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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

SYÖTE-Suunnistus
liite tässä 

lehdessä

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

heinä-elokuun tarjoukset!

KESÄKUKKALAATIKKO 
TAI PUSSI
ISOT KUKAT 10,-  
PIENET KUKAT 5,-
Saat itse pakata!

AVOINNA
MA-PE 9-18, LA 10-16

Tervetuloa!

OMENAPUUT 25,-
                  60,- /3 kpl 
RUUSUT     15,-

JÄTTIAMPPELIT  15,-

MONIVUOTISET KUKAT
    OTA 2 MAKSA 1
Hyvät valikoimat!

KORISTEPENSAAT
OTA 5 MAKSA 4

KORISTEPUUT 
JA HAVUT -30%

Varaa aika
P. 040 821 1819

Lääkäriajat:  
 ke 30.7. ke 6.8. ja ke 13.8 

PUDAS-KONE
Pudasjärvi, Kauppatie 4, 

p. (08) 822 415
Liikkeemme avoinna:

ma-to 9-17, pe 9-18, la suljettu
Joustavat maksuehdot, kororonta 

maksuaikaa jopa 6 kk

jäähdytystä kesään!

Säiliöt heti varastosta tilavuuksissa 100-500 litraa

Esim. RSP 310A

● Sisävalot, pyörät, alipaineventtiili
● Tilavuus 300 litraa

499€

WHM2511

RSP 220A

● Sisävalot, pyörät, alipaineventtiili
● Tilavuus 210 litraa

369€

WHS2121

399€
• Nettotilavuus 204 L
• Energialuokka A+
• Pakastuskyky 15 kg/vrk
• Pikapakastus

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

PöyTäTuuLETIN 23 cM / 9” 
VALkOINEN WFD-9

24,90

PöyTäTuuLETIN 30 cM / 12” 
VALkOINEN WFD-12

• Oskilloiva pöytätuuletin suojaritilällä. 
• 3 nopeutta.  • 40 wattia. 
• Halkaisija 30 cm/ 12” 
• Kantokahva • nemko hyväksytty 

• Oskilloiva pöytätuuletin suojaritilällä. 
• 2 nopeutta. • 30 wattia. 
• Halkaisija 23 cm/ 9” 
• Kantokahva • nemko hyväksytty

34,90

PAkASTIMIA ISOON JA PIENEEN TARPEESEEN, VARASTOSSAMME 
LAAJA VALIkOIMA LAADukkAITA SäILIöPAkASTIMIA

 

Ohjelma:
* Lapin ukon juhlakeitto 
* Matkalaulu 
* Kakkuja ja kahvia
* Ryhmäläisten esityksiä
* Vapaata seurustelua

Pudasjärven Koskenhoville (Koskenhovinkuja)

Kiitos ei lahjoja eikä kukkia. 
Mahdolliset muistamiset tilille: LC Hilimat, 

FI84 5360 0420 0836 13, viesti: Pirkko.

Tervetuloa Pirkko Polven 
syntymäpäiville 9.8.2014 klo 14

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-to 9-15, 
pe-la suljettu

Ompelupalvelu

POistO-

nurkasta 

naisten vaat. ale  jatkuu...
erä kankaita 3 €/m alk. 

5,60

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

kesä ale jatkuu!!!

2,50

25,-1,79pss
14,50

xs
texas pihvi

360g

atrilli
grillimakkara

400g

vaasan koulunäkki 

ohrarieska
3kpl/450g

 6,99

päiväpeite
150x240

r20+ 
energia juoma

0,5l

 1,30
sis.pantin

2 pkt

farkku caprit

holland edam siivu ja 
porlammin gouda 

siivu
1kg

2,99

24,50

ja perunarieska
2kpl/350g

rs

pkt

pl

(34.90)

naisten caprit

10,-
(18,40)

7,-
tyttöjen puseroita

erä finnlayson pyyhkeitä

muumi

kylpy- ja käsipyyhkeet 
-30%

sivuverho
140x250

uutta!!

tähtikuvio

13,90• kylpyhuoneenmatto

• torkkupeitto 18,50
• tyynynpäällinen

  39,-
pikkutyynyt

4x1,6 kg

ltk

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

Kesälomittaja
Jenni Peltoniemi
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Liepeen kesäkerholaiset te-
kivät kesäkuun loppupuo-
lella linja-autoretken Hirvas-
koskelle Antti Holmströmin 
lampolaan. Retkeä oli odo-
tettu pitkään ja hartaas-
ti. Odottaminen palkittiin 
moninkertaisesti. Lampo-
lan pihapiirissä oli monen-
laista nähtävää ja tekemistä. 
Aika kului nopeasti kolmea 
pikkukaritsaa tuttipullois-
ta imettäen ja sylissä pitä-
en. Myös Bella- ja Bontikoira 
sekä Eetu-kissa olivat lasten 
silittelyn ja hellittelyn koh-
teena.

Välillä pistäydyttiin si-
sätiloissa nauttimassa ret-
kieväitä. Liisa-emäntä oli 

Elämysretki lampolaan

Perillä ollaan Hirvaskos-
kella Antti Holmströmin 
lampolavierailulla.

jo aamuvarhaisella leipo-
nut meitä varten maukkai-
ta nisupullia. Kiitos Liisal-
le. Lämmin kiitos myös koko 
talonväelle vieraanvaraisuu-
desta.

Paluumatkalle lähdettiin 
haikein mielin. Linja-autos-
sa keskusteltiin vilkkaasti 
päivän tapahtumista ja yh-
teinen toive oli, tulemmehan 
tänne uudestaan.

Sinikka Luokkanen
lapsityönohjaaja 

Messu  Pudasjärven kirkos-
sa su 27.7. klo 10,   Juha  Kuk-
kurainen,  Jaakko Jurmu. 
Taksi seurakuntakodilta klo 
9.30, omavastuu 5 € edesta-
kainen matka.  
esikouluun ja kouluun läh-
tevien siunaamistilaisuus 
seurakuntakodissa su 3.8. 
klo 18. 
kirkko avoinna ja esitteli-

jä paikalla ma-pe klo 11-17.
kesäkahvila ke 23.7. klo 12-
14 kanttorilassa. Tervetuloa 
kahvikupposen ääreen po-
risemaan, tapaamaan tuttu-
ja ja tutustumaan uusiin ih-
misiin. 
nuotioilta: Korennolla Sil-
talantie 22,  ke 23.7. klo 18 
ja  Siivikossa Maija Turusel-
la, Puolangantie 2363 ti  29.7. 

klo 18.
nuotioilta Kuren kylätalos-
sa ke 30.7. klo 19
nuotioillat: diakonia- ja 
nuorisotyö järjestää heinä-
elokuussa nuotioiltoja. Nuo-
tioiltoja pidetään seuraa-
vasti: vk 30 (ma-to), vk 31 
(ma-to), vk 32 (ma-to) ja vk 
33 (ma-to). Nuotioiltoja voi 
varata omalle kyläkulmal-

leen kirkkoherranvirastosta 
08-882
3100.
kastettu: Inka Amelia Pu-
hakka
avioliittoon vihitty: Tuo-
mas Henrik Kaijala ja Jatta 
Marjut Johanna Häyrynen

Elämässämme on monenlaisia kohtaamistilanteita. 
Ensisunnuntain evankeliumitekstissä on myös koh-
taaminen. Tekstissä paras ihmisten tuntija ja opetta-
ja, Herra Jeesus, kohtaa rikkaan miehen. Tuo mies oli 
mielestään onnistut elämässään hyvin, niin myös koh-
datessaan lähimmäisiään. Jeesuksen mukaan mieheltä 
kuitenkin puuttui jotakin, hän pyysi miestä myymään 
omaisuutensa ja jakamaan rahat köyhille. Jeesus tunsi 
ja tiesi keskustelukumppaninsa sydänjuuria ja tarkoi-
tusperiään myöten. Tunnemmeko me? 

Alkukesästä on minulla ollut ilo palata kotiseu-
dulle Pudasjärvelle. Kotiseutu näyttää hyvin tutulta ja 
tuntuu turvalliselta. Toisaalta on ollut hyödyllistä kat-
sella työtä, kotiseutua ja elämää hieman kauempaa. 
On totta, että etäisyys antaa erilaisia näkemyksiä ja 
kokemuksia. Reilun vuoden jälkeen on mukava nähdä, 
että monet asiat ovat suurin piirtein samassa järjes-
tyksessä kuin ennenkin. Ja ei jokin muutoskaan vält-

Kohtaamisia

Retkelle Lomavaaran kämpälle
Syötteen Luontokeskus ja 
Posion Matkailu järjestä-
vät heinäkuisen kävelyret-
ken Lomavaaran kämpälle 
keskiviikkona 30.7. Kämp-
pä löytyy Syötteen kansal-
lispuiston pohjoisista osista, 
Posion kunnan puolelta. 

Hirsinen kämppä on ai-
koinaan palvellut savotta-
jätkien saunana, josta se on 

sittemmin kunnostettu ret-
keilijöiden yö- ja taukopai-
kaksi. Lomavaaran autiotu-
pa sijaitsee luonnonkauniilla 
paikalla Virsuvaaran sekä 
Lomavaaran välisen piskui-
sen Lomalammen rannalla. 

Kävelyä retkellä tulee yh-
teensä noin viisi kilometriä 
ja maasto on helppokulkuis-
ta, joskin paikoitellen sois-

ta. Matkan varrella Syötteen 
kansallispuiston tuntevat 
oppaat kertovat alueen luon-
nosta sekä historiasta. Perillä 
Lomavaarassa tehdään ko-
tiin viemisiksi saunavastat 
sekä nautitaan kampanisu 
kahvit. Mukaan kannattaa 
varata säänmukainen vaate-
tus, juotavaa, pientä evästä 
sekä iloinen mieli!

Lomavaaran kämppä heinäkuun vehreydessä. 

Retkelle on yhteiskuljetus Posion Pentik-mäeltä kello 11 ja paluu tapahtuu viimeistään 
kello 16 mennessä samaan paikkaan. Ennakkoilmoittautuminen Posion matkailuyhdis-
tykseen puh. 044 767 4218, sähköposti matkailu.neuvont@posio.fi. Osallistumismak-
su on 10 euroa, joka sisältää bussikuljetuksen.

tämättä näyttäydy kielteisenä, vaan mahdollisuutena 
uuteen, erilaiseen tapaan toimia.  

Kesä on yhteen kokoontumisen ja erilaisten juh-
lien aikaa. Olen saanut työhön palatessani kohdata 
lähimmäisiä ilojen ja surujen hetkellä. Ajan ratas on 
pyörinyt ja on käynyt niin, että monia tuttuja on nuk-
kunut pois. Heitä en voi enää kohdata täällä.

Ivalossa kohtasin myös monenlaisia ihmisiä, lähim-
mäisiä. Tunturien ja asumattomien kairojen keskellä 
elävä ylälappilainen ihminen ei niin kiirehdi, eikä aika-
taulujen suhteen ole niin tarkkaa. Ne olosuhteet, jos-
sa sukupolvet ovat eläneet, ovat muokanneet heidän 
ajattelutapaa ja käyttäytymistä. Lappilaisen kiireettö-
myys, lepo ja rauha olivat tarttuvaa. 

Elämässämme tapaamme toisiamme eri lähtökoh-
dasta, mistä Jeesus kohtasi. Me emme tunne lähim-
mäisiämme sydänjuuria myöten. Siihen meidän on 
suostuttava. Rikkaalla miehelläkin jäi omaisuus myy-

mättä. Epätäydellisinä ihmisinä ja lähimmäisinä mah-
dollisuutemme on vain Jumalan antamissa mahdolli-
suuksissa.

Merkittäväksi ohjeeksi omaan elämäämme ja 
kaikkiin kohtaamisiin nousee Jeesuksen sana: ”Ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Virrentekijä pel-
kistää lähimmäisen kohtaamisen sanoihin: Toistamme 
tarvitsemme, syliä avointa, vanhemman kokemusta ja 
lapsen katsetta. Kohtaamme pettymykset, ilot ja yllä-
tykset, toistemme rinnalla. (Vk 464:2)

Jukka Jaakkola
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

ammattipätevyyspäivät

Ov-Laatu Oy  045 6775 875

Jukolan pirtti, pudasjärvi

Ennakoiva ajo* ma 28.7.
Työturva* ti 29.7
Tulityö ke 30.7.

Hihna tiukalla kulkeva koira 
ei ole harvinainen näky Suo-
messa. Näky on itse asiassa 
niin yleinen, että suurin osa 
koiranomistajista kokee ar-
kiset lenkkeilyt ikäviksi, jol-
lakin tapaa haasteellisiksi. 

Hienosti hihnassa koulutuspäivä

Eläinkouluttaja ja koulutus-
neuvoja Tommy Wirenille 
pulmat ovat tuttuja. Vuosi-
en mittaan hän on tavannut 
lukemattomia määriä niin 
sanottuja ”ongelmakoiria”; 
remmirähinöitsijöitä, ohitus-

ongelmaisia tai ylivilkkaita 
hännän heiluttajia. 

Tommy Wiren tulee pu-
humaan Ouluun kauniin 
hihnakäytöksen kouluttami-
sesta lauantaina 27.7. 

Koulutuspäivän aiheena 
on koiran kauniin hihnakäy-
töksen opettaminen, positiivi-
sen vahvistamisen tekniikka 
sekä taluttimen oikeaoppinen 
käyttö. Tommy opastaa kuu-
lijoita miten koiran voi mo-
tivoida kulkemaan mukana 
kauniisti omasta halustaan - 
ilman hihnan tai ohjaajan pin-
nan kiristymistä. 

Kauniin hihnakäytök-
sen opettaminen on mah-
dollista ja vastuu opetukses-
ta kuuluu koiran omistajalle. 
Kouluttaminen on myös osa 
koiran kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista huolehtimis-
ta. Hihnassa tempoileva ja 
rähisevä koira on stressaan-
tunut, eikä voi hyvin. Vetä-
minen lyhtypylväille tai pos-
tilaatikoille vaikuttaa myös 
koirien fyysiseen hyvinvoin-
tiin. Härkää kannattaa siis 
tarttua sarvista tai pikem-
minkin lenkkeilykäytös har-

joitella kuntoon. 
Työssään Wirèn tapaa 

paljon niin sanottuja “ongel-
makoiria”, mutta keskittyy 
kuitenkin koulutuksissaan 
erityisesti koiranomistajiin. 
Näin ollen hän ei koe itse-
ään “ongelmakoirakoulutta-
jaksi”, vaan koulutusneuvo-
jaksi. 

- Omistajan tulee palkita 
koiransa oikea käytös oike-
aan aikaan ja riittävän usein. 
Väkivalta ja pakottaminen 
eivät kuulu koulutukseen. 
Omistajalla on käsissään 
kaikki kouluttamisen ja pal-
kitsemisen avaimet, kertoo 
Wirèn.

Koirat eivät luontaisesti 
osaa kulkea taluttimessa ei-
vätkä pennut synny panta 
kaulassa. Koiran hallinnan 
ei tulisi olla riippuvainen 
hihnasta. Meidän tulee en-
sin opettaa koira pysymään 
lähellä taluttajaa. Kun koi-
ralla on halu kulkea ohjaa-
jansa lähellä, aletaan käytös-
tä muokkaamaan haluttuun 
suuntaan. HT

Lisätietoa löytyy sivulta www.pompsis.fi, liisa.sakajarvi@pompsis.fi tai puhelin 040 469 4700. 

Profin Oy solmi merkittävän 
vientikaupan Latviaan
Profin Oy on solminut mer-
kittävän kaupan Latvian pää-
kaupunkiin Riikaan. Yritys 
toimittaa julkiseen sairaa-
lakohteeseen uuden Profin 
FullGlass tuotejärjestelmän. 

Kauppa on monivaihei-
nen ja se mahdollistaa toimi-
tuksen kokonaisarvon nou-
semisen noin 2 miljoonaan 
euroon. Toimitus tulee ja-
kaantumaan vuosille 2014 ja 
2015. Kyse on ensimmäises-
tä uuden sukupolven Pro-
fin FullGlass -tuotteen isos-
ta kaupasta ja yksi yrityksen 
merkittävin vientikauppa. 
Profin FullGlass tuoteperhe 
esitellään kotimaan markki-
noille syyskuussa Habitare 
-messuilla.

Kaupan ratkaisevana te-

kijänä on uusi tapa yhdistää 
korkealuokkainen puuma-
teriaali erikoislasitustekniik-
kaan. Takana on pitkä tuo-
tekehitystyö, jota on tehty 
yhdessä johtavien arkkiteh-
tien ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, ker-
too toimitusjohtaja Mikko 
Haapala tuotteen ja kaupan 
takana olevista tekijöistä. 

Yhtiön työtilanne on ollut 
markkinatilanteeseen näh-
den positiivinen. Yrityksen 
liikevaihto kasvanut tasaises-
ti ja kokonaisliikevaihdoksi 
vuonna 2014 on budjetoitu 10 
miljoonaa euroa. 

-Tämä kauppa tulee enti-
sestään vahvistamaan tilan-
netta ja tarjoaa työtä yhtiön 
Pudasjärven tehtaalle, toteaa 

toimitusjohtaja Mikko Haa-
pala. 

Vahvaa vientikauppaa
Profin Oy on lasiliukusei-
nien, ikkunoiden ja ovien 
suunnitteluun ja valmistuk-
seen erikoistunut yritys, joka 
sijaitsee edelleen juurillaan 
Pudasjärvellä. Yritys omistaa 
myös restaurointi-ikkunoi-
hin erikoistuneen Sydänpuu 
Ikkunat ja Ovet Oy:n Jout-
sassa. Profin on valmistanut 
lasiliukuseiniä yli 20 vuot-
ta, muita tuotteitaan lähes 40 
vuotta. Yritys työllistää Pu-
dasjärvellä 60 ja Joutsassa 20 
työntekijää.

Profin Oy toimittaa vuo-
sittain tuotteita yli 30 eri 
maahan. Suurimmat vienti-

maat ovat Japani, Venäjä ja 
Kiina. Perinteisten vientimai-
den lisäksi yritys hakee kas-
vua Norjan ja Ruotsin mark-
kinoilta. Noin 60 prosenttia 
yrityksen liikevaihdosta tu-
lee viennistä.    

-Vienti on aina ollut ja 
tulee olemaan tärkeä tuki-
jalka Profinin toiminnassa. 
Vain määrätietoisella korke-
aan loppulaatuun tähtäävällä 
tuotekehityksellä ja asiakas-
tarpeiden ymmärtämisellä 
avataan vientikaupan ovia, 
tiivistää toimitusjohtaja Mik-
ko Haapala yrityksen strate-
giaa.

Profin Oy tiedotus

Kesätöissä Pudasjärvi-lehdessä
14-vuotias Jonna Ahonen on 
heinäkuun lopulla reilut kak-
si viikkoa kesätöissä Pudas-
järvi-lehdessä. Jonna kysyi 
töitä aiemmin kevään aika-
na ja työpaikka järjestyi 4H-
kerhon kautta. Lehden te-
keminen on monipuolista ja 
Jonna kertoi odottavansa tu-
levia työtehtäviään mielen-
kiinnolla. 

– Olen harrastanut use-

amman vuoden ajan valoku-
vausta ja sen lisäksi harras-
tan muun muassa lenkkeilyä. 
Olen syntynyt Pudasjärvel-
lä ja perheeseeni kuuluu van-
hemmat ja veli.  JP

Jonna Ahonen on kesä-
toimittajana tämän kesän 
neljäs koululainen Pudas-
järvi-lehdessä. 

Isonkin koiran kanssa on helppo liikkua missä vain 
kun koira osaa kulkea ”hienosti hihnassa”. Kuvassa 
landseer Reiska omistajansa Ritva Moilasen kanssa.

Tämän ja paljon muita hauskoja 
Uutuuksia löydät myymälästämme.
Tervetuloa tutustumaan! 

Hauska 
TasavuosiLahja!

Kävelykeppi, jossa soiva kello,
lasinen pullo ja ensiapulaukku vain 

AarreArkku

ts KUpONKi

29,90€

KOTISIIVOUSTA

Asiakas maksaa vain työn tuloksesta, 10 €/tunti.

Teen kotisiivouksia
asiakkaiden toiveiden mukaan:

suursiivous, viikkosiivous, ikkunoiden pesu,
mattojen pesu, saunan pesu, kaappien pesu 

ja järjestely, ym. kodin työt.
Olen nopea ja tunnollinen.

Soita 044 971 9161 Minda/iltaisin

Maken musiikkia torilla

Markku Kemppainen esiin-
tyy torstaina 24.7. Peräkär-
rykirppispäivän yhteydessä 
kello 11-12 Pudasjärven to-
rilla. Hän on luvannut esit-
tää kesäistä musiikkia eli 
kappaleita, joiden nimessä 
on jollain kielellä kesä, som-
mar tai summer. Niitähän 
löytyy ja lisukkeena on sit-
ten jotain ihan muuta, yllä-
tyksiä. 

-Haluan esittää ohjelmis-
toa, joka on minun näköis-

täni, vaikkei nyt omia sä-
vellyksiäni tulekaan. Kun 
minua pyydetään johonkin 
esiintymään, ryhdyn aina 
heti miettimään, että mitä 
minulla olisi tarjota kuuli-
joille. Nyt olen vetänyt aika 
isolla pensselillä, koska ku-
vittelen kirppistorilla liikku-
van monen ikäisiä ja –tyyp-
pisiä ihmisiä. Vähän niin 
kuin jokaiselle jotain meinin-
gillä, päättelee Make.

Ku
va

H
ar

ri 
Pa

an
an

en

Pudasjärven torilla...
jälleen peräkärrykirppis jatkuu... to 24.7.2014 klo 10-18
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yhteislaulua torilla

Suopunki-yhtye lauloi ja laulatti torilla.

Pudasjärven kulttuuritoimi 
järjesti torstaina 17.7. koti-
seutuviikon ohjelmaan kuu-
luvan Laulamme yhdessä 
Suopunki –yhtyeen vetämän 
-yhteislaulutilaisuuden, yh-
teistyössä Pudasjärven syö-
päkerhon kanssa. Laulamaan 
oli saapunut runsaasti väkeä, 
torille täytyi kantaa kaikki 
varastosta löytyvät penkit ja 
toriemäntä Kerttu Simu kiit-
telikin paikan päälle tulleita. 

- On hienoa, että tällaiset 
tapahtumat kiinnostavat.

Pelkästään laulajista ei tori 

Tori täyttyi railakkaista laulajista 
”Laulamme yhdessä ”-yhteislaulutapahtuman ajaksi. 

Väliajalla saattoi ostaa esimerkiksi vohvelin.

täyttynyt, myös kuuntelijoita 
ja jäätelönsyöjiä riitti tapah-
tuman aikana. 

Ensimmäisellä puoliajal-
la mentiin yhtyeen päättämi-
en kappaleiden mukaisesti ja 
noin vartin pituisen tauon jäl-
keen toisella puoliajalla sai-

vat yleisössä laulavat ehdot-
taa lauluja. Torilla kuultiin 
niin hidasta kuin nopeam-
paakin kappaletta. Tauolla 
saattoi syödä vohveleita Syö-
päkerhon myyntipisteestä. 

Seuraavan kerran torilla 
tapahtuu tulevana torstaina 

24.7. kun pidetään kesän kol-
mas peräkärrykirppis muut-
tuneella aikataululla alkaen 
kello kymmenestä kestäen il-
takuuteen asti. 

Jonna Ahonen, 
kuvat Birgit Tolonen

Iijokisoudun päättyessä lau-
antaina 5.7. Kipinän kyläläi-
set olivat järjestäneet kyläjuh-
lan, jossa veneet ja kanootit 
vedettiin maalle ja siitä kul-
jetukseen. Soutajien kanssa 
samaan aikaan saapui peril-
le yli 100 kilometrin uintiura-
kan suorittanut Juha Taski-
nen, joka kertoi uintimatkan 
menneen hyvin. Iijoen poh-
ja oli säilynyt puhtaana, vain 
muutaman oluttölkin hän 
näki joen pohjalla. Hän kiitte-
li huoltoporukkaa, joka oli hä-
nen mukanaan ja oli vakuut-
tunut, että Kollajan allasta ei 
tule koskaan. 

Teltassa oli kyläläisten 
järjestämä ruokailu ja kah-
vit, jonka jälkeen alkoi kylä-
juhla ja soudun päätöstilai-
suus. Sen juonsi perinteiseen 
tapaan juhlapaikan vieressä 
asuva Pentti Rantala yhdessä 
Kipinän kyläpäällikkö Jukka 
Vähkyrän kanssa. Puhujak-
si oli kutsuttu kansanedusta-
ja Pirkko Mattila, joka onnit-
teli kaikkia osallistujia. Hän 
kertoi syntyneensä ja viettä-

Kipinässä kyläjuhla ja Iijokisoudun päätös
neensä nuoruuden Yli-Iissä Ii-
joen Puusaaressa, joten joki oli 
hänelle erittäin tuttu. Hän toi-
voi kotimaisen kalan käytön 
lisääntymistä, joka on vain 
10 prosenttia käytetystä kala-
määrästä. 

Soutupäällikkö Raija Läh-

desmäki luovutti Ahtikerhon 
kunniakirjat Mauri Huhtalal-
le, Merja Ylöselle ja Juha Tas-
kiselle. Soudun takana olevan 
järjestön Pudasjärven Luon-
nonsuojeluyhdistyksen pu-
heenjohtaja Pirkko-Liisa Luh-
ta palkitsi Elsa Pirin 29 kertaa 

Pudasjärven Luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko-Liisa Luhta muisti 
Iijokisoudun erikoispaidalla vapaan Iijoen puolesta uintisuorituksesta Juha Taskis-
ta ja 29. kertaa soudussa mukana ollutta Elsa Piriä.

Iijokisoudun päätöstä ja Kipinän kylä-
juhlaa suosi aurinkoinen, kesäinen sää. 
Juhlapuheen pitänyt kansanedustaja 
Pirkko Mattila eturivissä valkoinen pu-
sero päällään.

Soutupäällikkö Raija Lähdesmäki esitteli Ahtikerhon Ii-
jokisoudun kunniakirjoja, jotka nyt jaettiin Mauri Huh-
talalle, Merja Ylöselle ja Juha Taskiselle. 

soutajana soutuun osallistu-
misesta ja uintisuorituksesta 
Juha Taskisen, jolla taas vuo-
rostaan oli erikoismuistami-
nen Pirkko-Liisa Luhdalle. 
Taisto Puurunen huomioitiin 
johtoveneen kipparina toimi-
misesta sekä Latolan perhe 

huomioitiin, koska perhees-
tä osallistui soutuun kolme 
sukupolvea ja tytär Heli oli 
ensimmäistä kertaa Tohon 
laskussa peräsimessä. Kos-
kenlasku sujui hyvin, mutta 
Heliä jäi harmittamaan, että ei 
vielä onnistunut seistenlasku. 

Soutuun osallistujien puheen-
vuoroissa toivottiin muun 
muassa voimalaitosten koh-
dalle kalaportaiden pikaista 
rakentamista. 

Heimo Turunen
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Rainbow Espanjan 
esikeitetty
Maissi
450g 2 kpl/pkt (2,20 kg)

099pkt

Tuoretorin tuotteet voimassa 29.7. asti.

Rainbow 
Costa Rica
Banaani 099kg

Rainbow 
Espanjan
Rypälerasia
siemenetön 500 g
(1,98 kg)

099rasia

Snellman
Grilliribs
bbq-marinoitu n. 700 g

HK Viljapossun
Fileepihvit
600-640 g (9,98-9,35 kg)

Atria Wilhelm
Grillimakkarat
400 g (4,97 kg)

679 599 199
kg pkt pkt

Ville Vallaton
Jäätelöpuikot
monipakkaus 348 g 
(10,20 kg)

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

Rainbow
Talouskidesokeri
1 kg

Koff Olut
0,33 l tlk 24-pack
(2,57 l) sis. pantit
(hinta voimassa 4.1. alk.)

Lotus Emilia
Talouspaperi
Des Vallila 4 rll

355ltk 185pss 089pss 2400pack 299pkt

699
rasia

Atria perhetilan
Broilerin
Ohutleike
naturel (14,56 kg)

450g 2 kpl/pkt (2,20 kg)

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Enemmän kuin edullinen
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Kotiseudun historia ja kehitys tärkeä tietää

Pudasjärven kotiseutuviik-
ko päättyi sunnuntaina 20.7. 
pidettyyn kotiseutujuhlaan 
museon pihapiirissä. Juh-
la alkoi jumalanpalveluksel-
la Pudasjärven kirkossa, jos-
sa saarnasi emeritus Simon 
kirkkoherra, rovasti Seppo 
Lohi. Messuun osallistui rei-
lut 150 henkeä. 

Messun jälkeen siirryt-
tiin kotiseutumuseolle, jossa 
oli kahvitarjoilu. Osallistu-
jia oli noin 140 henkeä. Juh-
lapuheen piti Pudasjärvellä 
sukujuuret omaava, filoso-
fian lisensiaatti ja teologian 
maisteri Markku Kuorileh-
to Oulusta. Hän selvitti Pu-
dasjärven historiaa, jota ker-
toi tutkineensa laajasti aina 
1500 luvulta saakka. 

Kuorilehdon oman suvun 
juuret ovat Pintamolla. Suul-
lista perimätietoa hän kertoi 
kuulleensa isovanhemmil-

taan Niilo ja Rauha Kuori-
lehdolta, jonka äidin, Selman 
vanhemmat Juho Aukusti eli 
Hieta-Ali ja Pieta Hakola oli-
vat pitäneet kestikievaria ja 
kauppaa Pintamon kylätien 
varrella, lähellä Pintamojär-
veä. Hieta-Ali oli aikanaan 
myös aktiivinen Pudasjär-
ven suojeluskunnan jäsen.

Kuorilehto vetosi, että tä-
män päivän pudasjärveläi-
selle ja muillekin on tärkeä 
ymmärtää oman pitäjänsä 
historiaa ja kotiseutunsa ke-
hitystä.

-Voimme säilyttää men-
neiden sukupolvien uuras-
tuksen ja tämän päivän tie-
don tuleville sukupolville 
säilyttämällä kotiarkistot, 
valokuvat, kirjeet ja muut 
asiapaperit. Jokaiseen valo-
kuvaan kannattaa merkitä 
henkilöt, tapahtuma, paikka 
ja aika. Tunnistamatonkaan 

Kauniissa kesäisessä säässä kotiseutujuhlaan museon pihapiirissä osallistui noin 140 henkeä. Edessä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus ja fil.lis., 
teol.maisteri Markku Kuorilehto. 

Rovasti Seppo Lohi kirkkokahveilla kotiseutujuhlassa 
ja vaihtamassa ajatuksia Paavo Pikkuahon kanssa

valokuva ei silti arvoton. 
Joku saattaa tietää siitäkin, 
kun joskus saa sen käsiinsä. 
Kaikki mennyttä koskeva ai-
neisto kadotessaan on men-
nyttä. Meidän täytyy siis 
säilyttää, mitä jäljellä on. Ol-
kaamme ylpeitä pudasjärve-
läisten esivanhempiemme, 
uudisraivaajien tekemäs-
tä työstä. Ilman heitä emme 
pääsisi juhlimaan juuriam-
me, kotiseutua ja Pudasjär-
veä, totesi Kuorilehto juhla-
puheessaan. 

Kaupungin tervehdyksen 
lausui kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Timo Vähä-
kuopus. 

-Monien toimijoiden jou-
kolla voimme vaikuttaa sii-
hen, että yhä useammat voi-
sivat katsoa kotiseutuaan ja 
maaseutua ylipäätään myös 
tulevaisuuden asuinpaik-
kanaan, ei pelkästään men-

neisyyden paikkana. Sanon-
ta kuluu, että ”Koti on siellä, 
missä sydän on.” Sydän kui-
tenkin saattaa jäädä edelleen 
omalle kotipitäjälle ja toi-
veissa siintää paluumuutto 
joskus tulevaisuudessa. On-
kin huolehdittava siitä, että 
Pudasjärvelläkin voidaan 
tarjota työtä nuorille, jotta 
pitäjämme elinvoimaisuus ja 
menestyminen myös jatkos-
sa taattaisiin. 

Usein kysytään, mitä Pu-
dasjärven kaupunki ja päät-
täjät tekevät kotiseutumme 
eteen? Tänä kesänä kymme-
net maansiirtokoneet työs-
sä ympäri pitäjää antavat us-
koa tulevaan ja siihen että 
kaupungilla on tekemisen 
meininki ja halu pitää koko 
pitäjä asuttuna, totesi Vähä-
kuopus.

Juhlassa esitti lausun-
taa Pirkko Polvi ja duettoja 

ja yksinlaulua Toppilan lau-
lustudiosta Maarit ja Mik-
ko Laitinen Hannu Sirénin 
juontamana ja säestyksellä. 
Yhteislaulut laulettiin kant-
tori Jukka Jaakkolan säes-
tämänä. Museo oli avoime-
na koko päivän tutustumista 
varten. 

keskikoulusta  
50 v sitten
Juhlaan osallistuivat myös 
50 vuotta sitten Pudasjärvel-
lä keskikoulunsa päättänyt 
ikäryhmä. Kutsun saaneis-
ta 21 oppilaasta 13 oli pai-
kalla. Messun jälkeen ryhmä 
kävi laskemassa kukkalait-

teen koulun päättymisen jäl-
keen heinäkuussa hukku-
neen siurualaisen Ritva 
Illikaisen haudalle. Kotiseu-
tujuhlassa esiintyi säestäjänä 
ryhmään kuuluva musiikin-
opettaja Hannu Sirén, joka 
kertoi syntymäkodistaan Sa-
rakylästä muun muassa hei-
nänteko- ja ajomuistojaan. 
Kotiseutujuhlasta ryhmä 
siirtyi Liepeen väentupaan 
luokkakokoukseen ja jatka-
maan yhdessäoloaan. Oppi-
laskokoontumisen paikalli-
sina puuhahenkilöinä olivat 
Oili Puurunen ja Eeva Män-
tykenttä. 

Musiikkia esittivät Toppilan Laulustudiosta Hannu Sirén säestys ja juonto sekä Mikko ja Maarit Laitinen laulu. 
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Ali Ghalati sanoi pyörittäneensä tahkoa aikaisemmin-
kin. Antti Paavola tietää, että vesitahko on paras työka-
lujen teroituksessa.

Kahvin papuja jauhettiin ennen käsin. Kahvimyllyn varres-
sa Else Timonen ja Riitta Lohvansuu seuraa vierestä.

Voi kirnuttiin ennen kotona, jonka jälkeen se pestiin ja 
suolattiin. Pesupuuhissa Paula Mustonen.

Näistä materiaaleista syntyi käpylehmiä tai jopa tikkareita.

Satu-täti viihdytti lapsia vanhoilla saduilla, joissa oli 
jopa tädille outoja sanoja.

Keskikoulun 50 vuotta sitten Pudasjärvellä kokoon-
tuivat luokkakokoukseen puolen vuosisadan kuluttua 
koulun päättymisestä. 

Seppo Lohi saarnasi
Kotiseutujuhlaan kuuluvas-
sa messussa Pudasjärven 
kirkossa rovasti Seppo Lohi 
nosti saarnassaan esille kol-
me keskeistä asiaa. 

Evankeliumitekstissä Jee-
sus kysyi kuka olen? Ihmi-
nen ei voi sanoa olevansa 
kristitty, jos ei tiedä kuka 
Jeesus on. Kristuksesta on 
koko kristinusko saanut ni-
mensä. 

Ihmiselle voi avautua sa-
nan syvimmässä merkityk-
sessä, että Jeesus on Kristus, 
kun Jumalan Pyhä Henki 
sen hänelle avaa. Kuten Jee-
sus sanoi Pietarille: ”Sitä ei 
liha ja veri ilmoittanut, vaan 
isäni, joka on taivaassa”. 

Serkukset Jenny Itkonen Helsingistä ja Petra Kaipio 
Rovaniemeltä tutustuivat vanhoihin esineisiin. Tässä 
ihmetellään puista voirasiaa.

Onnellinen on ihminen, 
joka voi sanoa: ”Jeesus on 
minun Herrani ja Jumalani”. 

Jumalan ilmoitukseen ja 
vastaanottajan tunnustuk-
seen Jeesus rakentaa Juma-
lan seurakunnan. ”Olemme 
apostolien ja profeettojen pe-
rustukselle rakennettu ja Jee-
sus Kristus on paras kulma-
kivi”.

Jeesus luovutti Pietarille 
ja seurakunnalleen avainten 
vallan, vallan tulkita Raa-
mattua ja vallan antaa syn-
tejä anteeksi. Joka ei evan-
keliumia usko, jää sidotuksi 
synneissään. 

Heimo Turunen

kotiseutuviikkoon kuuluva perinnetyönäytös kotiseutumuseolla oli keskiviikkona 16.7. ja lasten museopäivä lauantaina 19.7.
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649,-

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Olen lomalla
24.7. - 28.7.

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

keeway 400
traktori mönkijä
4x4

825,-

mönkijän tukkikärry

998,-

749,-

699,-

990,-

+ toim.kulut

keeway gtx 300
4x4

+ toim.kulut
keeway motojet 
110 kid

+ toim.kulut

keeway ry6
skootteri 1298,-

+ toim.kulut

4280,-

keeway monkey

3990,-
+ toim.kulut

comanche bull 550
4x4

comanche 50 cc

comanche 90 cc

mönkijän 
yhdistelmäkärry

mönkijän 
lana

499,-
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Lukijan kynästä

Onneksi olkoon!
Pudasjärven näyttämö, onneksi olkoon! Lommo Mersussa oli 
paras kesänäytelmä vuosikausiin, kaikilla mittareilla mitattuna.

Alpo Laakkonen

Kuolleita lohia Livojoella
Livojoen yläjuoksulle on siirretty suuria lohia viime kesinä. Nyt 
on tullut useita lohia kuolleina virran vietävänä. Suurin vonkale 
oli arvaukseni mukaan ainakin 7 kiloa, muut noin 5 kg luokkaa. 
Lokit aina paljastavat, missä kuolleita lohia kulkee virran mukana.

Mikähän on aiheuttanut lohien joukkokuolemaa? Kovat ke-
sähelteet ovat varmaan olleet niitä vaikuttamassa. Onkohan Li-
vojoki sittenkin liian pieni suurien lohien kasvupaikkana. Entä 
veden laatu? Olisikohan joki sittenkin sopivampi haukien ja lah-
nojen elinympäristönä.

Reino Haara-Hiltunen

Jokijärven katetulla PÖLK-
KY-teatterilla on esitetty tänä 
kesänä kyläseuran näytelmä-
ryhmän esittämänä näytelmä 
”Taistelevat koppelot”. Kat-
sojia on käynyt tähän men-
nessä yli 1500. Esityksiä on 
vielä kuluvan viikon lauan-
taina ja sunnuntaina. Käsi-
kirjoitus on kirjailija Heik-
ki Luoman käsialaa vuodelta 
2008.

Näytelmä kertoo aika-
miespojan, tämän äidin ja tu-
levan miniän yhteiselosta sa-
massa taloudessa. 

Kyseinen aihe on edel-
leenkin ajankohtainen. Taita-
vana käsikirjoittajana Heikki 
Luoma loihtii aiheesta kuin 
aiheesta kiinnostavia ja aina 
uusia näkökulmia esille tuo-
via näytelmäkäsikirjoituksia, 
unohtamatta hänen kirjoit-
tamia suosittuja TV-sarjoja 
mm. Pirunpelto. Hyvä käsi-
kirjoitus on näytelmän teke-
misen kannalta ensiarvoisen 
tärkeä, joten tässä kohtaa lau-
sun suuret kiitokset Luomal-
le.

Näytelmässä on muka-
na neljä naista ja viisi mies-
tä. On hienoa, että Jokijärvel-
tä ja Jokijärven ympäristöstä 

Taistelevat koppelot valloittaneet 
PöLkky-teatterin

löytyy vuosittain innokkaita 
teatterin tekemisestä kiinnos-
tuneita. Roolitus oli helppo, 
tulijoita olisi ollut jopa enem-
män kuin mitä näytelmässä 
oli rooleja. 

Katettu PÖLKKY-teatteri 
tarjoaa erinomaiset puitteet 
niin yleisölle kuin esiintyjille-
kin. Tuulisella säällä yleisöl-
lä on mahdollisuus kietoutua 
tarjolla oleviin huopiin. Näy-
telmän väliajalla voi kuun-
nella Jokijärven auringossa 
välkehtivien aaltojen lipla-
tusta, ihailla vastarannalla si-
jaitsevaa Kallioniemeä, Kal-
le Päätalon lapsuudenkotia 
sekä nauttia teatterikanttii-
nissa maan mainiot lättykah-
vit. 

PÖLKKY-teatterilla on jo 
vakiintunut yleisö, joka vuosi 
toisensa jälkeen tulee ja naut-
tii Jokijärven kulttuurimil-
jööstä sekä suurella innolla 
tehdystä teatterista. Toivon ja 
ryhmän kanssa teemme par-
haamme, että yleisö, näh-
tyään Taistelevat koppelot, 
lähtee tyytyväisenä ja yhtä 
nautintoa rikkaampana koti-
matkalle.
Elsa Ruokangas
ohjaaja

Naiset tappelevat Pekan (Ahti Nevanperä) päältä. Nyt 
lähdetään komentaa Cunilla (Arja Majava), Pekan avo-
kas. Minä en jätä sinua hetkeksikään silmistä, silloin 
kun tuo on maisemissa (Ulla Räisänen). Terasssilla ti-
lannetta seuraa Hurmalaisen Veijo (Pasi Kivimäki vai-
monsa Tuulian (Raija Kelly) kanssa.

1995

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

www.k-maatalous.fi

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

Oksasilppuri
Ok lsg 2504-2

Alumiininen 
Viljalapio

teho 2500 W. Max. oksakapasiteetti 
40 mm

Ruuvittoman rakenteen vuoksi helppo 
ja nopea kasata. Jokaisellle hyllylle 

voit ladata painoa aina 300 kg asti. 2 
vuoden takuu.

Soveltuu aseiden säilyttämiseen lukituissa 
sisätiloissa. Säilytysurat 3 aseelle kaapin 

siällä. Mitat n. 25x21x126 cm.

ALENKORJUU 14.-26.7.

14900

Asekaappi Black Bear
3 aseelle

9900(109,-)
(159,-)

Kaasugrilli Campingaz 
3s Classic LS Plus

Erinomainen arkipäivän grilli. Kolme poltinta ja 
sivupoltin, kokonaisteho 13,1 kw. 
Hinta ilman pulssa korttia 399,-

34900
K-plussa tarjous

Varaastohylly OK

59,90

Hinta ilman K-Plussa korttia 25,90
-23%

Öljysäiliö 12 kg
käsipumpulla

6990

Kappale
puh. 08 – 823400 ma-pe 9-17
s-posti: keskusvaraamo@isosyote.fi
nettivaraukset 24 h www.syote.net

Miksi Keskusvaraamosta?
• Laajin majoitusvalikoima
• Ajantasalla oleva varausjärjestelmä
• Ohjelmapalvelut ja majoitus samalla laskulla
• Osaava ja palveleva henkilökunta

SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN

MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI
REAALIAIKAINEN

WWW.SYOTE.NET
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Kansalliset SYÖTE-Suunnis-
tus -kilpailut, Pikku-Syöt-
teellä sattuvat ajankohtaan, 
jolloin Syötteen maisema on 
kesäisessä kauneudessaan 
parhaimmillaan. Nämä kau-
niit tunturimaisemat kutsu-
vat ihmisiä ympäri vuoden 
nauttimaan luonnon rauhas-
ta ja luontokokemuksista. 

Pudasjärvi on luonto-
arvoiltaan rikas kaupunki. 
Matka pohjoiskalotin kes-
kuksesta, Oulusta, keskel-
le puhdasta luontoa ja luon-
nonrauhaa on lyhyt. Talvisin 
luminen maisema ja matkai-
lualueen hiihtokeskukset tar-
joavat matkailijalle mahdolli-

Tervetuloa Syötteelle!
suuden nauttia hiljaisuudesta 
ja rauhasta tai kokea unoh-
tumattomia elämyksiä ja 
vauhdikasta menoa. Alueen 
matkailuyritykset tarjoavat 
palveluitaan niin majoittumi-
sen, ruokailun, ohjelmapal-
veluidenkin kuin myös las-
ten koulunkäynnin osalta. 
Toimiihan Pikku-Syötteellä, 
Syötekeskus Oy:n ja Pudas-
järven kaupungin yhteinen 
lomakoulu, jonka tavoittee-
na on mahdollistaa koko per-
heen yhteinen lomailu myös 
koulujen perinteisten loma-
aikojen ulkopuolella.

Viime vuosien aikana 
Syötteen alueen palvelutar-
jonta on kehittynyt myön-
teisesti. Syötteen alueella on 
panostettu myös omatoimi-
sen luontoliikunnan toimin-
tamahdollisuuksilla mm. 
Syötteen kansallispuiston 
vaellus-, pyörä- ja kävely-
reittien sekä kalastuspaik-
kojen kehittämisellä. Syk-
syllä 2013 alueelle valmistui 
liikunta- ja kulttuurialueita, 
sekä talvimatkailijoita var-
ten murtomaahiihtokeskus 
nykyaikaisine opastetaului-
neen. Maastojen hyödyntä-

minen matkailullisesti on 
ollut niin Pudasjärven kau-
pungin kuin Syötteen alueen 
matkailuyrittäjien tavoittee-
na jo pitkään. Maastojen käy-
tön perusinfran eli laaduk-
kaiden paikkatietojen selville 
saamiseksi käyttökelpoises-
sa muodossa, Pudasjärven 
kaupunki haki Pohjois-Poh-
janmaan Ely:ltä hankerahoi-
tusta. Euroopan maaseudun 
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taa alueen kokonaisvaltaisen 
maastokäytön suunnittelua 
sekä luo uusia edellytyk-
siä erilaisten tapahtumien 
järjestämiseksi. Kaupungin 
maankäytön suunnittelun 
yksi painopiste Syötteen alu-
eella viimevuosina on ollut 
kiinnostavien ja luonnonlä-
heisten vapaa-ajan tonttien 
kaavoittaminen. SAKP hank-
keen tulokset on merkittä-

kustan monipuoliset kaupan- 
ja palvelualan yritykset ovat 
reilun puolen tunnin ajomat-
kan päässä. Keskustassa on 
mm. moderni uimahalli, jos-
sa voi nauttia suomalaisen 
saunan lämmöstä ja lämpi-
mistä vesiporeista.

Syötteen monipuolinen 
matkailualue, mahtavan 
luonnon ympäröimänä on 
antanut puitteet myös hui-
keille kilpailukokemuksil-
le vuosikymmenten aikana. 
Vuonna 1988 alueelle järjes-
tetty Jukolan Viesti on jäänyt 
mieleenpainuvana kokemuk-
sena muistiin kilpailijoille, 
huoltojoukoille ja järjestäjil-
le. Jukolan Viestin jälkeen on 
Syötteen alueella järjestetty 
kahdeksat SM – tai kansalli-
sen tason suunnistuskisat. Ja 
tulevat vuodet uusine tapah-
tumineen lupaavat kisata-
pahtumien ketjun jatkuvan. 
Nämä tapahtumat vaativat 
muutakin kuin hienot mai-
semat ja ajanmukaiset kar-
tat. Pudasjärven Urheilijoi-
den järjestelyorganisaatio on 
vuosien aikana hioutunut tii-
miksi, joka osaa järjestää hy-
vin toimivat ja turvalliset ki-

satapahtumat. Pudasjärven 
kaupunki, yhdessä muiden 
viranomaistahojen kanssa on 
kiitollinen Pudasjärven Ur-
heilijoiden vakaan ja vastuul-
lisen järjestelyorganisaation 
toimintatapaan. Jotta kaik-
ki menisi myös maastossa 
ja huollossa hyvin, tarvitaan 
mittava talkoolaisten jouk-
ko ennen kisoja ja kisojen ai-
kana. Pudasjärven Urheilijat 
ovat innostaneet talkoolai-
siksi satoja nykyisiä ja enti-
siä pudasjärveläisiä miehiä ja 
naisia. Vuodesta toiseen he 
haluavat antaa oman panok-
sensa yhteisille luontoelä-
myksille. Kiitos kaikille tal-
koolaisille! Tälle pohjalle on 
hyvä rakentaa myös tulevien 
tapahtumien yhteistyötä.

Pudasjärven kaupungin 
puolesta toivotan suunnista-
jat huoltojoukkoineen terve-
tulleeksi kilpailemaan ja viih-
tymään alueella.

Vesa Riekki
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja

syötteen yksi vahvuus on se, että alueelle si-
joittuu kolmen päätoiminnan kokonaisuus; 
iso-syötteen hiihtokeskus, Pikku-syötteen 
hiihto- ja nuorisokeskus leirikouluineen 
sekä luontokeskus kansallispuistoineen.

kehittämisen maatalousra-
hastosta myönnettiin han-
kerahoitus Syötteen alueen 
kartta- ja paikkatietohank-
keeseen (SAKP). Myönne-
tyn rahoituksen turvin on 
saatu ajantasaistettua 27 ne-
liökilometriä laadukasta pe-
rustietoa syötteen maastosta 
monipuolisen luontoliikun-
nan järjestämisen tukemisek-
si. Hanke päättyi 30.4.2014. 
Tämä kaikkinensa edesaut-

vällä tavalla vahvistamassa 
alueen vetovoimaa ja kiin-
nostavuutta myös vapaa-ajan 
rakentamisen osalta. 

Syötteen yksi vahvuus on 
se, että alueelle sijoittuu kol-
men päätoiminnan koko-
naisuus; Iso-Syötteen hiih-
tokeskus, Pikku-Syötteen 
hiihto- ja nuorisokeskus lei-
rikouluineen sekä Luonto-
keskus kansallispuistoineen. 
Pudasjärven kaupungin kes-

SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   ROTAX®   CAN-AM® brp.com

can-am.fi

OUTLANDER
™

 MAX 500 DPS T3

RASKAANSARJAN 
AMMATTILAINEN

*

Ohjaustehostin
Kauko-ohjattava  
WARN-vinssi
Rotax 500  
V2 -moottori
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T-AJOKORTTI JA 15 V. IKÄ RIITTÄÄ!
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Oikea Can-am ostorasti

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
08-822 007, 040 516 0430

jari.keskiaho@pienkonehuolto.fi
www.pienkonehuolto.fi

:

 

Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille. 
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-osuuden. Tavoittelemme sille 
tänä vuonna 3,25 % tuottoa*. Sijoitat suoraan omistamasi Osuuspankin pääomaan. 
Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan 
tuloksellisuudesta. 
Kysy lisää Pudasjärven Osuuspankista tai vieraile osoitteessa op.fi/tuotto-osuus. 
*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä ehtoja. Tutustu 
merkintäesitteeseen. 

Yhdessä hyvä tulee. 

Asko Roivainen 
Puh. 040 528 8410. 
asko.roivainen@wetteri.fi
Wetteri Oy, kajaani 

Myytävänä
Opel Vivaro Combi 1+8, vm 2012, Väri l2hi 
2,0 cdti bussi harmaa, ajettu 220 000 km
Lisävarusteet:
3 kpl webasto,navigointi, lisävalot, ilmastointi 
etu/taka, alv -vähennyskelpoinen 
Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva 
toimitusmaksu.
Hinta 21 900 €
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Aikataulu:
Lauantai 26.7.
Kilpailu alkaen klo 11.00-15.30 (keskimatkat)
Info aukeaa klo 8.00
Kilpailujen avaus klo 11.00
Pääsarjat maaliin alkaen klo 12.15
Kuntosuunnistus avoinna klo 11-13
Maali sulkeentuu klo 16.00

Sunnuntai 27.7.
Kilpailu alkaen klo 10.00-15.30 (pitkät matkat)
Info aukeaa klo 8.00
I Lähtö klo 10.00
Pääsarjat maaliin alkaen klo 11.45
Kuntosuunnistus avoinna klo 10-12
Palkintojen jako klo 14.00
Maali sulkeentuu klo 15.00 

Kilpailijoita odotetaan noin 250 kpl sekä runsaslukuisesti yleisöä 
tutustumaan tapahtumaan sekä kannustamaan kilpailijoita.

Hotelli Pikku-Syöte kilpailukeskuksena, Syötekeskuksentie 126, 93280 SYÖtE
Kansalliset SYÖtE-Suunnistus -kilpailut

- Yleisön ja kilpailijoiden paikoitus: 
 Laskettelurinteen ala-aseman P-paikat opastuksen mukaan.
- Ravintolat ja kioski auki.
- Paikalla suunnistustarvikekauppoja.
- Ei pääsymaksua, ei P-maksua.
- Kuntoilijoille ja yleisölle kuntosuunnistusmahdollisuus, 
 tarkemmat tiedot INFOSTA.
- Lisätiedot: 
 http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/
 suunnistus/syote-suunnistus-2014/ 
 tai tiedottaja puh. 040 416 6021.
- Järjestää: Pudasjärven Urheilijat ry !

2014

Toivotan teidät kaikki jär-
jestävän seuran, Pudasjär-
ven Urheilijain puolesta 
lämpimästi tervetulleiksi ki-
saamaan Syötteelle ja nautti-
maan sen upeista maisemis-
ta. 

Viime syksynä täällä jär-
jestettiin pitkien matkojen 
SM-kisa yhdessä SK-Pohjan-
tähden kanssa. Silloin saivat 
niin Pikku-Syötteen kisakes-
kus, mahtavat maastot kuin 
kisajärjestelytkin osanottajil-
ta kosolti kiitosta. Antti Här-
kösen johtama kisakoneisto 
on pistänyt myös nyt paras-
taan ja uskon, että teille on 
taas tarjolla mieluisa viikon-
vaihde.

Pudasjärven Urheilijat on 
yleisseura, joka on perustet-
tu heti sotien jälkeen vuon-
na 1945. Tänään siihen kuu-
luu kahdeksan lajijaostoa. 
Suunnistus on tullut mukaan 
1962, jolloin innokas suunnis-
tusmies Jorma Alasaarela tuli 
Pudasjärvelle. Silloin hiihto-
jaosto muutettiin hiihto- ja 
suunnistusjaostoksi. Omana 
jaostonaan suunnistus aloit-
ti 1965.

HYVÄ RASTIKANSA JA KISAYLEISÖ
Toiminta lähti jaostossa 

innostuneesti ja rivakasti al-
kuun.  Osallistuttiin kisoihin 
ja kun saatiin karttatilantee-
seen parannusta myös järjes-
tettiin omia. Ensin jäsenten-
välisiä, sitten piirikunnallisia 
ja vuonna 1969 jo kansalliset 
suunnistuskisat.

Kesällä 1980 suunnistet-
tiin Pintamolla Kalevan Ras-
tiviestit, joissa rasteja kiersi 
liki 1000 pihkaniskaa. Suun-
nistusväen ja koko seuran 
suurin haaste oli sitten yh-
dessä Iisun kanssa vuonna 
1988 järjestetty Jukolan Vies-
ti Syötteellä. Olin siinä kilpai-
lunjohtajana ja voin sanoa, 
että tämä neljän vuoden ru-
tistus ei hevin mielestä unoh-
du. 1990-luvun puolivälissä 
on järjestetty myös MM-kat-
sastukset.

Alkuaikoina suunnistuk-
sen piiriin tuli myös nuo-
ria. Ensimmäiset junnume-
nestykset toivat Vesa ja Arhi 
Tervo nappaamalla Pohjois-
Suomen mestaruuden. Hei-
dän jälkeensä tuli sitten mon-
ta muutakin.

Suunnistuksessa on kar-

talla tietenkin iso merkitys. 
Ensimmäinen suunnistuk-
sen erikoiskartta valmistui 
1976. Sittemmin niitä on teh-
ty liki koko pitäjän alueelta ja 
tietenkin erikoiskartat isom-
piin kisoihin. Tämä on tapah-
tunut pääsääntöisesti suun-
nistusjaoston jäsenten omin 
voimin. Päällimmäisenä kart-
tapuolelta tulee mieleen Tuo-
mo Vainion nimi.

Urheiluseuran toiminta 
on vapaaehtoistyön varassa 
ja monesti aaltoliikettä.

Suunnistuspuolellakin toi- 
minta oli seurassamme vä-
hän hiljaisempaa vuositu-
hannen vaihteen molemmin 
puolin, kunnes viime vuodet 
ovat olleet taas virkeän ja ke-
hittyvän työn aikaa. Toimin-
taan on tullut mukaan uusia, 
innokkaita ja osaavia ihmi-
siä. Napero- ja junnukoulut 
on käynnistetty, kisoja järjes-
tetään ja muiden järjestämis-
sä näkyy PuU:n salkoviiri ko-
measti. 

Kuopio-Jukolassakin oli 
kaksi joukkuetta niin Ven-
loissa kuin miehissäkin. Vii-
me syksynä palasivat Aleksi 

ja Taneli Härkönen yhdessä 
Lasse Moilasen kanssa SM-
viesteistä kotiin hopeamitalit 
kaulassaan. Eli hyvältä näyt-
tää.

Kiitän yhteistyökump-
paneitamme suuriarvoisas-
ta tuestanne ja kisakoneistoa 
uurastuksestanne tämän ta-
pahtuman hyväksi.

Toivon kilpailijoille me-
nestystä ja oikeita reitinva-
lintoja sekä meille muille 
mukavaa viikon loppua mu-
kavassa seurassa. Viihtykää 
vierainamme!

Seppo Sammelvuo
Liikuntaneuvos
PuU:n puheenjohtaja

Faktat:
Kuntosarjoihin ei tarvitse etukäteen ilmoittautua, vaan 
halukas valitsee haluamansa radan järjestäjien valikoi-
masta yleensä kisapaikan INFOSTA. Lähtöajan saa myös 
valita joustavasti tietyn ajanjakson välillä. Osallistuminen 
maksaa yleensä noin 10 euroa ja suoritusajan halutessaan 
EMIT-vuokra on muutamia euroja/kerta.  Tasoja/matko-
ja on useampia. Aloittelijan on parasta valita ensin hel-
poimpia ja lyhyempiä ratoja ja taidon ja kunnon karttues-
sa siirtyä sitten vaativampiin ja pitempiin vaihtoehtoihin.

Varusteina riittää normaalit metsässä liikkumiseen 
tarkoitetut kengät ja asu. Mikäli on sääskiaika voi ottaa 
pitkähihaisen paidan, mutta ei kuitenkaan liikaa vaatetta, 
jos innostuu ottamaan juoksuaskelia.

Karttamuovi on hyvä olla kostealla säällä sekä kom-
passi suunnan varmistamiseksi. Monilla on mukana mat-
kapuhelinkin, jos sattuu tarvitsemaan apua. Juomapullo 
on helteellä hyvä sekä päähine.

Ensikertalaisten on hyvä mennä vaikka pareittain, jos 
porukassa taito kenties tiivistyisi? Lapsia ei ole syytä lait-
taa yksin metsään, vaan aikuinen on oltava tukena ja tur-
vana harrastuksen alkuvaiheessa.

Tärkeää on ilmoittautua sekä metsään mennessä kun-
tosuunnistuksen lähtöpaikalla ja varsinkin tullessa pois 
metsästä kuntosuunnistuksen maalissa.

Viime viikolla Kuusamon FIN 5 -rastiviikolla osallistui 
kuntosuunnistuksen yli 2000 eri henkilöä, joten se kertoo 
kuntosuunnistusmahdollisuuden tarpeellisuudesta.

Ainut vaara osallistua ensi kertaa kuntosuunnistuk-
seen on, että siihen saattaa jäädä koukkuun. Se ei kuiten-
kaan ole välttämättä paha asia...

SYÖTE-Suunnistuksessa on kuntosuunnistussarjat, jo-
ten halukkailla on mainio tilaisuus kokeilla lajin hieno-
uksia. 

Antti Härkönen

Kuntosuunnistus?
Useimmissa suunnistuskilpailuissa on 

ns. kuntosuunnistusmahdollisuus. Herää 
kysymys, mistä on oikein kysymys?
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Pudasjärven puistoalueilla on 
parin vuoden ajan vilistänyt 
NaperoSuunnistajien ryhmä. 
Siihen kuuluu 0-10 -vuotiai-
ta vanhempineen. Suunnistus 
on perhelaji, niinpä pienim-
mät suunnistajat kulkevat re-
pussa tai rattaissa siinä missä 
isommat yrittävät saada ka-
ristettua vanhempansa kin-
tereiltään. Ilo punavalkoisen 
rastin löytymisestä on mones-
ti niin suuri, etteivät pienet 
pihkaniskat aina muista kart-
taa katsoakaan. Vanhempien-
sa avustuksella lapset oppivat 

teollisuustie 6, 93100 Pudasjärvi
822 400, 0400 184 843

kuljetuspudas@kuljetuspudas.inet.fi

Tule rohkeasti mukaan! NaSujen harjoituksista saa lisätietoa paikallislehdistä ja netistä 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/suunnistus/toiminta/naperosuunnistus/ajankohtaista/

hahmottamaan ympärillään 
olevia asioita ja lukemaan nii-
tä myös kartalta. Tavoitteena 
on oppia kulkemaan luonnos-
sa omin avuin karttamerkkejä 
lukemalla. Siinä samalla opi-
taan tärkeitä asioita meitä ym-
päröivästä luonnosta.

Lähtökynnys Naperoiden 
suunnistuksiin on matala. 
Suunnistustehtävät ovat help-
poja ja maastot helposti lähes-
tyttäviä. Lapsilta kysyttäessä 
parasta on rasteilla leimaami-
nen. Aikuiset taas arvostavat 
perheen yhteistä, liikunnallis-

ta aikaa luonnon keskellä. Ai-
van huomaamattaan lapset 
oppivat luottamaan itseen-
sä vieraassa paikassa kulki-
essaan ja tekemään itsenäisiä 
ratkaisuja reitinvalinnoissaan. 
Tätä samaa taitoahan tarvi-
taan myös elämässä.

NaSujen ympärivuotisesti 
kokoontuvaan ryhmään ote-
taan kaikki innokkaat met-
sässä liikkujat mukaan. Har-
joituksia on taitotasojen 
mukaisesti ja kesäkokoontu-
mispaikat vaihtelevat viikoit-
tain.

 HOTELLI PIKKU-SYÖTE
Syötteen upeat retkeily- ja pyöräilyreitistöt 

kutsuvat aktiivisia lomailijoita!
www.pikkusyote.fi 

• puh. +358 8 815 4000 • my yntipalvelu@pikkusyote.fi  •  w w w.pikkusyote.fi HOTELLI PIKKU-SYÖTE
Syötteen upeat retkeily- ja pyöräilyreitistöt 

kutsuvat aktiivisia lomailijoita!
www.pikkusyote.fi 

• puh. +358 8 815 4000 • my yntipalvelu@pikkusyote.fi  •  w w w.pikkusyote.fi

Syötteen 
kansallispuisto & luontokeskus

ERÄMAAN MARKKINAT LUONTOKESKUKSELLA la 2.8. klo 11-16

Syötteen luontokeskus Erätie 1, p. 0405831608
www.luontoon.fi/syote • Avoinna joka päivä klo 10-17

Ikikuusten katveessa, fillaripoluilla, kosken kuohuissa, 
patikointiretken lomassa Ahmatuvan saunassa…  Astu 
elämysten kansallispuistoon! Parhaat retkivinkit ja upea 
luontonäyttely Syötteen luontokeskuksessa. Tervetuloa!

Hotelli Pikku-Syöte toivottaa 
kaikille suunnistuksen ystäville 

mukavan rentoa kisaa!

Varaukset: 0400 346 097, heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
ja 2-3 tunnin käyttö: Niilo Sarajärvi 0400 398 771

NAAMANKAJÄRVEN TOIMINTAKESKUS
Mahdollisuus 50 hlö:n oleskeluun ja 
ruokailuun. 5-6 km Syötteelle
Toimintakeskuksen vuokrahinnat:
Päiväkäyttö 50 €/pv
2-3 tunnin käyttö    10 €/kerta
Kanoottivarasto    20 €/paikka/vuosi

Alkeista se alkaa
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Lomailua suunnistuksen 
ohessa tai suunnistusta lo-
mailun ohessa – kummin 
vain voi viettää FIN5-rasti-
viikkoa. Finillä käydään seit-
semän päivän aikana viisi 
suunnistuskisaa. Rastiviikot 
tarjoavat perinteisesti aktii-
vilomaa koko perheelle, niin 
Kuusamon Rukallakin heinä-
kuun alussa.

Pudasjärven suunnistaji-
en seurateltalla Kuusamos-
sa riitti viikon ajan säpinää ja 
selityksiä. Kaikkiaan 45 Pu-
dUn suunnistusharrasta-
jaa otti osaa finille. Luvun ta-
kaa löytyy 24 niin sanottua 
kilpasuunnistajaa eri sarjois-
sa 8-vuotiaista 75-vuotiaisiin. 
Kuntosarjoissa erimittaisia ra-
toja perhesarjasta vaativiin A-
ratoihin kiersi 12 rastien etsi-
jää PudU-paita päällä. Kaiken 
tämän ”kilpailemisen” mah-
dollisti yhdeksän huolto-
joukkoihin kuuluvaa per-
heenjäsentä sekä Lotta-koira. 
Suunnistus on koko perheen 
yhteinen juttu!

Palkintosijoja ei tällä ker-
taa pudulaisille tullut reilun 
viiden tuhannen suunnistajan 
joukossa. Hyviä suorituksia ja 
onnistumisen elämyksiä toki 
eri osakilpailuissa koettiin. 
Hieman pidempiä reitinva-
lintojakin mahtui viikon vii-
teen osakilpailuun. Seuratel-
talla käytiin tiukkaa analyysiä 

Fiilistellen

joka kisan jälkeen, tehdyistä 
virheistä yritetään ottaa opik-
si. Tässä onkin suunnistuksen 
haasteellisuus ja samalla kieh-
tovuus, radoilla on mahdollis-
ta tehdä toisenlaisia, parem-
pia reitinvalintoja.

Maasto, kartat ja radat tar-
josivat hyvin monipuolis-
ta koillismaalaista luontoelä-
mystä suunnistajalle. Kahden 
ensimmäisen päivän maas-
to muistutti kainuulaista kor-
pimetsää. Kolmas osakilpailu 
oli pudasjärveläisittäin tu-
tumpaa hyväkulkuista sup-
pamaastoa, osin suoaluetta. 
Viimeisen osakilpailun hel-
lesäässä Rukan rinteillä juos-
tut kohtuullisen pitkät mat-
kat olivat todella haasteelliset. 
Ylös mentiin ”neliveto” päällä 
ja alas tultiin paikoitellen pyl-
lymäkeä laskien. Rukan kil-
pahiihtoladun ylikulkusillan 
nousu vei sitten viimeiset voi-
mat ennen maalisuoraa.

Uutena juttuna rastivii-
kolla oli sprinttikilpailu, joka 
juostiin Rukan matkailukes-
kuksen sydämessä. Radat 
kiertelivät rakennusten ja pa-
tioiden välissä. Suunnistajalla 
oli mahdollisuus oikaista jopa 
ravintolan pation läpi, näin 
tehtiinkin. Tällainen citysuun-
nistus on aivan kuin eri laji 
verrattuna perinteiseen met-
säsuunnistukseen. Pääosin 
Rukan sprinttisuunnistus kui-

tenkin ihastutti pudulaisia.
Rastiviikkoon kuuluu 

suunnistamisen ohella myös 
välipäiviä. Osa pudulaisista 
suuntasi auton keulan koh-
ti Pudasjärveä välipäiviksi, 
mutta suuri joukko PudUn 
suunnistajia vietti koko vii-
kon Rukan maisemissa naut-
tien oheisohjelmista ja fiilistel-
len rastiviikon tunnelmissa. 
Käytyä tuli Karhunkierroksel-
la, Valtavaarassa, kesäkelkka-
mäessä ja tietenkin uimassa.   

Helteisen välipäivän ilta-
na hypättiin Rukan muovi-
tetussa suurmäessä mäkikil-
pailu, jossa oli mukana koko 
Suomen mäkihyppääjien par-
haimmisto. Rukalla välipäi-
vää viettäneet PudUn suun-
nistajat näkivät livenä Janne 

Rukan tiukassa loppunousussa kuntoratojen mäennousumallia näyttää suunnis-
tusjaoston pj. Riitta Jaakola. (Kuvatarja Huhtela)

Seurateltta oli pudulaisten kokoontumispaikka rastivii-
kolla. tiukkaa analyysiä päivän reitinvalinnoista. (Kuva 
tarja Huhtela

FIN5-viikolla Rukalla

Ahosen ja Harri Ollin hypyt. 
Voiton vei Jarkko Määttä ja 
Anssi Koivuranta oli toinen. 
Hyppykisaa oli todella mu-
kava katsella mäkimontussa 
shortsit päällä jäätelötötteröä 
nauttien. Eikö mäkihyppy-
kisat voisi siirtää kesäaikaan, 
katsojillakin olisi mukavam-
paa?

Toinen välipäivä meni sit-
ten kuntoilun/palautumisen 
merkeissä Pikku Karhunkier-
roksella sekä Valtavaaralla. 
Maisemathan ovat tunnetus-
ti upeat ja riippusillat pelot-
tavat. Taukopaikalla Jyrävän 
kosken rantamilla kalat hyp-
pivät villisti kosken kuohuis-
sa. Liekö olleet kitkanviisaita 
vai hieman suurempia kalo-
ja. Koska ottiuistin oli jäänyt 
kotiin, majapaikassa täytyi 
tyytyä grillaamaan pudasjär-
veläistä hirven sisäfilettä, jäl-
kiruuaksi lättyjä hillahillon ja 
kermavaahdon kera.

FIN5-rastiviikko Rukalla 
oli mieleenpainuva kokemus 
niin suunnistuksellisesti kuin 
yhteisöllisestikin.  PudUlais-
ten 45 suunnistajan porukka, 
PudU-paita päällä, vietti vii-
si päivää seurateltalla yhtei-
sen harrastuksen innoittama-
na. Tällainen kokemus luo 
yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta. Vaikka FIN5:lla suunnis-
tetaan numerolappu rinnas-
sa, tärkeintä on se fiilis, mikä 
kuuluu rastiviikkoon.

Tarja Tolonen

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

www.isosyotteenmatkailu.fi

Syötteen alueen 
majoitusvälitys

Ohjelmapalvelut

PALVELEMME MAANSIIRTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA 
VANKALLA AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA

Kaikki maa-aineistotoimitukset hiekasta murskeisiin 
(myös kalliomurskeet)

Jätevesijärjestelmät • Kaivinkoneet 
Pyöräkuormaajat • Tiehöylät • Kuorma-autot • Traktorit

Maantiivistys • Kunnallistekniset työt

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:
Jari Särkelä
0400 374 259

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

Esitteet • Tabloid -lehdet  • Omakustannekirjat  • Valokuvauspalvelut

KUN SUORITUS TÄHTÄÄ METSÄNOMISTAJAN MENESTYMISEEN

Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry LKV •  Kauppakatu 25 A • 87100 Kajaani  
www.mhy.fi/kainuu • www.metsänomistajat.fi

Metsänomistajat
KAINUU

Ota suunnaksi 
Metsänomistajat!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed vitae condimentum est. Maecenas at purus mi. Proin 
augue tortor, malesuada nec dictum a, ultrices sed dui. 
Suspendisse posuere mattis nunc ultrices ornare. 

Minna Kauppi
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Metsänomistajat

Metsänomistajat Pudasjärvi
Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI
www.mhy.fi
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RAJALTA RAJALLE -HIIHTO
• RR1 5.–12.3.2015 • RR2 6.–13.3.2015

• RR3 7.–14.3.2015 • RR4 8.–15.3.2015

(vuosittain vko 11)

Lähtö: Saunavaara (Venäjän rajalla), Kuusamo, 

Taivalkoski, Pudasjärvi, Ranua, Keminmaa, Tornio. 

Maali: Tornio (Ruotsin rajalla).

Tiedustelut: Anitta Jaakola, Ranuan kunta, 97700 RANUA

GSM +358 (0)400 176 792. Fax +358 (0) 16 354 160

Email: anitta.jaakola@ranua.fi 

www.ranua.fi /tapahtumat

Ilmoittautumiset joka vuosi 31.12. mennessä.

RANUA

SYÖTE
PUDASJÄRVI

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

SAUNAVAARA
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HOSIO

KEMINMAA

TORNIO

HONKAMAA
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440 km

Kansainvälinen hiihtotapahtuma, retkihiihto, jossa ote-
taan mittaa vain itsestä ja nautitaan luonnosta. Seitse-
män päivää soiden ja vaarojen sylissä taittaa talven 
selän leppoisalla tavalla. Tervetuloa sujuttelemaan 
mukavaan seuraan.

RAJALTA RAJALLE -HIIHTO 
RR 1: 5. - 12.3.2015
RR 2: 6. - 13.3.2015
RR 3: 7. - 14.3.2015
RR 4: 8. - 15.3.2015

900 €Lisätietoa: Ranuan kunta / RR koordinaattori puh. 0400 176 792, anitta.jaakola@ranua.fi

Lapin Metsämarkkinat Oy

Ukkoherrantie 15 A 2, 
96100 ROVANIEMI
puh. 020 413 3855

Lapin Metsämarkkinat Oy 
on perustettu v. 1992. 

Päätoimialoina ovat yksityismetsien puun 
hankinta ja markkinointi sekä 

metsäkiinteistöjen välitys. 
Toimimme yhteistyössä 

metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Kaikki välitettävät metsäkiinteistö- 
kohteemme löytyvät osoitteesta 

www.mhy.fi/lapinmetsa

Metsänomistajat

 Hotelli&Safaris 
 www.syote.fi

5. HuiPPuKYMPPi - isosyöte
27.9.2014 klo 14.00

SYÖTE, tunturihotelli
www.pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/yleisurheilu

www.huippukymppi.fi
iSOSyötecup - OSakilpailu
10 km:  M, M40,  M45, M50, M55, M60, M65, Mkunto
          N,  N40, N45, N50, Nkunto
 5 km: M17, N17, P15, T15
 2 km: P13, T13, P11, T11
 M/N 5 km: sauvakävely

Reitti lähtee Syötteen juurelta, viimeiset 3 km noustaan huipulle, maali 
tunturihotellin pihalla. Korkeuseroa viimeisellä 3 km:llä lähes 200 m.

KEStÄVYYSSEMinaaRi 
pe 26.9.2014 klo 18.00 – 21.00

Miesten ja Naisten matkalla optimiaika, 
sen ensimmäiselle alittajalle palkinto 1000 €. 

Kaikille osanottajille mitali ja sarjojen parhaille palkinnot,
 kuntosarjan osanottajien kesken arvotaan palkinnot. 

KAIKKIEN osanottajien arvotaan 3 kpl
lahjakortteja 200/100 ja 50 €.

Pankkiyhteys:  Pudasjärven Osuuspankki 
Fi45 5360 0420 0180 64

Tiedustelut : 
Heino Ruuskanen 0400 346 097, 
Juha Kuukasjärvi 040 512 3747

ilmoittautuminen ja osanottomaksu
22.9.2014 mennessä os. otto 20 €, 
ja sen jälkeen 30 €
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Juoksijakorttialennus 2 €

Suunnistuksen nuorten vuo-
den 2015 EM- ja MM-kilpai-
lut, JWOC, pidetään Nor-
jassa. Arvokisoihin valitaan 
joukkue karsintojen kaut-
ta.  Karsintakilpailu pyritään 
järjestämään mahdollisim-
man samankaltaisessa maas-
tossa kuin varsinainen arvo-
kisa. 

Vuoden 2015 nuorten 
EM-näyttökisa (H/D16 ja 
18) sekä H/D20 MM-näyt-
tökisa järjestetään Syötteel-
lä 6.-7.6.2015. Kisamaastona 
tulee olemaan Iso-Syötteen 
alue. Samassa yhteydes-
sä pidetään myös kansalli-
nen Syöte-Suunnistus. Täl-
lä hetkellä kilpailumaasto 
on suunnistajilta harjoittelu-
kiellossa.

Syötteen alueen maastot 
ovat edellisten vuosien kil-
pailujen perusteella osoit-

Syötteelle nuorten EM- ja MM -kisojen näyttökilpailut
tautuneet sekä suunnis-
tuksellisesti että fyysisesti 
haasteellisiksi. Lisäksi Syöt-
teen rinteiltä löytyy Norjan 
suunnistusmaastojen kans-
sa samankaltaisuutta. Tä-
män takia Suomen Suunnis-
tusliitto tarjosi Pudasjärven 
Urheilijoiden suunnistajille 
järjestettäväksi nuorten 2015 
näyttökilpailut Syötteellä ul-
komailla karsimisen sijaan.

Leader-rahoituksen avus-
tuksella Syötteen aluetta 
on kartoitettu 27 neliökilo-
metriä. Kartoitus on Janne 
Weckmanin käsialaa. Muun 
muassa vuoden 1988 Juko-
lan viestin kartta on ajanta-
saistettu. Iso-Syötteen alu-
een matkailun kehittyminen 
ei juurikaan näy kartoituk-
sessa. Korkeuskäyrät, kalliot 
ja kivet eivät ole hävinneet 
minnekään, mökkiraken-

taminen sijoittuu karttojen 
reuna-alueille.

Useista pidetyistä kisois-
ta huolimatta Syötteellä riit-
tää neitseellistä suunnis-

tusmaastoa vielä tulevien 
vuosien kilpailuihinkin.

Tarja Tolonen

iso-Syötteen huipulta avautuvaa maisemaa suunnista-
ja tuskin ehtii kisan aikaan ihailemaan.

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 6400
Online-varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Ei pelkästään hotelli vaan safarihotelli. Kaikki 
ohjelmapalvelut suoraan hotellista. Patikka- ja 
melontaretket, mönkijäsafarit, porotilavierailut, 
erämaaillanvietot, yritysohjelmat... Ohjelmapal-
velut perheille ja ryhmille jopa 150 henkilöön asti. 
Kaikki kätevästi yhdestä numerosta 020 147 6400

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI
Kesä 2014

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

 PE 25.7.2014 PILIKKITANSSIT, ESIINTYY 
   JARKKO HONKANEN & TAIGA
 LA 2.8.2014 ELORIEHASSA ESIINTYY TUKKIJÄTKÄT
 LA  9.8.2014  Koulujen avaustansseissa esiintyy Nelituuli
 LA  16.8.2014  JAHTITANSSEISSA SEPPO HAKORINNE
 TO  21.8.2014  LINNUSTUSTANSSEISSA ESIINTYY
   JUKKA HALLIKAINEN ja JACKPOT
 LA  23.8.2014  OP-KARAOKE ja KARAOKEN MM-OSAKILPAILU
 PE  29.8.2014  NUORTEN VENETSIALAISET
 LA  30.8.2014  VENETSIALAISET, ESIINTYY ÄSSÄT
 LA  13.9.2014  PÄÄTTÄJÄISET, HANNU HAUTANIEMI YHTYEINEEN
 LA  20.9.2014  KURENTANSSIEN LOPPUTANSSIT

Jokaisena huvi-iltana Teitä palvelee tunnelmallinen 
karaokepubi ja maan mahtavin kelodisco

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

• majoituspalvelu • saunatupa • savusauna 
• luxus poreallas • uintipaikka • ratsastusmahdollisuus

Palvelut:

Vuoden 2011-2013 toteutu-
neen Pudasjärven kaupun-
gin hallinnoiman EU-ra-
hoitteisen karttaprojektin 
ansiosta on Syötteen maastot 
laajalta alueelta tulossa ak-
tiivikäyttöön. Päivitettyä ja 
uutta maastoaluetta on säh-
köisessä muodossa nyt 27 
neliökilometriä.

Karttaprojektin aineis-
toa on käytetty suunnistus-
kilpailujen järjestämiseen jo 
vuosina 2012 ja 2013. Vuon-
na 2012 oli esi-SM-kisat Sär-
kiperällä ja vuonna 2013 oli 
pääsarjojen pitkien matkojen 
kisat Pikku-Syöte/Kelosyöte 
-maastossa. Silloin maaston 
haastavuuden sai kokea Suo-
men parhaimmat suunnista-
jat. Vuonna 2014 halusimme 
tarjota kaikille halukkail-

Kattava kiintorastiverkosto Syötteen etu
le ikäryhmästä riippumat-
ta SM 2013-kisojen maastot 
uudelleen käyttöön kansalli-
siin SYÖTE-Suunnistus -kil-
pailuihin. Odotamme, että 
saamme runsaan osanoton 
tulevalle viikonlopulle. Kil-
pasarjojen lisäksi kuka ta-
hansa voi osallistua kunto-
sarjoihin, mikä onkin koko 
ajan saanut lisää suosiota 
suuren yleisön keskuudessa.

Suunnistuskisojen jälkeen 
kilpailumaastoon jää kiinto-
rastiverkosto, joten omatoi-
minen suunnistusharrastus 
sekä leirien järjestäminen 
on entistä helpompaa sekä 
mielenkiintoisempaa. Kiin-
torasti tarkoittaa sitä, että 
maastossa on puinen tolp-
pa (kiintorasti), jonka päässä 
on numerokoodi, samainen 

kiintorasti on merkitty nu-
meroidulla ympyrällä kart-
taan. Näin rastien etsijä voi 
tietää varmasti olevansa oi-
keassa paikassa, kun koodi-
numero täsmää kartan nu-
meron kanssa. Käytössä on 
jo Särkiperän, Lauttaharjun 
ja Pytkynharjun maastoalu-
eet, joissa on kiintorasteja 
noin sata kpl. Pikku-Syöt-
teen ”nyppylän” kiintoras-
tiverkosto on käytettävis-
sä viimeistään kesäksi 2015. 
Syötteelle voi jo tehdä vii-
kon harjoitusleirin todel-
la helposti ja vaivattomasti. 
Plussana on, että Syötteeltä 
löytyy laadukasta majoitus-
kapasiteettia ja muuta pal-
velutarjontaa ihan harjoi-
tusmaastojen vierestä, joten 
aika ei tuhraannu ylimää-

räiseen ajeluun sekä ruokien 
kokkailuun!

Esimerkkinä on tällä vii-
kolla järjestettävä Pasi Iko-
sen suunnistusleiri, jolloin 
maailmanmestarin oppeil-
la kasvatettaan uusia taita-
jia tähän mukaansa tempaa-
vaan lajiin. Viime viikolla oli 
mun muassa Puolustusvoi-
mien kestävyysharjoittelu-
leiri, johon olennaisena osa 
kuului suunnistus.

Kiintorastikarttoja löytyy 
kisapäivinä SYÖTE-Suun-
nistuksen KISAINFOSTA ja 
myöhemmin Syötteen alu-
een yrityksiltä sekä Pudas-
järven Urheilijoilta.

Antti Härkönen

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
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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

Ota yhteyttä ja katsotaan, 
kuinka voimme olla avuksi 
projektissanne.

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

romekievarintie 1, 
93280 syöte, p. 044 083 8668

Elintarvikkeet matkamuistot tuliaiset...

Avoinna 
ark 9-20 
ja su 9-20

 Lähikauppa, kahvio, 
matkamuistomyymälä, 
tekstiililiike, veikkaus, 

matkahuolto-asiamiespiste, 
syötteen posti, 

alkon tilauspalvelupiste, 
iNFO-piste ja

 syötteen avainpalvelupiste.

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

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Ajossa:
Kawasaki Z1000 Uutuus
Kawasaki VN900 Classic
Honda NC750X Uutuus!
Triumph Tiger 800 XC Kari Tiainen Special
Husqvarna FE450 Uutuus!
H-D FLHTK Ultra Uutuus!
H-D FXSB Breakout

Yhteistyössä

Koeajopäivä
Iso-Syötteellä MP-huippuajoissa! 

La 26.7 klo. 11-16

Jääsalontie 18
90400 Oulu p. 08-5350200 .fi

Yhdestoista Pilikkiviikko käynnistyi

Havulan ranta. Kauempaa 
saapuneilla kilpailijoilla on 
myös hyvä majoittua kisapai-
kalla, sillä Havulan pihapiiri 
on maastollisesti tasainen ja 
hyvin hoidettu nurmikenttä.

Maanantaina käytiin kak-
si karsintaerää, joitten yhteis-
saaliiksi nousi Pudasjärvestä 
reilu 19 kiloa kalaa. Pudasjär-
viset kilpailijat näyttivät heti 
maanantaina kaapin paikkaa 
vieraille, kun he veivät mo-
lempien karsintaerien voitot, 
suora finaalipaikka sekä kir-
veet kotiin. 

Aamuerän voitti selvin 
lukemin neljälläkymmenel-
lä kalalla, lähes kolmen ki-
lon saaliilla Sirkka Kokko ja 
iltapäiväerän voiton vei Vesa 

Teivaanmäki kuudellatoista 
kalalla, joiden yhteispaino oli 
reilun kilon verran.

Pilikkiviikko jatkuu kar-
sintojen ja välierien muo-
dossa koko viikon. Lauantai-
na pidetään kisojen välierät. 
Sunnuntaina 27.7. on aamu-
päivällä pikkufinaali ja ilta-
päivällä loppukilpailu sekä 
kisojen päätöstilaisuus ja pal-
kintojen jako. Kisassa on mu-
kana myös joukkuekilpailu, 
siinä kilpaillaan kolmen hen-
gen joukkueella ja finaali on 
lauantaina.

Viikon aikana on erilai-
sia oheistoimintoja kisapai-
kalla; onkikilpailut, melontaa 
ja perjantaina pilikkitanssit 
Jyrkkäkoskella. Lapsiakaan 
ei ole unohdettu – rannassa 
on pomppulinna ja sunnun-

Tästä alkoi viikon 
kestävä pilikkiviikko.

taina kansainvälinen Teat-
teriesitys. Kisan osallistujia, 
huoltajia ja katsojia palvelee 
Havulan rannassa kahvila-
kioski. 

-Kilpailuun on tällä het-
kellä varattu vajaa 200 kar-
sintapaikkaa, mikä on saman 
verran kuin vuosi sitten. Täl-
läkin kertaa viikon majoittu-
jia on tulossa asuntoautoil-
la useammasta eri paikasta. 
Uskomme näiden majoittu-
jien käyttävän eri yrittäjien 
palveluita viikon aikana ihan 
kohtuullisesti. Tehdään ta-
pahtumasta yhdessä niin yk-
sityisten kuin eri yrittäjien 
kanssa meille merkittävä ke-
sätapahtuma, josta Pudas-
järvi saa positiivista imagoa, 
kertoi Marko Koivula Pudas-
järven Urheilijoista. STK

Suunnistusjaoston Tarja ja Oona Huhtela sekä Petra 
Kaipio aloittivat kioskin pidon.

Ensimmäistä kertaa laut-
turina toiminut Mika Kuu-
sijärvi edusti urheilijoit-
ten mäkijaostoa ja toivoo 
onnistuvansa mäkihyppy-
harrastuksen elvyttämi-
sessä Pudasjärvellä.

Pilikkiminen on yksinäistä puuhaa, tietää Markku Tak-
kinen.

Pudasjärven Urheilijoitten 
perinteinen kesäponnistus, 
Kesäpilkin MM-kilpailut, 
paukautettiin käyntiin varsin 
kesäisessä säässä maanantai-
na 21.7. Lämpötila maalla oli 
+28 astetta, niin mitäpä se sit-
ten lieneekään ollut valkoisil-
la styrox-lautoilla, tyynessä 
hellesäässä. Pilikkipaikkana 
on jo tutuksi tullut, antelias 

Paukkerinharjun kylätalossa 14.- 31.7.2014

Maria Ronkaisen teokset käsittelevät luontoa ja hän saa 
taiteeseensa innoitusta luonnon monimuotoisuudesta.

Ronkainen opiskelee taidetta Lapin yliopistossa.
Aiemmin hän on suorittanut opintoja taideteollisessa 

korkeakoulussa, Pohjois-Savon opiston kuvataidelinjalla 
ja Sodankylän kansalaisopistossa.

Ronkaisella on takanaan muutamia yksityisnäyttelyitä ja 
useampia yhteisnäyttelyitä.

Ronkaisen tekniikkana tässä näyttelyssä on öljyvärityöt.
maronkai@ulapland.fi

Jonkulainen taidenäyttely
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Kutsu Ranuan opistoseuroi-
hin 24-27.7. kuuluu kaikille. 
Jumalan sanan julistamisen 
ohella Ranuan opistoseu-
roissa tavataan myös nykyi-
siä ja entisiä opistolaisia, ys-
täviä vuosien takaa.

Paikalle odotetaan tule-
van noin 20 000 seuravieras-
ta. Seurojen tunnuslause on 
”Minä olen tie, totuus ja elä-
mä” (Joh. 14:6). Seurakent-
tä avataan vieraille torstaina 
24.7. kello 12, ja samana päi-
vänä kello 16 avautuu seura-
ravintola. Torstai-iltana on 
myös laulutuokio ja iltahar-
taus klo 20. Muun ohjelman 
ohessa toteutuu lauantaina 

Tervetuloa hillapitäjän opistoseuroihin
viikkomessu klo 16 alkaen.  
Seura-alue on entinen. Opis-
ton rehtorin Eero Nuoliojan 
mukaan tekniset perusra-
kenteet riittävät 18 000–20 
000 seuravieraan vastaanot-
tamiseen; työvuoroja tarvi-
taan noin 1 500.

Järjestäjät Oulun 
eteläpuolelta
Ohjelma koostuu perintei-
seen tapaan aattohartau-
desta, seurapuheista ja lau-
lutuokioista, lauantain 
viikkomessusta, opistolais-
ten ja vanhempien puheen-
vuoroista, opistoesittelystä 

sekä sunnuntain sanajuma-
lanpalveluksista seurateltas-
sa ja Ranuan kirkossa.

Kesäseuraradio välittää 
opistoseuroja eri taajuuksilla 
ympäri Suomen sekä inter-
netissä. Järjestämisvastuussa 
tänä vuonna ovat Oulun ete-
läpuolen rauhanyhdistykset: 
Kempele, Oulunsalo, Tyrnä-
vä, Hailuoto, Muhos ja Uta-
järvi yhteistyössä Ranuan 
kristillisen opiston kanssa.

Esirukouksia pyytävil-
le järjestetään isonteltan vie-
reen vaunu, josta löytyy hä-
tää tuntevan lähimmäisen 
kuuntelija. Häneltä saa tar-
vittaessa myös opastusta jat-

koavun piiriin. Rukoukset 
luetaan koosteena seuravä-
elle jumalanpalveluskuulu-
tusten malliin.

Netti helpottaa  
valmisteluja
Päätoimikunnan puheenjoh-
taja Martti Jokelainen on joh-
tanut useita kokouksia kulu-
van vuoden aikana. 

– Suurin muutos on Ou-
lun eteläpuolen rauhan-
yhdistysten ottaminen 
järjestelyvastuuseen. Pyr-
kimyksenähän on tasoittaa 
työvoimasuhteita eri opis-
tojen välillä. Onneksi mu-

kana ovat vanhat konkarit 
Muhos ja Utajärvi jakamassa 
tietotaitoa.  Vastuu on otettu 
ihan hyvillä mielin kannet-
tavaksi, vaikka suurtapah-
tumien järjestely vaatii huo-
lellista ennakkosuunnittelua 
ja sitoutumista. Internetin 
myötä voimme löytää käte-
västi entisten vuosien koke-
mustallenteet ja linkittyä ny-
kyhetkessä tehokkaammin 
yhteyksiin toistemme kans-
sa. Vaikka vastuu pilkkoon-
tuu pieniksi palasiksi, siitä 
rakentuu ehyt kokonaisuus, 
kun jokainen hoitaa hom-
mansa. Opistolla on erin-

omaiset puitteet seurojen jär-
jestämiseen, muiden muassa 
rakennukset, tiestö ja majoi-
tustiloja valmiina. Peltojen 
avo-ojia on tukittu, jotta seu-
ra-alue olisi yhtenäisempi, 
sanoo Jokelainen ja toivotte-
lee väkeä tervetulleeksi. 

Toivomme vastuuhen-
kilöille ja monenlaisille toi-
mijoille intoa ja voimia, että 
he voisivat vastata erilaisiin 
haasteisiin. Jumala siunat-
koon kristikansan kokoontu-
misen pohjoisen suven kes-
kellä. 

Tuula Väyrynen, 
kuva kari Vengasaho

Torstaina 24.7. alkaviin opistoseuroihin odo-
tetaan saapuvan noin 20 000 seuravierasta.

Tehdään 

uutuuksille tilaa! MALLIKAPPALEITA
myymälästä

Aurora yöpöytä
Kuultovalkoinen
33x53x32cm

(105,-)

Viktoria seinähylly
80x22x20cm

-50%

Anne Pöytä

Fantasia Vitriini
124x182x42

1242,-

Riikka
kulmakaappi

306,- -35%

Viktoria 
avohylly
168x148x42cm -60%

768,-

Romantic
sohvapöytä
90x55x40cm

(99,-)

charlott hyllystö

-50%

Torino Vitriini
120x158x47

(885,-)

Preston
Vuodesohva
Joustinpatjamekanismilla
Vuode 143x193cm

Aada
Divaanisohva
leveys 262cm, divaani vasen 
tai oikea

texas
divaanivuodesohva
leveys 249, vuodekoko 
132x212cm sis. vuodevaatelaati-
kon, Cortina-kankaalla 919€

-33%

Hanna
lepotuoli

288,-

-30%

Prince tuoli
Pyörivä ja keinuva 
mekanismituoli jalkatuella. 

Mustakangas (770,-)

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY 50v

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

40,-
(96,-)

1318,-

945€

(1245,-)

975€

199€695€

480€

Lumo 90
moottorisänky
kaksoismoottori, hieron-
tayksikkö, kaksinkertainen 
vyöhykepussijoustin,
langaton kaukosäädin!

-60%
Olive 160
Runkopatjasänky
pocket pussijoustin, muhkea 
7cm sijauspatja

(898,-)

Permafit
Permafit P50 runkopatja
sänky 160x200cm, 
7cmsijauspatjalla

1395,-

-30%

Amanda 160
sänky 1263,-

-50%

Runotar 
Jenkkisänky
160x200cm

-30%

1043,-

745€ 198€ 650€

299€

69€ 79€ 76€19,95€640€

1995€
3011,-

690€

630€

1195€

poistohinnoin!

-40%

Lisää tarjouksia

 myymälässä!

837€

LISÄALE

1395,-
-30%

1475,-
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Pintamon kyläseuran vuoden toimeliain päivä

Kyläseuran sihteeri Terttu Holappa ja puheenjohtaja 
Sauli Juurikka Saara Korvalan seurassa.

Kalevi Iinatti ja Reijo Huitsi paistoivat muikut ammat-
titaidolla.

Saappaanheitto kiinnosti yleisöä

Sylvia, Vieno, Leo ja Oiva Kokolla on oranssit Pintamo-
lippikset merkkinä seikkailuradan suorittamisesta. Tanja 
Siira saa tietoa radasta, taustalla kuuntelee Mika Kokko.

Pintamon kyläseuran vuo-
den toimeliain päivä alkoi 
lauantaina 19.7. kylän van-
himman asukkaan Saara 

Korvalan muistamisella hä-
nen 90-vuotisjuhlassaan. Hy-
vämuistinen juhlija osasi ker-
toa Pintamojärven ympäriltä 

monen talon ja suvun vai-
heista vuosikymmenten ajal-
ta.

Kylätapahtuma alkoi ky-
läseuran talolla puoliltapäi-
vin. Tapahtuma keräsi noin 
150 osallistujaa, jotka tulivat 
ympäri maata ja Ruotsia. Vie-
raiden suihin katosi 15 kiloa 
muikkuja ja 20 litran lettutai-
kinasta paistetut muurinpoh-
jaletut.

Ohjelmassa oli yhdessä-
olon ja seurustelun lisäksi 

muun muassa Katariina Iko-
sen ja Airi Iinatin ideoima 
seikkailurata lapsille. Radan 
aluksi lapsia laulattivat ja lei-
kittivät Antti ja Vilhelmiina 
Luokkanen. Rata oli erittäin 
suosittu.

Vähän vanhemmille lap-
sille ja aikuisille oli kilpai-
luina tikan- ja saappaanheit-
toa. Uutena kisana oli ukon ja 
eukon kärräystä. Saappaan-
heitto ja kärräys keräsivät 
runsaan kannustajajoukon. 
Myös arvat tekivät kauppan-
sa. Liekö houkuttimena ollut 
Jouko Keskiahon moottorisa-
halla veistämä ja pääpalkin-
noksi lahjoittama karhu.

Koko päivän Pintamon 
yllä kierrelleet ukkospilvet 
jättivät tapahtuman rauhaan. 
Viimeisenä olleen arvonnan 
päätyttyä osui ravakka kuu-
ro kohdille.

Illalla kyläseuran talolla 
oli Harri & Coronetin tahdit-
tamana tanssit. Yhtyeen esit-
tämä musiikki oli lähes 200 
-päisen tanssiyleisön mie-
leen. Pintamon viimeiset 
tanssit kuluvalle kesälle jär-

jestetään ensi lauantaina. Sil-
loin kyläseuran talolla esiin-
tyy tanssiorkesteri Selena.

Pintamon kyläseura kiit-
tää lämpimästi niin tapahtu-
miin osallistuneita kuin ta-

pahtumat mahdollistaneita 
yhteistyökumppaneita ja tal-
koolaisia.

Sauli Juurikka

Tulokset
TIKANHEITTO

Miehet: 1. Olli-Pekka Jokinen 26 
pist, 2. Jari Jokinen 25, 3.  Erkki Tolkki-
nen 23, 4. Unto Kariniemi 20, 5. Simo 
Jokinen 13.

Naiset: 1. Anne Kariniemi 23 
pist, 2. Tuula Stenius 16, 3. Raili Rii-
hiaho 14, 4. Anu Niku-Rautio 10, 5. 
Arja Kälkäjä 2. 

Nuoret/lapset: 1. Hannes Tam-
merås 31, 2. Janina Niku-Rautio 26, 3. 
Tatu Hapuoja 25. 12 osallistujaa. 

UKON JA EUKON KÄRRÄYS
1. Anu ja Jari Jokinen 55 s, 2. 

Anne ja Olli-Pekka Jokinen 57 s, 3. 
Elias Holm ja Katariina Ikonen 64 s, 
4. Antti ja Vilhelmiina Luokkanen 65 
s, 5. Terttu ja Paavo Holappa 79 s. 

SAAPPAANHEITTO 
Miehet: 1. Arto Rekilä 27,67, 2. 

Raimo Kariniemi 22,91, 3. Unto Ka-
rinimi 22,40. 14 osallistujaa. 

Naiset: 1. Mira Tuominen 15,94, 
2. Anne Dernjatin 15,07, 3. Anne Ka-
riniemi 14,71. 7 osallistujaa. 

Nuoret/lapset: 1. Niko Dernjatin 
22,75, 2. Gabriel Tammerås 20,54, 3. 
Iisakki Jokinen 19,06. 17 osallistujaa. 

Vietimme perinteisiä kesä-
päiviä aurinkoisessa säässä 
Paukkerinharjun kylätalolla 
lauantaina 19.7. Paikalle saa-
pui kivasti kyläläisiä ja mök-
kiläisiä. Tapahtuman aluk-
si nostettiin lippu salkoon ja 
laulettiin lippulaulu. Tapah-
tuman aikana oli järjestetty 
erilaisia kilpailuja. 

Lapset heittivät palloa, 
naiset käsilaukkua ja mie-
het salkkua. Pallon heitos-
sa tytöistä pärjäsi parhaiten 
Anni Viljamaa ja pojista Au-
kusti Viljamaa. Naisista käsi-
laukku lensi pisimmälle Este-
ri Ojalalla ja miehistä salkku 
lensi parhaiten Matti Vilja-
maalla. Voimia miteltiin köy-
denvedossa ja voimamies 
todistuksen sai haltuunsa 
vuoden ajaksi Urpo Viljamaa 
ja voimanainen todistuksen 
sai Helena Ojala.  Voittajat 
haastetaan kilpailemaan tit-
telistään ensi kesänä. Tarjolla 
oli lohikeittoa, lettuja ja kah-
via. Tapahtuman aikana oli 
Maria Ronkaisen taidenäyt-
tely avoinna.

Tanja Ronkainen

Jonkulaiset jonninmoiset kesäpäivät

Tapahtuman aluksi laulettiin lippulaulu lipun noston jälkeen. Palloa heittämässä Aukusti Viljamaa.

Voimiaan mittelemässä köydenvedossa Urpo Viljamaa ja Matti Ronkainen.

Naisten käsilaukun heiton voittajan Esteri Ojalan tyy-
linäyte.
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IKÄReIden TuLOKSeT  
7.7.2014
T5 40m 1.Inka Majava 10,0 1. Jenna 
Konttila 10,0 3. Alisa Kokko 10,9 4. 
Iiris Piri 12,8 5. 
Milka-Emilia Peltoniemi 14,8 6. Silja 
Majava 24,0 7. Unna Herva 28,5 8. 
Sara Puolakanaho 34,0 9. Reetama-
ri Poijula 40,0

T5 pituus 1.Inka Majava 204 2. 
Alisa Kokko 184 3. Jenna Konttila 
138 4. Milka-Emilia Peltoniemi 117 
5. Iiris Piri 100 6. Unna Herva 73 7. 
Silja Majava 40 8. Reetamari Poijula 
15 8. Sara Puolakanaho 15

P5 40m 1.Matias Harju 9,2 2. 
Sebastian Nyman 9,4 3. Juska Her-
va 10,1 4. Topi Kettunen 10,64. Ma-
tias Aarni 10,6 6. Topi-Oskari Poiju-
la 13,8 7. Pekko Niskala 14,8 8. Eetu 
Koppelo 15,8 9. Pauli Alahäivälä 19,6 
10. Arttu Laivamaa 19,7 11. Viljo 
Peltoniemi 20,3 11. Andreas Semin 
20,3 13. Eeli Nyström 22,3 14. Jerry 
Laivamaa 29,3

P5 pituus 1.Matias Aarni 178 2. 
Sebastian Nyman 160 3. Matias Har-
ju 150 4. Juska Herva 148 5. Pekko 
Niskala 135 6. Topi Kettunen 126 
7. Eetu Koppelo 1208. Topi-Oska-
ri Poijula 110 9. Pauli Alahäivälä 68 
10. Jerry Laivamaa 58 11. Arttu Lai-
vamaa 35

T7 40m 1.Henna-Riikka Manni-
nen 7,8 2. Vilma Majava 8,1 3. Alii-
sa Siekkinen 8,4 4. Nuppu Tauriainen 
9,1 5. Selena Stenius 9,2 6. Aada Ki-
pinä 9,2  7. Veera Lantto 9,5 7. Julia 
Konttila 9,5 9. Emmi-Lotta Peltonie-
mi 10,0 10. Silja Alahäivälä 10,2 11. 
Kellie Ikonen 10,5 12. Amanita Kok-
ko 10,8 13. Nea Tauriainen 12,6

T7 pituus 1.Henna-Riikka Man-
ninen 252 2. Aliisa Siekkinen 240 3. 
Vilma Majava 218 4. Aada Kipinä 192 
5. Amanita Kokko 185 6. Selena Ste-
nius 179 7. Nuppu Tauriainen 178 
8. Veera Lantto 177 9. Julia Konttila 
146 10. Silja Alahäivälä 143 11. Em-
mi-Lotta Peltoniemi 135

P7 40m 1.Jaakko Parkkila 8,0 2. 
Roope Laakkonen 8,2 3. Joona Kok-
ko 8,3 4. Konsta Ritola 8,8 5. Kristi-
an Nyman 8,9 5. Eetu Illikainen 8,9 
7. Paavo Alatalo 9,1 8. Ossi-Matias 
Kettunen 9,9

Kesämaanantaisin Suojalinnan urheilukentällä järjestettävissä ikäreissä 
nähdään hienoja tuloksia, kun kisailemaan saapuu kymmeniä iloisia lapsia 

ja nuoria. Säätkin ovat kisailijoita lähiviikkojen kisoissa suosineet, kun 
lämpötilat ovat olleet jopa hellelukemissa. 

P7 pituus 1. Paavo Alatalo 237 
2. Roope Laakkonen 231 3. Kons-
ta Ritola 230 4. Jaakko Parkkila 226 
5. Kristian Nyman 209 6. Eetu Illi-
kainen 184 7. Ossi-Matias Kettunen 
183

T9 600m 1.Essi Parkkila 2.34,9 
2. Friia Riekki 2.38,0 3. Alezandra 
Beric 2.46,5 4. Iina Illikainen 2.57,6 
5. Alisa Koppelo 3.02,9 6. Oona 
Ritola 3.06,07. Ronja Laakkonen 
3.18,7 8. Ronja Kokko 3.24,7

T9 kuula 1.Essi Parkkila 482 2. 
Friia Riekki 351 3. Alexandra Beric 
341 4. Oona Ritola 338 5. Alisa Kop-
pelo 296 6. Ronja Laakkonen 270 7. 
Iina Illikainen 235

P9 600m 1.Kasper Kerälä 
2.26,7 2. Juuso Hemmilä 2.27,2 3. 
Ville Lantto 2.27,8

P9 kuula 1.Ville Lantto 478 
2. Kasper Kerälä 418 3. Anton Ny-
ström 313

T11 1000m 1.Janette Takarau-
tio 4.06,9

T11 pituus 1. Minttu Kerälä 
353 1. Janette Takarautio 353 3. Jo-
hanna Salmela 300 4. Miia Harju 249

P11 1000m .Vlle-Veikko Sal-
mela 3.55,4 2. Teemu Ahonen 4,242, 
3. Niilo Talala 4,36,6

P11 pituus 1. Niilo Talala 342 
2.Ville-Veikko Salmela 332 3. Jasper 
Laakkonen 330 4. Niklas Kokko 320 
5.Teemu Ahonen 314

T13 1000m 1.Siiri Ojala 4,27,5 
2. Anna-Riikka Liikanen 4.27,8

T13 pituus 1.Anna-Riikka Lii-
kanen 343 2. Siiri Ojala 337

T13 kuula 1.Anna-Riikka Lii-
kanen 617 2. Janette Takarautio 518

T15 80m aj. 1.Silja Vasara 17,7
T15 800m 1.Silja Vasara 3.15,9
T15 kuula 1.Jonna Ahonen 

742 2. Jonna Kerälä 588 3. Silja Va-
sara 557

n17 80m aj. 1.Heidi Kokko IinY 
14,1

n17 800m 1.Heidi Kokko IinY 
2.53,3

IKÄReIden TuLOKSeT 
14.7.2014
T5 40m 1.Mette Moilanen 10,1 2. 
Nette-Mari Saarela 10,8 3. Milka-
Emilia Peltoniemi 12,3 4. Iiris Piri 

13,4 5. Liisa Moilanen 16,2 6. Essi 
Puolakanaho 22,2 

T5 pallo 1.Milka-Emilia Pelto-
niemi 6,08 2. Iiris Piri 4,25 3. Mette 
Moilanen 4,14 4. Nette-Mari Saarela 
3,84 5. Liisa Moilanen 1,43

P5 40m 1.Aatos Holmström 
9,2 2. Topi Kettunen 9,6 3. Sebasti-
an Nyman 9,7 4. Matias Aarni 10,1 
5. Jonne Perttu 12,0 6. Alex Tauriai-
nen 36,9

P5 pallo  1.Aatos Holmström 
10,04 2. Topi Kettunen 9,25 3. Se-
bastian Nyman 6,63 4. Matias Aar-
ni 5,67 5. Jonne Perttu 3,72

T7 40m  1.Aliisa Siekkinen 8,2 
2. Mila Ylilehto 8,3 3. Pihla Perttu 8,4 

3. Neea Moilanen 8,4 5. Ronja 
Ylilehto 8,6 6. Nuppu Tauriainen 8,7 
7. Aada Kipinä 8,8 7. Emma Tumelius 
8,8 9. Anna Puolakanaho 9,0 10. Silja 
Alahäivälä 9,2 11. Kellie Ikonen 10,0 
12. Emmi-Lotta Peltoniemi 10,3 13. 
Nea Tauriainen 11,9 

T7 junnukeihäs 1.Aliisa Siek-
kinen 7,22 2. Neea Moilanen 6,59 
3. Ronja Ylilehto 6,46 4. Aada Kipi-
nä 6,12 5. Mila Ylilehto 5,68 6. Silja 
Alahäivälä 4,60 7. Kellie Ikonen 4,06 
8. Pihla Perttu 3,94 9. Nuppu Tauri-
ainen 3,92 9. Emmi-Lotta Peltoniemi 
3,92 11. Anna Puolakanaho 3,39 12. 
Emma Tumelius 3,30

P7 40m 1.Roope Laakkonen 
7,9 2. Jaakko Parkkila 8,1 3. Ossi-
Matias Kettunen 8,4 4. Otto Tilli 8,5 
5. Kristian Nyman 8,7 6. Joona Kok-
ko 8,8 7. Eetu Illikainen 9,2 7. Mis-
ka Sarviaho 9,2 9. Elias Ylilehto 9,9

P7 junnukeihäs 1.Joona Kokko 
8,18 2. Jaakko Parkkila 6,32 3. Ossi-
Matias Kettunen 6,15 4. Kristian Ny-
man 5,03 5. Roope Laakkonen 4,99 
6. Otto Tilli 4,72 7. Elias Ylilehto 4,38 
8. Eetu Illikainen 3,28

T9 40m 1.Essi Parkkila 7,4 2. 
Alexandra Beric 7,5 3. Iina Illikainen 
8,4 4. Netta Sarviaho 8,7

T9 pituus 1.Essi Parkkila 307 
2. Alexandra Beric 276 3. Iina Illikai-
nen 233

P9 40m 1.Juuso Hemmilä 8,0
P9 pituus 1.Juuso Hemmilä 295
T11 60m  1.Janette Takarautio 

9,7 2. Oona Tilli 10,6 3. Johanna Sal-
mela 11,3 4. Tea Saarela 12,8

T11 korkeus 1.Janette Taka-
rautio 110 2. Oona Tilli 100 3. Tea 
Saarela 85 4. Johanna Salmela 85

P11 60m  1.Niilo Talala 9,4 2. 
Ville-Veikko Salmela 10,4 3. Teemu 
Ahonen 10,8

P11 korkeus 1.Niilo Talala 105 
2. Ville-Veikko Salmela 100 3. Teemu 
Ahonen 100

T13 60m aj.  1.Anna-Riikka Lii-
kanen 13,9

T13 keihäs 1.Anna-Riikka Lii-
kanen 18,83  2. Janette Takarautio 
16,66

T15 100m 1.Noora Tilli 15,4 2. 
Jonna Kerälä 15,9

T15 keihäs 1.Jonna Ahonen 
21,59 2. Noora Tilli 17,03 3. Jonna 
Kerälä 12,47

M17 keihäs  1.Heikki Kuuro-
la PuU 62,35 2. Mikko Alila OulPy 
39,15

Emmi-Lotta, Viljo ja Milka-Emilia Peltoniemi saivat mi-
talit kaulaansa

Ikäreitä kilpailtu lämpimässä säässä Pudasjärven Nuorisokansalliset

Pudasjärven Nuorisokansalliset kisattiin Suojalinnan urheilukentällä lauantaina 
19.7. Tuloksissa on mainittu ne sarjat, joissa Pudasjärven Urheilijoilla oli edustus. 
TuLOKSeT:
P11 60 m (0,0) 1. Miika Koskela 
KempKi 9,42, 3. Niilo Talala Pudas-
jU 9,83.

P11 1000 m 1. Onni Lauri 
KempKi 3.17,68, 4. Ville-Veikko Sal-
mela PudasjU 3.50,84.

P11 Pituus 1. Miika Koskela 
KempKi 4,05, 3. Niilo Talala Pudas-
jU 3,52, 4. Ville-Veikko Salmela Pu-
dasjU 3,47.

M17 1500 m 1. Aleksi Härkö-

nen PudasjU 4.29,01, 2. Lasse Moi-
lanen PudasjU 4.31,04, 3. Taneli Här-
könen PudasjU 4.58,44.

M17 keihäs 1. Toni Keränen 
LimNM 69,53, 2. Heikki Kuurola Pu-
dasjU 62,68. 

T9 40 m (-0,2) 1. Ella Nissin-
aho LimNM 7,42, 3. Oona Ritola Pu-
dasjU 8,44.

T9 1000 m 1. Ella Nissinaho 
LimNM 4.11,25, 4. Oona Ritola Pu-
dasjU 5.30,06.

T11 60 m 1. Vanessa Juntunen 
SuomRa 9,28, 3. Janette Takarautio 
PudasjU 9,63, 9. Johanna Salmela Pu-
dasjU 11,18. 

T11 1000 m 1. Suvi Kemppai-
nen SuomVa 3.49,99, 2. Janette Taka-
rautio PudasjU 3.50,73.

T11 kuula 1. Anette Saalismaa 
VeitsilKV 8,90, 2. Janette Takarautio 
PudasjU 6,90, 4. Johanna Salmela Pu-
dasjU 4,84.

Tankki täyttyi Möljällä

Tyytyväisyys ryhmässä oli käsin 
kosketeltavaa kahvittelun jälkeen.

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys teki onnistuneen vie-
railun teatteriesitys ”Tank-
ki täyteen” Oulun Möljälle. 
Meitä oli reissussa mukana 
noin kuusikymmentä jäsen-
tä. 

Matka kului rattoisasti 
seurustelun merkeissä, kun 
oltiin pitkästä aikaa näin 
isolla porukalla liikentees-
sä. Mielestämme esitys antoi 
todella sitä mitä odotimme, 
kyllä ilotankki täyttyi eikä 
happamia naamoja näkynyt 
missään päin, esityksen ai-
kana eikä jälkeen. Ammatti-

laiset osaa asiansa, ja kuten 
totesimme monesta suusta, 
kuinka pienetkin vitsit ynnä 
sanakäänteet muuttuvat mo-
joviksi, kun ne osataan esit-
tää. Myöskin ei niin kuului-
sat näyttelijät, suoriutuivat 
kiitettävästi rooleistaan, jo-
ten Tankki täyteen -esitys-
tä kannattaa käydä katsasta-
massa, näytöksiä piisaa vielä 
elokuulle.

Tulomatkalla sulattelim-
me näkemäämme ja kiireisiä 
kun ollaan, niin kuin nykyai-
kaan kuuluu, niin alettiin jo 
keskustelemaan seuraavas-

ta retkestä, se on nimeltään 
Sokkoretki. Pysähdyttiinpä 
sitten vielä hillajuusto kah-
ville, niin johan oli täydellis-
tä. Ilmakin suosi meitä täy-
dellisesti, ei liian kylmä eikä 
kuumakaan. Kauniit kiitok-
set kanssamatkustajille ja 
kuljettaja Juhalle, tunsimme 
olevamme turvallisessa kyy-
dissä.

Sokkoretkelle halukkaat 
soittakaa numeroon 045 263 
0780.

Alpo Laakkonen

Jarkko Honkanen Taiga-yh-
tyeineen tanssittaa Jyrkkä-
kosken huvikeskuksessa Pi-
likkitansseissa perjantaina 
25.7. Jarkko Honkanen on 
laulaja-lauluntekijä Lapista. 
Hän on ilahduttanut tans-
sipaikoilla mukaansatem-
paavalla ja läsnä olevalla 
esiintymisellään jo vuodes-

ta 2004, jolloin hänen ensim-
mäinen singlensä Rakkau-
den Kellot julkaistiin. Jarkon 
viimeisin single Kaksi kau-
nista on julkaistu kesäkuus-
sa 2014. 

Taiga -yhtyeen kanssa 
hän on keikkaillut vuodesta 
2005. Yhtyeen ohjelmistoon 
kuuluu tanssittavimpia kap-

Jarkko Honkanen ja Taiga- yhtye viihdyttävät yleisöä 
mukaansatempaavalla musiikilla. 

paleita kautta aikojen omin-
takeisilla ja uusilla sovituk-
silla. Tänä kesänä Honkanen 
osallistui tangomarkkinat 
kisaan ja pääsi karsintojen 
kautta loppukilpailuun ai-
noana pohjois-suomalaise-
na. 

Yhtyeen kokoonpanos-
sa Tero Ylisirkka laulaa ja 

soittaa bassoa, Matias Sas-
sali laulaa ja soittaa rumpu-
ja, Risto Mattanen laulaa ja 
soittaa kitaraa ja Heikki Ke-
tola soittaa pianoa sekä kos-
ketinsoittimia. JA

Jarkko Honkanen & Taiga Pilikkitansseissa

Pudasjärven Nuorisokansallisissa nähtiin hienoja tuloksia P15 100 metrin matkal-
la. Kuvassa juoksemassa vasemmalta Jesse Haikola, Vesa Kittilä, Akseli Myllymäki, 
Tomi Parkkila, Joni Heikkinen ja Juha-Matti Broström.
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PuDastOri
MYYDään

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

sekaLaista

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € 
+ alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 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. Pit-
kistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitet-
tuna 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). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

MYYtävänä

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!Jaloilla oleva sähkögrilli AVGC 
25 €. Lasipintainen pieni par-
vekepöytä sekä 2 tuolia peh-
musteilla 35 €. Muovilaatikosto 
pyörilla 4 laatikkoa 15 €. Puh 
040 535 5829

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
uusi ( 2 vk käytetty), hinta 590 
e sekä uusi 4-tahtiperämoottori 
Sea King, ajettu 5 h, hinta 390 
e. Puh. 044 080 0281.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Ihastuttava, valoisa, 1. kerroksen päätyasunto, jossa oma parveke.
Lähes täysin uusiksi remontoitu, mm. uusi keittiö ja kodinkoneet.

MyyTäVäNä 3 h + k

Lisätietoa: www.naamangantie1.net
tai 050 485 3350

ENSI-ESITTELy la 26.7. klo 14. – 15.

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
 3 h + K = 75,5 M2

Vapaa heti, saneerattu asunto, 
putkiremontti tehty, 

talossa oma talonmies.
Toritie 3 B 12 Pudasjärvi.

Puh. 0400 522 501

Uusi plyssinen sohvatuoli ja 
uusi mkroaaltouuni, hinta 110 
€. . P. 040 378 1771.

ILMOITA 
ILMAISEKSI 
PudASTOrILLA!

Kiitos rehelliselle miehelle, 
joka palautti polkupyörän tava-
ratelineeltä pudonneen pienen 
nahkareppuni R-kioskille. Ni-
mim. Vaalea naishenkilö

Halutaan vuokrata yksiö tai pie-
ni kaksio Pudasjärven keskus-
tasta. Puh. 040 579 5527

vuOkrataan

Naseva esiintymässä Kurenkoskessa viime talvena.

Trio Naseva esiintyy Ku-
renkoskessa ensi lauantaina 
26.7. Yhtye on tuttu pudas-
järvisille. Viime viikolla se 
esiintyi Jyrkkäkoskella nais-
tentansseissa solistinaan Sari 
Koivikko.

Nasevan kokoonpanoon 
kuuluu kuuusamolainen Ari 
Määttälä, pudasjärveläinen 
Lasse Aaltonen ja taivalkos-
kelainen Asko Räisänen. 

Naseva kurenkoskessa

Hallikaisten tapaamisessa oli mukana 22 serkkua.

Hallikaisten serkkutapaamisessa
monipuolinen ohjelma

Matti ja Amanda Hallikaisen 
sukuhaaran serkut kokoontui-
vat 11-13. heinäkuuta Ranu-
an Kaukomaassa. Tapaami-
sen järjestäjinä olivat Marjatta 
Kosamo ja Pentti Hallikainen. 
Paikalle oli kokoontunut 22 
serkkua muun muassa Ranu-
alta, Rovaniemeltä, Oulusta, 
Ruotsista ja Ylitorniosta. Suu-
rin osa serkuista eivät olleet 
koskaan tavanneet toisiaan.

Viikonlopun kestäneessä 

tapaamisessa oli monenlais-
ta ohjelmaa, kuten valokuvi-
en katselua ja tietysti toisten 
kanssa tutustumista ja juttelua 
sekä uimista ja saunomista. 
Karaoken sävelissä tanssittiin 
perjantaina ja lauantai-iltana. 
Tapaamisen päätapahtuma si-
joittui lauantaille, jolloin oh-
jelmassa oli Pentti Hallikaisen 
veneellä ajelua Simojärvellä. 
Sunnuntain päätösohjelmaan 
kuului nuotanvetoa kiinnos-

tuneille. 
Sää suosi koko viikonlo-

pun ajan ja kokin valmistamat 
maukkaat ruoat, kuten lohi-
keitto, käristys ja perunamuu-
si maistuivat jokaiselle. Kaik-
ki lähtivät tyytyväisinä kotiin. 
Tapaamisten ei kuitenkaan so-
vittu jäävän siihen, ensi kesä-
nä pidetään Hallikaisten su-
kukokous Kunnonpaikassa 
Vieremällä. 
Jonna Ahonen

FitWalk by Jimi -tehokävely on turvalliseksi suunniteltu ja viihdyttävästi ohjattu 
ryhmäliikuntamuoto. Ideana on, että kun liikutaan yhdessä, tulee liikuttua enem-
män ja säännöllisemmin. Kyse ei ole vain liikunnasta suorituksena, vaan harrastuk-
sesta, johon on kerta kerran jälkeen mukava ja mielekäs palata, kiitos mukana ole-
vien muiden liikkujien. Yhdessä motivoidumme paremmin ja samalla sitoudumme 
oman kuntomme kohottamiseen. 
Ammattitaitoinen ohjaaja Jimi Parkkinen Oulusta vastaa tunnin mittaisen liikun-
tatuokion sisällöstä ja osallistujien ohjauksesta. Näin liikkujilla on alusta asti tun-
tuma oikeaan tekniikkaan. Ohjaaja tuo myös liikkumiseen jotain enemmän: har-
joitteita ja välineitä, joihin yksittäisellä liikkujalla ei välttämättä ole samanlaisia 
mahdollisuuksia tutustua. 

Kävellään tehokkaasti 
yhdessä porukalla

Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua! 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Järjestää Pudasjärven Kansalaisopisto Puu Kuntourheilujaosto.

Tehokävely su 27.7. klo 18 
Camping Jyrkkäkoskelta

Mahdollisuus saunomiseen eli pyyhe ja 
uima-asut mukaan! 
Seuraavat tehokävelyt:

Kesäkuusta lähtien lähtöpaikkana klo 18 
Camping Jyrkkäkoski  su 27.7 ja su 31.8.

Kävely on Suomen suosituin liikuntamuoto. 
Tervetuloa aistimaan uusia kävelyvinkkejä!
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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 

• 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

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

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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! 

Ilmoita palveluhakemistossa 
Soita 040 195 1732!!!

§ 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

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

Koulutettu
hieroja

jenni Uusi-illikainen
0400 569 343

PALVELUHAKEMISTOSSA 
ON EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA! 

Koivutie 3



17PUDASJÄRVI -lehti 23.7.2014nro 30

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

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

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

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

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
- Hyttysmyrkyt
 lemmikeille
- kaLaverkot:
 laajin valikoima
- Vaaput, lusikat ja  
 lipat
 alk. 4kpl/10€
- sIImat, keLat,
 vavat, setIt
- kUmIsaaPPaat:
 sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- kaHLUUsaaPPaat
- kaHLUUHoUsUt
- Haix ja Beretta
 GoreteX keNGÄt
- sasta + Beretta
 GoreteX PUvUt
- retkeILy   
 varUsteet
- Ultrapoint- ja
 Garmintuotteet
- kUksat ja PUUkot

- Kylän halvimmat
 koIraN rUUat  
 laajin valikoima  
 koiranruokia
 18 eri laatua:
 Hau hau kanariisi
 24€/15kg
- aCtIoNkamera
 FullHD + tarv. 219€
- autokamera 99 €
- aseet Ja
 erÄtarvIkkeet ym.
- Nelitahti PerÄ  
 moottorI
 2,6 hv alk. 599€
- sÄHkÖPerÄmoot 
 torI
 62 LBs 199€
- airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl

Rytivaaran perinnepäivänä nautiskeltiin sarakyläläisten valmistamia herkkuja. 
Kuva: Metsähallitus

Syötteen kansallispuiston 
kesä on lähtenyt hurahta-
malla käyntiin, monien iloi-
sen vastaanoton saaneiden 
retkien ja tapahtumien sii-
vellä. On päästy nauttimaan 
Suomen kesästä sen moni-
muotoisuudessaan, niin au-
rinkoisista hellepäivistä, 
kuin myös tuulisesta myrs-
kysäästä. Olosuhteista huo-
limatta retkiltä on aina läh-
detty kotimatkalle iloisella 
mielellä, hymyssä suin. 

Tämän kesän ensimmäi-

Syötteen kansallispuistossa vauhtia ja iloista menoa
sinä kepeän kesäisinä hel-
lepäivinä, 24.5., retkeiltiin 
Olvassuon kauniille, kirkas-
vetiselle lammelle. Oppai-
na toimivat suojelubiologi 
Markku Lehtelä ja lintuasi-
antuntija Markku Hukka-
nen. Lehtelä kertoi matkalla 
tornille suokasveista ja soi-
den ojituksesta, ja suolla ta-
vattiin muun muassa nuo-
lihaukka, kurkiparvi, sekä 
monia muita siivekkäitä. 

Juhannusjuhlien jälkeen 
2. heinäkuuta seikkailtiin 

Pyhitykselle ihastelemaan 
vaaran huipulta avautuvia 
maisemia. Matka huipulle 
taittuikin ripeästi Pyhitys-
vaarassa sijaitsevaa hiiden-
kirnua etsiskellessä, ja löy-
tämisen riemu oli suuri, 
vaikka kirnun koko osoittau-
tuikin luultua pienemmäksi.

Pudasjärven kotiseutu-
viikot lähtivät käyntiin sun-
nuntaina 13.7. Rytivaaran 
perinnepäivän merkeissä. 
Lämmin hellesää houkutte-
li monen ikäistä väkeä vael-

Kansallispuistopäivän retkellä Olvassuolla bongattiin 
lintuja. Kuva: Oili Annila.

tamaan Rytivaaraan naut-
timaan nuotion loimusta. 
Sarakylän kyläseuran jä-
senet olivat mukana perin-
nepäivillä tarjoilemassa pan-
nukahvia ja muita herkkuja. 
Nuotiolla saatiinkin nautis-
kella oikein luonnon omaa 
teetä punaherukasta ja muis-
ta luonnonyrteistä valmis-
tettuna. Kahvittelun lomas-
sa perinnepäivän ohjelmaan 
kuului mun muassa ren-
toutumista tuvalla Johan-
na Määtän vetämänä, kum-
mitustarinoita Rytivaaran 
historiasta, arvontaa, sekä 
pellon niittoa entisaikojen 
malliin. 

Tiistaina 15.7. puolestaan 
tutustuttiin kasvien perin-
nekäyttöön Pudasjärven ko-
tiseutumuseon pihapiirissä. 
Tapahtuma keräsi paikal-
le runsaan joukon aihees-
ta kiinnostuneita ja oppaa-
na toimineen Riitta Nykäsen 
vinkit otettiin avosylein vas-
taan.

Vielä on kesää jäljellä, 
keskiviikkona 30.7. retkeil-
lään Lomavaaran autiotu-
valle Syötteen kansallispuis-
ton Posion puoleiselle osalle 
Posion matkailuyhdistyksen 
kanssa. Ilmoittautua voi säh-
köpostilla tai puhelimitse 
Posion matkailuneuvontaan. 

Elokuussa 2.8., järjeste-
tään jo neljättä kertaa Syöt-
teen luontokeskuksen piha-

piirin täyttävä tapahtuma 
Erämaan markkinat. Luvas-
sa on perinteikästä mark-
kinahumua; musiikkia, 
arpajaisia, myyjiä ja erämaa-
henkistä evästä. Tapahtuma 
alkaa klo 11, ja kestää aina il-
tapäivään saakka. 

Ja paljon löytyy tekemis-
tä Syötteen kansallispuis-
tossa tapahtumien ulko-

puolellakin. Luontokeskus 
on avoinna joka päivä klo 
10-17 ja monipuoliset reitit 
palvelevat retkeilijöitä aina 
hiihtokauteen saakka. Nyt 
nauttimaan Suomen kesästä 
parhaimmillaan ja luonnosta 
sen koko komeudessaan! 

Sofia Kinnunen, 
Metsähallitus 
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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

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:

To 24.7.............klo 18
La 26.7.............klo 13 ja 16

Esitysajat:

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!

Aarteita luonnosta - Asta Siuruan huovutustaidetta 17.6.-30.8.  joka päi-
vä 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-vuotiaille 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, Teollisuus-
tie 1
Kesäkahvila avoinna ti ja to klo 11-16. entisellä K-kaupalla Sarakylässä. 
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 21.-27.7. klo10-19. Havulan ranta, Siuruantie 175.
Onkikilpailut Livon koululla to 24.7. klo 18.45-20.45. Livon koulu, Kirsiojan-
tie 31.
MP Huippuajot IV Iso-Syötteellä  pe-su 25.-27.7.
SYÖTe-Suunnistus 2014 Pudasjärven Urheilijat järjestävät pe-la 26.-27.7. 
2-päiväiset kansalliset SYÖTE-Suunnistus -kilpailut.
Laulamme yhdessä to 31.7. klo 11-15. Laulattamassa Keijo Piirainen. Paikka 
Torialue, Puistotie 2.
Syöte MTB la 2. 8. klo 9. Kolmatta kertaa järjestettävä Syöte MTB on kenties 
Suomen paras maastopyöräilytapahtuma Syötteen kansallispuiston henkeäsal-
paavissa maisemissa ja upeilla, haastavilla reiteillä.
FC Kurenpojat - Tervarit-j su 3.8.  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Kiihdytys- ja testipäivä la 9.8. klo 9. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.

Pudasjärven Diabetesyhdistys ja Omaishoitajat

Perinteinen Kesäretki
 Kuusamoon

la 26.7. Lähtö 9.30 S-marketin parkkipaikalta, 
paluu noin klo 23.00

•Neljän tunnin retki (ei kävelyä) opas mukana.
Alueella Ruka-Käylä-Oulanka-Kuusamo.

•2 ruokailua: Taivalkoskella Jalavan pirtissä ja 
Hotelli Kuusamon noutopöydässä.

•Kesäteatteri esitys: ILMAISTA RAHAA (kesto n. 2 h)

Hinta jäseniltä 40€ , ei jäsen 45€
ilmoittautumiset: 

Ritva Peltolalle 23.7. mennessä puh. 0400 – 386 286.
Hinta sisältää kyydin, retken, ruoat sekä esityksen

Tervetuloa!
Tehdään taas yhdessä mukava retki!

Monipuolinen ohjelma:

Taivalkosken Näyttämö esittää

NISKAVUOREN NAISET
Kirjoittanut Hella Wuolijoki

Ohjaaja Karoliina Kanagsniemi

Esitysajat:

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

kyläseuran talolla 
Pintamontie 321 

la 26.7. klo 20.30 - 01 
tanssittajana tanssiyhtye selena

Pintamon tämän kesän 
viimeiset tanssit 

Pintamon kyläseura

ErÄMAAN MArKKINAT 
SYÖTTEELLÄ

Lauvantaina 2.8.2014 klo 11-16 
Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä

Ohjelmassa: musiikkia, työnäytöksiä, lammaskoira-
näytös, Kids Sing voittaja Jenni Jaakkola paikalla, 
opastettu luontopolku, näytelmä, arpajaiset, pajupilli-
en tekoa, talutusratsastusta, Pump track-rata (Luppo-
veden skeittiparkissa)

Lisätietoja ja Syötteen luontokeskus
Erätie 1, p. 0405831608
www.luontoon.fi/syote

Järjestäjät: Metsähallitus • Syötteen kyläyhdistys • Syötteen 
matkailuyhdistys • Syötekylän näytelmäpiiri • Alueen yritykset

Esitykset:
su   13.7. klo 15
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
su   27.7. klo 15

SUOMUSSALMEN 
KESÄTEATTERISSA

Liput: 12€ aikuiset, 5€ lapset, 
ryhmät (väh. 25hlöä) 10€ / hlö

Tiedustelut 040 512 7301  www.teatteriretikka.net

ti    29.7. klo 18
to   31.7. klo 18
su  3.8.   klo 15
ti    5.8.   klo 18
to   7.8.   klo 18
su  10.8. klo 13
ti    12.8. klo 18

Perjantaina 25.7.

Salissa: NASEVA

KURENKOSKI

Aukioloajat:
ma-ti 14-22 • 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:  8.8. Saija Varjus

Lauantaina 26.7.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lippu 5 € sis. epWintissä: DJ HAMMER  klo 24-03.30 

Lippu 10 € sis. ep

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Wintissä: DJ LEILA  klo 24-03.30 

Lippu 5 € sis. ep

Aada Lehtola sai 14.7. ah-
venia ja särkiä ongella. 
Suurin ahven painoi noin 
300 g. Ongintapaikkana 
oli Vainionkari. Kuvan otti 
mummi ja ukki.

Lasten kalakisa

tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!

JYrkkäkOski
PuDasJärvi

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

t-paita arvonta!

Pe 25.7.2014 klo 21.00-01.30 PiLikkitanssit

JarkkO HOnkanen  taiGa-yhtye      revOntuLiDiskO

HikiMaJassa karaoke (k-18)     LiPPu 15/8 €

  2.8 eLOrieHassa tukkijätkät

tervetuloa!

Lippu 10 e

TANSSIT
Yli-Kollajan nuorisoseuralla Tönöllä

Kollajantie 789
La 26.7.2014 klo 21.00-02.00

heikki Markus 
Duo iloset

Tervetuloa!  Lippu 12 €, 
käteismaksu

Yli-Kollajan Ns

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  

• Valokuvauspalvelut  
 (yrityskuvaukset, häät,  
 hautajaiset, rippi- 
 kuvaukset, syntymä- 
 päivät, kastejuhla...)

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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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi 

"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

La 26.7.14   klo 18
Su 27.7.14   klo 14

50 v juhla la 2.8. klo 14 
Hankasarven metsästysmajalla.

Ervastin Metsästysseuran

Johtokunta Tervetuloa!

Historiikki on koottu ja sen esittää 
pitkäaikainen johtokunnan jäsen 

Paavo Ervasti.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Oulun ortodoksinen seurakunta
pohjois-viena -seura

OHJeLma:
•Liturgia aittojärven koululla ja vedenpyhitys 
•aittojärven rannassa,
•toimittavat kirkkoherra marko patronen, pappi tuukka 
 Rantanen ja  kanttori Reijo Kinnunen
•Ruoan siunaus
•Lounas ja kahvit (10 €)

praasniekkajuhla: 
•tervehdyssanat, kirkkoherra marko patronen
•Kesäisiä yhteislauluja kanttori Reijo Kinnusen johdolla
•Kyläläisen puheenvuoro, Raija puurunen
•arvuutuksia vienaksi ja suomeksi
•arpajaiset
 •Kesäisiä yhteislauluja kanttori Reijo Kinnusen johdolla
 •päätössanat ja yhteislaulu, pappi tuukka Rantanen                              

ORTODOKSINEN PRAASNIEKKA 
AITTOJÄRVELLÄ

Tulomatkalla on käynti Pudasjärven museoalueella, 
jonne on sovittu opastettu kierros noin klo 14  

teRvetULOa

aika: sunnuntai 3.8.2014 klo 10 alkaen
paikka: aittojärven koulu, Hiltusentie 12

KUULUTUS

Asemakaavan voimaantulo
Valtuusto on kokouksessaan 22.5.2014 hyväksynyt 
asemakaavan muutoksen Rimminkankaan asemakaavan 
korttelissa 316.

Asemakaava tulee voimaan 25.7.2014.
Päätös asiakirjoineen on nähtävänä kaupungin kaavoitus- 
ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.
pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 21.7.2014
KAUPUNGINHALLITUS

Maanomistajat ovat toimittaneet Pudasjärven kaupungille käsi-
teltäväksi Särkivaaran ranta-asemakaavan osittaista muutosta 
koskevat asiakirjat. Kaavoitettava alue sijaitsee Syötteen Kova-
lammen etelärannalla. Kaavoitus koskee Naamangan kylän tiloja 
Olos 2:104, Repoharju 2:124, Kukkula 2:172, Vasikkalampi 2:174 
ja Harju 2:171. Kaavoituksen tavoitteena on lisätä lomarakenta-
mista alueella.
 Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulos-
ta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 
23.7.2014 alkaen.  Ranta-asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 
§:n mukaisesti nähtävänä 23.7. - 25.8.2014.
 Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjär-
ven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä in-
ternetissä www.pudasjarvi.fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.
kimmokaava.fi. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus 
mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet on 
toimitettava nähtävänäolon aikana kirjallisesti osoitteeseen Pu-
dasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pu-
dasjärvi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi . 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaa-
vaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esit-
tää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neu-
vottelua suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 21.7.2014 
Kaupunginhallitus

SÄRKIVAARAN RANTA-ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi 

Eletään vuotta 1950. Ukko-
lansalmen kylällä valmistau-
dutaan viettämään Amanta 
Ukkolan syntymäpäiväjuhlia. 
Vanhatpiiat Amanta ja Olka 
pitävät kylää tossujensa alla, 
mutta pienessä yhteisössä 
kaikki ovat sopeutuneet val-
litsevaan tilanteeseen. Yllät-
täen kunnansihteeri Aukusti 
Hyvönen ilmoittaa, että ky-
lään on tulossa Karjalan siir-
tolaisia, ja heille pitäisi jostain 
järjestää asuntoja. Kyläläiset 
vastustavat siirtoväen tuloa, 
sillä ”kunnan elättejä on tar-
peeksi omasta takaa”.

Maanlunastuslautakun-
ta vaatii Aukustilta selvitystä 
kylän tyhjistä kortteereista ja 
tiloista, joihin ei ole jäämässä 
perillistä jatkamaan. Tulta ja 
tappuraa syöksevät Amanta 
ja Olka eivät isän perintötilal-
la sijaitsevasta mökistä hevin 
luovu, mutta suunnitelma ti-
lan pelastamiseksi täytyy juo-
nia joutuin. Biologinen kello 
on tuskin koskaan tikittänyt 
eikä miehiin ole muutenkaan 

kaikenkelin kaikkonen
luottamista.

Junasta nousee evakko, 
Santeri Kaikkonen, täysin 
päinvastainen ilmestys mitä 
kukaan on odottanut. Virtaa 
puhkuva ja ideoita pulppua-
va Kaikkonen näkee kylässä 
mahdollisuuden. Kyläläiset 
kokevat tulokkaan uhkana, 
joka vie rahat ja lipeväkieli-
senä hurmaa vielä naisetkin. 
Kaikkosen pistäessä tuule-
maan koko kylä joutuu muu-
toksen myllerrykseen. Vaikka 
Kaikkosen tarina tuntuu vilk-
kaan mielikuvituksen tuot-
teelta, on näytelmällä todelli-
suuspohja.

- Kaikki näytelmän hah-
mot ovat kuvitteellisia ja juo-
nenkäänteet keksittyjä, mut-
ta täällä Kainuussa tällainen 
”Kaikenkelin Kaikkonen” on 
50-luvulla ollut oikeasti ole-
massa, kertoo näytelmäkir-
jailija ja näyttelijä Eero Schro-
derus.

Kaikenkelin Kaikkonen 
huokuu nostalgiaa ja silti tart-
tuu ajankohtaiseen aiheeseen.

Ennakkoluulot, maahan-
muuttajavastaisuus ja muu-
toksen pelko ovat näytelmän 
tarttumapintoja. Kaikenke-
lin Kaikkonen on Ulla ja Eero 
Schroderuksen 12. perättäi-
nen näytelmäkäsikirjoitus ja 
samalla Suomussalmen kesä-
teatterissa jälleen uusi kanta-
esitys. Näytelmien suosiosta 
kertovat vuosi vuodelta kas-

vaneet katsojaluvut. Viime 
vuoden Rikas-Rakas-Köyhä-
Varas keräsi 10 500 katsojaa.

Kaikenkelin Kaikkonen 
on puhdasta komediaa. Kun 
juonikuvioihin ripotellaan 
rakkautta ja suhdesotkuja 
sekaan, on keitos valmis en-
si-iltaan. Lisätietoja löytyy os-
oitteesta www.teatteriretik-
ka.net.

Radio 
Pudasjärvellä 102,8 MHz 

Ranualla 107 MHz
Kesäseuraradio toimii koko maassa 25.6 - 28.7.

netissä www.rauhanyhdistys.fi

TERVETULOA!

OPISTOSEURAT
24. - 27.7.

Ranuan kr. kansanopistolla
Kenttä avataan to klo 12

Lisätietoja
 www.rakro.fi/opistoseurat

Kenttämaksujen etukäteishinnat: auto ja teltta 27€, 
auto ja vaunu/as.auto 32€, perhemaksu sis.kaikki 42€

Tilille FI74 5644 6610 0006 20 
viite 2121, kuitti mukaan!

”Minä olen tie, totuus ja elämä” joh.14.6

Jalavassa vanhojen 
kulkuvälineiden näyttely

Jalavan Kauppa Taivalkos-
kella järjestää vanhojen kul-
kuvälineiden näyttelyn per-
jantaina 25.7.2014 kello 
11-18. Jalavan uuden polven 
Laura ja Mikko Jalavan näyt-
telyt saavat jatkoa kun Jala-
van pellolle asetetaan näyt-
teille vanhoja kulkuvälineitä 
Jalavan varastoista.

Vanhojen kulkuvälinei-
den näyttelyn isäntinä toi-
mivat kauppias Ari Jalava ja 
paikallinen moottorientusi-
asti Samuel Jakkila. Kulku-
välineiden lisäksi ”emeritus-
kauppias” Ari on lupaillut 
tuoda esille muun muas-
sa vanhan, mutta toimivan 
maamoottorin, joka laitetaan 

käymään perjantaina aina 
tarpeen vaatiessa. Muista 
näyttelyn esineistä Ari on 
vielä vaitonaisempi. Luvas-
sa kuitenkin lienee kulku-
välineitä varhaisista polku-
pyöristä ja hevoskärryistä 
eri aikakausien moottoriajo-
neuvoihin sekä tietenkin Ari

Jalavan tarinoita vanhois-
ta ja uudemmistakin kul-
kupeleistä. Lisäksi Jalavas-
sa järjestetään arvonta, jossa 
voi voittaa kesäisen piknik-
korin. Näyttelypäivänä Jala-
van pihapiiri on suljettu alle 
31-vuotiailta moottorisoi-
duilta kulkupeleiltä.

Mikko Jalava
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Hillojen lisäksi tarjolla on ranualaisia perinneruokia ja ranualaisen  
käsityötaidon näytteitä. Lisäksi laajan torialueen täyttävät pitkälti  
toistasataa ulkopaikkakuntalaista torimyyjää, jotka vuodesta toiseen  
haluavat pystyttää myyntikojunsa nimenomaan Ranuan Hillamarkkinoille.

LC Ranua

Tervetuloa! 

hILLAMARKKINAT

www.hillamarkkinat.fi/ohjelma

tervetuloa Hillamarkkinoille la-su 2.-3.8. 2014, paikkana Ranuan Urheilukenttä/Ranuan Peura. Ranua tunnetaan hillasta, 
puhtaiden erämaasoiden luonnonoloille herkästä ja arvostetusta marjasta. Jo 40 vuoden ajan Ranualla on pidetty 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Hillamarkkinat.

kaksipäiväiseen markkinatapahtumaan mahtuu monenlaista ohjelmaa  
lapsille ja aikuisille. Vakiintuneita ohjelmanumeroita ovat Hillatytön ja Marja-
tohtorin kruunaaminen sekä moottorisahaus- ja puutavaran lastauskilpailut.

Ranuan La-su 2.-3.8.2014 Ranuan Urheilukentällä
JÄRJESTETÄÄN 41. KERRAN


