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PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

MUSIIKKIKESÄ 2018
PUDASJÄRVEN KESÄISELLÄ TORILLA
LAULAMME YHDESSÄ – satoi tai paistoi

To 12.7.  klo 11.00
SUOPUNKI YHTYE 
• musiikkia ja yhteislaulua

To 19.7.  klo 12.00
IIN LAULUPELIMANNIT
• kansanmusiikkia & yhteislaulua

To 26.7. klo 11.00
KEIJO PIIRAINEN
• yhteislaulua

Kesän tapahtumistamme löydät tietoa  
paikallislehtien lisäksi myös facebook sivuiltamme 
www.facebook.com/pudasjarvenkulttuuripalvelut/ 

Seuraa myös ilmoituksia paikallislehdistä kesän 
PERÄKÄRRYKIRPPIKSISTÄ

PUDASJARVI.FI

KORVAAMATON APU LIIKKUMISEEN 
BSBil-sähkömopo Premium 3-2  
Käyttö ei edellytä ajokorttia ennen 1985 syntyneiltä 

BSBil-seniorisähköauto 
2100S 3/2 Ei tarvitse ajokorttia 

6990€ 4990€

Takuu 
2 vuotta

Takuu
2 vuotta

UUTUUS!

Halpa
vakuutus!

+ toimituskulut + toimituskulut

2390€
+ toimituskulut

Nopeus 45 km/h • Ajomatka yhdellä latauksella n. 
70 km • Ladataan tavallisesta rasiasta • Hydrauli-
set levyjarrut •  Alumiinivanteet • Lämmityslaite • 
Peruutuskamera • Radio usb-liitännällä 

• Nopeus 25 km/h 
• Ajomatka yhdellä latauksella n. 90 km 
• Ladataan tavallisesta verkkovirtapistorasiasta 
• Lämmityslaite 
• Alumiinivanteet 

BSBil-senioriskootteri 1250  
Nopeus 12,5 km/h Maksimi kuljettajan paino 140kg 
• Sähköiset jarrut (automaattiset) 
• Ajomatka yhdellä latauksella n.40km 
• Mukava ja vakaa ajettava 
• Värit: metallipunainen, metallisininen, metallihopea

Soita ja tiedustele mahdollisuutta ilmaiseen koeajo- ja esittelytilaisuuteen! 

Pohjankaari 7 60120 Seinäjoki • P. 040 6828 001 - bror.salo@wippies.fi

Katso lisää 
www.bsbil.fi 

Toimitukset koko Suomeen!

Ämmänsaaren 
torilla 

ma-ti 2.-3.7.

Pudasjärven
markkinoilla

6.-7.7.

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit 
alkavat 

ma 16.7. klo 16. 
Tervetuloa!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819
Lääkäriajat: ke 18.7., ke 25.7. ja ke 1.8.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! pe 6.7. liike auki klo 9-14. 

Ja ma 9.7. liike auki klo 10-17.
Terveysammattilaiset

MUKANA PUDASJÄRVEN  
MARKKINOILLA

www.kiifys.fi • 0400 681 433

LÄÄKÄRI LÄHELLÄSI

Terveysmittauksia, neuvontaa, valmennusta sekä arvontaa.

www.medipudas.fi • 044 978 6084

SIURUAN

la 14.7. klo 12.00
Tarja ja Timo Heikkisen pellolle 

Siuruantie 3106, säävaraus
Tulkaa koko perheellä leikkimielisiin kilpailuihin.

Joko itse kisaamaan tai kannustamaan.

Järjestää: Siuruan Kylä ry

TERVETULOA!

Grilli Kuumana: 
Lättyjä, makkaraa, 

juotavaa, 
poppareita

Lapsille keppariratsastusta, 
oma keppari mukaan.

Lopuksi yhteinen 
köydenveto.

KESÄOLUMPIALAISIIN

Yksilökilpailuja tai
4 henk. joukkueena (2 naista/2miestä).

Lapsille omat sarjat.
esim. rautakanki heittoa, pituushyppyä, 

tandemhiihtoa, pussihyppelyä, eukon”kärräystä”

KESÄKUKKA-ALE!!

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

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

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

Tervetuloa kukkaloistoon!

MONIVUOTISET 
KUKAT 
OTA 5 

MAKSA 4
OMENAPUUT 

25,-/kpl

UPEITA 
AMPPELEITA! 

Uusi erä 
RUUSU-

BEGONIAA! 

pe-la 6.-7.7.2018 Tervetuloa!
PUDASJÄRVEN 

MARKKINAT

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Teho 7 500 W. 
Paino 6 kg.

Edullinen ja tehokas 
polttomoottoritrimmeri. 

Jaettava runkoputki helpot-
taa kuljetusta ja varastointia. 

Puoliautomaattinen 
siimapää kahdella siimalla. 

25 cm³ moottori. 
Leikkuuleveys 38 cm. 

Varustettu olkahihnalla.

TRIMMERI FXA 25/38 
2-TAHTI

Mega Pack -täyttöpakkaus Thermacell-
hyttystorjuntalaitteisiin. Sisältää 10 

kaasusäiliötä ja 30 torjunta-ainetyynyä. 
Riittää 80-120 tunnin käyttöön.

THERMACELL 
MEGA PACK 10 + 30

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

5990

7990

5 ja 6 metrin noutopaloista. 
Värit musta, ruskea ja valkoinen. 

Myös saumattomat puolipyöreät kourut. 
 - Alastulot pyöreät ja kantikkaat 
 - Piippujen suojahatut 
 - Seinä- ja kattotikkaat 
 - Kattosillat, lumiesteet. 

Kimmo ja Matti Mäki Ay
P. 040 506 9227 

www.peltimies.com

VESIKOURUT alk. 3 €/m

TI 10.7. KLO 11-17
PUDASJÄRVEN TORILLA 

´

Pudasjärven Näyttämön kesäteatteri esittää komedian:

käsikirjoitus: Sakari Pipatti
ohjaus: Senja Latvala

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

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

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry.

ESITYKSET KOSKENHOVILLA
Koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

TERVETULOA!

ESITYKSET:
la 7.7. klo 15.00
su 8.7. klo 13.00 ja 16.00
ke 11.7. klo 18.00
la 14.7. klo 15.00
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 8.7. kello 10,  Timo Liikanen, Ari Kok-
konen, Jukka Jaakkola. Taksi seurakuntakodilta kirkkoon 
lähtee kello 9.30, ei omavastuuta.

Viikkomessu Sarakylän kappelissa su 8.7. kello 19, toi-
mittaa Timo Liikanen, saarnaa Olavi Voittonen, kanttori-
na Jukka Jaakkola.

Kesäillan musiikkihetki kirkossa to 12.7. kello 19. Mu-
siikkihetkessä esiintyvät Eija Ahonen, Markku Kemppai-
nen, Irene Kortesalmi, Jari Kumpula ja Terttu Puurunen, 
säestää Keijo Piirainen.

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 11.7. kello 12-14.30, ter-
vetuloa kahvittelemaan ja jutustelemaan

Seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä on 
tavattavissa markkinoilla 6.-7.7. Seurakunnan markki-
nakojulla vierailleiden kesken arvotaan 4 kpl 50 euron 
ostokorttia kauppoihin. Lisäksi tarjolla infoa seurakunta-
vaaleista.

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

Nuotioillat: seurakunta järjestää heinä-elokuussa nuoti-
oiltoja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 29 (ma-to), 
vk 30 (ma-to), vk 31 (ma-to) ja vk 32 (ma-to). Nuotioil-
lan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranviras-
tosta 08-8823100.

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Sarakylän kappelis-
sa la 7.7. kello 19 (Simo Kinnunen, Iivari Jurmu). Kesä-
seurat Sarakylän kappelissa su 8.7. kello 12 (Olavi Voit-
tonen, Kalle Laivamaa). Seurat Kurenalan ry:llä su 8.7. 
kello 16 (Urpo Illikainen, Timo Lyytikäinen).

Kastettu: Adessa Isla Agnes Roininen.

Haudattu: Irja Saimi Parkkila 91 v.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Irja Saimi
PARKKILA

s. 8.6.1927
k. 13.6.2018

Rakkaudella kaivaten
Pauli perheineen

Markku
Mirja perheineen
Pertti perheineen
Silja perheineen
Urpo perheineen
Riitta perheineen

Tapanin lapset perheineen
sisarukset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Soi kirkonkellot hiljaa
yli kesäisen kirkkomaan,

sinne saatamme äitimme rakkaan
isän vierelle nukkumaan.

Siunaus on toimitettu 
läheisten läsnäollessa
Pudasjärven kirkossa  

30.6.2018.
Lämmin kiitos osanotosta 

suuressa surussamme.

Kesä tarjoaa tilaisuuden pysähtyä hetkeksi
Elämme parhaillaan kuuminta kesäloma-
kautta. Monelle kesä tarkoittaa tervetul-
lutta taukoa arjen askareisiin. Loman ai-
kana on mahdollista ottaa etäisyyttä 
pyöritykseen, joka elämää näyttää muul-
loin hallitsevan. Tuntuu kuin kesällä koko 
Suomi hiljentäisi tahtia. Monet työpaikat 
pyörivät vähimmäismiehityksellä. Kaik-
ki uudet projektit saavat odotella syksyä. 
Ihmiset käyttävät usein loman suomaa ti-
laisuutta hyväkseen lähteäkseen käymään 
jossakin. Yhdet lähtevät mökille rentou-
tumaan. Toiset lähtevät reissuun vieraille 
maille. Kotimaassa löytyy monenlaista ke-
sätapahtumaa, jonne lähteä.

Viime pyhän evankeliumitekstissä Jee-
sus lähtee opetuslasten kanssa vuorelle. 
“Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen 
ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen 
mukaansa.” (Mark. 3:13). 

Vuori on Raamatussa monesti se paik-
ka, jonne ihminen nousee kohtaamaan Ju-
malan. Mooses nousi vuorelle kuulemaan 
Jumalan tahtoa ja palasi mukanaan lain-
taulut. Abraham nousi vuorelle kohtaa-
maan Jumalan koettelemukset. Apostolien 
päivänä Jeesus kutsui vuorelle mukaansa 
kaksitoista apostolia, mutta usein vuorelle 
noustaan yksin. Oleellista Jumalan kohtaa-
misessa näyttää olevan hiljaisuus ja rauha. 
Syrjäinen vuorenhuippu tarjoaa hyvät olo-
suhteet niiden löytämiseen.

Kun ihminen nousee Raamatussa koh-
taamaan Jumalan, hän saa yleensä ohjeis-
tusta omaan arkeensa. Jonkinlainen näky 
valaisee ihmisen mieltä ja hän palaa tasa-
maalle hieman aiempaa viisaampana.

Apostoleilla oli mahdollisuus kuul-
la ohjeensa suoraan Jeesuksen suusta. 
“Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan 
kanssaan lähettääkseen heidät saarnaa-
maan ja valtuuttaakseen heidät karkotta-
maan saastaisia henkiä” (Mark. 3:14-15).

Monesti Jumala kehottaa ihmistä jollain 
tavalla palvelemaan muita ihmisiä ja omaa 
yhteisöään. Jumala kutsuu ihmistä tuo-
maan oman panoksensa siihen ikiaikaiseen 
työhön, johon Hän aikoinaan patriarkko-
ja nimesi. Siihen samaan työhön Jeesus-
kin opetuslapsensa vuoren huipulta lähet-
tää. Jeesuksen ohjeet koskettavat edelleen 
kaikkia, jotka haluavat kulkea apostolien 
tiellä. Evankeliumin ohjeet ovat toisaal-
ta selkeät, mutta toisaalta jokainen meis-
tä joutuu omalla kohdallaan miettimään, 
miten soveltaa niitä käytäntöön. Tämä ky-
symys tahtoo helposti unohtua arjen vaa-
timusten keskellä. Maailma on joskus har-
millisen ahdas paikka mietiskelylle.

Kesän tuoma hengähdystauko tarjo-
aa loistavan tilaisuuden pysähtyä hetkek-
si. Silloin voi hiljentyä pohdiskelemaan 
oman elämän suuria linjoja. Onko elämä-
ni hyvää? Onko elämäni sellaista mitä Ju-

mala minulle haluaisi? Mikä on tärkeää mi-
nun elämässäni? 

Uskon että näiden kysymysten tarkas-
telu on aika-ajoin hyödyllistä meille kai-
kille. Kiireessä voi helposti juosta har-
haan, ellei välillä pysähdy suunnistamaan. 
Toisaalta kysymysten esittäminen voi olla 
pelottavaakin. Aina ei välttämättä haluaisi 
kuulla vastausta, vaikka tietäisi sen peri-
aatteessa oikeaksi. Ehdotan kuitenkin, että 
otetaan kesällä aikaa pienelle hiljaisuuden 
retriitille. Tehdään pieni lomamatka yksi-
näisyyteen. Mennään päiväksi mökille tai 
hillasuolle ihan yksin. Tai kiivetään tunturin 
laelle, kuten apostolit aikoinaan. Tuodaan 
sitten rukouksessa oma elämämme ja tu-
levaisuutemme Jumalan eteen. Kysytään 
mitä seuraavaksi? Mihin Pyhä Henki mei-
tä haluaa johdattaa. Olkaamme rohkeita 
ja hiljentykäämme turvallisin mielin. Juma-
la haluaa ihmiselle hyvää ja Hän on paras 
mahdollinen opas. Vain Hän tuntee minut 
ja tietää tarkoitukseni. Rukouksen vuorel-
la tarjoutuu mahdollisuus nähdä välähdys 
siitä, mitä Hän minulta seuraavaksi toivoo.

Ari Kokkonen 
vs. seurakuntapastori

Toria ja ympärystä komistavat kesäkukat. 

- Tori on koko kesän täynnä 
elämää ja toimintaa, lupailee 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Kerttu Simu. 
Hänen mukaansa torista on 
muotoutunut pudasjärveläis-
ten yhteinen olohuone, jossa 
voi nauttia torikahveista, is-
tuskella muuten vaan, vaihtaa 
kuulumisiaan, tavata tuttuja, 
saada tietoa ja kuulla viimei-
set uutiset.

Tori avattiin torstaina 
7. kesäkuuta, jolloin pasto-
ri Valtteri Laitila piti työlle ja 
toiminnalle siunaus- ja harta-
ustilaisuuden yhdessä kantto-
ri Keijo Piiraisen kanssa.

Seuraava ilmainen perä-
kärrykirppis on torstaina 12.7. 
Yhteislauluhetki on kello 11-
12, laulattamassa ja esiinty-
mässä on Suopunki-yhtye. 
Laulamme yhdessä tilaisuuk-
sia on lisäksi torstaina 19.7. 
kello 12, laulattamassa Iin 
laulupelimannit sekä torstai-
na 26.7., jolloin Keijo Piirainen 
laulattaa yleisöä ja toimii itse 
esilaulajana. Seuraavat perä-
kärrykirppikset ilmoitetaan 
myöhemmin. Tori on Simun 

mukaan hyvä paikka myynti-
toimintaan, joten siellä voi pi-
tää myyntiä jokaisena päivä-
nä. Paikkaa ei tarvitse varata 
etukäteen, paitsi etukäteen il-
moitettujen peräkärrykirp-
pistapahtumissa.  Torimyyn-
tipaikat maksavat 10 euroa 
päivältä, 30 euroa viikolta ja 
70 euroa kuukaudelta. Eri-
tyisesti toivotaan torille myy-
täväksi paikkakunnan omia 
lähituotteita; perunaa, vihan-
neksia, leivonnaisia, kotilei-
pää yms. Käsitöitä ja mat-
kamuistoesineitä kysellään 
myös päivittäin.

Kurenalan kyläyhdistys on 
aktiivitoimija ja se näkyy niin 
torilla kuin lähialueilla. Tori-
kahvila avattiin 11. kesäkuu-
ta ja sen yhteydessä on tieto-
piste, josta saa monenlaista 
tietoa. Kahvilan aukiolossa 
on säävaraus. Myös muut yh-
distykset ja järjestöt ovat ter-
vetulleita torille järjestämään 
ohjelmaa, esittelemään toi-
mintaa ja tuotteitaan.

4H järjesti kukkaset Ku-
renalan keskustaan ja ky-
läyhdistys on mukana kuk-

Tori on Kurenalan sykkivä keskus

Mä yksin soutelen yössä
ja laulelen hiljakseen
ja katson, vierellä venhon
kuin leikkivät väreet veen.

Ja aaltojen laillapa aatteet
myös mulla ne karkeloi,
ne eelle purteni entää,
en seurata niitä voi.

Ja tuonne ne aattehet kiitää
kodin armahan valkamaan,
siell’ äitini varmaan valvoo
ja vuottavi poiuttaan.

Mut aatteita paljon, paljon
jää purteni jälkehen:
jäi impeni ihana sinne
surumielellä rannallen.

Oi, onkohan taivaan alla
viel’ onnea suurempaa,
kun keskellä kahden lemmen
näin lempien soutaa saa!

Eino Leino

kalaatikoiden hoidossa ja 
kastelussakin Simu kiittää 
yleisöä ja asukkaita, että tori, 

sen ympärys ja koko Ku-
renalan keskusta ovat pysy-
neet siistinä.HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kaupunkimme kesäaika 
sykkii kokemismahdolli-
suuksia suurella kutsuvalla 
rikkaudella. Näyttämön ke-
säteatterissa esitetään Senja 
Latvalan ohjaamaa ja maini-
oiden näyttelijöiden toteut-
tamaa Palvelutalo Iltakuu-
tamo-näytelmää. Huumorin 
ja positiivisen piikittelyn sä-
vyttämänä ikäihmisten koh-
telu pääsee puhuttelevasti 
näkyville. Jos kaipaa musii-
killista rauhoittumista ja 
nautintoa, kannattaa suun-
nata kirkkoon Kesäillan mu-
siikkihetkiin kuuntelemaan 
laadukkaita laulajia ja soitta-
jia. Museon alueella on oiva 
mahdollisuus palata men-
neisyyden elämään ja asioi-
hin asiantuntevan esittelijän 
Pauliina Majavan johdol-
la tai yksin tutkien museon 
runsasta aarteistoa.

Hirsikampukselle ovat 
ovet kutsuvasti avoinna ja 
kesäoppaat kertomassa ra-
kennuksesta. Jos kampuk-
seen tutustuminen on jää-
nyt tekemättä, se kannattaa 
tehdä kesän aikana. Mu-
kaan voi houkutella tutta-
vat ja vieraat. Torialueella 
kuhisee elämää moneen ma-
kuun, Pudasjärvi Markkinat 
päätapahtumana. Kaupun-
gin, seurakunnan, hankkei-
den ja kylien yhdistysten 
voiman näytteinä ovat sivu-
kylien persoonalliset kylä- 
ja iltatapahtumat sekä muut 
kokoontumiset, kuten Iijo-
kisoudun tilaisuudet. Tans-
sivarpaiden kutitukseen 
löytää helpotuksen Jyrkkä-

kosken tanssilavalta tai usei-
den kylien tanssipaikoilta.

Pohjantähdessä on ke-
sän aikana nähtävillä Paa-
vo Ahosen ja Paavo Tolo-
sen taidenäyttelyt, joihin 
kannattaa käydä tutustu-
massa. Kari ja Marja- Lee-
na Tykkyläisen taideko-
tiin pääsee ihmettelemään 
ja ihastelemaan, kunhan so-
pii tutustumiskäynnistä etu-
käteen. Liikuntatapahtumia 
ja osallistumismahdolli-
suuksia löytyy kaiken ikäi-
sille ja erilaisiin kiinnostuk-
sen kohteisiin suuntautuen 
sekä Kurenalan, sivukylien 
että Syötteen alueilta. Eri-
laisempi liikuntatapahtu-
ma, Korkokenkäkukkamek-
kosuohiihto Kapustasuolla, 
on mukaan menemisen ja 
elämyksen kokemisen tilai-
suus.

Pudasjärven luonto ja ra-
kennetut vaellus-, laavu-, 
uinti ja muut paikat kaikki-
nensa mahdollistavat ren-
touttavan ja vaativankin sie-
lun ja ruumiin virkistämisen 
ja akkujen lataamisen tule-
vaa toiminnallista syksyä ja 
talvea varten.

Heitetään tylsistymisen 
uhka ja elämän tuomat mur-
heet sivummalle ja nautitaan 
toisten ja itsemme järjestä-
mistä rauhoittumisen ja toi-
mimisen mahdollisuuksista 
nyt kauneimman kesän ai-
kana ja uusilla vinkeillä syk-
syn saavuttua.

Sointu Veivo

Pudasjärven 
tapahtumakesä innostaa 

moneen makuun

Lasten 
kalakilpailu

Ville Vuorma, ikä 11v, 
vierailee usein isovan-
hempiensa luona Pu-
dasjärvellä. Ville harras-
taa ahkerasti kalastusta 
ja hankkinut myös omat 
kalastusvälineet. Käy 
muun muassa usein on-
gella.

Juhannuksena 24.6. Ville 
läksi virvelöimään Jaurak-
kajärvelle yhdessä serk-
kunsa kanssa ja sai lähes 
oman pituisensa hauen 
vonkaleen. Pituutta sillä 
oli metri ja painoa mitat-
tiin seitsemän kiloa.

Tori on Kurenalan sykkivä keskus

Bussilastillinen rippileiri-
läisiä lähtee kohti kotia vie-
tettyään viikon Pikku-Syöt-
teellä. Muutaman tunnin 
päästä pihaan kurvaa uu-
det leiriläiset jännittyneinä 
omaa leiriviikkoaan odotta-
en. Nuoriso- ja vapaa-ajan-
keskus Pikku-Syötteellä on 
kesäkuussa vilskettä: taloon 
mahtuu pitkälle toistasataa 
vierasta kerralla. Ensimmäi-
nen ripari alkoi heti kevään 
viimeisten leirikoulujen ja 
oppilaitosten päätösjuhlalli-
suuksien jälkeen Pelkästään 
rippileirejä vierailee kesän 
aikana keskuksessa kym-
menkunta. 

Leirien välissä talon väki 
ehtii valmistautua uuteen 
ryhmään. Huoneet siivo-
taan, sängyt pedataan, keit-
tiössä kokit pistävät uudet 
ruuat tulille ja tulevan leirin 
tiedot kirjataan järjestelmiin. 

Syötteellä touko-kesäkuu 
ei ole turismin kannalta vil-
kasta, mutta Pikku-Syötteel-
lä eletään kesän omaa se-
sonkiaikaa. Majoittuminen 
nuorisokeskuksessa on nuo-
risoryhmille tuettua, toki 
Pikku-Syötteellä voivat ma-
joittua kaikki muutkin mat-
kailijat. Nuorisokeskuksia 
on Suomessa yhteensä yh-
deksän ja ne saavat toimin-
taansa rahoitusta valtiolta, 
Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä. Suomen nuoriso-
keskusyhdistyksen sivuilla 
nuorisokeskusten tehtävä 

Pikku-Syötteellä kesäsesonki 
alkoi jo toukokuussa

määritellään näin: ”Suomen 
nuorisokeskukset edistävät 
lasten ja nuorten hyvinvoin-
tia tukemalla ja ohjaamal-
la heidän kasvuaan ja tar-
joamalla luonnonläheisen, 
monipuolisen, toiminnalli-
sen ja turvallisen ympäristön 
sekä myönteisen ilmapiirin 
elämykselliseen yhdessä-
oloon ja osallisuuteen.”

Rippileirien lisäksi kesäl-
lä Pikku-Syötteellä käy usei-
ta urheiluseuroja treenilei-
reillään. Syötteen kesäiset 
maastot tarjoavat urheilijoi-
den toivomaa haastetta esi-
merkiksi hiihtäjille, suun-
nistajille ja pyöräilijöille. 
Syötteen maastopyörärei-
tit tunnetaan valtakunnalli-
sesti, mutta monille saattaa 
olla uusi tieto, että alueen 
maantiet profiileineen tar-
joavat yhden parhaimmis-
ta maantiepyöräilykohteis-
ta Suomessa. Pikku-Syötteen 
tilat mahdollistavat urhei-
lijoille myös hyvät puitteet 
sisäliikuntaan ja kuntosali-
harjoitteluun. Nuorisokes-
kuksen henkilökunta halu-
aa varmistaa, että puitteiden 
ja päiväohjelman lisäksi ruo-
ka on terveellistä, monipuo-
lista ja kullekin ryhmälle 
sopivaa. Keittiö miettii ruo-
kalistat kunkin leirin osal-
ta toimiviksi. Kaikille Syöt-
teen nälkäisille lounaspöytä 
on avoinna vuoden jokaise-
na päivänä, myös kesällä.

Riparilaille on iltaohjel-

mana jousiammuntaa. Toi-
nen rippileiri hiljentyy illan-
viettoon maisemaluokassa. 
Hollolasta asti saapunut et-
sivän nuorisotyön poikapo-
rukka paistaa kodalla pyt-
tipannua. Hetken aikaa 
keskuksen respassa on hil-
jaista. Nyt on hyvä hetki 
suunnitella tulevaa: loppu-
kesästä Pikku-Syötteelle on 

Nuorisoryhmien lisäksi Pikku-Syötteellä voi majoittua kuka vain: valikoimaa löytyy perhehuoneista poreammeellisiin su-
periorhuoneisiin.

Jousiammunta on yksi ryhmien suosituimmista aktivitee-
teista Pikku-Syötteellä.

Lasten leikkinurkka on suosittu linnojen rakennuspaikka.

tulossa kansainvälisiä nuo-
risoryhmiä Kiinasta ja Rans-
kasta. Juhlitaanpa komeissa 
maisemissa tänäkin kesänä 
häitä. Parhaassa tapauksessa 
ravintolasta kansallispuiston 
ylle avautuvan maiseman 
yllä voi nähdä liitelemässä 
maakotkan.

Kaisu Tuohiluoto 

Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä
Markkinaviikonloppuna on tarjolla oheis-
ohjelmana Pudasjärven näyttämön ”Palve-
lukoti Iltakuutamo” -kesäteatterinäytän-
nöt lauantaina 7.7. kello 15 ja sunnuntaina 
8.7. kello 13 ja 16. 

Sarapirtillä on tanssit lauantaina 7.7., 
tanssittajana Ville Kortesalmi & Lappiset. 
Kortesalmi on ranualainen laulaja Lappiset 
-yhtyeessä, joka soittaa iloisella ja rempse-
ällä otteella perinteistä iskelmä -ja tanssi-
musiikkia. 

Yli-Kollajan nuorisoseuran Tönöl-
lä on tanssit lauantaina 7.7. Tanssittajana 
on Heikki Markus ja Iloset trio. Oululai-
nen Iloset soittaa leppoisaa sekä tosi me-
nevää musiikkia kaikenikäisille ja joka ma-
kuun.

Taivalkosken Kuohun Härkäjuhlat 
Taivalkaarella ovat lauantaina 7.7. Esiinty-
mässä ovat Tulipunaruusut sekä trio Tuo-
vila. Tanssikansan tuntema Tulipunaruusut 
kuuluu maamme arvostettuihin tanssior-

kestereihin. Taattua tanssimusiikkia kei-
koilla on yhtyeen tavaramerkki. Orkesteri 
on esittänyt monipuolista tanssimusiikkia 
kohta neljän vuosikymmenen ajan. Useat 
levytykset ja pitkä ura takaavat edelleen 
vankkumattoman suosio.

Kuusamolaisen tanssiyleisön ikisuosik-
ki Trio Tuovilan soitto on menevän remp-
seää ja monipuolista musiikkia kaikenikäi-
sille yleisön ehdoilla. 
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”Koulu sivistyksen kehto”
Pärjänsuon koulun entisillä 

oppilailla kesäinen kokoontuminen

Pärjänsuon entisten oppilaiden aktiivijoukko suunnittelupalaverissa lauantaina 30.6. Hir-
vihallilla. 

Kesäisen kokoontumisen 
koollekutsujat Elvi Räisä-
nen ja Kaarina Lohvansuu-
Bremer.

Entisten 
Pärjänsuon oppilaiden 

kesäinen 
kokoontuminen 

la 21.7. klo 12 
Pärjänsuon hirvihalli. 

Ilmoittautuminen 15.7. mennessä 
Kaarinalle puh. 050 308 0898. 

Lisätietoa: Pärjänsuon Facebook sivut sekä 
entisten Pudasjärvisten Facebook sivut sekä 

Puskaradion sivut.

Muutama vuosikymmen 
sitten, kun suuret ikäluokat 
tulivat oppivelvollisuusi-
kään, tuli Pudasjärvelläkin 
kiire rakentaa kouluja lisää. 
Pärjänsuon lapset kävivät 
pitkien etäisyyksien takana 
koulua mm. Suvannon van-
halla koululla ja Lapion ta-
lossa Pärjänsuon perillä.  
Ensimmäinen kouluraken-
nus rakennettiin vuonna 
1949. Kyseinen koulu paloi 
keväällä 1954 ja jälleen ol-

tiin Pärjänsuolla uuden ti-
lanteen edessä. Oppilaat 
sijoitettiin eri taloihin jat-
kamaan koulua ja näin kan-
san sivistäminen jatkui. Jos-
kin jotkut meistä iloitsivat 
jo liian aikaisin pääsevänsä 
kesälomalle. Paluu arkeen 
turhista toiveista ja koulu 
jatkui. Uutta koulua alet-
tiin nopeasti rakentamaan 
ja jo vajaan kolmen luku-
kauden jälkeen Pärjänsuon 
oppilaat siirtyivät uuteen 

komeaan kouluun. Oppilai-
ta sekä opettajia oli tarjolla 
yllin kyllin ja tilat olivat jäl-
leen täynnä oppimisen iloa. 

Meillä on mukava muis-
tella näin jälkikäteen minkä 
tärkeät tehtävän opettajat 
tekivätkään meitä syrjäky-
län lapsia opettaessaan. Ei 
ollut olemassa opettajalla 
ylitöitä, vaan hän oli 24 tun-
tia vuorokaudesta opetta-
ja. Voitaisiin puhua tämän 
työn olleen kutsumusam-

matti. Koulun opetuksen 
tehtävä ei ole ollut pelkkä 
opetustyö, vaan se on ol-
lut kokonaisvaltainen tie-
don ja sivistyksen levittä-
minen syrjäkylän perheille. 
Yhteistyö perheiden kanssa 
on ollut saumatonta. Niin 
muuttuu aika ja kansakoulu 
muuttui peruskouluksi. Sen 
myötä opetussuunnitelmat 
ja työaikalaki opettajille as-
tuivat voimaan. Kuitenkin 
perusasia säilyi nimenmuu-
toksesta huolimatta ja se on 
edelleen ollut lasten opetta-
minen. 

Pärjänsuon kyläpäivil-
lä kesällä 2017 kokoontui 
joukko entisiä oppilaita ja 

huomasimme tarpeen ta-
vata tällaisissa merkeissä. 
Meille jokaiselle kouluaika 
on ollut tärkeä osa elämää 
ja kantanut meitä pitkälle 
elämässä eteenpäin. 

Näitä asioita meidän on 
hyvä muistella yhteisellä 
tapaamisella, joka järjeste-
tään lauantaina 21.7. Pär-
jänsuon Hirvihallilla. Tu-
lethan mukaan ja näet siellä 
entisiä koulukavereita. Oh-

jelmaakin on järjestetty ja 
vietetään yhdessä mukava 
päivä muistellen aikaa, kun 
”taaperrettiin koulua” kuka 
mitenkin.  

Kaarina Lohvansuu- 
Bremer ja Elvi Räisänen 
entiset oppilaat

Muinaiset joet ovat huuhdelleet rakkakivikon päältä mo-
reenikerroksen pois.

Portinkuru on mainio linturetkikohde

Luonnon muovaama kaunis ja kirkasvetinen puro virtaa Por-
tinkurun pohjalla.

Vaikka lintujen tarkkailu on suurimmillaan muuttoaikoina riittää sil-
ti luonnossa seurattavaa läpi koko kesän. Yksi mainio retkikohde on 
Iso-Syötteen Itäisellä puolella sijaitseva Portinkuru. Kurun kanjoni-
mainen viilto on syntynyt maastoon aikoinaan todennäköisesti man-
nerjään ja voimakkaiden sulamisvesien yhteisvaikutuksesta. Merk-
kejä vesimassoista on vieläkin Portinkurua ympäröivien vaarojen 
rinteillä, joista vesi on huuhdellut maakerrokset pois, jättäen yhä vie-
läkin paljaana olevat kalliot ja rakkakivikot näkösälle. Vastaavia mur-
roslaaksoja löytyy ympäri Suomea.

Idässä Portinkurua reunustaa yli 300 metriä merenpinnasta nou-
seva Pitämävaara, joka on puoliksi Taivalkosken puolella. Nykyisin 
Portinkurun pohjalla virtaa enää pieni ja kaunis puro, joka saa kirk-
kaan vetensä monista lähteistä.

Portinkurulle pääsee niin pyöräreittejä pitkin kuin patikoiden. 
Hieman ennen Portinkurua sijaitsee Portinojan laavu, joka on niin 

Poro haistoi Pirjo Hemmilän herkulliset retkieväät Porti-
nojan laavulla. 

UKK- kävelyreitin, kuin Pitämävaaran noin 40 kilometriä pitkän pyö-
räilyreitin varrella. Suuressa laavussa on hyvä yöpyä. Pyöräilyreitti on 
melko vaativa ja varusteisiin kannattaa panostaa. Kypärä on ehdoton 
varuste pyöräiltäessä liukkailla pitkospuilla ja kallioilla.

Iso-Syötteen alueella on retkeilty jo ennen kansallispuistoakin. Jo 
vuosikymmeniä sitten muuan muassa suuri luonnonystävä president-
ti Urho Kekkonen kiersi UKK-reitin, kuten vielä moni saattaa muistaa. 
Kekkonen vietti paljon aikaa Lapissa, jossa myös sijaitsee yhä Kekko-
sen vanha kalamaja, Enontekiön erämaassa.

Lintuharrastajia Portinkuruun vetää eritoten itäinen vieras, sini-
pyrstö. Sen laulua kuulee usein toukokuussa, vaikka itse lintua on usein 
vaikea havaita. Hyvällä onnella saattaa keskikesällä törmätä Portinku-
russa sinipyrstöpoikueeseen. Itäistä taigalajistoa on myös lapinpöllö, 
joka pesii alueella hyvinä myyrävuosina.

Portinkurun rinteiden metsät ovat vanhoja kuusikoita, joihin ei juu-
ri ole metsäpalot tai leimakirveet suuremmin jättäneet merkkejä.

Heti Portinkurun ulkopuolelta löytyy vanhoja uittorännejä, niittys-
aunoja, kämppiä ja piilopirttien jäännöksiä merkkeinä entisistä vuosi-
sadoista, jolloin alueella on poltettu tervaa ja kaadettu etupäässä män-
tymetsiä.

Vanhoissa saaliskarsikkopuissa on merkintöjä onnistuneista kar-
hunkaadoista. Lintulajisto on myös osin sen mukainen ja alueella pesii 

runsaasti vanhojen kuusikoiden lajeja, kuten peukaloinen, kuukkeli 
ja sokerina pohjalla pikkusieppo, joka ei juurikaan kelpuuta nuorta 
metsää pesäpaikakseen. Portinkuru sijaitsee pikkusiepon esiintymi-
sen pohjoisrajoilla Suomessa. Muita lajeja ovat muun muassa järri-
peippo, valkoviklo, metsäkirvinen ja palokärki.

Portinkurun suojeleminen on suuri voitto niin Pudasjärven luon-
nolle kuin luonnosta rauhaa ja tietoa hakeville ihmisille. Koskema-
tonta ikimetsää on Suomessa jäljellä hyvin vähän ja vain suojelualu-
eilla voi enää nähdä aitoa metsää. Alueella vielä sinnittelevät sellaiset 
jo silmälläpidettävät lajit kuin pohjantikka, sekä sienistä muun mu-
assa ruostekääpä. Sen löytää vain vanhoista luonnontilaisista kuu-
simetsistä.

Portinkuru on yksi UKK-reitin kauneimpia paikkoja ja varsinkin 
kurussa sijaitsevan Portinlammen seutu. Portinlammen takana ole-
vat jylhät kalliot nousevat lähes pystysuoraan kirkasvetisen ja mata-
lan lammen rannalta.

UKK-polulle pääsee muun muassa Iso- ja Pikkusyötteen rinteiltä. 
Polku on varsin vaativa, joten siihen on varattava aikaa, sillä Pitämä-
vaaran kierros paukuttaa niin pakaroita kuin venyttää niveliä. Portin-
kurusta polku jatkuu edelleen Taivalkoskelle.

Jarmo Vacklin
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI
6.-7.7.

MAANANTAI-TORSTAI 
9.-12.7.

299
pkt

795

399
kg

595

695 695
kg

169
pkt

kg

kg

100
kpl

kg

149550 200 399
pkt

209
ras

149
ras pkt

100

199

100
ras

159

100

100

295

pss

kpl

2,7 l

100
kpl

pss

199
pkt

099
pkt

100
pss

199
ras

169
pss

199
pss

249
prk

1195
kg

2 kg/talous

pkt

399
pkt 249

kg

2 filettä/talous

9900

399

pkt

300

350

259

1250

995

1495

/m

/m

MA-TI 9.-10.7.                   KE-TO 11.-12.7.

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
kermapippuri
400 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Becel
MARGARIINI
400 g

HK
MIKRO-
ATERIAT 
250-300 g

Atria
JAHTI-
MAKKARA
palana

RAUTAOSASTOLTA

Antell
RUISRUIS
TÄYSJYVÄ-
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

Hyvä 
NAUTA-
JAUHELIHA

Valio hyvä 
suomalainen
ARKI JUUSTO-
VIIPALEET 400-500 g

SIKA-
NAUTA
JAUHELIHA

LOHIFILEE
A-leikattu
raj. erä

MAGNUM
JÄÄTELÖPUIKOT

72-120 ml

PE-T0 6.-12.7.

Findus
KULLANRAPEA 
KALAFILEE tai 

KALAFILEE
sitruuna-persilja 360 g

Valio
JOGURTIT

200 g

Atria
HIILLOS

GRILLIMAKKARAT
400 g tai PIHVIT 320 g

Fazer
SOKERILEIPURIN

PULLA 
6 kpl/240 g

Atria perhetilan
KANAN 

SISÄFILEET
460-600 g

RYPÄLE 
VIHREÄ tai 

TUMMA
500 g

Arla
KALINKA
JOGURTIT
150 g

HK
MEETWURSTI ja  
VENÄLÄINEN 
MEETWURSTI 
200 g

Kultarypsi
MARGARIINI
400 g

Fazer Enjoy
KARKKIPUSSIT
170-180 g

Valio
HÖRPPY
MEHUJUOMAT 
1 l

Leipuri Mestarin 
MARMOR- tai 
HIEKKAKAKKU 
400 g

BALLERINA
TÄYTEKEKSIT
190 g

3295 

3495

Ötökkä 
MAGNEETTI
OVIVERHO

Ötökkä
OVIVERHO
KIRKAS

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

599 1595
Markki
TAITTUVA 
MATTOTELINE

125,-

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

AVOMAAN-

KURKKU
Suomi

Saarioinen
PIZZA
200 g

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

HK
SAUNAPALVI-
KINKKU
300 g

HK
POPRILLI
GRILLI-
MAKKARA 400 g

Oululainen
PEHMO
VIIPALEET
450 g
vehnä tai kaura

Vaasan
ISO PAAHTO-
LEIVÄT 
500-525 g

  PE 6.7.                                 LA 7.7.

HK kananpojan
GRILLIBOXI

1, 7 kg

2 kpl

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

SPRAYMAALIT
perusvärit

5 kpl

prk

2 prk

Lapsille

TOPMODEL/

MONSTER CARS

ARVONTAA!

Ibero
HIUSHARJAT

SADE-
MITTARI

Orthex 
PAKASTUS-
RASIAT

KUIVAUSTELINE
SIIVILLÄ

RUOHO-
MATTO

KURA-
MATTO
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Auvinen Oulunkaaren 
johtavaksi lääkäriksi

Oulunkaaren johtavana lää-
kärinä on aloittanut oulu-
lainen yleislääketieteen eri-
koislääkäri, lääketieteen 
tohtori, dosentti Juha Auvi-
nen. Hän on työskennellyt 
aiemmin muun muassa ter-
veyskeskuslääkärinä Pudas-
järven terveysasemalla, jos-
sa hän edelleen työskentelee 
päivystävänä lääkärinä. 

Auvinen työskentelee 
Oulunkaarella osa-aikai-
sesti, sillä hän toimii lisäk-
si myös Oulun Yliopistol-
la opetus- ja tutkimustöissä. 
Yliopistolla hän on vetänyt 
aiemmin muun muassa vä-
estötutkimukseen liittyviä 
hankkeita.

Johtava lääkäri työsken-
telee Oulunkaaren lääkä-
reiden lääketieteellisenä 
johtajana. Lääkäreiden rek-
rytointi, koulutuksen järjes-
täminen ja lääkäreiden työn 
kehittäminen ovat tärkeä 
osa tehtävää. Johtava lääkä-
ri vastaa myös Kansanter-
veyslain, Tartuntatautilain 

ja Mielenterveyslain mukai-
sista lakisääteisistä tehtä-
vistä. Auvinen tekee tiivistä 
yhteistyötä ylilääkäri Tuula 
Saukkosen, vs. terveyspal-
velujohtaja Matti Vähäkuo-
puksen ja palvelupäällik-
kö Ritva Väisäsen kanssa. 
Terveysasemilla ovat lisäk-
si niin sanotut vastaavat lää-
kärit. 

Johtavan lääkärin tehtä-
viin kuuluu myös potilasva-
hinkoihin liittyvät asiat sekä 
lääkäreistä jätettyjen muis-
tutusten käsittely.

- Hoidosta keskustelemi-
nen kannattaa aloittaa aina 
oman terveysaseman hoi-
tohenkilökunnan kanssa, 
sillä heillä on tuorein tie-
to potilaan hoidosta ja ter-
veydentilasta. Se on yleensä 
se helpoin tapa saada miel-
tä painavat asiat käsiteltyä 
ja korjattua, Auvinen toteaa.

Oulunkaari tiedotus

Oulunkaaren johtavana lääkärinä on aloittanut Juha Auvinen.

Lasten päiväleireillä 
tekemistä laidasta 

laitaan 
Pudasjärven kaupunki jär-
jesti yhteistyössä seurakun-
nan kanssa neljä viikkoa las-
ten päiväleirejä. Lapsia riitti 
mukavasti jokaiselle viikolle 
ja tekemistä riitti laidasta lai-
taan. Leirien aikana on käyty 
uimassa Puikkarissa ja luon-
nonvesissä muun muassa 
Livolla ja Hilturannassa. Lii-
kuntahallissa ollaan temp-
puiltu radoilla, pelattu pal-
lopelejä erilaisille palloilla ja 
tyyleillä. Myös kaupunkiso-
ta oli kivaa lasten mielestä. 
Jokaisella viikolla kävimme 
retkellä. Ensimmäisellä kä-
vimme Hirvisuolla, toisena 
Livolla, kolmannella Syöt-
teellä ja viimeisellä viikolla 
suuntasimme Ouluun Hop-
lopiin ja Superparkkiin. 

Osallistuimme myös ros-
kakävelyyn. Roskapussit 
täyttyivät hetkessä luontoon 
heitetyistä roskista. Lasten 
reippaus palkittiin jäätelöil-
lä ja muutamat lapset saivat 
Pudas-Koneen tarjoamat jää-
hilejuomat. Keräys sai lapset 
pohtimaan, miksi roskia hei-
tetään maahan, vaikka lähis-
töllä olisi roskakoreja.

Leiriläiset kävivät mo-
nissa paikoissa. Kotiseutu-
museossa seikkailtiin va-
lokuvien metsästyksessä ja 
tutkittiin paikkoja mielel-
lään. Liepeessä kukat muut-
tuivat seppeleiksi ja pelat-
tiin konkkaa. Hilturannassa 
nautittiin ihanasta kesäpäi-
västä uiden, saunoen, pela-
ten erilaisia pelejä ja syöden 
jäätelöä. Kivapuhe-hank-
keen Siiri Sarias vieraili kah-
desti leireillä ohjaten leikkejä 
ja askartelua. Lapset pääsi-
vät tekemään leirien aikana 
kangaskassit ja avainnauhat. 

Nuorisotoimi kiittää kaik-

kia lapsia, seurakuntaa, Li-
vokasta, kirjastoa, Hirsi-
kampusta, liikuntapalvelua, 
Siiriä, museon henkilökun-
taa ja luontokeskusta. Lisäk-
si ohjaajat kiittävät huippuja 
ja reippaita kesätyöntekijöi-
tä, joita tänä kesänä oli 12. 

Nuoritoimi toivottaa hyvää 
kesää kaikille!

Eeteni valloitti
Pudasjärven Invalidit tarjo-
sivat keskiviikkona 27.6. kai-
kille kiinnostuneille tutus-
tumisretken taiteilija Eero 
Räisäsen Eeteniin. Vajaan 
kymmenen kilometrin mat-
kan teimme kimppakyydeil-
lä.

Perillä meitä odotti isän-
nän ja makkaranuotion li-

säksi Iijokitörmällä avautu-
va taideteosten satumaa. 

Räisäsen iloisilla sekä 
omalla tavallaan hartaillakin 
taideteoksilla on jokaisel-
la oma nimi ja niitten taakse 
kätkeytyy myös aina tarina. 
Ne puhuttelevat katsojaan-
sa. Teokset ovat eri materi-
aaleista valmistettuja. Löy-
tyy puuta, betonia, metallia, 
kiveä ja Eeron taiteilijasil-
mä näyttää myös metsässä 
liikkuessaan kelottuneesta 
puunoksasta muotoutuneen 
käärmeen, sisiliskon tai kro-
kotiilin jotka ovat höystetty 
iloisilla väreillä.

Eero Räisänen tunnetaan 
paitsi konkreettisen taiteen 
tekijänä, myös henkisen tai-
teen tulkitsijana.

Niimpä saimme kuulla 
hänen runonlausuntaansa 
sekä laulua.

Huomaamattaan tun-
ti toisensa perään vieräh-
ti isännän vieraanvaraisessa 

huomassa, kauniissa ja intii-
missä lintukodossa.

Aurinkoiseen iltapäi-
väämme kuului yhteislau-
lua, tarinoita, keskustelu-
ja kesän tapahtumista sekä 
tietenkin makkaranpaistoa 
ja kotimehua jotka yhdistys 
tarjosi. 

Pudasjärven Invalidit tar-

Iijokisoutu on jokavuotinen 
kesätapahtuma.

Nimikin sen sanoo….

Laulu- ja tarinatuokio.

Päivän päätteeksi nautimme nuotiomakkaroista.

Profeetan kynä.

joavat erilaisia virikkeitä, 
retkiä, teatterimatkoja sekä 
muita tapahtumia joko ihan 
ilmaiseksi tai pienellä oma-
vastuuosuudella. Hinta on 
aina sama kaikille osallistu-
jille.

Sihteeri
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Pudasjärven markkinat pe-la 6.-7.7.2018Tommi Niskanen

Katja Hänninen

Markkinapäivinä pudasjärveläisissä yrityksissä monenlaisia 
markkinatarjouksia - kannattaa poiketa!

Arpoja myynnissä etukäteen 
pudasjärvisissä liikkeissä. 
Arpoja myytävänä myös markki-
noilla. Arvan hinta 5 €.

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

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

Aune Ekdahl

Tomi Timonen

Marisanna Jarva

37.37.
PUDASJÄRVENPUDASJÄRVEN

MARKKINATMARKKINAT

Pentti Kaukonen

Arpojen 
myyntiä 

markkinoilla

MUITA 
TAPAHTUMIA:

Pe 6.7. klo 13 
PUDAS-KONE Oy:n 

perinteinen 
markkinahuutokauppa 

markkinatorin vieressä 
Pudas-Koneen varastolla.

YRITTÄ JIEN MARKKINA-ARVAT MYYNNISSÄ .

ILMAINEN 
PÄÄSY! 

Lauri Mikkonen

Timo Liikanen

Jussi Riikonen

Mikael Pentikäinen 

Mari Kälkäjä 

Kasakkatanssiesitys 
Artanian

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

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

kiertoajelu  
hirsipääkaupunkikiertoajelu 

alkaen ja päättyen 
kaupungintalolta. 

Kesäteatteri näytännöt  
Koskenhovi la 7.7. klo 15, 

su 8.7. klo 13 ja 16.

Markkinat suurin tapahtuma Pudasjärvellä
Markkinat ovat Pudasjärven 
suurin vuotuinen tapahtuma, 
jonka järjestelyjä Pudasjärven 
Yrittäjien hallitus on kokoon-
tunut pohtimaan useita ker-
toja kuluneen vuoden aikana. 
Tänä vuonna 6.-7.7. markki-
noille on ilmoittautunut en-
nätysmäärä markkinamyyjiä, 
reilusti yli 100. Suuren myyjä-
joukon on mahdollistanut pe-
rinteisen markkinapaikan to-
rin vieressä oleva ns. Hartsun 
alueen käyttö, joka oli osit-
tain käytössä jo viime vuoden 
markkinoilla. 

Ohjelmaa on runsaasti ja 
hyvä sääkin näyttää suosivan 
markkinapäiviä. 

Pudasjärven Yrittäjät  
toivottavat kaikki  

tervetulleeksi markkinoille!

Markkinat ovat olleet usein Pudasjärven yrittäjien hallituksen asialistalla. Maaliskuun ko-
kouksessa olivat mukana Jukka Kuha, Marko Rautio, Aila Repola, Tommi Niskanen, Eero 
Oinas-Panuma, Jaana Mourujärvi ja Matti Räisänen. Timo Vähäkuopus ei tällä kerralla ol-
lut paikalla.

Yrittäjien hallitus 2018
Tommi Niskanen puheenjohtaja K-supermarket Pudasjär-
vi 040 555 3639 tommi.niskanen@ k-supermarket.fi
Marko Rautio varapuheenjohtaja Kaappi- ja levypalvelu 
Rautio Ky 050 501 9090 marko@rautioky.fi
Jaana Mourujärvi sihteeri Kesport Pudasjärvi  
0400 375 557 jaana.mourujarvi@gmail.com
Jukka Kuha Jukka Kuha Oy 0400 204 488  
jukkakuhaoy@gmail.com
Eero Oinas-Panuma T:mi Poro-Panuma 0400 388 268  
eero.oinas-panuma@ pudasjarvi.fi
Aila Repola Tili- ja Veroasiaintoimisto/ A. Repola Ky  
08 822 330 aila.repola@pp.inet.fi
Matti Räisänen Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen  
0400 399 830 hautausraisanen@gmail.com
Timo Vähäkuopus Timpan Kurkihirsi 0400 682 687  
timo.vahakuopus@ timpankurkihirsi.fi

Huom! Viime viikolla ilmestyneessä markkinalehdessä 
hallituksen jäsenten luettelossa oli osittain vanhentunut-
ta tietoa. Toimitus



8 9nro 27PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti6.7.2018 6.7.2018nro 27

Pudasjärven Syöpäosaston kesäretki Ahvenanmaalle
Pudasjärven syöpäosasto 
teki perinteisen retken tänä 
vuonna 13.-17.6. Ahvenan-
maalle. Retkeläisiä oli 36 
sekä tietysti luottokuskimme 
Eero. Olimme menossa Oo-
lantiin (Åland) katsomaan 
miten kukat ja puut ovat siel-
lä kaikkein kauneimmas-
sa kukassaan. Valitettavasti 
vain kevät oli niin tosi aikai-
sessa, että kevätkukat olivat 
jo ehtineet kukkia. 

Lähdimme keskiviikko-
na aamulla Kurenalta hyvis-
sä ajoin, koska ensimmäiseen 
majapaikkaamme Turkuun 
oli tosi pitkä, noin 700 kilo-
metrin, matka. Hyvin mat-
kalaiset kestivät ajomatkan.  
Joku jaloittelutauko pidet-
tiin: ensimmäinen oli Ulju-
an altaalla, jossa joimme kah-
vit ja söimme matkaevääksi 
tehdyt sämpylät. Seuraavak-
si pysähdyimme Jyväsky-

län lähellä Hirvaskankaan 
ABC:llä, jossa kuljettajalla-
kin oli ruokailutauko. Tur-
kuun saavuimme noin kello 
19 aikaan. Majoituimme So-
kos Hotel Hamburger Bör-
sissä, jossa meillä oli ruokai-
lukin. Osa porukasta kävi 
illalla vielä ihailemassa lä-
hellä virtaavaa Aurajokea ja 
Turun vanhaa kirkkoa.

Torstai-aamuna kaikki 
jännittivät sitä, miten ehdi-
tään Tukholmaan meneväl-
le laivalle, koska meidän piti 
ehtiä käydä aamupalalla ja 
luovuttaa huoneet sekä saa-
da pakaasit linja-autoon kol-
messa vartissa. Hyvin ehdit-
tiin. 

Viking Line Amorella läh-
ti kohti Maarianhaminaa kel-
lo 8.45. Merimatka suurella 
matkustajalaivalla oli monel-
le meidän reissaajallemme 
ensimmäinen laatuaan ja 

Maarianhaminan Pyhän Yrjön kirkko. Opas Birgitta Juslin 
kuvassa oikealla (sininen takki).

Viimeinen postivene Posti- ja tullitalon museossa. Kuvassa 
oppaamme kertomassa tarinoita postinkuljetuksesta.

Ryhmäkuva Oolannin sodan alkamispaikalta, josta laukaukset ammuttiin.

Kapteenin salonki. Kastelholman linna.
Bomarsundin rauniot. Taulussa näkyy aikanaan rakennettu 
linnoitus. Taustalla näkyy raunion osia.

monet käytännön asiat as-
karruttivat, mutta kysymäl-
lä selvittiin. Sää oli aurinkoi-
nen, joten retkeläiset saivat 
ihailla komeaa Turun saa-
ristoa aurinkokannelta, jos-
kin siellä tuuli aika kovasti. 
Ahvenanmaalle saavuimme 
14.10.

Pääsimmekin majoit-
tumaan suoraan Hotell 
Savoy:hyn. Lähdimme pian 
armoitetun oppaamme Bir-
gitta Juslinin opastamana 
kohti Eckerössä olevaa pos-
titaloa. Eckerön tulli- ja pos-
titalo on rakennettu Venä-
jän vallan aikana. Venäjä 
on rakennuttanut arvoisen-
sa rakennuksen valtakun-
tansa läntisimpään osaan. 
Rakennus on valtava, eikä 
sillä enää ole postin ja tullin 
kanssa muuta kuin museo-
käyttöä. Opas kertoi meil-
le ahvenanmaalaisten postin 
kuljettamisesta. Postia kul-
jetettiin meren yli Ruotsista 
säällä kuin säällä. Ihmishen-
gistä ei myrskyävällä merel-
lä ole välitetty, kunhan vain 
posti on kulkenut. Talonpo-
jat ovat henkensä kaupalla 
kuljettaneet postia. Saimme 
nähdä myös soutuveneen, 
jolla postia on saaristossa 
kuljetettu.

Perjantaina suunnistim-
me jo heti aamusta retkel-
le koko päiväksi. Aamul-
la saimme tutustua Pyhän 
Katariinan kirkkoon. Oike-
astaan se ei kuulunut oh-
jelmaamme, mutta oppaan 
avustuksella pääsimme si-

sään. Oppaamme poika toi-
mi kirkossa kanttorina, jo-
ten Birgitta totesi, että kyllä 
meille ovi avataan. Lauloim-
me kirkossa Birgitan lempi-
laulun ”Maan korvessa kul-
kevi lapsosen tie”.

Kirkosta suunnistimme 
kohti Oolannin sodan muis-
tomerkkejä ja linnan rauni-
oita Bomarsundiin. Venä-
jän oli tarkoitus rakentaa 
Bomarsundiin pysyvä lin-
noitus valtakunnan puolus-
tusta varten. Oolannin sota, 
joka oli osa Krimin sotaa 
(1800-luvun puolivälissä) tu-
hosi kuitenkin suunnitelmat.  
Birgitalla olisi ollut paljon 
kerrottavaa taisteluista, mut-
ta meidän piti joutua seuraa-
vaan etappiimme, joka oli 
Jan Karlsgårdenin ulkoilma-
museo ja Kastelholman lin-
na. Linna on rakennettu 1300 
-luvun loppupuolella. Kus-
taa Vaasa ja poikansa Juha-
na Herttua sekä Erik XIV 
ovat asuneet aikoinaan jon-
kin aikaa linnassa. Varsin-
kin Erik XIV (sekä vaimon-
sa Kaarina Maununtyttären), 
joka oli veljensä vangitsema-
na linnan tyrmässä, elämän-
tarina liikutti meitä syvästi. 
Kiviseinät hohkasivat kyl-
myyttä, on siellä mahtanut 
kuninkaitakin talvella palel-
la. Linnaa remontoitiin koko 
ajan, saimme kiivetä väliai-
kaisia kiikkeriä jyrkkiä por-
taita, jotka kiemurtelivat 
pitkin linnan muureja. Osa 
reissaajistamme jäikin suosi-
olla odottamaan muuta seu-
ruetta linnan pihalle.

Kävimme syömässä to-
della maukasta lohikeittoa 
melkein linnan vieressä ole-
vassa ravintolassa Smakbys-
sä, jota isännöi Micke Björk-
lund suoraan Strömsöstä. 
Jälkiruuaksi saimme maan-

kuulua Ahvenanmaan pan-
nukakkua luumukiisselin ja 
kermavaahdon kera. Kyllä 
maistui.

Tulomatkalla kävimme 
nopeasti perunalastutehtaan 
tehtaan myymälässä. Tänä 
vuonna Ahvenanmaalla 
oli satanut tuolloin viimek-
si pääsiäisenä (2,5 kk sitten), 
joten maanviljelijät pelkäsi-
vät perunasatonsa puolesta. 
Ahvenanmaalaiset, joita on 
nykyisin noin 30 000, saavat 
elantonsa suurimmaksi osak-
si merenkulusta sekä turis-
mista, joita käy saarilla vuo-
sittain yli kaksi miljoonaa. 

Retken päätteeksi saim-
me tutustua merenkulku-
museoon. Museossa oli esillä 
paljon merenkulkuun liitty-
vää historiallista esineistöä 
ja muuta materiaalia. Olipa 
vitriinissä oikea aito meriros-
volippukin. Museossa saim-
me tutustua myös kaptee-
ninhyttin, jossa ovat käyneet 
kaikki saarella vierailleet sil-
määtekevät syömässä Sauli 
Niinistöstä lähtien. Museosta 
siirryimme tutustumaan mu-
seolaiva Pommeriin. Laiva ei 
ollut nyt omalla paikallaan 
satamassa, vaan sitä korjat-
tiin ja restauroitiin läheisellä 
telakalla.

Julkkikset ja kuninkaal-
liset suosivat Ahvenanmaa-
ta lomakohteenaan. Oppaal-
ta kuulimme, että satamassa 
näkyvä hieno valkoinen jah-
ti on ollut mm. Kimi Räik-
kösellä vuokralla ja nyt alus 
oli myytävänä miljoonalla 
eurolla. Saarella asuu myös 
eräs kalastaja, joka on Ruot-
sin kuninkaan hyvä kaveri.

Perjantai-iltaa vietimme 
yhdessä hotellilla yhteislau-
lujen, seuraleikkien ja yhdes-
säolon merkeissä. Mahtoivat 
ruotsinkieliset oolantilai-

set ihmetellä, kun hotellis-
ta kajahti niin maan koillis-
maalaista puhetta ja laulua. 
Mutta ystävällisiä he olivat 
meille. Puhuttiin englantia, 
saksaa, suomea ja ruotsia se-
kaisin, mutta ei se tahtia hai-
tannut.  

Lauantaina meillä oli aa-
mulla hiukan omaa aikaa 
Maarianhaminaan tutustu-
mista varten. Kaupunki on 
kaunis ja iloisen värikäs var-
sinkin näin kesällä. Posti-
kortteja tuli ostettua, koska 
opas kertoi, että Ahvenan-
maalla on oma postilaitos, jo-
ten heidän postimerkkejään 
voi käyttää vain Ahvenan-
maalla sekä laivoilla man-
tereelle mentäessä. Heidän 
postimerkkinsä tuntuivat 
kiinnostavan kovasti meidän 
retkeläisiämme. Iltapäivällä 
olimmekin menossa Viking 
Line Gracella kohti Turkua. 
Menomatkalla meille oli va-
rattu lounas laivan kuulussa 
puffetissa. Ruokailussa tun-
gos oli valtaisa, mutta kaik-
ki saivat varmasti vatsansa 
täyteen. Tulomatkalla merel-
lä oli sumua ja sumutorvet 
huusivat vähän väliä. 

Illalla suunnistimme Tu-
rusta linja-autolla kohti Po-
ria, jossa yövyimme. Porin 
hotellissa matkalaisemme 
majoitettiin kolmeen eri 
osaan. Seikkailimme hotellil-
ta toiselle maanalaisessa tun-
nelissa. Hissit olivat meille 
maalaisille aluksi aivan hep-
reaa. Seikkailimme ylös ja 
alas, kunnes joku opasti mei-
tä. Yhdessä tuumimme, että 
meidän pitäisi matkustaa 
useammin avarassa maail-
massa, niin ehkä oppisimme 
jotakin.

Sunnuntaina matkustim-
me sitten takaisin kotiin. Py-
sähdyimme Kokkolassa lou-
naalle. Arpajaisia pidimme 
mennen tullen ja makean 
naurun säestyksellä olimme 
vähällä arpoa erään matka-
laisemme tuliaisetkin. On-
neksi hän ehti ajoissa estää 
arpomisen.

Saavuimme hyvillä mie-
lin kotiin Pudasjärvelle. Mu-
kava kun kaikki ymmärsivät 
ihan tätä kotosuomea eikä 
tarvinnut miettiä, että mitä-
hän tämäkin sana on ruot-
siksi.

Matkakertomuksen  
satuilivat

Kaisa Manninen ja  
Ritva Kinnula
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamis-
ta/lahjoittamista, maksu 22 € sis. 
alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus on 
maksullinen, 22 € sis. alv:n) Muis-
tathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: lehti@pu-
dasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 
195 1732) soitetuista ilmoituksista 
maksu on 22 € sis. alv:n. 

OSTETAAN

PUDASTORI

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

• 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

KATSASTUS- JA 
REKISTERÖINTIPALVELUT

JÄTEHUOLTO

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

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

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

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

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

VUOKRATTAVANA

Omakotitalo Pudasjärven kes-
kustasta. 5 mh, k, ph, khh, 
sauna. Autokatos. Vuokra-aika 
vähintään vuosi. Vuokra 1000 
€. Vakuus 2x vuokra. Tätä ti-
laisuutta ei kannata missata! 
Muutto jo heinäkuun aikana! 
Vuokrahakemukset s-postiin 
elina.timonen67@gmail.com.

Vuokrattavana yksiö 33 m2 kes-
kustassa. Edullinen vuokra. P. 
044 0165 249.

Vuokrattavana 3h + k 58,5 m2, 
Juhontie 2 B, vuokra 480 € kk + 
sähkö ja vesi. Takuu 1 kk vuok-
ra. P. 0400 431 293.

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Myytävänä Ruottisenharjulla 
omakotitalo järven rannalla, 
18 km keskustasta. Sopii myös 
vapaa-ajan asunnoksi. Hp. 70 
000 €. P. 0400 722 054, 0400 
948 851.

Polkupyörä Helkama Velox 
3-rattainen, sähköavusteinen, 
3-vaihdetta, akku huono, muu-
ten hyväkunt, 400 €. P. 040 186 
9741.

Ostetaan puutarhajyrsin, p. 
0400 295 721.
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Pudasjärven Yrittäjille tilaisuus 
ma 9.7. klo 18 Ravintola Meritassa.

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen esittelee
KUUSAMON TIEN JA 

KESKUSTAN 
LIIKENNEJÄRJESTELYJEN. 
Suunnitelmien läpikäyntiä ja kommentointia.

Tilaisuus avoin kaikille yrittäjille.

Tervetuloa!

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

KESÄAJAN KUTSUJOUKKOLIIKENNE
TIISTAISIN (7.8.2018 saakka)

Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Pärjänsuo – Livo – Pudasjärvi 

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

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

KESKIVIIKKOISIN (voimassa toistaiseksi)
Asiointikuljetus Rytingin kauppaan Sarakylän Kyläseuran 

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

Paavo Ahosen Taidenäyttely 1.6.-8.7., Näyttely on avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su 
klo 14-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Luonnon keskellä” ja ”Matkamuistoja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luonto-
keskuksella 5.6.-31.8. ti-la klo 10-16, 26.6. lähtien ti-su klo 10-16.
Luovuus on meissä kaikissa 4.6.-29.7. ma-pe 10-19. Pudasjärven kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Moskiito ralli -purjelentotapahtuma ma-su 2.-8.7. Pudasjärven ilmailukeskus, 
Lentäjäntie.
Jalkapallon heinäturnaus pe-la 6. -7.7. Suojalinnan kentät, Urheilutie 2. Pelit pe 
klo 18-21 ja la klo 9-17.
Pudasjärven markkinat pe 6.7.  klo 9-18, la 7.7. klo 9-17. Pudasjärven tori, Puis-
totie 2.
Tanssit Sarapirtillä la 7.7. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Pudasjärven Näyttämö esittää: Palvelutalo Iltakuutamo su 8.7. klo 13 ja klo 
16, Koskenhovinkuja.
Pudasjärven Näyttämö esittää: Palvelutalo Iltakuutamo ke 11.7. klo 18, Kos-
kenhovinkuja.
Laulamme yhdessä to 12.7. Pudasjärven tori, Puistotie 2.
Kotiseutuviikko la 14.7. - su 22.7. Perinnepäivä Rytivaaran kruununmetsätorpalla 
14.7.,  järjestää Syötteen luontokeskus. Henkilö V ja Vinsentti – Teatteri Tie, maanan-
tai 16.7. Eino Leino – Runolaulukonsertti keskiviikko 18.7. Iin laulupelimannit torilla 
torstaina 19.7. Avoimet ovet kotiseutumuseolla perjantai 20.7. Lasten museopäivä 
lauantai 21.7. Jumalanpalvelus ja kotiseutujuhla sunnuntai 22.7. Kotiseutumuseo, Siu-
ruantie 255.
Kiihdytyspäivä la 14. 7. klo 8. Lentäjäntie.
Perinnepäivä Rytivaaran kruununmetsätorpalla la 14.7. klo 12-15. Rytivaaran 
kruununmetsätorppa, Syöte.  Tapahtuma järjestetään yhdessä Sarakylän kyläseuran 
kanssa. 
Pudasjärven Näyttämö esittää: Palvelutalo Iltakuutamo la 14.7. klo 15, Kos-
kenhovinkuja.
Retrofestarit vol. 2 la 14.7. klo 20.30, Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
Tanssit Sarapirtillä la 14.7. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Jyrkkäkoskella to 19.7. klo 20.30, Rytilammentie 74.
MP-Huippuajot pe-su 20.-22.7. Iso-Syöte, Isosyötteentie.
Lettukestifaalit Livon koululla pe-la 20. -21.7. Kirsiojantie 31. Lättyjä kellon ym-
päri!
Kesäpäivä ja lentopallon kyläsarja la 21.7. klo 9. Kirsiojantie 31.
Open Stage - Lava vapaa la 21.7. klo 12.30-15.30, Puistotie 2.
Möykkälän Sikajuhlat la 21.7. klo 20. Möykkälä, Näljängäntie 1391.
Tanssit Ruostehovilla la 21.7. klo 20.30. Sarakyläntie 1314.
Tanssit Sarapirtillä la 21.7. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla su 22.7. klo 21. Pintamontie 319.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 23.-29.7. Havulan ranta, Siuruantie 175.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 23.7.  Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Klo 15.00 Maija Mehiläinen ja hunajakisat. Klo 17.00 Hotel Transylvania 3 - Monsterit 
matkalla. Klo 19.00 Mamma mia: Here we go again!
Laulamme yhdessä to 26.7. Pudasjärven tori, Puistotie 2.
Yleiset onkikilpailut Livon koululla to 26.7. klo18.45-20.45, Kirsiojantie 31.
Pilkkianssit Jyrkkäkoskella la 28. 7. klo 20.30 Rytilammentie 74.
Tanssit Sarapirtillä la 28.7. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla la 28.7. klo 21, Pintamontie 319.
Syöte MTB la-su 4.-5.8. Iso-Syöte, Isosyötteentie.
Kiihdytyspäivä la 4.8. klo 8, Lentäjäntie.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla la 4.8. klo 21, Pintamontie 319.
Pistelinkosken moporalli la 11. 8. Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Tanssit Sarapirtillä la 11.8. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 7.7. klo 21-01.00
TANSSITTAA

VILLE KORTESALMI 
& LAPPISET

Tervetuloa Helkalantielle!

Tanssia, haitarimusiikkia, 
kahvia ym.

20-vuotis- 
PIMPINKANGAS-TANSSIT 

lauantaina 14.7. klo 18 alkaen.

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789, 93140 Kipinä
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

Tanssittaa 

ILOSET 
TRIO
LIPUT 12 €
käteismaksu 

la 7.7. klo 21.00-01.00

Tervetuloa!

SamanKylän
Väkeä

käsikirjoitus ja ohjaus: Janne Romppainen 
Tuotanto: Askan Ahertajat ry

• Askan Ahertajat ry • www.puolankainfo.fi

Kesäteatterissa  
kesällä 2018

Ensi-ilta  
pe 6.7. klo 18

Liput 14 €, ryhmälippu  
väh. 20 hlöä 12 €,  
lapset 5-12 v. 5 €,  
alle 5 v. ilmaiseksi
Lisätiedustelut ja lippu- 
 varaukset,  
puh. 040 865 0327.

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Jumalanpalvelukset
Su 8.7. klo 13 Jouni Vikström
Evankeliumia sanoin ja sävelin 
teltassa Kauppatie 34 
Pe 13.7. klo 18  
La 14.7. klo 16 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Su 15.7. klo 13. 

Mukana Esa Vähäaho ja lauluryhmä

HÄRKÄJUHLAT
TAIVALKAARELLA 

LA 7.7.2018 klo 20.00–02.00
Esiintyjinä 

TULIPUNARUUSUT sekä
TRIO TUOVILA

Lisäksi piha-alueella Karaoke
Härkää myytävänä!

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

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) su 8.7.2018 klo 18.00

Järj. TaKu

SUPERBINGO

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

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

TERVETULOA!

Lähde mukaan
perinteiselle kesämatkalle!

VUOKATTI-SOTKAMO PÄIVÄ. 
Aloitetaan matka Vuokatin vaaran huipulta.

Tutustutaan mielenkiintoisiin 
asioihin ja paikkoihin oppaan avulla. 

Syödään ja kahvitellaan.
Lauantaina 21.7.2018 lähtö klo 8.00 

Nevakiven linja-autolla S-marketin edestä.
Ilmoittaudu Ritva Peltola puh. 0400 386 286 

maanantaihin 16.7. mennessä.

Pudasjärven Diabetesyhdistys ry ja Omaishoitajat järjestävät matkan

Tule mukaan iloisella mielellä!

Matkan hinta:
 jäsenet 35 euroa, ei jäsenet 40 euroa.

Perinteiset 
Jonkulaiset Jonnimmoiset 
KESÄPÄIVÄT 

kylätalolla (Niskalantie 9) 
su 15.7. klo 12 alkaen.

 Ohjelmassa kisailuja, näytelmiä, arvontaa 
ja mukavaa yhdessäoloa. 

Mahdollisuus ruokailuun ja kahvitteluun. 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!

Kyläyhdistyksen hallitus
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS
Valtuusto on kokouksessaan 19.6.2018 hyväksynyt 
Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muutoksen 
korttelissa76.
Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 6.7.2018 alkaen 
kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä in-
ternetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 29.6.2018 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

KURENALAN ETELÄISEN OSAN JA 
RIMMINKANKAAN ASEMAKAAVOJEN 
OSITTAINEN MUUTOS
Mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asemakaa-
vojen muutoksia valmisteltaessa

Asemakaavojen muutokset koskevat Kurenalan 
eteläisen osan asemakaavan kortteleita 4, 4a, 6, 72, 
73, 75, 75a ja 199, niihin liittyviä virkistys-, katu-, 
liikenne-, erityis- sekä maa- ja metsätalousaluei-
ta, Rimminkankaan asemakaavan kortteleita 318 ja 
334 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne- ja 
vesialueita. Muutosalue rajoittuu likimäärin Pillia-
hontiehen, Ouluntiehen, Tuotantotiehen, Tuulimyl-
lyntiehen, Rimmintiehen, Varsitiehen, Kumputiehen, 
Kumpukujaan, Kauppatiehen, Jukolantiehen ja Naa-
mangantiehen.
Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa tieverkkoa 
ja taajamarakennetta, ohjata keskustan laajenemi-
nen kohti valtatietä ja linjata keskustaan johtava 
uusi tie niin, että keskustan sijainti palveluineen on 
helposti tavoitettavissa valtatieltä.
Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus 
esittää mielipiteensä asemakaavojen muutoksia 
valmisteltaessa. Kaavaluonnos pidetään nähtävänä 
6.7. – 15.8.2018 Pudasjärven kaupungin teknisellä 
osastolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi sekä interne-
tissä, osoitteissa www.pudasjarvi.fi. 
Mahdolliset asemakaavojen muutoksia koskevat 
mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon ai-kana 
kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, PL 10, 93101 
Pudasjärvi tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi. 
Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Matti-
nen, puh. 0400-389972 (lomalla 25.6. – 23.7.2018).

Pudasjärvellä 29.6.2018 
Kaupunginhallitus

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

Puikkarin kuntosalin remontti viivästyy n. 2 viikolla, 
joten ma 9.7. ei valitettavasti vielä pääse kuntoile-
maan.

Ilmoitamme heti, kun tulee tarkempia päivämääriä 
remontin valmistumisesta.

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

Karhupajan nuorten vierailu 
Tykkyläisten taidekotiin
Vierailimme Karhupajan 
nuorten kanssa Kari ja Mar-
ja-Leena Tykkyläisen atel-
jeekodissa Siurualla. Hei-
dän kotinsa pihapiiristä on 
muodostunut eräänlainen 
taidenäyttely, joka on hy-
vin erikoinen ja kantaa otta-
va. Vierailulla saimme näh-
dä Tykkyläisten teoksia sekä 
kuulla heidän ajatuksiaan te-
osten takaa ja tarinoita hei-
dän elämästään. Kari kertoi 
tarinoita niin Suomesta kuin 
ulkomaan matkoiltaan. Mie-
lipiteet teoksista nuorten kes-
kuudessa jakautuivat, toiset 
pitivät vierailua mielenkiin-
toisena, kun toiset taas olivat 
hieman järkyttyneitä Karin 
suorasta ilmaisusta teoksis-
saan. Kaiken kaikkiaan vie-
railu oli onnistunut ja jokai-
nen oppi jotain uutta. 

Oona Määttä
Karhupajan vierailevana 
tähtenä 

Kari Tykkyläisen veistämät hahmot talon seinustalla.

Pyöräilijä 
Tykkyläisten pihalla. 

Marja-Leena ja Kari Tykkyläinen esittelivät taideteoksia pihallaan. 

Ikäreiden tulokset, 
Pudasjärven urheilukenttä 2.7.
P5 40m: 1) Joona-Mikael Pu-
hakka 9,7, 2) Urho Ivola 10,2, 
3) Daniel Mattinen 10,6, 4) Ee-
meli Illikainen 11,0, 5) Eeme-
li Ylilehto 11,3, 6) Iiro Piri ja 
Aappo Piri 13,0, 7) Valtteri Puo-
lakanaho 13,5. Pituus: 1) Joo-
na-Mikael Puhakka 1,94, 2) Da-
niel Mattinen 1,59, 3) Eemeli 
Ylilehto 1,57, 4) Iiro Piri 1,50, 
5) Urho Ivola 1,43, 6) Eeme-
li Illikainen 1,40, 7) Aappo Piri 
0,94, 8) Valtteri Puolakanaho 
0,76. P7 40m: 1) Topi-Oskari 
Poijula 8,4. Pituus: 1) Topi-Os-
kari Poijula 2,51. P9 200m: 1) 
Matias Aarni 40,7, 2) Pauli Ala-
häivälä 47,6. Pituus: 1) Mati-
as Aarni 2,71, 2) Pauli Alahäi-
välä 1,93. P11 200m: 1) Veeti 
Purola 34,1, 2) Jaakko Parkki-
la 35,0, 3) Martti Puhakka 39,1, 
4) Eetu Illikainen 39,7, 5) Väinö 
Juurikka 41,07. Pituus: 1) Jaak-
ko Parkkila 3,44, 2) Veeti Puro-
la 3,39, 3) Martti Puhakka 2,83, 
4) Eetu Illikainen 2,80, 5) Väi-
nö Juurikka 2,79. P13 200m: 
1) Vili Vanhanen 36,1. Pituus: 

Tytöt 11 v juoksutuulella 200 metrillä. 

1) Vili Vanhanen 3,46. T5 40m: 
1) Sofia Aarni 9,9, 2) Sanni Pu-
hakka 10,0, 3) Reetamari Poiju-
la 10,3, 4) Ninni Siekkinen 10,3, 
5) Vea Vanhanen ja Nelli Siekki-
nen 11,8, 6) Eevi Vikström 12,3, 
7) Aamu Illikainen 13,7, 8) Tin-
ja Klemetti 14,7, 9) Alma Vik-
ström 16,9, 10) Vilja Ivola 22,1, 
11) Emma Kuusijärvi 25,7. Pi-
tuus: 1) Reetamari Poijula 1,80, 
2) Ninni Siekkinen 1,70, 3) So-
fia Aarni 1,65, 4) Nelli Siekki-
nen 1,45, 5) Eevi Vikström 1,44, 
6) Vea Vanhanen 1,30, 7) Sanni 
Puhakka 1,27, 8) Tinja Klemet-
ti 0,76, 9) Aamu Illikainen 0,70, 
10) Alma Vikström 0,42, 11) Vil-
ja Ivola 0,25, 12) Emma Kuusi-
järvi 0,21. T7 40m: 1) Sonja 
Paakki 9,6, 2) Sara Puolakanaho 
11,2. Pituus: 1) Sonja Paak-
ki 1,71, 2) Sara Puolakanaho 
1,47. T9 200m: 1) Taika Puro-
la 40,7, 2) Iiris Piri 46,8. Pituus: 
1) Taika Purola 2,97, 2) Iiris Piri 
2,20. T11 200m: 1) Pihla Pert-
tu 35,6, 2) Vilma Majava 35,9, 3) 
Silja Alahäivälä 37,7, 4) Emma 

Tumelius 43,9. Pituus: 1) Pih-
la Perttu 3,36, 2) Vilma Maja-
va 3,35, 3) Silja Alahäivälä 2,94, 

4) Emma Tumelius 2,42. T13 
200m: 1) Essi Parkkila 34,9. Pi-
tuus: 1) Essi Parkkila 3,97. PP
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P U D A S J Ä R V I

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

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

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä!

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna: Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

ALE KIIHTYY...

-50%
LOPUT 

SANDAALIT

-30%
LAUKUT, VYÖT,

 LOMPAKOT, SUKAT

KAIKKI VAATTEET

-50%
(tarjous ei koske alusvaatteita)

ALE KORISTA KENKIÄ POISTOHINTAAN!

PUSEROT, HOUSUT, TOPIT YM.

PERÄKÄRRYKIRPPIS
TORSTAINA 12.7. klo 10-15

-Teemme yhdessä torin toimivaksi ja pidämme ympäristön siistinä ja viihtyisänä -

Kurenalan kyläyhdistys ryTERVETULOA!

Suopunki-yhtye
laulattaa klo 11-12
Ilmainen paikkamaksu.

Paikkavaraukset
ke 11.7. mennessä.

Kerttu Simu
puh. 040 7309 481

Helmikuun alussa Juha 
Mertala ja Marko Väyry-
nen keskustelivat paikka-
kunnan musiikkielämästä. 
Tämän keskustelun pohjal-
ta syntyi ajatus Open Stage 
–tapahtumasta. Lähtöaja-
tus oli tarjota halukkaille 
esiintyjille torille avoin lava 
omien taitojen esittelylle. 
Lavalle voi nousta jonglee-
raamaan, kertomaan vitse-
jä, soittamaan, laulamaan 
tai mitä tahansa. Jatkossa 
tapahtuman raameja voi-
si jopa suurentaa, riippuen 
kuinka ihmiset siitä innos-
tuvat. Tämän kesän tapah-
tuma lauantaina 21.7 kel-
lo 12.30-15.30 on yleisölle 
maksuton. 

Tähän mennessä tapah-

tumaan on ilmoittautunut 
mukavasti esiintyjiä erityi-
sesti musiikin saralta, ni-
mekkäimpänä Jenni Jaak-
kola, Netta Jyrkäs & Satu 
Hakoköngäs. Tapahtu-
maan on ilmoittautunut 
myös, Marko Väyrynen, 
Duo JuMa ja Kalevi & Po-
jat. 

-Vielä mahtuu esiintyjiä 
mukaan. Olkaa vain roh-
keasti yhteydessä minuun., 
tuumaa tapahtuman pää-
järjestäjä pudasjärveläinen 
Juha Mertala. 

-Esityksen ei tarvit-
se olla pitkä tai mitenkään 
ammattimainen. Itse ajat-
telin soitella itse keksimiä 
lauluja kitaran kanssa, jat-
kaa Marko Väyrynen. 

Pudasjärvellä ja lähi-
kunnissa tiedetään olevan 
paljon ihmisiä, jotka osaa-
vat esimerkiksi soittaa jo-
takin ja Open Stage tarjo-
aa heille mahdollisuuden 
tulla näyttämään taitonsa 
lavalle – ainoastaan omat 
soittimet/esiintymisväli-
neet tarvitsee mukaan. La-
valle tulee äänentoistolait-
teisto, joten siitä ei tarvitse 
artisteilla huolehtia. Pai-
kalle toivotaan saapuvan 
myös innokasta yleisöä."

Juha Mertala

Kaikille avoin Open Stage 
-tapahtuma torilla

psychodadmusic@gmail.com 
040 742 6176


