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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pilikkiviikko
s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 12.8.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Pekka Heikkisen leipäauto 
uunituoreiden leipien ja

leivonnaisten kanssa
PERJANTAINA 12.8

 Tulitauko klo 10-10.30 ja 
Pudasjärven torilla

klo 11.00 eteenpäin.
Tervetuloa!

P. 044 363 6446

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 17.8. , ke 7.9., ke 14.9.

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

HURJA KESÄTARJOUS
VOIMASSA ELOKUUN LOPPUUN. 

VIELÄ EHDIT !

www.pudasjarvenoptiikka.fi

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

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus 59€

sis. päästömittaukset
Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

”Qstock-arvonnassa lippupaketin 
voitti Nina Pelkonen Oulusta.

Onnea Nina!”

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Sarakylän XXVII
VATTUMARKKINAT

20. ja 21.8.2016
Sarakylän koululla

Kesäkahvila auki vielä 19.8. 17.00-20.00

Lauantai:
10.00  Metsätaitokilpailu (osallistumismaksu 10 eur.)
11.00  Markkinahartaus
12.00  Markkinoiden avaus
  Vuoden kyläläisen palkitseminen 
 Puheenvuoro Leena Pimperi-Koivisto /
 Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja
14.00  Metsätaitokilpailun palkintojen jako              
16.00  Markkinatori suljetaan

Sunnuntai:
10.00  Olipa ennen Sarajärven Sara: kuvia, muistelua
12.00 Kyläseuran tervehdys
 Kansanedustaja Pirkko Mattilan puheenvuoro
 Markkinapakina, Kauko Kuukasjärvi
15.00 Vattumarkkinat päättyvät

Molempina markkinapäivinä Sarakylän koululla kauppiaita, 
Cafe Heinämies,  emännillä kuivalihavelliä ja muuta ruokaa.

Tiedustelut: Kaisa Nivala 040-8393 812 

Tervetuloa Vattumarkkinoille!                Sarakylän alueen kyläseura

RANUAN MEIJERIN  
MYYMÄLÄ

Meiltä löydät mm.
•	Arlan	juustot	ja	jogurtit
• Ingman jäätelöt
• Myllyn Paras ja Vaasan pakaste

leivonnaiset, piirakat ja pasteijat
• Snellman lihavalmisteet
• Maataloustarvikkeet
• Työkäsineet, asut ja jalkineet
• Myös tukkupakkaukset, esim. 5 L jäätelöt!

TERVETULOA OSTOKSILLE!

Repotie	2,	97700	Ranua	(Eläinpuiston	vieressä)	
Avoinna	ma–pe	9–17. 
p.	040	722	5569																www.ranuanmeijeri.fi

Paikalla mm.

Jahti&Vahti- ja Dr. John -tuote-esittelijät,
Terapiakoira Diana, 
Eläinpalvelu Messi ja paljon muita!

Valjakkourheilun moninkertaiset MM-voittajat 
Team Jurvelin. Näytökset klo 11, 12, 13 ja 14.

Lisäksi tarjouksia, arvontaa sekä puuhaa lapsille!

Metsästäjät, koiraharrastajat ym.

TERVETULOA
KOIRA-

PÄIVÄÄN
tiistaina 16.8. klo 10-15.

24. ELOMARKKINAT
26.-27.8.2016
Perjantaina klo 9-18
Lauantaina klo 9-15

PAIKKAVARAUKSET
Puh. 040 720 7322
Jarmo Tyni

 AJETTAVA 
RUOHON-

LEIKKURI-, 
VENE- JA UI-

MA-ALLASPA-
KETTIARVAT 
MYYNNISSÄ 
paikkakunnan 
eri liikkeissä

TAIVALKOSKEN

Venetsialaiset -TEEMA
PE 19.8.
LEHDESSÄ!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Pirjo Heikkuri
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Kirkonmäellä on tänä kesänä tuoksunut 
terva. Kesäkuulta heinäkuun lopulle aina 
poutapäivien tullen työmiehet ovat aher-
taneet kirkon, kellotapulin ja asehuoneen 
kattojen äärellä tervasuteineen.  Suuren 
nosturin avulla korkeimmatkin katon lap-
peet on saatu huollettua. Työ on ollut ris-
kialtista: 500 litraa 70 asteeseen kuumen-
nettua tervaa on korkeuksissa levitetty 
katolle lape lappeelta. Kaikki on kuitenkin 
sujunut hyvin. Ja onneksemme tervaami-
seen tarvittavia poutapäiviä on tänä kesä-
nä riittänyt – viime kesän sateiden keskel-
lä urakka olisi jäänyt tekemättä. 

 Nyt on viimeisetkin nosturin aikaan-
saamat painaumat kirkon ympäristössä 
paikattu, ja upea lopputulos kaikkien ihail-
tavissa. Varsinkin aamu- ja ilta-auringon 
säteet saavat vasta tervatut katot loista-
maan. Ulkonäkö ei kuitenkaan ole pääasia. 
Uusi tervaus takaa taas muutamaksi vuo-
deksi sen, etteivät vesisateet ja lumituis-

kut pääse vaurioittamaan mittaamattoman 
arvokkaan kotikirkkomme rakenteita. Se, 
mikä on tarkoitettu pysymään suojassa 
säältä, nyt myös pysyy.

Armo on meille ihmisille kuin paanukat-
to kirkolle. Se antaa meille turvan ja suo-
jan ympärillä myllertävän maailman me-
non kuohuissa. Ilman armoa sisimpämme 
olisi kattoa vailla. Sen saavuttamiseen ei 
tarvita korkeita lämpötiloja eikä nosturei-
ta. Tavallisen ihmisen koruton usko riittää. 

Paanukattojen tavoin myös armo tarvit-
see meidän puoleltamme huoltamista. Ju-
malan puolelta se on aina kunnossa ja voi-
massa. Meidän ihmisten tulee kuitenkin 
pitää huolta siitä, että itse muistamme sen 
olemassa olon ja osaamme siihen turvau-
tua. Siksi Jumala on antanut meille Sanan-
sa, jota voimme lukea Raamatusta ja kuul-
la seurakunnassa.

”Täällä kirkonmäellä työskennellessä 
mielen täyttää merkillinen rauha”, totesi 

eräs tervausurakan työntekijöistä vastaan-
ottokatselmuksen yhteydessä. Huolimat-
ta siitä, että kellotapulin sivuuttavalla tiel-
lä on jatkuva liikenne, kirkon ympäristössä 
työskennellessä tai kulkiessa mielen täyt-
tää rauha. Sekin on kokemisen arvoista.

Joko Sinä olet nähnyt uudessa tervas-
saan hohtavat kirkonmäen paanukatot? 
Pyhäaamun jumalanpalvelus on nyt sun-
nuntaina viimeistä kertaa tälle kesälle kir-
kossa. Mitäpä jos lähtisitkin silloin kirk-
koon?  Samalla saisit ihastella uudessa 
tervapeitossaan hohtavia kattoja. Tuoksun 
tosin ovat jo tuulet vieneet, mutta loppu-
tulosta kannattaa käydä katsomassa. Niin, 
ja rauhaa ja armoa aistimassa. 

Terttu Puurunen

Tervantuoksuinen kesäMessu kirkossa su 14.8. klo 10, Valtteri Laitila, Jukka 
Jaakkola. Taksi seurakuntakodilta kirkkoon lähtee klo 
9.30, edestakaisen matkan hinta on 5e. 

Diakoniatyö järjestää retken Piispan 10v. sauvakä-
velyyn la 27.8. Ouluun. Bussikuljetus lähtee Pudasjär-
ven seurakuntakodilta klo 9.30. Yhteiset sauvakävely/
muu yhdessäolo alkaa Oulun kaupunginteatterin edus-
talla klo 11. Jokaiselle löytyy sopivia, esteettömiä käve-
lyreittejä: 0,5 km, 1,3 km, 3,4, km, 5,5, km ja 10 km.  Ta-
pahtumatorilta löytyy kaikenlaista mukavaa puuhaa niin 
lapsille kuin aikuisille! Tutustumme myös Piispantaloon 
opastetulla kierroksella. Paluukyyti lähtee Piispantalol-
ta klo 15, käymme paluumatkalla Kiimingin Halpa-Hal-
lissa, jossa mahdollisuus omakustanteiseen kahvit-
teluun ja ostoksiin. Pudasjärvellä olemme takaisin n. 
klo 17. Matkan omavastuu on 15 e/hlö. Lisätietoja ja il-
moittautumiset  19.8. mennsssä Eeva Leinonen 0400-
866480 tai eeva.leinonen@evl.fi.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
klo 9.30 – 12.00. Lapsiparkki on tarkoitettu 1 - 5 vuoti-
aille. Kotoa laitetaan välipala mukaan. Parkkiin otetaan 
kerrallaan 20 lasta. Ennakkoon ilmoittautuneita otetaan 
15 ja loput viisi paikka jätetään akuuttitarvetta varten. Il-
moittautumiset lastenohjaajille p. 040-7434896 tai 040-
5861217. Lapsiparkki kokoontuu ensimmäisen kerran 
19.8. 

Perhekerhot: seurakuntakodin perhekerho ti 16.8. ja 
ke 17.8. klo 10-13.

Siioninvirsiseurat Korpisen kylätalossa pe 19.8. klo 
19.

Rauhanyhdistykset: Pihaseurat Livolla Anni-Inkeri ja 
Matti Törmäsellä pe 12.8. klo 18.30 (Eero Illikainen). 
Seurat Jongulla Paukkerinharjun kylätalossa su 14.8. 
klo 13 (Olavi Hyry, Juha Paananen). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 14.8. klo 16 (Seppo Leppänen, Timo Lyytikäi-
nen).§

Kastettu: Juha-Matti Olavi Augusti Särkelä, Aatu Mar-
kus Kerälä

Pudasjärven seurakunnas-
sa pidettävä kirkkoher-
ranvaali on edennyt siihen 
vaiheeseen, että Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapituli 
on tehnyt vaaliehdotuksen ja 
asettanut hakijat vaalisijoil-
le. Kirkkolain mukaan pe-
rusteena vaalisijoille asetta-
miseen on hakijoiden ”taito 
ja kyky” kyseiseen virkaan. 
Käytännössä merkittävä pe-
ruste vaalisijan määräyty-
miseen on kuitenkin virka-
vuodet, joita on kertynyt 
kirkkoherranviran hoitami-
sessa ja joissa ”taitoa ja ky-
kyä” on vuosien varrella 
karttunut. Vaalisijat Pudas-
järven seurakunnan kirkko-
herranvaalissa ovat määräy-
tyneet siten, että pitempään 
kirkkoherranvirkaa hoitanut 
Timo Liikanen on ensimmäi-
sellä vaalisijalla ja Pauli Ki-
vioja toisella vaalisijalla. 

Kirkkoherranvaalin lop-
putuloksen ratkaisevat välit-
tömässä vaalissa äänestäjät. 
Jotta jokainen äänioikeutet-
tu Pudasjärven seurakunnan 
jäsen voisi valintansa tehdä, 
antavat molemmat ehdok-
kaat vaalinäytteen. Timo Lii-
kasen vaalinäyte on 21.8. ja 
Pauli Kiviojan 28.8. pidet-
tävissä messuissa Pudasjär-
ven seurakuntakeskuksessa. 
Molempien messujen jäl-
keen on kirkkokahvit ja 28.8. 

Kirkkoherranvaali lähestyy

messun ja kirkkokahvien jäl-
keen vaalipaneeli, jossa mo-
lemmat ehdokkaat vastaavat 
kirkkoneuvoston ja läsnäoli-
joiden tekemiin kysymyk-
siin. Näin halutaan luoda 
mahdollisimman tasapuoli-
set edellytykset valinnan te-
kemiseen kaikille äänestäjil-
le. 

Äänestäminen tapahtuu 

syyskuun 11. päivänä Pu-
dasjärven seurakuntakes-
kuksessa kello 10 alkavan 
messun jälkeen. Lisäksi ää-
nensä voi antaa 5. – 9. 9. en-
nakko- ja kotiäänestyksessä, 
joista kuulutuksissa ilmoite-
taan. 

Lopullinen tulos on tie-
dossa sunnuntaina 11.9., kun 
äänestys on kello 20 päätty-

nyt ja äänet ovat noin kello 
21.30:een mennessä laskettu. 
Nyt jokaisella Pudasjärven 
seurakunnan äänioikeute-
tulla jäsenellä on mahdolli-
suus vaikuttaa siihen, kuka 
on Pudasjärven seuraava 
kirkkoherra!

Rauli Junttila 
vt. kirkkoherra

Viimeksi kirkkoherran vaalit toimitettiin Pudasjärvellä 19.5.2013, kun Juha Rauhala valit-
tiin kirkkoherraksi. Hän siirtyi viime vuonna hoitamaan Haaparannan kirkkoherran virkaa. 
Vaalissa annettiin yhteensä 1454 ääntä, josta äänestysprosentiksi tuli 23,3. Ennakkoää-
nestys oli vilkasta, sillä ennakkoon ääniä annettiin 862. Vaalivirkailijat Sinikka Pietilä, Eija 
Ikonen ja Jorma Alatalo työssään äänestyksen alettua.

Pudasjärvenmetsästysseu-
ra piti kesäkokoustaan lau-
antaina 6.8. Kokouksessa 
todettiin, että alueen metsä-
kanalintukannat ovat hyvin 
huonot. Yksi poikue on ha-
vaittu. Vesilintukannat lie-
nevät jonkinlaisella tasolla. 
Sen sijaan jäniksiä on enem-
män kuin edellisinä vuosina, 
mutta ensimmäiset havain-
not jänisrutosta on jo teh-
ty. Hirvikanta on vähintään 
edellisen vuoden tasolla ja 
suunta on ylöspäin.

Hirvikannan kasvun ne-
gatiiviset vaikutukset on 
seuran alueella havaittu. 
Jo kaksi pahaa hirvikolaria 
seuran alueella on tapah-
tunut tämän kesän aikana. 
Todettiin, että nyt on syytä 
erityiseen varovaisuuteen il-
tojen pimetessä.

Metsästyskiintiöistä pää-
tettiin rauhoittaa metsä-
kauris kokonaan ja entinen 
Tuulisalmen alue rauhoit-
taa kokonaan pienriistan 
metsästykseltä. Rauhoitus 
ei koske hirvenmetsästys-

tä eikä sorsastusta. Metson 
ja koppelon osalta jatkettiin 
entistä kiintiötä: yksi lintu 
jompaa kumpaa sukupuol-
ta. Yhteensä metsäkanalin-
tukiintiö on kolme lintua.

Vierasoikeusjärjestelmä 
säilyi ennallaan. Jäsen voi 
tuoda yhden vieraan vii-
tenä päivänä. Saatu saalis 
on poissa isännän kiintiös-
tä. Pienpetojen metsästyk-
seen voi seuran ulkopuoliset 
päästä korvauksetta ilmoit-
tamalla asiasta seuran pu-
heenjohtajalle. Seuran hir-
viteurastamon, Riistariihen, 
vuokrausmaksut muille hir-
viseurueille säilyivät ennal-
laan, hyvin edullisina. Hir-
viseurueen jäsenet olivat 
tyytyväisiä hirviteurasta-
mon toimintaan ja tasoon. 
Emännille jää enää tehtä-
väksi vain valmiiksi leikat-
tujen tai jauhettujen, vakuu-
mipussiin pakattujen lihojen 
pakastaminen.

Hannu Nissi

Pudasjärven
metsästysseuran
alueella huonot
metsäkanalintukannat



3PUDASJÄRVI -lehti 12.8.2016nro 32

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

PERINTEINEN

JALKAPALLO-OTTELU
Papat vastaan Juniorit

la 13.8. klo 15 Hetekylän koulun kentällä.

Ottelu järjestetään nyt 10. kertaa
ja on näin juhlaottelu.

Voi käydä niin, että tämä perinne on nyt
päättymässä eli tapahtuma

on siis ainutkertainen.
Toivotaan runsasta osallistumista, tervetuloa!

Tauno Kujala

Mustaherukkaa poimittavana.
Itsepoimien 2 € / kg
Puh. 040 704 8927

Marjomäen Puutarha
Puolangantie 956

Kantama-hankkeen projek-
tipäälliköksi on valittu tek-
niikan tohtori Ulla Lehti-
nen. Oululainen Lehtinen 
on toiminut projektipäällik-
könä muun muassa useis-
sa lähiruoka- ja logistiik-
kahankkeissa, jotka ovat 
edistäneet yritysten kan-
sainvälistymistä. Lisäksi 
hän on opettanut Oulun yli-
opistossa tuotantotaloutta, 
kansainvälistä liiketoimin-
taa ja logistiikkaa. Lehtinen 
työskentelee osa-aikaises-
ti myös Utajärven kunnan 
PUUTA-hankkeessa, jossa 
edistetään uuden puunjalos-
tusyritystoiminnan synty-
mistä Utajärven Mustikka-
kankaan alueelle.

Oulunkaaren Kantama-
hanke opastaa yrityksiä ul-
komaisiin markkinatapah-
tumiin osallistumisessa. 
Hanke on tarkoitettu erityi-
sesti Oulunkaaren ja lähialu-
eiden pienille elintarvike-, 
käsityö- ja luonnontuote-
alan yrityksille. Toimintaan 
voivat osallistua myös maa-
seutuyrittäjät, yritysten toi-
mintaa tukevat yksityiset ja 
julkiset organisaatiot sekä 
yritystoimintaa suunnitte-
levat. Tapahtumamarkki-
noinnista kiinnostuneiden 
yrittäjien kannattaa olla yh-
teydessä Lehtiseen sekä seu-
rata hankkeen sivua face-
book.com/kantamahanke.

Kantama eli Kansainvä-

Kantama-hankkeen projekti-
päälliköksi Ulla Lehtinen

linen tapahtumamarkki-
nointi -hanke selvittää, mi-
hin tapahtumiin yritysten 
kannattaisi jatkossa osallis-
tua. Hankkeen aikana yrit-
täjille järjestetään muutamia 
kotimaahan ja Eurooppaan 
suuntautuvia opintomatko-
ja. Kohteet valitaan yritysten 
tarpeiden mukaan, ja niitä 
voivat olla esimerkiksi Jokk-
mokkin talvimarkkinat Poh-
jois-Ruotsissa ja syysmark-
kinat Keski-Euroopassa.

Matkoilla yrittäjät tutus-
tuvat markkinatapahtumien 
lisäksi paikallisiin yrittäjä-
organisaatioihin ja tapahtu-
majärjestäjiin sekä voivat 

esitellä tuotteitaan ja kerä-
tä palautetta niistä. Samalla 
yrittäjät pääsevät avaamaan 
myynti- ja logistiikkayhteis-
työtä potentiaalisten paikal-
listen yhteistyökumppanei-
den kanssa. Tavoite on, että 
kohdemaan yritykset voi-
sivat edustaa suomalaisia 
tuotteita paikallisilla mark-
kinoilla ja vastaavasti suo-
malaiset yritykset myisivät 
ulkomaisten pienyritysten 
tuotteita Suomessa.

Opintomatkoilla kerättyä 
tietoa jaetaan muille paikal-
lisille yrittäjille, jotta kaikille 
asiasta kiinnostuneille yrit-
täjille syntyy käsitys, kuin-

ka myynti tapahtuu, millai-
sia tuotteita tulee tarjota ja 
miten viestiä yrityksen tuot-
teista ja imagosta.

Hanketta rahoittavat 
Pohjois-Pohjanmaan, La-
pin ja Kainuun ELY-kes-
kukset Euroopan maaseu-
turahastosta 120 385 eurolla 
sekä Oulunkaaren kuntayh-
tymän kunnat 6 336 eurolla. 
Ensi vuoden loppuun kestä-
vän hankkeen päätoteutta-
ja on Oulunkaaren kuntayh-
tymä.

Oulunkaari tiedotus
kuva Heimo Turunen

Kantamahanketta on esitelty Pudasjärvellä muun muassa huhtikuun yrittäjäillassa sekä kesäkuussa 
yrittäjille ja kaupungin kehittämistoimelle, jossa tilaisuudessa Jukolan pirtissä puhetta pitämässä han-
ketta valmistellut ja alkuun laittanut Arja Packalén. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 
9.8. kokouksessaan Destia 
Oy Pohjois-Suomen tarjouk-
sen Suojalinnan urheilukent-
tien rakentajaksi alimman 
urakan vertailuhinnan pe-
rusteella. Kaikkiaan urakan 
hinnaksi tulee lähes 1,4 mil-
joonaa euroa.

Urakkaan sisältyy Suo-
jalinnan urheilualueen te-
konurmipintaisen jalkapal-
lokentän, asfalttipintaisen 
jääkiekko/tenniskentän sekä 
oheisalueiden rakentamista. 
Työhön sisältyy kenttien ja 
kulkuväylien rakentaminen 
maarakennus-, kuivatus-, 
valaistus- ja sähkötöineen. 
Lisäksi urakkaan kuuluu 
kentän rakentamisen takia 
siirrettävien rakennelmien 
purku, siirto ja asennustyöt. 
Urakassa rakennetaan teko-
nurmikentän alle ja viereen 
tulevat putkitukset (sähkö 
ja hulevesi) valaistuksen va-
raukset ja asennetaan valon-
heittimien jalat ja rakenne-

Destia urakoi Suojalinnan 
kenttien remontit

taan kentän viereen tuleva 
maavalli sekä kenttäraken-
teet.

Hyväksyttyjä urakoita

Hyväksyttyjen urakoiden 
listalle saatiin myös Syöt-
teen Maansiirto Oy:n teke-
mä tarjous Hiihtokeskus Iso-
Syötteen lähellä kulkevan 
kevyenliikenteenväylän siir-
tämisestä. Väylän siirto tu-
lisi saada valmiiksi ennen 
talvisesongin alkua, sillä ke-
vyen liikenteen väylä estää 
200 metrin matkalla rinne-
alueen täyden hyödyntämi-
sen.

Mustanlammentien, 
Huhtotien ja Rukantien pe-
rusparantamisen toteutta-
jaksi hyväksyttiin JP-Matic 
Oy, joka teki edullisimman 
tarjouksen toteutuksesta 515 
000 euroa. Teknisille palve-
luille annettiin lupa aloit-
taa työt samoin tein. Kaksi-

vuotiseen urakkaan kuuluu 
kaavateiden peruskorjaus-
ta sekä kunnallistekniikan ja 
valaistuksen rakentamista. 

Päätettiin vuokrata Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy:lle 
50 vuodeksi maa-alue asuin-
talojen rakentamiseksi Ri-
tolantielle, vanhan meijerin 
tontille. Noin 4544 neliö-
metriä käsittävän alueen lu-
nastushinnaksi saatiin 6,25 
euroa neliömetriltä ja vuo-
sivuokraksi 0,50 euroa ne-
liömetriltä sekä muuten 
maanvuokrasopimuksessa 
tarkemmin määritellyin eh-
doin.

Koulujen irtaimisto 
hyötykäyttöön

Pudasjärven Hirsikampuk-
sen käyttöönoton jälkeen 
1.8.2016 on tultu tilantee-
seen, jossa käytöstä poistet-
tujen koulujen irtaimistoa 
on runsain mitoin hyödyn-

tämistä vailla. Irtaimisto si-
sältää mm. huonekaluja, työ-
kaluja ja erilaisia opetukseen 
käytettyjä välineitä. Suurin 
osa tietokoneista on leasing-
menetelmällä hankittuja ja 
nämä palautetaan vuokra-
nantajalle.

Kaupunginhallitus päät-
ti, että väliaikaisten ope-
tustilojen välineet ja laitteet 
hyödynnetään muissa ope-
tuksen järjestäjän opetuk-
seen tarkoitetuissa toimipis-
teissä – ja tiloissa

Kurenalan koulun ja Rim-
minkankaan koulujen ka-
lusto ja irtaimisto on hyö-
dynnettävissä muiden 
kaupungin organisaatioiden 
toimipisteissä (esimerkiksi 
Unelmatehas). Kaupungin 
organisaatioiksi luetaan täs-
sä myös Oulunkaaren toimi-
pisteet.

Tämän jälkeen jäljelle jää-
vät Kurenalan ja Rimmin-
kankaan koulujen kalusto 
ja irtaimisto myydään julki-

sella tarjouskaupalla siinä 
kunnossa kuin ne myynti-
hetkellä ovat. Ostaja on vel-
vollinen tarkastamaan ka-
luston/irtaimiston kunnon. 
Myyjä ei vastaa kaluston/
irtaimiston aiheuttamista 
vahingoista ja kuljetukses-
ta eikä myönnä kalustolle/
irtaimistolle takuuta. Teks-
tiilipintaiset kalusteet/ir-
taimisto ja muut tekstiilit 
hävitetään.

Kutsuntaedustus
Asevelvollisuuslain mää-
räämiä kutsuntoja varten 
kaupunginhallitus määräsi 
kaupungin edustajaksi kut-
suntalautakuntaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjoh-
taja Timo Vähäkuopuksen. 
Varalle valittiin kaupun-
ginhallituksen jäsen Oner-
va Ronkainen. Pudasjär-
vellä kutsunnat järjestetään 
22.8.2016. JK

Pudasjärven tori ti 16.8. klo 9-16
4-tuuman räystäskourua alk. 2,50/m, 

värit; musta, ruskea, valkoinen.
5-6 m salko, saatavana myös 5 tuuman 

määrämittaisena.
Seinä- ja kattotikkaat tarjoushintaan. 

Piipun hatut. Käteismaksu.
Tmi Kourumaa p. 0400 562 948
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Seuraavat Oulun Suurmes-
sut järjestetään 19.–21. elo-
kuuta ja kyseessä on Poh-
jois-Suomen Messujen 
65-vuotisjuhlatapahtuma. 

Oulun Suurmessut on 
suunnattu kaikenikäisille. 
Näytteilleasettajia on todel-
la monipuolisesti. Pohjois-
Suomen Messujen toimitus-
johtaja Aila Jääskin mukaan 
messuilla on tuotteita ja pal-
veluita arkeen ja juhlaan. 
Esillä on kotiin, asumiseen ja 
sisustamiseen liittyviä tuot-
teita sekä palveluita viesti-
miseen ja viihtymiseen.

Myös Pudasjärveltä pai-
kalle saapuu näytteilleaset-
tajia. Esimerkiksi Niemi-
talon Juustolalla on oma 
osastonsa. Antti Niemita-
lo kertoo, että valikoimasta 
löytyy tietysti leipäjuustoa 
ja lättykahvia. Lisäksi oheen 
otetaan muutakin pientä, 
kuten mehuja, hyytelöitä, si-
nappeja, poronlihaa ja hillo-
ja.

- Olemme myös mukana 
Oulun Suurmessujen tele-

Monipuolisilla messuilla myös 
pudasjärvinen edustus

visiomainoksessa neljän se-
kunnin pätkällä, Antti ker-
too.

Pudasjärveltä paikalle 
saapuu myös Kynttilätalon 
edustus. Muutoinkin mes-
suilla kädentaitojen osas-
tot ovat laadukkaat ja moni-
puoliset. Uniikkeja käsitöitä, 
vaatteita ja asusteita on run-
saasti. Monenlaista maistet-
tavaa löytyy aikuiseen ma-
kuun ja lapsillekin, lisäksi 
kansainvälisiä makunau-
tintoja, luomu- ja lähiruoan 
sekä makeiden herkkujen te-
kijöiltä löytyy ympäri mes-
suja.

Ohjelmaa moneen 
makuun
Oulun Suurmessuilla esiin-
tyvät muun muassa Iskelmä-
Finlandia 2016 -voittaja Suvi 
Teräsniska, Kirstin ja Simon 
JokeriPokeriBox -taikashow, 
kansainvälinen nuorten suo-
sikki Benjamin ja Putous 
2015 -voittaja Matti Pikku-

vanhanen.
Messuilla pidetään joka 

päivä PTR-viranomaisten 
(Poliisi, Tulli, Rajavartiolai-
tos) yhteinen koiranäytös. 
TV:n Poliisit-sarjasta tuttu 
ylikonstaapeli Tomi Kokko 
on mukana Poliisin osastol-
la. Kainuun Sotilasperinne-
seura pitää joka päivä Tuli-
asemanäytöksen.

Aila Jääski muistuttaa, 
että Rion olympialaisia voi 
seurata Oulun Suurmessuil-
la Sporttiparkin mukaval-
ta sohvalta. Pohjois-Suomen 
Messut järjestää Ouluhalliin 
ison näytön, jolta on todella 
hyvä seurata urheilua. 

- Messuilla arvotaan kävi-
jäpalkinto joka päivä, kertoo 
Aila Jääski. Palkintoina on 
perjantaina Matkamajakan 
matkalahjakortti, lauantaina 
Luontoloma Rokualla: Ro-
kua Health&Spa Hotel -kyl-
pyläviikonloppu kahdelle ja 
sunnuntaina Arctic Airlin-
kin lentoliput: meno-paluu 
kahdelle Oulu–Tromssa.

Yhtenä pudasjärveläisenä näytteilleasettajana Oulun Suurmessuilla on Kynttilätalo, jonka 
uutterat yrittäjät olivat esillä myös heinäkuussa Pudasjärven markkinoilla.

Pudasjärveläislähtöinen 
Lahja Simonen lähetti Pu-
dasjärvi-lehden lukijoille 
kesäisen tervehdyksen Sii-
kajoen Luohualta. Simonen 
on tuttu Syötteeltä, jossa 
oli Latukahvila Pytkynpir-
tin yrittäjänä vuosina 2008-
2014 sekä käsityön taitaja-
na Lahjan Puoti yrityksessä 
monissa myyjäisistä ja eri 
tapahtumissa Pudasjärvellä. 

Nykyinen asuinpaikka-
ni on Siikajoen Luohuan ky-
lällä. Siispä latukahvilayrit-
täjyys Syötteellä on minun 
osaltani nyt tauolla ainakin 
niin monta vuotta kuin mi-
nulla on vielä työaikaa kun-
tasektorilla. Hoitajan työs-
tä pääsen eläkkeelle kahden 
vuoden kuluttua. Sitä työtä 
onkin tullut tehtyä vuodes-
ta 1974 lähtien, eli nyt jo 42 
vuotta. Molemmat työt ovat 
mieluisia töitä. Nyt täytyy 
kuitenkin valita varsinai-
nen leipätyö tärkeämmäk-
si. Kahvilatyöhön ei voinut 
saada virkavapaata työstä, 
vaan tein sen lomillani.

Lahjan Puoti yrittäjyys 
on jatkunut toimintana 
koko ajan. Valmistan kotona 
käsitöitä, joita käyn silloin 
tällöin myymässä lähialu-
een markkinoilla, messuil-
la ja erilaisissa kylätapahtu-
missa. Kahvilatoimintaa on 
pari kertaa vuodessa; Pooki 
Flakkaa Raahen meripäivil-
lä ja Vihannissa elokuussa 
toripäivänä. Leivonnaisva-
likoima on pysynyt samana: 
munkkeja ja mustikkapii-
rakoita sekä lättyjä hilla- ja 
mansikkahillon kanssa.

Nyt olen järjestämässä 
20.8. Luohuan Maaseutu-
yhdistyksen, Luohuan Rys-
kyukkojen, Luohuan He-
vosystävien ja Luohuan 
koulun 4-5 luokan oppilai-
den kanssa järjestyksessään 

Lahja Simosen kesäinen tervehdys:
Luohuan ryskypäivistä ja
Lahjan Puoti yrittäjyydestä

Latukahvila Pytkynpirtil-
lä vuosina 2008-2014 toimi-
nut pudasjärveläislähtöinen 
Lahja Simonen kertoo ju-
tussaan nykyisiä kuulumi-
siaan. 

Luohuan Ryskypäivien ohjelmaan kuuluu muun muassa 
perinnetyönäytöksiä kuten hevosella peltojen muokkaus-
ta karhitsemalla. 

neljänsiä Luohuan Rysky-
päiviä. Tapahtuma järjes-
tetään talkooperiaattella ja 
tuotto tulee Luohuan maa-

seutuyhdistyksen kaut-
ta kylän koulun oppilaiden 
hyväksi ja kylän kehittämi-
seksi.

Tänään 8.8. olimme ruis-
pellolla leikkaamassa ruis-
ta. Sidoimme ne lyhteik-
si ja laitoimme kuivumaan 
seipäälle. Näin on helppo 
puintipäivänä syöttää jyvät 
lyhteistä puimakoneen uu-
meniin ja ottaa olkinippu = 
lyhde talteen puimatta sitä. 
Näin saamme hyviä rukiin-
olkia esimerkiksi himmelei-
den ja muiden olkitöiden te-
kemistä varten.

Terveisiä sinne kotipi-
täjään kaikille tutuille. Lä-
hetän samalla kiitokseni 
kaikille Latukahvila Pyt-
kynpirtin asiakkaille ja yh-
teistyökumppaneille. Kiitos 
mukavista, ihanista vuosis-
ta ja mukavista kohtaami-
sista ja juttutuokioista. Olet-
te mielessäni usein.

Kesäisin terveisin
Lahja Simonen

Kesälomakauden lop-
pusuoran perinteeksi on 
muodostunut Pudasjärven 
seurakunnan pitämät si-
vukylien nuotioillat. Hei-
näkuun puolesta välis-
tä alkanut kolmen viikon 
nuotioiltakiertue kiersi kai-
ken kaikkiaan yhdeksällä 
kylällä. Tänä vuonna nuo-
tio tai kaasugrilli savusi 
Marikaisjärvellä, Pintamol-
la, Livolla, Siurualla, Kipi-
nässä, Siivikossa, Paukke-
rinharjulla, Sarakylässä ja 
Yli-Livolla. Tämän lisäksi 
Kaupunginkartanolla vie-
tettiin päivänuotiohetki 
asukkaiden ja paikalla ol-
leiden lomalaisten kanssa. 
Nuotioilloissa kävi yhteen-
sä noin 200 henkeä.

Vapaan jutustelun ja 

(marjasaalis)kuulumis-
ten vaihdon lisäksi ohjel-
maan kuului yhteislaulu-
ja, leikkimielisiä kisailuita 
ja makkaranpaistoa. Jokai-
sen nuotioillan päätti har-
taushetki. Kolmen vii-
kon aikana nuotioiltasäät 
muuttuivat alkuviikkojen 
kesäisistä lämmöistä vii-
meisen viikon viilenevän 
syksyiseen tuulahdukseen. 
Jottei keskustankaan väki 
jäisi nuotioillasta paitsi, 
niin sytytämme vielä ker-
ran nuotion Liepeen nuo-
tiopaikalle elokuun 24. päi-
vä iltakuudelta.

Marko Väyrynen

Livon makkaranpaistajia Siivikon leppoisaa makkaranpaistelua.

Siuruan nuotioillassa penkit täyttyivät

Nuotioillat kokosi kyläläisiä yhteiseen illanviettoon
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 12.8.-13.8. ALKUVIIKKO MA 15.8.

Tiistaina 16.8. Tekstiiliosastolta

Vapaa-aika

079

099

119
pkt

pkt

pkt249

1090
kg

KANANMUNAT
10 kpl, 2 pkt/talous299

pkt

499
kpl

499
kg

kg

995
kg

prk

Talousosastolta

Maanantaina 15.8.

179
pkt

kpl

kg

65,-

795
kg

YLIKYPSÄ KINKKU
- palana ja siivuina 1195

kg

kg249

599

Naudan
PALA-
PAISTI

pkt

499
kpl

Kotimainen
TUOREKURKKU

995
kgNaudan

SISÄPAISTI
- kokonainen
  n.5 kg/kpl
- palana ja pihveinä 11,25 kg

Valio OLTERMANNI
JUUSTOVIIPALEET
270-300 g

695
kg

Porsaan
KYLJYKSET

Poprilli
GRILLIMAKKARA
400 g, 4 pkt/talous

BANAANIT

699
kg

Hyvä
NAUTA-
JAUHELIHA

100
pkt

4 prk

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/talous

INGMAN
JÄTTISTUUTIT
216 ml 100

kpl

599

499

Arla VOI
500 g
- normaalisuolainen
- 2 pkt/talous

100
PSS

Antell
TURKANSAAREN
RUKIINEN 100%
RUISLEIPÄ 260 g

Kotimainen
SUIPPOPAPRIKA
2 kpl/200 g

kg

99,-
ATOM
INFRAPUNA-
RIISTAKAMERA
- 4 megapikselin

295

Sis. Kulho, muki,
aterimet,
leikkuu-
lauta

SAVOTTA
RUOKAILUSETTI

5-OSAINEN RETKI-
KEITINSETTI

1490

750
3590

SAVOTTA
KAHVIPANNU
- 1,3 l 2350

1990

CRC
ASEÖLJY 695
SIEVIN KUMISAAPPAAT
-turvakärjellä tai nauhoilla

KUKSA

8750

KUIVAPUSSI
-  kaulamalli
-  esim. Kännykälle
-  koko 100*230mm

SAVOTTA
REPPU/ASEPUSSI

SAVOTTA
PANOSVYÖ
- läpällinen 1990

2490

SAVOTTA
JUOMAPULLOT
- litteä

795

BEKA
TERÄS MEHUSTIN
-  28 cm 59,-

PIKPAK
PAKASTEPUSSIT 
1,2,3,5L 115 /RLL

WHIRLPOOL
PAKASTEARKUT * 
10v kompressori takuu

UUTUUKSIA UUTUUKSIA!

NAISTEN
LIIVIMEKKO
-  taskuilla

NAISTEN
JOUSTO-
FARKKU/
LEGGINS

3450

BALLERINA
KENKÄ
36-41

29,-

MIESTEN
PITKÄHIHAINEN
KAULUSPAITA

2490

4995

2990

ERILAISIA
NAISTEN NOVITA

PUSEROITA POIMURIT
alk. 345

339,-ALK. 

SAVOTTA
GEMINT
VYÖLAUKKU

199

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT 
tai GRILLIPIHVIT
400-320 g

Atria
GRILLISALAATIT
350  g

199
rs

raj.erä

Perjantaina 12.8.

Magnum
JÄÄTELÖ-
PUIKOT
88-120 g

100

Kotimainen
TUORE KIRJOLOHI
- 2 kalaa/talous

Lauantaina 13.8.

Saarioinen
HERKKU RÄISKÄLEET,
PINAATTIOHUKAISET +HILLO
OHUKAISET + HILLO
200 g

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

100

Korpela
BROILER, KINKKU 
TAI JAUHELIHA 
KIUSAUS
500 g

299
pkt

HK JAHTIMAKKARA-
TANKO
1,5 kg

Grillattu KUUMA
BROILERI
- kokonainen

Hk
PIKKUPRINSSI
NAKIT
1 kg

Porsaan
KASSLERLEIKKEET
- naturell
- maustetut 5,99 /kg

President
LUUMU
45+ Ranska

PEPPERCORN
NAISTEN
NEULEPUSERO
-  vuorella

POUTTU
KINKKU-
MAKKARA
800 g 349
Naudan luuttomat
KEITTO-
LIHAPALAT

99,-

VOLTA UEQ
PÖLYNIMURI 
* 1400w
* hygieniasuodatin EF147
* takuu 2 vuotta

299

Grandiosa
KIVIUUNI-
PIZZAT
300-350 g

kpl

Kananpojan
ohuen ohut
FILEEPIHVI
400 g-500 g
- hunaja, limekorianteri
tai
maustamaton

pkt

229
pkt
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Pudasjärven Pilikkiviik-
ko Kesäpilkin MM-kilpai-
lut järjestettiin 25.7.-31.7. 
13. kerran Havulan rannas-
sa. Kisa keräsi tänä vuonna 
reilut 200 kilpailijaa, joista 
useat pilkkivät maailman-
mestaruudesta useita suo-
rituksia. Kisan voittona ol-
lut läskipyörä meni Maritta 
Kadeniukselle Tornioon. 
Voittaja osallistui karsin-
taan maanantaina ensim-
mäisessä karsintalähdössä 
ja pääsi parhaalla saaliilla 
suoraan finaaliin. Maritta 
kertoi olleensa viidennen 
kerran pilikkiviikolla mu-
kana ja joka kerran pilkki-
neensä finaalissa, joissa pa-
ras sijoitus tähän saakka oli 
kahdeksas. Toiseksi pää-
si Janne Valtari Vaasasta 
ja pronssille Jukka Valkola 
Rautia Pudasjärvi, joka oli 
myös kisan yhtenä yhteis-
työkumppanina. 

Kilpailijat olivat saa-
puneet perinteisesti ym-
päri Suomea ja olipa joku 
kilpailija myös Ruotsin 
puolelta. Karsinnat olivat 
maanantaista perjantaihin, 
lauantaina pidettiin väli-
erät sekä joukkuekilpailu 
ja sunnuntaina 27.7. olivat 
pikkufinaali ja loppukil-
pailu. Sää oli viikon aika-
na pääsääntöisesti lämmin 
ja aurinkoinen. Muutaman 
kerran ukkoskuuron vuok-
si piti hakea kilpailijat lau-
toilta ja jatkaa kisaa kuuron 
mentyä ohi. Loppukilpai-
lunkin alkamista jouduttiin 
ukkoskuuron uhkan vuok-
si siirtämään 40. minuutil-
la. 

Kisan järjestäjänä oli Pu-
dasjärven Urheilijat, josta 
piti löytyä myös talkoovä-
ki kisan vaatimaan järjeste-
lytyöhön. Seuran eri jaostot 
vastasivat kunkin päivän 
järjestelyistä, johon kuu-
lui muun muassa kioskin ja 
makkaroiden paistopisteen 
hoitaminen sekä kilpaili-
joiden kuljetus lautoille ja 
takaisin. Kilpailualustana 
toimivat järjestäjien Pudas-
järvelle ankkuroimat 2,4 x 
2 metrin suuruiset styrok-
sialustat, joissa kussakin 
oli yksi pilkkireikä. 

Voittajalle oli palkinto-
na Insera Wampa 20v läs-
kipyörä, hopea palkittiin 
Insera läskipyörällä, 3-5 
palkinnot olivat naulainpa-
ketteja. Kaikki loppukilpai-
luun päässeet 25 kilpailijaa 
palkittiin. Myös joukkue-
kilpailun kolme parasta 
palkittiin. Lisäksi palkit-
tiin koko kilpailun suurin 
kala Marttiinin lapinleu-
kulla, sekä jokaisen karsin-
nan suurimman kalan saa-
nut henkilö palkittiin Tefal 
Talent paistinpannulla. 

Osallistujia ympäri Suomen:
Pilikkiviikkoperinne jatkui
Pudasjärven Havulanrannassa

Joukkuekilpailun finaa-
li käytiin lauantaina illal-
la. Voiton vei Kalastaja-
Pekka ja Kippeet ukkelit 
Jani Orava, Pekka Kurttila, 
Ismo Karhunen 982 g, Toi-
sena oli Lounasaitta Kem-
pele, jossa pilkkivät pudas-
järveläinen Mikko Lehtola 
ja pudasjärveläislähtöi-
set Hannaleena Poropudas 
ja Markku Poropudas 733 
g. Kolmannen palkinnon 
pokkasivat Guttasen Muo-
rit Aila Hemmilä, Tert-
tu Hiltula, Mari Ritola 477 
gramman tuloksella. 

Ennen palkintojen jakoa 
Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo ja sihteeri Marko 
Koivula jakoivat pienois-
pilkkipatsaat kahdeksal-
le henkilölle, jotka olivat 
osallistuneet kymmeneen 
kisaan. 

Kisan aikana myytiin ki-
sa-arpoja. Päävoittoina ol-
leet taulu-tv:t saivat arvalla 
300 Tauno Tiiperi, 943 nu-
merolla Eerik Alakiuttu ja 
267 numerolla Ritva Siira. 

Tänä vuonna kisojen ai-
kana oli oheisohjelmana 
melontaa ja sen opastusta 
Pudasjärven harrastemelo-
jien toimesta sekä onkikil-
pailuja Sotkajärvellä ja Li-
volla. Perjantai-iltana oli 
pilikkitanssit Jyrkkäkosken 
huvikeskuksella. 

Sunnuntaina oli loppu-
kilpailun aikana Oulun-
salon voimailijoiden kä-
denväännön esittely sekä 
leikkimielinen Rolling 
Thunder maastanostokisa 
kisayleisölle.  Siinä kävi-
vät voimiaan kokeilemas-
sa Pentti Riekki, Mika Kuu-
sijärviu ja Tuomas Ylilehto 
sekä naisista Marjut Kuu-
kas järvi. Voimailuharras-
tus- ja kilpailutoimintaa 
olivat esittelemässä mm. 
pudasjärveläislähtöiset 
veljekset Jani ja Jarno Kuu-
kasjärvi. 

Heimo Turunen

Tulokset: (kaikki tulokset 
näkyvät netissä):

1.Maritta Kadenius Tor-
nio, 1215 g, 2. Janne Valta-
ri Vaasa 671, 3. Jukka Val-
kola Rautia Pudasjärvi 548, 
4. Aarne Vuononvirta Mar-
tinniemen Eräkerho 512, 5. 
Mari Ritola Pud. kaupun-
ki 400, 6. Leena Rahikka-
la Iin kalamiehet 367, 7. 
Esko Huhtaniemi Onki-86 
244, 8. Raimo Valtari Vaa-
sa 231, 9. Vesa Rahikka-
la Iin kalamiehet 228, 10. 
Kirsti Mansikkamäki Itä-
Päijänteen kalakaverit 202, 
Aimo Mansikkamäki Itä-
Päijänteen kalakaverit 167, 
12. Airi Ikonen Iin kalamie-

het 146, 13. Raimo Lähde 
Loimaa 144, 14. Reija Hal-
kola Pud. virkistyskalas-
tajat 138, 15. Aila Hemmi-
lä Pud. kaupunki, 16. Päivi 
Karhunen Puijon Pilkki 
121, 17. Anna-Leena Kan-
niosto Naantali 72, 18. Rai-
mo Asikainen Puijon pilkki 
65, 19. Hilda Haanela Pud. 
virkistyskalastajat, 20. Sep-
po Huttu Kala-Taival 57, 
21. Markku Kukkonen Pui-
jon poilkki 40, 22. Pekka 
Hahtonen Muhos virk.ka-
lastajat 37, 23. Mikko Leh-
tola Lounasaitta Kempele, 
24. Ismo Karhunen Rauta-
ruukki urh.kalastajat, 25. 
Pentti Siberius Pud. virk.
kalastajat. Loppukilpailun 
kalansaalis oli yhteensä 5,8 
kg. 

Joukkuekilpailu:
1.Kalastaja-Pekka ja Kip-
peet ukkelit Jani Orava, 
Pekka Kurttila, Ismo Kar-
hunen 982 g,  2. Lounasait-

Pilikkiarpojen talkoolais-
myyjänä kunnostautui 
muun muassa Petra Kaipio.

Loppukilpailun aikana Oulunsalon Taiston voimailijat jär-
jestivät kädenvääntökisan näytöksen ja kertoivat tämän 
voimailulajin saloista. Virallisessa kädenvääntöpenkissä 
näytöstä esittämässä Jani Kuukasjärvi ja Heikki Herranen. 
Valvojana Jukka-Pekka Lukkarila ja oikealla tilannetta seu-
raa Jarno Kuukasjärvi. 

Joukkuekisan voittajat palkintojen kanssa. Vasemmal-
ta hopeaa Lounasaitta Kempele Hannaleena Poropudas, 
Markku Poropudas ja Mikko Lehtola, keskellä voittajat Ka-
lastaja-Pekka ja Kippeet ukkelit edustajana Ismo Karhunen 
ja oikealla pronssijoukkue Guttasen Muorit Mari Ritola, Aila 
Hemmilä ja Terttu Hiltula.

Eräs Pudasjärven Kesäpilikkikisojen aktiivisimmista kävi-
jöistä on yhdessä miehensä Asko Korsmanin kanssa Marja 
Terttu Marjamaa Turusta. Hän on ollut mukana kaikissa ta-
pahtumissa ensimmäistä kisaa lukuun ottamatta, joista ei 
sanonut tietäneensä. Tämän vuoden kisasta Marja Terttu 
on ottamistaan kuvista kokoamassa kuvakirjaa.

Kymmenettä kertaa kisoissa olleita muistettiin pienois pi-
likkipatsaalla. 

ta Kempele Mikko Lehto-
la, Hannaleena Poropudas, 
Markku Poropudas 733 g, 
3. Guttasen Muorit Aila 
Hemmilä, Terttu Hiltula, 
Mari Ritola 477 g, 4. Los 
Dementos 474 g, 5. Pud. 
virkistyskalastajat 434, 
6. Kala-akat 416, 7. Team 
Nysvääjät 361, 7. MEK 329.

Yleisöä oli Havulanrannassa palkintojaon aikaan mukavasti.

Anna-Leena Kannisto Turusta sai perjantain karsinnas-
sa suurimman kalan palkintona paistinpannun, jota ojen-
tamassa kisan organisaattori Marko Koivula. Lahnan hän 
sai lautalle koukkua apuna käyttäen. Samalla tuli karsinnan 
suurimmasta saaliista loppukilpailupaikka, jossa vuoros-
taan tuli 17. sija. Anna-Leena kertoi olevansa kymmenet-
tä kertaa kisassa mukana yhdessä aviomiehensä ja toisen 
perheen kanssa. Viime vuonna tuli joukkuemestaruus.
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HYDRAULIÖLJY
32/46

1,49
pkt

veRI-, pInAAttI-
JA poRkkAnA-

oHUkAIset 400 g

RUIsvARRAs
 halkaistu, 230 g

pss

pkt

poikien
pItkÄHIHAInen
pAItA

14,50

0,99
pss

MÖkkIpULLA
6 kpl/390 g

16,90
Miesten
FARkUt

19,95

kARtAno
vInYYLILAttIA
5 mm

FIXUsÖLJY
5 W-40
sYnt.ÖLJY

kipor
DIGIAGRIkAAttI
2 kW

2,6 kW  

Honda
DIGIAGRIkAAttI
eU30Is

sIsU
kUMI-
sAAppAAt
36-47

39,50
pr.

29,95
m2

5 l

19,90

599,-

890,-

2790,-

eRÄ Bockman
tURvAkenkIÄ 

pr.

49,50

119,-

169,-

kAMeRAkopteRI
DenveR
DCH-330

DCH-600

45,90

naisten
tAkkI

naisten
HUppARI

19,95

naisten
BoLeRo

29,90

naisten
pAItA
”kukka”

naisten
BLeIseRI

29,95
naisten
FARkUt
vetoketjukoristeilla

39,90

naisten joustavat
HoUsUt

29,90

naisten
pAItA

15,50

45,90

Miesten
tAkkI

Miesten
HUppARI

34,90

Miesten
neULetAkkI

29,95

22,-

Miesten
CoLLeGe-
HoUsUt

37,90

Miesten
kAULUs-
pAItA

29,95

39,95

Luhta
pUssILAkAnA-
setteJÄ 15,90

Casa muotoonommeltu
LAkAnA
90x200 cm

160x200 cm 24,50

24,50

Casa
pUssILAkAnA
setti

Casa
pUssILAkAnA
setti

24,90
ALkAen

UUDet CAsA MAtot
sAApUIvAt

Casa
kYLpYHUoneen-
MAtto
- 3 väriä

Luhta Home
kYLpYpYYHkeet
70-140 cm
- 3 väriä

17,90

tYYnY
lehtikuviolla
valkoinen
& harmaa

tYYnY
höyhenkuviolla

LeIpÄJUUsto
500 g

4,90
1,99

2,99
pss

LIHAMAkARonI-, pe-
RUnAsose- JA MAk-

sALAAtIkot
350-400g

1,19

pUoLIkARkeA
veHnÄJAUHo 2 kg

rs
1,29

ItALIAn-, pUnAJUURI- 
JA peRUnAsALAAtIt

400 g

Megaman
tYÖvALo
70 w

29,90

Megaman
tYÖvALo
30 w

19,90

20 l

44,90
naisten pitkähihainen
pAItA
2-väriä

14,95

32,-

17,90

10,90 10,90

ltk



Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.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

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com
Jyrkkäkoski Oy

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja 
 lymfaterapia

- nikama- ja nivelkäsittelyt
- kotikäynnit Kurenalla
-  myös Sarakylässä pe ja (la)

JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
minna.laine@eijaheikkinen.fi

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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



MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

MYYDÄÄN

PUDASTORI

OSTETAAN
Vanha kotiliesi puuhella. P. 040 
508 4792.

Kesämökki Puhosjärven ran-
nalta. Puh. 040 5068782.

Iltatapahtumat
ja huvit Pudasjärvellä

Kota-pata tilavuus 80 litraa, on 
uusi - tehtaan paketissa. Hinta 
390 euroa. Puh. 044 582 2015.

Vanhanajan puna-keltaisia 3-5 
litran emalikahvipannuja. P. 
040 840 1194.

Hyväkuntoinen kolmiosainen 
vitriinihyllykkö. P. 0440 254 557
OK-talon käytetyt sisäovet 
(mäntyä), edullisesti, p. 0400 
389 482.
Rivitalokaksio Lakarin alueella, 
2h+k, sauna ja varasto 58 m2, 
rak. 1991. Hp 48 000 €. P. 040 
748 7353

30-35 cm mittaisia kuivia polt-
topuita Pudasjärvelle toimitet-
tuna, p. 040 566 6877.

Rivitalokaksio 61 m2 hyvässä 
yhtiössä, erinomainen sijainti 
keskustassa Tuulimyllyntiellä 
(lähellä uimahalli ja kirjasto). 
Sauna, varasto ja autokatos, 
rak. 1982. Hp. 67 000 €. P. 
0400 268 844.

Tuoreita luonnon vattuja koti-
käyttöön. P. 040 582 6555

Yleiskone Electrolux, lisävarus-
teena lihamylly + soseutuslaite 
+ astia. Vähän käytetty. Hp. 70 
€. Valopääty parisänky 20 €. 
Mattoja, eri kokoisia P. 0400 
324 037.

Kaksio tai pieni kolmio syys-
kuun alusta lähtien. P. 045 869 
2770.

HALUTAAN VUOKRATA

VUOKRATTAVANA

Alisa Liehu kalasti 6.8. Vai-
nionkarissa. Suurin kala pai-
noi 800 g.

Aada-Emilia Lehtola  sai 
Vainionkarissa 25.7.  ahve-
nia. Suurin kala painoi 100 g.

Lucas Liehu oli kalassa 
17.7. Vainionkarissa. Suurin 
kala painoi 150 g.

Pappa on varmentanut 
kalat.

Lasten kalakilpailua

Lasikuituvene 475 airoineen, 
ikä 1 v., 590 E, 4-tahtiperä-
moottori 2,6 hv, ikä 1 v. 450 €. 
Yhdessä tai erikseen, kuljetus 
tarvittaessa. P. 044 080 0281.

Tarpeettomana 2 kk käytet-
ty MTX Classic 50 cc – mo-
poskootteri ( = Solifer Retro), 
aj, 300 km, 2-värinen, valkea 
pinkkitehosteilla nyt 895 € (uu-
den hinta 1395 €) P. 044 080 
0281.

Tarpeettona käytetty Senioris-
kootteri ”Pyrkijä”,  malli E500, 
väri metallipunainen, 1240 € 
(uusi 2495 e + tk). P. 040 181 
0750.

Tarpeettomana varikkomopo 
250 w, ikä 2 kk, sopii lapsille 4v 
-  45kg. 275 e. Puh. 044 080 
0281.

Traktorin peräkärry, halpa. Saa 
olla laittoa. P. 0400 166 655.

Renault Twingo vm.-04, 1,2 L. 
Aj. 115 tkm. Kats.9/15, siisti-
kuntoinen, upouusi tuulilasi.
Hp 1300 €. P. 040 418 9747.

Pärjänsuon koululla 5 kpl asun-
toja 50-100 m2. Vuokra alk. 375 
€ kk. P. 045 841 5353.

Maamoottori, kunnostuskelpoi-
nenkin huomioidaan p. 044 058 
4694.

Jarkko Honkanen
& Taiga Jyrkkäkoskella
Jarkko Honkanen Taiga-yhtyeineen esiintyy lauantai-
illan tansseissa 13.8. Jyrkkäkosken huvikeskuksessa. 
Honkanen on laulaja-lauluntekijä Lapista. Hän on ilah-
duttanut tanssipaikoilla mukaansatempaavalla ja läsnä 
olevalla esiintymisellään jo vuodesta 2004, jolloin hänen 
ensimmäinen singlensä Rakkauden Kellot julkaistiin. 
Taiga- yhtyeen kanssa hän on keikkaillut vuodesta 2005. 
Pudasjärvellä hän on vieraillut säännöllisesti jopa useita 
kertoja vuodessa. Yhtyeen ohjelmistoon kuuluu tanssit-
tavimpia kappaleita kautta aikojen omintakeisilla ja uu-
silla sovituksilla. 

Anne Pääaho Möykkälässä
Puhoskylän Möykkälässä esiintyy ensi lauantaina 13.8. 
tansseissa Puhoskylällä toimiva kyläkauppias Anne 
Pääaho. Hän aloitti julkiset esiintymiset viime vuo-
den syyskuussa juuri Möykkälän tansseissa. Hän ker-
too kokemuksen olleen niin myönteisen, että päätti jat-
kaa esiintymisiä. Laulaminen on hänelle rakas harrastus 
työn vastapainona. Puhoksen oman tytön laulua säestää 
puolankalainen serkku Ismo Väisänen, joka soittaa Kale-
vi & Salama tanssiyhtyeen vakiokokoonpanossa.
Lauantai-illan tansseissa löytyy hyvää, jalan alle mene-
vää tanssimusiikkia muun muassa humppaa, tangoa, 
valssia, foxia ja jenkkaa.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry järjestävät 

mökkiläisten ja Pudasjärveltä 
muuttaneille 

tapaamisen/illan 
Jyrkkäkosken huvikeskuksella

Rytilammentie 78 
la 27.8. klo 18 - noin 19.30. 

Järjestelyissä mukana myös Syötteen mökkiläisyhdistys.
Ajo-ohje: Ranualle menevältä tieltä
Kontiotuotteen kohdalta opastus. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Ohjelmaa:
� Tilaisuuden avaajana ja juontajana  

kaupungin kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen 
� Puheenvuoroja: kaupunginjohtaja Tomi Timonen,  

Yrittäjien pj Marko Rautio,  
Syötteen mökkiläisyhdistyksen pj Katri Virtanen. 

� Keskustelua ja kysymysten vaihtoa yrittäjien/mökkiläisten ja  
kaupungin edustajien välillä 
� Leipäjuustokahvit. 

Venetsialaiset alkaen kello 20.00.
Järjestää LC Pudasjärvi ja Pudasjärven Urheilijat 

Kutsu mökkiläisille ja 
Pudasjärveltä 
muuttaneille!

 www.pudasjarvi.fi 

Huipputapahtuma Pudasjärven liikuntahallilla

Uudistuneen liikunta- 
hallin käyttöönotto- ja 
nimeämisjuhla
pe 26.7.2013   
klo 16.00

Pudasjärvi
sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärvi-Stars –  
Oulun Etta klo 18.30

Nyt ovat mestarit  
LIVENÄ paikalla!

PuUn kasvatit: Tuomas, Ilk-
ka ja Mikko Sammelvuo, 
Teppo Heikkilä, Petteri 
Parkkisenniemi, Ville 
Pirinen…

Ettan liigamiehistö Olli 
Kuoksan ja Anssi Hakalan 
johdolla.

Esikuva-pokaali paikalla,  
mahdollisuus kaverikuviin 
ja nimmareihin.

Juhlakahvitus,
vapaa pääsy!  
Tervetuloa!

Lentopallon huippuottelu:
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 14.8.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!Möykkälässä TANSSIT

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Tanssittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 10€

ANNE PÄÄAHO
yhtyeineen

lauantaina 13.8. klo 20.30-01.00 
Sikajuhlien rääppiäiset.

TERVETULOA!

Puolangan Vaarat X  
roninkankaalla la 20.8.2016 kello 10. 
Ajettavat luokat: EVK, yleinen, nuoret, naiset ja seniorit

mk/ua
Puolangan

www.pumkua.net

Lippu 10 €,  
alle 12-v. ilmaiseksi. 

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

Kaikkien lipun ostaneiden kesken 

arvotaan ISO TAULU-TV

Hyvät katsomot!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa !
www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Su 14.8. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 21.8. klo 11 Haukiputaan laulu-
ryhmä ja Dimitri Lindgren
Sana ja rukous tiistaisin klo 18

PUDASJÄRVEN PRUASNIEKKA
KURENALLA

Sunnuntaina 21.8. 2016 klo 10.00 alkaen
Vanhusten Palvelukeskus, Kauppatie 25

OHJELMA:
klo 10.00   Liturgia Vanhusten Palvelukeskuksessa 

klo 11.00   Vedenpyhitys Iijoella Rajamaan rannassa,  
 kirkkoherra Marko Patronen, pastori Tuukka  
 Rantanen, kanttorit Juhani Matsi ja Helen Matsi

klo 11.45   Vanhusten Palvelukeskuksessa 
 Ruokapöydän siunaus ja ruokailu (7 €) 

 Avaussanat, kirkkoherra Marko Patronen 
 Kirkkolaulua, ortod. seurakunnan työntekijät
 Liehun (Ivanovin) suvusta, Eeva-Brita Mänttäri
 Yhteislauluja, säestys Juhani Matsi, haitari
 Arpajaiset
 Yhteislaulu, Kymmenen virran maa

 Päätössanat ja loppulaulu,
 kirkkoherra Marko Patronen
 Näytteillä on Vienaan liittyvää kirjallisuutta.

Tervetuloa! Oulun ortodoksinen seurakunta
Pohjois-Viena -seura

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona klo 14-17.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-02 • to 13-20 (-02) • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!
Perjantaina 12.8.

Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Lauantaina 13.8.
Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

KOULUJEN ALKUJUHLISSA
LA 13.8. KLO 21.00-02.00

K-18 koko alue www.jyrkka.net Lippu 15€/8€

REVONTULIDISKO
TULE JYRKKÄKOSKEN NOSTALGISEEN TUNNELMAAN

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

JARKKO HONKANEN
& TAIGA

Tulossa pe 26.8. NUORTEN VENETSIALAISET
la 27.8. VENETSIALAISET Tuomas Kaikkonen ja Onnen Kerjäläiset

Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Kuhan ja 
Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on avoinna: 28.6.-
29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Kuntotanssit maanantaisin 1.8.-12.9. Koskenhovilla klo 18.-20. Järjestää Iijoen 
Tanssijat/Pud. Nuorisoseura.

Jongun alueen kyläyhdistys ja Jongun kalaveden osa-
kaskunta järjestävät Haukitapahtuman Jongunjärvellä 

la 27.8. klo 9 alkaen Karvosenrannan venesatama 
Jonguntien päässä.

Haukiuistelukilpailu klo 10-14. 
Ilmoittautuminen klo 9 alkaen tapahtumapaikalla. 

Osallistumismaksu kaikissa sarjoissa 5 e. Sarjoina nai-
set, miehet ja alle 16 v. Kilpailualueena Jongunjärvi ja 
kalana hauki. Palkitaan jokaisessa sarjassa suurin hauki 
sekä suurin kokonaissaalis. Uistelu joko vetouisteluna 
tai virvelöimällä joko veneestä tai maalta. Sallittu yksi 
vapa kilpailijaa kohden. 
Tarkempia sääntöjä annetaan Karvosen rannassa ennen 
kilpailua tai Aimo Lehmikankaalta puh. 044 5118 601 
tai aimo.lehmikangas@siikalatva.fi.
Jongunalueen kyläyhdistys myy tapahtumassa mm. 
kahvia ja muita virvokkeita.

TERVETULOA!

JONGUN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
ja JONGUN ALUEEN KYLÄYHDISTYS

Haukitapahtuma Jongulla

Pudasjärven kansalaisopis-
ton perustamisesta tulee 
käynnistyvän lukuvuoden 
alussa kuluneeksi tasan 50 
vuotta.

Kansalaisopiston juhla-
vuoden tunnukseksi on va-
littu ”Yhdessä 50 vuotta!”, 
joka mukailee Suomen itse-
näisyyden 100-vuotisjuhla-
vuoden ”Yhdessä”-teemaa.

Kansalaisopisto toi-
mii laajasti yhdessä mui-
den toimijoiden kanssa ja 
on mukana tuhansien har-
rastajien elämässä. Pudasjär-
vellä kursseille on osallistu-
nut vuosittain noin 2500 eri 
opiskelijaa.

Juhlavuosi näkyy kansa-
laisopiston monipuolisena 
toimintana eri puolilla pitä-
jää. Varsinaisia juhlallisuuk-
sia on odotettavissa ensi 
vuoden puolella.

-Tulevana lukuvuonna 
tarjolla on 300 kurssia, jois-
ta peräti 50 on uusia. Tunte-
ja on yhteensä noin 10 000, 
koulutussuunnittelija Pasi 
Kemppainen laskee.

Pudasjärven kansalais-
opiston toiminnassa uutta 
on myös tiivistynyt yhteistyö 
Taivalkosken, Posion ja Kuu-
samon opistojen kanssa.

Kansalaisopiston opas jaossa 
ja ilmoittautuminen alkamassa

Yhteistyö tuo mukanaan 
muun muassa yhteisiä ret-
kiä. Bussi suuntaa esimer-
kiksi Ouluun kädentaito-
messuille, Kemiin teatteriin 
ja Hossaan kansallispuiston 
avajaisiin.

Koillismaan opiston jär-
jestävät yhteistyössä myös 
Elämäkerrallisen kirjoitta-
misen verkkokurssin. Verk-
kokurssista kiinnostuneiden 
kannattaa etsiä lisätietoa ne-
tistä, sillä kyseinen kurssi 
puuttuu Pudasjärven kansa-
laisopiston painetusta opin-
to-oppaasta.

Painettu opinto-opas on 
jaossa parasta aikaa. Kaik-
ki kurssit löytyvät myös ne-
tistä.

- Kursseille ilmoittautu-
minen alkaa jo maanantai-
na, joten kannattaa tutustua 
tarjontaan. Toivomme, että 
mahdollisimman moni il-
moittautuisi netissä, Kemp-
painen kannustaa.

Opettajat lupaavat ver-
kossa ilmoittautumisen ole-
van yksinkertaista, mutta 
tarvittaessa opastusta asiaan 
on saatavilla kirjastolta ja 
kaupungintalon asiakaspal-

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärven, Taivalkosken, Posion ja Kuusamon kansalaisopistojen toimijat tapasivat täl-
lä viikolla Hirsikampuksella

velupisteeltä. Ilmoittautumi-
sia otetaan vastaan myös pu-
helimitse.

Eri paikkakuntien kan-
salaisopistojen kursseil-
le tervetulleita ovat kaik-
ki opiskelusta kiinnostuneet 
kotipaikkakuntaan katso-
matta.

- Ei muuta kuin il-
moittautuu vain! huikkaavat 
Kuusamon, Taivalkosken ja 
Posion toimijat..
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kauppojen ylijäämäruuan jakelu

Kauppojen ylijäämäruuan jakelu jatkuu Karhupajalla alkaen 
ma 15.8.2016 klo 9. Tervetuloa

Karhupajan väki

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Syötteellä kova-
tasoinen
suunnistuskisa
Syöte-suunnistuksessa näh-
tiin viikonloppuna 30.-31.7. 
kovatasoisia suorituksia 
haastavilla radoilla. Kan-
sainvälisissä kisoissa ko-
kemusta hankkineet maa-
joukkuesuunnistajat olivat 
kärkisijoilla pääsarjoissa. 

Lauantain sprintissä H21-
sarjassa kovinta vauhtia piti 
Kalevan Rastin Jere Paju-
nen. Kahden vuoden takai-
nen SM-erikoispitkän mat-
kan hopeamitalisti Lahden 
Suunnistajien Aleksi Ant-
tolainen jäi Jukola- ja Tio-
mila-voittaja Pajusesta kuu-
si sekuntia. Sama kaksikko 
oli yhteistulosten kärjes-
sä sunnuntain pitkän mat-
kan jälkeen. Nyt ero oli 2.03. 
Sunnuntain pitkän matkan 
nopein oli nuori oululaisläh-
töinen Ikaalisten Nousevan 
Voiman Aleksi Karppinen. 
Karppinen ei ollut mukana 
lauantain sprintissä. 

Naisten sarjassa mo-
lempina päivinä parhain-
ta vauhtia piti vuoden 2013 
MM-mitalisti Tampereen 
Pyrinnön Venla Harju. Lau-
antain sprintin kakkonen SK 
Pohjantähden Marika Tei-
ni jätti sunnuntain kilpai-
lun väliin. Yhteistuloksissa 
toiseksi nousi Kalevan Ras-
tin Mari Väänänen lauantain 
viidennen sijan jälkeen. 

Lauantain sprintti sai eri 
sarjojen osallistujilta pal-
jon kiitosta. On harvinais-
ta herkkua päästä suunnis-
tamaan ”pikamatkaa” osin 
maastossa, ja vielä tunturin 
huipulla. Yleensä sprinttiki-
soja pidetään taajama-alueil-
la, asutuksen keskellä.

Tarja Tolonen
kuvat Minna Nevanperä-
Jokikokko

Henkilöt Syöte-suunnistuksen takana vasemmalta: kilp.
johtaja Antti Härkönen, ratamestarit Matti Suorsa ja Vesa-
Matti Suorsa sekä valvojat Keijo Parkkinen ja Kalevi Ervas-
ti.

Naisten sarjan kolme parasta vasemmalta. Toinen Mari 
Väänänen KR, voittaja Venla Harju TP ja kolmas Karoliina 
Ukskoski PerhKi. 

Miesten pääsarjan kolme nopeinta vasemmalta. Kolmas 
Miika Hernelahti KR, toinen Aleksi Anttolainen LS-37 ja 
voittaja Jere Pajunen KR.

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

18.500 
5.950
5.750
5.350
4.950
4.650
3.950 
3.750
3.250
3.250
2.950
2.950
2.950 
2.650

2.450
1.750
1.650

3.950
28.900
36.900
sis. alv.
17.900
sis.alv.

MB E 320 CDI Avantgarde autom ..... -05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi......-99
Opel Astra 1.6i HB ml. 192 tkm..........-05
MB C 200 CDI farkku ........................-01
Ford Mondeo 1.8i, ml. 158 tkm .........-04
Nissan Primera 1.8i, ml. 188 tkm....... -04
Opel Vectra 1.8i, ml. 235 tkm ............-03 
Opel Safira 2.2i, 7 heng., ml. 237 tkm. -02
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 220 tkm.. -04
VW Bora 1.6i ......................................-03
Volvo S40 2.0i Turbo.......................... -00
Ford Focus 1.6 farkku, ml. 226 tkm... -03
Kia Magentis 2.0i, ml. 237 tkm ..........-05
Fiat Punto 1.2, ml. 120 tkm ............... -06
Honda Accord 1.8i HB aut, 
ml. 232 tkm ....................................... -00
VW Polo 1.4 TDi .................................-02
Opel Astra 1.6i, farkku ....................... -98
Myydään osina: Fiat Stilo 1.6 HB ..... -04
Traktorit:
Valmet 565D, hytillinen......................-66
Valtra A 95 etukuormaajalla -04 sis. alv.
Case IH JX 90 + etuk., aj. 784 h, ..... -08

Valmet 305 4-veto etukuormaajalla.. -90 
ym. traktorin työkoneita

Ostetaan traktOreita ja työkOneita!

kesÄrenkaat eDULLisesti!

Myynti, VaiHtO, OstO
Myös osamaksulla.

Lue lehti netistä

www.
pudasjarvi-lehti.fi

Erityisryhmäjärjestöjen
palaveri Puikkarissa
to 18.8 klo 13.00.

Asia: Puikkarin vesijumpat.

Pudasjärven kaupunki/ liikuntapalvelut

Sampo Laakkonen 040 585 6227

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pohjois-Pohjanmaan liiton 
maakuntahallitus myön-
si 8.8. pitämässään koko-
uksessa virkavapauden 
pudasjärveläiselle maakun-
tajohtajalle Pauli Harjul-
le ajalle 15.8.2016–14.8.2017 
sekä esittää maakuntaval-
tuustolle, että se myön-

Maakuntajohtajalle virkavapaus
– sijaiseksi Jussi Rämet 

tää maakuntajohtaja Pau-
li Harjulle virkavapauden 
15.8.2017 alkaen siihen saak-
ka, kun virkavapauden pe-
rusteena oleva muutosjohta-
jan virka kestää tai enintään 
31.12.2019 saakka.

Maakuntajohtaja Pau-
li Harju haki virkavapaut-

ta Pohjois-Pohjanmaan 
liiton maakuntajohtajan vi-
rasta, koska valtioneuvosto 
on nimittänyt Harjun valtio-
varainministeriön määräai-
kaiseen muutosjohtajan vir-
kaan 15.8.2016–31.12.2019. 
Muutosjohtaja työskentelee 
kunta- ja aluehallinto osas-

tolla maakunta- ja sote-uu-
distuksen täytäntöönpano-
tehtävissä.

Maakuntahallitus valit-
si maakuntajohtajan viransi-
jaiseksi Pohjois-Pohjanmaan 
liiton suunnittelujohtaja Jus-
si Rämetin. 

PILIKKIARPAJAISET

50” TAULU-TV  300 TAUNO TIIPERI

40” TAULU-TV 943  EERIK ALAKIUTTU

32” TAULU-TV 267  RITVA SIIRA

MILWAUKEE TUOTEPAKETTI 84 VEIJO KEVERI

MILWAUKEE TUOTEPAKETTI 172 ANNELI OIKARI

MILWAUKEE TUOTEPAKETTI 4  ERKKI TAKKINEN

MILWAUKEE TUOTEPAKETTI 61  MATTI TIMOSAARI

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Kiiminki-
päivät

12.-14.8.2016

Koko perheen
markkina-
tapahtuma
Kiimingin
kirjaston

piha-alueella

Katso ohjelma:
www.kiiminkipaivat.fi

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms.

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

Ilmainen 

kuljetus!

OULUN PESULAPALVELU
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Mattopesut 
Tarjous voimassa elokuun loppuun.

-15%



Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkosken huvikeskus klo 20-02

Tervetuloa!
Järjestää: LC Pudasjärvi 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500 € matkalahjakortti!

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe! LASTEN 
VENETSIALAISET
la 27.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Jyrkkäkoski

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 

kasvomaalausta, ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

Rytilammentie 78 Pudasjärvi

La 27.8.2016

Lippu 15 € K -18

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 26.8. 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 

alkaen klo 19.45

Myytävänä kala- ja 
liharuokaa viinin kera

ILTA MÖKKILÄISILLE
la 27.8. klo 18.
Pudasjärveltä 

muuttaneille sekä 
muille asiasta 
kiinnostuneille 
Jyrkkäkosken 
huvialueella 

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät

Kahvitarjoilu

Lavalla tahdit takaa 
Tuomas Kaikkonen ja
Onnen Kerjäläiset
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella rokkia  rennolla
otteella soittaa Duo M&M

ILOTULITUS

PUDASJÄRVI -lehti LC Pudasjärvi Ry

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Lippujen ennakkomyyntipaikat: K-supermarket, Tuuritupa, Niemitalo Tauon paikka.

puukattilat ja varaajat

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

Kauttamme muun muassa

Myymälästämme löydät alueemme laajimman
LVI- ja pelti/rautatarvikkeiden valikoiman.

Hirsikampuksen sisäpihalle 
levitettiin keskiviikkoaamu-
na punainen matto, jota pit-
kin kulkien lukukauden uu-
della koululla saattoi avata.

Rehtoreiden ja opettajien 
lisäksi koululaisia vastaan-
ottamassa oli kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen:

- Tämä on meille kaikil-
le jännittävä ja mieleepainu-
va päivä. Teille oppilaille on 
valmistunut uusi, hieno, tur-
vallinen ja terveellinen oppi-
misympäristö, Pudasjärven 
Hirsikampus, joka tänään 
otetaan virallisesti koulu-
käyttöön.

Timosen mukaan kau-
punki haluaa panostaa lap-

siin ja nuoriin.
- Siitä osoituksena on 

tämä hieno, uusi koulura-
kennus pihoineen. Tätä en-
nen on otettu käyttöön mm. 
uusi hieno hirsinen päivä-
koti ja liikuntapaikkaraken-
tamiseen tulee uutta koko 
ajan. Kiitokset näistä hankin-
noista kuuluvat ennen kaik-
kea meidän valtuutetuillem-
me, jotka ovat päätöksillään 
rakentamishankkeet mah-
dollistaneet.

Ensimmäinen koulupäivä 
sujui uuteen rauhassa tutus-
tuen ja rakennusta kiertäen. 
Oppilaille kerrottiin salissa 
muun muassa koulun sään-
nöistä ja toimintatavoista. 

Joka puolella kasvoilla lois-
ti iloinen ja utelias hymy hie-
noa ympäristöä ihastellessa.

- Ensimmäisten viikko-
jen aikana hiotaan varmasti 
vielä monia käytännön jut-
tuja, rehtori Mikko Lumme 
kertoi.

Paikalla koululla oli myös 
joukko median edustajia, ja 
Hirsikampuksen yhtenäis-
koulun toiminnan käynnis-
tyminen sai laajasti julki-
suutta.

Saman katon alla 
eskareista lukiolaisiin
Neljän rakennuksen muodos-
tama koulukokonaisuus on 
päivittäin noin 700 oppilaan 
koulu.

Saman katon alle yhdis-
tyivät Kurenalan alakoulun, 
Rimminkankaan yläkoulun, 
Aittojärven koulun ja Pu-
dasjärven lukion oppilaat 
sekä henkilökunta. Lukiolai-
sia kampuksella on noin 120, 
ja loput oppilaista ovat yhte-
näiskoulun oppilaita. Koulul-
la toimii myös keskuskeittiö.

Koulukeskuksen on suun-
nitellut Arkkitehtitoimis-
to Lukkaroinen. Rakentami-
sesta ja ylläpidosta vastaa 
Lemminkäinen Oyj.  Konti-
on massii¬vi¬hir¬restä ra-
kennettuun kouluun on 
käytetty 28 kilometriä hirt-
tä, kerros¬ne¬li¬öitä on 
koko¬nai¬suu¬des¬saan 
noin 9700. Hankkeen 
koko¬nais¬kus¬tan¬nukset 
ovat noin 40 miljoonaan eu-
roa

Ensimmäisen koulupäivän sateinen sää kirkastui päivän aikana ja välitunnilla tutustuttiin 
koulun piha-alueeseen.

Ala-asteen opettaja Johanna Puolakanaho oppilaineen. Kuva: Juha Nyman

Oppilaat valloittivat Hirsikampuksen

Avoimet ovet ensi 
viikolla
Pudasjärven Hirsikampuk-
seen pääsee tutustumaan 
ensi viikolla. Kaikille avoi-
met ovet ja opastettuja, 
noin 30 minuutin kierrok-
sia, järjestetään perjantaina 
19.8. kello 14–18 ja lauantai-
na 20.8 kello 10–14. Oppi-

laiden huoltajat voivat tulla 
tutustumaan lastensa kou-
lupäivään jo perjantaina kel-
lo 9–13.30.

Sisäänkäynti kouluun 
on pääovesta parkkialueen 
puolelta. Kouluun tulles-
sa kengät jätetään eteiseen 
ja kierros tehdään sukka-
sillaan. Myöskään oppilaat 
tai henkilökunta eivät kulje 

koululla ulkokengillä. 
Varsinainen Hirsikam-

puksen vihkiäistilaisuus 
järjestetään kutsuvierasti-
laisuutena perjantaina 26. 
elokuuta. Juhlapuhujaksi 
paikalle saapuu pääministe-
ri (kesk.) Juha Sipilä ja kou-
lun vihkii Oulun hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi.


