetointi. Li-
säksi hyvin merkittävänä ja 
uutta hyvinvointia tuotta-
vana vaihtoehtona julkisilla 
hankinnoilla kehittäminen. 
Tämä hyvinvoinnin mal-
li esitellään myös EU-semi-
naarissa Brysselissä. 

Lisäksi Pudasjärvellä on 
kehitetty Hyvä alku Poh-
jois-Pohjanmaalla -hank-
keessa maahanmuuttaji-
en kotoutumisen tueksi 
etäneuvonnan malli. Pro-
jektipäällikkö Margueri-
te Guibert kertoi, että tällä 
hetkellä neuvontaa tarjo-
taan 13 eri kielellä, joista 
suosituin on kiinan kieli. 
Omakielisen neuvontapal-
velun tärkeys on havaittu 

kansallisestikin ja hankkeen 
kehittämän palvelun tarjoa-
mista halutaan jatkaa. Elin-
voimavaliokunta päätti ko-
kouksessaan, että kaupunki 
hakee työ- ja elinkeinomi-
nisteriön (TEM) tukea kah-
den kuukauden siirtymä-
ajalle vuoden 2019 alkuun. 
Maaliskuun alusta palvelun 
tarjoaa Moniheli ry, joka 
hakee rahoitusta sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustus-
keskukselta (STEA). 

Elinvoimavaliokunta 
kuuli kokouksessaan myös 
Villiruuan saatavuuden ke-
hittäminen Koillismaalla – 
hankkeen projektipäällikkö 
Sonja Kinnusta. Hankkeen 
tavoitteena on edesaut-
taa ammattimaisen keruun 
edellytyksiä Pudasjärvel-
lä ja siten keruutuotteiden 
saatavuutta, varastointia ja 
jäljitettävyyttä. Hanke on 
viiden kuukauden Pohjois-
Pohjanmaan liiton rahoitta-
ma hanke, jota Pudasjärven 
kaupunki toteuttaa yhdes-
sä Naturpoliksen kanssa. 
Alueelliset innovaatiot ja 
kokeilut –rahoituksella to-
teutetaan pieniä, nopeita, 
kokeiluluontoisia ja uusia 
toimenpiteitä. 

Jorma Pietiläinen 
kehittämisjohtaja

Kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen.

–�Minun voimani on Iijoelta lähtöisin�–�

Koko perheen kul� uuriviikko
Taivalkoskella 2.–�8.7.2018

viikko
Päätalō

Pudasjärven Ikäreiden 
tulokset ma 25.6.
P5 60m: 1) Eelias Holmström 12,9, 2) Aaron Illikainen 15,0, 3) Urho Ivola 15,1, 
4) Daniel Mattinen 15,6, 5) Leevi Kokko 16,7, 6) Eemeli Ylilehto 16,9, 7) Eemeli 
Illikainen 18,2, 8) Iiro Piri 19,5, 9) Aappo Piri 19,6, 10) Veikka Koppelo 20,0, 11) 
Valtteri Puolakanaho 22,3, 12) Oskari Puurunen 25,7, 13) Armas Holmström 
26,0. J-keihäs: 1) Eelias Holmström 5,30, 2) Aaron Illikainen 4,45, 3) Iiro Piri 
3,52, 4) Daniel Mattinen 3,14, 5) Eemeli Illikainen 2,77, 6) Leevi Kokko 2,32, 7) 
Urho Ivola 2,26, 8) Aappo Piri 1,73, 9) Valtteri Puolakanaho 1,53, 10) Veikka Kop-
pelo 1,38, 11) Oskari Puurunen 1,35, 12) Armas Holmström 1,20. P7 150m: 1) 
Aake Kujala 30,1, 2) Topi Poijula 30,7, 3) Severi Lauri ja Joose Roininen 30,9, 4) 
Vertti Wilenius 34,8, 5) Eelis Kokko 37,7, 6) Saku Ritola 45,0. J-keihäs: 1) Seve-
ri Lauri 9,96, 2) Aake Kujala 6,46, 3) Joose Roininen 5,03, 4) Eelis Kokko 4,62, 5) 
Saku Ritola 3,49. P9 150m: 1) Aatos Holmström 25,2, 2) Matias Aarni 28,5, 3) 
Okko Rautaneva 29,0, 4) Eetu Koppelo  29,2, 5) Pauli Alahäivälä 33,7. Keihäs: 1) 
Aatos Holmström 17,24, 2) Matias Aarni 10,24, 3) Okko Rautaneva 8,04, 4) Pau-
li Alahäivälä 4,31. P11 150m: 1) Jaakko Parkkila 23,7, 2) Väinö Juurikka 27,7, 3) 
Eetu Illikainen 28,8. Keihäs: 1) Jaakko Parkkila 27,06, 2) Eetu Illikainen 9,98. T5 
60m: 1) Sofia Aarni 14,3, 2) Eevi Kujala 14,9, 3) Reetamari Poijula 15,0, 4) Nin-
ni Siekkinen 16,5, 5) Eea Roininen 18,0, 6) Nelli Siekkinen 18,5, 7) Eevi Vikström 
18,6, 8) Tinja Klemetti 21,3, 9) Reeta Illikainen 24,5, 10) Eevi Granlund 26,9, 11) 
Vilja Ivola 36,2, 12) Alma Vikström 46,9, 13) Elvi Lauhikari 1.0. J-keihäs: 1) Nin-
ni Siekkinen 3,26, 2) Sofia Aarni 2,63, 3) Eevi Kujala 2,50, 4) Tinja Klemetti 2,22, 
5) Eevi Vikström 1,93, 6) Reetamari Poijula 1,69, 7) Nelli Siekkinen 1,58, 8) Eevi 
Granlund 1,45, 9) Eea Roininen 1,39, 10) Reeta Illikainen 1,21, 11) Elvi Lauhikari 
1,17, 12) Vilja Ivola 1,10, 13) Alma Vikström 0,80. T7 150: 1) Sonja Paakki 30,9, 2) 
Sara Puolakanaho 46,7. J-keihäs: 1) Sonja Paakki 4,73, 2) Sara Puolakanaho 3,43. 
T9 150m: 1) Iiris Piri 33,6. Keihäs: 1) Iiris Piri 3,66. T11 150m: 1) Silja Ala-
häivälä 26,8, 2) Sissi Rautaneva 27,8, 3) Emma Tumelius 29,9. Keihäs: 1) Noora 
Huuki 15,89, 2) Emma Tumelius 10,23, 3) Silja Alahäivälä 8,97, 4) Sissi Rautaneva 
7,99. T13 150m: 1) Essi Parkkila 25,0. Keihäs: 1) Essi Parkkila 20,48.

Tyttöjen 5v 60 metrin juoksusta tyylinäyte. Kuva Pert-
ti Purola. 
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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 

PALVELUHAKEMISTOSSA! 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.

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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OSTETAAN

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

MYYDÄÄN

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA
 ILMOITUSTILAA!

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Pikku-Juhannus Rajamaanrannassa

Pudasjärven Perussuomalaisten järjestämää Pikku-Juhan-
nusta vietettiin lauantaina 16.6. jo kolmannen kerran. Tällä 
kertaa ukkospilvet olivat väistyneet ja ilta-aurinko paistoi 
komeasti pitkin Iijokea Rajamaan lähiliikuntapuistoon, jos-
sa tapahtuma pidettiin. Pikku-Juhannukselle näyttää ole-
van selvästi tilausta, kahden tunnin aikana paikalla vieraili 
noin 70 henkilöä, joista suurin osa tuli varta vasten pai-
kalle kuulemaan Perussuomalaisten kuulumisia ja osa oli 
paikalle muuten sattuneita ulkoilijoita. He myös ilahtui-
vat saadessaan grillimakkarat ja nokipannukahvit paikal-
lisen leipäjuuston kera. Puistossa olikin ilahduttava määrä 
ulkoilijoita, joille urheilurientojen lomassa maistui tarjo-
amamme pillimehut.

Jättisaippuakuplien teko on lapsille mieluisaa kesä-
puuhaa.

Tapahtuman Sulo-maskotti ihastui Lau-
ra-mukiin.

Tiivistä tunnelmaa teltoilla.

Myydään hyväkuntoisia käytet-
tyjä koneita, mm. perämoottori, 
aggregaatti, uppopumppu, ruo-
honleikkuri, vene+airot. Tiedus-
telut: 050 369 6136.

Hyväkunt. vm-95 Toyota Corol-
la 1.4, aj. 410 tkm, kats.08/17 
ja hp. 800 €, p 040 509 4014.

Terassikirppis! Ma-pe, 2.-6.7. 
klo 10-18. Mursuntie 7. Kaiken-
laisia löytöjä. Mattoja, verhoja, 
vaatteita, astioita, Mikro, Boch 
yleiskone, ruokapöytä (koivua), 
ruokapöydän tuoleja, ym. Tuula 
ja Aila, p. 040 723 7856/Tuula.

Halutaan ostaa käytettyä tai 
uutta kattopeltiä. P. 040 543 
9978.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana yksiö 33 m2 kes-
kustassa. Vapaa 1.7. alkaen. P. 
044 016 5249.

Hyväkuntoinen 102 neliön 
asunto luhtitalossa Kurenalla. 
P. 040 820 3241.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten vuokraus ei ole myymistä/os-
tamista/lahjoittamista, maksu 22 € 
sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuk-
sen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 22 € sis. alv:n) 
Pudastori on  tarkoitettu yksityisille 
henkilöille ja on ilmainen.  Muis-
tathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 

Vietimme kesäiltaa varsin leppoisissa, 
mukavissa tunnelmissa, poliittista antia 
paikallisten toimijoiden lisäksi olivat tarjo-
amassa piirimme puheenjohtaja Ahti Moi-
lanen ja Naisjärjestön aktiivitoimija Sinik-
ka Jylhä. Illan aikana, seurustelun lomassa 
tehtailtiin jättisaippuakuplia lasten toimes-
ta ja heitettiin hevosenkenkää. 

Päivällä ennen iltajuhlaa oli yhdistyksen 
kevätkokous, jossa todettiin edellisvuoden 

tiliasioiden menneen mallikkaasti. Toimin-
takertomus muistutti meitä poliittisesti vai-
herikkaasta vuodesta, mm. puolueen kah-
tia jakaantumisesta, joka tänä päivänä ei 
näytä hidastavan toimintaamme lainkaan, 
vaan vahvisti rivejämme. EP

Jyrkkäkoski avasi tanssikauden Kake Randelinin tahdeissa
Jyrkkäkosken tanssisalin lat-
tia on kunnostettu tänä kesä-
nä Retrofestareiden jälkeen. 
Uutta lattian pintaa kävi ko-
keilemassa varttitonni ihmi-
siä. Vaikka oli sateinen keli 
ja usealla tanssipaikalla oh-
jelmaa, oli jyrkän maiseman 
ihastelijoita kuitenkin tullut 
paikalle mukavasti.

Lattia on hiottu ja sii-
hen on levitetty lakkaa 
useita kerroksia, tiesi ker-
toa Pudasjärven Urheilijoi-
den toiminnanjohtaja Marko 
Koivula.

- Lattia laitettiin kuntoon 

pikavauhdilla ja siitä kii-
tos TMI Lattiatyö Hiltunen. 
Onneksi saimme paikalli-
sen yrittäjän tekemään kun-
nostuksen, jolloin jäi eurot 
omaan pitäjään. Työt aloi-
tettiin heti retrolauantain jäl-
keen sunnuntaiaamuna kel-
lo kahdeksan. Kunnostus oli 
valmis seuraavana lauantai-
na ja lakan kuivumiseen jäi 
aikaa reilusti.

Toivottavasti tanssikan-
sa tykkää uudesta pinnasta 
ja äänestää jaloillaan paikan 
päällä. Seuraavaksi lattian 
liukkautta voi kokeilla Mat-

ti ja Teppo illassa heinäkuun 
19 päivä. Pilikkitanssien 
vuoro on sitten siitä reilun 
viikon päästä ja elokuun 
päättääkin sitten Venetsia-
laiset ja Tanssiorkesteri Sar-
mas.

Heimo Turunen, 
kuva Olavi Lammela

Juhannuksena sai 
tanssikansa pyörähdel-

lä Jyrkkäkosken huvikes-
kuksen juuri hiotulla ja 
lakatulla tanssilattialla.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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.

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 luontokes-
kuksella 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, 
Tuulimyllyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
No speed limit -huippunopeuden mittauspäivä la 30.6. klo 8, Lentäjäntie.
Pudasjärven näyttämö esittää: palvelutalo iltakuutamo la 30.6. klo15, Kosken-
hovinkuja.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla la 30.6. klo 21, Pintamontie 319.
Pudasjärven Näyttämö esittää: Palvelutalo Iltakuutamo su 1.7. klo 13, Kosken-
hovinkuja.
Pudasjärven Näyttämö esittää: Palvelutalo Iltakuutamo su 1.7. klo 16, Kosken-
hovinkuja.
Iijokisoutu ma-la 2.-7.7. Iijoki Taivalkosken Saijasta Pudasjärven Kipinään.
Moskiito ralli -purjelentotapahtuma ma-su 2.-8.7. Pudasjärven ilmailukeskus, Len-
täjäntie.
Pudasjärven Näyttämö esittää: Palvelutalo Iltakuutamo ke 4.7. klo 18, Kosken-
hovinkuja.
Jalkapallon heinäturnaus pe-la 6. -7.7. Suojalinnan kentät, Urheilutie 2. Pelit pe klo 
18-21 ja la klo 9-17.
Pudasjärven markkinat pe 6.7.  klo 9-18, la 7.7. klo 9-17. Pudasjärven tori, Puistotie 2.

´

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!

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).

la 30.6. klo 21.00 – 01.00.

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

Selenan
TahdiTTamana

TanSSiT 
PinTamolla

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

LÄHDEMME SUOMUSSALMELLE 
KESÄTEATTERIIN KATSOMAAN 

NAVETTAMAISTERI NÄYTELMÄÄ   
su 22.7.2018 kello 10.30 

Sokoksen linja-autopysäkiltä.
Sitovat ilmoittautumiset pe 13.7.2018 mennessä 

Leenalle puh. 050 559 9066 tai email leena.r45@gmail.com. 
Käymme syömässä ennen teatterin alkua.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 30.6. klo 21-01.00

TANSSITTAA

TRIO 
POHJOLAN YÖ

HÄRKÄJUHLAT
TAIVALKAARELLA 

LA 7.7.2018 klo 20.00–02.00
Esiintyjinä 

TULIPUNARUUSUT sekä
TRIO TUOVILA

Lisäksi piha-alueella Karaoke
Härkää myytävänä!

Olutoikeudet!        
Lippu 15€  (vain käteinen, ei korttimaksuja)

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) su 8.7.2018 klo 18.00

Järj. TaKu

SUPERBINGO

Illan aikana pelataan 2 kpl 5-osaista pelivihkoa, 2 vihkon 
ostajalle 1-osainen irtolehti kaupan päälle. Molemmissa 

vihkoissa pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Kahvitarjoilu!      Tervetuloa!

TERVETULOA!

Osallistumismaksut: 
10€ tilille FI8353600420048129 tai paikan päällä.

Ilm. 16.7. mennessä:  
Vesalle p.0400387671 vesa.holms@gmail.com

Tervetuloa!

Jumalanpalvelus kirkossa klo 10, minkä jälkeen 
kotiseutujuhla museoalueella. 

Vuosikokous ja ruokailu juhlan jälkeen 
seurakuntakeskuksessa n. klo 13.00. Kokouksessa 

sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutosasia. 

H

S

ANDERS WIKSTRÖMIN 
SUKUSEURAN 

VUOSIKOKOUS 
su 22.7.2018 Pudasjärvellä

ti 17.7. Näytelmänä Navettamaisteri.
Lähtö S-Marketin linja-autopysäkiltä klo 15.

Hinta 25 € (jäsenet)/35 € (ei-jäsenet). 
Sis. matkat, liput ja väliaikakahvit. Matkalla arvontaa.

Ilmoittautuminen to 7.7. mennessä, 
 040 767 2198 (Tarja) tai 045 120 8750(Maila). 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISTEN

KESÄTEATTERIRETKI
SUOMUSSALMELLE

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 2.-6.7.2018 klo 10-14.30 

TERVETULOA LEIKKIMÄÄN 
JA PELAAMAAN!

BONGAA OMA LEIKKIPAIKKASI TAI 
TULE TUTUSTUMAAN UUTEEN!
Maanantai 2.7. Rajamaanranta 
Tiistai 3.7. Lakarin koulu
Keskiviikko 4.7. Hirsikampus 
Torstai 5.7. Liikennepuisto
Perjantai 6.7. Lakarin koulu
Rajamaanrannassa ja Lakarilla yhteistyössä Liikuntatoimen kanssa. 
(Sateen sattuessa toiminta Tuomas Sammelvuo-salissa)

yhteislauluilta 
pe 29.6 klo 19.00, 

Korpisen ja Jaurakan 
koulun entisten oppilaiden 

tapaaminen.
matkaratsastuksen 
harjoituskilpailu

la 7.7. klo 9.00-16.00.

kesäjuhlat 
la 14.7. klo 14.00.

ja juhlien päätteeksi 
bingo.

BINGO 
la 28.7. klo 14.00.

KYLÄTALOLLA 8-KORINEN 
FRISBEE-RATA!

Tervetuloa joukolla 
mukaan tapahtumiin!

Korpisen Kyläseura ry:n

Turpeisenvaarantie 1150

kesätapahtumat
Kylätalolla
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

HUUHKASENKANKAAN RANTA-ASE-
MAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS
Maanomistaja on ryhtynyt muuttamaan Huuhka-
senkankaan ranta-asemakaavaa. Kaavoitettava alue 
sijaitsee Syötteen Ylä-Huuhkasen pohjoisrannalla. 
Kaavoitus koskee tilaa Lotja 615-408-1-27. Kaavan 
muutos koskee kortteleita 13, 14 ja 15 sekä niihin 
liittyviä katu-, viher- ja pysäköintialueita. Kaavoi-
tuksen tavoitteena on kehittää leirikeskustoimintaa 
alueella.
Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti näh-
tävänä 29.6. – 31.7.2018 Pudasjärven kaupungintalon 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muis-
tutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava 
ennen nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisesti 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhal-
litus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostil-
la osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 21.6.2018 
Kaupunginhallitus

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

KUULUTUS
Valtuusto on kokouksessaan 19.06.2018 päättänyt, 
että Siuruanjoen rantaosayleiskaavoitukseen varat-
tu määräraha poistetaan kuluvan vuoden talousar-
viosta ja kaavoitus lopetetaan kesken. Päätöstä edel-
si jokivarren maanomistajille suunnattu neuvoa 
antava ennakkokysely.

Päätös pidetään nähtävänä 26.6.2018 kaupungin 
keskustoimistossa sekä siitä alkaen internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi  

Pudasjärvi 25.6.2018 
Kaupunginhallitus 

PUDASJARVI.FI

Vesille lähdettiin!
Iijoen Erämelojien järjestämä 
kajakkimelontakurssi sai in-
nostuneen vastaanoton. Vesil-
le lähtijöitä riitti jokaiselle kol-
melle kerralle kymmenkunta, 
osa kokeili melontaa yhte-
nä iltana, jotkut osallistuvat 
useampana iltana. Sää suosi 
jokaisena iltana ja Pudasjär-
ven uimaranta tarjosi oival-
liset puitteet melojille, tosin 
vesi oli vuodenaikaan nähden 
tosi alhaalla. Osin puhdistettu 
ja laaja, matala ranta soveltuu 
todella hyvin turvalliseen me-
lonnan harjoitteluun isollekin 
ryhmälle ja rannan kunnostus 
ja varustelu paranee vielä en-
tisestään tämän kesän aikana 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
toimesta.

Kurssin vetovastuussa oli-
vat Erämelojien melontakon-
karit Eija Kokko, Outi Leh-
timäki, Kaarlo Klemetti ja 
Hannu Timonen, joille on tul-
lut useita pyyntöjä kurssin 
järjestämisestä. Erämelojil-
la on kalustoa hyvänlaisesti, 
löytyy retki-, koski-, temppu-

kajakkeja ja jopa yksi kaksik-
ko sekä kaikkiin aukkopeitot, 
melat, turvaliivit ja kypärät. 
Kalustoa siis löytyy kurssi-
en pitoon ja vuokrattavaksi 
myös.

Osa kurssilaisista oli ensi-
kertalaisia, osa jonkin verran 
melontaa aiemmin harrasta-
neita. Iltojen aikana tulivat 
tutuiksi erilaiset menopelit 
ja aukkopeitot kauhukahvoi-
neen, sekä melonnan termit 
”veto lähtee varpaista, veto 
suorin käsin, veto loppuun 
asti…”.

Vesille lähtö kajakilla vaa-
tii aina hyvät lähtövalmiste-
lut, aikansa vaati, kun kajakin 
jalkasäädöt laitetaan omille 
jaloille sopiviksi, aukkopeitto 
ja turvaliivit puetaan päälle.  
Eniten ähinää aiheutti aukko-
peiton paikalleen asennus ka-
jakkiin, peitot ovat aika tiuk-
koja, jotta ne pysyvät hyvin 
paikoillaan .

Myös kajakkiin asettumi-
nen rantavesissä vaatii oman, 
vaiheittaisen tekniikkansa. 

Näistä kun suoriuduttiin, niin 
itse melonta sujuikin sitten yl-
lättävän hyvin, kuivalla maal-
la annetut ohjeet muistettiin ja 
niiden soveltaminen käytän-
töön onnistui. Haasteellisinta 
melojien mielestä oli kajakin 
suorassa pitäminen, tosin eri-
mallisissa kajakeissa on suu-
riakin eroja, miten ne kulke-
vat.  

Kolmantena iltana teh-
tiin muutaman kilometrin 
pituinen melontaretki Mur-
sunlampeen, koska retkime-
lonnassa tekniikka asettuu 
kohdalleen parhaiten. Suu-
rin osa oli ensimmäistä ker-
taa vesillä Pudasjärven suis-
ton Natura-alueella, joka on 
mielenkiintoinen, monipuoli-
nen vesistöalue tarjoten usei-
ta eri reittivaihtoehtoja vesillä 
liikkujille.

Pieniä jokia ja putaita pit-
kin oli hieno meloa ja ihas-
tella kesäiltaa. Lähellä veden-

pintaa liikkuen aistii luontoa 
vielä tarkemmin kuin esim. 
veneessä istuen. Suuret ka-
lat polskivat pakoon kajakki-
en alta ja rantatörmillä mää-
kivät lampaat saattelivat 
melojia. Parin tunnin mittai-
nen reissu palkittiin taitojen 
karttumisella ja lähtörannas-
sa odottavilla makkaroilla ja 
nokipannukahveilla, jotka oli 
sponsoroinut Hoivahoito Illi-
kainen Oy.  

Suunnitelmissa on kesän 
aikana tehdä muutamia me-
lontaretkiä muissakin hie-
noissa Pudasjärven vesis-
töissä. Osa melojista innostui 
ilmoittautumaan Iijokisou-
tuun, joka onkin monen me-
lojan kesän huippuretki. Mu-
kana soudussa on iso ryhmiä 
kokeneita melojia, jotka jaka-
vat oppejaan auliisti aloitteli-
joille. Soutuviikon aikana tie-
to-taito lisääntyy ja vesillä 
arkinen aherrus unohtuu. EP.

Vesillelähtö.Melan käyttö.

Ensivedot.

PUDASJÄRVEN 
KIRKKO 

on avoinna, 
esittelijä paikalla 

25.6.-3.8. 
välisenä aikana 

ma-pe klo 11-17.

Vesa Ylönen on toteuttanut 
valokuvausprojektia taival-
koskelaisista yrittäjistä. Jo-
kainen kuvattava on saanut 
itse määritellä, minkälaisen 
kuvan hän itsestään halu-
aa. Jokainen on saanut vali-
ta kuvauspaikan ja rekvisii-
tan. Valokuvista on näyttely 
Päätalo-keskuksen näyttely-
tilassa 2.7.-19.8. Näyttelyssä 
on esillä kuvia 12:sta taival-
koskelaisesta yrittäjästä.

-Vahvuusvalokuvapro-
jektin tarkoituksena oli saada 
eväitä minäkuvan vahvista-
miseen ja itsetunnon kehit-
tämiseen. Projektin tavoit-
teena oli auttaa löytämään 
vahvuuksia ja uusia puolia 
itsestään ja toisista sekä vah-
vistaa taivalkoskelaisten yh-
teistyötä ja yhteisöllisyyttä. 
Jokainen kuvattava on saa-
nut laatia lyhyen esittelyteks-
tin kuviinsa liittyen.

Valokuvausprojektin yh-
tenä tehtävänä oli myös saa-
da lisää nostetta Taivalkos-
ken yrityselämään. 

-Suurin ero tavalliseen 
henkilökuvaukseen tässä 
projektissa on ollut se, että 
jokainen on saanut itse mää-
ritellä missä ja minkälainen 
valokuva hänestä otetaan. 
Yleensä kuvaaja kertoo ku-
vattavalle minkälaisen ku-
van hän haluaa,  mutta tässä 

on tehty päinvastoin. 
Vesa Ylönen on synty-

peräinen taivalkoskelainen 
ja asunut siellä aikuisikään 
saakka. Nykyään hän asuu 
Espoossa.

Taivalkosken sivistyslau-
takunta on myöntänyt hank-
keelle kohdeavustusta. 

Taivalkosken kunta 
tiedotus 

Kyllä hyvejää- vahvuusvalokuvia taivalkoskelaisista yrittäjistä



32 TPnro 26PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.6.2018 29.6.2018nro 26

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

KOKO SARJA

-20 %

MAITOHAPPOBAKTEERIT

Tarjous voimassa 1.–31.7.2018 tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjous voimassa 1.–31.7.2018 tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

SILVER WOLF BR
 + HONDA BF 60 LRTU

26 490€

TERHI 445 C
 + HONDA  BF 20 DK2 LRTU

8 880€

TERHI 475 BR
+ HONDA BF 50 DK4 LRTU

12 990€

Jääsalontie 18, 90400 Oulu 08 5350 200 
www.motorman.fi myynti@motorman.fi

2,5-6HP MERCURYITÄ 
HETI TOIMITUKSEEN!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

MARKKINAVIIKON TARJOUKSET

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

PUDAS-KONEEN 
PERINTEINEN 

MARKKINA-
HUUTOKAUPPA

MYYDÄÄN UUTTA JA 
KÄYTETTYÄ TAVARAA

esim. polkupyöriä, 
ruohonleikkureita, 

raivaussahoja, moottorisahoja, 
lumilinko, metsurin varusteita, 

ym. ym.

Huutokauppaa johtaa 
meklari Alpo Turpeinen.

Tervetuloa!

pe 6.7. klo 13.00
tutulla paikalla

(varastolla postin takana)

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

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17, 

kesälauantaisin
9-13

● Briggs & Stratton Power-
Build 4165 AVS moottori

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

siirto
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip
● Leikkuulaitteen pesuliitti-

met

● Pyörät edessä 15” taka-
na 18”

● Mukana vakiona  akkula-
turi ja puskuri

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

ESTATE 3098 H

● Stiga RS 100
● teräsrunko
● sivulleheittävä
● leikkuuleveys 45 cm
● kuulalaakeroidu pyörät

185€

DINO B

● Brigss & Stratton 450 
E 125cc moottori

● leikkuumenetelmät 

Multiclip ja 
 sivullepuhaltava
● leikkuuleveys 45 cm

299€

MULTICLIP 47 Q B

● kuten MULTICLIP 47 Q B, mutta itsevetävä

365€

MULTICLIP 47 SQ B

● 140cc moottori
● leikkuumenetelmät keräys, Multiclip 

ja taaksepuhallus
● leikkuuleveys 46cm
● keruusäiliö 60 litraa

279€

COMBI 48

● kuten COMBI 48,  
 mutta itsevetävä

335€

COMBI 48 S

● Brigss & Stratton 575 IS 
Instart 150cc moottori

● Instart -  SÄHKÖSTART-
TI!

● vetävä
● leikkuumenetelmät 

keräys, 

 Multiclip ja taaksepuhal-
lus

● leikkuuleveys 46cm
● keruusäiliö 60 litraa
(kuva viitteellinen)

399€

COMBI 48 SE B

RAJOITETTU 
ERÄ!

● Briggs & Stratton 450 E moottori
● leikkuuleveys 46 cm
● Teräsrunko
● Kaksoiskuulalaakeroidut pyörät

MB 2 R

299€

FS 50 C-E L
● ErgoStart kevyt käynnistys
● Teho 0,8 kW
● Paino 4,6 kg
● Markkinoiden helpoin 

siimanlisäys!
● Lisävarusteena saatavana 

polycut teräleikkuri ja 
olkaremmi!

269€

FSA 45 

● 18V / 2,0 Ah
● Paino 2,3 kg

● käyttöaika noin 
   20 minuuttia
● muoviset terälaput

129€

AKKUTRIMMERI

● ilman nopeus 72 m / s
● vakiona imuvarustus
● paino 4,8 kg

170€

SBL 327 V

FS 38 

199€
FSA 56 

● paino 2,5 kg
● käyttöaika noin 20 min
● mukana akku ja laturi

● akku yhteensopiva 
muiden STIHL compact 
akkuperheen laitteiden 
kanssa

239€

● paino 4,2 kg ● 0,65 kW / 0,9 hv
● automaatti siimapää

AKKUTRIMMERI

KEVYTSAAPPAAT

65€

● Kevyet

pari

DUNLOP 
KUMI-

SAAPPAAT 

1990
pari

pari

● Kestävät ● Kotimaiset


