
Myynnissä:
* Lohikeittoa
* Rieskaa
* Makkaraa
* Lättyjä, kahvia, teetä, mehua

Ohjelma:
* Juhlapuhe
* Taipaleenharju-laulu
* Yhteislaulua
* Haitarimusiikkia

Työnäytöksiä perinnetöistä: 
suutari, puukon- ja kirveen 
teroitus sekä heinänteko. 

Esittelykohteita: Sankalan 
kievaripirtti, tuulimylly ja 
Aittojärven lintutorni.

Vietämme la 20.7. noin klo 12 alkaen  
TAIPALEEN KYLÄSEURAN / MAAMIESSEURAN 70-VUOTISJUHLAA

Mukana kauppiaita!

nro 28 2019

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven  
markkinat kooste  

s. 6-10.

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 11.7.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• 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

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

Vetdog koirien 
laadukkaat kuivamuonat

 Vital 5 kg ja 15 kg
Puppy/Junior 15 kg

Energy 20 kg

Herkkuja kesään
Kotimainen 

Pintamaustettu grillikylki 
6,95 kg 

Pintamaustettu ja 
mureutettu porsaan 

ulkofi leepihvi 11,90 kg

Maalaispalvi 12,90 kg

Pororyynäri 400 g 
2,49 kpl 6,23 kg 

Herkkunakki 240 g 
1,99 kpl 8,29 kg

Berliininmakkara 6,90 kg

Säilyvää herkkua kesäksi
Naudanlihaa 400 g 3,90 prk 9,75 kg

Kermainen savuporokeitto 400 g 
3,90 prk 9,75 kg 

Hirvenlihaa 400 g 7,40 prk 18,50 kg

 Lappi Meetwursti 450 g 4,99 kpl 11,09 kg

Tarjoukset voimassa 11.7.-16.7.19

Poroa pöytään
Poron sisäpaisti 39,90 kg

Poron vasan sisäfi lee 49,90 kg
Poron ulkofi lee 59,90 kg

Poron viipalekäristys 29,90 kg
Lämminsavustettu 

pororouhe 1 kg 19,90 kpl 
Porojauheliha 350 g 
9,95 kpl 28,43 kg

Karvakamulle
Haukku 

koiranmakkarat 500g
Hirviherkku ja 
Poroherkku 

2,49 kpl 4,98 kg

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

TERVETULOA  
KALASTAMAAN 
YLIKIIMINKIIN
Tervalammelle ja 
Vaaralammelle!
Tervalammen ja Vaaralammen  
kalastuskausi jo täydessä vauhdissa.

LUVAN HINTA ON 15 EUROA/8 TUNTIA.  
LUVALLA SAA OTTAA KAKSI LOHIKALAA.

Varustukset: Itsepalvelupiste, heittolaturit, kota ym. 
Kahdeksan luvan lunastaneelle yhdeksäs ilmaiseksi!

Lisätietoja: Pentti Marttila-Tornio 
Puh. 0400 363 222 
ylikiimingin.kalastuskunta@gmail.com

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

Huom! Liike poikkeukseLLisesti suLjettuna pe 12.7.

TerveTuloa TuTusTumaan 
kesän kehysuuTuuksiin!

Lääkäriajat: ke 17.7., pe 26.7. ja pe 2.8.

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

Kela-kyydit: 0800 93150

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA
24H 08 821 444

0100 84250
1,25 € / puh + 1,00 € / min + pvm
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 14.7. klo 10, Rolf Heikkinen, Eva-Maria 
Mustonen, Keijo Piirainen. Messu on katsottavissa suorana 
lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokyydi-
tys seurakuntakodilta klo 9.30.

Kesäillan musiikkihetket Pudasjärven kirkossa: to 11.7. 
klo 19, Elias Niemelä, urut. To 18.7. klo 19, esiintyy pudas-
järveläisiä laulajia, hartaus Eva-Maria Mustonen

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

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 10.7. ja ke 17.7. klo 12.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien leiri Liepeen väen-
tuvassa ti 30.7. Ohjelmassa hyvää ruokaa, hartaus, yhdessä 
oloa, lauluja, askartelua, leikkimielisiä kisailuja…. Lämpimäs-
ti tervetuloa! Ilmoittautumiset 22.7. mennessä Eeva Leino-
nen puh. 0400866480.

Nuotioillat: Nuotioilta ja uimapaikan siunaustilaisuus Pu-
dasjärven rannan uimapaikalla ke 10.7. klo 18, Pintamon ky-
lätalolla to 11.7. klo 18, Kaupunginkartanossa ma 15.7. klo 
18, Metsälän kylätalossa ti 16.7. klo 19, Livon koululla ke 
17.7. klo 18, Siuruan osakaskunnan laavulla to 18.7. klo 18, 
Pärjänsuolla Reetta ja Veeti Kiurulla, Kuokantie 36 ma 22.7. 
klo 19, Jongulla Hautapahdalla ti 23.7. klo 18, Syötteen ky-
läyhdistyksellä to 25.7. klo 18, Marikaisjärven toimitalolla ti 
30.7. klo 18, Korpisen kylätalolla ke 31.7. klo 18. Nuotioil-
lan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastos-
ta 08-8823100.

Vuokralle tarjotaan Pudasjärven seurakunnan Liepeen pap-
pilan toisen pään asunto 78 m2. Tupakeittiö + 2 mh + sauna 
+ pesuhuone + autotalli. Vuokra 608 e + sähkö ja vesi kulu-
tuksen mukaan. Sähkölämmitys, jonka vuokralainen maksaa 
kulutussähkön yhteydessä. Asunnossa tulisija, jonka käyt-
töön seurakunnalta mahdollisuus ostaa halkoja. Kuvia koh-
teesta www.tori.fi vuokrausilmoituksessa ja lisätietoja Timo 
Niskanen P. 040 687 2144 tai timo.niskanen@evl.fi.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kipinässä, Lauri Pähtilällä su 
14.7. klo 13 (Heikki Saarikoski, Samuli Leppänen), seurat 
Ervastissa ry:n mökillä su 14.7. klo 13 (Jukka Jaakkola), seu-
rat kirkossa su 14.7. klo 16 (Matti Pennanen, Matti Määttä).

Kastettu: Joose Samuel Liikanen, Olivia Adalmiina Liikanen

Haudattu: Rauha Eliina Illikainen 91 v, Aaro Johannes Seite-
ri 90 v, Aune Elvi Vähäkuopus 85v.

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.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Sara Kurtti
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Viides sunnuntai helluntaista lähestyy. 9.6. 
vietetty helluntai oli minulle merkittävin 
helluntai, tähän saakka. Oulun hiippakun-
taan vihittiin kymmenen uutta pappia. Pu-
dasjärven seurakunta kahmi tuosta vih-
kimyksestä 20 prosentin osuuden. Paljon 
onnea voittajaseurakunnalle, toivovat Eva-
Maria ja Rolf.

Olen ollut Pudasjärvellä reilun kuukau-
den, aloitin kesäkuun ensimmäisenä päivä-
nä. Näiden viikkojen aikana on tapahtunut 
paljon. Monia toimituksia, paljon uusia kas-
voja ja nimiä, jotka eivät ole vielä muistiini 
painuneet. Suoraa tietä ja aika hintavia va-
lokuva-automaatteja niiden varsilla. Työ on 
osoittautunut odotusten kaltaiseksi mutta 
edelleen olen ”etelän rytmissä”, hieman on 
olevinaan vielä kiire. Yritän jarrutella, niin 
myös perehdyttäjäni yrittävät.

Olen syntynyt Helsingissä ja asunut 
lapsuuden ja nuoruuteni Kotkassa. Aikui-
sikäni olen asunut eri puolilla pääkaupun-
kiseutua. Katson asioita ja teitä pudasjär-
veläisiä vieraan perspektiivistä. Olen ehkä 
verrattavissa maahanmuuttajaan kos-
ka osaan vain hieman raatata kanssanne. 
Olen tullut riippuvaiseksi hyttysmyrkyis-
tä ja huomaan vielä asioita, joihin te ette 
enää kiinnitä huomiota. Ihmettelen soiden 
määrää ja innostun vielä nähdessäni po-

ron, kun ajan autolla kirkkoon tai Saraky-
län kappelille. Ihmettelen myös hiljaisuutta 
ja sitä missä kaikki oikeasti ovat?

Näen rapistuneita taloja mutta huo-
maan vastapainoksi myös positiivisia asi-
oita: Uudisrakentamisen, yrittäjähenkisyy-
den, yhdessä tekemisen, tyylikkäät sekä 
selkeät kaupungin nettisivut, puhdasta 
luontoa, hyvät mahdollisuudet erilaisiin lii-
kuntamuotoihin, järkevää hirsirakentamis-
ta.

Mitä sinä ihmettelisit pääkaupunkiseu-
dulla? Parkkipaikkaa, jota ei löydy. (käytä 
stadissa julkisia, sillä metro kulkee 2-5 mi-
nuutin vuorovälillä ja dösät sekä sporat 
riittävän tiheään) Ihmettelisitkö dösäkus-
kia, joka ei oikeasti tiedä ajaako hän etsi-
mäsi maamerkin ohi, sillä hän vain ajaa… 
(lataa älykännykkään Hsl-sovellus). Tai ken-
ties sitä, että pysäytitpä kenet tahansa ka-
dulla kysyäksesi etsimääsi paikkaa, voi vas-
taus olla ”enhän mie tiiä, ku miekii oon 
vuan käymässä tiällä” (käytä google maps- 
sovellusta).

Evankeliumi kertoo meille laupeudesta 
ja armahtamisesta. Ollaan armahtavaisia, 
niin Isämmekin armahtaa meidät. Voimme 
myös jättää tuomitsematta, näin ei meitä-
kään tuomita. Emmekä julista syyllisyyttä, 
sillä näin ei meitäkään syylliseksi juliste-

ta. Sama hieman yksinkertaisemmin. Ol-
laan armollisia toisillemme, sillä uskokaa 
pois, me kaikki olemme erilaisia mutta yh-
denvertaisia. Jätämme myös tuomitsemat-
ta, sillä ”älä tuomitse lähimmäistäsi, ennen 
kuin olet itse joutunut hänen asemaansa”.

On ihmisiä, jotka huomaavat läheis-
tensä virheet ja ovat hyvin auliisti kerto-
massa ne ääneen mutta tämän luonteen-
piirteensä vastapainoksi he eivät huomaa 
omia virheitään. Samoin on ihmisiä, jotka 
eivät katso toisen ihmisen syntejä vaan ai-
noastaan omiaan? Kumpaan näistä katego-
rioista asetat itsesi ja kumpaan luulet sinut 
asettavan he, jotka sinut tuntevat? 

Psalmi 103: 8-12. ”Anteeksiantava ja lau-
pias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hä-
nen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, 
ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut 
meille syntiemme mukaan, ei rankaissut niin 
kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin tai-
vas on korkea maan yllä, niin on Herran armo 
suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat hän-
tä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin 
kauas hän siirtää syntimme”. 

Rolf Heikkinen
seurakuntapastori 

Laupeuden käsky

Pudasjärvi-
lehti julkaisee 

Ystävänkammarissa  
kirjoitettuja runoja:

Traktorimies

Poika ajaa traktorilla 
pellolla

Ehkä heinänteossa?
Hyväntuulinen nuori 

mies.

Sää suosii tekijäänsä
Syytä olla tyytyväinen.

Emäntä ruokaa  
laittaa ja odottaa.

Rauni ja Eeva  

Virtuoosista urkumusiikkia sekä 
mielenkiintoisia sovituksia 

Pudasjärven kirkossa
Kesäillan musiikkihetkessä Pudas-
järven kirkossa 11.7 klo19 esiin-
tyy kiiminkiläinen urkuri Elias 
Niemelä. Musiikkihetkessä kuul-
laan virtuoosisen urkumusiikin 
lisäksi uruille tehtyjä sovituksia 
mm. Vivaldin vuodenajoista.

Niemelä esiintyy aktiivises-
ti eripuolilla Suomea. Hänellä on 
tapana esittää yleisöystävällistä 
sekä ”kansaan uppoavaa” musiik-
kia. Yleisö on tervetullut seuraa-
maan urkurin työskentelyä myös 
urkuparvelle.

Seurakunnan tiedote

Meidän Pudasjärvi-päivään  
mahtuu vielä mukaan!

Pudasjärvi-päivä järjestetään 
tänä vuonna torstaina 29.8. 
yhteisöllisellä teemalla: Mei-
dän Pudasjärvi. Tapahtuma 
on kaikille avoin, sillä kuka 
vain voi järjestää toimintaa 
eri puolilla kaupunkia. Ide-
ana on saada eri-ikäisiä ja 
taustaisia ihmisiä mukaan 
järjestämään päivää yhdessä, 
jotta jokaiselle löytyisi jotain 
mieluista tekemistä. Toisaal-
ta toivotaan päivältä myös 
mielenkiintoisia kohtaami-
sia.

Erilaisia tapahtumia päi-
vään on tähän mennessä il-
moittautunut parikymmentä, 
joista suurin osa on kaupun-
gin eri yksiköiden ja toimi-
pisteiden järjestämiä. Muka-
na on kuitenkin muutama 
yhdistys sekä pari yksityis-
henkilöä. Tapahtuman jär-
jestämisen tarvitse olla aikaa 
vievää tai kallista. Tärkeäm-
pää on ihmisiä yhteen ko-
koava luonne ja hyvä fiilis. 
Tähän mennessä on suun-
nitteilla ainakin kulttuuri-
kahvila, päivätanssit, koulun 
yhteislaulutunti sekä usei-
ta avoimia ovia eri pisteissä. 

Ideoita tapahtumiksi voi kek-
siä loputtomasti. Mukavaa 
olisi esimerkiksi käydä käve-
lyllä yhdessä Iijoen rantamai-
semissa.

Tapahtumien järjestäjiksi 
toivotaan lisää yhdistyksiä ja 
yrityksiä. Olisi hienoa saada 
Pudasjärvi-päivänä yhdistys-
ten järjestämiä tapahtumia 
myös kylille, jotta välimat-
kat eivät aseta osallistumi-
selle rajoitteita. Lisäksi toi-
votaan mukaan kaupungin 
yrittäjiä – Pudasjärvipäivä on 
oiva tilaisuus houkutella asi-
akkaita rastipisteen myötä 
yrityksen tiloihin! Ilmoittau-
tuminen tapahtuman järjes-
täjäksi on päättymässä per-
jantaina 12.7, mutta mikäli 
innokkaita järjestäjiä löytyy 
vielä tämän jälkeen, voi vies-
tiä edelleen laittaa tapahtu-
matuottajalle 21.7. asti.

Jos oman tapahtuman jär-
jestäminen tuntuu kuiten-
kin liian työläältä, voi Pu-
dasjärvi-päivään osallistua 
myös kutsumalla esimer-
kiksi naapurin kahville ky-
lään. Tapahtumaa varten löy-
tyy Pudasjärven kaupungin 

verkkosivujen tapahtumaka-
lenterista kortti, jolla kutsun 
voi osoittaa. 

Heinäkuun ja elokuun ai-
kana tapahtumatuottaja al-
kaa yhdessä Pudasjärven 
kaupungin mediatuottaja 
Juha Nymanin kanssa koos-
taa karttaa, joka toimii osal-
listujille rastikilpailun ta-
paan tapahtumapassina. Sen 
kanssa voi kiertää niissä ta-
pahtumissa, jotka itseä kiin-
nostavat. Jokainen passinsa 
palauttanut osallistuu arvon-
taan. 

Nähdään Meidän Pudas-
järvi-päivänä!

Marjut Järvinen
Tapahtumatuottaja 

Peräkärry-
kirppis

la 20.7.2019 klo 10.00 - 13.00
Ervastin kyläkaupan pihalla.

Paikkamaksua ei peritä.
Koivikon kesäkahvila myös avoinna, 

josta saa kahvia ja maukkaita leivonnaisia.
Paikkavaraus:  

Aira Ervasti  040 507 2948  
pe 19.7. mennessä.

Tervetuloa!    järj. Ervastin Kyläyhdistys
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Tavallista  
parempi  

ruokakauppap u d a s j ä r v i

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

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 11.-14.7. ELLEI TOISIN MAINITA

 
KirSiKKa
500 g (3,98/Kg)  
TUrKKi/KrEiKKa

199
GRANdIOSA 
KiviUUnipizzaT
300-350 g (7,14-8,33/Kg)

10.- HOOK 
dipiT ja  
SiipiKaSTiKKEET
250-310 g (11,90-14,76/Kg)

369
Kpl

ATRIA
SaUnapalvi 
350 g (8,43/Kg)

295
pKT

HK
aMEriKan 
pEKOni 
Original 170 g (11,71/Kg)

199
pKT

Mutkatonta
grilliSTä

SNELLMAN   
MaaTiaiS- 
pOSSUn  
KaSSlEr
800 g (6,19/Kg)

495
rS

rS

 
varhaiSKaali
SUOMi, SäävaraUS

099
Kg

Ilman korttia 2,95 pkt (8,43-9,83/kg)

ilman korttia 2,95 ps (7,97-18,50/kg)

Herkullista, helppoa ja nopeaa  
- valmiiksi paistetut  

kananpojan siivet vaativat vain 
kuumennuksen uunissa,  

grillissä tai rasvakeittimessä.  
Aina suomalaisesta  

kananpojasta.

HOOK  
brOilErin  

KypSäT SiivET
700 g (7,13/kg) 

499
pS

4
pkt

Grillattu  
hedelmäsalaatti ja  

karamellisoidut  
hasselpähkinät

SUOMi

UUTUUS vain  

K-rUOKaKaUpOiSTa

-15%
Plussa-kortilla

Kg

 
irTOMaKEiSET
rajOiTUS: 2Kg/TalOUS

599

Kpl

OUlUlainEn pUllava 
TäyTEpiTKOT
400-420 g (6,88-7,23/Kg)

279 plUSSa KOrTilla 
-22%

TaffEl 
MEgapUSSiT
140-325 g (6,15-14,29/Kg)

4.-

 Parhaat 
SidOTTU 
KUKKaKiMppU
KEnia/hOllanTi

1290
KiMppU

2
ps

Popedapudiksella-tapahtu-
man järjestelyt etenevät mu-
kavasti. Ja niin pitääkin, sillä 
tapahtuma rokataan jo muu-
taman viikon kuluttua elo-
kuun alussa. Jani Ojalan dro-
nella alkuviikosta kuvaama 
upea Rajamaanranta odottaa 
jo vieraita. Konserttiyleisöä 
on tulossa ympäri Suomen. 
Verkkokauppa on käynyt kii-
vaana ja lippuja on postitettu 
aina Helsinkiä myöten. Onpa 
lippuja tilattu jopa Ruotsiin-
kin. 

Konserttivieraille jär-
jestetään myös bussikulje-
tus yhteistyössä Nevakiven 
kanssa Kuusamosta, Taival-
koskelta, Syötteeltä ja Oulus-
ta. Bussireitit toteutuvat, jos 
ennakkovarauksia tulee riit-
tävästi. Hinta edestakaisel-
le bussikyydille on vain 20 
euroa. Kaikille reiteille on jo 
varattu paikkoja ja lisää en-
nakkovarauksia otetaan vas-
taan. Bussikyydin voi vara-
ta sähköpostitse. Lisätietoja 
tapahtumasta sekä kuljetuk-
sista löytyy tapahtuman ko-
tisivuilta https://pudiksel-
la.fi. 

Lähtölaskenta on alkanut 
Popedapudiksella -tapahtuma juhlitaan pian

Rajamaanrannan 
käyttöön rajoituksia

Tapahtuman rakennus-
työt aloitetaan tiistaina 30.7. 
Tapahtuma-alue suljetaan 
tällöin muulta toiminnalta ja 
alueen läpi kulkevaa liiken-
nettä rajoitetaan. Ainoastaan 
tapahtuman huoltoliiken-
ne sekä viranomaisliiken-
ne sallitaan. Kiinnostuneita 
ja innostuneita talkoolaisia 
otetaan vastaan koko vii-
kon. Halukkaat voivat tul-
la alueelle katselemaan ja 
auttamaan rakennustöissä. 
Talkoisiin voi ilmoittautua 
ennakkoon esimerkiksi säh-
köpostitse tai soittamalla jär-
jestäjille. 

Tapahtuman purku aloi-
tetaan välittömästi Pope-
dan keikan jälkeen ja viimei-
set rahtikuljetukset on tilattu 
tiistaille 6., jolloin kaiken tu-
lisi olla paketissa. Tulemme 
julkaisemaan tarkemman 
aluesuunnitelman liikenne-
poikkeuksineen lähiaikoina 
sekä tiedottamaan lähialu-
een asutusta aiheuttamis-
tamme poikkeuksista. 

Lippukauppa vielä 
auki

Pääsylippuja tapahtu-
maan voi tilata vielä pari 
viikkoa tapahtuman koti-
sivuilta. Oman henkilökoh-
taisen lipun voi tilata myös 
ePassi-, Smartum-, Eazy-

break- ja Edenred-kulttuu-
rieduilla palveluiden omilla 
mobiilisovelluksilla. Lippu-
ja voi ostaa edelleen myös 
Halla Café & Cateringista, 
jossa lipun voi maksaa kä-
teisen ja kortin lisäksi myös 
Smartum-seteleillä. Oulus-
ta lippuja löytyy vielä K-

Jani Ojalan dronella alkuviikosta kuvaama upea Rajamaanranta odottaa jo vieraita. 

Supermarket Ritaharjusta 
ja Shaman Arts Tattoosta. 
Verkkokauppa suljetaan pa-
rin viikon päästä, jotta voi-
daan varmistaa lippujen 
ehtiminen tilaajille Postin 
toimittamana. Lippuja myy-
dään vielä elokuussa yllä 
mainituissa myyntipisteissä 

sekä portilta, mutta hinta on 
hieman korkeampi. Mikäli 
haluat ostaa lipun vielä hie-
man halvemmalla, kannat-
taa siis toimia nopeasti. 

Janne Soronen
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Löydä kotisi uudestaan –
hanke polkaistiin käyntiin 
1.4. Alku meni hankkeen 
toimintoja ja aikatauluja 
suunnitellessa, yhteistyö-
tapaamisissa Utajärvellä ja 
Pudasjärvellä sekä erilai-
sissa koulutuksissa Helsin-
gissä. 

Kesäkuun alussa jär-
jestettiin Kesäpäivätapah-
tuma Rajamaan rannassa 
Utajärven ja Pudasjärven 
maahanmuuttajille. Kon-
gasjärven Kisapojat paistoi-
vat meille herkullisia lettu-
ja ja makkaroita.  Yhdessä 
pelattiin mölkkyä, jalkapal-
loa, lentopalloa ja vietettiin 
aikaa toisiimme tutustuen. 
Kesän aikana vastaavanlai-
sia tapahtumia tullaan jär-
jestämään vielä lisääkin

Löydä kotisi uudestaan –
hankkeessa tuetaan harras-
tusten löytymistä. Olemme 
tehneet maahanmuuttaji-
en kanssa kaksi retkeä Yli-
kiimingin Vaaralammelle. 
Ensimmäinen retki tehtiin 
heti juhannuksen jälkeen 
yhteisretkenä utajärveläis-
ten kanssa. Meitä oli kaiken 
kaikkiaan 10 henkeä, joista 
seitsemän kalasti virveleillä 
sekä oli ongintaa. Kalastuk-
sen saloihin ja kalan käsit-
telyyn perehdyttämässä oli 
Teemu Liekola, joka neuvoi 
ja opetti myös virvelin tur-
vallista käyttöä sekä poh-
ja- ongen käyttökuntoon 
saattamista ja virittämis-
tä. Lohisaaliin paistoimme 
Vaaralammen grillikodas-
sa. 

Toinen ongintakalas-

Löydä kotisi uudestaan -hanke käynnistynyt
tusretki tehtiin heinäkuun 
alussa Pudasjärven maa-
hanmuuttajien kanssa. Ka-
lat kyllä tekivät hienoja 
hyppyjä ilmaan, mutta ei-
vät syöttiin oikein tarttu-
neet. Saaliiksi saatiin pitkän 
odottelun ja lukuisten yri-
tysten jälkeen yksi kirjolo-
hi. Laihasta kalasaaliista 
huolimatta meillä oli oikein 
mukava päivä kalastus-
kärpäsen puraistessa mei-
tä kaikkia. Maahanmuut-
tajien kalastusharrastusta 
hanke tukee hankkimalla 
pari virveliä ja perussetin 
uistimia. Kalastusvälineitä 
on mahdollisuus hakea lai-
naan Löydä kotisi uudes-
taan –hankkeen toimistolta 
kuittausta vastaan. 

Näin kesäloma-aikaan 
hankkeessa on hyvin ai-
kaa suunnitella tulevaa. Pu-
dasjärven maahanmuutta-
jille suunnattua Kesäpeli 
–päivää vietetään 16.7. Raja-
maanrannassa, jossa pelail-
laan yhdessä erilaisia kesäi-
siä pelejä ja vietetään kiva 
päivä yhdessä. 

Retki Hossaan Suomus-
salmelle tehdään heinä- elo-
kuun vaihteessa yhteisret-
kenä suomussalmelaisten 
maahanmuuttajien kanssa.

Elokuussa käynnisty-
vät niin Utajärvellä, kuin 
Pudasjärvelläkin informa-
tiiviset maahanmuuttajil-
le vertaistukiryhmät. Ne 
on tarkoitettu kaikille kun-
nassa asuville yli 17-vuo-
tiaille kolmansien maiden 
kansalaisille, erityisesti ko-
totutumisen alkuvaiheessa 

ja haavoittuvassa asemassa 
oleville. Sisällöt vertaistuki-
ryhmiin suunnitellaan ryh-
män toiveiden ja tarpeiden 
mukaisesti. 

Lisäksi loppukesän –al-
kusyksyn aikana kartoite-
taan minkälaiset harras-
tukset maahanmuuttajia 
Pudasjärvellä ja Utajärvel-
lä kiinnostaa. Tulosten 
pohjalta suunnitellaan eri-
laisia ryhmätoimintoja tai 
selvitellään, löytyisikö yh-
teistyökumppaneiden 
kautta heitä kiinnostavia 
harrastuksia. Syys –loka-
kuussa käynnistyy viimeis-
tään harrastuksiin tutus-
tuminen. Tavoitteena on, 
että mahdollisimman moni 
mahanmuuttaja löytäisi 
mieleisensä harrastuksen 
Löydä kotisi uudestaan –
hankkeen kautta. 

Alkusyksyn aikana jär-
jestetään maahanmuuttajia 
työssään tai vapaaehtois-
työssään kohtaaville kysely 
täydennyskoulutustarpees-
ta, jonka pohjalta tulevia 
koulutuksia järjestetään. 

Kesää on vielä jäljellä, 
nautitaan siitä!

Johanna Hemmilä
Projektipäällikkö

Virvelöinnin saloihin 
perehtyminen; Teemu 
Liekola ja Sahira Sahib 
Abdulhusen-J.

Pohjaongella saatu kirjolo-
hi laitettiin samoin tein ruo-
aksi. 

Kesäkuun alussa oli Kesäpäivätapahtuma Rajamaan ran-
nassa Utajärven ja Pudasjärven maahanmuuttajille.

Vaaralammelle on tehty jo kaksi kalastusretkeä. 

Heinäturnaus, joka aiem-
min tunnettiin Kyläsarjana, 
pelattiin Suojalinnalla 6.-
7.7. Turnaus vietiin läpi jo 
tutulla kaavalla 16 joukku-
een voimin. Jokaisessa alku-
lohkossa oli yksi joukkue, 
joka selvitti tiensä jatkoon 
puhtaalla pelillä. Nämä oli-
vat Jylhät Orit, Pappilantien 
Spartak, Varma Nakki ja 
turnauksen uusi tuttavuus 
AC Pistekatko. Lohkokak-
kosten pääsy jatkopeleihin 
olikin tiukempaa. Tiensä 
kahdeksan parhaan jouk-
koon selvittivät lopulta FC 
Ajax, Jonku, Työukot ja FC 
Tuska. 

Lohkojen kolmannet 
ja neljännet joukkueet jäi-
vät ratkomaan sijoja 9-16. 
Näistä KKP pudotti Mäy-
räkoirat, Pojat 15 Äijäfu-
tiksen, Takapotku Postilan 
ja Team Tuhlaajapojat Töt-
terön jumbosijoista pelaa-
maan. Lopulta jumbofinaa-
liin joutuivat Mäyräkoirat 
ja Äijäfutiksen, joka pelastui 
täpärästi jumbosijalta voit-

Pappilantien Spartak Heinäturnauksen mestariksi
tamalla ottelun 1-2.

Puolivälierissä alkuloh-
kojen selkeät ykköset ei-
vät olleetkaan enää niin 
vahvoja. Lohkokakkosis-
ta Työukot jätti Jylhät Orit 
mitalipelien ulkopuolelle 
rangaistuspotkukilpailun 
jälkeen, ja FC Ajax katkaisi 
Varman Nakin tien mitali-
peleihin voittamalla ottelun 
2-0. Sen sijaan AC Pistekat-

ko ja Pappilantien Spartak 
etenivät välieriin puhtailla 
peleillä. 

Välierissä nähtiin jopa 
kuumia tunteita, kun FC 
Ajaxin pelaajat eivät mei-
nanneet pysyä turnauksen 
reilussa hengessä mukana. 
Kentällä nähtiin jopa nyky-
aikoina turnauksessa hyvin 
harvinaisia ulosajoja. Pap-
pilantien Spartak piti pään-

Pappilantien Spartak uusi toissavuotisen mestaruutensa 
tappioitta nollapelillä. Otteluita ratkottiin paljon pilkuilta.

Loppujärjestys:
1) Pappilantien Spartak 2) 
Työukot 3) AC Pistekatko 
4) FC Ajax 5) Varma Nak-
ki 6) Jylhät Orit 7) Jonku 8) 
FC Tuska 9) FC Takapotku 
10) Team Tuhlaajapojat 11) 
Pojat 15 12) KKP 13) Töt-
terö 14) Postila 15) Äijäfu-
tis 16) Mäyräkoirat.

sä kylmänä sen verran, että 
eteni finaaliin rangaistus-
potkumaalin turvin. Toinen 
välierä oli tasaista vääntöä 
myös, ja siinä nousujohtei-
nen Työukot jätti AC Piste-
katkon pronssiotteluun 1-0 
voitolla. 

Pronssiottelussa AC Pis-
tekatko ja FC Ajax ratkai-
sivat mitalin kohtaloa ran-
gaistuspotkukilpailuun 

asti. Varsinainen peliaika 
päättyi 1-1 tasatulokseen ja 
pilkultakin jouduttiin vetä-
mään useampia kertoja en-
nen ratkaisun saamista. Lo-
pulta Ajaxin pelaajan vetoa 
jäi sen verran keskelle, että 
Pistekatkon maalivahdin 
onnistui napata pallo kä-
siinsä. Pronssi meni siis AC 
Pistekatkolle loppulukemin 
6-5.

Finaalissa Pappilantien 
Spartak jatkoi vahvaa esi-
tystä. Yksikään joukkue ei 
ollut vielä onnistunut upot-
tamaan palloa Spartakin 
verkkoon, eikä onnistuneet 
Työukotkaan. Sen sijaan 
Jaakko Juusola ei epäonnis-
tunut tuomitusta rangais-
tuspotkusta, vaan niittasi 
pilkulta lopputuloksen 1-0. 
Pappilantien Spartak uusi 
toissavuotisen mestaruu-
tensa. TN
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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
15.-18.7.

PERJantai-LaUantai
12.-13.7.

2 kalaa/talous

grillimaustettu tai 
merisuola-chili

3499

3495

100

499

1000 099100

199

150

149

399 100595 695

3 prk

kpl

kg

169

149 695
279

100

695200
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995
kg

pss pss

pss

pll
pkt

pkt

ltk

079

rss199

pkt599 pkt399 200 kpl150100
kpl299

pkt289

1450
pr

1890
pr 1990

pr

prk

kpl

prk

390

850

1695

kpl1150

kpl290
kpl290

kpl590

795
kg kg

199
pkt

pkt

399
pkt795

kg

795
kg

ma-ti 15. - 16.7         KE-tO 17. - 18.7

KESÄHERKKUJa EDULLiSESti m-taVaRataLOSta

PE-tO  12. - 18.7.

2 ras

PE 12.7.                  La 13.7.

Eldorado
HiLLOt
420 g

Eldorado
PEKOni
140 g

Eldorado
ananaS- 
tÄySmEHU
1 l

KaRKKiPUSSi 
-SEKOitUS 
1 kg

Oululainen
PEHmO ViiPaLEEt 
450 g
-kaura tai vehnä

JaUHELiHa  
SiKa-naUta
2 kg/talous

Vähärasvainen
PORSaan- 
LiHaKUUtiO

tEKStiiLiOSaStOLta

3 pkt

Wasa Sport
nÄKKiLEiPÄ
550 g

Kananpojan
PaiStiLEiKE
700 g

Kulta Katriina
KaHVi
500 g

KananmUnat
10 kpl

Atria Kunnon Arki
PyöRyKKÄ Ja  
PiHVi
360-380 g

Panda
LaKUPaLaPUSSit 
250 g

PEPSi max 
1,5 l
sis. pantin

Valio 
VOi
500 g
normaalisuolainen
2 pkt/talous

5 kpl

Kantolan
KaURa- tai
SUKLaaKaURa-
KEKSi

Naudan 
PaLaPaiSti

Naudan 
PaiSti- 
JaUHELiHa

Atria
gOtLERmaK-
KaRatanKO
1 kg

Valio 
JOgURtit
200 g

Thermacell
anti mOSqUitO

pöytämalli
tehokas 20m2  

alueella

Atria
wiLHELm  

gRiLLimaKKaRat
350-400 g

Tuore Kotimainen
manSiKKa

irtona ja 5kg laatikoissa

Snellmannin
maKSa 

-maKKaRa
150 g

Atria
gRiLLi- 

SaLaatit
350 g

Atria perhetilan
Kanan  

fiLEELEiKE
450 g

Atria 
KÄRiStE- 

maKKaRa
1 kg

Eldorado 
ananaS

227/137g
-viipale
-pala
-murska

Classic 
JÄÄtELö-

PUiKOt
1,0 dl

Oululainen  
Pullava

tÄytEPitKOt
400-420 g Kotimainen

tUOREKURKKU

Orthex
PaKaStUSRaSia

0,3 - 1,0 l

Tarmo
RaStaSVERKKO

ötöKKÄ  
OViVERHO

Kirkas
92x210 cm

KEnKÄOSaStOLta

taLOUStaVaRaOSaStOLta

Naisten
KangaS 
-KEnKÄ
joustava

Miesten
KangaS 
-KEnKÄ
joustava

kpl190
alkaen

Tyttöjen
t-Paita

Pojille
-SHORtSi

Miesten
PiKEEPaita

KESÄLaUKKU
eri värejä

-tUniKOita
-PUSEROita
-HOUSUJa

aLE  

-Hintaan 

naisille

4x5 m

5x10 m

7x20 m
nauhalla musta  
ja punainen

harmaa ja musta

170 - 350

250

325

259

240

0,5 l

1,0 l

LaSiPURKit  
PatEnttiKannELLa

0,5 l - 1,5 l

Marjukka
SÄiLöntÄtöLKKi

Marjukka
PaKaStEPULLO

Greatland
RaStaS- 
VERKKO

4x5m

299
3x 1,0l

3x 0,5l

1295

300

kg
kg

pkt

pkt pkt

Korpela
SaVUSaUna 
-KinKKU
palana ja siivuina

HK
aURinKO- tai RaiKaS 
RaaStESaLaatti
250 g

Tuoreet  
Porsaan
KyLJyKSEt

Tuore 
nORJan LOHi 
2 - 3 kg, kokonainen

Snellman
naUDan 
JaUHELiHa
10 %, 400g

Hyvä 
naUta 
JaUHELiHa

Porsaan 
KaSSLER- 
LEiKKEEt

2 pkt/talous

-t-Paita

raj.erä
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JO 38 vuOtta 
markkinatunnelmaa PudasJärvellä

Pudasjärven 38. markkinat 
järjestettiin hieman epäva-
kaisen, mutta sateettoman 
sään vallitessa 5.-6.7. Arviol-
ta yli 10 000 nouseva mark-
kinaväki tapasi perinteisesti 
tuttaviaan ja kävi hieromas-
sa kauppoja yli oikean mark-
kinahengen mukaisesti. Ylei-
sesti kuitenkin arveltiin, että 
viime vuoden ennätysyleisö-
määrään ei olisi nyt ylletty. 
Pudasjärven tori oli ääriään 
myöten täynnä myyjiä. Pu-
das-Koneen markkinahuu-
tokauppa oli perinteisellä 
paikalla yrityksen varastolla 
ja eri Kurenalan kauppojen 
markkinatarjoukset ja –oh-
jelmat olivat heidän omissa 
pisteissään. 

Päälavalla oli koko ajan 
monipuolista ohjelmaa. 

Tapahtuman avasi Pu-
dasjärven yrittäjien puheen-
johtaja Tommi Niskanen. 
Hän valotti markkinoiden 
38. vuotista historiaa ja sanoi 
tapahtuman järjestäminen 
olevan suuri ponnistus yrit-
täjäyhdistykselle. Hän ker-
toi jäsenyrittäjien talkoisiin 
osallistumisen mahdollis-
tavan omalta osaltaan talo-
udellisen tuoton, jolla pyö-
ritetään yhdistyksen koko 
vuoden toiminta.

Kaupunki oli panostanut 
vahvasti markkinoille. Hen-
kilökuntaa oli noin 15 henki-
lön verran markkinavierai-
den tavattavissa kaupungin 
teltalla sekä esiintymislaval-
lakin useat kaupungin edus-
tajat kävivät esittelemäs-
sä kaupungin eri palveluja. 
Kansalaisopisto oli vahvasti 
mukana ja myös Oulunkaa-
ren kuntayhtymän palveluja 
esiteltiin, annettiin terveys-
neuvontaa ja kaikilta haluk-
kailta mitattiin verenpaine. 
Seurakunta oli myös aktiivi-
sella otteella mukana mark-
kinoilla. 

Hyvinvointia toimeen 
tarttumalla 
Markkinoilla on hyvä poh-
tia yrittäjyyden merkitystä, 
totesi perjantaina markkina-

puheessaan Suomen yrittä-
jien varapuheenjohtaja Ant-
ti Rantalainen Hyvinkäältä. 
Hänen Rantalainen Oy yri-
tysryppääseen kuuluu 55 
tilitoimistoa eri puolil-
la Suomea, joista yksi myös 
Pietarissa Venäjällä. 

-Kuluva vuosi on tuo-
nut uudet vallanpitäjät maa-
hamme, hekin vakuuttavat 
yritteliäisyyden, toimeliai-
suuden merkityksellisyyttä! 
Hyvinvointi ei lisäänny, sitä 
uudelleen jakamalla, vaan 
toimeen tarttumalla. Kansa-
kunnan vaurastuminen on 
lisännyt ja lisää edelleen it-
sensä työllistämistä, yksin 
tai yhdessä toisten kanssa. 
Yritteliäisyys ei lähde vain 
toimeentulon hankkimises-
ta, se on paljon enemmän, 
se on vapautta tehdä asioi-
ta omalla tavallaan. Luoda ja 
palvella asiakkaiden tarpei-
ta. Toimeentulon vastikkeel-
lisuus on edelleen vallitseva 
käsityksemme, siis jonkun 
on työskenneltävä, jotta toi-
meentuloa riittää kaikille. 
Työllisyysasteen nostami-
nen jopa 80 prosenttiin on 
vähintä mihin meidän on 
pyrittävä, pitääksemme ve-
roasteen hallinnassa. Toi-
meliaisuuden yletön verot-
taminen on merkittävä este 
työllisyysasteen nousulle. 
Reilu työelämä on reiluutta 
myös pienille työnantajille, 
totesi Rantalainen.

Työllä ja työllistämi-
sellä suuri merkitys
Lauantaina oli markkinapu-
hujana kansanedustaja Pek-
ka Aittakumpu Kiimingistä, 
joka on sukujuuriltansa Pu-
dasjärveltä ja niinpä Pudas-
järvi-markkinat ovat hänelle 
perheineen tuttu kesätapah-
tuma.

Aittakumpu muistut-
ti puheessaan uuden vaa-
liohjelman olevan oikealla 
asialla maatalouden tuotta-
vuuden parantamisessa sekä 
tiestön kunnossa pitämisen 
kannalta, sillä ne ovat elin-

Lapsille oli järjestetty mieluisaa tekemistä. Pomppulinnas-
sa 11-vuotissyntymäpäivää vietti hurjia voltteja tehnyt Mat-
ti Impiö.

Kumpanakin markkinapäivänä oli yleisöä runsaasti liikkeellä. 

Alpo Simonen ja sisar Terttu Ruottinen ovat vuosittain 
markkinoilla. Alpolla on puutöitä ja saunavastoja, joita hän 
sanoi taittavansa satoja kesällä. Heinäkuu on parasta vas-
tojen tekoaikaa. Tertulla on monipuolinen käsityövalikoi-
ma.

Jongun alueen kyläyhdistyksen pisteessä olivat töis-
sä muun muassa Osuuspankin avustuksella yhdistyksen 
palkkaamat kesätyöntekijät Merikukka Pesälä ja Minna Lii-
kanen. 

Kynttilätalon yrittäjät Sinikka Blomster ja Seija Herukka 
myivät kynttilöitä kesätarjouksella. Asiakkaana Helena Ne-
vakivi. 

Uutena markkinoiden juontajana toimi Martta Oinas-Panu-
ma haastattelemassa Sandraa, joka sanoi Pomppulinnan 
olleen hauskinta markkinoilla. Jäätelöä oli myös maisteltu 
ja muitakin markkinoilta löytyneitä herkkuja. 

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu kiitteli puheessaan 
Pudasjärveä hirsirakentamisessa sekä työllistämisessä 
ja muistutti, että tänne on hyvä tulla ja perustaa perhe.

ehtoja meille Pohjois-Suo-
malaisille. Pudasjärvi-mark-
kinat ovat osoitus siitä miten 
valtava merkitys on työllä ja 
työllistämisellä.

-Pudasjärvi on edelläkä-
vijä niin hirsirakentamisessa 
kuin työllistämisessä. Suo-
mi elää puusta ja metsäs-
tä, joka täällä näkyy ja tulee 
uuden Hyvän Olon Keskuk-
sen myötä esittämään entis-
tä suurempaa näkyvyyttä 
ympäri maailmaa. Tänne on 
hyvä tulla ja perustaa perhe. 
Yhteistyössä saadaan aikaan 
suurempaa ja kestävämpää, 
oman edun ajaminen ei joh-
da mihinkään. Pudasjärvi 
tunnetaan rohkeudesta, jos-
sa tarvitaan yhteistyötä ja 
sitoutumista, kiteytti Aitta-
kumpu puheensa päätteeksi.

Kaupunki esitteli mo-
nipuolista toimintaa
Heti markkinoiden alussa 

kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi Pudasjärven 
jatkavan hirsipääkaupunki-
na vahvasti aiemmin valitse-
mallaan linjalla. 

-Pudasjärvellä on mark-
kinoiden lisäksi laadukkaita 
tapahtumia ympäri Pudas-
järveä koko kuluvan kesän 
aikana, totesi Timonen.  

Hän kehotti myös vierai-

LC Pudasjärven teltalla myytiin Venetsialaisten pääsylip-
puja ja isännän viirejä sekä esiteltiin leijonien auttamis- ja 
hyväntekeväisyystoimintaa. Teltalla työvuorossa Hannele 
Koukkula ja Timo Vähäkuopus.

Kaikilla markkinoilla alusta 
saakka mukana ollut Pekka 
Niemitalo paistoi kaksi päi-
vää markkinalättyjä.
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Marikaisjärven kylätalo ja -Kisapojat ovat olleet markkinoil-
la 27 vuotta tarjoamassa kahvia juuri paistettujen muurin-
pohjalettujen kanssa. Kolmena vuonna on ollut myös glu-
teeniton vaihtoehto. Väkeä talkoissa oli nytkin lähes 20 
henkeä. 

Yksi pitkäaikainen perinne on Pudas-Koneen markkina-
huutokauppa, jossa on runsaasti pienkoneita ja erilaista 
kotien käyttötavaraa. Meklari Urpo Turpeinen esitteli lyhy-
esti myytävät tuotteet ja sitten huudot etenivät reippaasti 
ja nuijan kopaus tuli heti kun huudoissa alkoi tulla taukoa. 

Pudasjärven seurakunnan 
esittelyteltalla jaettiin 200 
seurakunnan tarralla varus-
tettua sankoa, tarjottiin ma-
keisia, sai osallistua ilmai-
siin arpajaisiin. Kirkkoherra 
Timo Liikasen kanssa kes-
kustelemassa Pärjänsuolla 
asuva Kirsti Juurikka. 

OSAO Pudasjärven yksikön teltalla opiskelumahdollisuuk-
sia olivat esittelemässä opettaja Merja Kokko ja opintosih-
teeri Marjut Mertala. Opiston uusi nimi on elokuusta alkaen 
Koulutuskuntayhtymä OSAO:n Pudasjärven yksikkö.

Markkinatunnelmassa perjantaina Hyvinkäältä saapunut Anne Rantalainen, Pudasjärven 
Yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niskanen, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Antti Rantalai-
nen, kaupunginjohtaja ja puoliso Inka Paasilinna ja Tomi Timonen. 

Pudasjärven Vihreiden teltalla päivystivät pudasjärveläiset 
vihreät, sillä kansanedustajat ja monet nimihenkilöt olivat 
mukana Iijokisoudussa. Suvi Kipinä, Irma Inget ja Veikko 
Hyttinen esittelivät Vihreiden tavoitetta olla vuonna 2023 
Suomen suurin puolue ja että Pekka Haavisto on Niinistön 
jälkeen Suomen seuraava presidentti. 

Pudasjärven Perussuomalaiset ovat perinteisesti markki-
noilla tavattavissa, kertomassa tavoitteistaan sekä otta-
massa toiveita vastaan. Teltalla palveluvuorossa Pudas-
järven Perussuomalaisten puheenjohtaja Pertti Manninen. 

Pudasjärven Sos.Dem. Työväenyhdistyksestä Håkan Blom-
qvist, Tuula Kuukasjärvi ja Päivi Pohjanvesi kutsuivat kävi-
jöitä: ”Tule tekemään muutosta”. Ristikkoarvonnan oikein 
täyttäneiden kesken arvottiin matkalahjakortti. 

Antti Salmela, Arto Aarrekivi, Veijo Toska ja Jyrki Pitkänen 
haaveilevat vissiin lauantaikylvystä.

MHY Koillismaan metsäasiantuntijat Juho Alatalo ja Pet-
ri Onkamo esittelivät mobile metsäsuunnitelmia, jotka voi 
kytkeä älykännykkään. Metsäselaimella omasta metsästä 
löytyy tietoa ja marjamaatkin.

lemaan kaupungin teltal-
la, jossa sai tutustua Hyvän 
Olon Keskuksen uuteen kir-
jasto -työpajaan, keskuksen 
palveluihin, havainnekuviin 
ja pohjapiirrokseen sekä sai 
esittää toivomukset kulttuu-
ritarjonnasta. Nuorisotyön-
tekijät olivat tavattavissa ja 
perjantaina sai digiopastusta 
sekä neuvotaan perhosidon-
nasta ja lähikalastusmah-
dollisuuksista. Penkkikah-
vilassa haluttiin mielipiteitä 

Pudasjärven yrittäjien 
markkina-arvat tekivät hy-
vin kauppansa, myyntivuo-
rossa Matti Räisänen. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien puheenjohtaja Jussi 
Riikonen antoi eväitä yrittä-
jän jaksamiseen. 

ja kokemuksia, mikä on hy-
vää Pudasjärvellä ja kehittä-
miskohteista otettiin vastaan 
ideoita. Kansalaisopiston tu-
levan kauden kurssit olivat 
esillä sekä tarjottiin tilatta-
vaksi ennakkoon Siuruan ja 
Hetekylän kylähistoriakir-
joja. Oulunkaarelle otettiin 
vastaan terveisiä sekä pystyi 
varmistamaan kesäkuntonsa 
terveystunnelissa. Toiminta-
nurkkauksessa oli myös mo-
nipuolista ja vaihtelevaa oh-
jelmaa. 

Yrityksissä vauhti 
päällä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en puheenjohtaja Jussi Riiko-
nen Oulusta puhui lauantai-
na yrittäjyydestä. Pudasjärvi 
on yksi aktiivisimmista pai-
kallisista yrittäjäyhdistyksis-
tä.

-Keskeinen huolenai-
heemme on yrittäjän jak-
saminen. Yrittäjä pitää 
huolen työntekijöittensä hy-
vinvoinnista ja lomista, mut-
ta kuinka se yrittäjän oma 
loma? Suunnittelu ja päätös 
on ihan oleellista yrittäjän 
oman hyvinvoinnin hoita-
misessa, sillä se huokaisu on 
tärkeää yrittäjällekin, vaikka 
ymmärrettävästi taloudelli-
nen huoli painaa hartioita, 
puhui Riikonen yrittäjän hy-
vinvoinnin tärkeydestä. 

Ihmisten kohtaaminen 
tärkeää
Pudasjärven seurakun-
nan kirkkoherra Timo Lii-
kanen esitti seurakunnan 
tervehdyksen perjantaina 
kertoen seurakunnan alku-
vuoden toiminnasta. Pudas-
järven seurakunnalla on 
paljon vahvuuksia ja mah-

dollisuuksia. 
-Työyhteisössä on hyvä 

tekemisen meininki. Pää-
töksenteossa pidetään huol-
ta perustehtävän toteutta-
misen puitteista. Iloitsemme 
aktiivisista vapaaehtoisista 
ja kutsumme uusia mukaan. 
Rakennamme seurakuntaa, 
jossa voimme tulevaisuu-
dessakin kokea armoa, yh-
teyttä ja osallisuutta, Liika-
nen totesi. 

Seurakunnan esittely-
pisteessä jaettiin 100 seu-
rakunnan tarralla va-
rustettua muovisankoa. 
Perjantaiaamuna ne oli jaet-
tu 48 minuutissa, lauantai-
na vielä nopeammin. Seura-
kunnan kohtaamispisteessä 
oli mahdollisuus osallistua 
ilmaiseen arvontaan, jos-
sa voittoina oli lahjakortteja 
pudasjärveläisiin liikkeisiin.

-Tärkeintä markkinoille 
osallistumisessa on ihmisten 
kohtaaminen ja keskustelut, 
totesi Liikanen. 

Toritanssit uutena
Markkinoilla oli runsas mu-
siikkianti. Perjantaina esiin-
tyi Kitaraduo Markus Junt-
tila ja MarkoYlisirkka, jotka 
esittivät tuttuja coverklas-
sikoita akustisten kitaroi-
den säestyksellä. Ohjelmisto 
koostui herkullisista tulkin-
noista suomirokin/popin ja 
ulkomaisten kappaleiden so-
pivasta coctailista.

Lauantaina musiikis-
ta vastasi Duo Matti Wa-
enerberg ja Marko Hannula. 
Matti on pitkänlinjan muu-
sikko Taivalkoskelta, joka 
on tehnyt 1960-1970 -luvuil-
la paljon tanssi- ja ravinto-
lamuusikkokeikkaa. Matin 
instrumentteina ovat kos-
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Pyörätuolikelaaja Sini Paukkeri on vuoden 2019 Pudasjärven merkkihen-
kilö.

Kaupungin teltalla kävi jatkuvasti markkinavieraita tutustumassa kaupungin ja eri hank-
keiden palveluihin. Tällä kerralla sai jättää ehdotuksia kehittämiskohteista ja -ideoista 
sekä mainita, mitä hyvää on Pudasjärvellä. Kuvassa tapahtumakoordinaattori Marjut Jär-
vinen, vs. elinkeinoasiantuntija Ulla-Maija Paukkeri ja kirjastonjohtaja Outi Nivakoski. 

Pudasjärven kaupungin teltassa oli myös Oulunkaaren 
osasto, jossa sai mittauttaa verenpaineen, testauttaa veren 
sokerin sekä hemoglobiinin. Tiina Vuononvirta seuraa, kun 
Pirjo Stenius testaa käsiensä puristusvoimaa.

Keskustan Pudasjärven teltalla jaettiin makeisia ja esittelymateriaalia sekä sai osallistua 
ilmaiseen arvontaan. Perjantaiaamupäivällä pisteeseen pysähtyneenä Veikko Rytinki ja 
Esko Törmänen. Teltalla palvelemassa Onerva Ronkainen, Raimo Tervonen ja Mirja Luu-
sua.

Markkinoitten kohokohta! Pudasjärven Yrittäjien sihteeri 
Tuija Wallgren ja varapuheenjohtaja Marko Rautio julkista-
massa kolme arpaonnekasta.

Keskustan 
markkinateltalla 
säpinää
Pudasjärven markkinoilla 
perjantaina Keskustan vaa-
liteltalla eivät Kurenalan ja 
Puhoksen paikallisyhdistys-
ten toimitsijat Mirja Luusua, 
Sointu Veivo, Raimo Tervo-
nen ja Erkki Hyttinen ha-
vainneet teltalla vierailijoi-
den puheissa minkäänlaista 
paniikkia uusimpien mieli-
pidemittausten matalapai-
neisista tuloksista. Ihmiset 
olivat keskustalaiseen tule-
vaisuuteen varsin luottavai-
sia, vaikka tämän hetkinen 
kannatusnotkahdus tunnus-
tettiinkin. Runsaslukuinen 
ja keskustelunhaluinen väki 
kannusti itseään ja muita 
ihmisiä luottamaan yhteis-
työn- ja toiminnan voimaan 
keskustalaisuuden nostat-
tamisessa niin paikallisesti 
kuin valtakunnallisesti.

kettimet ja saksofoni. Hän 
keikkailee tanssilavoilla Na-
seva-yhtyeen kanssa. Duon 
toinen jäsen Marko Hannu-
la on kuusamolainen musii-
kinopettaja. Miehet säestivät 
myös uutuutena markkinoil-
la olleet toritanssit. Tämä 
oli heidän ensimmäinen yh-
teinen esiintyminen ja Pu-
dasjärven markkinoilta sel-
vittyään, keikkaputki jatkui 
Taivalkosken Härkäjuhlilla.

Kiintoisaa ja mukavaa oli 
kuunnella paikkakuntalais-
ten palautteita kuntamme 
asioiden hoitamisesta sekä 
luottamushenkilö- että vir-
kamiestasolla. Reilusti tuli 
kehumista rohkeista ja tu-
levaisuuteen tähtäävistä 
kuntastrategian mukaisista 
päätöksistä ja käytännön toi-
mista. Parhaina palautteina 
täytyy kuitenkin pitää terä-
viä arvioita asioista, joita tu-
lee kunnassamme parantaa 
ja kehittää mahdollisimman 
pikaisesti sekä järjestelmäl-
lisesti tulevaisuuteen tähdä-
ten. 

Allekirjoittaneella oli 
mainio tilaisuus toimia per-
jantaina aamupäivällä kau-
pungin teltalla kyselemässä 
kuntalaisten mielipiteitä Pu-
dasjärven hyvistä puolista ja 
kehittämistarpeista. Kunta-
laisilta saamamme vastauk-
set olivat hyvin samanlaisia 
kuin keskustan teltalla ilta-
päivällä esiin tulleet keskus-
telujen sisällöt. Uskon, että 
Markkinoilla ansiokkaas-
ti paikalla olleet muidenkin 
puolueiden edustajat saivat 
samankaltaista palautetta ja 
keskustelua kuultavakseen. 
On ensiarvoisen tärkeää, 
että kuntalaisilla on useita 
eri paikkoja ja kuulijoita, joil-
le tuoda mieltä painavat asi-
at esille. Pudasjärven Yrittä-
jät ja yhteistyökumppaninsa 
järjestivät tällaisen oivallisen 
tilaisuuden kuntamme väel-
le taas kuluvan kesän Pudas-
järven markkinoilla.

Markkinoiden järjestäjät 
markkinavieraita ja Keskus-
tapuolueen teltalla mukana 
olleita kiittäen ja antoisaa ke-
sää toivottaen

Sointu Veivo

Markkinakuuluttaja 
Martta Oinas-Panuma kuu-
lutteli tottuneesti haastatel-
len myös välillä yleisöä ja oh-
jelman esittäjiä.

Äänentoistosta on useam-
man vuoden ajan vastannut 
Pekka Kinnunen. Hän soitte-
li ääninauhalta myös mark-
kinamusiikkia. Kovaääniset 
oli nostettu korkealle, joten 
äänentoisto kuului aikaisem-
paa kauemmaksi, torin toi-

seen laitaan saakka.
Markkinajärjestelyt to-

teutuivat pääosin talkoo-
voimin, jossa suurimman 
vastuun kantoivat puheen-
johtaja Tommi Niskanen, va-
rapuheenjohtaja Marko Rau-
tio, sihteeri Tuija Wallgren, 
hänen edeltäjänsä Jaana Mo-
urujärvi sekä markkina-
paikkojen myyjänä kokenut 
Aune Ekdahl. Monet yhdis-
tyksen jäsenet ja senioriyrit-
täjät osallistuivat yrittäjien 
arpojen myyntiin ja järjestyk-
sen valvontaan.

Arvonta yksi markki-
noitten kohokohta
Yrittäjillä oli myynnissä pe-
rinteiset markkina-arvat, joi-
ta oli kaikkiaan 3200 kappa-
letta ja lauantaina iltapäivä 
kahden aikaan myymättä oli 
enää muutamia kymmeniä. 
Arvonta oli suoritettu 26.4. 
Oulun poliisilaitoksella ja si-
netöidyn kirjekuoren avaa-
misen, sekä arpaonnekkait-
ten julkistamisen suorittivat 
Yrittäjien varapuheenjohta-
ja Marko Rautio sekä sihteeri 
Tuija Wallgren. Arpajaisten 
päävoittona olleen grilliko-
dan voitti arpa numero 2140, 
Sakari Sarajärvi. Kylpytyn-
nyrin voittoarvan 266 oli 
ostanut Satu Långström ja 
maastopyörän sai arpanu-
merolla 130 Olavi Lammela.

Lisäksi eri yhdistyksillä 
ja järjestöillä oli omia arpa-
jaisia.

Aamukoleudesta huoli-
matta myös lauantain sää 
suosi niin markkinavierai-
ta kuin -myyjiä. Lapsille oli 
järjestetty oma energiantuh-
lausalue, eikä kenenkään tar-
vinnut lähteä surullisena tai 
nälkäisenä pois torilta.

Perjantaina esiintyi kitaraduo Marko Ylisirkka ja Markus 
Junttila, jotka soittivat perjantaina monille tuttuja sävelmiä; 
kuvan ottohetkellä he lauloivat J. Karjalaisen ”Telepatiaa”. 

Markkinoiden äänentoistosta on vastan-
nut jo usean vuoden ajan ammattinsa tai-
tava Pekka Kinnunen. Hän kuuluu myös 
markkinoiden järjestäjän Pudasjärven 
Yrittäjien hallitukseen. 

Pyörätuolike-
laaja Sini Pauk-
keri merkkihen-
kilöksi
Pudasjärven merkkihen-
kilönä Pudasjärven yrit-
täjät palkitsi 17-vuotiaan 
pyörätuolikelauksessa me-
nestyneen Sini Paukkerin. 
Urheilumenestystä Suomes-
sa ja kansainvälisesti niit-
tänyt Paukkeri on syntynyt 
Pudasjärvellä, muutti vuon-
na 2017 Espooseen ja opiske-
lee Mäkelänrinteen lukiossa 
urheilulinjalla. Hän edustaa 
urheilussa Pudasjärven Ur-
heilijoita. Lisäksi hän kuuluu 
myös pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemiaan, Urhe-
aan. Sini tavoittaa maailman 
kärkeä vuosi vuodelta 100 
metrin ja 200 metrin sprint-
timatkoilla. Kilpailuihin Sini 
osallistuu Englannissa mit-
tatilaustyönä tehdyllä kilpa-
pyörällä. 

Sini edusti Suomea vuo-
den 2018 parayleisurheilun 
EM-kilpailuissa Saksassa 
saavuttaen Suomen ennätyk-
sen 100 metrin viestijoukku-
eessa ja sijoittuen 100 ja 200 
metrillä viidenneksi.  Hän 
on edustanut Suomea myös 
nuorten MM-kilpailuissa. 
Suomen mestaruuksia Pauk-
kerilla on useita, muun mu-
assa vuonna 2017 kolme kul-
tamitalia. 

Reilu viikko sitten kesä-
kuun lopulla hän oli pyö-
rätuolikoripallon Suomen 
maajoukkueessa Euroopan 
nuorten paralympiakisoissa 
Pajulahden urheiluopistolla.  

Tämän kauden päätavoi-
te on kuitenkin saada mi-
tali nuorten MM-kisoista 
elokuussa Sveitsissä. Tule-

vaisuuden päätavoitteena 
häämöttävät vuoden 2024 
kesäparalympialaiset.

Sinin määrätietoisina yk-
köstukijoina ovat isä Eero 
Paukkeri ja äiti Anne Pekka-
nen. 

Jatkuvana tukijana toimii 
Pudasjärven Urheilijat ry ja 
Urheiluakatemiatoiminta. 
Merkittävää tukea on myös 
tullut meneillään olevasta 
”Annetaan Suomen nuoril-
le urheilijoille siivet” -tuki-
kampanja keräyksellä, jonka 
kautta tukea voi antaa myös 
yritykset, järjestöt ja yksityis-
henkilöt.

Terttu Salmi ja Heimo 
Turunen
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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!

TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

Winde tuulilasin- 
pesuneste 4 l -20 c

terassinlämmitin
13 KW, kaasu

Kaasulämmitin
1,3 - 4,1 KW

astia

TERVETULOA!

1,99

179.-

79.-

1350,-

John Deere X126
aJoleiKKuri

apollo
lasten  
aKKumönKiJä

Greenworks 
aKKuruohonleiKKuri  
80 v GW 091

Greenworks 
robottiruohonleiKKuri

John Deere Z335e 
sauvaohJattava
leiKKuri

2990,-

1150,-
590,-

695,-

4250,-

399,-

499,-

biolan
piKaKompostori

biolan
KompostiKäymälä

biolan erotteleva
KuiviKeKäymälä

199,-
alKaen

alKaen

honda bF 2,3 hv 
perämoottori

799,-

Corral
lasten  
aKKumönKiJä

325,-

honda bF 5 hv 
perämoottori
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Terveysmittauk-
set kiinnostivat
Pudasjärven kaupungin telt-
ta kuvasi tulevaa Hyvän 
olon keskusta. Siellä oli sa-
man katon alla muun muas-
sa kirjaston, kansalaisopis-
ton ja Oulunkaaren palveluja 
aivan kuten parin vuoden 
päästä valmistuvassa oikeas-
sakin keskuksessa.

Oulunkaaren pisteellä 
messuvieraat pääsivät osal-

Oulunkaaren viestintäasian-
tuntija Riitta Muhonen Iistä oli 
myös markkinoilla mukana.

Erilaisista kuntotesteistä ehdottomasti suosituin oli puris-
tusvoiman mittaus. Kisan voittaneella Samulilla oli ruista 
ranteessa niin paljon, että mittariin tallentui 76 kilon luke-
ma. Palkinnon luovutti kuntoutuksen palveluesimies Tiina 
Vuononvirta.

Oulunkaaren digikummi Anja Eilittä-Liuski esitteli strategiaseinää, johon 
sai liimata oman kehittämisideansa Oulunkaaren uutta strategiaa varten.

Pudasjärven Työkeskuksen askartelupisteessä sai tehdä 
vaikka oman avaimenperän.

Aleksi Nevakivi kannustaa 
nuoria haastamaan itsenä. 
Omana tavoitteena hän pi-
tää olympiakultaa lumilau-
tailussa.

Taekwon-don taitaja 
Julia Pätsi 
Pudasjärveläissyntyinen, 
kansainvälisesti menestynyt, 
taekwon-don taitaja Julia 
Pätsi kertoi yhdeksänvuoti-
aasta lähtien olevasta ur-

Taekwon-Dossa kansainvä-
listä menestystä saavutta-
nut pudasjärveläissyntyi-
nen Julia Pätsi esitteli lajia 
ja kertoi myös henkilökoh-
taisia kuulumisia ja lähiajan 
ja -vuosien tavoitteitaan.

Pudasjärven lähikalastus-
hankkeesta kertoi Pert-
ti Kuusisto kannustaen sa-
malla vanhempia viemään 
lapsiaan kalalle. Hän itse 
kertoi kalastuksen olleen 
harrastuksenaan pienestä 
lapsesta lähtien.

heiluharrastuksestaan, jos-
sa hän on saavuttanut useita 
MM-kisojen mitaleita, EM-
kisoissa kultaa ja muita mi-
taleja sekä lukuisia Suomen 
mestaruuksia, ynnä muuta 
kansainvälistä ja kotimaista 
menestystä. 25-vuotias Pätsi 
kertoi asuvansa ja olevansa 
nykyisin työssä Kuusamon 
kaupungilla. Hän kertoi har-
rastaneensa Taekwon-don 
lisäksi lentopalloa, suunnis-
tusta ja ratsastusta. Myös 
hänen lajinsa on monipuo-
linen, jossa harjoitellaan ja 
kilpaillaan viidessä eri osa-
alueen lajissa. Eniten menes-
tystä on tullut liikesarjoissa. 

-Myös muut; ottelu, voi-
mamurskaus, hyppypotkut 
ja parin kanssa näytösottelut 
sujuvat, kertoi Pätsi. 

Pätsin päivärytmiin kuu-
luu työnteon ja harjoittelu-
aikojen sovittaminen ja ta-
sapainoilu. Lisäksi tulee 
huomioida sopiva ravinto ja 
lepo. 

Ensi syksyn kilpailukau-
teen kuuluvat lokakuussa 
EM-kisat Sarajevossa, jossa 
menestyminen on tulevan 
kilpailukauden päätavoite. 
Pidemmän ajan tavoite on 
Suomessa kahden vuoden 
kuluttua järjestettävät MM-
kisat. 

Hän kiitti tukijoitaan; 
vanhempiaan, valmentajia, 
kilpailukavereita sekä yri-
tyksiä ja yhteisöjä, jotka ovat 
mahdollistaneet omalta osal-
taan hänen menestymisensä. 

Lähikalastuspalveluja 
kehitetään
-Pudasjärven kaupunki on 
aloittanut lähikalastuspal-
velujen kehittämisen, jo-
hon paikkakunnan läpi 
virtaava Iijjoki tarjoaa mo-
nipuoliset mahdollisuudet, 
kertoi perjantaina markki-
noilla hankkeeseen kaupun-
gin palkkaama työntekijä 
Pertti Kuusisto. 

Nyt on meneillään Lai-
dunalueelta reilun kilomet-
rin matkalla Pietarilaan ka-
lapaikkojen selvitys, jossa 
kirjataan ylös kalastukseen 
sopivat rantapaikat sekä 
myös mitä saalista ja mil-
lä välineillä kustakin koh-
taa on mahdollisuus joesta 
saada. Hanke pitää sisällään 
myös monipuolista kalas-
tukseen liittyvää tietoa, ka-
lojen käsittelyä ja kalaruoki-
en valmistamista. Kuusisto 

kertoi taitavansa niksit, joil-
la hauet saadaan täysin ruo-
dottomiksi. Lisäksi kannus-
tetaan ja opastetaan Iijoen 
muiden valtakalojen ahve-
nen, särkien, lahnan ja mui-
den särkikalojen hyödyn-
tämistä. Lopuksi Kuusisto 
kehotti vanhempia viemään 
ja innostamaan nuoria kalas-
tuksen harrastuksen pariin. 

Tavoitteena olympia-
kulta
Urheilupainotteinen Pudas-
järven Markkinat sai lauan-
taina aamulla vieraakseen 
myös pudasjärvisen monen 
kolhun läpikäyneen lumi-
lautailija Aleksi Nevakiven.

-Nyt kun armeija on suo-
ritettu, keskityn kesällä ren-
toutumiseen ja talvella sit-
ten tehdään töitä täysillä. 
Tavoitteena on vuoden 2022 
Olympialaiset Pekingissä. 
Sinne en lähde himmaile-
maan, vaan tavoitteena on 
menestys, siis Olympiakul-
ta, innoitti Aleksi puheillaan 
yleisöä.

Haastattelijan kysymyk-
seen mitä lumilautailija 
miettii noin kolmen sekun-
nin aikana ilmassa, Aleksi 
Nevakivi ei aluksi osannut 

sanoa mitään. Vähän mietit-
tyään mieleen putkahti pari 
asiaa; miten jarrutetaan ja 
mille kyljelle kaatuu, jos on 
tarvetta.

Aleksi Nevakivelle ur-
heilu antaa koulua koulun 
perään, joka on kokoaikais-
ta oman kehon kuuntelua ja 
tuntemusta sekä paperiasi-
oitten hoitamista. Aleksin 
mielestä urheilussa on pa-
rasta hyvä ja rento tiimi. Hän 
kannustaa nuoria rohkeas-
ti haastamaan itsensä omien 
lajihalujen perään.

MLL mukana markki-
noilla
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen puheenjohtaja Hely 
Forsberg-Moilanen kiitte-
li lauantaina puheensa aluk-
si Pudasjärven Yrittäjiä sii-
tä, että heidän mieleen tuli 
markkinaohjelmaa suunni-
tellessaan ottaa huomioon 
meidän tulevaisuuden yrit-
täjät - lapset! 

Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto tekee arvokasta 
työtä lasten ja lapsiperheit-
ten eteen ja tätä työtä on teh-
ty myös Pudasjärvellä jo 94 
vuotta, joten ensi vuonna on 
aihetta juhlaan. Liitto täyttää 
samana vuonna 100-vuotta.

-MLL Pudasjärven yh-
distys on monessa muka-

listumaan kuntayhtymän 
tulevan strategian tekoon. 
Omat terveisensä Oulunkaa-
ren viranhaltijoille ja polii-
tikoille jätti lähes sata kau-
punkilaista ja kesäasukasta.  
Myös verenpaineen, veren-
sokerin ja hemoglobiinin 
mittaukseen oli tulijoita vä-
lillä jonoksi asti.

-Tässä kyllä huomaa, että 
pudasjärveläiset ovat tosi ak-
tiivista väkeä. Omasta terve-
ydestä ollaan kiinnostuneita, 
samoin kuin palvelujen ke-
hittämisestä, Oulunkaaren 
viestintäasiantuntija Riitta 
Muhonen toteaa tyytyväise-
nä ja kiittää samalla Pudas-
järven kaupunkia hienoista 
järjestelyistä markkinateltan 
kanssa.

Riitta Muhonen

na. Meillä on vuosittain kol-
me päätapahtumaa: elokuun 
viimeisenä lauantaina päi-
vällä Lasten venetsialaiset, 
loka-marraskuussa Lapsi-
messut ja helmikuussa Tu-
run Linnateatterin lasten-
teatteriesitys. Yläluokilla ja 
lukiossa toteutettava tuki-
oppilastoiminta on myös osa 
yhdistyksemme toimintaa. 
Tukioppilaat auttavat ta-
pahtumissamme. Vuosittain 
myös huomioimme stipen-
deillä tukioppilastoiminnas-
sa ansioituneita henkilöitä, 
kertoi Hely Forsberg-Moila-
nen monipuolisesta MLL:n 
toiminnasta.

Parina kesänä MLL on 
työllistänyt Osuuspankin 
avustuksella kaksi nuor-
ta kesätyöntekijää toteutta-
maan ohjattua leikkipuis-
totoimintaa kahden viikon 
ajaksi. 

MLL:n Pudasjärven yh-
distys toivoo lisää uusia jä-
seniä, jotta yhdistys pysyy 
myös jatkossa toimintaky-
kyisenä ja virkeänä toimija-
na paikkakunnalla. 

Lämpimät
kiitokset

Pudasjärven yrittäjät kiittävät hienoista markkinoista 2019 jotka 
olivat jo 38. markkinat Pudasjärvellä.

Markkinat tuntuvat markkinoilta asiakkaiden ja myyjien ansiosta!

Iso kiitos kuuluu myös järjestelyihin osallistuneille ja esiintyjille. 

Markkina-arpojen voittajat: Grillikota arvalla numero 2140 Sakari Sarajärvi, kylpytynnyri arvalla 
266 Satu Långström ja maastopyörä arvalla 130 Olavi Lammela.

Kiitos!
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Iijokisoutu soudettiin ja me-
lottiin tänä vuonna jo 37. 
kerran. Heinäkuun ensim-
mäisenä päivänä Taivalkos-
ken Jokijärven Saijaan ko-
koontui iso joukko kokeneita 
kävijöitä ja myös ensimmäis-
tä kertaa matkaan lähteviä. 
Ennen lähtöä saunottiin, 
tanssittiin ja tavattiin vanhat 
tutut. Aamulla alkoi 160 ki-
lometrin jokitaival. Osa oli 
mukana päivän tai pari, osa 
koko soudun. 

Sääennusteiden kurja 
sää ei toteutunutkaan, vaan 
soutuväki sai nauttia kivas-
ta kesäsäästä. Vain yhtenä 
päivänä joella satoi. Iltaisin 
leiriytymispaikoilla saunot-
tiin ja uitiin, paistettiin let-
tuja, pelattiin jalkapalloa 

Iijoella Hyvän mielen soutu 37. kerran
ja välillä tanssittiin ja lau-
lettiin. Soudun ruokahuol-
to pelasi jälleen loistavasti. 
Erityiskiitos Kuren emän-
nille, ja myös Siiranrannan 
palvelut olivat ensiluokkais-
ta. Vaara Sport Taivalkos-
kella löysi tarjonnallaan tien 
soutajien sydämiin. Saijassa 
antimet olivat loistavat, ku-
ten aina. Pääsimme nautti-
maan Pudasjärven eläkeläis-
ten kahvituksesta Eetenissä, 
Pekka Niemitalon soppapa-
doilla Havulassa, Katja & 
Antti Niemitalon pihan pop 
up -kahvilassa ja lopuksi Ki-
pinän kyläseuran kalasopal-
la.

Pudasjärven yöpymis-
paikka vaihtui Havulaan, 
ja se oli mitä mainioin. Sou-

Tämän vuoden Iijokisuotu oli 37. Perämies Erkki Latolalle se oli 22. soutu ja hänen Ju-ro 
-veneelleen 17. 

Turkoosiin liiviin pukeutuneet turvamelojat kulkevat sou-
dun mukana. Tässä kaksikko ja veneitä joella juuri ennen 
Jurmun siltaa.

Soudussa myös huilitaan ja seurustellaan. Ruokahuolto 
pelaa soudussa, ja välillä rantaudutaan syömään.

IIjokisoutuun osallistuu monia sukupolvia. Soutukonkari 
Viivi Latola kulki tänä vuonna soudun mukana rantoja myö-
ten, ja Iisa-Maija Karjalainen oli jo osan matkaa veneessä. 
Tässä he ottavat vastaan soutajia Kollajanniemellä.

tuväkeä hemmoteltiin kah-
della saunalla, Pauliina Ma-
javan museokierroksella ja 
Jukka Takalon yöllisellä mi-
nikeikalla. Lauantaiaamu-
na lähtö oli varhainen, mut-
ta saimme silti muutaman 
uuden soutajan. Heidän jou-
kossaan olivat moninkertai-
nen Iijokisoutaja, ulkomi-
nisteri Pekka Haavisto sekä 
ensikertalainen kansanedus-
taja Jenna Simula. Pitkät su-
vannot päättyivät kaste-
levaan Vuormankoskeen. 
Yksitellen tulimme alas Ki-
pinän Tohon Vähkyränran-
taan upottamatta yhtäkään 
venettä. Luonnonsuojeluyh-
distyksen puuveneet vietiin 
siitä rekalla Saijaan odotta-
maan tulevaa kesää. 

Soutu on monelle kesän 
kohokohta. Koillismaan ko-

Iijokisoudun päätepiste oli 
Kipinässä, jossa Kyläyhdis-
tyksen järjestämässä sou-
dun päätösjuhlassa otettiin 
soutajat lämpimästi vastaan. 
Tarjolla oli lohikeittoa, kah-
via vohvelien kanssa, mak-
karaa, muurinpohjalettuja, 
jäätelöä ja virvokkeita. Olipa 
paikalla koristellut vanhan-
aikaiset lastenvaunut, joissa 
koululaistytöt lykkäsivät nii-
tä jäätelönmyyntikärryinä. 

Tunnelma tuntia ennen 
viimeistä koskenlaskua oli 
odottava ja yleisöä alkoi ke-
rääntyä sillalle sekä rannoil-
le. Kylätapahtumaan kertyi 
yleisöä jo yhden aikaan naut-

Ulkoministeri Haavisto mukana Iijokisoudussa ja päätösjuhlassa
timaan hyvistä tarjoiluista ja 
monipuolisesta ohjelmasta. 
Paikalla oli haitarinsoittoa 
sekä mölkkykilpailua, jotka 
viihdyttivät yleisöä ennen 
varsinaista soudun päätty-
mistä. 

Jokijärveltä 160 kilomet-
rin soutu päättyi Kipinän-
kosken laskuun. He pysäh-
tyivät ennen kosken päällä 
olevaa siltaa taukopaikalle 
tyhjentämään veneitään kos-
kenlaskua varten. Venekun-
ta kerrallaan komeat lip-
puveneet selvisivät kosken 
kuohuista eikä veneen kaa-
tumisia tapahtunut. Ensi-
apuporukka oli kuitenkin 
valmiustilassa, jos jotain 
odottamatonta olisi sattu-
nut.

Muutamat yleisössä pu-
huivat kuinka haaveilevat 
ehkä joskus osallistumisesta 
soutuun. Se on suojelusoutu 
eli tapahtumalla on syvem-
pi merkitys ihmisten mielis-
sä ja siksi pitävät sitä hyvin 
tärkeänä. Soutajat olivat ni-
menneet tämän vuoden sou-
dun myös Hyvän Mielen- 
souduksi.

Tänä vuonna nuorta vä-
keäkin oli liikkeellä ja osal-
listumassa, johon soutupääl-
likkö Leo Siira sekä Kipinän 
Kyläyhdistys olivat hyvin 

tyytyväisiä.
Yksi soutuun osallistujis-

ta oli muusikko Jukka Taka-
lo, joka toi musiikin mukaan 
monena eri iltana soudun ai-
kana. Takalo kuvaili sou-
tua hienoksi kokemukseksi 
ja musiikki yhdistettynä ko-
kemukseen on täydellinen. 
Takalo on aikaisemmin osal-
listunut osan matkaa ja nyt 
tänä kesänä koko 160 kilo-
metrin pituiselle reitille. Mo-
nipuolinen muusikko on ku-
vannut soudun tapahtumia 
omalla facebook-sivullaan, 
jossa tulee hyvin näkyviin, 
miten hän on kokenut musii-
kin ja soudun yhdistämisen 
toisiinsa.

Soutuun viimeisenä päi-
vänä osallistunut ulkomi-
nisteri Pekka Haavisto ko-
rosti puheessaan, kuinka 
hienoa on Suojelusoutu -ta-

Kansanedustaja Jenna Si-
mula oli ensimmäistä kertaa 
soudussa mukana. 

Soudun viimeiselle etapil-
le osallistunut ulkoministe-
ri Pekka Haavisto kiitteli ta-
pahtuman järjestelyjä.

Kekseliäs jäätelönmyyn-
tikärry. 

Kipinän kyläyhdis-
tys oli järjestänyt 
soudun päätösjuh-
laan monipuolis-
ta ohjelmaa muun 
muassa mölkkyki-
san. 

Kipinänkosken sillalla ja rannoilla oli runsaasti katsojia 
soutajien ja melojien kamppaillessa kosken kuohuissa. 

meat maisemat, ihmiset ja 
leppoisa tunnelma saavat 
monen palaamaan aina uu-
destaan ja uudestaan. Sou-
dun jälkeinen tunnelma ki-

teytyy hyvin erään melojan 
somepostauksessa: retki-
kamppeet voi pestä, mutta ei 
pois soudun jälkeistä haike-

utta. Mutta ensi vuonna taas 
tavataan, uudet ja vanhat.

Anu Mustonen ja Tanja 
Lapinlampi

pahtumaan osallistuminen. 
Hän myös mainitsi viime ke-
sän vieraan Jasper Pääkkö-
sen dokumentin teon alueel-
la. Puheessa välittyi, kuinka 
hän tukee vesistöjen suoje-

lua jatkossakin ja kiitteli ko-
vasti tapahtuman järjestely-
jä.

Anna-Mari Kouva 
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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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

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
Ostetaan

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!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. 
alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

Kettinkiä, silmäkoko 50x70 
mm, ainelujuus 15 mm, kettin-
gin pituus 50 metriä. P. 044 582 
2015.

Naisten pyörä. P. 040 544 2814

KAHEN AKAN LOUKUSSA
Pudasjärven Näyttämön kesäteatteri esittää Alpo 
Puhakan käsikirjoittaman ja Heikki Luoman ohjaaman 
komedian.  
Ensi-ilta pe 12.7. klo 18 Koskenhovilla.
• Liput 12€ aikuiset, 8€ lapset, 10 € Näyttämön jäsenet, 

opiskelijat, työttömät, eläkeläiset
• 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, su 21.7. klo 16
• Lisätiedot ja lippuvaraukset puh. 044-9745195

HENKILÖ V JA HARAKKA VINSENTTI SIRKUK-
SESSA – TEATTERI TIE
La 13.7. klo 13 kotiseutumuseolla.
Lasten ja aikuisten näytelmä Aapelin romaanista 
Vinski ja Vinsentti.

PERINNEPÄIVÄ RYTIVAARAN  
KRUUNUNMETSÄTORPALLA
La 13.7. klo 12-15.
Tervetuloa kurkkaamaan erämaan elämään 100 vuot-
ta sitten Syötteen kansallispuiston sydämeen.

INSTA-KISA NUORILLE JA NUORENMIELISILLE 
– #PARASTAPUDIKSELLA
Kilpailuaika 15.-29.7.
Ota osaa nuorten ja nuorenmielisten insta-kisaan! 
Näppää kuva Pudiksesta sellaisena kuin sen itse näet, 
tägää se Instassa #parastapudiksella ja voit voittaa 
liput #popedapudiksella tapahtumaan!

PUDASJÄRVI SILLOIN ENNEN
Ti 16.7. klo 18 museolla, Niemelän pirtissä
Katsellaan vanhoja kuvia Pudasjärveltä heijastettuna 
valkokankaalle.

KOKO PERHEEN LEIVONTAILTA 
Ke 17.7. klo 16-19 museolla, Niemelän pirtissä
Leivomme yhdessä lasten ja aikuisten kanssa rieskaa 
Anja Jussilan opastuksella.

LAULAMME YHDESSÄ
To 18.7. klo 11 Pudasjärven torilla.
Yhteislaulutilaisuudessa laulaa ja laulattaa paikka-
kunnan ikioma Suopunki –yhtye.

KESÄILLAN MUSIIKKIA  
PUDASJÄRVEN KIRKOSSA
To 18.7. klo 19. 
Kesäillan musiikkihetkessä kirkossa esiintyvät pudas-
järveläiset laulajat. Järjestää Pudasjärven seurakunta

ILTAYÖ MUSEOLLA
To 18.7. museo avoinna klo 10-23.
Iltaohjelmassa klo 20-23: Kalevalainen jäsenkorjaaja 
Leena Särkelä, Pauliinan todenperäisiä kummitusjut-
tuja, loitsuja ja vanhoja taikoja. Tarjolla lemmenjuo-
maa ja pientä suolapalaa.

AVOIMET OVET KOTISEUTUMUSEOLLA
Pe 19.7. klo 10-17 , opastus klo 13.
Ilmainen sisäänpääsy museolle koko päivän.

TAIPALEENHARJUN KYLÄPÄIVÄT
Pe 19.7. klo 12-18 ja la 20.7. klo 10-16, Taipaleenharju, 
ent. Sankalan kievaritalo ja sen pihapiiri.
Runsaasti erilaisia työnäytöksiä, telttakahviossa myy-
tävänä lohisoppaa ja virvokkeita. Samassa yhteydessä 
Taipaleenharjun kyläseuran/maamiesseuran 70-vuo-
tisjuhla.

LASTEN MUSEOPÄIVÄ
La 20.7. klo 13-15 kotiseutumuseolla.
Monenlaista mukavaa puuhaa lapsille ja lapsenmieli-
sille. Mukana touhussa 4h-yhdistyksen väki.

KOTISEUTUVIIKKO

PUDASJARVI.FI/KULTTUURI

SU 21.7. 
KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
klo 10 Jumalanpalvelus, kirkossa
• toimittaa Eva-Maria Mustonen
• avustaa Rolf Heikkinen
• kanttorina Keijo Piirainen 

jonka jälkeen kunniakäynti nälkäänkuolleiden 
kivelle

klo 11 nisukahvit museon pihapiirissä 
(sateella kappelissa)

klo 12 Kotiseutujuhla museon pihapiirissä  
(sateella kirkossa)
• Tervehdyssanat - Eero Oinas-Panuma, yhteisölli-

syysvaliokunnan pj.
• Juhlapuhe – Virpi Harilahti-Juola, kehittämis-

päällikkö, Maaseudun Sivistysliitto
• musiikkiesityksiä ja yhteislaulua

Järj. Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Lämpimästi tervetuloa viihtymään kaikkiin koti-
seutuviikon kesäisiin tapahtumiin!

Kotiseutuviikon tapahtumajärjestelyt: Pudasjärven 
kaupungin kulttuuripalvelut ja kotiseutumuseo 
sekä yhteistyökumppanit.

Suomussalmen kesäteatterin vuoden 2019 
näytelmä on Eero ja Ulla Schroderuksen 
käsikirjoittama Vesi kielellä. Näytelmän oh-
jaa Ulla Schroderus. Näytelmän ensi-ilta on 
14.7., jonka jälkeen on 13 esitystä sunnun-
taihin 11.8. saakka. 

-Ei se nyt niin ihmeellistä ollut, mitä me 
suunniteltiin. Me haluttiin asettua paikkaan, 
jossa luonto alkaisi rappusilta ja jossa vie-
tettäisiin yksinkertaista ja maanläheistä elä-
mää. Siellä rönttäkamppeet olis aina muo-
dissa ja nokialaiset joka kelin kenkäpari. 
Mutta toisilla oli muita suunnitelmia.

Pienyrittäjäpariskunta Sanna ja Pete Rin-
ne elävät unelmaansa; hirsiveistämön lisäksi 
myös luontomatkailupuoli on alkanut rulla-
ta mukavasti. Unelma muuttuu painajaiseksi, 
kun Hiisivaaran kunnan talous piiputtaa ho-
mekoulujen, valtionosuuksien ja rapistuvan 
vedenjakeluverkon vuoksi ja se alkaa myy-

Suomussalmen kesäteatterissa ollaan Vesi kielellä

Vesi kielellä; 
Veikko Sep-
pänen, Maija-
Liisa Juntu-
nen ja Eero 
Schroderus

Meillä on uusi toimittaja; Hannu 
Kemppainen, Heta Manninen, Laura 
Matilainen ja Maija-Liisa Juntunen. 

dä maa-alueitaan. 
Vesi kielellä pohtii tragikomedian kei-

noin suomalaisten ristiriitaisia luontokäsi-
tyksiä ja vihreän kullan ympärillä pyörivää 
metsäkeskustelua, jota usein käydään her-
källä hipiällä ja niskat kiihtymyksestä pu-
noittaen. Kun sanat loppuvat, alkavat nyrkit 
heilua. Näytelmä maalaa maisemakuvan täs-
tä päivästä ja tulevaisuudesta, jossa hömöti-
aisen osa on olematon, kun isot ja vieläkin 

isommat ketut valtaavat elintilaa. Vesi kielel-
lä käsittelee myös median osuutta mielipi-
teiden muokkaajana ja somen tuomia uusia 
vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Teatteri Retikka tiedotus

Oikaisu
Viime viikon lehdessä 
Anna-Riikka Huhdan tai-
tenäyttelyjutussa mainit-
tiin Elämäni muistelmat, 
pitää olla Elämäni mie-
telmät. Hiljaisuus kutsuu 
kulkijan, lause piti olla: 
hiljaisuus kutsuu kulki-
jaa. 

Käyttämättömät, epäkuntoiset 
polkupyörät kiertoon. Ota yh-
teyttä P. 040 504 2814.

Ravintola Meritan teras-
sin rakentamisjutussa oli 
monitoimiyrittäjänä Antti 
Korva. Matti Vehkaperä oli 
asennustyössä apuna. Lasi-
terassin asennuksineen toi-
mitti Lumon Suomi Oy. 

Toimitus
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken campingin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
Tanssit Sarapirtillä  la 13.7. klo 21-01, Sari Turpeinen & Hannu Viitalan yhtye, os. Sara-
kyläntie 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, Rytilammentie 
78. 
Kiihdytyspäivä la 20.7. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Peräkärrykirppis la 20.7. Ervasti kyläkaupan piha, Puolangantie 1099, Pudasjärvi.
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 10.8. klo 21-01, Heikki Koskelo & Taivaankaari, Jyrkkäkosken 
huvialue, Rytilammentie 78. 
No speed limit -huippunopeuden mittaus la 17.8. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukes-
kus, Lentäjäntie 49.
Tanssit Sarapirtillä la 17.8.  Trio Tukkijätkät, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 17.8. klo 21-01, Armi Tenkula & Afrikan Tähti, Jyrkkäkosken hu-
vialue, Rytilammentie 78. 
Vattumarkkinat la-su 17.8.-18.8. Sarakylä koulu, Sarakyläntie 5426, Pudasjärvi.
Nuorten Venetsialaiset pe 30.8. klo 21-01, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Tanssit Sarapirtillä la 31.8.  Martti Timonen trio os. Sarakyläntie 4661.
Venetsialaiset la 31.8. klo 21-02, Tukkijätkät, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 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

pe
la
su
pe
la
su
ke
to
pe
la
su

12.7.
13.7.
14.7.
19.7.
20.7.
21.7.
31.7.
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.

klo 18
klo 15
klo 13
klo 18
klo 13
klo 15
klo 18
klo 18
klo 18
klo 13
klo 15

NÄYTÖKSET

Eräs puolankalainen tarina

#kokokesäpilalla

LIPUT ENNAKKOONwww.puolanganpessimistit.fi

ASKANMÄEN
KESÄTEATTERISSA 
PUOLANGALLA

Tiedustelut
info@puolanganpessimistit.fi
044 235 3752

SuomuSSalmen  
keSäteatteri

veSi kielellä
kirj. Eero Schroderus
ohj. Ulla Schroderus

Liput 15 e aikuiset /  
5 e lapset / 13 e ryhmät / 

(väh. 25 hlöä). Käteismaksu. 
Ryhmävaraukset: ark klo 9-17

puh. 040 512 7301
teatteriretikka.net

su  14. 7. klo 15
ti 16. 7. klo 18
to  18. 7. klo 18
su  21. 7. klo 15
to  25. 7. klo 18
la  27. 7. klo 13
su  28. 7. klo 15
ti  30. 7. klo 18
to  1. 8. klo 18
la  3. 8. klo 13
su  4. 8. klo 15
ti 6. 8. klo 18
to  8. 8. klo 18
su  11. 8. klo 15

Pudasjärven 
kirkko 

on avoinna, 
esittelijä paikalla 
24.6.-2.8.2019 
välisenä aikana 

ma-pe klo 11-17.
JV2 SNSLippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT

TANSSITTAA

Tervetuloa!
Tulossa: la 20.7. Trio Pataässä

os. Sarakyläntie 4661
la 13.7. klo 21-01

SARI TURPEINEN &  
HANNU VIITAlAN yHTyE

Ostetaan HILLAA
Soittakaa, kun on kypsää.

Ostopaikat p. 040 565 3845

Pintamon Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS

su 28.7.2019, klo 14  
Kyläseurantalo, Pintamontie 319.

Johtokunta kokoontuu klo 13.
  Hirvenmetsästykseen ilmoittautuminen ja  
  hirviporukan kokous kesäkokouksen jälkeen. Tervetuloa!

LIIKENNE-
PUISTON 
TOIMINTA-
PÄIVÄ
keskiviikkona 17.7.  
klo 10 alkaen.
Liikennekilpailu 6 
vuotta ja sitä nuo-
remmille sekä 7-10 
-vuotiaille. Paikalle 
saapuu pelastusajo-
neuvoja, mikäli  kii-
reelliset työtehtävät 
eivät ole esteenä.
Tervetuloa mukaan!

Tekniset palvelut

On aika perinteisen 
 kesäretken!

lauantaina 27.7.2019.  
lähtö klo 8.00  

S-marketin pysäkiltä.
Ilmoittaudu Ritva Peltola 0400 386 286.

Ritva kertoo, minne mennään - siis soita!
Linja-autossa on tunnelmaa;  

runoja, laulua ja arvontaa.

Pudasjärven Diabetesyhdistys ry ja Omaishoitajat

Tervetuloa mukaan iloisella mielellä!

Pärjänsuon entisten koulu-
laisten ja henkilöstön kesäi-
nen tapaaminen on lauan-
taina 20.7. kello 11 alkaen 
Pärjänsuon Hirvihallilla. Tuot-
han mukanasi iloisen mielesi 
ja mukavat muistosi!

Ilmoittautumiset Kaarina 

Lohvansuu-Bremer 050 308 
0898 tai kaarina.lohvansuub-
remer@gmail.com 

Enemmän tietoa viime vii-
kon Pudasjärvi-lehdessä.

Elvi ja Kaarina 

Pärjänsuo, Latva, Suvan-
to kesäinen tapahtuma

HETEPIRTIN  
SIKAJUHLAT

pe 19.7.2019 klo 21-02

Liput 12€

Duo  
MERJA JUUTINEN  
& JARI VäLIAHo

Esiintyy

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:

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

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

Lauantaina 13.7.Perjantaina 12.7.
KARAOKE  

ja  
WINTTI

    WINTTI &
      KARAOKE

lippu 5 € sis. ep.
lippu 5 € sis. ep.
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Yli 2000 kisavierasta ko-
koontui lauantaina 29.6. Tai-
valkosken Mustavaaraan 
suunnistuksen keskimat-
kan SM-kilpailuihin. Aamun 
karsintojen jälkeen iltapäi-
vällä kilpailtiin finaalit. Päi-
vän aikana kertyi yhteensä 
noin 2900 kilpailusuoritus-
ta Mustavaaran haastavissa 
maastoissa. SM-kisa toteu-
tettiin sujuvalla yhteistyöllä 
Pudasjärven Urheilijoiden ja 
Taivalkosken Kuohun kans-
sa.

Miesten sarjan voiton 
nappasi Tampereen Pyrin-
nön maajoukkuemies Elias 
Kuukka. Tiukimmalle tam-
perelaisen pisti viime vuo-
den MM-kisoissa pitkällä 
matkalla hopeaa napannut 
Ukrainan Ruslan Glebov, 
joka hävisi voittajalle 31 se-
kuntia. Kolmanneksi nopein 
oli Viron Timo Sild, mutta 
ulkomaalaisten edustajien 
sijasta SM-hopealle ja prons-
sille nousivat Aleksi Karppi-
nen sekä Akseli Ruohola. 

Naisten sarjassa voitto 
meni ylivoimaisesti yli mi-
nuutin erolla tamperelaista 
Kooveeta edustavalle Svet-
lana Mironovalle. Hopeaa 
nappasi rovaniemeläisläh-
töinen maajoukkuenainen 
Anna Haataja, joka edustaa 
nykyään oululaista SK Poh-
jantähteä. Pohjantähden hy-
vää menestystä täydensi Sari 
Anttosen pronssisija. Nuo-
rimmat sarjat, joissa jaettiin 
SM-mitalit, olivat H/D15 ja 
vanhimmat H85 sekä D80.

Mustavaaran maaston 
monipuolisuus ja erinomai-
suus tunnetaan suunnistaji-
en keskuudessa ympäri Suo-
men. Päivitetty kartta sekä 
kisaradat saivat kiitosta kil-
pailun jälkeen niin pääsar-
jalaisilta kuin ikäsarjojen 
suunnistajilta. Vesa-Mat-

ONNISTUNEET SUUNNISTUKSEN SM-KISAT MUSTAVAARASSA

ti Suorsan johtama ratames-
tariryhmä teki hyvää jälkeä 
sekä aamun karsinnassa että 
iltapäivien finaaleissa. 

Liki 3000 kilpailusuori-
tuksen läpivieminen lähtö-
kynnykseltä maalin kaut-
ta itkumuurille hoitui 
suunnitelmien mukaises-
ti. Tämä osa-alue oli Lauri 
Suorsan vastuulla ja hoidet-
tiin 70 talkoolaisen voimin. 
Jo yksistään lähtöpaikalla 
kilpailijoita oli lähettämäs-
sä maastoon viisiportaises-
ta lähtökarsinasta 30 toi-
mitsijaa. Lähdön sujuvuus 
varmistettiin sillä, että vas-
tuuhenkilö Pauli Harju piti 
lähtötiimin kenraaliharjoi-
tukset Mustavaarassa pari 
päivää ennen h-hetkeä. Tu-
lospalvelun hoiti vankalla 
kokemuksella tmi Kokkens. 
Lähtölistat ja tulokset saatiin 
kisojen nettisivulle sekä kil-
pailukeskuksen tulostaulul-
le nopeasti.

Yli 2000 kisavieraan muo-

Pudasjärveläinen Lauri Suorsa (kolmas oikealta) maalitoi-
mitsijoiden kanssa aamupalaverissa.

Lähtökynnyksellä riitti säpinää niin aamun karsinnassa 
kuin iltapäivän finaaleissa. 

Maalialueella oli hyvä meininki jälkipelien merkeissä.

”Riitan baari” huolehti niin urheilijoiden kuin talkoolaisten 
ravinnonsaannista pitkän päivän aikana.

Ratamestarit Vesa-Matti Suorsa sekä Esa Hietala ja SM-ki-
sojen ratavalvojana toiminut Keijo Parkkinen palkittiin ki-
sojen päätteeksi kovasta urakasta muistopalkinnoin.

nitus hoidettiin paikan pääl-
lä. Riitta Jaakolan 40 hengen 
muonitusporukka talkoi-
li pitkiä päiviä ennen kisaa. 
Kilpailupäivänä kaikki oli 
valmiina ja ”Riitan baari” oli 
avoinna kellon ympäri. Kun 
kaikkien muidenkin sekto-
reiden, muun muassa lii-
kenne, huolto, info, tiedotus 

sekä muut toiminnot sujui-
vat suunnitellusti, kisapäi-
vä saatiin vietyä läpi onnis-
tuneesti. 

Kisatiedotus, kuvat Oona 
Huhtela, Asko Jaakkola

Jokijärven kyläseura järjesti kaikille avoimen 
Kalle Päätalo 100-vuotta näköisveistoksen pal-
jastustilaisuuden Jokijärven kylätalon pihapiiris-
sä tiistaina 2.7. Kyläaktiivit olivat koonneet Pu-
dasjärven Rytinkisalmessa Timo Vähäkuopuksen 
hirsiveistämöllä veistokselle tehdyn katoksen ja 
maalanneet sen punavalkoiseksi. Itse veistoksen 
olivat tehneet Iisalmessa Erkki Rytkönen ja Jari 
Kuokkanen, jotka olivat myös tilaisuudessa pai-
kalla.

Paljastuspuheen piti Jokijärven kyläseuran 
johtokunnan puheenjohtaja Veikko Räisänen 
mainiten Kalle Päätalon olleen suuri mies muu-
toinkin kuin mitoiltaan. 

-Hänen kirjojaan on myyty lähes neljä miljoo-
naa ja uusia lukijoita tulee jatkuvasti. Päätalo on 
suomalaisen kirjallisuuden suuri yksinäinen kir-
joittamiensa kirjojen keskellä, eikä ketään muita 
näy. Kalle Päätalo on sen Luojan luoman ihmis-
kehityksen huipentuma, joka oli varmaan alka-
nut ties kuinka monta sukupolvea aiemmin ja 
näkyi jo isä-Hermannin ja äiti-Riitun rehevässä 
kielenkäytössä ja imeytyi pieneen Kalle-poikaan 
kuin vesi pesusieneen ja jalostui ankaran elämän 
ja palavan kirjoittajainnon myötä tuloksiin, jotka 
ovat meidän kaikkien luettavissa ja osittain myös 
nähtävissäkin, totesi Räisänen.

-Näille selkosillemme Kalle Päätalo on ollut 
kuin Taivaanlahja, sillä ilman häntä Taivalkoskes-
ta, saati Jokijärvenkylästä, tässä maassa ei tietäisi 
kukaan. Ja tuskinpa samaa näkyvyyttä olisi saatu 
aikaan isoillakaan määrällä mainosmiljoonia. Sei-
son aika lailla tarkalleen sillä paikalla, missä olivat 
tällä nurmikentällä vuodesta 1928–1970 sijain-
neen kauniin, hirsistä rakennetun kouluraken-
nuksen rappuset. Turpeisenjärveltä kaadetuista 
puista tehty rakennus ja Taljakosken sahalla saha-
tut lankut, päreet ja laudat hohtivat uutuuttaan 
elokuun 27. päivä 1928. Tuolloin oli kolea maa-
nantaiaamu, kun jo lähes 9 -vuotias Kalle asettui 
muiden oppilaiden mukana jonoon koulun rap-
pusten eteen. 

-Toukokuussa 1933 Kalle päätti koulun-
käyntinsä kokonaan jo ennen päästötodistuk-
sen saamista ja lähti Hiltu-Jakin matkassa pyrki-
mään uittoon Korvuanjoelle. Kaikki oli kuitenkin 
muuttunut isän sairastumisen myötä, eikä Her-
mannin maine kovana työntekijänä enää kanta-
nut, vaan Kallen oli pärjättävä omillaan. Sillä ker-
taa Kallesta tuli ”vain” Jakin roikan kokki, mutta 
jatkossa hän lunasti itselleen paikan eturivin tuk-
kijätkien joukossa omin avuin jo poikasikäisenä. 

-Veistoksen mallina on ollut Kallen itsestään 
kiertelevällä kuvaajalla Lehon Porvarin pihalla 

otattama kuva. Oli huhtikuun puoliväli 1936 ja 
Kalle on juuri hiihtänyt keväthölseessä Hoikan 
savotalta Pohjoissydänmaalta Susijärven kautta 
Taivalkosken kirkonkylälle ja hän on kuvassa niis-
sä kamppeissa, joissa hän on savotalla töitään-
kin tehnyt. Kalle oli tuolla hetkellä 16,5 vuotta 
vanha, mutta hän oli kokenut jo enemmän kuin 
moni aikamieheksi sanottu, kertoi Räisänen Kal-
len vaiheista. 

Jokijärven kyläseura tiedotus

Kalle Päätalon näköisveistos paljastettiin Jokijärven kylätalolla

Airueet lähdössä Jokijär-
ven kylätalon edestä joh-
tokunnan puheenjohtajan 
Veikko Räisäsen johdol-
la. Haitaristi Asko Räisä-
sen oikealla puolella Riitta 
ja Vilja Päätalo (keltainen 
takki). 
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Meidän

PUDASJÄRVI

ELOKUINEN PUDASJÄRVI-
PÄIVÄ KAIPAA SINUN 
PANOSTASI!
Elokuun 29. päivä klo 12-19 järjestettävä Pudas-
järvi-päivä kaipaa juuri sinun panostasi, olit sitten nuori tai aikuinen, 
yhdistysaktiivi, yrittäjä tai yksityishenkilö

Pudasjärvi-päivä järjestetään tänä vuonna yhteisöllisellä teemalla: 
Meidän Pudasjärvi. Tapahtuma on kaikille avoin tapahtumapäivä, jol-
loin kuka vain voi järjestää toimintaa eri puolilla kaupunkia. Pistä siis 
pystyyn vaikka kahvila, järjestä taloyhtiön peräkärrykirppis, soita har-
monikkaa, kisaile saappaan heitossa tai kutsu kaverit kylään. Areena 
on sinun!

Ilmoita tapahtumastasi Pudasjärven kaupungin tapahtumatuottajal-
le viimeistään 21.7.2019 ja ole yhteydessä jo sitä ennen, niin suunni-
tellaan yhdessä! Kaikista tapahtumista koostetaan kartta, joka toimii 
osallistujille rastikilpailun tapaan tapahtumapassina. Jokainen pas-
sinsa palauttanut osallistuu arvontaan.

Tehdään yhdessä Pudasjärvi-päivästä meidän päivämme, jolloin 
kaikille löytyy mieluista tekemistä eikä kenenkään tarvitse olla yksin!

Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen
marjut.jarvinen@pudasjarvi.fi
040 734 0973

pudasjarvi.fi/meidanpudasjarvi

kaikille löytyy mieluista tekemistä eikä kenenkään tarvitse olla yksin!

Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen

pudasjarvi.fi/meidanpudasjarvi

#meidänpudasjärvi

ZORRON  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Onko teillä kesä alkanut hyvin? Minulla ainakaan 
ei enää tassuja palele.  Voitteko kuvitella, että 
minä olen jo yli 13-vuotias, ihmisen iässä las-
kettuna jo 100 vuotta. Eihän ole ihme, että mi-
nulla on askel mennyt hitaaksi? Käyn vielä pikku 
lenkkejä kävelemässä omaan tahtiini. Se on tär-
keää, että saan nuuskia ja lukea tyttöjen tervei-
siä. Joskus luen niin pitkiä viestejä, että emäntäni 
on hätää kärsimässä hyttysten kanssa. Jokainen 
täällä tallustaa omaan tahtiinsa ja se tahti on 
aina ihan hyvä, eikös niin?

Aistit minulla ovat jo alkaneet heikentyä, en 
näe ja kuule enää niin hyvin kuin ennen ja sen 
vuoksi minua tahtoo välillä jännittää jotkut asi-
at. Omalle takapihallekin minua välillä pelottaa 
mennä, kun olen pelästynyt siellä muutaman 
kerran aika pahasti. Yllättävät asiat säikäyttää, 
kun joskus huomaan ne vasta sitten, kun ovat 
ihan kohdallani. Onneksi emäntäni on aina ka-
verinani, jos en muuten uskalla olla.

Täällä meidän pihapiirissä asuu ihania lap-
sia, jotka aina yhteispihalla hellin käsin hoivaa 
minua leikkiensä lomassa ja se tuntuu tosi hy-
vältä tuolla sisimmässäni. Hellyyttä, rakkautta 
ja hyviä sanoja ei voi koskaan olla kenellekään 
liikaa. Minäkään en ikinä edes murahda kenel-
lekään. 

Olen minä tavannut omia tyttökavereita-
kin, isoja ja pieniä koiria, pentuja ja aikuisia. En 
minä mihinkään vauvahommiin ala kenenkään 
kanssa. Nuoremmat pojat saa hoitaa ne asiat.

Hui kauhistus, nähtiin yksi kyykäärmekin 
juhannuksen aikaan. Sen neuvon annan, että 

jos kyy puree lemmikkiä, niin kiireesti eläinlää-
käriin tiputukseen ja tehokkaita kipulääkkeitä 
saamaan. Kyyn myrkky rasittaa munuaisia ja pi-
tää huuhdella tiputuksessa, ettei käy huonosti. 
Kyytabletteja ei suositella annettavaksi. Eläin-
lääkärin luo vaan heti. Niin se meni aina Nieh-
kakin, kun sitä puri kyy kaksi kertaa.

Vielä minulla häntä heiluu, ruoka maistuu 
ja vähän nolottaa sanoa, että leikin minä le-
luillakin. Saa sitä pappakin leikkiä.  Ja jos Lahja 
emäntäni meinaa joutua minulta hukkapiiloon 
(vaikkapa roskia viemään), niin silloin kyllä 
pystyn menemään juoksemalla perään.

A niin, kävinhän minä torilla mätsärissäkin. 
Veteraani/seniori ryhmässä olin kuuden muun 
kanssa. Minulle sattui eka kehässä pariksi vii-
si vuotta nuorempi seniori, tosi vikkeläjalkai-
nen koiruli. Enhän minä ehtinyt kuin ajatella 
liikkeelle lähtöä, kun se oli jo juossut koko ke-
hän. Noo, minä sitten tassuttelin kaikessa rau-
hassa kehän ympäri ja sain emännältäni pal-
jon kehuja, että olen tosi reipas poika. Tietysti 
sitten seisoa pönötin mahdollisimman komea-
na tuomarin edessä. Vikkelä koira sai punaisen 
nauhan ja minä sinisen. (Punaiset on aina näyt-
telyissä parempia). Loppujen lopuksi olin si-
nisten veteraanien toinen ja täytyy myöntää, 
että ei siinä sinisissä kyllä ollutkaan kuin kol-
me koiraa… 

 Yksi asia täytyy kaikkien muistaa ja pitää 
mielessä, että se oma koiruli on aina hyvä ja 
paras. Niin minun emäntänikin sanoi minulle, 
että olen hänelle se kaikista paras ja se kai-
kista rakkain.

Niin kuin Seija Mäki runossaan sanoo: 

”Kuitenkin kaikitenkin 
yhtä rakas se on aina, aina,

nauhojen kanssa tai nauhoitta.
Ja se tietää sen” 

Kirjoitteli
Zorro

Oulunkaaren kuntayhtymä, Super ja Tehy ovat 
päässeet sopuun työntekijöiden palkkojen 
harmonisoinnista. Kuntayhtymä on sopuun 
tyytyväinen, vaikka se tarkoittaakin noin 1,3 
miljoonan euron kustannuksia ja sillä on vai-
kutusta jäsenkuntien talouteen. Kuntayhtymä 
toivoo, että tulevissa hallinnollisissa uudistuk-
sissa varmistetaan lainsäädännöllä, että pe-
rustettavia organisaatiota ei laiteta vastaaviin, 
taloudellisesti erittäin haasteellisiin palkanko-
rotustilanteisiin. 

Kuntayhtymä on ollut vastaajana Oulun 
käräjäoikeudessa kahdeksassa eri työntekijä-
järjestöjen nostamassa kanteessa, jotka ovat 
koskeneet 420 työntekijän palkkausta. Oikeu-
denkäynnissä on ollut kysymys työsopimus-
laissa säädetyn samapalkkaisuusperiaatteen 
toteutumisesta. Kuntayhtymä on muodostu-
nut viidestä jäsenkunnasta, joiden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen henkilöstö on työsopimus-
lain liikkeenluovutusta koskevien periaattei-
den mukaisesti siirtynyt kuntayhtymän henki-
löstöksi vuosien 2010-2011 aikana.

Kuntayhtymän jäsenkunnissa työntekijöi-
den palkkaus on ollut samoissa tai samanar-
voisissa tehtävissä erilainen. Kuntayhtymä on 
aloittanut palkkojen yhdenmukaistamisen jo 
vuonna 2011, mutta niitä ei ole vielä harmo-
nisoitu loppuun pääasiassa jäsenkuntien talo-
udellisen tilanteen vuoksi. 

Työtuomioistuin antoi viime vuoden ke-
väällä ratkaisun Kainuun sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymää koskevassa lähes 
vastaavassa tapauksessa. Ratkaisussaan tuo-
mioistuin linjasi palkkojen harmonisointivaa-
timuksen siten, että kaikille työntekijöille tuli 
samanarvoisissa tehtävissä maksaa sitä palk-

kaa, jota maksettiin korkeinta palkkaa saaval-
le työntekijälle. 

Samapalkkaisuusvaatimusta on liikkeen-
luovutustilanteissa tulkittu oikeuskäytännön 
perusteella siten, että palkat on harmonisoi-
tava kohtuullisen siirtymäajan kuluessa. Kaikis-
sa kahdeksassa kanteessa keskeinen kysymys 
oli, miten pitkäksi tuo kohtuullinen harmoni-
sointiaika voi muodostua ja mitkä seikat sii-
hen vaikuttavat. 

Kuntayhtymä ja työntekijäjärjestöt ovat 
päässeet kanteissa yksimieliseen sovintoon. 
Sovintosopimuksen mukaan työntekijöi-
den palkkaa korotetaan taannehtivasti joko 
1.7.2014 tai 1.1.2015 alkaen verrokkitasoon, 
jolla tarkoitetaan sitä korkeinta palkkatasoa, 
jota samanarvoisissa tehtävissä on kuntayhty-
män työntekijälle maksettu. Sovintoratkaisun 
kustannukset kuntayhtymälle ovat yhteensä 
noin 1,3 miljoonaa euroa. 

Kuntayhtymä on tyytyväinen sovintoratkai-
suun siitäkin huolimatta, että ratkaisu rasittaa 
merkittävästi jäsenkuntien taloutta.

Oulunkaari haluaa, että jatkossa valtion 
päättäjät huomioivat sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksissa, että suuria työnanta-
jayksiköitä muodostettaessa maakunta- tai 
muulle mahdolliselle hallinnolliselle rakenteel-
le, joudutaan väistämättä saman erittäin kalliin 
ongelman eteen. Kun lukuisat eri työnantajat 
maksavat eritasoisia palkkoja samanarvoisis-
sa tehtävissä, työnantajan vaihtuessa kaikil-
le työntekijöille on maksettava harmonisoin-
tiajan kuluttua työtehtävän korkeinta palkkaa. 

Oulunkaari tiedotus

Oulunkaari ja työntekijäjärjestöt sopivat 
palkkojen harmonisoinnista


