
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI -lehti nro 27 2.7.2014 ilmestyy PUDASJÄRVEN MARKKINAT lehtenä yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry:n kanssa

Pudasjärven markkinat pe-la 4.-5.7.2014

Aune Ekdahl

Marko Rautio

Pirkko Mattila

ILMAINEN PÄÄSY! TERVETULOA!
Markkinapäivinä pudasjärveläisissä yrityksissä monenlaisia markkinatarjouksia - kannattaa poiketa!

PÄÄPALKINTONA 
TIMPAN KURKIHIRREN HIRSINEN KESÄKEITTIÖ
MUUT PALKINNOT: LAHJAKORTTEJA PUDASJÄRVELÄISIIN LIIKKEISIIN
Arpojen myyntiliikkeet: Aarrearkku, Tuuritupa, Kesport Pudasjärvi, K-supermarket,  Vaatepuoti Hertta, 
Pudasjärven Optiikka, Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen,  Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Pihlaja, 
Pudasjärven Kirjakauppa, AH-Telepiste, Jukolan Pirtti, TauonPaikka.
Arpoja myytävänä myös markkinoilla.

YRITTÄJIEN MARKKINA-ARVAT MYYNNISSÄ

PERJANTAI 4.7.
Klo 9.00 Markkinatori avataan, juontajana Aune Ekdahl
Klo 10.00 Markkinoiden avaus Marko Rautio Pudasjärven Yrittäjien pj 
Klo 11.00 Kaupungin tervehdys Vesa Riekki, 
 kaupunginhallituksen puheenjohtaja         
 Musiikkia tanssiorkesteri Ässät         
Klo 12.00 Markkinapuhe Jari-Pekka Koponen, 
 Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja
Klo 12.30,  14.30, 15.30 , 16.30 Musiikkia Ässät 
Klo 18.00      UUTTA! PUdAsJäRvEN MARkkINoIdEN  
 JATkoIlTA AlkAA (mahdollisuus myyntikojujen aukioloon)

Klo 18.30     konsertti,  Jenni Jaakkola & orkesteri 
 (lavalle nousee myös Tv:stä tuttu Yllätysvieras)
 
lAUANTAI 5.7.
Klo 8.00  Markkinatori avataan
Klo 8.30 Pudasjärven pelimannit esittävät sota-ajan lauluja
Klo 9.00 Kenttäkuulutuksia, juontaja Aune Ekdahl
Klo 9.15 Lasten ja Nuorten Jippii! teatteriesitys, 
 johtaa Kaarina Nevanperä
Klo 10.00 Markkinapuhe Pirkko Mattila, kansanedustaja
Klo 10.30 Timo Pesiö hanurimusiikkia
Klo 11.00  Puhe Lauri Mikkonen, 
 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, puheenjohtaja 
Klo 12.00 Pudasjärven merkkihenkilön 2014 julkistaminen ja
 merkkihenkilön puhe
Klo 13.00 Pasi Pelle ja lasten musiikkihetki
Klo 14.15 Musiikkia Kati Poijula, markkinaorkesteri, 
 Kati Poijulan levyn julkistaminen
Klo 15.00 Hirsisen kesäkeittiön arvonta, muut arvonnat
Klo 16.00 Markkinat päättyvät

MUITA TAPAHTUMIA:

Vesa Riekki

Jari-Pekka Koponen

Timo Pesiö

Lauri Mikkonen

Ässät

Jenni Jaakkola
Kati Poijula

Pasi 
pelle

Pe 4.7. klo 19 ja la 5.7. klo 15 Pudasjärven näyttämön esitykset 
”lommo Mersussa” Koskenhovi 

Pe 4.7. klo 21 Markkinatanssit Jyrkkäkoski, 
Tanssiorkesteri Channel Four.

la 5.7. klo 21 Heinärock Jyrkkäkoski, 
Zenith Reunion ja Tiskikone

33.33.

Pe 4.7. klo 13.00 Markkinahuutokauppa 
markkinatorin vierressä Expert Pudas-Koneen varastolla.

PUDASJÄRVENPUDASJÄRVEN
MARKKINATMARKKINAT
Pudasjärven Yrittäjät ry:n julkaisu 2014
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Toimittaja (harjoittelija) 
Petri Turunen
040 418 8979
tervastulilla@gmail.com

Messu su 6.7. kello 10 kir-
kossa, Juha Kukkurainen, 
Juha Rauhala, Jukka Jaak-
kola . Kirkkotaksi seu-
rakuntakodilta klo 9.30, 
kyydin omavastuu 5 € edes-
takainen matka.
Messu su 6.7. kello 12 Sa-
rakylän kappelissa, Pekka 
Kainua, Jaakko Jurmu.
Seurat: Pekka Puurusen 
muistoseurat su 6.7. kello 
18.00 Sivulassa, Konttilan-
tie 864, Juha Kukkurainen.
Tulossa: radiojumalanpal-
velus Pudasjärven kirkossa 
su 13.7. kello 10, kirkkovie-

raita pyydetään saapumaan 
ajoissa radioinnin takia.
Kirkko avoinna ja esitteli-
jä paikalla 23.6.-1.8. ma-pe 
kello 11-17.
Kesäkahvila ke 2.7. klo 12-
14 kanttorilassa. Tervetuloa 
kahvikupposen ääreen po-
risemaan, tapaamaan tuttu-
ja ja tutustumaan uusiin ih-
misiin.
Kuorot: Vox Margarita ke 
9.7. klo 18 kirkossa
Kotona asuvien ikäihmis-
ten leiripäivä torstaina 
10.7.2014 kello 10.00–15.00 
Hilturannassa.  Omavas-

tuu leiripäivästä on 10 eu-
roa, hintaan sisältyy ruoka, 
kahvit ja käsillä tekemisen 
materiaali. Leirille tullaan 
omin kyydein. Ilmoittautu-
minen ja erityisruokavaliot 
7.7.2014 mennessä kirkko-
herranvirastoon puh. (08) 
882 3100.
Nuotioillat: diakonia- ja 
nuorisotyö järjestää hei-
nä-elokuussa nuotioiltoja. 
Nuotioiltoja pidetään seu-
raavasti: vk 30 (ma-to), vk 
31 (ma-to), vk 32 (ma-to) ja 
vk 33 (ma-to). Nuotioiltoja 
voi varata omalle kyläkul-

malleen kirkkoherranvi-
rastosta (08) 882 3100.
Rauhanyhdistykset: Ke-
säseurat Sarakylän kap-
pelissa la 5.7. klo 19 ja su 
6.7. klo 19  (Simo Kinnu-
nen, Jukka Lehto). Seu-
rat Kurenalan rauhanyh-
distyksellä su 6.7. kello 17 
(Seppo Leppänen, Jukka 
Jaakkola). 
Haudattu: Senja Maria 
Rättilä   89 v, Pekka Juha-
ni Illikainen  65 v.

Valmistuneita:
Jaana Birgit Valkola 
on valmistunut 16.6. 

Lapin yliopistosta 
kasvatustieteen 

maisteriksi.

Vesi on virrannut taas Iijo-
essa sitten viime kokoontu-
misen. On mukava nähdä 
ja kuulla miten koski kohi-
see Koskenhovin kohdalla. 
Vielä mukavampaa on näh-
dä pirinrantalaisia, teitä, joi-
den juuret ovat jokitörmäs-
sä. Ja kuulla, mitä kuuluu.

Entisen mallin mukaan 
matkustamme taas jokivar-
ren kahta puolta. Mennään-
kö nyt ylävirtaan? Se edel-
lyttää sauvomisen taitoa. 
Sehän on taitolaji kuten ui-
minenkin. Kun uitonmiehet 
sauvoivat kolmen miehen 
voimalla suurta venettään, 
sitä kelpasi katsella.

Muistellaanko nyt uit-
toaikoja ja kouluaikoja? Pi-
rinrannan kouluhan toimi 
aluksi vuokratiloissa. Olin 
kuunteluoppilaana Pirin 
pirtissä ja kolme luokkaa 
kävin Kaarteessa, neljän-

Pirinranta kutsuu
nen Välitalossa, viidennen 
ja kuudennen uudessa ul-
jaassa koulussa, joka avasi 
ovensa vuonna 1956. Meil-
lä oli pätevät opettajat, Au-
kusti Liehu ja Elsa Parkkila. 
Jaksaakohan Elsa tulla Kos-
kenhoville? Olisi mieluisaa 
tavata.

Monen pirinrantalaisen 
alkuperäisistä asuinpaikois-
ta on jäljellä rauniot. Mutta 
uusia mökkejä on kohonnut 
vaikkapa Lotvon paikalle 
ja Ollilan kankaalle. Kaikki 
entiset ja uudet mökkiläiset 
ja asukkaat ovat toki terve-
tulleita tapaamiseen lauan-
taina 26. heinäkuuta.

Muistaakohan Sieppa-
Erkki, mistä tulee talonnimi 
Sieppala? Onko Vilikkarin 
Eerolla uusia runoja?

Järjestelytoimikunnan puolesta
Erkki Piri

Pirinrannan uuden koulun oppilaat riehakkaalla hiihtoretkellä Viinamäessä, Iijoen 
törmällä, laskiaisena 1957. Opettaja Aukusti Liehu oli innokas hiihdättäjä ja hän vei 
lapset aina suksille, kun se vain oli mahdollista. Viinamäen törmä oli jyrkkä ja vil-
leimmät pojat taisivat hurauttaa alas mistä vain.

Sinä et päässyt suviseuroihin
Suviseurojen kuuntelumahdollisuus on muuttunut 
radikaalisti sitten Pudasjärven 1972 päivien. Vuoden 
1998 seuroja saattoi jo kuunnella radiosta aika laa-
jalla alueella. Nyt netin välityksellä Pyhäjoen seurat 
menivät livenä maapallon toiselle puolelle. Monet sa-
novat, että oikeastaan kotona kuuntelee ja kuulee pa-
remmin kuin seurapaikalla. Tunnen ystäviä, jotka istu-
vat ja kuuntelevat, pitävät kahvi- ja ruokatauot ja taas 
kuuntelevat.

Muistan niitä ystäviä, jotka eivät voi koskaan tulla 
fyysisesti tällaisiin isoihin seuroihin. Monen elämänpii-
ri on sairaalan huone ja vuode, jossa täytyy maata lii-
kuntakyvyttömänä. On monia allergioita, jotka estä-
vät seurakentälle tulon. On ihmisiä, jotka ahdistuvat 
suuressa ihmismassassa. Silloin on parempi jäädä pois 
suviseuroista.

Suviseuroista pois jäänyt voi tuntea itsensä vajaak-
si ja ulosmitatuksi kun seuroista ja seurajärjestelyistä 
puhutaan niin paljon. Kaikissa niissä suviseurajärjes-
telyissä, joissa olen saanut olla mukana, on korostet-
tu, että organisaatio ei ole itsetarkoitus. Suviseuro-

jen tarkoituksena ei ole olla SRK:n voimannäyte eikä 
mahtailua herättävä nuorisofestarikaan. Suviseurojen 
tarkoitus on sama mikä pienempienkin seurojen: pi-
tää esillä Jumalan valtakunnan sanomaa, evankeliumia 
Kristuksesta. Tämän sanoman tavoite on aina sama: 
etsiä Jumalan rauhaa kaipaavia ihmisiä ja lohduttaa ja 
rohkaista kaidan tien kilvoittelijoita.

Suviseuroissa käyminen ei ole autuuden ehto. Au-
tuus on nimittäin tullut osaksemme armosta: ”yksin 
armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen ansion täh-
den.” Armo kuuluu ja riittää sinulle, joka ikävöit pääs-
tä Jumalan kansan juhlille. Armo kuuluu sinulle, joka 
et ole koskaan käynytkään suviseuroissa. Muista, että 
kerran alkavat suviseurat, joista sinun ei tarvitse jää-
dä pois.

Viime keskiviikkona 26.6. Kalevassa oli artikke-
li pastori Kai Sadinmaan radikaalikirjasta ”10 käs-
kyä kirkolle.” Sadinmaa muistaa suviseurojakin.  Eero 
Marttinen kirjoittaa ja lainaa Sadinmaata: ”Entäpä sit-
ten lestadiolaisten suviseurat. Torniossa syntynyt Sa-
dinmaa puhunee omasta kokemuksesta, kun sanoo:` 

Tunnelma on kuin keskitysleirillä. Alistuneet lampaat 
jonottavat polttouuneihin. Piikkilankoja ei tarvita. Ne 
ovat ihmisten sisällä, kohdusta saakka sinne istutettu. 
”Arbeit macht frei” on korvattu sanoilla ”totuus te-
kee teidät vapaiksi.” 

Sain eräiden suviseurojen radiopuheeni jälkeen 
puhelinsoiton. Soittaja kertoi itkien: ”Kun kuuntelin 
suviseuroja tuli ikävä lapsuuden uskoa, jossa olin kau-
an sitten. Ikävöin sitä rauhaa ja vapautta ja iloa, joka 
välittyi puheestasi.”

Uskon, että Yppärin seuroissa kuului sanoma, joka 
katkoo kaikki sisäiset piikkilangat 
ja päästää vapaaksi keskitysleiristä, 
johon ihminen on joutunut omien 
syntiensä vuoksi.

Erkki Piri
Rovasti

Kesätöissä Pudasjärvi-lehdessä
17-vuotias Timo Siuruainen 
on kesätöissä Pudasjärvi-leh-
dessä kahden viikon ajan. 
Timo kysyi töitä lehden pää-
toimittajalta aiemmin jo ke-
väällä ja työpaikka järjestyi 
käytännössä 4H-kerhon kaut-
ta. Timo kertoi harrastaneen-
sa valokuvausta ja kirjoitta-

mista jo aikaisemminkin, joten 
hän odottaa tulevia työtehtä-
viä mielenkiinnolla.

-Opiskelen tällä hetkel-
lä media-assistentiksi Ylivies-
kassa, jossa asun lukuvuo-
den ajan. Nykyiset opinnot 
kestävät vielä kaksi vuotta. 
Tulevaisuudessa haluaisin 

työskennellä media-alalla esi-
merkiksi äänityön parissa.

-Vapaa-ajalla harrastan 
muun muassa musiikkia ja 
verkkokoodausta. Olen synty-
nyt Pudasjärvellä ja asun kes-
kustassa. Perheeseen kuulu-
vat vanhemmat, kuusi veljeä 
ja neljä siskoa, kertoi Timo. PK
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JOKA KOTIIN
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  PUDASJÄRVEN 

MARKKINAT pe-la 4.-5.7.

Elohopeakerholaisten 
kesäpäivä 
   
ke 16.7.2014 
   
Hilturannan 
leirikeskuksessa  
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 9.7.2014 mennessä 
Pudasjärven Osuuspankkiin numeroon 010 257 1906. 
Tarjoamme maksuttoman linja-autokuljetuksen pankin 
pihalta klo 10.00 ja paluun takaisin n. klo 14.15. 
 
Ohjelmassa leppoisaa yhdessäoloa, musiikkia, 
maittavaa ruokaa ja tietoa ajankohtaisista pankki- ja 
vakuutusasioista. 
 
 
Tervetuloa! 

Palvelemme: Arkisin klo 9-18. Lauantaisin klo 9-14

Nyt kodin lääkekaappi kuntoon!

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärvi, Puh. (08) 821 185

snögg 
lääkekaappi

Tarjous on voimassa 2.-5.7.2014

(lukollinen, metallinen, 
ovi tyylikkäästi

maitolasia) 
koko 30x40x12cm

45€
(norm. 50,63)

Mitä lääkekaapissa pitäisi olla? Olemme tehneet mallin 
lääkekaapin sisällöstä, tule ja tutustu!

Markkina-

tarjouksena 

Tuo vanhentuneet lääkkeet 
apteekkiin, toimitamme ne 

edelleen hävitettäväksi.

Mitä tuliaisiksi 

kesävierailulle? 

Apteekista saat monenlaista 

kesäkivaa mökkireissulle 

mukaan!

Ota maitohappobakteerit jokapäiväiseksi tavaksi, 
myös matkalle mukaan ja lääkekuurien yhteydessä.

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

P. (08) 822 001, 040 524 2545
Avoinna: ma–pe 9.00–17.00

SitraattiMangesium
Lihaskramppeja? Suonenvetoja? Vältä 
magnesiumpuutoksen oireet, kuten 
väsymys, uupumus ja lihasheikkous.
Sitraattimangesium

Saatko tarpeeksi
MANGNESIUMIA kesällä?

yli -30%

120 TABL.

9,90
(ovh. 14,50) 79,20 e/KG

AarreArkun

POIKIEN PÄIVÄ TYTTÖJEN PÄIVÄ

LOISTAVA LAUANTAI

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

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

KESÄVARASTON 
LOPPUUNMYYNTI

-50%

kEsäTEksTIILEJä
sAndAALEJA
VAPAA-AJAn kEnkIä
LEnkkIkEnkIä
RULLALUIsTImET

POLkUPYÖRäT
UIsTImET
kELAT
VAVAT
VERkOT

Ovh.

ALE

-30%
Ovh.

ALE

ALE

ALE

ALE

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

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA-PE 9-18 

LA 10-16
SU 12 - 17

MUSTAHERUKAT
35,- /5kpl

NÄYTTÄVÄT 
JÄTTIAMPPELIT 20,-
VÄHÄN PIENEMMÄT 10,-
RIIPPUKUKAT 5,-  20,-/5kpl
(Ilman amppelia)

PETUNIAT 10,- /10kpl
  15,- /20kpl 
LOBELIA, TULILATVA, 
LULU, KORISTETUPAKKA, 
LEIJONANKITA 12,- /10kpl

MONIVUOTISET KUKAT 
JA KORISTEPENSAAT
OTA 5 MAKSA 4!! 
esim. kukkivat liljat 
3,- kpl tai 12,- kpl   

HUOM! UPEAT nostalgia-, 
jalo-, ja ryhmäruusut!!

Lisää tarjouksia netissä ja facebookissa!

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

KeSäale jatKuu -20-50%

lauKut, Korut, huivit, 
SaNdaalit -20%

ale teliNe 10€/kpl 

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

KESÄN TARJOUKSET

SUBLIME RADIANCE-
ihonpuhdistushoito

JALKAHOITO JA
VARPAANKYNSIEN GEELAUS

SOKEROINNIT ALK.

VOIMASSA 1.6.-31.8.2014

40€40€
60€60€
25€25€

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

kAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit 
alkaa ma 4.8.2014 klo 17

Tervetuloa!

Vähintään 4 m. (ei koske pagunetteja) 

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17, 
auki myös launtaisin 
sopimuksen mukaan 

Ompelupalvelu

KAIKKI lOPUT VERhOKAN-
KAAT PUOlEEN hINTAAN! 

MARKKINATRJOUS ke-la 

Kaikki naisten vaatteet pe-la -30%

SUURENMOINEN
1000 min, 1000 viestiä ja 21 mbps 4G netti

19,90 €/kk (norm. 24,90 €/kk)

HUIPPU
rajattomasti puhetta ja 

viestejä sekä 50 mbps 4G netti
24,90 €/kk (norm. 29,90 €/kk)

Tarjous voimassa 5.8.2014 saakka.
Etu voimassa 24 kk!

Toritie 2
(08) 824 120
Huolto 040 503 1444

AH-TELEPISTE

Markkinaväki, 
tule päivittämään liittymäsi 

Soneran kesäiseen 
TARJOUSHINTAAN!
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Markkina-arpajaisten 
pääpalkintona monitoiminen kesäkeittiö
Pudasjärven Markkinoilla ar-
votaan Pudasjärven Yrittä-
jäyhdistyksen viiden euron 
hintaisen markkina-arvan os-
taneiden kesken Timpan Kur-
kihirren hirrestä valmistettu 
kesäkeittiö. 5500 euron arvoi-
nen pääpalkinnon arvonta ta-
pahtuu lauantaina 5.7. kello 15.

Timpan Kurkihirren Timo 
Vähäkuopus kertoi, että kesä-
keittiö on valmistettu neljän 
tuuman hirrestä ja sen tekemi-
seen meni kahdelta mieheltä 
aikaa noin viisi päivää.

-Vajaan 12 neliön kokoi-
nen rakennelma on moni-
käyttöinen ja se on erikoisesti 
varusteltu. Etuterassilla on lä-
pinäkyvä valokate, jonka voi 
kääntää vaikka sadesuojaksi ja 
käyttää terassia silloin esimer-

Timpan kurkihirren hirrestä valmistettu kesäkeittiö on 
monikäyttöinen etuterassin käännettävän valokatteen 
ansiosta. Rakennelma on helppo kuljettaa mökin tai ta-
lon pihaan kuorma-autolla ja alla olevien jalaksien an-
siosta keittiötä voi siirtää kätevästi myös vetämällä.

kiksi grillaukseen sekä ruo-
an valmistukseen, jolloin ke-
säkeittiön sisätilat vapautuvat 
vaikka majoituskäyttöön itsel-
le tai kesävieraille. Alas kään-
nettynä valokate toimii myös 
terassin suojana esimerkiksi 
talvella. Kesäkeittiön koon an-
siosta se on helppo kuljettaa 
kuorma-autolla mökin tai ta-
lon pihaan ja rakennuksen alla 
olevien jalaksien ansiosta keit-
tiötä voi siirtää kätevästi myös 
vetämällä. Olen kehittelemäs-
sä tästä prototyypistä myös 
piha-/ulkosaunamallia, joka 
on lämmitystä vaille valmis 
ensimmäiseen kylpemiseen, 
kertoi Vähäkuopus. Kesäkeit-
tiöön voi käydä ennakkoon tu-
tustumassa Pudasjärven toril-
la.

Markkinat 33. kerran
Pudasjärven Markkinat jär-
jestetään jo 33. kerran. Mark-
kinat ovat Pudasjärven 
suurin vuosittainen yleisö-
tapahtuma. Jälleen kerran 
on saatu torin myyntipaikat 
täyteen ja tulijoita olisi ol-
lut enemmänkin. Yrittäjien 
markkina-arpajaisten pää-
palkintona on paikallisen 
Timpan Kurkihirren tekemä 
hieno hirsinen kesäkeittiö. 
Viiden euron hintaisia arpo-
ja on myynnissä paikallisissa 
liikkeissä ja myös Yrittäjien 
myyntipisteessä markkinoil-
la, joiden aikaan on myös 
hyvä käydä ostoksilla pai-
kallisissa liikkeissä. Niistä 
löytyy monenlaisia kesätar-

jouksia.
Tapahtumaan on saa-

tu jälleen myös erinomaisia 
vieraita ja esiintyjiä. Uutena 
tänä vuonna järjestetään yh-
teistyökumppaneiden avus-
tuksella koko kansan ilmais-
konsertti, jonka esiintyjä on 
Pudasjärvellä juuret omaava 
nuori laulajatähti Jenni Jaak-
kola orkestereineen.

Pudasjärvellä on kuluva-
na kesänä tekemisen meinin-
kiä. Kaupungintalon lähei-
syyteen on valmistumassa 
vanhusten palvelutalo, uut-
ta hirsikoulukampusta on 
aloitettu rakentamaan Kuu-
samontien varteen ja Kairan-
kuitu verkon rakentaminen 

on saatu hyvään vauhtiin. 
Nämä kaikki ovat miljoonien 
eurojen hankkeita ja tuovat 
elinvoimaa kaupunkiimme. 
Hankkeet vaikuttavat myön-
teisesti paikalliseen työlli-
syyteen ja asukkaat kenties 
uskaltavat myös tehdä in-
vestointeja koteihinsa tai eh-
käpä uskalletaan rakentaa 
kokonaan uusia kotejakin. 
Paikkakunnalla on käynnis-
sä myös useita omakotityö-
maita ja syksyllä käynnistyy 
uusia rivitalokohteita. 

Kaupunkimme johtoon 
tulee elokuussa uusi kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen ja kehitysjohtajana on 
aloittanut Jorma Pietiläinen. 

Uskon että kaupungin 
ja yrittäjien yhteistyö 
sujuu uusien henkilöi-
den kanssa yhtä suju-
vasti kuin aikaisemmin-
kin. Ollaan jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa 
keskenämme. Toivotan 
molemmat tervetulleek-
si kaupunkiimme!

Toivotan kaikki 
tervetulleeksi 

markkinoille ja 
oikein mukavaa kesää!

Marko Rautio
Pudasjärven 
Yrittäjien 
puheenjohtaja

Markkinapuhuja Koponen:
Tulevaisuus 
on tehtävä!

suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus 
onnittelee Jari-Pekka koposta toissa vuonna Oulus-
sa pidetyssä liittokokouksessa suomen Yrittäjien va-
rapuheenjohtajavalinnan johdosta. Ensi syksynä Tam-
pereella pidettävässä vuosikokouksessa koponen on 
ehdolla suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi.

Suomen Yrittäjien varapu-
heenjohtaja Jari-Pekka Ko-
ponen Hankasalmelta on 
perjantaina 4.7. markkina-
puhujana. Koponen on me-
nestynyt Neste liikenne-
asemayrittäjä. Yötä päivää 
palvelevia Jari-Pekka -yri-
tyksiä hän omistaa 5-tien 
varrella Joroisissa sekä Han-
kasalmella ja Hartolassa. 
Menestyksen lisäksi Kopo-
nen kertoo kokeneensa myös 
vaikeat vuodet 1990-luvun 
puolivälissä. Suomi oli vä-
hän aikaisemmin devalvoi-
nut kahteen otteeseen. Ul-
komaista lainaa ottaneen 
yrityksen velat kasvoivat 
niin, että edessä olisi voi-
nut olla konkurssi. Koko elä-
mäntyö oli vaarassa.

-Silloin tarvittiin todel-
la paljon Taivaan Isän apua, 
henkilökohtaisessa uskossa 
oleva yrittäjä sanoo jälkeen-
päin. 

-Kristityllä yrittäjällä on 
suuri lohtu siitä, että aivan 
kaikki ei ole omien voimien 
varassa. Voi pyytää vielä toi-

senlaista apua.
Koponen pohtii, että vai-

keinta nykyisessä talousla-
massa on henkinen pysähty-
neisyys. 

-Kun nollakasvua on jat-
kunut jo kolmisen vuotta, ei 
enää nähdä suuntaa eteen-
päin. 

Koponen näkee kuiten-
kin jo merkkejä talouden va-
rovaisesta elpymisestä. Sitä 
on nähtävissä muun muas-
sa puuteollisuuden ja saho-
jen puolella. 

-Työt eivät Suomessa to-
siaankaan ole loppuneet. 
Vaikkapa korjausrakentami-
sen puolella on rajattomasti 
tekemätöntä työtä.

Jari-Pekka Koponen ha-
luaa rohkaista Pudasjärven 
markkinaväkeä katsomaan 
tulevaisuuteen ja muistut-
taa, että suomalaiset ovat 
aina osanneet toimia parhai-
ten silloin kun haasteet ovat 
suurimmat. Silloin meiltä 
löytyy myös yhteistyöhalua. 

Tulevaisuus on tehtävä! 

Pudas-Koneen 
perinteinen markkinahuutokauppa

Pudas-koneen perinteinen markkinahuutokauppa on järjestetty jo noin 30 vuoden 
ajan ja siellä huutokaupan kohteena on sekä käytettyä että myös uutta tavaraa.

Pudasjärven Markkinoilla 
on tiedossa mielenkiintoinen 
kauppatapahtuma, kun per-
jantaina alkaen klo 13 pide-
tään Pudas-Koneen perintei-
nen markkinahuutokauppa. 
Juha Talala ja Kyösti Hök-
kä muistelivat, että huuto-
kauppa on järjestetty jo noin 
30 vuoden ajan. Kyösti Hök-
kä kertoi, että huutokaupan 
kohteena on sekä käytettyä 
että myös uutta tavaraa.

-Myynnissä on esimer-
kiksi aikuisten ja lasten sekä 
uusia että käytettyjä polku-
pyöriä, moottori- ja raivaus-
sahoja, trimmereitä sekä 
puutarhatraktoreita ja run-
saasti ruohonleikkureita. Ja 
sokerina pohjalla on tuttuun 
tapaan myös suosittuja yl-
läripusseja. Uusien tuottei-
den osalta huudettavana on 
myös metsurin varusteita. 

Kaikilla tavaroilla on yhden 
euron pohjahinta. Meklari-
na toimii tuttu ja turvallinen 

Alpo Turpeinen, jonka oh-
jauksessa menneinä vuosi-
na huutokauppa on kestänyt 

noin 2 ½ tuntia, tiesi Hökkä 
kertoa.
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Ässät viihdyttää markkinoilla ja Sarakylässä

Lare, Pekka ja Eki toivotta-
vatkin kaikki tervetulleek-
si sarakylän tansseihin 
ja markkinoille kuuntele-
maan ja tanssimaankin 
esiintymislavan edustalla!

Oululainen kolmen miehen 
Ässät orkesteri viihdyttää 
soittamisella ja laulamisel-
la perjantaina markkinoilla 
sekä lauantai-iltana Saraky-
län tansseissa. 

Ässät on tullut vuodesta 
1978 lähtien tunnetuksi mo-
nipuolista musiikkia esittä-
väksi yhtyeeksi.

Äänitteitä orkesteri on 
julkaissut jo kahdeksan pit-
käsoittoa, kaksi kokoelmaa 
ja lukuisia singlejä.

Esimerkkeinä, Punaken-
käinen tyttö, Salattu rakka-
us, Ihanuuteni, eli niin sa-
nottu ”Lurjuslaulu”, jota on 
kuunneltu youtubessa jo yli 
miljoona kertaa. 

Heinäkuun aikana ilmes-
tyy kokoelmalevy, joka on 
koottu 14:sta vanhemmasta 
äänitteestä ja kuudesta uu-
simmasta, jossa on mukana 
myös kaksi aikaisemmin jul-
kaisematonta.

Tämän päivän Ässät ryh-

Yksi Pudasjärven markki-
noiden odotetuista esiinty-
jistä on oman paikkakunnan 
tyttö Kati Poijula. Hänen ke-
hittymisensä esiintyjänä ja 
laulajana sai uutta potkua 
muutama vuosi sitten Ka-
tin aloittaessa määrätietoi-
sen itsensä kehittämisen. Jo 
keväällä suoritettu kurssi-
tutkinto ja siihen liittynyt 
konsertti osoittivat työnteon 
kannattaneen. 

Kurssitutkinto oli ensim-
mäinen laulussa pop/jazz-
suuntautuneissa opinnoissa 
Pudasjärvellä. Markkinoi-
den yhteydessä tapahtuu 

Markkinoilla julkaistaan 
Kati Poijulan ensimmäinen cd-levy

kati Poijulan markkinoilla 
julkaistavan uuden cd:n, 
my dreams, suurimman 
osan kappaleista on teh-
nyt pudasjärveläisen 80- 
ja 90-luvun kulttibändin 
keulahahmo Tanna.

seuraava askel, oman äänit-
teen julkaiseminen. Ääni-
te on sikäli kiinnostava, että 
siinä suurimman osan kap-
paleista on tehnyt pudasjär-
veläisen 80- ja 90-luvun kult-
tibändin keulahahmo Tanna. 

Yhtye oli aikoinaan hyvin 
suosittu esiintyjä ja sai suo-
sionsa myötä tehdä lukuisia 
äänitteitä. Vaikka Kati on-
kin syntynyt samoihin aikoi-
hin, kuin Tanna-yhtye niitti 
mainetta musiikkirintamal-
la, ovat kappaleet vieläkin 
tuoreen kuuluisia. Tämän 
päivän musiikillisilla ele-
menteillä höystettynä, niil-

le voi povata varsin hyvää 
menestystä. Katin uudella 
cd:llä My Dreams on myös 
kaksi hänen omaa sävellys-
tään. Luvassa on siis varsin 
mielenkiintoinen kooste niin 
nostalgisesti Tannan mu-
siikista pitäville, kuin Kati 
uran kehittymistä seuraavil-
le. Oman tutuksi tulleen ko-
koonpanon, Lasse Aaltonen 
kitara, Timo Kukkonen bas-
so, Timo Vuorma rummut ja 
Reijo Kossi koskettimien, on 
mahdollista että lavalla näh-
dään muitakin pudasjärve-
läislähtöisiä musiikin am-
mattilaisia.

Syötteen alueen 
majoitusvälitys

Ohjelmapalvelut

Puh. 040 777 1800, 
040 708 6704 
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo

www.isosyotteenmatkailu.fi

PUDASJÄRVEN 
TORILLA

PE 4.7.2014 klo 18.30

Jenni Jaakkola 
& orkesteri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Kirjoittanut ja ohjannut Henna Laitinen

EsITYksET 
kOskEnHOVILLA

koskenhovinkuja, 
93100 Pudasjärvi

Tervetuloa! 
Tiedustelut puh. 0400 198 385

Pudasjärven näyttämö • Pudasjärven kansalaisopisto

ESITYKSET:
Ensi-ilta 
Pe 4.7. klo 19
La 5.7. klo 15
Su 6.7. klo 15
Ke 9.7. klo 19
Pe 11.7. klo 19
La 12.7. klo 15
Su 13.7. klo 15
Liput: lapset 8 €, aikuiset 10 €

mää vie eteenpäin bändin al-
kuperäinen jäsen Lare Siltala 
rummut ja laulu.

Kosketinsoittimien, hai-
tarinsoiton ja myös laulun 
hoitelee Pekka Peltola Kala-
joelta. Tämän vuoden alus-
ta ryhmään tuli mukaan Eki 
Anttila Oulaisista, joka lau-
laa ja soittaa basson lisäk-
si myös viulua, joka tuokin 
uutta ilmettä Ässien moni-
puoliseen musiikkitarjon-
taan.

Markkinatansseissa esiintyy Channel Four
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa markkinatansseis-
sa perjantaina 4.7. esiin-
tyy tanssiorkesteri Channel 
Four. Channel Four on edus-
tanut suomalaisten tans-
siorkestereiden eliittiä jo 
vuodesta 1985 lähtien. Mu-
siikki on kuljettanut orkes-

teria keikkamatkoilla Nuor-
gamista Hankoon, Suomesta 
Ruotsiin, Välimeren rannoil-
le ja muihin turistikohteisiin 
ympäri maailmaa. Channel 
Four on tehnyt kuusi pitkä-
soittoa ja useita pienempiä 
julkaisuja. Kokoonpanos-
sa on Jorma Kyrö kosketti-

met, hanuri ja laulu, Heikki 
Karjalainen rummut ja laulu, 
Joksi Reijonen basso ja laulu 
ja Petri Hämäläinen kitara ja 
laulu. Musiikillinen linja on 
säilynyt koko orkesterin his-
torian ajan rehellistä tanssi-
musiikkia ja tuoreita iskel-
miä. 

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat:  
ke 2.7. ke 16.7. ja ke 23.7. 

HUOM! nyt myös iltapäiväaikoja! 

Poikkeavia aukioloaikoja:
vk 27 ke 2.7. klo 9-17 to-pe 3.-4.7. suljettu

vk 28 ma-pe 7.7.-11.7. suljettu 

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

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa
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Pudasjärven yrittäjillä on 
ollut alkuvuonna vilkas-
ta toimintaa. Yrittäjien aa-
mukahveja on pidetty usei-
ta kertoja, kevätkokous 
kokoontui Syötteellä, kau-
pungin kanssa on pidet-
ty tiivistä yhteistyötä muun 
muassa kaupunginjohtajan 
kutsumissa kahvitilaisuuk-
sissa, yrittäjien ja yritysten 
merkkipäiviä ja yritysten 
avajaisia on muistettu onnit-
telukäynneillä. Senioriyrittä-
jätoiminta aloitettiin uutena. 
Avaustilanteessa huhtikuus-
sa oli vierailijana Pohjois-
Pohjanmaan Senioriyrittä-
jien puheenjohtaja Tauno 
Bräysy Tyrnävältä. 

Yrittäjät muisti stipen-

Pudasjärven yrittäjillä vilkasta toimintaa

deillä ammattiopiston kevät-
juhlassa matkailualan Diana 
Krotenkoa, yläasteen kevät-
juhlassa Joona Pähtilää 9F ja 
Riina Tamolaa 9A sekä luki-
on kevätjuhlassa ylioppilas 
Henna Ollilaa. 

Markkinat ovat vuoden 
päätapahtuma ja myös paik-
kakunnan suurin vuosittai-
nen tapahtuma. Tämän vuo-
den markkinoille saapuu 
vierailijaksi Suomen Yrittä-
jien varapuheenjohtaja Jari-
Pekka Koponen Hankasal-
melta. Hän on myös ehdolla 
tulevana syksynä Suomen 
Yrittäjien puheenjohtajak-
si. Markkinavastaava Aune 
Ekdahl on saanut myytyä tä-
näkin vuonna torin täyteen 

senioriyr i t tä jätoimin-
ta aloitettiin tänä kevää-
nä uutena. Toimintaa 
kävi esittelemässä huh-
tikuussa Tauno Bräy-
sy (keskellä) Tyrnävältä. 
Tarkoituksena on, että yri-
tystoiminnasta luopumi-
sen jälkeen voi edelleen 
toimia yrittäjäyhdistyk-
sessä ja senioriyrittäjät 
järjestää myös omaa toi-
mintaa. 

Pudasjärven Yrittäjät on muistanut kukkasin yrittäjien 
ja yritysten merkkipäiviä sekä yritysten avajaisia. Hel-
mikuussa muistettiin uutta jäsentä, apteekkari Terttu 
Puurusta hänen aloittaessaan Pudasjärven apteekka-
rina. myös apteekin toiminnasta luopunut Anja salmi-
nen oli pitkään Pudasjärven Yrittäjien jäsen. 

Osuuspankilla kokoonnuttiin yrittäjien yhteiseen kahvitilaisuuteen helmikuun vii-
meisen päivän pakkasaamuna. Yritysrahoituspäällikkö Elias Rask (kolmas oikealta) 
esitteli pankin uusia palveluja yrittäjille. 

kaupunginjohtaja kaarina daavittila tarjosi toukokuussa yrittäjien aamukahvit. Hän 
muisteli monia yrittäjien kanssa vietettyjä yhteisiä tilaisuuksia ja tilanteita kaupun-
ginjohtajan virkaa hoitaessaan. 
–Yhteisesti on pyritty edistämään paikkakunnan elinvoimaisuutta, hän totesi.

Yrittäjien kevätkokous pidettiin syötteen Eräpalveluilla maaliskuun lopulla. Toi-
mintakertomusta hyväksyttäessä todettiin menneenä vuonna olleen monipuolista 
ja vilkasta toimintaa. kokouksen puheenjohtajana toimi Jari keskiaho ja syötteen 
Eräpalveluiden yrittäjät Johanna ja Janne määttä esittelivät yrityksensä toimintaa. 
Lopuksi oli maittava eräruokailu, yhteistä seurustelemista ja saunomista savusau-
nassa.

kaupungin edustajien ja Yrittäjien aamukahveille kokoonnuttiin helmikuussa kau-
pungintalolle. kaupunginjohtajan estyneenä ollessa emäntänä toimi palvelusuun-
nittelija Ritva kinnula (toinen vasemmalta) ja vierailijana oli syötteen yhteismarkki-
noinnin toiminnanjohtaja Rauno kurtti (kolmas vas.). 

markkinamyyjiä. Markkina-
arpajaisissa on päävoittona 
paikallisen yrityksen Tim-
pan Kurkihirren valmistama 
hirsinen kesäkeittiö, jonka 
arpoja on ollut jo myytävänä 
kesäkuun ajan paikallisissa 
yrityksissä ja myynti jatkuu 
markkinoilla.

Jäsenkehitys on ollut hie-
man aleneva. Vuoden alussa 
oli 135 jäsentä, nyt 130. On 
tullut uusia jäseniä, mutta 
entisiä on poistunut monis-
ta eri syistä. 

Pudasjärven Yrittäjien hallitus 2014
Marko Rautio  
puheenjohtaja 
050 501 9090
marko@rautioky.fi

Aki Niemitalo  
varapuheenjohtaja
040 820 8575
aki@niemitalonjuustola.fi

Jaana Mourujärvi sihteeri
0400 375 557
jaana.mourujarvi@hotmail.com

Aune Ekdahl
040 571 9237
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com

Pudasjärven Yrittäjien hallitus yhteiskuvassa tammikuun kokouksen yhteydessä: 
Eturivi: Teija sarajärvi, Jaana mourujärvi, marko Rautio, Pirjo Haapala. Takana: 
matti Puolakanaho, Heimo Turunen, katja Järvenpää, Pekka kaijala, Aune Ekdahl. 
Timo Vähäkuopus ja Aki niemitalo. 

Pirjo Haapala
0400 998 372
pirjo@proup.fi

Katja Järvenpää
0400 886 158
vaatepuotihertta@gmail.com

Pekka Kaijala
0400 268 765 
pekka.kaijala@gmail.com

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

Matti Puolakanaho
040 960 3058
matti@vaylanhelmi.fi

Teija Sarajärvi
040 777 1800
teija.sarajarvi@hotmail.com

Heimo Turunen
0400 385 281
heimo.turunen@vkkmedia.fi
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Lukuisille pudasjärveläisil-
le tutut markkinamyyjät, ou-
lunsalolainen kalastaja Timo 
Hirvonen ja hänen vaimonsa 
Laura ovat valmistautuneet 
hyvissä ajoin Pudasjärven 
Markkinoiden mukavaan 
kesätapahtumaan. Hirvoset 
ovat tunnettuja monipuoli-
sista kalatuotteistaan. Timo 
Hirvonen kertoi, että he ovat 
kiertäneet myymässä kala-
tuotteitaan välillä Tampere 
ja Kemijärvi jo nelisenkym-
mentä vuotta.

-Pudasjärven Markkinoil-
la olemme käyneet arviolta 
jo kolmenkymmen vuoden 
ajan. Tämä tapahtuma on 
hyvä kauppapaikka meille, 
koska kalatuotteemme mais-
tuvat tunnetusti pudasjärve-

Pudasjärven Markkinoilla lähiruokatuotteena kalaherkkuja
läisille.

- Suosittuja tuotteitamme 
ovat muun muassa paiste-
tut kalapihvit, savustettu sii-
ka ja ahven sekä erilaiset ka-
lamarinadit, joita löytyy 17 
eri sorttia. Esimerkiksi si-
pulisilakka ja etikkaliemeen 
säilötty savumuikku kuu-
luu monen markkinakävi-
jän ostoslistaan. Valmiista 
ruoka-annoksista kestosuo-
sikkeihin kuuluu friteera-
tut muikut. Valmistamme 
kalatuotteemme itse pyy-
detyistä kaloista Oulunsa-
lon Varjakassa sijaitsevassa 
elintarvikelaitoksessamme. 
Pudasjärven näkökulmas-
ta tuotteitamme voidaan 
hyvällä syyllä pitää myös 
lähiruokatuotteina. Kalas-

taja Timo Hirvosen mark-
kinamyyjän taidoista on 
osaltaan myös osoituksena 
hänen saavutuksensa Kuo-
piossa pidettävissä Mark-
kinamyyjien Helppoheikki-
SM-kisoissa, joissa hän on 
sijoittunut toiseksi kolmena 
vuotena peräkkäin.

Pudasjärveläisille tuttu-
jen markkinamyyjien, ou-

lunsalolaisen kalastaja 
Timo Hirvosen mukaan 

suosittuja myyntituotteita 
ovat muun muassa pais-

tetut kalapihvit, savustet-
tu siika ja ahven sekä eri-
laiset kalamarinadit, joita 

löytyy 17 eri sorttia.

Kauan ei ehdi jutustella Vaa-
tepuoti Hertan yrittäjän Kat-
ja Järvenpään kanssa, kun si-
sään pyörähtää asiakkaita 
yksi toisensa perään. Hertta 
on reilun vuoden Pudasjär-
ven keskustassa Toritie 2:ssa 
toiminut naisten vaateliike. 
Katjan asiakaspalvelussa nä-

Päivä Hertassa, yö hillassa
kyy ja kuuluu iloisuus, koke-
mus ja asiantuntemus. Vaat-
teiden oikeat koot löytyvät 
harjaantuneella silmällä no-
peasti asiakkaiden sovitet-
tavaksi. Osa asiakkaista käy 
vain katselemassa vaatetar-
jontaa ja mahdollisia tarjouk-
sia, palatakseen mahdollises-

ti myöhemmin. 
-Kaikki ovat tervetullei-

ta puotiin, näillä vaatteilla ei 
ole ikärajoitusta, iloitsee Kat-
ja asiakkailta saamastaan po-
sitiivisesta huomiosta liiket-
tään kohtaan.   

Kyselyjä asiakkailta on 
tullut pukeutumiseen liitty-

vän valikoiman laajentami-
sesta esimerkiksi kenkiin  ja 
miesten vaatteisiin. Toistai-
seksi Järvenpää haluaa kes-
kittyä  naisten vaatevalikoi-
maan.  Uusien tuoteryhmien 
ottaminen vaatii lisää niin ti-
laa kuin henkilökuntaakin. 
Miesten farkkuja voidaan 
toimittaa tilaustuotteina ja 
herroille on myynnissä bok-
sereita ja aluspaitoja.

  Nykyisiin tiloihinsa Kat-
ja sanoo olevansa tyytyväi-
nen. Saihan hän järjestettyä 
myymäläänsä myös hyvät 
vaatteiden sovitustilat. Liik-
keen tilat toimivat myös 
naisteniltojen kokoontumis-
paikkana. Tiloissa ovat ko-
koustaneet niin Martat, Hi-
limat, Keskustanaiset kuin 
Lions ladytkin, kertoo Jär-
venpää.

Yksi Katja Järvenpään 
vaatteiden hankinnassa 
käyttämistä kanavista ovat 
nelipäiväiset muotiviikonlo-
put Helsingissä. Tulevan elo-
kuun messuilla esitellään jo 
seuraavan kevään ja kesän 
mallistoa. ”Viimeistä huu-

katja Järvenpää huhti-
kuussa 1-vuotissynttä-
reillä sylissään Pudasjär-
ven Yrittäjien luovuttama 
onnittelukukka. 

Vaatepuoti Hertan naisten asusteet on valikoitu niin hinnaltaan kuin tyyliltään sopi-
vaksi asiakaskunnan toiveita noudattaen.

toa” olevia malleja Katja ei 
messuilta etsi, vaan tuotteita, 
jotka sopivat niin hinnaltaan 
kuin tyyliltään hänen asia-
kaskuntansa toiveisiin. Mes-
suilla hän tapaa muita saman 
alan yrittäjiä ja vaatevalmis-
tajien edustajia. Muotimes-
sujen koluamisen vaatteiden 
hankintaa varten Katja hy-
mähtää olevan paljon ran-
kempaa puuhaa kuin vaat-
teiden edelleen myymisen.

Entäpä kesäloma? ”Todel-
lakin pidän ja nautin työstä-
ni, joten olen aina lomalla. 
Irtiottoja pitää tietenkin jos-
kus ottaa. Luonnossa liikku-
minen ja marjastus ovat mie-
lekkäimpiä harrastuksia sekä 
hyvää asiakaspalvelutyön 
vastapainoa”. Katja nauraa 
viettävänsä hilla-aikaan yöt 
suolla ja päivät työmaalla. 

Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
jäseneksi Katja kertoo liitty-
neensä viime joulukuussa. 
Uutena hallituksen jäsene-
nä hän sanoo osallistuneensa 
kokouksiin aktiivisesti. Her-
tassa on myynnissä myös 
yrittäjien markkina-arpoja, 

joita hän aikoo myydä myös 
torilla, mikäli saa puotiinsa 
tuuraajan.

VATTUMARKKINAT 
la-su 16.-17.8.2014 

SARAKYLÄN KOULULLA
Sarakyläntie 5426

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

Tervetuloa vattumarkkinoille!
sarakylän alueen kyläseura

Ohjelmasta ilmoitamme lähempänä tapahtumaa

Seurakunta
elämässä

www.pudasjarvenseurakunta.fi

KIDSingistä kaikille tuttu 
Jenni Jaakkola esiintyy bän-
deineen Pudasjärven mark-
kinoiden jatkoilla perjan-
tai-iltana kaikille avoimessa 
konsertissa. Jenni kertoo tu-
levansa todella hyvillä mie-
lin Pudasjärven markkinoil-

Jenni Jaakkola Pudasjärven markkinoilla
le esiintymään bändinsä 
kanssa ja odottavansa paljon 
monenikäisiä ihmisiä seu-
raamaan hänen keikkaansa. 
Mukana on myös yllätysvie-
ras.

–Kesä on mennyt hy-
vin lomaillessa ja kesän ko-

hokohtia tähän mennessä 
on ollut ehdottomasti rippi-
koulu ja konfirmaatio 15.6. 
sekä tämä tuleva Pudasjär-
ven Markkinoiden keikka. 
Loppukesän aion ottaa ren-
nosti, käydä Helsingissä isän 
luona ja täällä Pudasjärvellä 

isovanhempien sekä suku-
laisten luona ja keikkailla sil-
loin tällöin, kertoi Jenni ke-
sän kuulumisistaan.

Viime vuosina markki-
nat ovat perjantaina päätty-
neet jo kuudelta, mutta tänä 
vuonna Jennin tullessa esiin-

tymään, markkinat saavat 
jatkoa pari tuntia. Pudasjär-
ven markkinoilla on perin-
teisesti torimyyjiä, arvon-
taa ja musiikkia sekä yleistä 
markkinatoimintaa. 

PUUTA
kAIkkEEn
RAkEnTAmIsEEn

Avoinna lauantaisin 

Heinäkuun ajan!
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Kyselimme muutamalta 
yrittäjältä, mistä potkua yrit-
täjänä jaksamiseen.

Omassa tilitoimistossaan 
työskentelevä Aila Repola 
kertoo harrastavansa liikun-
taa säännöllisesti oman ter-
veyden ylläpitämiseksi.

-Aikuisiällä aloitin liikun-
nan 1980-luvun puolivälissä 
Pudasjärven Urheilijoiden 
äiti-lapsi-liikuntaryhmäs-
sä. Nykyisin liikunta on mi-
nulle välttämätöntä selkä-
vaivojeni vuoksi. Selkä on 
leikattu jo yhden kerran ja 
toistakin leikkausta on eh-
dotettu jo kauan sitten, mut-
ta kun vaihtoehdoksi tarjot-
tiin fysioterapeutin laatimaa 
kuntoutusohjelmaa, valitsin 
sen ja vältin leikkauksen. Se 

Säännöllisestä kuntoilusta apua yrittäjänä jaksamiseen
on jo tiedossa, että ilman lii-
kuntaa nykyiset selkävaivat 
pahentuisivat ja jonkin ajan 
kuluttua en pystyisi enää te-
kemään nykyistä työtäni.

-Olen huomannut, että 
istumatyön vuoksi minulle 
tärkeiden liikuntaharrastus-
ten tulee vaikuttaa erityises-
ti selkä-, hartia ja niska-alu-
eisiin. Näihin saan hyvää 
liikuntaa ja vielä ohjatus-
ti Koillismaan Kuntonevan 
niska-hartia- ja selkäliikun-
taryhmässä. Kesällä olen 
mukana myös ohjatussa 
puistojumpassa, kahvakuu-
laryhmässä sekä Jyrkkäkos-
kella järjestettävillä yhteis-
lenkeillä, silloin kun ehdin 
mukaan. Kuntosali kuuluu 
myös ohjelmistoon.

-Talvisin käyn yhdes-
sä työntekijäni kanssa ohja-
tussa niska-hartia-selkäryh-
mässä ja lisäksi yksikseni 
ohjatussa hikijumpassa. Tal-
viliikuntaan kuuluu myös 
uimahallilla vesijumppa ja 
sään salliessa myös lenk-
keily. Jotta liikuntaa tulee 
harrastettua säännöllises-
ti ja tarpeellinen määrä, py-
rin varaamaan viikkokalen-
teriin sille tarvittavat ajat. 
Kannustimena monipuoli-
seen liikuntaan on tieto, että 
itseään on pakko hoitaa, jos 
haluaa pysyä työkykyisenä, 
totesi Repola.

Kuntoilu elämäntapa
Hautaus- ja Kukkapalvelu 
Räisäsen yrittäjä Matti Räi-
sänen on innokas juoksulii-
kunnan harrastaja. Räisänen 
kertoi heränneensä oman 
kunnon ylläpitämiseen 30 
vuotta sitten asuessaan 
Ruotsissa, jossa työkaverit 
olivat innokkaita lenkkeili-
jöitä.

-Juoksin alussa omak-
si ilokseni, kunnes harras-
tus muuttui juoksukilpailui-
hin osallistumisten myötä 
totisemmaksi. Kilpailuajois-
ta mieleeni on jäänyt, kun 
juoksin Ruotsissa 42 kilo-
metrin maratonjuoksun ai-
kaan 2.30,14. Muutettuani 
myöhemmin Suomeen juok-
sukilpailuihin tuli tauko ja 
harrastus laski kunnon yllä-

pitämisen tasolle.
-Minulle kuntoilu on elä-

mäntapa, joka antaa lisää 
sekä henkisiä että fyysisiä 
voimia. Juoksuharrastukses-
ta kehoon tulee tietynlainen 
tunne, jota jää kaipaamaan 
ja sen ansiosta juoksulenkil-
le tuleekin lähdettyä tämän 
tästä. Parhaimmillaan juok-
sulenkillä tulee käytyä 4-5 
kertaa viikossa ja normilen-
kin pituus on noin 12 kilo-
metriä. Jotta liikuntaa jaksaa 
harrastaa, täytyy päivittäin 
myös syödä oikein ja riittä-
västi.

-Arvelen, että osaltaan 
pitkän liikuntaharrasteura-
ni ansiosta perusterveyteni 
on kunnossa, ei ole veren-
painetta eikä tarvitse mitään 
lääkkeitä. Juoksulenkillä 
musiikki soi korvissa ja kilo-
metrit taittuvat mieli tyyty-
väisenä, totesi Räisänen.

Liikunnan ansiosta 
jaksaa paremmin
Pudasjärven Kesportin yrit-
täjäpariskunta Ahti Niva-
koski ja Jaana Mourujärvi 
harrastavat liikuntaa ympä-
ri vuoden ja kokevat mieles-
tänsä jaksavansa sen ansios-
ta kaikessa paremmin.

Nivakoski kertoi, että su-
lan maan aikana he lenkkei-
levät keskimäärin neljä ker-
taa viikossa lenkin kestäessä 
noin tunnin.

-Tälle kesälle on hankit-

Innokas juoksuliikunnan harrastaja matti Räisänen to-
tesi, että juokseminen on siinä mielessä mukava laji, 
että vauhdin saa valita mielensä mukaan. Jotta pai-
kat pysyvät kunnossa, perusvenytykset ovat tärkeitä, 
muistutti Räisänen.

tu maastopyörät tarpeel-
lisine suojavarusteineen ja 
niiden kanssa on tarkoitus 
liikkua kuntoilumielessä Sa-
rakylän ja Syötteen maas-
toissa. Lisäliikuntaa saamme 
myös marjastuksesta ja vä-
lillä myös metsätöistä sekä 
polttopuun teosta. Määräl-
lisesti eniten harrastamme 
liikuntaa talvella hiihtämäl-
lä. Hyvänä talvena on käy-
ty hiihtämässä melkein joka 
päivä esimerkiksi 10 kilo-

metrin lenkki. Hiihtokelin 
ja talven kestäessä pitkään, 
parhaimmillaan lokakuul-
ta huhtikuulle on talven ku-
luessa hiihtokilometrejä ker-
tynyt yhteensä jopa 2000. 
Viime vuotta lukuun otta-
matta olemme käyneet tut-
tujen kanssa pelaamassa 
myös sählyä. Sulkapalloa-
kin olemme joinakin talvina 
pelanneet Keskiahon yrittä-
jäpariskunnan, Jari ja Mirja 
Keskiahon kanssa.

Pudasjärven yrittäjäyhdis-
tys on saanut kuluvan vuo-
den puolella seitsemän uutta 
jäsentä. Nyt yhdistyksessä on 
kaikkiaan 131 jäsentä.
Hotelli Ravintola Kuren-
koski Avoin Yhtiön uusi 
yrittäjä on Ramazan Demir.
Kaivuu & Kuljetus Kouva 

Yrittäjäyhdistyksen uudet jäsenet
Ky tekee muiden muassa raken-
nuspaikan valmistelutöitä Sara-
järveltä käsin, yrittäjänään Eero 
Kouva.
Kukka- ja hoivapalvelu Na-
turalin palvelutarjonnassa on 
muun muassa klassista hierontaa, 
turvehoitoja ja kukkasidontapal-
veluita, yrittäjänä Maria Outila.

Metsäpesälä Oy toimii Pesä-
län veljesten voimin puunkor-
juun parissa.
Oulun Kone ja Terä Oy myy 
puuntyöstökoneita ja puualan 
teollisuuden liimoja, yrittäjänä 
Timo Ahonen. Yritys on Oulussa, 
mutta yrittäjä asuu Pudasjärvellä. 
Pudasjärven apteekin uusi 

apteekkari on Terttu Puurunen.
T:mi Koneurakointi Valko-
la on Timo Valkolan yritys, joka 
tekee rakennuspaikan valmiste-
lutöitä

Yrittäjäyhdistyksen jäsenek-
si liittymällä saat käyttöösi myös 
aluejärjestön ja keskusliiton tar-
joamat edut. Järjestönä vaiku-

Omassa tilitoimistossaan työskentelevä Aila Repo-
la kertoo harrastavansa liikuntaa säännöllisesti oman 
terveyden ylläpitämiseksi. kuvassa koillismaan kun-
tonevan kahvakuularyhmä Rajamaan rannassa, Repo-
lalla yllään punainen jumppatakki.

Oulussa sijaitsevan Oulun 
Kone ja Terä Oy puuntyös-
tökoneita ja puualan teol-
lisuuden liimoja myyvän 
yrityksen juuret sijoittuvat 
Pudasjärvelle. Yrittäjä Timo 
Ahosen lapsuudenkoti on 
Pudasjärven Levo-ojalla, 
jossa hän myös aloitteli ny-
kyistä työuraansa myyjänä 
Maurin markkinointi -puun-
työstökoneita myyväs-
sä yrityksessä -80 luvulla. 
Yrityksen lopetettua toimin-
tansa, Ahonen perusti alan 
toimijoihin luomiensa hyvi-
en suhteiden pohjalle Oulun 
Kone ja Terä Oy - yrityksen-
sä vuonna -91. Alkutaipa-
leella Ahosella oli vähem-
mistöosakkaana mukana 
Lahdessa toimivassa saman 
alan yrityksessä. Pian Aho-
nen osti yrityskumppaninsa 

Oulun Kone ja Terä Oy:n juuret Pudasjärvellä
osakkeet itselleen.

Oulun Kone ja Terä Oy:n 
yhteistyökumppaneita ovat 
tunnettuja puuntyöstökone-
merkkejä valmistavat yrityk-
set, muun muassa Keski-Eu-
roopassa sijaitsevat tehtaat. 
Esimerkkeinä mainittakoon 
Awutek Oy, Weining-Wa-
co ja Grecon-dimter. Yksi 
Ahosen edustamista tehtais-
ta on kotimainen Kiilto Oy, 
jonka puusepänteollisuuden 
liimat ovat Ahosella myyn-
nissä. Yritys onkin Ahosen 
mukaan yksi hänen tärkeim-
mistä kumppaneista. Edus-
tamiaan tuotteita Ahonen 
myy puusepänteollisuudel-
le. Asiakkaista Ahonen mai-
nitsee esimerkkeinä Konti-
otuote Oy:n, Pölkky Oy:n 
sekä Lappset group:in, joka 
on yksi maailman johtavista 

lasten leikkipaikkavälineval-
mistajista.

Timo Ahonen asuu Pu-
dasjärven Levo-ojan Ri-
tolammella. Hän kertoo 
olleensa pitkään Oulun Yrit-
täjien jäsen, mutta muutta-
neensa jäsenyyden Pudasjär-
ven yrittäjin alkuvuodesta. 
Yhdistyksen toimintaan hän 
ei ole vielä juuri ehtinyt kii-
reiltään osallistumaan. Kesä-
lomaa hän sanoo viettävänsä 
heinäkuussa, jolloin asiak-
kaatkin ovat myös lomalla. 
Tosin osa loma-ajasta menee 
yrityksen asioiden hoitami-
sessa. 

-Harrastuksiin ja vapaa-
muotoiseen ajanviettoon jää 
vielä ihan mukavasti aikaa, 
tuumailee Ahonen. 

Seinäjoen Tangomarkki-
nat on varma lomasuunni-

telmiin liittyvä käyntikohde. 
Sen lisäksi mitään tarkko-
ja suunnitelmia hän ei kerro 
laatineensa

Tanssin Ahonen lukee 
harrastuksekseen viime vuo-
den KurenTanssi-tapahtu-
masta sekä siihen liittyvis-
tä harjoituksista ja kursseista 
alkaen. 

-Tapahtumaan osallis-
tumisen myötä tanssiin tuli 
uutta mielenkiintoa syven-
tää taitojaan, hän aprikoi. 
Tanssitaidon Timo kertoo 
opetelleensa jo varhaisessa 
nuoruudessaan. Tansseissa 
kulkeminen alkoi siitä kun 
rippikoulun käytyäni sain 
vanhemmilta luvan, Aho-
nen muistelee. Äidin keho-
tus nuorukaiselle oli; ”opet-
tele poika tanssimaan”. 
Haitarinsoitto on kuulunut 

Timo Ahoselle auto on puhelimen ohella tärkeä työka-
lu. Vuoden mittaan tulee runsaasti ajokilometrejä.

Ahosen harrastuksiin jo lap-
suudesta. Ahonen on usein 
ollut mukana Pudasjärven 
kansalaisopiston haitarior-
kesterin esiintymisissä. Syk-

syisin aika kuluu myös met-
sästellen. Pienellä porukalla 
jahtaillaan joskus tosissaan 
hirviä, naurahtaa Ahonen.

tamme siihen, että yhteiskun-
ta ja sen päättäjät suhtautuvat 
kannustavasti ja tukien yrittä-
jyyteen. Jäsenenä saat rahanar-
voisia jäsenetuja muiden muas-
sa vakuutuksista, polttoaineista 
ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön 
neuvontapalvelu ja koulutukset 
tukevat yrittämisen haasteissa ja 

auttavat välttämään karikot jo 
ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi 
joukkoomme kaikki yrittäjät, 
oletpa ollut yrittäjänä pitem-
pään tai vasta ryhtynyt yrittä-
jäksi tai olet kiinnostunut se-
niorijäsenyydestä. Meitä on jo 
115 000 Suomessa.

Tervetuloa mukaan 

toimintaan!
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Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 sotkajärvi. P. (08) 833 144, 050 461 6543

Palvelemme
su-To 9.00-20.00
Pe-La 9.00-21.00

kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

Kouvan koneurakointiyrityksessä 
valmistellaan sukupolvenvaihdosta

Pudasjärveläinen koneura-
kointipalveluja tarjoava yrit-
täjä Eero Kouva on toiminut 
alalla jo vuodesta 1973 läh-
tien. Koneurakointitöitä on 
tehty alkujaan maatilan lii-
tännäiselinkeinona ja toi-
minta on aikojen kuluessa 
laajentunut alkuvaiheen kai-
vinkonetöistä monipuolisem-
maksi. Eero Kouva ehti itse 
toimia muutaman vuoden 
toiminimellä, kunnes viime 
talvena pojan, Juha Kouvan 
halutessa mukaan yrityk-
sen toimintaan yritysmuo-
to muutettiin kommandiitti-
yhtiöksi. Yrityksen uudeksi 
nimeksi tuli näin Kaivuu & 
Kuljetus Kouva Oy.

Nykyään yritys tarjo-
aa asiakkailleen monipuoli-
sesti koneurakointipalvelu-
ja Pudasjärven alueella sekä 
tarvittaessa myös muualle. 
Konekalustonaan yrityksellä 
löytyy kolme kuorma-auto ja 
kaksi traktoria. Kolmesta kai-
vonkoneesta yksi on pyörä-
alustalla ja kaksi tela-alustal-
la. Yrityksessä on vakituisesti 
töissä kaksi miestä ja kiirei-
simpinä aikoina kaksi mies-
tä lisää.

Eero kertoi, että kaivinko-
neurakointitöinä he voivat 
hoitaa kunnallistekniset kai-
vuut sekä maanrakennus- ja 
perustus- sekä pohjatyöt.

-Samoilla koneilla teem-
me myös ojituksia. Maan-
siirtotyöt voidaan hoitaa 
esimerkiksi kuorma-autol-
la. Traktoriurakointipalve-
luihin kuuluu tienhoito- ja 
auraustyöt sekä hiekoituk-
set ja lanaukset. Traktorilla 
tehtävien lavettikuljetusten 
osalta teemme esimerkiksi 

kaivonkoneiden siirtoja. Tu-
levaisuudessa yritykseen on 
tarkoitus hankkia myös pi-
tempiä kuljetusmatkoja var-
ten myös kuorma-autolavet-
ti.

-Tärkeitä yhteistyökump-
paneita meille ovat esimer-
kiksi metsäyhtiöt, erityisesti 
Metsähallitus. Talvisin teem-
me muun muassa teiden au-
rausta ja kunnossapitotöitä. 
Tällä hetkellä teemme kah-
della autolla Destialle tei-
den talvikunnossapitotöitä 
jo toista sopimuskautta. Pu-
dasjärven kaupungille olem-
me tehneet vastaava työtä 
kymmenkunta vuotta. Tu-
levaisuutta ajatellen pidäm-
me tärkeänä yritysten välistä 
yhteistyötä ja tietenkin toi-

vomme, että myös maaseu-
tualueilla kehittäminen sekä 
tietenkin rakentaminen jat-
kuu, jotta työtä ja toimeen-
tuloa meilläkin riittäisi, tote-
si Eero.

-Liityimme alkuvuodesta 
jäseneksi Pudasjärven yrittä-
jäyhdistykseen, joka oli asia-
na pyörinyt itsellä mielessä 
jo usean vuoden ajan. Yh-
distyksen jäsenetuuksista pi-
dämme tärkeinä esimerkiksi 
maksutonta yritystoimintaan 
liittyvää neuvonta- ja lakiasi-
ainpalveluja sekä tietenkin 
sitä, että saamme jäsenkor-
tilla alennusta ajoneuvojen 
polttoaineostoista, totesi yrit-
täjä tyytyväisenä.

Eero kertoo lähtevän-
sä kalustoineen itse liikkeel-

le Kouvalta ja poika Juha 
Pärjänsuolta. Jatkosuun-
nitelmien mukaan yrityk-
sen koko konekalusto tulta-
neen siirtämään lähivuosina 
Pärjänsuolle Juhan hoiviin. 
Kaikkinensa Eerolla on tar-
koituksena siirtää päävastuu 
yrityksestä lähivuosina po-
jalleen ja keskittyä itse täy-
sin eri hommiin, muun mu-
assa omien metsien hoitoon, 
joihin entisellä ammattimet-
surilla on taitoja yllin kyllin. 
Lisäksi vapaa-ajan viettohaa-
veisiin Eerolla kuuluu pääs-
tä matkailemaan ulkomaille 
asti. Vanhan mieheen mie-
lessä siintää muun muassa 
reissu pikkupoikana luettu-
jen lännen kirjojen maisemiin 
Amerikkaan asti.

Eero ja Juha kouva viime viikolla vesijohtotyömaalla Livolla.

TAKSI
Teppo Granlund

Puh. 0400 266 939, 
Ruuhensuontie 1220, Sarajärvi

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

www.timpankurkihirsi.fi

hirsimökkien laajennukset
yli 20 vuoden kokemuksella, myös rakennettuna

HIRSIRAKENNUKSET,
HUVILAT ja MÖKIT

0400 387 230 

TAksI-
PALVELUT

Poijula

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi
ensio@pudasjarvenisannointi.fi

eeva-liisa@pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Marikaisjärven toimitalo markkinoilla
Markkinoitten lähes alus-
ta saakka Marikaisjärven 
toimitalon ja Kongasjärven 
kisapoikien yhdistyksen 
jäsenet ovat tulleet markki-
noille paistamaan lättyjä. 

– Meillä on aina ollut tar-
jolla lättyjä, kahvia, limsaa ja 
mehua. Tänä vuonna on tar-
koitus leipoa pullaa tai pii-
rakkaa lisäksi. Me toimimme 
talkoovoimin ja tuotto me-
nee Kongasjärven kisapoi-
kien ja Marikaisjärven toimi-
talon hyväksi, joka on vanha 
hirsitalo Marikaisjärven ran-

muurinpohjaletut ovat 
suosituin myyntiartikke-
li marikaisjärven markki-
napisteessä. kuva viime 

vuoden markkinoilta.

nalla. Markkinat on mukava 
tapahtuma, vaikka se vaa-
tii paljon työtä, että saadaan 
järjestettyä kaikki valmiiksi. 
Monet ihmiset tuntevat mei-
dät markkinoilta ja saattavat 
käydä montakin kertaa lätty-
kahveilla päivän aikana, ker-
too Eeva Ritola.

Tule Jyrkkäkosken 
nostalgiseen tunnelmaan!

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

ChANNEl 
FOUR  

hIKIMAJASSA Karaoke (K-18)

PE 4.7.2014 
MARKKINATANSSIT 

klo 21.00-02.00

lippu 15 €/8 €

TERVETUlOA JYRKKÄKOSKEllE!        
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

Revontulidisko

PUDASJÄRVEN 

MARKKINAT 

4.-5.7.

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut 

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281                   vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi                    www.pudasjarvi-lehti.fi
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Pudasjärveläinen monitoi-
mimies ja Pudasjärven Yrit-
täjäyhdistyksen hallituksen 
jäsen Matti Puolakanaho 
tarttui uusiin haasteisiin 
ja hakeutui töihin Pohjois-
Ruotsiin Kiirunaan LKAB:n 
suurelle kaivosalueelle. 
Puolakanaholle pohjoiseen 
siirtyminen on ollut mieles-
sä jo pitempään, koska hä-
nen puolisonsa Anitta Ojan-
perä on kotoisin Pellosta. 

Puolakanaho kertoi työs-
kentelevänsä RO Svets & 
Rep Ab- nimisessä yrityk-
sessä Kiirunassa 10-12 hen-
gen työporukassa ja tällä 
hetkellä he tekevät 4 päi-
vän työviikkoa 10-12 tun-
nin työpäivinä. 

-Omat työtehtäväni kai-
vos- ja ympäristöalueella 
ovat monenlaisia, eivätkä 
keskity pelkästään niin sa-
nottuun maan alla työsken-
telyyn. Olen tehnyt monen-
laisia rakennuspuolen töitä, 
maanmittausta ja valuhom-
mia sekä metallitöitä, onpa 
remontoitu asuinhuoneisto-
jakin. Onnekseni voin tode-
ta, että minulla on koulutus-
ta ja kokemusta aiemmissa 
työtehtävissä monenlaisista 
hommista. Uusiin mielen-
kiintoisiin työkokemuksii-
ni Kiirunassa kuuluu muun 
muassa työskentely kaivok-
sessa noin 1000 metrin sy-
vyydessä.

Uusiin haasteisiin kannattaa tarttua
 -Työllisyysnäkymät Kii-

runassa ovat tällä hetkel-
lä ja tulevaisuuteenkin kat-
soen niin hyvät, että muita 
vaihtoehtoja ei ainakaan 
toistaiseksi tarvitse miet-
tiä. Tämän vuoksi Pudas-
järvellä kiinteistö- ja erä-
opaspalveluja tarjoava 
yritykseni Väylänhelmi on 
laitettu lepäämään. Koko-
naisuudessaan Kiirunan 
alueen kaivostoimintaa ja 
sen mittakaavaa kuvas-
taa se, että toiminta laaje-
nee parasta aikaa ja tullenee 
kaikkinensa työllistämään 
tulevaisuudessa tuhansia 
ihmisiä. Ymmärtääkseni lä-
hiaikana on avautumassa 
600 uutta työpaikkaa, joten 
työtä vailla olevien pudas-
järveläistenkin kannattaa 
asia huomioida. Omakoh-
taisesti voin todeta, että so-
pivan työtehtävän sattues-
sa kohdalle työntekijän yli 
50 vuoden ikä ei ole rasite, 
vaan jopa vahvuus.

-Pitempien työpäivien 
ansiosta pääsemme Kiiru-
nasta viikonloppuvapaal-
le jo torstaina-iltana, jolloin 
auton keula suuntaa Suo-
men puolelle Kolarin koh-
dalla olevan rajan ylityspai-
kan yli, kotia kohti Pelloon 
ja edelleen Pudasjärvelle-
kin. Vapaa-aikana touhu-
taan perheen kanssa, le-
vätään ja pidetään huolta 

kunnosta ul-
koilemalla ja 
lenkkeilemällä. 
Sopivina ajan-
kohtina jatkan 
myös sukutut-
kimuksen teke-
mistä. Heti kun 
kiireiltäni eh-
din, mielessäni 
on myös laskea 
vielä tälle ke-
sälle lohensou-
tuun tarkoitet-
tu veneemme 
Tornionjoelle ja 
testata, vieläkö 
vanhat kalas-
tustaidot ovat 
kunnossa, tote-
si aikanaan ka-
lakärpäsen pu-
reman saanut 
Puolakanaho. 

-Terveisi-
nä Pudasjär-
ven Yrittä-
jäyhdistykselle 
haluan kiittää mahdollisuu-
desta olla mukana sen toi-
minnassa ja pysyä uusim-
pien, yrittäjälle tärkeiden 
asioiden ja tietovirtojen ää-
rellä. Yhdistyksen jäsenet 
saavat monenlaisia tärkeitä 
jäsenetuuksiakin, joten suo-
sittelen jäseneksi liittymis-
tä kaikille yrittäjille. Muka-
vana piristyksenä yrittäjän 
arkeen ovat olleet myös 
vuosittain pidettävät yhdis-

tyksen erilaiset kokoukset 
ja tilaisuudet sekä hallituk-
sen kokoukset. Mielestä-
ni perinteiset Pudasjärven 
Markkinat ovat yksi hyvä 
esimerkki paikallisten ja 
ympäristöalueen yrittäjien 
sekä eri toimijoiden yhteis-
työstä kiinnostavien tapah-
tumien järjestämisessä. 

Mukavia markkinoita ja 
marjaisaa

kesää kaikille!

Nyt Maaningan mieheltä
PöLYPUSSIT

Pudasjärven markkinoilla 
VAIN PERJANTAINA
letkut, suulakkeet, suodattimet 

myös keskusimureihin
Ota malli mukaan!

Sihvola. Puh. 0400 729 852

MY DREAMS: 
Late Night Drive, Paholaisen paratiisi, Tää yö mun kanssain jaa, Antaudun, Ilman sua, Dreams, 

Sateenkaari

BIISIEN TEKIJÄT: 

KATI POIJULA, TANNA

  

KATI                 MY DREAMS 

UUDEN CD:N JULKISTAMINEN 

5.7.2014 • PUDASJÄRVEN MARKKINAT

matti Puolakanaho suosittelee yrittä-
jille liittymistä Pudasjärven Yrittäjiin. 

PUdAs-kOnE
Pudasjärvi, kauppatie 4, 

p. (08) 822 415

Liikkeemme 
avoinna:
ma-to 9-17
pe 9-18
la suljettuJoustavat maksuehdot, 

kororonta maksuaikaa 
jopa 6 kk

 
PUDAS-KONEEN 
PERINTEINEN 
MARKKINA-

HUUTOKAUPPA 
pe 4.7. klo 13.00

Myydään uutta ja 
käytettyä tavaraa!
Mm. POLKUPYORIÄ, 

MOOTTORI- ja 
RAIVAUSSAHOJA, 
AJOLEIKKUREITA, 

RUOHONLEIKKUREITA. 
METSURIN VARUSTEITA ym. ym.

Pohjahinta 
1€ kaikilla 
tavaroilla.

Meklarina 
tuttuun tapaan 

Alpo Turpeinen!

Tervetuloa!

PAKASTIMIA ISOON JA PIENEEN TARPEESEEN, 
VARASTOSSAMME LAAJA VALIKOIMA 

LAADUKKAITA SÄILIöPAKASTIMIA
säiliöt heti varastosta tilavuuksissa 100-500 litraa

Esim.
RSP 310A

● Sisävalot, pyörät, alipaineventtiili
● Tilavuus 300 litraa 499€

RSP 220A

● Sisävalot, pyörät, alipaineventtiili
● Tilavuus 210 litraa 369€

A52100HLWO
● Sisävalot, pyörät, alipaineventtiili
● Energialuokka A++, pakastuskyky 24 kg/vrk
● Low frost=5 kertainen sulatusväli
● Tilavuus 210 litraa

499€
WHM2511

● Sisävalot, lukko, 
   pikapakastuskytkin
● Tilavuus 261 litraa 399€

LAATUKONEET PUUTARHAAN STIGALTA
Multiclip 50H

● Silppuaa, kuulalaakeroidutpyörät
● Tukeva taitettava aisasto
● Teräsrunko, pyöräkohtainen korkeuden säätö
● Honda GCV160 moottori

Multiclip 50B
● Silppuaa, kuulalaakeroidutpyörät
● Tukeva taitettava aisasto
● Teräsrunko, pyöräkohtainen korkeuden säätö
● B&S 500E moottori

399€

299€

Combi 48 S
● Keräävä, silppuava
● Vetävä, keskitetty 
   korkeuden säätö

Estate 3084H
● Keräävä, silppuava
● Valot, vetokoukku
● Pesuliittimet
● Hydrostaattinen veto

379€

2190€
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Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:
 - uusien yritysten perustamiset
 - yritysmuotojen muutokset
 - kirjanpidot
 - veroasiat
 - palkanlaskennat
 - muut toimistopalvelut

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08-822330 / 040-7301513

AURInkOIsTA kEsää kAIkILLE
IHAnILLE AsIAkkAILLE!

Naapurintyttö
044 210 9644/ 050 560 9094

Sinikka Paukkeri

Aina ajankohtaiset kodinhoito ja pihatyöt
Iloista ja osaavaa apua tarjoaa

Valmistumisjuhlat, 
Rippijuhlat, Kellot, korut, 
kihlat, Kalevala-korut

Asiakkaiden kesken arvomme 
100 euron lahjakortin la 19.7.2014Suomen 

Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike

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

MUISTAMISET

77 vuoden kokemuksella

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

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset

• Kaivinkonetyöt

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

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

Sarakylästä Välimeren kautta Ruuhensuolle

Teppo Granlund uuden karhean nelivetoisen työkalunsa Toyota Rav4 äärellä. ”Tal-
ven tuiskut ja mahdollisesti auraamattomat tiet eivät tällä kulkiessa huoleta”.

Ruuhensuolla asuva tak-
si- ja maatilayrittäjä Teppo 
Granlund on syntynyt Sa-
rakylässä. Sieltä hän lähti jo 
15-vuotiaana töihin Kemiin 
Veitsiluodon sahalle lau-
tapojaksi. Pian Teppo löy-
si tiensä töihin Veitsiluodon 
Kemin paperitehtaalle, mis-
sä hänelle koulutuksen jäl-
keen urkeni vakituinen työ-
paikka. Kauan ei Granlund 
kuitenkaan työssään viihty-
nyt. Kemin satama näkyi pa-
peritehtaan ikkunasta. 

-Mielenkiinto merille läh-
töön heräsi, satamassa lasti-
aan ottavia ja purkavia lai-
voja katsellessa, muistelee 
Teppo. Pian hän saikin han-
kittua pestin laivaan. Sii-
tä alkoi joitakin vuosia kes-
tänyt seikkailu merillä. 
Ensimmäinen laiva, johon 
hän pestin sai, oli nimel-
tään Lapponia. Laiva kul-
jetti sahatavaraa ja paperia 
Saksan ja Englannin sata-
miin. Vuosien mittaan Gran-
lund kertoo työskennelleen-
sä neljässä eri rahtilaivassa. 
Laivoissa hän kiersi muun 
muassa Välimeren ja Persi-
anlahden maiden satamia. 
Japani, Australia ja Intia tu-
livat näillä merimatkoilla 
nähdyiksi, kertoilee Gran-
lund.

Työt rahtilaivoilla ja me-
rien kiertäminen päättyi Te-
pon elämässä yhtä nopeaan 
kuin oli alkanutkin. Eräällä 
lomallaan kotikonnuilla ol-
lessaan hän tapasi tulevan 
puolisonsa. Siitä sukeutui 
heidän yhteinen taipaleensa 
Ruuhensuolla maatilayrit-
täjinä ja pientilallisina. Vel-
karahalla ostetulle maatilal-
le hankittiin lampaita sekä 
muitakin eläimiä. Tepolla 

oli suunnitelmissa tehdä li-
sätienestejä ryhtymällä kul-
jetusyrittäjäksi, jota varten 
hän opiskeli rekkakortinkin. 
Kuljetusyrittäjäksi alkami-
seen eivät silloin kuitenkaan 
rahkeet riittäneet. Palkka-
töistä Teppo hankki kaivat-
tua tulonlisää. 

-Lisätuloja elämiseen 
hommattiin marjanpoimin-
nallakin. Ämpäreitä ja kan-
tamuksia oli marjametsästä 
tullessa usein kädet ja reput 
täynnä, naurahtaa Teppo. 
Lapsia perheeseen syntyi 
kymmenen. Osa on lähte-
nyt kauemmas maailmal-
le, osa jäänyt Pudasjärvelle. 
Ero puolisosta tuli kymme-
nisen vuotta sitten. Siinä 
jaettiin kaikki tasan, trakto-
reita myöten, kertoo Teppo. 

Granlund sanoo osta-
neensa nykyisen asuinpaik-
kansa parisen vuotta sitten. 

Lammastilansa asuinraken-
nuksen hän kertoo jättä-
neensä lastensa käyttöön. 

Tilat ovat aivan lähek-
käin, joten maatilan hoi-
to onnistuu ihan mukavas-
ti. Lampaita Granlundilla 
on karitsat mukaan luki-
en satakunta, joista 60 lam-
masta hän on vienyt ke-
säksi Jurmuun, Iijoen 
Jurmu- ja Lammassaareen. 
Saarissa Granlundilla on 
vuokrattuna kymmeni-
sen hehtaaria Metsähalli-
tuksen maata lampaiden 
laiduntamiseen. Kuljetus 
mennen tullen sujuu näppä-
rästi omalla kuorma-autol-
la. Harrastuksista ja vapaa-
ajanvietteistä kysellessä, 
Teppo naureskelee töiden ja 
harrastusten olevan useim-
miten samassa paketissa. 
Granlundilla on myös kai-
vinkone, jolla hän kunnoste-

lee peltojaan. 
-Kaivaessa, vaikkapa pel-

lon ojia, aika kuluu kuin 
huomaamattaan ja työnsä 
näkyvää jälkeä on mukava 
ihailla, kertoilee Teppo hy-
mynkareiden lomasta.

Taksiyrittäjänä Granlund 
kertoo toimineensa noin 15 
vuotta. Taksilupaa piti ha-
kea kolme kertaa, ennen 
kuin se hänelle vapautui. 
Asemapaikkansa hän on ha-
lunnut pitää Ruuhensuolla. 
Teppo kertoo hänellä olevan 
edessä joitakin työvuosia 
suunnittelemaansa eläke-
ikään. 

-Ruuhensuo on rauhalli-
nen ja mukava paikka olla ja 
elää. Mieli ei tee mihinkään 
maailman tuiverruksiin. Ja 
onhan mulla tuo naiskaveri-
kin Mirja, tuumailee Teppo 
tyytyväisen näköisenä.

Uusi kehittämisjohtaja aloitti työt
Pudasjärven uusi kehittä-
misjohtaja, Jorma Pietiläinen 
otti viran vastaan maanan-
taina 30.6. Pietiläinen ker-
toi olevansa ensivaiheessa 
viikon verran perehtymässä 
uusiin työtehtäviin.

-Sen jälkeen pidän nel-
jä viikkoa palkatonta va-
paata lomaillen muun mu-
assa oman kesämökin 
rakennushommien ja kalas-
telun merkeissä. Loman jäl-
keen palaan töihin 4.8. Tulen 
asumaan ensihätään Ervas-
tin kylällä vuokraamassa-
ni hienossa mummonmökis-
sä Iijokivarressa. Perheeseen 
kuuluu kaksi lasta, vaimo ja 
kaksi kissaa. Vaimo jää aina-
kin toistaiseksi työskentele-
mään vielä Joensuuhun.

-Lopullinen päätös ha-
keutua Pudasjärvelle töi-
hin syntyi tutustuessani 
Pudasjärven kaupungin tu-
levaisuuden kehittämis-
suunnitelmiin. Niissä huo-
mioni kiinnittyi esimerkiksi 
hirsirakentamisen hyödyn-
tämiseen julkisessa raken-
tamisessa, joka on poikke-

uksellisen hienoa. Lisäksi 
Syötteen alueen hyvä imago 
tarjoaa mielestäni erinomai-
set mahdollisuuden matkai-
lun edelleen kehittämiseen. 
Positiivisia haasteita ovat li-
säksi nähtävissä harvaan 
asutun alueen hajautettujen 

kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen (oikealla) osallistui ensimmäisenä työpäivä-
nään kaupungin johtoryhmän kokoukseen, jossa olivat mukana myös palvelusuun-
nittelija Ritva kinnula, vs. tekninen johtaja Eero Talala sekä opetus- ja sivistysjoh-
taja Juha Holappa.

palvelujen ja kylien kehittä-
misessä. Esimerkiksi tieto-
tekniikka luo uusia mahdol-
lisuuksia ylläpitää harvaan 
asuttujen seutujen elinvoi-
maa, totesi Pietiläinen.

Uusi kehittämisjohtaja ai-
koi pistäytyä itsekin perjan-

taina markkinoilla ja käydä 
samalla esittäytymässä. Hä-
nen mielestään Pudasjärven 
perinteiset markkinat ovat 
viesti sekä kaupungin omille 
asukkaille että vieraille kau-
pungin elinvoimaisuudesta.
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65€

MARKKINA ALE

PINO 177 cm 
puutarharyhmä

KAIKKI

MATOT ovh -20%

Star peitto + tyyny

20€

 199,-
(249,-)

SONJA levitettävä laveri 
sis. vuodevaatelaatikon ja 
patjasarjan

(542,-)
399,-

Ortopedinen Memory 
tyyny 45x72 cm (95,-)

Pallokuitu tyynyt

4,90

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY 50v

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14, su 12-15 • www.huonekaluliikeheikkila.fi 

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 4.-5.7.

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

TUOTTEET 
* Portaat
* Saunat, muotolauteet
* Puusepäntyöt

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Sahauspalvelu
* Rahoitus

UUTUUTENA!

Soita ja 
kysy lisää!

www.rautioky.fi

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

Olemme 

lomalla 

4.-31.7. 

Ravintola Jukolan Pirtis-
sä pärähtävät ilmoille 70-lu-
vun rokit ja balladit Mark-
ku Kemppaisen esittämänä 
tunnin mittaisena settinä klo 
22 alkaen teemalla Maggie 
Maysta Smoke on the Wate-
riin. Idea on sama kuin Hy-
vän Olon Messuillakin eli ki-
taran tai bändin sijaan hän 
nykyaikaisesti ottaa mukaan 
taustajoukoiksi muistitikun, 
joka takaa täyteläisen bändi-
soinnin. Make on itse tehnyt 
kaikki taustat soittamalla 
ne tietokoneelle. Rumpalina 
hän on kuitenkin käyttänyt 
koneen rumpuohjelmia. Sii-

Make Jukolan Pirtissä markkinaperjantaina
nä instrumentissa ei Markun 
mukaan omat taidot eikä it-
seluottamus riitä. 

-Nämä kappaleet, jotka 
esitän ovat tuttuja kaikki yli 
neljän vuosikymmenen ajal-
ta enkä kaikista edes muis-
ta, milloin se alun perin on 
tehty. Minun 70-lukua ne 
ovat kuitenkin vahvasti. Se-
assa on sellaistakin, mitä en 
minä ainakaan ole kuullut 
julkisesti soitettavan lain-
kaan näinä soittolistojen ai-
kana ja jotka ovat ehkä suu-
relta yleisöltä jo unohtuneet. 
Kuten Jimi Hendrixin Hey 
Joe, hieno balladi, jossa on 

tosi surullinen tarina, kertoi-
lee Make. 

-Tämä tekemäni ohjelmis-
to ja taustat ovat vielä ko-
keilua, että kuinka soundit 
ja sovitukset livetilantees-
sa toimivat. Toivon yleisöl-
tä avointa ja hauskanpitoon 
keskittyvää suhtautumista. 
Virheitä olen soittoon ihan 
tahallaankin jättänyt, kos-
ka livetilanteessa niitä aina 
tapahtuu. Ovat niin pieniä, 
että tarkkaan pitää kuunnel-
la huomatakseen ne. En aio 
järjestää mitään arvauskil-
pailua aiheesta kuitenkaan, 
Make päättää. 

markku kemppainen 
esiintymässä toukokuus-
sa Hyvän Olon messuilla.

pudasjärven kirjakauppa Kauppatie 3, Pudasjärvi p. 0440 821 040

MARkkINATARJoUksET kIRJAkAUPAssA!!
ERILAISIA

                   KORTTEJA

www.kipa.fi

• Lukioon ja eri oppilaitoksiin menevät opiskelijat! Kauttamme kaikenlaiset oppikirjat.
• Käteisalennus -10% kirjoista ja opiskelutarvikkeista
• Lukion kirjat voi hankkia myös kursseittain. Kirjalistoja meillä!

-50%
ERILAISIA

                  KIRJOJA
3kpl
10,-

VARHAIS-
KALENTERIT

-10%

VAPAA IIJOKI KIRJA
VAIN 9,90

TÄHTIYÖT 
 Jorma Luhta

20,-

 ”Kurkkaa” mitä muuta tarjoushintaan. Tervetuloa!

(49.00)

(45.00)

OPISKELIJAT !!
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Suomalainen
Kurkku

099kg

Tuoretorin tuotteet voimassa 7.7. asti.

Rainbow Espanjan
Minivesi-
meloni

Suomalainen
Ruukkusalaatti

085kg

069kpl

659
rasia

Atria 
Broilerin 
pintamaustettu
sisäfilee
600 g (10,98 kg)

Fazer 
Riisipiirakat
6-9 kpl 330-420 g
(5,60-4,40 kg)

Atria viljaporsaan
Fileepihvi Florida
1 kg

Kivikylän Huiluntuhti
Grillimakkara
400 g (6,47 kg)

Valio normaalisuolainen
Meijerivoi
500 g (5,58 kg)

Abba 
Sillipurkit
230/120 g (17,91 kg)

185pss

Ingman
Jäätelötuutit
65-68 g (10,00-9,55 kg)

065kpl

Vaasan Ooh
Pikkupuustit
220 g (6,13 kg)

135pss

Kylmänen
Naudan- ja sianliha-
säilyke
400 g (7,47 kg)

299prk

799 259

279

215
rasia pkt

pkt

prk

Enemmän kuin edullinen

Nämäkin hinnat

voimassa

heinäkuun loppuun!

Kylmänen

Tuoretorilta

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Kesätorin avajaiset vietet-
tiin peräkärry kirpputori ta-
pahtuman kanssa samaan 
aikaan 25.6. keskiviikko-
na kesäisen aurinkoises-
sa, mutta hieman viileäs-
sä säässä. Kirkkoherra Juha 
Rauhala kävi siunaamassa 
torin kesätoimintaan. 

Kesätorin avajaisten ja 
peräkärry kirpputorin jär-
jestäjinä oli Kurenalan ky-

Kesäiset torin avajaiset

läyhdistys. Kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Kerttu 
Simu kierteli mikrofonin 
kanssa torilla kyselemässä 
myyjiltä miten kauppa on 
käynyt. Paikalle oli saapu-
nut paljon myyjiä peräkär-
ryineen ja kaikenlaisineen 
tavaroineen, joita voi myy-
dä eteenpäin. 

Ensimmäiset myyjät oli-
vat tulleet jo aamulla kah-

sirkka mustakangas ja Rauni kukka kertoivat viihty-
neensä torilla hyvin.

Ihmisiä oli saapunut reilusti torille viettämään aurinkoista päivää.

marja kuusiniva (pöydän takana) kertoi kaupan käy-
neen mukavasti. 

deksan aikaan. – Tavarat 
ovat menneet hyvin kau-
paksi ja ostajia on riittänyt. 
Mukavaa on ollut täällä to-
rilla näinkin sosiaalises-
sa tapahtumassa, täällä ta-
paa paljon tuttuja, kertoivat 
Sirkka Mustakangas ja Rau-
ni Kukka. 

– Kauppa on kulkenut 
hyvin. Peräkärrystä löy-
tyy monesta eri taloudesta 

kaikkea mahdollista myy-
tävää vaatteista kirjoihin 
ja peileistä pöytiin, kertoi 
Marja Kuusiniva. Hän oli 
tullut paikalle aamusta heti 
kahdeksan jälkeen. Ihmisiä 
oli saapunut torille reilusti 
ja tavarat vaihtoivat omis-
tajiaan. 

Tanja Ronkainen

Keskiaho voitti Pöllinparkkuun MM-kisan 
Pölkky Pöllinparkkuun 
MM-kisoihin 14.6. Taival-
kosken Jokijärvellä mies-
ten kisan voitti Joonas Kes-

Joonas keskiaho (keskellä) voitti oman sarjansa ja 
Heikki Vikström oli toisena. Pronssilla oli kari Väisä-
nen sonkajärveltä. 

sää suosi Pöllinparkkuun mm-kisoja. kisaan osallistui 
39 kilpailijaa.

la oli muun muassa Pölkky 
Oy. Alueelle oli puuhattu 
esille myös järeää metsäka-
lustoa sekä harvinaisia van-
hoja traktoreita ja moottori-
pyöriä.

-Markkinahenkistä ta-
pahtumaa ei kisasta haluta 
koskaan tulevan, mutta esi-
merkiksi käsityöläiset ja kä-
sityönharrastajat ovat hy-
vin tervetulleita myymään 
ja esittelemään tuotteitaan, 
kertoi paikallinen puuha-
mies Osmo Räisänen.

Väliaikaohjelmana 
kuunneltiin Wanhan Kir-
kon vartetin esittämiä kap-
paleita. Jokijärven kyläseu-
ran näytelmäryhmä esitti 
pienoisnäytelmän Avio-on-
nea sekä kisojen juontaja 
Veikko Pöllänen oman sket-

kiaho ja toisena oli Heikki 
Vikström. Miesten 55-70 
vuotiaitten sarjassa Pentti 
Rantala oli kolmas. Kisaan 

osallistui 39 kilpailijaa.
Koillismaan osuuskau-

pan uusi toimitusjohtaja 
Henrik Karvonen painotti 
puheessaan tämän kaltais-
ten tapahtumien tarpeel-
lisuutta, tärkeyttä ja sitä 
kuinka suuri merkitys aktii-
visilla kyläseuroilla tapah-
tumien järjestäjinä on. 

-Metsä, siihen liittyvä 
kulttuuri ja perinteet kai-
paavat tämän luontoisia ta-
pahtumia säilyäkseen ja ke-
hittyäkseen. 

Paikalla oli moninker-
tainen suomenmestari Kal-
le Lindholm antamassa 
moottorisahaveistonäytök-
siä. Pudasjärveltä veisto-
töitään oli myymässä ja 
esittelemässä Erkki Ojala. 
Muina esittelijöinä paikal-

siohjelmansa. Tapahtumaa 
suosi lämmin ja aurinkoi-
nen sää. 

Petri Turunen,  
kuvat Tuire Illikainen

Juha Taskinen ui viikon Iijoen puolesta
Saimaannorppien suojelu-
työstä tunnettu savonlin-
nalainen elokuvantekijä ja 
kirjailija Juha ”Norppa” Tas-
kinen ui tänä kesänä Iijoen 
puolesta. Uinti alkoi Taival-
koskelta Jurmusta sunnun-
taina 29.6. Seitsemän päivän 
ja 107 kilometrin jälkeen tem-
paus päättyy Pudasjärvelle 
Kipinään, Vähkyrän rantaan 
yhtä aikaa Iijoki-soutajien 
kanssa lauantaina 5.7 iltapäi-
vällä. ”Norppa” Taskinen on 
myös Iijokisoudun iltatilai-
suudessa 3.7. Kuren koulul-
la (Kariniementie 2) kello 20 
kertomassa uinnistaan.

Taskinen osallistui Iijo-
ki-soutuun vuonna 2007. Jo-
kia ja koskia hän ei ole en-
nen uinut, mutta uskoo sen 
sujuvan. Taskisella on ker-
tynyt jokikokemusta Vienan 

Karjalasta, jossa hän on elo-
kuvia ja kirjaa tehdessään 
kulkenut veneellä Suomen 
rajalta aina Vienan merelle 
asti. Vaikuttimekseen uintiin 
Taskinen kertoo rakkauten-
sa luontoon ja yhteiseen hy-
vään. 

-Haluan olla mukana ja 
liittyä soutajien joukkoon, 
koska Iijoki on luonnonar-
voiltaan ja kauneudeltaan 
erityinen ja ainutlaatuinen 
Suomessa, eikä sitä saa uh-
rata lisää rakentamalla. Olen 
seurannut huolestuneena 
Pohjolan Voima OY:n lob-
bausta Kollajan altaan ja voi-
malan rakentamiseksi ja sen 
myötä koskiensuojelulain 
romuttamista. 

Taskinen haluaa herät-
tää uinnillaan Iijokivarren 
ihmisiä puolustamaan aar-

rettaan. Samalla tavalla, 
kuin saimaannorppa ovat 
nyt Livojoessa jokihelmi-
simpukatkin eläneet omas-
sa vedessään vuosituhan-
sia. Iijoella ja Saimaalla on 
omat aarteensa ja uhkansa. 
Saimaalla on norppien pe-
lastamiseksi tehty pitkäjän-
nitteistä suojelutyötä ja se on 
kannattanut, kun norppa-
kanta on kasvanut sukupuu-
ton partaalta pikkuhiljaa 310 
yksilön suuruiseksi. Iijoella 
on nyt sama haaste ja Taski-
nen uskoo, että pohjoispoh-
jalaisella luonteella ei periksi 
anneta; lohelle rakennetaan 
toimivat kalatiet ja Kollaja-
hanke survotaan lopullisesti 
suon silmään. Taskinen heit-
tää uinnillaan haasteen koko 
seutukunnalle: 

-Kun me Savo-karjalaiset 

olemme yhteistuumin pe-
lastamassa norppamme, niin 
uskon, että pohjoispohjalai-
nen veri on sitäkin sakeam-
paa!

Iijokisoutu tiedotus

Taskinen 
polskutteli viime 
kesänä saimaan 

uhanalaisten lohikalojen 
puolesta suomen 

pisimmän avovesiuinnin 
kauhomalla 24 päivää ja 

250 kilometriä Joensuus-
ta Imatralle. matkauinti-
harrastuksen hän aloitti 

myös viime vuonna. 
”Uinti on tahtotila ja sitä 

samaa on myös Iijoen 
suojelu,” 

Taskinen toteaa.
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http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUHDISTUSAINE

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Four reason 
tuotteet 
9,90 kpl

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

palvelemme:
ma-pe klo 9.00-19.00

la klo 9.00-18.00
su klo 11.00-18.00

TERVETULOA!

lapin pakarin
neliörieska

10 kpl/450 g

holland
gouda 30% 

juustoviipale 500 g

4,49
rs

9,95
pll

3,50

2,50
pll

lumme
kylpyhuoneen 

puhdistusspray
500 ml

2,00
pll

3,65

1,99
pkt

  3,-

isoäidin
kranssit 

- tiikeri - mansikka
400 g

1,69
pss

omo color
pikkujätti

pyykinpesuneste 
552 ml

erittäin hieno 
suomalainen shampoo 

& hoitoaine 
300 ml2 kpl

axe 
anarchy girls

150 ml bodyspray

pll

schwarzkopf
silhouette 

hiuskiinne 750 ml

wc-kukka raikastin 
sininen 

huuhtelu

4,003 kpl

5,00
2 pss

soukis
leppäsavustettu 

ja ilmakuivattu 
poro-snacks 30 g

3,69
pss

2 kpl

pingviini
isot  jäätelötuutit

•Suklaasydän •lakritsisydän
•toffeesydän 106g

kariniemen 
kananpojan

minuuttipihvit
• maustamaton 

• yrttivoivalkosipuli
350g

hk sipulitee
makkaratanko 

700 g

2,69

99,-
lasten liukumäet

alk.

lasten  polkuauto

79,-
lasten sähkö-

mönkijät

iso pomppulinna

390,-

499,-
ulko poreallas/spa

•860l • lämmitys

lasten mönkijät
alk.

lasten crossit
alk.

439,-

998,-
keeway monkey

4-tahti

+toim.kulut

1298,-
keeway skootteri

2-tahti

+toim.kulut

keeway mönkijä
gtx 300

4280,-

899,-

hondan 
perämoottorit

alk.

veneet
alk.

795,-

solifer 
polkupyörä

26”

199,-

ruohonleikkurit
alk.

199,-

keeway traktorimönkijä
t3 400

+toim.kulut

5790,-

puutarhapenkki

49,50,-

puutarhakalusteet
alk.

79,-setti

puupöytä  + 2 penkkiä

129,-

eukkoaura

89,-
kaasugrillit

alk.

495,-
pihagrilli

39,50,-
aurinkovarjo

3 m

+toim.kulut

399,-

kaasujääkaappi
•kaasu
•sähkö
•akku

995,-

kaasujääkaappi
•Pakastinlokerolla 185 L

495,-

kaasuliesi
•Paistouunilla

649,-

99,50
 59,-
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Virpiniemen liikuntaopis-
to on alueellinen liikunta-
opisto Haukiputaalla, joka 
on parin viime vuoden ajan 
panostanut liikunnan am-
matillisen koulutuksen ke-
hittämiseen ja laajentumi-
seen Pohjois-Pohjanmaalla. 
Oppilaitoksessa on mahdol-
lisuus opiskella oppisopi-
muksella aikuiskoulutukse-
na liikunnan perustutkinto, 
liikunnan ammattitutkinto, 
valmentajan ammattitutkin-
to yhteistyössä Lapin ja Vuo-
katin urheiluopistojen kanssa 
monimuoto-opiskeluna sekä 
liikunta-alalle valmistavaa 
koulutusta liikunnan perus-
kurssina.

Uusin koulutus on tanssi-

Kaupungin kanssa sopimus:
Liikunnan ammattitutkinnon voi opiskella Pikku-Syötteellä

taiteen linja, joka alkaa syys-
kuun alussa. Oulun Ammat-
tikorkeakoulun kanssa on 
päästy yhteistyöhön niin, 
että koko opiskelu on am-
mattikorkeakoulun avoimia 
opintoja, jotka opiskelija saa 
hyväksi luetuiksi päästes-
sään tanssinopettajan koulu-
tukseen. Myös muilla koulu-
tusaloilla hyväksi luvut ovat 
mahdollisia.

Virpiniemen liikunta-
opisto on neuvotellut Pu-
dasjärven kaupungin kanssa 
yhteistyöstä toteuttaa liikun-
nan ammattitutkinto Pik-
ku-Syötteen hotellilla. Ho-
tellilla toimii Syötteen koulu 
ja leiritoimintaan tottuneina 
nuorisokeskuksen ja hotel-

lin henkilökunta ovat tottu-
neet koulumaailmaan. Maas-
to ja hotellilla olevat palvelut 
antavat hyvän toimintaym-
päristön koulutukselle. Ku-
renalla uimahalli, urheilu-
kenttä ja liikuntahalli ovat 
erinomaisia koulutuspaikko-
ja, kuten päiväkodit ja van-
husten palvelutalotkin. Tut-
kinnonsuorittajat järjestävät 
liikuntatoimintaa ja tapahtu-
mia opiskelijatyönään Syöt-
teellä ja mahdollisesti eri 
kylillä. Liikunnan ammatti-
tutkinto on laaja-alainen kou-
lutus, joka antaa valmiuksia 
toimia niin julkisella kuin yk-
sityiselläkin puolella. Koulu-
tus valmistaa erityisesti ta-
vallisen ihmisen liikunnan 

aloittamiseen ja liikkumi-
sen tukemiseen. Valmentajan 
ammattitutkinto antaa val-
miuksia kilpaurheilun järjes-
tämiseen ja Virpiniemessä on 
mahdollisuus suorittaa myös 
Fisafin Personal Trainer-kou-
lutus liikunnan ammattitut-
kinnon suorittamisen yhtey-
dessä. Koulutus maksetaan 
erikseen.

Työllistävänä vaikutuk-
sena koulutuksella on mer-
kitystä Koillismaan alueel-
la liikuntamatkailun ollessa 
runsasta. Pitkät etäisyydet 
liikunnan oppilaitoksiin on 
saattanut estää opiskelemaan 
lähdön, mutta Syöte kes-
keisenä paikkana houkutte-
lee opiskelijoita myös ym-

päristökunnista. Muutama 
lähijakso toteutetaan Virpi-
niemen liikuntaopistolla yh-
dessä Virpiniemen liikunnan 
ammattitutkinnon kanssa ja 
talvilajit opetellaan yhdessä 
Syötteellä. Koulutus kestää 
12 kk tai sitä voidaan räätä-
löidä lyhyemmäksi aikaisem-
man osaamisen mukaan.

Nykyisin myös yrittäjäl-
lä on mahdollisuus opiskel-
la oppisopimuksella ja se 
antaa yritystoiminnan ke-
hittämismahdollisuuksia li-
sää. Kunnan ottaessa op-
pisopimusopiskelijan voi 
hänen osaamistaan hyödyn-
tää niin varhaiskasvatukses-
sa, työikäisten liikunnassa 
kuin ikäihmisten liikunnas-

sakin. Ja näin saadaan niitä 
kaivattuja liikuntapalveluja, 
joita esimerkiksi hoitohenki-
lökunta ei juurikaan ehdi to-
teuttaa. Työnhakijana olevan 
henkilön palkkaamiseen voi 
saada palkkatukea, mikä on 
merkittävä etu työnantajalle.

Liikunnan ammattitut-
kinnon perusteet ovat muut-
tuneet 1.4.2014 alkaen ja se 
mahdollistaa erikoistumisen 
esimerkiksi ikäihmisten oh-
jaamiseen tai lasten liikun-
nan ohjaamiseen. Syötteellä 
valittaneen yhdeksi valinnai-
seksi liikunta- ja ohjelmapal-
veluissa ohjaamisen, mikä tu-
kee myös matkailua.

Katri Virtanen 

Alueyhteistyön ja elinvoi-
man valiokunnan koko-
uksessa18.6. keskusteltiin 
nuorten ja pitkäaikaistyöttö-
mien tilanteen kohentamises-
ta osallistavan budjetoinnin 
näkökulmasta. Palveluohjaa-
ja Paula Manninen antoi asi-
asta tilannekatsauksen, jossa 
todettiin että, pilottikokeilua 
on siirretty työllistämistoi-
menpiteiden uudelleen jär-
jestelyjen vuoksi alkavaksi 
syksyllä 2014.

Palvelusuunnittelija Ritva 
Kinnula esitteli Työllisyys-
suunnitelman jalkauttami-
seen liittyvän tilannekatsauk-
sen. Työllisyyssuunnitelmaa 
on jatkossa tarkoitus päivit-
tää vuosittain työryhmän 
toimesta talousarvion val-
mistelun yhteydessä. Työl-
lisyyssuunnitelman ta-
voitteena on yli 500 päivää 
työttömänä olleiden määrän 
minimoiminen vuoden lop-
puun mennessä. Lisäksi työ-

Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan kokousasiaa
markkinatuen kuntaosuus-
maksun tulee olla alle 70 000 
euroa/vuosi. Työmarkkina-
tuen kuntaosuus (ns. sakko-
raha, jonka kunta maksaa 
valtiolle työttömistä työnha-
kijoista) on laskenut vuoden 
2014 alusta huhtikuun lop-
puun mennessä noin 14 000 
euroa.

Hallintojohtaja Seija Tur-
peinen on valmistelemas-
sa työllisyystyöryhmän ni-
meämistä yhteistyössä 
johtoryhmän kanssa. Työl-
lisyystyöryhmään voidaan 
tarvittaessa kutsua asiantun-
tijoita/vierailijoita tarpeen 
mukaan. Avoinna olevia työ-
paikkoja ilmoitetaan netin 
kautta Työlaarissa ja Pudis-
foorumin Facebook-sivulla 
sekä Pudisfoorumin ikkunas-
sa. Nuorten työpajatoimin-
taan on saatu myönteinen 
valtion avustuspäätös (75 000 
euroa) vuodelle 2014. 

Kuntouttavan työtoimin-

nan ohjaaja on siirtymässä 
vuoden 2015 alusta Oulun-
kaaren kuntayhtymästä kau-
pungin työntekijäksi. Palkka-
tukityön tukemiseksi kunta 
maksaa palkkatuella työllis-
täneelle yrittäjälle työnteki-
jän palkkauksen kuluineen 
kahden kuukauden ajalta, 
kun työnantaja sitoutuu jat-
kopalkkaamaan ko. henkilön 
vähintään neljäksi kuukau-
deksi. Pudasjärven kaupunki 
tukee pudasjärveläisiä, pitkä-
aikaistyöttömiä työllistäviä 
yhdistyksiä. Oppisopimus-
koulutusten mahdollisuuk-
sia kartoitetaan ja toteute-
taan tarkoituksenmukaisesti 
ja tavoitteellisesti. Kaupun-
gin sisällä oppisopimuskou-
lutuksia on toteutettu vain 
muutamia viime vuosien ai-
kana. 

Kaupungin sisällä työl-
listäminen ei ole onnistu-
nut suunnitellun mukaises-
ti, koska aikaa ohjaukselle 

ei löydy resurssien puutteen 
vuoksi. Valiokunta keskus-
teli mahdollisesta työnoh-
jaajasta kaupungin sisäl-
lä. Valiokunta pohti vuoden 
2015 resursseista ja suun-
nitelmista työllistämisyksi-
könnäkökulmasta koko kau-
punkiorganisaation osalta. 
Muutosvaiheessa operatii-
visen henkilökunnan tulee 
olla suunnittelussa mukana. 
Keskeisten johtohenkilöiden 
vaihtuessa ja isossa muutos-
vaiheessa resurssien tulee 
olla turvattuja.

Alueyhteistyön ja elinvoi-
man valiokunta on valmistel-
lut elinvoimavaikutusten ar-
viointia varten lomakkeen, 
jonka kaupunginhallitus on 
hyväksynyt otettavaksi käyt-
töön.

Valiokunta päätti ai-
emmassa kokouksessaan, 
että pientyöryhmä kokoon-
tuu vielä tarkistamaan lo-
makkeen sisältöä. Pientyö-

ryhmän kokouksessa 23.5. 
käytiin läpi sähköisen hy-
vinvointikertomuksen ohes-
sa valmistumassa olevaa 
EVA-työkalua, joka olisi käy-
töltään huomattavasti hel-
pompi kuin paperisella lo-
makkeella tehtävä arviointi. 
Pientyöryhmä ehdottaa, että 
Pudasjärven kaupunki ottai-
si käyttöön sähköisen EVA-
työkalun syyskuun 2015 ai-
kana.  Palvelusuunnittelija 
ja hallintojohtaja valmiste-
levat hyvinvointikertomuk-
sesta ja EVAsta järjestettävää 
valtuustoseminaaria syksyl-
lä 2014. 

Ennakkovaikutusten arvi-
oinnin pelisääntöjä lähdetään 
työstämään lisäksi USO2-
hankkeen työpajatyöskente-
lynä.

Todettiin, että Alue- ja 
paikallishallintopäivät Rova-
niemellä 19.-20.8. koskevat 
koko valtuustoa. Sovittiin, 
että asiasta lähetetään säh-

köpostilla tietoa valtuutetuil-
le heinäkuun viimeisellä vii-
kolla. 

Käytiin keskustelua siitä, 
että tulisiko valiokunnan teh-
dä vierailuja eri toimijoiden 
toimipisteisiin. Todettiin, että 
nykyinen toimintamalli on 
ollut toimivampi, kun asian-
tuntijat käyvät kokouksissa 
kertomassa ajankohtaiset asi-
at ja suunnitelmat. Näin on 
päästy ajan tasalle konkreet-
tisista asioista ja mukaan asi-
oiden valmistelutyöhön.

Palvelusuunnittelija kiitti 
alueyhteistyön-ja elinvoiman 
valiokunnan jäseniä hyväs-
tä yhteistyöstä. Uusi kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen 
on tullut töihin 30.6. alkaen 
viikoksi ja elokuun alusta al-
kaen toistaiseksi. 

Sointu Veivo
Alueyhteistyön ja  
elinvoiman valiokunnan 
puheenjohtaja

Kouvanjärven haukikuninkuuskisassa hyvät puitteet
Kouvanjärven haukikunin-
kuus -uistelukisaan 28.6. il-
moittautui 13 venekuntaa. 
Kisan voittohauen uisteli-
vat Tarja ja Seppo Keränen 
(1,860 kg), toiseksi sijoittui 

Kalle Kuokkanen ja kolman-
neksi Arttu Hirvonen.

Tyyni ja osin jopa aurin-
koinen sää tarjosi hyvät puit-
teet tapahtumalle, joka on 
tarkoitus järjestää uudestaan 

Tarja keränen antoi kisan jälkeen voittohauen valmis-
tettavaksi Leena Latvalalle.

myös tulevana kesänä. Uis-
telijoiden soutaessa järvel-
lä yleisö vietti aikaansa rom-
petorilla ja rannalla, jossa oli 
tarjolla mm. muurinpohja-
lättyjä, kahvia ja makkaroita.

Kisan aikana myytiin ar-
poja, joiden palkintoja oli-
vat lahjoittaneet Teboil Pu-
dasjärvi, Perhemarket, Anon 
Ase ja Tukku, Neste Pudas-
järvi, Koillis-Tele, Rautia Pu-
dasjärvi, Vianor, Pudas-Ko-

ne, AH-Telepiste, Kesport 
Pudasjärvi, Pienkonehuolto 
Keskiaho,  M-Tavaratalo Pu-
dasjärvi, Agrimarket Pudas-
järvi, Koneurakointi Antero 
Mustakangas ja Köökinikka-
rit sekä lisäksi yksityishen-
kilöt.

Kiitos kaikille palkintojen 
lahjoittajille ja Piipposen Pir-
tille tilojen käytöstä!

Paula Piipponen

kisaan oli ilmoittautunut 13 venekuntaa. Uistelukisan voittajat Tarja ja seppo keränen.
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Pakkanen kiusaa kuusen taimikoita
Jo toisena vuotena peräk-
käin Koillismaan alavil-
la mailla on juhannusvii-
kon hallat tehneet vahinkoa 

kuusen taimikoissa. Jos hal-
latuho on ollut voimakas, 
tuhoaa se käytännössä sen 
vuoden pituuskasvun to-
taalisesti, mutta taimi py-
syy kutenkin hengissä. 

Hallaa esiintyy tavalli-
simmin alavilla mailla ja 
painanteissa, joihin kylmin 
ilmamassa painuu. Ylei-
simpiä hallat ovat keväällä 
ja alkukesällä, jolloin myös 
vauriot useimmiten synty-
vät. Pituuskasvuvaiheessa 
olevat havupuiden versot 
ja kasvavat koivun lehdet 
ovat herkimpiä paleltu-
maan. Yleisimpiä vauriot 
ovat kuusen taimikoissa. 
Myös loppukesällä lämpö-
tila voi öisin laskea pakka-
sen puolelle. Kesähalla pu-
ree herkimmin mäntyyn. 
Syyshallat voivat viottaa 
puita, jos talveentuminen 
on vielä kesken.

Vaikutus puuhun
Kasvainten vioittumisen 
seurauksena kasvu häiriin-
tyy. Kasvu vähenee ja lat-
vus pensastuu jälkisilmujen 
kehittyessä uusiksi kasvai-

Jo toisena vuotena peräk-
käin koillismaan alavilla 
mailla ovat juhannusvii-
kon hallat tehneet vahin-
koa kuusen taimikoissa. 
Jos hallatuho on ollut voi-
makas, tuhoaa se käytän-
nössä sen vuoden pituus-
kasvun totaalisesti, mutta 
taimi pysyy kutenkin hen-
gissä. kuvassa jo vuonna 
2013 paleltunut kuusen-
taimi on saanut osin tä-
näkin keväänä hallan ai-
heuttamaa merkitsemistä 
uusissa kasvuissa. 

miksi. Puuaineen solukon 
vioittumisesta on seurauk-
sena kasvuhäiriöitä, koska 
veden ja ravinteiden kulje-
tus vaikeutuu.

Kuusen vuosikasvaimet 
ovat erityisen hallanarko-
ja kasvukauden alussa, sil-
mujen puhkeamisesta pi-
tuuskasvun loppumiseen. 
Lämpötilan laskiessa -3 as-
teeseen noin 50 prosenttia 
uusista kasvaimista (ver-
soista) vioittuu. Täysimit-
taisilla versoilla hallan-
kestävyys on jo selvästi 
parempi. Muutaman asteen 
kesähallat eivät vielä suu-
remmin vioita versoa. Nä-
kyviä oireita syntyy vasta, 
jos lämpötila laskee alle -10 
asteen.

Mänty kestää keväthal-
laa paremmin. Kasvuvai-
heessa olevista versoista 
vioittuu noin 50 prosenttia, 
jos pakkanen laskee -6 as-
teeseen. Kesähalloille män-
ty on sen sijaan kuusta 
arempi. Verson pituuskas-
vun alkamisen jälkeen jo -3 
asteen pakkanen aiheuttaa 
pahoja vaurioita.

Halla voi vioittaa kas-
vavia ja joskus myös täysi-
kasvuisia männyn neulasia. 
Kasvussa olevat neulaset 
kuolevat, jos vioitus on an-
kara, lievässä tapauksessa 
neulasiin jää ruskeita poik-
kivöitä. Varttuneisiin neula-
siin kehittyy keskivaiheille 
värivikaa, kloroottisia laik-
kuja. Nuorin neulasvuosi-
kerta on alttein. Herkimmin 
vaurioituvat neulaset, jotka 
joutuvat alttiiksi yöpakka-
selle lämpimän päivän jäl-
keen. Voimakkaan yhteyt-
tämisen jälkeen soluissa on 
runsaasti tärkkelystä, jol-
loin kylmänkestävyys on 
huono.

Lehtipuiden lehdet ovat 
hallanarkoja lehtien puh-
keamisen (kasvuvaiheen) 
aikana. Ne voivat paleltua 
kokonaan, tai niistä kehit-
tyy risalaitaisia osittaisen 
kuolemisen takia.

Antti Härkönen
Pudasjärven  
Metsänhoitoyhdistys

Terveysasemien puhelinpalvelu 
- järjestelmä jonottaa puolestasi
Oulunkaaren vastaanotoilla on yhtenäistetty puhelinpalveluja. Niillä terve-
ysasemilla, joilla on ollut aiemmin erilliset puhelinnumerot päivystysasioille 
sekä kiireettömille asioille ja laboratoriotuloksille, on kesäkuun alussa siir-
rytty yhden numeron palveluun.  

Toimintaa on kehitetty myös niin, että soittopyynnön jättäjät ja aktii-
visesti puhelimessa jonottavat ovat samassa palvelujonossa ja heitä palvel-
laan soittojärjestyksessä. Jonottamalla ja ykköstä painamalla saa siis nyt yhtä 
nopeasti yhteyden terveysasemalle. Takaisinsoittoaika on lyhentynyt uudis-
tuksen myötä merkittävästi ja on tällä hetkellä keskimäärin 30 minuuttia. 

Jos henkilökunta ei pysty vastaamaan 15 sekunnissa, soittaja kuulee en-
simmäisen automaattiviestin, jossa neuvotaan jättämään soittopyyntö. Tie-
dote tulee kuunnella loppuun ja jättää soittopyyntö äänimerkin jälkeen. Ää-
nimerkin jälkeen on 35 sekuntia aikaa painaa puhelimen ykkösnäppäintä. 
Puhelimeen ei tarvitse sanoa mitään. Kun soittopyyntö on tallentunut jär-
jestelmään, puhelu katkeaa automaattisesti. Jos musiikki ehtii alkaa uudel-
leen, täytyy jatkaa odottamista seuraavaan viestiin, joka tulee 45 sekunnin 
kuluttua. 

Soittopyynnön jättäminen on aina sulkemista parempi vaihtoehto, sillä 
uudestaan soittaessaan asiakas joutuu puhelujonon päähän. Takaisinsoitto-
pyynnön voi jättää ma–to kello 15.30 ja pe klo 14.30 saakka, jotta soitto-
pyynnöt ehditään hoitaa terveysaseman aukiolo aikana. Jos asiakas ei vastaa 
ensimmäiseen takaisinsoittoon, sairaanhoitaja yrittää myöhemmin vielä toi-
sen kerran. On erityisen tärkeää huomioida, että soittopyyntöä ei voi jät-
tää salatusta numerosta tai puhelimesta, jossa on soittavan numeron näytön 
esto. Puhelinjärjestelmä ei voi tunnistaa puhelinnumeroa näissä tapauksis-
sa, eikä takaisinsoittoa voida toteuttaa. Tällaisista puhelimista yhteydensaan-
ti onnistuu jäämällä jonottamaan kunnes henkilökunta vastaa. 

Vastaanotoissa on eniten ruuhkaa aamun ensimmäisinä tunteina ja maa-
nantaisin. Kiireettömissä asioissa on siksi edelleen parempi soittaa vasta 
iltapäivällä. Kiireettömissä asioissa kannattaa käyttää ensisijaisesti Oulun-
kaaren Omahoito -palvelua. www.oulunkaarenomahoito.com-sivustolla voi 
muun muassa tarkastella omia laboratoriotuloksia, lähettää sähköisen lää-
kemääräyksen uudistamispyynnön ja varata ajan laboratorioon. Omahoidon 
kautta voi myös lähettää kysymyksiä omalle terveysasemalle.   

Pudasjärvellä ajanvarausnumero on 08 5875 6600. Ajanvaraus-
numeroa ei pidä käyttää numerotiedusteluihin. Jos ei ole varma tavoittele-
mansa työntekijän numerosta, tulee soittaa Oulunkaaren vaihteeseen, 08 
5875 6100, josta yhdistetään oikealle työntekijälle. Kun tarvitaan välitöntä 
apua esimerkiksi vakavan sairauskohtauksen tai tapaturman vuoksi, on soi-
tettava hätänumeroon 112.

Oulunkaari tiedotus

Kukka- ja hoivapalvelu Natural

- klassinen hieronta
- Aromaterapeutti-

nen hieronta
- Turvehoidot

Ajanvaraus puh. 0400 517554
maria.outila@gmail.com

www.kukkahoivapalvelu.com

Hemmotteleva ja 
hoitava jalkojen

 hieronta. 
Sisältää jalkakylvyn (jonka 

aikana pään hieronta), 
jalkojen kuorinnan sekä 

hieronnan polviin saakka. 
40 € (norm. 45 €)

Heinäkuun 
tarjous:

Lähihoitaja, koulutettu hieroja Maria Outila

Puhos-uistelu
Puhosjärvessä la 12.7 klo. 10 – 15

Kilpailukeskuksena toimii Marjohiekka.
Tule paikalle tunti ennen aloitusta.

Osallistumismaksu 20 € / venekunta.
Kilpailussa huomioidaan 5 kalaa / vene!

Suurin 5 kalan yhteistuloksen saanut 
venekunta ja suurimman kalan saanut 

venekunta palkitaan sähköperämoottorilla!
Erikoispalkinto 

suurimman yhteistuloksen saajalle
Hyvät palkinnot!

Tiedustelut: 
Vesa Huhta puh. 0400 685822

Arto Manninen puh. 0500 691782

PIRINPUIsTo
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

lENTäJäNMAJA
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

JyRkkäkoskI CAMPINg
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

Teemme erilaisia siivoustöitä asiakkaiden toiveiden 
mukaan, 11 €/tunti. Myös ruohonleikkausta 10 €/tunti. 

Soita varaukset klo 18.00 jälkeen.

KOTISIIVOUSTA

KIRPPUTORILLA
Heinäkuussa pöydän varanneille kirpputorimyyjille edullinen myynti-

palkkio. Maksat meille vain 20 % myynnin määrästä. Kesä tuli ja alkoi 
kysyntä kesäisistä vaatteista, kengistä ja laukuista sekä kesäkodin 
tarvikkeista ja sisustustuotteista. Tyhjennä kaappiesi kätköt ja tuo 
myyntiin, paras sesonki alkanut. Vaihda sinulle tarpeeton rahaksi.

Aurinkotori, kauppatie 5, kurenkosken vieressä, 044 971 9161

Rekisteröintejä
Kilpa-auton katsastuksia

Vakuutuksia
kotimainen, entistä 

paikallisempi katsastus-
asema kiimingissä.

suomen Laatukatsastus 
Oy on toukokuusta alkaen 

katsastus Team Oy.
Otamme edelleen vastaan 
jaettuja alennuskuponkeja.

Viitantie 7 (sähkö-Polar)
90900 kiiminki

Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17
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Syötteen Peikkopolku saamassa uutta ilmettä
Syötteen suosittu Peikkopol-
ku on saamassa uutta ilmet-
tä. Syötteellä on aloitettu ke-
vättalvella 2014 Peikkopolun 
kunnostustyöt, jotka saata-
neen valmiiksi kesän aikana. 
Kunnostustöistä merkittä-
vimpiin kuuluu polkureitin 
pinnan sorastus, johon on 
käytetty noin 130 kuutio-
metriä mursketta. Murske 
on saatu kuljettua maastoon 
mönkijällä ja levitys käsin la-
piotyönä, joten iso työurakka 
ja vielä haastavassa maastos-
sa on niiltä osin takana. So-
rastuksen osuus kokonais-
urakasta on noin 2/3. Polun 
varrella olevia pitkospui-

on portaat on myös uusittu.
Reitillä olevat neljä kui-

vakäymälää, kaksi lähtöpai-
kassa ja kaksi reitin varrella 
on myös kunnostettu. Lisäk-
si Ketunkierroksen laavu tu-
lipaikkoineen on saanut il-
meen. Reitin lähtöalueen 
portti, opasteviitoitukset 
sekä Peikkopolun teatterin 
katsomon penkit on uusit-

syötteen Peikkopolun teatteripaikalla kunnostuksesta vastannet kari Lapinlampi ja 
urakoitsija matti salonpää sekä urakan valvoja Ilkka saarijärvi Pudasjärven kaupun-
gilta. kuvat Ilkka kemppainen.

tu. Varsinainen Peikkopol-
ku on noin kaksi kilometriä 
pitkä, pääosin sorastettu kä-
velyreitti, josta jatkuu oma 
vaativampi retkeilyreitti, 
noin kolme kilometriä pit-
kä Ketunkierros. Peikkopol-
kuun pääsee tutustumaan 
myös kolmion muotoisel-
la helppokulkuisella, noin 
400 metrin pitkällä lähirei-

tillä. Peikkopolun kunnos-
tustyön rahoituksesta vastaa 
Oulunseudun Leader Maa-
seuturahasto ja Pudasjärven 
kaupunki. Kunnostustyötä 
on tehnyt laadukkaasti ura-
koitsija Matti Salonpää työ-
miehensä Kari Lapinlammen 
kanssa. 

Pertti Kuusisto

ta on uusittu ja osa puretaan 
kokonaan pois linjaamalla 
reittiä niiltä osin kuiville ki-
vennäismaille. Aurinkokalli-

syötteen Peikkopolulta löytyy mielenkiintoisia hahmoja.

Eläkeläiset ry:n alueellinen kesäinen 50-v juhla
Ylivieskassa oli keskiviikko-
na 25.6. Eläkeläiset ry:n kol-
men pohjoisen alueen yhtei-
nen kesäinen 50-vuotisjuhla. 
Pudasjärveltä osallistuttiin 
juhlaan linja-autoretkellä 
yhdessä ranualaisten kanssa. 
Ukkokööri esitti laulua Kale-
vi Vattulan säestämänä ja 13 
henkeä osallistui juhlaväen 
yhteiskuoron esitykseen. 

Kaikkiaan väkeä oli pai-
kalla noin 700 henkeä. Juh-
lassa kävijöiden mukaan 
tunnelma oli hyvä, ohjelma 
oli monipuolista ja mielen-
kiintoista sekä yhteenkuu-
luvuus oli käsin kosketelta-

vissa.
Eläkeläiset ry:n puheen-

johtaja Kalevi Kivistö vaati 
juhlapuheessaan omaishoi-
tajien verotuksen korjaamis-
ta niin, että omaishoidon tu-
esta voi tehdä työtuloihin 
normaalisti kuuluvat työtu-
lo- ja ansiotulovähennykset. 

Kivistön mukaan eläke-
keskustelussa toistuu useita 
vääriä meilikuvia. Yksi niis-
tä on eläkeläisten joukon nä-
keminen huollettavina, ns. 
passiiviväestönä. 

- Pelkästään omaishoito 
kertoo aivan muusta.  Noin 
1,2 miljoonaa suomalais-

ta auttaa ainakin tilapäises-
ti omaisiaan tai läheisiään, 
300 000 tekee sitä jokseenkin 
säännöllisesti, yli 60 000 on 
sidottu tähän työhön ympäri 
vuorokauden ja heistä vain 
37 000 saa kunnan myöntä-
mää omaishoidon tukea. 

Kivistö puuttui myös toi-
seen, erityisesti pienituloi-

siin eläkeläisiin kohdistu-
vaan verotusongelmaan. 
Kotitalousvähennys tehdään 
verosta, joten sen määrä on 
riippumaton tuloista – edel-
lyttäen, että verotettavia tu-
loja on vähennykseen tar-
vittava määrä. Jos eläke on 
pieni, ei verotettavaa tuloa 
kerry niin, että veron määrä 

nousisi ainakaan vähennyk-
sen täyteen määrään. Niin-
pä eläkeläisväestöltä jää tätä 
etua käyttämättä vuosittain 
noin viiden miljoonan eron 
edestä. 

Hilkka Tihinen

Juhlaväen yhteisessä kuorossa lauloi väkeä seitsemästä eri yhdistyksestä. Pudas-
järveltä toisessa rivissä Leena Rantala, Annikki Ylitalo, Elsa Piri ja heidän takanaan 
Pekka Piri, Eero Hirvelä, kalevi Vattula, Eero Räisänen, Toivo Outila ja Antti Ylitalo. 

kalevi kivistö puhumas-
sa.

Pudasjärven ”Ukkoköörin” laulajat Antti Ylitalo, Toivo Outila, Eero Räisänen, Eero 
Hirvelä, Pekka Piri.

Juhlayleisön joukossa Antti Ylitalo, Toivo Outila, Eero Räisänen, Eero Hirvelä ja 
Pekka Piri.
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Oulun seudun ammatti-
opistossa on vapaita opis-
kelupaikkoja lisähaussa. 
Lisähaussa ovat mm. he-
vostalouden, matkailu-
alan, prosessiteollisuu-
den, kaivosalan, metsäalan 
ja rakennusalan perustut-
kinnot. Vapaita paikko-
ja on mm. Taivalkosken, 
Pudasjärven ja Muhok-
sen yksiköissä. Myös haku 
ammattistarttiin ja maa-
hanmuuttajakoulutukseen 
on käynnissä. Vapaat pai-
kat ja niihin hakeminen on 
valtakunnallisessa Opinto-
polku-palvelussa osoittees-
sa www.opintopolku.fi. 

Jos henkilö ei ole saa-
nut yhteishaussa opiske-
lupaikkaa, Opetushallitus 
lähettää hänelle jälkiohja-
uskirjeen, jossa kerrotaan 
pistemäärä ja sijoittumi-
nen varasijoille kuhunkin 
koulutukseen, joihin hen-

OSAOssa vapaita opiskelupaikkoja
kilö on hakenut. Paikkoja voi 
vapautua myös myöhemmin 
kesällä, joten tilannetta kan-
nattaa seurata. Vapaita paik-
koja voi kysellä myös oppi-
laitoksista vielä lukukauden 
alkupuolella.

Opiskelijavalinnassa suo-
sitaan ensimmäistä opiske-
lupaikkaansa hakevia opis-
kelijoita. Lisähaussa voivat 
hakea ne, joilla ei ole vielä 
mitään peruskoulun tai luki-
on jälkeistä tutkintoa.  Lisä-
haussa eivät enää voi hakea 
ne, joilla on jo jokin ammatil-
linen tai korkeakoulututkin-
to suoritettuna. Lukion op-
pimäärän suorittanut ei voi 
hakea peruskoulupohjaisia 
koulutuspaikkoja lisähaussa.  

Koulutukseen voi hakeu-
tua muulloinkin kuin yhteis-
hakuaikana. Aikuis- ja op-
pisopimuskoulutuksiin on 
haku ympäri vuoden. Tämä 
vaihtoehto sopii myös yli-

oppilaille. Aikuiskoulutus-
tarjonta on osoitteessa www.
osao.fi/aikuiskoulutuska-
lenteri.  

Ammattistartti
Ammattistartti on tarkoitettu 
peruskoulunsa päättäneille 
nuorille, joilla ei ole opiske-
lupaikkaa, ja joiden alavalin-
ta on vielä epäselvä. Koulu-
tus alkaa 25.8.2014. Vuoden 
kestävät ammattistarttiopin-
not vahvistavat opiskelu- ja 
elämäntaitoja, täydentävät 
valmiuksia hakeutua jatko-
opintoihin ja antaa mahdol-
lisuuden tutustua monipuo-
lisesti eri koulutusaloihin, 
ammatteihin ja työelämään. 

Maahanmuuttajien 
koulutus
Maahanmuuttajien ammatil-
liseen peruskoulutukseen val-
mistava koulutus on tarkoitet-

tu maahanmuuttajalle, jolla 
on oleskelulupa Suomessa 
ja joka osaa lukea ja kirjoit-
taa suomeksi. Koulutus al-
kaa 11.8.2014. Hakijan tu-
lee osata vähintään suomen 
kielen perusasiat, mikä vas-
taa kielitaidon tasoa A2.2. 
Koulutus antaa kielelliset 
ja muut tarvittavat valmiu-
det ammatillisiin opintoihin 
hakemista varten. Koulutus 
oikeuttaa opintotukeen tai 
kotoutumistukeen.

Oulun seudun ammat-
tiopisto OSAO on monia-
lainen ammattiopisto, jos-
sa opiskelee 11 300 nuorta 
ja aikuista. Koulutusyksiköt 
sijaitsevat Kempeleessä, Li-
mingassa, Oulussa, Muhok-
sella, Pudasjärvellä ja Tai-
valkoskella. OSAO kuuluu 
Oulun seudun koulutus-
kuntayhtymään (Osekk).

OSAO tiedotus

Haapalehdon Katsastus Oy

Kulmatie 3, 90650 Oulu
(Shellin vieressä)

www.haapalehdonkatsastus.fi

TERVETULOA 
SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- / pakettiautojen 

katsastus yhteensä  
59€

Katsastus 44,-
Päästömittaukset 15,- 

(katsastuksen yhteydessä)

OBD-mittaus 0,- 
(katsastuksen yhteydessä)

Jälkitarkastus 15,-
Avoinna ma-pe klo 8:30-17:00

Puh. 0400 164 654

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

www.suomalainenlehtipaino.fi

Taivalkosken Näyttämö esittää

NISKAVUOREN NAISET
Kirjoittanut Hella Wuolijoki

Ohjaaja Karoliina Kanagsniemi

Esitysajat:
To 3.7. klo 19
Pe 4.7. klo 19
su 6.7. klo 15
ke 9.7. klo 19
La 12.7. klo 19
su 13.7. klo 15
Ti 15.7. klo 19

To 17.7. klo 19
La 19.7. klo 19
su 20.7. klo 15
ke 23.7. klo 19
Pe 25.7. klo 19
su 27.7. klo 15
La 2.8. klo 19
su 3.8. klo 15

Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2,
93400 Taivalkoski

Liput 12 €/5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
0400 670 430 www.taivalkoskenteatteri.fi

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto. 

Kuva Jussi Valtakari

Yrjö Vikströmillä
La 12.7.2014 alkaen klo 18.00 

os. Penttiläntie 160, 93270 Sotkajärvi

Tervetuloa perinteiseen 
kesäillantapahtumaan!

• Esitelmä Hirvaskoski sodan aikana, 
  Vesa Holmström
• Tutustuminen kotimuseoon 
• Onkikilpailu, tikan- ja kettinginheittoa 
• Ravintolasta haukikeittoa
• Savulohta ja lahnaa
• Nokipannukahvit

Järjestää:
Korentojärven kalaveden osakaskunta, Sotkajärven maa- ja 
kotitalousseura ja Yrjö Vikström.

Penttilän kalailta lauantaina

Arvontaa ja hyviä palkintoja!
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Yleisurheilun nuorisokansal-
liset pidetään 19.7. kello 13. 
alkaen Suojalinnan urheilu-
kentällä.

Pudasjärven Urheilijat jär-
jestävät Suojalinnan urheilu-
kentällä Nappulakisoja kesän 
aikana maanantaisin 30.6.-
4.8. Cooperin testejä pidetään 
kahden viikon välein maa-
nantaisin 30.6.-8.9. kello 20. 
Kolme kertaa kesän aikana 
osallistuneiden kesken arvo-

Pudasjärven Urheilijoiden kesän ja syksyn urheilutapahtumia
taan liikunta-aiheisia palkin-
toja. Yu-lajikoulu pyörii kesän 
ajan Suojalinnalla.

Lasten ja nuorten kesän 
yleisurheilukerho tiistaisin 
3.6. kello 11 alkaen. Kerho-
ajat: 7-9-vuotiaat tiistaisin 11-
12.30 ja torstaisin 11-12.30, 
9-12-vuotiaat tiistaisin 12.30-
14 ja torstaisin 12.30-14. Ker-
hossa kokeillaan eri lajeja ja 
kehitetään samalla yleisurhei-
lun lajitaitoja, pelien, leikkien 

sekä monipuolisten harjoittei-
den kautta. Mukaan kerhoon 
tarvitset joustavat liikunta-
vaatteet ja –kengät, juomapul-
lon sekä runsaasti iloista ur-
heilumieltä! Ohjaajana toimii 
Mari Laakkonen

Suunnistuksella on iltaras-
teja keskiviikkona 2.7. Lum-
me-Kiviharju, keskiviikkona 
30.7. Pikku-Syöte, keskiviik-
kona 6.8. Syöte, keskiviikko-
na 13.8. Kangasjärvi, keski-
viikkona 20.8. Lauttaharju. 
Iltarasteille laaditaan enti-
seen tapaan A- noin viiden 
kilometrin , B- noin kolmen 
kilometrin  ja C- noin 1,5 ki-
lometrin radat. C-rata erittäin 
helppo.

Pudasjärven Urheilijat jär-
jestävät lauantai-sunnuntai 
26.-27.7. kaksipäiväiset kan-
salliset SYÖTE-Suunnistus 
-kilpailut. Kilpailukeskukse-
na on Hotelli Pikku-Syöte, jo-
ten järjestelyt kilpailukeskuk-
senkin suhteen ovat todella 
korkealaatuiset. Kilpailu-

maastona käytetään samaan 
maastoa, kuin vuonna 2013 
järjestetty SM-Pitkä R1 -kil-
pailuihin, joten aarnimetsää 
ja korkeuseroa on riittävästi. 
Lasten radat on pystytty jär-
jestämään turvallisesti tukeu-
tuen laskettelukeskuksen tuo-
miin maamerkkeihin. Maasto 
haluttiin hyödyntää toiseen 
kertaan, koska vain R 1 pää-
si koettelemaan fysiikkaan-
sa sekä taitojansa tässä upeas-
sa suunnistusmaastossa. Nyt 
maastoon pääsee kaikki ha-
lukkaat, jos ei kilpailemaan, 
niin kuntosuunnistusradoille!

Syötteen maastoissa usein 
taito- ja fysiikkaleirejä pitänyt 
huippusuunnistaja Pasi Iko-
nen pitää nuorille tarkoitetun 
suunnistusleirin juuri kisojen 
alla, joten paikalle kannattaa 
tulla jo keskiviikkona. Kilpai-
lujen jälkeen maastot hyödyn-
netään siten, että maastoon 
jätetään kiintorastiverkos-
to. Pikku-Syötteen kiintoras-
tiverkosto täydentää jo ai-

emmin tehtyjä Särkiperän, 
Lauttaharjun ja Pytkynhar-
jun kiintorastiverkostoa, joten 
suunnistusleirejä on Syötteel-
lä helppo järjestää.

Pudasjärven Urheilijat 
ovat mukana järjestämässä 
Syötteellä lauantaina 2.8. pi-
dettävää MTB – maastopyörä-
kisaa, joka on kenties Suomen 
paras maastopyöräilytapah-
tuma, Syötteen kansallispuis-
ton henkeäsalpaavissa mai-
semissa ja upeilla, haastavilla 
reiteillä. Tapahtuma on suun-
nattu kaikille jo jonkin verran 
kokemusta maastopyöräilys-
tä omaaville. Mitään kisa-
kokemusta ei tarvita. Reitil-
lä voi kokea kansallispuiston 
erämaaluonnosta maastopyö-
rän selässä, Tarjolla on vaih-
televaa ja haastavaa polkua 
- ei juuri minkään vertaa tie-
osuuksia. Hikisiä nousuja ja 
hurjia laskuja ja Suomen suu-
rin loppunousu! Tapahtuma-
paikan ympäristössä on hy-
vät matkailualueen palvelut. 

syötteen Huippukymppi on kansainvälinen juoksuta-
pahtuma, joka on mukava kokemus myös tavallisel-
le kuntoilijalle. kaikkien osallistujien kesken arvotaan 
vielä mojovat palkinnot.

Kisamatkoina 30 kilometrin / 
60 kilometrin / 120 kilometrin 
sarjoissa Miehet/Naiset 18, 
Miehet /Naiset yleinen, M40, 
M50, Single Speed, Fat Bike, 
Joukkue 60 kilometrin.

Lauantaina 27.9. järjes-
tettävä Syötteen Huippu-
kymppi on kansainvälinen 
juoksutapahtuma, josta ta-
vanomaisuus on kaukana. 
Matkaksi on virallisesti mitat-
tu 10 kilometriä, joten kisan 
juju ei ole matkan pituudessa, 
vaan matkan korkeuserossa. 
Huippukympin ensimmäiset 
seitsemän kilometriä menee 
jokseenkin tasamaalla. Vii-
meisellä kolmen kilometrin 
osuudella nousua on noin 200 
metriä. Reitti lähtee Syötteen 
juurelta ja päättyy tunturin 
huipulle Hotelli Iso-Syötteen 
pihalle. Kisa on mukava ko-
kemus myös tavalliselle kun-
toilijalle. Kisassa on sekä kil-
pa- että kuntosarjat. Kaikkien 
osallistujien kesken arvotaan 
vielä mojovat palkinnot.

Pudasjärven Urheilijat järjes-
tivät Suojalinnan urheiluken-
tällä torstaina 19.6. Pohjan-
tähti Games GP-osakilpailun. 
Nyt käyty yleisurheilukilpai-
lu oli Pudasjärven 30-vuotis-
juhlakisa ja siihen osallistui 
yhteensä 150 kilpailijaa. Ko-
lea sää vaati lämpimämpää 
pukeutumista niin kilpaili-
joilta kuin yleisöltäkin, jota 
oli parhaimmillaan paikalla 
noin 450 henkilöä.

Torstai-illan kisoihin osal-
listui lukuisia urheilijoita, 
joilta oli lupa odottaa hie-
noja tuloksia. Kilpailussa oli 
mukana 12 pudasjärveläistä. 
Mari Laakkosen tavoitteena 

Pohjantähti Games yleisurheilukilpailut Pudasjärvellä 30. kerran
naisten 3000 metrillä oli alit-
taa tulevien SM-kisojen tu-
losraja 10,25. 17-vuotiaiden 
keihäskisaan osallistuneelta 
Heikki Kuurolalta odotettiin 
myös hyvää suoritusta.

Pudasjärveläinen Mari 
Laakkonen voitti naisten 
3000 metrin juoksun hienolla 
ajalla 10.22., joka on myös hä-
nen oma ennätyksensä. Ali-
tettuaan SM-kisoihin tarvit-
tavan tulosrajan 10.25 pääsee 
Mari nyt valmistautumaan 
tuleviin Kalevan kisoihin. 
Hän on kautta aikain viides 
pudasjärveläinen, jolla on 
mahdollisuus osallistua SM-
kisoihin. 

miesten kuulantyönnön voitti kuivasjärven Auran matti sivonen uudella henkilö-
kohtaisella ennätyksellään 17,83 metriä. kuva Lauri koivuluoma, mediaFoorumi.

naisten pituushyppykisa oli yksi illan seuratuimmista lajeista.

naisten pituushyppykisan voitti Venäjän Anna nazarova-klashtornaya tuloksella 
6,27 metriä. Huomionarvoisena asiana muistettakoon, että tällä tuloksella olisi voi-
tettu sm-kisat monena menneenä vuotena. kuva Pertti kuusisto

11-vuotiaiden tyttöjen 
1000 metrin juoksun voitti Ja-
nette Takarautio ajalla 4.00,94 
ja toiseksi tuli Johanna Salme-
la ajalla 4.56,94. 11-vuotiai-
den tyttöjen kuulantyönnön 
voitti Janette Takarautio tu-
loksella 6,34 metriä ja toiseksi 
tuli Johanna Salmela 4,79.

11-vuotiaiden poikien 
60 metrin juoksu voitti Nii-
lo Talala ajalla 10,05 ja kol-
manneksi tuli Ville-Veikko 
Salmela ajalla 11,06. 11-vuo-
tiaiden poikien 1000 metril-
lä Ville-Veikko Salmela si-
joittui kolmanneksi ajalla 
3.54,99. 13-vuotiaiden poiki-
en pituushypyssä Ville-Veik-
ko Salmela tuloksellaan 3,17 
metriä oli kolmas ja Niilo Ta-
lala neljäs tuloksella 3,05.

17-vuotiaiden keihäski-
sassa Heikki Kuurola tuli hie-
nosti toiseksi uudella ennä-
tyksellään 68.40 metriä.

Miesten 800 metrin juok-
sun voitti Lapin Lukon Mik-
ko Rahkola ajalla 1.59,25, 
toiseksi Pudasjärven Ur-
heilijoiden Janne Moilanen 
2.01,88, Lasse Moilanen oli 
kuudes. Miesten 5000 metrin 
voitti ennakkosuosikki Lewis 
Korir ajalla 13.53,68. Toiseksi 
tuli Ylikiimingin Nuijamies-
ten Ossi Peltoniemi ajalla 
15.37,06 sekä kolmanneksi 
Oulun Pyrinnön Mikko Tolo-
nen 15.44,00.

Miesten kuulantyönnössä 
tavoiteltiin 18 metrin ylitys-
tä. Kisan voitti Kuivasjärven 
Auran Matti Sivonen uudel-
la henkilökohtaisella ennä-
tyksellään 17,83 metriä. Tulos 
on hänen ikäluokkansa maa-
ilman kärkeä. 

Maailman luokan pituus-
hyppääjiin kuuluva Venä-
jän Anna Nazarova-Klash-
tornaya voitti naisten kisan 
tuloksella 6,27 metriä. Huo-
mionarvoisena asiana muis-
tettakoon, että tällä tuloksella 
olisi voitettu SM-kisat mone-
na menneenä vuotena. Venä-
läisen viime kauden ennätys 
7,11 kuuluu maailman kärki-

mari Laakkonen voitti naisten 3000 metrin juoksun hie-
nolla ajalla 10.22., joka on myös hänen oma ennätyk-
sensä. Alitettuaan sm-kisoihin tarvittavan tulosrajan 
10.25 pääsee mari nyt valmistautumaan tuleviin kale-
van kisoihin. Toiseksi tullut Raahen Vesan Julia kor-
pela juoksi myös oman ennätyksensä 10.32,61. kuva 
Pertti kuusisto

17-vuotiaiden sarjassa Heikki kuurolan keihäs lensi 
68.40 metriin, joka on myös Heikin uusi ennätys. kuva 
Lauri koivuluoma, mediaFoorumi

tuloksiin.
Naisten moukarissa Jen-

ni Penttilä Kaustisten Poh-

jan-Veikoista heitti 66 met-
riä ja hän tullee tulevan kesän 
aikana tavoittelemaan maan 

ykkösheittäjän titteliä. 

Pertti Kuusisto
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ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamis-
ta/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on mak-
sullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä 
teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista 
maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

MYYTÄVÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Hirvikivääri 30-06.Vähän käy-
tetty, edullinen, p. 040 557 
4753.

Myydään koivuhalkoa, p. 040 
596 5934.

Aito-47 puukiuas, kotiliesi-30, 
kompostori 350 l. P. 0400 350 
837.

160 cm leveä kangasverhoiltu 
tumman vihreä vuodesohva, 
siisti. Voidaan siis levittää vuo-
teeksi. Hinta 70€, p. 040 508 
9341.

Myydään asuntovaunu Solifer 
450 Artic vm.86 siisti, vasta kat-
sastettu. P. 0400 244 190.

Kesäpilkin MM-kilpailut pi-
detään heinäkuun viimeisel-
lä viikolla Pudasjärven Ha-
vulan rannassa.

Kisaviikko alkaa maa-
nantaina 21.7. kahdella kar-
sinnalla, jatkuen tiistaina ja 
keskiviikkona pidetyillä kar-
sinnoilla. Torstaina ja perjan-
taina on vuorossa kolme kar-
sintaa. Lauantaina pidetään 
kisojen välierät ja sunnun-
taina 27.7. on loppukilpailu, 
mutta sitä ennen on vielä pik-
kufinaali.

Pilikkiviikko uudelle vuosikymmenelle
Jotta viikko ei ole vain 

pelkkää pilkkimistä, on Ha-
vulan rantaan järjestetty 
muutakin toimintaa.

Torstaina Pudasjärven 
Erämelojat opastavat melon-
nan saloissa. Illan lopuksi on 
vielä Livolla onkikilpailut. 
Voiton ratkaisee kalojen yh-
teenlaskettu pituus – ei ka-
lojen yhteispaino. Kisa on 
saanut paljon kiitoksia pilk-
kikilpailujen osallistujilta. 
Perjantaina on tanssit Jyrk-
käkoskella ja esiintymässä 

on Tangomarkkinoilla finaa-
lissa oleva Jarkko Honkanen 
& Taiga. 

Teatteriesitys  
Sarvia ja Sokereita
Havulan rannassa sunnun-
taina on ohjelmassa koko 
perheen kansainvälinen I 
Naufraghi Teatro- teatteriesi-
tys.

I Naufraghi Teatro pa-
lauttaa ikivanhan italialai-
sen teatterimuodon takaisin 
kirkkaimpaan loistoonsa uu-
simmalla esityksellään ”Sar-
via ja Sokeria”. Esityksen 
on ohjannut maailmankuu-
lu italialainen Commedia 
dell’Arte maestro Antonio 
Fava, joka on koko elämän-
sä ajan omistautunut Com-
media dell’Arte –teatterigen-
ren perinteen säilyttämiseen. 
I Nauf raghi Teatro pyrkii sa-
maan, ja tämä kansainväli-
nen teatteriryhmä on luonut 
Commedia dell’Arte-esityk-
sen, joka säilyy uskollisena 
1500-luvulla syntyneille juu-
rillensa.

Tämän vuoden kesäpilkin mm-kisat järjestetään nyt jo 
11. kerran. Viime vuosina osallistujia on ollut yli kaksi-
sataa kisoja voi seurata myös netti-tv:stä.

Pilikkiiviikolla Havulan rannassa on sunnuntaina lu-
vassa myös koko perheen kansainvälinen, italialaisen 
teatterimuodon esitys ”sarvia ja sokeria”. muun muas-
sa Australiassa, Italiassa, Hollannissa ja Yhdysvallois-
sa vastaanotto on ollut sama joka puolella maapalloa: 
katsomot täynnä yleisöä ja naurua.

I Naufraghi Teatro tar-
koittaa suomeksi käännet-
tynä ”Haaksirikkoutunei-
den Teatteria”, ja kyseinen 
nimi pohjaa faktaan, että ryh-
män jäsenet ovat kotoisin eri 
puolilta maailmaa: Jorn La-
ponder Hollannista, Olivier 
Leclair Kanadasta, Nicho-
las O’Regan Australiasta ja 
Tiia-Mari Mäkinen Suomes-
ta. Nämä neljä näyttämötai-
teilijaa ’haaksirikkoutuvat’ 
vuosittain yhteen eri puolil-
ta maailmaa, välittääkseen 
Commedia dell’Arten tuo-
man hilpeyden täysille kat-
somoille. Aikaisemmin ryh-
män jäsenet ovat esiintyneet 
muun muassa Australias-
sa, Italiassa, Hollannissa ja 
Yhdysvalloissa- vastaanot-
to Commedia dell’Artea koh-
taan on ollut universaalisti 
sama joka puolella maapal-
loa: katsomot täynnä yleisöä 
ja naurua.

Kesäpilkin MM-kilpailut 
osallistujamäärä on ollut vii-
me vuosina yli kaksisataa il-
moittautunutta. Toivottavas-
ti määrä on sama myös tänä 

vuonna. Kilpailijoiden pa-
laute on kyllä ollut hyvää, 
urheilijoiden sihteeri Mar-
ko Koivula paljastaa ja jat-
kaa: - Lähes kaikki kävivät 
kiittelemässä hyvin järjes-
tetystä tapahtumasta ja ai-
koivat viestittää positiivista 
viestiä eteenpäin. Viime vuo-
den 10- vuotisjuhlakisassa oli 

ensimmäistä kertaa netti-tv 
mukana. Jatkamme netti-tv.n 
käyttöä tänäkin vuonna ja 
sieltä voi seurata kisaa viikol-
la ja viikonloppuna yleisöä 
toivotaan saapuvan paikan 
päälle seuraamaan kisoja.

Marko Koivula

Zenith Reunion ja  
Tiskikone  
Heinärockissa
Zenith Reunion ja TiskiKo-
ne esiintyvät Jyrkkäkoskel-
la Heinärockissa 5.7. Zenith 
Reunion perustettiin en-
simmäisen kerran 90-luvun 
alussa Pudasjärvellä. Bän-
di kuitenkin hajosi. Vuon-
na 2010 bändi koottiin uu-
destaan Oulussa, jossa asuu 
kolme bändin alkuperäis-
tä jäsentä. Zenith Reunion 
soittaa hard rockia ja hea-
vy metallia progevivahtein. 
Kokoonpanoon kuuluu 
Jouni Juurikka laulu, Juk-
ka Uusi-Illikainen ja Jukka 
Ihme kitara, Jukka Jokikok-
ko bassokitara ja Ville Han-
hisuanto rummut.

TiskiKone perustettiin 
vuonna 2007. TiskiKone on 

Jyrkkäkoskelle tulossa
yksi Suomen suosituimmis-
ta ja hauskimmista bilebän-
deistä. Biisivalikoimassa 
on laajasti eri-vuosikym-
meniltä poimittuja suomen 
ja englannin kielisiä bile-
biisejä, näin TiskiKone so-
pii monille eri ikäryhmille. 
TiskiKone panostaa biisiva-
likoiman lisäksi näyttävään 
lavaesiintymiseen ja pukeu-
tumiseen. Kokoonpanoon 
kuuluu Anu laulu, Pati kita-
ra, Eero koskettimet, Antti, 
Vili, ja Gigi basso ja Sampo 
ja Kari rummut. TiskiKo-
ne on tunnettu näyttävästä 
esiintymisestä pilke silmä-
kulmassa.

T.T Purontaka  
Naistentansseissa 
T.T Purontaka esiintyy 
Jyrkkäkoskella naistentans-
seissa keskiviikkona 9.7. 
Kokkolalainen T:T Puron-
taka on viihdyttänyt Suo-
malaista tanssiyleisöä mo-
nipuolisella, suomalaisella 
iskelmämusiikilla jo monia 
vuosikymmeniä ja saanut 
ympärilleen vankan kuuli-
jakunnan. T:T Purontakal-
la on ilmestynyt jo kym-

menen pitkäsoittolevyä ja 
lisää on tulossa. Hän suh-
tautuu työhönsä vakavas-
ti ja tekee sitä kaikella kun-
nioituksella perinteiseen 
suomalaiseen musiikkiin ja 
suomalaisiin iskelmämu-
siikin luojiin. Tällä hetkellä 
T:T Purontaka on yksi ha-
lutuimmista artisteista Suo-
men tanssirintamalla, ja hä-
nen maineensa on levinnyt 
ympäri maata, jopa ulko-
maita myöten. 

Tanja Ronkainen

OSTETAAN
Rivitalo-osake, miel. kolmio,  
Pudasjärveltä. P. 0400 347 632.

Halutaan ostaa pieni ok-talo/
mummonmökki Kurenalta 
tai läheisyydestä. P. 040 354 
5317.

10-15hv 2t-perämoottori, p. 
050 386 9260.

VUOKRATTAVANA

Syötteen kylätalolla asunto 
vapaana 1.7. alkaen 2h+k, 50 
neliötä. p. 045 673 3418.

Viihdetyöläinen Eero Aven 
viettää tänä kesänä laulajan 
uransa 45–vuotisjuhlakesää. 
Aven levytti ensimmäisen ää-
nilevynsä vuonna1968 iskel-
millä Tuo suru jonka sain & 
aina. Sen jälkeen levylaulu-
ja on kertynyt useita satoja, 
joista suosioon ovat nousseet 
mm. Sirpaleet, Poromies, Kyl-
män kukkia, Se jokin sinulla 
on, Hopea ruusu ym. ikivih-

Eero Avenin juhlatanssit 
Siuruan työväentalolla

reiksi muodostuneita lauluja. 
Avenin kultaisiin muiste-

loihin liittyvät lukuisat Siuru-
an työväentalon tanssit aina 
1970 luvun alusta alkaen. Sik-
si Aven haluaa tulla kunnioit-
tamaan yleisöään juhlatans-
seilla perjantaina 4.7. Eeron 
lisäksi lavalle nousevat tans-
siyhtye Soundset solistei-
neen sekä laulaja-dj ANSSI, 
joka vettä suosittua yleisöka-

raokea. 
Eero Aven ja Siuruan työ-

väentalon järjestäjät toivot-
tavat kaiken ikäisen tanssi-
yleisön tervetulleeksi Eeron 
juhlatansseihin parhaaseen 
loma-aikaan. HT

Eero Aven juhlii uraansa 
siuruan työväen talolla

KOTIElÄIMIÄ

Myytävänä 2 Jämtlanninpysty-
korvan urospentua. 500€. Synt 
21.2.2014, rekisteröity, sirutet-
tu, ell tarkistamia. Metsästys-
kotiin. Luovusikäisiä. Lisätiedot 
P. 040 961 7921.

Sininen katse – Paavo Tolosen taidetta, 
Kulttuurikeskus Pohjantähti 13.6. – 27.8.
Iijokisoutu 30.6-5.7., iltatapahtuma Kuren 
koululla 3.7., soudun päätös- ja kyläjuhla Kipi-
nässä 5.7.
Kesäteatteri, Lommo Mersussa, ensi-ilta 
4.7. Koskenhovi, muut näytökset 5.7., 6.7., 9.7., 
11.7., 12.7., 13.7.
Jalkapallon Heinäturnaus, Suojalinnan ur-
heilukenttä 4.-5.7.
Terva-ajot, Pikku Syöte, 5.-6.7., SPU:n maan-
tie-, master- ja junioreiden Kultainen Kampi 
cupin osakilpailu.
Jyrkkäkoskella keskiviikkoisin naisten-
tanssit 9.7., 16.7. Lopussa tunti miehille.
Midnight Sun Longboard Festival, Iso-
Syöte 10.-13.7. Vapaalaskua, opetusta aloitteli-

joille, musiikkia yms.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon  
Ämmänkisat, Ranuantie, Kapustasuo 12.7.
Kotiseutuviikko Kotiseutumuseo 13.-20.7.
Kotiseutujuhla Kirkko ja kotiseutumuseo 
20.7.
Kesäpilikin MM-kisat, Pudasjärvi Havulan 
ranta 21.-27.7.
MP-Huippuajot, Moottoripyöräilijöiden ko-
koontumisajot, Iso-Syöte 25.-27.7.
Syöte MTB Maastopyöräilytapahtuma, 
Iso-Syöte ja sen ympäristö 2.8.
Sarakylän 25. Vattumarkkinat, Sarakylän 
koulu 16.-17.8.
Nuorten Venetsialaiset, Jyrkkäkoski 29.8.
Venetsialaiset, Jyrkkäkoski 30.8.

Muita tulevia kesän ja 
alkusyksyn tapahtumia
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

VAkUUTUsYHTIÖIdEn 
HYVäksYmä kOLARIkORJAAmO

* nelipyöräsuuntaus 
3 d tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIkORJAUksET
* mAALAUksET

* VAkUUTUs-
kORJAUksET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

JP AUTOmAALAAmOJP AUTOmAALAAmO
• VAkUUTUsYHTIÖIdEn   
 TYÖT
• VAHInkOTARkIsTUksET
• LAsInVAIHdOT

• kOLARIkORJAUksET
• AUTOmAALAUksET
• TRAILERIn VUOkRAUs
• ILmAsTOInnIn HUOLLOT

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

VAkUUTUsYHTIÖIdEn HYVäksYmä kOLARIkORJAAmO

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
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 Ojitus
P nuoren metsän hoito
P kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

ALASI 
AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Uusi osite: koivutie 3 
Otan vastaan hierontoja ajalla 2.7.- 22.8. 
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Taksi 
Siuruainen
Ritva Siuruainen

040 190 4344

TAKSI

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

MAANRAKENNUSTA

VUOKRAUS-
PALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAkkAJäRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

www.rautioky.fi
Puh. 050 501 9090
marko@rautioky.fi 

Keittiöt ja kodin 
kiintokalusteet

Saunan lauteet ja 
puuportaat. 

Asennettuna 

SAUNAT, KEITTIÖT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

- HyTTySmyRKyT  
 lemmikeille
- KALAvERKoT: 
 laajin valikoima
-  UISTImET:  
 alk. 4 kpl 10€ 
 vaaput alk. 5€ kpl
-  SIImAT, KELAT,  
 vAvAT, SETIT
-  KUmISAAPPAAT: 
 Sievi, Nokian 
 Finnwald, Finnjagd
-  KAHLUUSAAPPAAT
-  KAHLUUHoUSUT 
-  Haix ja Beretta  
 GoRETEX KENGÄT
-  Sasta + Beretta 
 GoRETEX PUvUT
- RETKEILyvARUSTEET

-  Ultrapoint- ja 
 Garmintuotteet
-  KUKSAT ja PUUKoT
-  Kylän halvimmat  
 KoIRAN RUUAT laajin  
 valikoima koiranruo- 
 kia 18 eri laatua 
-  ACTIoNKAmERA 
 FullHD + tarv. 219€
-  Autokamera 99 €
-  Airsoft ASEET ja 
 KUULAT
- ASEET JA  
 ERÄTARvIKKEET ym.
-  Nelitahti PERÄMOOT- 
 TORI 2,6 hv alk. 599€
-  SÄHKÖPERÄmooT- 
 TORI 55 LBS 179€

ANoLTA LÖyTyy!

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

maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Syöte mielletään talvimat-
kailukohteeksi, mutta ke-
säinen Syöte upeine luon-
toineen on kokemisen 
arvoinen elämys. Kesälo-
mapäivien viettoon alueella 

Syötteen kesän tarjontaa
on jo monenmoista viihdy-
kettä. Luppoveden rannalla 
oleva monitoimialue sopii 
kaikenkokoisten ja –ikäis-
ten lomailijoiden käyttöön. 
Alueelle on tehty uimaran-

ta, leikkipuisto, frisbeegol-
frata ja skeittipuisto. Fris-
beegolf on mukava koko 
perheen tai ystäväseuru-
een peli Syötteen pohjois-
puoleisella rinteellä Luon-
tokeskuksen läheisyydessä. 
Kiekkoja saa vuokrattua hy-
vin edullisesti Luontokes-
kuksesta.

Syötteen upeilla retkeily- 
ja maastopyöräreiteillä saa 
kulumaan useammankin 
päivän, välillä piipahtaen 
Syötteen Eräpalveluiden ai-
nutlaatuisella rivertubing-
reissulla Pärjänjoen vesillä. 

Kovalampi Kelosyöt-
teellä ja Pärjänjoki ovat ka-
lamiesten suosikkipaikko-
ja. Särkelän kalastuskunta 
”huolehtii” Kovalampeen 
kirjolohta, luonnonkalana-
han siinä on siikaa, ahven-
ta ja haukea. Kalastuslu-
pia Kovalampeen voi ostaa 
alueen yrittäjiltä. Pärjänjo-
ella luonnonkalana on tai-
men, harjus, siika, hauki 
sekä puroissa purotaimen. 
Taimenen istutuksista huo-
lehtii Pohjolan Voima Oy.  
Kalapaikkojen läheisyydes-
tä löytyy mukavia mökke-

jä vuokrattavaksi. Mökkejä 
voi tiedustella mm. Iso-
Syötteen Matkailun kautta.

Elokuun ensimmäinen 
viikonloppu on Syötteellä 
tapahtumia täynnä. Silloin 
ajetaan Syöte MTB- maasto-
pyöräkilpailu ja Luontokes-
kuksen pihapiirissä järjes-

Ryhmäkuvassa Pikkusyötteen päällä iloinen naisen onni-näytelmän näyttelijäjouk-
ko. Vasemmalta seisomassa: sirkku käsmä, kristiina naamanka, katri Virtanen, Jo-
hanna määttä, Hannu Pitkänen. Istumassa Ensio särkelä, satu särkelä Anna-maija 
särkelä, sanna särkelä.

Fresbeegolf on koko perheen tai ystäväseurueen peli 
luontokeskuksen läheisyydessä, josta voi vuokrata 
kiekkoja.

tetään Erämaan markkinat, 
jonne esitettäväksi Syötteen 
reipas näyttelijäkaarti val-
mistelee näytelmän Nai-
sen onni. Näytelmä on hy-
kerryttävää tarinaa naisen 
elämästä. Markkinoille tu-
lee myös nuori laulaja Jen-
ni Jaakkola vierailulle. Joten 

päivämäärä 2.8. kannattaa 
merkitä jo kalentereihin. 
Naisen onni näytelmästä 
saadaan mahdollisesti li-
säesitys syksyllä Kelosyöt-
teellä kunnostettuun Peik-
koteatteriin.

Teija Sarajärvi 
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

1, 2, 3

Möykkälässä la 12.7.2014 
klo 20.30-02.00

näljängäntie 1391, Puhoskylä

Orkesteri 
HANNU HAUTANIEMI

- Olutta
- Siideriä

- Lonkeroa
- Makkaraa

Hirsiladon arvonta

Aarteita luonnosta - Asta Siuruan huovutustaidetta 17.6.-30.8.  joka päivä klo 10-
17.  Näyttelyyn vapaa pääsy, tervetuloa! Paikka Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Ikärit maanantaisin klo 18-20, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Yleisurheilukerho 7-9-vuotiaille tiistaisin klo 11-12.30 ja torstaisin 11-12.30. 9-12-vuo-
tiaille tiistaisin 12.30-14 ja torstaisin 12.30-14. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Sininen katse 13.6-27.8. Paavo Tolosen teoksia 2000-luvulta.  Avoinna  ma-ke klo 15-
20, to-pe suljettu, la-su klo 14-17. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1
Kesäkahvila avoinna ti ja to klo 11-16. entisellä K-kaupalla Sarakylässä. 
Iijokisoutu ma-la 30.6.-5.7.
Match Show ke 2.7. Ilmoittautumiset klo 17.00 alkaen, arvostelu alkaa klo 18.00.
Ohjelmassa myös lelukoirakilpailu lapsille. Lelukoirakisan ilmoittautumiset klo 17.00 
alkaen, itse kilpailu klo 17.30. Torialue, Puistotie 2.
Pudasjärven Markkinat pe-la 4.-5.7. klo 10-17. Torialue, Puistotie.
Pudasjärven Näyttämö esittää: Lommo Mersussa pe 4.7. klo 19, la 5.7.  klo 15, 
su 6.7. klo 15, ke 9.7. klo 19,  pe 11.7. klo 19, la 12.7. klo 15, su 13.7. klo 15. Pudasjärven 
Näyttämö ry. esittää Henna Laitisen kirjoittaman ja ohjaaman näytelmän Lommo Mer-
sussa. Koskenhovi, Koskenhovinkuja.
Jalkapallon Heinäturnaus FC Kurenpojat järjestää perinteisen Heinäturnauksen 
4.-5.7. Suojalinnalla! Mukaan mahtuu 16 joukkuetta. Paikka Suojalinnan urheilukenttä, 
Urheilutie 2.
Terva-ajot la-su 5.-6.7.2014. Pyörät pyörivät Pikku-Syötteellä! Pikku-Syötteellä järjes-
tetään Terva-ajot – kaksipäiväiset kansalliset maantiepyöräilykilpailut.

Tervetuloa koko perheen soutu- ja melontatapahtumaan 30.6.- 5.7. 2014
Rakkaudesta Iijokeen!

katso soudun ohjelma:

www.iijokisoutu.net

Iltatapahtuma kuren koululla to 3.7. klo 20.00 
Tanssit Atimas-yhtyeen tahtiin

soudun päätösjuhla kipinässä la 5.7. klo 15.00 
Kipinän kyläjuhla. Perinteistä lohisoppaa kaikille!

Juha ”norppa” Taskinen 
ui Iijoen ja koskiensuojelulain 

puolesta.

TanssitKUNTOTANSSIT 
Pintamon 

kyläseuran talolla
Pintamontie 321

ke 2.7. klo 19-21 
Tervetuloa!

•Pe 4.7. karaoke tanssit klo 21-01 lippu 5€
•La 5.7. Tanssit tahdittaa Ässät klo 21 - 01.30 
liput 15€

Tanssit Sarapirtillä

Tervetuloa!!

Sarakyläntie 4661

(käteismaksu)

Sarakylän nuorisoseura

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 5487169 

Tervetuloa!

Su 6.7. klo 11  Tuula Suomi ja  
 Jouni Vikström
Su 13.7. klo 11 Tuula Suomi
Pe 11.7. klo 11 Gospelriders torilla,
tule katsomaan ja kuulemaan mm. 
mitä motoristit haluavat 
kertoa sinulle! 

Karaoketapahtuma 
Ruostehovissa 

sarakyläntie 1320 Livo
la 12.7. klo 17-19
(voi myös tanssahdella)

Musiikista vastaa oululainen Viihdemixeri Ky Vesa Piri ja 
laulusta ensisijaisesti Jouko Viita-aho ent. Illikainen. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lämpimästi tervetuloa!

Ke 9.7. kesällä keskellä viikkoa esiintyy T.T Purontaka, naisten tanssit
Ke 16.7. keskiviikkotansseissa esiintyy Sari Koivikko ja Naseva,  naisten tanssit.

Mahtava tapahtuma on tulossa! Tänne kannattaa tulla! Tervetuloa!

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETUlOA JYRKKÄKOSKEllE!        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

ZENITh 
REUNION ja 
TISKIKONE

lippu 20 € /8 €   DISKO

Esiintymässä myös ERITTÄIN spesiaali vieraat 
Kalle Särkelä ja Jenni Jaakkola. KASARIDISKO.

hIKIMAJASSA karaoke (K-18).

hEINÄROCK 2014, la 5.7. JYRKKÄKOSKEllA
RIEMUlIITERISSÄ ESIINTYY 

KYLÄJUHLA 
KYNKÄÄLLÄ

sunnuntaina 6.7.2014 klo 11.00
os. Kyngäskuja 11, ent. Maamieskoulu.

Ohjelmassa laulua, leikkiä, runoja, 
juttutupa, arpajaiset yms.

TERVETULOA!

Aittojärven kyläseura ry.

Tervetuloa!

Perinteikkäät Pimpinkangas
-tanssit

lauantaina 12.7. klo 18 alkaen
tanssia

Haitarimusiikkia

makkaranpaistoa ym.

Perjantaina 4.7.

Wintissä: klo 24-03.30  
dJ nOORA 

KURENKOSKI

Aukioloajat:
ma-ti 15-22 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

HOTELLI-RAVINTOLA

TERvETULoA vIIHTymÄÄN 
TAPAHTUmIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

TULOSSA: 18.7. Eini & Boogie, 26.7. Tanssiorkesteri Naseva

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lauantaina 5.7.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  dJ HAmmER
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AskAnmäen kesäteAtterissA  
puolAngAllA kesällä 2014

markku Hyvösen 

VAin elämää 
• Käsikirjoitus: Markku Hyvönen • Ohjaaja: Hilkka Oikarinen  

• Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

La 28.6. ............klo 16
Ti 1.7. ...............klo 18
Ke 2.7. ..............klo 18
Su 13.7. ...........klo 16
Ti 15.7. .............klo 18

To 17.7. ............klo 18
Su 20.7. ...........klo 15
Ti 22.7. .............klo 18
To 24.7. ............klo 18
La 26.7. ...klo 13 ja 16

Esitysajat:
Ensi-ilta pe 27.6. klo 18.

"Näytelmä Taistelevat koppelot 
kertoo anopin, aikamiespojan ja tu-
levan miniän yhteiselosta samassa 
taloudessa. Ystävälliset naapurit, 
rovasti mukaanlukien, yrittävät pe-
lastaa miesparan ja tämän äidin häi-
käilemättömän miniän hirmuvallasta. 
Lisämausteen näytelmään antaa 
miniän hyyssättävänä oleva oma 
mammanpoika."

Liput  12 €, alle 12 v 5 €
Tiedustelut ja varaukset Raija Kelly 
puh. 044 3073764   
sähköposti raija.kelly@gmail.com
Ryhmille tilauksesta myös ruokailu-
mahdollisuus ennen näytöstä. 
Pyydä tarjous! 
Katso lisää www.jokijarvi.com

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää

Ensi-ilta:   La 28.6.2014 klo 18  
Muut esitykset:
Su 29.6.14 klo 14
Ti 01.7.14 klo 19
Ke 02.7.14 klo 19
Pe  04.7.14 klo 19
La 05.7.14 klo 18
Su  06.7.14  klo 14
Pe 11.7.14 klo 19

Su  13.7.14 klo 14
Ke  16.7.14 klo 19
Pe  18.7.14 klo 19
Ti  22.7.14 klo 19
La 26.7.14 klo 18
Su 27.7.14 klo 14

Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla

Ahti Nevanperä, Arja Majava, Kimmo Räisänen, 
Leena Laatikainen, Ulla Räisänen, Pasi Kivimäki, 
Raija Kelly, Leo Räisänen, Osmo RäisänenROOLEISSA:

AUNE, 
Pekan äiti, vanhaemäntä

CUNILLA KUIKANSALO, 
et cetere, Pekan avokas

GUNNAR, 
Cunillan poika jost. ed. aviol.

MÄKINEN, 
rovasti

PEKKA, 
Lakealammin vanhapoikaisäntä

TOISTUVAN ULPU, 
naapurin leski

TUULIA, 
Veijon vaimo

VEIJO HURMALAINEN, 
naapurin isäntä

VOITTO INTONEN, 
sijoituskonsultti

Ohjaus: 
Elsa Ruokangas

Käsikirjoitus: 
Heikki Luoma

KUVAT: Lea Mikkonen
JULISTE: Osmo Rantapelkonen

Illikaistenviikon
TAPAHTUMIA

ke 9.7. klo 17.00 
tutustuminen Ranuan kirkkoon ja hautausmaahan.

To 10.7. klo 17.00
tutustuminen Pudasjärven kotiseutumuseoon.

Pe 11.7. klo 17.00 
tutustuminen Pudasjärven kirkkoon ja 

hautausmaahan.
Omat kyydit. Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 

viim. 6.7.  Eevalle 040 841 8177 tai 
e.mantykentta@hotmail.fi

sukujuhla 12.-13.7. 
Livon koululla, 

vielä ennätät ilmoittautua!
Tervetuloa!

KIINNOSTAAKO 
LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS?

HAKU KÄYNNISSÄ

www.virpiniemi.fi

Pikku-Syötteellä alkaa syyskuussa 2014

TANSSITAITEEN LINJA
- 60op
- päiväopinnot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO
- 120ov
- oppisopimuskoulutus

VIRPINIEMEN LIIKUNTAOPISTO - Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi - Puh. (08) 5614 200 

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSKURSSI
- päiväopinnot 4kk
- monimuoto-opinnot 9kk

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO
- 30ov
- monimuoto-opinnot

KATSO MYÖS MUUT VIRPINIEMESSÄ ALKAVAT KOULUTUKSET:

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO (LAT)
Monimuotokoulutus, jonka voit suorittaa myös 

oppisopimuskoulutuksena. 30 ov.

Luonto- ja 
valokuvausleiri 
10-14-vuotiaille
Leiri järjestetään 23.-24.7. 
(ke-to) Rytilammen tuvalla 
(n. 10 km Pudasjärven keskustasta), 
jonka pihapiirissä yövytään puolijouk-
kueteltassa. Leirin ohjelmaan kuuluu 
valokuvaustyöpajoja, luontoseikkailurata 
ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje, 
jossa tarkempi ohjelma ja tiedot. 
Ohjaajina valokuvaaja Laura Böök ja 
liikunnanohjaaja Elina Uusi-Illikainen. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
10.7. Elinalle 050 444 1146. 

Leirin hinta 25€ 
(hintaan sisältyy leirillä tarjottavat ruuat)

Leirin järjestävät yhdessä 
kansalaisopisto, Nuorten tuki ry, 
Liikuntaa kaikille -hanke ja oSAo:n 
Pudasjärven yksikkö.

TIISTAINA 8.7.
Pudasjärvi   ABC   klo  08.00 – 10.00
Taivalkoski  ABC   klo  11.00 – 12.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Paras opiskelijatyytyväisyys ja 
hyvä työllistymismahdollisuus!

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan

AMMATTITUTKINTO
KOULUTUS ALKAA
KUUSAMOSSA 29.9.2014
Koulutukseen voivat hakea:
* C- ja CE -kortin omaavat
* alan vaihtoa harkitsevat
* työttömät sekä työttömyys-
  uhan alaiset 

LISÄTIETOA JA HAKEMINEN
www.viamaster.fi
info@viamaster.fi
puh. 0400 510 505

viamaster.fi
LOGISTIIKAN OSAAMISKESKUS

Toimistomme on vuosilomien vuoksi kiinni 
3.7. – 25.7.2014

PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA TIEDOTTAA:

Henkilökunnan tavoittaa puhelinnumerosta: 
0400-131 540

PUDASJÄRVEN 
KANSALAISOPISTO 

TIEDOTTAA

GREEN CARD -GOLFKURSSI 
7. - 12.7.2014 40 €
Kurssi kokoontuu Koillis-Golfilla. Ma-ke 7. - 9.7.2014 klo 18.00 - 21.00, 
perusohjaus Pekka Kinnunen. La 12.7.2014 klo 11.00 - 16.00 Green 
Card -ohjaus Raimo Määttä.
Tiedustelut Pekka Kinnunen, puh. 0400 381 548

NUORTEN ELOKUVA- JA  
LUONTOLEIRI PIKKU-SYÖTTEELLÄ  
19. - 20.7. 2014 25 €
Leiri on tarkoitettu yli 13-vuotiaille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
11.7.2014 mennessä Elina Uusi-Illikainen, puh. 050 444 1146

LUONTO- JA  
VALOKUVAULEIRI RYTILAMMEN TUVALLA 
23. - 24.7.2014 25 €
Leiri on tarkoitettu yli 10 - 14 -vuotiaille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
10.7.2014 mennessä Elina Uusi-Illikainen, puh. 050 444 1146

TEHOKÄVELYTAPAHTUMAT KESÄLLÄ 
su 27.7. ja 31.8.2014 830100284
Lähtö Jyrkkäkoskelta su 18.00-19.00
Jimi Parkkinen
  
Kävellään tehokkaasti yhdessä porukalla! Kaikille vapaa pääsy, ei osallis-
tumismaksua. Tervetuloa joukolla mukaan aistimaan uusia kävelyvinkke-
jä! Järjestetään yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kuntourheiluja-
oston kanssa. Kokoontuminen Camping Jyrkkäkoskella. 

Puhelin: 040 826 6431
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

KIRPPIS

to-pe 3-4.7. 
klo 10-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: www.pudasjarvi-lehti.fi
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kello 22.00. Tervetuloa!



28 29nro 27PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.7.2014 2.7.2014nro 27

Yrittäjän päivän 
syystapahtuma

Iin Torilla maanantaina 5.9. klo 13-18 

• Ilmapalloja • Ongintaa • Kahvila
• Makkaranmyyntiä • Musiikkia

Iiläisillä yrityksillä on tilaisuus tulla esittelemään toimin-
taansa tai myymään tuotteitansa Iin Torilla pidettävässä 
syystapahtumassa. Yrittäjän päivä on kansallinen juhla-

päivä, jota vietetään 5. syyskuuta monin eri tavoin ympäri 
maan ja sen kunniaksi nostetaan Suomen lippu salkoon. 

Lisätietoja tapahtumasta Iin Yrittäjien puheenjohtaja 
Väinö Klasila puh. 0400 388 305.

Iin Tukkilaiskisat  4.-5.7.2014

HAKKUUMAHDOLLISUUKSIA?
HOITOTYÖN TARVETTA?

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Nyt on hyvä aika suunnitella tulevat metsätyöt! Hoi-
tamalla metsääsi voit jopa kaksinkertaistaa metsäta-
loutesi kannattavuuden. Meiltä saat parhaan asian-
tuntemuksen ja palvelut metsäsi koko elinkaarelle. 

METSÄASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI:

Yli-Ii/Pudasjärvi länsi: Samuli Leppänen, 040 514 7515  
Pudasjärvi itä: Veli Nikula, 0500 295 107 
Ii: Matti Heinonen, 050 329 5744

Tee metsäkauppa kanssamme.
Maksamme sinulle koko puun.

Jaakko visuri
Hankintaesimies
Ii, Yli-Ii, Haukipudas, Hailuoto, 
Kiiminki, Ylikiiminki, Oulu, 
Oulunsalo, Kempele,
Muhos, Utajärvi, Vaala
P. 044 251 7207
jaakko.visuri@junnikkala.com

                    

BIOENERGIAPÖRSSI ON
INTERNETISSÄ TOIMIVA
ENERGIAPUUN KAUPPAPAIKKA

                    

BIOENERGIAPÖRSSI ON
INTERNETISSÄ TOIMIVA
ENERGIAPUUN KAUPPAPAIKKA
Bioenergiapörssi on rakennettu bioenergian ostajien ja 
myyjien kohtaamispaikaksi. Metsänomistajat voivat halu-
tessaan kilpailuttaa nuoren metsänsä hoidon Bioenergia-
pörssin kautta. Bioenergiapörssin metsäneuvojat tekevät 
maksuttomia metsäkäyntejä metsätilallisten metsiin Iin, 
Utajärven, Pudasjärven ja Vaalan alueilla. 
Keskitä energianpuun myynti ja hankinta yhteen 
osoitteeseen. Tervetuloa kaupoille!
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Projektipäällikkö Heidi Takalo 
heidi.takalo@micropolis.fi Puh. 044 345 6321

Lauantaina 6.7. Iin Raasakka-
koskella käynnistyy jälleen Ku-
ningasjätkä -tukkilaiskisat, jossa 
kilpaillaan uittotyön keskeisim-
missä työlajeissa. Ratamestari 
Eero Alaraasakka kertoo, ettei 
viimevuotiseen kisaan ole tie-
dossa suurempia muutoksia.

- Valtaosa ilmoittautujista 
tulee perinteisesti viimetingas-
sa, mutta jo nyt on tiedossa ki-
saajia ympäri Suomen. Monet 
eri puolilta käyvät samalla reis-
sulla Juoksingin kisoissa Tor-
niojoella, kertoo Alaraasakka.

Yksi kisan lajeista on kos-
kenlasku, joka suoritetaan tu-
kin päällä seisten. Laskiessa saa 
käyttää apuna sestointa, sau-
vointa tai uittohakaa. Kilpailijan 
on seisottava tukilla lähtiessään 
ja maaliin tullessa. Tukilta saa 
pudota, mutta takaisin on nous-
tava omin avuin.

Muita lajeja ovat rullaus, sau-
vonta ja kirkkovenesoutu. Kirk-

Koskenlaskussa
piisaa haipakkaa

kovenesoudussa Pipelifen jouk-
kue soutaa Iin Urheilijoiden ja 
kunnan yhteisjoukkuetta vas-
taan. Sauvonta suoritetaan vir-
taavassa vedessä edestakaise-
na matkana. Rullaus suoritetaan 
parikilpailuna, jossa kilpaili-
jalla saa olla apuvälineenä ses-
ta. Rullaustukkia ei saa kosket-
taa muulla kuin jalkapohjalla ja 
kilpailijan on pysyttävä omal-
la puolellaan tukkia. Voittaja on 
se, joka viimeisenä putoaa tai jää 
seisomaan tukille.

Eero Alaraasakka kertoo, 
että luvassa on myös laskunäy-
töksiä, joissa showmiehet las-
kevat koskea kellukesuksilla ja 
surffilaudalla. Alaraasakka toi-
voo, että ennen kisoja saadaan 
useita hellepäiviä, jotta vesi läm-
piää kisailijoille miellyttäväm-
män lämpöiseksi. Viime vuo-
teen verrattuna vesi oli viime 
viikolla vielä useita asteita vii-
leämpää.

koskenlaskupaikalle matka taittuu sulassa sovussa ja 
yleisö pääsee aistimaan tukkilaistunnelmaa hyvin lä-
heltä.

Suomessa on pieni mutta aktiivi-
nen tukkilaislajien harrastajapo-
rukka. Lajit ovat kunnianosoitus 
perinteisen kovan työn tekijöil-
le, tukkimiehille ja metsureille. 
Useilla lajin vanhemmilla har-
rastajilla on jopa kokemusta tai 
muistikuvia nuoruudesta, kun 
uittohommat vielä työllistivät vä-
keä vapaiden koskien rannoilla.

- Tuntui mukavalta kun tuk-
kilaiskisojen perinnettä alettiin 
elvyttää. Ennen Raasakan voima-
laitoksen rakentamista koskella 
pidettiin kisoja vielä 60-luvulla. 
Poikien kanssa oli tapana tuol-
loin vielä saikata puiden kanssa. 
Nyt lajin parissa suurin osa on 
vanhempia miehiä ja nuoria oli-
si mukava saada mukaan kokei-
lemaan perinteikkäitä lajeja, ker-
too tukkilaiskisaan osallistuva 

Tukkilaislajit vaativat kuntoa
Risto Alaraasakka.

Toki lajin harjoittelu nykyi-
sin on hankalaa, sillä vapaita, 
tarpeeksi syviä ja turvallisia kos-
kia on hankala löytää. Sileän ve-
den paikoissa voi toki harjoitella 
sestomista, eli sestoimella tai uit-
tohaalla melomista, tukin pääl-
lä seisten, mutta tukki käyttäy-
tyy erilailla koskessa ja sileässä 
vedessä. 

- Kaiken a ja o tukkilaislajeis-
sa on hyvä kunto ja tasapaino, ja 
niitä voi kehittää myös muun ur-
heilun parissa. Kuitenkin tukil-
la pysyminen on niin omanlais-
tansa ja vaatii tuntumaa, joten 
kaikista urheilullisista ei tule au-
tomaattisesti hyvää tukkilaisla-
jeissa, kertoo myös tukkilaiski-
soihin tähtäävä Riku Pakanen.

Kumpikin miehistä on kotoi-

sin Iistä ja tukkilaislajit ovat tul-
leet tutuksi myös pikkupoikana. 
Risto Alaraasakka naurahtaa, et-
tei poikasia toki päästetty kisoi-
hin koskenlaskuun, mutta Pa-
jarisaaren toisella puolen oli 
pienempi Ikon koski, jossa po-
jat kävivät varkain laskemassa ja 
sestomassa suvantoja.

- Kaikki ajanviete silloin saa-
tiin tästä joesta kun ei paljoa 
muuta ollut. Hirveästi kalastet-
tiin, lipottiin ja kyllä tässä aika 
kului. Uittohommissa olin teke-
mässä erottelua yhtenä kesänä 
Kestilässä, kertoo Alaraasakka.

Myös Riku Pakanen myöntää 
pikkupoikanakin saikanneensa 
pöllien seassa joella ja nuoruu-
dessa hän sai työkokemusta ui-
tossa. Ensin ”väärän vetäjänä”, eli 
hän erotteli väärän pituisia pölle-

jä sumasta. Sittemmin nuori mies 
sai mieltä ylentäneen ylennyksen 
”lössäriksi”, joka ajoi pöllikonetta 
ja kasasi pöllejä vedettäväksi ni-
puissa. Reippaassa ulkoilmatyös-
sä oppi arvostamaan vanhojen 
aikojen tukkilaisten ja metsurei-
den kovaa työtä.

Risto Alaraasakan näyte 
Raasakkakoskella tukki-
laiskisoissa viime vuonna.

Ylen kuvausryhmä vierai-
li Iin Raasakkakoskella en-
nen juhannusta kuvaamas-
sa kesällä 2015 ulos tulevaa 
”nurkkakunnat” ohjelmaa. 
kuvassa ohjelman tuottaja 
miika Ranne ja iiläisiä tuk-
kilaisia Eero Alaraasakka, 
Riku Pakanen, Risto Alaraa-
sakka, Veli Paakkola ja Visa 
Paakkola.

TAITTO-OVIEN MESTARI
Toimivat ratkaisut useimpiin ovitarpeisiin

Lieksentie 11, 91100 Ii • P. 0208 384 530 • Fax (08) 817 3157
findoor@findoor.fi • www.findoor.fi
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• öljynvaihdot aikaa
 varaamatta

Yli-iin 
Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266
91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

Nenonen, Jäppinen, 
Kuha, Kärkkäinen

IIJOKISUUN
KALASTUSLUVAT

Lisätietoa: 
www.kalaaiista.fi /

Etelä- ja Pohjois-Iin 
kalastuskunnat

Lupa kattaa koko
Iijokisuun ja merialueen

Säännölliset 
kirjolohi-istutukset 
Illiin ja Yläaltaalle.

Iin Kiinteistö- ja 
Jätehuolto 

V. Paakkola Oy
Palukantie 22, 91110 II AS
velipaakkola@gmail.com

Puh: (08) 817 3496 
GSM: 0400 388 622 
Fax: (08) 817 3608

Tervetuloa!

IIN KEMIKALIO-
TEKSTIILI JA 

LUONTAISTUOTE
Haminatie 8 Ii

puh/fax. 
(08) 817 3360

36,90
1 l

Tarjous voimassa 20.7. saakka

mivi total 
Flex ja 

Premium

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

IIn APTEEkkI
Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 045 1476600

Aukioloajat: 
ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-14.00

YLI-IIn sIVUAPTEEkkI
Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli- Ii

Puh. 045 1484100
Aukioloajat: ma-pe 9.00-16.30

Heinäkussa klo 9.00-16.00

www.iinapteekki.fi

Teemme
uutta

metsää.

www.pohjantaimi.fi

TAIMET
JÄLLEEN-
MYYJILTÄ

t
a
ik

a
h
a
t
t
u

Osaava ja yksilöllistä palvelua kotikulmillasi

Tule tutustumaan tarjouksiimme!

Kirkkotie 1, 91100 Ii, p. (08) 817 6655

Iin Näkövinkki
Puh.  050 911 1739/Ii, 045 344 6600/Yli-Ii

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii

iinfysio@kolumbus.�
www.iinfysio.�

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut 

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281                   vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi                    www.pudasjarvi-lehti.fi
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• Puutavaran 
 koneellinen korjuu
• Energiapuun korjuu
• Kannon-nosto

Reijo Holtinkoski 0400 298741
Pekka Inkala         0400 338661

• Metsänparannustyöt
• Maanrakennustyöt
• Puutavaran kaukokuljetukset
• Energiapuun kuljetukset

metsänhoitopalvelut
kokonaisvaltaisesti

Met-Rem Oy
p. 040 583 9062 

ilkka.kesala@met-rem.fi

Koneurakointi 

MUHOS

• metsätyöt • kaivutyöt • traktorityöt

Puh/fax 533 4778, p. 0400 283 441

Mustonen Ky

wwwkoneurakointimustonen.com
koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

www.turve-jussit.fi

Turve- ja koneurakointi
Metsien hakkuutyöt

Turve-Jussit Oy
Iisakantie 20, 90900 Kiiminki

p. 0400 907 547

Kisatie 1, 91100 Ii. Puh. 040 158 7000
Palvelemme: 

ma-pe 7.00-21.00, la 7.00-18.00, su 12.00-18.00

TERVETULOA 
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

www.storaensometsa.fi

Aina on 
hyvä sää tehdä 
puukauppaa.
Stora Enson Tähtitilillä® saat puukaupparahoille 
reilun koron. 

Kysy lisää lähimmältä puunostajalta,   
p. 09 8860 2102 
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Tarjous voimassa 20.7.2014 asti ostaessasi kehykset ja linssit. Kehykset 
erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Optikon tekemä 
näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35€), ei koske 
piilolasinäöntarkastusta. Ei muita alennuksia. Mallistot vaihtelevat 
myymälöittäin. Aurinkolasitarjous ei koske Bvlgarin, Chanelin, Diorin, 
Escadan, Givenchy ja Oakley aurinkolaseja.

AURINKOLASIT

alkaa

–50%

AL

–80%
–50%

OPTIKON
NÄÖN-

TARKASTUS

0€

AJANVARAUS OPTIKOLLE TAI
SILMÄLÄÄKÄRILLE 010 190 200
TAAVETTI Riihitie 1, 020 760 8627*, 
avoinna ma ja to 9.30–17.00 
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min tai matka-
puhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

RUNSAASTI KEHYKSIÄ

10€
Suuri erä 

merkkikehyksiä

mmememe

Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma–pe 9.30–17

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.

Tarjous voimassa 20.7.2014 asti ostaessasi kehykset ja linssit. Kehykset
erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Optikon tekemä
näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35€), ei koske
piilolasinäöntarkastusta. Ei muita alennuksia. Mallistot vaihtelevat
myymälöittäin. Aurinkolasitarjous ei koske Bvlgarin, Chanelin, Diorin,
Escadan, Givenchy ja Oakley aurinkolaseja.
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Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma–pe 9.30–17

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.

Tarjous voimassa 20.7.2014 asti ostaessasi kehykset ja linssit. Kehykset 
erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia. Optikon tekemä 
näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35€), ei koske 
piilolasinäöntarkastusta. Ei muita alennuksia. Mallistot vaihtelevat 
myymälöittäin. Aurinkolasitarjous ei koske Bvlgarin, Chanelin, Diorin, 
Escadan, Givenchy ja Oakley aurinkolaseja.

AURINKOLASIT

alkaa

–50%

AL

–80%
–50%

OPTIKON
NÄÖN-

TARKASTUS

0€

AJANVARAUS OPTIKOLLE TAI
SILMÄLÄÄKÄRILLE 010 190 200
TAAVETTI Riihitie 1, 020 760 8627*, 
avoinna ma ja to 9.30–17.00 
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min tai matka-
puhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

RUNSAASTI KEHYKSIÄ

TILAVIA
KOTIMAISIA
JALKINEITA!
• Juhlakenkiä 
• Kävelykenkiä
• Joustovenykekengät
• Kesäkenkiä 
• Avokkaita
• Ortokenkiä 
• Kumiteräsaappaita
• Työ- ja 
 terveyssandaaleja
• Terveysjalkineita

19€alk.

VAIN LAUANTAINA 
5.7. klo 10-14 
Kaupungintaloa vastapäätä 

(ent. veken kalusteen tila) Varsitie 6

Sievi,
Ajavat,
Pomar,
ym...

Tervetuloa!

KUOMAN LENKKAREITA

AAMUTOSSUJA

TARRALENKKAREITA
TANSSIKENKIÄ

4.-5.7.2014 
TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ 

Liput 
12€ 

Pe 4.7.2014 Raasakkakoski 
Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset 
Puffetista kahvia ja makkaraa sekä virvokkeita. 
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.  
Koskenlaskun harjoitukset. Lisätietoa Eero p. 0400 281 524. 

la 5.7.2014 Raasakkakoski 
klo 14.00 Kisojen avaus 
klo 14.10 Kirkkovenesoutu.  
Pipelife vastaan Urheilijat/kunnan yhteisjoukkue 
klo 14.30 Halavatun papat essiintyy 1. kerran ja aina väliajoilla :) 
klo 15.00 Ohijuoksutukset  
Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s 
klo 15.00 Sauvonnan kilpailu 
klo 14-16.30 Lapsille ohjelmaa ja tekemistä.  
Oulun Tähtisirkus ja Los Karvakuonos 
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu 
klo 17.30 Rullaus 
klo 18.00 Palkintojen jako  
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola, PipeLife, Ylirannan Ratsutilan 
rodeo, Kasvomaalausta, Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktoreita. Tikanheit-
tokisat. Pääsylippu 12€ ja alle 18v ilmaiseksi.  

 

La 5.7.2014 Rantakestilä 
Klo 21.00 Tukkilaistanssit.  
Esiintyy  Tanssiyhtye Sway. Iin Urheilijoilla Puffetti ja  

Ravintola. Tanssilippu 10€. 

IIN METSÄTYÖ OY 
Iin Jätehuolto  
Paakkola Oy 

 

 PALVELULINJA IIKKA –BUSSI KULJETTAA  

 IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 5.7.2014 

 MATKA SISÄLTYY PÄÄSYLIPUN HINTAAN.  

  
REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—    

             M
aalismaantie—Raasakantie  

             (K
yytiin pääse myös väliltä)  

 
 Iin torin lähtöajat: 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 

 Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30 

 Lisätietoa: Jukka p. 050 366 0111 

YHTEISTYÖSSÄ:                        www.kuningasjatka.fi 

Iin Tukkilaiskisat 

  

KUNINGASJÄTKÄ— Iin Tukkilaiskisat 

Tanssi-
lippu 
10€ 

Iin Energia Oy 

HOX! Suoraan varastosta mm.
- Pätkäpellit        - Styroxit         - Foamit

- Raudoitusteräkset ja -verkot       - rumpuputket

Pudasjärven lvI ja Rautatarvike oy
varastotie 2 93100 pudasjärvi • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

kattopellit ja 
tarvikkeet. 

Kauttamme muun muassa

Kauttamme myös 
rännit,  

kattoturvatuotteet ja 
rakennuspeltityöt, 
myös asennettuna

puukattilat ja 
varaajat

Ilmalämpöpumput

● Hyttysansa Mosquito Magnet Patriot  
 soveltuu parhaiten jatkuvaan  
 hyttysten torjuntaan suurillekin  
 pihoille, joissa hyttysten määrä on 
 normaali.

45900 2890
/plo

ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

KESÄLAITUMELLE

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI
ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

Kätevä märkä-kuivaimuri kodinremontoi-
jan ja nikkaroijan siivousavuksi. Tukeva, 
tasapainoinen imuri liikkuu vakaasti ja on 

miellyttävä käyttää.

Kokoontaitettavat 
retkituolit 

Hyttysansa 
Mosquito Magnet Patriot

● Hyönteisten karkottamiseen  
 hevosista.

13,95

Alkaen

Puucee- ja 
kompostikuivike 

Cello 50 l

Painepesuri
Kärcher K2

Turpeesta ja puulastuista valmistettu seos, 
jota käytetään kompostiin ja kompostoi-

viin käymälöihin 
lisäämään ilmavuutta 

ja tasaamaan 
kosteutta.

6,95

Kevyt ja pienikokoinen painepesuri. 
Maksimipaine 110 bar. Vakiovarusteina 

4 m letku, suihkuputki, Rotojettur-
bosuutin, syöttövedensuodatin ja 

pesuaineinjektori. Ottoteho 1,4 kW. 
Paino 4,8 kg.

109,-
Märkä-kuivaimuri 
Kärcher WD 2.200

59,-

FlyStar 
hyönteiskarkoite 500 ml

Kokoontaitettava King Camp -retkituoli. 
Mukana kantopussi. Tuolissa teräsjalat. 

Mitat 52x52x43/83 cm.


