
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI -lehti nro 26, to 27.6.2019 ilmestyy PUDASJÄRVEN MARKKINAT lehtenä yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry:n kanssa

Pudasjärven markkinat pe-la 5.-6.7.2019

Aleksi Nevakivi

Markkinapäivinä pudasjärveläisissä 
yrityksissä monenlaisia 

markkinatarjouksia
 - kannattaa poiketa!

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

PERJANTAI 5.7.
 9.00  Markkinatori avataan, tapahtuman juontaja Martta Oinas-Panuma
 9.30 Musiikkia, Kitara duo Markus ja Marko 
10.00 Avaus ja tervetuloa, Tommi Niskanen Pudasjärven Yrittäjät puheenjohtaja 
 Kaupungin tervehdys, Tomi Timonen kaupunginjohtaja
10.30  Musiikkia, Kitara duo Markus ja Marko
10.45  Haastatteluja ja taustamusiikkia
11.00  Kaupungin teltan toimintojen esittely
 Lähikalastuspalvelujen kehittämisen esittely
12.00  Markkinapuhe, Antti Rantalainen Suomen Yrittäjät varapj Antti Rantalainen
12.30  Musiikkia, Kitara duo Markus ja Marko
13.00 Seurakunnan tervehdys, Timo Liikanen kirkkoherra 
14.30  Julia Pätsi, Taekwon-Do MM-mitalisti
15.30 Musiikkia, Kitara duo Markus ja Marko
16.00 Drone-esittely, Jari Moilanen (Air Moilanen)
18.00  Markkinatori sulkeutuu

LAUANTAI 6.7.
 9.00  Markkinatori avataan, juontaja Martta Oinas-Panuma
 9.30  Musiikkia, Duo Matti Waenerberg 
10.15  Aleksi Nevakivi, nuori lumilautailija 
11.00  Markkinapuhe, Pekka Aittakumpu kansanedustaja 
12.00  Musiikkia, Duo Matti Waenerberg 
12.45 Puhe, Jussi Riikonen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät puheenjohtaja 
13.30  Puhe, Hely Forsberg-Moilanen MLL Pudasjärven yhdistys 
14.00 Pudasjärven merkkihenkilön julkistaminen
14.15  Toritanssit, säestys Duo Matti Waenerberg 
15.00  Markkinoiden arvonnan suorittaminen,  
 Grillikota, kylpypalju ja maastopyörä
16.00  Markkinatori sulkeutuu 

Julia Pätsi

38.38.
PUDASJÄRVENPUDASJÄRVEN

MARKKINATMARKKINAT
Pudasjärven Yrittäjät ry:n julkaisu 2019

Arpojen myyntiä markkinoilla

MUITA 
TAPAHTUMIA:

Pe 5.7. klo 13 
PUDAS-KONE Oy:n 

perinteinen 
markkinahuutokauppa 

markkinatorin vieressä 
Pudas-Koneen varastolla.

Yrittä jien Markkina-arvat MYYnnissä .

tervetULOa!

iLMainen 
PääsY! 

Pekka Aittakumpu

Timo Liikanen

Jussi Riikonen

Hely Forsberg-Moilanen

PAlkintoinA: grillikotA + lisäetuPAketti, 
Pe-muovikylPytynnyri, 
mAAstoPyÖrä

Martta Oinas-Panuma

Tommi Niskanen

Tomi Timonen

Antti Rantalainen

Markus & Markku duo

Duo Marko Hannula ja Matti Waenerberg

SM suunnistus
RASTILTA 
RASTILLE 
-liitteenä
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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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
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

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo, Sara Kurtti
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Riekinkankaan hautausmaa on puhuttele-
van kaunis. Portista hautausmaalle astues-
saan voi aistia siellä vallitsevan rauhan. Jos-
kus vain lempeä tuulen humina suurten 
ikipetäjien latvustoissa säestää lintujen 
laulua. Toisinaan navakka puhuri näyttää 
voimansa. Vesisateellakin välttyy suurem-
malta kastumiselta, kun käytäviä reunus-
tavien puiden oksat suojaavat kulkijaa sa-
teelta.

Useimmiten kulkuni vie hautausmaan 
perälle vanhempieni haudalle. Heidän 
oman toiveensa mukaisesti heidän maal-
liset tomumajansa on peitetty sammalpei-
ton alle. Monia rakkaita muistoja mieles-
säni kertaillen silittelen käsilläni vuosien 
myötä pehmeäksi muuttunutta varpumat-
toa kiitollisena siitä kaikesta, mitä heiltä ja 
heidän kauttaan sain. 

Monien muidenkin hautojen äärel-

lä pysähdyn. Niin monia muistoja yhtei-
sistä hetkistä! Toiset rakkaita tuttuja, jot-
ka aikanaan opin tuntemaan vanhempieni 
kautta. Toiset heitä, joihin sain tutustua ja 
joiden kanssa sain keskustella niin seu-
rakunnan tilaisuuksissa kuin oman työni 
merkeissä. Useimpien osalta minulla on 
ollut ilo tutustua moneen sukupolveen. 
Usein nuorempien jälkipolvien edustajien 
kanssa tavatessamme juttelemmekin niis-
tä yhteisistä muistoista, joita meillä heistä 
jo perille päässeistä on.

Tulevana sunnuntain tekstien aiheena 
on Kutsu Jumalan valtakuntaan. Raamatun 
tekstit puhuvat meille siitä, miten tärkeää 
on muistaa, keneltä olemme elämämme 
lahjaksi saaneet. Päivän Vanhan Testamen-
tin tekstissä Hoosean kirjasta kerrotaan 
Efraimista. Kaunis kielikuva Efraimin kut-
sumisesta Hoosean kirjassa kertoo, miten 

”Lempeästi, rakkauden köysin minä vedin 
sitä luokseni” (Hoos. 11:4). Johanneksen 
evankeliumissa on meille kaikille puhutte-
levat sanat: ”Ei kukaan voi tulla minun luok-
seni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä 
häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeise-
nä päivänä” (Joh.6:44).

Rukouksemme on virren sanoin:
Laupias Jeesus, käy kanssamme tiellä
johtaen, nostaen, varoittaen.
Kiusaaja meidät kun tahtoisi niellä,
varjele viekkailta aikeilta sen.
Näin armosi suo,
hyvä turvasi tuo,
vie meidät autuuteen Jumalan luo. 
(VK 408:4)

Terttu Puurunen

Perille kutsutut

Kiitämme sotaveteraani

Elsa ERVASTIN
omaisia yhteisadressin tuoton lahjoittamisesta  

yhdistystemme toiminnan tukemiseen.

    Pudasjärven Sotaveteraanit ry
Ervastin 

Rauhanyhdistys ry

Lämmin kiitos tuesta ja myötäelämisestä

Erkki HONKASEN
sairauden aikana sekä viimeisellä matkalla.

Omaiset

Pudasjärven kirjakaupan 
teemapäivässä keskiviik-
kona 12.6. muisteltiin kir-
jakaupan 90-vuotista his-
toriaa. Samalla vietettiin 
nykyisen kirjakauppi-
aan Tuija Wallgrenin yrit-
täjyyden yksivuotissynt-
täreitä. Asiakkaita oli 
viihdyttämässä Ellun bileet 
yrittäjä Elina ”Ellu” Piippo 
Oulaisista. Hän esiintyi kir-
jakauppapellenä laulaen ja 
säestäen laulujaan ukule-
le soittimella. Hän myös in-
nosti kahvionurkkauksessa 
asiakkaita yhteislauluihin.

Tuija tarjosi mehua ja 
itse leipomaansa raparperi-
piirakkaa sekä esitteli juhla-
päivän tarjouksia. 

Kaupassa vieraillut, ai-
kanaan kirjakauppiaana toi-
mineen Alli Korhosen tytär, 
Eeva Kuukasjärvi muisteli 
kirjakaupan toimintaa 70- ja 
80-luvulla. Kirjakaupan pit-
kää historiaa on myös tal-
letettu kahvionurkkauksen 
seinällä olevissa kuvista. 

Emil Leinonen perusti 
syksyllä 1914 Kurenalle se-
katavaramyymälän, jossa 
myytiin mm. paperia ja hoi-
dettiin lehtitilauksia. Kau-
passa myytiin myös jonkin 
verran kirjallisuutta. Kirja-
kauppaoikeudet Emil sai 
vuonna 1928, ja liikkeen ni-
meksi tuli tuolloin Leinosen 
kirjakauppa. Emil hoiti lii-

Kirjakaupassa muisteltiin menneitä ja 
katsottiin tulevaan

kettä vaimonsa Eevan kans-
sa kuolemaansa saakka ja 
liike siirtyi perillisille vuon-
na 1944. 

Kirjakauppaa hoitanut 
Alli Korhonen osti vuonna 
1957 kaupan perikunnal-
ta ja hoiti sitä kuolemaan-
sa saakka 1995. Kaupassa 
eri tehtävissä työskennel-
lyt Aune Ekdahl osti kau-
pan Korhosen perikunnal-
ta vuonna 1996. Hän siirtyi 
viime vuonna eläkkeelle ja 
kauppaa jatkaa nyt yrittäjä-
nä Tuija Wallgren. 

Heimo Turunen

Juhlapäivänä asiakkaita viihdytti laululla ja ugulele soittimensa säestyksellä kirja-
kauppapellenä esiintynyt Elina ”Ellu” Piippo. 

Nykyisin Lahdessa asuva Eeva Kuukasjärvi os. Korho-
nen on koonnut historian tietoa kirjakaupan 90-vuoti-
sen toiminnan ajalta. Hän on tutustunut myös nykyi-
seen kirjakauppayrittäjään Tuija Wallgreniin. 

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 30.6. kello 10, Rolf Heikkinen, Eva-Ma-
ria Mustonen, kanttorina Eero Mikkonen. Messu on katsot-
tavissa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kaut-
ta. Kirkkokyyditys seurakuntakodilta kello 9.30.

Kesäillan musiikkihetket Pudasjärven kirkossa:  
to 4.7. kello 19, Pirjo Haapala, Anni Hirvasniemi, Hannele 
Puhakka, huilu. Keijo Piirainen, piano ja urut, hartaus Timo 
Liikanen

Pudasjärven kirkko on tiekirkko 24.6.-2.8.2019 välisenä 
aikana. Kirkko on avoinna, ja esittelijä paikalla ma-pe kel-
lo 11-17. Muina aikoina kirkon esittelyn voi varata kirkko-
herranvirastosta.

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 3.7. kello 12.

Nuotioillat: seurakunta järjestää 9.7.-1.8. nuotioiltoja. 
Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 28 (ti-to), vk 29 (ma-
to), vk 30 (ma-to) ja vk 31 (ma-to). Nuotioillan voi vara-
ta omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08 882 
3100.

Vuokralle tarjotaan Pudasjärven seurakunnan Liepeen 
pappilan toisen pään asunto 78 m2. Tupakeittiö + 2 mh + 
sauna + pesuhuone + autotalli. Vuokra 608 € + sähkö ja 
vesi kulutuksen mukaan. Sähkölämmitys, jonka vuokralai-
nen maksaa kulutussähkön yhteydessä. Asunnossa tulisija, 
jonka käyttöön seurakunnalta mahdollisuus ostaa halkoja. 
Kuvia kohteesta www.tori.fi vuokrausilmoituksessa ja lisä-
tietoja Timo Niskanen P. 040 687 2144 tai timo.niskanen@
evl.fi.

Kastettu: Kalle Aleksanteri Kettunen, Luca Veeti Ilmari 
Manninen, Antto Iivari Ylikoski.

Haudattu: Helmi Maria Rantala 92 v, Aale Johannes Uusi-
Illikainen 88 v, Sisko Aune Huovinen 79 v, Erkki Aukusti 
Honkanen 74 v, Jouko Kalevi Ollila 65 v.

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

LÄÄKÄRIASEMA 

MEDIPUDAS 

Medipudaksen hinta 
vuosimaksu 
59 €/henkilö

OTA YHTEYTTÄ
Tarja Hiltunen
p. 044 728 7722
tarja.hiltunen@medipudas.fi

www.medipudas.fi

AUKIOLOAJAT: 
ma-pe 9-16.30  

TYÖTERVEYSHUOLTO
• Hoitoonpääsy on nopeaa

• Hoito on tehokasta

• Kaikille edullista

• Sujuva ja nopea  
työterveyshuolto säästää 
aikaa ja rahaa

• Työterveyshuollon  
järjestämisvelvollisuus 
koskee kaikkia työantajia

”Työterveyshuolto 

räätälöidään yksilöllisesti 

yrityksen tarpeisiin”
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JOKA KOTIIN
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  PUDASJÄRVEN 

MARKKINAT pe-la 5.-6.7.2019

• 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

noutopiste

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

oulunkeilahalli.fi 

2 tuntia/ henkilö
10 €

Kesähinnat!
Aktiviteettipaketti voimassa 1.6.-31.8.
Sisältää keilailun, biljardin ja ratagolfi n!

Kenkävuokra keilailussa 
2 €/henkilö

SPORTsimulaattoriUutta:

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Optikon näöntarkastus 0€!

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

P. 040 821 1819Varaa aika

TeRveTuLOA TuTuSTumAAn 
KeSÄn KehYSuuTuuKSIIn!

Lääkäriajat: to 4.7., to 11.7. ja ke 17.7.

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

To 4.7. 
kehysesittelypäivä

Tervetuloa
 tutustumaan 

kesän uutuuksiin! 
Mm. Oxibis, 
Imago, Pix.

Kela-kyydit:

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

"

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

0100 84250
1,25 € / puh + 1,00 € / min + pvm

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

82 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Kulta- ja hopeakorut. 
Kalevalakorut. 

Kellojen ja korujen 
myynti ja huolto. 

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

VALTAVASTI HYVIÄ KESÄKUKKIA JA AMPPELIT KAUNEIMMILLAAN! 

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

AvoinnA:
 mA-Pe 9-18

lA 10-16
su 12-16 

Tervetuloa!

MoNIVUoTISET KUKAT  
oSTA 5 MAKSA 4 !

Marja- ja koristepensaat, puut ja havut!

www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!

Ahkeraliisa / Kesäleimu / 

Kesäpäivänhattu / Kesäbegonia 
10,- / 3 kpl

Lobelia 10,- / 6 kpl
Pieni samettikukka 10,- / 8 kpl 

 Petuniat 10,- / 5 kpl
Tähtisilmät, Marketat, 
Rautayrtit, Pelargoniat  

20,- / 4 kpl

JÄTTIAMPPELIT 50,-/2 kpl, 
VÄHÄN PIENEMMÄT 40,-/2 kpl, PIENET 15,- KPL

 

 

   

 

 

 

 

 

  

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

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

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

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

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

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

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

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

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

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

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

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

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
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 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

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

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

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

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

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

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

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun turistibussin ja 

ammattitaitoisen kuljettajan pienille- ja 
suurille ryhmille. 

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous!

Meiltä tuoreita munia 
paikalliselta kotitilalta

Grillikesä jatkuu
Pintamaustettu 

grillikylki 6,95 kg  

Pintamaustettu ja 
mureutettu porsaan 

ulkofi leepihvi 13,90 kg

Herkkugrillimakkara 1,5 kg 
6,90 pkt 4,60 kg

Hirvigrilleri 380 g 
3,90 pkt 10,26 kg

Kypsä savupekoni 1,5 kg 
14,90 rs 9,93 kg

Kesän herkkuja
Jäätelöä jokaiseen makuun,
joka päivä aamusta iltaan!

Myös aitoa italialaista jäätelöä !

Munkki + Kahvi 1,50 

Lounas arkisin klo 10.30-14.00

Sukujuhliin tai 
isompaan nälkään
Riistakäristys 2,5 kg 

29,75 ltk 11,90 kg 

Hirvikäristys 2,5 kg 
47,90 ltk 19,16 kg 

Lämminsavustettu 
Pororouhe 1 kg 19,90 rs 

Lämminsavustettu 
Riistarouhe 1 kg 14,90 rs

Karvaiselle kalakaverille
Poron kuivatut sekaluut 500 g 

2 pss 5,00 5,00 kg 

Hirvi- ja poroherkku 500 g 
2,49 kpl 4,98 kg 

Hirven rustoluu 1 kg 3,95 pss
Meillä myös runsaasti muita 
kuivattuja poronluita sekä 

koiran ruokia!

Korkealaatuiset Vetdog 
koirien kuivamuonat

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Kiinnostuksesi herätessä otathan yhteyttä. Suunnitellaan 
juuri sinulle sopiva palvelupaketti tai pyydä tarjous.

Tarvitsetko 
sinä, tuttavasi tai 

yrityksesi ammattitaitoista 
siivouspalvelua tai rakennusten 
kunnostusta kotiin, mökillesi tai 

yritykseesi?

Sanna Kehusmaa
P. 0400 150 715

sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky

Siuruantie 3141 93187 Ala-Siurua
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Tunnetko sen ihanan nautinnollisen 
hyvän olon tunteen kun koti on siisti ja 
puhdas? Se ihana tunne kun on aikaa 
itsellesi, perheellesi tai asiakkaallesi.

Palvelut
•	 ylläpito-	ja	perussiivous
•	 rakennussiivous
•	 ikkunoiden-	ja	
					saunan	pesu	ym.

Remontointi
•	 vanhojen	rakennusten	
					kunnostus	ja	kengitys



4 5nro 26PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti27.6.2019 27.6.2019nro 26PUDASJÄRVEN MARKKINAT 5.-6.7.2019

Tammikuussa aloitetut valmistelut ovat 
toteutumassa pian 5-6.7. kun Pudasjärven 
yrittäjien markkinat pyörähtävät käyn-
tiin. Tori on taas täynnä myyjiä ja ohjelmaa 
on kerätty laidasta toiseen. Hyvät säät on 
myös tilattu. Katsotaan, onko toimitusvar-
muus kunnossa.

Kiitän eri tahoja, jotka ovat olleet muka-
na markkinoiden järjestelyissä. 

Toivotan kaikki 
tervetulleiksi Pudasjärven markkinoille!

Tommi niskanen
Pudasjärven Yrittäjät 
puheenjohtaja

menoa ja meininkiä jokaisen makuun
Pudasjärven markkinoita vietetään pe-
rinteisesti heinäkuun alkupuolella 5.-6. 
heinäkuuta. Markkinoille kokoontuu jäl-
leen tuhansia pudasjärvisiä, mökkeilijöi-
tä ja vierailijoita osallistumaan reipas-
henkiseen tapahtumaan. Pudasjärven 
yrittäjät ja kaikki muutkin toimijat ovat 
yhdessä tehneet kovasti töitä, että mark-
kinaväki pääsee nauttimaan laadukkaas-
ta ja sisällöltään monipuolisesta kokonai-
suudesta.

Tässä kohtaa on mainio tilaisuus ko-
rostaa, miten paljon laadukkaita tapah-
tumia ympäri Pudasjärveä on kuluvan 
kesän aikana. Pudasjärvi on mukana jär-
jestämässä yhdessä Taivalkosken kanssa 
suunnistuksen SM –kisoja Mustavaaran 
suunnalla 29.6. Tapahtuma tuo alueelle 
tuhatmäärin kisailijoita, heidän huoltovä-
keään ja yleisöä. Juhannuksen jälkeisellä 
viikolla taiteillaan ilmassa purjelennon 
kerholuokan SM-kisoissa Pudasjärven 
lentokentällä. Markkinaviikolla on vuo-
rossa perinteinen Iijokisoutu. Pudasjär-
ven markkinoiden jälkeen heinäkuun 

lopulla Kesäpilkin MM-kisoissa narra-
taan esikarsintoineen kokonaisen viikon 
ajan mahdollisimman isoa saalista. Yksi 
Suomen hienoimmista ja kysytyimmis-
tä pyöräilytapahtumista kilpaillaan elo-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna Syö-
te MTB:n muodossa ja elokuun puolen 
välin maissa on vuorossa perinteiset Sa-
rakylän Vattumarkkinat. Pitkin kesää 
voi viikonloppuisin käydä ihastelemas-
sa nopeiden autojen kiihdytyspäiviä Pu-
dasjärven lentokentällä. Siinä vieressä 
Jyrkkäkosken huvialueella pääsee kesä-
viikonloppuisin kokemaan virkistäviä 
musiikki- ja tanssitapahtumia. Tietenkin 
perinteiseen tapaan Pudasjärven kylät 
ovat kesällä tapahtumia täynnä. Erityi-
sesti heinä-elokuussa kylätaloilla ja tans-
silavoilla mennään eikä meinata!

Tarjolla on painavia puheenvuoroja, 
viihdyttävää musiikkia ja tietenkin moni-
puolista markkinameininkiä sekä ostetta-
vaa kaiken ikäisille. Markkina-arvonnan 
palkintoina ovat tällä kertaa grilliko-
ta, kylpypalju ja maastopyörä. Uutuute-

na järjestetään toritanssit. Markkinoilla 
on menoa ja meininkiä varmasti jokai-
sen makuun. Tälläkin kertaa Pudasjär-
ven kaupunki on tapahtumassa mukana. 
Kaupungin teltalla on läsnä kaupungin 
edustajia koko markkinoiden ajan vas-
taamassa markkinaväen kysymyksiin ja 
kertomassa ajankohtaisista asioista. Tule 
paikan päälle tutustumaan ja tekemään 
sisältöä kaupungin uuteen Hyvän Olon 
Keskukseen.

Taas on hyvä syy suunnata kohti 
markkinoita nauttimaan markkinamei-
ningistä ja torin tarjonnasta. Toritapah-
tuman lisäksi useissa pudasjärveläisissä 
yrityksissä on samaan aikaan oivallisia 
markkinatarjouksia, joissa myös kannat-
taa poiketa!

Tervetuloa markkinoille ja 
osallistumaan myös muihin 

Pudasjärven kesäajan tapahtumiin!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen 
pudasjärveläisten tavattavissa viime 

markkinoilla kaupungin teltalla. 

Pekka Aittakummun eduskunta-avustajana toimii filo-
sofian ja kauppatieteiden maisteri Anne-Mari Pekkari-
nen. Avustajalla on merkittävä rooli kansanedustajan 
työn hoitamiseen.

Maassamme on myös vii-
me aikoina puhuttu paljon 
työstä. Hyvä niin, koska il-
man työtä kunnilla ja val-
tiolla ei olisi verotuloja, joil-
la voidaan pitää kunnossa 
koulut, maantiet, sairaalat 
ja muu välttämätön.

Työnteossa on pohjim-
miltaan kyse asenteesta. 
Pudasjärven Hetekylässä 
maatalossa varttunut isoäi-
tini opetti aikanaan minua, 
nuorta työnhakijaa: “Mene 
aluksi vaikka aidanseipääk-
si, kunhan jotakin työtä 
saat.” Kaikki työ on tärke-
ää ja arvokasta, vie elämää 
eteenpäin ja palvelee yh-
teiskuntaa. Tarvitsemme 
työtä ja yrittäjyyttä arvos-
tavaa asennetta koko maa-
han.

Tuoreen hallituksen oh-
jelmassakin työllä on iso 
rooli. Ohjelmassa sovit-
tiin huomattavista paran-
nuksista muun muassa lap-
siperheiden, sairaiden ja 
vanhusten elämään sekä 
koulutukseen, maatalou-
teen ja kulkuväyliin. Kaik-
kien näiden päätösten 

Pohjoisen elinvoiman edistäminen vaatii yhteistyötä
toteuttaminen vaatii vähin-
tään 60 000 uuden työpai-
kan syntymistä.

Edellinen hallitus onnis-
tui työllisyyden kohentami-
sessa niin hyvin, että useat 
asiantuntijatkin yllättyivät. 
Työllisyys parantui koko 
maassa, niin Koillismaalla 
ja Kainuussa kuin Satakun-
nassa ja Pohjois-Karjalassa. 
Tämä myönteinen kehitys 
varmisti sen, että Rinteen 
hallitus ei joutunut aloitta-
maan työtään leikkauslisto-
jen kanssa.

Uudet työpaikat synty-
vät pääasiassa yksityisiin 
yrityksiin ja erityisesti pie-
niin ja keskisuuriin yrityk-
siin. Tämän vuoksi myös 
uusi hallitus haluaa paran-
taa yrittäjyyden edellytyk-
siä koko maassa.

Yrittämisessä ennustet-
tavuus ja vakaus ovat tär-
keitä. Keskustan ehtona 
hallitukseen osallistumisel-
le olikin, että yritysten ja 
yrittäjyyden verotusta ei ki-
ristetä. Näin myös sovittiin 
hallitusohjelmassa. Verojen 
nostamisen sijasta pieni- ja 

keskituloisten ansiotulon 
verotus kevenee 200 miljoo-
nalla eurolla. Tällä esimer-
kiksi korvataan polttoaine-
veron indeksikorotuksen 
vaikutuksia palkansaajiin, 
eläkeläisiin ja yrittäjiin.

Jos hallitusohjelmas-
ta nostaa muutamia yrittä-
jyyttä ja työllisyyttä tukevia 
toimenpiteitä, voisi maini-
ta vaikkapa seuraavat neljä: 
1) yrittäjävähennys ja listaa-
mattomien osakeyhtiöiden 
osinkoverotus pysyy ennal-
laan, 2) paikallista sopimis-
ta edistetään, 3) aloittavia 
pienyrittäjiä tuetaan jousta-
voittamalla ennakkoverojen 
maksuaikaa ja 4) käynniste-
tään start up -yritysten kas-
vua tukeva toimintamalli.

Itä- ja Pohjois-Suomen 
kannalta tärkeää on, että 
yritysten kuljetustuen jat-
kuminen varmistettiin hal-
litusneuvotteluissa. Kulje-
tustuki varmistaa osaltaan, 
että voimme pitää koko 
maan elävänä ja elinvoi-
maisena. Muutoinkin uu-
della hallituksella on oh-
jelmassaan erityisen vahva 

alueellinen painotus, jonka 
toteutuminen oli keskustan 
yhtenä ehtona hallitukseen 
osallistumiselle.

Hallitusohjelman toteut-
taminen ei kaikkiaan tule 
olemaan yksinkertaista. 
Viiden puolueen hallituk-
sessa joudutaan käymään 
vielä lukemattomia kes-
kusteluja. Tasapainoinen ja 
koko maan huomioon otta-
va hallitusohjelma on kui-
tenkin näyttö siitä, että on-
nistuminen on mahdollista. 
Se edellyttää yhteistyöky-
kyä.

Pekka Aittakumpu
Kansanedustaja 

Puheenjohtajan tervehdys:

Hyvät säät tilattu markkinoille 

Puhuu 
markkinoilla  
lauantaina 

klo 11

Puhuu 
markkinoilla  
perjantaina

klo 10

Puhuu 
markkinoilla  
perjantaina

klo 10
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

maanantai-tORStai
1.-4.7.

PERJantai-LaUantai
28.-29.6.

299

499 695

599

Päivän 
hintaan!
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39901590

1990

500

500

4995

279
pkt
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kg

1 pss/talous

695

65,-

995,-

1395,-

3895

790,-
695

650

1695

1990

3295 399

ma-ti 1.-2.7.          KE-tO 3.-4.7.

RaUtaOSaStOLta

Kotimaista 
manSiKKaa
5KG LaatiKOiSSa
tai
iRtOmaKSiKKaa

PE-tO 28.6.-4.7.

Wasa sport
nÄKKiLEiPÄ 550g

Ballerina
tÄytEKEKSit
190 g

Ruokapohjola
viLJaSiKa
400g
-säilyke

Atria Perhetilan
Kanan  

SiSÄfiLEE
480-600g

naturelli tai 
maustettu

Cloetta
aaKKOSEt 

KaRKKiPUSSi
315g

Atria
GOtLERmaKKaRa
-palana

PE 28.6.                  La 29.6.

Hyvä
naUta
JaUHELHa

Sunpride 100%  
ananaS 
tÄySmEHU 
1 L

apetit
DEnniS
PiZZat 400g
-bolognese&salami
-hawaii

Porsaan
KaSSLER- 
PiHvit

Atria 
HiiLLOS-

maKKaRa
400g tai

HiiLLOS-
GRiLLiPiHvi

320g

KOtimainEn 
tOmaatti

Atria
LaUantai-
maKKaRa
-palana

Del Monte
ananaS-
PaLat
227/137g

3 prk

3 prk

yksittäin 1,79 prk

Kotimainen
tUOREKURKKU

Kariniemen 
BROiLERi KOiPiREiSi
3kpl/ras
-marinoitu

pkt

tEKStiiLiOSaStOLta

Arla
LEmPi 

JOGURtit
300g

Sievin 
KUmi-
SaaPPaat
turvakärjellä tai 
nauhoilla

SOUtUvEnE
450 vihreä

pari

taSaPERÄvEnE 
410

aiROt 
240 cm

iSO KanOOtti

Snellman Tosi Murea
PaLvi-, KORPPU- 
tai KEittOKinKKU
200g

Würth 
tERaSSiRUUvi
ruskea 55 mm
250 kpl

avaimEntEKO Ja 

LUKKOtaRviKKEEt

Rakentajan
PUUÖLJy
esim. pähkinä
0,9 l

2,7 l

Sun lolly
mEHUJÄÄt
12 kpl

Herkkumaa
viiPaLEKURKKU
670/360g

Valio hyvä Suomalainen
aRKiJUUStOviiPaLEEt
400 - 500 g

Oululainen
RUiSLimPPU 
700 g
-viipaloitu

iRtOKaRKit

Jokilaakso
SavUJUUStO 
370 g 299

Weetos 
SUKLaa- 
mUROt
375g
Norm. hinta 3,15/pkt

Porsaan
GRiLLiKyLKi
-talon mausteella

Dansukker
taLOUSSOKERi 
1 kg 

Kuuma
GRiLLattU
BROiLERi 
-kokonainen

Norjan tuore
RUODOtOn
KiRJOLOHifiLEE
raj. erä

Naisten
tUniKa

Miesten
vERKKa- 
HOUSU

4living
vERHO- 
KaPPa

Lasten
OLKaimELLinEn 
PyyHE

Koriste 
tyynynPÄÄLLiSiÄ

Triumph
naiStEn KaaRi-
tUELLinEn 
RintaLiivi

Kottikärryn
UmPiREnGaS
4x6

PUUtERva
esim. 2,5 l

SPRay-
maaLit
perusvärit

vaRHaiS-
PERUna

-Suomi
-multa

Naudan
PaLaPaiSti

Atria
KEvyt JaUHELiHa 
tai Kanan- 
JaUHELiHa
400g

Valio
vOi
500g
-normaalisuolainen

JaUHELiHa
SiKa-naUta

Kananpojan
PaiStiLEiKE
700 g 
-marinoitu
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Kansanmusiikkitapahtuma 
Hirvaskosken Kartanon elosuojassa 29.6. alk. klo 19. 

Tervetuloa kuuntelemaan hyvää musiikkia, nauttimaan VilliKuppilan 
herkuista ja hienosta maalaiskartanon tunnelmasta. Suuressa ladossa on 
tilaa myös pistää jalalla koreasti Kansanmusiikkiyhtye Karpalon tahtiin. 

Liput 5 euroa. Alle 15v. ilmaiseksi.

Osoite: Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi

Tapahtuman järjestävät: Anna-Riitta ja Oskari Holmström, Veikko Laakso ja Matti Pohjola

0400 387 230 

TAKSIPALVELUT
Poijula

Nyt Maaningan mieheltä
PöLYPUSSIT

Pudasjärven markkinoilla 
pe-la 5.-6.7.

letkut, suulakkeet, suodattimet 
myös keskusimureihin

Ota malli mukaan!
Sihvola. Puh. 0400 729 852

-Kaikkea kivaa-
AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

Vesileikkeihin Cyclones vesipyssy  
hintaan 3,95€

Myös muita kesäpelejä ja -leluja.

Olemme avoinna seuraavasti: 
19.6. - 31.7.  

ke - su klo 10 - 17  
Juhannuksena 22.-23.6. suljettu 

1.8. - 30.8.  
ma - pe klo 10 - 16 

Os. Siuruantie 225, puh. 040 585 6224

markkinoilla musiikkia perjantaina
Oululaiset useassa musiik-
kigenressä höystetyt muusi-
kot Markus Junttila (ex. Wo-
yzeck ) ja Marko Ylisirkka 
esittävät perjantaina mark-
kinoilla tuttuja coverklas-
sikoita akustisten kitaroi-
den säestyksellä. Ohjelmisto 
koostuu herkullisista tulkin-
noista suomirokin/popin 
ja ulkomaisten kappaleiden 
sopivasta coctailista. 

Biisit ja tulkinnat tärähtä-
vät takuuvarmasti jalan alle, 
eikä kylmiltä väreiltäkään 

todennäköisesti säästytä. 
-On hienoa olla esiinty-

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

Markus Junttila ja Marko 
Ylisirkka esittävät musiik-

kia perjantaina. 

Kuluva vuosi on tuonut uudet 
vallanpitäjät maahamme, hekin 
vakuuttavat yritteliäisyyden, toi-
meliaisuuden merkityksellisyyt-
tä! Hyvinvointi ei lisäänny, sitä 
uudelleen jakamalla, vaan toi-
meen tarttumalla.

Yritteliäisyys saa kesänkin su-
jumaan, niin meille lomanviettä-
jille, kuin palveluiden tarjoajille. 
Perinteiset markkinat ovat mo-
nen toimeliaan yrittäjän aikaan-
saannos, jossa jaetaan hyvää miel-
tä kaikille ja on lupa laittaa eurot 
kiertämään. 

Kansakunnan vaurastuminen 
on lisännyt ja lisää edelleen itsen-
sä työllistämistä, yksin tai yhdes-
sä toisten kanssa. Yritteliäisyys ei 
lähde vain toimeentulon hankki-
misesta, se on paljon enemmän, 
se on vapautta tehdä asioita omal-
la tavallaan. Luoda ja palvella asi-
akkaiden tarpeita.

Korporatiivinen valta vahvis-
ti asemaansa kansanrintamahalli-
tuksen takuumiehenä. Paluuta ei 
kuitenkaan ole menneeseen. Ke-
hitystä voi ehkä hiukan jarruttaa, 
mutta nuorten arvot eivät tue vas-
takkainasettelua. 

Toimeentulon vastikkeellisuus 

on edelleen vallitseva käsityk-
semme, siis jonkun on työsken-
neltävä, jotta toimeentuloa riittää 
kaikille. Puheemme pohjoismai-
sesta hyvinvointivaltiosta perus-
tuu lähtökohtaisesti siihen, että 
kaikilla työikäisillä ja- kykyisillä 
on velvoite olla työmarkkinoiden 
käytettävissä. Vastikkeettomat 
edut syövät sopimusyhteiskun-
nan uskottavuutta, eivätkä siten 
kasvata yhteistä hyvinvointiam-
me. Työllisyysasteen nostaminen 
jopa 80 %:iin on vähintä mihin 
meidän on pyrittävä, reiluute-
na toisiamme kohtaan ja pitääk-
semme veroasteen hallinnassa. 
Toimeliaisuuden yletön verotta-
minen on merkittävä este työlli-
syysasteen nousulle. Reilu työ-
elämä on reiluutta myös pienille 
työnantajille.

Suomi on monella mittarilla 
maailman paras maa! Jopa onnel-
lisuus on pesiytynyt luoksemme. 
Nautitaan kaikista vuodenajois-
tamme, nyt kesästä, ollaan so-
pivasti toimeliaita ja muistetaan 
myös ladata akkujamme. Elämä, 
työelämä on ihmisen parasta ai-
kaa. Merkityksellinen työ ja posi-
tiivinen asenne auttaa aina.

Kesäinen yrittäjätervehdys!

Antti Rantalainen.

Lakisääteinen YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan 
perusta, mutta jää helposti laiminlyödyksi. Yrittäjä kerryttää työ-
eläkettä YEL-työtulon mukaan.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastojen mukaan moni yrittäjä 
asettaa eläkkeensä perustana toimivan YEL-työtulon minimiin tai 
lähelle sitä. Kaikkien yrittäjien vuoden 2017 keskimääräinen YEL-
työtulo oli 22 600 euroa vuositasolla. Vuonna 2016 vastaava luku 
oli 22 985 euroa.

ETK:n juuri julkaisemassa eläkebarometrissa yrittäjien luot-
tamus eläkejärjestelmää kohtaan mukaili suomalaisten parantu-
nutta luottamusta. Mutta yrittäjien kohdalla näkyy edelleen muita 
ammattiryhmiä selvästi matalampi luottamus eläkejärjestelmääm-
me kohtaan. LähiTapiolan asiantuntija Tuomo Mikolanniemi on 
huolestunut yrittäjien valinnasta maksaa matalia eläkemaksuja.

- YEL-työtulon asettaminen minimiin ei olisi niin suuri ongel-
ma, jos yrittäjä tekee sen riskit tiedostaen ja vain väliaikaises-
ti yrittämisen alkutaipaleella. Huonoissa kantimissa ollaan siksi, 
että vakuutus jää monella laahaamaan. Olisi äärimmäisen tärkeää 
oman ja läheisten turvan takia, että muistaisit laittaa vakuutukset 
kuntoon liiketoiminnan vakiintuessa. Tässä meidän rooli yrittäjien 
vakuuttajana on tärkeä, meidän tulee LähiTapiolassa kantaa oma 
vastuu näistä asioista ja ottaa asia väsymättä puheeksi yrittäjien 
kanssa, toteaa Mikolanniemi.

Turvaa jo työuran aikana
Yrittäjän lakisääteinen työeläkevakuutus eli YEL-vakuutus on yrit-
täjälle paitsi korvaamaton eläketurva myös tärkeä sosiaaliturva. 
YEL-vakuutus muun muassa kerryttää aikanaan maksettavaa elä-
kettä ja antaa taloudellista turvaa mahdollisen työkyvyttömyyden 
ja työttömyyden varalle.

Yrittäjä kerryttää työeläkettä YEL-työtulon mukaan. Työtulo 
tarkoittaa palkkaa, joka maksettaisiin samaa työtä tekevälle yhtä 
ammattitaitoiselle työntekijälle.

Yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittänyt sosiaali- ja 
terveysministeriön työryhmä julkaisi raporttinsa maaliskuussa. 
Työryhmän yhtenä päätehtävänä oli selvittää ratkaisuvaihtoehtoja 
alivakuuttamiseen ja työtulon määrittämiseen liittyviin ongelmiin.

- Ottamatta kantaa raportin sisältöön, voin todeta, että YEL-
vakuutus tulee jatkossakin muodostamaan yrittäjän vakuuttami-
sen selkärangan. Toivottavasti mahdolliset muutokset ovat sel-
laisia, että ne tekevät yrittäjälle oman talouden turvaamisesta 
yksinkertaisempaa ja auttavat näin parantamaan yrittäjien asemaa 
sosiaali- ja eläketurvan näkökulmasta, Mikolanniemi sanoo.

lähiTapiola tiedotus 

Aloittava yrittäjä:  
Älä tee tätä yleistä virhettä – ”äärimmäisen tärkeää”

Puhuu 
markkinoilla  
perjantaina

klo 12

Soittaa
markkinoilla  
perjantaina 

klo 9.30, 10.30, 
12.30 ja 15.30

Antti Rantalainen,  
suomen Yrittäjien 
varapuheenjohtaja

Hyvää ja toimeliasta 
kesää kaikille!
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Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja 
piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.
Myös kalliomurskeet.

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

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LasiTusLiike Pudas-Lasi 
TeoLLisuuskyLässä 

PudasjärveLLä
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit  
- kehystyspalvelu 

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet Tervetuloa!

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

MyÖS 
AUTONOSTURI-

PALVELUT 

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Jo 25 vuotta 
rakennuspalvelua paikkakunnalla!

lasten, nuorten ja perheiden asialla
MLL on lasten, nuorten 
ja perheiden asialla. Ensi 
vuonna Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto täyttää 100 
vuotta ja Pudasjärven yhdis-
tys viisi vuotta vähemmän 
eli 95 vuotta.

Viime vuosina MLL Pu-
dasjärven yhdistyksen nä-
kyvä toiminta on keskitty-
nyt pääasiassa tapahtumien 
järjestämiseen. Meillä on 
vuosittain kolme päätapah-
tumaa: Venetsialaisviikon-
loppuna Lasten venetsialai-
set, syksyllä Lapsimessut ja 
talvella teatteriesitys. Toki 
olemme monessa muussa-
kin mukana: Joulun aikaan 
osallistumme Joulupuu- ja 
Hyvä joulumielikeräykseen 
yhteistyökumppaneidem-
me kanssa, tarjoamme tarjot-
tavat neuvolan järjestämiin 

äitiysvalmennuksiin ja ylä-
koulun sekä lukion tukiop-
pilastoiminta on myös MLL 
toimintaa. 

Tänä ja viime kesänä 
olemme työllistäneet Osuus-
pankin avustuksella kak-
si nuorta kesätyöntekijää 
toteuttamaan ohjattua leik-
kipuistotoimintaa kahden 
viikon ajaksi. Toiminta oli 
toivottua. Lapset ja perheet 
löysivät mukavasti paikalle. 
Työntekijät osasivat hyvin 
järjestää monipuolista teke-
mistä.

Tapahtumissamme vie-
railee usein yhdistyksemme 
oma maskotti, Sulevi-kettu. 
Yritämme myös saada esiin-
tyjän lapsille tapahtumiim-
me. Vieraileva esiintyjä tuo 
vaihtelevuutta tapahtumiin 
tuttujen toimintojen lisäksi.

Säännöllistäkin toimin-
taa esimerkiksi monitoimin-
ta- tai liikuntakerho olisi 
mahdollista järjestää, mikä-
li löytyisi innostunut ohjaa-
ja kerholle. 

Yhdistyksemme hallituk-
sessa on tällä hetkellä 11 jä-
sentä. Yhdistykseen kuu-
luu noin 70 jäsentä. Lisääkin 
mahtuu sekä hallitukseen 
että rivijäseneksi. Tervetu-
loa mukaan joukkoomme! 
Yhdistykseen liittyminen ta-
pahtuu yhdistyksemme net-
tisivujen kautta tai valta-
kunnallisten sivujen kautta 
MLL.fi. Yhdistyksen jäsen 
saa jäsenetuja ja Lapsemme-
lehden.

Ensi vuonna on siis juh-
lavuosi, mitähän uutta kek-
sisimme? Ideoita ja toivei-
ta otamme vastaan. Yhteyttä 

voi ottaa esimerkiksi yhdis-
tyksemme facebook- tai net-
tisivujen kautta.

Hely Forsberg-moilanen
Yhdistyksen puheenjohtaja 

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

Puhuu 
markkinoilla  
lauantaina 

klo 13.30

Pudasjärven markkinat ko-
koavat suuren joukon ny-
kyisiä ja entisiä pudasjär-
veläisiä torille. Tapahtuma 
on ympyröity isolla mer-
kinnällä myös seurakun-
nan kalenteriin. Muuta-
man edellisvuoden tapaan 
päivystämme Pudasjär-
ven seurakunnan kojulla 
tutulla paikalla. Työnteki-
jöitä ja luottamushenkilöi-
tä on tavattavissa molem-
pina päivinä, mukana on 
myös uusi kasvo, pastori 
Eva-Maria Mustonen per-
jantaina kello 15-18. Seu-
rakunnan markkinaterveh-
dyksen tuo kirkkoherra 
Timo Liikanen perjantaina 
kello 13. 

Seurakunnan kojulla voi 
osallistua ilmaiseksi kol-
men 50 euron arvoisen lah-
jakortin arvontaan. Lisäk-
si molempina päivinä on 
jaettavana 100 kpl yllätyk-
siä, jotka ilahduttavat eri-
tyisesti marjastajia. Näis-

Kirkkoherra Timo Liikanen seurakunnan kojulla viime 
kesän markkinoilla. 

markkinoille – ehdottomasti kyllä!

tä uutisoidaan tarkemmin 
seurakunnan kotisivuilla 
ja sosiaalisen median kana-
villa markkinaviikolla. 

Nähdään markkinoilla!

Timo liikanen,  
kirkkoherra

Puhuu 
markkinoilla  
perjantaina

klo 13
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Kohti yhteistä hyvää -yrit-
täjäillassa tiistaina 11.6. 
Pohjantähdessä pyrittiin 
löytämään yhdessä mahdol-
lisuuksia päästä mukaan jul-
kisiin hankintoihin. Paikal-
la oli kaupungin edustajien 
lisäksi Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien hankintaneuvoja 
Tiina Talala ja Monetra Oy:n 
palvelujohtaja Jussi Kauppi. 

Pudasjärven kaupun-

gin hankintapäällikkö Jouni 
Piri kertoi kaupungin hank-
kivan omana kilpailutukse-
na rakennusurakat, ylläpi-
to- ja kunnossapitopalvelut, 
asiantuntijapalvelut sekä 
kuljetuspalvelut. Kaupungin 
palvelujen ostot olivat viime 
vuonna 46 miljoonaa euroa, 
sekä tarvikeostoja 3,2 miljoo-
nalla eurolla. 

-Pienhankinnoissa pyri-

tään hyödyntämään suoraan 
paikallista saatavuutta. Pai-
kallisten toimijoiden kannat-
taa aktiivisesti tuoda esille 
omia palvelujaan ja tuottei-
taan, kehotti Piri. 

Hankinnat ovat  
yhteinen juttu
-Haluamme olla vahvas-
ti tukemassa kaupungin ja 

Kohti yhteistä hyvää -yrittäjäilta

Yrittäjäillan aluksi nautittiin kahvit ja vaihdettiin ajankohtaisia kuulumisia. 

yrittäjien välistä yhteistyö-
tä hankintojen kehittämises-
sä. Vaikka oman paikkakun-
nan yrityksiä ei julkisissa 
hankinnoissa voi suosia, niin 
huolehditaan kuitenkin sii-
tä, ettei heitä myöskään sul-
jeta ulos tarjoajien joukosta, 
totesi Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien hankintaneuvoja ja 
KEINO-osaamiskeskuksen 
muutosagentti Tiina Talala.

Hankinnat kehittyvät 
vain tiedon kautta. Jokaisen 
julkisista hankinnoista kiin-
nostuneen yrityksen on syy-
tä kertoa itsestään hankin-
tayksikölle, olkoon se sitten 
kaupunki, naapuri kunta tai 
seurakunta. Tähän samaan 
settiin lukeutuu myös julki-
somisteiset yhtiöt. Perintei-
nen markkinointi työ kuu-
luu myös tähän toimintaan. 
Yhteydenotto hankintayk-
sikköön auttaa aina. Vähintä 
mitä yrityksen pitää tehdä, 
on huolehtia omat tietonsa 
ajan tasalle alueen elinkeino-
toimijalla, Pudasjärven Ke-
hitykselle tässä tapauksessa.

Kun hankkijat tietävät 
alueen palvelut, tulee tar-
jouspyynnöistäkin sellai-

sia, että yritykset voivat 
omat tarjouksensa niihin jät-
tää. Yritysten on syytä vi-
rittää vahtipalveluja säh-
köisiin kilpailutusohjelmiin 
nettiin. Pudasjärvellä, ku-
ten suurimassa osassa alu-
eemme kuntia on käytössä 
tarjouspalvelu.fi ja pienhan-
kintapalvelu.fi. Pienhankin-
tapalvelusta löytyy alle 60 
000 euron hankinnat ja oh-
jelma tarjoaa ilmaisen vahti-
palvelun. Kynnysarvon ylit-
tävät hankinnat puolestaan 
julkaistaan hilma.fi palve-
lusta, johon voi ostaa mak-
sullisia palveluita. Hilmasta 
pääseekin sitten siirtymään 
sitten itse tarjouspyyntöön, 
oli se sitten vaikka tarjous-
palvelu.fi sivuilla. Sähköis-
ten tarjousten jättö on aina 
maksutonta. Näiden palve-
luiden käyttöön tarjoaa han-
kintaneuvoja veloitukseton-
ta tukea.

Monetra Oulu Oy:n tuot-
tamista hankintapalveluis-
ta kertoi palvelujohtaja Jus-
si Kauppi. 

-Monetra Oy:n on kunti-
en ja kuntayhtymien omis-
tama tukipalveluja tuotta-

va yritys. Omistajia meillä 
on noin 50. Palveluvalikoi-
maamme kuuluvat mm. pal-
kanlaskenta, taloushallin-
to ja myös hankintapalvelut. 
Hallinnoimme noin 90:tä eri-
laista hankintasopimusta. 
Pudasjärven kaupunki sekä 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
ovat omistajiamme ja hyö-
dyntävät hankintapalvelu-
amme mm. elintarvikkeiden, 
kalusteiden ja toimistotar-
vikkeiden osalta, mainitsi 
Kauppi. 

Yritysneuvoja Auvo Tur-
peinen Pudasjärven Kehi-
tys Oy:stä sanoi kehitysyh-
tiön toimivan yrittäjien ja 
kaupungin välisenä viestin-
viejänä molempiin suuntiin. 
Turpeinen toimi myös tilai-
suuden juontajana. 

Keskustelussa käsitel-
tiin myös, miten kaupungin 
hankintoja voidaan kehittää 
ja pohdittiin, miten tarjotaan 
yritysten yhteenliittymänä. 
Illan aikana oli myös vapaa-
ta verkostoitumista. HT

viihtymisen päivä K-Raudassa
Maanantaina 17.6. vietet-
tiin K-Raudassa Viihtymisen 
päivää markkinatunnelmis-
sa asiaankuuluvineen lätty-
kahveineen. Talo oli täynnä 
erilaisia tarjouksia ja tuote-
esittelyitä. 

Pihalla terassimesta-
ri Arto Puikkonen KS Ra-
kennushallinta Oy:stä antoi 
vinkkejä terassin rakentami-
seen sekä tietoa erilaisista te-
rassimateriaaleista.

- Olen tämän kesän aika-
na kiertämässä 52:ssa K-Rau-
dassa antamassa vinkkejä 
suomalaisille terassinraken-
tajille, sekä käymme keskus-
telua erilaisten materiaalien 
käytöstä ja pintakäsittelyistä, 
kertoi terassimestari Puikko-
nen.

Ryobi® on yksi maail-
man suurimmista kotitalo-
us- ja harrastekäyttöön tar-
koitettujen sähkötyökalujen 
valmistajista. 

- Yksi akku ja 120 erilais-
ta runkoa yksinkertaistaa 
sähkötyökalujen käyttäjiä. 
Myös erilaisiin Ryobin puu-
tarhatyövälineisiin käy yksi 
ja sama akku. Kotitalouksis-
sa yhdellä akulla toimimi-
nen helpottaa ja antaa monia 
työmahdollisuuksia ammat-

titason ominaisuuksilla, tiesi 
edustaja Jaakko Rounoja.

K-Rauta -kauppias Juk-
ka Valkola ehti kiireisen päi-
vän lomassa pysähtyä sen 
verran, että muistutti ke-
sän sääskikannasta ja esitteli 
kuinka Ryobin hyttyskarko-
tin toimii jopa 20 m² suoja-
vyöhykkeellä. 

- Ihanteellinen mökkeili-
jöille, caravaanareille, telt-
tailijoille ja jopa kotieläimil-
le. Tämä toimii niin ikään 

akulla, ei tuota kaasuja eikä 
savua ja on samalla kolmel-
la kirkkausasteella toimiva 
LED-valaisin, tiesi kauppi-
as kertoa.

Kaupalla vierailijat sai-
vat nauttia hellesäässä K-
Raudan tarjoamilla kahveil-
la, mehuilla ja räiskäleillä, 
joitten paistamisesta vastasi 
MTK:n tiimi. 

Terttu salmi

Kauppias Jukka Valkola 
oli tyytyväisen kiireinen 
teemapäivän antiin.

Ryobi® on tuonut markkinoille supersuositun hyttyskarkottimen, jota esitteli Jaak-
ko Rounoja.

Terassimestari Arto Puikkonen kiertää Suomen K-Raudoissa opastamassa asiak-
kaita terassin rakentamisen saloihin.
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Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839  

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

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus ● Mobiili app

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

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Työpaikkaohjaajalta 
opiskelijalle opit työelämään

Rauno Salmelalla, pudas-
järveläisen Bioklapi Oy:n 
yrittäjällä, on vuosien ko-
kemus OSAO Pudasjärven 
yksikön sahaprosessinhoi-
tajaksi opiskelevista opiske-
lijoista yrityksessä. Perus-
asiat puuteollisuuden alalta 
ja työelämätaidoista oppilai-
toksessa opittuaan on heil-
lä työelämäjaksoja yrityksis-
sä. Salmelalla on näkemys 
työelämän arvostamista 
ominaisuuksista työntekijäs-
sä. Nämä ominaisuudet ta-
voitteena hän ohjaa opiskeli-
joita yrityksessään.  

Tärkein perusta työn te-
kemiselle on työelämän 
asenne sekä tuoda esille kil-
pailutilanne, jossa työnte-
kijät kilpailevat keskenään 
työpaikoista tai tehtävästä. 
Töissä on oltava ajoissa, mo-
tivaatiota tehtäviin tulee löy-
tyä ja joskus joku tehtävä on 
toimitettava, vaikkei se oli-
si kaikkein mieluisin. Kun 
opiskelija ymmärtää yrityk-
sen toimintaedellytykset, 
asennekin usein paranee. 
Avainsana tässä on yrityk-
sellä olla avoin ja läpinäky-

vä. Hyvät uutiset , onnistu-
miset  kuin myös ns. huonot 
uutiset on syytä kertoa teki-
jöille. 

Työelämässä arvoste-
taan omatoimisuutta. ”Ker-
ran eräs opiskelija, kun oli 
saanut sovitut työt valmiik-
si hyvissä ajoin, siivosi oma-
toimisesti toimiston. Tällai-
set teot ja esimerkit kertovat 
henkilöstä jotain todella pal-
jon. Hänellä on omatoimi-
suutta ja kykyä itsenäiseen 
työskentelyy. Me arvostam-
me näitä piirteitä henkilössä 
todella paljon”, kertoo Sal-
mela.  

Bioklapilla koko tuotan-
toprosessi on samassa hallis-
sa purusta myyntivalmiisiin 
lavoille laatikoihin pakat-
tuihin puubriketteihin. Hal-
li sijaitsee Kontiotuotteen 
vieressä. Nuori näkee konk-
reettisesti työn etenemisen. 
Perusosaamisella aloitetaan, 
mutta tavoitteena on opis-
kelijoiden osaaminen laajen-
taminen prosessin moniin 
tehtäviin. Harjoittelun ta-
voitteena on  kasvattaa työ-
elmäntaitoa, työkokemusta, 

kehittää nuoren itsetuntoa, 
reippautta ja rohkeutta sekä 
häätää turhat pelot.  

Onnistumisten kautta it-
setunto vahvistuu. Osaami-
sen laajentuessa työn kuva 
muuttuu usein myös vaati-
vammaksi mutta myös mie-
lekkäämmäksi, ja tämähän 
tulee näkyä myös palkassa.

Tavoitteena on pienin as-
kelin edetä moniosaajak-
si, joka hallitsee prosessin, 
hoitaa varaston ja huoleh-

Julia Kamppila opiskelee sahaprosessinhoitajaksi OSAO Pudasjärven yksikössä.

Rauno Salmela on tyytyväinen yrityksessään työsken-
nelleisiin OSAO Pudasjärven yksikön opiskelijoihin, 
joista yksi on Julia Kamppila. 

tii rahtiasiakirjat ja tuottei-
den lastaamisen rekka-au-
toon. Pienen yrityksen etuna 
on se, että opiskelija hah-
mottaa helposti koko tuot-
teen valmistuksen prosessin 
ja sisäistää myös, miksi ja ke-
nelle tuotetta valmistetaan. 
Laatutietoisuus kasvaa ja ke-
hittyy kun tietä mitä loppu 
asiakas odottaa.

Bioklapi Oy on Rauno 
Salmelan omistama Pudas-
järveläinen pienyritys. Se on 
Suomen ainoita puubriket-
tien valmistajia, joka tekee 
tuotteita kuluttaja asiakkail-
le ja toimittaa tuotteita koko 
Suomeen. Kontiotuotteen 
purusta tehdään purista-
malla noin 30 cm bioklapeja, 
joita käytetään polttopuu-
nasemasta mm. uuneissa, 
saunankiukaissa ja grilleissä. 

OSAO Pudasjärven yksi-
kö kouluttaa sahaprosessin-
hoitajia. Työpaikalla opis-
kelijat syventävät tutkinnon 
vaatimaa osaamista useim-
miten oppilaitosjaksojen jäl-
keen. Puuteollisuuden alal-
la työllistyminen on erittäin 
hyvää. Hakeutuminen tut-
kintokoulutukseen on auki 
heinäkuun loppuun saakka. 

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

PäIVI JUNNA

Ajanvaraukset:  p. 050 347 0261

Olemme lomalla  
5. - 21.7.2019

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.

Pudasjärven Yrittäjien hallitus 2019
Puheenjohtaja
Tommi niskanen 
K-supermarket Pudasjärvi 
040 555 3639 
tommi.niskanen@ k-supermarket.fi 

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

Sihteeri 
Tuija Wallgren 
Pudasjärven kirjakauppa
040 514 4183
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com

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

Kinnunen Pekka
Pudasjärven Hanttihommat 
0400 381 548
pekkaeinari.kinnunen@gmail.com

Jaana mourujärvi 
Urheilu Ankkuri
0400 375 557 
jaana.mourujarvi@gmail.com 

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

matti Räisänen 
Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen  
0400 399 830 
hautausraisanen@gmail.com 
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Sarakylän 
Vattumarkkinoitten 

30-VuotiSjuhla
la-Su 17.-18.7.2019

Sarakyläntie 5426

Kyläseura tarjoaa juhlavuoden 
kunniaksi lettukahvit sekä 
teetä ja mehua.

Sarakylän alueen 
kyläseura

Lauantai alkaa metsätaitokilpailulla klo 10.00 
ja päivä päättyy klo 15.30.

Sunnuntai alkaa jumalanpalveluksella 
klo 10.00 Sarakylän koululla.

Vattumarkkinat päättyvät sunnuntaina klo 15.00.
Polkuhankkeen opastettu retki alkaa klo 16.00.

Tapahtuman teemana on musiikki!
- esityksiä
- itse valmistettujen soittimien näyttely

Haapalehdon Katsastus Oy

TERVETULOA 
SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- tai 

pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 10,-

Avoinna kesä- ja heinäkuun ajan 
ma-pe klo 8.00 - 17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

 

 
 
 
 K Y
Tavataan 

 

Y N T T I L Ä T A
AURORA

                    
markkinatarjous  8

 

Myös muita tarjouksia ja 
värierien postoja

Tavataan  Pudasjärvi Markkinoilla,  entisellä paikall

Kynttiläpaja
Kuusamontie 2046

puh :
www.kynttilatalo.fi

 

A L O 
AURORA  

  20 cm 
8,50€ kpl 

Myös muita tarjouksia ja 
värierien postoja 

entisellä paikalla 

Kynttiläpaja & myymälä: 
Kuusamontie 2046, Pudasjärvi 

puh :040 549 2063 
www.kynttilatalo.fi 

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

Toimistomme on vuosilomien vuoksi kiinni  
8.7. - 2.8.2019

Henkilökunnan tavoittaa puhelinnumeroista:
0400 131 540 ja 040 531 6116

Pudasjärven vankka ase-
ma julkisen hirsirakentami-
sen edelläkävijänä saa jatkoa, 
kun uusi Hyvän Olon Kes-
kus toteutetaan paikallisesti 
valmistetulla Kontion Smart-
Log hirrellä. Keskelle Pudas-
järveä, vanhan koulun paikal-
le Ouluntien varteen nouseva 
Hyvän Olon Keskus yhdistää 
nimensä mukaan kaupunki-
laisille keskeisiä hyvän olon 
palveluja kaiken ikäisille. 
Keskuksesta kaupunkilaiset 
löytävät jatkossa terveyden-
huolto-, nuorisotoimi- ja kult-
tuuripalveluja.

Julkisen tarjouskilpailun 
hankkeen voitti Arkkitehti-
toimisto Lukkaroinen Oy:n 
luoma kokonaisuus, jossa 
painotettiin keskuksen toi-
minnallisuutta, niin henki-
lökunnalle kuin asiakkaille. 
Keskuksen toteuttaa elinkaa-
rihankkeena YIT Suomi Oy. 
Hirsisuunnittelusta ja toimi-
tuksesta vastaa Kontiotuo-
te Oy.

Kontion projektiliiketoi-
minnan johtaja, Hanna Hai-
pus, kertoo että tämän laajui-
set hankkeet vaativat vahvat 
ja luotettavat kumppanit heti 
tarjousvaiheesta. 

-Näissä hankkeissa pä-
tee hyvin sanonta, että hyvin 
suunniteltu on puoliksi teh-
ty. Kontio on aiemminkin on-
nistuneesti tehnyt yhteistyötä 
merkittävissä hirsihankkeis-
sa sekä Arkkitehtitoimisto 
Lukkaroisen että YIT:n kans-
sa. Hyvät kumppanit antavat 
edellytykset hyvään toteutuk-
seen, joten olemme Kontiolla 
tyytyväisiä, että saamme to-
teuttaa tämän hankkeen tut-
tujen kumppaneiden kanssa. 

Hyvän Olon Keskus toteu-
tetaan Kontion SmartLog -hir-
rellä, tuote jonka valmista-
miseen Kontio viime vuonna 
investoi noin kuusi miljoona 
euroa Pudasjärvelle. 

-Investointi painumatto-
maan SmartLog -hirteen on 
selvästi vahvistanut Konti-
on asemaa julkisissa hankin-
noissa. SmartLog on osoitta-
nut olevan sekä teknisesti että 
kaupallisesti erittäin kilpailu-
kykyinen ratkaisu julkisten 
rakennuksien toteuttamises-
sa, toteaa Haipus.

Hyvän Olon Keskus to-
teutetaan aitona hirsiraken-
nuksena, sillä sekä ulkoseinät 
että kantavat seinät toteute-
taan Kontion SmartLogilla. 
Ulkoseinät tehdään näyttä-
vällä 275 millimetriä paksulla 
ja 275 mm korkealla hirrellä. 
Vaikuttavan hirsirakennuk-
sen julkisivuun arkkitehti on 
varannut paikan hirren pin-
taan integroidulle taideteok-
selle. Taideteoksen tarkoitus 
on tuoda rakennukseen li-
sää omaleimaisuutta ja kuva-
ta Pudasjärven innovatiivi-
suutta.

Kontio kasvaa vahvasti 
nyt myös julkisen rakentami-

Kontio toimittaa hirret 
Pudasjärven Hyvän olon Keskukseen

Hyvän Olon Keskuksen pinta-ala on noin 9300 bm2. 
Ulkonäkymä Ouluntieltä. 

Ulkonäkymä pääsisäänkäynnin kohdalta.

Sisänäkymä pääaulasta ja kirjastosta.

Kontion projektiliike-
toiminnan johtaja Han-
na Haipus kertoo, että tä-
män laajuiset hankkeet 
vaativat vahvat ja luotet-
tavat kumppanit heti tar-
jousvaiheesta. Kuva otet-
tu Kontion laajennuksen 
vihkiäistilaisuudesta tam-
mikuussa

sen saralla. Hirsirakentami-
sen suosio voimistuu edelleen 
ja uusia hankkeita tarjotaan 
koko ajan. Tämän vuoden ai-
kana Kontiolta on toimitet-
tu esimerkiksi Iso-Syötteen 
Lumi-Areena sekä Punkalai-
tumelle sekä koulu että päi-
väkoti. Syksyllä toimitetaan 
seitsemän pientalon aluera-
kentamiskohde Oulun Soitta-
jankankaalle. 

-Pudasjärven hirsikam-
pus oli edelläkävijä ja ehdot-
tomasti yksi vaikuttava tekijä 

sille, että hirsi on näin nope-
asti valloittamassa myös jul-
kisen rakentamisen. Eiköhän 
Hyvän Olon Keskus terveelli-
sestä hirrestä luo samanlaista 
edelläkävijää järkeville ja toi-
miville hyvän olon palveluil-
le, ennakoi Haipus tulevai-
suutta.

Kontio tiedotus,  
kuvat Arkkitehtitoimisto 
lukkaroinen

Kontiotuote Oy:llä oli tou-
kokuun lopulla odotettu ja 
perinteinen huutokauppa, 
jossa myytiin kakkoslaatu-
höylätavaraa sekä kak-
koslaatuikkunoita ynnä 
muuta puutavaraa. Huuto-
kauppaperinnettä on kym-
menien vuosien ajalta, jo-
ten puutavaraa tarvitsevaa 
väkeä oli paikalla runsaas-
ti. Myytävät tuotteet oli etu-
käteen pakattu ja sisällöstä 
oli saatavilla selostus, jonka 
monet olivat tilanneet jo etu-
käteen tutustumista varten. 
Huutokaupan meklari Juk-
ka Niemelä kertoi nipun nu-

Kontion huutokauppa odotettu alkukesän tapahtuma

Huutokauppaväki oli kokoontunut lähellä toimistorakennusta ja kaikki myytävät 
puutavaraniput menivät kaupaksi.

meron ja heti alkoi kuulua 
hintatarjouksia, joita nostet-
tiin vuoron perään huuto-

kaupan tapaan. 
-Kaupaksi menivät kaik-

ki 107 nippua sekä tarvik-

keita 20-30 erää, kertoi Nie-
melä. HT
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iijokisoutuun ehtii vielä mukaan
Iijokisoutajat aloittavat sou-
tu-urakkansa tiistaiaamuna 
2. heinäkuuta. Soutu starttaa 
joka vuosi viikko juhannuk-
sesta Jokijärven Saijasta, aivan 
Kalle Päätalon lapsuudenko-
din, Kallioniemen naapurista. 
Joka vuosi mukana on noin 
200 soutajaa, joista merkittä-
vä osa tulee Pudasjärven ul-
kopuolelta. Soudun alkupäi-
vinä taivalkoskelaisia on ollut 
mukana mukavasti!

Avajaisiltana maanan-
taina on ilmassa jännitystä 
ja jälleennäkemisen riemua. 
Vuodesta toiseen soudus-
sa kulkeneet tapaavat toi-
sensa ja uusia joelle tulijoita 
jututetaan. Iltapäivällä keula-
veneen perämies Taisto Puu-
runen opastaa ensikertalaisia 
joelle. Soudun kaksi ensim-
mäistä päivää ovat koskisim-
mat ja kaksi viimeistä päivää 
suvantoisimmat. Päiväeta-

pit ovat noin 30 kilometriä, 
kaikkiaan soutua kertyy 160 
kilometriä. Tiistaina Taival-
kosken Melontakeskukselta 
starttaavan keskiviikon sou-
tupäivät ovat, soutupäällik-
kö Leo Siiran mukaan, taas 
suosituimmat. Siiranrannas-
ta Kuren koululle torstaina 
kulkeva etappi on sekin vie-
lä suosittu. 

Haastamme nyt pudasjär-
veläisiä osallistumaan sou-
tuun päiväetapin Kuresta 
Pudasjärvelle Havulaan per-
jantaina tai Havulasta Ki-
pinän Tohoon lauantaina. 
Veneissä on tilaa hyvin ja 
etenkin soututaitoiset ja -ha-
luiset pääsevät nauttimaan 
perinteisestä hyötyliikunnas-
ta. Kyydit eivät ole ongelma: 
iltapäivän kohteesta pääsee 
aamun lähtöpaikalle auton-
hakuun soudun järjestämäl-
lä linja-autokyydillä. Samoin 

ruokahuolto pelaa matkan 
varrella, kun paikalliset toi-
mijat tulevat ruokatarjoi-
luineen jokivarteen soutajia 
varten. Soutajien turvallisuu-
desta vastaavat ensiapuhen-
kilöstö sekä kokeneet turva-
melojat. 

Iijokisoutu on Pudasjär-
ven luonnonsuojeluyhdis-
tyksen järjestämä tapahtu-
ma. Koko tapahtuma lepää 
soutupäällikkö Leo Siiran 

harteilla, mutta soututoimi-
kunnassa vastuut on jaet-
tu. Ensiavusta vastaa Eija Pa-
karinen, keulavenettä ohjaa 
Taisto Puurunen, turvame-
lojia luotsaa Anita Valkama, 
toimistosta vastaa Raija Läh-
desmäki, tarjoilusta ja yhteis-
työstä jokivarren seuroihin 
Pekka Niemitalo, kalustosta 
Erkki Latola ja markkinoin-
nista Anu Mustonen ja Tanja 
Lapinlampi. Järjestäjistä moni 
asuu muualla, mutta sukusi-
teet tai rakkaus Iijokeem ve-
tävät talkootöihin. Samalla 
pääsee itse nauttimaan joesta, 
luonnosta, retkeilystä ja mu-
kavasta seurasta.

Tule sinäkin Iijoelle! Lue 
lisää iijokisoutu.net tai seuraa 
meitä Facebookissa tai Instag-
ramissa @iijokisoutu. 

Tanja lapinlampi,  
Hetekylä/Yli-Kurki
Kuvat Juha nyman

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	

saunat

•	 Kattoremontit
•	 Kuntoarviot	ja	

kosteusmittaukset

Tutustu:  

www.s
yoterp

.fi

info@syoterp.fi
www.facebook.com/syotteenrakennuspalvelu

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

• 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

Liity jäseneksi!
www.yrittajat.fi

Tohon lasku Kipinässä on Iijokisoudun loppuhuipennus.

Ensiapu kulkee soudun mukana.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2, 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna 
ma-pe klo 7-17

Pudasjärven lvi- ja rautatarvike oy

Tule ja pyydä tarjous!

kAuttAmme luotettAvAt jA 
hiljAiset mitsubishi electric 

ilmAlämPÖPumPut lämmitys- jA 
jäähdytyskäyttÖÖn.

meiltä myös tehokkaat mitsubishin ilma/vesilämpöpumput.

HIRSITALOT  |   HUVILAT  |   SAUNAT  |   PIHARAKENNUKSET

KONTIO.FI  |  #KONTIO

Markkinoiden edistyksellisimmän painumattoman 
hirren avulla luodaan niin ulkonäöltään kuin 
teknisesti moderneimmat hirsirakennukset.

Inspiraationa maailma, 
rakennusmateraalina
kotimainen hirsi. 
Haimme maailmalta parhaat ideat 
arkkitehtuurista ja sisustamisesta ja 
muunsimme ne sopimaan hirren 
kanssa yhteen.

Sisältä ja ulkoa tyylikkään talon tai 
huvilan saavuttaminen ei ole ollut 
koskaan helpompaa.

Luo oma tyylisi elää

Kontio Sky House

Kontio Glass House
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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

Haluamme palvella Teitä hyvin ja otamme  
vieraita vastaan vain ennakkovarauksesta.
Tervetuloa!

Porotila- ja  
luontoelämyksiä  
vuodenkierron mukaan

Tarjolla herkullista lohisoppaa ja kasviskeittoa.  
Makean nälkään vohveleita ja jäätelöä. 

Musiikista vastaa: Anne-Mari Kanniainen.

Ohjelmassa: arvontaa, mölkkyturnaus, tikanheittoa.

Lapsille ongintaa ja Nalle Puh jakamassa karkkia klo. 13.00

Soutajat saapuvat n. klo 15.00

Tapahtuman juontaa: Pentti Rantala

Tervetuloa viettämään kesäpäivää 
Iijokisoudun päätöstilaisuuteen 
Vähkyrän rantaan, Yli-Iintie 211 

La 6.7 Alk. Klo 13.00

Tervetuloa! 
Kipinän kyläseura ry

VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

Lue lisää kairankuitu.fi /ajankohtaista tai soita 045 616 0272

Nopea 100/100Mbs yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

990 €
Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Liittymät alk.

995 €

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 
5.-6.7.2019

SATAMAKAHVILA 
JUOJäRVEN HELMI
KAHVILA JA cARAVAN PALVELUT 
Mustolantie 5, 
71200 Tuusniemi 
044 7209014
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Kesä-ale ovh. -50%

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

Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. 
Heinäkuussa lauantai suljettu
www.huonekaluliikeheikkila.fi

VUOTTA
57

1962
2019

Omega sohvapöytä 
80x80
ovh. 236€

118€

Saaga vitriini 
67x164x45
ovh. 606€

303€

Tiroli avokulmasohva 
235x201, Gideon-verhoilu
ovh. 2069€

1034€

Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.

Boknäs Howard 
205 cm sohva 
Nancy kankaalla
ovh. 1983€

991€

Stemma peitto+tyyny

25€

Saaga viihdetaso  
134x49x45
ovh. 532€

266€

Emma sohvapöytä 
110x60x40
ovh. 240€

120€

Huom! Kalusteet yksin kappalein

lIsää 

TaRJOUKsIa 

MYYMälässä!

Kaikkea siivousta 
pitkäaikaisella kokemuksella
-Tunnetko sen nautinnol-
lisen hyvän olon tunteen, 
kun kotisi on siisti ja puh-
das? Se on ihana tunne, kun 
on aikaa itsellesi, perheelle-
si tai asiakkaillesi, esittelee 
toimintaansa 7.6. Siivous-
palvelu SK CleanHome 
Ky:n yrityksen aloittanut 
Sanna Kehusmaa. 

Uuden yrittäjän palve-
luihin kuuluu monipuoli-
set siivouspalvelut kuten 
esimerkiksi kotien ja yritys-
ten ylläpito- ja perussiivo-
us, rakennuksien remontti-
siivoukset, ikkunoiden- ja 
saunojen pesut. Pudasjär-
ven Ala-Siurualle vuonna 
2004 aviomiehensä kans-
sa muuttanut Sanna Ke-
husmaa kertoo toimineensa 
alalla noin 30 vuotta. Ko-
kemusta on muun muas-
sa kotien, yritysten lisäksi 
Oulun ja Pudasjärven kau-
pungin eri toimipisteiden 
siivouksista. Hän on toimi-
nut tunnetuissa siivousalan 
yrityksissä myös palve-
luohjaajana ja palveluesi-
miehenä, joissa tehtävissä 
on tullut kokemusta asiak-
kaiden tarpeiden kartoituk-
sista, tarjousten tekemisistä 
ja laskutuksista. Myös ny-
kyaikaiset siivousvälineet, 
koneet ja -aineet ovat tuttu-
ja sekä vankka kokemus nii-
den käyttämisestä. 

-Työssä minulla on aina 
puhtaat ja hygieeniset sii-
vousvälineet mukana, Ke-
husmaa kertoo ja mainitsee 
toimivansa noin 100 kilo-
metrin säteellä Pudasjärvel-
lä ja ympäristöpaikkakun-

nilla. 
Yrityksen perustamiseen 

Kehusmaa kertoo saaneen-
sa ammattiapua Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n kautta, 
josta kautta lähtenyt start-
tirahahakemus sai myöntei-
sen päätöksen. 

Yrityksen toimintaa Ke-
husmaa pyörittää kotoaan 
käsin. Kalustoon kuuluu 
luotettava auto, jossa kulke-
vat kätevästi tarvittavat ko-
neet ja laitteet sekä siivouk-
sessa käytettävät aineet. 

Yrityksessä on mukana 
myös rakennusalalla toimi-
va aviomies Marko Kehus-

Sanna Kehusmaa kertoi oman yrityksen perustamisen 
tulleen ajankohtaiseksi pitkän harkinnan tuloksena. 

maa, joka on valmis raken-
nusten remontointeihin; 
erityisalana vanhojen ra-
kennusten kunnostukset ja 
kengitykset. 

Markkinointia on tapah-
tunut muun muassa Face-
bookin kautta ja yrityksen 
nettisivutkin ovat valmis-
tumassa. Painosta oli tul-
lut juuri yrityksen toimin-
nasta kertova esite. Viestiä 
yrityksen palveluista on le-
vinnyt myös asiakkaiden ja 
tuttavien kautta. HT

Rakkaus ei koskaan häviä 
– Jehovan todistajien aluekonventti

Pudasjärveläinen Aila Toffe-
ri osallistui 2250 muun henki-
lön kanssa juhannuksen aikaan 
Rovaniemellä järjestettyyn Je-
hovan todistajien kolmipäiväi-
seen Pohjois-Suomen alue-
konventtiin, jonka teema oli 
”Rakkaus ei koskaan häviä”.

Tofferille konventti on ke-
sän kohokohta. Hän tapaakin 
siellä ystäviään läheltä ja kau-

kaa ja oppii samalla tuntemaan 
Raamattua ja sen sanomaa en-
tistä paremmin.

Hänen mielestään tällainen 
Raamatun opiskelu on tärkeää, 
koska se kantaa eteenpäin. 

-On aika pelottavaa ajatella, 
mitä kaikkea itse kukanenkin voi 
joskus kohdata. Kun katsoo uu-
tisia, niin huomaa, kuinka maa-
ilmassa tapahtuu kaikenlaista 
ikävää. Näyttää siltä, että luon-
nollinen kiintymys maailmassa 
vähenee. Tämä ei kuitenkaan ole 
suuri yllätys, koska se on ennus-
tettu Raamatussa tälle ajalle, Tof-
feri sanoo.

Aila kuvaa Raamattua käy-
tännöllisenä oppaana, joka esit-
tää mahtavia periaatteita arjen 
haasteista selviytymiseen ja lä-
himmäisenrakkauden osoitta-
miseen. Hänen mukaansa Raa-
matun periaatteet auttavat 

saavuttamaan tasapainon elä-
mässä arjen monista haasteis-
ta huolimatta.

Aila Tofferi osallistuu va-
paaehtoistyöhön myös koti-
kaupungissaan Pudasjärvellä. 
Hänen mukaansa pudasjärve-
läiset pääsääntöisesti ottavat 
hänet vastaan hyvin ystävälli-
sesti. Monien muiden Jehovan 
todistajien tavoin hän osallis-
tuu ilmaisten raamattukurs-
sien pitämiseen. Hänen mu-
kaansa näiltä kursseilta opitun 
soveltaminen käytäntöön pa-
rantaa merkittävästi elämän-
laatua. 

Ovilla tapaamiltaan hän 
toivookin ennakkoluulotonta 
asennetta. Tofferi toteaa: ”Raa-
matusta voi jutella rennosti ja 
jouhevasti.”

Harri oinas-Kukkonen
Aila Tofferi oli mukana 
aluekonventissa.
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Pudasjärvellä menee mukavasti 
– meneillään aktiivista rakentamista

Miten Pudasjärvellä menee 
-kysymystä aika ajoin ke-
hitysyhtiössä kuulemme ja 
täytyy todeta, että Pudasjär-
vellä menee mukavasti. Tiu-
kasta kuntataloudesta huoli-
matta ei kaupungissa jäädä 
tuleen makaamaan puhu-
mattakaan valojen sam-
muttelusta. Hyvien aiko-
jen merkkinä pidetään usein 
rakentamista, joka on ollut 
Pudasjärven alueella viime 
vuosina aktiivista. Energia-
tehokkuus, energiansäästö, 
uusiutuva energia sekä puu-
rakentaminen ja sen myö-
tä ilmastoasiat ja hiilinielut 
ovat teemoina vahvasti esillä 
niin yksityisissä kuin julki-
sissa investoinneissakin. Va-
lokuituverkko kattaa koko 
laajan kaupungin ja takaa 
toimivat yhteydet asukkail-
le, yrityksille ja vierailijoil-
le niin kylillä kuin tunturis-
sakin, joten edellytyksiä ja 
potentiaalia kehitykselle on. 
Kestävä kehitys ja luontoar-
vot tunnustetaan laajasti, ja 
ne näkyvät luonnonmukai-
sen kasvukaupungin arjessa 
ja elinkeinoelämässä. 

Rakennusvalvonnas-
sa riittää tekemistä, sillä 
vuonna 2018 erilaisia lupia 
myönnettiin 318 kappalet-
ta, joista omakotitalojen ra-
kennuslupia oli kuusi kap-
paletta. Alkuvuonna 2019 
lupia on myönnetty jo 139 
kappaletta. Myös kaupun-
gin vuokra-asuntotuotanto 
Pudasjärvellä on lisääntynyt 
ja komeita hirsisiä luhtitalo-
ja on noussut Iijoen rantaan 
Ritolantielle. Korttelissa on 
24 asuntoa. 

Rakentamisen osalta eri-
tyisesti Syötteen lähitule-
vaisuus näyttää hyvältä. 

Vuonna 2018 Pudasjärven 
rakennusvalvonta myön-
si rakennusluvan 36 uudelle 
vapaa-ajan asunnolle, joista 
suurin osa sijoittuu Syötteen 
alueelle. Vapaa-ajanasunto-
rakentamisessa on selväs-
ti havaittavissa myös asun-
tojen kerrosalojen kasvu. 
Kaupungin tarjoamia tont-
teja on vielä vapaana esimer-
kiksi Luokkavaarassa, joka 
sijoittuu tunturihuippujen 
metsäiseen välimaastoon. 
Syötteen alueen muu raken-
taminen on saanut selvästi 
vauhtia julkisten ja yksityis-
ten investointien myötä. 

matkailuinvestoinnit 
kovassa vauhdissa
Matkailuala on yksi Pudas-
järven avainaloista, ja mat-
kailuinvestointien kasvava 
lumipallo on pyörähtänyt 
liikkeelle. Uutta majoitus-
kapasiteettia Syötteelle saa-
daan jo talvikaudelle 2019, 
kun alueelle valmistuu kak-
si hotellia. Tunturin huipul-
le rakentuu Iso-Syötteen ho-
telliin muun muassa uusi 
ravintola ja sviittejä eli Ho-
telli Iso-Syöte rakentuu uu-
delleen. Hanke oli kesän 
kynnyksellä rakennuslupa-
vaiheessa ja hotellin toimin-
ta käynnistyy talvisesongil-
le 2019.

Tunturin juurella puoles-
taan Huoneistohotelli Kide 
avaa ovensa marraskuussa 
ja hotellissa on 60 huonetta. 
Uudentyyppinen hotelli tuo 
lisää kapasiteettia myös ryh-
mämajoitukseen. Huoneisto-
hotelli Kide, aiemmin Safari-
talona tunnettu rakennus ja 
kaupungin monitoimiareena 
LumiAreena muodostavat 
toisiinsa fyysisesti yhteydes-

sä olevan rakennuskomplek-
sin ja uuden palvelukoko-
naisuuden. LumiAreena on 
hirsipääkaupungin oma in-
vestointi ja tilat mahdollis-
tavat myös eri kokoisten yri-
tys- ja yleisötilaisuuksien 
järjestämisen. LumiAreena 
toteutetaan painumattomas-
ta hirrestä ja tämäkin raken-
nus valmistuu talvisesongil-
le 2019. 

LumiAreenaan kuuluu 
yhteensä noin 1 400 neliön 
verran tiloja, ja rakennus pi-
tää sisällään moneen käyt-
töön soveltuvaa salitilaa, 
sekä kunto- ja vapaapainosa-
lin. LumiAreenaan sijoittuu 
lisäksi muun muassa Pudas-
järven kaupungin turisti-in-
fo, Syötteen Keskusvaraa-
mo ja alueella uusi ravintola, 
kun oululainen Tuba Food 
& Lounge laajentaa toimin-
taansa Iso-Syötteelle. Tuba 
järjestää Oulussa ravintola-
toiminnan lisäksi myös mit-
tavan määrän tapahtumia 
ja monipuolista tapahtuma-
tuotantoa on tarkoitus tuoda 
myös Syötteelle. Tuban ym-
pärille on jo syntynyt lähi-
ruoka- ja luonnontuotealan 
kumppanuusverkostoa pai-
kallisten tuottajien kanssa ja 
paikalliset raaka-aineet löy-
tävät uusia kanavia markki-
noille sekä turistien pöytiin.

Matkailukeskuksen yti-
messä toteutetaan lisäksi 
infrahanke kesän ja syksyn 
2019 aikana. Alueella kehi-
tetään pysäköintijärjestelyjä, 
keskusalueelle toteutetaan 
asfaltoitu pysäköintialue ja 
pysäköintipaikkojen mää-
rä lisääntyy noin puolella. 
Hankkeen rahoittavat EU, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja 
Pudasjärven kaupunki.

Matkailun puitesopimuk-
seen kuuluvat ensimmäi-
set investoinnit alueelle ovat 
hyvässä vauhdissa ja pääosa 
investoinneista on yksityi-
siä. Pudasjärvellä on poten-
tiaalia sekä kotimaisen että 
kansainvälisen matkailun 
kehittämisen näkökulmasta. 
Lisääntynyt yleinen kiinnos-
tus lähimatkailua kohtaan, 
henkilökohtaisen hyvin-
voinnin haku luontoelämyk-
sistä ja lähiruoasta, maasto-
pyöräilyharrastuksen nopea 

kasvu, sekä monimuotoinen 
ja puhdas luonnonympäris-
tö monipuolisine harrastus-
mahdollisuuksineen ovat 
sekä Pudasjärven vahvuuk-
sia että mahdollisuuksia. 
Nyt toteutuvien investointi-
en myötä Syötteen matkai-
lukeskus ottaa kokonaisuu-
dessaan ison harppauksen 
eteenpäin, ympärivuotinen 
toiminta vahvistuu ja kiin-
nostus Pudasjärveä kohtaan 
sekä matkailu- että inves-
tointimielessä on vain kas-
vussa.

Hirsipääkaupungin 
uusia  
palvelukeskittymiä 
Pudasjärven keskusta, Ku-
renalus, on myös uudis-
tumassa Kuusamontien 
varrelle toteutettavan kierto-
liittymän ja sisääntuloväylän 
myötä. Hanke linjaa keskus-
taa halkovan valtatien lii-
kennevirtoja ja suuntaa nii-
tä keskustan kaupallisia 
palveluja kohti. Samalla to-
teutetaan kevyen liikenteen 
väyliä ja uusitaan paikoitus-
järjestelyjä. Pala kerrallaan 
Kurenalus uudistuu lähi-
vuosien aikana, ja keskustan 
yleisilmeen sekä liiketilo-
jen päivityksessä vaaditaan 
sekä yksityisen että julkisen 
sektorin ponnisteluja. 

Toukokuussa 2019 pää-
tettiin, että kiertoliitty-
män yhteyteen Pudasjär-
ven keskustaan toteutetaan 
hirsipääkaupungin tähän 
mennessä suurin hanke. Pu-

dasjärven hirsipääkaupun-
gin tarinaa jatkaa Hyvän 
Olon Keskus, jonne sijoittu-
vat kaikki nykyisen terveys-
aseman ja kaupungintalon 
tiloissa toimivat sote-palve-
lut, kirjastopalvelut, nuo-
risopalvelut, työllisyyden 
hoidon palvelut ja kulttuu-
ritoimintoja. Rakennukseen 
tulee myös auditorio-, ko-
kous- ja liiketiloja. Kokonai-
suudesta muodostuu hir-
sirakenteinen kuntalaisten 
uusi olohuone ja hyvinvoin-
nin keskittymä.

Hyvän Olon Keskus to-
teutetaan elinkaarimallilla 
ja hankinnan kokonaisarvo 
palvelujaksoineen 20 vuo-
den ajalta on noin 43 miljoo-
naa euroa. Rakennusvaiheen 
investointikustannuksen 
osuus tästä on reilut 25 mil-
joonaa euroa. Keskuksen 
bruttoala on noin 9 300 ne-
liötä. Rakentaminen alkaa 
elokuussa 2019 ja tavoittee-
na on saada rakennus käyt-
töön elo-syyskuussa 2021. 

Meneillään on myös uu-
den lämpökeskuksen raken-
taminen ja Kipinän koulun 
laajennus valmistuu heinä-
kuussa. 

Vuonna 2019 on kaupun-
ki käynnistänyt myös hirsi-
sen jäähallin suunnittelun 
keskustan alueelle. Alusta-
vien suunnitelmien mukaan 
jäähallin pinta-ala on reilut 3 
600 kerrosneliötä ja halli on 
mitoitettu 500 hengelle. Jää-
hallin rakennustyöt käynnis-
tyvät näillä näkymin vuoden 
2020 lopulla.

Huoneistohotelli Kide, aiemmin Safaritalona tunnettu rakennus ja kaupungin moni-
toimiareena LumiAreena muodostavat Iso-Syötteellä toisiinsa fyysisesti yhteydes-
sä olevan rakennuskompleksin ja uuden palvelukokonaisuuden.

Iso-Syötteen keskusalueella toteutetaan asfaltoitu pysäköintialue ja pysäköinti-
paikkojen määrä lisääntyy noin puolella. Rakennustyöt on aloitettu. 

Kurenalan koulun purkutyö alkaa olla loppuvaiheessa. Paikalle rakennetaan Hyvän Olon Keskus, jonne sijoittu-
vat kaikki nykyisen terveysaseman ja kaupungintalon tiloissa toimivat sote-palvelut, kirjastopalvelut, nuoriso-
palvelut, työllisyyden hoidon palvelut ja kulttuuritoimintoja. Rakennukseen tulee myös auditorio-, kokous- ja lii-
ketiloja.
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Pudasjärvellä menee mukavasti 
– meneillään aktiivista rakentamista

Kurenalan muita  
kuulumisia
Kaupan alalla uusimpia isoja 
investointeja ovat Perhemar-
ketin uudistuneet ja laajen-
tuneet tilat, joissa avajaisia 
vietettiin toukokuussa 2019. 
Kiinteistön rakentamisessa 
on otettu energiansäästöasi-
at tosissaan. Tuulivoiman li-
säksi talteen otetaan aurin-
gon ja maan energiaa sekä 
hukkalämpöä. 

Loppuvuonna 2019 to-
teutetaan puolestaan S-mar-
ket Pudasjärven uudistus. 
S-marketissa siirrytään uu-
simpaan saatavilla olevaan 
ympäristöystävälliseen ja 
kierrätyspohjaisen materi-
aalin hyötykäyttöön perus-
tuvaan lämmön tuotantoon 
ja sen käyttöön perustuvaan 
kiinteistötekniikkaan. 

S-marketin viereiseen 
kortteliin rakennuttaa Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy 
parhaillaan neljäkerroksisia 
hirsikerrostaloja. Kahden ta-
lon alimpaan kerrokseen on 
suunniteltu eri kokoisia ja 
muuntojoustavia liiketiloja, 
jotka ovat noin 40-120 neliö-
metrin suuruisia. Hirsiker-
rostalot valmistuvat vuon-
na 2020 ja tuovat Kurenalle 
53 huoneiston verran lisää 
asukkaita ja lisää kaivattua 
modernia liiketilaa. 

Hirsikerrostalokorttelin 
läheisyydessä sijaitsee torin 
alue ja sinne on jo rakennet-
tu uusi yksityinen hirsinen 
päiväkoti, joka käynnis-
tää toimintaansa syksyllä 
2019. Torin takana puisto-
maana tällä hetkellä oleval-
le peltoaukealle suunnitel-

laan myös uudisrakennusta. 
Pudasjärven Vuokratalot Oy 
suunnittelee tontille hirsi-
sen hoivakodin rakentamis-
ta. Pinta-alaltaan noin 1 400 
neliön kehitysvammaisil-
le tarkoitettuun hoivakotiin 
on tulossa 15 asukaspaikkaa 
sekä yhteiset toimitilat ja va-
rastot. Toiseen kerrokseen 
sijoitetaan teknisiä ja henki-
lökunnan käyttöön tulevia 
tiloja. Lisäksi rakennukseen 
on kaa-vailtu sijoitettavaksi 
Oulunkaaren toimistotiloja. 
Rakentamisen on tarkoitus 
käynnistyä 2019 vuoden lo-
pulla ja hoivakodin on mää-
rä olla valmis vuonna 2020.

uutta yrittäjyyttä on 
näkyvissä
Yritystoimintaa suunnitte-
leville, käynnistäville tai lii-
ketoimintaansa laajentaville 
on yritysneuvontapalvelua 
tarjolla Pudasjärven Kehitys 
Oy:n ja tänä vuonna edel-
leen myös Oulunkaaren 
kautta. Pudasjärvelle on pe-
rustettu alkuvuoden kulues-
sa yhdeksän uutta yritystä. 
Matkailualalle, metallialal-
le, ohjelmistosuunnitteluun, 
sekä käsityötuotteiden val-
mistukseen ja siivouspalve-
lujen tuottamiseen on synty-
nyt yksi yritys. 

Neljä yritystä on perus-
tettu terveyspalvelutarjon-
taan. Sosiaali- ja terveys-
alalla palveluntarjonnalle 
riittää kysyntää etenkin van-
henevan väestön tarpei-
den kautta. Turvallinen ja 
mielekäs kotona asuminen, 
sekä ikäihmisten ja perhei-
den palvelujen toteuttami-

nen uudenlaisilla, innovatii-
visilla kumppanuuksilla ja 
verkostomaisesti tuotettu-
jen palvelujen kautta luo an-
saintamahdollisuuksia niin 
yksityisille toimijoille kuin 
kolmannellekin sektorille. 

Yritystoimintaa suunnit-
televia henkilöitä on ollut 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
yritysneuvonnan piirissä al-
kuvuonna 28 kappaletta. Yri-
tystukien hakumäärä on Pu-
dasjärvellä hieman kasvussa 
viime vuoteen verrattuna ja 
uusia suunnitelmia on työn 
alla. Yrityksille suunnatuis-
sa tilaisuuksissa on ollut mu-
kana yhteensä 149 osallistu-
jaa. Alkuvuoden kuluessa, ja 

Pudasjärven S-marketin rakennustyössä siirrytään uusimpaan saatavilla olevaan 
ympäristöystävälliseen ja kierrätyspohjaisen materiaalin hyötykäyttöön perustu-
vaan lämmön tuotantoon ja sen käyttöön perustuvaan kiinteistötekniikkaan.Perhemarketilla on uudet ja laajentuneet tilat, joissa vietettiin avajaisia toukokuus-

sa 2019. Kiinteistön rakentamisessa on otettu energiansäästöasiat tosissaan.

S-marketin viereiseen kortteliin rakennuttaa Pudasjärven Vuokratalot Oy kolme- ja 
neljähirsikerrostaloja. Alta puretaan Oikotien varresta vanhoja kiinteistöjä. 

Kaupungintaloa vastapäätä Varsitien varteen on rakennettu uusi Touhula Pudasjär-
vi yksityinen hirsinen päiväkoti, joka käynnistää toimintansa elokuun alussa 2019.

Yritystoimintaa suunnitteleville, käynnistäville tai liiketoimintaansa laajentaville on 
yritysneuvontapalvelua tarjolla Pudasjärven Kehitys Oy:n kautta. Toimisto sijaitsee 
Kauppatie 5:ssä, jossa työskentelevät yritysneuvoja Auvo Turpeinen ja toimitusjoh-
taja Sari Turtiainen. 

Pudasjärvelle on perus-
tettu alkuvuoden kulu-
essa yhdeksän uutta 
yritystä. Sosiaali- ja ter-
veysalalla palveluntar-
jonnalle riittää kysyntää 
etenkin vanhenevan vä-
estön tarpeiden kautta, 
jota alaa edustaa huhti-
kuussa aloitettu Hoiva 
Pudas Oy yritys, yrittäjä-
nä Laura Väisänen kädes-
sään Pudasjärven Yrittäji-
en onnittelukukat.  

toukokuun puolivälissä oli 
aktiivinen joukko paikallisia 
yrityksiä ja muita toimijoita 
mukana Pudasjärven omalla 
messuosastolla Erämessuilla 
Oulussa. 

Kertomattomiakin tari-
noita Pudasjärveltä vielä 
riittää, mutta näiden kehi-
tysnäkymien kautta on help-
po sanoa, että Pudasjärvellä 
menee hyvin ja lähitulevai-
suuskin näyttää mielenkiin-
toiselta! Aurinkoista ja aktii-
vista kesää!

sari Turtiainen,  
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys oy
Kuvat Pudasjärvi-lehti

Toukokuun puolivälissä oli aktiivinen joukko pudas-
järveläisiä yrityksiä ja muita toimijoita mukana Pudas-
järven omalla messuosastolla Erämessuilla Oulussa. 
Porttien juuri auettua oli vielä rauhallista, mutta pian jo 
kävijöitä jatkuvana virtana. 
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Teollisuustie 12, 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

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Juhannusviikolla 
grillausohjeita K-supermarketista

Keskikesän maanantaina 17.6. 
vietettiin Pudasjärven K-Su-
permarketissa grillauspäivää. 
Grillaamassa olivat atriames-
tari Ismo Peränen ja Atria 
Pohjois-Suomen aluepäällik-
kö Tuomo Uusitalo, joiden tel-
talla kävi kova kuhina jo heti 
aamusta lähtien. Maistiaisan-

nokseen kuului muun muassa 
Grill&Glaze BBQ kanan grilli-
pala, Wilhelm Cheesy Nacho 
grillimakkara, Voi-tilli gril-
liperunat ja Chili-pekoni ba-
taattisalaatti.

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

– Tee rauhassa, äläkä kii-
rehdi. Nauti. Suomalaiset 
ovat usein liian nopeita gril-
laajia, esimerkiksi hiiligrillissä 
paras hiillos on yleensä vas-
ta, kun ruoanlaittoa lopetel-
laan. Grillin viereen kannattaa 
ottaa paistomittari ja foliorul-
la. Lihan lämpömittarin avul-

la voi varmistaa, että lihan 
kypsyys on oikea. Lisäksi liha 
kannattaa laittaa vetäytymään 
folioon 5-10 minuutiksi ennen 
tarjoilua, Peränen neuvoi. 

Kauppias Tommi Nis-
kanen kertoi, että vastaavia 
kampanjapäiviä on pidetty 
vuosittain, mutta viime ke-

sänä otettiin Atria yhteistyö-
kumppaniksi ja siitä tuli heti 
menestys. Maistiaisannoksia 
päivän aikana meni toista tu-
hatta kappaletta. 

-Meillä aloitetun tapah-
tumamme jälkeen vastaavaa 
toimintaa on siirtynyt myös 
muihin kauppoihin Atrian 

avustuksella. Tapahtuman 
suunnittelu aloitettiin jo tal-
vella ja toteutus onnistui jou-
hevasti. Tästä muodostuu hel-
posti perinne, totesi Niskanen 
kerätessään jatkuvana virtana 
asiakkaille kylmäarkusta gril-
lauksen tarjouskasseja.  HT

Ismo Peräsen ja Tuomo Uusitalon valmistamat grilliherkku maistiaislautaset meni-
vät kuin kuumille hiilille. Peränen vinkkasi, että parasta grilliruokaa saa nauttimalla. 
Liikaa kiirettä ei kannata pitää.

Erilaista juhannukseksi mielessään Marjatta Mertala osti grillauksen tarjouskas-
sin, jonka sisältöä esittelivät kauppias Tommi Niskanen ja myymälävastaava Alek-
si Manninen.
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Lisäksi piha-alueella Karaoke!

Härkää myytävänä! Olutoikeudet! 

HÄRKÄJUHLAT
TAIVALKAARELLA 

LA 6.7.2019 klo 20.00 - 02.00

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) su 7.7.2019 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!
Lippu 15€  

(vain käteinen, ei korttimaksuja)

ANTTI AHOPELTO  
& ETIKETTI

SARI KOIVIKKO &  

KUUNHOPEA      
SEKÄ

Kuluvana vuonna vietetään 
Jokijärvellä kaksinkertais-
ta juhlavuotta. Jokijärven 
oman pojan, kirjailija Kalle 
Päätalon syntymästä tulee 
kuluneeksi 100 vuotta sekä 
Jokijärven rannalla ylvääs-
ti seisova PÖLKKY-teatteri 
täyttää 20 vuotta. 

Juhlavuoden kunniaksi 
Jokijärven kyläseuran näy-
telmäryhmä esittää Kal-
le Päätalon käsikirjoittaman 
näytelmän Luponmakaajat. 
Kyseistä näytelmää ei ole ai-
kaisemmin esitetty.

Ihmeelliset ovat näytel-
män tiet. Näytelmäkäsikir-
joitus löytyi vuonna 1995 
Lahdessa kirpputorilla myy-
dyn korin pohjalta ja päätyi 
lopulta Taivalkoskelle. Kal-
le Päätalo kertoi, että hän 
lähetti näytelmän yli kym-
menen vuotta sitten eräälle 
Lahden teatterin ohjaajalle. 
Edelleen hän kertoi, että löy-
dön jälkeen seuraavan ker-
ran hän kuuli näytelmästä 

Juhlavuoden näytelmä luponmakaajat 
PÖlKKY-teatterilla

noin kuukauden päästä Tai-
valkoskelta Veijo Jussilalta.  

Näytelmä sijoittuu kai-
raan rakennetulle savotta-
kämpän kartanolle, jossa jät-
kät odottavat uittotöiden 
alkamista; makaavat luppoa 
nälissään ja tupakintuskis-
saan.

Ukkoherra ei anna ennak-
koa eikä hartsuherra anna 
ruokaa velaksi.  Talvisodan 
hengessä jätkät jakavat vii-
meisenkin leipäpalasen ja 
porukalla auttavat nuorim-
maista Napesta ja elämän 
varsitien loppupäässä ole-
vaa tukkilaista.

Luponmakaajat näytelmä 
sisältää myös lauluja. Suu-
rin osa lauluista on Kallen 
kirjoista tuttuja esim. Eldan-
kajärven jää, Villiruusu, La-
sihelmiä ym. Säestyksestä 
vastaa Asko Räisänen haita-
rilla. Muusikon lisäksi näy-
telmässä on mukana seit-
semän miestä, seitsemän 
naista ja yksi poika. Muka-

na on muutamia ensikerta-
laisia. 

Näytelmän kantaesi-
tys on 28.6.2019 Jokijärven 
20-vuotiaalla PÖLKKY-teat-
terilla.

PÖLKKY-teatterin ra-
kentamiseen, paikalle missä 
teatteri tällä hetkellä sijait-
see, oli Kalle Päätalolla suuri 
vaikutus.  Teatterin rakenta-
minen Jokijärvelle lähti Eero 
Schroderuksen aloitteesta. 
Schroderus kirjoitti näytel-
män ”Kirjavalle varsitielle”, 
joka perustui Kalle Päätalon 
kirjoihin Kunnan jauhot ja 
Täysi tuntiraha. Schroderuk-
sen toivomus oli, että näy-
telmä esitettäisiin paikassa, 
mistä näkyy Kallioniemi. So-
piva paikka löytyi nykyisel-
tä teatterin paikalta. Kirja-
valle varsitielle -näytelmän  
ensi-ilta oli kesällä 1999. 

Jokijärven kyläseura ja 
kyläseuran näytelmäryhmä 
haluavat kunnioittaa oman 
kylän kirjailijan, Kalle Pää-

talon 100 -vuotisjuhlavuot-
ta sekä hänen tekemää ar-
vokasta työtä esittämällä 
näytelmän Luponmakaajat.

elsa Ruokangas,  
näytelmän ohjaaja

PudasjärVeN 
KirKKo 

on avoinna, 
esittelijä paikalla 
24.6.-2.8.2019 
välisenä aikana 

ma-pe klo 11-17.

Hierontaa, 
niksautukset
p. 040 325 2971

OSTETAAN 
METALLIROMUA

Nouto. Käteismaksu.
p. 044 241 3489

Kesäinen Taidekahvila toimii 
Kipinässä Yli-iin tien varressa

Kesäinen Taidekahvila avat-
tiin kesäkuun alkupuolel-
la Kipinään Yli-Iin tie 376. 
Kuusamon valtatieltä on 
matkaa 3,8 kilometriä Yli-
Iin suuntaan. Kahvilan hoi-
tajina toimivat koululaiset 
Jurmun sisarukset Riina 13 
vuotta ja Meeri 14 vuotta. 
Kahvilasta saa pullakahvit, 
jäätelöä ja mehua. 

Kahvila on perustettu 
Lauri Pähtilän tilalla sijait-
sevaan puuelementtien val-
mistushalliin, jossa on hä-
nen puusta valmistamia 
taide-esineitä; moottorisa-
haveistoksia ja pienoistaloja 
sekä taloryhmiä. Myös tau-
luja on esillä sekä Senja Päh-
tilän kahvipusseista valmis-
tamia erikokoisia ja mallisia 
kasseja ja laukkuja. 

Taide-esineistä on koot-
tu samalla näyttely, jota eri-
laiset ryhmätkin voisivat py-
sähtyä tutustumaan. 

Nyt eläkepäiviä viettä-
vä Lauri Pähtilä on amma-
tiltaan puuseppä ja käyttä-
nyt aikaisemmin näyttely- ja 
kahvilahallia työssään. 

Heimo Turunen

Pähtilällä on myös pienoistaide-esineissään Hirsipääkaupungin hirsiteema.

Koululaiset Riina ja Meeri Jurmu toimivat kesäisen tai-
dekahvilan hoitajina. Kuvaan ehti mukaan myös pikku-
veli Tuukka. 

Lauri Pähtilä on valmistanut puusta erilaisia taide-esi-
neitä, joita on runsaasti esillä ja myytävänä Taidekah-
vilassa.

Eläinhahmoja on esillä hyvin monipuolisesti. 
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Parhaan lomasesongin kruu-
naa Pudasjärvellä heinäkuun 
5.-6. päivinä paikalliset mark-
kinat. Markkinoille saapuu 
jälleen kesäisiä esiintyjiä ja 
useita puhujia sekä markki-
namyyjiä ympäri Suomen. 
Voidaan sanoa, että mark-
kinat toimii kohtauspaikka-
na paikkakuntalaisille, sillä 
myös vanhat pudasjärviset 
naapurikunnista ja kauem-
paakin saapuvat paikalle po-
risuttamaan tuttaviaan. Pe-
rinteinen ohjelmanumero on 
myös Pudasjärven merkki-
henkilön valinta.

Pudasjärvellä on järjestet-
ty markkinat vuodesta 1982 
lähtien. Markkinaidean keksi 
aikoinaan Pudasjärven Yrittä-
jät ry:n sihteeri, pankinjohtaja 
Pekka Kainulainen yrittäjien 
puheenjohtaja Pentti Mikko-
sen kanssa. Aluksi markkinat 
olivat nimeltään ”Putasjär-
vi-talakoot”, jolla meiningillä 

järjestetyt markkinat pidettiin 
alkuvuosina toukokuussa. 
Pienen alun jälkeen Pudasjär-
ven markkinat ovat nousseet 
paikkakunnan suurimmak-
si kesätapahtumaksi. Mark-
kinoiden järjestäjänä on edel-
leen Pudasjärven Yrittäjät ry. 
HT

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 5.-6.7.2019

Yrittäjyys verenperintönä
Pudasjärveläinen, 16-vuo-
tias Suvi Kärki on astellut 
pienestä pitäen isänsä ja-
lan jälkiä. Hierontayrittä-
jä Kari Kärki toimii ohjaa-
jana Suville, joka on saanut 
4H-yritystoiminnan kaut-
ta kesätyöpaikan isänsä yri-
tystiloissa Kauppatie 5:ssä. 
Työrupeama on kaksi kuu-
kautta. Nuori yrittäjä saa 
4H:n kautta koulutuksen 
yrittäjyyteen, sekä kaiken-
lainen laajempi paperityö 
hoituu heidän toimesta. 

- Olen hieronut ihmisiä 
ihan pienestä pitäen. Tääl-
lä isän hierontayrityksessä 
saan oppia uusia tekniikoi-
ta ja tällä hetkellä opettelen 
isän ohjauksella neula-aku-
punktiota sekä savihoitojen 
tekemistä, kertoili työllensä 
antautunut Suvi Kärki.

Juuri kympin tyttönä pe-
ruskoulunsa päättänyt Suvi 
jatkaa kesätyönsä jälkeen 
opiskelua äidin jalanjäljil-
le, eli elokuussa hän lähtee 
kaksoistutkinnolla suoritta-
maan lähihoitajan opintoja 
Ouluun.

- Haluan tehdä työtä, jos-
sa voin auttaa toisia ihmi-
siä ja tuoda heille hyötyä 
sekä helpotusta toiminnal-
lani. Siksi koen olevani nyt 
oikeassa kesätyöpaikassa, 
kommentoi Suvi.

Nuori yrittäjä työllisti it-

Isä Kari ja tytär Suvi Kärki työskentelevät samoissa toi-
mitiloissa Kurenalla.

4H-yritystoiminnan kautta 
koko kesäksi itsensä työl-
listänyt Suvi Kärki halu-
aa auttaa ihmisiä ja tuoda 
heille helpotusta isän an-
tamilla opeilla.

sensä perustamalla 4H-yri-
tyksen, koska hänellä oli 
mielestänsä hyvä liikeidea 
valmiina ja isän tuki vahvis-
ti päätöstä. Myös oman työ-
ajan sekä palkkatason mää-
rittely olivat asioita, jotka 
houkuttelivat toteuttamaan 
hanketta. 

- Töitä Suvi tekee vähin-
täänkin viitenä päivänä vii-
kossa, joskus myös lauan-

taisin. Työpäivän pituudet 
vaihtelevat, mutta keski-
määrin neljä tuntia on so-
piva työaika näin fyysiselle 
työlle, kommentoi isä Kari 
Kärki tyttärensä töistä.

- Mielestäni 4H-yrittä-
jyys on turvallinen tapa ko-

keilla yrityselämää, kan-
nustaa Suvi toisia nuoria.

Ansaitulle viikon lomal-
le isä ja tytär jäävät heinä-
kuun alussa.

Terttu salmi

Markkinat 
Pudasjärven 

suurin 
tapahtuma

Markkinoilla arvioidaan vierailevan 10 000 henkeä. Vii-
me vuoden markkinayleisöä oli aika ajoin jopa tungok-
seen saakka. Viime kesän tapaan markkina-aluetta on 
laajennettu torilta myös viereiselle ns. Hartsun alueelle. 

Kaupungin teltalla ovat eri alojen työntekijät palvele-
massa ja vastaamassa asukkaiden ja mökkiläisten ky-
symyksiin. Viime vuonna kaupungin työntekijät tunnis-
ti sinisistä paidoista. 

Pudasjärven yrittäjillä on perinteisesti myytävänä 
markkina-arpoja, joissa tänä vuonna voittoina ovat 
grillikota, kylpypalju ja maastopyörä. Arvat ovat myyn-
nissä jo ennen markkinoita pudasjärvisissä liikkeissä. 
Viime vuonna markkina-arpoja myymässä Tapio Poiju-
la, Eero Oinas-Panuma ja Matti Räisänen.

Viime vuoden Pudasjär-
ven Vuoden merkkihen-
kilöinä palkittiin Sanna 
ja Antti Kokko, kuvassa 
myös juuri 9-vuotta täyttä-
nyt Alisa tytär. 

Juojärven Helmi taukopaikka 
huikeissa maisemissa
Tuusniemi on pieni savolai-
nen kunta Kuopion ja Joen-
suun puolivälissä. Kesäkuun 
alussa tämä Pohjois-Savon 
kansallisjärven, Juojärven 
rannalla sijaitseva kunta sai 
uuden vetonaulan matkaili-
joita palvelemaan.

Satamapuistossa aivan 
Juojärven rannalla sijaitse-
vaan Satamapaviljonkiin 
avautui Juojärven Helmi Sata-
makahvila. Tämä anniskelu-
oikeuksilla varustettu kahvila 
tarjoaa matkailijoille kahvit-
telun lisäksi pikkusuolaista 
ja loistavaa palvelua huikeis-
sa järvimaisemissa. Kahvilas-
sa palvelee kunnan matkai-
luinfo ja vieressä sijaitsevan 
karavanalueen vastaanotto. 
Paikallisen keramiikkapajan 
tuotteita löytyy myös valikoi-
mista ja viikonloppuisin tans-
seista huolehtii viereinen viih-
dekeskus HojoHojo.

Jos liikut Pohjois-Savon 
tai Pohjois-Karjalan alueel-
la, poikkeapa Tuusniemellä 
ja pysähdy Satamapuistossa. 
Yllätyt alueen kauneudesta 
ja monipuolisesta palvelutar-
jonnasta. Halutessasi voit vii-
pyä pidempäänkin ja naut-
tia järvimaisemista Juojärven 
Helmessä tai vaikkapa mat-
kailuautossasi tai -vaunussasi 

viihtyisällä karavanalueella. 
Tilauksesta pääset risteile-
määnkin yli 700 saaren Juo-
järvelle Tuusniemen satamas-
ta. MTR

Juojärven Helmi Satama-
kahvila tarjoaa hyvää 
palvelua huikeissa 
maisemissa.

Juojärven Helmi palvelee 
sinua kaikissa Tuusnie-

men matkailuun liittyvis-
sä kysymyksissä.
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Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@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!

MEILTÄ MYÖS

LEIKKURIT JA PUUTARHAKONEET

1990€

Jonsered LT 2313
kestävä, tukevarunkoinen
sivullepuhaltava puutarhatraktori

• 58V:n/2,6 Ah:n Li-Ion-akku
• 60 cm pitkä terä
• Työskentelyaika jopa 100 minuuttia
• Hiiliharjaton moottori
• Tehoa lisäävä Power Boost -toiminto 
Mukana toimitetaan Jonsered-akkusarjan 
58 V:n 2,6 Ah:n Li-Ion-akku ja laturi.

Jonsered HT 2258 Li
Tehokas akkukäyttöinen
pensasleikkuri

DRAC MOPOT

3190€

Suosittu, matala versio, aitoon DRAC henkeen! 
Hinta-laatusuhde on erinomainen; Tecnigas-
pakoputki, Koson digimittaristo, Dellorton kaasari, 
Polisportin ajovalo ja lokasuojat, minivilkut, lukittava 
polttoainesäiliön korkki ym.

DRAC SM R Low

3390€

Drac sarjan edullisin täyskorkea supermoto.
Technigas-pakoputki, Koson digimittaristo, Polisport 
ajovalo, Dellorton kaasari, minivilkut, lukittava 
polttoainesäiliön korkki ym.

DRAC SM RX 

Jari / 040-516 0430
Sami / 040-560 5993
Tulotie 1,
93100 Pudasjärvi
www.pienkonehuolto.fi

289€

Kysy edullisia 

rahoituksiamme!

219€
Jonsered LM 21505

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

La 31.8.2019
Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

TUKKIJÄTKÄT

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Tervetuloa!lipuT eNNaKKooN 15 €, poRTilTa 20 €
K-18

LasTen 
VeneTsIaLaIseT
la 31.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

nUorTen 
VeneTsIaLaIseT

pe 30.8. 
Disco klo 21-02
Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Kaikkien pääsylippujen 
ostajien kesken arvotaan 

500 € matkalahjakortti.

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

alueella 
ravintolapalvelut!

• Revontuli-disko  
• Karaokea ja  
  karaokekilpailun finaali     
  ulkolavalla
• Kokko syttyy klo 22.45 
• Ilotulitus päättää kesä-  
  kauden klo 23.45

Järjestää: Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat 

PUDASJÄRVI -lehti

Rakennustarvike- ja
Konevuokraus 

Rautio Oy

PUDASJÄRVI

Hyvinvointivaliokunnan ko-
kouksessa 17.6. esiteltiin 
paikalla olleet uudet valio-
kunnan jäsenet ja kerrattiin 
valiokunnan tehtävät ja työs-
kentelytavat. Pudasjärven 
kaupungin uusi henkilöstö-
päällikkö Heli Huhtamäki 
esittäytyi ja kertoi omista työ-
tehtävistään, joita ovat mm. 
kuntamarkkinointi, viestintä, 
maahanmuuttotyö ja hank-
keet. 

OSAO Pudasjärven yk-
sikön johtaja Keijo Kauk-
ko päivitti valiokunnalle yk-
sikön tilannetta. Kevään 
yhteishaussa Pudasjärvelle 
oli haussa sähkö- ja puualan 
tutkintoon johtava koulu-
tus sekä lähihoitajakoulutus. 
Myöhemmin alkavia tutkin-
toja ovat matkailupalvelun 
sekä kasvatus- ja ohjausalan 
ammattitutkinto.

VALMA- ammatilliseen 
koulutukseen valmentavaan 
koulutukseen voi hakeutua 
heinäkuun puoleen väliin 
saakka. Toisen asteen yhteis-
haussa Pudasjärven OSAOn 
yksikköön haki ensisijaisesti 
11 opiskelijaa. Tällä hetkellä 
Pudasjärven OSAOn yksikös-
sä opiskelee 155 opiskelijaa ja 
syksyllä aloittavien tutkinto-
jen myötä oppilasmäärä nou-
see noin 185.Taloudellisesti 
vuosi on tappiollinen hevos-
puolen lakkauttamisen takia. 
Keijo Kaukko toi esille yh-
teistyön lisäämisen lukion ja 

kansalaisopiston kanssa. Hän 
kannusti pohtimaan mah-
dollisuutta hyödyntää am-
mattiopiston asuntolatilojen 
hyödyntämistä lukio-opiske-
lijoiden käyttöön. Näin helpo-
tettaisiin opiskelijoille järjes-
tettävää vapaa-ajantoimintaa. 

Oppivelvollisuusiän nos-
tamista koskemaan kaik-
kia alle 18-vuotiaita pidetään 
OSAOn kannalta positiivi-
sena ajatuksena. Toteutues-
saan muutos lisää resurssi-
tarvetta oppilaan ohjaukseen 
ja tukeen. Ongelmana tällä 
hetkellä on se, että vaikka 95 
prosenttia nuorista siirtyy toi-
sen asteen koulutukseen, silti 
joka neljäs oppilas ei valmis-
tu. Ammattiopistojen rahoi-
tus määräytyy suoritettujen 
tutkintojen mukaan. 

Päätettiin ohjeistaa kansa-
laisopistoa selvittämään mah-
dollista yhteistyötä OSAOn 
yksikön kanssa sekä liikun-
tasuunnittelijaa selvittämään 
mahdollisuutta järjestää kou-
lupäivän jälkeistä toimintaa 
ammattiopiston sekä lukion 
opiskelijoille.

Kaupunginhallitus on an-
tanut hyvinvointivaliokun-
nalle tehtäväksi selvittää, 
miten varhaiskasvatukses-
sa on mahdollista toteuttaa 
laadunarviointia. Valiokun-
ta ohjeistaakin varhaiskasva-
tusta selvittämään nykyisin 
käytössä olevan laadunarvi-
oinnin sopivuutta nykyisiin 

säädöksiin, työntekijöiden it-
searviointiin sekä asiakkail-
ta saatuun palautteeseen pei-
laten.

Vs. talous- ja hallintopääl-
likkö Pasi Kemppainen esit-
teli valiokunnalle vuoden 
2018 tilinpäätöksen sekä ker-
toi vuoden 2020 talousarvion 
valmistelusta.

Tapahtumatuottaja Marjut 
Järvinen on kutsunut eri ta-
hoja Pudasjärvi-markkinoil-
le Penkkikahvilaan keskuste-
lemaan kuntalaisten kanssa 
Pudasjärven kehittämisestä. 
Puheenjohtaja kannusti valio-
kunnan jäseniä osallistumaan 
Penkkikahvilaan. 

Keskusteltiin kylille/ky-
läseuroille hankittavista de-
fibrilaattoreista ja päätettiin 
ohjeistaa kyliä/ kyläseuro-
ja selvittämään onko esimer-
kiksi kaupungin maksamaa 
toimintatukea mahdollista 
käyttää laitteen hankintaan. 
Päätettiin ohjeistaa kaupun-
gin johtoryhmää selvittämään 
laitteen hankintaa kaupungin 
julkisiin kiinteistöihin. 

Valiokunnan jäsenille saa-
tettiin tiedoksi huoltajien yh-
teydenotto, jonka aiheena oli 
päiväkodin lasten suojaami-
nen liialta uv-säteilyltä ulkoi-
luaikoina. Todettiin päivähoi-
don ohjeistaneen vanhempia 
asianmukaisesti asiassa.

sointu veivo

Hyvinvointivaliokunnassa esillä 
runsaasti asioita
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PUDASJÄRVEN
KESÄ 2019

Lumpeet - Paavo Ahosen taidetta
2.6. saakka - Taidehuone Pohjantähti

Jyrkkäfestarit
8.6. - Jyrkkäkoski

Kiihdytys- ja testipäivät
8.6. alkaen - Ilmailukeskus

Pohjantähti Games -yleisurheilukisat
20.6. - Suojalinnan urheilukenttä

Iso-Syöte Mäkiajot
21.6. - Iso-Syöte

Purjelennon kerholuokan SM-kisat
23.-29.6. - Ilmailukeskus

Open Stage Pudasjärvi
26.6. - Torialue

Iijokisoutu
2.-6.7. - Taivalkosken Saijasta 
Pudasjärven Kipinään

Pudasjärven Markkinat
5.-6.7. - Torialue

Jalkapallon Heinäturnaus
5.-6.7. - Suojalinnan kenttä

Kotiseutuviikko
13.-21.7. - Kotiseutumuseo

MP-Huippuajot
19.-21.7. - Iso-Syöte

Kotiseutujuhla
21.7. - Kotiseutumuseo

Kesäpilikin MM-kisat
22.-28.7. - Havulan ranta

Popeda Pudiksella
3.8. Rajamaan ranta

Syöte MTB
3.8. - Iso-Syöte ja sen ympäristö

Korkokenkäkukkamekkosuohiihto
10.8. - Ranuantie 2616

Meidän Pudasjärvi
29.8. - Koko kaupunki

Venetsialaiset
31.8. - Jyrkkäkoski

Syysmarkkinat
Syyskuu - OSAO Pudasjärvi

Huippukymppi & 
Iso-Syöte Classic Trail Run 
28.9. - Iso-Syöte

Seniori-messut
Viikolla 41 - Tarkempaa tietoa elokuussa!

+ pudasjarvi.fi /tapahtumat
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Open Stage Pudasjärvi 
26.6. - Torialue
Kansainvälinen lusikkanäyttely  
6.6-30.7.2019 – Kulttuurikeskus Pohjantähti
Koski Soi  
29.6.2019 Hirvaskosken kartano
Iijokisoutu 
2.-6.7. - Taivalkosken Saijasta 
Pudasjärven Kipinään
Pudasjärven Markkinat 
5.-6.7. - Torialue
Jalkapallon Heinäturnaus 
5.-6.7. - Suojalinnan kenttä
Kiihdytys- ja testipäivät  
6.7.2019 - Ilmailukeskus
Kesäteatteri: Kahen akan loukussa  
12-21.7.2019 – Koskenhovi

Kotiseutuviikko 
13.-21.7. - Kotiseutumuseo
MP-Huippuajot 
19.-21.7. - Iso-Syöte
Kotiseutujuhla 
21.7. - Kotiseutumuseo
Kesäpilikin MM-kisat 
22.-28.7. - Havulan ranta
Popeda Pudiksella 
3.8. Rajamaan ranta
Syöte MTB 
3.8. - Iso-Syöte ja sen ympäristö
Korkokenkäkukkamekkosuohiihto 
10.8. - Ranuantie 2616
Panuman Kalakunkkukisa  
10.8.2019 – Panuma
Vattumarkkinat  
17-18.8.2019 - Sarakylän koulu

Meidän Pudasjärvi 
29.8. - Koko kaupunki
Venetsialaiset 
31.8. - Jyrkkäkoski
Syysmarkkinat 
Syyskuu - OSAO Pudasjärvi
Huippukymppi & 
Iso-Syöte Classic Trail Run 
28.9. - Iso-Syöte
Seniori-messut 
Viikolla 41 - Tarkempaa tietoa elokuussa!
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Koillis-Golfilla hieno mahdollisuus lajin harrastamiseen
Vietämme kesäisin aikaa 
Pintamolla kesämökillä. Jo 
yli kaksikymmentä vuot-
ta sitten lähdin ensimmäis-
tä kertaa Koillis-Golfiin sis-
koni innoittamana. Kynnys 
mennä opettelemaan uutta 
lajia Koillis-Golfiin oli ma-
tala, sillä siellä ei tarvittu 
silloin eikä vieläkään Green 
Gard –korttia eikä kukaan 
nipottanut pukeutumisesta. 

Koillis-Golfissa on tila-
va harjoittelualue, jossa on 
kaikki tarpeellinen lajin pe-
rusohjauksen onnistumi-
seen. Väylät ovat helpot la-
jiin tutustumista varten ja 
griineillä on tilaa puttaa-
miseen. Rangella on leveyt-
tä ja pituutta harjoitteluun 
ja paljon on palloja pellolle 
lyöty näiden 20 vuoden ai-

kana.
Jos vain sää on sallinut, 

olemme pitäneet perintei-
sen juhannuskisan Koil-
lis-Golfissa ja nauttineet 
pienen kentän tuomasta 
idyllistä ja siitä, että aikaa 
ei mene kuin muutama tun-
ti. Nyt ihmettelimme, missä 
kaikki muut pelaajat olivat? 
Tulkaa ihmeessä tutustu-
maan paikkaan, jossa pää-
set helposti lajiin sisään. Pe-
laaminen onnistuu kaiken 
ikäisten kanssa ja täällä saat 
tarvittavat välineet käyttöö-
si harjoittelua ja kierrosta 
varten.

Moni lukija varmaan har-
rastaa hiihtoa talvea ja saat-
taa olla sitä mieltä, että golf-
faaminen on kallista. Yhden 
suksen hinnalla saat hyvän 

Juhannuskisassa 2019 
nautittiin pienen kentän 

idyllistä.

perusohjauksen lajiin, jonka 
parissa voit viettää seuraa-
vat vuodet. Toisen suksen 
hinnalla saat koko kesäk-
si pelioikeuden ja saat pe-
lata niin paljon kuin halu-
at. Sauvan ja pipon hinnalla 
saat käytetyt välineet Koil-
lis-Golfista. Käsineiden ja 
voiteiden hinnalla voit suo-
rittaa Green Gard –kortin, 
jolloin saat mahdollisuuden 
pelata myös virallisilla ken-
tillä. Hiihtopuvun hinnan 
voit säästää talviharjoitte-
luun simulaattorissa, jolloin 
kehityt tässä mielenkiintoi-
sessa lajissa nopeammin.

Jos laji ei sinulle ole tut-
tu, mene ihmeessä tutus-
tumaan ja ota ystäviä mu-
kaan. Tämä on harrastus, 
joka yhdistää niin nuoret 

kuin vanhat.

Anne Kalander, oulu

Ps. Elämäni ensimmäisen Hole 
In One (yhdellä lyönnillä sisään 
reikään) tein Koillis-Golfissa 
vuonna 2008 väylällä 5, nykyi-
nen 4. Sen jälkeen niitä on tullut 
kolme lisää, mutta tämä ensim-
mäinen oli niistä ehdottomasti 
mieleenpainuvin. 

Koillis-Golfin yrittäjä Pekka Kinnusen mukaan 
kenttä on avoinna kesäaikana keskiviikkoisin ja 
lauantai-sunnuntaina kello 10-21. Muina päivinä 
hoidetaan kenttää muun muassa sadettamalla. 

-Lähitulevaisuudessa on suunnitteilla aika ajoin 
pysähdyksissä olleen toiminnan elvyttämistä muun 
muassa peruskursseja pitämällä, että saataisiin uu-
sia alan harrastajia mukaan, toteaa Kinnunen. 

Kenttä käytössä

menneisyyden tunteminen kasvattaa ymmärrystä
Menneisyyden tunteminen 
kasvattaa ymmärrystä mo-
neen asiaan, toi julki eräs 
Karhupajan nuori vierail-
lessamme Pudasjärven mu-
seoalueella. Museon perus-
tamisesta, rakennuksista ja 
niiden tarkoituksista, esi-
neistä ja menneen ajan käy-
tänteistä ja elämästä saatiin 
elävä käsitys ja tunnelma 
esittelijä Pauliina Majavan 
mainion kerronnan avul-
la. Viljamakasiinin aseet ja 
muut metsästykseen liitty-
vät esineet samoin kuin pet-
tuleivät, yhteiset ruokaku-
pit, ispinäkeitto, rahapulkka 
ja muut nykyajan ihmisil-
le oudot jutut herättivät kat-

selijoiden ja kuuntelijoiden 
mielissä monenlaisia ajatuk-
sia ja kysymyksiä. Oravan 
tainnuttamisastalo taisi olla 
jokaiselle tuntematon asia.

Niemelän pirtissä nuoril-
le selkiintyi entisajan lämmi-
tys- valaistus-, työnteko- ja 
iltapuhdeasiat. Vanhemman 
ajan asukkaiden vastahan-
kaisuus pirttiin rakennettua 
uunia kohtaan, savuinen si-
säilma/kattoluukun teh-
tävä, valaistuksena toimi-
vien päreiden vahtiminen, 
”naisten karsina”-alue, elä-
mänluukun merkitys ja sa-
lin erityisluontoinen käyttö-
tarkoitus tulivat näppärästi 
tutuiksi. Metsämuseoon tu-

tustuminen maalasi hyvän 
kuvan raskaasta fyysistä ja 
psyykkistä kuntoa vaativas-
ta elannon hankkimisesta.

Museovierailu ei ole aino-
astaan vanhojen arvokkai-
den esineiden katselemista, 
se on avartavaa sukeltamista 
niille elonkehän jalanjäljille, 
joista olemme monien koke-
musten ja kokeilujen jälkeen 
saavuttaneet tämän päivän 
elämisen mallin sekä kyvyt 
ja ymmärryksen suunnata 
tulevaisuutta kohti.

sointu veivo

Joni, Sointu, Pauliina ja Juho vauveli sylissään museon Niemelän pirtissä.

Kesäteatterissa ollaan kahen akan loukussa
Pudasjärven Näyttämön 
nauruhermoja kutkutta-
va Kahen akan loukussa 
-näytelmä kertoo vastavi-
hityn parin, Veijon ja Tuuli-
an, avioliiton alkumetreistä, 
yhden näkökulman anopin 
ja miniän suhteen vaikutuk-
sista perhesuhteisiin, vierai-
den naisten kotikynnykselle 
ilmaantumisen ikävyydes-
tä sekä yhdenlaisen, kohta-
laisen luovan ratkaisume-
netelmän suhdesolmujen 
avaamiseen. Kaikkea tätä 
setvitään komedian keinoin 
tänä kesänä Koskenhovilla 
kesäteatterissa.

Näyttämön tuttu sak-
ki harjoitteleekin jo kovaa 
kyytiä Heikki Luoman käsi-
kirjoittamaa komediaa. Kol-
matta kertaa mukana ole-
va Tiina Haapakoski kertoo 
harjoittelun olevan haus-
kaa. 

-Mukavahan tällaista 
huumorinäytelmää on teh-
dä, hän tuumaa. 

Samaa mieltä on myös 
Niina Parviainen, joka naut-
tii eritoten siitä, että saa teh-

dä taas erilaisen roolin. 
Ohjaajana on tällä kertaa 

Alpo Puhakka, joka näh-
dään myös roolissa esiinty-
mislavalla. Hän kertoo ko-
median tekemisen olevan 
toisaalta hauskaa ja toisaal-
ta raskasta. 

-Tulee hyväksyä se, että 
ihmiset, siis katsojat, näke-
vät komiikkaa eri asioissa 
ja tapahtumissa. On tasa-
painoiltava räväkkyyden ja 
hyvän maun rajapinnassa, 
taiteiltava, kuten asia tääl-
läpäin ilmaistaan, hän tuu-
mailee ja jatkaa: ’’Tervetu-
loa katsomaan!’’

Kahen akan loukussa 
-näytelmän ensi-ilta on per-
jantaina 12.7. kello 18, jon-
ka jälkeen on kuusi esitystä 
sunnuntaihin 21.7. saakka. 

Lippuvarauksia otetaan 
jo vastaan. Isompien ryh-
mien ja esimerkiksi yhdis-
tysten, jotka haluavat tarjo-
ta jäsenilleen teatterilipun, 
kannattaakin olla hyvissä 
ajoin yhteyksissä. 

senja latvala 

Näyttämöllä nähdään myös konkareita.

Kuka pyörittää ja ketä? 
Siitä otetaan kesällä Koskenhovilla selvää.

Ensi-ilta pe 12.7 klo 18. 
Muut esitykset: la 13.7. klo 16, su 14.7. klo 16, 
ke 17.7. klo 18, pe 19.7. klo 18, la 20.7. klo 16 ja su 21.7. klo 16. 

Lippuvaraukset: 
044 974 5195, pudasjarvennayttamory@gmail.com
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Riemuylioppilas marja-liisa niemi

Hetekylän elämänmenoa 1950-60-luvuilla
Hetekyläläinen Marja-Liisa 
Niemi o.s. Ahonen pääsi yli-
oppilaaksi 50 vuotta sitten 
Pudasjärven yhteiskoulus-
ta. Hän oli mukana Pudas-
järven lukion päättäjäisissä 
yhdessä vuonna 1969 Pudas-
järven lukiosta valkolakin 
saaneiden eli riemuylioppi-
laiden kanssa. Hän on muis-
tellut kouluaikaansa ja ko-
tikyläänsä Hetekylää, jossa 
elämänmeno oli tuolloin eri-
laista kuin nykyisin. 

Kotini sijaitsi Heteky-
lässä, jossa elämä perus-
tui maanviljelyyn ja met-
sätöihin. Suurtiloja ei ollut, 
enimmäkseen pienviljelijöi-
tä. Kylä oli rakentunut He-
tekyläntien varteen. Vaikka 
kylällä oli sähkövalo, ei sitä 
meidän alueella ollut. Kan-
sakoulun uusi rakennus val-
mistui syksyllä 1957. Menin 
ekaluokalle tuohon uuteen 
hienoon kouluun. Matkaa 
kouluun oli vähän yli neljä 
kilometriä. Vanhalle koulul-
le, joka palveli ennen 1957:ää 
ja jossa mm. vanhempi vel-
jeni kävi aluksi koulua, oli 
matkaa seitsemän kilomet-
riä.

Koulussa oli kolme opet-
tajaa ja luokkia oli seitse-
män. Johtajaopettaja opet-
ti kolmea luokkaa ja muut 
opettajat kahta luokkaa sa-
maan aikaan. Jatkoluokka 
eli kahdeksas luokka suo-
ritettiin Kurenalla ns. kan-

salaiskouluna. Syksyisin oli 
marjanpoimimis- ja peru-
nankaivuuloma, jotka taisi-
vat olla kaksi päivää. Yhtenä 
päivänä kahdessa viikossa 
oli lounaana puolukkapuu-
roa ja näkkileipää. Keväällä 
oli jonkinlainen hiihtoloma. 
Koulu oli kuusipäiväinen 
aina vuoteen 1965. Viisipäi-
väisyyteen siirryttiin ilmei-
sesti syksyllä 1966, sillä kou-
luviikko oli lukioaikana 
muistaakseni viisipäiväinen. 

Uuden koulun alueel-
la oli Backmanin ja Karvo-
sen kauppa. Vanhan koulun 
alueella oli kylän vanhem-
pi osa, jossa oli Osuuskaup-
pa ja Paavolan kauppa. Lää-
kekaappi oli Peltorannassa, 
puhelinkeskus Jurvalan ta-
lossa sekä taksi Raution ta-
lossa. ”Postin Maija” kul-
jetti postia polkupyörällä 
kesät talvet - ja myöhemmin 
1960-luvulla moottoroidulla 
polkupyörällä. Puhelimia oli 
harvassa, lähinnä kaupoissa. 
Ensimmäinen valtion puhe-
lin tuli meidän kyläosuudel-
le 1968 tai 1969.

Kiertävä terveyssisar 
Perheet olivat suurperhei-
tä. Lapset sairastivat rokot ja 
muut tarttuvat taudit, mutta 
ei siihen aikaan lapsia lääkä-
riin viety. Tuberkuloosi oli 
myös vielä aivan tavallinen 
tauti Pudasjärvellä niin kuin 
Pohjois-Suomessa laajem-

minkin. Kiertävä terveyssi-
sar kävi kylässä hoitamas-
sa rokotuksia ja katsomassa 
sairaita. Hammas/suunter-
veys oli huonolla tolalla. Ai-
van yleinen tapa oli ’rippi-
lahjaksi tekarit’. 1960-luvun 
puolivälin jälkeen tuli ham-
maslääkäreitä uusin laittein 
ja näkemyksin myös Pudas-
järvelle. Linja-autoliiken-
ne aamulla Kurenalle ja il-
tapäivällä takaisin, oli kylän 
ainoa yhteys kunnan kes-
kustaan. 1960-luvun lopulla 
alkoi autojakin ilmestyä ky-
län asukkaille

Ympäristöpolitiikkaa 
ja opintotukilaki
Järvien ja soiden ennallis-
tamisella pyritään nykyisin 
korjaaman tuon ajan ympä-
ristöpolitiikan virheitä. Ko-
tini luona oli kaunis ja ka-
laisa järvi. Jossakin joku sen 
ajan viisas oli päättänyt, että 
järvi pitää kuivata, jotta saa-
daan enemmän heinärehua 
eläimille. Talvella syvennet-
tiin järven laskuojaa veden 
poistamiseksi. Kaivuri up-
posi kerran ja lopputulema 
oli märkä mutasuo, jossa jär-
viheinänteko oli erittäin vai-
keaa. Mutaikko toimi kyllä 
erinomaisesti sääskien ela-
tusalustana.  Järven ekosys-
teemi on pilalla, eikä siitä 
tulle koskaan enää järveä, 
vaikka kuinka yritettäisiin.

1960-luvulla elettiin ai-

kaa, jolloin opintotukea ei 
ollut olemassa. Niinpä abi-
vuotena -69 luokanvalvoja 
keskittyi ohjeistamaan mei-
tä, miten saada rahoitusta 
jatko-opintoja varten. Resep-
tiin kuului mm. omat van-
hemmat tai sukulaiset, joilta 
voisi saada lainaa tai laina-
takauksen pankkiin, tai toi-
nen mahdollisuus olisi ottaa 
henkivakuutus, jota vastaan 

Ilmavalokuva Hetekylän koulusta on otettu joko 1956 tai 1957 ja kuvan ottaja on Il-
ma-Foto Lohja. Koulu on aivan uunituore. Rakennusten keskellä näkyy vielä lippu-
tanko, jota ei vielä ole nostettu pystyyn. Pellolla on heiniä kuivumassa haasiossa, 
joita käytettiin silloin ukkokeppien lisäksi. Kuva saatu Matti Vainiolta.

voisi saada lainaa. Maan hal-
litus ja eduskunta päättivät 
kuitenkin auttaa meidät ah-
dingosta säätämällä opinto-
tukilain, joka tuli voimaan 
syksyllä 1969. 

maailman huipulle
Lapsuuttamme sävytti so-
danjälkeinen pula ja köy-
hyyskin. Noista vuosis-
ta maamme on noussut 

maailman huipulle hy-
vän koulutuksen ja osaami-
sen kehittämisen sekä kor-
venraivaajahengen myötä. 
Onnellisuudessakin olem-
me maailman ykkösiä. Me 
riemuylioppilaat olemme 
omalta osaltamme vieneet 
maamme hurjaa myönteistä 
kehitystä eteenpäin koulum-
me, opettajiemme ja toistem-
me antamin eväin.

Helle toi lämpöä lasten päiväleirille

Pudasjärven kaupungin 
päiväleirien kolmas viik-
ko oli helteinen, mutta vali-
tuksia lämmöstä ei ohjaaji-
en korviin ole kantautunut. 
Olemme huolehtineet nes-
teytyksestä vesipulloilla 
ja suojautuneet auringolta 
huolellisesti. 

Maanantain aamupäi-
vän vietimme liikuntahallil-
la tutustuen ja leikkien uusia 
leikkejä, joita uudet kesä-

Liikennepuistossa leiriläi-
set ajoivat innoissaan eri-
laisilla autoilla ja mopoil-
la. 

Marja-Leena Tykkyläinen ohjasi lapsille piirtämistä ulkona.

Pietarilan lähiliikuntapuistossa oli mahdollisuudet 
monipuoliseen toimintaan. 

työntekijät tuovat tullessaan. 
Ruokailun jälkeen siirryim-
me Ritolantien puistoon, 
jossa osa ohjaajista voitti 
pelkonsa pelottavaa hämä-
häkkikeinua kohtaan. Lap-
set pelasivat helteestä huoli-
matta reippaina jalkapalloa. 
Merirosvolaiva oli myös lei-
riläisten mieleen. 

Tiistaina menimme lii-
kennepuistoon. Ei niin miel-
lyttäviä kavereita, hyttysiä, 
oli riittämiin, mutta se ei las-
ten menoa haitannut. Leiri-
läiset ajoivat innoissaan eri-

laisilla autoilla ja mopoilla. 
Osa haki itselleen myös ajo-
kortin. Iltapäivällä koriste-
limme kangaskassit ja avain-
nauhat kangastusseilla. 

Keskiviikkona saimme 
ohjausta Pudasjärven kult-
tuuritoimesta, kun Mar-
ja-Leena Tykkyläinen tuli 
jälleen opettamaan lapsil-
le kankaanpainantaa, tällä 
kertaa luonnonmateriaalilla, 
lehdillä. Myös teippiä käy-
tettiin kankaanpainannas-
sa. Lapset, jotka eivät viime 
keskiviikkona olleet paikal-

la, saivat tehdä viime viikon 
kankaanpainantaa. Iltapäi-
vän vietimme ulkona naut-
tien hyvästä säästä.

Torstaina meillä oli spe-
siaaliohjelmaa, kun lähdim-
me pyöräillen viettämään 
päivää Hilturantaan. Lap-
set pääsivät uimaan ja sau-

nomaan heti saavuttuam-
me paikalle, jonka jälkeen 
oli lounaan aika. Jälkiruo-
kana nautimme mehujäät. 
Iltapäivällä sai käydä vielä 
uimassa, ja lapset olivat in-
noissaan, kun saivat pyöräil-
lä ympäri pihaa.  

Viikko kolme oli yhtä 

päivää vajaa perjantain ol-
lessa keskikesän juhla. Ensi 
viikolla vietämme viimeistä 
päiväleiritoiminnan viikkoa. 
Luvassa on varmasti leiri-
läisten odottama matka Tie-
tomaahan. 

Annika Paavola
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299,-

TERVETULOA!

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

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

UUSI ISO PERHEMARKET AVATTU!

159,-
iso puutarha- 
tuoli pisara 
pehmusteella
valkoinen ja musta

179,-

349,-

990,-

249,-

upo jää- 
pakastiNkaappi rF 1601
leveys 60 cm, korkeus 185 cm

399,-

399,-
399,-

249,-

sawo
torNi 
sauNaN kiuas 
6 kw

john Deere
sauvaohjattava 
leikkuri z3354 hydrostaatti

2990,-

4250,-

29,95

jeremias
sauNaN  
piippupaketti eco
Ø 115 mm rst, 
1,5m eriste
koko pituus 2,5m

sigma
sähköperä-
moottori 28 lb

Biolan
erotteleva 
kuivikekäymälä

Biolan eco  
kompostori
230 l

airam
Gool 24 leco
kylmälaukku
12v/ 230v

199,-

799,-

4120,-

0,99
pkt

jonsered
etuleikkuri Fr2216
hydrostaatti

mustang  
iso sähkö- 
savustiNkaappi

terassilämmitiN 13kw
11 kg kaasupullolle

merano
terassikalusteryhmä 
pehmusteilla
2 kpl sohvatuoli + sohva + pöytä

slim
sähköavusteiNeN 
polkupyörä

119,-

79,-scanheat
kaasulämmitiN  
1,3 - 4,1 kw
11 kg kaasupullolle

mustang
iso tulisija pallo 
84 cm

opal
laDattava 
retkisuihku

79,-

prego 
iso sähköGrilli
2000 W

john Deere
puutarhatraktori x126 
hydrostaatti

hk:n poprilli 
Grillimakkara 400 g

TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

hondan
perämoottori 
2,3 hp

139,-
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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

Palveluhakemisto

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 lAKi- JA vAKuuTusPAlveluA

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/

KellosePÄnliiKe

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!

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

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!

AvAin- JA luKKoPAlveluT

JÄTeHuolTo

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
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10 96100 Rovaniemi. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATsAsTus- JA ReKisTeRÖinTiPAlveluT

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 

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)

leiRinTÄAlue, mAJoiTusTA

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

uudis-
rakentaminen

korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

RAKenTAminen, RemonTiT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

eRiKois-
HAmmAsTeKniKKo
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MYYDÄÄN

TAKsi

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

vAKuuTus- JA 
PAnKKiPAlveluA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAinoPAlveluT

Ota yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka 010 257 1925
Graber Soile 010 257 1939
Semin Tiina 010 257 1910

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

vuoKRATAAn KiinTeisTÖJÄ

VUOKRATTAVANA

Tupakeittiö + 2 mh + sau-
na + pesuhuone + autotal-
li. Vuokra 608€ + sähkö ja 
vesi kulutuksen mukaan.
Sähkölämmitys, jonka 
vuokralainen maksaa ku-
lutussähkön yhteydessä. 
Asunnossa tulisija, jonka 
käyttöön seurakunnalta 
mahdollisuus ostaa puuta.
Kuvia kohteesta www.tori.
fi vuokrausilmoituksessa 
ja lisätietoja Timo Niska-
nen P. 040 687 2144 tai 
timo.niskanen@evl.fi.

VUOKRALLE TARJOTAAN  
PUDASJÄRVEN  
SEURAKUNNAN 

LIEPEEN PAPPILAN
 TOISEN PÄÄN  
ASUNTO 78 M2. 

Lasikuitupalju, pituus 110, 
leveys 87, syvyys 30 cm. Luja-
rakenteinen. 50 €. P. 044 582 
2015.

Uusi lasinen saunan ovi kar-
meineen, tehtaan paketissa, 
50 €. P. 0400 765 383.

Liikenteestä poistettu, sähköis-
tetty 4-hengen asuntovaunu. 
Hintapyyntö 500 €. P. 040 587 
8812.

Lämpöikkuna, sisältää säle-
kaihtimen koko 110x130 cm, 
saa noutaa, ei maksua. P. 0400 
326 931.

Kirjahyllykkö pieneen tilaan, 
esim. koululaiselle, koivuvii-
lutettu, tukeva, koko K152, 
L42,5, S35 cm. Kolme hyllyta-
soa, 4 laatikkoa. 40 €, p.  040 
570 8718.

Vähän ajetut pakettiauton 
kesärenkaat, 3 kpl. Koko 
195x60x15. P. 040 912 7016.

VUOKRATAAN
Halutaan vuokrata yksiö/kak-
sio Kurenalta. P. 040 252 2441.

OSTETAAN

Pressutalli tai tallipaikka au-
tolle Toritien läheisyydestä Pu-
dasjärvellä. P. 040 509 9958.

maailman pisin soolokeikka kirjastossa
Olen harrastanut laulujen 
tekoa omaksi ilokseni 29 
vuotta. Olen nimennyt mu-
siikkityylini melankolisek-
si ilofolkiksi, jossa laulun ai-
heina on pääasiassa elämä, 
luonto ja kotipitäjä. Noin vii-
si vuotta sitten päätin esittää 
muutamia lauluja julkisesti 
kirjastossa. Kokemus oli it-
selleni varsin mukava ja siitä 
lähti ajatus ”ulkoiluttaa pöy-
tälaatikkopölyttyneitä lau-
luja” uudemmankin kerran. 
Olen tämän jälkeen loma-
aikoinani soitellut kirjastos-
sa silloin tällöin pieniä keik-
koja.

Tämän vuoden kesä-

lomalle kypsyttelin päh-
kähullua ajatusta soittaa 
”maailman pisimmän soo-
lokeikan”. Bruce Springs-
teen soitti Helsingissä vuon-
na 2012 uransa pisimmän 
keikan, joka kesti yhteensä 
4 tuntia 37 minuuttia. Ajat-
telin laittaa minuutilla pa-
remmaksi tai ainakin pidem-
mäksi. Siitä ajatus sitten lähti 
ja pähkähullu ajatus tulee to-
deksi. ”Maailman pisin soo-
lokeikka” alkaa kirjastossa 
4.7. kello 11 ja päättyy kello 
15.38. Vajaan viiden tunnin 
aikana kuulet noin sata ihan 
itse tekemääni laulua ja sa-
malla voit katsella enimmäk-

seen Pudasjärveltä ottamiani 
luontovalokuvia. Esiintyvil-
le kulttuurinharrastajille on 
aina mukava, jos paikalla on 

vähän yleisöäkin. 

marko ”marko” väyrynen
melankolinen ilofolkkaaja

näin syntyi 
”Juha-porotilallisen elämää” dokumentti
Taivalkoskella 6.7. ensi-il-
tansa saava ”Juha” on syn-
tynyt kahden korkeakoulun 
yhteistyön tuloksena. Kan-
sainvälisen ryhmän tuotta-
ma dokumentti on pääasias-
sa henkilökuva mutta isona 
teemana on myös ilmaston-
muutos, joka putkahtaa elo-
kuvassa vähän väliä esiin.

Poromies Juha Virkkunen 
heittää tuhkaa puhtaalle lu-
melle. On maaliskuun nel-
jästoista 2018 ja Iso-Syötteel-
lä kevät on jo pitkällä. Päivän 
päätteeksi Virkkunen tuo 
vieraansa katsomaan han-
kea. Ero mustuneen ja valke-
an lumen välillä on huikea. 
Lumi on sulanut mustas-
ta kohtaa jopa viisi senttiä. 
Puhdas hanki taas ei ole su-
lanut melkein ollenkaan. 

-Täällä meidän seudul-
la tuhkalla, hiekalla tai kal-
killa on joudutettu lumen 
sulamista maatalouden tar-
peisiin. Se oli minun lapsuu-
dessani tuiki tavallista, Virk-
kunen selventää. 

Vuoden päästä Ou-
lun ammattikorkeakoulus-
sa (Oamk) kansainvälinen 
ryhmä opiskelijoita pakka-
si kameroita, mikkejä, kol-
mijalkoja, linssejä ja ku-
vauskopteri ja suuntasivat 
kalustoineen Taivalkoskea 
kohti. Ryhmään kuuluu suo-
malaisia media-alan opiske-
lijoita Oamkista sekä saksa-
laisia audio-visuaalisen alan 
opiskelijoita stuttgartilaises-
ta Hochschule der Medienis-
tä (HdM). 

Ryhmä teki dokumentin 
Juha Virkkusesta, joka isän-
nöi noin 200 vuotta vanhaa 
kotitilaansa Taivalkoskella. 
Siellä miekkonen muun mu-
assa kasvattaa poroja, hoitaa 
metsiä, esittelee tilallaan tiu-
haan vieraileville turisteille 
poroja ja kertoo sukutilansa 
ja alueen historiasta.  

ideasta käytäntöön
Dokumentin teko läh-
ti liikkeelle stuttgartilai-
sen HdM:n professori Katja 
Schmidin aloitteesta. Schmid 
sai idean dokumentin teol-
le tavattuaan Virkkusen en-
simmäisen kerran maalis-
kuussa 2018. 

Vierailu Iso-Syötteelle oli 
osa Oulun yliopiston kan-
sainvälistä viikkoa, johon 
osallistui opettajia ympäri 
Eurooppaa. 

-Ällistyin Virkkusen per-
soonasta, paikallistietämyk-
sestään ja tavasta, jolla hän 
osasi kertoa ilmastonmuu-
toksen vaikutuksista alu-
eensa elämään ja talouteen, 
Schmid muistelee. 

Schmid ehdotti poronkas-
vattajalle dokumentin tekoa. 
Hetken asiaa mietittyään 
Virkunen suostui.

-Etukäteen ei osannut 
suunnitella mitään, kun ku-
vittelin, että kyse on taval-
lisesta porotilavierailusta ja 
sen kuvaamisesta. Vasta kun 
kuvausryhmä saapui pai-
kalle, selvisi kuinka laajas-
ta projektista tässä on kysy-
mys, poromies muistelee.  

Töitähän se teetti
Huhtikuun 20. päivänä kan-
sainvälinen kuvausryhmä 
saapui Virkkusen tilalle Tai-
valkoskelle.  Seuraavat yksi-
toista päivää heidän oli mää-
rä kuvata poromiehen arkea. 
Vaikka kevät oli jo pitkäl-
lä, pakkaset muodostivat 
opiskelijoille haasteen. Use-
at tunnit yhtäjaksoista ka-
meran käsittelyä ulkosalla 
veivät veronsa, ja he olivat 
iltaisin rättiväsyneitä. Tari-
nan sivuosaa esittävät porot 
toivat kuvausaikoihin yllät-
täviä muutoksia, kun lunta 
oli tullut niin paljon, että ne 
kävelivät aitauksesta ulos ja 
suuntasivat metsään. 

-Se, mitä maastossa otet-

tiin poroista kuvaa, oli ihan 
aitoa ja porojen itsensä 
suunnittelemaa, Virkkunen 
naurahtaa.

-Töitähän elokuva teetti, 
ja se häiritsi minun työaikaa 
ihan kiitettävästi, mutta toi-
von sen antavan syttöä pai-
kalliselle matkailulle, Virk-
kunen summaa. 

Noin 30 minuutin doku-
mentti saa ensi-iltansa hei-
näkuussa sekä Stuttgartis-
sa että Taivalkoskella. Myös 
dokumentin päähenkilö 
Juha Virkkunen tulee Tai-
valkosken ensi-iltaan, joka 
nähdään Päätalo-viikol-
la lauantaina 6.7. Esitys on 
yleisölle maksuton. 

sami Aspelund

Kuvausryhmä sekä Virkkusen pariskunta. Ylärivi va-
semmalta: Khaschajar Mahdavi, Katja Schmid, Antti-
jussi Ripaoja, Arne Kasten ja Rafael Simman. Alarivi 
vasemmalta: Clarissa Danner, Ines Eismann, Arja Virk-
kunen, Juha Virkkunen ja Matvey Fridman.          

Yhteydenpito saksalaisten ja suomalaisten opiskelijoi-
den välillä hoitui pääasiassa Skypen kautta.

Aktiiviporonmiehenä toimiva Juha Virkkunen on hoita-
nut poroja lapsuudestaan asti. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kaut-
ta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 
22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksulli-
nen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

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!

Purjelennon kerholuokan Sm-kisat su-la 23.6.-29.6. Pudasjärven ilmailu-
keskus, Lentäjäntie 49, Pudasjärvi.
Open Stage Pudasjärvi ke 26.6. klo 16, Pudasjärven Tori, Puistotie 2.
Iijokisoutu ti-la 2.7.-6.7. Iijoki Taivalkosken Saijasta Pudasjärven Kipinään, 
Saijantie 8, Taivalkoski.
Pudasjärven markkinat pe-la 5.-6.7. Pudasjärven Tori, Puistotie 2.
Jyrkkäkosken markkina tanssit la 5.7. klo 21-01, Jarkko Honkanen & Tai-
ga, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Tanssit Sarapirtillä  la 6.7. klo 21-01, Teuvo Vuoti & Captain, os. Sarakyläntie 
4661.
Tanssit Sarapirtillä  la 13.7. klo 21-01, Sari Turpeinen & Hannu Viitalan yh-
tye, os. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Sarapirtillä  la 20.7. klo 21-01, Trio Pataässä, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 20.7. klo 21-01, Sarmas, Jyrkkäkosken huvialue, Ry-
tilammentie 78. 
Kiihdytyspäivä la 20.7. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Peräkärrykirppis la 20.7. Ervasti kyläkaupan piha, Puolangantie 1099, Pu-
dasjärvi.
Tanssit Sarapirtillä ke 31.7. klo 21-01, Merja Juutinen ja Jari Väliaho os. 
Sarakyläntie 4661.
Tanssit Sarapirtillä la 27.7. klo 21-01,  TUOVILAT os. Sarakyläntie 4661
Tanssit Sarapirtillä ke 31.7. klo 21-01, Merja Juutinen ja Jari Väliaho os. 
Sarakyläntie 4661.
Tanssit Sarapirtillä pe 2.8.  Leila Riihijärvi Trio os. Sarakyläntie 4661.
Kiihdytyspäivä la 3.8. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Jyrkkäkosken tanssit la 10.. klo 21-01, Heikki Koskelo & Taivaankaari, Jyrk-
käkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
no speed limit -huippunopeuden mittaus la 17.8. klo 8.00, Pudasjärven 
Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Tanssit Sarapirtillä la 17.8.  Trio Tukkijätkät, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 17.8. klo 21-01, Armi Tenkula & Afrikan Tähti, Jyrk-
käkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
vattumarkkinat la-su 17.8.-18.8. Sarakylä koulu, Sarakyläntie 5426, Pudas-
järvi.
nuorten venetsialaiset pe 30.8. klo 21-01, Jyrkkäkosken huvialue, Rytila-
mmentie 78. 
Tanssit Sarapirtillä la 31.8.  Martti Timonen trio os. Sarakyläntie 4661.
venetsialaiset la 31.8. klo 21-02, Tukkijätkät, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilam-
mentie 78. 

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

KESÄAJAN 2019  KUTSUJOUKKOLIIKENNE
PERJANTAISIN (2.8.2019 saakka)

Kouva – Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Metsälä – 
Pärjänsuo – Livo –alueilta käynti Pudasjärvellä. 

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

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä 
klo 18.00 mennessä

Koskenhovilla su 30.6.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789, 93140 Kipinä
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

la 29.6. klo 21.00-01.00

Tervetuloa!
LIPUT 15 €, käteismaksu

Tanssittaa 
MARI YLIKÄRPPÄ  
JA ESA MATHLIN

(Pintamontie 321).
La 29.6. klo 21.00–01.00

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
c-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.S. su 7.7. Afrikan tähti & Armi Tenkula, 
la 20.7. Arja Havakka

Trio 
Tuoviloiden

TahdiTTamana

Maksu paikan päällä tai tilille FI83 536004 200481 29.
Ilmoittautuminen mahd. erityisruokavalioineen 14.7. 
mennessä tekstiviestillä 0400 387 671 Vesa Holmström, 

0400 183 955 Kauko Virrankari tai  
www.anderswikstrominsukuseura.com  

yhteydenottolomakkeen kautta.

klo 14.00 kunniakäynti sankarihaudalla, 
minkä jälkeen lounas ja vuosikokous sekä 

kahvi seurakuntatalolla. 

H

S

ANDERS WIKSTRöMIN 
SUKUSEURA RY:N 

VUOSIKOKOUS JA  
SUKUTAPAAMINEN  
su 21.7.2019 Seurakuntatalo, 

Kirkkotie 7, Taivalkoski 

Lounas ja kahvi 10 €, alle 15 v. ilmaiseksi.

Tervetuloa! Hallitus

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Uudet aukioloajat 1.7. alkaen:

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

• Ma-Ti  klo 13.00-22.00 • Ke klo 13.00-02.00 
• To klo 13.00-22.00 • Pe- La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-22.00 

Tervetuloa!

Lauantaina 29.6.

Lippu 12 € sis. ep.

Pe 28.6.

Wintti ja karaoke  5 €

KARAOKE 
jA

WINTTI
5 €

Tanssittaa

LaPaSet

Jalkapallokoulu on 
Suojalinnalla 

joka päivä klo 11-13.
Jalkapallokoulu on

 ilmainen.
Ilmoittautumiset: 

fckurenpojat@hotmail.com

Hippo-jalkapallokoulu 
4-12- vuotiaille

ma-pe 8.-12.7.
 (2007 ja myöh. syntyneet)

KUUSAMON MUIKKUA
MA 1.7.

PUDASJÄRVEN TORILLA KLO 11-12.
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

Tutut, turvalliset, parhaina palkitut

Väinö Kuivalainen Hunajatupa
www.hunajatupa.fi    p. 0400 576 745

Kelivaraus.

Taivalkosken torilla 
ke 3.7. klo 8-16. 

Mukana Inkivääri hunajatuote, pihkavoide ja  
pikkuerä Uudensadon hunajaa.

Hunajatuvan hunajat
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KUULUTUs
Valtuusto on kokouksessaan 13.6.2019 hyväksynyt 
Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutoksen 
kortteleihin 12 ja 14 sekä  niihin liittyvään vihera-
lueeseen. 

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 26.6.2019 alkaen 
kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä in-
ternetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärvi 24.6.2019 
Kaupunginhallitus 

pudasjarvi.fi

Paltamon kesäteatterin esitykset osin 
pudasjärveläisnuorten voimin
Paltamon kesäteatterin har-
rastajanäyttelijäporukka sai 
vahvistusta pudasjärveläi-
sistä nuorista. Elina Harju, 
Emmi Pikkuaho, Essi Pätsi ja 
Rasmus Kemppainen näytte-
levät 26.6.-14.7. esitettäväs-
sä laituri-näytelmässä. Nuo-
ret ovat olleet mukana Sami 
Sainion vetämässä teatteri-
kerhossa Pudasjärvellä, ja sitä 
kautta Laituri-näytelmän oh-

jaaja on saanut heidät mu-
kaan Paltamon kesäteatteriin.

Kirjailija, näyttelijä Tuo-
mo Kemppainen ja ohjaaja 
Sami Sainio ovat molemmat 
paltamolaislähtöisiä teatte-
rin ammattilaisia. Kesäteatte-
rinäytelmäksi valittu Laituri 
kertoo yhden perheen selviy-
tymistarinan 1980-luvulta ny-
kypäivään. Kirjailijan mu-
kaan näytelmän teemana 

Pudasjärveläisnuoret Rasmus Kemppainen, Elina Har-
ju, Essi Pätsi ja Emmi Pikkuaho näyttelevät Paltamon 
kesäteatterissa. 

Hullu-Jussin sukua edustavat Kaarina Huusko, Tiina 
Korhonen ja Elina Harju vahvoissa rooleissa.

FC Kurenpoikien junioritoi-
minta jatkuu vilkkaana. Pii-
risarjaan osallistuvista jouk-
kueista kaksi nuorinta olivat 
uusien peliasujen tarpeessa. 
P9- joukkue sai uudet punai-
set kotiasut, ja P11 oli viera-
sasujen tarpeessa. Paikalli-
sista yrityksistä Pudasjärven 
Kehitys Oy, Taksi Hannu 
Aarni, Lounasravintola Me-
rita, Kiinteistöhuolto Riekki, 
Pudasjärven Kirjakauppa, 
Kontio Oy, Neste Pudasjärvi 
ja Pudasjärven Osuuspank-
ki lähtivät tukemaan junio-
rityötä. 

Yrittäjien edustajat oli-
vat luovuttamassa peliasuja 

uudet peliasut yritysten tuella

joukkueiden pelaajille Suoja-
linnalla 11.6. Yrittäjien spon-
soroimana myös kaksi nuo-
rinta piirisarjatoiminnassa 

mukana olevaa joukkuetta 
saavat esiintyä pelikentillä 
upouusissa asuissa. 

Kurenpojat kiittää!

Teija niemellä

Harrastuksena piirtäminen ja kirjoittaminen
Kirjoittamisen ja piirtämisen 
harrastajataiteilijalla Anna-
Riikka Huhdalla on kuva-
taidenäyttely heinä-elokuun 
ajan Pudasjärven kirjastossa. 
Esillä on 30 pastellisävyis-
tä teosta. Näyttelyn avajai-
set ovat tiistaina 2.7. kello 12, 
jonne Anna-Riikka toivottaa 
kaikki tervetulleeksi. 

Harrastetaitelija kertoo jo 
lapsena piirtäneensä paljon 
lyijykynällä ja maalanneen-
sa vesiväreillä.

- Käytä luovuutta, kun si-
nulla on lahjoja siihen, opet-
taja sanoi peruskoulussa 
kehuen tunneilla Huhdan 
piirustuksia. Palaute kasvat-
ti rohkeutta.

-Myöhemmin piirtämi-
nen alkoi kiinnostamaan 
enemmän. Piirtelin ja kirjoi-
tin päiväkirjaani, mutta en 
uskaltanut näyttää piirrok-
siani ja kirjoituksiani. Pienin 

askelin rohkeuteni on alka-
nut kasvaa. Aikuisena olen 
kirjoittanut mietelmiä ja 
asiakirjoituksia. Olen piirtä-
nyt talvi- ja kesäaiheisia piir-
roksia. Piirtäminen vie aja-
tukset pois tästä arjesta. Kun 
annan luovuudelle tilaa, niin 
huomaan ajan kuluvan no-
peasti, kertoo Huhta. 

Huhdalta on pyydetty 

Suomen lapinkoirat ”Rak-
kautta ilmassa”.

ovat yksinäisyys, yksinolo, 
pärjäämättömyys ja selviy-
tymiskeinoina vastuunotto 
omasta elämästään ja pyrki-
mys moninaisilla tavoilla ka-
ristaa menneisyyden paino-
lasti.

Laituri on elämänmakui-
nen komedia kaikessa inhi-
millisessä traagisuudessaan-

kin. Ohjaajan mukaan katsoja 
voi pohtia, mikä estää mei-
tä olemasta parhaita ilmenty-
miä itsestämme. Näytelmän 
tuotanto harjoittelu on tehty 
tehokkaasti, ammattilaistah-
dissa. Näytelmän ensi-ilta oli 
keskiviikkona 26.6., josta esi-
tykset jatkuvat 14.7. saakka. 

Anna-Riikka Huhta julkaisi kirjastossa omakustanne-
kirjan joulukuussa 2017. 

piirroksia sosiaalisen medi-
an kautta ja hän kertoo ole-
van rikkaus tutustua erilai-
siin ihmisiin instagramin 

kautta. Mukana myös en-
nestään aivan tuntematto-
mia ihmisiä. HT
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Kaikki, mitä 
suomalainen 
iho kaipaa.

*) Lue voidevinkit: perusvoide.fi | itsehoitoapteekki.fi

Luotettavat ja monikäyttöiset* 
perusvoiteet koko perheen 

ihonhoitoon. 

11
/2
01
8

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

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 
27.6.-6.7.2019.

      /200g
(norm. 11,59 € 

/200g)

9,00 €

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.

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.

OMA MÖKKI
REITTIEN VARRELLA

Oma lomakotitontti 
odottaa Syötteen 
Luokkavaarassa!
Syötteellä tunturialueen 

vaarametsät kutsuvat 
sinut liikkumaan 

luonnonrauhaan kaikkina 
vuodenaikoina.

Lue lisää ja varaa omasi:
pudasjarvi.fi /luokkavaara

Kruunaa kesäruoka 
grillissä Mitä vaan voi grillata

-11%
Plussa-kortilla

TARJOUKSET VOIMASSA TO-sU 27.-30.6. ELLEI TOISIN MAINITA

ATRIA PERhETILAN 
kanan sisäfileeT
450-600 g (8,32-11,09/kg)

499

 
kirsikkaTOmaaTTi
250 g (3,00/kg) sUOmi

150

SNELLMAN 
all naTUral  
makUgrilli- 
makkaraT
230 g (11,96/kg) 

550

   
nekTariini
1 kg, iTalia

129
rsrs

 
vesimelOni
espanja

099
kg

Hyvään  

hintaan 
kOkO  

kUUkaUden

Yksittäin 1,29 rs (5,16/kg) Ilman korttia 3,09 pkt (13,43/kg)

sUOmi

2
rs

2
pkt

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

voimassa TO-la 27.-29.6.

rs

voimassa TO-la 27.-29.6.

1995
kg

voimassa TO-la 27.-29.6.voimassa TO-la 27.-29.6.

  

raakamakkaraT
240 g (14,54/kg)  

349
pkT

TAPOLAN   
mUsTamakkara

695
kg

sUOmi

 
savUsTeTTU 
kUha
sUOmi

sUOmi
erä

 
kesäkimppU
hOllanTi

1090
kimppU

   
TUOre Taimen
kasvaTeTTU, sUOmi
rajOiTUs: 2 kalaa/TalOUs

999
kg

sUOmierä

LERØY 
sUshilajiTelma
10 kpl/290 g ja 

Oishii sUshilajiTelma
10 kpl/290 g (34,31-36,81/kg) 
valmisTeTTU sUOmessa

995 erä

 
jäävUOrisalaaTTi
sUOmi

249
kg

sUOmi

TUOreiTa 
5 kg 

mansikka-
laaTikOiTa 
päiviTTäin! 
Päivän 

hintaan!


