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Veden, tulen ja 
valon juhla

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella 

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 7.9., 
ke 14.9. ja ke 21.9.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Maa- ja koneurakointi Kipinä 
040 910 0622

Koneurakointia 
●  Kaivinkonetyöt 3 tn koneella. 
●  Traktoriurakointi mm. 
 pellonruuvaus sekä lietteenlevitys. 
 Myös muut traktorityöt sekä 
 tarvittaessa pelkkä kuljettaja omalle koneellesi. 
●  Mökkitalkkaripalvelut. 
●  Ruokamullan ja maa-ainesten toimitus. 
●  Maatalouden aputyöt. 
●  Maatalouskoneiden sekä henkilöautojen ja 
 raskaan kaluston huolto ja korjaus.

Minikaivuri- ja traktorityöt 
mahottoman halavalla

Kainuun prikaati ja Pudasjärven seurakunta

KUVA: SUOMEN SOTA-ARKISTON KOKOELMA

Kiestinki 
75 vuotta

Puolustusvoimien alueellinen 
kirkkojuhla

perjantaina 26.8.2016 klo 15 
Pudasjärven kirkossa.
Saarna kenttäpiispa Pekka Särkiö, 

liturgia piispa Samuel Salmi, 
Lapin sotilassoittokunta ja Reserviläiskuoro.

Kirkkokahvit 
juhlan jälkeen uudella 

hirsikoulukampuksella.

Tervetuloa!

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms. Ilmainen 

kuljetus!

OULUN PESULAPALVELU
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Mattopesut 
Tarjous voimassa elokuun loppuun.

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

LASTEN VENETSIALAISET
la 27.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Jyrkkäkoski

Ohjelmassa mm. disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, ongintaa... 

Myynnissä vohveleita, 
makkaraa ja MLL-tuotteita  

Rytilammentie 78 Pudasjärvi

NUORTEN 
VENETSIALAISET pe 26.8. 

Disco klo 21-02
Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

ILTA MÖKKILÄISILLE JA 
PUDASJÄRVELTÄ 

MUUTTANEILLE la 27.8 
klo 18

sekä muille asiasta 
kiinnostuneille Jyrkkäkosken 

huvialueella 

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät

Kahvitarjoilu

PUDASJÄRVI -lehti LC Pudasjärvi Ry

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella
Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkosken huvikeskus klo 20-02
La 27.8.2016

Lippu 15 € K -18

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

Myytävänä kala- ja 
liharuokaa viinin kera

Lavalla tahdit takaa 
Tuomas Kaikkonen ja
Onnen Kerjäläiset
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella rokkia  rennolla
otteella soittaa Duo M&M

Tervetuloa!

Järjestää: LC Pudasjärvi 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500 € matkalahjakortti!

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!

ILOTULITUS

Lippujen ennakkomyyntipaikat: K-supermarket, Tuuritupa, Niemitalo Tauon paikka.

TUTTUJA TAMPERELAISIA 
UUNITUOREITA TUOTTEITA

Sarakylän Vattumarkkinoilla 20.-21.8. 
la klo 10-16 ja su klo 10-15

100 % taikinajuuri ruisleivät, täysjyväleivät, vaaleat leivät ym. 
leivonnaiset. Myös mukana Savilaakson uunituoreet rieskat 

ja hillomunkit.
Taivalkosken Elomarkkinoilla pe-la 26.-27.8.

EEMELIN EVÄÄT

MUISTA VIIKONLOPPUNA!
Avoimet ovet Hirsikampuksella  pe 19.8. klo 14-18 ja la 20.8. klo 10-14.

Sarakylän Vattumarkkinat la-su 20.-21.8. Sarakylän koululla.
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fiwww.pudasjarvenseurakunta.fi

Minusta on kiva olla lapsi. On hauskaa 
hyppiä, juosta, leikkiä, laulaa, touhuta sekä 
tutkia ja tarkastella maailmaa. Kiitos tai-
vaan Isä kodista ja perheestä. Kodin Sinä 
olet antanut paikaksi, jossa saamme elää 
yhdessä, levätä ja olla hiljaa. Suojele koti-
amme hyvyydelläsi, ja anna sen olla tur-
vapaikka meille jokaiselle.  Kiitos, kun on 
leikkikavereita ja leikkipaikkoja. Annathan 
kaikille lapsille hyviä kavereita ja rakastavia 
aikuisia. Minä toivon, että kaikki lapset sai-
sivat leikkiä ja olla iloisia. Usein innostun 
peuhaamaan tuulen lailla, ja leikin luonne 
muuttuu joskus jopa liiankin rajuksi. Anna 
vanhemmille viisautta, ymmärrystä, kär-
sivällisyyttä ja rauhallisuutta kestämään 
haasteita, joita monet temppuni tuottavat. 
Taivaan Isä autathan niitä lapsia, jotka ovat 

sairaita, yksinäisiä ja surullisia? Minä olen 
vielä pieni ja tarvitsen ympärilleni rakasta-
via ja auttavia käsiä. 

Syksy tekee hiljalleen tuloaan. Pikku 
veljeni on aloittamassa päiväkerhon. Tai-
vaan Isä pikku veljeäni jännittää, sillä hän 
ei tunne lapsia, joiden joukkoon menee. 
Autahan Sinä pikku veljeäni? Minä odotan 
innolla koulun alkamista ja minuakin jän-
nittää vähän. Minua pelottaa, että minua 
kiusataan ja jään ilman kavereita. Rakas 
taivaan Isä anna kaiken sujua hyvin. Siun-
aathan opettajia ja niitä lapsia, jotka tule-
vat samalle luokalle kuin minä. Tee meis-
tä kaikista ystäviä. Taivaallinen Isä pyydän 
siunausta ja huolenpitoa myös koulutielle.  

Taivaan Isä, kun olen surullinen ja yk-
sin, niin auta minua muistamaan, että Sinä 

olet ystäväni ja olet kanssani. Joskus olen 
huonolla tuulella ja tuntuu kuin kukaan ei 
ymmärtäisi minua. Toivoisin, että joku ra-
kastaisi minua. Auta Sinä minua. Riitelin tä-
nään ja minulla on paha olla. Auta minua 
pyytämään ja antamaan anteeksi ja sopi-
maan riita, että voisin taas olla iloinen. Ra-
kas taivaan Isä lopuksi pyydän vielä, anna 
kaikille lapsille sellainen syli, johon voi 
juosta, kun pelottaa tai tarvitsee lohdutta-
jaa. Ota meidät kaikki Sinun hellään syliisi. 

Minä lapsi pienoinen aamuin illoin ru-
koilen. Pienet kädet yhteen liitän, taivaan 
Isää aina kiitän. Aamen. 

Sinikka Luokkanen

Lapsen rukous

Pudasjärvelä is lähtöi -
nen Tyrnävän kirkkoherra 
Timo Liikanen antaa vaa-
linäytteen toimittamalla 
messun ensi sunnuntaina 
Pudasjärven seurakunta-
keskuksessa. 

Pudasjärven seurakun-
nassa pidettävä kirkko-
herranvaali on edennyt 
siihen vaiheeseen, että 
Timo Liikasen vaalinäyte 
on sunnuntaina 21.8. pi-
dettävässä messussa Pu-
dasjärven seurakuntakes-
kuksessa. Messun jälkeen 
on kirkkokahvit. Äänes-
täminen tapahtuu 11.9. 
tai äänensä voi antaa 5. – 
9. 9. ennakkoon.

Pudasjärveläissyntyi-
nen Tyrnävän 35-vuoti-
as kirkkoherra Timo Lii-
kanen kertoo toimineensa 
nykyisessä virassaan 
vuodesta 2010. Perhee-

Kirkkoherranvaali lähestyy 
– Timo Liikasella vaalinäyte

seen kuuluu puoliso Kaisa 
(uskonnon lehtorina Pudas-
järven Hirsikampuksella) 
sekä lapset Matilda 7 v, Aa-
peli 5 v, Teodor 3 v, ja Fio-
na 1 v. Liikanen kertoo ole-
vansa luonteeltaan avoin, 
helposti lähestyttävä ja in-
novatiivinen. Perhe ja lähei-
set ovat tärkeitä. Verkostoi-
tuminen tapahtuu helposti 
niin työssä kuin vapaa-ajal-
lakin ja hän kertoo olevansa 
aktiivisesti läsnä myös sosi-
aalisessa mediassa. Harras-
tuksiin kuuluu muun mu-
assa kuntoilu ja musiikki. 

Laaja-alaisen seurakun-
nan hoitamisesta Liikanen 

kertoo olevan kokemus-
ta Tyrnävän lisäksi muun 
muassa Kuhmosta ja Uta-
järveltä. Toki Pudasjärven 
toimintaympäristö laajuu-
dessaan on omaa luokkaan-
sa.

Liikanen pitää tärkeänä, 
että yhteistyö eri herätys-
liikkeiden kanssa toimii. 

-Raamattu on minulle 
Pyhä kirja, jonka opetusten 
pohjalle haluan perustaa 
uskoni ja elämäni. Rukouk-
sen lahja kuuluu luonnol-
lisella tavalla elämään. Tä-
hän minut on kasvatettu jo 
lapsuudessa, kertoo Liika-
nen. HT

Pudasjärvellä vietetään 
puolustusvoimien alueel-
lista kirkkojuhlaa ensi vii-
kon perjantaina. Kello 15 
Pudasjärven kirkossa al-
kavan juhlan teemana on 
Kiestingin taistelut, sillä 
noista monelle pudasjär-
veläiselle kohtalokkaista 
hetkistä tuli tänä vuonna 
kuluneeksi 75 vuotta.

- Koko kesän ajan mie-
hiä kaatui Kiestingis-

Alueellisen kirkkojuhlan aiheena Kiestinki 75 vuotta
sä, mutta erityisen synk-
kä päivä oli 5.8.1941, jolloin 
"Kuoleman kukkulalla" me-
nehtyi yhtenä päivänä 42 
pudasjärveläistä miestä, 
muistelee Pudasjärven so-
taveteraanijärjestössä aktii-
visesti toimiva Teuvo Tör-
mänen.

Viides- ja kuudes komp-
pania oli komennettu hyök-
käämään Kuoleman kuk-
kulalle tietämättä, että 

vihollisella oli siellä hyvin 
varustetut asemat, ja jonka 
edustan he olivat perusteel-
lisesti ansoittaneet ja mii-
noittaneet.

Törmänen sai kokea 
Kiestingin menetykset 
myös omakohtaisesti, sillä 
hänen isänsä kaatui kysei-
sissä taisteluissa. Kuoleman 
kukkulalla menehtyneistä 
37 siunattiin Riekinkankaan 
sankarihautaan 17. elokuu-

ta. Seitsemän sankarivai-
najaa, myös Törmäsen isä, 
haudattiin 17. syyskuuta.

- Nämä tilaisuudet olivat 
äärimmäisen surun ja mur-
heen ja epätoivon täyttämiä 
ankeita tilaisuuksia, Törmä-
nen on kirjannut tunnelmi-
aan.

Kokonaisuudessaan pu-
dasjärveläisiä menehtyi vii-
me sodissa yhteensä 421, 
joista Kiestingissä yli kol-

mannes. Monet vaimot jäi-
vät leskiksi ja lapset sota-
orvoiksi - elämä muuttui 
täysin.

Alueelliseen kirkkojuh-
laan ovat kaikki tervetullei-
ta. Erityisiä kunniavieraita 
ovat sotiemme veteraanit, 
joita odotetaan saapuvak-
si paikalle voimiensa mu-
kaan.

Ohjelmassa on musiik-
kia ja puheita. Juhlassa 

Kainuun prikaatin joh-
don tervehdyksen lausuu 
eversti Kaarle Törrönen, 
saarnan pitää kenttäpiis-
pa Pekka Särkiö ja Herran 
siunauksen lausuu piispa 
Samuel Salmi.

Juhlassa esiintyy Lapin 
sotilassoittokunta ja re-
serviläiskuoro. Juhlan jäl-
keen on kahvit Hirsikam-
puksella.

Messu seurakuntakodissa sunnuntaina 21.8. kello 10. 
Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranvaalissa 1. vaa-
lisijalla oleva Tyrnävän kirkkoherra Timo Liikanen an-
taa vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalve-
luksen. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit.

Puolustusvoimien alueellinen kirkkojuhla, Kiestin-
ki 75 vuotta, Pudasjärven kirkossa perjantaina 26.8. 
kello 15, saarna kenttäpiispa Pekka Särkiö, liturgi piis-
pa Samuel Salmi, reserviläiskuoro ja Lapin sotilassoit-
tokunta. Veteraanikuljetusta tarvitsevat ottakaa yhteys 
Antti Pesälään 040 578 02344. Linja-auto lähtee  seu-
rakuntakodilta kello 14.30, kirkkojuhlan  jälkeen linja-
auto ajaa Hirsikampukselle ja kirkkokahvien jälkeen 
paluu seurakuntakodille noin kello 17.15.

Nuotioilta Liepeen pappilan nuotiopaikalla ke 24.8. 
kello 18.00. Ohjelmassa yhteislauluja, leikkimielisiä ki-
sailuita, makkaranpaistoa ja hartaus. Sadesäällä olem-
me Liepeen väentuvassa. Nuotioillan pitäjinä ovat Eeva 
Leinonen ja Marko Väyrynen.

Kuorot: kirkkokuoro torstaina 25.8. kello 18.

Diakoniatyö järjestää retken Piispan 10v. sauvakä-
velyyn lauantaina 27.8. Ouluun. Bussikuljetus läh-
tee Pudasjärven seurakuntakodilta kello 9.30. Yhteiset 
sauvakävely/muu yhdessäolo alkaa Oulun kaupungin-
teatterin edustalla kello 11. Jokaiselle löytyy sopivia, 
esteettömiä kävelyreittejä: 0,5 km, 1,3 km, 3,4, km, 5,5, 
km ja 10 km. Tapahtumatorilta löytyy kaikenlaista mu-
kavaa puuhaa niin lapsille kuin aikuisille! Tutustumme 
myös Piispantaloon opastetulla kierroksella. Paluukyy-
ti lähtee Piispantalolta kello 15, käymme paluumatkal-
la Kiimingin Halpa-Hallissa, jossa mahdollisuus oma-
kustanteiseen kahvitteluun ja ostoksiin. Pudasjärvellä 
olemme takaisin noin kello 17. Matkan omavastuu on 
15 €/hlö. Lisätietoja ja ilmoittautumiset  19.8. mennsssä 
Eeva Leinonen 0400 866 480 tai eeva.leinonen@evl.fi.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00. Lapsiparkki on tarkoitettu 1–5 vuoti-
aille. Kotoa laitetaan välipala mukaan. Parkkiin otetaan 
kerrallaan 20 lasta. Ennakkoon ilmoittautuneita otetaan 
15 ja loput viisi paikka jätetään akuuttitarvetta varten. Il-
moittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 
586 1217.

Perhekerhot: seurakuntakodin perhekerho tiistaina 
23.8. ja keskiviikkona 24.8. kello 10-13.

Siioninvirsiseurat Korpisen kylätalossa perjantaina 
19.8. kello 19.

Rauhanyhdistykset: Seurakuntapäivät Kurenalan 
ry:llä la 20.8. kello 18 ja su 21.8. kello 13 (Jari Linjama, 
Mauno Hepola). Iltamessu seurakuntakodissa su 21.8. 
kello 18 (Mauno Hepola, Jari Linjama).

Avioliittoon vihitty: Mikko Juhani Stenius ja Stepha-
nie Robles.

Haudattu: Hannu Juhani Hiltula 59 v, Anja Marjatta El-
vira Pölkki 86 v haudattu Kyyjärvelle.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TALKKARIAPU 
Tarvitsetko apua arjen pikkutöihin?

Palveluitamme:

T:mi KO Talkkariapu
Kari Ojala, p. 045 612 1255

*  Pihojen siivoukset/ 
haravointi

*  Kattojen ja  
vesikourujen puhdistus

*  Nurmikonleikkuut
* Kunnostus/
 korjaustyöt
*  Konelumityöt

MBe 250 cdia,-11  18.500,-
MBe 280 cdia,-06 farm,  8.900,-
MBe 200 cdia,-04,  6.700,-
MBe 320 cdia,-03,  8.900,-
MBc 200 cdi,-03 farm,  3950,-
MBc 200 cdi,-98,  1.500,-

P. 0400 926 405
www.kokkopeat.fi

Kaivuri  SW125, -07, 
telat 110 cm 33200,-
Pyöräk Volvo 
110F, -07  84900,-
Valtra 8450, 
-02  29500,-
Valtra 8550,
-96, 28500,- 
 (sis. alv:t)

MYYTÄVÄNÄ:

MAANANTAINA 22.8. JA 
TIISTAINA 23.8. PUDASJÄRVEN 

TORILLA KLO 9-17
Rieker, ARCOPEDICO Pomar ym. kenkiä ja 

Sandaaleja ALE HINNOIN!!
ORTOKENKIÄ ongelmajaloille
Tarralenkkareita (Kuoma ym.)

NOKIAN KUMISAAPPAITA... laaja valikoima
Sievin KEVYTSAAPPAITA 

KESÄKENKÄ ALE

Kimmon Kenkä Kankaanpää

Kansanedustaja Niilo Ke-
räsen kesätapaaminen pi-
dettiin lauantaina 13.8 Lie-
peen pappilan väentuvassa, 
joka täyttyi iloisesti porise-
vista ihmisistä. Paikalle oli 
tullut väkeä myös lähikun-
nista. Mukava oli, että moni 
valtuutettukin oli tullut tuo-
maan viestiä paikallisista 
asioista. 

Niilo kertoi mennees-
tä vuodesta eduskunnas-

Keräsen kesätapaaminen sai kiitosta

ta, joka tietenkin oli jossain 
määrin raskaskin, kun sai-
rastelu pääsi verottamaan 
kuntoa. Kesäloma on piristä-
nyt kansanedustajaa kovasti 
ja metsätyöt sekä marjastus 
ovat antaneet voimaa niin 
henkisesti kuin fyysisestikin.

Niilo totesi, että vuosi 
eduskunnassa on ollut erit-
täin kiireinen ja hektinen-
kin. Hän toivoisi, että kan-
sanedustajat käyttäytyisivät 

hieman kunnioittavammin 
toisia kohtaan, tähän yhtyi 
myös väentuvan väki. Sote- 
uudistuksesta keskusteltiin 
pitkään ja hartaasti ja Niilol-
le annettiinkin hyviä eväs-
tyksiä tulevia päätöksiä var-
ten. 

Keskustelussa nousivat 
esille maatalouden ongelmat 
ja maatalouspolitiikasta kan-
nettiin huolta. Niilon tekemä 
kirjallinen kysymys Kemera-

ELOMARKKINAT
26.-27.8.2016 PE klo 9-18

LA klo 9-15
Pe 26.8.  klo 9.30 Markkinoiden avaus 
 Klo 12.00 Markkinapuhe ja 
 Vuoden Taivalkoskelaisen 
 julkistaminen sekä palkitseminen

La 27.8.  klo 14.00 Julkistetaan 
 elomarkkina-arpajaisten voittajat

ELOMARKKINA-ARPAJAISET
AJETTAVA RUOHONLEIKKURI, VENE- JA 

UIMA-ALLASPAKETTI
palkinnot nähtävänä markkina-alueella

Ohjelmassa molempina päivinä mm.
Markkinamyyjien, juontajien ja markkina-
vieraiden tuomaa omaa markkinameininkiä ja 
markkinatunnelmaa musiikin siivittämänä 
sekä kisaillaan tikanheitossa ja liikutaan 
vapaa-aikatoimen järjestämänä ja vetäjien 
toimesta mm. markkinajumppaa ja 
erilaisia pelejä kaiken ikäisille.

Tervetuloa Taivalkoskelle 
läheltä ja kaukaa sekä tapaamisiin!

TAIVALKOSKEN PERINTEISET

   SYYSMARKKINOILLE ja Toivotamme 
sinut tervetulleeksi

ammattioppilaitokselle (Jyrkkäkoskentie 18) Lauantaina 24.9.2016 

Tapahtumia 

aamusta iltaan! 

seuraamaan Kenttäratsastuskilpailua 
(kisat jatkuvat sunnuntaina) sekä kenttäratsastusesityksiä

Hox! Markkinamyyjiä toivotaan 
paikalle runsaasti. 

Ilmaiset markkinapaikat, 
varaukset  puh. 0400 820 988  Pudasjärven  yksikkö

Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

S-Marketin talossa,
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660

Paljon Uutuuksia!
Hyviä Tarjouksia!

Tule tekemään 
löytöjä!

HUOM!
KUN OSTOKSESI 

ylittää 15€
SAAT kivan YLLÄTYKSEN

KAUPAN PÄÄLLE!
(Yllätyksen arvo 2,90€ 

voimassa ke 31.8.2016 saakka)

Niilo Keräsen kutsumaan kesätapaamiseen osallistui Liepeen väentuvan täydeltä väkeä.

tuista sai runsaasti kiitosta. 
On hieno homma, että alu-
een kansanedustaja vie asi-
oita eteenpäin. 

Kaiken kaikkiaan, vaik-
ka ulkona oli todella viileä ja 
sateinen elokuun päivä, niin 
väentuvan leppoisa ilmapiiri 
antoi lämpöä ja tunnelmaa. 
Nautittiin kahvia voileipien 
ja erilaisten herkkujen kera!

Niilon esittikin, että ta-
paamisia jatkettaisiin vuosit-
tain ja otettaisiin niihin myös 
eri teemoja aina poliittisen 
tilanteiden mukaan. Väen-
tuvan väelle tämä kävi hy-
vin, toki moni oli mielissään 
siitä, että rennon ohjelman 
puitteissa saatiin keskustella 
asioista vapaasti ja ilman kii-
rettä. Tilaisuus kestikin kol-
misen tuntia.

Lämpimät kiitokset Nii-
lolle erittäin valaisevasta ti-
lannekatsauksesta päivän 
poliittisista asioista ja väen-
tuvan kuulijoille erittäin hy-
vistä kannanotoista. Toivo-
taan, että Niilo vie meidän 
viestejä eteenpäin.

Mirja Luusua

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 19.-20.8. ALKUVIIKKO MA 22.8.

Tiistaina 23.8. Tekstiili- ja kenkäosastolta Rautaosastolta

Valio
JOGURTIT
200 g 100

299
pkt

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal.

HK ISO SININEN 
LENKKI
850 g

Atria irto
JAUHELIHAPIHVIT

kg399

3 kpl

Lauantaina 20.8.

159

069
100 g

Naudan
PALAPAISTI 1195

pkt

Ingman
TUOREJUUSTOT
150 g

100

HK 
KABANOSSI
GRILLI-
MAKKARAT 
400 g

199
pkt

Taffel SIPSIT ja 
SNACSIT 
325-235 g

199
pss

Kotimainen 
JÄÄVUORI-
SALAATTI

279
kg

199
pktAtria ohuen ohut

KEITTOKINKKU tai 
KALKKUNALEIKE 200 g

Candy King
IRTOKARKIT199

ploHartwall PEPSI, 7UP 
tai MOUNTAIN DEW
1,5 l, sis. pantin 0,40

Ingman
VOI 500 g
normaalisuolainen, 2 pkt/tal.

Herkkutiskiltä
YLIKYPSÄ
SAVUKYLKI

995
kg

Pouttu porsaan 
ULKO-
FILEE-
PIHVI 
1 kg marinoitu

499
pkt Naudan

PAISTI-
JAUHE-
LIHA

895
kg

Perjantaina 19.8.
Norjalainen
TUORE LOHI 1-2 kg
kokonainen, 2 kalaa/tal. 599

kg

Atria Perhetilan
BROILERIN 
FILEESUIKALEET 
250-300 g naturell, 
hunaja tai pehmeänpip-
purinen

199
ras

Old El Paso
TORTILLA 
8 kpl/326 g

250
2 pkt

pkt

HK
UUNI-
LENKKI
400 g 089

pkt Eldorado
RANSKAN-
PERUNAT
450 g

2 pss

100
kg 499

kg

Atria
LIHAPULLAT JA 
MUUSI
300 g

149
pkt

Flora
MARGARIINIT 
400 g

100
ras

100

Vaasan
REVITTY 
LEIPÄ 
350 g

pss

Metabo BS 18 Li
AKKUPORAKONE 
sis. 2 kpl 2,0 Ah akkuja

189,-

Markki taittuva
MATTOTELINE

125,-

199,-

PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis. jalustan ja 
ristihalkaisuterän

Fiskars
PISTOLAPIO 1995

Wurth
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl 695

SPRAYMAALIT
perusvärit

Sievi
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

Airam
2-PACK LED
LAMPPUJA 599

pkt

399

kpl199
HK BALKAN
MAKKARA-
TANKO
500 g

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT 995

kg

Saarioinen
PIZZAT
200 g 100

kpl

pktKANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/talous

189
kg

Minneolas
MANDARIINIT

Oululainen
HAPANKORPPU
370 g

pkt

Vaasan 
LOUNAS-
SÄMPYLÄT 
8 kpl/320 g, 
tumma tai vaalea

100
pss

Naisten
KANGASTENNAREITA

690

Alkaen1290

Miesten
PISTOKAS
koot 41-45

895

Naisten
PISTOKAS

2490
Pienten lasten
LENKKAREITA
koot 19-24

1490
Loput Tähti
VARSITENNARIT
hajakokoja, beige ja valk.

Lapsille
KERHO-
TOSSUJA

695

Erilaisia
SUKKANIPPUJA

pkt

RETKEILYYN JA METSÄSTYKSEEN

099

159

890

Savotta
RETKIKAHVI-
PANNU 
0,9 l

1275
Savotta
RUOKAILU-
SETTI kulho, 
muki, aterimet, 
leikkuulauta

1490

Savotta
KOMPASSI

795
Savotta
PANOS-
VYÖ

1990

Savotta
KÄDEN-
LÄMMITIN 
3 kpl, uudelleen 
käytettävä

725

Savotta
ASE-
REPPU
Pikkumetso

8750
Savotta
ASE-
REPPU 
Isometso

115,-

Lasten 
erilaisia
KANGAS-
KENKIÄ

Alkaen

5,-

Findus
WOKIT
500 g pakaste

249
pss

Vaasan
OOH

PIKKU-
PUUSTIT 

220 g

149
pss
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Tervetuloa 
Venetsialaisiin Jyrkkäkoskelle

VENETSIALAISIIN LIPPUJEN ENNAKKOMYYNTI:
 K-supermarket Pudasjärvi, 

Niemitalon Tauon paikka ja Tuuritupa Lipun hinta 15 €

Arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Pääpalkintona 500€ 
matkalahjakortti!

Tervetuloa! Nyt taas Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella
la 27.8. klo 20-02Lions Club Pudasjärvi ryRuokaa, 

juomia, tanssia, 

kokko ym. 
ohjelmaa 
runsaasti!

Kesä on jälleen kallistumassa syksyn 
puolelle ja on aika pitää perinteeksi 
muodostuneet ”veneily ja mökkikau-
den päättäjäiset”. Venetsialaisia on 
vietetty vuosikymmeniä Länsi-Suo-
men rannikkoalueilla ja Pudasjärvel-
le ne rantautuivat tässä mittakaavassa 
vuonna 2009 LC Pudasjärven toimes-
ta. Venetsialaisia vietetään tänä vuon-
na siis jo kahdeksannen kerran. En-
simmäisenä vuonna juhla pidettiin 
Rajamaan rannassa suuren teltan suo-
jissa mutta jo seuraavana vuonna siir-
ryttiin ikoniseksi muodostuneelle 
Jyrkkäkosken huvialueelle. Yhteistyö 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa on 
sujunut hyvin ja tapahtuma onkin mo-

lemmille vuoden tärkeimpiä.
Venetsialaisissa ei unohdeta myös-

kään lapsia ja nuoria. Perjantai-ilta-
na Pudasjärven Urheilijat järjestävät 
nuorten Venetsialaiset ja lauantaina 
päivällä on MLL:n paikallisyhdistyk-
sen järjestämänä lasten Venetsialaiset. 
Tarjontaa on siis koko perheelle ja tie-
dossa on jälleen mukava viikonloppu.

Lions Club Pudasjärvi on toimi-
nut jo yli 50 vuotta. Olemme erilaisil-
la palveluaktiviteeteilla saaneet paljon 
hyvää aikaan Pudasjärvellä. Toimin-
tamme painopiste on nuorissa ja van-
huksissa. Meille on erityisen tärkeää, 
että keräämämme varat menevät ly-
hentämättömänä hyväntekeväisyy-

teen. Organisaation pyörittäminen 
hoidetaan jäsenistön omin kustannuk-
sin.

Kiitos kaikille sponsoreille sekä yh-
teistyökumppaneille, jotka olette ol-
leet mukana järjestämässä tätä yhteis-
tä loppukesän tapahtumaa.

Yhdessä teemme hyvää. 
Toivotan kaikki läheltä ja 

kaukaa lämpimästi tervetulleeksi 
Venetsialaisiin!

Esko Viitala
LC Pudasjärvi 
presidentti 2016-2017

LC Pudasjärven kahdeksat-
ta kertaa lauantaina 27.8. 
järjestettävät Venetsialai-
set ovat mukava syyskesän 
tapahtuma. Viime vuonna 
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa tapahtumaan osallis-
tui lähes 1400 henkeä ja tänä 
vuonna kävijöitä odotetaan 
1500. Pudasjärven Urheilijat 
ovat erittäin tärkeä yhteis-
työkumppani Venetsialais-
ten järjestämisessä, kuten 
aikaisempinakin vuosina.

Urheiluseura tarjoaa hu-

Venetsialaiset onnistuvat yhteistyön ansiosta
vikeskuksessa vierailijoil-
le hienot puitteet valaistuk-
sineen, koristeluineen sekä 
tarjottavineen.

Pudasjärven Urheilijoi-
den puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo toteaa, että seu-
ra on mukana tapahtuman 
järjestämisessä erittäin mie-
lellään, sillä yhteistyö leijo-
nien kanssa on pelannut oi-
kein hyvin.

-Yhteinen tavoitteem-
me on saada yleisö viihty-
mään ja saapumaan paikal-

le kauempaakin kokemaan 
Venetsialaisten tunnelman. 
Pudasjärven Urheilijoiden 
ansiosta paikalle saadaan 
myös iso joukko järjestys-
miehiä.

Jyrkkäkosken huvialuet-
ta on tänäkin vuonna uudis-
tettu. Sammelvuo kertoo, 
että tämän vuoden aikana 
on muun muassa maalat-
tu rakennuksia, rakennet-
tu toinen sisääntuloportti, 
ehostettu ympäristöä ja pa-
rannettu kioskin välineis-

töä.
Huvikeskuksen ylei-

sömenestyksen aloitti ke-
säkuussa radiotoimittaja 
ja DJ-keikkailija Matti Ai-
raksisen Timanttista Jyys-
töä- ilta, johon myytiin noin 
2100 pääsylippua. Venetsia-
laisten jälkeen nähdään Jyr-
källä vielä uusi tangokunin-
gatar ja –kuningas.

-Venetsialaisten tarjoi-
lussa ulkoesiintymisla-
va toimii ravintolana, jos-
sa Niemitalon kokkitiimi 
valmistaa maukkaat ateri-
at. Tänä vuonna on tarjol-
la lohimedaljonkeja ja nyh-
töpossua, joita valmistavat 
Aki Niemitalo ja Jari Kor-
honen. 

Ravintolassa on B-oikeu-
det. Kioskista saa kahvia, 
limsaa, jäätelöä, makkaroi-
ta, ranskalaisia perunoita 
ja hampurilaisia sekä jää-
koneen valmistamia juo-
mia. Alueella on näiden li-
säksi vielä kolme baaria 
B–oikeuksin. Yksi Hikima-
jassa, yksi pihalla ja yksi 
diskon yläkerrassa. Juhlaan 
saapuvien kannattaa vara-
ta ostoksia varten käteis-
tä rahaa, sillä lippuluukul-
la ja juomapisteissä ei ole 
maksupäätteitä, muistuttaa 
Sammelvuo.  Toki maksu-
päätepistekin löytyy, mutta 
käteinen raha takaa nopean 
ja joustavan palvelun.

-Karaokea lauletaan Hi-
kimajassa, jossa on myös 
pieni tanssitila ja baari. 

Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sammelvuo kertoo, että nyt Jyrkkäkos-
ken huvikeskukselta on hienot maisemanäkymät kanjonissa virtaavalle joelle ja koskelle. 
Venetsialaisten illalla sytytettävä kokko näkyy etualalla.

Eikä diskon ystäviäkään 
ole unohdettu. Kelohirsis-
tä, pääosin maan alle raken-
nettu Revontuli Disco hakee 
vertaistaan koko maassa. 
Siellä viihtymisestä pitävät 
huolta asiansa osaavat DJ:t.

Riemuliiterissä viihdyt-
tää Tuomas Kaikkonen ja 
Onnenkerjäläiset. Myös 
keskellä pihaa, keitaas-
sa, viihdyttäjänä toimii vii-
me vuotiseen tapaan rentoa 
rock musiikkia esittävä Duo 
M&M Oulusta.

- Mielestäni viime vuo-
sien aikana tehdyt huvi-
keskuksen mittavat kun-
nostustyöt ovat merkittävä 
pudasjärveläinen kulttuu-
riteko. Sateenkin sattuessa 
suojaisia tiloja on riittäväs-
ti. Kunnostettu huvikeskus 

rakennuksineen ja ympäris-
töineen tarjoaa mieltä läm-
mittävää nostalgiaa myös 
niille, jotka ovat käyneet 
juhlimassa täällä nuoruus-
vuosinaan.

Sammelvuo lupaa, että 
Jyrkkäkosken huvialue on 
upeassa värivalaistukses-
sa pimenevän illan kunni-
aksi ja kaikille löytyy taa-
tusti mieluisaa illanviettoa 
hyvän musiikin sekä ruu-
an parissa. Juhlaillan hämä-
rässä saadaan jälleen ihailla 
Venetsialaisten järjestäjien 
luovuutta aidon venetsia-
laistunnelman aikaansaa-
misessa, kun tulet palavat 
vetten päällä, komea kokko 
sytytetään illan hämäräs-
sä sekä yötaivasta tulee va-
laisemaan ilotulitus. HT

Ravintolassa on tarjolla lohimedaljonkeja ja nyhtöpossua, 
joita valmistavat Aki Niemitalo ja Jari Korhonen. 
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LC Pudasjärven toimintaa
Venetsialaiset nousseet vuoden kohokohdaksi

Aki Niemitalo luovutti heinäkuussa puheenjohtajan nuijan 
kuluvan toimintakauden presidentille Esko Viitalalle. 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. leijonilla on 
perinteenä käydä laskemassa kukkalaite sankarihaudal-
le. Tänä vuonna tilaisuuteen osallistuivat Kalervo Koivula, 
Eero Ahonen, Seppo Kukka, Esko Viitala, Janne Moilanen, 
Seppo Sammelvuo, Teuvo Perätalo sekä kuvan ottanut Hei-
mo Turunen.

Kuluneen kauden ensimmäisessä kokoontumisessa säh-
köyhtiö Carunan kokoustiloissa pidetyssä klubikokouk-
sessa vieraili piirikuvernööri Kauko Niemelä Sodankyläs-
tä. Hän innosti muun muassa uusien jäsenien hankintaan 
ja kertoi, miten jäsenhankintaa on toteutettu muissa poh-
joisen klubeissa. 

Venetsialaisten ohjelmaan on kuulunut perinteisesti puo-
len yön aikaan kokon polttaminen. Kokkotarpeiden kokoa-
minen ja kuljettaminen Jyrkkäkosken rannalle on leijonilla 
aikamoinen talkoourakka. Tämän vuoden kokkoon saatiin 
jälleen vene, joka kuljetettiin Hirvaskoskelta. 

LC Pudasjärven hallitus vieraili viime lokakuussa Pudas-
järven kaupungin nuorisotiloissa todeten, että leijonien 
lahjoittama uusi biljardipöytä on ollut nuorten toivomalla 
tavalla toiminnassa. 

Hamppulammen partiomajalla pidetyssä nuijanvaihtotapahtuman ohjelmaan kuului muun 
muassa tikanheitto- ja riimuheittokisa, jossa heittovuorossa Janne Moilanen. 

Hamppulammen partioma-
jan kunnossapitäminen on 
ollut Pudasjärven leijonil-
la perinteisesti talkootyön 
kohteena. Kuluneena kesä-
nä maja sai upean ulkomaa-
lauksen. Pensselin varressa 
Aki Niemitalo, taustalla Jan-
ne Moilanen suorittamas-
sa urakkaa pitempivartisel-
la pensselillä.  

Tammikuussa kokoonnuttiin Pudasjärven seurakunnan vieraana. Seurakuntaa esittele-
mässä vs. kirkkoherra Pekka Asikainen. 

Venetsialaisten järjestelytoimikunta koolla kesäkuun alussa Jyrkkäkosken punaisessa tu-
vassa. Kokouksia on ollut useita kertoja sekä lisäksi ovat olleet koolla eri toimintaryhmi-
en toimikunnat. 

Venetsialaiskokko syty-
tetään puoliltaöin. Tänä 
vuonna nähdään lisäksi 
ilotulitus, joka on uutena 
Venetsialaisten ohjelmassa.

Pudasjärven markkinoilla olivat leijonat kauppaamassa 
isännän viirejä ja mainostamassa Venetsialaisia. Talkoo-
vuorossa Esko Viitala ja Seppo Kukka, jotka keskustele-
massa markkinajuontaja Pentti Kaukosen kanssa. Viirejä 
on edelleen klubilla myytävänä. 

LC Pudasjärven klubi on toi-
minut Pudasjärvellä vuodes-
ta 1965 lähtien. Viime vuonna 
vietettiin klubin 50-vuotistoi-
mintavuotta. Toimintakausi 
alkaa heinäkuussa ja päättyy 
kesäkuun lopussa. Toimin-
tansa aikana klubi on teh-
nyt monipuolista palvelu-, 
hyväntekeväisyys- ja autta-
mistyötä Pudasjärvellä. ”Me 
palvelemme” on ollut koko 
toiminnan ajan tunnuslausee-
na. 

Viime kaudella president-
tinä toimi Aki Niemitalo yh-
dessä puolisonsa Katariinan 
kanssa. Toimintavuonna oli-
kin monipuolista paikallis-
ta toimintaa muun muassa 
talkootempauksia, Punainen 
sulka keräyksen alkaminen, 
nuorisovaihtoa sekä osallistu-
mista piirin järjestämiin tilai-
suuksiin ja koulutuksiin sekä 
klubivierailuja. Niemitalo 
luovutti puheenjohtajan nui-
jan heinäkuussa partiomajal-
la nuijanvaihtokokouksessa 
Esko Viitalalle, puoliso Sari. 

Venetsialaisten järjestä-
minen on ollut jo seitsemänä 
vuotena elokuun lopulla klu-
bin suurin voimainponnistus 
ja tämän vuoden Venetsialai-
siin Jyrkkäkoskelle uskotaan 
tulevan viime vuosien yleisö-
määrien perusteella jopa 1500 
osallistujaa. 

Klubikokoukset ovat olleet 

LC Pudasjärvellä on hyvä varasto Isännän viirejä, joita on 
markkinoitu eri tilaisuuksissa muun muassa Pudasjärvel-
lä toimivan toisen leijonaklubin Hilimojen järjestämillä Hy-
vän Olon messuilla, jotka ovat naisklubi Hilimojen aktiivi-
sen toiminnan vuosittainen päätapahtuma. Kuvassa viirien 
kauppaamisvuorossa Marko Koivula ja Risto Hiltula. 

joka kuukausi, paitsi kesä-
heinäkuussa. Kokoontumis-
paikkana on ollut tavalli-
simmin Jukolan Pirtti, mutta 
on toki vierailtu muuallakin 
muun muassa seurakunnas-
sa, kunnan nuorisotiloissa ja 
eri yrityksissä.

Avustuksia on myönnet-
ty klubin periaatteiden mu-
kaan. Klubissa on tällä hetkel-
lä 24 jäsentä. 

Heimo Turunen
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Metsäpalvelu Kerälä Oy

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com

www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME 
AMMATTITAIDOLLA:

Nyt on hyvä aika tehdä piha-alueiden 
ja hautakumpujen maisemoinnit 

metsäkuntalla.
Kaikki metsätalouden palvelut.

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 5.9.2016 klo 17

Tervetuloa!

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
JOKA PÄIVÄ

8.00-21.00
Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

PALVELEMME MAANSIIRTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA 
VANKALLA AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-ainestoimitukset hiekasta murskeisiin 

(myös kalliomurskeet)
Jätevesijärjestelmät • Kaivinkoneet 

Pyöräkuormaajat • Tiehöylät • Kuorma-autot • Traktorit
Maantiivistys • Kunnallistekniset työt

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:
Jari Särkelä
0400 374 259

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

MLL Pudasjärven yhdis-
tys järjestää perinteisesti 
Lasten Venetsialaiset lau-
antaina 27.8. kello 10 alka-
en. Tapahtuma on kolme 
tuntinen viime vuotiseen 
tapaan. 

Tapahtumassa on mo-
nenlaista tekemistä lap-
sille, muun muassa po-
niajelua, disco, Kaarina 
Nevanperän ohjaama Jip-
pii-ryhmä hauskuuttaa ja 
järjestää tekemistä, kasvo-
maalausta ja ongintaa. 

Lasten Venetsialaiset 
perinteiseen tapaan

Viime vuoden
 tapahtumassa Ronja ja 

Ida Pudas ongintapaikalla 
Hely Forsberg-Moilasen 

toimiessa avustajana.

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa juhlitaan perjantai-
na 26.8. Revontuli Discossa 
nuorten kanssa venetsialai-
sia ja luvassa on taatusti yksi 
tämän kesän kovimpia ilto-
ja. Illan musiikista vastaa jo 
monelle Jyrkällä tutuksi tul-
lut DJ Julian Adams! Luvas-
sa on jälleen aivan uunituo-
retta musiikkia Suomesta 
ja maailmalta, unohtamat-
ta tietenkään tämän päivän 
kovimpia hittejä. Tarjolla on 

Nuorten Venetsialaiset perjantaina
myöskin erilaisia kilpailuja, 
joista on mahdollisuus voit-
taa hienoja palkintoja! Jyrk-
käkosken Revontuli Discolle 
löytyy myös omat Facebook-
sivut, joihin voi jo nyt käy-
dä jättämässä biisitoiveita. 
Nuorten Venetsialaistapah-
tuma alkaa kello 21 ja vauh-
dikkaat discomenot kestävät 
kello 21-02. Discoillan jär-
jestää Pudasjärven Urheili-
jat. MK

Revontuli Dis-
con musiikis-
ta vastaavan DJ 
Julian Adam-
sin mukaan lu-
vassa on tämän 
päivän kovim-
pien hittien li-
säksi myös 
uunituoretta 
musiikkia Suo-
mesta ja maail-
malta.

Venetsialaisissa Revon-
tuli Discon Dj kopin val-
taa DJ Julian Adams. Lu-
vassa on kaikki kovimmat 
hitit 80- ja 90-luvulta. Eli 
nyt kaikki sankoin jou-
koin juhlimaan syyskesän 
juhlaa Revontuli Discoon. 

Paikasta löytyy myös 
omat Facebook-sivut, joi-
hin voi jo nyt käydä jät-
tämässä biisitoiveita. Dis-
comenot alkavat kello 20 

Revontuli-discossa menoa 
aamuyölle saakka

Venetsialais-juhlassa 
Revontuli Discon Dj kopin 

valtaa DJ Julian Adams.

ja kestävät yöhön kello 02 
asti. Discoillan järjestää 
LC Pudasjärvi ja Pudas-
järven Urheilijat. MK

Venetsialaisissa Jyrkkäkos-
ken tanssisalin esiintymisla-
valle nousee tanssiorkesteri 
Tuomas Kaikkonen ja On-
nenkerjäläiset. Yhtye oli vii-

meksi vuosi sitten syyskuus-
sa Jyrkkäkoskella sekä on 
ollut pidettynä orkesterina 
myös Pudasjärven Kuren-
tanssi -tapahtumissa. 

Kaikkosella löytyy vank-
kaa ja pitkäaikaista koke-
musta keikkamuusikon 
työstä tanssilavoilta, ravin-
toloista sekä laivoilta. Yhtye 

lupaa illan tunnelmaa remp-
seän iloisella ilmeellä sekä 
viihdyttää monipuolisella 
ohjelmistolla.  HT

Tuomas Kaikkonen tanssittaa

Tuomas Kaikkonen ja Onnenkerjäläiset on toiminut pidettynä orkesterina Kurentanssi -tapahtumissa ja 
on tuttu orkesteri myös Jyrkkäkosken tansseissa. 

Myytävänä on suolais-
ta ja makeaa.  Yhdistyk-
sen oma Sulevi-maskotti 
on myös mukana touhuis-
sa. 
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Kuljetusaikataulu
Lauantai 27.8.2016

Kurenalus; Oikopolku  

lähtö kello  
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
 

Jyrkkäkoski; pääportti

lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

lähtö kello
23.00
23.30
24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Venetsialaisiin lauantaina 
27.8. järjestetään maksu-
ton nonstop –kuljetus Ne-
vakiven linja-autolla. Läh-
töpysäkki on Kurenalla 
Oikopolulla ja päätepysäk-
kinä on Jyrkkäkosken ylä-
portti. Kyyditykset alkavat 
kello 19.45. Myös matkan 
varrelta on linja-autopy-
säkeiltä mahdollista nous-
ta kyytiin. Jyrkkäkoskelta 
paluu nonstoppina, ja tilai-
suuden päättyessä tarpeen 
edellyttämällä tavalla. Vii-
meisen kuljetuksen arvel-
laan lähtevän takaisin kel-
lo 2.00.

Henkilöautojen py-
säköintipaikkana on hu-
vialueen viereinen sora-
monttu. Asuntoautoilla 
on mahdollista pysäköi-

dä huvialueen läheisyydes-
sä olevalle tenniskentäl-
le.  Huvialueen läheisyyteen 
yläportille voivat kulkea ai-
noastaan kuljetuksesta huo-
lehtiva linja-auto, taksit sekä 
viranomaiset.

Muistutamme myös, että 

tilaisuus on K18 ja tapah-
tuma-alueelle ei saa tuoda 
omia alkoholijuomia.

LC Pudasjärvi, 
Pudasjärven Urheilijat ry

lähtö kello
22.45
23.15
23.45
00.15  

Yhteisöllisyyttä ja 
merkittävä sosiaalinen verkosto

LC Pudasjärven uusin jäsen 
on Pentti Kinnunen. Hänet 
otettiin jäseneksi huhtikuun 
klubikokouksessa. Jäsenek-
si häntä oli kysynyt Teu-
vo Perätalo, mutta varsinai-
sena jäsenkummina toimi 
metsästysseurakaveri Sep-
po Kukka. Kinnunen kertoi 
leijonatoiminnan olevan tut-
tua, sillä hän on ollut muka-
na toiminnassa -80 luvulla 
ollessaan Etelä-Savon Puu-
malan kunnan elinkeino-
asiamiehenä. Kinnunen ker-
toi leijonien tekevän hyviä 
asioita. Järjestön toimintaan 
liittyy yhteisöllisyys ja mer-
kittävä sosiaalinen verkosto. 
Pudasjärven klubissa Kinnu-
nen sanoi olevan runsaasti 
ennestään tuttuja henkilöitä 

Pentti Kinnunen otettiin Pudasjärven lionsklubin jäseneksi huhtikuun klubikokouksessa. Kummina toiminut Seppo Kuk-
ka toivottamassa uuden jäsenen tervetulleeksi yhdessä presidentti Aki Niemitalon kanssa. 

Pentti Kinnunen osallistumassa kesäkuussa Jyrkkäkoskel-
la Venetsialaistoimikunnan kokoukseen.

Pudasjärven kehitys-
tä Kinnunen kertoi seuran-
neensa tiiviisti – osittain 
myös työnsä puolesta. Hän 
kertoi panneensa merkille 
Syötteen myönteisen kehi-
tyksen. Alueella toimii hy-
viä ja tarmokkaita yrittäjiä, 
jotka ovat vieneet kehitys-
tä voimakkaasti eteenpäin. 
Puualan kunnallinen rohkea 
päätöksenteko saa Kinnusel-
ta tunnustusta. Hirteen pa-

nostaminen on paikkakun-
nalla erityisen onnistunutta. 

Nykyisestä elämäntilan-
teestaan Kinnunen on tyyty-
väinen.

-Nyt on sopivasti aikaa 
kunnostella kotitilaa ja teh-
dä metsänhoitotöitä. Palve-
lut ovat lähellä. Keskustaan 
on matkaa vain 15 kilomet-
riä ja myymäläauto käy 
pari kertaa viikossa. Har-
rastustoiminta liittyy paljol-

ti luontoon.  Aikaa on jär-
jestynyt kalastamiseen sekä 
metsästämiseen paikalli-
sen Sotkajärven hirviseuru-
een jäsenenä. Kasvamassa 
on puolitoistavuotias karhu-
koira, jota aion opettaa tule-
vana syksynä hyväksi hirvi-
koiraksi. Toiveena on myös, 
että joutoaikoina jäisi aikaa 
lukemiseen.

Heimo Turunen

Venetsialaisten 
liikenne ja pysäköinti

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

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

ja toimintaan liittyminen on 
siinäkin mielessä luontevaa. 
Ensimmäisiä tehtäviä on ol-
lut Venetsialaisten valmiste-
lutalkoisiin osallistuminen 
ja itse tapahtuman työteh-
täviin Kinnunen kertoi tule-
vansa mukaan. 

Pentti Kinnunen on asu-
nut lähes koko ikänsä Pu-
dasjärvellä, josta viimeiset 
viisi vuotta synnyin paikal-
la Sotkajärvellä. Koko työ-
uran ajan Kinnunen on työs-
kennellyt elinkeinojen ja 
yritystoiminnan edistämi-
seksi. Elinkeinoasiamiehe-
nä hän on toiminut Puuma-
lassa, Suomussalmella ja -80 
luvulla Pudasjärvellä. Siitä 
hän siirtyi vuonna -91 silloi-
sen Keran, nykyisen Finnve-

ran, palvelukseen Ouluun. 
Siellä ehti kertyä monipuo-
lisesti useita eri tehtäviä 
muun muassa vuosituhan-
nen vaihteesta lähtien alue-
johtajana ja vuodesta 2007 
lähtien PohjoisSuomen pal-
velualueen johtajana. Siihen 
tehtävään kuului myös Finn-
vera Oyj:n johtoryhmän jäse-
nyys. Eläkepäiviä Kinnunen 
on viettänyt viime lokakuus-
ta lähtien. 

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

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

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!
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Ota yhteyttä ja katsotaan, 
kuinka voimme olla avuksi 
projektissanne.

Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja piha-
rakentamiseen sekä auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.

Muistojen tiellä
Kauttamme Kaavin Kiven
kauneimmat muistomerkit.
Tervetuloa tutustumaan malleihin
liikkeessämme.
Hautamuistomerkit nyt syksyn 
asennuksiin.
Pudasjärven Hautaustoimisto
 ja Kukka Ky, Pihlaja
Torikeskus
Puh. (08) 821 122
0400 330 058

www.kaavinkivi.fi

Hautamuistomerkit nyt syksyn
asennuksiin.

PALVELUA PAIKALLISESTA PANKISTA
Konttorimme palvelee sinua kassapalveluissa ma-pe klo 9-16.

Kassapalveluissa voit hoitaa nostot ja panot tililtä, 
laskujen maksamisen ja muut tilisiirrot sekä valuutanvaihdon. 

Pankkisalissa käytössäsi myös OP-mobiili–asiakaspäätteet.

Palvelemme ajanvarauksella päivittäis-, sijoitus-, 
rahoitus- ja yritysasioissa ma-pe klo 9-16 

sekä keskiviikkoisin klo 18 saakka. 
Varaa aika neuvotteluun osoitteesta op.fi tai 

numerosta 010 257 1901.

Lakipalvelut konttoristamme 
Kauppakirjat, lahjakirjat, kaupanvahvistukset, lainhuudot, 
testamentit, edunvalvontavaltuutukset, perunkirjoitukset, 

perinnönjaot, ositukset ja neuvontaa (ei riita- eikä rikosasioita).

Vakuutuspalvelut ovat saatavilla 
konttoristamme ma-pe klo 9-16.

Voit hoitaa pankkiasioitasi myös verkkoneuvotteluna 
palveluaikoinamme, varaa aikasi neuvotteluun 

op.fi:stä tai puhelimitse 010 257 1901.

Vapaa-ajan asukkaille ja Pu-
dasjärveltä muuttaneille jär-
jestetään kolmannen kerran 
vapaamuotoinen iltatapaa-
minen yhteistyössä kaupun-
gin ja yrittäjien kanssa. Kau-
pungin ja yrittäjien edustajat 
haluavat kuulla tarkalla kor-
valla vapaa-ajan asukkai-
den terveisiä sekä mietteitä 
Pudasjärven kehittämisestä 
muun muassa viihtyvyyden, 
aktiviteettien ja palvelutar-
jonnan laajentamisen näkö-
kulmista. 

Venetsialaisten yhteydes-
sä olleet iltatapaamiset ovat 
olleet onnistuneita ja niinpä 
mökkiläisten ilta järjestetään 

Tapaaminen mökkiläisille ja 
Pudasjärveltä muuttaneille

Viime vuoden 
Mökkiläisillan väkeä 

siirtymässä kaupungin 
tarjoamille 

leipäjuustokahveille.

tänäkin vuonna lauantai-
na 27.8. ennen Venetsialai-
sia Jyrkkäkosken huvikes-
kuksella. Iltaan toivotaan 
runsaasti osallistujia. Paikal-
la ovat kaupungin ja yrittä-
jäyhdistyksen edustajia ja 
kaikille tarjotaan leipäjuus-
tokahvit. 

Iltaa on mahdollisuus jat-
kaa Venetsialaisten ohjel-
mallisen illan merkeissä. HT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

Leijonat Turussa:
Monta tapaa tehdä hyvää 

- tue nuorta itsenäisyyteen
Suomen Lions-Liiton 63. 
vuosikokous Turussa 27.-
28.5.2016. keräsi lähes 1500 
leijonaa, puolisoita ja leoja 
(nuoria). Pudasjärveltä vuo-
sikokoukseen osallistuivat 
Aki Niemitalo ja Esko Viita-
la puolisoineen sekä Heimo 
Turunen. 

Tulevan kauden toiminta-
teemaksi hyväksyttiin ”Tue 
Nuorta itsenäisyyteen” säi-
lyttäen toiminnassa myös 
kuluvan kauden teeman 
”Monta tapaa tehdä hyvää”. 

Jari Rytkönen luovut-
ti Lions-Liiton puheenjoh-
tajuuden varapuheenjohtaja 
Heikki Hemmilälle Ylivies-
kasta. Varapuheenjohtajaksi 
tuli Erkki Honkala LC Perä-
seinäjoki. L-piirin piirin pii-
rikuvernööriksi nimettiin 
Markku Kylmälä, puoliso 
Raija, Simosta. 

Kokouksen teemana ja 
punaisena lankana oli ympä-
ristön suojelu ja kestävä ke-
hitys, josta esitelmöi muun 
muassa avaruustieteen eme-
ritusprofessori Esko Valta-
oja. Oheisohjelmina olivat 
muun muassa Airiston aal-
lot ja Ruissalon merihenki-
set retket sekä kävelyretki 
Vanhan suurtorin ja Turun 
tuomiokirkon maisemiin. 
Vuosikokouksessa ja äänes-
tyksissä oli otettu käyttöön 
uutta tekniikkaa, joka no-
peutti asioiden käsittelyä 
ja kokouksen kulkua. Ensi 
vuonna kokoonnutaan vuo-
sikokoukseen Joensuussa, 
vuonna 2018 Oulussa ja vuo-
den 2019 kokouspaikkakun-
naksi valittiin Kalajoki. 

Uudella puheenjohta-
jalla Heikki Hemmilällä oli 
toimintateemana ”Ole roh-
kea, ole leijona”. Hän kantoi 

huolta puheessaan vanhus-
ten yksinäisyydestä ja nuor-
ten syrjäytymisestä. 

-Leijonajäsenyyden arvoa 
nostaa se, että järjestön voi-
makas palvelutoiminta on 
tuonut kirkkaan ja hyvän jul-
kisen kuvan. 

Hemmilä toivoi leijoni-
en lähestyvän maahanmuut-
tajia, joita on lisääntyvässä 
määrin useilla paikkakun-
nilla. Miesvaltaisia klube-
ja Hemmilä kehotti uudistu-
maan ja pelkäämättä ottavan 
naisia jäseniksi tuomaan uut-
ta voimaa toimintaan sekä 
huomioivan toiminnassaan 
myös nuoret ja lapset. 

Hemmilän suunnitelmis-
sa oli perustaa järjestölle 
työryhmä purkamaan byro-

Pudasjärveltä Turun vuosikokoukseen osallistuivat Heimo Turunen, Katariina ja Aki Nie-
mitalo sekä Sari ja Esko Viitala. 

L-piirin uusi piirikuvernööripari Raija ja Markku Kylmälä Si-
mosta kukitettuna. 

kratiaa. Kansainvälissä toi-
minnassa hän näki tärkeä-
nä lahjoitusten suuntaamista 
aurinkokeittimien hankin-
nan lisäämiseksi Afrikassa 

sekä Syyrian lasten auttamis-
ta Ruotsin ja Norjan leijonien 
jo viitoittamalla tiellä.

Heimo Turunen
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Chilihampurilainen

VOITA AUDI A1

  
TUORE LOHIFILEE
vakuumipakattu  
Norja 
rajoitus: 2 fileetä/talous

HK  
SIKA-NAUTA JAUHELIHA
1 kg (3,99/kg)

Arla Natura 
KERMAJUUSTO
1 kg (2,99/kg) 
rajoitus: 2 kpl/talous

Arla 
MEIJERIVOI
500 g (2,50/kg) 
normaalisuolainen  
rajoitus: 1 erä/talous

Atria 
VILJAPORSAAN  
FILEEPIHVI
naturel 700 g ja fariini 1 kg 
(4,99-7,13/kg)

250

299
kpl

1195
kg

Kilon rasia!

399
rs

  
IRTO-
MAKEISET
rajoitus: 2 kg/talous

Ilman korttia 6,99 kpl (6,99/kg)

599
kg

Syötä superpäivien aikana 18.-28.8.2016 K-supermarketista lunastetusta 
kassakuitistasi osallistumiskoodi kampanjasivuille k-supermarket.fi ja 

osallistut arvontaan! Kilpailun säännöt k-supermarket.fi

Yksittäin 2,39 pkt (4,78/kg)

499
rs

pkt2

ERÄ

VENETSIALAISIIN 
EVÄÄT 

SUPERPÄIVILTÄ!

-57 %

NYT SUURI  
ERÄ HEDELMIÄ  

1€
kg/ps/rs

MAANANTAISTA 
22.8. ALKAEN:

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

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Tarjous voimassa ma-ke 22.-24.8.2016
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Haluatko suorittaa perus-
koulun omassa tahdissa-
si? Kiinnostaako pidemmät 
työharjoittelujaksot? Tök-
kiikö perinteinen luokassa 
opiskelu?

Jos vastaus on kyllä, 
vaihtoehtona on jousta-
van perusopetuksen ryh-
mä. Joustavan perusope-
tuksen tavoitteena on 
suorittaa peruskoulun ylä-
luokat hieman erilaisella ta-
valla. Oppimisessa koros-
tuvat työpaikkaopiskelu, 
pienryhmätyöskentely kou-
lussa ja itsenäiset oppimis-
tehtävät.

Tavoitteena on kehittää 
oppilaan oma-aloitteisuut-
ta, täsmällisyyttä ja vas-
tuuntuntoa sekä sosiaalisia 
taitoja. JOPO-toiminnan tar-
koituksena on tukea nuo-
ria saamaan peruskoulun-

Joustavan perusopetuksen ryhmään haku meneillään
sa päätökseen ja ehkäistä 
koulutuksesta pois jäämis-
tä peruskoulun jälkeen.  JO-
PO-luokka pyrkii tukemaan 
nuorta jatko-opintopaikan 
varmistamisessa. 

Ryhmässä työntekijöinä 
toimivat erityisopettaja ja 
etsivän nuorisotyön ohjaa-
ja. Lisäksi tukena ovat reh-
tori, opinto-ohjaaja, koulun 
kuraattori ja terveydenhoi-
taja ja tarvittaessa muut toi-
mijat.

JOPO-luokkien oppilaat 
noudattavat perusopetuk-
sen opetussuunnitelman 
perusteita.  Ryhmän opetus 
järjestetään osaksi koulussa, 
osaksi työpaikoilla tai muis-
sa oppimisympäristöissä 
ohjattuna opiskeluna. Jo-
kaiselle oppilaalle laaditaan 
oma oppimissuunnitelma.

Oppilaat saavat saman-

laisen päättötodistuksen 
kuin muutkin yhdeksäs-
luokkalaiset Hirsikampuk-
sella. Yhteisvalinta on 2. as-
teen koulutukseen, kuten 
kaikilla muillakin yhdek-
säsluokkalaisilla. 

JOPO-luokalla opiske-
lu vaatii myös huoltajien 
sitoutumista yhteistyöhön 
koulun kanssa sekä nuoren 
tukemiseen. Oppilas hakee 
JOPO-luokalle täyttämäl-
lä hakulomakkeen yhdessä 
huoltajiensa kanssa. Oppi-
lasvalintaan on tiettyjä edel-
lytyksiä.

Hakulomakkeita saa 
koulun kansliasta ja luokan-
valvojilta tai sen voi tulos-
taa kaupungin nettisivuilta. 
Hakemus toimitetaan Pu-
dasjärven hirsikampuksen 
yhtenäiskoulun kansliaan. 
Kuoreen merkintä ”JOPO-

hakemus”.
Hakuaika JOPO-luo-

kalle lukuvuodeksi 2016 

ODL:n uuden perheryhmä-
kodin toiminta Pudasjärvel-
lä alkaa syyskuun aikana. 
Entiseen Kemiyhtiön ta-
loon sijoittuva perheryhmä-
koti on tarkoitettu alaikäisi-
nä yksin Suomeen tulleille 
turvapaikanhakijoille, jotka 
ovat jo saaneet oleskelulu-
van. Perheryhmäkotiin aset-
tuu asumaan seitsemän tei-
ni-ikäistä poikaa.

Perheryhmäkodin johtaja 

Sirpa Timonen-Nissi sanoo, 
että tavoitteena on antaa ko-
din asukkaille mahdollisuus 
elää turvallista ja tavallista 
arkea. Samalla he kotoutu-
vat Suomeen ja pääsevät ra-
kentamaan elämäänsä tääl-
lä.

-Näillä nuorilla ei ole 
vanhempia Suomessa eikä 
vanhempien kohtalosta koti-
maassakaan välttämättä ole 
tietoa. Tällaisessa tilanteessa 

perheryhmäkodin ohjaajien 
merkitys korostuu – asuk-
kaiden ympärillä on aina vä-
littäviä aikuisia, hän kertoo.

Iso merkitys kotoutumi-
sessa on Timonen-Nissin 
mukaan myös esimerkiksi 
koululla ja erilaisilla vapaa-
ajan toimintoja tarjoavilla 
kerhoilla ja yhdistyksillä.

Perheryhmäkodissa työs-
kentelee kolmessa vuoros-
sa seitsemän ihmistä, joiden 

Timonen-Nissi kertoo odot-
tavan jo innokkaasti pääsyä 
täyteen työn tohinaan nuor-
ten asukkaiden kanssa.

Perheryhmäkoti toimii 
vuokratiloissa. Kumpulana 
tunnettu kiinteistö sijaitsee 
Pudasjärven keskustassa.

Muutamia vuosia sitten 
täysin kunnostetulla kaksi-
kerroksisella ja noin 300 ne-
liömetrin suuruisella raken-
nuksella on komea historia. 

Talo on rakennettu vuonna 
1929 tukevista hirsistä. Se 
on toiminut muun muassa 
asuintalona, kouluna, maist-
raattina ja poliisilaitoksena.

-Rakennukseen piti teh-
dä jonkin verran remonttia, 
jotta se soveltuu perheryh-
mäkodiksi. Esimerkiksi huo-
nejärjestystä muutettiin. Nyt 
talo on tarpeisiimme aivan 
mainio, viihtyisä ja kodin-
omainen tila, sanoo Sirpa Ti-

monen-Nissi.
ODL pyörittää perhe-

ryhmäkodin toimintaa yh-
teistyössä Pudasjärven kau-
pungin ja ELY-keskuksen 
kanssa. Pudasjärvi on jo pit-
kään nähnyt maahanmuut-
totyön kehittämisen yhdeksi 
kunnan vetovoimatekijöistä.

ODL:n tiedotus

ODL:n uusi perheryhmäkoti 
aloittaa syyskuussa Pudasjärvellä

- 2017 päättyy ensimmäi-
sessä vaiheessa maanantai-
na 22.8.2016. JOPO-luokalle 

oppilaat voivat hakea tar-
vittaessa myös kesken luku-
vuotta. 

Pohjois-Suomessa alkuvuo-
den puukauppa on käynyt 
suhteellisen vilkkaasti. Tam-
mi-heinäkuun ostomäärä oli 
noin 2 760 000 m3, mikä jon-
kin verran enemmän kuin 
parina viime vuotena keski-
määrin. 

Pohjois-Pohjanmaan os-
tomäärä, noin 1 383 000 m3, 
oli myös viime vuotta suu-
rempi (1 282 000), mutta alle 
vuoden 2014 tason (1 461 
000).

Viimeaikojen uutisvir-
ta on pääsääntöisesti ollut 
hyvin mollivoittoista. Le-
vottomuudet, Iso-Britan-
nian päätös erota EU:sta 
tai talouskasvuun liitty-
vä epävarmuus eivät aina-
kaan toistaiseksi ole onnek-
si merkittävästi vaikuttaneet 
suomalaiseen metsäalaan. 

Metsäteollisuuden kannatta-
vuus on kokonaisuutena säi-
lynyt erittäin hyvänä. 

Kuitupuun jalostuk-
sen erinomainen kannatta-
vuus ei ole käytännössä mi-
tenkään heijastunut puun 
hintaan, joten uudet inves-
toinnit tulevat todella tar-
peeseen. Investointiaikeet 
osoittavat kiistatta Suomen 
metsäalan hyvän kilpailu-
kyvyn.

Lopputuotemarkkinoil-
la suurin yksittäinen on-
gelma on kotimaan sahata-
varan heikko kysyntä, joka 
osaltaan puskee sahatava-
ran hintaa alas. Kuusisaha-
tavaran markkinatilanne on 
myös lähitulevaisuudessa 
mäntyä parempi.

Sellua, kartonkia ja saha-
tavaraa viedään Suomesta 

tällä hetkellä enemmän kuin 
koskaan. Puun käyttö on 
tuotantomäärien perusteel-
la laskettuna kuluvan vuo-
den aikana kasvanut. Saha-
tavaran varastoja on onneksi 
saatu purettua.

Puukaupan kokonaisku-
vassa ei ole tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia. Puuta 
on myyty hyvin vilkkaasti 
käytännössä muuttumatto-
maan hintaan viime vuoden 
vastaavaan ajankohtaan ver-
rattuna

Tilastoituihin ostomää-
riin verrattuna puuta on ol-
lut erittäin runsaasti tar-
jolla. Puukaupassa selvästi 
kysytyin puutavaralaji täl-
lä hetkellä on kuusitukki. 
Sitä kannattaa tarjota mark-
kinoille aktiivisesti. Heikoin 
kysyntä on koivukuidulla.

Puukauppa on käynyt vilkkaasti, 
vaikka maailmalla myllertää

Pudasjärvisten yhteisö-
jen makoisia herkkuja pää-
see maistamaan lauantaina 
3. syyskuuta Pudasjärven 
torilla kello 12-14, kun jär-
jestyksessään kolmas Kylä 
kokkaamaan! -tapahtuma 
kokoaa väen torille.

Kylä kokkaamaan! haas-
taa joukkueet mittaamaan 
taitojaan leppoisan kulinaa-
risissa merkeissä. Joukku-
eiden ilmoittautuminen on 
parasta aikaa meneillään. Il-
moittautumisia otetaan vas-
taan ensi keskiviikkoon 
saakka. Ilmoittautumisia ot-
taa vastaan Sinikka Mosorin 
ja tarkemmat tiedot asiasta 
löytyvät muun muassa kau-

Kylä kokkaamaan tulee taas!

Viime vuoden tapahtuman makutuomaristoa. Kuvat kau-
pungin arkistosta. 

Viime vuoden Kylä kokkaa -tapahtumassa Hirvaskoskelais-
ten tuuletus Vuoden Kylinääri -arvonimen saavutuksesta.

pungin nettisivuilta.
Kilpailua on kirittämässä 

kaupungin joukkue ja ehkä-
pä myös estradille kapuavat 
paikalliset musisoijat. Yleisö 
voi ostaa ravintoloiden an-
noksia nimelliseen hintaan 
maistaakseen makuja Pu-

dasjärven ja maailman eri 
kolkista. Mukaan kannattaa 
varata käteistä pikkurahaa.

Kilpailun tuomarina toi-
mii yleisö. Äänensä antanei-
den kesken arvotaan tuote- 
ja palvelupalkintoja. Lisäksi 
arvovaltainen raati valitsee 
joukkueiden keskuudesta 
parhaan esillepanon.

Kilpailun voittaja saa yl-
lätyksen sisältävän komean 
pytyn lisäksi Vuoden Kyli-
nääri -arvonimen. Tapahtu-
man järjestää Pudasjärven 
kaupunki yhteistyössä pai-
kallislehti Iijokiseudun kans-
sa.

Samana päivänä Ku-
renalan kyläyhdistys järjes-
tää peräkärrykirppiksen, 
joten torilla on luvassa mo-
nenlaista toimintaa.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

Peter Pan
leikkimaja

499,-

Puucee
toilet ii

399,-

lillevilla
varasto-
liiteri 207

1990,-

lillevilla
aitta 20

1790,-

Yki
veneet
alkaen

895,-

vene-
trailerit
alkaen

795,-

Pakaste-
arkut
alkaen

199,-

karhu
PeräkärrYt
alkaen

895,-

Biolan
eco 
komPostori

399,-

Biolan eco 
komPostori 
wc 

499,-

Duro
aggregaatti 
5 kw diesel

995,-

kaasuliesi 
50 cm

395,-

Domestic
kaasu-
jääkaaPPi

449,-

valmis-
PiiPPusetti

299,-

VAIN 2 kpl jäljellä

VAIN 4 kpl jäljellä

VAIN 1 kpl jäljellä

VAIN 2 kpl jäljellä

lillevilla
Pariaitta/
varasto 94

2690,-
VAIN 1 kpl jäljellä

ISO ERÄ
silkkikukkia

-50%
NYT 7x13 cm

3,95

UUDET KUOSIT 
SAAPUNEET
vahakangas 

lilac
taulu 
32x120 cm

25,90

unikko
taulu
30x90 cm

19,90

UUDET SYKSYN 
servetit
25x25 cm

2,95

more joy
tiskirätit

2,95

leD
mYrskYlYhtY
30 cm

15,90

kartanon
rustiikkikYnttilä

2,95
7x10 cm

7x19 cm

3,95

kartanon
PöYtäkYnttilä

2,95
7x10 cm

4,50
/metri

Novita
7-VELJESTÄ ja 

NALLE LANGAT 
SAAPUNEET

33x33 cm

3,95

HYVÄ 
VALIKOIMA 
KAAMOS-
VALOJA 
NYT MEILTÄ 34,90

ilona
lYhtY
norm. 13,90

9,95

kartanon
lYhtY

6,90 NYT

solar Pöllö
toimii aurinkokennolla ja 
hämäräkytkimellä

 esim.
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa 
Pudastorin kautta. (Asuntojen 
ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoi-
tus on maksullinen, 20 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  Muistathan lait-
taa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitet-
tuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 

12 Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  AMMATTILAINEN,
 ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

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

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

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

MYYDÄÄN

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Pärjänsuon koululla 5 kpl asun-
toja 50-100 m2. Vuokra alk. 375 
€ kk. P. 045 841 5353.

3-h + keittiö 64 m2, muuttoval-
mis. Keskustan lähellä, rauhal-
linen sijainti. P. 0400 150 442.

OSTETAAN

Kesämökki Puhosjärven ran-
nalta. P. 040 506 8782.

Ostaisin käytöstä poistettuja 
ikkunoita joissa olisi karmit pai-
koillaan koko 120 x 120 / 2 kpl,
koko 120 x 150/ 1 kpl, koko 120 
x 60 /1 kpl, P. 040 709 4583.

SEKALAISTA

Pihakirppis Sivakkatie 25 B 
5:ssä la 20.8.2016 klo 10-14. 
Myytävänä pääasiassa naisten 
vaatteita ja koruja. Satu / 040 
543 8372. 

Koivuhalkoa, p.  040 596 5934.

Syötteellä kuivaa koivuhalkoa, 
pituus n. 33 cm, 55 € pinometri. 
P. 040 410 6888.

L A S I K U I T U S O U T U V E N E 
475 airoineen, ikä 1 v. 590 €. 
4-TAHTIPERÄMOOTTORI 2,6 
hv, ikä 1 v. 450 €Yhdessä tai 
erikseen, kuljetus tarvittaessa.
P. 044 080 0281.

Tarpeettomana 2 kk käytetty 
MTX CLASSIC 50 cc – mo-
poskootteri (=Solifer Retro), aj, 
300 km, 2-värinen valkea pink-
kitehosteilla. NYT 895 € (uuden 
h. 1395 €) P. 044 080 0281.



14 15nro 33PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti19.8.2016 19.8.2016nro 33

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 20.8. klo 21-01

Sarapirtillä VATTU-
MARKKINATANSSIT

La 27.8.2016 Trio Pohjolan yö
TUOVILAT

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-02 • to 13-20 (-02) • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!
Perjantaina 19.8.

Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Lauantaina 20.8.
Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

VETERAANIKERÄYS 
PUDASJÄRVELLÄ

tiistaina 23.8. klo 16-20.
Kerääjinä Kainuun prikaatin varusmiehiä.

Keräystuotto käytetään 
sotaveteraanien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi.

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry

Eero Ahonen keräysvastaava
puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 20.8.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Haapalan Seudun 
Metsästysseura ry
KESÄKOKOUS

la 3.9.2016 klo 11 Hirviliiterillä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Johtokunta kokoontuu klo 10. 
Lopuksi Hirvipalaveri.

Lasten leikit -näyttely, tule Paavo Tolosen säätiön Lasten leikit -taidenäyt-
telyyn Kulttuurikeskus Pohjantähdessä. Näyttely on avoinna 10.7.-31.8. ma-ke 
15-20, la-su 13-17, to-pe suljettu.
Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Kuhan ja 
Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on avoinna: 28.6.-
29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Kuntotanssit maanantaisin 1.8.-12.9. Koskenhovilla klo 18.-20. Järjestää Iijoen 
Tanssijat/Pud. Nuorisoseura.
Pohjoismainen purjelentopäivä la 20.8. Pudasjärven ilmailukeskus, Lentä-
jäntie.
Avoimet ovet Pudasjärven koulukeskuksella, Hirsikampuksella  pe 19.8. 
klo 14-18 ja la 20.8. klo 10-14. Nyynäjäntie 5
Sarakylän vattumarkkinat la-su 20.-21.8. Sarakylä.
Pudasjärven pruasniekka su 21.8. klo 10-13. Vanhusten palvelukeskus, 
Kauppatie 25.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 22.8. klo 9-9.15 Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Nuorten Venetsialaiset Jyrkkäkoskella pe 26.8. klo 18. Jyrkkäkosken hu-
vikeskus, Huvikeskuksentie.
No Speed Limit la 27.8. klo 8, Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Haukitapahtuma Jongulla = Jonkulainen haukitapahtuma la 27.8. klo 9.
Karvosenranta venesatama / Jonguntie.
Poliisin päivä la 27.8. klo 11-14. Pudasjärven poliisiasema, Jukolantie 1.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - KTU la 27.8. klo 15, Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Lasten Venetsialaiset Jyrkkäkoskella la 27.8. klo 10-13. Jyrkkäkosken hu-
vikeskus, Huvikeskuksentie.

Lasten ja nuorten kalakisa

Niko Kosamon kalasaa-
lis Jaurakkajärveltä. Pai-
noa tällä vonkaleella oli 
1.35 kg.

Koskenhovilla su 21.8.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Kajastuksen SYYSRETKI 
KUUSAMOON

Retki Kuusamoon Kuusamo-taloon 
luontokuvafestivaalille. Ohjelmassa mm. 

ruokailu ja ulkoilua Rukalla sekä Kuusamo-talossa
klo 19 kansanmusiikkiyhtye Värttinän konsertti.

Lähtö pe 9.9. klo 12 Kurenalta 
S-marketin viereiseltä linja-autopysäkiltä.

Paluu illalla konsertin jälkeen, takaisin Kurenalla n. klo 22.
Retkelle voivat osallistua kaikki kiinnostuneet. 

Hinta jäsenille 10 €/hlö ja ei jäsenille 25 €/hlö. 
Hinta sisältää lipun konserttiin, ruokailun ja matkat.

Ilmoittautuminen pe 2.9. mennessä 
pj. Ari Tapper p. 044 213 8111.

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

Kyläseuran talolla (Pintamontie 321).
TanssiT pinTamon

lauantaina 20.8.
klo 21.00-01.00 

Lippu 10 €

soiTTaa

Harri & CoroneT

Yli-Siuruan Metsästysseura Ry
Kaupungin mestaruus 

HIRVENKÄVELY-
KILPAILUT

ke 24.8.2016 klo 17.30 
Hirvipirtillä Liekokyläntie 920. 

Sarjat: Metsästäjäsarja
Tervetuloa!

Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry järjestävät 

mökkiläisten ja Pudasjärveltä 
muuttaneille 

tapaamisen/illan 
Jyrkkäkosken huvikeskuksella

Rytilammentie 78 
la 27.8. klo 18 - noin 19.30. 

Järjestelyissä mukana myös Syötteen mökkiläisyhdistys.
Ajo-ohje: Ranualle menevältä tieltä
Kontiotuotteen kohdalta opastus. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Ohjelmaa:
� Tilaisuuden juontajana kaupungin kehittämisasiantuntija 

Tuomi-Tuulia Ervasti.
� Puheenvuoroja: kaupunginjohtaja Tomi Timonen,  

Yrittäjien pj Marko Rautio,  
Syötteen mökkiläisyhdistyksen pj Katri Virtanen. 

� Keskustelua ja kysymysten vaihtoa yrittäjien/mökkiläisten ja  
kaupungin edustajien välillä 
� Leipäjuustokahvit. 

Venetsialaiset alkaen kello 20.00.
Järjestää LC Pudasjärvi ja Pudasjärven Urheilijat 

Kutsu mökkiläisille ja 
Pudasjärveltä 
muuttaneille!

Huipputapahtuma Pudasjärven liikuntahallilla

Uudistuneen liikunta- 
hallin käyttöönotto- ja 
nimeämisjuhla
pe 26.7.2013   
klo 16.00

Pudasjärvi
sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärvi-Stars –  
Oulun Etta klo 18.30

Nyt ovat mestarit  
LIVENÄ paikalla!

PuUn kasvatit: Tuomas, Ilk-
ka ja Mikko Sammelvuo, 
Teppo Heikkilä, Petteri 
Parkkisenniemi, Ville 
Pirinen…

Ettan liigamiehistö Olli 
Kuoksan ja Anssi Hakalan 
johdolla.

Esikuva-pokaali paikalla,  
mahdollisuus kaverikuviin 
ja nimmareihin.

Juhlakahvitus,
vapaa pääsy!  
Tervetuloa!

Lentopallon huippuottelu:

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Suomenlipun nostaminen 
yhteisesti salkoon ja

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT 
Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä

ma 5.9. klo 7.30 
kaupungintalolla.

Mukana kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohtoa. 

Tervetuloa!

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven Yrittäjät ry

Huipputapahtuma Pudasjärven liikuntahallilla

Uudistuneen liikunta- 
hallin käyttöönotto- ja 
nimeämisjuhla
pe 26.7.2013   
klo 16.00

Pudasjärvi
sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärvi-Stars –  
Oulun Etta klo 18.30

Nyt ovat mestarit  
LIVENÄ paikalla!

PuUn kasvatit: Tuomas, Ilk-
ka ja Mikko Sammelvuo, 
Teppo Heikkilä, Petteri 
Parkkisenniemi, Ville 
Pirinen…

Ettan liigamiehistö Olli 
Kuoksan ja Anssi Hakalan 
johdolla.

Esikuva-pokaali paikalla,  
mahdollisuus kaverikuviin 
ja nimmareihin.

Juhlakahvitus,
vapaa pääsy!  
Tervetuloa!

Lentopallon huippuottelu:

"Lokotiiili"
Tytöt Kaisu (9 v.), Anni (6 v.) ja 
Henna (3 v.) olivat pilkkiongella 
elokuun alussa Sarajärvellä. Ty-
töt saivat madot laitettu kouk-
kuihin ja pääsivät kalastamaan. 
Ensin he saivat pieniä särkiä ja 
muutaman reilun kokoisen ah-
venen. 

Anni alkoi kiskoa kaksin kä-
sin siimaa ylös ja kohta alkoi ve-
neen vieressä kova posuaminen. 
Henna meni Annin avuksi vetä-
mään siimasta ja huusi:

-Täällä on lokotiili!
"Lokotiili" nousi tyttöjen ve-

tämänä veneen reunalle, mutta 
vaarin täytyi mennä avustamaan 
sen verran, että hauki saatiin ve-
neeseen. Hauki painoi 1,95 ki-
loa.

Tytöt ovat tomeria kalasta-
jia ja kaivavat itse madot maasta, 
laittavat itse madon koukkuun. 
Kaisu perkasi "lokotiilihauen". 
Fileointi jäi vielä vaarille

Jorma Järvenpää

Kuvassa on 
Anni Järvenpää hauen 
kanssa, takana on 
Kaisu Krankkala ja 
Henna Järvenpäästä 
näkyy vain vähän, koska 
kuvan ottaja niin innostui, 
ettei huomannut 
kohdistusta. 

Pisteen metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS
pe 26.8.2016 klo 19.00 

Lökkeenissä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Hirvikokous.
Hirviporukkaan aikovat mukaan kokoukseen.

Sihteeri
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Haemme Pikku-Paavalin päiväkotiin päivätyöhön

Päivähoitajaa 

äitiysloman sijaiseksi ajalle 19.9.2016-25.06.2017.

Hakuaika päättyy 05.09.2016 klo 15.00 mennessä. 
Päivähoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät (L 272/2005, § 8)
mukaisena.
Hakemukset tulee toimittaa internetin kautta osoitteessa 
www.kuntarekry.fi  tai osoitteella: Pudasjärven kaupunki /päi-
vähoitotoimisto, PL 10, 93101 PUDASJÄRVI.  
Lisätietoja antavat päivähoidon ohjaajat Jaana Rajala,  
p.040 504 3241 ja Merja Kemppainen, p. 0400 626 513.

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Puhoskylän Möykkäläs-
sä vietettiin lauantaina 13.8. 
tansseja sikajuhlien rääpi-
äisten merkeissä. Tanssit su-
juivat Anne Pääahon duon 
tahtiin mallikkaasti. Tanssi-
yleisö nautti hienosta ja mo-
nipuolisesta musiikista. Jo-
kainen juhlissa ollut nautti 
illasta, vaikka sade verotti-
kin yleisöä. Jälleen kerran 
herkullinen possu maistui 

Puhoskylällä kesäajan päätöstanssit
mukanaolleille. Grillimesta-
reina olleet Raili Manninen, 
Ari Moilanen sekä Jarkko 
Manninen olivat tyytyväisiä 
illan myyntiin.

Kyläseuran puheenjohta-
ja Aarno Pääaho haluaa kiit-
tää kaikkia kesän tansseihin 
sekä talkoisiin osallistunei-
ta. UT

Anne Pääaho ja Ismo 
Väisänen Duo hoiteli illan 
tanssimusiikin mallikkaasti.

Raili Manninen, 
Aarno Pääaho, Ari Moilanen 

ja Jarkko Manninen 
grillikatoksessa palvele-

massa tanssiyleisöä. 

Tuomas Sammelvuo - salin,  
Hirsikampuksen ja Lakarin salien 
HARJOITUSVUOROT HAETTAVANA
Tuomas Sammelvuo salin ja koulujen salien käyttövuorot  julistetaan 
haettaviksi ke 24.8. mennessä.  Vuoron hakeminen sähköpostilla  
– TULEE ilmetä ryhmän nimi, vastuuhenkilö, haettu pvä ja aika 
ja käyttötarkoitus. Vuorot myönnetään syyskaudelle 1.9.2016–
30.12.2016, kevätkaudelle 1.1.2017–30.5.2017.
Hakemukset toimitettava spostilla heino.ruuskanen@pudasjarvi.
fi. TAI kirjeessä PUIKKARIN kassalle. Tied. 0400 346 097.
PS. Ryhmien vastuuhenkilöiden palaveri Puikkarissa to 
25.8. klo 19.00.
KAUPUNKI/LIIKUNTATOIMI 
 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Vitun syöpä -projektin ni-
missä liiketoiminnan kon-
sultti Elina Hutton pyöräilee 
noin 1200 kilometriä Saari-
järveltä Kilpisjärvelle kerä-
täkseen huomiota naisten 
sairastamille gynekologisille 
syöville ja kerätäkseen rahaa 
Syöpäsäätiölle. Pysähtyes-
sään Iso-Syötteellä sunnun-
taina 14.7. oli takana jo reilut 
400 kilometriä. 

- Haluan polkea ja puhua 
syövästäni, jotta jokainen 
nainen ymmärtäisi arvos-
taa itseään tarpeeksi ja käy-
dä säännöllisesti gynekolo-
gin tarkastuksessa ja jotta 
kukaan ei miettisi, ettei us-
kalla puhua omasta gyneko-
logisesta syövästä, koska se 
on liian hävettävää. Haluan 
myös muistuttaa, ettei kaik-
ki syöpä ole pinkkiä, Elina 
Hutton kertoi.  

Kohdunkaulan syöpään 
sairastuu Suomessa vuosit-
tain noin 150 naista, koh-
tusyöpään noin 800 naista, 
munasarjasyöpään noin 400 
naista. Tässä vain muutama 
yleinen gynekologinen syö-
pä.  Alkuvaiheessa havai-
tuilla syövillä on aina pa-
rempi ennuste. 

Pyöräilytempaus gynekologista 
syöpää sairastavien puolesta

- Haluan polkea niidenkin 
siskojen puolesta, joiden voi-
mat ovat hiipumassa ja nii-
den, jotka tänäänkin saavat 
puhdasta myrkkyä suoraan 
suoneen. Halusin polkea nii-
den siskojen muistolle, jot-
ka ovat oman polkunsa pään 
jo kohdanneet. Nämä kaikki 
siskot ovat matkallani mu-
kana, Hutton pohti.

Kannustusta matkan 
varrella
Jatkettuaan matkaa Syötteel-
tä, seuraava päivä oli kemin-
maalaislähtöiselle Huttonille 
tärkeä, sillä hän ylitti oman 
kotimaakuntansa rajan saa-
puessaan Lappiin Ranualle.

- Sydämeltäni olen aina 
lappilainen. Siksi on hienoa, 
että saan polkea loput kilo-
metrit kauniissa ja kotoisissa 
pohjoisen maisemissa, kertoi 
Hutton. 

Matka on sujunut erin-
omaisesti ja Hutton kiit-
telee matkan varrella ta-
pahtuneita kohtaamisia ja 
ihmisten tsemppihenkeä. Ih-
miset ovat lukeneet Hutto-
nin tarinaa lehdistä ja ovat 
tulleet tervehtimään kohda-

tessaan pyöräilijän. 
- Olen saanut tavata suu-

ren määrän mahtavia ihmi-
siä, saanut kannustushuuto-
ja tien päällä ja Syöpäsäätiön 
keräyskin karttuu hyvää 
vauhtia, hän kertasi. 

Hutton toivoi, että ta-
paamiset ja keskustelut jat-
kuvat myös Lapissa ja tu-
tut ja tuntemattomat tulevat 

Elina Hutton piti lepopäivän Hotelli Iso-Syötteellä, jossa 
häntä oli kannustamassa ja saattelemassa matkaan mat-
kailuyrittäjä Juha Kuukasjärvi. 

moikkaamaan. Lappilais-
juuriensa lisäksi Hutton on 
vaikuttanut pitkään myös 
Enontekiöllä työelämäs-
sä. Pyöräily-urakka päättyy 
26.8. Kilpisjärvelle. 

Huttonin matkaa voi seu-
rata https://vitunsyopa.
wordpress.com

Heimo Turunen

Pudasjärven Urheilijoi-
den värit olivat hienos-
ti esillä Oulunsalossa viik-
ko sitten suunnistetuissa 
Pohjois-Pohjanmaan alue-
mestaruusviesteissä. Ou-
lulainen SK Pohjantähti 
nappasi voiton D10 rasti-
reitillä, mutta Pudasjärven 
tytöt suunnistivat hienos-
ti sijoille 4 ja 6. Joukkueissa 
juoksivat Neea Moilanen, 
Emilia Niskasaari,  Venla 
Leino, Silja Alahäivälä, Sii-
ri Korhonen ja Mette Moi-
lanen. Tyttöjen mielestä 
parasta kisassa oli itse suun-
nistaminen ja se, kun sai na-
pata kartan vaihtopuomil-
la ja ojentaa sen seuraavalle 
viestinviejälle. Viestin jän-
nitys tempaisi mukaansa ja  

Nuorille menestystä suunnistusviesteissä

suunnistajatyttöjen iloinen 
olemus ja riemu yhdessä te-

kemisestä välittyi varmasti 
jokaiselle katsojalle. Kirsi Alahäivälä

Iltata-
pahtumat ja 

huvit
Pudasjärvellä

Viikonloppuna tanssin pyör-
teisiin pääsee ainakin Saraky-
lässä ja Pintamolla.

Lauantaina Sarapirtil-
lä tanssitaan Vattumarkkina-
tansseja kello 21 alkaen. Mu-
siikista vastaa Tuovilat.

Pintamon kyläseurantalol-
la soittaa lauantaina Harri ja 
Coronet. Myös siellä tanssit 
alkavat kello 21 jatkuvat aina 
yli puolen yön.

Tansseja lauantaina
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puukattilat ja varaajat

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

Kauttamme muun muassa

Myymälästämme löydät alueemme laajimman
LVI- ja pelti/rautatarvikkeiden valikoiman.

Käy tarkistamassa 
äänioikeutesi syksyn 

MHY-vaaliin!

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

Puh. (08) 821 185

Tarjoushinnat ovat voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 30.9. saakka.

9,00€
(norm. 11,23)
/60 tabl.

17,00€
(norm. 21,38)

/200 tabl.

Laitetaan  
Suomi  

yhdessä  
kuntoon
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LIIKKEELLÄ 

Tule keskustelemaan  Suomen tulevaisuu-
desta. Tavattavissa Keskustan puolue- ja 
eduskuntaryhmän johtoa, ministereitä  
ja kansanedustajia. Tervetuloa!

Tiistaina 23.8.
klo 17.30 Pudasjärvi, Hirsikampus 
kuuntelemassa maatalous- ja ympäristö- 
ministeri Kimmo Tiilikainen, eduskunnan  
maa- ja metsätalousvaliokunnan  
puheenjohtaja Jari Leppä ja  
kansanedustajat Ulla Parviainen  
ja Anne Kalmari.

Jari Leppä Ulla Parviainen Anne KalmariKimmo Tiilikainen

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

METSÄTÖIHIN JA SORSAN-
PYYNTIIN KUIVIN JALOIN

DUNLOP KUMISAAPAAT 
MONINAISEEN TYÖ-  JA 
VAPAA-AJAN KÄYTTÖÖN
● Made in Portugal
● Koot 38–46

1990
€

KEVYTSAAPPAAT
● Kevyet
● Kestävät
● Kotimaiset
● Koot 35–46

ALKAEN

65€

SADELAHKEET
● Säädettävä pituus
● kestävät

45€

SADEVIITTA
● Edessä säädettävä 

napitus
● Pitkät painonapeilla 

suljettavat hihat
● Pitkä selkäosa

50€

HUOM! 
RAJOITETTU 

ERÄ!


