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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 27.5.2016

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

KesäTE
EM

ANUMERO 2015KESÄINEN
PUDASJÄRVI

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 1.6., ke 8.6. ja ke 15.6. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

 KUOMAN LENKKAREITA    AAMUTOSSUJA   TANSSIKENKIÄ    TARRALENKKAREITA

TILAVIA KOTIMAISIA JALKINEITA!

Naisten ja 
miesten kävelykengät Sievi, Ajavat, Pomar, ym...

VAIN LAUANTAINA 28.5. klo 10-14
Pudasjärvi Kauppatie 5 (Hotelli-Ravintola Kurenkosken vieressä).

alk. 39,-

•  Aco terveyskengät
•  Juhlakenkiä
•  Erikoistilavia kenkiä
•  Avokkaita
•  Joustovenykekenkiä
•  Ortokenkiä
•  Työ- ja 
 terveyssandaaleja

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

AURINKOSUOJAT
ERITTÄIN TEHOKKAITA 
TUOTTEITA KAIKILLE 
IHOTYYPEILLE

Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut.
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

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

Arvomme 31.7. kaikkien asiakkaiden kesken 100€ lahjakortin

Onnittelut  ylioppilaille ja 
valmistuneille!

Ylioppilaalle. Valmistuneelle. Rippilapselle
79 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulukurssi alkaa ma 6.6. klo 17. 
Kysy kesäkuun mopokurssista! 

Onnittelumme uusille 
ylioppilaille ja opintonsa päättäville!

SE TUNNE, 
KUN ASIAT LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN…

ONNEA
VALMIS-
TUVILLE!

Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 040 350 5534, puutarha@pesiola.fi
www.pesiola.fi

Palvelemme 
Ma-pe klo  8-20
La klo   8-16

Muista Pesiölän 

ETUKORTTI!

POISTOMYYNTI
Kaikki monivuotiset kukat ja 

pensaat 5 kpl yht. 10 €

Tervetuloa kukkaretkelle, 
keskelle Koillismaata. 
(ajo-ohje nettisivuiltamme).
Viherpeukalon kutinaan ja kukkaikkunalle 
meiltä kesäkukkien ja yrttien taimia sekä 
multaa, siemeniä, lannoitteita

Pesiölän 35-vuotis 
juhlavuosi

Tilaa metsäsuunnitelma 
31.5. mennessä, saat  

tila-arvion kaupan päälle.
Ota yhteys 

Jussi Perttu 040 760 8939 tai jussi.perttu@mhy.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-19, su 11-19. Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

ERÄ!

Tarjoukset voimassa 25.5.-19.6.2016, 
ellei toisin mainita

KERMAINEN 
SAVUPOROKEITTO 400 g 

TAI KERMAINEN 
SAVULOHIKEITTO 400 g

30 ensimmäistä asiakasta, joiden 
ostos on yli 50€ la 28.5.2016 klo 
9.00 alkaen, saavat 30 € arvoisen 
päiväranneke arvosetelin Tuurin 
Kyläkaupan MILJOONA TIVOLIIN

Voimassa 1.7.-7.8.2016
Huom! Kaikki alle 13-vuotiaat pääsevät                                                                               
Miljoona Tivoliin joka päivä ilmaiseksi  

1.7.-7.8.2016 välisen ajan.

LOUNAS JOKA PÄIVÄ
ARK 10.30-14.30 

LA 11-15, SU 12-16
ruokalista nähtävillä netissä  

www.kylmanen.fi   
tehtaanmyymälät/pudasjärvi

Pe 27.5.2016 klo 10.30-14.30
Uunimakkara, keitetty/paistetut peruna, 

ruskeakastike, lanttukuutiot, 
päivän kasvisvaihtoehto 6,90

Riistalihakeitto 4,90
La 28.5.2016 

Kebabkiusaus, kasviswokki,
päivän kasvisvaihtoehto 6,90

Makkarakeitto 4,90
Su 29.5.2016

Jauhelihapihvit, paistetut perunat,
päivän kasvisvaihtoehto 6,90

Lapinukonkeitto 4,90
(Hintaan sisältyy lämminruoka-annos, salaatti, 

ruokajuoma ja leipä)

(8,33 €/kg) 

SIKA-NAUTA 
JAUHELIHA

399399
ERÄ!

kg

690690

KEBAB-
LASTU 1 kg

kg
150150

(3,95 €/kg) 

SAVUPOROLENKKI 
380 g

pkt

10,-10,-3 PRK

PISTÄ PIHA KUKKIMAAN!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ

MA-PE 8-20, LA-SU 9-18
Olemme facebookissa!        

TERVETULOA!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Marjapensaat, kirsikkapuut, vadelmat, 
hyötykasvit, mansikantaimet...

Orvokki 10,- / 12 kpl
Lobelia 9,- / 8 kpl
Pelargonia ja valk. 

Marketta 18,50 / 4 kpl 
Upeat sekoitelma

-amppelit alk. 20,-
 

Kukkivat omenapuut 32,-
60,- / 2 kpl 

Koristepensaat ja moni-
vuotiset kukat osta 5 maksa 4 

MULTATARJOUKSIA! 
 

PUDASJÄRVI
Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17,  pe 9-18,  la 9-14

TERVETULOA!

9,95

 Rapala kalasakset 
Erittäin laadukas materiaali. Terät irroitet-
tavissa. Pitävät kädensijat.tavaavaavvavvvvvvvvvvvissa. Pitävät käde

Uutuus!

64,90

39,90

 Abumatic 700
vetosetti

7,95

 Rapala  nesse 
Laadukas mono ilisiima. Uutuus!

 Ugly Stik 
vetovapa 

Tyylikäs Rapala-kokonaisuus!

Uutuus! Rapala 
Renegade 
-kalastussarja 29,95

JOS EI VESILLÄ TÄRPPÄÄ – 
NAPAKYMPPI LÖYTYY TAULUSTA!

VIIHDYKETTÄ 
KAIKEN 
IKÄISILLE!

PI LÖYTYY TAULUSTA!

Gamo Hunter 440

Gamo Delta Fox GT

KALASTUSKAUSI
ALKAA!

10,90

 Kuitusiima 
EZ Braid

(19,90)

(69,90)

Uutuus!

59,-
 Abumatic STX 

umpikela 

Uistin-viehevalikoima 
parhaimmillaan!

NYT NAPPAA!

KIRPPIS
ma-ti 30.-31.5. klo 11-17. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

PUDASJÄRVELLÄ 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. Ark 9.30-17.30, la 9-14

POISTOPISTE

Tarjoukset voimassa viikon tai niin kauan kuin tavaraa riittää! 

LOPPUUNMYYNTI VIIMEISET PÄIVÄT 

1€
kpl/pkt/erä

● Yo- ja valmistumiskortit
● lapsille uimarenkaat
● sytytyspalat 24 palaa/ pkt 2 pkt
● pakkausteipit alk. 2 rll
● lippikset ja hatut alk.

ERÄ 
PC ja 
PlayStation 2 
PELEJÄ 2€

kpl

LAUDELIINA
puuvillaa
50x150 cm 5€
(norm. 9,90)

HYÖNTEIS-
OVIVERHO
90x205 cm

Erilaisia KORISTE-
KYLTTEJÄ

-50%(norm. 12,90)9,90 ovh:sta
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 29.5. kello 10, Valt-
teri Laitila, Rauli Junttila, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro.

Kevätkirkko Sarakylän kappelissa ke 1.6. kello 11.30, 
Valtteri Laitila. Keijo Piirainen. Mahdollisuus käyttää kirk-
kotaksia, matkan edestakainen hinta 5 €.

Kuorot: Vox Margarita ke 1.6. kello 18.

Miestenpiirin kevätkauden päätös, saunotaan Hilturan-
nassa ti 31.5. kello 17.30. 

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAKEE  
KIRKONESITTELIJÄÄ ajalle 27.6.–29.7.2016

Vapaamuotoiset hakemukset 3.6.2016 mennessä  
osoitteella:

Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra Rauli Junttila,  
PL 58, 93100 Pudasjärvi.

Tiedustelut Rauli Junttila, 0400 225 055.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 29.5. 
kello 16 (Eero Illikainen, Timo Lyytikäinen). Raamattu-
luokka Sarakylässä Heidi Mannisella pe 27.5. kello 19 
ja lauluseurat Pasi Kummalla su 29.5. kello 19. Myyjäi-
set ja seurat Hirvaskosken ry:llä la 28.5. kello 18 (Ris-
to Lauhikari).

Haudattu: Aili Katariina Niva 94 v, Taimi Törrö 90 v, Inga 
Elisabet Nevala 90 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Lapsi tuo pieni, avuton ja valloittava tekee 
meidät ihmisenä elävämmäksi ja inhimilli-
semmäksi. Päästäessäsi lapsen sydämee-
si, pääset matkalle, jossa sillat murtuu ja 
varustukset luhistuu. Sisimpääsi puhaltaa 
lämmin, rakkauden täyttämä tuuli. Pienil-
lä kaulaan kiedotuilla käsillään, lohdutusta 
anovalla katseellaan ja märällä suukollaan 
lapsi sulattaa viimeisetkin esteet sydämes-
tämme. Lapsi valloittaa itselleen maan ja 
taivaan ikuisuuden. Hän on Jumalan luo-
misteko, lahja ja ihme.  Mitä pieni lap-

si meillä opettaa? Aikuinen anna kiireen 
mennä, unohda aika, älä laskea kaikessa 
rahassa, maineessa tai kunniassa. Voit hel-
littää hetkeksi. Lapsi lukemattomineen ky-
symyksineen, avoimena ja täynnä hellyyttä 
johdattaa sinut löytämään lapsen itsessäsi.

Rakas lapsi, mitä kertoisin sinulle elä-
mästä, miten varustaisin sinua tulevai-
suuteen? Antaisinko neuvoja, että voisit 
välttää elämän tuomat kivut, ahdingot ja 
kärsimykset. Varottaisinko vaaroista, epä-
onnistumisista tai ihmisten panettelusta. 

Päinvastoin haluan kertoa sinulle Juma-
lasta, uskosta Jeesukseen ja rakkaudes-
ta lähimmäisiin. Voin vain rukoilla ja luot-
tavaisin mielin katsoa huomiseen. Lähde 
lentoon pikkuinen. Jumala siunatkoon si-
nua kaikkina elämäsi päivinä. 

Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella 
sinua, missä ikinä kuljet. Ps 91:11.

Marja-Sinikka  
Luokkanen,  
lapsityönohjaaja 

Pieni on kaunista

Tervetuloa juhlimaan!

tyttäremme Millan 
lakkiaiskahville 

la 4.6. alkaen klo 15 
kotiimme Liepeentielle.

Tervetuloa

Jaana Liikanen ja 
Ari Huhta

tyttäremme Leean 
lakkiaiskahville 

lauantaina 4.6. klo 16  
alkaen ja sunnuntaina 

5.6. klo 12 alkaen.

Tervetuloa

Heikki ja Merja Putula 

Iikan 
lakkiaiskahville la 4.6. 

klo 15 alkaen.

Tervetuloa

Jaana ja Juha Tuohimaa 

poikamme Tapion 
lakkiaiskahville 
lauantaina 4.6. 
klo 15 alkaen 
Honkatie 19.

Tervetuloa

Aini ja Ilkka Seppänen 

Severin lakkiaiskahville 
kotiimme lauantaina 4.6. 

klo 14 alkaen.

Tervetuloa

Sirpa & Seppo Arvola

Koivut viheriöivät.
Tuomen kukat ovat
nupulla.

Kävelen maatilaa
kohti. Navettakissaa tulee
luokseni.

Katselen ympärilleni.
Pihalla lentelee pääskysiä ja
västäräkkejä.

Istahdan hetkeksi
pihakeinuun.
Nautin alkukesän
vihreydestä.

Astelen kohti navettaa
kissa perässäni.

Lypsyn jälkeen
ohjaan lehmät
laitumelle.

Pitkän talven jälkeen.
Ne nauttivat
kesäisestä päivästä.

Kesä,
ihana se on vasta aluillaan,
mietin.
Kun kuljen
takaisin navettaan.

Anna-Riikka Huhta

Alku kesää maalla

tyttäremme Jasmiinan 
lakkiaiskahville 
lauantaina 4.6. 
klo 15 alkaen 

Piukkalantie 4.

Tervetuloa

Leila ja Heino Ruuskanen

tyttäremme Annen 
lakkiaiskahville 

sunnuntaina 5.6. 
klo 13 alkaen 
Kotolantie 5.

Tervetuloa

Kaisu Puhakka ja 
Jarmo Puhakka

Mari-Tiinan 
lakkiaiskahville 

la 4.6. klo 14 alkaen 
kotiimme Varstatie 1.

Tervetuloa

Kristiina ja Ilkka Tolonen

Laurin 
lakkiaiskahville 

kotiimme Railontie 38 
lauantaina 4.6. 
klo 15 alkaen 

Tervetuloa

Miia ja Tuomo Tuomaala

Kun viime vuoden lopul-
la istuin kaupungintalon 
yläkerrassa. En tiennyt 
mitä tuleva vuosi tuo tul-
lessaan. Laavu-hankkeen 
projektipäällikkö Tiina 
Tauriainen kysyi, miten 
on sopisiko Jongun alu-
een kyläyhdistykselle ky-
lätyöntekijöiden vetäjäksi 
Kauko Tervonen?

Ei tarvinnut miettiä se-
kuntiakaan, sillä tiesim-
me saavamme pystyvän 
ja asiallisen kaverin luot-
saamaan meidän kyläyh-

Ihminen paikallaan
distyksen toiminnan uusil-
le urille!

Ja paljon on tapahtunut, 
Paukkerinharjun kylätalo on 
herännyt ruususen unestaan 
ja paikat on laitettu hienoon 
kuntoon. Saimme upean työ-
tiimin ja yhdessä kaupungin 
Laavu-hankkeen, Kuntout-
tavan työtoiminnan, Oulun-
kaaren työterveyshuollon, 
Työpetarin, TE-keskuksen ja 
kyläläisten kanssa on suju-
nut mallikkaasti.

Kiitos Tiina, Aili, Arja ja 
Outi olette saaneet toimia 

ukkosenjohdattimina, kun 
on sumplittu jos minkälai-
sia ongelmia ja haasteita ta-
hansa.

Ja kaunis kiitos Kauko, si-
nua tulee ikävä. Älä unohda 
meitä, nyt kun lähdet ”seik-
kailemaan” unelmia koh-
ti. Olet tervetullut milloin 

vain porukkaa moikkaa-
maan.  Jatkamme työtii-
min kanssa viitoittamaasi 
tietä. Työpanoksesi ei ole 
rahalla mitattavissa, teit 
työsi sydämellä.

Onerva Ronkainen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Jos saat virtaa asiakaspalvelusta ja olet yrittäjähenkinen, 
tule Ärrälle kauppiaaksi. R-kioskilla on helppo aloittaa 
kauppiaana, etkä tarvitse suurta alkupääomaa. 

Rekrytointitoimistomme liikkuu kotikulmillasi:

Ma 30.5 klo 12-15 R-kioski Pudasjärvi (Kauppatie 6) – 
tule  kioskille kysymään lisää rekrytoinnin asiantuntijalta 
ja maistamaan samalla herkullista Ameriikan hodaria

Kiinnostuitko? Lue lisää: www.r-kioski.fi/ura-arralla/
kauppiaaksi/ . Lisätietoja: R-kioskin rekrytointi  
020 5544098 tai rekrytointi@r-kioski.fi

R-KAUPPIAAKSI PUDASJÄRVELLE?

-KAUPPIAAKSI

www.r-kioski.fi/ura-arralla/kauppiaaksi

Yrittäjä, kiinnostaako tuotteidesi 
markkinointi ulkomaisissa tapahtumissa?
Oulunkaarella alkanut Kan-
tama-hanke opastaa yrityk-
siä ulkomaisiin markkinata-
pahtumiin osallistumisessa. 
Hanke on tarkoitettu Ou-
lunkaaren ja lähialueiden 
pienille ja keskisuurille 
elintarvike-, käsityö- ja luon-
nontuotealan yrityksille. 
Toimintaan voivat osallis-
tua myös maaseutuyrittäjät, 
yritysten toimintaa tukevat 
yksityiset ja julkiset organi-
saatiot sekä yritystoimintaa 
suunnittelevat.

Kantama eli Kansainvä-
linen tapahtumamarkki-
nointi -hanke selvittää, mi-
hin tapahtumiin yritysten 
kannattaisi jatkossa osallis-
tua. Hankkeen aikana jär-
jestetään kaksi Keski-Eu-
rooppaan suuntautuvaa 
opintomatkaa sekä lisäk-
si vähintään kaksi kotimaa-
han tai Pohjoismaihin suun-
tautuvaa matkaa. Kohteet 
valitaan yritysten tarpei-

den mukaan, ja niitä voi-
vat olla esimerkiksi Sak-
san joulumarkkinat, Turun 
ruoka- ja viinimessut, Jokk-
mokkin talvimarkkinat Poh-
jois-Ruotsissa ja Århusin 
ruokafestivaalit Tanskassa.

Matkoilla tutustutaan 
markkinatapahtumien lisäk-
si paikallisiin yrittäjäorgani-
saatioihin ja tapahtumajär-
jestäjiin sekä osallistutaan 
tilaisuuksiin, joissa yrittä-
jät voivat esitellä tuottei-
taan ja kerätä palautetta niis-
tä. Samalla yrittäjät pääsevät 
avaamaan myynti- ja logis-
tiikkayhteistyötä potenti-
aalisten paikallisten yhteis-
työkumppaneiden kanssa. 
Tavoite on, että kohdemaan 
yritykset voisivat edustaa 
suomalaisia tuotteita paikal-
lisilla markkinoilla ja vastaa-
vasti suomalaiset yritykset 
myisivät ulkomaisten pien-
yritysten tuotteita Suomen 
markkinatapahtumissa.

Opintomatkoilla kerättyä 
tietoa jaetaan muille yrittä-
jille nettisivujen, videopäi-
väkirjojen ja tapaamisten 
avulla. Näin kaikille yrittä-
jille syntyy käsitys, kuinka 
myynti tapahtuu, millaisia 
tuotteita tulee tarjota ja mi-
ten viestitään yrityksen tuot-
teista ja imagosta.

Kotimaan markkinan 
vähäisen kasvun vuok-
si kansainvälistyminen on 
kiinnostava vaihtoehto pie-
nille- ja keskisuurille yrityk-
sille. Tutkitusti suomalai-
set elintarviketuotteet ovat 
houkuttelevia Keski-Euroo-
pan markkinoilla, mihin vai-
kuttavat muun muassa tra-
ditio, alkuperäisyys, laatu 
ja maku. Pk-yritysten kan-
sainvälinen toiminta on kui-
tenkin toistaiseksi melko 
vähäistä. Viimeisten tulliti-
lastojen mukaan pk-yritys-
ten osuus kokonaisviennistä 
on noin 14 prosenttia ja vain 

12 prosenttia pk-yrityksis-
tä harjoittaa vientiä. Suomen 
yrittäjien tavoitteena on, että 
25 prosenttia pk-yrityksistä 
on vientiyrityksiä nykyisen 
hallituskauden lopussa.

Hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat 158 401 eu-
roa, ja sitä rahoittavat Poh-
jois-Pohjanmaan, Lapin ja 
Kainuun ELY-keskukset Eu-
roopan maaseuturahastos-
ta sekä Oulunkaaren kun-
tayhtymän kunnat, yhteensä 
80 prosentilla. Lisäksi hank-
keen matkoihin ja loppu-
seminaariin osallistuvat 
yritykset ja muut tahot osal-
listuvat kustannuksiin 20 
prosentilla. Hankkeen pro-
jektipäällikkönä toimii Arja 
Packalén ja päätoteuttajana 
on Oulunkaaren kuntayhty-
mä.

Oulunkaari tiedotus

Projektipäällikkö Arja Packalén esitteli Kantama-hanketta Pudasjärvellä huhtikuun yrittäjäillassa kaupungintalossa.

* Toimitamme RUOKAMULTAA
* Vuokraamme TRAKTOREITA, 

PAKETTIAUTOJA ja  
PYÖRÄKUORMAAJAA

* Myytävänä HENKILÖAUTOJA
P. 0400 926 405 www.kokkopeat.fi

PIHAKANTOJEN 
JYRSINTÄÄ 

Pihapuiden ja ongelmapuiden kaadot.

Puh. 040 822 4983
/ Eero Riihijärvi

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 

puh. (08) 821 122
Esa Pihlaja 0400 330 058

KEVÄÄN
    JUHLIIN
Upeat ruusut ylioppilaille
ja ammattiin valmistuneille

Asetelmat juhlapöytiin
Palvelemme:
pe 3.6. 9-21, la 4.6. 7-16, su 5.6. klo 10-14

Pudasjärven lukiosta val-
mistuu tänä keväänä yh-
teensä 18 ylioppilasta:

Arvola Severi, Har-
ju Ilari, Härkönen Taneli, 
Inget Juha-Matti, Kuusis-
to Mirva, Lauhikari Lot-
tariina, Lehtola Reetta, 
Leppänen Perttu, Manni-
nen Maarit, Paukkeri Pin-
ja, Pöykiö Janna, Ruuska-

Pudasjärven 
ylioppilaat

Hyvinvointivaliokunnan 
kokouksessa 19.5. kult-
tuuriohjaaja Birgit Tolo-
nen esitteli Tuure Holopai-
sen laatimaa suunnitelmaa 
Kulttuurikeskus Pohjantäh-
den kehittämiseksi. Suun-
nitelma on laadittu vuonna 

2012, mutta tähän mennessä 
hankkeeseen ei ole ollut saa-
tavissa rahoitusta. Todettiin, 
että suunnitelmaa on syytä 
päivittää ja asiaa tulee poh-
tia monelta eri näkökulmal-
ta. Hyvinvointivaliokunta 
jatkaa asian työstämistä.

Va. Kirjastonjohtaja Outi 
Nivakoski esittäytyi ja ker-
toi samalla, että Pudasjärven 
kirjasto on parhaillaan siir-
tymässä OUTI-kirjastokimp-
paan ja KOHA-kirjastojär-
jestelmän käyttöönottoon. 
Kirjasto on saanut kah-

teen hankkeeseen rahoitus-
ta aluehallintovirastolta: lu-
kutaitoa ja kansainvälisyyttä 
edistävä hanke sekä omatoi-
mikirjaston perustaminen.

Hyvinvointivaliokunta 
tiedotus

Pohjantähden kehittämissuunnitelmaa päivitetään

nen Jasmiina, Seppänen 
Tapio, Timonen Taru, To-
lonen Mari-Tiina, Tuo-
himaa Iikka, Tuomaala 
Lauri ja Urmala Aleksi.

Lisäksi ylioppilaaksi 
ovat kirjoittaneet Puhak-
ka Anne Kannuksen lu-
kiosta sekä Huhta Milla ja 
Putula Leea Oulun Lyse-
on lukiosta.

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Pudasjärven S-Marketissa

AarreArkku
Monipuolinen Lahja-, Askartelu-, 

Peli- ja Lelukauppa

www.AarreKauppa.net
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Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Suoraan ilman ajanvarausta tai:

puh. 0400 164 654
Nettiajanvaraus:

www.haapalehdonkatsastus.fi

Arvomme katsastuksessa 
käyneiden kesken lippupaketin 

Qstockiin (sis. 2  kpl 2 pvän lippua). 
Kilpailuaika 23.5.-15.7.

Voit osallistua arvontaan 
asemallamme.

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Puolangan Vaarat IX JM-KIlPaIlut  
roninkankaalla su 5.6.2016. 

mk/ua
Puolangan

www.pumkua.net

lippu 10 €,  
alle 12-v. ilmaiseksi. 

Iso kIsabuffettI,  
mm. pyttipannua, grilli makkaraa, pannineja, 
muurin  pohja lättyjä, kahvia ja mehua. 

JYKERÖJYKERÖ

Markkinatori avataan 
kumpanakin päivänä klo 9.00

Rastiviikon Puolangan 
Rokulimarkkinat
ke-to 6.-7.7.2016

Pudasjärventie 1, Puolanka

Pororajan majoitus
Markkinapaikka ym. tiedustelut

puh. 0500 282 884

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaari:

Kuntien kannattaa valmistautua  
valinnanvapauteen 

Suomen Yrittäjien perintei-
nen Kunnallisjohdon semi-
naari järjestettiin tänä vuon-
na Porissa. Tapahtuma 
keräsi 18.—19.5. Poriin noin 
900 kunnanjohtajaa, elinkei-
nojohtajaa, kunnanvaltuu-
tettua, yrittäjävaikuttajaa ja 
muita kunta-alan asiantun-
tijoita pohtimaan kuntien 
yritysten yhteistyötä. Poh-
jois-Pohjanmaalta muka-
na oli lähes neljäkymmen-
tä osallistujaa, joista suurin 
osa matkusti yhteisellä lin-
ja-autokyydillä. Pudasjärvel-
tä seminaariin osallistuivat 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Timo Vähäkuo-
pus, kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja Yrittäjien pu-
heenjohtaja Marko Rautio. 

-Tällainen reissu on erin-
omainen tilaisuus tutus-
tua naapurikuntien yrit-
täjiin ja kuntajohtoon. 
Samalla voitiin vaihtaa aja-
tuksia yrittäjyyteen ja elin-
keinopolitiikkaan liittyvissä 
asioissa. Takkiin tarttui run-
saasti uusia ajatuksia ja mah-
dollisuuksia, kertoi Timonen 
seminaaripaikalta lähettä-
mässään viestissä.

Timosen mukaan kunti-
en ja yrityksien välistä yh-
teistyötä tarvitaan ja tuoreet 
elinkeinopoliittisen kyselyn 
tulokset osoittavat, että Poh-
jois-Pohjanmaallakin tehtä-
väkenttää vielä riittää. Alue-
tapaamisessa keskusteltiin 
sote- ja maakuntauudistuk-
seen liittyen muun muassa 
siitä, miten kuntien tukipal-
velut uudessa tilanteessa jär-
jestetään. 

-Tietenkin hankinnoista 

keskusteltiin myös ja hankin-
tarenkaiden mukanaan tuo-
mista ongelmista siinä, että 
paikallisilla yrittäjillä on har-
voin mahdollista menestyä 
laajojen hankintarenkaiden 
kilpailutuksissa. 

Suomen Yrittäjien pu-
heenjohtaja Jyrki Mäkynen 
kehotti kuntia valmistautu-
maan Sosiaali- ja terveyspal-
velu-uudistukseen jo nyt, 
jotta kuntalaisilla olisi mis-
tä valita, kun valinnanvapa-
us toteutuu. Ratkaistavana 
on muun muassa, miten asi-
akkaiden valinnanvapaus to-
teutetaan. 

Mäkynen korosti, että hal-
lituksen linjaus kansalaisten 
valinnanvapaudesta sosiaali- 

ja terveyspalveluissa luo pal-
jon mahdollisuuksia yrityk-
sille – mutta ennen kaikkea 
kansalaisille, kun he saavat 
jatkossa valita itse parhaak-
seen katsomansa palvelun-
tuottajan. 

- Valinnanvapaus pistää 
markkinat toimimaan ja luo 
tervettä kilpailua. Siitä hyö-
tyvät kaikki: Asiakas parem-
pina ja nopeammin saatavina 
palveluina, yrittäjät uusina 
liiketoimintamahdollisuuk-
sia, kunnat ja alueet työpaik-
koina ja verotuloina sekä 
myös julkinen talous tehok-
kaampana verovarojen käyt-
tönä.

Laajan valinnanvapauden 
esiaste on palveluseteli. Vaik-

Kokonaisuutena oikein myönteinen ja hyödyllinen verkottumistapahtuma viestittivät kun-
nallisjohdon seminaaripaikalta Porista pudasjärveläiset osallistujat Timo Vähäkuopus, 
Tomi Timonen ja Marko Rautio. 

ka palveluseteliä on käytetty 
vasta vähän, Suomen Yrittä-
jien tekemä selvitys osoittaa 
sen tuoneen säästöjä. 

- Juuri nyt kunnat vaikut-
tavat alueensa palvelutarjon-
taan. Avaamalla sote-palve-
luja palvelusetelillä yritysten 
ja kolmannen sektorin tuo-
tettavaksi kunta voi luoda 
ja vahvistaa paikallista yrit-
täjyyttä. Näin kuntalaisilla 
on jo valmiina paikallisten 
yrittäjien tuottamia palvelu-
ja valittavana, kun valinnan-
vapaus vuonna 2019 astuu 
voimaan.  

Seuraava Kunnallisjoh-
don seminaari järjestetään 
kesäkuussa 2017 Oulussa. 
HT

Maakunnan tehtävänä edistää 
kuntien välistä yhteistyötä
Maakuntavaltuusto hyväk-
syi tällä viikolla kokoukses-
saan Pohjois-Pohjanmaan 
liiton tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen vuodel-
ta 2015.  Toimintavuonna 
liiton edunvalvontatyössä 
korostui vaikuttaminen so-
siaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain valmistelu-
prosessiin.

Maakunnan liitto toimii 
isäntäorganisaationa val-
misteluhankkeessa, jossa 
luodaan edellytykset palve-
luiden järjestäjien ja palve-
luiden integroitumiselle yh-
den toimijan alaisuuteen.

-Vaikka maakunnan lii-
toilla ei ole vastuuta sote-
palveluista, on tehtävänäm-
me edistää kuntien välistä 
yhteistyötä, kirjoittaa Pauli 
Harju katsauksessaan.

Hallituksen linjausten 

mukaan myös maakunnan 
liittojen aluekehityksen ja 
alueidenkäytön tehtävät lii-
tettäisiin vuoden 2019 alusta 
osaksi muodostuvaa itsehal-
linnollista maakuntaa.

Vuonna 2015 työttömien 
määrä Pohjois-Pohjanmaalla 
kääntyi laskuun vuodenta-
kaisesta tilanteesta. Työttö-
mien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta oli Pohjois-Poh-
janmaalla vuoden lopussa 
16,2 prosenttia, laskua edel-
liseen vuoteen 0,2 prosent-
tiyksikköä. Maakunnassa oli 
vuoden lopussa 29 950 työ-
töntä työnhakijaa, 70 henki-
löä vähemmän kuin vuotta 
aiemmin.

Pohjois-Pohjanmaan 
kaikkien yritysten liikevaih-
don kehitys kääntyi laskuun 
vuoden 2015 kolmannella 
neljänneksellä. Kehitys on 

sama kuin koko maan yri-
tysten liikevaihdon trendis-
sä. Maakunnan toimialoista 
rakentamisen liikevaihdon 
kasvu kiihtyi vuoden alku-
puoliskolla, mutta vuoden 
kolmannella neljännellä kas-
vu hiipui.

Vuoden aikana muiden 
palveluiden liikevaihto ke-
hittyi myönteisesti. Hei-
koimmin suhdanne kehittyi 
teollisuudessa, jonka liike-
vaihdon lasku kiihtyi vuo-
den kolmannella neljännek-
sellä.

Liiton tilinpäätös osoit-
taa 223 337,92 euron ylijää-
mää. Henkilöstömenot ylit-
tivät budjetin noin 146 000 
eurolla, mutta vastaavas-
ti ostopalveluissa budjetti 
alittui noin 108 000 eurolla. 
Pohjois-Pohjanmaan kunnat 
maksoivat liitolle jäsenmak-

suja yhteensä 3 367 000 eu-
roa.

-Liitto saavutti suunni-
telmaa paremman taloudel-
lisen tuloksen. Syynä tähän 
oli pääasiassa loppuvan ra-
kennerahastokauden tekni-
sen tuen aikaisempien vuo-
sien säästöt, joita purettiin 
kulujen katteeksi, toteaa 
Pauli Harju.

Kokouksessa maakunta-
johtaja Pauli Harju informoi 
valmistautumisesta maa-
kuntauudistukseen Pohjois-
Pohjanmaalla muiden kuin 
sote-asioiden osalta.

-Pohjois-Pohjanmaal-
la ryhdytään esivalmiste-
lemaan tehtävien siirtojen 
toteutusta ja uusien maa-
kuntien toiminnan yleistä 
käynnistämistä kesäkuussa, 
kertoi maakuntajohtaja Har-
ju valtuustolle.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 27.-28.5. ALKUVIIKKO MA 30.5.

Tiistaina 31.5. Rautaosastolta

Lauantaina 28.5.Perjantaina 27.5.

KOTTIKÄRRYN
UMPIRENGAS 
4x6 1990

Tekstiiliosastolta

149

pss

599
kg

Irto tuore
PORSAAN 
ULKOFILEE

995
kgKivikylän

YLIKYPSÄ 
SAVUKYLKI

449
pktPresidentti 

KAHVI 
500 g

Haribo
KARKKIPUSSI
300 g

100

Pingviini
TUUTIT 6 kpl/430 g
ei laktoositon 349

ltk

KOOTTAVA 
KATISKA 1595

Rebel Top 
SÄHKÖGRILLI
2200 W

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI 

189,-
Kolmen (3) polttimen kaasugrilli sivukeitti-
mellä. Kestävät rosteriputkipolttimet, joista 
kahden polttimen päällä on lämmönjakopel-
lit, jotka suojaavat polttimia, tasaavat läm-
pöä sekä estävät liekkien leimahtelua 

119,-

Ahti
KALAVERKOT 1995

Sievi
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

pss

pkt

Atria
SAUNAPALVI-
KINKKU
350 g

259
pkt

Atria
MARINETTI
400 g

HK
POPRILLI
GRILLIMAKARA 
400 g

100
pkt

Leivon
KANELIÄSSÄ
PIKKULEIPÄ
400 g

129

Kotimainen
TOMAATTI

099
kpl

Atria Perhetilan 
BROILERIN
FILEELEIKKEET 
450-600 g

599
pkt 199

pkt

159
kg

JÄÄSALAATTI
pakattu

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA 699

kg Kananpojan 
FILEESUI-
KALEET
650 g hunaj. 399

pkt
169

pss
Pulla Pirtti
OHRA-
RIESKA
3 kpl/450 g 100

kpl
Grillattu 
kuuma
BROILERIN 
KOIPI

MAALAIS-
KANANMUNAT 10 kpl
2 pkt/tal.

Markki taittuva
MATTOTELINE

125,-

199,-

PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis. jalustan ja 
ristihalkaisuterä

Naisten
TRIKOO 
CAPRIT
vetuketju lahkeessa
eri värejä
koot S-XXL

1890
Naisten TUNIKOITA
erilaisia

3290

Tytöjen PITSIKENKÄ
musta, koot 26-34

1450

Pikkupoikien
KAULUSPAITA
koot 90-120 cm

2150

Tyttöjen
T-PAITA
koot 
116-152 cm

1490

Alkaen

1490

Alkaen

VALMISTUJAISLAHJAKSI, 
KOULUNSA PÄÄTTÄNEILLE:
Finlayson
PUSSILAKANA-
SETTI
150x210 cm 
+ 55x65 cm
eri kuoseja

4690
Finlayson
ALUSLAKANA
150x270 cm

1490

Alkaen

Finlayson
PYYHELIINOJA
Taimi ja Muumi
70x150 cm

2690

Finlayson
KASVO/
KÄSIPYYHE
50x70 cm

1050
MYÖS LAHJAKORTIT MEILTÄ!

Poikien
T-PAITA
koot 116-152 cm

Fazer RIISI- tai  
PERUNA-
PIIRAKKA tai 
VUOKSEN 
PIIRAKKA 
9 kpl/330 g 199

pkt

Popsi
PERHENAKKI
600 g 149

pkt

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 499

kg

169
pktIngman

MEIJERIVOI 500 g
normaalisuolainen, 2 pkt/tal.

Kingis
JÄÄTELÖPUIKOT 
78 ml 100

179

Riitan Herkku
SENTTIPIZZAT
250 g tonnikala, 
kinkku-meetwursti 
tai jauheliha

kpl

kpl

100

Atria MAKSALAATIKKO,
LIHAMAKAROONILAATIKKO,
LIHAPERUNASOSELAATIKKO,
SALAMIPERUNA-
SOSELAATIKKO tai 
MEKSIKOLAINEN
LASAGNETTE 350-400 g

pkt

399
kg

Ruotsalainen
VARHAISPERUNA 199

099
Vip
OMENA-
TÄYSMEHU
1 l

prk

595
kgPorsaan

KASSLER
palana tai 
pihveinä

pssKinnusen 
Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg, 2 pss/tal.

pss

089

HK
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

250

Atria LIHAPULLAT,-
NAKKIKASTIKE,
tai JAUHELIHA-
PIHVIT MUUSILLA
300 g

2 kpl

499
SAVU-
LUUT

kg

KAUNIIT YO/
VALMISTUJAISRUUSUT
Toimitamme veloituksetta 
koulun yliopilasjuhliin

PALJON KAUNIITA 
KESÄKUKKIA!
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Taivalkosken Moottoriker-
ho on tullut tutuksi järjestä-
millään varttimailin kiihdy-
tys- ja testipäivillä sekä No 
speed limit -huippunopeu-
den mittauksilla Pudasjär-
ven lentokentällä. 

Jo yhdettätoista vuotta 
kentällä tapahtumia touhun-
nut Taivalkosken moottori-
kerhon puheenjohtaja Tep-
po Niskasaari on syystäkin 
tyytyväinen, sillä tapahtu-
mien tarkoituksena on antaa 
mahdollisuus kokeilla ajo-
kin suorituskykyä minimaa-
lisilla kustannuksilla, valvo-
tuissa olosuhteissa. Rata on 
avoin kaikille, joilla on vä-
hääkin bensaa suonissa.

- Me haluamme, että nuo-
ret ja moottoriurheilusta 
kiinnostuneet pääsevät ken-
tälle kokeilemaan vauhtia, 
ettei tarvitse kiihdytellä ylei-
sen liikenteen seassa eikä to-
rin kulmilla, Niskasaari kan-
nustaa.

Suljettuna alueena Pu-
dasjärven lentokenttä sopii 
mainiosti testiajoon kahden 
kilometrin kiitoradan an-
siosta. Varttimailin eli 402 
metrin kiihdytykseen kent-
tä testattiin sopivaksi jo vuo-
sina 2009–2010, kun Tai-
valkosken moottorikerho 

järjesti SM-drag race -osakil-
pailut.

 -Jos haluaa niin sanotusti 
”polttaa kumia”, niin meillä 
on tarkoitukseen soveltuva 
alue. ”Bomberit ” voi kik-
kailla mielin määrin menet-
tämättä ajokorttia, naurah-
taa Niskasaari.

Moottorikerhon tapah-
tumien johdosta moni tes-
taaja on löytänyt koko per-
heelle harrastuksen ja useita 
SM- ja EM-kuskeja on saa-
nut alkunsa juuri Pudasjär-
ven kiihdytyspäiviltä.

-Heti  vuodesta 2005, kun 
kiihdytyspäiviä alettiin pi-
tää, on Pudasjärven kenttä 
säilyttänyt asemansa Suo-
men ainoana lentokenttänä, 
joka on kumitettu ja myös 
sääolosuhteiden myötä lii-
mattu. Se mahdollistaa tes-
taamisen sekä parantaa suo-
rituskykyä.

Hyvä rata houkuttelee 
ajajia ympäri Suomen. Ka-
uimmaiset tulevat joka kesä 
Helsingistä saakka testaa-
maan menopelejään.

-Hyvä opastus suorituk-
siin ja rento meininki tapah-
tumissa ovat kuitenkin tär-
keimpiä, kertoo Niskasaari.

Tietoa henkilökohtaisista 
suorituksista kiihdytyspäi-

villä ja No speed limit -ta-
pahtumissa antaa Taivalkos-
ken moottorikerhon omat 
ajanottolaitteet, jotka on ka-
libroitu ja ovat samaa luok-
kaa kuin muualla maailmas-
sa. Se tarkoittaa sitä, että 
aikakortin tiedot ovat viral-
lisia ja verrattavissa muihin 
tuloksiin. 

Pudasjärven kentällä ajet-
tiin No speed limit -tapah-
tumassa esimerkiksi 2014 
Euroopan ja maailman ennä-
tyksen huippunopeudessa.

-Tosin maailmanennä-
tys oli voimassa vain vii-
kon, kun tieto kiiri rapakon 
taakse ja jenkit teki ennätyk-
sen uusiksi, naurahtaa Nis-
kasaari.

Taivalkosken moottori-
kerho toimii hyvässä yhteis-
työssä muiden kentän käyt-
täjien kanssa. 

-Tämän eteen on kovas-
ti tehty töitä, ja yhteistyö tu-
lee jatkumaan tulevaisuu-
dessakin.

Ikänsä moottoriurhei-
lua ja drag racea harrasta-
neena Niskasaari tietää mis-
tä puhuu. Hänet palkittiin 
muun muassa Oulun Ame-
rikan Car show’ssa rakenta-
mastaan vm. 1958 Cadilla-
cista, joka oli yksi näyttelyn 

upeimpia autoja. Auto sai 
myös henkilökohtaista tun-
nustusta Special Award -po-
kaalilla.

Tulevana lauantaina ken-
tällä järjestetään No speed 
limit -tapahtuma, jossa mi-
tataan autojen ja moottori-
pyörien huippunopeuksia 
1,3 kilometrin ja koko mailin 
eli 1609 metrin matkalta.

Suorituksesta saa no-
peuskortin, johon merka-
taan molemmat nopeudet.

Testaus makaa 35 euroa, 
katsojat pääsevät mukaan 
viidellä eurolla. Portit ava-
taan aamulla kahdeksalta. 
Koko päivä ajetaan, ja saa 
ajaa niin monta lähtöä kuin 
haluaa. Paikalla on myös 
tarjoilua. Nopeimmat vedot 
palkitaan tuttuun tapaan 
hienoilla pokaaleilla.

Taivalkosken moottori-
kerho toivottaa kaikki terve-
tulleiksi tulevana lauantaina 
Pudasjärven lentokentälle 
testaamaan.

-Muistakaa ajaa varovas-
ti liikenteessä, toteaa lopuksi 
Teppo Niskasaari ja toivot-
taa turvallisia kilometrejä 
sekä kaikille hyvää kesää!

Taivalkosken  
Moottorikerho tiedotus

Jokaiselle sopivaa 
kiihdytysajoa lentokentällä

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset
• LVI-myynti, asennus ja huolto
• Maalampöpumput -myynti, 

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Rakennuspeltityöt
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto

• 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

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

NO SPEED LIMIT 
huippunopeusmittauspäivä la 28.5. 

Pudasjärven lentokentällä. 
Tule testaamaan ajopelisi suorituskyky 

huippunopeudessa valvotuissa olosuhteissa. 
Portit avataan 8.00, ajetaan koko päivä. 

Ajajat/testaajat 35 €, katsojat 5 €. Paikalla tarjoilua. 
Kyltitetty Oulu-Kuusamo tieltä. 

Jos kysyttävää, soita Tepolle 045 138 6960.
Katso tulevat tapahtumat www.taivalkoskenmoot-kerho.fi

Oulun Seudun Leader valit-
si livolaisen Anni-Inkeri Tör-
mäsen vuoden paikalliseksi 
kehittäjäksi.

-Tänä vuonna Oulun Seu-
dun Leaderin hallitus päät-
ti valita vuoden paikalli-
seksi kehittäjäksi henkilön, 
joka on tehnyt esimerkilli-
sen pitkään, aktiivisesti ja 
monipuolisesti työtä oman 
kotiseutumme ja toiminta-
alueemme maaseudun par-
haaksi, yhdistyksestä tiedo-
tetaan.

Anni-Inkeri Törmänen 
vuoden paikalliseksi kehittäjäksi

Perusteluissa todetaan, 
että vuoden paikallisena ke-
hittäjänä palkittu Anni-Inke-
ri Törmänen Pudasjärveltä 
on muun muassa ollut pit-
kään kehittämässä Livokas 
ry:n toimintaa. Vuosien saa-
tossa kylätalon toiminta on 
kehittynyt monipuoliseksi 
kylän keskukseksi, jossa on 
toimintaa kaikenikäisille.

Törmänen on myös aut-
tanut ja neuvonut järjes-
tötoimijoita ja alueen yrit-
täjiä oman toimintansa 
kehittämisessä. Hän on toi-
minut edellisellä ohjelma-
kaudella 2007- 2013 Oulun 
Seudun Leaderin (ent. JoM-
Ma ry) hallituksen jäsenenä 
ja puheenjohtajana.

Anni-Inkeri Törmänen pal-
kittiin vuoden paikallisena 
kehittäjänä Oulun Seudun 
Leaderin vuosikokoukses-
sa 25. toukokuuta.

Heinäkuun alussa Puolan-
galla jyrähtää, sillä 8.-9.7. jär-
jestetään seitsemättä kertaa 
Lankafest -tapahtuma. Se on 
kahden edellisen kesän tavoin 
kaksipäiväinen ja tapahtuma-
paikkana on edelleen Puolan-
gan torialue. Metallimusiikin 
konkarit valtaavat kaksi la-
vaa, jotta tapahtumaa riittää 
yleisölle koko festarin ajaksi.

Esiintyjäkaartista löytyy 
Joe Lynn Turner, Mokoma, 
Kilpi, Lazy Bonez, Amberi-

an Dawn, Psychework, Star-
gazery, Antti Railio duo, JP 
Leppäluoto acoustic, Electric 
Deathbeat, Stargate ja Animal 
House.

Tapahtuman kansainväli-
sesti suurin nimi on Joe Lynn 
Turner, joka on soolouran-
sa lisäksi tullut tutuksi legen-
daarisien rokkiyhtyeiden ri-
veistä, kuten Rainbow ja Deep 
Purple. Tämä yhdysvaltalai-
nen laulaja on tehnyt yhteis-
työtä myös muiden kuului-

sien kitaristien, kuten Yngwie 
Malmsteenin, kanssa ja on kir-
joittanut näille laulujakin.

Kotimaisista nimistä tun-
netuin on Mokoma, joka on 
Lappeenrannasta lähtöisin 
oleva suomenkielistä metallia 
esittävä yhtye. Se on saavutta-
nut muun muassa Suomen al-
bumilistan ykkössijan kahdel-
la eri albumillaan. Mokoman 
perusti Marko Annala soolo-
projektinaan jouluna 1996 ja 
nykyisin yhtye on viisihenki-

nen.
Lisäksi esiintyjäkattauk-

sesta löytyy Kilpi, joka on 
turkulainen suomenkielistä 
heavy metallia 1980-luvun ot-
teella soittava yhtye. Yhtyeen 
tutuimpiin kappaleisiin kuu-
luu ”Sielut iskee tulta”, joka 
on taattua yhteislaulumateri-
aalia.

Metalli jyrisee Lankafesteillä

Lankafestin suurin kansain-
välinen kiinnitys esiintyjä-
kaartissa on Joe Lynn Turner. 
Hänet tunnetaan myös Rain-
bow- ja Deep Purple-yhtyeis-
tä. Kuva Steve Janowicz

Kilpi soittaa suomenkielistä 
heavy metalia.

Mokoma on lappeenranta-
lainen metalli-yhtye, jota 

luotsaa Marko Annala.
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Kesän aikana Syötteellä 
tapahtuu taas kaikenlaista 
kivaa, mutta tapahtumien li-
säksi Syötateen kaunis luon-
to tarjoaa mahdollisuuden 
rauhaisaan ja leppoisaan 
oleiluun luonnonhelmassa. 
Alueen hienoja olosuhteita ja 
reitistöjä kannattaa hyödyn-
tää omaksi ja perheen iloksi.

Vuokraa mökki ja nauti 
kansallispuiston ja sen ym-
päristön tarjoamasta upeasta 
luonnosta. Valokuvaajille ja 
luonnontarkkailijoille löytyy 
paljon mielenkiintoista näh-
tävää ja koettavaa. Syötteen 
luontokeskuksesta saat hy-
viä neuvoja ja opastusta alu-
een palveluista ja luonnos-
sa liikkumisesta. Sieltä voi 
myös tiedustella alueen kart-
toja ja kalastuslupia.

Jos tarvitset toimintaa lo-

Tervetuloa Syötteen kesään!
mallesi, niin silloin kannat-
taa kääntyä Syötteen ohjel-
mapalveluyritysten puoleen. 
Heiltä löytyy varmasti kai-
kenlaista kivaa ohjattua te-
kemistä perheille ja ryh-
mille. Mitäpä jos vuokraisit 
fatbiken tai maastopyörän ja 
lähtisit sillä ”kruisailemaan” 
alueen hienoille reiteille. 
Miltäpä kuulostaisi esimer-
kiksi river tubing, vaijeriliu-
ku tai vierailu huskytarhalla.

Frisbeegolfista kiinnos-
tuneilla ja alanharrastajilla 
on nyt mahdollisuus pääs-
tä kiertämään kahta hie-
noa rataa Syötteen kauniissa 
maisemissa. Radat löytyvät 
luontokeskuksen sekä Pik-
ku-Syötteen maastoista. 
Frisbeegolf on mukava laji 
ja tarjoaa hyvän syyn liikkua 
luonnossa.

Naapuripitäjissä on 
myös paljon mielenkiin-
toista koettavaa ja nähtä-
vää mm. monipuolinen 
kulttuuritapahtuma Pääta-
loviikko Taivalkoskella ja 
Ranuan eläinpuisto tarjo-
aa aina hienoja kokemuksia 
eläimistä pitäville. Syötteel-
tä on helppo piipahtaa myös 
Posion Pentik-Mäellä, josta 
löytyy keramiikka-astioita ja 
taide-esineitä. Tehtaanmyy-
mälässä voi tehdä uunituo-
reita löytöjä. 

Hauskaa ja  
leppoisaa kesää kaikille!

Rauno Kurtti
Syötteen  
Matkailuyhdistys

Rauno Kurtti muistuttaa että Syote.fi -sivuilta löytyy aina tuoreinta tietoa alueemme palve-
luista ja tapahtumista. Käykääpä vilkaisemassa!

Pudasjärvellä 
mennään myönteisesti eteenpäin

Tapahtumia Pudasjärvel-
lä on tulevana suvena jäl-
leen kerran varmasti jokai-
seen makuun. Tunnetuimpia 
niistä ovat Kesäpilikin MM-
kisat, Umpihankihiihdon 
MM-kisat, Pudasjärven 
Markkinat, Iijokisoutu, Syö-
tehiihto, Huippukymppi-
juoksukilpailu, Kirkkomu-
siikkiviikko, Kotiseutujuhla, 
Kylä kokkaamaan! -ravinto-
lapäivän tapahtuma, Syys-
markkinat, MP-huippuajot 
-motoristitapahtuma, Puhok-
sen Sikajuhulat, Sarakylän 

vattumarkkinat, Jyrkkäkos-
ken venetsialaiset ja Pohjan-
tähti Games -yleisurheilukil-
pailut. Näiden lisäksi monet 
muut paikalliset ja pienem-
mät tapahtumat liikuttavat 
niin pudasjärveläisiä kuin 
matkailijoitakin. Tarkempaa 
tietoa kesän tapahtumista ja 
muista ajankohtaisista asiois-
ta saa esimerkiksi Pudasjärvi 
tutuksi 2016 esitteestä, joka 
julkaistaan lähiaikoina.

Kaupungin toiminnan nä-
kökulmasta aktiivinen kehit-
täminen ja rakentaminen jat-

kuu edellisvuosien tapaan. 
Ehkä puretaan myös jotakin 
vanhaa kaupunkikuvan siis-
timiseksi. Hirsikampus ote-
taan käyttöön kesän aika-
na siten, että ensimmäisenä 
heinäkuussa uusiin hienoi-
hin tiloihin siirtyy Rimmin-
kankaalla vielä nyt toimi-
va kaupungin keskuskeittiö 
ja koulutyö kampuksella al-
kaa 10.8. Kuntalaiset ja muut 
halukkaat pääsevät tutus-
tumaan Hirsikampukseen 
avoimien ovien päivinä 19. ja 
20. päivänä elokuuta. Viralli-

set vihkiäiset pidetään kam-
puksella 26.8. Samana päi-
vänä vihkiäisten jälkeen on 
illansuussa kirkossa, ja kah-
vitilaisuuden myötä myös 
uudella koululla, merkittävä 
kansallinen kirkkojuhla, kun 
Puolustusvoiman kansallista 
kirkkopäivää juhlitaan histo-
riassaan ensimmäistä kertaa 
Pudasjärvellä. Kirkkojuhlaa 
vietetään ajankohtana, jolloin 
tulee kuluneeksi 75 vuotta 
erityisesti pudasjärvisiä per-
heitä koetelleista Kiestingin 
taisteluista. Yli 40 pudasjär-

vistä miestä kaatui elokuun 
alussa 1941 Kiestingissä.

Hirsikampuksen käyt-
töönottoon liittyen meneil-
lään olevat tietyöt sillan ja 
tieliittymien osalta näkyvät 
heinäkuulle asti kaupunki-
kuvassa ja valitettavasti ai-
heuttavat hieman hidasteita 
ja muutoksia normaaleihin 
liikennejärjestelyihin. Te-
konurmikentän rakentami-
nen ja jääkaukalon siirtämi-
nen Suojalinnan alueella on 
tarkoitus toteuttaa kesän ja 
syksyn aikana. Ikäihmisil-

le tarkoitettu tuetun palve-
luasumisen hirsirakentei-
nen yksikkö, tässä vaiheessa 
työnimellä Hirsikartano, val-
mistuu ajallaan ja otetaan 
käyttöön vuoden vaihtees-
sa. Monta muuta pienempää 
hanketta ja kehittämiskoh-
detta on myös listalla, joiden 
myötä Pudasjärvellä men-
nään myönteisesti eteenpäin 
myös tulevana suvena.

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
Kuvat Juha Nyman.

Uuden hirsikampuksen viralliset vihkiäiset pidetään 26.8.
Hirsikampukselle tuleva uusi keskuskeittiö aloittaa toimin-
tansa 10.8., samaan aikaan kuin koulutyö.

Hirsikampus on jo monelta osin enää viimeistelyä vailla. 
Konkreettisesti paikalle pääsee tutustumaan avoimien ovi-
en päivänä 19. ja 20. elokuuta.

Metalli jyrisee Lankafesteillä
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Lähiruuan käyttö on ollut 
kasvussa jo pidemmän ai-
kaa. Kuluttajat ovat yhä 
kiinnostuneempia laaduk-
kaasta ruoasta, jonka alku-
perän he tuntevat. Lähi-
ruoalla on kuitenkin myös 
muita potentiaalisia mark-
kinoita kuin yksityisten ku-
luttajien ruokapöytä. Julki-
set keskuskeittiöt tuottavat 
ruokaa sadoille paikkakun-
talaisille esimerkiksi koulu- 
ja vanhustenpalvelujen ate-
rioissa.

Lähiruoan käytön edis-

tämiseksi Pudasjärvi osal-
listuu Sodankylän kans-
sa yhteiseen lähiruoan 
käytön edistämishankkee-
seen. Hankkeessa kehitetään 
keskuskeittiön roolia yhtenä 
aktiivisena paikallisruuan 
tuotannon edistäjänä. Lisäk-
si siinä paneudutaan resep-
tiikkaan sekä tehdään tuote- 
ja tuotantokokeiluja.

Pudasjärvellä potentiaa-
lisia lähiruuan raaka-aineita 
ovat erilaiset lihat; lammas, 
nauta ja poro. Leipomo-
tuotteet, monenlaiset mar-

jat sekä muut luonnontuot-
teet. Tavoitteena on, että 
lähiruoan kasvava kysyn-
tä kannustaa myös tuottajia 
tarjoamaan uusia lähiruoka-
tuotteita kasvavalle asiakas-
kunnalle. 

Osallistava 
budjetointi
Pudasjärvi on maantieteelli-
sesti laaja-alue, jossa kylien 
toimintaa on tuettu useam-
man vuoden ajan kaupun-
gin kehittämis- ja toiminta-
tuilla. Näiden tukien lisäksi 

halutaan edes auttaa entis-
tä monipuolisempien hyvin-
vointipalvelujen syntymis-
tä kylille. Paikalliset kylien 
toimijat ja asukkaat ovat 
parhaita asiantuntijoita sii-
tä, minkälaisia yksilöllisiä ja 
tarpeisiin pohjautuvia pal-
veluja tarvitaan. Osallistava 
budjetointi antaa mahdolli-
suuden tuottaa näitä palve-
luja asiakaslähtöisesti ja luo 
uusia mahdollisuuksia hy-
vinvoinnin syntymiselle.

Käytännössä osallista-
va budjetointi tarkoittaa siis 

sitä, että toimijoille annetaan 
mahdollisuus suunnitella ja 
kehittää palveluita, joita he 
tuottavat paikallisesti yhdis-
tyksen tai järjestön kautta. 
Palvelun suunnittelun jäl-
keen kaupunki voi tehdä yh-
teistyösopimuksen toimijan 
kanssa. Palvelua kokeillaan 
ja toiminnan onnistuessa sii-
tä voidaan tehdä pidempi ai-
kainen sopimus ja sille vara-
taan määräraha kaupungin 
budjetista. 

Myös toimijoiden omat 
vahvuudet pääsevät näissä 

yhteistyösopimuksissa esiin. 
Mikäpä olisi parempi toi-
mija liikuntahallin valvojan 
työn järjestämiseen kuin ur-
heiluseura, joka tuntee toi-
mintaympäristön sekä toi-
mijoiden tarpeet. 

Osallistavasta budjetoin-
nista on järjestetty koulutuk-
sia sekä kuntapäättäjille että 
kuntalaisille. Osallistavan 
budjetoinnin mallin asian-
tuntijat löytyvät kehittämis-
toimesta, Laavu-hankkeesta. 

Pudasjärven kaupungin Kehittämistoimen kuulumiset:

Maukas lähiruoka matkaa kohti koululaisten ruokapöytiä

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla 
Pudasjärven osahankkeessa kehitetään monikielisen oh-
jauksen ja neuvonnan etäpalvelu koko Pohjois-Pohjan-
maalle. Etäpalvelu toteutetaan video välityksenä tai puhe-
limitse sekä hyödetään jo olemassa yhteispalvelupisteen 
verkostoa. Tällä varmistetaan, että maaseudulla asuvat 
maahanmuuttajat saavat tasalaatuista ja yhdenmukaista 
palvelua. Hyvä neuvonta auttaa maahanmuuttajaa ym-
märtämään paremmin suomalaista yhteiskuntaa ja siten 
kotoutumaan nopeammin. 

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston hanke (ESR), Ou-
lun ja Pudasjärven kaupunkien yhteishanke ja sen toimin-
ta-aika on 2016-2018. Projektikoordinaattorina on Mar-
guerite Guibert, jonka tavoittaa numerosta 050 463 8103.

Pudasjärvellä meneillään olevia hankkeita
Laavu
Laavu-hankkeessa luodaan ja kokeillaan uudenlaisia tapo-
ja, joilla parannetaan pitkään työttömänä olleiden työnhaki-
joiden pääsyä työelämään ja tuetaan heidän arjen hallintaa. 
Hankkeessa kehitellään yhdistysten, yritysten ja kaupun-
gin välille toimintamalli, jolla työllistyminen taataan jatkos-
sakin. Laavussa on nyt asiakkaina noin 80 pudasjärveläistä 
työtä etsivää. Heistä yli puolelle on löydetty työtä tai muita 
toimintoja. Mukaan Laavuun pääsee ottamalla suoraan yh-
teyttä hankkeen työntekijöihin tai TE-toimiston kautta.

Laavu on ESR-hanke, jonka rahoittajana toimivat Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pudasjärven kaupunki (hal-
linnoija). Hankkeen toiminta-aika on 2017 vuoden loppuun. 
Projektipäällikkönä on Tiina Tauriainen 

p. 040 826 6627 ja projektikoordinaattorina Aili Jussila p. 
050 430 2198.

Moderni hirsikaupunki
Moderni hirsikaupunki edistää hirsirakentamista ja tekee 
Pudasjärveä tunnetuksi maailman hirsipääkaupunkina. 
Tätä tehdään esimerkiksi järjestämällä vierailuja uusiin ja 
perinteisiin hirsikohteisiin sekä julkisen hirsirakentamisen 
seminaareja. Monipuoliseen viestintään kuuluvat esimer-
kiksi toukokuun aikana aloittavat Facebook-sivut, ja en-
simmäisen blogiteksti on julkaistu kaupungin sivuilla.

Hanke on samannimisen Oulun yliopiston osahanke, 
ja hankkeen rahoituksesta pääosa tulee Euroopan alueke-
hitysrahastolta. Hankkeen toiminta-aika on vuoden 2018 
loppuun. Projektipäällikkönä toimii Aila Ryhänen, puh. 
040 621 3140. 

Näiden lisäksi Pudasjärvi kuuluu useiden maakunnal-
listen hankkeiden alueisiin. Näiden hankkeiden toimen-
piteitä sitoutetaan Pudasjärvelle kentältä lähtevien tarpei-
den mukaisesti.

Tuomi-Tuulia Ervasti

Puutarhan kesäsesonki 
alkoi Puutarhapäivästä

Kesä tulee kovaa vauhtia ja 
varmat merkit siitä näky-
vät Pudasjärven Puutarhalla 
kun sesongin sutina kiihtyy 
kesää kohden. Puutarhapäi-
vää vietettiin tuttuun tyyliin, 
tällä kertaa viikonloppu-
na 20.–22.5. Yrittäjä Markus 
Urmala kertoo, että Puutar-

hapäiviä on vietetty jo usei-
ta kertoja kesän kynnyksel-
lä, varmaankin lähemmäs 
kymmenen kertaa.

Joka päivä paikalla oli 
myös Sanna Päiväniemi, 
joka tarjosi neuvontaa pi-
hasuunnitteluun ja -raken-
tamiseen. Perjantaina vie-

railijoille oli mahdollisuus 
askarrella Hilkka Anttilan 
kanssa puutarhakoriste sam-
malesta ja katiskaverkosta, 
ja kylläpä hienoja koristeita 
syntyikin. Lauantaina Puu-
tarha tarjosi kävijöille muu-
rinpohjalättyjä kahvin kera.

Markus Urmalan mu-

kaan kävijöitä oli paikallis-
ten lisäksi Posiolta, Ranu-
alta, Kuusamosta, Oulusta 
ja Taivalkoskelta. Puutarha 
mainostaa palveluitaan laa-
jasti, jotta kävijöitä löytäisi 
paikalle laajalta alueelta.

- Kevät on lähtenyt mu-
kavasti käyntiin, hyvä kun 

on normaali kevät eikä ole 
satanut paksusti lunta, Ur-
mala tuumaa.

Yrittäjäpariskunta Mar-
kus ja Sirpa Urmala perusti-
vat Pudasjärven Puutarhan 
huhtikuussa 1993. Yrittäjyys 
on ikään kuin sukuvika Mar-
kukselle, sillä hänen velipo-

jat ja isä ovat puutarhayrit-
täjinä Kiimingissä. Nykyisin 
yritys työllistää pariskunnan 
lisäksi viisi aikuista työnte-
kijää sekä kesällä useita nuo-
ria koululaisia. 

Tervetuloa tutustumaan Pudasjärven Puutarhan kesän kukkaloistoon.
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Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja 
pituus (todistajien 2 kpl nimet mukaan), 
pyyntipaikka, pyyntitapa ja mielellään 
kuva mukaan (ei pakollinen).
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Sarjat:
1. 0-10v
2. 10-16v

Tiedot kaloista osoitteeseen: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, 
Jussi Timonen-Nissi Jalastie 13, 96460 Rovaniemi 
tai sähköpostilla: jussi.timonen-nissi@polkky.fi

Lisätietoja numerosta 
0400 122 696 Jussi Timonen-Nissi

Kesä lähestyy ja lasten 
kalakilpailu myös.  

Pudasjärven kylän osakaskunta 
järjestää taas kisan.

kalakilpailun
Kilpailuaika:  1.6.-31.8.2016
Kalalaji:  vapaa
Pyyntilaji:  vapaa, ainoastaan osakaskunnan 
vesialueelta pyydettynä.

Sarjojen voittajille 
50 € lahjakortti ja 
nuorille jokaiselle 

”jotain”.

KAUPPISPOJAT OY
Pertti ja Juha

Tarkemmat ajat voi tiedustella puh. 0400-298 895

KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄ AUTOSTA 
PALVELUA KOTINURKILLE!

MA ja TO Livo – Pärjänsuo – Suvannonkylä – Metsälä

TI Rojola – Valkinperä – Haisuvaara – Pintamo –  
Yli-Kurki – Parviainen – Pintamo – Iinattijärvi

KE Kurenalus Vanhustentalo – Taipaleen harju – 
Kongasjärvi – Ruottisenharju – Jaalanka – Paukkeri 
– Pelttari – Jonku – Hirvaskoski – Poijula

PE Rojola – Valkinperä – Haisuvaara – Pintamo –  
Yli-Kurki – Ala-Kurki – Iinattijärvi

LA Kurenalus Vanhustentalo – Kongasjärvi – 
Marikaisperä – Ruottisenharju – Länsiranta – 
Jaalanka – Paukkeri – Jonku – Hirvaskoski – Poijula

Kalastajalle on paljon  
mistä valita

Pudasjärvellä on poikkeuk-
sellisen paljon vesistöjä, jo-
kia, järviä ja lampia, joiden 
ansiosta alue onkin kalas-
tuksen harrastajille moni-
puolista seutua. Eri kalas-
tusmuotojen ystäville on 
onneksi paljon paikkoja mis-
tä valita. Jo kalaretken suun-
nitteluvaiheessa kannattaa 
selvittää, mitä kalastuslupia 
tarvitaan vai tarvitaanko ol-
lenkaan. Luvat kätevästi ver-
kosta verkkokauppa.eralu-
vat.fi

Ajankohtaisia tietoja ka-
lastusluvista, kalastusmah-
dollisuuksista ja alueen pal-
veluista löydät esimerkiksi 
internetistä www.iijoki.fi.

Joki- ja järvikalastus
Pudasjärven alueelle on lu-
kuisia uistin- ja perhoka-
lastukseen soveltuvia joki-
kalastuskohteita. Hyvistä 
jokikalastuspaikoista voi 
mainita muun muassa alu-
een suurimman joen, Iijoen 
sekä pienemmät, Pärjän-, Li-
vojoen- ja Korvuan- Korpijo-
ki-alueen. Koski- ja virtave-
sikohteita näissä riittää.

Useat kohteet ovat hel-
posti saavutettavissa ja mo-
nien jokien rannoilta löytyy 
myös avotulenteko- ja laavu-
paikkoja. Paikasta riippuen, 
tavallisimpia jokikalastajan 
saaliskaloja ovat harjus, tai-
men, hauki, ahven ja joissa-

kin paikoissa myös kirjolohi.
Jokikalastajan tulee 

muistaa, että Pudasjärvellä 
useimmat joet ovat lohi- ja 
siikapitoisia vesistöjä, jois-
sa koski- ja virtavesialueilla 
mato-onginta on kiellettyä. 
Lisäksi vapakalastajan tulee 
hankkia vesialueen haltijan 
viehekalastuslupa.

Järvi- ja lampivesistöjä on 
alueellamme paljon ja ne so-
veltuvat viehekalastuksen 
ohella hyvin mato-onkijan 
retkikohteeksi. Pienempiä 
järvi- ja lampivesistöjä on-
kin jo niin paljon, että niitä 
listattaessa loppuisi kynäs-
tä muste. Retkeilyn ystäville 
esimerkiksi Syötteen alueel-
ta löytyy ulkoilureittejä, joi-
den varrella on pieniä järvi- 
tai lampivesistöjä vaikkapa 
ahvenien narraamiseen.

Helposti saavutettavia 
suurempia järvikalastus-
kohteita alueellamme ovat 
muun muassa Pudasjärvi, 
Jongunjärvi ja Jaurakkajär-
vi. Alueemme parhaimpiin 
kuuluvana kuhavesistönä 
kannattaa mainita Jaurakka-
järvi.

Syötteelle kalaan
Syöte on kalastuksellisesti 
mukava paikka, sillä alueel-
la on niin järviä lampia kuin 
koskeksi paikoittain kuohu-
via jokiakin.

- Voisi sanoa, että rannal-

ta kalastaminen onnistuu 
sen kaikissa muodoissa. Per-
hokalastajalle harjuksia ja 
taimenia on tarjolla esimer-
kiksi Iijoesta, joka on yksi 
Suomen parhaimpia harjus-
vesiä. Uistelu sekä perin-
teinen onkiminen tuottavat 
myös hyvin saalista Syötteen 
vesistä, kertoo Syötteen Erä-

palveluiden Janne Määttä.
Erityisesti Syötteen kan-

sallispuistoa halkova Pär-
jänjoki on tunnettu kala-
varmuudestaan. Parhaat 
kalapaikat löytyvät tietys-
ti paikallisen oppaan avulla. 
Kalastusretkiä ja -opastusta 
tarjoavat alueen ohjelmapal-
veluyritykset. Kauppatie 4, Pudasjärvi

puh. (08) 823 350 gsm. 0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Onnittelumme uusille
ylioppilaille ja ammattiin 

valmistuville!
Palvelemme

ma-to 30.5.-2.6. klo 9-17, pe 3.6. klo 8-21, 
la 4.6.klo 7-15, su 5.6. kukkakaappi klo 10-21

Kesäinen tapahtumatuulahdus: 
Kotiseutupäivät

Pudasjärven Kotiseutupäi-
vät järjestetään 17.-24.7. 
Viikkoon kuuluu paljon oh-
jelmaa kuten Perinnepäivä 
Rytivaarassa, Musiikkihet-
ki kirjastolla, elokuvia Poh-
jantähdessä ja Kasviretki ko-
tiseutumuseon pihapiirissä.

Leikkipajassa muistel-
laan miten aikoinaan on lei-
kitty ja lisäksi kotiseutumu-
seolla on nähtävissä useita 
eri työnäytöksiä ja työpajo-
ja. Pudasjärven torilla järjes-
tetään yhteislaulua Suopun-
ki-yhtyeen johdolla. Lisäksi 
nähdään odotettu Satumaa-
harmonikkakonsertti. Perin-
teiseen tyyliin on myös ko-
tiseutumuseon avoimet ovet 
sekä juhlallisuuksia kirkos-
sa ja museon pihalla. Tar-
kemmat ohjelmatiedot hei-
näkuussa paikallislehdissä.

Yhteistyössä ovat Syöt-
teen luontokeskus, Sara-
kylän kyläyhdistys, Pu-
dasjärven seurakunta, 
Taipaleenharjun kyläseu-
ra, Suopunki yhtye, Movie 
Company Alatalo, Veikko Tunnelmaa viime vuoden Kotiseutujuhlasta.

Ahvenainen ja Pudasjärven 
kaupunki/kirjasto, kulttuu-
ripalvelut ja kotiseutumu-
seo.
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Tanssipaikoilla vilkasta toimintaa kesäaikana
Pudasjärvellä on useita toimivia tanssipaikkoja, ja niissä järjestetään orkestereiden tahdittamia tansseja 
monet kerrat kesän aikana. Tässä kirjoitettu esittelykierros lehti-ilmoitusten ohella antaa menovinkkejä 

kesätanssipaikkoja etsiville ja tanssimista harrastaville. Lähes jokaisena viikonloppuna pidetään tanssit 
jossakin päin pitäjää. Tanssiminen on tehokasta liikuntaa ja sosiaalisesti merkittävä kanssakäymisen muoto.

Hampushallin korjaushanke  
odottaa rahoitusta
Toissa talvena romahtaneen Hampushallin katto on tarkoi-
tus korjata, jos Iinattijärven nuorisoseura saa Liederin myön-
tämän rahoituksen. Remontissa tanssisali menee sihteeri 
Vesa Ojalan mukaan kokonaan uusiksi. Kanttiinin puoli säi-
lyy osittain ennallaan. 

Ojala arvelee korjaustöissä menevän niin paljon aikaa, et-
tei halli ehdi valmistua tulevan kesän aikana. Seuraavat ke-
sätanssit siirtynevät ainakin kesään 2017. 

Hetepirtillä perinteiset heinäkuun sikajuhlat
Hetekylän nuorisoseuran tärkein kesäjuhla: perinteinen si-
kajuhla, ajoittuu heinäkuun puolen välin paikkeille. Piha-
alueella tarjoillaan grilliherkkuja ja tanssisalin puolella saa 
hytkyttää tanssijalkaansa Sarmas-yhtyeen tahtiin.

- Hetepirtin sikatansseissa on väkeä yleensä noin 150 hen-
kilön verran. Tansseja on vuosittain pidetty kolme tai nel-
jä kertaa vuodessa. Ensimmäiset tanssit pidettiin jo pääsi-
äisen aikaan. Lisäksi järjestetään kirpputoripäiviä ja muita 
kylän yhteisiä tapahtumia, puheenjohtaja Markku IInattinie-
mi mainitsee.

Nuorisoseuran Iinattiniemi kertoo Hetepirtillä olleen ves-
saremontin haitanneen alkuvuoden tapahtumien järjestä-
mistä. 60-luvulla tehdyn tanssitalon salinpuoli on rakennettu 
myöhemmin. Hetepirtti on kylätapahtumien pitopaikkana 
tullut tutuksi niin lomalaisille, mökkiläisille kuin kyläläisille. 
Siellä pitävät eri yhdistykset kokouksiaan ja tapahtumiaan. 

Iijoen tanssijat Koskenhovilla ja Suojalinnalla
Pudasjärven Nuorisoseura ry:n alaisuuteen perustettiin tänä 
keväänä tanssitoimikunta, jonka nimeksi lukuisista hyvis-
tä nimiehdotuksista valikoitui Iijoen Tanssijat eli IiTat. Iijo-
en Tanssijoissa toimii aktiivinen joukko pudasjärveläisiä ja 
myös ulkopaikkakuntalaisia tanssin harrastajia. Toimikun-
nan tehtävänä on vireyttää jo entisestäänkin vireää tanssitoi-
mintaa Pudasjärvellä ja järjestää muiden tanssitoimijoiden 
täydentäviä tanssitapahtumia.

Lavatanssin ABC -alkeiskurssitoiminta polkaistiin käyn-
tiin Suojalinnalla. Kurssi kokoontuu keskiviikkoisin touko-
kesäkuussa. Ensimmäisellä kerralla oli valssi sitten foksi, 1.6. 
on humppa, 8.6. tango ja viimeisellä kerralla 15.6. kerrataan 
jo opittuja taitoja.

Kuntotanssit ovat pyörineet Koskenhovilla maanantaisin, 
jatkuvat 6.6. saakka ja jatketaan elo-syyskuussa aina kansa-
laisopiston tanssikurssitoiminnan käynnistymiseen saakka.

Tanssimatka järjestetään tiistaina 7.6. Pyhäsalmen suurla-
van naistentansseihin, joissa tahdit takaa Pekkaniskan Pojat. 
Suunnitteilla on myös syyskuussa tanssimatka Käylän Kor-
pihovin ruskatansseihin ja mahdollisesti heinä-elokuussakin 
järjestyy tanssimatka jonnekin lähiseudun tanssilavalle.

Suojalinnalla Iijoen Tanssijat järjestävät tanssit torstaina 
16.6. Tansseissa esiintyy Kanarian Mikki. Myös ensi talvena 
helmikuussa KurenTanssi-tapahtuman järjestämiseen Iijoen 
Tanssijat osallistuvat yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Livokas ry:n 90 v juhlat
Livolla on pitkät perinteet yhdistystoiminnassa. Heinäkuun 
23. juhlitaan Livokas ry:n, aikaisemmalta nimeltään Livon 
maamiesseuran, 90-vuotisjuhlaa. Samana päivänä järjeste-
tään jo vuosikymmenten perinteen omaava lentopallon ky-
läsarja.

Seura on pitänyt hyvää huolta 1953 rakennetusta maa-
mies- ja nuorisoseuran talosta Ruostehovista, jonka entisöi-
minen ja kunnostaminen ovat olleet kyläläisten sydämellä 
vuosien ajan, viiteen otteeseen.

- Olemme uusineet katon, entisöineet ikkunat ja ovet sekä 
ulkovuorauksen. Tulevana kesänä on tarkoitus tehdä sisäti-
lojen osaremonttia. Ruostehovia voidaan käyttää talvellakin, 
sillä olemme muurauttaneet taloon kolme pönttöuunia ja yh-
den leivinuunin, rahastonhoitaja Minna Perttu kertoo.

Ruostehovista muovataan Livon alueelle juhlataloa, jos-
sa voi viettää monipuoliset juhlat yleisten kylätapahtumi-
en lisäksi. Kunnostustöihin on saatu Suomen Kotiseutuliiton 
avustuksia ja lisäksi talkoita on paiskittu ahkerasti.

Möykkälän sikajuhlille satoja kävijöitä
Perinteiset Möykkälän sikajuhlat pidetään heinäkuun puo-
len välin paikkeilla entiseen malliin. Pihalla on olutteltta 
sekä karaokelava. Sianlihaa myydään annoksina, joka on ol-
lutkin erittäin kysyttyä.

- Tapahtuma kerää sadoittain väkeä Puhoskylällä, jossa 
kesäisin mökkeilee satamäärin lomalaisia. Viime kesän kävi-
jämäärä oli yli 500 ja tänä vuonna on tarkoitus pistää parem-
maksi, kertoo kyläseuran sihteeri Liisa Hyttinen.

Musiikista vastaa Hannu Hautaniemi orkestereineen. Li-
säksi tapahtumalla on sosiaalinen puoli: moni tulee tapaa-
maan tuttuja, sukulaisia ja entisiä koulukavereita. Moni on 
löytänyt Möykkälän tansseista elämänkumppaninsa.

Hiljaisten vuosien jälkeen Möykkälää on tarkoitus ryhtyä 
joiltakin osin kunnostamaan, jos rahoitus järjestyy. Möyk-
kälä on Puhoskylän kylätoiminnan keskus, jossa on myös 
kokouksia, kerhoja ja tapahtumia. Kesäkuussa on kahdet 
tanssit, sekä perinteiset Juhannustanssit. Tapahtumista tar-
kemmin Facebookissa ja lehdissä.

Pintamon kyläseuran taloa korjataan
Pintamon kyläseuran puheenjohtaja Sauli Juurikka kertoo, 
että Pintamon kylätalolla kesäaikaan pidetyt tanssit ovat 
yleensä olleet varttuneemman väen suosiossa. Tanssilippuja 
on myyty noin 150 lippua ja tanssijat ovat saaneet tanssia or-
kesterin tahdissa - samalla tyylillä jatketaan.

- Eletään toivossa, että saamme kylätalon heinäkuuhun 
mennessä tanssikuntoon. Kyläseuran tapahtumakalenteri on 
remontin vuoksi toistaiseksi auki. 60-luvun alussa rakennet-
tua taloa on remontoitu maaliskuun alkupuolelta asti. Tal-
kootunteja on kertynyt reilut tuhat toukokuun puoliväliin 
mennessä. Olemme omalla riskillä aloittaneet remontin te-
kemisen, sillä Leaderin rahoituskuvio on vielä avoin. Päätös 
tullee vasta toukokuun viimeisellä viikolla, Juurikka kertoo.

Remontista huolimatta heinäkuussa pidetään perinteinen 
kylätapahtuma. Noin 150 henkeä arvioidaan saapuvaksi ta-
paamaan tuttaviaan.

- Suunnitelmissa on tehdä kylätalosta kylätapahtumien 
keskus, johon laitetaan laajakaistayhteydetkin. Toimintakes-
kuksessa voivat jatkossa kokoontua kaikki vauvasta vaariin, 
puheenjohtaja sanoo.

Sarapirtillä tanssitaan ahkerasti lauantaisin
Sarakylän nuorisoseuran omistamalla Sarapirtillä pidetään 
kesä- ja elokuussa lauantaisin tansseja melkein joka viikon-
loppuna. Tämän suven suosituimmat kesätanssit ajoittuvat 
juhannukseen ja vattumarkkinoiden aikaan. Tuolloin odote-
taan väen ryntäystä uudistuneelle Sarapirtille.

- Kesätansseissa soittavat nimekkäät orkesterit, joten ke-
sätansseihin kannattaa tulla naapuripitäjien puoleltakin. 
Meininki on mukava, sillä väkeä saapuu usein Posiolta, Ra-
nualta ja Taivalkoskeltakin, johtokunnan aktiivijäsen Pirkko 
Kortesalmi selvittää.

Aktiivijäsenien ansiosta viime kesänä seuratoiminta al-
koi kukoistaa monen vuoden hiljaiselon jälkeen. Talon katto 
on korjattu, sisävessat ja ulkoportaat uusittu. Remonttia teh-
dään edelleen kahvilan ja keittiön puolella. 

Tilojen kohentumisen myötä tanssien pitäminen on mah-
dollista. Kortesalmi kiittelee nuorisoseuran aktiiveja!

Siuruan Työväentalolla pitkä tanssiperinne 
Siurualla eli Pudasjärven luoteiskulmassa Siuruan Työväen-
talo on ollut jo pitkään suosittu tanssipaikka. Sen nimi on 
jo vuosikymmeniä vääntynyt kansan suussa Moskovaksi. 
Vuonna 1957 rakennettua taloa on myös vuosien saatossa re-
montoitu useaan otteeseen, ja nyt äskettäin hiotulla tanssilat-
tialla kelpaa pyörähdellä. 

Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Jari Uitto kerto, että 
talolla on vuodessa 8-10 tanssit ja tilat ovat vuokrattavissa 
kokouksia, ym tilaisuuksia varten. Tämän kevään aikana 
saatu kiinteistöön yhteistyössä Kairankuidun kanssa langa-
ton laajakaista, joka on tarkoitettu kaikkien käyttöön ja on 
maksuton.

Kesänaikana tanssitaan mm. juhannuspäivänä 25.6. Han-
nu Viitalan ja Sari Turpeisen tahtiin, heinäkuussa on kahdet 
tanssit, jonka jälkeen tanssitaan kerran elokuussa, marras-
kuussa ja joulukuussa joulupäivänä. 

Tönöllä tavataan heinäkuussa
Yli-Kollajan nuorisoseuran tanssitalolla Tönöllä on kesäisin 
tanssittu vuosikymmenien ajan. Niin tehdään tänäkin kesä-
nä. Tanssit on ruukattu järjestää orkesterin tahdittamana.

- Nuorisoseuralla on ollut tapana pitää kahdet tanssit ke-
säaikaan, pääsääntöisesti heinäkuussa. Tuolloin kylällä on 
vakioväen lisäksi mökkiläisiä ja lomalaisia, kertoi nuoriso-
seuran sihteeri/rahastonhoitaja Aira Puurunen.

Yli-Kollajan kylä on aikojen saatossa käynyt hiljaiseksi ja 
vakituisten asukkaiden määrä on pienentynyt. Nuoret ovat 
muuttaneet työn perässä muualle.

- Osa muualla asuvista alkuperäisistä kyläläisistä palaile-
vat perheineen juurilleen kesälomillaan ja jotkut omille ke-
sämökeilleen. Tönöllä tavataan tuttuja ja sukulaisia. Tanssi-
iltoina siellä pyörähtelee orkesterin tahdissa 60-70 henkilön 
verran väkeä, kertoo oululaistunut Aira Puurunen, jolla on 
tapana viettää lomiaan Yli-Kollajan mökillään.

Rauni Räisänen
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Kesällä tapahtuu  
Pudasjärven yrityksissä 

Kesälomalaisten ei tarvitse ihmetellä mille alkaisi, 
sillä Pudasjärven tapahtumien lisäksi myös yrityksissä, yhdistyksissä ja julkisella sektorillakin on kesätoimintaa.

Tässä muutamia esimerkkejä:

Kurenkosken kesätoiminta 
Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa suunnataan kesään myön-
teisellä mielellä ja yhteistyössä Jyrkkäkosken huvikeskuksen 
kanssa. Kurenkosken kesäkausi alkaa koulujenpäättäjäisvii-
konloppuna, jolloin lauantaina 4.6. viihdyttämässä on BAB-
LO. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä esiintyy huippuartis-
ti Stig ja elokuussa lauteet täyttää 90-luvun huippupoppari 
Pandora.

- Karaoket pyörivät myös tuttuun tapaan. Joitakin esityk-
siä saattaa tulla lisää, mutta pyrimme siihen, että iltamenot ei 
menisi päällekkäin Jyrkkäkosken kanssa. Kurenkoskessa on 
sitten hyvä käydä ottamassa vauhtia Jyrkkäkosken menoihin 
ja tänne voi tulla myös jatkamaan iltaa. Yhteistyötä kannat-
taa tehdä, niin molemmat pärjätään, kertoo Marko Koivula.

Jyrkkäkosken kesän vetonaula on Matti Airaksisen isän-
nöimät ysäribileet, joihin on myyty jo yli tuhat lippua. Myös 
Kurenkoskessa panostetaan tapahtumailtaan varmistamalla 
henkilökunnan riittävyys väkimassojen tarpeisiin. JK

Eskolan Lomamajat  
sijaitsevat luonnon sylissä
Jaurakkajärvellä sijaitseva Arja ja Vesa Tervosen yritys Esko-
lan Lomamajat tarjoaa ympärivuotista mökkimajoitusta kol-
messa mökissä ja kesämajoitusta yhdessä. Mökit ovat siistejä 
ja hyvin varusteltuja. Mökkien kysyntä on Tervosten mu-
kaan vilkasta, sillä ne sijaitsevat hyvien marjastusmahdolli-
suuksien, kalavesien ja metsästysmaiden tuntumassa. 

Mökkien sijainti on kaikin puolin suosiollinen matkaili-
joille. Yhtä lukuun ottamatta mökit sijaitsevat Puolangantien 
tuntumassa. Hirsimökit tarjoavat upeat puitteet luontolo-
malle. Erämaaloman kruunaa Pakopirtti, joka sijaitsee erä-
maalammen rannalla, rauhallisella paikalla, rantasauna te-
rasseineen on kokemus aidossa luonnossa. 

Lomalaisilla on käytössään soutuveneet, nuotiopaikat, ul-
kosaunat ja uimarannat. Eräilystä ja vaelluksista pitävät voi-
vat hyödyntää lähistöllä olevaa Kupson Kutsun luontopol-
kua ja UKK-reittiä.  Juhannuksen aikana kaikki mökit ovat 
varattuja, mutta muulloin löytyy vielä vapaita aikoja. Va-
raustilanteen näkee nettimokki.com -sivustolla. 

Syksyllä Tervosten yritystoimintaan on tulossa uutta toi-
mintaa, kun Vesa Tervonen aloittaa veneiden veistämisen 
verstaassaan. Lisätietoja löytyy netistä Eskolan Lomamajat 
Rent a Cottage. RR

Puikkarin kesäaukiolot
Virkistysuimala Puikkari hiljenee kesällä, kun kesähelteet 
houkuttelevat polskijat rannoille. Viime vuonna kesäkuu 
oli yllättävän vilkas viileiden säiden vuoksi. Aini Seppänen 
kertoo, että kesäuimakoulusta löytyy vielä tilaa muutamille 
lapsille. Uimakoulu on tarkoitettu 5-7 -vuotiaille, jotka saa-
vat opetella uinnin alkeita leikin varjolla. Suosituksi ja mu-
kavaksi koettu uimakoulu on hyvä valmistautuminen ranta-
kauteen perheen pienimmille.

1.6. alkaen Puikkari on avoinna maanantaista torstaihin 
kello 12-20, perjantaisin kello 6.15-14 ja viikonloppuisin sul-
jettu. Ennen juhannusta Puikkarin työntekijöillä on edes-
sä suuri ponnistus, kun altaat tyhjennetään ja pestään. Sep-
pänen kertoo, että varsinkin neljä metriä syvän ison altaan 
parissa urakka vie monta päivää, vaikka ahkeroitsijoita oli-
si useita.

Puikkari on suljettuna 20.6.-24.7. Tuona aikana uimahal-
liin tehdään vuosihuollot ja henkilökunta pääsee kesälomal-
le. Elokuussa aukioloajat ovat samat kuin kesäkuussakin. JK

Nokipannu etsii yhteistyökumppaneita
Ervastin entisellä koululla toimivan Nokipannun pariskun-
ta on etsimässä yhteistyökumppaneita majoitustoiminnan ja 
muiden oheispalveluiden kehittämiseen.

- Olemme nyt luotsanneet majoitustoiminnan niin sano-
tun kuolemanlaakson yli. Viime vuonna oli ensimmäinen 
voitollinen tulos. Yritys on jo palkittu kaksi kertaa parhaas-
ta asiakaspalautteesta Booking.comin toimesta, sanoo Noki-
pannun yrittäjä Veikko Hyttinen.

Ikä ja terveysongelmat ohjaavat kuitenkin yrittäjän elä-
mää niin, että nyt voisi luovuttaa luottavaisin mielin majoi-
tustoiminnan yhteistyökumppanin hoidettavaksi. 

- Joku voisi tulla keittelemään nokipannukahveja kesä-
matkailijoille, kehittämään Iijoen melonta- ja kalastuspalve-
luita. Muitakin ohjelmapalveluita toki voi kehittää, yrittäjä 
mainitsee.

Hyttisen mukaan tuulipuiston rakentaminen antaa hy-
vän perustan majoitustoimintaan. Työmaan muonituskin on 
oiva mahdollisuus tulevalle kumppanille.

- Olemme kouluttautuneet perhehoitajiksi ja jatkamme 
sitä työtä. Samalla voimme autella ja tukea yhteistyökump-
pania. Olisi mukavaa, jos aikaa löytyisi veistellä pahkaa ja 
elvyttää uudelleen puunsorvausharrastusta, joka on ollut 
tauolla 15 vuotta. Joitakin sorvattuja esineitä on jo nyt nähtä-
vissä Nokipannussa. Haaveena on sorvata tuoreesta puusta 
stetsoni, ainakin itselle, sanoo Veikko Hyttinen. RR

Nuorilla on mahdollisuus opetella golfaamaan 
maksutta
Koillis-Golf 9-reikäinen PAR3 harjoituskenttä sijaitsee Kuu-
samontien varressa osoitteessa Kuusamontie 1466. Se toimii 
täyden palvelun kenttänä viikonloppuisin ajalla 15.5.-28.6. 
ja 3.8.-4.10.2016 ja arkisin itsepalveluperiaatteella. 29.6. -2.8. 
kentän palvelut toimivat joka päivä täydellä palvelulla.

Koillis-Golfin kentällä on erinomaiset harjoittelu- ja peli-
mahdollisuudet leppoisassa ilmapiirissä ja seurassa. 20-vuo-
tiaille ja sitä nuoremmille on tarjolla hyvät mahdollisuudet 
lajin opetteluun, sillä heille golfaaminen on maksutonta.

Koillis-Golf ry jatkaa tiivistä golftoimintaa yhdessä yrittä-
jä Pekka Kinnusen kanssa. Tänä kesänä golftoiminta pyörii 
jo toista kautta kokonaisuudessaan Koillis-Golf ry:n hallus-
sa ja vastuulla. Yrittäjä hoitaa käytännön toiminnan ja seura 
vuokraa kentän käyttökunnossa. 

Kilpailukalenteri julkaistaan muun muassa osoittees-
sa www.koillisgolf.com. Tulevan kesän haasteita on järjes-
tää kilpailut Kuusamon ja Paltamon sekä Iinattijärven seuro-
jen kesken Koillis-Golfilla. Kesäkisa ja Lähipelikisa pyörivät 
koko kesän ajan. Lisäksi kesän kilpailuista lasketaan ran-
king-pisteitä, joiden perusteella lasketaan kesän ranking-si-
joitus. RR

Kurenkoskessa on monipuolista ohjelmatarjontaa. Yksi 
niistä on tietovisa, jota kuvassa vetämässä Marko Koivula.

Rannassa sijaitsevilta mökeiltä avautuu kauniit järvimaise-
mat.

Puikkari on avoinna myös kesäkuussa ja elokuussa.
Marina Vasileva ja Veikko Hyttinen esittelevät Nokipannun 
palvelutarjontaa.

Koillis-Golfin kentällä on erinomaiset harjoittelu- ja peli-
mahdollisuudet. Jyrkkäkosken Camping

Jyrkkäkoski on perinteinen luontoleirintäalue mäntykan-
kaalla Kivarinjoen rannalla noin 5 km Pudasjärven keskus-
tasta Rovaniemen suuntaan. Yrittäjä Katrin Kopa sekä työn-
tekijät Irmeli Lahtinen ja Hans Saarinen suuntaavat kesään 
positiivisilla mielin.

Leirintäalueella laitetaan paikkoja kuntoon kesää var-
ten ja pientä kunnostusta on käynnissä koko ajan. Muuten 
kaikki toimii entiseen tapaan. Kesän töihin valmistaudutaan 
muutaman henkilökunnan jäsenen voimin, ja sesonkiaika 
näyttää tarvitaanko lisää henkilökuntaa.

- Kaikki Pudasjärven kesätapahtumat vaikuttavat suotui-
sasti alueen kävijämääriin. Myös säiden vaikutus on suuri. 
Ja jos on hyvä marjavuosi, esimerkiksi hillavuosi, niin silloin 
hillaturistejakin liikkuu paljon, Irmeli kertoo.

Campingin lisäksi yritys ylläpitää Hirsikunnaan huoneis-
tohotellia ja Pudasjärven Ilmailukeskuksen yhteydessä ole-
vaa majoitusrakennusta Lentäjänmajaa. Lentokenttä itse on 
Euroopan pisin ja levein purjelentokenttä. Kenttä tarjoaa 
monipuoliset mahdollisuudet moottoriaktiviteetteihin ym-
pärivuotisesti: keväästä syksyyn kentällä järjestetään mm. 
kiihdytys- ja ”no speed limit” -tapahtumia ja ajoharjoittelua. 
Lentokentällä on myös vilkasta kurssitoimintaa. Talvisin 
heti pakkasten tultua kevääseen asti lentokentällä raskaan 
kaluston liukkaan kelin ajon koulutustoimintaa ja muun 
muassa arktista ajoneuvotestaustoimintaa. JK 
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pe-la 8.-9.7.2016 
Markkina-arvat 

myynnissä 
Pudasjärveläisissä 

yrityksissä.
Arvan hinta 5 €.

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Toripaikkoja voi tiedustella 
Jaana Mourujärvi 

0400 375 557
pudasjarven@yrittajat.fi

Pääpalkinto  
Timpan Kurkihirren 

hirsinen  
kesäkeittiö,  

arvo 5500 €.      

 

 

   

 

 

 

 

 

  

PUDASJÄRVI - SARAJÄRVI -  
PÄRJÄNSUO - LIVO - PUDASJÄRVI 

 
 M – P  M – P   
 

 7:00 Pudasjärvi          8:55 y 
      | Livo 8:25 
      x Pärjänsuo 8:10 
       x Rytinkisalmi 8:00 
 7:50 Sarajärvi 7:50 
 

y = yhteys Ouluun klo 9:00 lähtevälle vuorolle 
 

 Merkkien  selitykset: 
 

 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 
 

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi          15:00 
     | Terveyskeskus       15:01 
 09:20  Kollajaniemi          15:20 
     09.40 Seiteri 15.40 
 09:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie               T   
 10:15 Syväojantie            16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi              17:10 
 09:15  Sarakylän th. x  
 09:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa x   
 10:00 Liekokylä                16:15      
 10:20 Virtala x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - 
SARAJÄRVI - RUUHENSUO - PUDASJÄRVI 
  
 M – P   M – P  
    

 12:30 y Pudasjärvi 15:00 
 12.55 Livo 14:30 
       x Pärjänsuo     x 
 13.25 Rytinkisalmi 14.00 
 13.35 Sarajärvi     I 
 13.50 Ruuhensuo 13.50 
  
 y = yhteys Oulusta klo 11:00 lähtevältä vuorolta 

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

 nevakivi@nevakivi.fi 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 6.6. - 10.8.2016 
 

ISOSYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 
 M – P M – P  
 

  | Hot. Pikkusyöte    T  
 07:55 Syötekylä  17:00 
 08:00  Luontokeskus        T   
 08:05  Romekievari 16:50 
      |  Hotelli Isosyöte    T  
 08:20  Iinattijärven th 16:35 
 08:30  Poijula 16:25 
 09:00  Pudasjärvi 16:00 
   09:50  Kiiminki               15:05 
 10:15  Oulu 14:40 
  T OYS     | 
 
 

 

           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
 

  AJOREITTI 1 
 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

 09:10 Laiduntie 11:45 
     09:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
 09:17  Pappilantie          11:35 
 09:20 Kauppatie          11:30     
 09:20 Linja-autoasema  11:30 
 09:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
 09:25 Uimahalli  12:30 
     09:35 Rauhalankangas     12:20 
 09:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
 09:45 Helmikoti         12:10    
 09:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

 

SYÖTTEEN LUONTOKESKUS 
Mielenkiintoinen vierailukohde keskellä 
vanhaa metsää!

Hampurilaisia, salaatteja, jäätelöannoksia. 
Lounasta tilauksesta ryhmille. Vapaa pääsy!

Avoinna: 26.6. saakka ti-la klo 10-16
27.6. alkaen ti-su klo 10-16
Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 
0206 39 6550, syote@metsa.fi

           
Facebook: Syötteen kansallispuisto 

www.luontoon.fi/syotteenluontokeskus

Kahvila-Ravintola Tulitauko

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

Palvelemme
Ma 6.6. alkaen avoinna 
joka päivä klo 8-21.

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

Koillismaan Kuntoneva 
kiittää asiakkaita

Pudasjärven Kuntoneva kiittää asiakkaita ja yhteiskumppaneita kuluneista vuosista. Ku-
vassa Jenni Karppinen, Katja Huurinainen ja Reeta-Mari Loukusa. Kuva Pertti Kuusisto

Koillismaan Kuntoneva lo-
pettaa toimintansa Pudas-
järvellä kesäkuussa. Kun-
tosali on viimeisen kerran 
auki torstaina 9.6., hieronta 
ja fysioterapia jatkuvat 28.6. 
saakka. Kuntonevan toimin-
ta jatkuu Taivalkoskella, jos-
sa yrittäjä Katja Huurinai-
nen asuu. Hän kertoo, että 
Pudasjärven toimipisteen lo-
pettamisen taustalla ovat hä-
nen pienet 2,5- ja 4,5 -vuoti-
aat tyttäret. 

- Perhe on tärkeintä. Lap-
set ovat pieniä vain lyhyen 

aikaa.
Kajaanista kotoisin ole-

va Katja muutti rakkauden 
perässä Taivalkoskelle kah-
deksan ja puoli vuotta sitten. 
Yrityksen hän perusti heti 
valmistumisensa jälkeen 
vuonna 2009. Se toimi aluksi 
tarjoten fysioterapia- ja hie-
rontapalveluita ja myöhem-
min mukaan tuli myös kun-
tosali.

- Minulla on 2,5- ja 4-vuo-
tiaat lapset, joten nyt yri-
tysjärjestelyn myötä saan 
enemmän aikaa perheelle. 

Kuntosali avataan syksyllä 
Taivalkoskella kunhan tilat 
löytyvät.

Hän kertoo, että alun pe-
rin kuntosalin piti jatkua Pu-
dasjärvellä uuden yrittä-
jän voimin mutta jatkajaa ei 
löytynytkään. Katja vinkkaa 
yritystoimintaa miettivälle, 
että Pudasjärveltä löytyy ky-
syntää tavallisten ihmisten 
kuntosalille, jonne on muka-
va tulla treenaamaan saman-
henkisten ihmisten kanssa. 
JK
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Liput ennakkoon Tiketistä 20/30€, portilta 25/35€.  www.puolankainfo.fi/lankafest/

ANIMAL HOUSE

ex. Rainbow, Deep Purple

PAPrikAPuolangan kunta
Attendo, Puolangan apteekki, Kultsu, Paljakka, Forum 24, S-market, Puolangan Bussipalvelu, A. Valppu, K-Market Paprika, 

Ravintola Esteri, Puolanka Camping, Pororajan Majoitus, Gasthalla, 888 Radio, Puolangan Taxiasema, Kainuun Herkut, 
Grilli Katiska, Ylä-kainuun Jätehuolto, Putaan Pulla, Axel & Rose, Tuiranpaja, Kimmik, Pohjolan Turvatekniikka, Ärmätti

LIIKO - LIIKUNTAPALVELUT
KESÄ 2016

”Liikuttavan hyvää palvelua!”
üHARTSPORTTI  

- Toiminnallinen harjoittelu kuntoilijoille
  ○ Kesämaanantaisin SPORTTIA ja keskiviikkoisin HARTTIA
  ○ Alkaen ma 6.6. ja ke 8.6. klo 18.00-19.00 Rajamaan rannassa
  ○ 5 €/kerta, 30 €/kesä/ryhmä ja 50 €/HARTSPORTTI

ü BODIBALANSSI  
- Venyttelyä ja palauttelua kaikenkuntoisille

  ○ Kesätorstaisin alkaen 9.6. kello 18.00-19.00  
    Rajamaan rannassa

  ○ 5 €/kerta ja 30 €/kesä

ü	MUKSULIIKUNTAA 0-3 VUOTIAILLE
  ○ Liikuntaa ja aktiviteettia perheen pienimmille yhdessä  

    vanhempien kanssa
  ○ Keskiviikkoisin alkaen 8.6. kello 10.00-11.00  

    Rajamaan rannassa
  ○ Ensimmäinen kerta 2 €, sen jälkeen 4 €/kerta ja 20 €/kesä.

ü	KESÄLENTTIS
  ○ Harrastelentopalloa kesäiltojen iloksi sisällä ja/tai ulkona
  ○ Varaa paikka ja tule pelaamaan

TERVETULOA LIIKKUMAAN!

Ritolantie 6 A 2, 93100 Pudasjärvi, Juho Koivukangas
Puh. 040 825 8638, juho.koivukangas@liiko.net

liiko.net

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-18

Supparin 14500 tuotetta 
takaa kesäherkkujen 

onnistumisen!
Tervetuloa!

Uutta!
Vuokraa traileri palju meiltä juhlahetkiisi!
Varaukset ja tiedustelut: 040 555 3639

Kiireetön kohtaamispaikka torille

Torstaina 26.5. torille il-
mestyi Punainen koppi, 
jonka luukku oli vielä tiu-
kasti kiinni. Kyseessä on 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
uusi info- ja kahvilakoppi. 
Kyläyhdistyksen kesätyön-
tekijä Ulla kertoo, että tästä 
tehdään mukava, kesäinen 
ja kiireetön kohtaamispaik-
ka.

Kopista saa kahvia ja 
pullaa sekä tietoa kau-
pungin palveluista ja ta-
pahtumista. Lisäksi voi 
tilata maksullista kylätalk-
karipalvelua.

- Torikahvilan pöydästä 
ei ole kiire nousta ylös kun 

kahvikuppi tyhjentyy. Sa-
malla voi tunnelmoida ja 
rupatella. Jos samalla tulee 
kysyttävää tai kehityside-
oita koskien tapahtumia tai 
kaupungin palveluita, niin 
infokopin pitäjä vastaa mie-
lellään, Ulla kannustaa.

Kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Kerttu Simu 
kertoo, että kahvion vii-
meistely ja sisustaminen al-
kaa perjantaina ja luukku 
aukeaa yleisölle ensi viikol-
la. Kun syksy saapuu, kop-
pi palaa talviteloille. In-
fokopin järjestelyissä on 
mukana Laavu-hanke.

Kurenalan kyläyhdis-

tys järjestää torille muuta-
kin mukavaa sutinaa pitkin 
kesää. Kesätorin avajaiset 
ovat 9.6., jolloin kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
ja kirkkoherra Rauli Juntti-
la avaavat tapahtuman. Sa-
malla on peräkärrykirppis 
klo 10–15.

Peräkärrykirppikset on 
sovittu seuraavasti: 30.6., 
14.7., 21.7. ja 28.7. kello 10–
15 Jokaiseen kirppispäi-
vään on yhdistetty myös 
yhteislaulutapahtuma klo 
11–12, jota järjestää seura-
kunta tai Suopunki-yhtye. 
Lisäksi eri vaihtelevat yh-
distykset järjestävät lätyn-

paistoa. Kirppispaikkojen 
varaukset ja muut tiedus-
telut voi osoittaa Kerttu Si-
mulle numeroon 040 730 
9481 tai 040 1633 070.

Rimminkankaan koira-
puiston aitaa ollaan uusi-
massa. Kerttu Simu kertoo, 
että koiraihmisten neu-
voja ja toiveita kaivataan 
suuresti. Tilaisuus aidan 
uusimiseksi pidetään kes-
kiviikkona 1.6. Rimminkan-
kaan koirapuistossa, jonne 
toivotaan runsaasti osallis-
tujia, jotta yhdessä voidaan 
tehdä hyvän aita ja toimin-
tamalli. Sydämellisesti ter-
vetuloa, Simu toivottaa.

Kurenalan Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kerttu Simu (keskellä) sanoo, että ilman yhteistyötä tämäkään projekti ei olisi 
mahdollinen. Hän kiittää sydämellisesti Ulla Pohjolaa sekä Juha Huhtelaa.
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KesäTE
EM

ANUMERO 2016

PUDASJÄRVEN
KESÄSSÄ TAPAHTUU

Jyrkkäkosken huvikeskuksen kesä

Parhaan lomasesongin Pu-
dasjärvellä kruunaa paikal-
liset markkinat. Markkinoil-
le saapuu jälleen kesäisiä 
esiintyjiä ja useita puhujia. 
Perinteinen ohjelmanumero 
on myös Pudasjärven merk-
kihenkilön valinta. Yrittä-
jät julkaisevat myös markki-
nalehden. Markkinamyyjät 
ympäri Suomea ovat myös 
iloisella mielellä tulossa Pu-
dasjärven Yrittäjien järjestä-
mille perinteisille kesämark-

Pudasjärven Markkinat 8-9.7.
kinoille.

Arpajaiset, jossa palkin-
tona on hirsinen kesäkeittiö, 
on ollut erittäin suosittu. Ar-
poja on myynnissä jo etukä-
teen pudasjärvisissä yrityk-
sissä. Palkinnon valmistaa 
Timpan kurkihirsi rautaisel-
la ammattitaidolla.

Tapahtuma on järjestetty 
vuodesta 1982 lähtien. Mark-
kinaidean keksi aikoinaan 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
sihteeri, pankinjohtaja Pek-

ka Kainulainen yrittäjien pu-
heenjohtaja Pentti Mikkosen 
kanssa. Aluksi markkinat 
olivat nimeltään ”Putasjärvi-
talakoot”, jolla meiningillä 
järjestetyt markkinat pidet-
tiin alkuvuosina toukokuus-
sa. Pienen alun jälkeen Pu-
dasjärven markkinat ovat 
nousseet paikkakunnan suu-
rimmaksi kesätapahtumak-
si. Markkinoiden järjestäjä-
nä on edelleen Pudasjärven 
Yrittäjät ry.

Pudasjärven näyttämön kesänäytelmä
Kun aikamiespoika Vei-
jo saa äitinsä lähtemään 
Viroon veteraaniporukan 
kanssa, alkaa maalaista-
lon pirtissä käydä kuhina. 
Emäntäehdokkaita lappaa 
ihan riesaksi asti ja Vei-
jo vallan häkeltyy. Kun äiti 

sitten porhaltaa takaisin ko-
tiin kesken kosiomenojen, 
on soppa keitetty. Saako 
talo uuden emännän vai pi-
tääkö äiti poikansa tiukas-
ti kurissa. Minkä valinnan 
Veijo tekee?

Pudasjärven Näyttä-

mön tämän kesän komedia 
on Heikki Luoman AKKA-
RALLI, jonka ohjaa Alpo 
Puhakka. Ensi-ilta on lau-
antaina 2.7. kello 18 ja lisäk-
si on viisi muuta näytöstä.

Kesä 2016 on Jyrkkäkosken 
huvikeskukselle historialli-
nen, sillä koskaan aikaisem-
min ei yksikään paikassa 
järjestetty tilaisuus ole saa-
nut jo etukäteen niin suurta 
suosiota kuin Parasta Ennen: 
Timanttista Jyystöä -ysäri-
bileet. Dj Matti Airaksisen 
isännöimä Parasta ennen 
-ohjelma YleX:llä on huip-
pusuosittu ja sen ympärille 
on syntynyt tiivis faniyhtei-
sö. Airaksisen luotsaamissa 
bileissä on taattu meininki, 
jonka takaa käsin valikoitu 
kattaus yhdeksänkymmen-

Kesäpilikkimisen MM-kisat 25.7-31.7.
Varmasti Pudasjärven eri-
koisin kesätapahtuma jär-
jestetään 12. kertaa Pudas-
järven Havulan rannassa. 
Kisaajat narraavat kaloja sty-
roxista rakennettujen laut-

tojen päällä ja lisäksi pilik-
kiviikkoon kuuluu paljon 
muutakin hauskaa ohjel-
maa. Tapahtuma huipentuu 
sunnuntain finaaliin. Viime 
vuonna kisa keräsi noin 200 

osallistujaa. Järjestäjänä Pu-
dasjärven Urheilijat. Pilik-
kitansseissa lauantaina 30.7. 
tanssittaa Kake Randelin.

täluvun timanttisimpia me-
nobiisejä.

Jyrkkäkosken Juhan-
nustansseissa 25.6. tanssit-
taa Sami Keskitalo & Jetti-
set. Heinäkuussakin luvassa 
on kaikkiaan neljät tanssit ja 
elokuun päättää perinteiset 
LC Pudasjärven kanssa jär-
jestämät Venetsialaiset. Kau-
den päätöstansseissa 9.9. 
saadaan kuulla vuosimallin 
2016 tangokuninkaallisia.

Lisäksi jokaisena huvi-il-
tana asiakkaita palvelee tun-
nelmallinen karaokepubi ja 
maan mahtavin kelodisco.

Kuva viime kesän Venetsialaisista, jossa tanssimusiikista vastasi naisyhtye Seireenit.

Viime vuonna etenkin ensimmäisenä markkinapäivänä kesän ensimmäisessä hellesäässä 
oli yleisöä runsaasti liikkeellä.

Pudasjärven Urheilijoitten perinteinen kesäponnistus, Kesäpilkin MM-kilpailut Havulan 
rannassa keräsi noin 200 kilpailijaa.

Esitykset:
ensi-ilta  
la 2.7.  klo 18.00
su 3.7.  klo 13.00  
             ja  klo 17.00
ma 4.7.  klo 19.00
ke 6.7.  klo 19.00
pe 8.7.  klo 19.00
la 9.7.  klo 18.00
su 10.7.  klo 13.00
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Otsasi Hiessa Suomussalmella
Otsasi Hiessä – kertomus Kylmän korven kyntäjistä, on Suo-
mussalmen näyttämöyhdistyksen uutuusnäytelmä, jonka 
ovat käsikirjoittaneet Eero ja Ulla Schroderus. Otsasi hies-
sä on kertomus rintamamies Arttu Reinikan perheestä ja sii-
tä kuinka oma haave omasta kodista koskemattomassa kor-
vessa toteutui. Näytelmä on myös tarina sodan murjomien 
ihmisten ristiriidoista, selviytymisestä ja rakkauden nälästä 
sekä siitä, kuinka raivaajahengellä, naapuriavulla ja yhteis-
työllä nostettiin sodassa poltettu maa uudelleen jaloilleen. 
Ensi-ilta on torstaina 14.7. ja luvassa on myös 13 näytöstä 
heinä-elokuussa.

Kaunis Veera Pölkky-teatterissa
Jokijärven Kyläseuran näytelmäryhmä esittää laulunäytel-
män Kaunis Veera Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla, 
Taivalkoskella. Ensi-ilta on perjantaina 1. heinäkuuta. Jos en-
si-ilta jää välistä, niin luvassa on myös kolmetoista esitysker-
taa heinäkuun aikana. Näytelmän on käsikirjoittanut Tatu 
Pekkarinen ja ohjannut Elsa Ruokangas.

Kesäteatteria ja kulttuuria lähipitäjissä

Askanmäen kesäteatteris-
sa Puolangalla 2016 esi-
tetään Markku Hyvösen 
uutuusnäytelmä ”Sitä saa 
mitä tilaa”. Näytelmä ker-
too 80 -vuotiaasta Mar-
tasta, joka itkee ja nauraa 
samaan aikaan. Hyväntah-
toinen avoimen sarkasti-
nen seniori, joka ei voi ym-
märtää lastensa päätöstä 
sijoittaa hänet kotoa Seni-
orikoti Mansikkaan, jonka 
omistajilla on myös talou-
dellisia ja henkilökohtaisia 
huolia.

Näytelmä on hauska 
ja musiikki tuo siihen elä-
vyyttä. Rooleissa on vuosi-

Askanmäessä ”Sitä saa mitä tilaa” -esitys

Ohjaaja Hilkka Oikarinen 
sekä Aarne Kehänen, Unto 

Moilanen, Santeri Rahka-
maa ja Carita Moilanen. 

Kuva Taina Huhta.

Taivalkoskella Tuplavahinko
Taivalkosken näyttämöyhdistys esittää Herkonmäen kate-
tussa kesäteatterissa Heikki Luoman TUPLAVAHINKO-
näytelmän, joka saa ensi-iltansa 7.7. Kaikki alkoi aikanaan 
siitä, kun Hurmalaisen aikamiespoika Veijo päätti hankkia 
itselleen emännän äitinsä vironmatkan aikana. Akkaralli joh-
ti hyvään lopputulokseen, Veijo sai akan ja hyvän saikin, ja 
myöhemmin paras kaveri Pekkakin pääsi naimisiin naapu-
rin lesken kanssa. Monenlaista kaplakkaa on naapurusten 
pihapiirissä koettu Akkarallin jälkeen, mutta aina niistä kun-
nialla selvitty - tähän asti!

Teatteri Neliapilan Remontti
Oululainen Teatteri Neliapila esittelee tulevassa teatterike-
sässä tuttua maalaisromantiikkaa ”Remontti”-näytelmän 
muodossa. Siinä remontoidaan ihmissuhteita ja taloakin ko-
valla touhulla. Maalaisromantiikka kukkii ja roolijako on 
herkullista. Esitykset alkavat 30.7. ja esityksiä on 10 kappa-
letta - kaksi aluksi Kempeleen museoalueella jatkuen Oulun 
Hupisaaressa.

Tervastiimaviikko Ylikiimingissä
Perinteistä Tervastiimaviikkoa vietetään 1.-10.7. ja luvassa 
on monipuolista ohjelmaa yli viikon ajan. Päivä Maalla –ta-
pahtuma Sortolan pihapiirissä kokosi viime vuonna 1500 kä-
vijää. Perinteeseen kuuluen myös rakennetaan ja sytytetään 
tervahauta, jota seuraamaan on tulossa mm. museoviraston 
väkeä. Pudasjärveläinen taiteilija Kari Tykkyläinen vetää 9.7. 
Kukkamekkokorkokenkä- ja rippikoulupukulakerikenkä-
hiihtoa Pylkynaholla.

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

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

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!

Kesä on myös mitä otollisinta aikaa maakuntamatkailuun ja lähipitäjien elämän katsastamiseen. 
Yksi hyvä syy vierailla naapurikunnissa on esimerkiksi monipuoliset kulttuuritapahtumat. 

Kepeitä kesäteatterinäytelmiä löytyy jo useilta paikkakunnilta. 
Lisätietoa tapahtumista löytyy järjestäjien nettisivuilta sekä Facebook-sivuilta.

en kokemusta omaavia har-
rastajateatterilaisia ja myös 
kaksi uutta näyttelijää. Mar-
tan vahvaa roolia esittää 
Riitta Nykänen.

Nea-Veera Mäkäräinen 
vastaa musiikillisesta toteu-
tuksesta. Hilkka Oikarinen 
ohjaa nyt jo kolmatta kesää 
näyttelijöitään varmuudel-
la, lempeydellä ja turvallisin 
ottein.

Askanmäen kesäteatteris-
sa on 500 hengen tuulisuojat-
tu ja katettu katsomo. Kah-
vila, wc:t ja makkarakioski 
ovat lähellä katsomoa, jonne 
on helppo tulla myös liikun-
taesteisillä.

Askanmäki on paikka, 
jonne ensimmäiset asukkaat 
ovat tulleet 1500-1600 luvun 
vaihteessa. Kuuluisin hen-
kilöistä on emäntä Kaunis 
Kaija, jonka tarinaa olemme 
saaneet myös esittää mone-
na kesänä aiemmin. Pihapii-
ri sinällään on jo näkemisen 
arvoinen ja henkii syvää his-
toriaa.

Tervetuloa Askanmäkeen!

Kirsti Kokko

KESÄTORIN
AVAJAISJUHLA

PERÄKÄRRYKIRPPISTAPAHTUMALLA
PUDASJÄRVEN TORILLA
TORSTAINA 9.6. klo 10-15

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

Kurenalan kyläyhdistys ry

Tori
elämään!

TERVETULOA!

-  Klo 11 Tilaisuuden avaus 
 kaupunginjohtaja Tomi Timonen
-  vt. kirkkoherra Rauli Junttila siunaa 
 torin kesätoimintaan ja -työhön
-  Keijo Piirainen säestää
-  yllätysohjelmaa

Kirpputoripaikka
on avajaispäivänä

ILMAINEN
Paikkavaraukset
7.6. mennessä.
Kerttu Simu

puh. 040 7309 481 tai
040 1633 070

Tervetuloa Kurenalan Kyläyhdistys ry:n jäseneksi ja yhteistyöhön! 
Jäsenmaksu vuosittain 10 € ja yrityksen / yhdistyksien kannatusmak-
su 20 €. OP Pudasjärvi FI86 5360 0420 1031 71.
Viestikenttään nimi ja osoite jäsenrekisteriä varten.
Meidät löydät myös Facebookista.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Syötteen Peräkärrykirppis
-tapahtumassa kävi kauppa

Lauantaina 21.5. Syöteky-
län kaupan pihalla pidetty 
peräkärrykirppis sai myy-
jiä ja ostajia runsain mitoin 
liikkeelle. Tapahtumasta 
muodostui kyläläisten sekä 
paikalle saapuneiden vie-
raiden mukava ja lämmin-
henkinen yhteinen jutuste-
lu ja tutustumistapahtuma 
ja siinä sivussa tavaratkin 
vaihtoivat omistajaa. Ta-
pahtuman järjestivät Syö-
tekylän kauppa ja Syötteen 
kyläyhdistys. Kirpputorita-
pahtumaan liittyen kaupan 

Kauppiaat Tarja ja Kalle Tihinen iloitsivat uusitun Syöteky-
län kaupan hyvästä vastaanotosta ja suunnittelevat uusia 
uudistuksia asiakasmyönteisen kaupan toimintaan.

Tanja Rantamaula esittelemässä kaupan kahviossa kirppu-
torituotteita. Taustalla vasta valmistunut rakennusosasto.

Tapahtuma oli onnistunut. Aurinko paistoi. Kahvia, lettuja, rentoa jutustelua ja kuulumis-
ten vaihtoa, ja siinä sivussa tehtiin kauppaakin.

Emmi Kiminki tuli neljänneksi alle kouluikäisten lasten 
keppihevoskisassa. Lapsia oli muistettu ja heille oli järjes-
tetty omia ohjelmia ja kisailuja tapahtuman yhteyteen.

Rautaa ja akkuja kerääntyi romupisteeseen. Utacon hakee 
romut ja tuotto menee suoraan kyläyhdistyksen tilille.

Syötteen kyläyhdistyksen kojulla riitti kahvin ja letun ostajia. Makkaran myynnistä vastasi Syötekylän kauppa.

Tauno Rytinki viihdytti ylei-
söä.

opintoihinsa liittyvää työs-
säoppimisjaksoa.

- Tämän tapahtuman 
ideointi on osana opiske-
luun kuuluvaa markkinoin-
tisuunnittelua. Kauppias 
pariskunnan kanssa mie-
tittiin sopivaa tapahtumaa 
ja kaupan avara pihamaa 
oli mitä sopivin paikka pe-
räkonttikirppiksen pitoon. 
Siitä tämä tapahtuma vie-
rähti liikkeelle. Tapahtu-
maa ja siihen liittyviä oheis-
tapahtumia suunnitellessa 
pyrin ottamaan huomioon 
kaiken ikäiset vieraat.

Rantamaula valmistuu 
kuluvan vuoden loppuun 
mennessä.

Syötekylän Kauppa 
uudistuu
Syötekylän Kaupan remon-
tin toisen vaiheen, ”miesten 
osaston” eli rauta- ja raken-
nustarvikepuolen virallisia 
avajaisia vietettiin kirppu-
toritapahtuman yhteydes-
sä. Kolmas vaihe on ”nais-
ten osaston” toteuttaminen, 
jonne tulee kotitalous-, 
tekstiili- ja kosmetiikkava-
likoimaa ym. Kalusteiden 
vaihtaminen alkaa heti nou-
sevalla viikolla. Elintarvike-
puolen tuoretavarapuolta 
on uudistettu kevään aika-
na ja tuoretavaroiden sekä 
myös elintarvikkeiden osal-
ta.  Kaupasta on nyt saata-
vana päivittäin myös tuo-
reita, itse paistettuja leipiä 
ja leivonnaisia.

- Olemme saaneet hy-
vän vastaanoton kyläläi-
siltä. Tarkoituksena on ke-
hittää tästä kyläläisten ja 
vieraiden oma kauppa, jo-
hon asiakkaan on mukava 

tulla, lähteä ja palata uudes-
taan. Kauppaa ja tarvikeva-
likoimaa on kehitetty asiak-
kaiden toiveiden pohjalta. 
Rakennustarvike osastolta 
löytyy yleisimmät rakenta-
misessa tarvittavat tarvik-
keet niin sähkö-, lvi-, kuin 
puu- ja kiinnitystarvikkeet 
ja liittimet. Jatkossa vuok-
raamme myös yleisempiä 
rakennustöissä tarvittavia 
laitteita kuten naulaimia, 
sirkkeleitä sekä muita pie-
niä rakennustyökaluja. 
Myös peräkärryn vuokra-
us otetaan palveluvalikoi-
maan, kertovat kauppiaat 
Tarja ja Kalle Tihinen.

Syötteen kyläyhdistys 
valmistautuu tulevan 
kesän kiireisiin
Syötteen kyläyhdistys 

oli tapahtumassa muka-
na omalla myyntikojul-
laan myymässä asiakkaille 
kahvia ja lettuja. – Yhdis-
tyksellä on alkamassa taas 
aktiivinen kesäkausi mo-
nenlaisine omine ja oheista-
pahtumineen joihin osallis-
tumme. Kesäkauden avaa 
Aten kotapubissa kesäkuun 
toisena viikonloppuna pi-
dettävä Eagle Spirit- Kot-
kan Henki -tapahtuma, jo-
hon järjestämme ruokailut 
kylätalolle ja olemme myös 
paikan päällä myymässä 
pikkupurtavaa. Kyläyhdis-
tyksen kesäkaudeksi palk-
kaama kylätalkkari on työl-
listynyt hyvin ja hommaa 
riittää pitkälle syksyyn näil-
lä näkymin. Kylätalolla on 
tällä hetkellä vapaana kaksi 
huoneistoa joista voi kysellä 

pihamaan laidalle järjestet-
tiin myös rautaromujen ja 
akkujen keräyspiste.

Opiskelun kautta 
uuteen ammattiin
Kirppis-tapahtuman yh-
tenä ideoijana toimi Tanja 
Rantamaula, joka opiskelee 
Kainuun Ammattiopiston 
Kuusamon toimipistees-
sä Liiketoiminnan Perus-
tutkintoa. Rantamaula on 
nyt kevään aikana Syöteky-
län kaupassa suorittamassa 

kyläyhdistyksen sihteeriltä.
- Syötteellä ollaan siinä 

mielessä hyvässä asemassa, 
että kylälle muuttavalla on 
mahdollisuus sijoittua työ-
elämään, jos ei vakituiseen 
suhteeseen niin kuitenkin 
sesonkityöntekijäksi aika 
helposti, totesi Anna-Maija 
Särkelä Syötteen kyläyhdis-
tyksestä. RE
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ProAgrialla hankkeita 
maaseudun elävöittämiseksi

Lauantaina 21.5. Syötekylän 
kaupan pihatapahtumassa 
Elina Raudaskoski ProAgri-
asta sekä maa- ja kotitalous-
naisista esitteli uutta Oulun 
Seudun Leaderin biotalous-
hanketta, joka starttasi kulu-
vanvuoden alusta liikkeelle.

- Syötekylässä, Syötteen 
Eräpalvelujen kodassa jär-
jestetään 21.7. nuotio-tapah-
tuma ja keskustelutilaisuus 
asian tiimoilta. Koska tilai-
suudessa järjestetään mak-
sutonta tarjoilua, ennakkoil-
moittautumiset tilaisuuteen 
toivotaan jättämään viimeis-
tään 17.7. mennessä osoittee-
seen www.proagriaoulu.fi 
-> BiotalousLeader tai puhe-
limitse 043-8266491. Hank-
keesta tai muutoin asiasta 
kiinnostuneet kyläläiset, va-
paa-ajan asukkaat ja naapu-
rikylien ihmiset ovat terve-
tulleita keskustelemaan ja 
esittelemään omia ideoitaan 
hankkeen tiimoille. 

Hankkeessa pyritään löy-
tämään ja kehittämään uu-
sia maaseudulle sopivia 
työmahdollisuuksia biota-
louden parista.  Mahdolli-
sesti kohteita ovat esimer-
kiksi maatilan tuotteiden 
suoramyynti ja markkinoin-
ti, luonto ja maisema osana 
kyläbiotaloutta tai vaikkapa 
bioenergian ja maisemanhoi-
don yhdistäminen.

Hanke etsii alueen omia 
ehdotuksia mihin biotalou-
den kehittämisen rahoitus-
mahdollisuuksia tulisi suun-
nata. Aiheet voivat liittyä 
erilaisiin maaseudun vihre-
än kasvun aineellisiin tai ai-
neettomiin tuotteisiin tai 
palveluihin, esimerkiksi eri-
koiskasvien, kylämatkailun 
tai retkeilyn tuotteistukseen, 
paikalliseen jalostamiseen tai 
bioenergiaan. 

Maatilojen tuotteita jalos-
tetaan lähiyrityksissä, har-
joitetaan suoramyyntiä ja 

ProAgriasta oli saapunut paikalle  Elina Raudaskoski esittelemään vuoden alussa käyn-
nistynyttä bioenergia hanketta

tehdään markkinointi ja kul-
jetusyhteistyötä sekä järjeste-
tään tapahtumia.

Raaka-aineen tuotannon 
lisäksi maaseutumme voisi 
tarjota enemmän työtä myös 
jalostuksen ja luontopal-
veluiden saralla. Ylimmäl-
lä kärkitasolla kalleimpina 
tuotteina pitkälle jalostetut 
tai erityistä osaamista, eri-
koisraaka-ainetta tai arvoa 
hyödyntävät palvelut tai 
tuotteet.

Alueen aktiiviset kylät 
ovat myös oiva mahdolli-
suus kyläkohtaisen yrittäjyys 
ja kiertotaloustoimintamallin 
toteuttamiselle. Alueella on 
tarjolla runsaasti erityisosaa-
vaa työvoimaa. Oulun seu-
dun BiotalousLeader hanke 
toimii kolmen vuoden ajan. 
Lisätietoja hankkeesta saa 
projektipäällikkö Taimi Ma-
hosenaholta 6.6. jälkeen 040-
5517807 ja osoitteesta www.
proagriaoulu.fi. RE

Syötteellä nyt yksi, iso varaamo 
– Syötteen keskusvaraamo

Viime kesänä tehtyjen yritys-
kauppojen myötä Syötteen 
keskusvaraamon ja Iso-Syöt-
teen Matkailun omistajaksi 
tuli Suomen Keskusvaraamo 
Oy. Ensimmäinen vuosi uu-
den yrityksen, Suomen Kes-
kusvaraamon, omistuksessa 
on nyt takanapäin.

Viime kesä ja syksy men-
tiin aikalailla entiseen mal-
liin, kahtena eri toimijana, 
mutta alkutalven aikana toi-
mintaan tuli jo hieman muu-
toksia. Toimisto siirrettiin 
Safaritalolta Syötteen kes-
kusvaraamon tiloihin Tuntu-
ri Market Iso-Syötteen alaker-
taan. Iso-Syötteen Matkailun 
entinen omistaja Teija Sara-
järvi jäi pois vuokraus- ja vä-

litystoiminnan myyntipal-
velusta keskittyen mökkien 
huolto- ja siivouspuoleen.

- Talven sesonkiaikana 
muihin muutoksiin ei ollut 
tarvetta, joten keskityimme 
silloin kollegani Ljubov Klau-
serin kanssa, vahvasti aino-
astaan myyntityöhön, kertoo 
Syötteen keskusvaraamon 
aluevastaava Tiina Saarela. 

Mennyt talvi olikin Syöt-
teen alueella vilkas ja asiak-
kaita riitti – niin kotimaasta 
kuin ulkomailta.

- Eräs ulkomaalainen per-
he jäi erityisesti mieleeni. 
Saimme jo kesäkuussa puhe-
lun Dubaista ja siitä alkoi kol-
mihenkisen perheen joulu-
loman suunnittelu. Kesän ja 

Viime talvena toimisto siirrettiin uusiin tiloihin Tunturi Market Iso-Syötteen alakertaan.
Syötteen keskusvaraamon tehotiimi Tiina Saarela ja Lju-
bov Klauser.

syksyn mittaan teimme heil-
le kaikki tarvittavat vara-
ukset aina lentokenttäkulje-
tuksista Hotelli Iso-Syötteen 
notkuvaan joulupöytään asti 
ja lopulta jouluna perhe pää-
si lomailemaan Syötteen tal-
visiin maisemiin. Hymy lap-
sen kasvoilla palkitsee kaiken 
työn, kertoo Saarela.

Kiireisen talvisesongin jäl-
keen nyt toukokuussa on ol-
lut aika hieman hengähtää. 
Koko Suomen Keskusvaraa-
mon henkilökunta kävi la-
taamassa akkuja pidennetyllä 
viikonloppureissulla Prahas-
sa.

Muutostyöt jatkuvat nyt 
todenteolla. Jo toukokuun ai-
kana kaksi varaamoa yhdis-
tyy lopullisesti Syötteen kes-
kusvaraamon nimen alle ja 
Iso-Syötteen Matkailun nimi 
jää markkinoinnista koko-
naan pois. Näin Syötteen alu-
eella toimii jatkossa yksi iso 
keskusvaraamo, josta asiak-
kaat voivat varata niin mök-
kiloman kuin hotellihuoneen 
lisäpalveluineen yhdestä pu-
helinnumerosta tai netin 
kautta online-kaupasta.

Syötteen keskusvaraamon 
emoyhtiön, Suomen Keskus-
varaamon, toiminta on laa-

jennut vuoden aikana. Nyt 
yrityksen alla toimivat Kala-
joen ja Syötteen varaamoiden 
lisäksi myös Rokuan Keskus-
varaamo. 

- Rokuan liiketoiminnan 
siirtyminen vuoden vaih-
teessa mukaan yhteiseen toi-
mintaamme lisää majoituska-
pasiteettia koko pohjoisella 
alueella, kertoo Suomen Kes-
kusvaraamo Oy:n toimitus-
johtaja Jorma Kortesoja. 

- Ympärivuotista matkai-
lua ja luonnonläheisiä paik-
kakuntia ajatellen, olemme 
saaneet koottua jo nyt mu-
kavan paletin yhteen yrityk-

seen. Kalajoella meren lä-
heisyys, Rokuan virallinen 
UNESCOn Geopark alue 
sekä Syöte, Suomen eteläi-
sin tunturialue kiinnostavat 
matkailijoita. Myös alueiden 
oheispalveluilla ja laajalla 
aktiviteettivalikoimalla py-
rimme houkuttelemaan uu-
sia asiakkaita ja pidentämään 
heidän viipymäaikaansa. Yh-
teismarkkinointi lisää aluei-
den näkyvyyttä ja tavoitam-
me isommat asiakasmäärät 
kerralla. Aiomme panostaa 
merkittävästi lisää kansain-
välisille matkailumarkkinoil-
le, toteaa Kortesoja.
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AVOINNA JOKA PÄIVÄ 
1.6.–31.8. klo 9–19

www.ranuazoo.com

RUOKINTANÄYTÖKSET  
JOKA PÄIVÄ 1.6.–31.8.

Karhut ja jääkarhut klo 12.30–12.45 
Vuorisudet klo 14.00–14.15

Kotieläinpuiston eläimet klo 14.30–15.00 
Saukot klo 16.40–17.00

KESÄ ON  

ELÄINLASTEN  
AIKAA

Ranuan eläinpuistossa näet  
Suomen ainoat jääkarhut ja 50 
muuta arktisten ja pohjoisten 
alueiden eläinlajia luonnollisessa 
ympäristössä. Kotieläinpuistossa  
tapaat myös maatilan eläimiä 
poikasineen.

TUPLASTI HAUSKAA  
YHDELLÄ LIPULLA

LEPPOISAA  
LUONTOLOMAA RANUALLA

Lomakylä Gulo Gulo • www.gulo.fi
RanuaZoo Camping

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

Ranuan Kenkätalo

ON AIKA JUHLIEN...

POIKIEN
JUHLAKENKÄ 

22,50
HYVÄ VALIKOIMA 

TYTTÖJEN JUHLAKENKÄÄ

koot: 22-30

26,50
koot: 30-37

HYVÄ VALIKOIMA 
JUHLA-ASUJA 

NAISILLE.25,50Alkaen

NAISTEN BOLE-
RO 

musta, valkoinen

34,50
NAISTEN 

BALLERINA 

24,50
Alkaen

NAISTEN 
JUHLAKENGÄT

39,80
NAISTEN

PURJEHDUSKENKÄ

59,50Alkaen

LASTEN TENNARIT
koot: 36-41

49,50

Repotie 2, 97700 Ranua (eläinpuiston vieressä)
p. 040 722 5569. Avoinna klo 9.00-17.00. 

www.ranuanmeijeri.fi

Meiltä löydät mm.
• Arlan juustot ja jogurtit
• Ingman jäätelöt 
• Myllyn Paras ja Vaasan Oy pakasteleivonnaiset,  

-piirakat ja -pasteijat
• Snellman lihavalmisteet
• Maataloustarvikkeet
• Työkäsineet, -asut ja  

jalkineet
• Myös tukkupakkaukset, esim. 5 L jäätelöt!

RANUAN MEIJERIN 
MYYMÄLÄ

TERVETULOA 
OSTOKSILLE!
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Hotelli Iso-Syötteellä on ta-
kanaan positiivinen tal-
vikausi ja nyt valmistau-
dutaan kesään, kertoo 
hotelliyrittäjä Juha Kuukas-
järvi. Jouluasiakkaiden jäl-
keen tammikuussa tuli usei-
ta ulkomaalaisia ryhmiä ja 
koko talven riitti tasaises-
ti kävijöitä. Kesällä kävijä-
määrissä korostuu Syötteen 
alueen tapahtumat, kuten 
Juhannusralli, isot suunnis-
tuskisat sekä Syöte MTB-
pyöräilytapahtuma.

Kesän aikana Hotel-
li Iso-Syötteen profiili nou-
see aivan silmin nähden, 
kun katolle rakennetaan li-
sää huoneita: Aurora-sviit-
tejä. Tuloillaan on siis kym-
menen uutta, erilaista ja 
isompaa huonetta, joissa on 
isot ikkunat maisemien ja 
revontulien ihastelua var-

Hotelli Iso-Syöte kasvaa 
kymmenellä Aurora-sviitillä

Hotelli Iso-Syöte panostaa edelleen Pyöräilykonseptiin, uusia reittejäkin on rakenteilla.

ten. Jokaisen huoneen te-
rassille tulee myös lämmite-
tyt ulkoporeammeet, joista 
on niinikään hienot näkö-
alat ympäröivään luontoon, 
Kuukasjärvi maalailee.

Arviolta lokakuussa val-
mistuvat huoneet tuovat ho-
telliin kaikkiaan noin 500 ne-
liötä pinta-alaa lisää.

Pyöräilykonsepti
Pyöräilyyn liittyvän palve-
lukokonaisuus, Bike Hotel 
Consept, lanseerattiin viime 
vuonna. Se takaa myös kat-
tavat oheispalvelut pyöräili-
jöiden tarpeisiin. Konseptiin 
panostetaan entistä enem-
män, sillä tänä kesänä hotel-
lilla on käytössään enemmän 
vuokrattavia maastopyöriä 
sekä oppaita.

- Lisäksi valmistelemme 
uusia pyöräilyreittejä, Kuu-

kasjärvi kertoo.
Kyseessä on uusi ja ainut-

laatuinen juttu Suomessa. 
Bike Hotel Concept palve-
lee sekä pyörää että kuskia. 
Palvelukonseptiin kuuluu 
pyörien lukollisten säilytys-
tilojen lisäksi muun muassa 
huolto- ja pesupaikat. Pyö-
räilijöiden käytössä on myös 
pesukone ja kuivausrum-
pu pyöräilyvaatteiden pesua 
varten, Hotelli Iso-Syötteen 
Juha Kuukasjärvi kertoo.

Menopelin lisäksi myös 
ajaja pidetään huippuis-
kussa. Ravintolan ruokalis-
tassa on otettu huomioon 
pyöräilijöiden hiilihydraat-
titarpeet, minkä lisäksi aa-
mupalavalikoimaan on lisät-
ty urheilujuomaa. Hotellin 
terassi tarjoaa mahdollisuu-
den rentoutumiseen pitkän 
pyörälenkin jälkeen, Kuu-
kasjärvi esittelee.

Syötteen
Taksipalvelut Oy
Taksi- ja tilausliikenne

Taksi 3 x 1 + 8 hlö
Bussi 1 + 16 hlö

Taksin ja bussin tilaukset sekä tarjouspyynnöt

) 0400 609 441
syotteentaksi@gmail.com

Kuntoneva Pudasjärvi, www.kuntoneva.fi
Avoinna 30.5.-9.6. ma-to 10-18, pe 8-16, la suljettu

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi p. 044 294 4345

KOILLISMAAN KUNTONEVA

KUNTONEVAN PUDASJÄRVEN 
TOIMIPISTE SULKEE OVENSA

KESÄKUUSSA. 

Fysioterapia, hieronta, kuntosali. 

Kuntosali avoinna 9.6.2016 saakka
Fysioterapia/Hieronta 29.6.2016 saakka

Varaa ajoissa aikasi fysioterapiaan ja 
hierontaan niin ehdit vielä! 

AAMIAISMAJOITUS
Nokipannu Oy
Puolangantie 1148
puh. 0400 166 655
www.nokipannu.net

C-15 harrasteturnaus pojat:
La 10.9 klo 9-17

D12 pojat:
La 18.6 klo 17.00-19.00 FC Kurenpojat - FC Tarmo
Ti 21.6 klo 18.00-20.00 FC Kurenpojat - OsPa
Ti 28.6 klo 18.00-20.00 FC Kurenpojat - OLS/Sininen
(Syyskierroksen pelit ratkeavat kevään pelien jälkeen)

E10 pojat turnaus:
Su 7.8. klo 9.00-17.00

F9 pojat turnaus:
La 23.7. klo 9.00-17.00

E10 Tytöt turnaus:
Su 4.9. klo 9.00-17.00

FC Kurenpoikien miesten edustusjoukkue pelaa Nelosdivisioossa ja 
kotipelien paikkana on Suojalinnan kenttä. Kesän aikana järjestetään myös muita otteluita, 

kuten Heinäturnaus eli entinen kyläsarja. Heinäturnaus pelataan tänä vuonna 8.-9. heinäkuuta, 
perjantaina kello 18-21 ja lauantaina kello 9-17. Tervetuloa kannustamaan!

FC Kurenpoikien kesän kotiottelut

Ti 9.6. klo 18.30 FC Kurenpojat - OuRe    
Ti 9.8. klo 18.30 FC Kurenpojat - HauPa
La 13.8. klo 15.00 FC Kurenpojat - OPS/Akatemia
La 27.8. klo 15.00 FC Kurenpojat - KTU
La 3.9. klo 15.00 FC Kurenpojat - Tervarit-juniorit/Jupa
La 17.9. klo 18.30 FC Kurenpojat - PaKa    
La 24.9. klo 15.00 FC Kurenpojat – OuTa

Pudasjärven kaupungin hy-
vinvointi- ja sivistystoimin-
nan yksiköt järjestävät mo-
nenmoista toimintaa kesän 
aikana. Muistathan seura-
ta ajankohtaista ilmoitte-
lua, ettet jää mistään paitsi! 
Päiväkohtaiset aukioloajat 
löydät kaupungin verkko-
sivuilta osoitteesta www.
pudasjarvi.fi.

Myöskään Pudasjärven 
Kansalaisopiston opinto-
toiminta ei jää tauolle. Las-

ten ja isovanhempien yh-
teinen taideviikonloppu 
järjestetään 11.-12.6. Kurs-
silla pääsee kokeilemaan 
monenlaisia materiaaleja ja 
työtapoja. Lasten ja nuorten 
näytelmäkesäleiri järjeste-
tään 17. – 19.6. Leiri on tar-
koitettu 7 – 18 –vuotiaille, 
niin vasta-alkajille kuin ko-
keneemmillekin harrastajil-
le. Kursseille täytyy ilmoit-
tautua etukäteen. 

Villiyrttien poimijakort-

ti -koulutus järjestetään 
Livon entisellä koululla 
launtaina 18.6. klo 9-15. Yk-
sipäiväinen kurssi on avoin 
kaikille, jotka ovat kiinnos-
tuneet poimimaan villivih-
reitä omaan käyttöönsä tai 
myytäväksi. Tentin suo-
rittaneille jaetaan poimi-
jakortit. Poimijakortti on 
varmistus siitä, että tentin 
suorittanut on pätevä poi-
mimaan villivihreitä kau-
palliseen toimintaan. Kurs-

sille täytyy ilmoittautua 
etukäteen, minkä voi tehdä 
kansalaisopiston verkkosi-
vulla osoitteessa opistopal-
velut.fi/pudasjarvi

Kesänyrkkeilyä pääsee 
treenaamaan kansalaisopis-
ton Salikissa keskiviikkoi-
sin 1.6.–27.7. klo 17.30-
18.45. Kurssille ei tarvitse 
ilmoittautua ennakkoon.

Kansalaisopistolla tapahtuu kesälläkin

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus ● Mobiili app
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KesäTE
EM

ANUMERO 2016

SYÖTTEEN
KESÄSSÄ TAPAHTUU

Luppovesi Palaa 10.9.
Mukava koko perheen ilta-
tapahtuma Syötteen Lup-
poveden rannalla lauantai-
na 10. syyskuuta. Lapsille 
alueelta löytyy kivaa ohjel-

maa ja tekemistä. Kyläyh-
distyksen teltalla on tarjolla 
muun muassa kahvia, lätty-
jä ja makkaraa. Ilta huipen-
tuu suuren räiskyvään ilo-

tulitukseen, jota saa ihastella 
suuren kokon loimutessa. 
Tapahtuma on näyttävä lo-
petus Huippuviikonlopulle!

Syöte on myös kesäisin ulkourheilijan paratiisi,  
mikä näkyy myös kesän tapahtumatarjonnassa.  

Useat kinkerit kasataan kesäisen harrastuksen ympärille,  
oli kyseessä sitten pyöräily, juoksu, moottoriurheilu tai muu luonnon ihmetteleminen.

Iso-Syöte Mäkiajot 24.6.
Juhannusviikonloppu hui-
pentuu moottorien pärinään, 
kun 31. kertaa järjestetään 
Iso-Syöte Mäkiajot. Kuljetta-
jat ottavat toisistaan mittaa 
ajamalla asfalttipintaista mä-
kirataa kohti tunturin hui-
pulla häämöttävää maalia.

Syötteen mäkirata on yksi 
Suomen parhaista sprinttira-
doista ja se on saavuttanut 
myös kilpailijoiden suosion. 
Timo Roininen kertoo, että 
muualla Suomessa ei järjes-
tetä vastaavaa mäkisprintti-
kisaa, joten siksi autoilijoita 
huoltojoukkoineen saapuu 
runsaasti eri puolilta Suo-
mea. Useille kuljettajille ta-
pahtuma on jo jokavuotinen 
perinne.

Rata on haastava, sillä 2,3 
kilometrin matkalla ylämä-
keen korkeuseroa on perä-
ti 175 metriä. Tie sai viime 
syksynä uuden asfalttipin-
nan, joten pinta on nyt taa-
tusti sileä. Roininen kertoo, 
että kostealla säällä se voi 
olla liukaskin, mikä lisää jän-

MP-Huippuajot 22.–24.7.
Korkean paikan kokoontu-
misajot tunturissa on kaikil-
le moottoripyörämerkeille 
avoin kokoontumistapahtu-
ma Iso-Syötteen maisemis-
sa. Tänä kesänä jo seitse-

mättä kertaa järjestettävän 
tapahtuman ohjelmassa on 
yhteisajoa, tutustumista tun-
turiluontoon sekä huippu-
bingoa, joka sai viime kesä-
nä suuren suosion. Lisäksi 

perjantaina 22.7. esiintyy 
ajojen huippubändi Wo-
yzeck, jonka tahtiin viete-
tään yhteistä iltaa.

Syöte MTB 6.8.
Syötteen kansallispuiston 
upeissa maisemissa lauan-
taina 6.8. ajettava Syöte MTB 
on monien mielestä Suo-
men paras maastopyöräily-
tapahtuma. Tapahtuma to-

Huippukymppi ja 
Iso-Syöte Classic Trailrun 10.9.
Huippukymppi-juoksu-
tapahtuma uudistuu tänä 
vuonna ja saa kaverikseen 
samana päivänä pidettävän 
Iso-Syöte Classic Trailrun 
-polkujuoksutapahtuman. 
Lauantaina 10. syyskuuta 
järjestetään siis kaksi rentoa 
urheilutapahtumaa, joihin 
ovat tervetulleet niin kun-
toilijat kuin ammattiurheili-
jatkin.
Huippukympissä profiilin-
sa puolesta 10 kilometrin 
mittaisen reitin ensimmäi-
set seitsemän kilometriä an-
tavat nauttia mukavista tun-
turimaisemista. Loppupätkä 
ei kuitenkaan ole tasamaan 
tallaajille, sillä maali on sijoi-
tettu – kuinkas muutenkaan 
– tunturin huipulle. Seitse-
mättä kertaa järjestetty ta-
pahtuma keräsi viime vuon-
na pitkälti yli sata juoksijaa 
ja kävelijää.

Pudasjärven Urheilijoi-
den Heino Ruuskanen ker-
too, että Iso-Syöte Classic 

Iso-Syöte Mäkiajoissa Juhani Norrback tekee ajonäytöksen 
5200-kiloisella ratakuorma-autolla.

Myös yleisö on tervetullut 
seuraamaan maastopyörä-
tapahtumaa. Valokuva Maa-
rit Karhu-Teiskonen.

Huippukymppi juoksutapahtuman maalialue on Syötetun-
turin huipulla komeissa maisemissa.

Luppoveden rannalle kokoontuu jälleen satoja ihmisiä 
Luppovesi Palaa -tapahtumaan.

nitystä kisaan.
Lisäksi nähdään ajonäy-

tös, jossa parkanolainen Ju-
hani Norrback näyttää kuin-
ka äkäisesti 5200-kiloinen 
ratakuorma-auto lähtee liik-
keelle. Norrback sanoi, ettei 
voinut jättää tilaisuutta vä-
liin kun kutsu tapahtumaan 
tuli.

- Matkaa kisapaikalle tu-
lee 620 kilometriä yhteen 
suuntaan, mutta eihän sitä 
mukavammin voisi juhan-

nusta viettää. Tässä on itsel-
lekin jännittämistä, miltä se 
tuntuu startata ylämäkeen 
kun painovoima vetää auton 
perää alaspäin. Odotukset 
ovat kyllä korkealla, Norr-
back kertoo.

Kisan lähtöpaikka on Ho-
telli Iso-Syötteelle nouse-
van tien alkupäässä Rome-
kievarille kääntyvältä tieltä 
ja maali on hotellin nurkalla. 
Järjestäjänä Pudasjärvi Ra-
cing Team 2000.

Trailrun otettiin mukaan, 
sillä polkujuoksu on lajina 
suuressa nosteessa. Tapah-
tumaan otetaan mukaan 600 
ensimmäistä ilmoittautunut-
ta.

Polkujuoksu päättyy Iso-
Syötteen huipulle, jonne 
noustaan UKK-polkua pit-
kin. Reitin varrelta löytyy 
erikoisuutena myös pitkos-
puujuoksua.

- Lajin suosiosta kertoo 

muun muassa Rukalla jär-
jestetty polkujuoksutapah-
tuma, jonka tuhat paikkaa 
myytiin loppuun heti ensim-
mäisenä päivänä, Ruuska-
nen kertoo.

Urheiluhengessä lämmi-
tellään jo perjantaina 9.9. 
tutun kestävyysseminaa-
rin merkeissä, jossa juoksun 
ammattilaiset keskustelevat 
ja antavat vinkkejä muille 
juoksijoille.

disti jälleen vetovoimansa, 
sillä osallistumispaikat myy-
tiin loppuun jo toukokuun 
puolivälissä! Vuosi vuodel-
ta kasvanut tapahtuma kerää 
tänäkin kesänä satoja maas-
topyöräilyn ystäviä voitta-
maan itsensä ja nauttimaan 
pyöräilyhuumasta. 

Syöte MTB on suunnat-
tu kaikille jo jonkin verran 
maastopyöräilykokemusta 
omaaville polkijoille, mut-
ta aiempaa kisakokemusta 
ei kuitenkaan tarvita. Matka-
vaihtoehtoina ovat 32, 60 tai 
120 km reitit, joihin on tar-
jolla useampia osallistumis-
sarjoja. Jopa yksivaihteisille 

pyörille sekä suureen suosi-
oon nousseille fatbikeille, ns. 
läskipyörille, on omat sarjan-
sa.

Osallistujat starttaavat 
matkaan Iso-Syötteen juu-
relta, josta matka jatkuu Pik-
ku-Syötteen ja Kovalamme 
kautta kohti Pitämävaaraa, 
enimmikseen metsäpolkuja 
pitkin.

Tunturimaaston myötä 
korkeuseroja on mukavas-
ti, sillä esimerkiksi 60 km 
mittainen reitti sisältää 1200 
nousumetriä. Kropassa tun-
tuvien nousujen vastapai-
noksi löytyy tietysti myös 
vauhdikkaita laskuja.
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Syötteen kansallispuiston 
kesäluonto kutsuu retkeilemään

Kiipeä vaaran päälle ja hengitä syvään. 
Kesällä syvänvihreä metsämeri vangitsee katseen. 
Vuonna 2000 perustettu Syötteen kansallispuisto 

tarjoaa monia mahdollisuuksia virkistäytyä 
kesäisessä luonnossa. Hyvin merkityt ja opastetut 

reitit ohjaavat luonnon rauhaa etsivän turvallisesti ja 
mukavasti vaarajonojen erämaahan.

Lapsiperheille!
Naavaparran polku on 3,1 
kilometrin mittainen ja sen 
varrelta löytyy Naavaparran 
tarinoita Syötteen luonnosta. 
Polku lähtee Syötteen luon-
tokeskukselta ja sen varrella 
on Annintupa Pärjänjokivar-
ressa. Lastenvaunuilla pää-
see Annintuvalle saakka ja 
samaa reittiä takaisin.

Vattukurun luontopolul-
la voi tutustua alueen luon-
toon. 2,1 kilometrin mittai-
sen polun varrella on laavu. 
Lähtöpaikka on Syötteeltä 
Taivalkoskelle vievän maan-
tien (nro 862) varrella, P-pai-
kalta.

Kellarilammen polku so-
pii myös perheen pienim-
mille. Alle kilometrin mat-

kalla tutustuu harjujen, 
suolammen ja suon histori-
aan. Polku on kokonaan kul-
jettavissa myös pyörätuolil-
la ja lastenvaunuilla. Polun 
varrella on laavu ja lähtö-
paikka Kellarilammen P-pai-
kalla.

Päiväretkelle!
Retki Rytivaaran kruunun-
metsätorpalle (9km) on ai-
kamatka historiaan. 17.6.-
12.8.2016 Rytivaarassa 
laiduntaa lauma lampaita, 
joita hoitamassa on viikoit-
tain vaihtuva lammaspai-
men. Lampaita saa käydä 
vapaasti tervehtimässä, kun-
han muistaa kunnioittaa Ry-
tituvassa majoittuvan lam-
maspaimenen yksityisyyttä. 
Lähtö Ukonvaaran P-paikal-
ta.

Pytkyn pyrähdys (9km) 
on harjumaastossa ja osittain 
aapasuomaisemissa ja vaa-

rakuusikon lomassa kulke-
va päiväreitti. Polun varrella 
Riihitupa ja laavuja. Lähtö-
paikka Kellarilammen tai 
Lauttalammen P-paikalta.

Soiperoinen on harju-
maisemissa oleva leppoisa 
pistäytymiskohde. Alueel-
ta löytyy kolme tulenteko-
paikkaa ja helppokulkuinen 
rengasreitti (3,5 km). Läh-
tö on Soiperoisen P-paikal-
ta. Yhdistä Soiperoisen ret-
keen käynti Pyhitysvaaralla, 
joka on Syötteen kansallis-
puiston korkein vaara (422 
m) komeine maisemineen. 
Parkkialueelta huipulle on 
haastavaa kävelymatkaa 2 
kilometriä ja polun puolivä-
lissä on laavu.

Kysy myös Luontokes-
kuksesta tietoa Syötteen mo-
nipuolisista Pyöräreiteis-
tä ja muista vaellusreiteistä, 
joiden varsilta löytyy myös 
mahdollisuus yöpyä tuvilla.

Roskaton retkeily
Syötteellä ja kaikissa kan-
sallispuistossa pätee roskat-
toman retkeilyn periaatteet, 
eli Metsähallituksen tuvil-
la ja tulipaikoilla ei ole jäte-
huoltoa. Kaiken minkä jak-
sat kantaa luontoon – jaksat 
kantaa sieltä myös pois.

Muista metsäpalovaroi-
tus! Metsäpalovaroituksen 
aikana tulet saa tehdä vain 
tupiin. Kartat, reitit ja palve-
lut löydät osoitteesta www.
retkikartta.fi. Lisää Syötteen 
kansallispuistosta löydät os-
oitteesta www.luontoon.fi/
syote ja Facebookista.

Syötteen luontokeskuk-
sesta löydät kahvilan herk-
kuineen, isompaan ja pie-
nempäänkin nälkään. 
Retkivinkit saat asiantunte-
vilta oppailta ja myös ryh-
mäopastuksia on tarjolla. 
Saat myös kartat, eräluvat, 
varaustupien varaukset, 
luontoaiheiset matkamuistot 
ja lahjat, frisbeegolfkiekko-
jen vuokraus ja paljon muu-
ta – saman katon alta.

Pyöräilyyn löytyy myös mu-
kavia reitteijä, kuten 17 km 
Syötteen kierros ja 25 km 
Pitämävaaran lenkki. Kuva 
Tuomas Uola.

Syötteeltä löytyy myös useita lapsille sopivia reittejä, kuten 
3,5 km pitkä Soiperoisen reitti harjumaisemissa.

Reitti Rytivaaralle lähtee Ukonvaaran P-paikalta ja kulkee komeissa maisemissa. Kuva Oili 
Annila.

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com
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Käyntiosoite: 
Pudasjärven luontaistuote oy
Puistotie 2
93100 Pudasjärvi

AVOINNA
ma-pe 9 - 17 
Puh. 040-5242545
08-822001

Terveyspäivän tarjous!
 ph-balance pAscOe

20,90 €
• Emäksisiä mineraaleja, 

mukana sinkki. Virkistää ja 
keventää oloa.

• 20 tabletin matkapakkaus 
(arvo. 6,50) kaupan päälle!

VAIVAAKO VATsA?
IMeYTYVÄTKÖ VITAMIINIT?
selvitä mahan terveystilanne ja keskeisten 

vitamiinien imeytyminen nykyaikaisilla 
terveystesteillä.

GastroPanel®-testillä voit luotettavasti selvittää onko
mahalaukkusi terve ja toimiiko se normaalisti 130 € 

(vaatii 4 tunnin paaston)
B12-vitamiinin mittaus 60 €

D-vitamiinin mittaus 50 €
Suoliston tulehdustesti 80 €

Keliakiapikatesti 50 €
ColonView®-suoliston terveystesti 50 €

Elimistön stressitaso (kortisoli) 50 €
Kaikki seitsemän testiä yht. 345 € (norm. 470 €)

Kysy myös muista pakettitarjouksista!
Testit maksetaan kortilla. 

pudasjärvellä ma 6.6.2016 klo 10-16
Ajanvaraus ja lisätiedot 040 060 3222 (ark. klo 9-15) tai
 www.biohit.fi/varaaverkossa 
 www.biohit.fi/laboratoriopalvelut

Pudasjärven seurakunta
(08) 882 3100 * pudasjarvi.srk@evl.fi  www.pudasjarvenseurakunta.fi 

HILTURANNAN LEIRIKESKUS
Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla, n. 5 km päässä Pudas-
järven keskustasta. Päärakennuksessa on keittiö sekä tilat juhla- tai 
kokouskäyttöön.
Uudisrakennuksessa on tilaa 32 yöpyjälle. Leirikeskuksen tiloissa voi 
majoittua jopa 50 henkilöä. Rantasauna. Tiedustele vuokrausmah-
dollisuutta.

Edulliset hinnat!

Paistattele päivää terassilla!
Nyt Pudasjärvelläkin on mahdollisuus paistatella päivää ravintolan terassilla vaikkapa kylmän juotavan, 

jäätelön tai grilliruuan kera. Pudasjärveläisistä ravintoloista Jukolan Pirtti sekä 
Niemitalon Juustolan kahvio Tauonpaikka Kipinässä, ovat valmistautuneet terassikauteen:

Niemitalon kesäterassilla saa nauttia kesästä
Niemitalon Juustola täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja kahvilaakin on pidetty Kuusamontien 
varressa jo yli 30 vuotta. Juhlia tullaan järjestämään kesäkuussa, kertovat yrittäjät Aki ja Ant-
ti Niemitalo.

Niemitalon Tauonpaikka kahvila-ravintolan yhteydessä toimii myös Tarmo Lähikauppa 
ja vappuna avattiin jäätelökioski ja sen yhteydessä oleva kesäterassi. Tauonpaikka on perin-
teisesti suosittu kesälomalaisten pysähdyspaikka. Toukokuussa kioski on ollut avoinna vii-
konloppuina ja kesäaikana saa herkutella jäätelöllä joka päivä. Kioskia hoitamaan on palkat-
tu neljä nuorta koululaista, jotka näin saivat kesätyöpaikan. 

Yrityksellä on pitkät perinteet, sillä Juustolan perusta luotiin vuonna 1976, kun Esteri Nie-
mitalo aloitti leipäjuustojen toimittamisen Oulun kauppahalliin. Vuonna 1979 tilalla toteu-
tettiin sukupolvenvaihdos ja leipäjuuston valmistusta ja tilanpitoa jatkoivat Pekka ja Kirsti 
Niemitalo. Sukupolvenvaihdoksen ja omistajuusmuutosten myötä Niemitalon Juustola ja-
kautui kahteen yritykseen, joista leipäjuustonvalmistus toimii nimellä Niemitalon Juusto-
la Antti Niemitalon johdolla ja Aki Niemitalo pyörittää kahvila- sekä ravintolatoimintaa ni-
mellä Tauonpaikka.

Grillikausi käynnistyy Jukolan Pirtissä
Pudasjärven keskustassa Jukolantie 4:ssä on Jukolan Pirtti, jossa toimii lounas- ja tilausravin-
tola sekä erikoiskahvila. Grillaus kuuluu olennaisena osana Jukolan pirtin kesäkauteen, jota 
varten rakennettiin uusi terassi.

Grillikausi avataan 6.6. ja terassin grillivalikoimasta löytyy päivittäin kotimaisia liharuo-
kia ja muuta kesään kuuluvaa. Ravintolan pitäjä Sarkar ”Saro” Saber ja hänen puolisonsa Sil-
ja Heinonen toivovat aurinkoista kesää, jotta terassi pääsee ahkeraan käyttöön.

Huhtikuussa Jukolan Pirtin yhteyteen avattiin erikoiskahvila, joka on täydentänyt mu-
kavasti ravintolan toimintaa ja ollut hyvin tykätty. Tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa 
erikoiskahveja, monipuolinen kakkuvalikoima ja jäätelöt. Kesää ajatellen valikoimaan otet-
tiin myös kreikkalaistyylinen kylmä kahvi, jääteet ja pehmikset.

Kasvisten ystävät pääsevät kokoamaan oman mieliannoksensa salaattivitriinistä tuoreen 
leivän kera. Vaihtoehtoisesti toisenlaiseen nälkään on tarjolla pizzaa, kebabia ja hampurilai-
sia. Ravintola on uudistamassa ruokalistojaan. Myös uudet lihaisat grilliherkut löytyvät jat-
kossa listalta.

Ranuan eläinpuistossa syntyi 
harvinainen myskihärkä

Ranuan eläinpuistossa koet-
tiin maanantaina 16.5. huip-
puhetki. Eläinpuiston mys-
kihärkälauma täydentyi 
kolmijäseniseksi, kun Bodil-
naaras synnytti tomeran pik-
kukilin. Kili syntyi iltapäi-
vällä asiakkaiden ja hoitajien 
silmien alla ja tovin levähdet-
tyään pyrki tämä eläinpuis-
ton uusin tulokas jo jalkeille.

Edellisen kerran Ranu-
an seudulla myskihärkiä lie-
nee syntynyt viimeisimmän 
jääkauden jälkeen noin 9 000 

vuotta sitten, kun ruohisto-
arot peittivät jäästä vapautu-
neita alueita.

Ranuan eläinpuisto sai 
ensimmäiset myskihärkän-
sä vuonna 2006, jolloin kak-
si urosta saapui Tallinnan 
eläintarhasta. Naarasta saa-
tiinkin sitten odottaa lä-
hes yhdeksän vuotta, ennen 
kuin tasan vuosi sitten Bo-
dil muutti Kööpenhaminan 
eläintarhasta Ranualle. Ranu-
an eläinpuiston myskihärät 
kuuluvat Euroopan eläintar-

hojen ja akvaarioiden liiton 
EAZA:n myskihärkien suo-
jelu- ja lisäännyttämisohjel-
maan.

Myskihärkäemo Bodil aut-
taa jalkeille juuri syntynyt-
tä kiliään.

Hanhioja:
keskiviikko 29.6. klo 17.
keskiviikko 10.8. klo 17.
keskiviikko 17.8. klo 17.
lauantai 3.9. klo 10.
lauantai 17.9. klo 10.

Ruovaara:
lauantai 23.7. klo 10.
lauantai 30.7. klo 10.
lauantai 6.8. klo 10.
lauantai 13.8. klo 10.

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 

TIEDOTTAA
KOEAMMUNNAT 2016

METSÄSTÄJÄTUTKINNOT:
Kansalaisopisto, 2. rakennus, os. Lukiontie 4
Tutkinnon vastaanotto keskiviikko 8.6. klo 18.

METSÄSTÄJÄTUTKINTO-KURSSI:
Ti 26.7., ke 27.7., to 28.7. klo 18-21
Tutkinnon vastaanotto perjantai 29.7. klo 18.
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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                                                                              

Putaan Pullan 
konsulentti 

Pe 27.5. klo 10-17
tarjouksia, maistatusta...

kaura-
Patukka

2 kpl/240 g

kerma-
vanukkaat

120 g myös uutuus maut 
kinuski ja sitruuna

saunaPalvi-
kinkku

300 g

1,99
pkt

0,95
prk

kylmäsavu-
siivut

kinkku, härkä, 100 g

5,00

3,99
ras

nauta-sika
jauheliha

400 g

1,99
ras

1,00
pss

UUTUUS!

ryPsiPorsaan
fileePihvi

maustamaton, maustettu
360-370 g

2 PKT

1,79
pss

Peruna-
rieskaPalat

8 kpl/300 g UUTUUS!

herkku-
kierrePulla

5 kpl/250 g

2,99
pss

burgeri
100 g

3,99
10 KPL

LAPSILLE KESÄKIVAA:

meiltä myös 
lasten uima-altaita!

Plasto
Pyöräkone

emoji Pallo

muumi
hiekkalelut

19,95kpl

2,95
kpl

4,90
kpl

muumi
vetokärry

12,90kpl

Pehmo
PesäPallomaila 
+ Pallo

7,95

golf
-setti

9,95

traktori
+ Peräkärry

16,90

ESIM.
kipor koe 6500 e3
diesel 
aggregaatti

1295,-

kipor ig 2600
digitaali
aggregaatti

890,-

kipor ig 2000 2 kW
aggregaatti

599,-

honda
inverter
eu 20i

1490,-

honda
inverter
eu 10i

1190,-

honda
inverter 
eu 30 is

2790,-

einhell bt-Pg 2800/1
PoWer
generator

299,-

aeg
akkuisku-
Porakone 
Pro 18 v bsb 18 g2 li 152 C

189,-

iskevä
akkuruuvin-
väännin 
bss 12C li 12 v

189,-

novita naisten
mekko

35,40
james naisten
farkut

38,80
friends poikien
bokserit

5,90
friends tyttöjen
alushousut

4,20

boco naisten
Pitkähihainen 
Paita

27,90

novita miesten
kaulus
t-Paitoja

9,95
friends miesten
sukat
3 paria

friends naisten
alushousut

5,50
lasten
liPPalakkeja

8,50
jenkkihuivi
eri värejä

4,90

alkaen

alkaen

alkaen

6,90
pkt

alkaen

alkaen
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

Iltatapahtumat ja huvit

12

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

VARAOSATKYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä myös:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

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

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!

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
kettumakioy@suomi24.fi

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

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

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Toyota Corolla 1.3 vm 1999, 
kahdet vähänajetut renkaat, ve-
tokoukku,  radio/cd-soitin, hyvin 
huollettu. P. 040 537 5427.

NOPSA- merkkinen naisten kol-
mivaihteinen polkupyörä, ren-
gaskoko 26. Siisti ja hyväkuntoi-
nen. 150 €. P. 040 191 0684.

OSTETAAN
Leikkimökki, mielellään n. 2x2 
m. Myös korjauskelpoinen käy. 
P. 040 140 7558.

Pieni omakotitalo tai talviasut-
tava mökki keskustan ulkopuo-
lelta reilun kokoisella tontilla. P. 
040 910 8807

Mopon tuulisuoja vanha, 20 €.  
P. 046 668 8235.

Hoover-merkkinen mankeli, 
työtasomalli h. 50 €. CD-levyjä 
n. 100 kpl, kokoelma eri esittä-
jiä: Jope, Klamydia, Anssi kela, 
Ultra Bra ym. Levyt 1 € / kpl ja 
kaksois-CD:t 2 € / kpl. P. 040 519 
0816.

Saunallinen rivitalokolmio 80 
neliötä. Vuokra 700 e + vesi. 
Takuuvuokra 700 €. Heti va-
paa. P. 040 820 3241.

Pudasjärven ydinkeskustassa 
kerrostaloyksiö 1h+kk+ph+s 
34 m2, vapautuu 1.7.alkaen.  
Vuokra 400 € kk + vesi ja sähkö 
kulutuksen mukaan. Vuokraen-
nakko 1 kk vuokra. P. 045 126 
7345.

1-h + keittiö paritalosta Koren-
tojärven rannalla, 35 m2, heti 
vapaa.

Myydään uusi, käyttämätön 
BOBI-postilaatikko, classic 
(50x32x21). Metallinen, punai-
nen, lukollinen 100 € (ovh 156 
€). P.040 557 0346.

Vaaleat kangasverhoillut sohvat, 
koivuinen kirjahylly, koivuinen 
keittiönpöytä + 4 tuolia, levitet-
tävä vuode, mattoja, kirjasarjoja 
(Tapiola, Zoo eläinkirjat, tietosa-
nakirjat, ym.) ja muuta irtaimis-
toa. Tavarat Kurenalla. Kuljetuk-
sessa avustetaan la-su 28.-29.5. 
viikonloppuna. P. 040 512 5797.

Polkupyöriä vielä edullisesti, 
mm. lasten ensipyörä apurattai-
neen. P. 040 504 2814.

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA TAI 

TARVITSET JOTAIN,
ILMOITA 

PUDASTORILLA ILMAISEKSI.
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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!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Lasten, nuorten ja erityisryhmien kevätnäyttely 13.-31.5.  
Avoinna
ma-ke klo 15.00-20.00, to-pe suljettu, la-su klo 14.00-17.00  Taide-
huone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Työkeskuksen taidepirin kevätnäyttely 16.5.-3.6. Näyttely 
on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Kaupunginkirjasto, Tuulimyl-
lyntie 4.
Hempan kävely/-hölökkä sunnuntaisin klo 18 koko kesän ajan, 
kokoontuminen Jyrkkäkosken leirintäalueen piha. 
Kuntotanssit Koskenhovilla ma klo 18-20. Järj. Pudasjärven 
Nuorisoseura ry.
No Speed Limit la 28.5 klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 30.5. klo 
9-9.15. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Kurenalan kyläyhdistyksen järjestämä suunnittelukokous 
Rimminkankaan koirapuistolla ke 1.6. klo 18. aiheina mm. koira-
puistoaidan uusiminen.
Kiihdytyspäivä la 4.6. klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Koulujen päättäjäisdisko Jyrkkäkoskella la 4.6. klo 20.30, 
Jyrkkäkosken huvikeskus, Huvikeskuksentie.
Cooperin testi ma 6.6. klo 20-21. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 
2.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - OuRe to 9.6. klo 18.30, Suojalin-
nan kenttä, Urheilutie 2.
Kesätorin avajaiset 9.6. klo 11. Peräkärrykirppis klo 10-15.
Kiihdytyspäivä la 11.6. klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Parasta ennen Jyrkkäkoskella la 11.6. klo 20.30, Jyrkkäkosken 
huvikeskus, Huvikeskuksentie.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 29.5.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 4.6. klo 21-01

Sarapirtillä 

TANSSIT

HARRI & 
CORONET

AskAnmäen kesäteAtterissA  
puolAngAllA kesällä 2016

markku Hyvösen 

sitä sAA mitä tilAA! 
• Käsikirjoitus: Markku Hyvönen • Ohjaaja: Hilkka Oikarinen  

• Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Liput 13 e, lapset 5-12 v. 5 e,  
ryhmät vähintään 20 henkilöä 10 e, alle 5 v. ilmaiseksi.

Näytelmän kesto noin 2 tuntia, väliajalla tarjolla kahvia, pullaa ja maittavia 
makkaroita. Kesäteatterissa on 500 hengen tuulisuojattu ja katettu katsomo.

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fiAskanmäentie 25, Puolanka

to 14.7. ...........klo 18
la 16.7. ............klo 17
su 17.7. ...........klo 15
ke 20.7. ...........klo 18
to 21.7. ...........klo 18

la 23.7. ............klo 15
su 24.7. ...........klo 15
ke 27.7. ...........klo 18
to 28.7. ...........klo 18 
la 6.8. ..............klo 15

Esitysajat:
ensi-ilta keskiviikkona 13.7. klo 18.

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327

Linja-automatka Pyhäsalmen suurlavalle Naisten tansseihin ti 7.6. 
Lähtö klo 16 S-marketin vierestä, paluu n. klo 03. 

Esiintyy Pekkaniskan Pojat sekä 
Pepe&Benjamin Enroth. 

Tanssit klo 19-24. 
Hinta 35 € = tanssilippu ja matkat. 

Matkalla Iijoen tanssijat järjestää arpajaiset. 
Ilmoittautumiset Eija Pihlaja 0400 765 180, 

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi.

Herkonmäen katetulla
kesäteatterilla
Taivalvaarantie 2, 93400 Taivalkoski 
ENSI-ILTA To 7.7. klo 19.00
Muut esitysajat: 
Pe   8.7.  klo 19.00
La   9.7.  klo 17.00
Su  10.7.  klo 17.00
Ke  13.7.  klo 19.00
Pe  15.7.  klo 19.00
Su  17.7.  klo 17.00
Ke  20.7.  klo 19.00
Pe  22.7.  klo 19.00
Su  24.7.  klo 17.00
Ke  27.7.  klo 19.00
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 17.00
Su  31.7.  klo 17.00
Pe  5.8.  klo 19.00
La  6.8.  klo 17.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ

 Heikki Luoman

Kesällä
2016

Asemakaavan muutos
Valtuusto on kokouksessaan 12.05.2016 hyväksynyt asema-
kaavan muutoksen Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan 
kortteleihin 1,1,3,12-14, 16-22 ja 28 sekä niihin liittyviin viher-, 
vesi-, erityis-, liikenne- ja katualueisiin.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 25.05.2016 alkaen kaupun-
gin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärvi 20.05.2016 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

AKKARALLIAKKARALLI

Koskenhovilla su 29.5.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven Keskustan 
kunnallisjärjestön ja paikallisyhdistysten 

vastuuhenkilöiden

Kunnallisjärjestön johtokunta

YHTEISKOKOUS  
ma 30.5. klo 18.30 kaupun gin ta lolla. 

Käsitellään paikallisyhdistysten elvyttämistä, 
mahdollisia yhdistymisiä sekä toimi mat to mien 

yhdistysten lakkaut ta misia.

Mukana piirin järjes tö sih teeri 
Sanna-Mari Talala. 

Tervetuloa!

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-20 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-18

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!

TULOSSA:  Pe 10.6. Rainer Friman.

Karaoke ja wintti lippu 5 €
Lauantaina 28.5.

Perjantaina 27.5.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

TULOSSA
lauantaina 4.6. BABLO

TEHOKÄVELY su 29.5. klo 18, lähtöpaikkana 
Jyrkkäkosken leirintäalue parkkialue 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Yli-Kollajan 
Nuorisoseura ry:n 

YLEINEN KOKOUS 
Tönöllä la 11.6. klo 11.00 

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Siivoustalkoot kokouksen jälkeen. 

Tervetuloa! 
Johtokunta
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Lukijan kynästä

Syötteen luontokeskuksen 
kesän näyttelyssä esillä on 
paikallista taidetta. Petäjä-
järveläsen Markku Kuhan ja 
sarakyläläisen Janne Kum-
malan töitä on ihasteltavak-
si Syötteen luontokeskuksel-
le koko kesän ajan.

Markku Kuhan "Luon-
tomaisemaa kynin" -näytte-
lyssä esillä  on useista luon-
toaiheisia töitä. Kuha kertoo 
kulkevansa luonnossa ja ko-
pioivansa muistiin mielen-
maisemaa, jota hän piirtää 
sitten tussilla ja lyijykynällä.

-Noin 10 minuuttia piirte-
len kerrallaan ja vuoden ai-
kana syntyy tuhansia piir-
roksia, hän laskee.

Oskari Räihä toteuttaa yh-
dessä Kuhan kanssa näytte-
lyn rekvisiitan, joten taidete-
okset, lehtileikkeet, hongat, 
juuret jäkälineen ja paku-
rineen löytävät paikkansa 
luontokeskukselta.

Markku Kuhalla on bio-
tila Petäjäjärvellä, jossa hän 
perheineen viljelee ja elää 
mahdollisimman omavarais-
ta elämää. Taideopinnoista 
haaveilevalle uhalle käsityöt 
ovat harrastus.

Janne Kummala on nuo-
ri itseoppinut taiteilija. Kum-

mala valmistui peruskou-
lun jälkeen koneistajaksi ja 
teki muutaman vuoden niitä 
hommia. Käsityö ja taide ve-
tivät kuitenkin voiton ja hän 
muutti perheineen takaisin 
Sarakylään keskittyen pää-
asiassa käsityön ja taiteen te-
kemiseen.

Kummalan tavoitteena on 
tehdä realistista, luonnollista 
esittävää taidetta ja käsityötä.

-Piirrän lähinnä lyijyky-
nällä, polttamalla ja tussil-
la mustavalkokuvia. Puu- ja 
metallitöinä teen veistoksia 
ja koristeita sekä pieniä tar-
peellisia esineitä.

Näyttelyssä on esil-
lä muun muassa polttamal-
la haapakiekoille piirretty-
jä erä- ja luontoaiheisia töitä 
sekä hitsaten ja viimeistellen 
valmistettuja veistoksia.

Taiteilijoiden töihin voi 
tutustua Syötteen luontokes-
kuksella 4.6.-30.8.2016. Vaih-
tuvan näyttelyn lisäksi voi 
perehtyä pysyvään näytte-
lyyn "Lastuja selkosilta" ja 
nauttia kesäisestä luonnosta. 
Luontokeskuksen kahvila on 
avoinna aina luontokeskuk-
sen aukioloaikoina.

Syötteen luontokeskus

Laidat ryskyivät ja verkot 
heiluivat, kun työyhteisöt 
ottivat mittaa toisistaan rei-
käpallon perässä Tuomas 
Sammelvuo -salissa lauan-
taina 21.5. salibandyturna-
uksessa. Mukavaa työporu-
kan yhdessäoloa, liikuntaa 
ja virkistystä olivat lähteneet 
hakemaan kahdeksan työyh-
teisöä. A – lohkossa toisensa 
kohtasivat KHR Oy, Kontio 
Oy, Pudasjärven VPK sekä 
Metsäpalvelu Tuomaala Oy 
ja B - lohkossa Metsäpesälä 
Oy, MTK – Pudasjärvi, Pro-
fin Oy sekä Yli – Iin VPK. 

Työyhteisöjen välillä näh-
tiin viihdyttäviä pelejä ja 
tunnelma oli hyvä heti alus-
ta alkaen. Joukkueet ottivat 
pelit tosissaan, mutta eivät 
liian vakavasti. Joukkueiden 
yhteishenki näytti toimivan 
ja työkavereita tuettiin tiu-
koissa tilanteissa. Kaikis-
sa peleissä päästiin maalien 
makuun ja muutenkin ot-
telut tarjosivat hyvää viih-
dettä myös yleisölle. Tois-
ten pelaajien kunnioitus oli 
ihailtavaa eikä tuomarin tar-
vinnut juurikaan jäähyjä pe-
laajille jaella. Pahemmilta 
loukkaantumisiltakin turna-
uksessa vältyttiin. 

Alkulohkojen jälkeen al-
koivat puolivälieräpelit, jot-
ka pelattiin ristiin kahden 
lohkon välillä. A – lohkon 
ykkönen Metsäpalvelu Tuo-
maala sai vastaansa MTK 
– Pudasjärven. Joukkueen 
isähahmon ja ”kovia peli-
otteita” esittäneen Tuomon 
johdolla Metsäpalvelu Tuo-
maalan nuoret miehet on-

Reikäpallosta työyhteisöille  
liikuntaa ja virkistystä

Kuva finaaliottelusta Yli – Iin VPK ja Metsäpalvelu Tuomaala.

nistuivat tiukan väännön jäl-
keen kairaamaan Hyttisen 
Eeron joukot kanveesiin nu-
meroin 3 – 1. Toisessa puo-
livälieräpelissä Pudasjärven 
VPK pudotti voittomaaliki-
sassa Junne Alatalon jämä-
kästi kipparoiman Profinin 
lukemin 3 – 2 ja B – lohkon 
ykkönen Yli – Iin VPK puo-
lestaan löylytti Kontiotuot-
teen miehet ulos turnaukses-
ta 7 – 3 luvuin. Viimeisessä 
puolivälieräpelissä Metsäpe-
sälän konemiehet olivat ah-
dingossa Kiinteistöhuolto 
Riekin kovasti paineistavan 
joukkueen kanssa. Ottelu 
ratkesi vasta voittomaaliki-
sassa, jossa Taneli Riekki on-
nistui viemään joukkonsa 
välieriin 3 – 4 loppulukemin. 

Ensimmäisessä välieräpe-
lissä kohtasivat Metsäpalve-
lu Tuomaalan nuorisokaar-
ti ja fyysinen Pudasjärven 
VPK, joka oli pitkään kiin-
ni voitossa, mutta niin vain 

Tuomon vikkeläkinttuiset 
nuoret miehet onnistuivat 
kairaamaan ottelun tasoi-
hin ja lopulta 2 – 1 voittoon. 
Maalinedushässäkän päät-
teeksi voittomaalin pääsi is-
kemään Metsäpalvelu Tuo-
maalan luottoistuttaja Arttu 
Leppänen. Toinessa välierä-
pelissä Yli – Iin nuorten VPK 
löi KHR:n miehet kanveesiin 
tylyin 7 – 0 lukemin. 

Pronssimitaleista taistel-
tiin aina voittomaalikisaan 
asti ja lopulta mitalit sai-
vat kaulaansa Pudasjärven 
VPK:n sisukkaat palomiehet 
loppuluvuin 4 – 3. Pudasjär-
ven VPK:n maalilla loisto – 
otteita sekä pronssiottelussa 
että läpi turnauksen esittä-
nyt Lasse ”Liima” Lohvan-
suu palkittiin turnauksen 
parhaana maalivahtina.  

Finaalista muodostui 
kahden nuoruuden intoa ja 
voimaa pursuavan joukku-
een mittelö. Yli – Iin VPK oli 

hallitsevampi osapuoli, mut-
ta Metsäpalvelu Tuomaala 
puolusti tiiviisti. Pitkän pai-
nostuksen päätteeksi Yli – 
Iin miehet onnistuivat ohit-
tamaan kaksi kertaa upeita 
torjuntoja esittäneen Antti – 
Jussi Lauhikarin. Metsäpal-
velu loi otteluun vielä jänni-
tystä kaventamalla tilanteen 
kahteen yhteen. Yli – iiläiset 
kuittasivat osuman kuiten-
kin saman tien lyömällä tau-
lulle loppuluvut 3 – 1. 

Turnauksen järjestäjä Lii-
ko – Liikuntapalvelut haluaa 
kiittää kaikkia turnaukseen 
osallistuneita tahoja! 

Tulokset: 
1. Yli – Iin VPK 2. Metsäpal-
velu Tuomaala Oy 3. Pudas-
järven VPK 4. KHR Oy 5. 
Metsäpesälä Oy 6. Profin Oy 
7. MTK – Pudasjärvi 8. Kon-
tio Oy 

Juho Koivukangas

Syötteen 
luontokeskuksella 
paikallista taidetta

Torin avajaiset kesäkuun 
alussa ja paljon muuta ky-
läyhdistyksen toimintaa

Torikauden avajaisia 
vietetään torstaina kesä-
kuun 9. päivä. Tuolloin to-
rilla on luvassa ohjelmaa ja 
kauden ensimmäinen perä-
kärrykirpputori. Kurenalan 
kyläyhdistyksen järjestämiä 
peräkärrykirppiksiä ja oh-
jelmallisia torihetkiä on lu-
vassa pitkin kesää. 

Kurenalan kyläyhdistyk-
sen toiminta ottaa piakkoin 
uuden askeleen, kun toril-
le tuodaan infokoppi. In-
fokopista saa kesällä ostaa 
muutamalla eurolla kahvia 
ja pullaa samalla, kun sieltä 
saa tietoa kaupungin palve-
luista, tapahtumista ja ky-
läyhdistyksen toiminnasta. 
Lisäksi kahvilasta voi tilata 
kylätalkkaripalvelua pientä 
maksua vastaan.

Kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Kerttu Simu 
kertoo, että kyläyhdistys 
on palkannut työntekijän 

Torin avajaiset kesäkuun alussa ja paljon 
muuta kyläyhdistyksen toimintaa

suunnittelemaan ja toteut-
tamaan palveluita. Kyläyh-
distyksen kautta on saa-
tavissa apua esimerkiksi 
nurmikon leikkaukseen, 
kasvimaan kylvöön, pieniin 
kodinaskareisiin tai vaikka 
pihahommiin.

– Infokopin eteen laite-
taan pöytiä ja tuoleja, johon 
toivomme ihmisten istah-
tavan nauttimaan kahvi-
kupposen äärellä torin ja 
Kurenalustan tunnelmaa, 
Simu kertoo.

Samalla kahvilan myy-
jälle voi kertoa ideoita ta-
pahtumien tai muun pal-
veluiden kehittämisen 
suhteen.

Myös Paavalinpuistossa 
tapahtuu kesällä, sillä siellä 
on alkamassa kaupunkivil-
jelyprojekti. Paavalinpuis-
ton toiminnalla halutaan 
kannustaa eri-ikäisiä ihmi-
siä yhteisen harrastuksen 
kautta tekemään keskus-
tasta viihtyisämpää ja asu-
kasystävällisempää.

Lavaviljelystä tulee myös 
esitteitä ja kioskilta voi pyy-
tää esittelijän mukaan ker-
tomaan aiheesta enemmän.

Kyläyhdistys on lisäksi 
aktiivinen Rimminkankaan 
koirapuiston uusimisen ja 
rakentamisen edistämises-
sä. Koiraharrastajat ja muut 
asiasta kiinnostuneet ko-
koontuvat ensi viikon kes-

kiviikkona Rimminkankaan 
koirapuistoon suunnittele-
maan koirapuiston kunnos-
tamista.

– Sitä mukaa kuin pal-
veluita ja tapahtumia kehi-
tetään, ilmoitamme muu-
toksista myös lehdessä sekä 
kyläyhdistyksen Facebook-
sivuilla.

Kurenalan kyläyhdistyksen järjestämiä peräkärrykirppiksiä 
ja ohjelmallisia torihetkiä on luvassa pitkin kesää. 

Kurenalan kyläyhdistys toivoo, että meneillään olevien hankkei-
den johdosta kaikki lemmikkieläimet pidettäisiin kytkettynä Paa-
valinpuistossa liikuttaessa. Paavalinpuistossa on alkamassa lavavil-
jelyprojekti, ja puistoon on jo tuotu viljelylaatikoita valmiiksi.

Kaikki on puistossa valmiina ja puhtaana odottamassa kesä-
kauden alkua, joten toivomuksena on, että puisto pysyy siistinä 
ja viihtyisänä.

Kyläyhdistyksen väki toivottaa kaikki tervetulleiksi viettämään 
aikaa Paavalinpuistoon ja seuraamaan kasvun ihmettä!

Pidetään Paavalin-
puisto siistinä!



28 TPnro 21PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti27.5.2016 27.5.2016nro 21

●  Huoltovapaa terä
● Hiljainen
● Maksimi osanvah-

vuus 40mm
● Keruusäilön tilavuus 

60 litraa

● Terän säätö
BIO SILENT 2500W

239€

Stiga päivänä ajoleikkurin ostaneelle 
voimassa vielä seuraavat edut:
- 6kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa
- Suojahuppu ja vaihtoöljyt kaupanpäälle
- Toimitus käyttökunnossa
- Käyttöopastus toimituksen yhteydessä

STIGA PÄIVÄT PERJANTAINA 3.6.
Stigan edustaja Tero Haavisto paikalla 10.00–16.00

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17,

Kesälauantait 9-13

St1 Automaatti Pudasjärvi
perjantaina  3.6.2016 klo 9–17

Polttoaineet erikoishinnoin

Tule hakemaan oma
St1 Käteisalennuskorttisi

Varsitie 1, Pudasjärvi

                     PÄIVÄNÄ 
RUOHONLEIKKURIN OSTANEILLE 
ENSIHUOLTO KAUPAN PÄÄLLE.

ETULEIKKUREITA JA PUUTARHA- 
TRAKTOREITA HYVÄ VALIKOIMA 

HETI VARASTOSSA.

VAIN  PÄIVÄNÄ 
LEIKKURIN ÖLJY 
0,6 LITRAA 
+ TULPPA 7€

ÖLJYIMURISARJA

20€

ETULEIKKURIT 2595€ALKAEN

●  Leikkuuleveys 95cm
● Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
● Aito runko-ohjaus
● B & S moottori
● Helppo huoltoasentoon nosto

PARK 220

2995€

● Silppuava
● Kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuuleveys 45cm

SAMA MALLI VETÄVÄNÄ 
MULTICLIP 47 S BLUE

●  Briggs & Stratton Intek 4155 
AVS moottori

● 500 cm3 / 8,82 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeuden 

säätö
● Leikkuuleveys  100cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / 

taaksepuhallus
● Vapaasti pyörivät terät

4510€

●  WM7250 moottori
● Vaihteet 5+1
● LED-valot
● Vetokoukku
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuutapa sivulle puhaltava /  multiclip
● Suuret pyörät

TORNADO 2098 

1499€

●  Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuutapa keräävä / silppuava
● Leikkuuleveys 98cm
● Hydrostaattinen voimansiirto

2495€

ESTATE 3084 H

●  Briggs & Stratton moottori
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuutapa keräävä
● Leikkuuleveys 84cm

BT 84 HCB

1995€

MULTICLIP 47 BLUE 

225€

269€

● Briggs & Stratton moottori
● Keräävä
● Kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuuleveys 46cm

SAMA MALLI VETÄVÄNÄ 
COLLECTOR 48 S B

COLLECTOR 48 B

269€

325€

PARK 420 P + 100 CM 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE

● Briggs & Stratton moottori
● Silppuava / sivulleheittävä
● Keskitetty leikkuukorkeuden säätö
● Kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuuleveys 45cm

SAMA MALLI VETÄVÄNÄ 
MULTICLIP 47 SQ B   

MULTICLIP 47 Q B

299€

349€

TWINCLIP 50 S B
● Briggs & Stratton 625 E Ready Start
● Keräävä / Silppuava / Taakseheittävä
● Keskitetty korkeudensäätö
● Vetävä     ● Pesuliitin
● Leikkuuleveys 48cm  
● Säädettävä aisa
● Keruusäiliön uusi kiinnitys. Helppo 

käyttää yhdellä kädellä!

●  20 V Litium-Ioni akku
● Työskentelyaika noin 30 minuuttia
● Teleskooppivarsi
● Säädettävä leikkuukulma
● Paino akun kanssa vain 2,55 kg !

SGT 2220 A

129€

DINO 47 B

219€

●  Briggs & Stratton 
moottori

● Sivullepuhaltava
● Kuulalaakeroidut 

pyörät
● Leikkuuleveys 45cm

COMBI 48 S B
●  Biriggs & Stratton moottori
● Keräävä / silppuava / taak-

seheittävä
● Keskitetty korkeudensäätö
● Vetävä
● Leikkuuleveys  46cm

425€

599€


