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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hyvin käyttäytyviä 
pyöräilijöitä palkitaan!

 s. 3

Uusi kaupunginhallitus 
kokoontui– runsaasti 

asioita päätettävänä s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 16.6.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

avoinna ti ja to klo 14-17.
Os. Rimmintie 15, Pudasjärvi

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä

ON TUOKSUA, ON VÄREJÄ, ON KUKKALOISTOA!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 

MA-PE 9-20, LA-SU 9-18
Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa!

Orvokki  7,-/10 kpl 
12,-/20 kpl

Kesäbegonia 3,-
Lumihiutale alk. 3,50
Ruukkuneilikka 3,90
Kosmos alk. 3,90

Pelargoniat 20,-/4 kpl
Supersuositut 

SEKOITELMA-AMPPELIT 20,-
JÄTTIAMPPELIT 25,- 
Vähän pienemmät 15,-

Kauniit RUUSUBEGONIAT ja 
Upeat ISOKUKKAISET 

BEGONIAT!
Kestävät, kukkivat  

OMENAPUUT 32,-. 60,-/2 kpl
MONIVUOTISET KUKAT  

OSTA 5 MAKSA 4!
PUUT, PENSAAT, HYÖTYKASVIT 
JA MANSIKAN SATOTAIMET!
Kekkilän Puutarhamulta 50 l 

15,90/5 pss

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 5.7., ke 12.7. ja ke 19.7.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

PUDASJÄRVEN OPTIIKAN 
HURJA KESÄN AVAUS!

www.pudasjarvenoptiikka.fi

 Arvo 130€

Huom. Liike suljettu to-pe 22.-23.6.

Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 0400 518 080, puutarha@pesiola.fi
www.pesiola.fi

Palvelemme 
Ma-pe  8-20
La   8-16

Hae kesän ilot ja 
värit pihalllesi Pesiölän 
laadukkaasta ja 
monipuolisesta  kukkaloistosta.

PANNU
KUUMANAMuista Pesiölän 

ETUKORTTI!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärven torilla 

KES ÄKUKKAMYYNTI 
la 17.6. alkaen klo 9.

 Viimeiset kesäkukat tosi halvalla.
Tule valitsemaan omasi. Raumalan tila

Peittoalue on suuntaa antava.

SRK

KESÄSEURARADIO 2017

YLÖ-
JÄRVI 
101,6

PORI 
91,3

INARI
104,1

YLLÄS
105,0

PYHÄ-
TUNTURI
104,7

YLITORNIO 
104,7

TERVOLA 
102,5

TORNIO 
90,0

ROVA-
NIEMI 
90,0

RANUA 
107,0

POSIO 
90,0

RUKA 
97,1

PUDAS-
JÄRVI 
102,8

TAIVAL-
KOSKI 
105,9

OULU 
91,6

RAAHE 
96,6

UTAJÄRVI 
105,9 PALJAKKA  

93,7

VUOKATTI 
90,0

HAAPAVESI 
90,8SIEVI 

106,8

KOKKOLA 
100,7 REISJÄRVI  

95,7
IISALMI 
103,8

KOLI
107,8

KUOPIO  
96,3

PIHTI-
PUDAS 
89,3

ÄÄNE-
KOSKI 
100,5

PERHO 
93,5LAPUA 

91,8

ÄHTÄRI  
97,1

VAASA 
107,9

KRISTIINAN-
KAUPUNKI
106,9 KANKAAN-

PÄÄ 103,2

TURKU
93,8

FISKARS
90,4

HELSINKI  
107,4

PORVOO
89,2

KOUVOLA
94,4

LAPPEEN-
RANTA 
107,1

JOENSUU  
100,7

SAVON - 
LINNA
92,3MIKKELI 

93,4

JYVÄSKYLÄ  
95,9

PARKANO 
104,0

JÄMSÄ 
98,5

ORIVESI 
96,4

LAHTI
101,0

HÄMEEN-
LINNA 
101,3HYVIN-

KÄÄ
92,7

TAMMELA 
93,4

HUITTINEN 
99,6

UUSI-
KAUPUNKI
98,5

Lähetys alkaa 28. kesäkuuta  
ja päättyy 31. heinäkuuta.

Ohjelmaa Suviseuroista  
ja opistoseuroista.

Arkistolähetykset suurten seurojen 
välillä joka arkipäivä kello 12 ja 19.

UUTTA! 
Iltahartaus arkistolähetyksen 
päätteeksi joka arkipäivä kello 20.40.

Viikonloppuna 8.–9. heinäkuuta 
ohjelmaa Ruotsin suviseuroista  
ja Pohjois-Amerikasta.

Kesäseuraradion viimeinen lähetys on 
Siionin laulujen ja virsien toivelauluilta.

UUTTA! 
Juonnetun ohjelman ulkopuolella 
taukomusiikkia SRK:n äänitteiltä.

Tarkempi ohjelma ja nettiradio:  
rauhanyhdistys.fi

EURAJOKI
88,7

KESÄSEURARADIO
SRK28.6.–31.7.2017

Ohjelmaa Suviseuroista ja opistoseuroista.

Arkistolähetykset suurten seurojen välillä  
joka arkipäivä kello 12 ja 19.

UUTTA! Iltahartaus arkistolähetyksen päätteeksi  
joka arkipäivä kello 20.40.

UUTTA! Juonnetun ohjelman ulkopuolella  
taukomusiikkia SRK:n äänitteiltä.

Tarkempi ohjelma ja nettiradio: rauhanyhdistys.fi

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Ma 26.6., ma 28.8. 
gynekologi Liisa Karinen

Ti 20.6. yleislääkäri Olli Heikkilä (täynnä)

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

249 00

TERASSIJÄÄKAAPPI 
PARTY COOLER CELLO 

50L RST

PUUKIUAS HARVIA 
LINEAR 16

299 00

Sylinterinmuo-
toinen, pyörillä 
liikuteltava te-
rassijääkaappi 
on mahtava li-
sävaruste grillin 
kylkeen! Kapa-
siteettia 70:lle 
0,33 litran töl-
kille. Käy myös 
viinikaapiksi.

Harvia Linear 16 
on puukiuas, jossa 
ajaton muotoilu 
ja vahva rakenne 
kohtaavat. Linear 
16 sopii 6-16 m3 
saunoihin. Kiukaan 
valurautaisen lasi-
luukun kätisyys on 
vaihdettavissa.

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

HARRASTA ITSESI 
KESÄLOMAN VIETTOON! 

IKE DUDE UMPI- 
TAI AVOKELA-
SETTI

VALITSE 
ABU-SETTI, SAAT 

ENEMMÄN! 
FIFTYSIXTY - 
AVOKELASETTI

SHAKESPEARE 
OMNI

34,90

Abu-kela ja vapa. Tunnettu amerik-
kalainen kalastaja M. Iaconelli on 
suunnitellut nämä kelat erityisesti 
junioreille. 

59,90

Abu-kela ja vapa (6´/ 180 cm, 5-20 
g tai 7´/ 210 cm, 10-30 g) sekä Fi-
reline Flame Green -siima valmiiksi 
puolattuna.

MEILTÄ 
ONKIMADOT

6,50
rasia

Asics 
TEKNINEN 
T-PAITA

24,90

Five Seasons 
puuvillainen 
T-PAITA

15,-
Asics 
CONTEND 
LENKKIKENGÄT

69,-(89,-)

29,90

Tyylikäs ja varmatoiminen Omni 
X -kela, jossa valmiiksi puolattu 
monofiili ja lisäksi mukana Fireline 
Crystal -siima.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 18.6. kello 10, Valtte-
ri Laitila, Tiina Inkeroinen, Keijo Piirainen. Kirkkokyydi-
tys seurakuntakodilta kello 9.30, ei omavastuuta.

Kesäillan musiikkihetki Pudasjärven kirkossa ke 21.6. 
kello 18, Keijo Piirainen, Juha Kukkurainen. Illan ohjel-
massa on urkumusiikkia, yhteisvirsiä ja iltahartaus.

Tyttöjen ja poikien Kesäleirit  
Hilturannan leirikeskuksessa 

3.-4.7.       6-9 vuotiaille tytöille ja pojille 
5.-7.7.   10-13 vuotiaille tytöille ja pojille

Leirillä askarrellaan, leikitään, lauletaan, ulkoillaan 
ja toimitaan yhdessä. Tule viettämään mukavia yh-
teisiä hetkiä! Leirit ovat ilmaisia. Ilmoittautumiset vii-
meistään ti 27.6. kirkkoherranvirastoon p. 08 88 23 
100 (henkilökuntaa paikalla kello 9-15). Lisätietoja 

leiristä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.

Diakoniavastaanotto to 15.6 kello 9.15-11.00.

Nuotioillat: seurakunta järjestää heinä-elokuussa nuo-
tioiltoja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 30 (ma-
to), vk 31 (ma-to), vk 32 (ma-to) ja vk 33 (ma-to). 
Nuotioillan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoher-
ranvirastosta 08 882 3100.

Rauhanyhdistykset: seurat Ervastissa ry:n mökillä su 
18.6. klo 12 ja 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 18.6. klo 
16 (Seppo Leppänen, Iivari Jurmu).

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Lapin sotaa käytiin vuosi-
na 1944-1945. Vanhimmat 
ikäluokat, joihin kuului 
pudasjärveläisiä sotilaita, 
kotiutettiin Kittilässä mar-
raskuussa 1944. Osa pu-
dasjärveläisistä sotilaista 
käveli kotimatkan Kitti-
lästä Pudasjärvelle, koska 
puolustusvoimien polt-
toainevarastot olivat tyh-
jentyneet. Matkaa kertyi 
noin 320 kilometriä. Va-
pautunut, hyvä mieli so-
dan loppumisesta siivitti 
sotilaat kotimatkalle kä-
vellen. He eivät jääneet 
odottamaan mahdollista 
polttoainevarastojen täy-
dennystä. Pitkä kotimat-
ka tulisi olemaan pientä 
sodissa koettujen vuosien 
rinnalla.

Järjestämme syksyllä 
25.8.-2.9.2017 Takaisin ko-
tiin -marssin Kittilästä Pu-
dasjärvelle, Hirvaskosken 
koululle. Marssilla muis-
tamme ja kunnioitamme 
edellä mainittujen miesten 
uhrauksia itsenäisen Suo-
men satavuotisen histori-
an vaikeimpina aikoina. 
He antoivat tuolloin lähes 
kaikkensa.

Takaisin kotiin -mars-
si on osa Suomen 
itsenäisyyden juhlavuo-
den ohjelmaa. Tapahtu-
malla siirrämme veteraa-
niperinnettä nuoremmille 
sukupolville Lapin ja Poh-
jois-Pohjanmaan alueel-
la. Edistämme itsenäisen 
Suomen vaikeimpien vai-

heiden historian tuntemis-
ta, korostamme rauhan 
merkitystä ja muistamme 
kunniakansalaisiamme 
sekä tuomme esille liikun-
nan merkityksen hyvin-
voinnillemme.

Takaisin kotiin -mars-
si alkaa perjantaina 25.8. 
Kittilän kirkossa pidettä-
vän avajaistilaisuuden ja 
sankarihaudalla kunnia-
käynnin jälkeen. Halutes-
saan marssille voi osal-
listua joko lyhyemmille 
päiväetapeille tai kävellä 
koko matkan. Marssi päät-
tyy lauantaina 2.9. Hir-
vaskosken koululla pidet-
tävään juhlaan.  Juhlaan 
sekä marssin loppuosuu-
delle osallistuvat Hirvas-
kosken koulun oppilaat ja 
henkilökunta sekä sotiem-
me veteraaneja. Osa näistä 
veteraaneista kuului mar-
raskuussa 1944 Kittilässä 
kotiutettaviin sotilaisiin. 

Toteutamme Suomen 
itsenäisyyden juhlavuo-
den ”yhdessä” - teemaa. 
Takaisin kotiin -marssia 
on toteuttamassa noin 20 
pudasjärveläistä ja reitin 
varrella sijaitsevien kunti-
en yhteisöä ja järjestöä. Py-
rimme myös yhteistyöhön 
puolustusvoimien (Kai-
nuun prikaati, Jääkärip-
rikaati) kanssa. Tapahtu-
man taustoista kirjoitetaan 
juhlassa julkaistava histo-
riikki.

Vesa Holmström

Takaisin kotiin 
-marssi Kittilästä 

Pudasjärvelle

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 
otettiin viime adventtina käyttöön virsi-
kirjan lisävihko.

Tuon lisävihkon tarkoituksena on tuo-
da virsivalikoimaan jotain uutta ja myös 
jotain muilta kirkoilta lainattua. Runsaan 
puolen vuoden aikana lisävihkoa on käy-
tetty virsikirjan rinnalla. Monia lauluja siel-
tä osataan jo melko hyvin, mutta opetel-
tavaakin löytyy. Lisävihkoa käytetään mm 
jumalanpalveluksissa ja toimituksissa. Syk-
syn aikana lisävihkoon perehdytään myös 
virsikinkereillä.

Lisävihkon vanhinta aineistoa on ir-
lantilainen n 700-luvulta oleva virsiteksti 
”Silmäni aukaise”, jonka numero on 923. 
Virren sävelmä tunnetaan laajalti ympä-
ri maailmaa ja virren teksti sopii moneen 
tilanteeseen. Ensi sunnuntaina vietämme 
kirkossa konfirmaatiota, jossa rippikoulun 
käyneet nuoret saavat itse lausua uskon-
tunnustuksen ja heidät saavat siunauksen 
kotikirkon alttarin ääressä. Heille sopii 

mielestäni virren toinen säkeistö: 
923:2 Viisauden lähde, vie viisauteen.
Tietäni ohjaa, kun matkaani teen.
Luottaa voin Isäni rakkauteen.
Kätkeydyn suojaasi turvalliseen.

Suojaa ja ohjausta tarvitsemme me 
kaikki. Siksi on hyvä, että turvaudumme 
Jumalaan ja hänen johdatukseen. Hän on 
luvannut olla meidän kanssamme kaikis-
sa vaiheissa.

3. Yksin en pystyisi taistelemaan.
Voiman ja viisauden sinulta saan.
Heikkojen auttaja voittamaton,
ainoa toivoni sinussa on.
Tulevan sunnuntain aiheena on ”Ka-

toavat ja katoamattomat aarteet”. Tääl-
lä maailmassa ei ole mitään omaisuutta, 
jolla voisimme ostaa taivaspaikan.  Henke-
ään ihminen ei voi lunastaa, ei hän voi käydä 
kauppaa Jumalan kanssa. Elämän lunnaat 
ovat liian kalliit, ne jäävät iäksi maksamatta. 
(Ps. 49:8-9). Virren suomentaja Anna-Mari 

Kaskinen on sanoittanut asian näin: 
4.Valta ja suosio jää päälle maan.
Perinnön taivaassa sinulta saan.
Aarteeni kallein nyt luonasi on.
Lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon. 
5.Oi kirkkain aurinko, ihmeellinen!
Valaista täällä jo voit sydämen.
Silmäni aukaise, osoita tie.
Luoksesi taivaaseen perille vie. 
Jumala on luvannut opastaa meitä elä-

män tiellä. Me saamme olla oppilaita hä-
nen koulussaan. Yksi hyvä oppikirja tuolla 
tiellä on myös virsikirja. Tervetuloa tule-
vanakin sunnuntaina messuun yhdessä 
laulamalla tutustumaan virsikirjaan ja sen 
sanomaan. 

 Keijo Piirainen

PS: Jos et vielä omista omaa lisävihkoa, niin 
suuri osa lisävihkon aineistosta löytyy in-
ternetistä.  

Jotain uutta, jotain lainattua...

Lahnaralliperinnettä Aittojärvellä 

Aittojärven kyläseuran järjes-
tämä, perinteinen Lahnaralli 
venyi tänä vuonna kolean ke-
vään vuoksi sunnuntaille ke-
säkuun kymmenenteen päi-

Ari Isola ja Eino Taavitsai-
nen yrittivät parin viikon ajan 
tyhjentää Aittojärveä lahnois-
ta. Kertomansa mukaan aluk-
si verkot vetivät keskimäärin 
”vain” satakunta lahnaa päi-
vittäin sekä aamu että iltako-
kemisilla. Viime viikolla mää-
rä kuitenkin kasvoi jo reiluun 
pariin sataan kalaan kokemis-
kertaa kohden. 

Siinä riitti Taavitsaisella 
savustamista vieraille maisti-
aisiksi sekä kotiin vietäväksi. 
Myös sumpusta sai ostaa tuo-
retta lahnaa, että kukin voi 
työstää kalan mieleisellään 
tavalla. 

Tapahtuman järjestelyis-
tä vastasi kylän aktiiviset tal-
koolaiset, jotka olivat teh-
neet erilaisia kalamaistiaisia 

ja myynnissä oli kahvia, tee-
tä, pullaa sekä lohikeittoa li-
sukkeineen. 

Lahnaralli vetää vuosi 
vuodelta yhä enemmän vä-
keä paikalle. Tällä kertaa yli-
tettiin 80 kävijän virstanpyl-
väs. Vieraita oli ihan sadan 
kilometrin säteeltä. 

Tämä nelituntinen tapah-
tuma on saanut vakaan jalan-
sijan Aittojärven kyläseuran 
vuotuisissa tapahtumissa. 

Vuosittaisen Kesätapahtu-
man sijaan tänä vuonna ky-
läseura järjestää Suomi 100 
-merkeissä retken Raatteen 
tielle. Tämä toteutuu elokuun 
ensimmäisenä lauantaina ja 
ilmoittautumisia tuli jo run-
saasti ja otetaan edelleen vas-
taan.  STK

Lahnaralli Aittojärven kylätapahtuma on järjestetty jo usean vuoden ajan Eija ja Eino Taavitsaisen pihapiirissä 
Aittojärven rannalla. Tänä vuonna kokoontumistilana oli myös kyläseuran omistama teltta.

Tapio Pohjanvesi oli keittänyt vallan erinomaista lohikeit-
toa, jota osallistujat ostivat mielellään. 

Juuri pyydetyt ja savustetut 
lahnat olivat suussa sula-
vaa herkkua, joita sai jokai-
nen maistella ja ostaa myös 
kotiin viemisiksi. 

vään asti. Ja se olikin hyvä 
asia, sillä lahnan kutu oli al-
kanut lauantaina ja tälle ul-
koilmatapahtumalle saatiin 
myös lämmin kesäpäivä. 

Lahnaralli järjestettiin 
valtakunnallisena Avoimet 
Kylät -päivänä ja näin Ait-
tojärven kyläseura kantoi 
kortensa kekoon osana Suo-
men itsenäisyyden satavuo-
tisjuhlavuoden ohjelmaan. 

Tämän vuotinen Lahna-
ralli oli nyt järjestyksessään 
viides ja samoilla kaavoil-
la mentiin kuin aiemminkin. 

Lahnan kutu oli juuri alkanut ja järvestä nousi veneellinen 
lahnaa. Kuva Ari Isola. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Lehteen on tullut aiheellista lukijapalautetta inva P-paikkojen 
käyttämisestä. Esimerkiksi apteekin edessä on kaksi pääoven 
viereistä paikkaa merkitty vammaispysäköintiä varten. Pysä-
köinti näille paikoille edellyttää, että kuljettajalla tai kuljetet-
tavalla on Trafin myöntämä lupa vammaispysäköintiä varten. 
Liikennemerkistä huolimatta apteekkiin tulee toistuvasti lii-
kuntarajoitteisilta asiakkailta palautetta, että kyseisille paikoille 
on pysäköity ilman asianmukaista syytä. Ongelma on varmaan 
sama kaikilla yrityksillä, joilla on erikseen merkittyjä paikkoja 
vammaispysäköintiä varten. Apteekissa asia kuitenkin korostuu, 
koska siellä asioi huomattavan paljon henkilöitä, joilla on lupa 
pysäköidä kyseisille paikoille ja joille pidempien matkojen käve-
leminen on työlästä tai mahdotonta. Pahimmassa tapauksessa 
asiakas joutuu palaamaan kotiin ja tekemään toisen reissun ko-
keillakseen, josko silloin invapaikat olisivat vapaana.

Palautteen antaja oli harkinnut jopa poliisille ilmoittamista, 
mutta toivoi asian julkisesti esille ottamisen auttavan jo asiaa. 
Eli inva P-paikoille vain sellaiset autot, joilla on siihen lupa! Me 
terveet kyllä pystymme kävelemään muutaman metrin pidem-
män matkan, eikö vain!

Vielä terve autoilija!

Inva P-paikat eivät 
ole tarkoitettu 
vapaaseen käyttöön

Lukijan kynästä

Koillismaan kuntien liiken-
neturvallisuusryhmä halu-
aa kannustaa kaiken ikäisiä 
koillismaalaisia turvalliseen 
pyöräilyyn. Pyöräilijöiden 
liikennekäyttäytymistä ja 
erityisesti pyöräilykypärän 
käyttöä valvotaan tulevina 
kuukausina. Poliisilla, kou-
luilla sekä nuoriso- ja va-
paa-aikatoimella on mah-
dollisuus palkita asiallisesti 
ja hyvin käyttäytyviä pyö-
räilijöitä, joilla on turvalait-
teet kunnossa. Hyvin käyt-
täytyvät pyöräilijät, joilla 
on säännöt hallussa ja tur-
valaitteet mm. pyöräilyky-
pärä käytössä, palkitaan. 
Palkintona on 10 euron lah-
jakortteja. Valvonta- ja pal-
kitsemiskampanja kestää 
30.9 saakka.

Pudasjärven kaupun-
gin liikenneturvallisuus-
ryhmä kokoontui tiistaina 
13.6. pohtimaan turvallista 
pyöräilyä ja samalla muita-
kin liikenneturvallisuusasi-
oista. Liikenneturvan Eero 
Kalmakoskella oli hyvä esi-
tys turvallisesta pyöräilys-
tä. Lisäksi käytiin läpi lii-
kenneonnettomuustilastoa 
pyöräilyssä tapahtuneista 
kuolemaan johtaneista on-
nettomuuksista sekä louk-
kaantumisista. Vuonna 

Hyvin käyttäytyviä 
pyöräilijöitä palkitaan!

Pudasjärven kaupungin liikenneturvallisuusryhmä kokoontui tiistaina 13.6. pohtimaan 
turvallista pyöräilyä ja samalla muitakin liikenneturvallisuusasioista. 

Kuva: Liikenneturva.

2016 kuoli poliisin tietoon 
tulleissa liikenneonnetto-
muuksissa 240 henkilöä, 
joista pyöräilijöiden osuus 
oli yli 10 prosenttia. Tutki-
musten mukaan kypärän 
käyttö olisi pelastanut kuo-

lemista lähes puolet. 
Palkitsevaa polkupyörä-

kypärän käyttöä valvoo po-
liisin lisäksi koulut ja kau-
pungin ja Oulunkaaren eri 
työpisteet. Palkitsemiskam-
panja on osa Koillismaan 

alueen liikenneturvalli-
suustyötä ja sitä rahoittavat 
kunnat sekä ELY -keskus. 
Kampanjalla pyritään posi-
tiivisin keinoin – palkitse-
malla – pyöräilyn turvalli-
suuteen. 

Perjantai tori
pe 16.6. klo 14.-20.

Niemitalon Juustolan pihalla.
Kuusi eri naismyyjää Oulu seudulta.

Myytävänä nahkatuotteita: 
laukkuja, lompakoita, Novitan puseroita. 

Puhdistusaineita: Swipe, Aloeveratuotteita, 
magneettikoruja ym.

KIRPPIS
ma-ti 19.-20.6. klo 11-17.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

ke 21.6. klo 11 
entisellä Sarakylän K-kaupalla

Vainiontie 2, 93250 Sarajärvi

Kesäkahvila avataan

Tervetuloa Kesäkahvilaamme!
Sarakylän alueen kyläseura ry

Avoinna myös 
to 22.6. klo 11-17.

AUKIOLOJAT 5.8. SAAKKA: 
ke, pe, la klo 11-17. 

Uusi toimitusjohtaja 
tarjosi kahvit 

Pudasjärven Osuuspankis-
sa kesäkuun alusta uutena 
toimitusjohtajana aloittanut 
Pertti Purola tarjosi terve-
tulokahvit perjantaina 9.6. 
Kutsua noudattikin runsas 
joukko pudasjärveläisiä sekä 
eri yritysten ja yhdistysten 
edustajia. Väkeä kävi muka-
van tasaisesti pitkin päivää, 
joten Purola ehti kaikkia ter-

vehtiä ja myös suurinta osaa 
kahvilla kävijöistä jututtaa-
kin ja tutustua. 

Purola kertoi, että hän 
on itse muuttanut Pudas-
järvelle, mutta perhe, johon 
kuuluu vaimo ja neljä 6-18 
ikäistä lasta, asuvat vielä So-
merolla.  

Purola kertoi olevansa 
syntyisin Oulusta. Urheilun, 

etenkin pikajuoksun, aktii-
visena harrastajana hän ker-
toi osallistuneensa kymmen-
kunta kertaa Pudasjärvellä 
juhannuskisoihin ja muuten-
kin Pudasjärvi on tullut jo ai-
emmin tutuksi. Liikunta ja 
urheiluseura Someron Esan 
puheenjohtajana hän sanoi 
toimivansa vielä tämän vuo-
den loppuun, koska seuralla 

on menossa juhlavuosi. 
Pudasjärven elämään hän 

kertoi osallistuvansa aktiivi-
sesti ja vierailevansa myös 
henkilökohtaisesti eri kylil-
lä, yrityksissä ja yhdistysten 
tilaisuuksissa. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Urheilijoille urheilumiehen tervetulleeksi toi-
vottaminen oli mieluisa tehtävä. Pertti Purolaa tervehtimäs-
sä Paavo Ervasti, Marko Koivula, Kirsi Kipinä ja Sauli Harju. 

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17www.aarrekauppa.net

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet, 
Pelit, Lelut,

...ja Paljon Muuta!

Tervetuloa edullisille ostoksille!

HUOM!
MUISTATHAN, että 

KANTA-ASIAKKAANA SAAT aina 
norm.hintaisista 

*tuotteista ALENNUKSEN!
Tule tekemään löytöjä!

* ei paikkakuntalaisista tuotteista.

UUDET SPINNERIT 
SAAPUIVAT!

Katriina Nevakivi ja Pekka Nevakivi tervehtimässä Purolaa. 
Pekalla riitti juttua Pudasjärven lähihistoriasta vaikka kuin-
ka paljon.
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Kuusamolaiset naiset onnitteluvuorossa. Vasemmalta Tui-
ja Vanttaja, Raija Haapakoski, Ulla Parviainen ja Liisa Sii-
kaluoma

Kuusamolainen kansan-
edustaja Ulla Parviainen 
on Suomen Keskustanais-
ten uusi puheenjohtaja. Jär-
jestö valitsi Parviaisen pu-
heenjohtajaksi Lahdessa 
11.6. järjestetyssä edustaja-
kokouksessa. 

Parviainen luonnehtii it-
seään pitkän linjan keskus-
tanaiseksi. Hän haluaa ra-
kentaa Keskustanaisista 
verkoston, jossa jokainen voi 
tuntea tekemisen ja politii-
kassa vaikuttamisen iloa.

–Haluan olla kehittämäs-
sä Suomen Keskustanaisia 
järjestöksi, joka on avarakat-
seinen, aktiivinen ja uudis-
tuva.

Suomen Keskustanaiset 
ry. on Suomen suurin poliit-
tinen naisjärjestö. Suomen 

Keskustanaisten tarkoituk-
sena on vaikuttaa yhteis-
kunnallisiin asioihin naisnä-
kökulmasta, rohkaista naisia 
lähtemään mukaan yhteis-
kunnalliseen päätöksente-
koon ja kouluttaa jäseniään. 
Keskustanaisilla on 21 pii-
rijärjestöä, yksi jokaisessa 
maakunnassa. Piirijärjestöt 
toimivat kattojärjestöinä alu-
eensa paikallisyhdistyksille. 
Piirijärjestöt pitävät yhteyttä 
alueen luottamushenkilöinä 
toimiviin naisiin, järjestävät 
poliittisia seminaareja, kou-
lutusta, vaalitoimintaa sekä 
mm. harrastus- ja kulttuuri-
toimintaa.

Juha Ahtonen, 
kuva Johanna Vakkuri 

Parviainen 
Keskustanaisten 
puheenjohtajaksi

Oulunkaaren Kantama-han-
ke järjestää opintomatkan 
Tanskaan Århusin ruokafes-
tivaaleille 1.-4.9. Samalla tu-
tustutaan Jyllantiin sekä pai-
kalliseen yritystoimintaan ja 
jakelukanaviin.

Århusin ruokafestivaalit 
ovat Pohjois-Euroopan suu-
rin ruokatapahtuma. Viikon-
lopun aikana festivaaleilla 
käy noin 30 000 vierailijaa. 
Festivaaleilla on mm. erilai-
sia tapahtumia, maistiaisia ja 
seminaareja, jotka esittelevät 
pohjoista ruokakulttuuria. 

Tanskan Jyllannissa on 
monipuolista elinkeinotoi-
mintaa. Erityisesti maata-
lous- ja elintarviketuotan-
to on merkittävässä roolissa. 
Esimerkiksi Arlan pääpaik-
ka sijaitsee Århusin lähellä. 
Lisäksi Jyllannissa on pal-

jon puu- ja designalan pk-
yrityksiä. Käyntikohteet 
sovitaan osallistujien kiin-
nostuksen mukaan.

Oulunkaaren Kantama-
hanke auttaa pk-yrityksiä 
uusien kotimaisten ja ulko-
maisten markkinointika-
navien löytämisessä. Han-
ke järjestää opintomatkoja 
kiinnostaviin myyntitapah-
tumiin ja etsii uusia myynti-
kontakteja. Hanke on suun-
nattu erityisesti Lapin ja 
Pohjois-Pohjanmaan elintar-
vike-, luonnontuote- ja kä-
sityöalan yrittäjille. Opinto-
matkat ovat avoimia kaikille 
aiheista kiinnostuneille.

Matka maksaa vain 495 
euroa per henkilö. Ilmoittau-
tumiset 21.6 mennessä ulla.
lehtinen@oulunkaari.com, 
040 660 5828.

Lähde Tanskaan 
ruokafestivaaleille

Pudasjärven uusi kaupun-
ginhallitus kokoontui 1.6. al-
kaneella uudella valtuusto-
kaudella ensimmäistä kertaa 
tiistaina 13.6. 

Päätettiin hankkia Ku-
renalan skeittiparkin ka-
lusteet pudasjärveläisen RS 
Parks Oy:n tarjouksen mu-
kaisesti. Samalla toivottiin, 
että nuoret otetaan mukaan 
hankkeen toteutukseen. Ka-
lusteiden hinta on 16 500 
euroa. Investointi katetaan 
urheilu-, koululiikuntapaik-
kojen ja puistojen kehittämi-
seen varatuista määrärahois-
ta. Tulevassa toteutuksessa 
on nykyisten kaltaiset puu- 
ja metallirunkoiset sekä le-
vyillä päällystetyt ratkaisut. 
Käyttöikä näillä kalusteil-
la on noin 10 vuotta. Puu- ja 
metallirakenteiset kalusteet 
ovat siirrettävissä, jos tämä 
nähdään tarpeelliseksi esi-
merkiksi monitoimitalon ra-

Uusi kaupunginhallitus kokoontui 
– runsaasti asioita päätettävänä

Kaupungin ostama Pistotie 4:ssä sijaitseva Kellokulma 
kiinteistö näkyy hyvin valtatie 20 kulkijoille. 

kentamisen yhteydessä.

Korpisen kyläseuralle 
puskurirahaa
Päätettiin myöntää Korpi-
sen kyläseura ry:lle kaupun-
ginvaltuuston periaatteiden 
mukaan PILKE kehittämis-
hankeen käynnistämiseksi 
puskurirahaa 13 000 euroa ja 
nimettiin hankkeen ohjaus-
ryhmään Onerva Ronkainen. 
Raha on tarkoitus käyttää 
uuden halkoliiterin rakenta-
miseen, frisbee-radan teke-
miseen kylätalon tontilla ja 
uusien AVH-laitteiden han-
kintaan kylätalolle.

Palveluliikennettä 
Nevakiveltä ja  
Piipposelta
Kaupungilla on Nevakiven 
kanssa kaikille avoimet pal-
veluliikesopimukset Kipi-
nän ja Asmuntin reiteillä, 

jotka ajetaan vuoroviikon. 
Toinen sopimus Nevakiven 
kanssa on Kurenalan taaja-
massa ajettava palvelulii-
kenne Oiva. 

Kipinän ja Asmuntin reit-
tien asiakasmäärät ovat ly-
hyen ajan sisällä vähenty-
neet merkittävästi, joka on 
vähentänyt linjoilta saatavaa 
lipputuloa ja palvelun tuot-
taminen ei ole enää kannat-
tavaa. Hyväksyttiin Nevaki-
ven esittämä korotusesitys 
kuljetuspalvelun tuottami-
seen kesäkuun alusta vuo-
den loppuun. Samalla to-
dettiin, että kaupungilla on 
menossa kuljetuspalvelu-
jen tarvekartoitus eri reiteil-
lä. Niiden kilpailutus uusi-
en sopimusten solmimiseen 
tullaan toteuttamaan vuo-
den 2018 alusta.

Kaupunginhallitus päät-
ti myös hankkia Sarakylän 
alueen kutsuohjattua pal-
veluliikennettä kesäaikana 
Taksi Piipponen Oy:ltä.

Kellokulma  
kiinteistökauppa
Päätettiin ostaa Oy Shin-
showva Finland Ltd:n kon-
kurssipesältä Pistotie 4:ssä 
sijaitseva Kellokulma kiin-
teistö 75 000 euron hintaan. 

Kiinteistössä toimi pitkään 
Kellon Sahan puutavaran 
myyntipiste ja viimeksi siinä 
toimi Rakennuskonevuok-
raamo Rautio. Nykyisin tilat 
ovat tyhjillään. 

Kiinteistön pinta-ala on 
noin 5000 neliötä ja kiinteis-
tö käsittää vuonna 1990 val-
mistuneen puurunkoisen 
myymälä- ja varastoraken-
nuksen, lähes 400 neliömet-
riä.

Kaupunki päätti os-
taa myös Rahtimiehentiel-
lä sijaitsevan 3700 nelilön 
asuin-/liiketontin Marjaa-
na Kempiltä 27 000 eurolla. 
Tontilla on rakennusoikeut-
ta 3300 neliömetriä. 

Uuden valtuustokauden 
alkamisen vuoksi nimet-
tiin kaupunginhallituksen 
edustajat valiokuntiin, hen-
kilöstötoimikuntaan, palve-
lussuhdetoimikuntaan, lau-
takuntiin, osakeyhtiöihin ja 
yhteisöihin sekä Oulu-Koil-
lismaan pelastusliikelaitok-
sen johtokuntaan ja neuvot-
telukuntaan. 

Lopuksi kuultiin vielä 
kuntayhtymien hallinnois-
sa toimivien kaupunginhal-
lituksen jäsenten esittämät 
kuntayhtymä- ja konserni-
katsaukset.

Kansainvälinen nuorten 
toiminta jalkautui Pudasjärvelle

Kálmán Botond Lajos Unkarista, Osama Amoush Jordani-
asta ja Mariem Khedhiri Tunisiasta ovat tulleet kahdeksi ke-
säkuukaudeksi Pudasjärvelle vapaaehtoistyöhön. 

AIESEC on maailman suu-
rin nuorten ylläpitämä voit-
toa tavoittelematon orga-
nisaatio, jonka tavoitteena 
on nuorten johtajuusomi-
naisuuksien kehittäminen. 
AIESEC toimii 127:ssä eri 
maassa ja Suomessa he jär-
jestävät erilaisia, 6-8 viikon 
mittaisia, yhteiskunnallisia 
vapaaehtoisprojekteja esi-
merkiksi kouluissa, van-
hainkodeissa ja vastaanot-
tokeskuksissa. AIESECin 
vapaaehtoiseksi voi hakea 
kuka tahansa 18-30-vuotias 
nuori ympäri maailmaa. 

Pudasjärven vastaanot-
tokeskuksessa toteutetaan 
alkukesästä projekti, jon-
ka myötä OSAOn asunto-
laan on maanantaina 12.6. 
muuttanut asumaan kol-
me parikymppistä kansain-
välistä vapaaehtoista nuor-
ta kesä-heinäkuun ajaksi. 
Vapaaehtoiset työskentele-
vät vastaanottokeskukses-
sa pääasiassa iltapäivisin ja 
iltaisin järjestäen asukkai-
den kanssa yhteistyössä eri-
laisia aktiviteetteja niin vas-
taanottokeskuksessa kuin 
lähiympäristössäkin. Va-
paa-ajallaan nuoret vapaa-
ehtoiset haluavat tutustua 
Pudasjärveen, pudasjärve-
läisiin ja suomalaiseen kult-
tuuriin.

Nuorten esittelyt:
Osama Amoush on jordania-
lainen nuori mies, joka on kas-
vanut isossa perheessä kolmen 
veljen ja kolmen siskon kanssa. 
Hänen vanhempansa ovat töi-
densä puolesta matkustelleet pal-
jon ja matkakärpänen on purais-
sut myös Osamaa, sillä nuoresta 
iästään huolimatta hän on vierail-
lut jo yli 20 maassa. Tällä hetkellä 
hyvien kouluarvosanojensa ansi-
osta Osama asuu Pecsissä, Un-
karissa ja opiskelee rakennustek-
niikkaa apurahan turvin.

Innokkaana ja motivoitu-
neena opiskelijana hän on opis-
keluidensa alusta asti ollut mu-
kana järjestämässä kaikenlaista 
opiskelijatoimintaa, kuten toimi-
nut yliopistonsa kansainvälisten 
opiskelijoiden opiskelijatuutori-
na ja järjestänyt heille tapahtu-
mia ja vierailuja AIESECin paikal-
listoiminnan ohella. Vapaa-ajallaan 
Osama on harrastanut ratsas-
tamista lukemisen, jalkapallon, 
squashin ja uimisen ohella ratsas-
tamisesta, joten hän on jo haike-
ana katsellut OSAOn laitumella 
olevia hevosia.  

Mariem Khedhiriä kutsu-
taan myös Maryemiksi ja Mery-
amiksi, joten “rakkaalla lapsella 
on monta nimeä”. Hän on vasta-
valmistunut laskentatoimen kou-
lutusohjelmasta ja suunnittelee 
jo maisteriopintojen aloittamista. 
Opiskeluidensa ohella hän toimi 

niin AIESECin kuin Rotarienkin 
paikallistoiminnassa Tunisiassa ja 
kuvaa itseään seikkailunhaluisek-
si aktiiviseksi henkilöksi. 

Harrastuksikseen Mariem ni-
meää lukemisen, mielikuvitusys-
tävälle kirjeiden kirjoittamisen 
ja ilmakitaran soiton. Hän naut-
tii nauramisesta, ruoanlaitosta 
ja auringonpalvonnasta ystävien 
kanssa ja uskoo, että hyvällä asen-
teella voi selvitä hankalistakin ti-
lanteista. Hänen vuotta vanhem-
pi isosiskonsa on hänelle todella 
läheinen, joten Pudasjärveltä hän 
toivoo löytävänsä ystäviä, joiden 
kanssaan hän voisi viettää aikaa. 
Hän on kiinnostunut myös kier-
rätyshenkisestä askartelusta. 

Kálmán Botond Lajos on 
perheensä esikoinen ja opiskelee 
liikennetekniikkaa Budapestis-
sa, Unkarissa. Opintojensa ohella 
hän työskentelee junien ohjaus-

järjestelmien ohjelmistotestaaja-
na paikallisessa pienyrityksessä. 
Lukioaikana hän pelasi paljon lau-
tapelejä ja järjesti jopa lautapeli-
tapahtumia, minkä lisäksi hän on 
toiminut myös lasten kesäleireil-
lä ohjaajana.

Botond pitää muun työryh-
mänsä tavoin lukemisesta ja hä-
nen lempikirjojansa ovat Narnian 
tarinat pääasiassa niiden filosofi-
an ja kristillisten arvojen vuoksi. 
Lisäksi hän lukee science fictionia 
ja draamakirjallisuutta. Botond 
on kiinnostunut maailman kult-
tuureista ja kulttuurihistoriasta 
ja haluaa projektin aikana oppia 
suomenkielen alkeet. 

Vapaaehtoisten luoma face-
bookryhmä löytyy nimellä ”AI-
ESEC volunteers in Pudasjärvi”.

Anu Roiha
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TIISTAINA 20.6.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

OUKITEL ÄLYPUHELIMET MEILTÄ!
Oukitel C3
ÄLY-
PUHELIN

89,-

Oukitel U7 
Plus Gold 
ÄLYPUHELIN

159,-
Oukitel K6000 
Plus Gray 
ÄLYPUHELIN

229,-

Oukitel K10000
ÄLYPUHELIN

229,-
Tarkemmat tiedot nettisivuiltamme www.mtavaratalo.com
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MAALAISPALVI-
KINKKU
palana tai siivuina

Pingviini
VANILJA KERMA-
JÄÄTELÖ1 litraa 

KANANMUNAT
10 kpl
koko M

Valio
OLTERMANNI
250 g

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

HK Poprilli
GRILLI-
MAKKARA 
400 g

HK 
PERHENAKKI
600 g

Porsaan
GRILLI-
KYLJYKSET 
naturell tai 
marinoidut

Saarioinen
SALAATTIATERIAT

250 g, kinkku, broiler tai 
tonnikala

Atria
NAUTA-
SIKA 
JAUHE-
LIHA 400 g 20%

Atria
HIILLOS-

GRILLIMAKKARA
400 g

GRILLIPIHVI
320 g

Atria Perhetilan
FILEELEIKE

480-600 g

HK O&O SAUNA-, 
PALVI-, KEITTOKINK-

KU tai KALKKUNA-
FILEELEIKE 300 g

Suomalainen
TOMAATTI

KULTA-
KATRIINA
KAHVI
500 g

Atria MAKSA-
LAATIKKO tai LIHA-

PERUNASOSE-
LAATIKKO 400 g

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

Atria
KAISERWURSTI
palana

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Tuore porsaan
KASSLER
palana ja pihveinä

Porsaan
GRILLI-
KYLKI
talon omalla 
mausteella

199,-

kg
2 kg/talous

Riitanherkku
SENTTI
PIZZAT
250 g

PUUNHALKAISUKONE
6 tonnin 
sis. jalusta ja 
ristihalkaisuterä

189,-

Gern pro  
KLAPISIRKKELI
Teho: 1500W (S6 40%). Induktiomoot-
tori. Terä Ø 405mm/30mm/3,2/40H. 
Leikkauskapasiteetti 30-120mm. 
2800/min. IP54. 
Lämpösuoja. Paino 35 kg

Antell
RUISRUIS LEIPÄ
9 kpl/450 g

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 litraa

 2,7 litraa

Arla
TUORE-
JUUSTOT
150 g

PERSIKKA tai

NEKTARIINI
1 kg

Ötökkä 
MAGNEETTI
OVIVERHO

Ötökkä
OVIVERHO
KIRKAS

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm
250 kpl

HK
PYTTIPANNU tai
KANAVIILOKKI

250-300 g

Pappagallo 
TIKKUJÄÄTELÖ

8 kpl

Miesten
SALIHOUSUT
koot: S-6XL

James 
miesten
SHORTSIT

Miesten
CAMO
T-PAITA

Miesten
MAASTOKUVIO-
HOUSUT

SANDAALIT
koot: 36-46

Naisten
ROSE
T-PAITA
koot: 36-46

Naisten
”FARKKU”
CAPRIT

Meiltä 
AURINKOVOITEET 

koko perheelle!
UUTENA HAJUSTEETTOMAT 
LV-sarjan AURINKOSUOJAT

Alkaen

Metabo KGS216M
LIUKUJIIRISAHA 
•Maks. sahausleveys 90°/45° 305 mm/205 

mm 
•Maks. sahaussyvyys 90°/45° 65 mm/36 mm 
• Sahanterä Ø 216 x 30 mm 
• Nimellinen ottoteho 1,5 kW 
• Laser sahauskohdan tarkkaan näyttöön 
• Integroitu työvalo 
• Paino 14 kg 

199,-

• Takuu 1 vuosi 
tai Metabo 
XXL-takuu 3 
vuotta (rekiste-
röitymällä val-
mistajan sivuilla 
4 viikon sisällä 
ostopäivästä) 

HK Viljaporsaan
FILEEPIHVI 640 g
ranch tai 
ruohosipuli-pippuri

3 pkt

Tuore norjan
LOHI

kokonainen
1-2 kg
raj.erä
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Pudasjärven Hirsikam-
pus lienee Suomen ainoa 
koulu, joka toimii kesäl-
lä matkailunähtävyytenä. 
Jo useat tuhannet vieraat 
eri puolilta maailmaa ovat 
käyneet tutustumassa Hir-
sikampukseen. Puupalkin-
non 2016 voittaja ja mui-
takin palkintoja kerännyt 
modernin hirsirakentami-
sen, suomalaisen metsä-
osaamisen sekä suomalai-
sen koulun näyteikkuna ja 
yli 700 oppilaan yhtenäis-
koulu on avoinna myös 
yleisölle. Kaikki rakenta-
misesta, koulusta, puusta 

Koulu matkailunähtävyytenä

tai muuten vain erityises-
tä nähtävästä kiinnostuneet 
ovat tervetulleita Hirsi-
kampuksen pääaulaan. Pai-
kalla on oppaana koulun 
oma oppilas, joka pystyy 
kertomaan myös omakoh-
taisia kokemuksia ensim-
mäisestä kouluvuodesta. 

Koulu on avoinna heinä-
kuun 28. päivään arkipäi-
visin kello 10-15, kahden 
euron pääsymaksulla. Ken-
gättömässä koulussa sip-
sutellaan sukkasillaan tai 
talon tarjoamissa suojatos-
suissa. AR

Aikuisten merilohien ja tai-
menten ylisiirrot on aloitet-
tu Iijoella. Jokisuulta siirre-
tään kaloja voimalaitosten 
yläpuolelle Livojokeen ja Ii-
joen pääuomaan keskijuok-
sulle. Kesän ensimmäiset 
kalat vietiin Taivalkosken 
Jurmuun maanantaina12.6. 
Iijoella merilohien ylisiirto-
ja on tehty jo vuodesta 2009 
lähtien ja tänä vuonna yli-
siirretään ensimmäistä ker-
taa myös taimenia.

Ylisiirrot tukevat vael-
luskalojen palauttamista Ii-
jokeen ja parantavat tule-
vaisuudessa rakennettavien 

kalateiden toimivuutta. Ta-
voitteena on, että ylisiirre-
tyt kalat kutevat ja kudusta 
syntyy omaan kotijokeensa 
leimautuneita poikasia, jot-
ka pyrkivät palaamaan sin-
ne merivaelluksen jälkeen. 
Ylisiirtojen tarkoituksena on 
myös tukea vaelluskalojen 
luonnonkiertoon liittyvää 
tutkimusta.

Vapautuspaikoilla on 
paikalliset kalastusrauhoi-
tusalueet. Muun kalastuk-
sen yhteydessä saadut yli-
siirtokalat tulee vapauttaa 
viipymättä takaisin jokeen.

Kalojen siirto vaelluses-

teiden yläpuolisille alueille 
on luvanvaraista. Iijoella lu-
vanhaltijana on Iijoen vesis-
tön kalastusalue. Lupa mah-
dollistaa korkeintaan 400 
merilohen tai taimenen yli-
siirron vuosittain.

Iijoen ylisiirtoja rahoit-
tavat Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus, PVO-Vesivoi-
ma Oy, Iin kunta, Oulun ja 
Pudasjärven kaupungit sekä 
Etelä- ja Pohjois-Iin kalastus-
kunnat. Ylisiirrot toteuttaa 
Perämeren Kalatalousyhtei-
söjen Liitto ry.

Ely-keskus tiedotus 

Merilohia ja taimenia 
ylisiirretään Iijoella

Pudasjärven torilla järjestetään elokuussa kaiken 
kansan toritapahtuma, jonne toivotaan mukaan 
monipuolisesti järjestökentän toimijoita.

Kaikille avoimen toritapahtuman järjestäjänäon 
Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvosto yhdessä 
Kurenalan kyläyhdistyksen kanssa. Myös kaupunki 
ja seurakunta ovat mukana yhteistyössä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja 
Esko Ahonen kertoo, että perjantaina 25. elokuu-
ta kaikki Pudasjärvellä toimivat yhdistykset ja jär-
jestöt ovat tervetulleita esittelemään toimintaan-

sa torille.
Kyseessä ei ole markkinapäivä, jossa myytäisiin 

tuotteita. Sen sijaan odotettavissa on Suomi 100 
-juhlavuoden Yhdessä-teeman hengessä iloinen ta-
pahtuma, jossa tarjolla on tietoa, keskustelua ja 
monipuolista ohjelmaa.

Esko Ahosen mukaan Pudasjärven järjestöken-
tällä on laajasti toimijoita.

-Tarkoitus on saada kokoon eri järjestöjä ja yh-
distyksiä. Ne voivat torilla esitellä toimintaansa ja 
tulla tutuiksi ihmisille. Siellä on myös hyvä mahdol-

lisuus saada mukaan uusia toimijoita ja tiedottaa.
Tapahtumassa torilla tarjoillaan kaikille ilmai-

seksi keittoruoka, ja kahvia saa pientä korvausta 
vastaan. Kaikki saavat osallistua myös ilmaiseen ar-
vontaan Tietopisteellä.

Ohjelmapuolella luvassa on muun muassa ter-
vehdyksiä, musiikkia ja jumppaa. Tervetuliaissanat 
lausuu toriemäntä Kerttu Simu. Ääneen pääsevät 
myös kaupunginjohtaja Tomi Timonen sekä kirkko-
herra Timo Liikanen.

Kaiken kansan taukojumppa saa väen liikkeelle, 

ja Jenni Jaakkolan sekä Suopunki-yhtyeen musiikki-
esitykset viihdyttävät toriväkeä. 

Torille toivotaan saapuvaksi eri-ikäisiä ihmi-
siä Yhdessä-teeman mukaisesti. Paikalle odotetaan 
myös esimerkiksi koululuokkia sekä iäkkäämpää 
väkeä avustajien kanssa.

-Tervetuloa mukaan suurella joukolla viettä-
mään kaiken kansan toritapahtumaa! Ahonen ke-
hottaa. Tapahtumasta kiinnostuneet yhdistystoimi-
jat voivat ottaa yhteyttä Esko Ahoseen tai Kerttu 
Simuun.

Kaiken kansan toritapahtumassa 
järjestöt ja yhdistykset pääsevät esille

Kesä tuli - torikausi avattiin
Pudasjärven torikauden ava-
jaisia vietettiin torstaina 8.6. 
Tilaisuuden avasi kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen ja 
kirkkoherra Timo Liikanen 
toimitti siunauksen torin 
kesätoimintaan ja työhön. 
Kanttori Jukka Jaakkolan 
säestyksellä yleisökin pää-
si laulamaan. Tapahtumaan 
osallistujille oli yllätysohjel-
maakin.

Tapahtuman järjestäjä 
Kurenalan kyläyhdistys oli 
panostanut jo pitemmän ai-
kaa torialueen virkistämi-
seen ja kehittämiseen. Ke-
säajaksi on tulossa kauniita 
kukkaistutuksia ja infopiste 
toimii entiseen tapaan ilmo-
jen lämmettyä. 

Avajaistapahtumassa oli 
tämän kauden ensimmäinen 
peräkärrykirpputori, johon 
ilmoittautui lähes 30 myy-
jää peräkärryineen. Kirppik-

siä tullaan toriemäntä Kerttu 
Simun mukaan järjestämään 
jatkossakin. Muitakin ohjel-
mallisia torihetkiä on luvas-
sa pitkin kesää. 

Kurenalan kyläyhdistyk-
sen puuhaamasta Infoko-
pista saa kesällä ostaa muu-
tamalla eurolla kahvia ja 
pullaa samalla, kun sieltä 
saa tietoa kaupungin palve-
luista, tapahtumista ja ky-
läyhdistyksen toiminnasta. 
Lisäksi kahvilasta voi mah-
dollisesti tilata kylätalkkari-
palvelua pientä maksua vas-
taan.

Kurenalan kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Simu ker-
too, että yhdistys on palk-
kaamassa yhden työntekijän 
suunnittelemaan ja toteutta-
maan palveluita. Kyläyhdis-
tyksen kautta on saatavissa 
apua esimerkiksi nurmikon 
leikkaukseen, kasvimaan 

kylvöön, pieniin kodinaska-
reisiin tai vaikka pihahom-
miin. Toiminta riippuu siitä, 
minkälaiset valmiudet työn-
tekijällä on.

Torilla voi istahtaa nautti-
maan kesäauringosta, ihmis-
ten seurasta ja kuulumisista.

– Infokopin eteen laite-
taan pöytiä ja tuoleja, johon 
toivomme ihmisten istahta-
van nauttimaan kahvikup-
posen äärellä torin ja Ku-
renalustan tunnelmaa, Simu 
kertoo.

Samalla kahvilan myyjäl-
le voi kertoa ideoita tapahtu-
mien tai muun palveluiden 
kehittämisen suhteen.

Myös Paavalinpuistossa 
tapahtuu kesällä. Siellä jat-
kuu viime kesänä alkanut 
kaupungin viljelyprojekti. 
Sillä halutaan kannustaa eri-
ikäisiä ihmisiä yhteisen har-
rastuksen kautta tekemään 

puistosta toimivampi. Puis-
tossa on jo kolme kaupungin 
lahjoittamaa kylvölaatikkoa, 
joihin kylvetään vihannek-
sia, maustekasveja ja peru-
naa malliksi. Ne ovat kaikki-
en yhteisessä hyötykäytössä. 
Lavaviljelystä laitetaan laa-
tikoihin esitteet kasveista ja 
kioskista voi pyytää esitte-
lijän mukaan kertomaan ai-
heesta enemmän. 

Kyläyhdistyksen toimes-
ta on Rimminkankaan koi-
rapuisto uusittu ja toivom-
me runsasta käyttöä. Kiitos 
koiranomistajille, jotka ovat 
mukana toimeksi saattami-
sessa. Samoin kiitokset Unel-
matehtaan työntekijöille.

Kurenalan keskustan alue 
on siistiytynyt ja paranne-
taan tahtia jokainen omal-

la tontilla ja yleisillä alueil-
la, että saamme Pudasjärven 
Suomen siisteimmäksi kau-
pungiksi.

– Sitä mukaa kuin pal-
veluita ja tapahtumia kehi-
tetään, ilmoitamme muu-

toksista myös lehdessä sekä 
kyläyhdistyksen Facebook- 
sivulla, ”sydämellä”, Simu 
lupaa Kurenalan kyläyhdis-
tyksen puheenjohtajana.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen kiitteli Kurenalan ky-
läyhdistystä ja Kerttu ja Hannu Simua torin elävöittämisestä.Torin kesänavaus veti paikalle lukuisia kirpparimyyjiä ja ostajia.

Suvivirsi kaikui torikauden avauksessa kauniissa kesäsäässä.
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APETINA
CLASSIC

200 g

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

MÖKKIPULLA
6 kpl/390 g

pss
2,99

POPSI
PERHENAKKI

600 g

pkt
1,89

POPRILLI
GRILLI-

MAKKARA
400 g

0,993,50

HERKKU-
SIIVU

340 g
viipaloitu

pss
1,49

pkt

LAATIKOT
maksa, lihamakarooni, 

lihaperunasose, 
salami-perunasose 

400 g

0,99
ras

2 PKT

LEKSANDS 
NÄKKÄRI

200 g

Novitan
MEKOT
Alkaen

14,90

Boco
MEKOT
Alkaen

22,50

Biolan
MUSTA MULTA
45 litraa

15,90
5 SÄKKIÄ

Biolan
SUVI PIHAMULTA
40 litraa

15,90
5 SÄKKIÄ

MEILTÄ MYÖS:
Biolan

LUONNON-
LANTA

DOLOMIITTI 
KALKKI
40 kg

Yara Mila
HEVI1

PERUNAMAAN-
LANTA
40 kg

PELTIRASIA 

KAUPAN 

PÄÄLLE!

5,00
4 PKT

LANTCHIPS SALTED JA 
SOUR CREAM CHIPS 

150 g

1,95
pss

SPINNER
Infinity

4,95

RIIPPUTUOLI
Bahama
valkoinen ja musta

149,-

HIILIGRILLI
Basic

149,-

Hornet KAASU-
KEITTOLEVY
2 keittolevyä

69,95

Hornet 
KAASULIESI
50 cm rosteri

495,-

Opal KAKSITOI-
MINEN VESI-
LETKUKELA + 
LIITTIMET 
JA SUUTIN

29,90

PUUTARHA-
KEINU
Maria

79,-

Camping 
TUOLI

29,95

VIHANNES/
HEDELMÄ-
KUIVURI

44,95

Dometic
KAASU-
JÄÄKAAPPI

399,-

Jönköping 
RUOHON-
LEIKURI Bio

199,-

AURINKO-
TUOLI
Spirit

49,50

PUUTARHA-
KEINU
Lugano

179,-

Camping 
PÖYTÄ
122 cm

49,95

Hornet KAASU-
KEITTOLEVY
1 keittolevy

39,95

Hornet 
KAASULIE#SI
50 cm 

395,-

Jönköping 
RUOHON-
LEIKURI vetävä

299,-

LEPOTUOLI
Badem

49,50

SEGHERS 
KÄÄRE-
TORTTU

250g
-Suklaa

-Mansikka

0,99
kpl
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.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

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)



8 9nro 24PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.6.2017 16.6.2017nro 24

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 

OSTETAAN

SEKALAISTA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Traktorin takakuormaaja, p. 
040 822 5299.

HENKILÖKOHTAISTA

MYYDÄÄN
Myydään cd levyjä Souvarit ”Tie 
kutsuu mua kulkemaan” 35 €. 
30v juhlalevy 35 €. Neljän tuulen 
tie 35 €. Souvareiden Tukkipojat 
25 €. P. 040 513 4696.

Frisbeegolf teht.paketissa + kie-
kot, ovh. 79 € nyt vain 50 €. p. 
040 411 3120. (Yli-Livo).

Puuhellan tarvikkeet, kansi pit.  
70 cm lev. 46+6 cm kaksi levyä 
halk. 20 ja 25 tulipesä ja arina+ 
puht. luukku, 100 €, p. 040 506 
5497.

Katiskoja uusia 30 €/kpl, käy-
tettyjä 15 €/kpl. Hetekka 50 €. 
Polku ompelukone Tikkakoski 
pöytämalli 100 €. P. 0400 324 
037.

Kiiltovalk. tv.taso, kulmap, ruo-
kap, kirjoitusp. Tukevia, mo-
dernia,  kunto hyvä. Valaisimia. 
Erittäin edullisesti. P. 040 481 
2113.

Haen tosi ystävää 50-56 v, 
maalta tai kaupungista. Luo-
tettava, rehellinen, uskollinen. 
Olen itsekin uskollinen tyttö. 
Ulkonäkö ei ole tärkeä. Autoile-
va poikamies. P. 040 513 4696. 

Annetaan valopäädyllinen sän-
ky 160x200 cm. P. 0400 324 
037. 

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTITMETALLIROMUN KERÄYS

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

ROMUT RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Noudamme ja maksamme romuautoista,
rautaromuista ym. metalleista hyvän hinnan.

Poistamme rekisteristä veloituksetta. Isot ja pienet erät. 

"

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Tulokset:
P12 1,7 km: 1.Niilo Laurila-Harju Kiiminki 7,32, 2. Jaakko Park-
kila PuU 7,47. 
T12 1,7 km: 1.Essi Parkkila PuU 8,20, 2. Silja Alahäivälä PuU 8,34, 
3. Milja ja Ilona Hietava 16,16. 
N 5 km: 1.Anna-Liisa Seppänen PuU 42,58, 2. Ritva Holmström 
SoVe (PuU) 50,40. 
M 5 km: 1.Jussi Hietava 27,59, 2. Kauko Seppänen PuU 42,58. 
N Varttimaraton: 1.Tiina-Maria Vänttilä Pudasjärvi 1.07,43. 
M Varttimaraton: 1.Arto Hiltula KeMaKi 43,49, 2. Sauli Kuopus 
SoVe (PuU) 44,49. 

Sotkajärven Veto järjesti Korentokangas-
juoksun lauantaina 10.6. kuudennen kerran. 
Mari Laakkonen piti ylivoimaisesti kovinta 

vauhtia ja selvitti puolikas maratonin aikaan 
1.33,45. Kisakeskus sijaitsi Hirvaskosken koulun 
pihapiirissä. Aurinkoinen ilma suosi tapahtumaa. 

Mari Laakkosella nopein vauhti 
Korentokangas juoksussa

T12-sarjan 1,7 km Silja Alahäivälä juoksi toiseksi. Voiton 
vei Essi Parkkila 14 sekuntia paremmalla ajalla. 

M 40 -sarjan puolimaratonin palkittavat Pekka Laurila-Harju 
hopeaa, Jyrki Holmström kultaa ja Jorma Puurunen prons-
sia.

N yl. Puolimaraton: 1.Mari Laakkonen SoVe (PuU) 1.33,45. 
N40 Puolimaraton: 1.Minna Laurila-Harju Kiiminki 1.53,55. 
M40 Puolimaraton: 1.Jyrki Holmström SoVe (PuU) 1.44,47, 
2. Pekka Laurila-Harju Kiiminki 1.49,21, 3. Jorma Puurunen PuU 
1.52,44. 
N50 Puolimaraton: 1,Satu Siika-aho OlsHe 1.56,57, 2. Leena Pe-
sälä Pudasjärvi 2.30,50. 
M50 Puolimaraton: 1,Pekka Kukkula IiY 1.37,53, 2. Taisto Lat-
valehto LNM 1.39,36, 3. Taisto Puurunen OlsHe 1.42,38, 4. Sampo 
Laakkonen SoVe (PuU) 1.44,00
M60 Puolimaraton: 1.Reijo Isola Yli-Iin Naseva 1.42,17

Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

Tanssit kutsuvat
Viikonloppuna on tarjolla la-
vatanssitunnelmaa sekä per-
jantai- että lauantai-iltana.

Perjantaina viikonloppu 
aloitetaan Pintamolla kello 21 
tanssien tahtiin. Illan orkeste-
rina soittaa Tuovilat.

Lauantaina siirrytään poh-
joisempaan suuntaan tans-
simaan, kun ovet aukeavat 
Sarapirtillä kello 21. Siellä 
musiikista vastaa Miia Mäke-
lä trio.

VUOKRATTAVANA

RT kolmio keskustassa. Siis-
ti asunto. Vuokra 640 € kk. P. 
0400 992 999.
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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!

Kaunottaria ja utareita 4.5.-30.6. Kari Tykkyläisen ja Jenni Naumasen veistoksia 
ja valokuvia. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu, 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla pe 16.6. klo 21. Pintamon kyläseuran 
talo, Pintamontie 321.
Asmunti 60 vuotta kylätapahtuma Reetalassa os. Pudasjärventie 221, Ranua 
la 17.6. klo 12.
Tanssit Sarapirtillä la 17.6.  klo 21. Sarapirtti, Sarakyläntie 4863.
Cooperin testi ma 19.6. klo 20-21. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Pohjantähti Games to 22.6. klo 17.30. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Iso-Syöte Mäkiajot pe 23.6. klo 14.
Tanssit Möykkälässä la 24.6. klo 20. Möykkälä, Näljängäntie 1391.
Tanssit Jyrkkäkoskella la 24.6. klo 20.30 Jyrkkäkosken huvikeskus, Huvikeskuk-
sentie.
Tanssit Sarapirtillä la 24.6. klo 21, Sarapirtti, Sarakyläntie 4863.
Tanssit Siuruan työväentalossa la 24.6. klo 21, Siuruan työväentalo, Siuruantie 
2941.
Lentopalloleiri Livon koululla pe-su 30.6.-2.7. Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Kansallinen Syöte-Suunnistus la-su 1.-2.7., Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 
246.
Tanssit Sarapirtillä la 1.7. klo 21, Sarapirtti, Sarakyläntie 4863. 
Entisten Vaarankyläläisten ja nykyisten Syötekyläläisten tapaaminen la 
1.7. klo10. alkaen Syötteen kylätalolla. Järj. Syötteen kyläyhdistys
Moskiitoralli ma-pe 3.-7.7., Pudasjärven ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Iijokisoutu ma 3.-8.7. Iijoki Taivalkosken Saijasta Pudasjärven Kipinään.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 24.6. Kari Ahola & Pelikaanit

os. Sarakyläntie 4661
la 17.6. klo 21-01

MIIA MÄKELÄ 
TRIO

Pudasjärvellä alkaa 
painonhallintaryhmä elokuussa

oulunkaari.com

Kerran viikossa kokoontuva ryhmä on tarkoitettu työikäi-
sille, joiden painoindeksi on yli 35. 
Ohjelmassa mm: 
- alku- ja lopputestaukset ja -mittaukset
- vinkkejä ja ideoita liikkumiseen ja ravitsemukseen
- yhdessä liikkumista
Ilmoittautumiset vapaamuotoisella hakemuksella 
1.8.2017 mennessä: birgitta.luokkanen@oulunkaari.com 
tai tuomalla hakemus terveyskeskukseen osoitettuna 
sydänhoitaja/painonhallintaryhmä. 
Lisätietoja Oulunkaaren nettisivuilta.

Haapalan Vesiosuuskunta 
VUOSIKOKOUS 

su 25.6.2017 klo 16 
Sarapirtillä. 

Hallitus

Yhdessä sukumme juurilla
ANDERS WIKSTRÖMIN 

SUKUSEURAN 
SUKUJUHLA/VUOSIKOKOUS 

la-su 15.-16.7.2017

Osallistumismaksut: 
la 15.7. 10 €, su 16.7. 15 €. 

Alle 18 v 5 € ja 8 €. Alle 7 v ilman. 
Ilm. 3.7. mennessä: Jenni Hämäläinen, 

hamaljen@student.oulu.fi,  p. 040 729 2189, 
Vesa Holmström, vesa.holms@gmail.com,

 p. 0400 387 671 tai kotisivujen kautta.
Katso tarkemmin: 

anderswikstrominsukuseura.com.

La 15.7. klo 11.00 
kokoontuminen 
Hirvaskosken 
Rauhanyhdis-

tyksellä.

Su 16.7. klo 10.00 
Jumalanpalvelus Pudasjärven 
kirkossa, klo 12.00 sukujuhla 
ja vuosikokous Pudasjärven 

seurakuntakeskuksessa. 

o

H

S

Koskenhovilla su 18.6.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

JÄRJESTÄMME YHDESSÄ ELÄKELÄISILLE 
VIRKISTYS- JA 

LIIKUNTATAPAHTUMAN
tiistaina 27.6.2017 kello 12.00. 

Kokoonnumme palvelukeskukselle, 
josta lähdemme yhdessä joko sauvakävellen tai 

vain kävellen rantareittiä pitkin Liepeen nuotiopaikalle. 
Tarjoamme kahvia, teetä, makkaranpaistoa. 

Maksu on vapaaehtoinen.
Sateen sattuessa kokoonnumme Liepeen väentupaan. 

Liikunnallista ohjelmaa on luvassa.
Tärkeintä on, että otamme iloisen mielen mukaan!

Toivomme runsasta osanottoa!

Eläkeliiton
Pudasjärven 
yhdistys ry

Pintamon kyläseura R2TerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

perjantaina 16.6.2017 klo 21.00–01.00.

Lippu 12 € Huom! Käteismaksu. 

orkesTerina 
TuovilaT
C-oikeudet (olut, siideri). Juhannuspäivänä 24.6. karaoketanssit

Kirjolohet on istutettu Livojokeen. 
Toivotamme kalastajille 

hyvää kesää ja 
kireitä siimoja. 
Kalastusluvat 

Pudasjärven Nesteeltä.
Aitto-ojan osakaskunta

VAPAKALASTUSKAUDEN 
AVAUS

Kynkäällä lanssipaikalla la 17.6. klo 12.

PERHO-
KALASTUSKILPAILU

Kilkunkarissa la 17.6 
klo 11.00 alkaen

Pudasjärven Perhokalastajat Ry

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Su 18.6. klo 13  Aila Pyörälä ja 
 Vesa Asikainen
Su 25 6. klo 13  Jumalanpalvelus

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Tiistain rukouskokoukset kesätauolla 20.6.-31.7. 

Taksi Piipponen Oy 0400 244 195

SARAKYLÄ-PUDASJÄRVI
KUTSUJOUKKOLIIKENNE TILAUKSET

Pudasjärveltä oli viime vii-
konvaihteessa valitsemas-
sa Perussuomalaisille uut-
ta johtoa Juho Kellolampi, 
Alpo Ollila ja Pertti Manni-
nen. 

-Olemme Jussin ja Riikan 
valinneet johtamaan mei-

tä Suomen kansan ja etujen 
puolustamisessa. Meidän 
valintamme ei miellytä mui-
ta puolueita, ei oikealla ei 
vasemmalla, keskustasta pu-
humattakaan, kertoivat Pu-
dasjärven kokousedustajat. 

Pudasjärveltäkin mukana 
puoluekokouksessa

Oulun seudun ammatti-
opiston kevätjuhlaa vietet-
tiin perjantaina 2.6., josta oli 
uutinen viime Pudasjärvi-
lehdessä. Jutussa oli muu-
tamia nimivirheitä, joista 
tässä oikaisu. Sähkö- ja auto-
maatiotekniikka-alalta ryh-
mänohjaaja on Esko Sivén.  

Oppilaskunnan puheenjoh-
taja on Ira Smedlund.  Juhlan 
juontajan Kaisu Möttösen 
titteli on opintopäällikkö.

Stipendien saajia oli leh-
dessä mainittujen lisäksi:

Nuorten tuki Mika Tolk-
kinen, Jenna Jokela, Henna 
Ämmänpää. 

OSAOn kevätjuhlajuttuun 
oikaisuja:

Kahdentoista Euroopan maan 
arvovaltaiset alue- ja keskus-
hallintoviranomaiset kokoon-
tuvat tällä viikolla 15.-17.6. 
Ouluun keskustelemaan sisäi-
sen turvallisuuden kysymyk-
sistä. European Days -nimellä 
tunnettu vuosittainen kokous-
tapahtuma järjestetään nyt toi-
sen kerran Suomessa. Paikal-
le saapuu satakunta vierasta. 
Vierailun isäntänä toimii Poh-

jois-Suomen aluehallintoviras-
to.

Ohjelma koostuu erilaisis-
ta esitelmistä sekä pyöreän 
pöydän keskusteluista, joissa 
käsitellään Euroopan turval-
lisuustilannetta ja kriiseihin 
varautumista. 

-Eurooppalainen viran-
omaisyhteistyö on entistä 
tärkeämpää meille kaikille. 
Meidän on jaettava kokemuk-

siamme ja etsittävä yhdessä 
parhaita käytäntöjä, joilla var-
mistamme kansalaistemme 
turvallisuuden. Yhden maan 
kriisi koskettaa nopeasti mui-
ta. Ilman yhteistyötä emme 
selviä, kertoo vierailua emän-
nöivä ylijohtaja Terttu Savolai-
nen, joka toimii nykyisin myös 
järjestön puheenjohtajana. 

Kokouksen ohella vieraat 
tutustuvat Oulun yliopiston 

toimintaan ja noin 50 henkeä 
vierailee lauantaina 17.6. Pu-
dasjärvellä vastaanottokes-
kuksessa, Hirsikampuksella 
sekä Oinas-Panuman poroti-
lalla. 

Euroopan valtioiden alue-
hallintojen johdon European 
Days -kokous on osa Suomi 
100 v. juhlavuotta. 

Avi tiedotus

Eurooppalaiset aluehallintoviranomaiset 
Oulussa – vierailu myös Pudasjärvellä

Pudasjärven Reumayhdistys 
järjesti kesäpäivät Jyrkkä-
koskella keskiviikkona 14.6.

Tapahtumaan osallistui 
reilu joukko ja ilma oli mitä 
ihanin. Kesäiset herkut ja 
pelit kruunasivat päivän. 
Kiitos kaikille osallistujil-
le! Suuri kiitos sponsoreille: 

Perhemarket, Kylmänen ja 
K-supermarket.

Oikein hyvää ja  
lämmintä kesää!

Pudasjärven  
Reumayhdistys

Kesäpäivät 
Jyrkkäkoskella
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Kierikin kivikauden kyläs-
sä Yli-Iissä, järjestetään 17.-
21.6. taiteilija Kari ”Tykyle-
vits” Tykkyläisen johdolla, 
kaikille avoin ITE KIVIKAU-
DESSA -veistoskurssi. Tee-
mana ovat moottorisahalla 
ja kaikilla muilla puun vuo-
lemiseen sopivilla välineil-
lä tehtävät ihmistä esittä-

vät veistokset. Yksi töistä jää 
Kierikkiin, jonka ulkoalueel-
le alkaa näin ollen kertyä oi-
kea veistospuisto. Kurssille 
mahtuu vielä ja pikaiset il-
moittautumiset intendentti 
Leena Lehtiselle. 

Kivikauden kylässä on 
mahdollisuus tehdä myös 
pajuveistoksia Maaseudun 

Sivistysliiton Hyvän mielen 
paikat -hankkeen kurssilla, 
joka pidetään samanaikai-
sesti.  Yleisö voi seurata ITE 
kivikaudessa -kurssia maa-
nantaista keskiviikkoon, jol-
loin keskus on auki yleisölle 
kello 10-16. 

Kurssin päättävät keski-
viikkona 21.6. huikeat, kai-

kille avoimet kivikauden 
mestaruusveistokisat kel-
lo 12–14 ja palkintojen jako. 
Yleisöllä on kisoihin vapaa 
pääsy. Päätöskilpailua elä-
vöittää Kari Tykkyläisen 
laulu- ja musiikkiesitys.  

Vain päätöskilpailuun 
osallistuvan tulee maksaa 
kurssimaksu 50 euroa, jollei 

osallistu koko kurssille. 
Kurssin osallistujilla on 

mahdollisuus myydä tuot-
teitaan kurssin yhteydes-
sä, joten nyt on hyvä mah-
dollisuus hankkia itetehtyä 
ITE-taidetta. Kierikin ravin-
tolassa on päärakennuksen 
aukioloaikoina omakustan-
teinen lounasruokailu.   

ITE kivikaudessa -kurs-
sin järjestävät Kierik-
kikeskus, Kierikki ry ja 
Maaseudun Sivistysliitto yh-
teistyönä. Kurssia on tuke-
nut Valto Pernun säätiö ja 
jyhkeät veistospuut on lah-
joittanut StoraEnso. 

 
Leena Lehtinen

ITE-taidetta Tykkyläisen johdolla Kierikissä

Ouluun kokoontui lähes 1000 kuntapäättäjää ja yrittäjiä Suomen Yrittäjien järjestämään 
vuosittaiseen kunnallisjohdon seminaariin. 

Katariina Kuukasjärven tai-
denäyttely ”Pöllöjä ja po-
roja” saapui kesän ajaksi 
Syötteen luontokeskuksel-
le. Näyttely koostuu nimen-
sä mukaisesti ihastuttavista 
pöllö- ja poroaiheisista ak-
varelli- ja öljymaalauksista. 

Taiteilija on aloittanut 
maalaamisen jo teini-iäs-
sä. Ensimmäiset maalaus-
työt hän teki akryyliväreillä, 
ja monen vuoden vesiväri- 
eli akvarellimaalauksen jäl-
keen hän on viime vuosina 
maalannut enemmän taas 

akryyliväreilläkin ja ope-
tellut myös öljyväritekniik-
kaa. Oppia taiteilija on saa-
nut koulun kuvaamataidon 
tuntien jälkeen taideleireillä, 
kansalaisopistossa ja varsin-
kin taiteilevilta lähisukulai-
silta kuten äidiltäni ja tädeil-
täni, ja itse kirjoista ja netistä 
opiskellen. Taiteilija ei ole 
kuitenkaan koskaan valmis. 

-Haen töihini mielellä-
ni eloa ja liikettä. Aihepii-
rini pyörii pääsääntöisesti 
minulle läheisen pohjoisen 
luonnon ympärillä. Lisäk-

si maalaan kukka-aiheita ja 
jonkin verran mielikuvituk-
sen tuotettakin, kertoi Kuu-
kasjärvi.

Tätä näyttelyä varten hän 
maalasi liudan mielikuvi-
tuksellisia pöllöjä, joiden te-
keminen oli kivaa.

Kuukasjärvi ihailee suu-
resti mm. venäläistaiteilijoi-
ta Ilya Repiniä ja Ivan Shis-
hkiniä, suomalaisista Albert 
Edelfeltiä ja tämän päivän 
taiteilijoista seuraan täl-
lä hetkellä eniten loistavien 
Daniel J Keys'in ja Richard 

Schmid'in työskentelyä. 
-Itselläni toiveeni on 

tehdä esteettisesti kaunis-
ta taidetta, joka herättää 
katsojassa samankaltais-
ta mielihyvää kuin Luojan 
luoma koskematon, puhdas 
luonto, jota itse suuresti ra-
kastan, taiteilija toteaa.

Katariina Kuukasjärvi 
on taivalkoskelaissyntyinen 
(v.1973) maalari ja harras-
tanut piirtämistä lapsesta, 
maalaamista teini-iästä asti. 
Päätoiminen työ hänellä on 
Hotelli Iso-Syötteen myyn-

nissä ja vastaanotossa ja ko-
tona vauhtia pitävät yllä 
aviomies, kolme lasta ja koi-
ra. 

Pöllöjä ja poroja näytte-
lyyn voi tutustua Syötteen 
luontokeskuksella elokuun 
loppuun saakka. Luontokes-
kus on avoinna kesäkuun 
loppuun saakka tiistaista 
lauantaihin kello 10-16, hei-
näkuun alusta alkaen tiis-
taista sunnuntaihin kello 10-
16. 

Luontokeskus tiedotus 

”Pöllöjä ja poroja” Kuukasjärven taidenäyttely luontokeskuksessa

Mikael Pentikäisen ottama ”selfie” kuva. Keskellä Dan 
Wang ja Martti Haapala sekä lähellä kuvan ottaja Pentikäi-
nen. Taustalla Du Wang ja hänen kiinalaissyntyinen ystä-
vä ”Mehu”. 

Suomen Yrittäjien Kun-
nallisjohdon seminaari ko-
kosi 7.–8.6. Ouluun 950 
kunta- ja elinkeinopolitii-
kan vaikuttajaa. Hallituk-
sen kuntakuulumiset kertoi 
kunta- ja uudistusministe-
ri Anu Vehviläinen. Pudas-
järveltä seminaariin osallis-
tuivat kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inkeri 
Törmänen, kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja, Pudas-
järven Yrittäjien hallituksen 
jäsen Eero Oinas-Panuma ja 
kunnanjohtaja Tomi Timo-
nen.

Pudasjärvi sai seminaa-
rin päätöstilaisuudessa suu-
ren ja myönteisen huomion, 
kun Suomen Yrittäjien toi-
mitusjohtaja Mikael Penti-
käinen otti puheessaan pu-
dasjärvisen yrittäjän Martti 
Haapalan esimerkiksi, mi-
ten markkinointia hoidetaan 
ja kuinka viime vuonna Pu-
dasjärven julistautumises-
sa Suomen hirsipääkaupun-
giksi aloitteet ja perustelut 
asialle oli tehty jo 1980 lu-
vulla. Myös Pudasjärven jul-
kinen puurakentaminen ja 
maahanmuuttoasiat tulivat 

Pudasjärvi myönteisesti esillä 
Kunnallisjohdon seminaarissa Oulussa 

myönteisesti esille eri puo-
lilta Suomea kokoontunei-
den kuntapäättäjien tietoon. 
Mainittiinpa kaupunginjoh-
tajan puinen käyntikorttikin 
puheessa. 

Pentikäisen  
päätöspuheessa 
Pudasjärvi esillä
On aivan välttämätön aloit-
taa tämä puheeni pienel-
lä tarinalla. En ehtinyt eilen 
lounaalle, ja iltapäivän pääl-
le lähdin kauppahalliin et-
simään rössypottuja, erään 
oululaisen neuvosta. Kä-
velin hallin käytävää. Yksi 
ehkä minua vähän vanhem-
pi mies pysäytti ja pyysi kii-
nalaiseen ravintoon. Hän 
kehui lounasta, ja tietenkin 
noudatin kutsua ja läksin hä-
nen mukaansa.

Sitten hän kertoi osoit-
taneensa ravintolan nuo-
relle kesätyöntekijälle, että 
olin koekaniini. Mies halusi 
näyttää, miten asiakkaan saa 
käytävältä sisälle. Sitten hän 
kertoi olevansa Martti Haa-
pala Pudasjärveltä, vaimoni 
tekopitäjästä, Profinin kehit-

täjä, palkittu yrittäjä.
Juttua tietenkin riitti. Päi-

vän teemaan liittyen Mart-
ti kertoi, että 28 vuotta sitten 
Pudasjärvellä perustettiin 
elinkeinoryhmä. Silloin pää-
tettiin Martin kertoman mu-
kaan tehdä Pudasjärvestä 
maailman hirsipääkaupun-
ki. Eilen kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen antoi mi-
nulle käyntikorttinsa, joka 
on muuten puulevylle tehty. 
Siinä lukee Pudasjärvi, hirsi-
pääkaupunki.

Tässä työssä tarvitaan vi-
sionäärejä, vahvoja yrittäjiä 
ja kuntajohtajia, jotka yhdes-
sä tekevät unelmista totta. 
Tässä salissakin aika moni 
tietää, että Pudasjärvi on vä-
hintään Suomen hirsipää-
kaupunki. Yksi keskeinen 
elinkeinostrategian osa on 
muuttunut todellisuudek-
si. Se on vaatinut vuosikym-
menten työn, mutta työ on 
tuottanut tulosta.

No, keskustelumme ete-
ni, ja sitten Martti pyysi ra-
vintolan yrittäjän paikal-
le. Danni Wang, kiinalainen 
naisyrittäjä, tuli luokseni, 
esittäytyi, kävi juttelemaan, 

kertoi omaa yrittäjätarinaan-
sa ja antoi käyntikorttinsa. 
Siinä tuli Dan Wang, Oulun 
yrittäjien hallituksen jäsen. 

Tunsin suurta iloa. Maa-
hanmuuttajayrittäjä, erittäin 
fiksu ihminen, meidän jär-
jestömme Suomen Yrittäjien 
aktiivi ja hallituksen jäsen. 
Kysyin, miten selviät koko-
uksissa, kun suomen kie-
lessä on vielä opeteltavaa. 
Danni sanoi, että aina joku 
tulkkaa hänelle.

Tämä on toinen tärkeä 
viesti meille kaikille: on tär-
keää saada maahanmuutta-
jayrittäjiä mukaan tähän yh-
teistyöhön. Heillä on paljon 
annettavaa tälle järjestölle ja 
tälle isänmaalle. Pienet vai-
keudet – kuten kielitaito – on 
voitettavissa, kun on tahtoa 
ja halua. En epäile yhtään, 
etteikö Danni ja miehensä 
Du tee vielä paljon suuria te-

koja tämän maan yrittäjien 
hyväksi.

Yritykset ja kunnat 
tarvitsevat toisiaan
Pudasjärven ja pudasjär-
visille tutun yrittäjän Dan-
ni Wangin (hän on työs-
kennellyt aiempina vuosina 
konsulttina Profin Oy:ssä 
Pudasjärvellä) käytännön 
esimerkin jälkeen Pentikäi-
nen painotti kuntien ja pk-
yrityksien tarvitsevan toisi-
aan enemmän kuin koskaan. 
Kuntien ja pk-kentän koh-
talonyhteys on entistä vah-
vempi.

-Kunta kuolee, jos siellä 
ei ole menestyviä ja työllis-
täviä yrityksiä. Kunnan me-
nestyksen kehä alkaa siitä, 
että on yrityksiä, jotka tuo-
vat työtä ja sen kautta vero-
tuloja rakentaa hyvinvointia 
ja huolehtia kaikista kunta-
laisista, sanoi Pentikäinen. 

Mainittakoon, että alus-
tavasti on sovittu, että Pen-
tikäinen tulee Pudasjärvel-
le markkinapuhujaksi ensi 
vuoden markkinoille.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen on osallistunut ai-
empinakin vuosina aktii-
visesti Suomen Yrittäjien 
vuosittain järjestämille kun-
nallisjohdon seminaareihin. 

-Oikein hyvät ja verkot-
tumisen kannalta tarpeelli-
set päivät osallistua myös 
jatkossa. Saatiin hyvä ajan-
kohtaispäivitys kunta-alan 
ja yrittäjyyden asiasta Suo-
messa. Oulun tilaisuudessa 
oli ennätysmäärä 950 osallis-
tujaa, mikä kertoo siitä, että 
kannattaa ennemmin järjes-
tää keskellä Suomea kuin ää-
rilaidalla jossakin kaukana 
etelässä, mainitsi Timonen. 

Heimo Turunen, 
kuvat Vesa Ranta

Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäinen 
toi näyttävästi esille Pudas-
järven yrittäjyyttä ja hirsi-
pääkaupunkia.
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

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

Kauttamme vuosien kokemuksella 
Ruukki-kattopaketit,

tehty suomalaisiin olosuhteisiin.
Meiltä myös kattoturvatuotteet, 

sadevesijärjestelmät ja  
rakennuspeltityöt 
(piipun pellit ym. 

muut erikoispeltityöt)

Kysy myös asennuspalveluita tai 
tarvittaessa pelkästään peltien  mittauspalvelua!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

ETULEIKKUREITA JA PUUTARHATRAKTOREITA HYVÄ VALIKOIMA HETI VARASTOSSA! 

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

VARASTOSSA USEITA 
HYVÄKUNTOISIA KÄYTETTY-

JÄ ETULEIKKUREITA JA 
PUUTARHATRAKTOREITA!

PARK 220 + 95 
Combi EL  leikkuulaite
● Briggs & Stratton 

PowerBuild 3130 
AVS moottori

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeuden säätö
● Leikkuuleveys 

95cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taakse-
puhallus

2995€
UUTUUS!

PARK 120 + 85 
Combi leikkuulaite 
● GGP WM 7250 

moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Leikkuuleveys 

85cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taakse-
puhallus

2595€
UUTUUS!

BT 84 HCB
● B&S P.B. series 

3125
● 344 cm3 / 5,56 kW
● Hydrostaattinen 

vaihteisto
● Leikkuuleveys 
 84 cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä
● Pyörät edessä 13” 

takana 18”
● Keruusäiliö 200 

litraa

1995€
TORNADO 2098

● GGP WM 7250 
moottori

● 414 cm3 / 7,1 kW
● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / 
multiclip

● Leikkuulaitteen 

pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” 

takana 18”
● Mukana vakiona  

akkulaturi ja puskuri

1499€

R 214 TC 

● Briggs & Stratton 
Intek V – Twin

● 656 cm3 / 12,8 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Takarunko - ohjaus
● Leikkuuleveys 

94cm
● Automaattinen 

leikkuuterien 
kytkentä 

● Leikkuumenetelmä 
multiclip / taakse-
puhallus

Limited Edition + Combi 94 
leikkuulaite 

4290€
TC 138 

● Briggs & Stratton
● 8,6 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Leikkuuleveys 

97cm

● Leikkuumenetelmä 
keräävä

● Keruusäiliö 220 
litraa

2750€

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
kesälauantaisin 9-13

DINO 47 RS

179€

●  STIGA RS 100 
moottori

● sivulle puhaltava
● teräsrunko
● kuulalaakeroidut 

pyörät
● leikkuuleveys 45 cm

● STIGA ST 45 OHV moottori
●  leikkuumenetelmät keräävä, taakse 

puhaltava ja multiclip
● leikkuuleveys 46cm
● keruusäiliön tilavuus 60 litraa

COMBI 48 S ST

COMBI 48 ST

329€

● Kuten COMBI 48 ST, 
mutta itsevetävänä

269€

● STIGA RS 100 OHV moottori
● multiclip leikkuumenetelmä
● leikkuuleveys 45 cm

269€

● kuten MULTICLIP 
47 BLUE, mutta 
itsevetävänänä

MULTICLIP 47 BLUE 

MULTICLIP 47 S BLUE

225€

MULTICLIP 47 SQ B

MULTICLIP 47 Q B

299€

355€

● kuten MULTICLIP 47 Q 
B, mutta itsevetävänä

● Teho 80 V / 4 Ah
● Latausaika n. 60 min
● Työskentelyalue n. 800 m2

● Teräsrunko
● Kuulalaakeroidut pyörät

STIGA MULTICLIP 47 AE
AKKULEIKKURI

595€

● B&S moottori
● multiclip leikkuumenetelmä
● leikkuuleveys 46cm
● kaksoiskuulalaakeroidut pyörät
● teräsrunko

289€

MB 2 R

VUOKRATTAVANA 
POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖINEN 

NURMIKON ILMAAJA / 
’SAMMALEENPOISTAJA”

● B&S 450 E moottori
● leikkuumenetelmät mul-

ticlip ja sivullepuhallus
● leikkuuleveys 45 cm

PUDASJÄRVI -lehti
Ilmestyy poikkeuksellisesti 

juhannusviikolla 
to 22.6.

Ilmoitusaineistot 
lehden tekijöille 

viimeistään 
ma 19.6.

To 22.6. ilmestyvä lehti on SYÖTTEEN JUHANNUS MÄKIAJOJEN 
TEEMALEHTI  yhteistyössä järjestäjien Racing Team 2000 ja 
Syötteen alueen yrittäjien kanssa. 

VUOKRATTAVANA 
TEOLLISUUSALLUEELTA 

HALLI- JA TOIMISTOTILAA.
Vapaana eri kokoisia toimistotiloja sekä 

lämmintä hallitilaa 270 m2.

MS Vuokratilat Oy
040 564 9523 Sami, 050 501 9090 Marko

msvuokratilat@gmail.com

Kuluvan vuoden aikana syntyneiden 15 maalausten ja 
piirrosten aiheina ovat mm. Pohjois-Amerikan intiaanielämää 

1880 -luvulta lähtien. Esillä myös muita töitä. 
Taidenäyttely avoinna aina kun taiteilija on paikalla tai 

sovitusti p. 0400 194 378. 

Kadonnut kansa -taidenäyttely
on avoinna to 15.6. lähtien 

Paavo Ahosen Taidegalleriassa 
Petäjäkankaantie 1547 Kipinä, Pudasjärvi. 

Paavo Ahonen

Syyskuun alussa näyttely siirtyy Päätalo-instituuttiin Taivalkoskelle.  Tervetuloa!

Iso-Syötteen 
Mäkiajokisat-teemalehTI

Pudasjärven markkinalehti yhteistyössä Pudasjärven yrittäjien kanssa ilmestyy pe 30.6.


