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KOILLISMAAN KUNTONEVA

Ilmoittaudu mukaan!
Teitä palvelevat: Fysioterapeutit Reeta-Mari ja Risto

Hierojat Jenni ja Soile

Ma hikijumppa klo 16.15
h. 35 €/5x, alkaen 31.8.

To niskahartia klo 16.15 ja 17.30
h. 75 €/10x, alkaen 3.9.

SYKSYN JUMPPIIN PAIKKOJA 
JÄLJELLÄ VIELÄ:

Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Seuraavat silmälääkäriajat 

 ke 9.9., ke. 16.9., ke 23.9.

Liitteenä
sivut 5-13

Tervetuloa!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00, La 9.00-13.00

Tracker 
esittelypäivä!

Perjantaina 28.8.2015
klo 9.30-17.00

Paikalla Trackerin edustaja!
Tracker G1000 pannan ostajalle 

TH3 -koodi kaupan päälle.

Erikoistarjouksia!

VUOKRATTAVANA
liike- ja toimistotilaa

Toritie 1, Pudasjärvi,
OP:n talon 2. kerros.

Tiedustelut Teuvo Perätalo
040 730 1509 tai teuvo.peratalo@op.fi

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Puh. 040 910 0622/ A&T Kipinä

Koneurakointia 
Lietteenlevitys, niitto, 

peltojen muotoilu ruuvilla. 
Kaivinkonetyöt 
minikaivurilla.

Tienvarsien niitto ja 
muu traktoriurakointi.

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

PYYDÄ 
TARJOUS!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

(kiiveten) Kantojen jyrsintä ym. metsurin työt
Ei kilometritaksoja, käy kotitalousvähennykseen,

hinnat sop. mukaan.

Puh. 040 737 7186 Hannun Puukanto
www.puunkaataja.net

PIHA- JA TONTTIPUIDEN KAATOJA

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

JUUTISEN KORJAAMO KY
 RANUA 

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909, 0400 396 058 I 30 v. Ranualla

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

PUDASJÄRVI. P. 0400 294 640

Rakentamista paikkakunnalla jo yli 20 vuotta.

RAKENTAMISTA 
AMMATTITAIDOLLA! 

Tilaa ilmainen ikkunoiden  
mittauspalvelu meiltä! 

Täydellinen ikkunoiden myynti ja  
asennuspalvelu!

Korjausrakentaminen ja uudisrakentaminen

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17

Varastonsiivouspäivät 
Pe 21.8. - La 22.8.2015

Tule tekemään löytöjä!
Tänne kannattaa tulla kauempaakin!

Nyt paljon tuotteita
KIRPPUTORIHINTAAN!
Hinnat alk. 1€    ALE jopa -70%

nro 34 2015-lehti

Veden, tulen ja 
valon juhla

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu ja  koulutiensä aloittaneiden siunaami-
nen  seurakuntakodissa su 23.8. kello 12. Siunauttavak-
si tulevia lapsia pyydetään saapumaan seurakuntakodil-
le viimeistään kello 11.45  kulkueeseen järjestäytymistä 
varten. Kirkkokahvit ja mehut.

Kuorot: Vox Margarita ke 26.8. kello 18, kirkkokuoro to 
27.8. kello 18.

Lähetystyö: Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 24.8. 
kello 18.

Diakoniatyö vastaanotto torstaisin kello 9.15–11.00.

Kesäkahvila Kanttorilassa kirpputorin tilassa keskiviik-
koisin kello 12–14. Tarjolla kahvia, mehua, pullaa (va-
paaehtoinen kahvimaksu). Kaikenikäiset tervetuloa!

Lähimmäisten ilta ke 26.8. kello. 17 Liepeen väentu-
vassa.

Lapsiparkki seurakuntakodissa keskiviikkoisin kaksi 
kertaa kuukaudessa kello 14–16 ja joka perjantai kello 
9.30–12. Lapsiparkki on tarkoitettu 1–5 vuotiaille. Ko-
toa laitetaan välipala mukaan. Keskiviikkoisin parkkiin 
otetaan kerrallaan 15 lasta ja perjantain parkkiin 20 las-
ta. Ennakkoon ilmoittautuneita otetaan 10/15, ja loput 
viisi paikkaa jätetään akuutti tarvetta varten. Ilmoittautu-
miset kirkkoherranvirastoon p. (08) 882 3100. Keskivii-
kon lapsiparkki kokoontuu syyskuussa 2.9. ja 9.9. Per-
jantain lapsiparkki kokoontuu ensimmäisen kerran 21.8.

Perhekerhot: seurakuntakodin perhekerhot ke 26.8. ja 
to 20.8. ja 27.8. kello 10–13.

Korpisen perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 
10–13 kaksi kertaa kuukaudessa. Elokuun kokoontu-
miskerrat ovat 19.8 ja 26.8.

RIPPIKOULUUN ilmoittautuminen alkaa. Kaikille 
vuonna 2001 syntyneille oman seurakunnan jäsenille 
on tullut rippikoulun kutsukirje ja ilmoittautumislomake 
kotiin viimeistään viikolla 33. Jos et saa kirjettä viikon 
34 alkuun mennessä ja haluat osallistua rippikouluun, 
ole yhteydessä Väyrysen Markoon (040 752 4387 tai  
marko.vayrynen@evl.fi). Rippikoulu alkaa su 6.9. kello 
12.00 rippikoulun aloitusjumalanpalveluksella Pudasjär-
ven kirkossa, johon ovat tervetulleita rippikoululaisten li-
säksi vanhemmat, isovanhemmat ja kummit.

Isoskoulutus alkaa Hilturannassa 5.–6.9. Isoskoulutuk-
seen voivat ilmoittautua kaikki tänä vuonna rippikoulun 
käyneet nuoret. Ilmoittautumiset marko.vayrynen@evl.fi 
tai 040 752 4387/Marko ma 31.8. mennessä.

Siionin virsiseurat  pe 21.8. kello 18 Korpisen kyläta-
lolla.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 23.8. 
kello 17 (Jukka Jaakkola, Mikko Tuohimaa).

Kastettu: Jaakko Tuomas Johannes Törmänen, Elja 
Petteri Pelttari.

Haudattu: Lahja Margareta Särkelä  74 v.
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:
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.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/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 päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Rakkaamme

Lahja Margareta
SÄRKELÄ
o.s. Pönkkö
s. 26.3.1941 Taivalkoski
k. 2.8.2015 Pudasjärvi

Rakkaudella kaivaten
Lapset ja lastenlapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Enkeli hiljaa vierellä kulki,
tarttui käteen, silmät sulki,
syliinsä kietoi siivillään,
kuiskasi hiljaa - lähdetään.

Siunaus toimitettu 15.8.2015 läheisten läsnäollessa. Lämmin 
kiitos osanotosta. Kiitokset myös hautaustoimisto Räisäselle, 
pitopalvelu Marjatta Ekholmille, kotipalvelulle ja terveyskes-
kuksen vuodeosastolle.

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ P. 040 1951 732 

Viime viikkoina olen keskustellut eri ti-
lanteissa hillastuksesta. Kausi on jo jäänyt 
taakse ehkä korpimetsiä lukuun ottamat-
ta. Puheissa hilla on vaihtunut mustikkaan 
ja vadelmaan sekä kotipihan marjoihin. 
Olen jo oppinut, että karhujen liikkeistä 
varoittelu tietyillä seuduilla ennakoi lähes 
varmaa saalista marjastajalle, joka uhmaa 
tuota ”varoittelua” ja suuntaa kulkunsa 
”vaarallisille seuduille”.  

Tulevan sunnuntain tekstissä Jeesus 
puhuu satokauden saaliista. Hän puhuu 
hyvistä puista, jotka tuottavat herkullis-
ta satoa runsaasti ja vastaavasti huonois-
ta puista, joiden hedelmät ovat huonoja. 
Jeesus tarkoittaa tällä vertauksella ihmi-
sen puhetta ja sen kytkeytymistä sydä-
men tilaan. ”Mitä sydän on täynnä, sitä 
suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä 
varastosta esiin hyvää, paha ihminen pa-
huutensa varastosta pahaa”. 

Puhuminen on ihmisille välttämätön-
tä. Kun tapaamme tutun, on itsestään sel-
vää, että kyselemme kuulumisia ja toisen 
vointia. Joka päivä vaihdamme ajatuksia ja 

mielipiteitä toisten ihmisten kanssa. Ker-
romme läheisillemme päivän iloisista ta-
pahtumista ja jaamme puhumalla elämän 
onnelliset hetket. Ilojen ohella on tärke-
ää purkaa puhumalla surun murtamaa sy-
däntä. Puhuminen auttaa. Läheinen ih-
minen voi toimia surussa toisen rinnalla 
kulkijana, joka tukee heikkoa hädän het-
kellä. Ongelmista puhuminen on välttämä-
töntä myös avioparien kesken. 

Pahaa puhetta maailmaan mahtuu, 
mutta on paljon hyvääkin puhetta, hyvän 
puhumista toisesta. Tätä olen kuullut pal-
jon näinä viikkoina. Hyvän puhumisessa 
saisimme jokainen olla paljon ahkeram-
pia. Hyvä puhe kertoo Jeesuksen mukaan 
ihmisen sydämen tilasta. Tällainen ihmi-
nen tuo hyvyytensä varastoista esille hy-
vää. Hän on kuin tapaamani ihminen, joka 
tarjosi vieraalle hillamaistijaiset kerman 
kera. Hyvältä maistui ja tilanteesta jäi hyvä 
maku. Samoin hyvää toisista ihmisistä pu-
huvasta jää hyvä jälkimaku. 

Siunaus tarkoittaa Raamatun alkukie-
lestä suomennettuna hyvän puhumista tai 

hyvää puhetta. Miten kuvaava ilmaisu! Hy-
vää toisesta puhuva itse asiassa siunaa lä-
himmäistään. 

Meillä on liian usein taipumusta puhua 
pahaa toisista. Kateus on meissä ihmisissä 
ehtymätön luonnonvara, pahalta maistuva 
hedelmä. Tässä meillä on sydämen puu-
tarhahoidon paikka, sillä pahoja hedelmiä 
tuottavia oksia voi karsia. Pahan puhumi-
sen voi lopettaa ja sopia eripuraa herättä-
vistä asioista toisten kanssa. 

Huomaamme, ettemme selviä tässä-
kään asiassa ilman Jumalan armoa ja an-
teeksiantamusta. Jumalan armollinen puhe 
on meille välttämätöntä. Meillä jokaisella 
on oikeus tarttua kiinni tarjolla olevas-
ta Jumalan anteeksiantamuksen ja armon 
ilosanomasta. Se on Jumalan hyvää puhet-
ta meille – sinulle ja minulle. 

Pekka Asikainen
vs. kirkkoherra

Ahkeroikaamme hyvän puhumisessa

Seurakuntakeskus saa uuden vesikaton

Pudasjärven seurakunta-
keskuksessa on aloitettu ve-
sikaton uusiminen ja kun-
nostus. Varttikatteella on 
ikää noin 30 vuotta. Kunto-
tarkastuksessa oli havaittu 
vaurioita niin vanhan kuin 
laajennusosankin kirkkosa-
lin katossa. Kirkkovaltuus-
to päätti näin ollen toteuttaa 
kattoremontin tehtäväksi jo 
tämän vuoden puolella.

Työt urakoi Katman Oy, 
joka on urakoinut Pudas-
järvellä aikaisemmin useita 
rakennusten kattoja muun 

Kattoremonttityön alkamisen jälkeen urakoitsijoiden ja seurakunnan edustajien katselmuksessa mukana olivat urakoit-
sija Katman Oy:n vastaava työnjohtaja Seppo Kukkola, JT-Asbesti Oy:n projektipäällikkö Pentti Ojanen, työn suunnitteli-
ja ja valvoja Antti J. Karjalainen WSP Findand Oy:stä, talouspäällikkö Maire Puhakka, vs. kirkkoherra Pekka Asikainen ja 
seurakuntamestari Pentti Riekki.

muassa Päiväkodin katon ja 
tekee yhteistyötä muun mu-
assa Kontiotuotteen kanssa. 
Yrityksen vastaava työnjoh-
taja Seppo Kukkola kertoi, 
että rakennus- ja korjaus-
työ ei estä seurakuntakes-
kuksen päivittäistä käyttöä. 
Toki kulkujärjestelyjä voi-
daan joutua muuttamaan 
joissain työvaiheissa.

Katon korjaus- ja uu-
sintatyöt alkoivat elokuun 
alussa ja työt arvioidaan 
valmistuvan lokakuussa. 
Ensimmäiseksi rakennettiin 

katon yläpuolelle sääsuo-
ja, jonka urakoi Teline Ka-
taja Oy. Sen jälkeen vanha 
asbestia sisältävä mineriit-
tikatto purettiin oululaisen 
JT-Asbesti Oy urakoima-
na. Tilalle rakennetaan huo-
pakate, jota myös Kermi-
katteeksi kutsutaan. Työt 
sisältävät myös lämmön 
eristyksen tutkimisen ja tar-
vittaessa viat korjataan. Ra-
kennuksen matalan osan 
katto on uusittu noin 10 
vuotta sitten huopakatok-
si. Nekin tarkastetaan ja tar-

vittaessa korjataan, kertoi 
Kukkola.

Katon korjauksen ja uu-
simisen rakennuttajakon-
sulttina toimii Antti J. Karja-
lainen WSP Finland Oy:stä. 
Karjalainen toimii myös ra-
kennusurakan valvojana ja 
on tuttu toimija Pudasjär-
vellä seurakunnan ja muis-
sakin rakennusprojekteissa. 
Urakan kokonaiskustan-
nusarvio on 190 000 euroa.

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Kurenalan kyläyhdistys 
ry:n Toripäivät-/peräkärry-
kirppis -tapahtumia on ol-
lut pitkin kesää ja ne ovat 
keränneet uskollisen kävi-
jäkunnan. Torstaina 13.8. 
paikalle saapui 25 markki-
namyyjää ja väkeä kulki ta-
pahtumassa ainakin useam-
pi sata, kertoivat tori-isäntä 
ja -emäntä eli Hannu ja Kert-
tu Simu. Suopunkiyhtye lau-
loi ja soitti suosittuja yh-

teislauluja ja Pudasjärven 
Eläkeläiset ry:n aktiivit pais-
toivat lättyjä ja keittivät kah-
via.

Viime kesänä alkaneet 
Peräkärrykirppikset saivat 
hyvää palautetta jo viime 
vuonna, ja ohjelmassa oli tä-
näkin kesänä aikaisemmin 
neljä tapahtumaa, joita hie-
man koetteli viileät ja kosteat 
kelit. Viime torstain tapahtu-
massa saatiin auringonpais-

Suopunki-yhtye tahditti suosittua yhteislaulua.
Hilkka Liikanen oli ensimmäistä kertaa myyjänä Toripäiväs-
sä ja kertoi että tapahtuma on erittäin tervetullut torillemme.

Myynnissä oli myös kesän marja- ja sienisatoa.

Toripäivät tuovat eloa Kurenalle

Korennonkylässä Iinatti-
joen varrelta anastettiin 
Honda-merkkinen 2,3 hv 
perämoottori veneen pe-
rästä 4.-13.8. välillä. Moot-
tori on väriltään hopean 

Iinattijoen varrella varkaita
harmaa, ja merkki on kir-
joitettu mustin kirjaimin 
moottorikopan kylkeen. Jo-
ella oli nähty kyseisenä ai-
kana kolmen nuoren mie-
hen liikkuvan veneellä. 

Poliisi haluaisikin miesten 
henkilöllisyydet selville, 
jotta voidaan tutkia, liitty-
vätkö he tapaukseen.

Havainnoista voi ilmoit-
taa poliisille numeroon 

0295 416 641, tai interne-
tissä osoitteessa:  vihjeet.
oulu@poliisi.fi

 Kyselyt nrosta 0295 
464 328 Antti Hukari

Toriyleisöä oli runsaasti laulamassa ja osallistumassa muutenkin toritapahtumaan.

tetta, iloisia kasvoja ja kävi-
jät kehuivat miten mukava 
on käydä samalla tapaamas-
sa muita paikallisia.

Myös kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen ja kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen 
kävivät tutustumassa tapah-
tumaan ja olivat hyvillään 
nähdessään millaista toimin-
taa yhdistykset järjestävät. 
Toritapahtumat koostuvat 
pääasiassa suositusta perä-
kärrykirppiksestä, mauk-
kaista lätyistä ja rattoisasta 

yhteislaulusta. 
Seuraava tapahtuma on 

Kylä kokkaamaan lauantai-
na 22.8. Tapahtuman yhtey-
dessä olevan peräkärrykirp-
piksen vastaanotto alkaa 
kello 9. Sitä seuraava perä-
kärrykirppis on torstaina 3.9. 
ja tapahtumia saatetaan vie-
lä jatkaa, jos säät sallivat.

- Tapahtuma on todella 
tervetullut ja tuo eloa torille. 
Ruotsissa asuva siskoni oli 
hyvin mielissään tapahtu-
mista ja sanoi että Toripäivä 
oli vuoden ihanin päivä, kun 
sai tavata tuttavia ja laulaa 
yhdessä, kertoo ensimmäistä 
kertaa markkinamyyjänä ol-
lut Hilkka Liikanen.

Tori-isäntä ja -emäntä ha-
luavat siis sydämiensä poh-
jasta kiittää yhteistyökump-
paneita ja torin tunnelmasta 
nauttimaan tulleita ihmisiä! 
Kerttu Simu vinkkaa, että 
torille saa tulla myymään 
muulloinkin kympin päivä-
hinnalla ja muutenkin kai-
kenlaisia toimintatoiveita 
saa esittää. Yhteyttä voi ot-
taa Kerttu Simun numeroon 
040 7309 481.

Jenny Kärki

OSTETAAN MARJOJA 
Teboil Pudasjärvi.

Olavi Puurunen
Puh. 040 7205 038

Ma-pe 8-19, la-su 10-18

THINKO POSITIVO OY HAKEE 
SEURATYÖNTEKIJÖITÄ ETÄTYÖHÖN
Tarvitsemme seuratyöntekijöitä urheilujärjestöjen 
tiedotus- ja markkinointityöhön. Työ on päätoimista tai 
osa-aikaista etätyötä, hyvät ansiomahdollisuudet.

Lisätietoja: 
 Hannu Karjalainen, 0500 680 908  
 www.thinkopositivo.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry järjestävät 

mökkiläisten ja Pudasjärveltä 
muuttaneille 

tapaamisen/illan 
Jyrkkäkosken huvikeskuksella 

la 29.8. 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!

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:

YRITTÄJIEN 
AAMUKAHVIT 

Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä
pe 4.9. klo 7.30 

kaupungintalon kahviossa.
Mukana kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohtoa. 

Tervetuloa!

 www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven Yrittäjät ry
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 21.-22.8. ALKUVIIKKO MA 24.8.

Tiistaina 25.8.

100

159
pss

Rautaosastolta

149
pssBarilla

SPAGHETTI
1 kg

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg
2 pss/tal.

Vaasan
ISO PAAHDOT
500-525 g graham, 
monivilja, vehnä tai 
kaura

Tekstiiliosastolta

199
Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/ras, marinoitu

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

199
rss

100
pss

Atria
METSÄSTÄJÄN-
MAKKARA
palana

795
kg

Atria MAKSA-, LIHAMAKA-
RONI-, LIHAPERUNASOSE- 
tai SALAMIPERUNA-
SOSELAATIKKO
350-400 g

pkt

kg

Tekstiiliosastolta

kpl

349
 raj. erä

100

Oululainen
REILU VIIPALELEIVÄT
500-550 g
täysjyvä, vehnä tai
vehnälese

pss 179

President
LUUMU

kg

pkt
pss

Atria
XS TEXAS
PORSAAN 
GRILLIPIHVI
360 g

299

Oolannin
RANSKAN-
PERUNAT 500 g

100
rsspkt

199

Kivikylän palvarin
LIHAPYÖRYKÄT, 
JAUHELIHA-, JAU-
HEMAKSA- tai 
LINSTRÖMINPIHVIT
350-380 g

095

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-
PUSSI

Perjantaina 21.8.

995
kg pkt349

Lauantaina 22.8.
Kotimainen 
tuore RUODOTON
KIRJOLOHIFILEE
4 filettä/tal.

Valio
ARKIJUUSTO
750 g

Snellman
NAUDAN
JAUHELIHA
10% 400 g

299
rss Valio VOI 500 g

normaalisuolainen
2 pkt/tal. 179

pkt

100
kpl 895

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

kg
Pingviini
SYDÄN JÄÄTELÖTUUTIT
190 ml

GRILLI-
KYLKI
talon omalla 
mausteella 599

kg

kg
YLIKYPSÄKINKKU
palana tai siivuina 1090

HK
SINISET LENKIT
580-500 G 199

pkt

595
kgJAUHELIHA

sika-nauta
2 kg/tal.

KEITTOLIHAPÄIVÄ
Naudan
LUUTTOMAT 
KEITTOLIHA-
PALAT
HOX! makuluu kaupanpäälle 995

kg

199
rss

Saarioinen
PIZZAT
200 g

100
kpl 069

Fazer
RUISPUIKULAT
4 kpl/200 g

pss

Poutun
KINKKUMAKKARA-
TANKO 800 g

225
pssOululainen

PULLAVAPITKO
450 g, viipaloitu

795
Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

kg

Snellman
MAATIAISPOSSUN 
LIHASUIKALE
tai  PALAPAISTI 400 g

199,-
Mustang KAMIINA
teho 5 kw

PUUNHALKAISUKONE
6 tonnin
sis. jalustan ja ristihalkaisuterän

Metabo PAINEVESI-
AUTOMAATTI
hww3000/20s, RST pumppupesä

Metabo
JIIRILIUKUSIRKKELI

Markki taittuva
MATTOTELNE

NESTEKAASU
esim. 11 kg, metallipullon täyttö 

1950

199,-

199,-

239,-

125,-
Wurth TERASSIRUUVI
terassiruuvi ruskea 55 mm 250 kpl 

695 Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

Triumph
IMETYSLIIVIT
ALKAEN

1990

Naisten
FARKKU
kuminauhavyötärö

LOPUT

Kenkäosastolta

Leluosastolta
Lasten
PIKKU-
KUKKAROITA
erillaisia

2903990

Marinello
Naisten
PITKÄHIHAISIA
PUSEROITA

2490

Naisten
KUMINAUHA-
VYÖTÄRÖHOUSUT
musta M-XL,
ruskea XXL-3XL

SYYS-
UUTTA!

3150

Erilaisia
TUÖJALKINEITA

ALKAEN

ALKAEN



4 5nro 34PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti21.8.2015 21.8.2015nro 34

Leijonatoiminta mukavaa 
koko perheen yhdessäoloa

Klubimme, LC Pudasjärvi, saavutti ke-
väällä miehen iän. Nyt alkaa 51. toi-
mintavuosi Pudasjärven nuorten ja 
vanhusten hyväksi. Vuosien saatossa 
olemme keränneet erilaisilla tapahtu-
milla ja tempauksilla varoja, jotka ovat 
lahjoitettu useisiin eri kohteisiin. Vii-
meisimpänä teimme 14 000 euron lah-
joitukset juhlavuotemme kunniaksi. 
Näistä lisää toisaalla lehdessä.

Vuosittain lähetämme pudasjärve-
läisen nuoren Lionsien kansainväli-
seen nuorisovaihtoon, ja otamme myös 
vastavuoroisesti nuoren vierailemaan 
paikkakunnallamme. Jaamme joulu-
avustuksia vähävaraisille sekä muis-
tamme valmistuvia stipendein. Muis-

tamme myös sotiemme veteraaneja 
sekä kunnioitamme sankarivainajia. 
Suurimpana varojenkeruutapahtuma-
na on viimevuosina ollut Venetsia-
laiset, tänäkin vuonna tapahtuma on 
elokuun viimeisenä lauantaina 29.8. 
Jyrkkäkoskella. 

Tämä kaikki ei olisi mahdollista il-
man leijonien vapaaehtoistyötä. Luke-
mattomat ovat olleet vuosien saatossa 
ne talkootunnit, joilla klubin toimintaa 
on viety eteenpäin Pudasjärven par-
haaksi. Tänä päivänä lionsklubissa toi-
miminen voi parhaimmillaan olla, ei 
ainoastaan meidän miesten harrastus, 
vaan koko perheen mukavaa yhdessä-
oloa hyvän asian puolesta. 

Lions-työ on toki ensisijaisesti pai-
kallista toimintaa, mutta meitä leijonia 
on Suomessa yli 25 000 935:ssä klubis-
sa ja koko maailmassa lähes 1,4 mil-
joonaa 207:ssä maassa. Paikallinen – 
kansallinen – kansainvälinen, se on 
meidän Lions-järjestö. Tahdotko mu-
kaan?

Aki Niemitalo 
presidentti 
LC Pudasjärvi

Aki ja Katariina Niemitalo klubin 50-vuotisjuhlassa.

Venetsialaiset onnistuvat yhteistyön ansiosta
LC Pudasjärven kuudetta 
kertaa lauantaina 29.8. järjes-
tettävät Venetsialaiset ovat 
mukava syyskesän tapahtu-
ma. Viime vuonna Jyrkkä-
kosken huvikeskuksessa ta-
pahtumaan osallistui noin 
1400 ja tänä vuonna kävijöitä 
odotetaan 1500. Pudasjärven 
Urheilijat ovat erittäin tär-
keä yhteistyökumppani Ve-
netsialaisten järjestämisessä, 
kuten viitenä aikaisempana-
kin vuonna. 

Urheiluseura tarjoaa hu-
vikeskuksessa vierailijoil-
le hienot puitteet valaistuk-
sineen, koristeluineen sekä 
tarjottavineen.

Pudasjärven Urheilijoi-

den puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo toteaa, että seu-
ra on mukana tapahtuman 
järjestämisessä erittäin mie-
lellään, sillä yhteistyö leijo-
nien kanssa on pelannut oi-
kein hyvin.

-Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään 
ja saapumaan paikalle kau-
empaakin kokemaan Venet-
sialaisten tunnelman. Pudas-
järven Urheilijoiden ansiosta 
paikalle saadaan myös iso 
joukko järjestysmiehiä.

Jyrkkäkosken huvialu-
etta on tänäkin vuonna uu-
distettu. Sammelvuo kertoo, 
että tämän vuoden aikana on 
muun muassa Hikimajan ul-

lakon eristystä parannettu, 
hankittu diskoon uudet vah-
vistimet ja kioskiin jääkone.  
Myöskin rakennusten ja ym-
päristön siisteys on pidetty 
juhlakunnossa.

-Venetsialaisten tarjoilus-
sa ulkoesiintymislava toi-
mii ravintolana, jossa Niemi-
talon kokkitiimi valmistaa 
maukkaat ateriat. Tarjolla 
on pariloitua lohta ja nyh-
töpossua lisukkeiden kera. 
Ravintolassa on B-oikeudet. 
Kioskista saa kahvia, lim-
saa, ranskalaisia perunoita 
ja hampurilaisia sekä uuden 
jääkoneen valmistamia juo-
mia. Alueella on näiden li-
säksi vielä kolme baaria B–

VENETSIALAISIIN LIPPUJEN ENNAKKOMYYNTI:
 K-supermarket Pudasjärvi, 

Niemitalon Juustola ja Tuuritupa Lipun hinta 15 €

Arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Pääpalkintona 500€ 
matkalahjakortti!

Tervetuloa! Nyt taas Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!

oikeuksin. Yksi Hikimajassa, 
yksi pihalla ja yksi diskon 
yläkerrassa.  Juhlaan saapu-
vien kannattaa varata osto-
ja varten käteistä rahaa, sillä 
lippuluukulla ja juomapis-
teissä ei ole maksupäättei-
tä, muistuttaa Sammelvuo.  
Toki maksupäätepistekin 
löytyy, mutta käteinen raha 
takaa nopean ja joustavan 
palvelun.  

-Karaokea lauletaan Hiki-
majassa, jossa on myös pieni 
tanssitila ja baari. Eikä dis-
kon ystäviäkään ole unoh-
dettu. Kelohirsistä, pääosin 
maan alle rakennettu Revon-
tuli Disco hakee vertaistaan 

koko maassa. Siellä viihty-
misestä pitävät huolta asian-
sa osaavat DJ:t.

Riemuliiterissä viihdyt-
tää naisbändi, Seireenit, joi-
den laulu se hurmasi Odys-
seuksenkin.

Myöskin keskellä pihaa, 
Keitaassa, on viihdyttäjiä.

- Mielestäni kuuden vii-
me vuoden aikana tehty hu-
vikeskuksen mittava kun-
nostustyö on merkittävä 
pudasjärveläinen kulttuu-
riteko. Sateenkin sattuessa 
suojaisia tiloja on riittävästi. 
Kunnostettu huvikeskus ra-
kennuksineen ja ympäristöi-
neen tarjoaa mieltä lämmit-

tävää nostalgiaa myös niille, 
jotka ovat käyneet juhlimas-
sa täällä nuoruusvuosinaan.

Sammelvuo lupaa, että 
Jyrkkäkosken huvialue on 
upeassa värivalaistukses-
sa pimenevän illan kunni-
aksi ja kaikille löytyy taa-
tusti mieluisaa illanviettoa 
hyvän musiikin sekä ruu-
an parissa. Juhlaillan hämä-
rässä saadaan jälleen ihail-
la Venetsialaisten järjestäjien 
luovuutta aidon venetsia-
laistunnelman aikaansaami-
sessa, kun tulet palavat vet-
ten päällä ja komea kokko 
sytytetään illan hämärässä. 
HT

Jyrkkäkosken esiintymislava toimii lauantain Venetsialais-juhlassa ulkoravintolana, jossa 
Niemitalon kokkitiimi valmistaa pariloitua lohta ja nyhtöpossua lisukkeineen.

Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sammelvuo kertoo, että nyt Jyrkkäkos-
ken huvikeskukselta on hienot maisemanäkymät kanjonissa virtaavalle joelle ja koskelle. 
Venetsialaisten illalla sytytettävä kokko näkyy etualalla.

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella
la 29.8. klo 20-02Lions Club Pudasjärvi ryRuokaa, 

juomia, tanssia, 

kokko ym. 
ohjelmaa 
runsaasti!
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Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
JOKA PÄIVÄ

8.00-21.00
Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

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

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 7.9.2015 klo 17

Tervetuloa!

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä, p. (08) 826 0230, 
aki@niemitalonjuustola.fi

Palvelemme: 30.8. saakka joka päivä 9-20
31.8. alkaen: ma-to 9-17, pe-la 9-20, su 12-18

Niemitalo

Lounas sisältää salaatit, leivät, 
ruokajuomat ja lämpimän ruuan, 

jälkiruuaksi kahvin tai teen.

Tervetuloa 
tauonpaikkaan!

Lounas 7 €

www.tauonpaikka.fi

HUOM! Maukas 
kotiruokalounas
nyt arkipäivisin!

Ma-pe klo 9.00-15.00

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka

-KUKKAVÄLITYS

• Passikuvat, myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä myös:

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Palvelemme: MA-PE 9-17, LA 9-13

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
     (08) 823 350, 0400 399 830

Seireenit vastaavat tanssimusiikista
Jyrkkäkosken Venetsia-
laisten lavalle nousee lau-
antaina 29.8. viiden naisen 
kokoonpano Tanssiyhtye 
Seireenit. Yhtye on täyn-
nä energiaa, naurua, iloa 
ja ammattimaista menoa. 
Ohjelmistossa on sopivasti 
sekä tanssi- että bilemusaa.

Etelän tanssilavoilta on 
kantautunut kiitosta orkes-
terin monipuolisuudesta ja 
suosio näkyykin yhtyeen 
tiiviissä keikkakalenterissa. 
Poppoon uusimman Sing-
len ”Kuopiontie” 50-luku-

henkinen musiikkivideo 
löytyy Youtubesta.

Orkesteriin kuuluvat 
Jonna Ortju (solisti), Outi 
Jussila (koskettimet, lau-
lu), Kaisa Eskonniemi 
(rummut, laulu), Hanna 
Turunen (basso, laulu) 
ja Evelina Salonen (ki-
tara, laulu). Kari ”Karp-
pa” Koskinen vastaa 
yhtyeen soundeista.

Nuorten Venetsialaiset perjantaina
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa juhlitaan perjantai-
na 28.8. Revontuli Discossa 
nuorten kanssa venetsialai-
sia ja luvassa on taatusti yksi 
tämän kesän kovimpia ilto-
ja. Illan musiikista vastaa jo 
monelle Jyrkällä tutuksi tul-
lut DJ Julian Adams! Luvas-
sa on jälleen aivan uunituo-
retta musiikkia Suomesta 
ja maailmalta, unohtamat-
ta tietenkään tämän päivän 
kovimpia hittejä. Tarjolla 

Revontuli 
Discon musii-
kista vastaa-
van DJ Juli-
an Adamsin 
mukaan lu-
vassa on tä-
män päivän 
kovimpi-
en hittien li-
säksi myös 
uunituoret-
ta musiikkia 
Suomesta ja 
maailmalta.

on myöskin erilaisia kilpai-
luja, joista on mahdollisuus 
voittaa hienoja palkinto-
ja! Jyrkkäkosken Revontuli 
Discolle löytyy myös omat 
Facebook-sivut, joihin voi 
jo nyt käydä jättämässä bii-
sitoiveita. 

Nuorten Venetsialaista-
pahtuma alkaa kello 21 ja 
vauhdikkaat discomenot 
kestävät kello 21-02. Dis-
coillan järjestää Pudasjär-
ven Urheilijat. MK

Revontuli-discossa 
menoa aamuyölle saakka

Venetsialais-juhlassa Revontuli Discon Dj kopin valtaa 
DJ Julian Adams.

Venetsialaisissa Revontu-
li Discon Dj kopin valtaa DJ 
Julian Adams. Luvassa on 
kaikki kovimmat hitit 80- 
ja 90-luvulta. Eli nyt kaikki 
sankoin joukoin juhlimaan 
syyskesän juhlaa Revontu-
li Discoon. Paikasta löytyy 
myös omat Facebook-sivut, 

joihin voi jo nyt käydä jät-
tämässä biisitoiveita. Dis-
comenot alkavat kello 20 
ja kestävät yöhön kello 02 
asti. Discoillan järjestää 
LC Pudasjärvi. MK

Lasten Venetsialaiset 
perinteiseen tapaan

MLL Pudasjärven yhdistys 
järjestää perinteisesti Las-
ten Venetsialaiset lauantai-
na 29.8. kello 10 alkaen. Tänä 
vuonna tapahtuma on kolme 
tuntinen aikaisempien kaksi 
tuntisen keston sijaan. Oh-
jelmassa on perinteiseen ta-
paan mm. Kaarina Nevanpe-
rän ohjaaman pelleryhmän 
järjestämää askartelua sekä 
pienimuotoisia pelle-esityk-
siä, disco, poniajelua, kas-
vomaalausta ja ongintaa. 
Myytävänä on suolaista ja 
makeaa. HT

Nuorten pelleryhmä järjes-
tää viimevuotiseen tapaan 
askartelua ja luvassa on 
myös pelle-esityksiä.

6 Venetsialaiset  Veden, tulen ja valon juhla nro 34
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Leijonat Vuokatissa:
Elinvoimaa yhteistyöllä – saamme enemmän aikaiseksi

Suomen Lions-Liiton 62.vuo-
sikokous Vuokatin Katinkul-
lassa 12.-14.6. keräsi lähes 
1500 leijonaa, puolisoita ja 
leoja. Pudasjärveltä vuosiko-
koukseen osallistuivat Aki 
Niemitalo, Teuvo Perätalo 
ja Janne Moilanen puolisoi-

neen sekä Heimo Turunen. 
Pudasjärven naisklubista 

Hilimoista tehtiin lauantai-
na tapahtumaan linja-auto-
retki ja mukana oli 13 nais-
leijonaa. 

Tulevan kauden toimin-
tateemaksi hyväksyttiin 
”Tuo Nuorta itsenäisyyteen” 
säilyttäen toiminnassa myös 
kuluvan kauden teeman 
”Monta tapaa tehdä hyvää”. 

Tuomo Holopainen luo-

vutti Lions-Liiton pu-
heenjohtajuuden varapu-
heenjohtaja Jari Rytköselle 
Uuraisilta. Varapuheenjoh-
tajaksi tuli Heikki Hemmilä 
Ylivieskasta. L-piirin piirin 
piirikuvernööriksi nimet-
tiin Kauko Niemelä (puo-
liso Paula Huru) Sodanky-
lästä. Oheisohjelmina oli 
mm. Naapurivaaran huvi-
keskukseen tutustuminen. 
Ensi vuonna kokoonnutaan 

vuosikokoukseen Turussa, 
vuonna 2017 Joensuussa ja 
vuonna 2018 Oulussa. 

Sotkamon kunnan ter-
vehdyksessä Pudasjärveltä 
elinkeinoasiamiehen virasta 
Sotkamon kunnanjohtajak-
si siirtynyt Petri Kauppinen 
kertoi Vuokatin olevan Suo-
men suurin ympärivuotinen 
matkailukeskus ja Sotkamon 
matkailun ydin. Hyvinvoin-
tikäsite saa paikkakunnalla 
monella tavalla konkreetti-
sen sisällön, mainitsi Kaup-
pinen. 

Uudella puheenjohtajal-

la Jari Rytkösellä oli toimin-
tateemana ”Elinvoimaa yh-
teistyöllä – yhdessä saamme 
aikaan enemmän”. Hän toi-
voi puheessaan klubien kiin-
nittävän huomiota jäsentyen 
viihtyvyyteen ja että toimin-
taan otettaisiin mukaan lap-
set ja nuoret - muitakaan 
unohtamatta. 

-Pitäkää yllä positiivinen 
ilmapiiri, jossa tekeminen ja 
toiminta on hauskaa ja mie-
lekästä, hän vielä kehotti. 

Heimo Turunen
Pudasjärvellä elinkeino-
asiamiehenä toiminut Petri 
Kauppinen esitti Sotkamon 
kunnan tervehdyksen. 

Hilimat erottautui kokousyleisön keskellä edukseen sa-
mankaltaisessa asussaan.

LC Pudasjärven kokoukseen osallistujat kokoustauolla Aki Niemitalo, Kaisa Perätalo, Teuvo Perätalo, Janne Moilanen, 
Hely Forsberg-Moilanen ja Heimo Turunen. Katariina Niemitalo puuttuu kuvasta. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

079 099 149 199039

199
KPL

079
KPL

099
KPL 039

KPL

149
KPL

Venetsialaisiin Helpot Herkut Superista!

Kasaa oma salaattisi, 
oman makusi mukaan.
Baari sisältää 34 eri 

salaatin raaka-ainetta,
suolaisesta makeaan, 

josta voit kasata
juuri sinulle maistuvan 

salaatin.

Vitamiineja
Superin salaattibaarista

Herukkaa, vadelmaa, mansikkaa 
tulee joka päivä saatavuuden 

mukaan, päivän hintaan.

Säilö kesän maut 
talven varalle.

Meiltä 
nopeat ja edulliset 

ruoka-annokset 
salaatteineen 

mukaan tai syö 
vaikka paikan päällä!

Meiltä myös 
AGA 

Nestekaasut!

KAHVI-
PISTEESTÄMME:

- Munkki,
- Croissant,

- Karjalanpiirakka 
kahvit 1,00€
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LC Pudasjärven toimintaa
Venetsialaiset nousseet vuoden kohokohdaksi

LC Pudasjärven klubi on toi-
minut Pudasjärvellä vuodes-
ta 1965 lähtien. Tämän vuo-
den maaliskuussa voitiin 
juhlia klubin 50-vuotismerk-
kipäivää. Toimintakausi al-
kaa heinäkuussa ja päättyy 
kesäkuun lopussa. Toimin-
tansa aikana klubi on teh-
nyt monipuolista palvelu-, 
hyväntekeväisyys- ja autta-
mistyötä Pudasjärvellä. ”Me 
palvelemme” on ollut koko 
toiminnan ajan tunnuslau-
seena. 

Viime kaudella presi-
denttinä toimi Pentti Taipa-
le, puolisonaan Sanna Vai-
nio. Juhlavuonna onkin ollut 
monipuolista toimintaa ja 
muun muassa 50-vuotis juh-
la, talkootempauksia, osallis-
tumista piirin järjestämiin ti-
laisuuksiin ja koulutuksiin 
sekä klubivierailuja. Taipale 
luovutti puheenjohtajan nui-
jan elokuussa Koillis-Golfilla 
nuijanvaihtokokouksessa Aki 
Niemitalolle, puoliso Katarii-
na Niemitalo. 

Venetsialaisten järjestämi-
nen on ollut jo viitenä vuo-
tena elokuun lopulla klubin 
suurin voimainponnistus ja 
tämän vuoden Venetsialai-
siin Jyrkkäkoskelle uskotaan 
tulevan viime vuosien yleisö-
määrien perusteella jopa 1500 
osallistujaa. 

Klubikokoukset ovat ol-
leet joka kuukausi, paitsi hei-

Pentti Taipale (oik) luovutti elokuussa puheenjohtajan nui-
jan kuluvan toimintakauden presidentille Aki Niemitalolle. 

Venetsialaisissa poltettava kokko valmistui elokuun puoli-
välissä Jyrkkäkosken partaalle talkoovoimin. 

Arne Ritari kilven ryöstö on L-piirissä eräs klubien klubien tapa pitää yhteyttä keskenään. 
Maaliskuussa LC Pudasjärven 11 lionia tekivät onnistuneen kilven ryöstöretken LC Kuu-
samon klubiin, joka kokoontui Hotelli Kuusamon kabinetissa.  Kuluneen vuonna 10-vuo-
tisjuhlia viettänyt Pudasjärven Hilimat naisklubi kävi seuraavassa kuussa kolmen lionin 
joukolla vierailemassa LC Pudasjärven miesklubissa ja veivät kilven mukanaan. 

LC Pudasjärven 50-vuotisjuhlassa 21.3.2015 muistettiin lahjoituksin pudasjärveläisiä jär-
jestöjä: Omaishoitajat Ritva Peltola, Pudasjärven Urheilijat Seppo Sammelvuo ja Marko 
Koivula, FC Kurenpojat Toni Niemelä, Pudasjärven kaupungin nuorisotoimi Toni Parkki-
la ja Sonja Timonen, Pudasjärven Sotaveteraanit Paavo Pikkuaho ja Teuvo Törmänen, Pu-
dasjärven Sotainvalidit Veli Liehu, Väinö Saarikoski ja Antti Pesälä. 

Koillis-Golfilla pidetyn nuijanvaihtoillassa oli runsaasti lioneita puolisoineen mukana. Pudasjärven leijonaveljet esittämässä 50-vuotisjuhlassa lauluserenadia naisille. 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. leijonilla on perinteenä käydä laskemassa kuk-
kalaite sankarihaudalle. Tänä vuonna tilaisuuteen osallistuivat Olavi Paloniemi, Teuvo Pe-
rätalo, Antti Pesälä, Janne Moilanen ja Pentti Taipale ja kuvan ottanut Heimo Turunen. 

Venetsialaiskokko sytyte-
tään puoliltaöin. 

Venetsialaisiin on kuulunut perinteenä päivällä pidettävät 
Lasten Venetsialaiset, jotka järjestää MLL:n Pudasjärven 
yhdistys. Tapahtumassa on runsaasti erilaista ohjelmaa ja 
tarjoilua. Viime vuonna tapahtumaan osallistui satamäärin 
lapsia ja nuoria. Kuva ongintapaikalta, jossa ”varma saa-
lis”. Tänä vuonna Lasten Venetsialaiset alkavat lauantaina 
29.8. kello 10. 

Pudasjärven markkinoilla olivat leijonat kauppaamassa isännän viirejä ja mainostamas-
sa Venetsialaisia, joista otettiin tänä kesänä uusi painos. Viirejä on edelleen klubilla myy-
tävänä. 

LC Pudasjärvi klubin puolisoilla eli ladyilla on myös omaa 
toimintaa. Helmikuun lopulla he kävivät lahjoittamassa kei-
nutuoleja Päiväkodille. 

Seppo Kukka, Kalervo Koivu, Eero Ahonen, Seppo Sam-
melvuo, Teuvo Perätalo ja Risto Poropudas kokon tekotal-
kookahveilla. 

näkuussa. Kokoontumispaik-
kana on ollut tavallisimmin 
Jukolan pirtti, mutta on toki 
vierailtu muuallakin, muun 
muassa Arne Ritari kilven 
ryöstöretkellä Kuusamossa 
ja saunailta sähköyhtiö Caru-
nan tiloissa. 

Avustuksia on myönnetty 
klubin periaatteiden mukaan. 
50-vuotisjuhlassa maalis-
kuussa klubi jakoi avustuksia 
14 000 euron summalla. Klu-
bissa on tällä hetkellä 28 jä-
sentä. 

Heimo Turunen
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www.paroc.fi

ma–pe 8.00–18.00
la 9.00–14.00
su suljettu

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

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Puh.  020 752 8260

Tuotantotie 1, Pudasjärvi

Tuotteet 
suoraan varastosta

LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja  
   saunailtojen pitopaikaksi

JYRKKÄKOSKI 
CAMPING
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takka-
  tupineen  kokouksiin ja  
  illanviettoihin
- lämmin grillikota   
  varustein
- eläimiä

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

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt

• Koneurakointi
• Maa-aineskuljetukset

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

Teuvo Ojala  0400 388 557
Kari Ojala  0400 131 557

• LumityötAuttamista, mukavaa 
yhdessäoloa ja puuhailua

LC Pudasjärven järjestämis-
sä Venetsialaisissa tarvitaan 
paljon työvoimaa. Yksi aktii-
vitalkoolaisista on ollut Sep-
po Kukka, joka on vastan-
nut yhdessä Kalervo Koivun 
kanssa juhla-alueen valai-
susta sekä Venetsialaisko-
kon rakentamisesta.

- Ennen juhlaa veteen lai-
tetaan valolauttoja ja illan pi-
metessä alue valaistaan roi-
huilla ja puihin laitettavilla 
valaisimilla. Tämän kesäi-
sestä tapahtumasta on tu-
lossa jälleen mahtava, Kuk-
ka kertoo.

Seppo Kukka on ollut 
lionien toiminnassa vuo-
desta 1995, jolloin hänen 
leijonakumminsa Paavo 
Kuosmanen, joka myös kuu-
lui LC Pudasjärven perusta-
jajäseniin, kysyi jäseneksi.

- Paavo tuli kylään ja is-
tahti, että nyt olisi vähän asi-
aa. Hän kertoi, että oli puhu-
nut minua klubiin mukaan 
ja äänestyksellä minut oli 
päätetty valita mukaan. Toki 
leijonien toiminta oli ulkoa 
katsoen tuttua, mutta en 
osannut ajatella että Paavo 
oli puhunut minua toimin-
taan mukaan, Kukka muis-
telee.

Piakkoin jäsenyytensä 
alusta hänet valittiin klubin 
rahastonhoitajaksi ja sittem-
min sihteeriksi. 

- Sihteerikausi varsinkin 
tuli hyvään saumaan, sil-
lä siinä pääsi saman tien hy-
vin sisälle toimintaan. Kaik-
kiaan olen tykännyt meidän 
porukasta, tämä on muka-
vaa yhdessäoloa ja puuhai-
lua. Samalla saa auttaa ih-
misiä, mikä tuntuu hyvältä, 
Kukka toteaa.

Vuosina 2001-02 sekä 
2011-12 Kukka toimi klubin 
presidenttinäkin ja hänelle 
on myönnetty myös Melvin 
Jones –jäsenyys, joka on kor-
kein klubin jäsenelle myön-
nettävä tunnustus. Klubin 
50-vuotisjuhlassa myönne-
tyn jäsenyyden sai samalla 
myös Risto Hiltula, Kalervo 
Koivu sekä Teuvo Perätalo.

Klubin vuosittaisen pää-
tapahtuman Venetsialais-
ten järjestelytöiden lisäksi 
Kukka on toiminut klubin 
monissa tehtävissä. Varoja 
auttamistyöhön on kerätty 
muun muassa aurausviittoja 
pystyttämällä ja arpajaisin. 
Fyysiseen työhön on päästy 
käsiksi auttamalla ikäihmi-
siä ja veteraaneja pihansii-

Seppo Kukka huomioitiin 
LC Pudasjärven 50-v juhlas-
sa Melvin Jones jäsenyydel-
lä, jonka saivat samalla ker-
taa myös Teuvo Perätalo, 
Kalervo Koivu ja Risto Hil-
tula. 

Talkoo- ja auttamistyöstä esimerkkinä kuva, jossa Seppo 
Kukka osallistumassa lumenpudotustalkoisiin Riekin talon 
katolta. 

vouksessa sekä talonmaala-
uksessa. 

Uransa Seppo Kukka teki 
Veitsiluodon, eli fuusioiden 
myötä nykyisen Stora En-
son ostomiehenä. Alun perin 
työt alkoivat Pudasjärvellä, 
mutta myöhemmin työnku-
va oli liikkuvampaa sorttia: 
Muhoksella, Ylikiimingissä 
ja Puolangalla.

Harrastuspuolella myös 
metsät ja luonto ovat lähel-
lä miehen sydäntä. Metsäs-
tys ja urheilupuolelta hir-
venhiihto ja -juoksu ovat 
mieluisia lajeja. Myös Nor-
jan ja Lapin kalajoet ovat tul-
leet tutuksi 30 vuoden ka-
lastusharrastuksen myötä, 
ja talvella kalastuskauteen 
valmistaudutaan perhosi-
donnan parissa.

Jenny Kärki

Venetsialaisten 
liikenne ja pysäköinti

Kuljetusaikataulu
Lauantai 29.8.2015

Kurenalus; Oikopolku  

lähtö kello  
19.45  
20.15  
20.45  
21.15  
21.45  
22.15
23.45  
00.15  

Jyrkkäkoski; pääportti

lähtö kello

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

lähtö kello

24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Venetsialaisiin lauantaina 
30.8. järjestetään maksu-
ton nonstop –kuljetus Ne-
vakiven linja-autolla. Läh-
töpysäkki on Kurenalla 
Oikopolulla ja päätepysäk-
kinä on Jyrkkäkosken ylä-
portti. Kyyditykset alkavat 
kello 19.45. Myös matkan 
varrelta on linja-autopy-
säkeiltä mahdollista nous-
ta kyytiin. Jyrkkäkoskelta 
paluu nonstoppina, ja tilai-
suuden päättyessä tarpeen 
edellyttämällä tavalla. Vii-
meisen kuljetuksen arvel-
laan lähtevän takaisin kel-
lo 2.00.

Pysäköintipaikkana on 
huvialueen viereinen sora-
monttu. Asuntoautoilla on 
mahdollista pysäköidä hu-

vialueen läheisyydessä ole-
valle tenniskentälle.  Hu-
vialueen läheisyyteen 
yläportille voivat kulkea ai-
noastaan kuljetuksesta huo-
lehtiva linja-auto, taksit sekä 
viranomaiset.

Muistutamme myös, 
että tilaisuus on K18 ja ta-
pahtuma-alueelle ei saa 
tuoda omia alkoholijuomia.

LC Pudasjärvi

Tapaaminen mökkiläisille ja 
Pudasjärveltä muuttaneille

Pudasjärven kaupunki ja Pu-
dasjärven Yrittäjät ovat pitä-
neet säännöllistä yhteyttä 
muun muassa aamu- ja il-
takahvien merkeissä. Erään 
yhteisenä toimintamuoto-
na on parina viime vuon-
na kutsuttu Pudasjärveltä 
muuttaneita yhteen keskus-
telemaan ja kaupungin ja 

yrittäjien edustajat haluavat 
kuulla tarkalla korvalla va-
paa-ajan asukkaiden miet-
teitä nykyisistä ja tulevista 
yhteyksistä Pudasjärvelle. 
Venetsialaisten yhteydes-
sä olleet iltatapaamiset ovat 
olleet onnistuneita ja niin-
pä mökkiläisten ilta järjeste-
tään tänäkin vuonna ennen 

Viime vuoden Mökkiläisillan väkeä siirtymässä kaupungin tarjoamille leipäjuustokahveille.

Venetsialaisia Jyrkkäkosken 
huvikeskuksella. 

Iltaan toivotaan runsaas-
ti osallistujia. Paikalla ovat 
kaupungin ja yrittäjäyhdis-
tyksen edustajia ja kaikille 
tarjotaan leipäjuustokahvit. 

Iltaa on mahdollisuus jat-
kaa Venetsialaisten merkeis-
sä. HT
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

meiltä nyt puutAvArAt
lAnKut normaali ja mitallistetut
lAudAt
pAneelit sisä- ja ulkopaneelit
sAunAnlAudepuut
listAt hoX!

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI MATTOPESUT -15%Tarjous voimassa elokuun loppuun.

pasi ojala 0400 778 078

mönKijät, AgrigAAtit, 
perämoottorit yms.

jäLLEENmyyNTI

nunnA uunit, 
plAnnjA peltiKAtot, 

rännit, lumiesteet yms.

Aimo salmela 0500 588 275

KOdINKONEET
pAKAsteet, pyyKKiKoneet, 

KuivAusrummut, liedet, jääKAApit yms.
pertti heikkinen 0400 681 895

aUTON 
varaOsaT ja TarvIKKEET

040 189 7399

perheleipurit
neljän viljAn siivut 430 g

1,49
pss

donitsi 
8 kpl/385 g

2,99
pkt

pAKAste leipäjuusto 
500 g

10,00
2 kpl

poprilli
grillimAKKArA 400 g

1,39
pkt

KinKKu- jA 
lohiKiusAus 300 g

1,79
pkt

KAnAnpojAn 
nuggetit 200 g

1,59
rss

349,-

siirrettävä
ilmAstointilAite
jäähdytys, kuivaus ja 
kiertovirtaus

199,-
pAKAsteArKut

199,-

tAulu-tv led 
AlKAen

49,90

vAKuumipAKKAus-
Koneet
AlKAen

599,-

vAlmistAKKA
graniitti

79,-

rAsch 
Kompressori
2 hp, 
24 litran

199,-

työnnettävä
ruohonleiKKuri
priggs & stration

1490,-

AjettAvA
ruohonleiKKuri
12,5 hp
AlKAen

7990,-

hondA mönKijä 
trX 420 ee
sähkövaihteet, vinssi, 
pohjapanssari,
takuu 4 vuotta

7490,-

trApper 500
trAKtorimönKijä
ohjaustehostin, vinssi, 
erillisjousitus, takuu 2 vuotta

895,-

yKi
soutuveneet
AlKAen

89,-

mustAng
KAAsugrilli
2-poltintahoX! meiltä myös 

vakuumipussit

uutuus!

169-

petroolilämmitin

189,-

AurinKopAneelit
80 w

249,-

AurinKopAneelit
125 w

259,-

AurinKopAneelit
150 w

metAlliverKKo-
rullA
korkeus 1,5 metriä, 
pituus 30 metriä

49,-
rulla

299,-

vetävä jA 
Keräävä
ruohonleiKKuri

9480,-

trAKtori
4-veto, 
etukuormaajalla

Kesä Ale Ale Ale
tyttöjen
fArKut

29,60
neule

22,80
tyttöjen
joustohousut

19,50

poikien
verKKAhousut

20,00
28,50

poikien
fArKut

25,00
31,80

naisten finnwear
uimApuKu

37,50
neuletAKKi

29,00
38,70

nyt

miesten
collegehousut

19,90
piKeepAitA

8,90

miesten novita
pusero

16,50
miesten
skila
fleecetAKKi

35,90

miesten
verKKAhousut

29,95
miesten james
ruutupAitA

24,95

nAisten
syKsyn
tuniKAt
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
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(08) 311 7204, www.peseitte.fi
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rännit, lumiesteet yms.

Aimo salmela 0500 588 275
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KuivAusrummut, liedet, jääKAApit yms.
pertti heikkinen 0400 681 895
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neljän viljAn siivut 430 g

1,49
pss
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8 kpl/385 g

2,99
pkt

pAKAste leipäjuusto 
500 g

10,00
2 kpl
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1,39
pkt

KinKKu- jA 
lohiKiusAus 300 g

1,79
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KAnAnpojAn 
nuggetit 200 g

1,59
rss

349,-

siirrettävä
ilmAstointilAite
jäähdytys, kuivaus ja 
kiertovirtaus

199,-
pAKAsteArKut

199,-

tAulu-tv led 
AlKAen

49,90

vAKuumipAKKAus-
Koneet
AlKAen

599,-

vAlmistAKKA
graniitti

79,-

rAsch 
Kompressori
2 hp, 
24 litran

199,-

työnnettävä
ruohonleiKKuri
priggs & stration

1490,-

AjettAvA
ruohonleiKKuri
12,5 hp
AlKAen

7990,-

hondA mönKijä 
trX 420 ee
sähkövaihteet, vinssi, 
pohjapanssari,
takuu 4 vuotta

7490,-

trApper 500
trAKtorimönKijä
ohjaustehostin, vinssi, 
erillisjousitus, takuu 2 vuotta

895,-

yKi
soutuveneet
AlKAen

89,-

mustAng
KAAsugrilli
2-poltintahoX! meiltä myös 

vakuumipussit

uutuus!

169-

petroolilämmitin

189,-

AurinKopAneelit
80 w

249,-

AurinKopAneelit
125 w

259,-

AurinKopAneelit
150 w

metAlliverKKo-
rullA
korkeus 1,5 metriä, 
pituus 30 metriä

49,-
rulla

299,-

vetävä jA 
Keräävä
ruohonleiKKuri

9480,-

trAKtori
4-veto, 
etukuormaajalla

Kesä Ale Ale Ale
tyttöjen
fArKut

29,60
neule

22,80
tyttöjen
joustohousut

19,50

poikien
verKKAhousut

20,00
28,50
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fArKut

25,00
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naisten finnwear
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37,50
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29,00
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pusero

16,50
miesten
skila
fleecetAKKi

35,90

miesten
verKKAhousut

29,95
miesten james
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Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset

• Kaivinkonetyöt

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

kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

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

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

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

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Ota yhteyttä ja katsotaan, 
kuinka voimme olla avuksi 
projektissanne.

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

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

Jussilalle järjestöjen golf-kiertopalkinto

LC Pudasjärven järjestämä 
hyväntekeväisyysgolf pe-
lattiin avoimena kilpailu-
na sunnuntaina 16.8. Koillis-
Golfilla kesän parhaan sään 
vallitessa. Aurinko pais-
toi pilvettömältä taivaalta 
ja leppeä kesätuuli hyväili 
osallistujien kasvoja. Kilpai-
lun tuotto lahjoitetaan Koil-
lis-Golf ry:lle juniorigolf-toi-
mintaan. Kilpailu pelattiin 

Pisimmän driven vetäisi Matti Juurikka. Palkintoa luovutta-
massa LC Pudasjärven presidentti Aki Niemitalo. 

Lähimmäs lippua löi Tuu-
la Hietava ja pokka-
si myös naisten sarjan  
voittopalkinnon. 

Kilpailun voitti Pudasjärven 
Rotaryklubi, pelaajanaan 
Jari Jussila. 

nyt toista kertaa ja kierto-
palkinto majoittui toiseksi-
kin vuodeksi Rotarien ihail-
tavaksi. Tuloksiin laskettiin 
kunkin järjestön parhaan pe-
laajan tulos. 
1.Pudasjärven Rotariklubi, Jari Jus-
sila, 59 lyöntiä, tasoitus 7, nettotu-
los 52. 2. Sotkajärven Veto Tuula 
Hietava 73 (57). 3) LC Pudasjär-
vi Aki Niemitalo, 75 (59). 4. LC Pu-
dasjärvi Hilimat Maaret Ihme 84 

(64).
Avoin kilpailu:
Naiset: 1.Tuula Hietava 73 (57). 
2) Maaret Ihme 84 (64).
Miehet: 1. Jari Jussila 59 (52), 2. 
Aki Niemitalo 75 (59), 3. Mikko 
Hietava 73 (63), 4. Olavi Leinonen 
76 (63), 5. Matti Juurikka 68 (64), 6. 
Rauno Komulainen 104 (78).
Erikoiskilpailut: Lähimmäksi lip-
pua löi Tuula Hietava ja pisin drive 
–kisan voitti Matti Juurikka.

PALVELUA PAIKALLISESTA PANKISTA
Konttorimme palvelee sinua kassapalveluissa ma-pe klo 9-16.

Kassapalveluissa voit hoitaa nostot ja panot tililtä, 
laskujen maksamisen ja muut tilisiirrot sekä valuutanvaihdon. 

Pankkisalissa käytössäsi myös OP-mobiili–asiakaspäätteet.

Palvelemme ajanvarauksella päivittäis-, sijoitus-, 
rahoitus- ja yritysasioissa ma-pe klo 9-16 

sekä keskiviikkoisin klo 18 saakka. 
Varaa aika neuvotteluun osoitteesta op.fi tai 

numerosta 010 257 1901.

Lakipalvelut konttoristamme 
Kauppakirjat, lahjakirjat, kaupanvahvistukset, lainhuudot, 
testamentit, edunvalvontavaltuutukset, perunkirjoitukset, 

perinnönjaot, ositukset ja neuvontaa (ei riita- eikä rikosasioita).

Vakuutuspalvelut ovat saatavilla 
konttoristamme ma-pe klo 9-16.

Voit hoitaa pankkiasioitasi myös verkkoneuvotteluna 
palveluaikoinamme, varaa aikasi neuvotteluun 

op.fi:stä tai puhelimitse 010 257 1901.

Naisten golfpäivä
Sunnuntai oli myös naisten 
golfpäivä. Tarjolla oli opas-
tusta ja perehdyttämistä eri-
tyisesti naisille. Koillisgolfin 
Pekka Kinnunen ohjasi uu-
sia ja jo hieman pelanneita-
kin lajin saloihin. Pallo lensi 
ja iloinen nauru raikui Paju-
lan golf-kentällä. Tarjolla oli 
virvokkeita, pannaria ja lei-
päjuustoa hillon kera. JJ

Lipun hinta 15 €

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!

OSALLISTU 
VENETSIALAISTEN 

500 € 
MATKALAHJAKORTIN

 ARVONTAAN

OSTAMALLA PÄÄSYLIPUN 
VENETSIALAISIIN!

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

www.kaavinkivi.fi

Hautamuistomerkit nyt syksyn
asennuksiin.
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Lämmin ja ystävällinen vastaanotto 
nuorisovaihtomatkalla Liettuassa

Pääsin Lions Clubin nuori-
sovaihdon kautta 17 päiväk-
si Liettuaan 27.7.-13.8. Sain 
tutustua paikalliseen kult-
tuuriin sekä ihmisiin, sekä 
sain todella monta uutta ys-
tävää ympäri maapalloa. 

Ensimmäiset seitsemän 
päivää asuin isäntäperhees-
sä pienessä, noin 10 000 ih-
misen kaupungissa ni-
meltä Telšiai. Perheeseen 
kuului kaksi poikaa sekä 
vanhemmat. Lisäksi per-
heessä majoittui minun li-
säkseni toinenkin nuori, 
slovenialainen, jonka kans-
sa ystävystyin heti. Perheen 
vanhemmat eivät puhu-
neet englantia ollenkaan, jo-
ten kommunikointi heidän 
kanssaan toimi perheen poi-
kien välityksellä. Kielimuu-
rista huolimatta he ottivat 
meidät lämpimästi vastaan. 

Viikon aikana vierailim-
me eri kaupungeissa, sekä 
museoissa ja tutustuimme 
paikalliseen kulttuuriin per-

heen kanssa. Ystävystyim-
me heidän kanssaan ja tu-
lemme varmasti pitämään 
yhteyttä jatkossakin. Viikon 
kohokohta perheen kanssa 
oli ehdottomasti sunnuntain 
matka Liettuan pääkaupun-
kiin Vilnaan.

Sain erittäin positiivisen 
vaikutelman liettualaisista 
ihmisistä, sillä he olivat erit-
täin avoimia ja mukavia. He 
olivat myös erittäin kiinnos-
tuneita Suomesta ja suoma-
laisesta kulttuurista.

Ystäviä 14 eri maasta
Viikon jälkeen oli aika siir-
tyä Šiauliain kaupunkiin 
kansainväliselle leirille. Mei-
tä oli siellä yhteensä 17 nuor-
ta 14 eri maasta. Muutaman 
päivän kuluessa porukka oli 
muotoutunut jo erittäin tii-
viiksi.

Kymmenen leiripäivän 
aikana meillä oli paljon eri-
laista ohjelmaa. Mieleen-
painuvimmat hetket oli-

vat vierailu Ristikukkulalla, 
15 kilometrin kanoottiretki, 
sekä retki, jolloin menimme 
suolle kävelemään ja mutaa 
oli joka paikassa yli metrin.

Leirillä teimme myös yh-
den isomman projektin pie-
nissä ryhmissä. Projektin 
täytyi olla noin minuutin 
mittainen lyhytelokuva liit-
tyen vahvasti leirin teemaan 
“Life is…”. Projektia oli erit-
täin hauska tehdä ja viikon 
lopulla esittelimme projek-
timme kaikille. 

Leirillä meillä oli myös 
erilaisia workshopeja liit-
tyen tasa-arvoon sekä ih-
misoikeuksiin eri puolilla 
maailmaa. Keskustelimme 
aiheista ja mietimme keino-
ja, miten maailman asiat saa-
taisiin parannettua. Oli erit-

täin mielenkiintoista kuulla 
eri maiden ihmisten mielipi-
teitä asioista. 

Parasta leirillä oli kui-
tenkin se, kun sai tutustua 
eri ihmisiin eri maista. Oli 
hauskaa jutella kulttuurilli-
sista eroista ja samankaltai-
suuksista eri maiden välil-
lä. Olen erittäin kiitollinen 
kaikista uusista ystävistä ja 
tuttavista, joiden kanssa tu-
len varmasti jatkossakin ole-
maan yhteydessä. Leirin lo-
pulla oli erittäin hankalaa 
sanoa hyvästit kaikille uusil-
le tuttavuuksille. Sovimme-
kin, että emme sano hyvästi, 
vaan nähdään pian.

Kiitollinen mieli
Reissu oli kokonaisuudes-
saan mahtava ja mieleen-
painuva. Opin paljon asioita 
erilaisista ihmisistä ja kult-
tuureista. Olen onnellinen, 
että sain asua viikon oikeas-
sa liettualaisessa perheessä, 

sillä heidän kanssaan pää-
si mukaan päivittäisiin ru-
tiineihin, esimerkiksi liet-
tualaisen ruoanlaittoon ja 
tutustumaan kulttuuriin pa-
remmin kuin ilman perhet-
tä. Mieleen jäi enimmäkseen 
pelkästään positiivisia asioi-
ta sekä muistoja. 

Olen erittäin kiitollinen 
Pudasjärven lionsklubille 
siitä, että annoitte minulle 

tämän upean mahdollisuu-
den päästä kokemaan jo-
tain tämmöistä. Erityinen 
kiitos Esko Viitalalle, joka 
on neuvonut ja huolehtinut, 
että kaikki menee hyvin. On 
hyvä, että pudasjärveläisil-
le nuorille on suotu tämmöi-
nen mahdollisuus päästä tu-
tustumaan eri kulttuureihin.

Pinja Paukkeri 

Ristikukkula.

Pinja Paukkeri ja kolme muuta nuorta sekä isäntäperheemme poika Telsiain historian mu-
seossa. Kanoottiretkellä.

Koko leiriryhmä leirin avajaisiltana.

Koko leirin porukka kylmän sodan museon edustalla.

13nro 34 Venetsialaiset  Veden, tulen ja valon juhla
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Pudasjärvellä rakennetaan 
uutta ja uskotaan tulevaisuuteen

Sarakylän 26. Vattumarkkinat

Sarakylän Vattumarkkinat 
järjestettiin 15-16.8. 26. ker-
ran. Vatut eivät ehtineet 
kypsyä markkinoille myytä-
väksi. Viestejä kuultiin, että 
marjoja on tulossa ja hyvää 
vauhtia kypsymässä. Oli-
pa joku tuonut markkinoil-
le malliksi ja todisteeksi va-
delman varren, jossa oli jo 
kypsiä marjoja. Tapahtu-
man aikana oli ihanteelli-
nen aurinkoinen ja lämmin 
ilma, joka omalta osaltaan 
sai markkinaväen runsaas-
ti liikkeelle. Puheensorina 
täytti pihapiirin, markkina-
kojujen alueen ja koulun si-
sätilat. Markkinaväki tapa-
si tuttujaan niin läheltä kuin 
kaukaa. Jollekin  markkinat 
olivat jokavuotinen tapahtu-
ma, joku toinen oli satunnai-
nen kävijä. 

Lauantaina oli Metsätai-
tokilpailut, jossa viime vuo-
den kakkonen, pudasjär-
veläinen Kalevi Särkelä vei 
nyt voiton ja sai palkinnok-
si moottorisahan. Tulosta-
so oli korkea, kun voittajalla 
oli yli 100 pistettä ja muil-
lakin 20 osallistujalla hyvät 
pisteet. Kilpailijoita oli Pu-

dasjärven lisäksi Kiuruvesi-
Rovaniemi akselilta. Kisan 
järjestelyistä vastasi MHY 
Pudasjärvi, vastuuhenkilö-
nään Jari Tyni. 

Vuoden Sarakyläläisenä 
palkittiin 92-vuotias poro-
mies Eino Anttila, joka otti 
vastaan Toivo Kimingin ky-
läseuran puolesta luovutta-
man kunniakirjan. Anttila 
on niin hyvässä kunnossa, 
että osallistuu edelleen ak-
tiivisesti poronhoitotyöhön 
sekä marjastaa ahkeraan 
marja-aikana. Eino on myös 
tällä hetkellä kylän ainoa so-
taveteraani.

Mallia myös muille 
paikkakunnille
Markkinat avasi ensimmäi-
senä markkinapäivänä lau-
antaina kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. Hän kertoi 
pitäjässä olevan myönteinen 
kehittämisen ilmapiiri. Ra-
kennetaan uutta ja uskotaan 
tulevaisuuteen. 

-Paikkakunta kehittyy 
osiensa summana eli meidän 
täytyy kehittämistyössä ot-
taa huomioon koko alue – jo-
kaiset kylät. Kaupunki pyr-

kii tekemään oman osansa 
kehittämistyössä, josta esi-
merkkinä on muun muas-
sa kaupungin valitseminen 
viime vuonna Suomen ky-
lämyönteisimmäksi kun-
naksi. Kaupunki myöntää 
avustuksia alueen 20 kyläl-
le ja kyläyhdistykselle, muil-
le toimijoille sekä asukkaita 
kehittämis- ja toimintatuilla 
sekä aurausavustuksilla lä-
hes miljoonan euron edestä 
vuosittain. Rakenteilla oleva 
laajakaistaverkko varmistaa 
omalta osaltaan tulevaisuu-
den kehittämisedellytyk-
set niin asukkaille kuin ky-
liin asettuville yrityksillekin. 
Tällä tiellä on syytä jatkaa. 
Omalta osaltaan näytämme 
Pudasjärvellä mallia muille 
kunnille ja koko kansakun-
nalle siitä asenteesta, että 
eteenpäin mennään, vaikka 
vaikeata olisi, totesi Timo-
nen.

Sunnuntaina Vattumark-
kinat alkoi jumalanpalve-
luksella, jossa perinteises-
ti siunattiin myös kesän 
vattusato. Jumalanpalve-
luksen toimittanut seura-
kuntapastori Jaakko Sääski-
lahti toi saarnassaan esille 
sunnuntain aiheen ”Itsensä 
tutkimisen”, jossa Raama-

Sunnuntain päiväjuhlaan osallistui runsaasti väkeä.

Seurakuntapastori Jaakko Sääskilahti vaihtamassa ajatuk-
sia kirkkokahvien jälkeen sarakyläläisten Arto Nurmelan, 
Timo Hirvelän ja Vesa Sarajärven kanssa.

Sarakylän kyläseura oli hankkinut 50 keltaista markkina-
paitaa, joista kyläseuran talkoolaiset tunnisti helposti. 

Saara Kummala tikanheitto-
vuorossa. Tulos 25 ei ihan 
riittänyt palkintosijoille. 

tun teksteissä fariseusten ja 
Jeesuksen käsitykset olivat 
ristiriidassa. Jeesuksen ope-
tuksen mukaan ihmiset ei-
vät voi täyttää Jumalan la-
kia, vaan on turvauduttava 
armoon. Saarnassa tuli myös 
esille Matteuksen evanke-
liumin teksti; ”Joka itsen-
sä ylentää, se alennetaan ja 
joka itsensä alentaa, se ylen-
netään”. 

Kanttorina toimi Jaakko 
Jurmu, tekstin lukijana Iiva-
ri Jurmu ja huilumusiikkia 
esitti Marja-Leena Jurmu. 
Kirkkokahvit juotiin Saraky-
län koulun pihalla. 

Rauni Kummalan ideoima kasvinäyttely ja niiden tunnista-
minen oli suosittu käyntipiste koulun aulassa.

Vuoden sarakyläläisenä palkittiin poromies ja sotaveteraa-
ni Eino Anttila.
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Marjojen poiminnasta 
monta hyötyä
Ohjelma jatkui puoliltapäi-
vin ulkona markkina-alu-
eella, jossa yleisö kuunteli ja 
viihtyi esiintymislavan edes-
sä viime kesänä kyläläisten 
talkoilla rakentamille pöytä-
ryhmillä ja istuimilla. Mark-
kinapuhujaksi oli kutsuttu 
kansanedustaja Ulla Parviai-
nen Kuusamosta. 

-Vattu on villiruokaa, joka 
tarkoittaa luonnossa vapaasti 
kasvavaa ruokaa, kuten yrt-
tejä, sieniä ja marjoja. Marjat 
ovat syödyin villiruokamme, 
joita suomalaisista noin 59 
prosenttia ilmoittaa käyttä-
vänsä säännöllisesti ja lisäksi 
36 prosenttia syö niitä joskus.

Villiruoassa on paljon hy-
viä puolia; se voi olla ravinto-
arvoiltaan parempi kuin vil-
jelty vaihtoehto, on ilmaista, 
luonnosta saatavaa ruokaa. 
Lisäksi metsässä kulkeminen 
parantaa kuntoa ja antaa mie-
lenrauhaa. Marjojen poimin-
ta on kokonaisuus, jolla on 
tervehdyttävä ja hyvinvoin-
tia edistävä vaikutus. 

Villiruoka liittyy myös 
suomalaiseen perinteeseen, 
jossa on aina hyödynnet-
ty maamme luonnonanti-
mia. Täytyy muistaa, että yli 
oman tarpeen poimituista ja 
myydyistä metsämarjoista 
saatu tulo on verotonta. 

Eri yhteyksissä on todet-
tu Suomen tulevaisuuden 
menestystekijöiksi puhtaan 
luonnon ja ruuan. Suomalai-
sen ruuantuottajan kannal-
ta on positiivista, että hei-
dän osaamiseensa luotetaan. 
Pelkkä luottamus ei tuo kan-
nattavuutta. Suomalaiset 
ruuan tuottajat väsyvät huo-
noon kannattavuuteen ja 
yrittämistä hankaloittavaan 
byrokratiaan. Kotimainen 
elintarviketuotanto saa par-
haan tuen, kun ostoskärryyn 
ottaa kotimaisen tuotteen, to-
tesi Parviainen.

Hän myös kehotti yleisöä 
tuomaan oman panoksensa 
normitalkoissa, jossa kansa-
edustajat pyytävät esimerk-
kejä yhteiskunnan toimintoja 
hidastavista normeista.

Puheen päätyttyä Iivari 
Jurmu antoi kyläseuran puo-
lesta Parviaiselle muistoksi 
kirjan ”Sarkain ja savottain 
Sarakylä”.

Päiväjuhlan avasi kylä-
seuran kunniapuheenjoh-
taja Esko Piipponen, joka 
lausui ilonsa lapsien näkymi-
sestä kylän raitilla, ja erityi-
sen mieluista on nähdä äitejä 

kaksosten rattaiden kanssa, 
totesi Piipponen.

Kauko Kuukasjärvi on 
pakinoinut markkinoilla 
vuodesta 2006 lähtien, kun 
markkinoiden alusta saakka 
pakinoinut Aake Järvenpää 
siitä luopui. ”Sorsan metsäs-
tys” –pakina ja omakohtaiset 
kokemuksetkin saivat hymyn 
kuulijoiden huulille. (Pakina 
julkaistaan myöhemmin leh-
dessä). 

Sarakylän koululaisilla oli 
monipuolisia musiikkiesityk-
siä opettajien Elina Jylhän-
lehdon ja Marja-Leena Jur-
mun johdolla. 

Nuoret aktiivisesti 
mukana
Kyläaktiivi ja markkinoiden 
puuhahenkilö Kaisa Niva-
la piti Vattumarkkinoita hy-
vänä tapahtumana. Erityisen 
tyytyväinen hän oli siitä, että 
nuoret olivat tänä kesänä tul-
leet sankoin joukoin markki-
natalkoisiin, joka takaa mark-
kinaperinteen jatkumisen 
tulevaisuudessa. Kyläseu-
ran talkooväellä oli yhtenäi-
nen keltainen paita, joka oli 
saatu hankittua kylällä olevi-
en yritysten sponsoroimana. 
Paidat oli hankittu pudasjär-
veläiseltä Painopalvelu Puu-
ruselta, jolla myös oli oma 
esittelypiste markkinoilla. 
Arpajaisiin oli tehty talkoilla 
puutarhakalusto, jonka voit-
ti lauantain arpajaisissa Eero 
Kouva. Sunnuntain arpajais-
ten pääpalkinnon omalta ky-
lältä hankitun kahviastiaston 
voitti Vappu Eskelinen. Ni-

Sarakylän koulun oppilailla oli monipuolista laulu- ja soitto-ohjelmaa.

MTK Pudasjärven Cafe Heinämies on palvellut useana viime vuonna Vattumarkkinoilla.

Kansanedustaja Ulla Parviainen oli markkinavieraiden ta-
vattavissa myös Keskustan teltalla, jossa olivat palvelu-
vuorossa Mirja Luusua ja Jorma Kouva.

Metsätaitokilpailuun osallistui lau-
antaina 21 henkeä. Kilpailun järjesti Pu-
dasjärven Metsänhoitoyhdistys vastuu-
henkilönä toimi alueneuvoja Jari Tyni, 
apunaan Risto Hiltula. 

Tulokset:
1.Kalevi Särkelä 102 pistettä, 2. Pentti 
Oinas Kiuruvesi 98, 3. Simo Puhakka 97, 
4. Jukka Särkelä 95, 5. Jukka Sääskilahti 
Ranua 94, 6. Reijo Vuorinen 93, 7. Taito 
Säkkinen 93, 8. Kari Tuoriniemi Pyhäjärvi 
93, 9. Kari Jylhänlehto 90, 10. Arvo Kok-
konen Kiuruvesi 88, 11. Matti Turunen 

Pyhäntä 84, 12. Kalervo Koivu 84, 13. 
Rauno Hiltula 83, 14. Jorma Sääskilahti 
Rovaniemi 83. 15. Lasse Puhakka 79, 16. 
Hannu Sääskilahti 79, 17. Pasi Haataja 77, 
18. Alpo Laakko Siikalakeus 74, 19. Irja 
Säkkinen 73, 20. Lassi Heikkilä 72, 21. Esa 
Kelahaara 60. 

Sarakylän koulun  
tikanheiton tulokset:
Miehet: 1. Esko Piipponen 41, 2. Antti 
Holmström 37, 3. Timo Heikkilä 33.
Naiset: 1. Sisko Puhakka 33, 2. Sirpa Jur-
mu 31, 3. Saara Kummala 31. 

Koululaisten  
arpajaisvoittojen saajat: 
Miikka Kummala, Hilkka Piipponen, Pirk-
ko Hanhisuanto, Saara Kummala, Sisko 
Granlund, Lasse Puhakka, Airi Anttila, 
Esko Törmänen, Piia Särkelä, Juho Nis-
kasaari, Okko Vähäsöyrinki, Thelise Nur-
mela, Sylvi Sarajärvi, Sirkka Kortetjärvi ja 
Helena Kummala. 

vala korosti, että kaikki arpa-
jaispalkinnot ovat oman ky-
län tuotteita. Nivala on ollut 
toiminnassa ja vastuunkanta-
jana mukana niin kauan kuin 
Vattumarkkinoita on järjes-
tetty. Tämä on ollut hänelle 
kunniatehtävä, joka on tuo-
nut paljon sisältöä elämään, 
hän kertoi.

Kyläläisiltä  
monipuolista  
ohjelmaa ja palvelua
Kylän väki piti huolen, että 
markkinoilta ei tarvinnut läh-
teä kotiin tyhjin vatsoin. Kou-
lun tiloissa oli mahdollisuus 
ruokailla. Maa- ja kotitalous-
naisilla oli tarjolla kuivaliha-
velliä ja muuta ruokaa. Kylä-
seuralla oli omassa teltassaan 
myynnissä grillimakkaroi-
ta, markkina-alueen laidassa 
keitettiin nokipannukahvia 
ja paistettiin muurinpohjalet-
tuja sekä ensimmäistä kertaa 
kyläseuralla oli oma jäätelö-
koju, jossa etenkin sunnun-
tain lämpimänä päivänä 
kävi jäätelö hyvin kauppan-
sa. MTK Pudasjärven väel-
lä oli perinteinen Cafe Hei-

nämies -kahvioteltta, jossa 
oli jonoksi saakka kahvi- ja 
muurinpohjaletuista kiin-
nostuneita asiakkaita. 

Koulun oppilailla oli 
omat arpajaiset, jossa 
avustivat myös vanhem-
mat. Koululaisten hyväk-
si oli myös tikkakisa, jossa 
puuhamiehenä toimi Tais-
to Manninen. Tuhansuon 
metsästysseuran väki mui-
den paikallisten metsästys-
seurojen kanssa yhteistyös-
sä oli järjestänyt koulun 
luokkaan Metsästysaihei-
sen näyttelyn, jossa myös 
pyöri Pekka Leinosen pää-
asiallisesti kuvaama ja ko-
koama metsästysaiheinen 
kuva- ja videoesitys. Ky-
läläinen Rauni Kummala 
oli ideoinut koulun aulas-
sa olevan kasvien näytte-
lyn, jossa sai kokeilla kas-
vitietämystään ja osallistua 
myös arvontaan. Seinän ta-
kana luokkahuoneessa sai 
käydä varmistamassa kas-
vituntemuksensa ja katsoa 
oikean vastauksen, jos ei jo-
tain kasvin nimeä tietänyt. 

Heimo Turunen

Laakkonen juoksi 
SM-pronssia

Pudasjärven Urheilijoita Ka-
levan kisoissa heinä-elokuun 
vaihteessa Porissa edusti kol-
me urheilijaa: Milja Jylhän-
niska naisten moukarissa sekä 
Iida Haataja ja Mari Laakko-
nen naisten 5000 m ja 10000 m 
juoksuissa.

Perjantaina hieman kole-
assa ja sateisessa säässä juos-
tiin naisten 5000 metriä, jossa 
Laakkonen sijoittui seitsemän-
neksi ajalla 16.47 ja Haataja 
yhdenneksitoista juosten ajan 
18.01. Haataja oli juoksuun-
sa tyytyväinen, sillä hän teki 
uuden oman ennätyksensä. 
Laakkonen sen sijaan kertoi, 
että juoksu ei kulkenut, luul-
tavimmin johtuen hänen sel-
käjumistaan. Seuraavana päi-
vänä jumia yritettiin poistaa 
LPG-hoidolla ja hänen isänsä 
Sampon hieronnalla. 

Saman sään merkeissä 
lauantaina Jylhänniska heit-
ti naisten moukarikarsinnassa 
tuloksen 58,70 sijalle yksitois-
ta, joka oli hänelle pettymys. 
Harmillisesti hän tippui en-
simmäisenä finaalista. Hänen 
isänsä ja valmentajansa Pek-
ka Tolkkinen kertoi, että Mil-
ja oli sairastellut kaksi viik-
koa, mikä näkyi luonnollisesti 
tulostasossa. Hänen kesän en-
nätyksensä on 62,47.

Sunnuntaina Laakkonen 
ja Haataja juoksivat debyytti-
kymppinsä tuulisessa, mutta 
osittain aurinkoisessa säässä. 

Koko kisan ajan kärkikaksik-
ko meni omia menojaan, eikä 
siihen kannattanut lähteä mu-
kaan. Laakkonen veti viiden 
naisen letkaa viimeiselle kilo-
metrille asti, jolloin hän alkoi 
lisätä vauhtia ja juoksija ker-
rallaan tippui kyydistä. Hän 
sijoittui kolmanneksi ajal-
la 34.54,74 ja Haataja sijoit-
tui kolmanneksitoista, aika 
38.25,12.

Haataja juoksi maantie-
kymppeihin verraten oman 
ennätyksensä, mutta omien 
sanojensa mukaan ei silti ol-
lut tyytyväinen eikä kymppi 
mennyt kovin hyvin. Laakko-
nen sen sijaan oli erittäin tyy-
tyväinen.

-Hermotus toimi ja juoksu 
kulki selkäjumin hoidon an-
siosta. Kymppi tuntui muka-
valta ja pääsin oikein ”flow”-
tilaan. Nautin kisasta koko 
matkan. Jälkikäteen ajatellen 
tuntuu, että oli parempi, ett-
eivät kaikki paukut menneet 
viitoselle, Laakkonen kertoi.

Pudasjärven Urheilijat jär-
jestää SM-kisakahvituksen 
tiistaina 25.8. Nuorten kansal-
listen yu-kilpailujen jälkeen. 
Kahvitettavana on tässä ju-
tussa mainittujen lisäksi myös 
muita SM-kisoissa menesty-
neitä urheilijoita; Heikki Kuu-
rola, Lasse Moilanen, Timo 
Vähäkuopus, Kari Jylhänleh-
to, Heidi Ylilehto ja Aleksi 
Härkönen.  EH

Mari Laakkonen, Alisa Vainio ja Johanna Peiponen juoksi-
vat itsensä naisten 10000 m kärkikolmikkoon.

Kirjasto siirtyy talviauki-
oloon syyskuun alusta, ja 
syyskuun lopulla palataan 
myös lauantain aukioloihin. 
Myös kirjastoauto Ison Kar-
hun tarkistetut reittiaika-
taulut astuvat voimaan 1.9. 
Pääkirjasto on syyskauden 
avoinna maanantaina, tiistai-
na ja torstaina 10 – 19 ja kes-
kiviikkona sekä perjantai-
na 10-16.  Lisäksi pääkirjasto 
on viikoilla 39 – 49 eli syys-
kuun lopulta itsenäisyyspäi-
vään avoinna myös lauantai-
sin 10-15, jolloin kirjastossa 
kokoontuu myös kaiken ikäi-
siä yhdistävä maksuton Ter-
hokerho 10-12. Se on Suomen 
kulttuurirahaston rahoitta-
maa Koko Suomi leikkii –toi-
mintaa, jonka toteuttavat val-
takunnallisesti MLL ja SPR. 

Lauantaisin taas 
kirjastoon ja Terhokerhoon

Pudasjärvellä toiminnasta 
vastaa MLL:n Pudasjärven 
yhdistys. 

Pudasjärven kansain-
välisyyskasvatus on kut-
suttuna esillä Helsingis-
sä Kuntamarkkinoilla 9.-10. 
syyskuuta, jolloin monikult-
tuurisen kirjastoauton toi-
mintaa esitellään posteril-
la Panosta hyvinvointiin, se 
kannattaa! –seminaarissa. 

Suomalaisen kirjallisuu-
den eli Aleksin Kiven päi-
vänä 10.10. kirjastossa viih-
dyttää Posion Eläkeliiton 
ilmaisuryhmä Hymyhuulet, 
joka sekä esiintyy että yhteis-
laulattaa väkeä. 

Tulevana maanantaina 
24.8. kirjastossa on maksuton 
3D-info, jossa kokeilla kolmi-
ulotteista tulostamista. e-lk
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä 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
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

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

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30
su 16.00-21.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

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

 

§ 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
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KIRPPUTORI

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, 
puh. 040 508 1854

Saaran putiikki 
+ kirppis

Laadukkaiden vanhojen  
tavaroiden osto- ja myynti.

Kirppis,  
tuoretta kahvia 

ja pullaa.

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, 
p. 044 337 7833, aki@tauonpaikka.fi

Lounas arkisin klo 10-14.
Meiltä myös pizzat, burgerit ja kebabit.

Tervetuloa! Perjantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-pe 

10.00-14.00

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  lymfaterapia

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Teemme kotikäyntejä Kurenalla.

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA
PUHETERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518

fysioterapeutit Riitta Tiainen ja 
Jarno Saari, toimintaterapeutit 
Heidi Perkiö ja Katja Kuusento
puheterapeutti Pirjo Seppänen

Tiloihimme esteetön kulku

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.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

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteyden-
ottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

Pudasjärvi, Puistotie 2.  Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

OMPELUPALVELUT, TEKSTIILIT

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

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

Ritva Siuruainen
040 190 4344

Yli-Livo, 
Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

TAKSI

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

www.sahkokivela.fi

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

Syötteellä kulmavuodesohva 
2+2 istuttava, sisältää kulma-
pöydän, hyvä, väri farkkusini-
nen, 250 €. P. 045 311 2610.

2 kpl  17x14 lämpölasi-ikkuna. 
Ollut käytössä n. 8,5 vuotta. P. 
040 528 1906.

Viininpunainen, ehjä TV-tuoli. 
Miellyttävä istua, pyörii ja kei-
nuu. 10 €. P. 041 544 3844.

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
pit. 475, ikä 1 v, 595 € ja 4-tah-
tiperämoottori Sea King, ikä 1 
v, 350 €. Yhdessä tai erikseen. 
Kuljetus tarvittaessa. P. 044 
080 0281.

SEKALAISTA
Pudonnut keskustan alueelle 
Samsung Galaxy s5 älypuhe-
lin, jossa musta suojakotelo. P. 
0400 159 772.

OSTETAAN

Traktorin perään kauha tai ta-
likko, josta voi tehdä sen. P. 
040 504 5311.

Pöytä ja 4 tuolia parvekkeella 
käytettäväksi sekä CD-levyille 
sopivat stereot. P. 040 513 
4696.

Ostetaan hillaa ja puhdistettua 
mustikkaa yksityiskäyttöön, 
molempia 5-40 kg. P. 044 080 
0281.

HENKILÖKOHTAISTA

Haen itselle tosi ystävää. Ul-
konäkö ei ole tärkeä. Olen luo-
tettava, uskollinen ja rehellinen. 
Asun yksin kaksiossa. Saat olla 
maaseudulta tai kaupungista. 
P. 040 513 4696.

Rivitalossa 2 h+kk+sauna 47,5 
m2 Puistotiellä, p. 040 501 
4127.

Tämän kesän isoja tuore hei-
näpaaleja, sijainti 10 km kes-
kustasta, p. 040 582 5044 tai 
040 707 5155.

Akkukäyttöinen sähköpyörä, 
Uutuus Pyrkijä E-480 3. Lit-
hium 36 V 10 Ah akku, 1 lataus 
riittää 80 km:n ajoon. Iso kulje-
tuskori. P. 08 822 830

ILMOITA ILMAISEKSI!

Asunto 2h+kk+s+ph aivan kes-
kustassa rivitalossa, vapautuu 
1.9.2015. P. 0400 294 640.

Tuoretta muikkua   
KOKO KESÄN AJAN 

perjantaina klo 8-10
Pudasjärven torilla 
7 €/kg, 15 €/3 kg

veloitamme. Teksti on toimitettava
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

RAKENNAN JA REMONTOIN
omakotitalot, kesämökit ja huoneistot

ammattitaidolla myös piharakennusten tekoa.
    Kotitalousvähennys mahdollista.

SOITA ja kysy tarjousta p. 0400 215780 

    RT-Remontit Oy

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi  jo torstai iltana
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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

Muotokuvia - Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely 12.7.-30.8. ma-ke klo 15-20, la-
su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 Jyrkkäkoski Campingin piha, kävellään, juostaan, hol-
kätään yhdessä. 
Jalkapallon F9-tyttöjen JLM-turnaus la 22.8. klo 10 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Kylä kokkaamaan! la 22.8. klo 12-15,  Pudasjärven tori.
Peräkärrykirppis la 22.8. klo 11-14 Pudasjärven tori, Puistotie 2.
Jalkapallon F9-tyttöjen JLM-turnaus la 22.8. klo 10 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
FC Kurenpojat - FC PaKa su 23.8. klo 15, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Pudasjärven pruasniekka su 23.8. klo 10-13. Ortodoksinen liturgia Palvelukeskuk-
sessa ja vedenpyhitys Iijoella Rajamaan rannassa. Näyttelyssä karjalaista kirjallisuutta, 
mm. uusi vienankielinen Kalevala. Vanhusten Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Cooperin testi ma 24.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Tulosta esine - 3D-info ma 24.8. klo 16-19. Tulostusmateriaali myrkytöntä biohajoa-
vaa muovia. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Nuorten Venetsialaiset pe 28.8. klo 21 Jyrkkäkosken huvikeskus, Jyrkkäkoskentie.
Mökkiläisilta la 29.8. klo18 Jyrkkäkosken huvikeskus, Jyrkkäkoskentie.
Venetsialaiset la 29.8. klo 20 Jyrkkäkosken huvikeskus, Jyrkkäkoskentie.
Puhosjärven Haukikarkelot la 29.8. klo 10-18.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 23.8.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Pudasjärven hammas- 
hoitolan tiedote alle koulu-
ikäisten vanhemmille

oulunkaari.com

2-, 4-, ja 6-vuotiaille lapsille ei lähetetä aikaa 
suun ja hampaiden tarkastukseen syyskuusta 
2015 alkaen. Vanhemmat voivat varata tarkas-
tusajan hammashoitolasta lapsen täyttäessä 2, 
4 ja 6 vuotta.
Puhelinnumero on 08 5875 6656.

Koskenhovilla 
su 23.8.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!

Kouvan Karhulasssa
la 22.8. klo 20.30-00.30.

Karaoketanssit

Järj. Kouvan kalastuskuntaLiput 10 €.

Musiikista vastaa Pepen karaoke.

Kävelyvaellus

Lähtö klo 17 Puikkarin pihalta.
Syötteellä lähtö klo 18 Syötteen kierros reitin ja 

Hotelli Isosyötteelle menevän tien risteys.
Omia juomia ja eväitä mukaan. Lauttalammen laavulla 

tarjotaan nuotiopannukahvit ja grillimakkarat. 
Vaelluskengät tai kumikengät varmuuden vuoksi.

Yhteiskuljetusta varten ilmoittautumiset:
Tarmo Kokko 040 595 4107 (miel.tekstiviesti tai soitto ilt)

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi
PuU Kuntourheilujaosto

Syötteen kierros kävelyvaellus
pe 28.8. noin 10 km. 

hAvUKka-AhON
AjAttELIjA

Taivalkosken Näyttämö esittää

Veikko Huovinen
Ohjaus Hanna-Leena Metsävainio
Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2, 93400 Taivalkoski

Näytelmän oikeuksia valvoo 
Suomen näytelmäkirjailija-
liitto. Kuva Jussi Valtakari

Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

5 € alle 12-vuotiaat
Liput 12 € /

Maksuksi käy myös 
Tyky ja Smartum 
setelit.

Tule-Näe-Koe
näytelmä iltavalaistuksessa!
Pe 28.8.2015 klo 20.00

Kesän
viimeinen

esitys!

Muistikahviokiertue
pysähtyy Pudasjärvellä

Tarjoamme hyvät kahvit. Tervetuloa!

Torstaina 27.8.
Sarakylä klo 9-11. Sarakylän koulu,  
Sarakyläntie 5426
Keskusta klo 13-15, S-market Pudasjärvi, 
Kauppatie 8

Tule porisemaan muistiin liittyvistä
mieltä askarruttavista asioista.

(Nuorittantie 76)
pe 21.8. klo 18.45

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

Taivalkoskella Atimakievarin torialueella
pe 28.8.2015 klo 13.00 – 18.00
la 29.8.2015 klo    9.00 – 14.00

Järj. TaKu

ELOMARKKINA-
BINGO

Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa! 

su 23.8. klo 11
su 30.8. klo 11

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PUDASJÄRVEN  PRUASNIEKKA 
KURENALLA

Aika: sunnuntai 23.8.2015 klo 10.00 alkaen
Paikka: Vanhusten Palvelukeskus, Kauppatie 25

Oulun ortodoksinen seurakunta 
                              Pohjois-Viena-seura

OHJELMA:
klo 10.00   Liturgia Vanhusten Palvelukeskuksessa 
 Vedenpyhitys Iijoella Rajamaan rannassa,  
 kirkkoherra Marko Patronen, 
 pappi Tuukka Rantanen ja 
 kanttorit Juhani Matsi ja Helena Matsi

klo 11.45  Pruasniekkajuhla 
Vanhusten palvelukeskuksessa  
                        Ruokapöydän siunaus ja ruokailu 
 Avaussanat, kirkkoherra Marko Patronen
 Karjalaisia ja suomalaisia yhteislauluja
 Vienankarjalainen äitimme Olga, 
 kertojana Pentti Uusi-Illikainen
 Arpajaiset
 Päätössanat ja loppulaulu, 
     kirkkoherra Marko Patronen

Näytteillä on kirjallisuutta, mm. vienankielinen Kalevala

TERVETULOA!

Metsästäjä-
tutkinto

to 27.8.2015 klo 17
kansalaisopistolla Lukiontie 4.

Ala-Livon 
Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS

su 30.8.2015 klo 12 Eila Veteläisellä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Lopuksi hirviasiat.
Sihteeri

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

Porinatuokio alkaa 
tiistaina 8.9.2015 palvelukeskuksessa kello 14.30 ja 

jatkuu aina parittomalla viikolla.

Vesijumppa alkaa 
tiistaina 1.9.2015 Puikkarissa kello 10.15 – 11.00 ja 

jatkuu aina parillisella viikolla. 
Leikkaa talteen.    Tervetuloa!#

VIRIKEPÄIVÄ 
Aittojärvi, Aittojärven koulu

ke 26.8. klo 11.00.
Aiheena: Geo-kätkeily. 

Tervetuloa!          Livokas ry

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Leader - ihmisten kokoisille ideoille
Oulun Seudun Leaderin Leader-neuvoja tavattavissa 
Pudasjärven kaupungintalolla, kokoustila Otsossa 
24.8.2015 klo 9.00 alkaen
Neuvoja vastailee yleishyödyllisiä hanke-ideoita koskeviin kysymyk-
siin, neuvoo valmisteilla olevien hankkeiden hakijoita ja opastaa 
Hyrrän käytössä.

Aikavarausta varten soita 040 845 5618/ Ilkka Kemppainen

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

KANSALAISOPISTON  
OPINTO-OPAS 2015-2016 julkaistaan 

syyskuun alkupuolella verkossa.  Painettu 
ohjelma jaetaan joka talouteen.

Lukuvuoden 2015-2016 normaali ope-
tus alkaa pääsääntöisesti viikolla 39 eli ma 
21.9.2015 alkaen.
Taiteen perusopetus ja joitakin yksittäisiä 
kursseja käynnistyy jo 14.9.2015 alkavalla vii-
kolla. Tätä aikaisemmin alkavasta toiminnasta 
tiedotetaan tässä ilmoituksessa.
Avoimen yliopiston opintoja on alkamassa jo 
syyskuun alussa, mutta kaikki löytyvät tallen-
teina myöhemmin opintoihin ilmoittautuneille 
opiskelijoille asianomaisten yliopistojen verk-
kosivuilta. Tarkemmat tiedot ja ohjelmat ovat 
ao. yliopistojen sivuilla nähtävänä. Opintojen 
aloitus on suunniteltu joustavasti ja mukaan 
pääsee, vaikka opinnot olisivat alkaneet.

Netissä voi ilmoittautua ennakkoon viimeistään 
14.9.2015 lähtien. Ennakkoilmoittautuminen kos-
kee vain niitä kursseja, joille vaaditaan erikseen 
ennakkoon ilmoittautumista.

MUSIIKKIIN ILMOITTAUTU-
MINEN SYKSYLLÄ 2015
Musiikinopetuksen osalta tiedustelut 
Reijo Kossi, puh. 0400 646 132.
• Kansalaisopiston tiloissa pidettäviin eri 

PIANORYHMIIN ilmoittautuminen ma 
14.9.2015 klo 16-18 kansalaisopiston 
1-rakennuksessa Neuvokissa. 

 Piano-opetus alkaa viikolla 39. 
• Kurenalan koululla pidettäviin piano-

ryhmiin ilmoittautuminen Kurenalan 
koululla ma 14.9.2015 klo 14-15/Lasse 
Aaltonen. Piano 1/ Aaltonen kokoontuu 
tiistaisin klo 14.00-15.30 ja Piano 2/ Ollila 
kokoontuu tiistaisin klo 18.15-19.30 alkaen 
22.9.2015.

• Lakarin koululla pidettävään pianoryh-
mään ilmoittautuminen ti 15.9.2015 klo 
14 - 15 Lakarin koululla Kemppaisen 
luokassa.  Piano D/ Kossi kokoontuu tiistai-
sin klo 14-15 alkaen 22.9.2015. 

• Vapaita paikkoja piano-opetukseen ja eri soi-
tinryhmiin voi kysellä myöhemmin lukuvuo-
den aikana suoraan musiikinopettajilta.

• Musiikin taiteen perusopetus alkaa 
viikolla 38, ma 14.9.2015 alkaen henki-
lökohtaisesti sovittuina soittoaikoina. 
Oppilaat on valittu pääsykokeilla. 

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS 
2015–2016
Pudasjärven kansalaisopisto toimii yhtenä yhteis-
työoppilaitoksena ja sen kautta on mahdollisuus 
suorittaa alla mainittuja opintokokonaisuuksia tai 
niistä valita yksittäisiä opintojaksoja. Erilliset opin-
tojaksot ja kieli- yms. kurssit toteutetaan, mikäli 
niihin ilmoittautuu riittävä määrä opiskelijoita. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella oman kiin-
nostuksen ja tarpeen mukaan
•  oppiaineiden opintokokonaisuuksia (perus-

opinnot, aineopinnot)
•  monitieteisiä opintokokonaisuuksia
•  yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja
•  kieli- ja viestintäopintoja.
Talvi- ja kesäkautiseen avoimeen yliopisto-ope-
tukseen voi hakeutua kuka tahansa pohjakoulu-
tuksesta riippumatta. Opiskelija voi ilmoittautua 
suorittamaan joko opintokokonaisuutta tai yksit-
täisiä opintojaksoja. Eri aineiden opintokokonai-
suudet (25–35 op) ovat joustavia monimuoto- ja 
verkko-opintoja ja niitä voi suorittaa sekä lä-
hiopintoina että etä-/verkko-opintoina yhteistyö-
oppilaitosten kanssa.
Opinnot alkavat aikaisemmin kuin normaali kan-
salaisopiston lukuvuosi käynnistyy. Mukaan pääsee 
ilmoittautumisajan päättymisen ja opintojen alka-
misen jälkeen yliopiston sallimin ehdoin. Ilmoit-
tautumisen jälkeen opiskelija saa tunnukset avoi-
men yliopiston verkkoon, jossa voi tehdä tehtäviä 
ja kuunnella luentoja itsenäisesti omalla ajalla.
Perus- ja aineopinnot alkavat syyskuun alkupuo-
lella ja päättyvät seuraavana keväänä tai syksynä. 
Perusopintojen hinnat ovat 400-450 euroa, maksu 
kahdessa erässä, yksittäisen opintojakson hinta n. 
80-100 euroa. Aineopintojen maksu laskutetaan 
kolmessa erässä.
Kieliopinnot ja muut lyhyet opintojaksot toteute-
taan yleensä lähiopintoina tai niihin perustetaan 
tarpeen mukaan opintopiiri. Jotkut erillisistä opin-
tojaksoista voidaan toteuttaa verkkomuotoisesti 

ilman lähiluentoja acp- ja optima- tai moodle-
oppimisympäristössä. 
Verkko-opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottu-
ja ja luentoja voi kuunnella omalla kotikoneella, 
mikä edellyttää ilmoittautumista ensin kansalais-
opistolle ja sitten yliopistolle sekä myös osallis-
tumismaksujen maksamista. Esim. Oulun yliopis-
ton avoimeen yliopistoon päästäkseen jokaisen 
opiskelijan on ilmoittauduttava ILPA-järjestelmän 
kautta saadakseen opinto-oikeuden ja voidakseen 
suorittaa opintojaksoja. Kurssitutor tukee opinto-
tehtävien tekemistä verkossa.
Lisätietoja avoimista yliopisto-opinnoista 
yliopistojen verkkosivuilta: 
www.avoinyliopisto.fi. 
Keväällä alkavien opintojen aikataulut tarkentu-
vat myöhemmin. Mikäli tarjolla olevat opinnot 
kiinnostavat, voit ottaa yhteyttä kansalaisopistolle 
sähköpostilla os.: 
kansalaisopisto@pudasjarvi.fi. 

OULUN YLIOPISTON opintovaatimusten 
mukaiset opinnot. Lisätietoja verkkosivuilta 
www.oulu.fi/avoinyliopisto, 
HUOM! yliopiston järjestämä infotilaisuus 
kasvatustieteen opinnoista verkkoyhteyk-
sin ti 1.9.2015 klo 18 (perusopinnot) ja klo 
19.15 (aineopinnot) auditoriossa.
• Kasvatustiede perusopinnot 25 op, monimuo-

to-opinnot - A250504, syksy-kevät
• Kasvatustiede aineopinnot 35 op, monimuoto-

opinnot - A250505
• Psykologian perusopinnot 25 op, monimuoto- 

ja verkko-opinnot - A250603, syksy-kevät
• Espanjan alkeiskurssi I 4 op - 905060Y, kevät 

2016
• Kiinan kielen peruskurssi 5 op - 905081Y, ke-

vät 2016
• Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työ-

välineenä 3 op – 410014Y, kevät 2016, alkami-
nen varmistuu syksyllä

TURUN YLIOPISTON opintovaatimusten 
mukaiset opinnot. Lisätietoja verkkosivuilta www.
utu.fi/avoin
• Gerontologian perusopinnot 25 op, syksy 

2015 - syksy 2016
• Johdatus oikeustieteeseen 2 op, syksy 2015
• Johdatus mediatutkimukseen 5 op, syksy 2015
• Kulttuurien kohtaaminen ja muutos 5 op - 

USKO1150, syksy 2015
• Ympäristön kemikalisoituminen 3 op, tammi-

kuu 2016
• Ympäristöuhat ja terveys 3 op, syksy 2015
• Stressilääketiede 3 op - MEDV2048, syksy 

2015
• Hyvinvointia ja terveyttä valokuvista 3 op - 

MEDV2044, kevät 2016

LAPIN YLIOPISTON opintovaatimusten mu-
kaiset opintojaksot. Lisätietoja sähköpostiosoit-
teesta avoin@ulapland.fi
Englannin yleisopintojaksot, kolme opinto-
jaksoa: 
• Oral Skills, Reading Comprehension ja Wri-

ting, 3 op/kokonaisuus, kevät 2016, järjestetään 
viikonloppuopetuksena maalis-toukokuulla, 
opettajana Bryan Dopp.

• Yrittäjyysopinnot 25 op - YRIT1100, ilmoittau-
tuminen yliopiston verkkoon 9.9. mennessä 
koko opintoihin

• Erilaiset asiatekstit 2 op - XKIR0003, kevät 
2016, varmistuu syksyllä

MUUTAMIA JO SYYSKUUN ALUSSA, 
ENNEN NORMAALIOPETUKSEN 
KÄYNNISTYMISTÄ POIKKEUKSEL-
LISESTI ALKAVIA KURSSEJA:

TEHOKÄVELYKURSSI  830100151
Virkistysuimala Puikkari     Jimi Parkkinen
su 6.9. klo 18 Puikkarin pihalta
su 18.00-19.00          
30.8.2015 20.12.2015,  7,5 t  
31.1.2016-19.6.2016,  8,5 t 

Kävellään tehokkaasti yhdessä porukalla joka 
kuukauden viimeisenä sunnuntaina elokuusta jou-
lukuulle! Ammattitaitoinen ohjaaja Jimi Parkkinen 
Oulusta vastaa tunnin mittaisen liikuntatuokion 
sisällöstä ja osallistujien ohjauksesta. Näin liikku-
jilla on alusta asti tuntuma oikeaan tekniikkaan. 
Ohjaaja tuo myös liikkumiseen jotain enemmän: 
harjoitteita ja välineitä, joihin yksittäisellä liikku-
jalla ei välttämättä ole muutoin mahdollisuuksia 
tutustua. Tervetuloa joukolla mukaan! Järjestetään 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden Kuntour-
heilujaoston kanssa. Osallistumismaksuna peri-

tään 4 euroa/kerta. Laskutetaan jälkeenpäin ker-
ran lukukaudessa osallistumisten mukaan. 

LASTEN JA NUORTEN 
NÄYTELMÄSYYSLEIRI  11020004
Kansalaisopisto SALIKKI R1 
Kaarina Nevanperä             
Kurssimaksu 28,00 € 
pe 17.00-22.00, la 09.00-16.00
4.9.2015-5.9.2015,           
Ilm. 2.9.2015 mennessä 

Leirille voivat osallistua kaikki 7-18 -vuotiaat näyt-
telemisestä kiinnostuneet lapset ja nuoret. Myös 
uudet harrastajat ovat tervetulleita. Kurssille ote-
taan 12 kurssilaista. Kurssimaksu sisältää aamu- ja 
iltapalan. Ilmoittautumiset ke 2.9.2015 men-
nessä puh. Vuokko Nyman 050 409 6653.

TAEKWON-DO 
PERUSKURSSI syksy  83010004
Kansalaisopisto SALIKKI R1 
Antti Kukkonen ja Lotta Keränen
Kurssimaksu 50,00 €    ti 17.30-19.00
15.9.2015-15.12.2015,  28 t 

Taekwon-do -kurssi päättyy aina kevätkaudella 
vyökokeeseen. Peruskurssin vyökokeeseen osal-
listuminen edellyttää lajiliiton lisenssiä ja seuran 
jäsenyyttä. Vyökokeeseen osallistuminen ei ole 
kurssilla pakollista. 

TAEKWON-DO 
JATKOKURSSI syksy  83010005
Kansalaisopisto SALIKKI R1 
Antti Kukkonen ja Lotta Keränen
Kurssimaksu 50,00 €    ti 19.00-20.30
15.9.2015-15.12.2015,  28 t

JOOGA - Ala-Siurua syksy  83010032
Siuruan työväentalo 
Paula Timonen
Kurssimaksu 26,00 €    ke 18.00-19.15
16.9.2015-4.11.2015,  10,5 t 

KUNTOJUMPPA - Hetekylä 83010033
Hetepirtti 
Jenni Ylilehto
Kurssimaksu 37,00 €    ke 19.30-20.30
16.9.2015-2.12.2015,  18 t 
16.3.2016-11.5.2016,  13,5 t 

Kurssi sopii kaikentasoisille kuntoilijoille. Kurs-
silla kehitetään lihas- ja yleiskuntoa tehokkaalla 
kuntopiiriharjoittelulla, askelsarjoilla ja erilaisia 
välineitä käyttäen. Teemat vaihtelevat viikoittain. 
Ei syyslomaa. 

KÄSITYÖPAJA 
– Korpinen  52 t  11040020
HUOM! alkaa 1.9.2015 klo 9.00 
Korpisen kylätalo       
Hilkka Anttila
Kurssimaksu 48,00 €  
Joka toinen viikko ti 9.00-12.00
1.9.2015-24.11.2015,  2.2.2016-12.4.2016,

Kurssilla tehdään erilaisia käsitöitä kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Mahdollisuus ostaa opettajal-
ta materiaaleja. Kurssi kokoontuu 1.9., jolloin on 
luonnonkasveilla värjäämistä klo 9.00 -15.00 ja 
sekä 29.9., 13.10., 27.10., 10.11. ja 24.11.2015 ja 
2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3. ja 12.4.2016 klo 09.00-
12.00. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

KERAMIIKAN 
MUOTTIKURSSI – Livo   12 t
Livon ent.koulu 
Vuokko Nyman
Kurssimaksu 25,00 €    pe 17.00-20.00
la 10.00-16.00
19.9.2015-20.9.2015

Ei ennakkoilmoittautumista.   

JÄRJESTYKSENVALVOJAN  
PERUSKURSSI 32 t - Sarakylä 8202001
Sarapirtti, Sarakylä 
Janne Ahonen
Kurssimaksu 115,00 €    la 10.00-17.00
su 10.00-17.00
5.9.2015-13.9.2015,  

Koulutus pidetään kahtena viikonloppuna la-
su 5.-6.9. ja 12. -13.9.2015. Kurssimaksu sisältää 
opetusmateriaalin. HUOM! Kortin tarvitsijat, 
tällä Sarakylän syksyn kurssilla on vielä 
muutamia paikkoja jäljellä. Ilmoittautumi-
set sähköpostilla kansalaisopistolle ennen 
kurssin alkua.

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi  

jo torstai iltana
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Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat maastoretket

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Syksyn  
alkeiskurssit ja 
vakiotunnit on 
varattavissa!

Olemme
SRL:n hyväksymä 

RATSASTUSKOULU.

Tervetuloa!

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas
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   SYYSMARKKINOILLE ja Toivotamme 
sinut tervetulleeksi

ammattioppilaitokselle (Jyrkkäkoskentie 18) Lauantaina 5.9.2015 

Tapahtumia 

aamusta iltaan! 

seuraamaan Kenttäratsastusvalmennusta ja 
kenttäratsastusesityksiä

Hox! Markkinamyyjiä toivotaan 
paikalle runsaasti. 

Ilmaiset markkinapaikat, 
varaukset  puh. 0400 688 440  Pudasjärven  yksikkö

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Tervetuloa!

Järjestää: LC Pudasjärvi 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 
Seireenit   
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella rokkia 
  rennolla otteella soittaa 
  Duo M&M

Alueella 
ulkoravintola ja

3 baaria 
b-oikeuksin

Maksuton 
bussikuljetus 

Kurenalta non 
stoppina 

alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän 
tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 29.8. klo 11-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 

kasvomaalausta, ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  Jyrkkäkoski
Huvikeskuksentie Pudasjärvi

La 29.8.2015

Lippu 15 €K -18

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 28.8. 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Myytävänä 
kala- ja 

liharuokaa 
viinin kera

ILTA MÖKKILÄISILLE
la 29.8. klo 18.
Pudasjärveltä 

muuttaneille sekä 
muille asiasta 
kiinnostuneille 
Jyrkkäkosken 
huvialueella 

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät

Kahvitarjoilu

PUDASJÄRVI -lehtiLC Pudasjärvi Ry

Arvonta 
pääsylipun 

lunastaneiden
 kesken! 

Pääpalkintona 
500 € 

matkalahjakortti!

23. ELOMARKKINAT
28.-29.8.2015 PE klo 9-18

LA klo 9-15
Pe 28.8. klo 9.00 Markkinoiden avaus 
Taivalkosken Yrittäjät ry, pj. Pekka Vääräniemi
Klo 15.00 Markkinapuhe
Kunnanjohtaja Jukka Mikkonen

ELOMARKKINA-
ARPAJAISET

 SKOOTTERI, 
VENEPAKETTI JA 

KYLPYTYNNYRI
palkinnot nähtävänä 

markkina-alueella

PERJANTAINA
 klo 15 julkistetaan ja 

palkitaan Vuoden 
Taivalkoskelainen?
LAUANTAINA

 klo 14 jälkeen elomarkkina-
arpajaisten arvonta!

Ohjelmassa mm.
Markkinamyyjien, juontajien ja markkina-
vieraiden tuomaa markkinameininkiä sekä

Perjantaina ja lauantaina
Kisaillaan tikanheitossa ja vapaa-aikatoimi 
järjestää omaa ohjelmaa lapsille.

Perjantaina
Wanhan kirkon vartetin 
musiikkiesitys iltapäivällä.

Taivalkosken Markkinoilla tavataan!

TAIVALKOSKEN


