
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI -lehti nro 26 30.6.2017 ilmestyy PUDASJÄRVEN MARKKINAT lehtenä yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry:n kanssa

Pudasjärven markkinat pe-la 7.-8.7.2017

Marko Rautio

Mirja Vehkaperä

Markkinapäivinä pudasjärveläisissä 
yrityksissä monenlaisia markkinatarjouksia

 - kannattaa poiketa!

PÄÄPALKINTONA TIMPAN KURKIHIRREN 
HIRSINEN KESÄKEITTIÖ arvo 5900 €.
MUUT PALKINNOT: LAHJAKORTTEJA PUDASJÄRVELÄISIIN LIIKKEISIIN
Arpoja myynnissä etukäteen pudasjärvisissä liikkeissä. 
Arpoja myytävänä myös markkinoilla. Arvan hinta 5 €.

PERJANTAI 7.7.
Klo 9.00 Markkinatori avataan, juontajana Pentti Kaukonen
10.00 Markkinoiden avaus, Marko Rautio Pudasjärven Yrittäjien pj
10.30 Siirtolaiskirjan julkistus, Martta Oinas-Panuma
11.00 Musiikkia tanssiorkesteri, Tiina Pitkänen ja Yön Tähdet
11.30 Kaupungin tervehdys, Tomi Timonen kaupunginjohtaja 
12.00 Musiikkia, Tiina Pitkänen ja Yön Tähdet 
12.30 Markkinapuhe, Carita Orlando, Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja
13.00 Musiikkia, Tiina Pitkänen ja Yön Tähdet
14.00 Musiikkia, Tiina Pitkänen ja Yön Tähdet
15.00 Musiikkia, Yön Tähdet
18.00 Markkinatori sulkeutuu

LAUANTAI 8.7.
Klo 9.00  Markkinatori avataan
 Kenttäkuulutuksia, juontaja Pentti Kaukonen
10.00  Puhe Lauri Mikkonen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät puheenjohtaja 
10.30 Markkinamusiikkia
11.00 Markkinapuhe, Mirja Vehkaperä, kansanedustaja 
11.30 Markkinamusiikkia
12.00 Pudasjärven merkkihenkilön julkistaminen
12.30 Musiikkia, Mikko Alatalo, kansantaiteilija
14.00 Musiikkia, Mikko Alatalo, laulattaa myös yleisöä
15.00 Hirsisen kesäkeittiön arvonta, muut arvonnat
16.00 Markkinat päättyvät

Tomi Timonen

Carita Orlando

Lauri Mikkonen

36.36.
PUDASJÄRVENPUDASJÄRVEN

MARKKINATMARKKINAT
Pudasjärven Yrittäjät ry:n julkaisu 2017

Pentti Kaukonen

Tiina Pitkänen

Mikko Alatalo

Arpojen myyntiä markkinoilla

MUITA 
TAPAHTUMIA:

Pe 7.7. klo 13 
PUDAS-KONE Oy:n 

perinteinen 
markkinahuutokauppa 

markkinatorin vieressä 
Pudas-Koneen varastolla.

YRITTÄ JIEN 
MARKKINA-ARVAT MYYNNISSÄ .

TERVETULOA!
Ryyspoksi 
näytännöt  

Koskenhovi
pe 7.7. klo 18.00, 

la 8.7. klo 14.00 ja 18.00, 
su 9.7. klo 14.00 ja 18.00

ILMAINEN 
PÄÄSY! 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 2.7. kello 10, Juha Kukkurainen, Kei-
jo Piirainen. Kirkkokyyditys seurakuntakodilta kello 9.30, 
ei omavastuuta.

Kesäillan musiikkihetket Pudasjärven kirkossa 

Ke 5.7. v 18, urkumusiikkia, yksinlaulua ja yhteisvirsiä, 
Keijo Piirainen.

Kuorot: Vox Margarita to 6.7. v 18.

Pudasjärven kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-
pe kello 11-17.

Nuotioillat: seurakunta järjestää heinä-elokuussa nuoti-
oiltoja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 30 (ma-to), 
vk 31 (ma-to), vk 32 (ma-to) ja vk 33 (ma-to). Nuotioil-
lan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranviras-
tosta 08-8823100.

Avioliittoon vihitty:  Mika Tapani Krupula ja Sari Anne-
li Lepistö.

 

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

Ajatella toisin, ajatella uudelleen tarkoit-
taa kreikan kielessä suomenkielistä kään-
nöstä parannus. Väärin ajattelemisen, sa-
nomisen tai tekemisen jälkeen ihmiselle 
saattaa syntyä hoksaus korjata puhettaan, 
käyttäytymistään tai toimintaansa. Täs-
sä tapauksessa voidaan puhua parannuk-
sen tekemisestä oikeampaan suuntaan. 
Suunnan muutoksen eli parannuksen te-
keminen ei ole ihmiselle helppo tai yksin-
kertainen prosessi, koska muuttuneiden 
ajatus- tai käyttäytymismallien ja niistä 
syntyvien uusien johtopäätösten omaksu-
minen ja käyttöönotto on usein vaikeaa 
ja tuskallista. 

Muutosten tekemisen vaikeuteen on 
monia syitä. Väärien ja synnillisten asioi-
den tekeminen tuntuu niin helpolta ja mu-
kavalta, että niistä on työlästä luopua. Pel-
ko, epävarmuus, ennakkoluulot ja oman 
arvon menettäminen ovat esteinä uudel-
leen ajattelemisen, parannuksen toteutu-
miselle.

Näiden parannusta estävien ajatusten 
takana voi olla sisällämme asuva liian heik-
ko Jumala. Emme uskalla uskoa ja luottaa 
siihen, että Jumala on jatkuvasti läsnäm-
me luoden meille tilaisuuksia ajatella uu-
delleen. Joskus järjestäen tilanteita, joissa 
on pakko ottaa uudelleen ajattelun, pa-
rannuksen suunta. Sairaus, kolhu elämän 
toimissa tai suuri syyllisyys ovat asioita, 
jotka pysäyttävät meidät miettimään ja 

arvioimaan asioita uudesta näkökulmas-
ta. Parannuksen toteuttamisessa ihminen 
tarvitsee Jumalaa, hänen armoaan ja an-
teeksiantoaan. Martti Lutherin ollessa sy-
västi ahdistunut, hän muistutti itseään: 
”Olen kastettu, olen pelastettu.” Tällä hän 
halusi kertoa, että Jumala pitää liittonsa ja 
Jeesuksen ystävyys ei koskaan katoa. Raa-
matullinen parannuksen teko tarkoittaa 
mielipiteen muuttamista ja Jumalan puo-
leen kääntymistä pelastuksen saamiseksi 
(Ap. t. 3:19). Synnistä pois kääntyminen ei 
ole parannuksen teon määritelmä, mutta 
se on sellaisen parannuksen teon seura-
us, mikä pohjautuu aitoon uskoon Jeesuk-
seen Kristukseen.

”Sinä, Herra olet hyvä, sinä annat anteek-
si, runsain mitoin. Sinä jaat armoasi kaikille, 
jotka sinua avuksi huutavat”.  Ps. 86:5

On erittäin tärkeää, että ymmärräm-
me, että parannus ei ole teko, jonka kaut-
ta ansaitsemme pelastuksemme. Kukaan 
ei voi tehdä parannusta ja tulla Jumalan 
luo ilman että Jumala vetää hänet luok-
seen (Joh. 6:44). Ap. t. 5:31 ja 11:18 mu-
kaan parannuksen teko on Jumalan teko 
- se on mahdollista ainoastaan hänen ar-
monsa kautta. Kukaan ei voi tehdä paran-
nusta, ellei Jumala suo parannusta. Kaik-
ki pelastukseen liittyvä, mukaan lukien 
parannus ja usko, ovat seurausta Juma-
lan toiminnasta elämässämme: hän vetää 
meitä luokseen, avaa silmämme, ja muut-

taa sydämemme. Jumalan kärsivällisyys 
auttaa meitä tekemään parannuksen (2. 
Piet. 3:9), samoin kuin hänen hyvyytensä 
(Room. 2:4).

Vaikka parannuksenteko ei pelasta 
meitä, parannus johtaa tekoihin. On mah-
dotonta muuttaa oikeasti ja läpikotaisin 
mieltäsi ilman, että se johtaa muuttunei-
siin tekoihin. Raamatussa parannuksen 
teko johtaa muuttuneeseen käytökseen. 
Tästä syystä Johannes Kastaja kehotti ih-
misiä, ”Tehkää hedelmää, jossa kääntymyk-
senne näkyy!” Matt. 3:8). Kristuksen hyl-
jänneen henkilön tekemä parannus ja sitä 
seurannut Kirstukseen uskominen näkyy 
muuttuneena elämänä (2. Kor. 5:17; Gal. 
5:19-23; Jaak. 2:14-2). Näin ollen voimme 
todeta, että oikein määriteltynä paran-
nuksen teko on ehto pelastukselle. Raa-
matullinen parannuksen teko tarkoittaa 
mielipiteen muuttamista ja Jumalan puo-
leen kääntymistä pelastuksen saamiseksi 
(Ap. t. 3:19). 

Synnistä pois kääntyminen ei ole pa-
rannuksen teon määritelmä, mutta se on 
sellaisen parannuksen teon seuraus, mikä 
pohjautuu aitoon uskoon Jeesukseen 
Kristukseen.

Sointu Veivo

Uudelleen ajatteleminen, parannuksen tekemistä

Kutsujoukkoliikenneasiaa Sarakylän suunnalta

Taksi Piipponen ajaa kutsujoukkoliikennettä kolmella eri kahdeksan hengen tilatak-
silla.

Sarakylän suunnalla on aloi-
tettu tänä kesänä kaupun-
gin tukemana kutsujoukko-
liikenne, jota hoitaa Taksi 
Piipponen Oy. Kutsujoukko-
liikenne on tämän kesäajan 
kokeiluna, josta kerätään tie-

toa mahdollista jatkoa ajatel-
len. 

Lähtökohtana ollut asi-
akkailta tulleet pyynnöt jär-
jestää kulkumahdollisuus.  
Kutsujoukkoliikenteessä lin-
ja ajetaan, jos on matkustaja 

tai matkustajia. Näin asiak-
kaan tulee ilmoittaa kulje-
tusta edeltävänä päivänä 
kello 18 mennessä tarvit-
sevansa kuljetuspalvelua. 
Koulujen alkamiseen saak-
ka ajetaan tiistaisin Kou-

va - Ruuhensuo - Metsä-
lä - Pudasjärvi ja takaisin ja 
torstaisin Sarakylä - Tuhan-
suo - Pärjänsuo - Livo - Pu-
dasjärvi ja takaisin aamuisin 
noin kello yhdeksästä alka-
en. Matkustaa voi myös pel-
kästään yhteen suuntaan. 
Linja ajetaan lyhyintä reittiä 
(riippuu mistä matkustajia). 
Kyytiin haetaan kotipihalta 
ja käytetään Kurenalla asiak-
kaan tarvitsemissa paikoissa 
ja palveluun kuuluu tarvit-
taessa avustaminen. Peril-
lä Kurenalla on asiointiaikaa 
2-3 tuntia. 

Matkustajat haetaan 
myös ”pääreitin ulkopuolel-
ta”, esimerkiksi Lehmisuon-
tien tai Suvannontien var-
resta. Hinta asiakkaalle on 
matkahuollon linja-autoli-
pun hinta, esimerkiksi elä-
keläiselle Sarakylästä Pu-
dasjärvelle 8,30 euroa yhteen 
suuntaan. Linjat ajetaan ti-
latakseilla, joihin sopii kah-
deksan matkustajaa. Käytet-
tävissä on kolme autoa. 

Topi Alatalo sai juhan-
nusaamuna mato-on-
gella Iijoelta ison säy-
nävän. Pyyntivaiheessa 
oli paljon vauhtia ja vaa-
rallisia tilanteita, että 
siimakin katkesi pyyn-
tivaiheessa kahdesta 
kohtaa ja kalan punnit-
seminen unohtui. 

Kuvan lähetti
Paul Määttä.

Lasten kalakilpailun satoa

Pudasjärven Osuuspankin 
uudeksi yritysasiakaspäälli-
köksi on valittu pankkilaki-
mies Jonne Ivola. Hän vastaa 
pankin yritys-, maa- ja met-
sätalous- sekä yhteisöasiak-
kaista. Asiakkaat voivat ot-
taa yhteyttä Jonneen joko 
puhelimitse 010 257 1922 tai 
sähköpostitse jonne.ivola@
op.fi.

Nimitys Osuuspankissa

Pudasjärven kaupunki on lähestynyt mökkiläisiä kirjeellä, jossa 
vaaditaan tekemään jätehuoltosopimus. Samaa kirjettä eivät ole 
saaneet vakituisesti kylällä omakoti kiinteistöissä asuvat. Oma-
toimista jätteen kuljetusta ei sallita vakituisen asunnon jäteas-
tiaan.

Kylällä olevan kimppa-astian käytöstä peritään sama maksu 
kuin vakituisilta asukkailta.

Minä käyn kesäaikaan satunnaisesti mökillä ja jätettä tulee 
ehkä muovikassillinen kuukaudessa  elikkä maksimissaan 6 pus-
sillista vuodessa. Biojätteet kompostoin ja paperit poltan.

Kuitenkin minua vaaditaan maksamaan jätemaksu ympäri 
vuoden. Vapaa-ajan asunnosta maksetaan sen lisäksi korkeam-
paa kiinteistöveroa kuin omakotitaloista. Tämä ei ole mielestä-
ni tasavertaista.

Mökkiläinen

Jätehuoltosopimus-
asiasta palautetta

Lukijan kynästä
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JOKA KOTIIN
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  PUDASJÄRVEN 

MARKKINAT pe-la 7.-8.7.

• 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

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

TRIMMERI FXA 30/44 
2-TAHTI

PENSASLEIKKURI
FXA 550W

39 00

Edullinen sähköpen-
sasleikkuri. Teho 550 
W. Terän pituus 450 
mm. Oksakapa-
siteetti 
18 mm.

119 00

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Edullinen ja tehokas polttomoottorit-
rimmeri siimapäällä sekä vesakkote-
rällä. Jaettava runkoputki helpottaa 
kuljetusta ja varastointia. 
30 cm³ moottori. 
Leikkuuleveys 44 cm. 
Varustettu olka-
hihnalla ja raivuri-
kahvoilla.

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

www.kaavinkivi.fi

Hautamuistomerkit nyt kesän
asennuksiin.

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 5.7., ke 12.7. , 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 KESÄTARJOUS!

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Kaikki aurinkolasit väh. -30%
Aurinkolaseja alk. 10 €

2,00€
(3,49€)

Apteekki
laastari
elastinen 
14 kpl

Tarjoukset ovat voimassa vain markkinapäivinä 7.-8.7.2017 enintään niin kauan kuin tarjouserää riittää.

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

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

Tervetuloa!

Keskikesän markkinatarjoukset TASARAHALLA!

Kesäyllätys! Kahteen markkinatarjouspakkaukseen on 
kätketty koodi, ja tuotteen ostaja saa kassalta yllätyslahjan!

2,00€

ANTIBAC 
antiseptinen 
käsigeeli 
50 ml 

(2,40€)

Vitalis 
ihovoide 
18ml

3,00€
(3,87€)

Huomaa Ivana Helsinki -keräilyrasia!

Aco stay 
soft lips 
huulivoide 
12ml

5,00€
(7,48€)

KAUNIITA KESÄKUKKIA JA AMPPELEITA!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 

MA-PE 9-18, LA 10-16, SU 12-16
Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa!

Kasvatimme uuden erän ruusubegonioita.

MONIVUOTISET KUKAT 
OSTA 5 MAKSA 4!!

ASTERI 3,-
KESÄPÄIVÄNHATTU 3,90

PIRJA OMANAPUUT
OMENOILLA 32,- tai 60,- 2 kpl

HYÖTYKASVIT! UUSI ERÄ KURKKUJA KURPITSAA!

Komeasti kukkivat MANSIKAN 
SATOTAIMET 1,50 kpl

PUUT, PENSAAT, TARVIK-
KEET ja kasvinsuojeluaineet.

Kekkilän Puutarhamulta 50l   
15,90/5 pss

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

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

PUDASJÄRVI

KESPORTISSA RAJU
MARKKINA ALE

KALASTUS-
SARJAT

UISTIN-/VIEHE VALIKOIMAT
PARHAIMMILLAAN!

LOTTO
BETE2990

alk. 3 kpl2500

-30%
ovh.

Salomon Goretex 
VAELLUSKENGÄT

9900

KAIKKI
- polkupyörät
- lenkkikengät

OLEMME MUKANA PUDASJÄRVEN MARKKINOILLA.
PALJON HUIKEITA TARJOUKSIA!

Huom. Olemme auki myös markkinalauantaina.

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com

MARKKINATARJOUS PE-LA 7.-8.7.

AUKIOLOAJAT: 
Ma-ke 10-16, 

To 10-18, 
Pe 10-19. 

La 11-16, su suljettu.

sisältää leivät, juomat, jälkiruoan. 
Ma savuporojuustokeitto, Ti  kasvissosekeitto, 
Ke kaalikeitto, To hernekeitto ja Pe lohikeitto

Mansikkaleivos ja 
kahvi 

3,50€

Jauhelihapasteija ja 
kahvi 

2,50€ 

ENSI VIIKON KEITTOLISTA 3.-7.7.

Keittolounas
sis. keitto, juomat, leivät, 
levite, jälkiruoka ja kahvi 7€

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!

Markkinaviikon-loppuna huimia tarjouksia ja arvontaa! Tuuhan käymään!

KESÄ SAAPUI VIHDOIN...
Meiltä puuhat kesäpäivien viettoon...

Ulkopelit, Vesi- ja Hiekkalelut ja 
paljon muuta...

Muista myös persoonalliset lahjat 
kaikkiin kesän juhliin!

AITO 
ALKUPErÄINEN 
MöLKKy 19,90VAIN

Silmälasien ostajalle kaikki silmälasikehykset vähintään 
-70 %. Tarjoukset koskevat uusia  
silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä niitä voi yhdistää 
muihin alennuksiin. Maksuton optikon yksilöllinen näön-
tutkimus ei koske piilolinssinäöntarkastusta (edun arvo 
35 €). Voimassa 30.7.2017 asti.

ALE

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI 
TA I S O I TA 0 8 822 41 6

M A KS U T O N  O P T I KO N  N AO N T U T K I M U S  K A I K I L L E
.. ..

0€

KAIKKI  
KEHYKSET

vähintään

-70%  
AURINKOLASIT

-50 %Kaikki aurinkolasitvähintään -25%

jopa
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Taas on tullut kesästä se aika, kun Pudasjär-
vellä vietetään markkinoita. Koko viikko on 
täynnä ohjelmaa, kun on siirtolaisuuskirjan 
julkaisu, Iijokisoutu, jalkapallon Heinäturnaus 
sekä tietenkin markkinat.

Markkinoiden järjestäminen on aina suuri 
ponnistus yrittäjäyhdistykseltä. Järjestäminen 
on kaikin puolin kuitenkin mieluisaa, kun ta-
pahtuma on aina otettu positiivisesti vastaan 
ja myyjiä sekä kävijöitä on runsaasti. Markki-
na-arpojen pääpalkintona on kesäkeittiö, jon-
ka tekijänä on paikkakunnan yritys Timpan 
Kurkihirsi. Tori on täynnä markkinamyyjiä ja 
uutena lisäalueena on otettu myyjien käyttöön 
entinen Hartsun alue kaupungintaloa vasta-
päätä.

Myös Syötteen alueella on runsaasti eri-
laisia tapahtumia kesän aikana. Kaikenlai-
set tapahtumat ovat todella tervetulleita 
paikkakunnallemme, koska jokainen myös 
vilkastuttaa meidän yrittäjien toimintaa ja vil-
kastuttaa osaltaan itse kunkin elinkeinoa. 

Yrittäjänä on ollut mukava huomata, että 
paikkakunnalla jatkuu vilkas rakentaminen. 
Tällä hetkellä Pudasjärven vuokratalot raken-
nuttavat uusia hirsisiä vuokra-asuntoja ja pal-
jon on kaupungilla rakentamissuunnitelmia 
lähitulevaisuuteen. Myös pienempiä remont-
teja tehdään paljon.

Tänä vuonna ”mökkiläistapaaminenkin” 
järjestetään markkinoiden aikaan yhteistyös-
sä kaupungin kanssa. Ajateltiin, että saataisiin 

myös näin aikaisempaa enemmän osallistujia 
tähän tapahtumaan. Viime vuosina tapaami-
nen on ollut Venetsialaisten yhteydessä lop-
pukesällä, jolloin osa vapaa-ajan asukkaista 
on jo pois paikkakunnalta. Kesäasukkailla on 
todella iso merkitys elinkeinoelämälle, koska 
paikkakunnaltammehan löytyy yli 3200 va-
paa-ajan asuntoa.

Lopuksi haluan vielä toivottaa erittäin mu-
kavaa kesää kaikille ja käyttäkäähän paikka-
kunnan palveluja mahdollisimman runsaasti! 

Marko Rautio
Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja

Tervetuloa markkinoille ja muihin kesätapahtumiin!

Tulevaisuuden kunnan tär-
keimmät tehtävät ovat sivis-
tys, hyvinvointi, osallisuus ja 
työllisyys. Työpaikkojen mää-
rä, työllistämisen helpottami-
nen ja itsensä työllistäminen 
nousevat yhä merkitykselli-
simmiksi. Tarvitsemme kas-
vavia verotuloja ja siksi tarvit-
semme tulevaisuudessa yhä 
enemmän riskinottajia ja me-
nestyjiä. Elinvoimainen kun-
ta kehittää aktiivisesti tulo-
pohjaansa, huolehtii alueensa 
työllisyydestä ja tekee satsa-
uksia tulevaisuuteen. Elinvoi-
maisuuden ylläpitäminen ja 
kehittäminen luovat hyvin-
vointia.

Tuleva maakuntauudis-
tus vie valitettavasti mones-

Elinvoimainen ja kehittyvä kunta tarvitsee riskinottajia
sa asiassa päätöksenteon yhä 
kauemmas kansalaisesta ja li-
sää hallintoa. Siksi on tärke-
ää, että tulevaisuuden kunta 
on lähellä kuntalaista ja pys-
tyy toimimaan tehokkaasti ja 
innovatiivisesti.

Suomella on eurooppalai-
sessa vertailussa suuri kun-
tasektori ja laaja kunnallinen 
yritystoiminta. Kunnan roo-
li yritystoiminnassa on usein 
liiankin hallitseva ja veroeu-
roja tuottavat yritykset joutu-
vat kärsimään epäreilusta kil-
pailusta.

Kunnan päätöksillä voi-
daan kuitenkin merkittävästi 
vaikuttaa elinvoimaisuuteen 
ja yritysten menestymisen 

mahdollisuuksiin. Hankinnat 
ovat yksi merkittävä elinkei-
nopoliittinen työkalu. 

Fiksu hankinta ei vaadi li-
säeuroja, vaan itse asiassa tuo 
niitä. Kunnan kannattaa var-
mistaa, että oman alueen pie-
net yritykset voivat tehdä 
tarjouksen. Hyödyt ovat mo-
ninkertaiset, sillä näin pysty-
tään säilyttämään ja tarjoa-
maan työpaikkoja kunnassa.  

Hankinnat kannattaa myös 
jakaa osiin. Se vaatii virkamie-
hiltä pikkuisen enemmän vai-
vaa, mutta on veronmaksaji-
en yhteinen etu. Silloin alueen 
yrittäjät pystyvät osallistu-
maan kilpailuun, kun yhden 
toimittajan ei tarvitse kyetä ai-

van kaikkea tarjoamaan. Han-
kinnoilla voidaan myös hou-
kutella kunnan alueelle uusia 
yrityksiä. 

Jotta kustannusten eroa 
kyetään vertailemaan, on 
kunnan tuottamien palvelui-
den ja hyödykkeiden todelli-
set kustannukset syytä avata. 
Vain siten voidaan kestäväs-
ti vertailla kunnan omaa tuo-
tantoa siihen, että kunta hank-
kisi tarvitsemansa yksityiseltä 
tarjoajalta.

Markkinaehtoiset palve-
lut ovat osoittautuneet yliver-
taiseksi juuri silloin, kun voi-
mavaroja ei ole rajattomasti. 
Yksityinen sektori on usein 
julkista sektoria tehokkaampi 

Suomen Yrittäjien varapu-
heenjohtaja Carita Orlan-
do Vantaalta on perjantai-
na markkinapuhujana. 

kehittämään uusia innovaati-
oita arjen ongelmien ratkaise-
miseksi. Julkisen, yksityisen 
ja kolmannen sektorin sujuva 
yhteistyö on kuntalaisen etu. 

Pudasjärven hirsihan-
ke on hieno esimerkki pie-
nen kunnan erikoistumisesta. 
Julkinen sektori omilla han-
kinnoillaan sekä tukee hirsite-
ollisuuden kehitystä, että luo 
edellytyksiä uusien yritysten 
synnylle. 

Toivottavasti aurinko hellii 
markkinapäiviä, jotta kaup-
pa käy! Nähdään markki-

noilla! Carita Orlando
varapuheenjohtaja 
Suomen Yrittäjät 

Perinteisiä Pudasjärven 
markkinoita vietetään taas 
heinäkuun alkupuolella. 
Kuluva vuosi 2017 on Suo-
men 100-vuotisen itsenäi-
syyden kunniaksi Pudasjär-
vellä täynnä monipuolisia ja 
ikimuistoisia tapahtumia. 

Myös markkinoilla tee-
ma näkyy ja niin kaupunki, 
Pudasjärven yrittäjät kuin 
kaikki muutkin markkina-
toimijat ovat yhdessä teh-
neet kovasti töitä, että mark-
kinaväki pääsee nauttimaan 
jälleen kerran laadukkaasta 
ja aiempiin vuosiin verrattu-
na hieman erilaisesta tapah-
tumasta.

Tarjolla on painavia pu-

heenvuoroja, viihdyttävää 
musiikkia ja tietenkin moni-
puolista markkinameininkiä 
sekä ostettavaa kaiken ikäi-
sille. Suomen hirsipääkau-
pungin imagon mukaisesti 
markkina-arvonnan pääpal-
kintona on hirsinen kesä-
keittiö. Moderni hirsikau-
punki –hanke puolestaan 
järjestää perjantaina kello 
13 alkaen päiväkodin edes-
tä Hirsipääkaupunki-kier-
toajelun, jonka yhteydessä 
pääsee tutustumaan Pudas-
järven hienoihin hirsiraken-
nuksiin. Tänä vuonna perin-
teinen mökkiläistapahtuma 
on siirretty Venetsialaisten 
yhteydestä markkinoiden 

yhteyteen, jotta tavoitamme 
suuremman joukon vapaa-
ajanasukkaita. Tervetuloa 
keskustelemaan kaupungin 
johtavien viranhaltijoiden ja 
yrittäjien edustajan kanssa 
ajankohtaisista mökkeilyyn 
liittyvistä asioista Mökkiläi-
siltapäivään perjantaina kel-
lo 15 alkaen kaupunginta-
lon valtuustosaliin! Lisäksi 
kaupungin teltalla on läsnä 
kaupungin edustajia koko 
markkinoiden ajan vastaa-
massa markkinaväen kysy-
myksiin.

Erikoismaininnan mark-
kinaviikon tapahtumista 
ansaitsee Ruotsiin muutta-
neiden ja osin palanneiden 

pudasjärvisten siirtolaisten 
tarinan kertova merkittävä 
kirjateos, joka julkaistaan ja 
johon liittyviä oheistapah-
tumia on runsaasti mark-
kinaviikolla. Tämän Suomi 
100-vuotta juhlavuoden sta-
tuksenkin omaava historia-
teos on esitteillä ja myyn-
nissä myös markkinoilla. 
Aihekokonaisuuteen liitty-
en markkinaviikolla järjes-
tetään taidenäyttelyn avajai-
set, konsertti ja yhteislaulua, 
elokuvanäytöksiä, kansa-
laisopiston musiikkinäytel-
mä sekä viikon huipen-
nuksena sunnuntaina 9.7. 
kaikille avoin juhlaseminaa-
ri Hirsikampuksella.

Ei siis muuta kuin nokka 
kohti markkinoita ja nautti-
maan markkinameiningis-
tä ja torin tarjonnasta. Tori-
tapahtuman lisäksi useissa 
pudasjärveläisissä yrityksis-
sä on samaan aikaan oival-
lisia markkinatarjouksia, jo-
ten kannattaa poiketa!

Tervetuloa markkinoille 
ja tietenkin osallistumaan 
myös muihin Pudasjärven 

kesäajan tapahtumiin!

Tomi Timonen
Kaupunginjohtaja

Kesäiset terveiset eduskun-
nasta! Kuluneisiin viikkoi-
hin on mahtunut monenmois-
ta. Perussuomalaisten uuden 
puheenjohtajavalinnan myö-
tä syntyi tapahtumasarja, joka 
toi muutoksia hallituspoh-
jaan. Pääministeri Sipilän joh-
dolla hoidimme hallituskrii-
sin kuitenkin ryhdikkäästi 
alusta loppuun. Tästäkin sel-
vittiin.

Positiivisiakin asioita riit-
tää. Ehdoton ykkösjuttu on 
ollut se, että Suomen talou-
den elpyminen voimistuu. 
Kilpailukyky-sopimus alkaa 

Suomen talouden elpyminen voimistuu 
purra ja etenkin teollisuus on 
kääntynyt reippaaseen kas-
vuun. Työllisyyslukuja on 
saatu nostettua ja työllisyys-
tavoitteiden saavuttamisek-
si hallitus onkin tehnyt lukui-
sia toimia. Puoliväliriihessä 
teimme vielä lisäpanostuk-
sia, tästä esimerkkeinä vaik-
kapa varhaiskasvatusmak-
sujen alentaminen pieni- ja 
keskituloisilta sekä 25 miljoo-
nan euron lisätuki työvoima-
palveluihin. Voi siis todeta, 
että työllisyys ja kilpailuky-
ky todellakin ovat tämän hal-
lituksen talouspolitiikan kes-

kiössä.
Keskustan aloittamat nor-

minpurkutalkoot etenevät ja 
byrokratiaa on kevennetty jat-
kuvasti. Tavoitteena on suju-
voittaa meidän jokaisen arkea 
ja huolehtia siitä, että yrittä-
jyyden edellytykset ovat koko 
ajan paremmin. Toimia on 
tehty siihen suuntaan, että lu-
pamenettelyistä siirrytään il-
moitusmenettelyihin ja että 
yhä useamman asian voi hoi-
taa sähköisesti ilman postitus-
ta ja paperinpyörittelyä. 

Työllisyyteen ja yrittäjyy-
teen liittyviä toimia ovat esi-

merkiksi työntekijän koeajan 
pidentäminen, kauppojen 
aukiolojen vapauttaminen, 
mahdollisuus käyttää työttö-
myysturvaa nykyään myös 
starttirahana yrityksen pe-
rustamiselle tai mahdollisuus 
solmia pitkäaikaistyöttömän 
kanssa määräaikainen työ-
sopimus ilman erityistä syy-
tä enintään vuodeksi. Nämä 
kaikki ovat esimerkkejä sii-
tä, miten työmarkkinoille saa-
daan lisää joustoa ja kilpailua.

Norminpurusta puhutta-
essa täytyy nostaa esille myös 
nykymahdollisuus muuttaa 

Kansanedustaja Mirja 
Vehkaperä on markkina-
puhujana lauantaina. 

vapaa-ajanasunto pysyväk-
si asunnoksi. Tätä on toivot-
tu jo pitkään ja nyt kunnilla 
on mahdollisuus itse määri-
tellä nämä alueet, missä va-
paa-ajanasuntoja voidaan 
muuttaa vakinaiseen käyt-
töön. Tämä koskettaa suures-
ti myös Pohjois-Pohjanmaa-
ta, jossa on Tilastokeskuksen 
mukaan Suomen maakunnis-
ta kuudenneksi eniten mök-
kejä.

Lakeja ja säännöksiä pitää 
sujuvoittaa tulevaisuudessa-
kin entistä enemmän vastaa-
maan ihmisten tarpeita. Suo-

men kuntoon laittaminen 
jatkuu. Keskustan tavoitteena 
on Suomi, jossa ihmisten arki 
sujuu.

Mirja Vehkaperä
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTAVAPAA-AIKAOSASTOLTA

Salvequick
AQUA RESIST
MUOVILAASTARI
22 kpl tai 75 cm

UUTUUS!
Naisten SLOGGI 

BASIC+DIAMONT 
PAKKAUKSET 

sis. 3 kpl valkeat housut

079 199

250

pkt

199
pkt595

kg

699
kg

029
kpl

995
kg

699
kg

399

079

249

895

pss

pss

100

159
pss

pkt

499
kg

399
kg

129
pkt

100
pkt

169
pkt

499

895
kg

100
kg

kg

299
pkt

raj. erä

395
pkt

099
pkt

pkt

kg

100
pss100

pkt

2 pkt/talous

079
kg

pkt

2490

Midi

2550

Maxi

199
pkt

2495

1895

6995

7900

495

1195

4390

Vaasan
RUISPALAT
12 kpl/660 g

Kotimainen tuore
KIRJOLOhI tai 
tuore SIIKA
kokoluokka 4

KANANMUNAT
10 kpl

Porsaan
KASSLER
LEIKKEET

Findus
KULLANRAPEAT
KALAFILEET
360 g

Kotivara
MEETwURSTI
palana ja tankoina

Atria Wilhelm
MAKKARA-
PIhVIT
4 kpl/320 g

Porsaan
KYL-
JYKSET

Kariniemen
BROILERIN
GRILLIBOXI

tai

TULINUIJAT
n. 1-1.7 kg/rss

Pouttu
PALVIKINKKU tai 
KEITTOKINKKU

150 g

HK tuore 
hERNEKEITTO 

450 g

Oman talon
JAUhELIhA
SIKA-NAUTA

Vaasan
hOTDOG 
SÄMPYLÄ
12 kpl/324 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

SOKERI-
MUNKKI

SAVU-
LUUT

Irto
KAR-
JALAN-
PAISTI

2 kg/talous

HK
PERhENAKKI
600 g

Suomalainen
TOMAATTI

Milletti
RUOKAhERNE
500 g

Arla Natura
KERMAJUUSTO

1 kg

Leksands
NÄKKILEIPÄ

1040 g

Bergen ChOCOLATE
COOCIES

PIKKULEIVÄT 
150 g

Atria Perhetilan
BROILERIN FILEE-
SUIKALEET 300 g, hunaja-
marinoitu tai pehmeän pippurinen

Oululainen
PEhMO

VIIPALEET
450 g

kaura tai vehnä

Korpela
KANANUGGETIT

200 g

Siemenetön
VESIMELONI
pieni koko pallo

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

2 pkt

20 kpl/talous

Arla
KESO
RAEJUUSTO
200 g 189,-

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI

Rebel Solid 3i steel 
KAASUGRILLI
Suosittu 3-poltin perhegrilli 
sivukeittimellä!

Kolmen (3) polttimen kaasu-
grilli sivukeittimellä. Kestävät 
rosteriputkipolttimet, jois-
ta kahden polttimen pääl-
lä on lämmönjakopellit, jotka 
suojaavat polttimia, tasaavat 
lämpöä sekä estävät liekkien 
leimahtelua 

599

1500

2999

3495

695

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 litraa

 2,7 litraa

Ötökkä 
MAGNEETTI
OVIVERhO

Ötökkä
OVIVERhO
KIRKAS

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm
250 kpl

Grillausala on jaettu 2/3 osaa 
valurautaritilän ja 1/3 osaa 
kaksipuolisen valurautaparilan 
kesken. Parilassa on sileä puoli 
ja parilaraitapuoli, joten se on 
monikäyttöinen varuste kai-
kessa grillaamisessa. Grillissä 
on 3 tehokasta rosteriputki-
poltinta sekä erillinen tuulelta 
suojaan upotettu kannellinen 
sivukeitin. Oikeassa sivutasos-
sa on irrallinen tarjoiluastia, 
jota voi myös grillissä käyttää. 389,-

Jeremias
hORMI-
PAKETTI

299,-

Kota
VAIPPA-
SÄILIÖKIUAS

599,-
Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjelä tai 
nauhoilla

65,-

KEMIKALIO-OSASTOLTA

Atom
2-hengen
TELTTA
200x120x100 cm

Atom
3-hengen
TELTTA
paino 4 kg

Anar Kersukka 2
TELTTA

RETKI/
LEPOTUOLI
käsinojilla

Atom Minilight
MAKUUPUSSI
230x80x55 cm. Käyttöalue +2- 
+18 astetta. Paino 800 g. Pus-
sissa on vetoketju joka mah-
dollistaa 2 samanlaisen pussin 
yhdistämisen. Menee erittäin 
pieneen tilaan, joten se on help-
po pakata rinkan sisään. Pussissa 
on kompressiohihnat, joilla pus-
sin saa pakattua todella tiiviisti.

Atom
itsestään täyttyvä
RETKIPATJA

RETKIJAKKARA
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Pudasjärven Yrittäjien hallitus 2017
Marko Rautio 
puheenjohtaja 
Kaappi- ja levypalvelu 
Rautio Ky
050 501 9090
marko@rautioky.fi

Tommi Niskanen 
varapuheenjohtaja 
K-supermarket Pudasjärvi
040 555 3639
tommi.niskanen@
k-supermarket.fi

Jaana Mourujärvi sihteeri
Kesport Pudasjärvi
0400 375 557
jaana.mourujarvi@gmail.com

Reija Jokikokko
Aarrearkku Ay
050 386 8660
aarrekauppa.net@gmail.com

Jukka Kuha 
Jukka Kuha Oy
0400 204 488
jukkakuhaoy@gmail.com

Janne Määttä
Syötteen Eräpalvelut
050 528 6441
janne.maatta@
syotteenerapalvelut.fi

Eero Oinas-Panuma
T:mi Poro-Panuma
0400 388 268
eero.oinas-panuma@
pudasjarvi.fi

Aila Repola
Tili- ja Veroasiaintoimisto/
A. Repola Ky
08 822 330
aila.repola@pp.inet.fi

Matti Räisänen 
Hautaus- ja 
Kukkapalvelu Räisänen
0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com

Mauno Sarajärvi
SyöteRestaurant Oy/
Romekievari
040 701 4522
syoterestaurant@gmail.com

Timo Vähäkuopus
Timpan Kurkihirsi 
0400 682 687
timo.vahakuopus@
timpankurkihirsi.fi

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 7.-8.7.

pe-la 7.-8.7.2017 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-to klo 7.30-18.00
                          pe klo 7.30-17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Tuttu hinta, laajemmat ja 
paremmat aukioloajat!

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Elokuussa valmistuu uusi loma-asunto 
Iso-Syötteen rinteiden juurelle.

Alpo Laakkonen, Kaarina Nevanperä, Elina Harju ja Pentti Kuopusjärvi kuuluvat 
Ryyspoksi-näytelmässä Purolehdon perheeseen, joka kokee Ruotsin-siirtolaisuu-
den tuomaa iloa ja tuskaa.

-Tämä on voimakas kohtaus, 
käsikirjoittaja-ohjaaja Alpo 
Puhakka kannustaa näytteli-
jöitä harjoituksissa.  

Purolehdon perheen rii-
ta uhkaa äityä käsirysyk-
si ja näyttelijät pistävät pa-
rastaan peliin. Pudasjärven 
kansanopistolla on harjoi-
teltu markkinoiden aikaan 
perjantaina 7.7. kello 18 en-
si-iltaansa saavaa Ryyspok-
si-näytelmää. Esityksiä on 
myös lauantaina 8.7. ja sun-
nuntaina 9.7. kello 14 ja 18. 

 Ryyspoksi kertoo yhden 
perheen kautta 1960-luvul-
la alkaneen suuren Ruotsiin 
muuton syistä ja seurauksis-
ta Pudasjärven elämänme-
noon. Näytelmää esitetään 
heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla nuorisoseuran talo 
Koskenhovilla. 

Draamakomediaa höys-
tää musiikki 60-70-lukujen 
iskelmästä tämän päivän 
räppiin. Esityksestä löytyy 
huumoria ja vauhdikasta 
menoa, kuten kesäteatteriin 
kuuluukin. 

Pudasjärveläislähtöinen 
Alpo Puhakka on kirjoit-
tanut näytelmän Pudasjär-
ven Ruotsin-siirtolaisuudes-
ta kertovan kirjan tarinoiden 
perusteella. Vuonna 1956 Sa-
rakylässä syntyneellä Pu-
hakalla on itselläänkin ko-
kemuksia ja muistoja tuolta 
ajalta. Kirja ”Kun Pudasjär-
vi Ruotsiin lähti” julkaistaan 
heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla ja sitä juhlitaan Pu-
dasjärvellä koko viikko eri-
laisin tapahtumin. 

Puhakka toivoo, että näy-
telmä auttaisi myös ym-
märtämään ihmisten liik-
keellelähdön syitä silloin ja 
nykyäänkin. 

-Joillain voi olla käsitys, 
että ihmiset tulevat toisten 

Helmilotta Tuohimaa ja Elina Harju kertovat rooleissaan teini-ikäisten näkökulmaa 
Ruotsiin muuton ajoista.
kiusaksi, Puhakka pohtii toi-
seuden kammoa. 

Mutta mitä ihmettä tar-
koittaa näytelmän nimi? Sen 

enempää juonta pilaamat-
ta voidaan paljastaa, että se 
viittaa ruotsinkielestä suo-
malaiseksi väännettyyn ni-

mitykseen eräästä nykyään 
tavallisesta kodinkoneesta. 

Pia Alatorvinen

Ryyspoksi vie 1960-luvun tunnelmiin
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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!

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

Sievä retrohenkinen 
Hertta-puucee on helppo 
koota. Koko 90 x 110 cm. 
Toimitetaan puuvalmiina 

elementteinä. Toimitukseen 
sisältyy myös kattopelti.

Kesäkanala Hilma on kooltaan 70 x 80 cm. Suun-
niteltu kolmelle kanalle. Avattavan takaluukun 

ansiosta munat on helppo kerätä. Kanala on 
helppo kasata ja se toimitetaan puuvalmiina 

rakennuselementteinä.

Kolmen istuttava polyrottinkidivaanisohva, jossa sohvaosa, 
divaaniosa ja paksut pehmusteet. Mukana rahi, jossa karkaistu 

lasikansi ja pehmuste. Sohvan leveys 201 cm. Litteää beigenkirjavaa 
polyrottinkia, pehmusteet harmaanruskeat. Myös harmaana.

Tarjoukset voimassa 30.6.-6.7.

KESÄKANALA
HILMA

HERTTA
PUUCEE

350,-
379,-

DIVAANISOHVA JA 
RAHI LUNA

249,-

Taittuva retkipöytä vaativaan käyttöön. Vakaa ja 
kestävä. Pöydässä kantokahva.

RETKI-
PÖYTÄ
SIIRI

HIRSILATO
KANNALA 

10,5 m2 
RAKOSEINÄ

5900
Air1 AdBlue on laadukas urealiuos SCR-tekniikalla 

varustettuihin ajoneuvoihin ja työkoneisiin.

Jykevä rakoseinäinen hirsilato, pariovet. 
Kaikki tavarat asennusvalmiita, määrämit-
taan työstetty. Päätyseinät suorat, sivuseinät 
vinot. Kevythirsi 45 x 145 mm. Huopakatto-
laudoitus, katemateriaali ja lattiarakenteet 

lisähintaan.

1050,-
AIR1 ADBLUE

KANISTERI 20 L

2690

3890Meiltä Jeppe koiranruoat, uutuutena kana-
peruna viljaton täysrehu sopii herkille koirille 

joilla on ravinnon suhteen erityistarpeita.

JEPPE KANA&
PERUNA 15 kg

Syötteen Maansiirto Oy 
Vuoden Yrittäjä

Vuoden Yrittäjä Jari Särkelä yhdessä puolisonsa Anna-
Maija Särkelän kanssa.

Syötteen Maansiirto Oy, yrit-
täjänä Jari Särkelä, oli Pudas-
järven Vuoden yrittäjä 2016. 
Palkitseminen tapahtui Pu-
dasjärven kaupungin ja Pu-
dasjärven Yrittäjien toimesta 
yrittäjien pikkujoulussa vii-
me marraskuussa. 

Yrittäjä Särkelän mukaan 
maansiirtoliikkeen kaluston 
on oltava monipuolista, että 
voidaan ottaa tarjotut työ-
tilaisuudet vastaan. Ympä-
rivuotiseen työskentelyyn 
kuuluu se, että yrityksen on 
oltava monipuolinen toimi-
ja. Peruskaluston lisäksi on 
oltava telamönkijää, mootto-
rikelkkaa, latukonetta, sekä 
maan-ajoon että lumitöihin 
soveltuvaa traktori- ja kuor-
ma-autokalustoa. Näiden li-
säksi vielä pyöräkuormaajia, 
tiehöyliä, lätkiä, jyriä ja vaa-
ituslasereita. Tällaisella ka-
lustolla jo pystyy muutaman 
miehen pitämään talvenkin 
ylitse töissä. 

– Urakoita laskiessa on 
otettavan monta erityiskoh-
taa huomioon. Jo työmail-
le vaadittava konekanta on 
yksi rajoittava tekijä. Toinen 
yhtä tärkeä näkökohta on 
tarjouksien tekniset ja laa-
dulliset yksityiskohdat ma-
teriaalien sekä vaadittavi-
en ainesten kohdalla. Näissä 
luotettavia asiantuntijapal-
veluja on hyvä käyttää avuk-

seen. Nykyisissä työkohteis-
sa on yhä enemmän myös 
ekologisuus ja imagokysy-
mys nostettu yhä korkeam-
malle tasolle. Kaluston on 
oltava hyväkuntoista ja siis-
tin näköisiä niin peltien alta 
kuin päältäkin mikäli mielii 
julkisempiin hommiin pääs-
tä, Särkelä huomautti. 

Työtekijöiden työskente-
lyolosuhteet koneissa ovat 
parantuneet vuosi vuodelta. 
Ammattitaitoiset työntekijät 
ja heidän hyvinvointinsa on 

jokaisessa työpaikassa ensi-
arvoisen tärkeässä asemassa.

– Jos on saanut hyvän 
rengin, niin siitä on pidettä-
vä kiinni. Työntekijälle pitää 
maksaa se mikä kuulukin ja 
mielellään vähän enemmän-
kin. Työntekijät ovat voima-
vara, mikä pitää yritykset 
liikkeessä ja pystyssä. Rehel-
lisellä työllä työnantajia koh-
taan ja rehellisesti renkejä 
kohtelemalla selviää pitkäl-
le näissäkin hommissa, tote-
si Särkelä.

Poliisin ilmestyminen kotiin saa Veinin ja Moonikan hä-
milleen.

Jokijärven PÖLKKY-teatteril-
la nähdään tänä kesänä Sirkku 
Peltolan käsikirjoittama näy-
telmä ”Mummun saappaassa 
soi fox”. Tällä kertaa kysymys 
ei ole musiikkinäytelmäs-
tä, vaikka näytelmän nimestä 
voisi niin luulla. Lavalla näh-
dään tuiki tavallinen suoma-
lainen perhe, isä, äiti ja kak-
si lasta. 

Opettaja ja poliisi käyvät 
hämmentämässä pieneen ko-
tiinsa jämähtäneitä vanhem-
pia, jotka yrittävät parhaan-
sa maailmassa, jossa päivä 
seuraa toistaan ja elämä kii-
tää ohi.

Elsa Ruokankaan ohjauk-
sessa Jokijärven kyläseuran 
näytelmäryhmä on tehnyt 
monipuolista ja laadukas-
ta teatteria jo useana kesänä. 
Kesä kesän jälkeen PÖLKKY-
teatterilla on koettu katsojaen-
nätyksiä. Hyytävän kylmästä 
säästä huolimatta näytelmää 
on harjoiteltu alkukesästä 
PÖLKKY-teatterilla oikeissa 
lavasteissa. 

Sirkku Peltolan haastava 
teksti on vaatinut näyttelijöil-
tä tarkkuutta ja kykyä eläytyä. 
Teksti ei ole ollut itsestään sel-
vää. Dialogit ovat kepeitä ja il-
mavia, mikä on antanut myös 

näyttelijöille tilaa tulkintaan. 
Kerta kerralta teksti on alka-
nut elää, ja aluksi huomaa-
mattomat lausahdukset ovat 
saaneet aikaan ahaa-elämyk-
siä näyttelijöitten keskuudes-
sa.

Tämä on niin totta ja ajan-
kohtaista. Moni saattaa löytää 
näytelmästä itsensä tai per-
heensä vuorosanoja. Aivan 
kuin käsikirjoittaja olisi käy-
nyt salaa kurkkimassa, näyt-
telijät pohtivat.

Sirkku Peltola on tehnyt 
oivaltavaa draamaa komedi-
an keinoin. Hän on yksi Suo-
men eniten esitetyistä näytel-
mäkirjailijoista.

Peltolan tekstit ovat juuri 

tällaisia. Hän ei anna valmii-
ta vastauksia, vaan jättää tilaa 
katsojan tulkinnoille ja yllä-
tyksille. Peltola on aina oival-
tavasti ajan hermolla. Tässä 
näytelmässä, Mummun saap-
paassa soi fox, kerrotaan per-
heestä tämän päivän Suomes-
sa. Perheessä puhutaan niin 
kuin tämän päivän perheis-
sä puhutaan. Jäävätkö tärke-
ät asiat kuitenkin puhumatta? 
Elsa Ruokangas pohtii.

Näytelmän ensi-ilta on 
perjantaina 30.6. kello 19. 
Kaikkiaan näytelmä esitetään 
neljätoista kertaa. Näytösajat 
löytyvät www.jokijarvi.com

Salme Koskelo

Mummun saappaassa soi fox 
Jokijärven PÖLKKY-teatterilla
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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

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Yrittäjä Pasi Malinen kertoi pitävänsä lomaa vasta syksyllä ja harrastavansa kalas-
tusta ja metsästystä. Auton mittariin hänellä kertyy vuositasolla noin 30 000 – 35 
000 kilometriä. 

Kalevi Malinen Oy on täyt-
tänyt alkuvuodesta 30 vuot-
ta. Yritys on merkittävä 
työllistäjä Pudasjärvellä ja 
pyörittää Pudasjärven Nes-
teen huoltoasemaa. Yritys 
on muuttunut laajenemisen 
myötä perheyritykseksi, jo-
hon kuuluvat isän ja äidin 
Kalevin ja Liisan sekä Pa-
sin lisäksi veljekset Antti ja 
Heikki. Yritys työllistää 12 – 
14 henkilöä.

Nesteellä töissä oleva 
Pasi Malinen perusti alku-
vuonna 1987 isänsä Kale-
vi Malisen kanssa yrityksen, 
jonka nimeksi tuli Kalevi 
Malinen Ky. Yritys pyörit-

ti torin laidalla Muonamies-
liikettä aina vuoteen 2006. 
Yritys myi kahvila- ja ruo-
kalapalveluja sekä laajentu-
misen myötä myös päivit-
täistavaroita. Kalevi ja Liisa 
ovat olleet aktiivisia marjo-
jen ja vihannesten myyjiä ja 
mm. Pudasjärven markki-
noilla monet muistavat hei-
dän mansikoiden ja muiden 
kotimaisten marjojen ja juu-
resten myyntiteltan. Myyn-
tiä oli heillä useiden vuosien 
ajan myös Neste huoltamon 
pihalla sijaitsevassa pistees-
sä. 

Kalevi Malinen Ky osti 
nykyisen Nesteen pai-

kalla olleen Juhani Kör-
kön 1980-luvulla rakenta-
man hampurilaisravintolan 
vuonna 2000. Viiden toimin-
tavuoden jälkeen yritys laa-
jensi ja rakensi hampurilais-
ravintolan paikalle täyden 
palvelun liikenneaseman 
vuonna 2006. 

Huoltoasemat           
muuttuneet  
liikenneasemiksi
Toimitusjohtaja Pasi Mali-
nen totesi, että niin sanotut 
perinteiset huoltoasemathan 
ovat ajan saatossa muuttu-
neet autoilijoiden huoltopis-

teiksi. Nykyautoilijat ovat 
kiireisiä ja monikansallisia, 
joille palvelut on oltava tar-
jolla nopeasti ja maanteiden 
läheisyydessä. 

- Pudasjärven Nesteeltä 
saa autoihin polttoaineet ja 
nesteet, kuten pitääkin. Asi-
akkaille on tarjolla kahvila-
palveluja, lounasruokaa ja 
lisäksi ScanBurgerin pika-
ruoat, Kotipizzan pizzat ja 
jonkin verran myös päivit-
täistavaroita, Malinen kertoi. 

- Koska Oulu-Kuusamon-
tiellä on paljon liikennettä ja 
liikennemäärät ovat vuosi-
en saatossa vain kasvaneet 
ja kasvaneet, pidämme ih-
misten ruokahuoltopalvelu-
ja erittäin tärkeänä. Kesäai-
kana lounasaikamme kestää 
jopa kello 18 saakka. Nuor-
ten mieleen olevia hampuri-
laisia ja pitsoja saa aina, kun 
liike on avoinna eli arkisin 
kello 7 – 21 ja sunnuntaisin 
8-21, kertoi Pasi Malinen, 

Pasi kertoi tykkäävän-
sä työstään ja tottuneensa 
palveluammattiin jo nuo-
resta lähtien. Tuolloin hän 
pääsi töihin äitinsä Liisan 
pitämään Korennon kesä-
kioskiin ja sieltä sai kipinän 
kaupalliselle alalle. Hän sa-
noi tottuneensa yrittäjyyteen 
eikä haikaile muihin töihin. 

- Olemme saaneet leipäm-
me tästä työstä ja ala kiin-
nostaa. Yrityksemme on hy-
vin sopivalla paikalla, kun 
ajatellaan lähialueiden ta-
pahtumia ja etäisyyksiä pai-
kasta toiseen. 

Pudasjärvi Nesteen ny-
kyisissä tiloissa on toimittu 
vuodesta 2006 lähtien.

Valokuituverkon maanrakennustyöt 
loppusuoralla

Valokuituverkon maanrakennustyöt loppusuoralla

Kairan Kuitu Oy:n valokui-
tuverkon rakentaminen on 
edennyt hyvin ja maanra-
kentaminen on jo loppusuo-
ralla. Pudasjärven keskus-
tassa työnalla on Huhtotien 
putkitus ja kaapelointi, min-
kä jälkeen siirrytään Sivak-
kasuon rivitalojen kautta 
Pudasjärven taajama-alueen 
jälkiliittymien rakentami-
seen. Taajaman osalta liitty-
mätilauksilla on jo kiire, sil-
lä uusia liittymiä 100 euron 
hinnalla otetaan vastaan 5.7. 
saakka. 

Myös taajaman ulko-
puolella työt ovat edenneet 
vauhdilla. Maanrakennuk-
sen osalta valmiita kohteita 
ovat jo Levo-oja, Autioperä, 
Salmijärvi sekä Kosamon-
järvi. Työt ovat käynnis-
sä Konttilan ja Malisensuon 

alueilla. Näiden lisäksi Kol-
lajalla tehdään vielä maan-
rakennusta sekä ilmakaape-
lien asennusta heinäkuun 
aikana. 

Myöhäisestä keväästä 
huolimatta työt ovat eden-
neet vauhdilla maanraken-
nuksen osalta. Rakennetun 
verkon ja asiakasliittymien 

kytkentätyöt ovat jo käyn-
nistyneet ja tavoitteena on 
saada kytkentätyöt valmiik-
si elo-syyskuun aikana.
Kairan Kuitu Oy

Kalevi Malinen Oy on 
toiminut yli 30 vuotta

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en

Pintamon kyläseura TerveTuloa!Huom! Käteismaksu. 

Su 9.7. klo 21-00.30 
lippu 12 € Naseva

Ke 12.7. Klo 20-21 Finnhits (maksuton) 
laulatusilta Markku Kemppainen ja Marko 
Väyrynen. Karaoketanssit  (lippu 5 €) klo 01. asti 
Pe 14.7. klo 21-00.30 lippu 12 € Pataässä
Pe 28.7. klo 21-00.30 lippu 5 € Karaoketanssit
La 12.8. klo 21-00.30 lippu 12 € Tuovilat

Huom!
La 22.7. 
KYlÄ-

TaPaHTuma 
klo 12-15 ja 
TaNSSIT 
Ilalla 

klo 21-00.30. 
lippu 15 € 

Terhi 
Lehtoniemi

KeSÄN TaNSSIT 
PINTamolla 

Pintamon kyläseuran talo, Pintamontie 321,

"

Tunnelmallisia markkinatarjouksia

10 € kpl AURORA-kynttilä (100 kpl erä) 
10 €  tarjouspaketteja

Suomi 100 v. Juhlakynttilöitä
Sama paikka Osuuspankin talon 

vieressä  kuin ennenkin
www.kynttilatalo.fi

Tänä vuonna 10 v. 
KYNTTILÄTALO

Tänä vuonna 10 v. 
KYNTTILÄTALO
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Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja 
piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.
Myös kalliomurskeet.

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus ● Mobiili app

Hieroja, naprapaatti
(jäsenkorjaaja)

Veikko Sarajärvi
p. 040 325 2971

Kulta- ja hopeakorut. 
Kalevalakorut.

Kellojen ja korujen 
myynti ja huolto

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

Asiakkaiden kesken arvomme heinäkuussa 100€ lahjakortin.

Yli 80 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE
Mopokurssi alkaa to 6.7. klo 15 ja 
Autokoulukurssi ma 31.7. klo 17.

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Meiltä kesän 
viileimmät 
menopelit!

Peugeot
skootterit
alk. 1790,-

Drac 
Supermotot

alk. 2790,-

Jonsered
ruohon-
leikkurit
alk. 239,-

Tulotie 1 • 93100 Pudasjärvi • pienkonehuolto.fi

Pitkän linjan pudasjärvistä yrittäjyyttä:
Kellosepänliike A. Naamanka 

toiminut 80 vuotta

Marja-Liisa Naamanka on palvellut pudasjärveläisiä 
kelloliikkeen asiakkaita yli 50 vuotta. Yrittäjänä hän on 
toiminut vuodesta 1975.  Ruusut ovat Suomi 100 –juh-
lavuoden maljakossa.

Pudasjärven Kurenalla toi-
miva Kellosepänliike A. 
Naamanka on täyttänyt 
huhtikuussa tänä vuonna jo 
80 vuotta. Merkkipäivä ohi-
tettiin työn merkeissä ilman 
suurempia juhlallisuuksia. 
Tapana on kuitenkin ollut 
muistaa pari kertaa vuodes-
sa asiakkaita 100 euron lah-
jakortin arvonnalla. 

Toisen polven yrittäjä 
Marja-Liisa Naamanka on 
jatkanut isänsä perustamaa 
Pudasjärven ensimmäis-
tä kellosepänliikettä yli 40 
vuotta. Työ on mielenkiin-
toista, joten hän jatkaa liik-
keen pitoa toistaiseksi.

- Asiakkaita käy oikein 
mukavasti, jopa naapuripitä-
jistä asti, koska monellakaan 
naapuripaikkakunnalla ei 
ole enää kellosepänliikettä. 
Asiakkaita käy näin myös 
naapuripaikkakunnilta, 
Naamanka kertoi. 

Armas Naamanka perus-
ti kellosepänliikkeen vuonna 
1937. Liike oli samalla tontil-
la kuin nykyinen liike Juko-
lantie 2:ssa. Armas oli maan-
viljelijän poika Naamangan 
kylästä ja innostui armei-
ja-aikanaan korjaamaan ko-
neita ja laitteita. Kotona oli 
myös oma mylly. 

Armas Naamangan kello-
sepänliike oli Pudasjärvellä 
ainoa kelloliike aina 1960-lu-
vulle saakka eli noin 30 
vuotta. Liikkeen vitriineissä 
on laaja rannekellovalikoi-
ma, joista eniten on Leijona- 
ja Citizen-merkkisiä. Seinillä 
on useita seinäkellomalleja, 
joiden joukossa on entisajan 
käkikellokin. 

Marja-Liisa kertoi olleen-
sa heti keskikoulusta pää-
semisen jälkeen liikkeessä 
auttamassa isäänsä veljen-
sä Tuomon kanssa. Armas 
Naamanka toimi myös op-
tikkona, joten Marja-Liisakin 
oppi työn makuun hiomal-
la tehdasvalmisteisia linsse-
jä kehyksiin sopiviksi.

- Tulin isän yritykseen 
töihin, koska en ollut lähte-
nyt minnekään hankkimaan 

koulutusta. Kun isä kuo-
li vuonna 1975, liike jäi mi-
nulle ja veljelleni Tuomolle. 
23-vuotiaalle tytölle yrityk-
sessä oli paljon vastuuta ja 
opettelin toimistotyöt otta-
malla mallia isän tekemistä 
yrityksen papereista ja yh-
teistyössä tilitoimiston kans-
sa.

Sota-ajan jälkeen synty-
neiden suurien ikäluokki-
en avioitumisbuumi alkoi 
1960-luvun taitteesta -70-lu-
vun puolelle, joten kellose-
pänliikkeen ovi kävi vuosi-
kausien ajan tiuhaan. Leveät 
kihla- ja vihkisormukset oli-
vat sota-ajan jälkeen muotia.

- Sormukset vaihtuivat 
sen jälkeen kapeisiin ja nyt 
ne taas ovat levenemään 
päin. Eniten ostetaan kelta-
kultaisia sormuksia. Niihin 
kaiverrettiin käsin nimet ja 
päivämäärät. Apuna käytet-
tiin pientä kaiverrusterää ja 
suurennuslasia, Marja-Liisa 
muisteli entisaikojen kello-
sepäntöitä. 

Kellosepänliike A. Naa-
mangasta löytyy kellojen ja 
sormuksien lisäksi muita-
kin koruja. Hyvin kysyttyjä 

Kellosepänliikkeen toimitalo on rakennettu Jukolantien alkuun vuonna 1982.

koruja ovat Kalevala-korut, 
joita menee jopa päivittäin. 
Hyllyillä on myös palkinto-
pokaaleja ja kukkavaaseja, 
joista pistää silmään Suomi 

100 –juhlamaljakot. Kahden-
kymmenen vuoden pääs-
tä A. Naamanka täyttää sata 
vuotta. 

- Jospa siihen mennessä 

löytyy jatkaja, ja yritys olisi 
vielä toiminnassa, Marja-Lii-
sa Naamanka sanoi toiveik-
kaana.  

Rakkauden kirkkovene rantautetaan Iijoen varrella
 ja pistetään pystyyn esitysiltamat

“Etsitään kypsää mutta leik-
kisää lohta jakamaan arkisia 
iloja ja vähän juhlallisempia-
kin hetkiä. Ruuanhakutaito 
plussaa. Sinua odottaa malt-
tamattomana sukukypsä 
henkilö, joka ei pelkää kat-
soa syvälle silmiin. Märin 
suukoin, Lohimorsian.”

Iijoki-esitystapahtumas-
sa soudetaan Iijoki kirkko-
veneellä heinäkuussa 2017. 
Rakkauden kirkkovene ran-
tautetaan Taivalkoskella, 

Pudasjärvellä, Yli-Iissä sekä 
Iissä ja pistetään pystyyn 
esitysiltamat. Iltamissa rak-
kaus ja joki saavat näkyviä, 
kuuluvia, tuntuvia ja mais-
tuvia muotoja. 

Työryhmäläiset kuvatai-
teilija Anni Arffman, ääni-
taiteilija Anssi Laiho, tans-
sitaiteilija Anni Rissanen 
ja teatteritaiteilija Hanna-
Kaisa Tiainen tekevät esi-
tyksessä oman tulkintansa 
rakkaudesta Iijoella. Moni-

taiteellinen työryhmä on ko-
koontunut kesäkuussa työs-
kentelemään yhdessä Iijoen 
varrelle. Ennakkonäytöksiä 
oli kesäkuun lopulla kahte-
na iltana Iissä. 

Esitykset ovat tiistai 4.7. 
kello 19.30 Taivalkoski Pu-
taanmutka, Pudasjärvellä 
perjantai 7.7. kello 19 Eeteni 
Parkkilantie 858, Yli-Ii maa-
nantaina 10.7. kello 19 Möl-
jän ranta Ahvenniemi, Iis-
sä torstaina 13.7. kello 19 

Kirjaston ranta Puistotie 1 
ja perjantaina 14.7. kello 19 
Karhussa Leirikeskuksen-
tie 32. 

Yhteistyökumppaneina 
ovat Koneen Säätiö, Suomen 
Kulttuurirahasto - Pohjois-
Pohjanmaan rahasto, Taival-
kosken kunta, Pudasjärven 
kaupunki, Oulun Kilpa-Vel-
jet, Kulttuuritalo Valve, Sale 
Yli-Ii ja K-Market Ii. 

Taija Jyrkäs, tuottaja 
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PUOLANGAN
R O K U L I

“Vanhassa 

v�a p�empi”

Keskiviikkona 5.7. klo 12 
Huutokauppakeisarin huutokauppa 

Puolangan torilla

Huutokauppatavaran katselu klo 10.30 alkaen

Huutokaupan tuotto käytetään 
puolankalaisten lasten hyväksi

SU 2.7. klo 14 Mitäpä se hyvejää -juoksu Pyssylammella
MA 3.7.  klo 10-15 Tiaisen torpan esittely Tiaisen torpalla
TI 4.7.  klo 14 Mökkiläistapahtuma Heikinvakassa
KE 5.7.  klo 11.30 Kaikkien aikojen rokulipomon valinta torilla
 klo 18 Veikko Huovinen 90v -näytelmä Puolanka-Pirtillä
TO 6.7.  klo 12 Kiiskilän pappilan avoimet ovet

- Rokulimarkkinat 5.-6.7. Pororajan majoitus, Pudasjärventie 1.
- Maire K. Mannisen taidemyyntinäyttely 
Kukkulan talossa ma-su klo 10-16
- Taidenäyttely kirjastossa 
ma, ke klo 11-18, ti, to, pe klo 11-16
- Johan Alfred Heikkinen eli Hallan Ukko -
valokuvanäyttely, matonkudontaa 
Puolanka-Pirtissä ma-pe klo 10-16

PUDASJÄRVEN TOIMISTO AUKI 
HEINÄKUUSSA POIKKEUKSELLISESTI 

MA–PE KLO 9.30–13.

 Palvelemme sinua verkossa, 
puhelimitse ja toimistolla: 

www.lahitapiola.fi | puh. 08 814 2500 
Toritie 1, Pudasjärvi

TERVETULOA 
ASIOIMAAN 

KESÄLLÄKIN.

Kesät vilkkainta aikaa maanra-
kennus- ja kuljetusyrityksessä

Koivukartanossa voidaan pitää erilaisia tilaisuuksia ja juhlia.

Iinattijärvellä on toimi-
nut Väinö Niemelä ja po-
jat maanrakennus- ja 
kuljetusyritys -70 luvun lop-
pupuolelta lähtien. Nykyis-
ten omistajien Veijo ja Keijo 
Niemelän isä Väinö Niemelä 
loi kuitenkin pohjat yrityk-
selle yhden auton yrittäjä-
nä jo -50 luvulta lähtien. Väi-
nön kuoleman jälkeen yritys 
muuttui 1990-luvulla Maan-
rakennus V. ja K. Niemeläk-
si, omistajina Veijo ja Keijo 
Niemelä. 

Yritys on vuosikymme-
nien aikana laajentanut toi-
mintaansa ja palvelujaan. 
Konekanta on laajentunut 
isä Väinön ajoilta huomat-
tavasti. Nykyisin yrityksellä 
on käytössään useita kaset-
tiyhdistelmiä, nuppiautoja, 
lavetti, kaivinkoneita ja pyö-
räkuormaajia. Oulussa on 
myös kaksi kasettiyhdistel-
mää Oulun Autokuljetuksen 
ajoissa. 

-Toimitamme maa-ainek-
sia soraa, soramursketta, 
multaa, hiekkaa ja täytemaa-
ta pääasiassa Pudasjärven 
alueelle. Hiljattain olemme 
avanneet kalliomurskepai-
kan Syötteentien varrelle ja 
nyt voimme toimittaa kal-
liomurskettakin. Yksityinen 

murskaaja käy murskaamas-
sa murskeen. Muut maanot-
topaikat löytyvät lähempänä 
Pudasjärven keskustaa, ker-
toi Veijo Niemelä.

Yritys tekee kaikki maan-
rakennus- ja kaivuutyöt sekä 
kuljetukset palvellen sekä 
yrityksiä että yksityisiä. 

-Näyttää siltä, että raken-
taminen on elpymässä. Ke-
sät ovat nykyisin vilkkainta 
aikaa, koska talo- ja mökki-
rakentamisen lisäksi teiden 
korjaukset ja rakentamiset 
ajoittuvat pääasiassa kesäai-
kaan. Aikaisemmin oli kii-
rettä myös talvisin, koska 
hoidimme paljon teiden au-
rauksia ja hiekoituksia. To-
sin teemme niitä vieläkin 
jonkin verran, yrittäjä kertoi. 

Koivukartanoa  
kehitetään  
matkailukäyttöön

Pari vuotta sitten Maan-
siirto V. ja K. Niemelä osti Ii-
nattijärven kyläseuralta en-
tisen koulun tontteineen, 
jonka toiminta oli hiipumas-
sa ja käymässä vähiin tal-
koolaisten puuttumisen ta-
kia. Koulukiinteistö toimii 
Koivukartano nimellä ja toi-

mintaa kehitetään hiljalleen. 
Muun muassa nettisivut on 
tarkoitus saada kesän aikana 
valmiiksi. 

-Olemme remontoineet 
tiloja siinä määrin, että siel-
lä voidaan nyt jo pitää eri-
laisia tapahtumia ja per-
hejuhlia esimerkiksi 100 
hengen käsittäviä synty-
mäpäiviä. Järjestämme tar-
vittaessa ruokailun ja kah-
vituksen. Seuraavaksi on 
vuorossa majoituspuolen re-
montointi, joten tiloihin voi-
daan sen jälkeen majoittaa 
ryhmiä muun muassa mat-
kailijoita. Syötteelle sieltä on 
matkaa vain parikymmen-
tä kilometriä, Veijo Niemelä 
kertoi ja mainitsi matkailu-
puolen asioiden olevan Kii-
mingissä asuvan tyttärensä 
Kaija Kuirin ideoimia. Ty-
tär auttaa myös yrityksen 
toimistotöissä, joita Veijo on 
pyrkinyt omalta osaltaan vä-
hentämään.  

Maansiirto V. ja K. Nie-
melä työllistää tällä hetkel-
lä yrittäjä Veijo Niemelän 
lisäksi kuusi työntekijää. 
Toinen omistaja Keijo Nie-
melä on siirtynyt muuta-
ma vuosi sitten työkyvyttö-
myyseläkkeelle. RR

Hiljattain avatusta kalliomurskepaikasta Syötteentien varrelta voidaan toimittaa kal-
liomurskettakin.
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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 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

14 500 tuotetta takaa 
kesäherkkujen onnistumisen!

Supermarketin

Paikkakunnan suurin valikoima 
lähellä tuotettuja tuotteita.

Olemme auki kesän 

jokaisena päivänä! Markkinoita

mukana järjestämässä!

Tervetuloa!

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 

PUDASJÄRVI -lehtiLC Pudasjärvi Ry

ENNAKKOLIPUT: ti 15.8. saakka 15 €. 
 Ke 16.8. lähtien ja portilta 20 €

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 26.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 

kasvomaalausta, ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 25.8. 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 26.8.2017

K-18

Järjestää: 
LC Pudasjärvi 

yhteistyössä 
Pudasjärven 

Urheilijat

JARKKO 
HONKANEN 
& TAIGA
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella rokkia rennolla 
  otteella soittaa Duo M&M

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

Arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Pääpalkintona yö kahdelle 
Hotelli Iso-Syötteen 
Kotkanpesä-sviittiin!

Kurenpojilla vilkas heinäkuu

FC Kurenpoikien toiminta-
kausi on vilkkaimmillaan 
heinäkuun alussa. Sarjatoi-
minnassa kevätkausi jat-
kuu heinäkuun puolelle vie-
lä miesten Nelosessa ja P12 
Ykkösessä. Muilla junioreil-
la on sarjatauko, mutta mis-
sään nimessä jalkapallosta ei 
lomailla. 

Viisi juniorijoukkuet-
ta matkaa kuun vaihtees-
sa Ruotsiin Piteå Summer 
Games 2017 suurkisoihin. 
Pudasjärveläisiä jalkapal-
loihmisiä 30 000 ihmistä ko-
koavassa turnauksessa edus-
taa noin sadan hengen 
porukka lapsia, nuoria ja ai-
kuisia. Huikea kansainväli-
nen kokemus on jälleen lu-
vassa.

Heinäkuun ensimmäi-
sellä viikolla kansainväli-
syys ja Suomi100 juhlavuosi 
näkyvät paikallisella jalka-
pallokentällä. Kurenpojat 
sai järjestettäväkseen TU16 
avoimen PM- turnauksen 
kaksi maaottelua. Tiistaina 
4.7. 

Suojalinnalla pelataan 
Pudasjärvellä harvinaislaa-
tuiset tyttöjen maaottelut. 
Norja ja Hollanti kohtaa-
vat toisensa klo 14 ja iltaot-

telussa klo 18.30 paremmuu-
desta kamppailevat Ruotsi ja 
Islanti. Kurenpoikien juni-
orit pääsevät maaotteluissa 
edustus- ja vastuutehtäviin. 
Otteluihin on vapaa pääsy 
ja paikalle odotetaankin run-
saslukuista yleisöä!

Torstaina 6.7. jalkapallo-
väki ja Kurenpojat seurana 
sanoutuvat irti kaikesta ra-
sistisesta ja syrjivästä ajatte-
lusta ja toiminnasta. Jalka-
pallon pelaajayhdistyksen ja 
Suomen Monikulttuurinen 
Liikuntaliitto, FIMU ry, teke-
vät yhteistyötä monikulttuu-
risuuden puolesta Punainen 
kortti rasismille- toiminnan 
avulla. 

Jalkapallokentillä toimin-
ta on hyvin aktiivista, ja nyt 
punaista korttia näytetään 
myös Pudasjärvellä yhteis-
työssä KivaPuhe- hankkeen 
kanssa. 

Päivällä klo 13 alkaen on 
kaikille avoimia toimintapis-
teitä liikuntaan, monikult-
tuurisuuteen ja palloiluun 
liittyen. Pienpeliareenalla 
aloitetaan klo 15 ennakko-
luuloja murtavat ystävyys-
ottelut, joihin on kutsuttu 
pelaajia mm virkamiehistä, 
luottamuselimistä, vastaan-

ottokeskuksesta. Yllätyksel-
lisiä ja hauskoja pelejä on 
varmasti luvassa.

Perjantaina ja lauantai-
na 7.-8.7. pelataan perinteik-
kääksi muodostunut puulaa-
kijalkapallon Heinäturnaus! 
Heinäturnauksesta on vuo-
sien mittaan muotoutunut 
rento kaiken kansan ulkoi-
lutapahtuma, jonka suosio 
ei laannu, ja mukana on tut-
tuun tapaan 16 joukkuetta.

 Viime vuoden mestari 
Tötterö on mukana useiden 
muiden jo tutuksi käynei-
den konkarikävijöiden jou-
kossa, mutta ensikosketuk-
sensa Suojalinnan nurmeen 
ottavia pelaajia ja joukkuei-
ta on myös päässyt mukaan.

Heinäkuun toisella vii-
kolla on Suomi100- juhla-
vuoden kunniaksi kaikille 
lapsille ilmainen Hippo-jal-
kapallokoulu. Jalkapallo-
kouluun kutsutaan kaikki 
alle 12- vuotiaat pudasjärve-
läiset ja täällä lomailevat lap-
set. 

Kurenpoikien isommat 
juniorit ja kesätyöntekijät pi-
tävät koulua lapsille Suoja-
linnan kentällä päivittäin 11-
13.

FC Kurenpojat nostaa punaisen kortin rasismille kaikille avoimessa tapahtumas-
sa to 6.7.

Viime vuoden yllättäjä Tötterö (valkoisissa paidoissa) puolustaa mestaruutta Hei-
näturnauksessa 7.-8.7.
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TAKSI
Teppo Granlund

Puh. 0400 266 939, 
Ruuhensuontie 1220, Sarajärvi

0400 387 230 

TAKSIPALVELUT
Poijula

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

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Jenna Antinmaa ja Sampo Hiltunen tervehtimässä Mik-
ko Haapalaa. Takana vasemmalla on joukkueen kap-
teeni Ville Wallenius. 

Pyöräilijät ja keskellä Profinilta Mikko Haapala ja Juha Alatalo. 

Profin Oy:lle kurvasi lauan-
taina 17.6. Kuusamontieltä 
kolmisenkymmentä reipas-
ta ja hyväkuntoista pyöräi-
lijää sekä heidän huoltajat. 
He olivat lähteneet Oulusta 
ja päämääränä oli Iso-Syöte, 
josta pyöräilivät sunnuntai-
na takaisin Ouluun. 

Koska tavoitteena oli noin 
200 kilometrin päivämatka, 
pyöräilijäryhmä teki mut-
kan Yli-Iissä ja Profinilta läh-
dettiin Syötteelle vielä Livon 
kautta. Pyöräilijät kuului-
vat Team Rynkeby Finland 
hyvätekeväisyysorganisaa-
tioon, jossa kerätään ja lah-
joitetaan varat syöpään sai-
rastuneiden lasten, nuorten 
ja perheiden hyväksi sekä 
lasten syövän tutkimustoi-
minnan ja hoitojen kehittä-
miseen Suomessa. 

Profin Oy oli lupautu-
nut yhdeksi lahjoittajaksi ja 
yritysyhteistyökumppanik-
si. Sen vuoksi pyöräilijät py-
sähtyivät mielellään ovi- ja 

Koulukiinteistö tyhjenee
On koittanut ajankohta jol-

loin Kurenalan koulun kiin-
teistö avaa ovensa yleisölle.

Kiinteistössä on paljon 
koulun irtotavaraa joka on 
nyt tulossa myyntiin. Nel-
jän tunnin tyhjennysmyyn-
ti on keskiviikkona 12.7.2017 
kello 9 - 13. Kaikki tavarat 1 
eur / kpl.

Huomattavaa on, että 
kiinteistön tavarat myydään 
siinä kunnossa kuin ne ovat.  
Niitä ei voi varata eikä niitä 
pääse etukäteen katsomaan. 
Tavaroilla ei myöskään ole 
vaihto- eikä palautusoikeut-
ta. Tavarat ovat sisäilmaon-
gelmaisesta kohteesta ja näin 
ollen vastuu jää ostajalle.

Koulukiinteistössä pää-
see liikkumaan vapaasti. 

Kurenalan koulun irtaimistoa myydään yleisölle keskiviikkona 12.7.2017 klo 9 - 13.

Uloskäyntejä on kolme, jois-
sa pisteissä on käteiskassat. 

Tarvittaessa henkilökunta 
voi opastaa käymään myös 

niissä kohteissa, joihin ei 
pääse sisäkautta menemään.

ikkunatehtaalle virkistystau-
olle. 

Toimitusjohtaja Mikko 
Haapala kertoi tehtaan toi-
minnasta ja mainitsi yrityk-
sellä täyttyvän syyskuussa 
40 vuoden merkkipaalu, jota 
juhlitaan 21.9. 

Pyöräilijät puolestaan 
kertoivat Team Rynkebyn 
olevan Pohjoismaiden suu-
rin hyväntekeväisyyspyöräi-
lytapahtuma. Vuoden 2017 
varainhankinta syöpää sai-
rastavien lasten hyväksi on 
hyvällä mallilla. 

Kuluvana vuonna mu-
kaan on lähtenyt jo yli 200 
isompaa ja pienempää yri-
tystä sekä lukuisa määrä 
yksityisiä lahjoittajia. Vii-
me vuonna keräyssumma 
oli Suomesta 332 000 euroa. 
Lahjoituksia kerätään muun 
muassa sponsoripakettien 
sekä netistä löytyvän Team 
Rynkebyn keräyssivun kaut-
ta. 

Joukkueen jäsenet mak-

savat kaikki omat kulunsa 
eli kaikki lahjoitukset mene-
vät lyhentämättömänä sovit-
tuun kohteeseen. 

Team Rynkeby hyvänte-
keväisyysprojektin toiminta 
käynnistyi Suomessa vuon-
na 2013 ja nyt on muka-
na kuudelta paikkakunnal-
ta joukkueet, joista Oulu on 

yksi aktiivisena toimijana. 
Periaatteisiin kuuluu, että 
kaikista Pohjoismaista pyö-
räilyjoukkueet pyöräilevät 
heinäkuussa Pariisiin 1200 
km. Mukana on noin 1800 
pyöräilijää ja 500 huoltotii-
miläistä. Suomesta arveltiin 
osallistuvan 190 pyöräilijää, 
joista Oulusta noin 30. HT

Puh. 0400 251 668
airmoilanen@gmail.com, www.airmoilanen.fi  

Valokuvausta ja -videointia 
maassa ja ilmassa

Ilmakuvaukset ja –videoinnit huippukalustolla  
pienoiskopteria käyttäen. 

Yksilöllisesti räätälöidyt kuvat muistitikulla tai  
sähköpostiin, myös tauluna kehystettynä.

Toimimme joustavasti 
sekä tarvittaessa  

nopealla aikataululla.

Ota yhteyttä!

Ilmakuvaus

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

Profinilla lähestyy 40-vuotismerkkipäivä, 
juhlat syyskuussa
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Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Nouda evääksi tai nauti paikan päällä rapeat pizzat ja 
mehevät hampurilaiset. 

Meillä myös á la carte sekä lounaspöytä: herkullista 
kotiruokaa noutopöydästä - joka päivä.

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

puh. 0400 682 687
timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi,

www.timpankurkihirsi.fi

hirsimökkien laajennukset
yli 20 vuoden kokemuksella, myös rakennettuna

HIRSIRAKENNUKSET,
HUVILAT ja MÖKIT

HERKONMÄEN KATETULLA TEATTERILLA
Taivalvaarantie 2, Taivalkoski

Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.fi

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

KÄTKÄLÄINEN JA 

ULKOMAAN ELÄVÄ

Simo Hämäläisen kirjoittama komedia Kesällä 
2017

ENSI-ILTA Ke 5.7.2017 klo 19.00
MUUT ESITYSAJAT:
Pe 7.7. klo 19.00
La 8.7.  klo 17.00
Su 9.7.  klo 15.00
Ke12.7.  klo 19.00

Pe 14.7. klo 19.00
Su 16.7.   klo 15.00
Ke 19.7.  klo 19.00
Pe  21.7.  klo 19.00

La 22.7.  klo 17.00
Su 23.7.  klo 15.00
Ke 26.7.  klo 19.00
Pe 28.7.  klo 19.00

La 29.7.  klo 17.00
Su 30.7.  klo 15.00
Pe 4.8.  klo 19.00
La 5.8.  klo 17.00
Su 6.8. klo 15.00

Ohjaaja
Anna-Kaisa 
Kettunen

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat.
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

Markkinoiden kuuluttajana Pentti Kaukonen

Pentti Kaukonen toimii markkinoiden kuuluttajana. 
Edellisillä markkinoilla hän on haastattelemassa Pek-
ka Niemitaloa, joka on ollut mukana alusta saakka joka 
vuosi Pudasjärven markkinoilla.

Pudasjärven markkinoiden 
kuuluttajana toimii kaksien 
edellisten markkinoiden ta-
paan Pentti Kaukonen, joka 
on tuttu myös mm. Pohjois-
Suomen Erämessujen kuu-
luttajan paikalta. Lisäksi hän 
on kuuluttanut Talvimes-
sujen, Kesäpihamessujen 
ja Kuusamon Erämessujen 
kuulutukset. Hän on toimi-
nut myös mainosten radio-
äänenä.

Pentti Kaukonen on pit-
kän linjan S-ryhmäläinen, 
sai johtajakoulutuksen S-
ryhmässä ja eteni hyvin 
urallaan ollen aikanaan mm. 
Oulun Sokoksen johtaja ja 

Kalotti ykkösen johtaja. Vii-
meinen työura oli Oulun 
Keskuspesulan toimitus-
johtajuus, jota tehtävää hän 
hoiti eläkkeelle siirtymiseen 
saakka.

Pentti kuuluu Lentopal-
loseura Ettan tukijoukkoihin 
ja hänen harrastuspiiriinsä 
on kuulunut aktiivinen toi-
minta leijonissa, jossa hän 
on kantavia hahmoja Laula-
vat leijonat lauluryhmässä. 

Kaukosta ennen Pudas-
järven markkinoita juon-
si pitkään paikallinen kir-
jakauppayrittäjä Aune 
Ekdahl. 

Myytävät yritykset löytyvät 
Pohjois-Suomen Yrityspörssistä

Kehityspäällikkö Tommi Sirviö on työskennellyt usei-
ta vuosia Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien omistajavaih-
dosasiantuntijana.

Kenellekään ei ole yllätys että 
yrityskaupat on nopein tapa 
hankkia jo olemassa olevaan 
yritykseen osaamista ja uu-
sia asiakkaita sekä kasvattaa 
liikevaihtoa. Paluumuutta-
jat, alan vaihtajat tai muuten 
yrittäjyydestä kiinnostuneet 
pitävät hyvänä vaihtoehtona 
ostaa yrityskaupan kautta it-
selle ns. työpaikka. Yritys-
kauppoja toteutetaan siis eri 
motiiveilla ja tavoilla. 

On myös tärkeää ja kan-
nustavaa huomioida, että tut-
kimusten mukaan 70 % osta-
jista kasvattaa yritystään ja 
yli 80% omistajanvaihdoksis-
ta on vähintään onnistuneita. 

Eri toimijat kuten yritys-
välittäjät, asiantuntijat, Finn-
vera, pankit ja joukkorahoi-
tustoimijat ovat kehittäneet 
omistajanvaihdosten ympä-
rille palvelujaan. Voidaankin 
puhua startup –yrittäjyyden 
rinnalla syntyneestä restar-
tup –ilmiöstä, jossa katseet 
kääntyvät uuteen omistajaan 
ja yrityksen uuteen alkuun. 

Mistä niitä hyviä kohtei-
ta sitten ostajille löytyy? – jos 
unohdetaan perheen sisällä 
tapahtuvat sukupolvenvaih-
dokset, niin Yrityspörssi on 
paras ja valtakunnassa tun-
netuin kauppapaikka löytää 
myytäviä yrityksiä. 

Myynti-ilmoitusten mää-

rä on ollut kasvussa, koska 
esim. yritysvälittäjät käyt-
tävät Yrityspörssiä aiempaa 
enemmän. Markkinoille tar-
vitaan kuitenkin lisää myy-
täviä yrityksiä, jotta ostajat 
pääsisivät tutkimaan toimi-
alan sisältä useampia kohtei-
ta. Tähän haasteeseen Lapin 
Yrittäjät ja Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjät vastaavat 
avaamalla yhteisen kauppa-
paikan toukokuussa, Poh-
jois-Suomen Yrityspörs-
sin (www.psyritysporssi.fi). 
Näin saadaan alueellemme 
vireyttä omistajanvaihdos-
teeman ympärille. Vastaavia 
alueellisia pörssejä on ollut 
käytössä muissa maakunnis-
sa jo useamman vuoden. 

Kahden maakunnan väli-
nen kauppapaikka on linki-
tetty valtakunnalliseen Yri-
tyspörssiin, joten näiden 
alueiden myynti-ilmoitukset 
näkyvät myös koko Suomes-
sa. Myynti-ilmoituksia voi 
jättää pörssiin helposti rekis-
teröitymällä käyttäjäksi. Kan-
nattaa kuitenkin ennen ilmoi-
tuksen jättämistä keskustella 
arvonmäärityksestä ja mah-
dollisesta yritysjärjestelystä 
jonkun asiantuntijan kanssa. 
Apua asiantuntijan valintaan 
saa Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien kautta. 

Pohjois-Suomen Yritys-

pörssissä tulee olemaan il-
moitusten lisäksi molempi-
en maakuntien paikallisten 
asiantuntijoiden, rahoittajien 
ja yritysvälittäjien yhteystie-
toja. Lisäksi pörssissä tullaan 
markkinoimaan yrityskaup-
patilaisuuksia ja kerrotaan 
ajankohtaisia asioista kuten 

rahoitus, verotus ja onnistu-
neet kaupat. Voidaankin sa-
noa, että Pohjois-Suomen 
Yrityspörssi on alueemme 
omistajanvaihdosten kotisi-
vu.

Tommi Sirviö 

Ulkoverhousten uusiminen ja lisäeristykset, 
sauna ja pesuhuoneremontit sekä muut 

sisäremontit omakotitaloihin ja kesäasuntoihin.
Ovien ja ikkunoiden vaihtotyö, 

myös kokonaisurakkana.
Kotitalousvähennys mahdollisista.  

 RT-Remontit Oy 

 SOITA ja kysy tarjousta p.  0400 215 780 
tai sähköpostitse teuvo.runtti@rtremontit.fi 

REMONTTI- JA RAKENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

Päätalo historiankirjoittajana –näyttely ja –seminaari
Kalle Päätalon elämänkaari al-
koi vuonna 1919 kaksi vuotta 
aiemmin itsenäistyneen Suo-
men ensiaskelissa. Hänen elä-
mänsä päättyi vuonna 2000 
Suomen ollessa EU-jäsenyyten-
sä kynnyksellä. Kalle Päätalo 
tarkkaili, tutki ja tallensi vuosi-
kymmenien ajan eri aikakausi-
en ilmiöitä ja tapahtumia yksi-
lön, kyläyhteisön, työyhteisön 
sekä maaseudun ja kaupunki-
en asukkaiden näkökulmasta. 
Muistiinpanoista ja tiedonke-
ruusta syntyi 43 kirjaa, joiden 
sivuille kadonnut maailma tal-

lentui taiteen keinoin tietopa-
ketiksi tämän päivän lukijoille.

Päätaloviikon maanantais-
ta 3.7. lähtien vuoden 2019 
Päätaloviikkoon saakka Pää-
talo-keskuksen näyttelyssä tuo-
daan esille näkökulmia Kalle 
Päätalon rooliin historiankir-
joittajana. Näyttely on samal-
la katsaus itsenäisen Suomen 
vaiheisiin, sen murrosaikoihin 
ja kehitykseen. Näyttelyn vitrii-
nit ja valokuvakehykset täytty-
vät aiheista, joita Kalle käsitteli 
kirjoissaan. 

Ensimmäinen vitriini on 

omistettu teemalle Minun Pää-
taloni. Vitriini koostuu Riit-
ta Päätalon vuonna 2016 luo-
vuttamasta arkistoaineistosta. 
Vitriinissä ja sitä täydentä-
vissä kuvatauluissa käsitel-
lään aihepiirejä Kalle ja Kekko-
nen sekä Kalle ja perhe. Lisäksi 
nälkäaika, pula-ajat, metsäty-
öt, sota-aika, jälleenrakennus, 
maalta- ja maastamuutto, kan-
sanparannus ja vanhat työta-
vat sekä Päätalon menetelmät 
historiatiedon keräämisessä tu-
levat näyttelyssä esille.  Kirjas-
tohuoneessa on nähtävänä do-

kumentti Riitun poika Kalle. 
Lauantaina 8.7. kello 12 Pää-

talo-instituutti ja Kalle Päätalo –
seura ry järjestävät yhteistyössä 
Päätalo-keskuksessa yläkoulun 
juhlasalissa samasta teemasta 
Kalle Päätalo historiankirjoit-
tajana –seminaarin. Tilaisuus 
on samalla Lukijatapahtuma ja 
Päätaloviikon pääjuhla. Sekä 
näyttely että seminaari ovat osa 
Suomi 100-juhlavuoden ohjel-
maa.

Kati Koivukangas 
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Imatralta kolme vuotta sit-
ten Pudasjärvelle muut-
taneet fysikaalisen hoito-
laitoksen yrittäjät Jari ja 
Päivi Junna pitävät yritys-
tään AkuFysiota Kurentiellä 
lähellä terveyskeskusta. Jos-
kus he saavat asiakkaita tien 
toiselta puolen suoraan lää-
kärin pakeilta. 

- AkuFysio on tavallaan 
yrityksemme mainosnimi, 
joka kertoo palveluistamme, 
kuten akupunktiosta ja fy-
sioterapiasta, joita käytäm-
me hoidoissamme, Jari Jun-
na kertoi .

Yritys tarjoaa monipuoli-
set fysioterapiapalvelut, jois-
ta fysioterapeutti Jari Junnal-
la on yli 30 vuoden kokemus. 
Itsenäisenä yrittäjänä hän on 

toiminut lähes yhtä kauan 
aikaa. Vuodesta 1994 lähti-
en Päivi-vaimo on ollut mu-
kana yritystoiminnassa. Hän 
on erikoistunut hierontaan ja 
lymfahoitoihin. 

Jari Junna sanoi etenkin 
iäkkäiden ihmisten vaivojen 
ja ongelmien olevan peräi-
sin heidän työhistoriastaan. 
Miesten tyypillisimmät sel-
kävaivat johtuvat raskaista 
töistä, samoin naisten niska- 
ja hartiavaivat. 

- Asiakkaistani suurin osa 
on työikäisiä ihmisiä, joilla 
on töissä kova kiire ja stressi 
sekä henkinen paine. Ei näy-
tä hyvältä, jos ei ehditä pi-
tää edes juttutuokiota työka-
vereiden kanssa, Jari Junna 
mainitsi huolestuneena ny-

kyajan elämänmenosta.

Nuorille ergonomiaan 
liittyvää valistusta
Nuortenkaan tulevaisuus ei 
Junnan mukaan näytä hy-
vältä, jos jo nuorena joutuu 
käymään lääkärissä ja fysio-
terapiassa niska-, hartiavai-
vojen takia. Nuorten fyysiset 
ongelmat johtuvat fysiote-
rapeutin mukaan kännyköi-
den ja tietokoneiden ääressä 
huonossa asennossa istumi-
sesta. 

- Nuorilla voi olla har-
tiat jumissa ja jopa selän 
asentovirheitä. Jonkun am-
mattilaisen pitäisi antaa er-
gonomista valistusta jo pe-
ruskouluissa, tai meillä on 

kasvamassa fyysisesti sairas-
ta väkeä. Ainakin meillä fy-
sioterapeuteilla olisi siihen 
tarvittavaa osaamista ja tie-
toa, Junna mainitsi ja toivoo 
asian herättävän kiinnostus-
ta jo koulumaailman puolel-
la.

Jari Junna sanoo liikun-
nan olevan hyvää lääkettä 
itse kullekin. Hän tietää lii-
kunnan merkityksen ihmi-
sen keholle ja mielelle. Hän 
on nuorena harrastanut kil-
pajuoksua, joka on iän mu-
kana vaihtunut hyötyliikun-
taan.

- Harrastan kalastusta ja 
metsästystä sekä tietenkin 
omakotitalossa asumiseen 
liittyviä piha- ja muita hoi-
totöitä. Pakko on liikkua jol-
lakin tavalla jokaisena päi-
vänä, hän kertoi omasta 
liikunnastaan. 

Junnan perheellä on kau-
punkikodin lisäksi omakoti-
talo Sarakylässä, jossa perhe 
viettää viikonloput ja muun 
vapaa-aikansa. Pudasjärvel-
le muuttaminen oli Jari Jun-
nan mukaan erittäin hyvä 
elämäntapamuutos ja ratkai-
su, jota yrittäjäperhe lähti ai-
koinaan hakemaan. Erityi-
sesti luonto ja sen tarjoamat 
metsästys-, kalastus- ja luon-
nossa eri tavalla liikkumis-
muodot ovat vetäneet per-
hettä puoleensa. Perheen 
pojista nuorin on lukioikäi-
nen ja asuu vanhempiensa 
kanssa. 

- Olemme kiitollisia, että 
pudasjärveläiset ovat otta-
neet meidät hyvin vastaan ja 
olemme voineet asua ja elää 
täällä, Jari Junna iloitsee.

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE
IHANILLE ASIAKKAILLE!

Naapurintytöt
044 210 9644/ 050 560 9094

Sinikka Paukkeri

Jari ja Päivi Junna ovat olleet Pudasjärven yrittäjien jäseniä paikkakunnalle muu-
tosta saakka. Huhtikuussa he osallistuivat yrittäjien kevätkokoukseen Kouvalla 
Piipposen pirtissä.

Markkinoilla esiintyy per-
jantaina 7.7. pudasjärveläis-
lähtöinen, nykyisin Hau-
kiputaan Kellossa asuva, 
iskelmälaulaja Tiina Pitkä-
nen Yön tähdet orkesterin 
kanssa. Hän on ollut aiem-
minkin markkinaesiintyjänä 
muun muassa vuonna 2006. 

Pitkänen kertoo musiikin 
olleen tärkeä osa hänen elä-
määnsä pienestä pitäen ja 
muistaa laulaneensa ensim-
mäisen kerran Pudasjärven 
ala-asteen toisella luokalla 
rehtorin pyynnöstä koulussa 
vierailijoille. 

Keikkailun Pitkänen 
aloitti vuonna 2003. Sama-
na vuonna hän lauloi ensim-
mäistä kertaa kilpailumieles-
sä ja sijoittui Vihreät Niityt 
Toivo Kärki -laulukilpailus-

Tiina Pitkäsen esiintyy markkinoiden ensimmäisenä 
päivänä perjantaina. Kuva Studio Ollila.

sa toiseksi.
Myöhemmin Pitkänen on 

tullut tutuksi tangomark-
kinoilta, joissa Pitkänen on 
laulanut kolmesti; vuonna 
2005 hän sijoittui kymmenen 
parhaan naisen joukkoon ja 
vuonna 2015 kuuden par-
haan joukkoon. Viime vuon-
na Pitkänen ylsi kahdeksan 
kärkeen.

Tänä keväänä Pitkänen 
lauloi itsensä Iskelmäpara-
tiisi 2017 -laulukilpailun fi-
naaliin ja vei kesäkuussa sen 
voiton yhdessä Keijo Hieti-
kon kanssa.

Laulukilpailuissa 40 vuo-
tias Pitkänen ei usko enää 
Iskelmäparatiisin jälkeen 
näyttäytyvän, vaan aikoo 
satsata energiaa pitkäjäntei-
sen uran rakentamiseen. 

Viestitie 2, 87700 Kajaani  • Puh. (08) 4795 211   

www.suomalainenlehtipaino.fi

Pietan Puoti 
vierailee 

Pudasjärven 
Markkinoilla. 

P. 0400 685 889. Valtatie 11 Muhos. Av. ma-ti 12-17, 
ke-pe 12-18 ja la 10-14 tai sopimuksen mukaan.
Palvelemme Heinäkuussa ke 12-20 ja su 12-16.

ihanuuksia naisille

PIETAN PUOTIPIETAN PUOTI

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

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä

Fysioterapiahoitoyrittäjyyttä 
yli 30 vuotta

Tiina Pitkänen ja Yön tähdet
esiintyy perjantaina
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www.sahkokivela.fi

LAADUKKAAT 
ILMALÄMPÖPUMPUT 

ASENNETTUNA

Monipuolista sähkö- ja 
kylmäalan huoltopalvelua

Myös vesi-ilma-lämpöpumput
hannu@sahkokivela.fi

Pudasjärviset yrittäjät Mar-
ko Rautio ja Sami Luokka-
nen ostivat kiinteistöyh-
tiönsä MS Vuokratilat Oy:n 
lukuun Pudasjärven kau-
pungilta Teknisen toimin-
tojen keskuksen, osoitteessa 
Teollisuustie 10. Kaupun-
ginhallitus oli hyväksynyt 
Raution ja Luokkasen os-
totarjouksen maaliskuussa. 
Kauppakirjat allekirjoitettiin 
15.6. kaupungintalolla. 

Hallirakennus on raken-
nettu vuonna 1984. Tilaa sii-
nä on noin 1700 neliömetriä 
käsittäen toimisto-, sosiaa-

li- ja hallitiloja. Lisäksi kaup-
paan kuului 600 neliön talli-
rakennus. 

Tiloissa on nyt usei-
ta vuokralaisia muun mu-
assa kaupunki ja Oulun Jä-
tehuolto. Vapaata hallitilaa 
on 270 neliömetriä sekä eri 
kokoisia toimistotiloja, joita 
uudet omistajat ovat tarjo-
amassa vuokralle.  Yrittäjillä 
on suunnitelmissa kunnos-
taa ja siistiä kiinteistöä ja pi-
ha-aluetta. Kattoremontti on 
tiedossa, mutta sitä ei toteu-
teta vielä tänä kesänä. 

Aikaisemmin puolitoista 

vuotta sitten Rautio oli osta-
nut kaupungilta Teollisuus-
tie 12 sijaitsevan hallin, jossa 
toimii muun muassa Kar-
hupaja ja Raution yritykset 
Kaappi- ja Levypalvelu Rau-
tio sekä rakennuskonevuok-
raamo. 

Luokkanen puolestaan 
oli yhtenä viidestä yrittä-
jästä, kun he hankkivat pari 
vuotta sitten kaupungil-
ta Teollisuustie 8:ssa sijait-
sevan teollisuushallin, jossa 
Luokkanen toimii JP-Auto-
maalaamo yrittäjänä yhdes-
sä Petri Sorvarin kanssa. HT

Uudet omistajat Sami Luokkanen ja Marko Rautio Teollisuustie 10 hallin edustalla.

Lahjoituksia Pudasjärven Osuus-
pankin 100-vuotisjuhlarahastosta

Pudasjärven Osuuspankin 
100-vuotisjuhlarahastos-
ta tehtiin kolme lahjoitusta 
tiistaina 13.6. Pärjänsuon ja 
Yli-Livon nuoret ovat puu-
hanneet omatoimisesti vii-
me talvena luisteluradan La-
pio-talon pihapiiriin, jossa 
on ollut aktiivista luistelu-
toimintaa, myös jääkiekon 
pelaamista. 

Juhlarahastosta luovu-

tettiin avustusta 1050 euroa 
jääkiekkokypärien hankin-
taan, joita nuoret ilmoittivat 
tarvitsevansa 40 kappalet-
ta. Nuorilla on suunnitelmia 
myös jääkiekkokaukalon ra-
kentamiseksi. 

Pudasjärven Nuoriso-
seuran taloon Koskenhovil-
la on päätetty tehdä lattiaan 
lämpöremontti ja uusi pinta 
sekä talon ulkomaalaus. Lat-

tiaremonttityöt on tarkoitus 
aloittaa syyskuussa. Juhlara-
hastosta luovutettiin hank-
keelle 3500 euron avustus. 

Pudasjärven Ampujat 
saivat avustusta ampuma-
simulaattorin hankintaan 
2000 euroa. Ampumaharjoit-
teluun osallistuu noin 150 
nuoria miehiä ja naisia ja toi-
minta on ollut aktiivista. HT

Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Pertti Purola luovutti pankin hallituksen 
päättämiä 100-vuotisjuhlarahaston lahjoituksia. Vastaanottajien edustajina kuvas-
sa Pärjänsuon ja Yli-Livon nuorista toiminnan vetäjä Veeti Kiuru, Pudasjärven Am-
pujien puheenjohtaja Marko Raiskio ja Pudasjärven Nuorisoseuran puheenjohtaja 
Arto Liekola.

Yrittäjä, tule mukaan verkostoon!
Yrittäjä, kun liityt Suomen Yrittäjien jäseneksi, olet osa paikallista, alueellista ja koko maan kattavaa yrittäjäverkostoa. 
Sinulla on käytettävissäsi laajat maksuttomat neuvontapalvelut mm. lakimiesneuvonta sekä kaikki jäsenedut ja -palvelut. 
Lue lisää www.ppy.fi ja liity www.yrittäjät.fi/liity.

Osallistu keskusteluun ja tutustu meihin:
facebook.com/pohjoispohjanmaan.yrittajat • facebook.com/suomenyrittajat
twitter.com/PPYrittajat • twitter.com/suomenyrittajat

Hallikauppa toteutui 
teollisuusalueella

 tektehakkuh atO
 nööttyäkytöyh
 .ulaköytsuolat neniöttyäkoppleh näjättiry no iliibomsytiry-PO

 iat neskutuksal tadioh ässiläv ässim aithop estivrat ie äänE
 niollis itsopleh taisasuolat iseskytiry adioH .nuskam nejuksal

 .iipos ellunis nuk
 

 iliibomsytiry/fi.po ,utsutut aj isellesti aakia eeT
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Markkinat Pudasjärven suurin tapahtuma
Parhaan lomasesongin 
kruunaa Pudasjärvellä hei-
näkuun 7.-8. päivinä paikal-
liset markkinat. Markkinoil-
le saapuu jälleen kesäisiä 
esiintyjiä ja useita puhujia 
sekä markkinamyyjiä ympä-
ri Suomen. Voidaan sanoa, 
että markkinat toimii koh-
tauspaikkana paikkakun-
talaisille, sillä myös vanhat 
pudasjärviset naapurikun-
nista ja kauempaakin saapu-

vat paikalle porisuttamaan 
tuttaviaan. Perinteinen oh-
jelmanumero on myös Pu-
dasjärven merkkihenkilön 
valinta.

Pudasjärvellä on järjes-
tetty markkinat vuodesta 
1982 lähtien. Markkinaide-
an keksi aikoinaan Pudas-
järven Yrittäjät ry:n sihteeri, 
pankinjohtaja Pekka Kainu-
lainen yrittäjien puheenjoh-
taja Pentti Mikkosen kans-

sa. Aluksi markkinat olivat 
nimeltään ”Putasjärvi-tala-
koot”, jolla meiningillä jär-
jestetyt markkinat pidettiin 
alkuvuosina toukokuus-
sa. Pienen alun jälkeen Pu-
dasjärven markkinat ovat 
nousseet paikkakunnan 
suurimmaksi kesätapahtu-
maksi. Markkinoiden järjes-
täjänä on edelleen Pudasjär-
ven Yrittäjät ry. 

Pudas-Kone on järjestänyt vuosittain markkinoiden aikaan huutokaupan yrityksen 
varastolla markkina-alueen vieressä. Meklarina on toiminut pitkään Alpo Turpeinen. 
Tämän kesän markkinoilla huutokauppa on perjantaina kello 13.

Viime vuonna Pudasjärven merkkihenkilöksi valittiin Pudasjärven Urheilijoiden toi-
minnanjohtaja ja tapahtumajärjestäjä Marko Koivula. Tämän vuoden merkkihenki-
lön palkitseminen tapahtuu lauantaina aamupäivällä.

Markkinoilla on perinteisesti Pudasjärven Yrittäjien järjestämät arpajaiset, jossa 
pääpalkintona on tänä vuonna paikallisen Timpan Kurkihirren valmistama hirsinen 
kesäkeittiö. Arpoja on ollut myytävänä pudasjärveläisissä liikkeissä ja torilla sijait-
sevan kesäkeittiön edustalla yrittäjillä on arpalistat eri kansioissa, jonne voi kir-
joittaa nimensä sopivaksi katsomansa arpanumeron kohdalle. Arvonta on toisena 
markkinapäivänä lauantaina kello 15. Kuvassa viime kesän markkinoilla arpoja vuo-
rollaan myymässä Senioriyrittäjien puheenjohtaja Antero Kokko. 

Markkinoilla arvioidaan vierailevan 10 000 henkeä. Viime vuoden markkinayleisöä 
oli aika ajoin jopa tungokseen saakka. Nyt markkina-aluetta on laajennettu torilta 
myös viereiselle ns. Hartsun alueelle.

Lapset on pyritty huomioimaan markkinaohjelmassa muun muassa, että alueella on 
pomppulinna.

Markkinoilla on myyjiä ympäri maata, mutta myös monilla paikallisilla yhdistyksil-
lä on omat myynti- ja toiminnan esittelypisteet. Oma lukunsa on Niemitalon Pekka, 
joka on ollut juustoleivän ja viime vuosina myös muurinpohjalettujen paistajana, 
joka markkinoilla. Nyt on mukana myös nuorempaa sukupolvea. Kuva viime kesän 
markkinoilta Kynttilätalon myyntipisteestä.
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SATA TARINAA  
LÄNNEN LUVATUSTA MAASTA 

5.–9.7.2017 
– Pudasjärven ruotsinsuomalainen siirtolaisuus

KE 5.7.  VILJO LUOKKASEN MUUTTAJAT-TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET  
Pudasjärven kirjastossa kello 14. Näyttely on auki elokuun loppuun. Osa 
näyttelystä on kulttuurikeskus Pohjantähdessä.
LAULUJA SIIRTOLAISUUDESTA -KONSERTTI JA YHTEISLAULUA  
kello 18, Pudasjärven tori,  esiintyy Iin laulupelimannit
TO 6.7.  ELOKUVANÄYTÖS LAULU KOTI-IKÄVÄSTÄ  
kulttuurikeskus Pohjantähdessä,  kello 17 (90 min.), liput 5 € 
PE 7.7.  PUDASJÄRVEN MARKKINAT, kirjanmyyntiä
MUSIIKKINÄYTELMÄ RYYSPOKSI nuorisoseurantalo Koskenhovilla klo 18, 
liput 15 €/12 €/5 €.
LA 8.7.  PUDASJÄRVEN MARKKINAT TORILLA,  
kirjanmyyntiä, Mikko Alatalo laulaa ja laulattaa siirtolaislauluja kello 12.30 
ja 14.00.
ELOKUVANÄYTÖS LAULU KOTI-IKÄVÄSTÄ kulttuurikeskus Pohjan
tähdessä (Teollisuustie 1),  kello 16 (90 min.) liput 5 €
MUSIIKKINÄYTELMÄ RYYSPOKSI nuorisoseurantalo Koskenhovilla  
kello 14 ja kello 18, liput 15 €/12 €/5 €.

SU 9.7.  KAIKILLE AVOIN JUHLASEMINAARI  
siirtolaisuudesta Hirsikampuksella kello 12.00–15.30

Tervetuloa, Pauli Harju, maakuntajohtaja, maakuntauudistuksen muu
tosjohtaja
Tervetuloa Pudasjärvelle, Tomi Timonen, kaupunginjohtaja
Kirjan esittely, Juha Hagelberg, toimittaja
Ruotsiin muutto osana Suomen yhteiskuntakehitystä, Eino Siuruai
nen, maaherra emeritus
Tiskarista sosiaalityöläiseksi, Heino Kokko, Boråsin entinen sosiaali
alan johtaja
Kahvitarjoilu
Ruotsiin muutto Suomesta kautta aikain: miten ruotsinsuomalaiset 
voivat olla myös voimavarana Suomelle tänä päivänä? Elli Heikkilä, 
Siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtaja
Siirtomaa-Suomi maailmankartalle, Mikko Alatalo, kansanedustaja
Ruotsinsuomalaisuus ennen ja nyt, Voitto Visuri, Ruotsinsuomalais
ten keskusliitto
Ruotsinsuomalaisen toisen sukupolven identiteetistä, Laulu kotiikä
västä dokumentin päähenkilö, Åbo Akademin väitöskirjatutkija Kai 
Latvalehto
Keskustelua ja loppusanat, Pauli Harju

SU 9.7. MUSIIKKINÄYTELMÄ RYYSPOKSI nuorisoseurantalo Kosken
hovilla  (Koskenhovinkuja) kello 14 ja kello 18, liput 15 €/12 €/5 €.

TIEDUSTELUT
• Siirtolaisuuskirja, hinta 40 €  Hilkka Parkkisen
niemi, p. 0400 198 378, hipana51@gmail.com
• Tapahtumajärjestelyt    
Inka Paasilinna,  p. 040 536 8994,  
inka.paasilinna@pudasjarvi.fi

OHJELMA:

Pudasjärven kaupungilla 
on esittelypiste omassa tel-
tassa markkinoilla. Mark-
kinavieraiden tavattavissa 
on kaupungin henkilökun-
taa mm. kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen ja vs. tekni-
nen johtaja Eero Talala sekä 
henkilöitä rakennusvalvon-
nasta ja maankäytöstä, joilta 
voi kysellä esimerkiksi uut-
ta rakennusjärjestystä ja sen 
mahdollistamia uusia ra-
kentamismahdollisuuksia, 
rakentamislupakevennyk-
sistä, kaupungin tonttitar-
jonnasta, kaavoitustilantees-
ta, Lupapisteen käytöstä ja 

vapaa-ajan asuntojen muut-
tamisesta vakituisiksi asun-
noiksi.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi, että olem-
me menossa kasvusuuntaan 
ja kaupungilla on tarjota en-
tistä paremmat palvelut va-
kituisten ja vapaa-ajan asuk-
kaiden suhteen. Suunta on 
oikea. 

-Vuosi 2017 on tapahtu-
mia täynnä, liittyen Suomen 
100 v itsenäisyyden juhla-
vuoteen. Erittäin mielen-
kiintoinen päivä on perjan-
taina 8.9., jolloin on päätetty 
järjestää hirsikampuksella 

kaupunkistrategian jalkaut-
tamistilaisuus kuntalaisil-
le. Ohjelmaa suunnitellaan 
parhaillaan yhdessä kehit-
tämistoimen kanssa. Päivä-
määrä voi merkata kalente-
riin jo nyt. 

Kaupunginjohtaja toivot-
taa myös tervetulleeksi kes-
kustelemaan ajankohtaisista 
mökkeilyyn liittyvistä asi-
oista niin esittelypisteeseen 
kuin mökkiläisiltapäivään 
perjantaina kello 15 alkaen 
kaupungintalon valtuusto-
saliin! 

Moderni hirsikaupunki –
hanke puolestaan järjestää 

perjantaina kello 13 alkaen 
päiväkodin edestä Hirsipää-
kaupunki-kiertoajelun, jon-
ka yhteydessä pääsee tu-
tustumaan Pudasjärven 
hienoihin hirsirakennuksiin. 

Erikoismaininnan mark-
kinaviikon tapahtumista 
ansaitsee Ruotsiin muutta-
neiden ja osin palanneiden 
pudasjärvisten siirtolaisten 
tarinan kertova merkittä-
vä kirjateos, johon liittyviä 
oheistapahtumia on run-
saasti markkinaviikolla.

Kaupunki mukana markkinoilla

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia

asiakkaiden toiveiden mukaisesti
-  kodeille
-  mökeille
-  yrityksille
-  erilaisia pieniä  

kotipalvelutehtäviä

-  ikkunanpesut ja 
suursiivoukset

-  maalaustyö
-  ruohonleikkaus

Soita ma-su klo 18 jälkeen
044 971 9161

(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Nyt Maaningan mieheltä
PÖLYPUSSIT

Pudasjärven markkinoilla 
pe-la 7.-8.7.

letkut, suulakkeet, suodattimet 
myös keskusimureihin

Ota malli mukaan!
Sihvola. Puh. 0400 729 852

HÄRKÄJUHLAT
TAIVALKAARELLA 

LA 8.7.2017 klo 20.00. – 02.00
Esiintyjinä 

Jarkko Järvenpää & Helmenkalastajat 
sekä Trio Naseva & Jokijärven Ola.

Lisäksi piha-alueella karaoke
Härkää myytävänä! Olutoikeudet!  

        
Järj. Taivalkosken KuohuLIPPU  15 EUROA  

(vain käteinen, ei korttimaksuja)

Paikan päällä arpoja myytävänä: Palkintona Tohatsu 
–perämoottori MFS 3,5B. Palkinto arvotaan klo 01.00 paikan päällä.

TERVETULOA!

Lähde kanssamme
Puolangalle,

Askanmäen
kesäteatteriin

torstaina 13.7. katsomaan esitystä ”Pöytä on katettu”
Lähtö linja-autoasemalta klo 16.30 ja paluu samaan 

paikkaan noin klo 21.30.
Hinta: jäsenet 20€, ei-jäsenet 30€. 

Hintaan sisältyy lippu, pullakahvit ja matka.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.7. Annelle 041 5060 738 tai 

Tarjalle 040 7672 198. Tervetuloa mukaan!

Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset

Yrittäjiltä
stipendejä

Pudasjärven Yrittäjien stipendin OSAOn kevätjuhlassa 
sai Jaakko Hiltula, luovuttajana yrittäjien varapuheen-
johtaja Tommi Niskanen.

Pudasjärven yrittäjät luo-
vuttivat lukion kevätjuh-
lassa 3.6. Hirsikampuksel-
la stipendin ylioppilas Jutta 
Kortetjärvelle ja OSAO:n ke-
vätjuhlassa 2.6. Sähkö- ja au-
tomaatiotekniikan linjalta 
valmistuneelle Jaakko Hil-
tulalle. 

Stipendiä oli luovutta-
massa Pudasjärven Yrittäji-
en varapuheenjohtaja Tom-
mi Niskanen, joka oli myös 
juhlassa juhlapuhujana. Hän 
kehotti valmistuneita teke-
mään työelämässä työt yrit-
täjämäisesti, olipa sitten 
työntekijänä tai yrittäjänä. 

-Sellaisella asenteella pär-

jää parhaiten. Jo kivikaudel-
la pärjätessään tarvittiin täl-
laista asennetta. 

Jokainen voi vaikuttaa 
valinnoillaan omaan tule-
vaisuuteensa. Kannattaa 
olla mieluummin vaikutta-
jana kuin valittajana. Ural-
laan etenemisessä auttaa 
uskomalla omiin vahvuuk-
siinsa ja pyrkiä niitä paran-
tamaan, pohdiskeli Niska-
nen puheessaan. 

Hän piti erittäin tärkeä-
nä ammattikoulutuksen säi-
lymisen ja kehittämisen Pu-
dasjärvellä. Koulutuslinjoja 
hän toivoi pystyttävän vielä 
jopa lisäämään.

VUOKRATTAVANA 
TEOLLISUUSALUEELTA 

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
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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                                                                              

peruna-
rieskapalat

8 kpl/300 g

pss
1,79

vanilja-
kierrepulla

250 g

maksa-, 
lihamakaroni-

laatikko, lihape-
runapannu 400 g

pss
2,69 ras

0,99

sika-nauta 
jauheliha

400 g

ras
1,99

apetina 
classic 
kuutiot
öljyssä 265 g 

5,00
2 PKT

ariel
nestemäinen
color tai 
white 1,08 l 3,99

plo

Fashion  
professional
shampoo tai 
hoitoaine 
900 ml

5,00
2 PLO

tai 2,99 plo

elvital
shampoo tai 
hoitoaine
400 ml

6,90
2 PLO

tai 3,95plo

Family Fresh
suihku-
saippua
500 ml

4,00
2 PLO

nord clean
pyykin-
pesuneste
1 litraa

0,99
plo

nord clean
wc-pesuaine
750 ml

nord clean
neste-
saippua
500 ml

0,99
plo

0,99
plo

kemiallinen
wc
20 litraa

79,50

timco
petrooli-
lämmitin
2,5 kw

99,-

kaminat

129,-

lasten
crossit

499,-

väinö
perkaus-
pöytä

69,-

takat

399,-
hidea
perä-
moottorit
2,5 hp

599,-

lasten 
mönkijät

795,-

prego ladattava
ilman-
viilennin

79,-

kaasu-
lämmitin
1,3-4,1 kw
sopii 11 kg kaasupullo

89,-

veneet

750,-

ruohon-
leikkurit

199,-

traktori-
mönkijät

piippusäiliö
20 litraa
rosteri

199,-

karhu 265 
peräkärry-
kuomulla

1290,-

teno
sähköperä-
moottorit
36 lBs

149,-

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

4590,-
+ tk

hoX!
rajoitettu

erä!

179,-

timco
petrooli-
lämmitin
6,5 kw

kymco
seniori
skootteri

3299,-
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Tom Lindell uusi voittaja Iso-Syötteen Mäkiajoissa  
Perinteikäs juhannussprint-
ti Iso-Syöte Mäkiajot ajettiin 
juhannusaattona 23.6. jo 32. 
kerran. Mukana oli 131 osal-
listujaa ottamassa toisistaan 
mittaa ajamalla asfalttipin-
taista 2,7 kilometrin mäkira-
taa kohti tunturin huipulla 
häämöttävää maalia. Tiera-
ta oli hyvässä kunnossa uu-
dehkon, toissa vuonna laite-
tun asfalttipinnan ansiosta. 

Nousua alhaalta lähtöpai-
kalta tunturin huipulla sijait-
sevaan maaliin oli peräti 175 
metriä. Keli ja ilman läm-
pötila 10-14 astetta oli tänä 
vuonna hyvä ja tasapuoli-
nen kaikille. Kisan jälkeen 
oli palkintojen jakotilaisuus 
Hotelli Iso-Syötteellä ja ra-
vintolailtaa oli mahdollisuus 
jatkaa iskelmälaulaja Meiju 
Suvaksen viihdyttämänä.

Voiton vei uudella rata-
ennätyksellä 1.19,56 Tom 
Lindell Kokkolasta Ford Es-
cordilla. Hän ajoi jo ensim-
mäisellä kierroksella entisen 
ennätyksen alle ja paransi 
vielä toisella vedolla. Kilpu-
ri on ollut Lindelillä jo usei-
ta vuosia. Hän kertoi vaihta-
neensa sen Mitsullaan. Kori 
on vanha, mutta sisuskalut 
ovat viimeistä huutoa mitä 
maailmalta, mm. entisistä 
wrc-autoista, on löytynyt. 
Iso-Syötteellä Lindell ker-
toi käyneensä kymmenkun-
ta kertaa. Tätä ennen paras 
saavutus on muutama vuo-
si sitten ajettu toinen sija. 
Lindelille varsinainen leipä-
työkin liippaa autourheilua, 
sillä hän työskentelee Toyo-
ta kilpa-autojen parissa kor-
jaamopäällikkönä Tommi 
Mäkisen Racing -yrityksessä 
Puuppolassa. 

Etukäteen voittajasuosik-
ki ja parina viime vuonna 
voiton saanut Mika Mylly-

Tom Lindell Kokkolasta kaasutteli 4-vetoisella Ford Escortilla Iso-Syötteen kisojen rataennätyksen ajalla 1.19,56, 
ollen monien mielestä yllätysvoittaja. 

lä ajoi toiseksi hyvällä ajalla 
1.19,72. Toisella kierroksella 
ajan parantaminen ja voitos-
ta taistelu tyssäsi viimeises-
sä mutkassa teknisen vian 
vuoksi. 

Kaksivetoisten sarjas-
sa ennakkosuosikkina ki-
saan lähtenyt ja parina vii-
me vuonnakin voiton vienyt 
Harri Hietala Pirkanmaan 
Juupajoelta ajoi parhaan ajan 
1.23,69, jossa oli muutama 
kymmenys parannusta vii-
me vuoden aikaan. Hän ajoi 
viime vuoden tapaan BMV 
M3 Compact kilpurilla, jossa 
vauhtia oli antamassa Bema-
rin tuoreemman M3 sarjan 4 
litran V8 moottori, jossa on 
450 hevosvoimaa.

Juha-Pekka Koivula ajoi 
vastaavalla autolla kakko-
seksi kolme sekunnin kym-
menystä voittajasta jäänee-
nä. 

Iso-Syötteen kisojen va-
kiokävijä Kaisa Sistonen si-
joittui 2-vetoisissa mieskul-
jettajien joukossa neljänneksi 
1.25.06 ajallaan ja oli ylivoi-
maisesti paras naisten luo-
kassa. Parannusta viime 
vuoden aikaan oli noin puo-
li sekuntia. 

Järjestävän seuran Pudas-
järvi Racing Team 2000 ry:n 
puuhamies Timo Roininen 
kertoi, että kisa meni hyvin 
läpi. 

-Aamulla harjoituksien 
aikaan oli tosi kylmää, mutta 
puolen päivän jälkeen ilma 
lämpeni sopivasti. Meillä 
on vuosien varrella seulou-
tunut hyvä porukka, jonka 
turvin kisat on helppo järjes-
tää. Muutamia pyörähdyk-
siä sattui ja hinausautoakin 
joskus tarvittiin. 

Osallistujamäärään Roi-
ninen oli tyytyväinen. Tuon 
enempää ei kilpailijoita ole 

Timo Tasala asuu talvet Valkealassa ja kesät Kemis-
sä, josta hän saapui myös kilpailumatkalle Syötteel-
le. Hänellä on Syötteen kisoista muistoja jo vuodesta 
-85 lähtien, jolloin ajettiin soralla. Lasten rattaista läh-
tien poika on ollut kilpailumatkoilla mukana ja ajaa nyt 
myös kilpaa ja silloin isä toimii huoltajana. Hän kertoi 
käyneensä tänä vuonna jo kuusi kisaa muun muassa 
satunnaisesti Futura osakilpailuja. Loppukesästä hän 
sanoi osallistuvansa soralla ajettaviin kisoihin. Auto-
na hänellä on ollut vuodesta 2003 lähtien itse raken-
nettu BMW, mutta vain lasikuituisen ulkokuoren osal-
ta. Moottorina hyrrää 2,8 litran ja 16 venttiilinen Volvon 
kone, samalta valmistajalta on vaihdelaatikko. Lasi-
kuitukoria oiotaan ja korjataan kisoissa mahdollisesti 
sattuneiden vaurioiden jälkeen. Tasala kertoi koko kil-
pailukauden ajan tavoitteena olleen Iso-Syötteen val-
loituksen toteutuneen viime kesänä, jolloin oli oman 
luokkansa voittaja. Nyt hän sijoittui 2-vetoisissa seni-
oriluokassaan neljänneksi ja koko kisassa 29. sijalle, 
aika 1.28,68. 

Tuomariston puheenjohtaja Veikko Lehtonen, kisojen 
johtaja Juhani Varjonen ja kisan pari kertaa voittanut, 
nyt toiseksi ajanut Mika Myllylä vaihtamassa ajatuksia 
ennen kisaa.

Raahelaiset poika Tuomas ja isä Tapio Takalo ajoivat 
samalla Volvon moottorilla ja -vaihdelaatikolla varus-
tetulla Ford Escortilla. Tuomas kertoi olleensa isän ja 
perheen mukana Syötteen kisoissa lastenvaunuikäi-
sestä alkaen. Tuomas voitti oman luokkansa ja oli 2-ve-
toisten 8. nopein, aika 1.25,67. Isä Tapio oli luokkansa 
toiseksi nopein ja koko kisassa 11. sijalla, aika 1.25,86 
eli vain kaksi kymmenystä poikaa hitaampi. 

Rovaniemeläinen K-kauppias yrittäjä Mats Rinne kertoi 
olevansa Iso-Syötteen kisoissa ahkera kävijä. Kilpaa 
hän on ajanut vuodesta -91 lähtien. 4-vetoista Mitsu-
bishi Lancerer E7 ajaa myös hänen vaimonsa Hen-
na-Kaisa Rinne. Rinteet kulkevat kisamatkoilla mahta-
valla, viimeisen päälle varustetulla, 15 metriä pitkällä 
Scania linja-autolla. Bussissa oli hankittaessa jo val-
miina takaosassa tavaratila, jossa kulkee kilpuri ja au-
ton huolto- ja varaosat. Edessä on keittiö ja matkus-
tustilat kahdessa kerroksessa, joten mukaan mahtui 
hyvin Syötteelle myös kaksi lasta. Ruotsista, vuonna 
2014, hankittu auto on Rinteen kertoman mukaan ra-
kennettu itse kavereiden kanssa ja ollut kilpailumat-
koilla käytössä kaksi vuotta, kuitenkin ensimmäistä 
kertaa Iso-Syötteellä. Rinteet kertoivat ajaneensa tänä 
vuonna kymmenkunta kisaa eli jonkin verran tunte-
musten ja pörssin kestävyyden mukaan. 
Henna-Kaisa ajoi luokkansa nopeimman ajan 1.24,96 ja 
oli 4-vetoisten kisassa 14. sijalla. Mats ajoi 4-vetoisis-
sa kuudenneksi 1.21,94 eli vaimo kaasutteli lähes yhtä 
nopeasti. 
Kuvassa kilpurin ja 1,5 miljoonaa kilometriä mittaris-
sa olevan asunto- ja huoltoautoksi rakennetun bussin 
edustalla Mats Rinne sekä auton hankinnassa sekä ra-
kentamisessa mukana olleet kaverit Antero Koski, Har-
ri Vasala ja Kari Orell. 

Iistä oli saapunut Iso-Syötteen vakiokävijät kolme Aal-
lon veljestä Samuli, Sakke ja Santtu sekä Samulin avo-
vaimo Eveliina Heinikoski. Mukana Aalto Racing tiimis-
sä on isä Harri tukijana ja tallipäällikkönä. 
Iso-Syötteen mäkiajoissa Samuli aloitti nuorissa ja oli 
jo yhdeksättä kertaa, nuorin kuljettaja Sakke on tosi in-
nostunut autokisoista, oli kolmatta kertaa ja Santtu ko-
keneena kävijänä jo useita kertoja. Tänä vuonna Sant-
tu on kilpaillut kaikkein ahkerimmin ja takana on mm. 
jo seitsemän SM-rallisprinttiä. Veljekset kertoivat, että 
autot rakennetaan ja huolletaan yhdessä isä Harrin yri-
tyksen Iin Autotarvikkeen tiloissa. 
Samuli oli yleisen sarjan 4-vetoisten 18. nopein, aika 
1.27,31 ja samalla autolla Eveliina Heinikoski naisten 
4-vetoisten luokan toinen, ajalla 1.30,59. Aika oikeut-
ti yleisen sarjan 23. sijalle. Santtu oli 2-vetoisissa ylei-
sen sarjan 18., aika 1.27,81 sekä omassa luokassaan 
toinen. 
Sakke kaasutteli 2-vetoisissa 1.44.12 ajallaan oman 
luokkansa kolmanneksi ja yleisen sarjan 94. sijalle. 
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ISO-SYÖTE MÄKIAJOT YLEINEN:  YLEISKILPAILUN TULOKSET 
23.6.2017 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry.          luokka aika
4-VETO
1  122  Tom Lindell KokUA  Ford Escort WRC  7  1.19,56
2  130  Mika Myllylä  OriUA  Mitsubishi Lancer E6  7  1.19,72
3  128  Kari Heinua  KokUA  Skoda Octavia WRC            7  1.20,53
4  19  Matti Santti  KUA  Mitsubishi Lancer E5  18  1.21,28
5  129  Timo Malava  Leppävirta RT Mitsubishi Lancer E9  7  1.21,71
6  124  Mats Rinne  YkUa  Mitsubishi Lancer E7  7  1.21,94
7  123  Jani Itkonen  KaMK  Mitsubishi Lancer E6  7  1.21,94
8  126  Kai Hyttinen  SsR  Mitsubishi Lancer E6  7  1.22,87
9  127 Juha Karilainen  OUA  Mitsubishi Lancer Evolu  7  1.23,22
10  125  Hannu Siekkinen  Kaj-UA  Mitsubishi Lancer E8  7  1.23,46
11  18  Harry Nieminen  Kaj-UA  Mitsubishi Lancer E8  18  1.23,99
12  79  Sauli Väisänen  SsUA  Mitsubishi Lancer  14  1.24,59
13  78  Arto Vimpari  RoRa  Ford Sierra Cosworth 4x  14  1.24,66
14  31  Henna-Kaisa Rinne YkUa  Mitsubishi Lancer E7  20  1.24,96
15  120  Mika Leinonen  LakUA  Mitsubishi Lancer E5  1  1.26,31
16  131  Jukka Holtinkoski  RoRa  Mitsubishi Lancer E7  1 1.26,50
17  116  Kai Penttilä  OUA  Mitsubishi Lancer E8  1  1.26,59
18  119  Samuli Aalto  IiMU  Subaru Impreza WRX Sti  1  1.27,31
19  16  Raimo Kohtalo  OUA  Mitsubishi Lancer E6  18  1.27,86
20  17  Arto Kallasaari  SuonUA  Subaru Impreza 555  18  1.28,60
21  76  Jyrki Sirviö  OUA  Mitsubishi Lancer E8  8  1.29,02
22  118  Matti Häkkilä  HyUA  Mitsubishi Lancer Evolu  1  1.29,59
23  32  Eveliina Heinikoski IiMU  Subaru Impreza WRX Sti  20  1.30,59
24  77  Jarmo Kemppainen KR-Team  Mitsubishi Lancer E5  8  1.31,33
25  117  Turo Somervalli  KR-Team  Mitsubishi Lancer E6  1  1.33,41
2-VETO
1  112  Harri Hietala  ESRC  BMW M3 Compact  6  1.23,96
2  114  Juha-Pekka Koivula SAU  BMW M3  6  1.24,25
3  6  Kari Karhu  KR-Team  Ford Escort  17 1.24,89
4  30  Kaisa Sistonen  ESRC  BMW M3 Compact  19 1.25,06
5  103  Kimmo Anttila  SiikUA  Toyota MR2  5  1.25,18

6  111  Björn Eklund  NNSB  BMW Z3 GT  6  1.25,333
7  113  Panu Mertala  ScPalas  Ford Escort MK2  6  1.25,55
8  65  Tuomas Takalo  RaaUA  Ford Escort XR3/XR3i  13  1.25,67
9  68  Pekka Kujala  KR-Team  Volvo 440 1 3  1.25,78
10  109  Maro Sutinen  Leppävirta RT Volvo S40  6  1.25,82
11  7  Tapio Takalo  RaaUA  Ford Escort XR3/XR3i  17  1.25,86
12  29  Meiju Viitanen  RaaUA  Citroën C4 WRC  19  1.25,97
13  71  Veijo Viitanen  RaaUA  Citroën C4 WRC  13   1.26,22
14  92  Jarmo Heikkinen  PaMK/UA  BMW 325i  2   1.26,22
15  104  Harri Korhonen  KUA  Ford Escort XR3  6  1.27,30
16  62  Juho Väisänen  PuMK/UA  Toyota Starlet  13  1.27,43
17  105  Tero Mäntykoski  EPUA  BMW M3  6  1.27,47
18  95  Santtu Aalto  IiMU  Citroën DS3 R3T  2  1.27,81
19  4  Lasse Hirvijärvi  EPUA  BMW M3  17  1.27,84
20  108  Harri Mäki  KUA  BMW M3  6  1.27,97
21  28  Liisa Sutinen  Leppävirta RT Volvo S40  19  1.28,06
22  97  Antti Holtinkoski  RoRa  Toyota Yaris  3  1.28,31
23 91  Petri Hyry  ScPalas  Opel Astra F GSi 16V  2  1.28,37
24  64  Rami Systä  UrMos  Volvo S40  13   1.28,41
26  67  Pekka Kinnunen  Kaj-UA BMW M3 - 3,2 (E36)  13  1.28,50
27  115  Lasse Sirviö  LakUA  Volvo 242  6  1.28,52
28 99  Harri Rutanen  SaaUA  Toyota Starlet 1200  4  1.28,6
29  13  Timo Tasala  ValUA  BMW M3  17  1.28,68
30  93  Kimmo Kauppinen SuonUA  Honda Civic Type R  2  1.28,71
31  69  Eero Kortesniemi  HoMK/UA  Ford Sierra  13  1.29,01
32  12  Jorma Telkinen  PaMK/UA  Toyota Starlet  17  1.29,08
33 107  Juha Pasanen  VesUA  Ford Escort  6  1.29,12
34  86  Mika Orbinski  KUA  BMW M3 (E36)  2  1.29,12
35 94  Kai Kivimäki  OUA  BMW M3  2  1.29,19
36  61  Juha Hämeenkorpi RaaUA  Toyota MR2  12  1.29,32
37  54  Ville Reuter  KaMK  Toyota Starlet  11  1.29,67
38  102  Mika Jaakola  LakUA  Ford Escort RS 2000  5  1.29,71

39  70  Timo Paaso-Rantala IiMU  Volvo 242  13  1.29,91
40  85  Kari Kytölä  P-HUA  BMW M3  2  1.30,03
41  72  Tatu Rahomäki  EMSC  BMW 325i (E36)  13  1.30,16
42  38  Samuli Salo  RoRa  Toyota Starlet  9  1.30,977
43  100  Pasi Tönkyrä  OUA  Toyota Corolla GT  4  1.31,12
44  43  Toni Kemppainen  SiiMU 2000 Opel Kadett E GSi 16V  9  1.31,44
45  47  Jyrki Korpi  PokyUA  Toyota Starlet 1200  3  1.31,66
46  59  Ville Laukka  KR-Team  Datsun Finn  12  1.31,80
47  15  Kalle Juntunen  LakUA  Toyota Starlet 9 1.32,01
48  48  Olavi Juntunen  LakUA  Toyota Starlet  11  1.32,25
49  42  Paavo Impola  ScPalas  Opel Astra GSi 16V  9  1.32,288
50  101  Jari Korhonen  RoRa  Toyota Starlet  4  1.32,65
51  52  Mika Polvinen  PuMK/UA  Toyota Starlet  11  1.32,86
52  27  Emma Karhu  KR-Team  Ford Escort  19  1.32,88
53  8  Roland Salin  NNSB  Ford Escort RS 2000  17  1.32,91
54  58  Jarno Virta  RaaUA  Toyota Corolla Coupe  12  1.33,13
55  90  Antti Väätäinen  NilUA  Ford Escort RS 2000  2  1.33,17
56  10  Ilkka Nikunen  ScPalas  Volvo S40  17  1.33,25
57  73  Jouni Rautio  OMU  BMW 320  13  1.33,35
58  53  Jukka Paso  OMU  Toyota Starlet  11  1.33,51
59  88  Timo Ullgren  ScPalas  Ford Escort RS 2000  2  1.33,68
60  87  Hannu Pieniniemi  OMU  Ford Escort RS 2000  2  1.33,96
61  57  Reino Tuomala  WRT RY  Ford Escort RS 2000  12  1.34,37
62  40  Mika Tolonen  LakUA  Ford Escort RS 2000  9  1.34,50
63  132  Esa Lappalainen  KaMK  Toyota Corolla GT  24  1.35,09
64  36  Saska Laukkanen  PaMK/UA  BMW 325i (E36)  9  1.35,45
65  39  Toni Piiroinen  Kaj-UA  Honda Civic Type R  9  1.35,71
66  3  Teemu Latvalehto  LakUA  Volvo 242  25  1.35,81
67  33  Antti Piispanen  ScPalas  Opel Astra F GSi 16V  9  1.35,83
68  49  Jesse Aho  RaaUA  Ford Fiesta  11  1.35,88
69  45  Matti Näppä  RoRa  Toyota Starlet  10  1.36,41
70  75  Juho Paananen  RaaUA  Volkswagen Polo  13  1.36,44.

71  14  Seppo Syväniemi  KuuUA  Ford Escort 1300 Sport  17  1.36,60
72  44  Toni Luukko  TamUA  Opel Corsa B  9  1.36,77
73  63  Hannu Väänänen  KUA  Ford  13  1.36,98
74  41  Jarmo Kaartinen  KaMK  BMW 325i (E36)  9  1.37,21
75  96  Jari Itälahti  RoRa  Toyota Starlet  3  1.37,41
76  60  Juha Kovalainen  KR-Team  Ford Escort RS 2000  12  1.37,77
77  34  Janne Räsänen Kaj-UA  Opel Kadett E GSi 16V  9  1.38,02
78  56  Samuli Mustonen  LakUA  Opel Astra F GSi 16V  12  1.39,56
79  1  Juha-Pekka Kaan  LakUA  Opel Corsa GSi  24  1.39,82
80  9  Antti Hautaketo  LappajUA  Datsun Finn  17  1.40,26
81  82  Oskari Heikkinen  Kaj-UA  Ford Fiesta 1.6  21  1.40,28
82  37  Perttu Puolakka  KR-Team  Ford Fiesta ST  9  1.40,62
83  25  Eetu Tauriainen  ScPalas  Peugeot 206  15  1.41,02
84  20  Jani Ruuskanen  ScPalas  Peugeot 206 XT  15  1.41,36
85  24  Heikki Kylmänen  LakUA  Peugeot 206 XS  15  1.42,14
86  26  Jenni Perälä  RoRa  Toyota Yaris  19  1.42,18
87  2  Rami Tauriainen ScPalas  Ford Fiesta 1,6  24  1.42,20
88  46  Lauri Lassila  PuMK/UA  Toyota Starlet  10  1.42,28
89  21  Jyri Räsänen  KUA Toyota Corolla  15  1.43,06
90  55 Keijo Rantanen  Mäntän UA  Toyota Starlet  11  1.43,27
91  83  Kristian Kylmänen LakUA  Peugeot 206 XS  21  1.43,81
92  22  Tomi Tauriainen  ScPalas  Ford Fiesta 1.6  15  1.43,94
93  23  Timo Svanberg  RoRa  Citroën C2 VTS  15  1.43,96
94  81  Sakke Aalto  IiMU  Citroën C2 VTS  21  1.44,12
95  11  Juha Nurmi  YkUa  Toyota Starlet  17  1.44,77
96  84   Hermanni Ylikärppä LakUA  Honda Civic VTEC  21  1.45,23
97  51  Toni Kolari  KUA  Ford Escort Mexico  11  1.45,62
98  66  Juha Marttila  RoRa  Volvo 740  13  1.46,88
99  50  Antti Kyllönen  SsUA  Ford Cortina 1600  11  1.46,90
100 98  Teijo Pussinen  VetUA  Ford Escort  4  1.47,38

ISO-SYÖTE MÄKIAJOJEN TULOKSET pe 23.6.2017

Tom Lindell uusi voittaja Iso-Syötteen Mäkiajoissa  

missään muuallakaan. Pari 
vuotta sitten tielle laitettu 
uusi asfaltti paransi pitoa ja 
lisäsi turvallisuutta. 

Maltti on valttia
Useana vuonna kilpailun 
johtajana toiminut Juha-
ni Varjonen Lapualta tote-
si, että vuosi vuodelta autot 
ovat olleet siistimmin ra-
kennettuja ja hienoja kat-
sella. Ne on rakennettu niin 
turvalliseksi, että tekniikan 
puolesta ei ole mitään huo-
mautettavaa. 

Varjonen korosti kilpaili-
joille pitämässään puhees-
saan maltin säilyttämisen 
tärkeyttä, että kisa ei jäisi ke-
nellekään viimeiseksi kilpai-
luksi. 

Hän iloitsi suuresta osal-
listujamäärästä, joka on ke-
sän korkein koko Suomessa 
ja koko vuoden kolmannek-
si korkein. Suurempia osal-
listujamääriä oli vain talven 
SM-sprinteissä. Varjonen 
kertoi lievästä sairastelusta 
huolimatta autokilpailujen 
johtajan tehtäviä olleen lähes 
joka viikonloppu eri puolilla 
Suomea. 

AKK:n määräämä 
tuomariston puheenjohtaja 
Veikko Lehtonen Nurmijär-
veltä kertoi viettävänsä jo 

Kari Heinua Kokkolas-
ta kertoi ajaneensa kil-
paa Syötteellä 25 kertaa 
eli lähes jokaisessa ki-
sassa vuosien varrella. 
Nyt hänellä on ajokkinaan 
Syötteen moninkertai-
sen kävijän ja myös kiso-
jen muutama vuosi sitten 
voittajan Erkki Koskelolta 
hankitulla Skoda Octavia 
WRC:llä. Auto ja nykyinen 
kuljettaja ovat huippukun-
nossa, tuloksena oli kol-
mas sija, ajalla 1.20,53.

neljättä juhannusta Iso-Syöt-
teellä. Hän kertoi ottaneensa 
ylimääräistäkin aikaa juhan-
nuksen viettoon, eli viipyi 
Iso-Syötteellä kolme vuoro-
kautta. 

-Tänne on kiva tulla, kos-
ka on lupsakkaa tekemisen 
meininkiä. 

Selostus kuului        
varikollakin
Kisojen äänentoistosta on 
nyt muutaman vuoden vas-
tannut koneurakoitsija Mart-
ti Matikainen Oulaisista. Ää-
nentoisto ylsi tänä vuonna 
varikolle saakka, josta tuli 
myönteistä palautetta. Ajo-
reitin varrella kuuluttajan 
selostukset kuuluivat lähes 
puoliväliin saakka rinnettä. 
Äänentoisto oli rakennettu 
johtoja käyttäen eli sitä tar-
vittiin enemmän kuin kilo-
metri. 

-Täällä olen kokeillut lan-
gatontakin yhteyttä eri pu-
helinoperaattoreiden yhte-
yksiä käyttäen. Ne eivät ole 
tällä alueella kuitenkaan riit-
tävän hyvin toimineet, totesi 
Matikainen. 

Tänä vuonna oli kisois-
sa uutena kisakuuluttaja-
na Kenny Stålhammar Haa-
pamäeltä Keski-Suomesta. 
Hän kertoi osallistuneensa 

Talkootyö on kisojen onnistumisen peruslähtökohta. 
Lähtösuoran päässä kioskissa palvelemassa jo toise-
na vuonna Sanna Salo hyvänä apuna Heikki Salo sekä 
kisojen ”vakiokalustoon” kuuluva Leena Roininen.

pari kertaa Syötehiihtoon ja 
samalla tutustuneensa alu-
eeseen ja sen palveluihin. 
Etukäteen hän kertoi luke-
neensa tarkkaan muun mu-
assa aikaisempien vuosien 
kisoista kertoneet Pudasjär-
vi-lehdet. 

Autokisojen kuulutta-
misista hänellä on lähes 30 

vuoden kokemus eri puolil-
ta Suomea, joten lähtöpaikan 
läheisyyteen ja reitin varrelle 
kokoontunut yleisö sai asi-
antuntevaa tietoa kisatilan-
teista koko tapahtuman ajan.  

Heimo Turunen

Ensimäistä kertaa kisakuuluttajana toiminut Kenny 
Stålhammar hoiti työnsä ammattilaisen ottein. 

Kisa-alueella äänentoistosta vastasi jo usean vuoden 
kokemuksella Martti Matikainen Oulaisista. Hän kertoi 
ajaneensa itsekin kilpaa vuodesta -81 lähtien. Nykyi-
sin parasta menestystä on tullut JM- kisoissa mm. tänä 
kesänä pitkäaikaisena haaveena ollut Suomen mesta-
ruus (senioriluokka) Oulun Zonessa. 

Eero Siira on ollut uskollinen Iso-Syötteen juhannus-
kisojen työntekijä toimien ratatuomareitten päällikkö-
nä. Hän toivoi samalla mainittavan heinäkuun JM-kisat 
Puolangalla, jonne toivoi paljon ajajia ja yleisöä. 

Kilpailun järjestäjä Pudasjärvi Racing Team 2000 vetä-
jä Timo Roininen oli koko ajan ”ajan hermolla”. 
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Iijokisoutu juhlii  – Jo 35. vuosi vesillä
Iijoki, yksi Suomen 100 
luontohelmikohteista, juh-
lii soudun merkeissä 4.-8. 
heinäkuuta. Tänä kesänä Ii-
jokisoutu taittuu 35. kertaa 
juhlistaen vuonna 1983 alka-
nutta soutuperinnettä. Joen 
ja sen suojelun historia on 
edelleen vahvasti läsnä joel-
la. Juhlinnan kruunaa kos-
kiensuojelulain voimassaolo 
jo 30 vuotta. Viimeisin lain 
koettelu päättyi viime syksy-
nä ja laki on osoittanut kestä-
vyytensä. 

Iijoki on valittu yhdeksi 
Suomen luonnon, 100 luon-
tohelmeä -kohteeksi. Iijo-
ki kuuluu luontotyyppiin 
”erittäin suuret joet”, joka on 

Suomessa luokiteltu erittäin 
uhanalaiseksi. Iijoen omat 
alkuperäiset vaelluskalakan-
nat, lohi, meritaimen, vael-
lussiika ja nahkiainen ovat 
olemassa ja niiden palautta-
minen luonnonkiertoon on 
edelleen mahdollista. 

Iijoella esiintyy myös 
kirjojokikorento ja jokihel-
misimpukka eli raakku. 
Raakkujen tiedossa oleva 
luontoarvo Iijoen vesistössä 
on noin 200 miljoonaa euroa. 
Iijoelta löyhtyy myös valta-
kunnallisesti ja maakunnal-
lisesti arvokkaita maisema-
alueita.

Lähes viikon mittai-
nen 160 kilometrin pitui-

nen soutu- ja melontatapah-
tuma starttaa Taivalkosken 
Jokijärveltä Saijan lomakar-
tanosta tiistaina 4.7.  ja jat-
kaa jokivartta alaspäin koh-
ti Pudasjärven Kipinää noin 
30 kilometrin päiväetapein. 
Osallistujia on vuosittain 
noin 200 ja monista perheis-
tä tapahtumaan tullaan kol-

men sukupolven voimin. 
Ruokailut ja kahvitauot ryt-
mittävät soutupäiviä ja ran-
tautumispaikoissa soutuvä-
en muonittaa, majoittaa ja 
saunottaa paikalliset kylä-
seurat ja alueen yrittäjät, jot-
ka tarjoavat ruumiin- ja kult-
tuuriravintoa nälkäisille. 
Soutu huipentuu Kipinän-

kosken Tohon laskuun ja Ki-
pinän kyläjuhlaan lauantai-
na 8.7.

Arvovieraana tämän vuo-
den soutuun osallistuu piis-
pa Samuel Salmi, joka pitää 
perinteisen hartaushetken 
soudun aloituspäivänä Jo-
kijärven Kirkkosaaressa ja 
osallistuu ensimmäiseen 

soutuetappiin Hepokankaal-
le saakka. Torstai-iltana Ku-
ren koululla esitelmöi Suo-
men ympäristökeskuksen 
maisema-arkkitehti Jukka 
Jormola Iijoen ohitusuoma 
kalatieratkaisusta.

Pirkko-Liisa Luhta 

Talalan sukuseura koolla Pikku-Syötteellä

Yhteiskuva tämän kertaiseen kokoontumiseen osallistujista.

Kunniajäsen ja henkilöhistorian pitäjä Paavo Talala.

Talalan sukuseura kokoon-
tui lauantaina 17.6 Pikku-
Syötteelle. Syötteellä oli 
vilskettä ja vipinää, koska 
samaan aikaan siellä oli mit-
tava pyöräilytapahtuma ja 
nuorten rippileiri. 

Sukumme jäseniä oli saa-
punut paikalle vajaa kolme-
kymmentä henkeä. Lounaan 
jälkeen kokoonnuimme ho-
tellin liikuntasaliin pitä-
mään vuosikokouksen, jos-
sa puheenjohtajaksi valittiin 
Pekka Talala ja sihteerik-
si Kosti Talala. Kokouksen 

aluksi puheenjohtaja pyy-
si sukukokouksen läsnäoli-
joita hiljentymään hetkeksi, 
poisnukkuneen Rea Tiirola-
Tynin muistolle. 

Vuosikokous sujui perin-
teisesti ja hallitukseen tuli 
uusia nuoria jäseniä kuten 
Kari Tiirola, Sanna-Mari Ta-
lala ja Tuire Isokangas. Van-
hoina jatkoivat Kosti Talala 
ja Eero Talala. Kokoukses-
sa käytiin läpi, mitä on tehty 
vuodesta 2014 lähtien. Vuo-
sien varrella on selvitetty 
suvun vaiheita ja historiaa. 

Sukuseura ylläpitää suku-
tutkimustyötä mm. kerää-
mällä ja arkistoimalla sukua 
koskevaa tietoa niin sähköi-
seen sukupuuhun, jota yllä-
pidetään, kuin sähköiseen 
muotoon tallennettavak-
si sekä saattaa sitä suvun jä-
senten ja suvusta kiinnostu-
neiden tietoon. 

Sukuseura jatkaa toi-
mikaudella 2014 - 2016 to-
teutettujen vapaaehtoisten 
sukukokoontumisten järjes-
tämistä. Kosti Talala toimit-
taa jäsenistölleen vuosittain 

sähköisesti Talala sukuseu-
ra ry -nimistä tiedotetta, joka 
sisältää puheenjohtajan ter-
vehdyksen, mahdollisia ku-
via sekä toimintakausien 
vaihteessa tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen. Ai-
neistoa tiedotteeseen voi toi-
mittaa kaikki suvun jäsenet 
hallituksen jäsenille. Tiedot-
teen lisäksi sukuseura yllä-
pitää Facebook sivua inter-
netissä. 

Hallitukselle tulleen esi-
tyksen mukaisesti Sukuseu-

ra ry:n kunniajäseneksi va-
littiin Paavo Talala suvun 
tutkimisen ja tiedon kerää-
misen osalta kantavana voi-
mana ja sukuseuran syntyyn 
vaikuttavana moottorina toi-
mimisen johdosta. Hallituk-
sen jäsenet muistivat samal-
la Paavoa pienillä lahjoilla.

Paavo esitteli Suomi 100 
vuotta teemaan sopien hä-
nen veljien vaiheita nuo-
rukaisesta sotiin ja sitten 
rauhanajan töihin. Paavon 
esitys oli mittava ja siinä elä-

vöitettiin esitystä henkilöku-
vin. Paavo oli vielä ottanut 
runsaasti kopioita esityk-
sestä, joita hän jakoi lopuksi 
kaikille kiinnostuneille.

Tilaisuuden jälkeen oli 
mahdollista harrastaa lii-
kuntaa Syötteen mahtavissa 
maisemissa. Majoituksen va-
ranneet jatkoivat vielä päi-
vällisellä muisteluita tode-
ten, että päivä oli mukava ja 
kiva nähdä sukulaisia.

Eero Talala



22 23nro 26PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti30.6.2017 30.6.2017nro 26

Pohjois-Amerikan intiaanit 
-aiheinen taidenäyttely

Kuvataiteilija Paavo Ahonen on tyytyväinen taidenäyt-
telyn valmistumisesta ja halusi valokuvaan rentoa ku-
vakulmaa.

Taidemaalari Paavo Aho-
nen on avannut kesäkuus-
sa taidegalleriassaan Pe-
täjäkankaalla ”Kadonnut 
kansa” -taidenäyttelyn. 
Ahonen kertoi maalanneen-
sa tänä vuonna 15 uutta 
maalausta ja piirrosta, jotka 
käsittelevät Pohjois-Ameri-
kan intiaanielämää 1800 -lu-
vulta lähtien. 

Hän kertoi olleensa inti-
aanien elämästä jo pitkään 
kiinnostunut ja muutamia 
aiheeseen liittyviä töitä hän 
on maalannut jo aiemminkin 
ja maalaustyö jatkuu. Aho-
sella on toki esillä runsaas-
ti muitakin töitä ja kaikista 
taideteoksista hän on samal-
la valmis hieromaan myös 
kauppoja. 

Taulujen aiheisiin Aho-
nen kertoi saaneensa inspi-
raatiota kuuluisan yhdys-
valtalaisen valokuvaajan 
Edward S. Curtisin valoku-
vista, joissa kuvataan laa-
jasti, noin 30 vuoden ajalta 
1900 vuosisadan alkupuolel-
la, Pohjois-Amerikan intiaa-
nielämää.

Näyttely on avoinna aina 
kun taiteilija on paikalla elo-

kuun puoliväliin saakka, 
jonka jälkeen se siirretään 

Taivalkoskelle Päätaloinsti-
tuuttiin. 

Petokorvauksien verotus-
käytäntö vaatii päivittämistä

Kansanedustaja Niilo Ke-
ränen on jättänyt edus-
kunnassa hallituksen 
vastattavaksi kirjallisen 
kysymyksen petokorvauk-
sien verotuskäytännöistä. 
Nykyjärjestelmässä myön-
netyt petokorvaukset mak-
setaan Mavin kautta suo-
raan poronomistajalle.  
Sen sijaan yksittäisen po-
ronomistajan verotettava 
tulo määräytyy koko pa-
liskunnan yhteisten tulo-
jen perusteella eli jokai-
nen poronomistaja maksaa 
korvauksista veroa, vaik-
kei niitä saakaan. 

-Nykyinen verojärjes-
telmä on petokorvaus-
ten osalta vanhentunut 
ja kohtelee poronomista-
jia epäoikeudenmukaises-
ti eri paliskunnissa riip-
puen korvausten määristä 
ja vahinkojen laajuudesta. 
Huomioitavaa on, että pa-

Niilo Keränen

Karhupajan nuorilla avartavaa 
ryhmävalmennusta

Karhupajan naiset Merja Taivaloja, Silja Räihä ja Sointu Veivo Kotiseutumuseolla. 
kuva Jarmo Eskola.

Nuorten työpajatoimintaan 
kuuluu monipuolinen ryh-
mävalmennus, johon sisäl-
tyvät opinto- ja tutustumis-
käynnit erilaisiin kohteisiin. 
Toukokuun loppupuolella 
nuoret vierailivat Taivalkos-
kella tutustumassa naapuri-
kunnan etsivään ja kunnan 
omaan nuorisotoimintaan. 

Ohjattu kierros elokuva-
esityksineen Päätaloinsti-
tuutissa antoi nuorille rei-
lun annoksen näkökulmaa 
100-vuotiaan Suomen ihmis-
ten elämänmenosta. Ranu-
an työpajan toimintoihin ja 
eläinpuiston eläimiin tutus-
tuttiin uusien virikkeiden ja 
kokemusten saamisen aja-
tuksella.

Taiteen antimiin nuoret 
perehtyivät Paavo Ahosen 

Kadonnut kansa-näyttelyyn 
tutustumisen myötä. 

Maalaukset ja taiteilijan 
kertomukset Pohjois- Ame-
rikan intiaanien elämästä ja 
kohtaloista herättivät kiin-
nostavia ajatuksia ja kysy-
myksiä vierailijoiden mielis-
sä. Saman reaktion sai aikaan 
Ahosen mainiot historialliset 
kertomukset asuinpaikkan-
sa historiasta ja ihmiskohta-
loista. Viimeinen oppimis- 
ja tutustumiskohde ennen 
kesätauolle jäämistä oli Pu-
dasjärven Kotiseutumuseo-
alue. Parin tunnin ajan nuo-
ret saivat nauttia Pauliina 
Majavan mielenkiintoisia ta-
rinoita lähes 9 000:n lahjoite-
tun esineen ja rakennuksen 
taustoista ja käyttötarkoi-
tuksista. Makasiinin tärkeys 

ruokahuollollisesti 1800-lu-
vun ja sitä seuraavan ajan 
väestölle meni ymmärryk-
seen. 

Niemelän taloon liitty-
vät savupirtti-, pärevalais-
tus-, olkipatja-, asumis-, työ-
väline- ja lukuisat muut asiat 
toivat vertailupintaa nyky-
ajan ihmisten jokapäiväisen 
elämän kuvioihin. 

Savottakämppä, metsä-
museo, uittoon ja metsäs-
tykseen liittyvät tavarat sekä 
aitta- ja muiden rakennus-
ten käyttötarkoitukset olivat 
nuorille mainio katsaus pol-
kuun, joka on tuonut pudas-
järven asukkaat tämän päi-
vän elämäntyyliin.

Sointu Veivo

liskunnissa eri alueilla peto-
jen tappamien porojen mää-
rä voi vaihdella runsaasti. 
Esimerkiksi pinta-alaltaan 
laajan Hossa-Irnin paliskun-
ta sijaitsee Suomussalmen, 
Kuusamon ja Taivalkosken 
kuntien alueella, ja siellä Ve-
näjän rajan läheisyydessä tu-
lee runsaasti petovahinko-
ja, joita ei toisaalta juurikaan 
ole kyseisen paliskunnan 
läntisellä alueella lähes 100 
kilometrin päässä Venäjän 
rajalla, Keränen toteaa.

-Kyseisen paliskunnan 
saamat korvaukset vuosi-
na 2013-2015 ovat yhteensä 
1,768 miljoonaa euroa ollen 
tällä tarkastelujaksolla toi-
seksi suurimmat koko po-
ronhoitoalueella, joten mis-
tään pienistä summista ei ole 
kyse. 

On selvää, että asia hier-
tää ja tuntuu epäoikeu-
denmukaiselta juuri edellä 

mainitun kaltaisissa palis-
kunnissa, missä alueelliset 
erot ovat suuria. Lakia on 
muutettava niin, että korva-
uksia saaneet poronomista-
jat maksavat petokorvauk-
sista itse veron ja muuten 
paliskuntien verotuskäytän-
nöt pysyvät entisellään, vaa-
tii Keränen. MK

Matkailu, elintarviketuotanto ja 
mekaaninen puunjalostus paino-

pistealueina kasvun saavuttamisessa

Kaupungin elinkeino-
asiantuntijaksi on valittu 
Sari Turtiainen.

Syötteen Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajan 
tehtävää hoitamaan on valittu ekonomi Tarja Puu-
tio Oulusta, joka aloittaa työt 1.8. alkaen. Aikaisem-
pi työntekijä Soile Pitkänen siirtyi toisiin tehtäviin ke-
säkuun alusta. 

Pudasjärven kaupungin ja OSEK:n yhteisesti 

palkkaamaksi liiketoimintajohtajaksi on valittu Tiina 
Ruotsalainen Muhokselta. Hän aloittaa työt 1.8. al-
kaen. 

Unelmatehtaalla toimivan poistotekstiilihankkeen 
projektipäälliköksi on valittu Sirkku Kianto Oulusta. 
Hän aloittaa tehtävän hoitamisen elokuun alusta. 

Keväällä kaupunginvaltuus-
ton hyväksymässä kuntastra-
tegiassa yhtenä merkittävänä 
asiana on muuttotappion py-
säyttäminen ja asukasluvun 
kasvattaminen 10 000 asuk-
kaaseen ja 500 uuden työpai-
kan luominen vuoteen 2027 
mennessä.

Painopistealueet kasvun 
saavuttamisessa ovat matkai-
lu, elintarviketuotanto ja me-
kaaninen puunjalostus, eri-
tyisesti hirsiteollisuus. 

Matkailun kehittämises-
sä Syötteen alue on keskiös-
sä. Matkailua tullaan kehit-
tämään koko Pudasjärven 
alueella ja parhaiten se näh-
dään tapahtuvan Syötteen 
alueen vetovoimaisuutta li-
säämällä ja tavoitteena on 
alueen merkittävä kasvu lä-
hivuosina ja ympärivuotisuu-
den kehittäminen. 

Sari Turtiainen elin-
keinoasiantuntijaksi
Pudasjärven kaupunki on 

palkannut elinkeinoasian-
tuntijaksi Sari Turtiaisen, 
joka aloittaa työnsä 1.8. Hä-
nen tehtävänään on elinkei-
no-ohjelman laatiminen, jos-
sa yhtenä osa-alueena on 
matkailun kehittäminen.

Syötteen alueen kehittä-
miseksi kaupunki on päät-
tänyt käynnistää Syötteen 
alueen yrittäjien kanssa pui-
teohjelman laatimisen. Pui-
teohjelmalla tavoitellaan 
yhteistä koordinoitua kehit-
tämistä, joka luo yrityksille 
selkeä kuvan alueen kehitty-
misestä lähivuosina.

Puiteohjelmassa luodaan 
kaupungin ja alueen yrittä-
jien yhteinen toimenpide-
ohjelma, jolla Syötteen ve-
tovoimaisuutta lisätään 
merkittävästi. Ohjelmaan 
kirjataan kaupungin ja yrit-
täjien lähivuosien suunnitel-
mat budjetteineen ja niiden 
toteuttamisaikataulu. Kau-
punki tulee omalta osaltaan 
sitoutumaan ohjelman to-
teuttamiseen ja luomaan yri-

tyksille parempia lähtökoh-
tia liiketoiminnan kasvulle. 
Puiteohjelman koostaminen 
käynnistetään elokuun alus-
sa ja käytännön työstä vas-
taa Sari Turtiainen. Sari tulee 
olemaan yhteydessä yrittä-
jiin elokuun aikana.

Jorma Pietiläinen, 
kehittämisjohtaja

Muita kaupungin kehittämistoimen nimitysuutisia
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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)
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Pudasjärvellä

OSTETAAN

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 

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Haaveiletko punaisesta tu-
vasta ja perunamaasta? Tee 
haaveestasi totta. Reilu 1 ha:n 
tontilla, v. 1988 rakennettu talo 
(n. 50 m2) etsii uutta omistajaa 
Hetekylässä Viinikoskella. P. 
0400 299 026.

Erittäin siisti, hyväkunt., ruos-
teeton, pun., tyttöjen Tunturi 
Shape-pyörä 24”, 7 vaihdetta, 
käsi- ja jalkajarrut. 150 €. P. 
040 530 2193 klo 15 jälkeen.

Volkswagen Transporter T4, 
2,5 thi, vm -99, varaosina. P. 
040 755 8216.

Ostetaan leikkimökki. Kaikki 
huomioidaan. Soittele: p. 0400 
584 184.
 

Solifer XTR50 skootteri. Rek. 
2009. Aj. 1390 km. Kulkee lain 
määräämän maksimin mu-
kaan. Aikuisten kesämopona 
ollut. Ei hyydy ylämäkeen, 500 
€, P. 040 732 3475. 

Siisti punainen skootteri Baoti-
an BTM, vm.-07, taloudellinen 
ja hajuton 4-tahtimoottori. Vas-
ta uusittu kaasutin, sytytyspuo-
la/johto,  CDI-sytytysyksikkö, il-
mansuodatin sekä huolto tehty. 
Kuitit mukaan. Hp.290 € 
P. 0400 186 169.

Mikko Alatalo pitää
kansanmusiikkia esillä

Mikko Alatalo jakamassa nimikirjoituksia esiintyessään edellisen kerran Pudasjär-
ven markkinoilla.

Kansantaiteilija Mikko Ala-
talo saapuu esiintymään 
markkinoille lauantaina 8.7. 
ja sunnuntaina hän on mu-
kana siirtolaisjuhlaseminaa-
rissa Hirsikampuksella. Ha-
nurilla säestäjäksi saapuu 
Jammi Humalamäki. 

Ensimmäisessä setissä 
kello 12.30 Alatalo laulaa en-
tisiä siirtomaa-Suomen lau-
luja; Kiiminkijoki, Pohjoisen 
laulu, Yhdentoista virran 
maa ja Mikko Niskasen elo-
kuvasta tuttu Ajolähtö. 

Toisessa setissä kello 14 
Alatalo laulattaa yleisöä; tee-
mana on ”Kun minä kotoani 

läksin”. 
-Erityisesti haluan laulaa 

heille, jotka muuttaneet pois 
ja ovat tulleet nyt markki-
noille. Idea tähän lähtee Paa-
vo Kähkölän kirjoittamas-
ta kirjasta Siirtomaa-Suomi. 
Siinä verrataan Pohjois-Suo-
mea siirtomaahan, joista vie-
dään etelään raaka-aineet, 
jopa vesivoima ja myös ih-
miset. Tämä oli minulla in-
noituksena, kun tein aikoi-
naan vuosina -78-82 kolmen 
levyn trilogian Siirtomaa-
Suomen lauluista (mukana 
40 laulua). Nämä laulut ovat 
jääneet syvälle Suomen kan-

san sieluun ja erityisen suo-
sittuja nämä laulut ovat ol-
leet ruotsinsuomalaisten 
keskuudessa. Siksi laulut 
ovat myös mukana Pudas-
järven siirtolaisuusviikonlo-
pussa. Näissä lauluissa soi 
kotiseudun kaiho, elämän 
virta, kuin Iijoessa, kertoi 
Alatalo. 

Hän kertoi, että eloku-
vaohjaaja Mika Ronkainen 
on käyttänyt 11-virran maa-
ta -elokuvassaan Laulu Ko-
ti-ikävästä. Pääroolissa on 
isännän kanssa elokuvassa 
näytellyt, siirtolaisjuhlassa 
esiintyvä Kai Latvalehto

Kansanedustajana 
vuodesta 2003
Kansanedustajaksi lähte-
misestään Alatalo muisteli, 
kuinka -90 luvulla Suomen 
maatalous oli vaikeuksissa. 

-Järjestin TV2:teen näky-
neen Elävä maaseutu -kon-
sertin, jossa esiintyi Suomen 
huippuartisteja. Tampereel-
la Pirkkahalliin tuli viljeli-
jöitä, kuljetusalan- ja ruo-
ka-alan työntekijöitä 8000 
henkeä, kauimmaiset Taival-
koskelta. Siellä ihmiset eväs-
tivät, että sinun pitää lähteä 
Eduskuntaan ja nyt olen ol-
lut 14 vuotta päätöksenteos-
sa vuodesta 2003 lähtien. 

Olen Eduskunnassa pu-
hunut siitä, mistä olen lau-
lanut eli Suomen maakun-
tien puolesta kehäkolmosen 
pohjoisen puolelta. Senkin 
vuoksi lämmittää mieltä tul-
la laulamaan näistä asioista 
entiselle kotiseudulle.

Pudasjärven markkinat 
ovat ennestään tuttu paik-
ka, sillä Alatalo oli markki-
naesiintyjänä vuonna 2009. 

-Pudasjärvi on tuttua seu-
tua, sillä Iso-Syötteellä ve-
din Känkkäränkkä –hiih-
tokoulua reilut 25 vuotta 
sitten. Myös poikani on toi-
minut siellä hiihdonopetta-
jana, Alatalo kertoi suhtees-
taan Pudasjärveen.  HT

Kirppis
ti-ke 4.-5.7. klo 11-17

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Iltatapahtumat ja huvit

Kesän tanssikausi lämpenee
 Heinäkuu aloitetaan Sarapirtillä 
tanssien. Lauantaina siellä soit-
taa Trio Pohjolan yö. Tanssit al-
kavat kello 21.

Live-musiikkia on mahdollis-
ta kuulla myös Finnhits-kiertu-
eella, jossa Markku Kemppainen 
ja Marko Väyrynen laulattavat 
sekä säestävät kitaroin suoma-

laisia pop-, rock- ja iskemämu-
siikkikappaleita.

Perjantai-iltana miehet soit-
tavat Puhoksen Möykkälässä ja 
lauantaina päivällä Siuruan työ-
väentalolla.  Lisää yhteislauluta-
pahtumia on luvassa heinäkuun 
aikana eri puolilla Pudasjärveä.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy 0400 244 195

SARAKYLÄ-PUDASJÄRVI
KUTSUJOUKKOLIIKENNE TILAUKSET

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa!

Jumalanpalvelus su 2.7. klo 13.
Jumalanpalvelu su 9.7. klo 13.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 8.7. Trio Salama

os. Sarakyläntie 4661
la 1.7. klo 21-01

TRIO
POHJOLAN YÖ

VATTUMARKKINAT 
 la-su 19.-20.8.2017  

SARAKYLÄN KOULULLA
Sarakyläntie 5426

Molempina päivinä kuivalihavelliä, makkaraa, 
kahvia ja torikauppiaiden pöydistä paljon ostettavaa.

Tervetuloa vattumarkkinoille!
Sarakylän alueen kyläseura

Ohjelmasta ilmoitamme lähempänä tapahtumaa

Koskenhovilla su 2.7.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 9.7.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

SUPERBINGO

Illan aikana pelataan 2 pelivihkoa, molemmissa 
päävoittona 250€, palloraja 54. 1-osainen irtolehti 

kaupan päälle. Kahvitarjoilu

Entisten Vaarankyläläisten ja nykyisten

SYÖTEKYLÄLÄISTEN TAPAAMINEN
la 1.7.2017 klo 10. alkaen Syötteen kylätalolla.
Syötteen kyläyhdistys järjestää kahvit , lätyt ja 

makkarat tutun hinnaston mukaisesti.
Tervetuloa!

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.
Lentopalloleiri Livon koululla pe-su 30.6.-2.7. Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Finnhits-kiertue pe 30.6. klo 20. Poppia, rokkia ja iskelmiä 60-90 -luvuilta! Mark-
ku Kemppainen ja Marko Väyrynen laulattavat ja säestävät kitaroin. Möykkälä, Näl-
jängäntie 1391.
Kansallinen Syöte-Suunnistus la-su 1.-2.7., Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 
246.
Finnhits-kiertue la 1.7. klo 12. Poppia, rokkia ja iskelmiä 60-90 -luvuilta! Markku 
Kemppainen ja Marko Väyrynen laulattavat ja säestävät kitaroin. Siuruan työväen-
talo, Siuruantie 2941.
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.
Cooperin testi ma 3.7. klo 20-21. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Jalkapallon TU16 avoin PM-turnaus ti 4.7. klo 14. Maaottelut Norja- Hollanti 
klo 14 ja Islanti – Ruotsi klo 18.30. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Markkinaviikon Match Show ti 4.7. klo 17.30-20. Match Show on leikkimieli-
nen koiranäyttely, johon ovat tervetulleita kaikki Kennelliiton sääntöjen mukaan 
rokotetut koirat rotuun tai roduttomuuteen katsomatta. Ota mukaan koirasi ro-
kotustodistus! Ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen, arvostelu alkaa klo 18.30. Pudas-
järven tori, Puistotie 2.

lauantaina 22.7.2017 klo 14.00 
Korpisen Kylätalolla 

(Turpeisenvaarantie 1150)
Ohjelmassa

frisbeegolf-radan avajaiset, musiikkia,
Suomi 100-valokuvanäyttelyn esittely ja pihapelejä.
Tapahtumien lomassa voi nauttia grillimakkaroista 

ja lettukahveista (käteismaksu). 
Liiterin ja frisbeegolf-radan rakennustalkoot jatkuvat. 

Keskiviikkoisin alkaen klo 16.00 ja lauantaisin klo 8.00.

KESÄJUHLA

Lisäksi pyöritämme  
BINGOA 

Korpisen Kylätalolla
heinäkuussa sunnuntaisin

su 9.7. klo 14, su 16.7. klo 14 
su 23.7. klo 14, su 30.7. klo 14
Palkintoina kahvia ja ostokortteja.

TERVETULOA 
JOUKOLLA MUKAAN! 

Korpisen Kyläseuran

Yhteistyössä

KAIKILLE AVOIN 
TOIMINTAPÄIVÄ JA KUTSUTURNAUS

SUOJALINNALLA TO 6.7. klo 13-15 
Erilaisia liikunnallisia toimintapisteitä 

kaikenikäisille. Klo 15 alkaen ennakkoluuloja 
rikkova palloiluturnaus. 

Tapahtuma on ilmainen. Kentällä kioski!

Pudasjärvi ry
Tarjoamme jäsenillemme kesälle 2017 seuraavaa:

Ilmaisen käynnin valintasi mukaan 
Jyrkkäkosken tansseihin (ei koske Venetsialaisia). 

Esitä jäsenkortti. 
TAI vaihtoehtoisesti

Ilmaisen käynnin kesäteatteri esitykseen Ryyspoksi 
(esitykset 7.-9.7)

Lipun näytelmään voit noutaa kaupungintalon infosta. 

Kaavateiden perusparannussuunnitel-
mat nähtävillä
Lonikantien, Urheilutien ja Metsämiehentien perusparantami-
sen suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä ajalla 29.6.-14.7.2017 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti kaupungin-
talolla asiakaspalvelupisteessä sekä kaupungin nettisivuilla www.
pudasjarvi.fi.

Muistutukset suunnitelmaehdotuksiin tulee toimittaa nähtävänä 
oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki/Tekni-
set palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse osoittee-
seen kirjaamo@pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvi 28.6.2017 
Pudasjärven kaupunki, tekniset ja ympäristöpalvelut

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kaupungintalon remontissa heinäkuussa
Pudasjärven kaupungintalon remontin vuoksi pääsisäänkäynti 
ei ole käytössä 3.7 – 4.8.2017. Sisäänkäynti kaupungintaloon 
tapahtuu paikoitusalueelta katsottuna rakennuksen keskim-
mäisestä ovesta. 

Asiakaspalvelu on väliaikaisesti em. oven läheisyydessä. 
Ilmoitustaulu on virka-aikana nähtävillä toimivan sisäänkäyn-
nin välittömässä läheisyydessä. Viralliset ilmoitukset näkyvät 
kaupungin nettisivuilla www.pudasjarvi.fi.

Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pe 30.6. Puhos Möykkälä 20.00
La 1.7.  Siuruan työväentalo 12.00
Pe 7.7.  Sarakylän Kesäkahvila (ent. K-kauppa) 18.00
Ke 12.7.  Pintamon kyläseuran talo 20.00
To 13.7.  Kurenalan tori 11.00
Su 16.7.  Paukkerin kylätalo 12.00
Pe 21.7. Livo koulu 17.00
La 22.7. Hetekylä Hetepirtti 12.00
Su 23.7.  Kuren kylätalo 19.00

FINNHITS-KIERTUEPoppia, rokkia ja iskelmiä 
60-90-luvuilta

Markku Kemppainen ja 
Marko Väyrynen

LAULATTAVAT sekä 
SÄESTÄVÄT 

kitaroin

”Saavat nämä laulut muutkin kuin meidät aivan villintymään! 
Finnhits-kiertue, Pudasjärvi 
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Pohjantähti-Games yu-kilpailut Suojalinnan kentällä

Tuloksissa pudasjärveläisten 
sijoitukset: 

M 5000 m 5) Jorma Puurunen 21.08,35
M Moukari 2) Jyrki Mäkelä 53,92. 
N 100 m pyörätuolikelaus 1) Sini Paukkeri 20,76. 
N 5000 m 3) Henna Vanhanen 20.07,25.
P11 60 m 8) Jaakko Parkkila 11,09. 
P11 1000 m 6) Jaakko Parkkila 4.12,67.
P11 Keihäs 6) Jaakko Parkkila 18,84. 
T13 60 m 9) Essi Parkkila 9,55
T13 1000 m 5) Essi Parkkila 4.04,87. 
T13 Kuula 4) Essi Parkkila 8,11
T13 Keihäs 4) Johanna Salmela 20,17, 5) Essi Parkkila 19,40. 
P13 60 m 2) Mirko Valkola 9,05, 3) Niilo Talala 9,18.
P13 1000 m) Ville-Veikko Salmela 3.37,53.
P13 Pituus 1) Niilo Talala 4,15, 3) Mirko Valkola 3,88.
P13 Keihäs 2) Ville-Veikko Salmela 28,37

Suojalinnan Urheilukentällä 
nähtiin juhannusviikolla tor-
stai-iltana 22.6. kansallisen 
tason yleisurheilijoita piirin 
GP – osakilpailussa – Poh-
jantähti – Gamesissa. Kisan 
kovin tulos nähtiin miesten 
keihäässä, jossa Veitsiluo-
don Kisaveikkojen Jani Kiis-
kilä heitti lähelle ennätys-
tään 77,72, mutta vielä ei 
rikkoontunut tavoitteena ol-
lut 80 metrin raja. 

Nopealla juoksuradalla 
nähtiin hyviä tuloksia. Nais-
ten sadalla metrillä juok-
si 23 sprintterien parhaan 
ajan Annika Haverinen Ka-
jaanista 12,36. Naisten 5000 
metrillä Etelä-Afrikan Stella 
Marais kellotti 16.57,16, Jaa-
na Niemelä Oulusta juok-
si N45 Suomen ennätyksen 
17.24,26. Kisaan etukäteen 
lupautunut Annemari Kie-
kara (Sandell) oli joutunut 
peruuttamaan tulonsa lää-
kärin määräyksestä.

Ruotsista oli useita osal-
listujia muun muassa nais-
ten pikamatkoilla, pituudes-
sa ja moukarissa. 

Kisat alkoivat 100 metrin 
pyörätuolikelauksella, jossa 
oli mukana uudella pyöräl-
lään pudasjärveläinen Sini 

Paukkeri. Samalta viivalta 
starttasi kalajokelainen Tuo-
mo Himanka, joka on mies-
ten sarjassa 4-5 parhaan ke-
laajan joukossa Suomessa. 
Pudasjärveläisiä urheilijoita 
oli mukana vain muutamis-
sa lajeissa. Essi Parkkila ura-
koi neljä lajia ja Jaakko Park-
kila kolme lajia. 

Kisat avasi kaupungin-
valtuuston puheenjohta-
ja Mari Kälkäjä kiitellen pu-
dasjärveläistä aktiivista 
talkoohenkeä monien urhei-
lukisojen järjestelyissä. Kau-
pungin toimia urheilun edis-
tämiseksi Kälkäjä mainitsi 
muun muassa äskettäin uu-
sin Suojalinnan kentän, val-
mistumassa olevan tekonur-
mikentän, uudet välineet 
skeittiparkkiin ja suunnitel-
mat monitoimihallin/jäähal-
lin rakentamiseksi edistyvät 
hyvää vauhtia. 

Kilpailijoita oli mukana 
noin 150 ja yleisöä useita sa-
toja. Ilma oli vaihteleva, vä-
lillä hieman satoikin. Talvi-
vaatteisiin pukeutumalla ei 
kylmä yllättänyt. Kilpailijoi-
ta ja yleisöä palveli urheilu-
seuran kahvi- ja grillikioski.

 
Heimo Turunen

Pudasjärven Urheilijoiden Sini Paukkeri kilpaili 100 m 
kelauksessa uudella tuolilla. Vierellä Suomen kelaaji-
en viiden parhaan joukkoon kuuluva Tuomo Himanka 
Kalajoelta. 

Kuuluttajana toimi piirin kuuluttajakouluttaja Eero Hie-
tapelto, joka kertoi menevänsä kisojen jälkeen Kipi-
nästä syntyisin olevan vaimonsa Päivin kanssa Syöt-
teellä olevalle mökille. 

Kisojen avauksen suoritti tuore kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä.

Pojat 13 v 60 m palkintokorokkeella vasemmalta hope-
aa Mirko Valkola PuU, kultaa Jaakko Honka Liminka ja 
pronssia Niilo Talala PuU. 

Maalituomarit ja ajanottajat seurasivat tarkasti jokais-
ta maaliintuloa.

Katsojia oli useita satoja. 

Naisten 5000 m juoksussa voittaja Stella Marais Ete-
lä-Afrikasta, toinen Jaana Niemelä (juoksi N45 5000 m 
Suomen ennätyksen) ja Henna Vanhanen PuU. 

Kisojen kovimmasta tuloksesta vastasi Veitsiluodon 
Kisaveikkojen Jani Kiiskilä, keihästä 77,72. 

Poikien 1000 metrillä Ville Veikko Salmela nro 49 PuU 
pokkasi pronssia. 
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

ALE ALKAA!

NAISTEN CAPREJA, 
PUSEROITA, NEULEITA YM.

-30% -50%

-50%

KESÄTARJOUS

”CROCKSIT”
AIKUISTEN

4,90
LASTEN

4,00

ERÄ KESÄ-

KENKIÄ

SPINNERI
TARJOUS 4,00

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

MARKKINAVIIKON TARJOUKSET

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

LB 146
PUDAS-KONEEN  PERINTEINEN 

MARKKINA-
HUUTOKAUPPA

MYYDÄÄN UUTTA JA KÄYTETTYÄ TAVARAA
esim.

pienkoneita, ruohonleikkureita, 
moottorisahoja,  raivaussahoja, polkypyöriä 

ym. ym.

Huutokauppaa johtaa
meklari Alpo Turpeinen.

Tervetuloa!

179€

KEVYTSAAPPAAT
● kotimaiset
● kevyet
● kestävät

65€

pe 7.7. klo 13.00
tutulla paikalla

(varastolla postin takana)

STIGA DINO B
● Stiga RS 100
● teräsrunko
● sivulleheittävä
● leikkuuleveys 45 cm
● kuulalaakeroidu pyörät

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

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17, 

kesälauantaisin
9-13

225€
STIGA MULTICLIP 47 S BLUE
● kuten Multiclip 47 Blue, 
   mutta itsevetävänä

VIKING MB 2 R
● Briggs&Stratton 450 E moottori
● leikkuuleveys 46 cm
● Teräsrunko
● Kaksoiskuulalaakeroidut pyörät

289€
STIGA TORNADO 2098
● GGP WM 7250 moottori
● 414 cm3//7,1 kW
● vaihteet 5+1
● leikkuuleveys 98 cm
● leikkuumenetelmä sivulle 
   heittävä/multiclip
● leikkuulaitteen pesuliittimet
● pyörät edessä 15”, takana 18”
● mukana vakiona 
   akkulaturi ja puskuri

STIGA MULTICLIP 47 BLUE
● Stiga 100 OHV moottori
● multiclip leikkuumenetelmä
● sivulleheittävä
● leikkuuleveys 45 cm

269€

1499€

ALPINA 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€STIHL FS 50 CE
● ErgoStart kevyt käynnistys
● teho 0,8 kW
● paino 4,6 kg
● markkinoiden helpoin siimanlisäys
● lisävarusteena saatavana polycut 

teräleikkuri ja olkaremmi

269€
STIHL FSA 45
AKKUTRIMMERI
● 18V/2,0 Ah
● Paino 2,3 kg
● käyttöaika n. 20 min.
● muoviset terälaput 149€

HUSQVARNA PIEN-
KONEPOLTTOAINE
● 2-tahtikoneisiin
● rajoitettu erä 15€

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä klo 9.00-20.00

Niemitalo

JoKa päivä Hyvää ruoKaa
aamupala klo 9.00-11.00
Lounas klo 11.00-16.00

Meiltä myös pihvit ja hampurilaiset. 
Keittiö auki joka päivä klo 10.00-18.00.

MuKaNa
MarKKiNoiLLa
ruokaa, kahvia, lättyjä ja virvokkeita

Jäätelökioski 
avoinna 

joka päivä 
klo 10-18.

Pingviini 
tekee kesän!

-  1 pallo pingviini banaani-kinuski
-  1 pallo pingviini mango-meloni
-  Kinuskikastiketta
-  Kermavaahtoa
-  Karamelliströsseleitä

-jäätelöannos

Tervetuloa!

TROPIIKIN TUULAHDUS

KESÄN HERKUT 
JÄÄTELÖKIOSKISTA

4,-


