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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 5.6.2015

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

Kauppatie 2, 93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 0400 384 118

www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUS ANON ASE JA TUKKU 

- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Meiltä hevostarvikkeet
- Laajin valikoima koiranruokia ja tarvikkeita 

ESITTELYPÄIVÄ PE 12.6. 

ERÄKESKUS

Paikalla myös Sastan tuote-esittelijä.
Uistarjouksia ja
muita erikoisia 

tarjouksia! 

Sasta Wolf 
gore-tex kokopuku 

395 € 
Kahvi-

tarjoilu!

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

MA-PE 8-20, LA - SU 9-18

PISTÄ PIHA KUKKIMAAN!

www.pudasjarvenpuutarha.fi

TERVETULOA KUKKALOISTOON!

Orvokki 7,- /10 kpl
12,- /20 kpl 

Petunia, Lobelia,Tulilatva sekä
pieni Samettikukka 1,35 kpl

12,- /10 kpl 
Komeat Pelargoniat 5,-

18,50 /4 kpl 
Ruusu- ja suurikukkainen

Begonia 6,- /kpl  27,50 / 5 kpl

Hyötykasvit!

 Jättiamppelit    25,-
vähän pienemmät    15,- 

Monivuotiset kukat
20,- /10 kpl (kaikki 3,- norm.) 

OMENAPUUT 30,-
57,- /2 KPL

 
  Marja- ja koristepensaat, havut, puut... 

Perunan Y1 40 kg 45,- 
Teholantaa nurmikolle 

pellon Y4 40 kg 35,50

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Olli Heikkilä, yleislääkäri ti 16.6.
Liisa Karinen, gynekologiset- ja 

ultraäänitutkimukset ti 11.8. 

ETTÄ TÄMMÖSTÄ 
TÄLLÄ KERTAA!

18.500 
10.950
8.950
6.450
5.950
4.950
4.950
4.350
2.650
2.350
1.850
1.650
1.650
1.250

950

Tee tarjous!

MB E 320 CDI Avantgarde autom.... -05
Toyota Hiace 2.5 TD pitkä, 4-veto.....-05
Kia Sorento 2.5 CRDI 4x4..........-05
MB C 200 CDI, farkku................-03
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi -99
Mazda 6 2.0i farmari...................-04
Volvo S40 1.8i, hieno .................-03
Citroen C4 1.6i HB, ml. 146 tkm ..-04
Opel Astra 1.8i, farkku................-99
Renault Laguna 1.8i HB..............-02
MB 190 2.6E ..............................-89
Volvo 850 2.4i, aut. farm ............-95
Nissan Primera 1.6i SLX.............-99
Renault Megane 1.6i Coupe ......-97
Nissan Primera 1.6i juuri kats.....-96
Traktorit:
Valmet 502 E....................-78

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, myös ilt. ja 

viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
AUTON PESUT JA VAHAUKSET. 

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

KESÄRENKAAT 
EDULLISESTI!

NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDIS-
TUKSET JA PENKKIEN PESUT!

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

%

Rekisteröintejä Vakuutuksia

Kilpa-auton katsastuksia

%
ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

mm. valkosipulin ystävälle 
valkosipuli-yrtti,

pehmeän sinappinen 
yrtti-sinappi sekä 

monta muuta makua. 

GRILLIHERKUT 
KYLMÄSELTÄ 

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fima-pe 9-20 la 9-18 su 12-18

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI
puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

OLEMME AVOINNA JUHANNUKSENA
TO 21.6.   8.00-21.00
PE 22.6.   8.00-12.00
LA 23.6.  SULJETTU

SU 24.6.  12.00-18.00 

RUNSAASTI TEHTAANERIÄ
TERVETULOA OSTOKSILLE 

(11,50/kg)

HERKKU-
GRILLIMAKKARA  

1,5 kg

690690
pkt

(4,60/kg)

MUREUTETTU 
PORSAANPIHVI 
5 kpl rasia, 600 g

ULKOFILE TAI KASSLER

690690
rss

9,90 €/m

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

KANGASKAUPASSA 
HYVIÄ TARJOUKSIA! 

Mustapohjainen 
kukkakangas, 

polyesteri, lev. 150 cm

Esim.
Pitsiverho-

kangas
lev. 90 cm 

Puuvilla-
kankaita

7,90 €/m9,90 €/m

  lev. 150 cm

5,90 €/m

Lisäksi paljon muuta. 

Alkaen

•  Kesän kuntostartti  
alk. ti 9.6. klo 18 Puikkarissa /5 krt, 65€/hlö

- kehonkoost.mittaus, kuntosalialkeet, liikunta- 
ja ravinto-ohjausta, yhteislenkki

•  Toiminnallinen kuntopiiri  
Tuomas Sammelvuo -salilla alk. ti 9.6.  
klo 16.30, 4€/krt

- vaativa koko kehoon kohdistuva kuntopiiri

•  Juoksukoulu  
alk. ma 8.6. klo 18 (Puikkari) /5krt, 65e/hlö

- kehonkoost.mittaus, ohjausta lihasvoimahar-
joitteluun, -huoltoon, tekniikkaan, harjoittelun 
suunnitteluun, juoksutekniikan kuvaaminen 
(Mari ja Sampo)

•  Kehonkoostumusmittaus  
työpaikkaporukoille, seuroille, yhteisöille,  
kaveriporukoille paikan päällä

- mittaus Tanita-kehonkoostumusmittarilla, 
raportti, analysointi ja ohjaus (pyydä tarjous)

•  Kertaluonteiset kehonkoostumusmitta-
ukset, liikunnanohjaukset, luennot,  
henkilökohtainen liikuntaneuvonta

•  Liikunnan ammattilaisen tekemä  
kehonkartoitus ja harjoitusohjelma,  
69 €

- sis. kehonkoost.mittaus, liikkuvuuskartoitus, 
harj.ohjelma

•  Hieronta-aikoja kotonani

•  UKK-kävelytestit

Maksuvälineenä käy myös sporttipassi

Sambody Fysiotest Oy 
liikunta- ja hyvinvointipalvelut 

tarjoaa:

Yhteydenotot ja ilmoittautumiset 

Sambody Fysiotest Oy 
Sampo Laakkonen 044 980 2474,  
sampo.fysiotest@gmail.com

KesäTE
EM

ANUMERO 2015KESÄINEN
PUDASJÄRVI

SIVUT 
24-25

Voit tilata pyörätuoli- tai 
paarikyydin (KELA). 

Omavastuu 16 € (kerryttää vuotuista omavastuuta).
Ota yhteyttä Lauriin: 0400 288 221

Kaikki henkilö- ja 
palvelukuljetukset Pudasjärvellä.

Taksi: 0400 288 777
Pyydä tarjous: taksi207@gmail.com 

Pudasjärven Taksipalvelut Oy
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

Julkaisija: 
Joutsen Media Oy

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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 voi-
da julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Leh-
den vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 7.6. kello 10, Juha 
Rauhala, Marko Väyrynen, Jukka Jaakkola. Hilturannan 
rippileirin konfirmaatio. Taksikyyditys seurakuntakodilta 
kello 9.30, omavastuu edestakaisin 5 €.

Konfirmaatiomessu kirkossa su 7.6. kello 13, Jaakko 
Sääskilahti, Tiina Inkeroinen, Keijo Piirainen. Eräriparin 
konfirmaatio.

Kirkkokuoron kesäkonsertti kirkossa ke 10.6. kello 19.

Kesäkerho Liepeessä 1.-30.6.  Kerhoajat ovat aamu-
päivällä 9-12 tai iltapäivällä 12-15. Kerho on tarkoitettu 3 
– 5-vuotiaille (3 vuotta tulee olla täyttänyt toukokuun lop-
puun mennessä). Lapsille kotoa välipala mukaan. Ker-
hoon ei ole ilmoittautumista ja ryhmään otetaan 15 lasta. 
Kerho on ilmainen.

Lapsi- ja diakoniatyön KESÄKAHVILA kesäkuun 
ajan seurakuntakodin rippikoulusalissa keskiviikkoisin 
avoinna kello 11-14. Yhdessäoloa, lapsille vapaata toi-
mintaa. Tarjolla kahvia, mehua, pullaa (vapaaehtoinen 
kahvimaksu). Tervetuloa tutustumaan kaikenikäisten ke-
säkahvilaan.

Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvaskosken ry:llä su 7.6. 
kello 18 (Pekka Lehto). Jongun kesäseurat Paukkerin-
harjun kylätalolla su 7.6. kello 13 (Timo Kajava, Pekka 
Tornberg). Päiväseurat Kurenalan ry:llä su 7.6. kello 13 
(Esko Ojanaho, Mikko Karjalainen).

Kastettu: Enni Maria Kujala.

Haudattu: Aino Elviira Juurikka 88 v, Simo Siira 79 v.

Lämpimät kiitokset muistamisesta!

Kaunis kiitos
muistamisesta  
lakkiaispäivänäni.

Noora Torvinen Joel Korteniemi 

KIITOS 
lakkiaispäivänä 
muistamisesta.

Kiitos
muistamisesta  
lakkiaispäivänäni.

Riika Tauriainen Jenna Ojala 

Kiitos! 

Neea Puro

Kiitokset 
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni. 

Marja-Liisa Väyrynen 

Kiitos! 

Mikko Huhta

Lämmin 
kiitos
muistamisesta  
lakkiaispäivänäni!

Henriika Iinatti 

KIITOKSET
muistamisesta  
lakkiaispäivänä.

Josefiina Ruuskanen

Kiitos
muistamisesta  

ylioppilaspäivänäni!

Riku-Ville Heikkilä 

KIITOS!
Nea Tuomaala 

Lämpimät  
kiitokset

muistamisesta  
lakkiaispäivänäni.

Arttu Jokikokko

Lämmin kiitos
muistamisesta  

lakkiaispäivänäni

Kerran yksissä isoissa kesähäissä, vihkitilaisuutta seuranneessa 
hääjuhlassa monet hääparin ystävät ja sukulaiset pitivät hienoja 
puheita, elämästä ja parisuhteesta. 

Oli iloista muistelua, pieniä paljastuksia. 
Puheenvuoroja pitäneet olivat kaikki oppineita ihmisiä. Pu-

heet olivat taitavasti rakennettuja.
Yhtäkkiä monen kuunnellun puheen jälkeen seisomaan nou-

si sulhasen isä. Ei niin oppinut, taisi ponnistaa ihan kansakoulu-
pohjalta.

Tiesin että sulhanen ja varmaan joku muukin jännitti puhuu-
ko hänen isänsä. Huomasin kuinka sulhanen liikahteli levottoma-
na ja otti morsianta kädestä kiinni.

Hän oli pohjalainen mies, jonka suusta tuli joskus melko suo-
raakin tekstiä.

Hyvä hääpari, hän aloitti. Minulla on teille antaa teille vain kaksi, 
sanaa ei mitään pitkää puhetta.
Ensimmäinen sana on kiitos. 
Harvoin muistaa kiittää. Harvoin tulee kiittäneeksi puolisoa ja puoli-
sosta. Sanaa ei käytä liikaa.
Hän muistutti, muistakaa kiittää. Kiitos sana on pieni mutta ihmeelli-
nen. Kullanarvoinen sana.
Toinen sana, joka puhujan mielestä on elämässä enemmän kuin tar-
peen on sana, anteeksi.
Tässä kohta hänen äänensä särähti. Taisi tulla omat anteeksiantami-
set ja -saamiset mieleen.

Hän selitti lyhyesti kuinka jokaisella ihmisellä tulee elämässään, koto-
na ja puheissa epäonnistumisia, eikä vain epäonnistumisia vaan lan-
keemuksia ja yhä uudestaan.
Se, että pääsee elämässä edes jotenkin eteenpäin edellyttää anteek-
sipyytämistä ja -saamista.
Anteeksi, se vasta onkin ihmeellinen sana.

Sulhasen isä oli huomannut, hänellä oli jo sen verran elämää 
takanaan, kuinka elämässä on tärkeää vain muutamat asiat. Lähei-
set, rakkaat ihmiset, puoliso.
Tärkeitä ovat myös lausutut sanat.
Muutamat sanat.
Ihmisen sanat toisille voivat joko nostaa tai painaa alas. 
Kiitos ja anteeksi ovat sanoja, joita tarvitsevat kaikki. Ne ovat 
nostavia ja lääkitseviä sanoja. 
Kuinka usein ne jäävät huulille ja sanomatta. Uskon että armo 
kantaa silti. 
Jumalan sana meille kaikille on rakkaus.
Turhaan jännitti sulhanen, turhaan jännittivät muutkin.
Sillä sulhasen isä ei puhunut mitään ulkoa opittua, 
ei antanut mitään yleisiä neuvoja. 

Hän puhui elämästä ja sydämestään.

Juha Rauhala

Kiitos ja anteeksi

Tuuli-Maaria Pesonen

LÄMMIN KIITOS
muistamisesta
lakkiaispäivänäni.

Kiitos!
Niin ilosta kuin surusta ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 

P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pro Agrian Pudasjärven toi-
mistossa työskentelevä ener-
gia- ja talousasiantuntija Esko 
Viitala täyttää kesäkuun alus-
sa 50 vuotta ja juhlistaa tilai-
suutta pienellä moottoripyö-
räreissulla. Puoli vuosisataa 
on mittarissa ja puolet täs-
tä ajasta hän on viettänyt Pu-
dasjärvellä neuvoen paikal-
lisia maatilallisia tarpeen 
vaatimalla tasolla.

Maatalous on miehellä ve-
rissä, sillä hän syntyi Yli-Iin 
Tannilassa maatilallisten po-
jaksi. Nuoruus meni majo-
ja rakennellessa, mopoja ras-
satessa ja myöhemmin sitten 
turvesoilla töissä. Peruskou-
lun jälkeen tie vei metsäalan 
kouluun, josta käteen jäi mie-
luisa harrastus ja erinomai-
nen hyötyliikuntamuoto.

- Armeijan jälkeen opiske-
lin Pudasjärven maatalous-
oppilaitoksessa, mistä moni 
tuttava on myös nykyisin asi-
akkaana. Muhoksen maa-
talousopistosta valmistuin 
joulukuussa -89 ja samoihin 
aikoihin syntyivät perheen 
kaksi lasta reilun vuoden vä-
lein, kertoo Viitala, joka on 
nykyisin jo yhden lapsenlap-
sen pappa.

Pudasjärvelle hän päätyi 
valmistuttuaan agrologik-
si 90-luvun alussa. Perhe on 

Esko Viitala 50 vuotta:
Pudasjärvi vei voiton!

viihtynyt paikkakunnalla hy-
vin ja Viitala kertookin, että 
kotipaikkakunnalta on sa-
mantyylistä seutua, joten so-
peutuminen oli helppoa. Pu-
dasjärvi oli myös hyvä paikka 
kasvattaa lapset, jotka ovat jo 
lentäneet pesästä.

- Minut valittiin samaan 
aikaan Simon kunnan maata-
loussihteeriksi ja Pudasjärvel-
le piiriagrologiksi. Pudasjärvi 
vei voiton. Suuri lama alkoi 
juuri tuolloin 90-luvun alussa 
ja sen jälkeen ei avoimia työ-
paikkoja ollut moneen vuo-
teen, joten ajoitus osui hy-
vään saumaan, Viitala kertoo.

Viitala neuvoo maanvil-
jelijöitä talous- ja energia-
asioissa, erityisesti omis-
tajanvaihdostilanteissa ja 
monimutkaisessa tukibyro-
kratiassa. Viitalan uran alus-
sa ProAgrian toimisto löytyi 
Toritieltä ja muutamien mut-
kien kautta tilat löytyvät ny-
kyisin Karhukunnaalta. Toi-
minta on myös muuttunut 
vuosien saatossa muuttuneen 
maatalousalan myötä.

- Tuolloin Pudasjärvellä 
oli reilu 400 tilaa, joista noin 
puolet oli karjatiloja. Tilat, jot-
ka silloin miellettiin suurik-
si tiloiksi, käsittivät noin 30 
lehmää ja peltoa 40–50 heh-
taaria. Nykyisin tämän koko-

luokan tilat ovat tavanomai-
sia ja isoimmilla tiloilla on 
pitkästi yli sata lehmää. Ylei-
nen maailmanmeno on vaa-
tinut tehokkaampaa tuotan-
toa ja lisäksi maatilallisetkin 
odottavat saavansa työstään 
saman elintason kuin palkka-
töissä saadaan. Toki sama ke-
hitys on nähtävillä muissakin 
ryhmissä, vähällä ei enää tule 
toimeen ja tuloerot ovat kas-
vaneet, Viitala toteaa.

Euroopan Unioniin liitty-
misen jälkeen viime kevät oli 

Viitalle työuransa ehkä haas-
teellisinta aikaa. Monenlai-
set lait ja asetukset ohjaavat 
toimintaa, ja niiden murrok-
sessa myös omaa asiantunti-
juutta täytyy päivittää. Muu-
tokset vaikuttivat muun 
muassa EU-tukibyrokrati-
aan ja ympäristökorvauksiin. 
Muutenkin työssä menesty-
minen vaatii jatkuvaa opis-
kelua ja ajan hermolla pysy-
mistä.

Jenny Kärki

Yli-Iissä syntynyt maatalon poika Esko Viitala asettui per-
heineen Pudasjärvelle 25 vuotta sitten ja on viihtynyt erin-
omaisesti.

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

JALKAHOITO JA
VARPAANKYNSIEN
GEELAUS

tarjous voimassa 1.6.-31.8.2015

60€
OLEN LOMALLA 16.-22.6.2015

Elinvoimavaliokunnan 
vuosikellon mukaises-
ti viime kokouksessa kä-
siteltiin ensimmäisen ker-
ran eri kansanryhmien 
kohtaamiset-kohtaamisten 
lisäämis-teemaa. Kehittä-
misasiantuntija Virpi Hari-
lahti- Juola toi valiokunnan 
kutsusta kokoukseen vie-
raiksi kymmenkunta maa-
hanmuuttotyön edustajaa. 
Alkuun todettiin maahan-
muuttotyön kokonaisuus, 
maahanmuuton perusteet, 
Pudasjärven maahanmuu-
ton historia sekä kaupungin 
ja kolmannen sektorin tehtä-
vät kotoutumisen näkökul-
masta. Keskeisimmät kehit-
tämiskohteet ovat asuntojen 
lisääminen kaikille kuntalai-
sille sekä työpaikkojen lisää-
minen, erityisesti vähäisellä 
kielitaidolla tehtävät työt.

Pirkko Polvi Hilimoista 
kertoi Luetaan yhdessä-toi-
minnasta, joka suuntautuu 
lukutaidottomille maahan-
muuttajanaisille. Kulttuurin-
välittäjä Marguerite Guibert 
auttaa maahanmuuttajia 
työn haussa ja yrityksen pe-
rustamiseen liittyvissä asi-
oissa. Opettajat Susanna 
Lahtinen ja Jaana Valkola 
avasivat valmentavan kou-
lutuksen ja pesu-ryhmän 
opintojen sisältöjä. Olga Ev-

Maahanmuuttotyön edustajia vieraina

dokimova kertoi SuomiS-
tartti- koulutuksen sisällöstä 
ja tavoitteista. Terveyden-
hoitaja Aila Rissanen toimii 
maahanmuuttajien tervey-
denhoitajana. Teija Niemelä 
ja Sara Demir olivat muka-
na FC-Kurenpoikien edus-
tajina. Aino-Eeva Lithowius 
ja Tarja Hemmilä selvittivät 
sosiaalitoimen näkökulmas-
ta maahanmuuttotyöhön 
liittyviä seikkoja.

Monipuolisessa ja vilk-
kaassa keskustelussa nousi 
esiin maahanmuuttotyöhön 
liittyen maahanmuuttajien 
ikähaarukka, vastaanotto-
keskuksen toiminta, kunnan 
ja valtion tehtävät ja kustan-

nukset maahanmuuttotyön 
tiimoilta, yleinen asuntopu-
la, kesän toiminnan/töiden 
järjestäminen, tiedottamisen 
lisääminen, maahanmuutta-
jien asumisneuvojan vakava 
tarve, alkuvaiheen ohjauk-
sen ja neuvonnan tärkeys ja 
ensiarvoisuus, kotouttami-
sen kuntouttava näkökulma 
ja Pudasjärven keskiasteen 
opiskelupaikkojen houkut-
televuuden lisääminen kan-
sainvälisyysnäkökulman 
avulla. Ehdotettiin fooru-
min perustamista, jossa yk-
sittäiset kuntalaiset voivat il-
moittaa halukkuutensa ottaa 
omaan toimintaansa, harras-
tuksiinsa ym. mukaan paik-

kakunnalle muuttaneita ih-
misiä.

Lopuksi todettiin, että 
maahanmuuttotyö vaatii 
laajaa sitoutumista sekä kau-
pungin, virkamiesjohdon, 
poliittisen johdon sekä työn-
tekijöiden osalta. Laaja sitou-
tuminen ja yhteinen tavoite 
mahdollistaa työn tekemisen 
ja kehittämisen tehokkaasti. 
Seuraavassa kokouksessaan 
valiokunta jatkaa keskuste-
lua asiasta ja tekee tarvitta-
vat toimenpide-ehdotukset 
johtoryhmälle/hallitukselle.

Sointu Veivo,  
valiokunnan  
puheenjohtaja

Olga Evdokimova (vasemmalla) kertoi valiokunnan kokouksessa SuomiStartti- koulutuk-
sen sisällöstä ja tavoitteista. Kuva SuomiStartti ryhmän päättäjäistilaisuudesta 29.5. kan-
salaisopiston tiloissa. 

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- / pakettiautojen 
katsastus yhteensä 59€

Katsastus 44,-
Päästömittaukset 

15,-
(katsastuksen yhteydessä)

OBD-mittaus 0,-
(katsastuksen yhteydessä)

Jälkitarkastus 15,-

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

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)
Nettiajanvaraus:

www.haapalehdonkatsastus.fi

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

P. 040 524 2545
Avoinna: ma–pe 9.00–17.00

Punkkipanta koirille
Vältä punkit. Säädettävä koko sopii kaikille 
- voit leikata ylijäävän pannan pois. 
Pannan erittämät ainesosat karkottavat 
myös muita hyönteisiä, kuten kirppuja.
Ei sisällä permetriiniä; vain luontaisia 
kasviöljyjä. Panta ei siis tapa hyönteistä 
vaan perustuu niiden karkottamiseen.

9,90

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14

Jenni ja Annika antavat mukavia
Askarteluvinkkejä ja opettavat

mm. helmi- ja kuminauhakorujen 
virkkaamisen,

kivien maalamisen, ääriviivatarrojen 
värittämisen.

Pe-La Mukavat
ASKARTELUPÄIVÄT

Pe-La kun ostat askartelutarvikkeita 15€
SAAT kivan YLLÄTYKSEN KAUPAN PÄÄLLE!
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Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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www.koskitraktori.com
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040 589 3358 KoskitraktoriKoskitrucks

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Kun myrsky mylvii ja laine laulaa…..

Lahnarallia Aittojärvellä
Lahnankutu oli tänä kesänä 
pari viikkoa myöhässä. Tul-
va oli miltei ennätyskorkea 
ja vesi kylmää. Lahnaa kyl-
lä saatiin pyydetyksi, mut-
ta vesi velloi pihallamme 
ja piti siirtää viikolla tapah-
tumaa ja toivoa, että tulva 
laskisi. Toukokuun viimei-
sen lauantain vastaisena 
yönä tuli rankkasade, mut-
ta aamu valkeni poutaisena 
ja juhlatouhu pirtissämme 
ja pihallamme alkoi.

Kalamiehet toivat ver-
koistaan tuoreet lahnat ha-
lukkaille jaettaviksi ja niitä 
savustui uunissa. Muurik-
ka siirrettiin tuulensuojaan 
haukifileiden paistoa var-
ten. Pirtissä kuumeni kala-
keitto ja pöytiä katettiin val-
miiksi.

Mukaan tuli myös maa-
hanmuuttajia. Moni asia 
saattoi olla heille outo ja 
kummallinen, mutta lahno-
ja he halusivat ja niitä elävi-
nä sullottiin muovipussei-
hin kotona valmistettaviksi. 
Kaikki ei kuitenkaan ol-
lut ilmaista, joka jäi isäntiä 
harmittamaan. Olisi toivot-
tu opasta, joka olisi osan-
nut neuvoa näitä kalan ys-
täviä. Suuri riemu oli, kun 
he huomasivat, että haluk-
kaille kalat teurastettiin val-
miiksi. Saman tien pussit 
avattiin ja elävät kalat pan-
tiin pölkylle Eikan käsitel-

täviksi.
Vieraat pitivät kaikis-

ta antimista, joita sai syödä 
ja maistella viidellä eurol-
la. Pauli Puurunen myi ate-
rialiput ja myös arvat. Ari 
Isolan ja Eino Taavitsaisen 
pöhniin tuomat lahnat, noin 
60, menivät kaikki. Herkul-
liset haukifileet syötiin lop-
puun, samoin kuin Aaro 
Harjun esivalmistama ja Ta-
pio Pohjanveden viimeiste-
lemä kalakeitto. 

Tunnelma aurinkoisel-
la, mutta tuulisella pihal-
la oli mukava ja kahvi, Eija 
Pohjanveden leipomien ru-
sinapullien kanssa, maistui. 
Kerttu Simu halusi auttaa 
osaltaan arvonnassa, joka 
sujui iloisissa merkeissä.

Moitteita emme saaneet, 
kiitosta kyllä ja toivomuk-
sia, että tämä tapahtuma 
saisi jatkua. Istuimme vie-
lä pirtissä, me, jotka olimme 
ahertaneet pari viikkoa lah-
nan parissa. Eikka poksaut-
ti kuohuviinipullon, josta 
ansaitusti maistelimme.

Eija Taavitsainen,  
kuvat Ari Isola

Vieraita alkoi saapua enemmän ja pelko, ettei väkeä juuri 
tulisi yhteensattumien vuokse hälveni.

Vasemmalta Silja Puurunen, Eija Taavitsainen ja hauen-
paistaja Leila Kivimäki.

Aloitellaan arpajaisia.

Mihin ne kaikki pyydetyt lahnat oikein joutuvat. Tässä lasti 
menossa koirille keitettäväksi.

Haukiakin saatiin. Ari Isola.

Vieraat pitivät kaikista antimista, joita sai syödä ja maistella 5 eurolla.

Lahnan kutu.

Tuoretta Puruveden  
ISOA MUIKKUA 

to 11.6. klo 14-15
Pudasjärven torilla
1 kg 7 €, 3 kg 15 €

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Touko-

kesäkuun aikana 

remontin 

tilanneille 300 €

lahjakortti 
Rautiaan!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

• 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
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 5.-6.6. ALKUVIIKKO MA 8.6.

Tiistaina 9.6.

HK
KIUSAUKSET
300 g
kinkku, broileri, lohi tai 
jauheliha-pekoni

300

Valio
ARKIJOGURTTI
1 kg 100

prk

995
kg

Knorr
KEITOT 450 ml
Thai-, Gulassi-, sieni- tai 
tomaattikeitto 300

189

SAVULUUT 499
kg

pkt

juTekstiiliosastolta Rautaosastolta

159
pssAntell

TUHTI 
SÄMPYLÄT
560g/10 kpl

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal.

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 595

kg

100
rssFlora

MARGARIINIT
400 g

Lauantaina 6.6.

1090
kg

Perjantaina 5.6.

Ville Vallaton
JÄÄTELÖPUIKOT
12 kpl/500 ml 359

299
pkt

kpl

499

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana tai siivuina

Kotimainen
TUOREKURKKU

Kolmi väri
PAPRIKA
500 g

599
kgNorjalainen

TUORE LOHI
2-3 kg
2 kalaa/tal. rajoitettu erä!

495
kg

2 kpl

Tekstiiliosastolta

pkt

2 kpl

169
pss

Pulla Pirtti
OHRA-
RIESKA
3 kpl/450 g

595
kg

Maustettu
GRILLI-
KYLKI
talon omalla
mausteella

HK 
BURGERI
100 g

495
10 kpl

695
kg

Porsaan
KYL-
JYKSET

100
kpl

Atria LIHAPERUNASOSE-
LAATIKKO, 
LIHAMAKARONI-
LAATIKKO tai 
MAKSALAATIKKO
350-400 g

SOKERI-
MUNKKI
20 kpl/tal.

029
kpl

Vaasan
RANSKANLEIPÄ
350 g

089
pkt

Atrian 
perhetilan
BROILERIN
OHUTLEIKKEET
480-600 g 599

rss

HK 
POPSI ISO VITONEN
900 g

Valio Hyvä Suomalainen
ARKIJUUSTO
1,25 kg

169
kg

169
pkt

Snellman
IIVARI tai

EETVARTTI
GRILLIMAKKARA 
400 g

249
pkt

Snellman kunnon
maalaispossun 
KINKKUSUIKALE 300 g

tai  LIHASUIKALE 400 g 199
pkt

299

Snellman
VOILEIPÄ-
KINKKU
300 g

pkt

Eldorado
RANSKALAISET
450 g

200
3 pss

795
kgHyvä

NAUTA
JAUHELIHA

RIISTA-
KÄRISTYS

995
kg

Markki 
KIINTEÄ  

MATTOTELINE 

Markki  
TAITTUVA 

MATTOTELINE 

109,- 125,-

199,-

PUUN- 
HALKAISU-
KONE 6TON 
sis. jalustan ja  
ristihalkaisuterä

KOTTIKÄRRYN  
UMPIKUMI-
RENGAS 
4x6 1990
Kota kuru 14 KIUAS 

289,-
429,-
Kota PATA 80 l

LASIKUITU-
HARTSI
1 l 1250
LASIKUITU-
MATTO 
1 m2 750

Wurth 
TERASSIRUUVI 
RUSKEA 
55 mm 250 kpl 

695

Erämies
MIESTEN 
PELTIPAITA

2990

Miesten
UIMAHOUSUT

1690

Miesten
VAPAA-AJAN LIIVI

3550

Alkaen

44-52

390

36-44

350

Emily naisten
SUKKAHOUSUT

20 den

Naisten
SADETAKKI

4290

Naisten
VISKOOSIHOUSU

2850

Tyttöjen
HOUSUT
koot 130-160 cm

1350

Erilaisia
JENKKI
HUIVEJA

370

Alkaen
esim. 
Kaunis
ORVOKKI-
AMPPELI 690

HYVÄ VALIKOIMA
KESÄKUKKIA!

Atria
LAUANTAIMAKKARA
palana
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Puutarhalta kesäkukkia joka lähtöön

Markus Urmala, Eva Kälkäjä ja Sirpa Urmala palvelemassa asiakkaita.

Pudasjärven Puutarha on 
palvellut paikkakuntalai-
sia ja ympäristökunnista 
saapuneita asiakkaita vuo-
desta 1993 lähtien. Yrittäji-
nä ovat Markus ja Sirpa Ur-
mala, joka kertoi tulleensa 
puutarhalle kesätöihin yri-
tyksen alkuvaiheissa ja sii-
tä lähtien on ollut Mar-
kuksen rinnalla tiivistä 
työtahtia.

Puutarhalla järjestet-
tiin tänä kesänä perinteiset 
puutarhapäivät viikonlop-
puna 22-24.5. Vaihtelevis-
ta jopa myrskyisistä ilmois-
ta huolimatta oli vilkasta 
koko ajan. Perjantaina oli 
risukoriaskartelua ja lau-
antaina tarjottiin kaikille 
muurinpohjalättykahvit. 

Puutarhalla seitsemän 
suurta ja viisi pienem-
pää muovihuonetta täyn-

nä kukkia ja kesäkasveja. 
Lämmitettyä tilaa on 2500 
neliömetriä ja lisäksi kyl-
mää tilaa vielä 300 neliötä. 
Purkitustyö on tehty syk-
syllä, ruusut laitettiin kas-
vamaan helmikuussa, läm-
möt laitettiin huoneisiin 
maaliskuussa, jolloin alkoi-
vat myös kylvö- ja istutus-
työt. Kukkaloistoa on huo-
neissa, mistä valita, sillä 
kesäkukkia on 80 eri lajia ja 
lajeilla on lisäksi eri värejä.

Tänä vuonna on uutuus-
tuotteena 20x120 kokoiset 
lavakaulukset. Niihin voi 
laittaa helposti viljelyyn 
omat puutarhakasvipenkit. 

Puutarhalla on kesäai-
kana yrittäjien lisäksi töis-
sä 8-10 henkilöä. 

Heimo Turunen

Kätevät lavakaulukset ovat puutarhan tämän kesän suosit-
tuina uutuustuotteina. Kuvassa malliksi istutettu erilaisia 
yrttejä. Hilkka Anttila ja Jonna Parkkinen paistoivat muurinpohjalettuja tottuneesti ja asiakkaita riitti koko lauantaipäivän ajan.

Ruusuja on monta lajia ja väriä.
Pelargoniat ovat suosittu kesäkukkalajike. 
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Lukijan kynästä

Uusi, uljas hallitus joutui tuoreeltaan vastaajan paikalle. Oppo-
sitiolla ja toimittajilla oli vain yksi kysymys. Miksi otatte ope-
tukselta, vaikka ennen vaaleja lupasitte muuta. Vastauksia saa-
tiin, mutta uudestaan ja uudestaan sama kysymys.

Tuli mieleen asia perheen tasolta. Lapset vaativat keväällä 
uusia polkupyöriä. ”Sinä isä lupasit” ”No minä sanoin, että katso-
taan nyt sitten, kun piti houkutella teidät irti limsasta ja karkeista”.

”Mutta nyt tuli vaikeuksia. Auto sippasi ja remontti maksoi 1500 
euroa. Pitää säästää ja minä korjaan ne vanhat pyörät, tulevat en-
tistä paremmiksi”. Äitikin oli tietysti lasten puolella. Lapset tote-
sivat, että eiväthän he voi lakollakaan uhata. (vertaa opettajat).

Toimittajat ovat nyt asialla. Hallituksen yrityksiä arvioidaan 
asiantuntijoiden avulla. Jos ei saada joka lähtöön asiantuntijaa, 
toimittajat tenttaavat toisiaan. Arviot ovat ristiriitaisia. Oppo-
sitio on tietenkin yksimielisesti kaatamassa kaikki hallituksen 
suunnitelmat. Esillä on paljon ollut mm. vihreä Niinistö. Äsken 
hän lyttäsi lähes kaikki troikan suunnitelmat.

Tuli mieleen, että Suomen kansa on niin tyhmää, että ei vaa-
leissa nostanut oikeaa miestä päättäjien paikalle. ”Eletään uusiu-
tuvilla ja sähköä tulee töpselistä latureihin ja muuhun vähemmän 
tarpeelliseen.” Viisas Paasikivi kyllä kirjoitti päiväkirjaansa, että 
Suomessa asuu tyhmä kansa. Ei ymmärrä tosiasioita.

Kansanäänestys voisi kyllä antaa esimerkiksi Villelle muuta-
maksi vuodeksi diktaattorin oikeudet, roomalaisen mallin mu-
kaa. Suomi olisi taas eturivissä ja uudestaan Pisa-tornin huipulla.

Minulla korkean ikäni vuoksi ei taida olla näköpiirissä tilan-
netta, että Suomi-neito eläisi omillaan. Tämä ainoa mahdollinen 
hallitusmuoto demokratia, on niin vaikea laji. Kyllä Suomen ta-
lous olisi korjattavissa laittamalla suu säkkiä myöten. Mutta kun 
viisi prosenttia on ylipääsemätön asia, samoin viisikymppiä vuo-
sitasolla tai muutama oppilas opetusryhmän koossa tai moni 
muu etu, joka on saatu hyvinä päivinä. 

Kansanedustajillahan on kaikki valta hoitaa yhteiskunnan 
raha-asioitakin laeilla.. Mutta eihän heitä ole sinne äänestet-
ty ottamaan pois saavutettuja etuja. Voivat he kerran palaut-
taa äänestäjänsä etuisuuden, mutta vain kerran. Voihan kärpäs-
sienenkin syödä yhden kerran.

Edesmennyt hyvä ystäväni totesikin pieleen menneen ää-
nestyksen jälkeen, että pahinkin diktatuuri on parempi kuin de-
mokratia.

Tietenkin on syytä todeta, että sen jälkeen, kun Suomes-
sa on saatu demokratia toimimaan, Suomesta on tullut paras 
paikka asua.

Rainer Försti, 86 v.

Puikkarin  
kuntosalin kesäkäyttö
Yleisöosaston kirjoituksessa oli muutama viikko sitten kirjoi-
tus siitä, että miksi Puikkarin kuntosalia ei pidetä kesäaikana 
auki.

Kuntosalin käyttäjien ja kuntalaisten ääntä on kuultu. Puik-
karin kuntosalia on nyt mahdollista käyttää myös kesäaikana, 
sillä kuntosalille on hankittu sähköinen kulunohjausjärjestel-
mä oveen. Kesäkäyttö onnistuu lunastamalla kuukausimaksulla 
toimiva sähköinen kulkukortti Puikkarilta 15.6.2015 mennes-
sä. Valvontaa salilla ei kuitenkaan ole, vaan jokainen käyttäjä si-
toutuu kuntosalin sääntöihin. Väärinkäytösten ilmetessä asioita 
voidaan tarkistaa kameravalvonnan tallenteista.

Kuntosali on suljettu 16.6. – 21.6.2015 remontin vuoksi. 
Kulkukortin voimassaolo 22.6. – 26.7.2015.

Kysy lisätietoja Puikkarilta.

Mervi Niemi
Talous- ja hyvinvointipäällikkö
Pudasjärven kaupunki

Politiikkaa

100 % juureen leivotut ruisleivät, 
ohrarieskat sekä 

paljon uutuustuotteita.
Jättipullat (m/l)

Pudasjärven torilla ma 8.6.
Uunituore leipäkuorma saapuu klo 10.

Meriläisen leipomo

Pohjois-Suomen ja Lapin 
aluehallintovirastot järjes-
tävät yhdessä jo viidennen 
kerran koulutuspäivän alu-
eensa kirjastoautoväelle per-
jantaina 5.6. Pudasjärven 
kaupunginkirjastossa.

Koulutuspäivässä tu-
tustutaan kahteen kirjasto-
autotoimintaa kehittävään 
hankkeeseen ja kirjastoau-
ton reitti- ja aikatauluseu-
rannan uuteen sovellukseen 
sekä pariin uuteen ja pa-
riin muutaman vuoden ikäi-
seen kirjastoautoon. Iltapäi-

Pohjois-Suomen 
kirjastoautoväki Pudasjärvellä

vää vietetään Kirjan vuoden 
merkeissä: Pohditaan luke-
misen merkitystä, kuullaan 
Lukuinto-ohjelman tuloksia. 
Lisäksi kirjavinkkari vink-
kaa alakoululaisille sopivia 
kirjoja. Lopuksi ohjelmassa 
on kirja- ja musiikkivieras.

Pohjois-Suomen kirjasto-
autohenkilöstön koulutus-
päivään on ilmoittautunut 
33 kirjastoautossa työsken-
televää. Osallistujia on kai-
kista kolmesta kahden alue-
hallintoviraston alueen 
maakunnasta.

Koulutuspäivään ko-
koonnutaan nyt ensimmäi-
sen kerran Pudasjärvellä.

Pohjois-Suomessa on yh-
teensä 33 kirjastoautoa, jois-
ta lainattiin viime vuonna 
yhteensä 1,2 miljoonaa lai-
naa. Vuonna 2014 Lapissa 
oli yhtensä 14 kirjastoautoa, 
Kainuussa 5 ja Pohjois-Poh-
janmaalla 12. 

Kirjastoautot tuovat kir-
jastopalvelut lähipalveluna 
kaukaisempaankin kylään, 
mutta myös kaupunkilähiöi-
hin. Kirjastoautot palvelevat 

kouluja, päiväkoteja, van-
husten palvelutaloja ja muita 
laitoksia, mutta tuovat pal-
velut lähelle myös koteihin 
siellä työskenteleville, elä-
keläisille tai työttömille. Kir-
jastoautoilla on merkittävä 
tehtävä koululaisten luku-
taidon edistämisessä, mutta 
myös syrjäytymisen ehkäise-
misessä ja kansalaisten sivis-
tyksellisten perusoikeuksien 
turvaamisessa ja tasa-arvon 
toteuttajana.

AVI tiedotus

Pudasjärvellä vietettiin 
koulujen ja oppilaitoksi-
en kevätjuhlia viime viikon-
vaihteessa. OulunSeudun 
ammattioppilaitoksella jaet-
tiin perjantaina 29.5. todis-
tuksia ammattiin valmistu-
neille nuorille eri linjoilta. 
Nuorilla alkoi kesäloma, ke-
sätyöpaikassa työskentely 
tai jatko-opiskeluun hake-
minen. 

Lauantaina oli aamulla 
yläasteen kevätjuhla seura-
kuntakeskuksessa ja heti sen 
jälkeen ylioppilaiden juh-
la, jossa lakitettiin 28 uut-
ta Pudasjärven lukion yliop-
pilasta ja kaksi ylioppilasta 
Oulun lukioista. Riemuyli-
oppilaita eli 50 vuotta sit-
ten lukiosta valkolakin saa-
neita henkilöitä oli juhlassa 
myös mukana. Kevätjuhlissa 
oli monipuolista ohjelmaa ja 
jaettiin runsaasti stipendejä.

Kevätjuhlista juttua ja ku-
via ensi viikon lehdessä. HT

Koulujen kevätjuhlista kesäloman 
viettoon tai jatko-opiskeluihin

Pudasjärven lukiosta lakitettiin 28 ylioppilasta sekä kaksi ylioppilasta Oulun lukioista. 

Yläasteen kevätjuhlassa käytettiin seurakuntakeskuksessa jokainen istuin.

OSAO:n Pudasjärven yksiköstä valmistui ammattiin runsaasti nuoria. Kevätjuhlassa etu-
rivissä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus, juhlapuheen pitänyt kun-
tayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, rehtori Elisa Laakso ja koulutuspäällikkö Keijo 
Kaukko. 
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Pistotie 1, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 1, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Esim. juhlateltta 4x8 m 32-42 hlö 
220 €/viikonloppu tai 2 vrk noudettuna.

Myös toimitettuna ja kasattuna. 
Kysy tarjous. Varaa omasi heti. 

Nyt meiltä uudet teltat ja 
tarvikkeet vaikka kesän juhliin!

HYÖTYÄ JA HUVIA

Neljän kuukauden 
lehdet kesähintaan 
vain 30 euroa

Tutustu uudistuneeseen Iijokiseutuun!
Perinteinen paikallislehtesi raikasti ilmeensä.  
Keskiviikkoisin ilmestyvä tuhti lukupaketti ilahduttaa 
lukijoitaan entistä monipuolisemmalla sisällöllä.

45. vuosikerta www.iijokiseutu.fi

Tunnus 5007681
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tarjous on voimassa 30.6.2015 saakka.

Lehden saaja:

Lähiosoite:

Postitoimipaikka:

Maksaja (jos lahjatilaus):

Lähiosoite:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Puhelin:

Iijokiseutu
maksaa
posti-

maksun

PÄÄTOIMITTAJA MARTTA OINAS-PANUMAN TARJOUS:

Jatkan kestotilaajana. Maksan:

^ Yhdessä erässä 96 €. Laskutusväli 12 kk.
^ Kahdessa erässä 2 x 51 €. Laskutusväli 6 kk.

^ Kolmessa erässä 3 x 35 €. Laskutusväli 4 kk.
^ Neljässä erässä 4 x 27 €. Laskutusväli 3 kk.

Tilaan KESÄ HINTAAN 4 kk / 30 €

Tutustumistarjouksena saan kahden viikon 
paperilehdet nyt VELOITUKSETTA. 

• Tilaa tällä kupongilla 
• tai soittamalla  
08-5370 370 

• www.iijokiseutu.fi 
• tilaukset@iijokiseutu.fi

Tai tilaa näköislehti:
Katso lisätietoja  

www.iijokiseutu.fi/ 
tilaushinnat tai soita 
tilaaja palveluumme.

Aurinko lämmitti 
Nevakivi Oy:n juhlaväkeä

Nevakivi Oy juhli torstaina 
4.6. Koskenhovilla 90-vuo-
tisjuhlaansa vaihtelevas-
sa säässä. Aurinko lämmitti 

Oulun seudun mobilistit ry:n delegaatio toi standaarin Nevakivi Oy:lle. Yhtiön ensimmäi-
nen auto T-Ford on näytteillä Oulun Automuseossa, jota mobilistien yhdistys ylläpitää.

Lohikeitto maistui Nevakiven syntymäpäivävieraille.

mukavasti suurimman osan 
ajasta ja muutaman kerran 
pieni kesäsade viilensi kä-
vijöitä. Leppoisissa tunnel-

missa, haitarimusiikin soi-
dessa nautittiin lohikeittoa 
ja lettukahveja. Alpo Illikai-
nen oli keittänyt soppatyk-
kiin 230 litraa lohikeittoa tar-
joiltavaksi, ja monet vieraat 
kehuivatkin kovasti tarjoi-
luja. Toimitusjohtaja Mikko 
Nevakivi piti juhlapuheen 
ja yli 50 vuotta linja-autoa 
ajanut sekä juuri 80 vuot-
ta täyttänyt Pekka Nevakivi 
muisteli yhtiön monivaiheis-
ta toimintaa. Lisää kuvia ja 
tunnelmia juhlasta ensi vii-
kon Pudasjärvi-lehdessä. JK
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TIMMIT MIMMIT
TOHTORIN

KAUPPISPOJAT OY
Pertti ja Juha

Tarkemmat ajat voi tiedustella puh. 0400-298 895

KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄ AUTOSTA 
PALVELUA KOTINURKILLE!

MA ja TO Livo – Pärjänsuo – Suvannonkylä – Metsälä

TI Rojola – Valkinperä – Haisuvaara – Pintamo –  
Yli-Kurki – Parviainen – Pintamo – Iinattijärvi

KE Kurenalus Vanhustentalo – Taipaleen harju – 
Kongasjärvi – Ruottisenharju – Jaalanka – Paukkeri 
– Pelttari – Jonku – Hirvaskoski – Poijula

PE Rojola – Valkinperä – Haisuvaara – Pintamo –  
Yli-Kurki – Ala-Kurki – Iinattijärvi

LA Kurenalus Vanhustentalo – Kongasjärvi – 
Marikaisperä – Ruottisenharju – Länsiranta – 
Jaalanka – Paukkeri – Jonku – Hirvaskoski – Poijula

KesäTE
EM

ANUMERO 2015KESÄINEN
PUDASJÄRVI

Tervetuloa viihtymään 
kesäiselle Syötteelle!

Tunturimaisemassa tapah-
tuu taas kesänaikana kaik-
kea kivaa. Tarjolla on suu-
rempaa ja pienempää 
tapahtumaa.  Autourheilus-
ta pitäville perinteiset ju-
hannuksen mäkiajot päräy-
tetään 19.6. Iso-Syötteellä. 
Tunturin huipulle kiipeäväl-
lä serpentiinitiellä kellote-
taan taas huikeita aikoja. 

Moottoripyöräilijät ko-
koontuvat Syötteelle heinä-
kuussa.  PMC Pudasjärvi 
järjestää jo kuudennen ker-
ran kaikille moottoripyö-
rämerkeille avoimen ko-
koontumistapahtuman 
Iso-Syötteen upeissa maise-

missa 24. - 26.7.2015.  
Elokuun ensimmäisenä 

viikonloppuna on tarjolla 
Erämaan markkinat, Maail-
mankylät – tapahtuma sekä 
Syöte MTP maastopyöräily-
tapahtuma. Erämaan mark-
kinat lauantaina 1.8 keräävät 
Syötteen luontokeskuksel-
le paikallisia käsitöiden te-
kijöitä ja heidän tuotteitaan. 
Tarjolla on myös paikallisia 
herkkuja, työnäytöksiä, elä-
vä musiikkia muita mark-
kinatuotteita sekä aitoa erä-
maan markkinatunnelmaa.  

Samaan aikaan 31.7.- 
2.8.2015 vietetään myös 
Maailmankylät 2015 – ta-

pahtumaa. Syötekylä on saa-
nut kunnian järjestää tämän 
tapahtuma tänä Vuonna.  
Tämä ohjelmaltaan moni-
puolinen tapahtuma on hie-
no lisä kesän tarjonnassa. 

Maastopyöräilijät val-
loittavat tunturin 1.8. Syö-
te MTB – maastopyöräily ta-
pahtumassa testataan taas 
ajajien kunto. Tarjolla on ra-
juja korkeuseroja, haasta-
via nousuja ja vauhdikkaita 
laskuja. Pisin kilpailusarjan 
matka on 120 kilometriä ja 
reitti kulkee kaksi kertaa 
sekä Iso-Syötteen että Pikku-
Syötteen huipulle. Tämän 
kesän tapahtumaan odote-
taan paikalle n. 500 ajajaa. 
Aikaisempien vuosien osal-
listujien antaman palautteen 
perusteella, uskomme että 
meillä on tällaiselle tapah-
tumalle Suomen upeimmat 
puitteet.

Syyskuun huippuviikon-
loppu ajoittuu tänä vuon-
na 11.- 13.9. Viikonloppu 
pyörähtää käyntiin perjan-
tai-illan kestävyysseminaa-
rilla Hotelli Iso-Syötteellä ja 
Huippukymppi juoksuta-
pahtuma on lauantaina 12.9. 
Samana iltana on myös Lup-
povesi palaa -koko perheen 
tapahtuma, joka huipentuu 
illan pimetessä komeaan  ilo-
tulitukseen.

Tapahtumien lisäksi 
Syötteen kaunis luonto tarjo-
aa myös rauhaa ja leppoisaa 
oleilua luonnonhelmassa. 
Alueen hienoja olosuhteita 
ja reitistöjä kannattaa hyö-
dyntää omaksi ja perhee-
si iloksi.  Kansallispuistosta 
ja ympäristöstä löytyy mo-
nentasoisia ja pituisia reittejä 
patikointiin tai maastopyö-
räilyyn. Luontokeskukses-
ta saat hyviä neuvoja alueen 

palveluista ja luonnossa liik-
kumisesta. Luontokeskuk-
sesta voi ostaa myös alueen 
karttoja ja kalastuslupia. Oh-
jelmapalvelu yrityksiltä löy-
tyy myös kaikenlaista kivaa 
tekemistä perheille ja ryh-
mille. Kannattaa käydä ko-
keilemassa mm. river tubin-
gia ja vaijeriliukua. 

Syötteeltä löytyy myös 
kaksi frisbeegolf -rataa, jotka 
tarjoavat mukavan syyn liik-
kua luonnossa. Radat löyty-
vät luontokeskuksen sekä 
Pikku-Syötteen maastoista. 
Kaikilla alanharrastajilla ja 
lajista kiinnostuneilla on nyt 
mahdollisuus päästä kier-
tämään kahta erilaista hie-
noa rataa Syötteen kauniissa 
maisemissa.  

Pudasjärven kesä tarjo-
aa myös muita hauskoja ta-
pahtumia, kuten Kesäpili-
kin MM-kisat, Pudasjärven 
markkinat ja paljon muuta. 
Naapuripitäjissä on myös 
paljon mielenkiintoista ko-
ettavaa ja nähtävää mm. 
monipuolinen kulttuuri-
tapahtuma Päätaloviikko 
Taivalkoskella ja Ranuan 
eläinpuisto tarjoaa aina hie-
noja kokemuksia eläimistä 
pitäville. Syötteeltä on help-
po piipahtaa kaikissa edellä 
mainituissa tapahtumissa ja 
paikoissa. 

Hauskaa ja leppoisaa 
kesää kaikille!

Rauno Kurtti
Syötteen  
Matkailuyhdistys ry

Ps. Syote.fi sivuilta löytyy 
aina tuoreinta tietoa alu-
eemme palveluista ja tapah-
tumista, käykääpä vilkaise-
massa.
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KMR voimassa 1.6 alkaen, 
lisätietoa 

metsänhoitoyhdistyksestä!

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry
Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI
puh. 0204 13 7520 · www.mhy.fi

Viidennet 
PÖLKKY PöllinParkkuu MM-kisat 

Taivalkosken Jokijärvellä 
la 13.6. 2015   klo 10.00
Ilmoittaudu kilpailuun www.jokijarvi.com

 Yleisölle paljon nähtävää ja oheisohjelmaa. 
Lapsille oma ohjelma.
Tule ja nauti paikallista lähiruokaa. 
Aluelippu 5 euroa, alle 16 v. ilmaiseksi.
Maksuväline käteinen.
Lisätietoja www.jokijarvi.com
 

Tule ihastumaan parkkuuperinteeseen ja ilmapiiriin!
Pöllipurilainen

KESÄINEN PUDASJÄRVI 2015

AskAnmäen kesäteAtterissA  
puolAngAllA kesällä 2015

markku Hyvösen 

jo vAin,
rouvA ministeri 

• Käsikirjoitus: Markku Hyvönen • Ohjaaja: Hilkka Oikarinen  
• Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

Ensi-ilta to 9.7. klo 18
su 12.7. ..........klo 15
ke 15.7. ..........klo 18
to 16.7. ..........klo 18
la 18.7. ...........klo 14
ke 22.7. ..........klo 18

Esitysajat:

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327

to 23.7. ..........klo 18
su 26.7. ..........klo 15
ke 29.7. ..........klo 18
to 30.7. ..........klo 18
la 1.8. .............klo 14
su 2.8. ............klo 15

Liput: 13 €, lapset 5-12 v. 5€ , 
ryhmät vähintään 20 henkilöä 11 €/hlö, alle 5 v ilmaiseksi.

Pudasjärven kesässä 
rakennetaan runsaasti

Pudasjärven kaupungin 
työntekijät suuntaavat kukin 
kesälaitumelle vuorollaan, 
mutta kaupunki ei nuku. 
Kesä on sesonkia sekä raken-
nusprojektien että matkai-
lun saralla. Kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen laskeskeli 
äkkiseltään, että tämä kesä 
on rakentamisen ja saneera-
uksien saralla jopa viimeke-
säistä vilkkaampi. Varsinkin 
muihin vastaavan kokoluo-
kan kuntiin verrattuna, Pu-
dasjärvellä halutaan kehit-
tyä rohkealla otteella.

Huomattavimman viipa-
leen kesän urakkalukemiin 
tuo keväällä 2016 valmistu-
va maailman suurin hirsi-
koulukampus. Projekti on 
paljon esillä sekä paikallisis-
sa mutta myös kansallisissa 
ja jopa kansainvälisissä me-
dioissa. Aiemmin ei ole mis-
sään toteutettu vastaavaa 
julkista rakennuskokonai-
suutta massiivihirrestä. Ra-
kennettava koulu on lähes 
800 oppilaan moderni oppi-
misympäristö ala- ja yläkou-
lulaisille, lukiolaisille ja kan-
salaisopistolle.

Hirsirakentaminen on 
esillä muutoinkin, kuten kol-
me erityisryhmille valmistu-

vaa rivitaloa. Hirsinen on 
myös tuore hanke: 60-paik-
kainen tehostetun palvelu-
asumisen yksikkö, joka val-
mistuu ensi vuoden lopulla. 
Tehostetun palveluasumisen 
yksikössä asukkaat saavat 
tarpeidensa mukaan itsenäi-
syyttä ja omatoimisuutta tu-
kevan palvelukokonaisuu-
den. 

Terveysaseman remont-
ti etenee myös joutuin, tila-
haasteista huolimatta. Tomi 
Timonen kertoo, että pro-
jektiin on saatu tukea sillä 
ehdolla, että saneeraus val-
mistuu vuoden loppuun 
mennessä. 

- Saneeraus valmistuu 
yksi osasto kerrallaan, jot-
ta vain yhden osaston tarvit-
see olla samaan kiinteistöön 
järjestetyissä väistötiloissa. 
Järjestely ei ole ollut helppo, 
mutta näin on selvitty hank-
kimatta ulkopuolisia väistö-
tiloja, Timonen kertoo.

Suojalinnan urheiluken-
tän juoksuradan pinta uu-
sitaan: puolet pinnasta uu-
sitaan kokonaan ja toinen 
puoli huolletaan uudenve-
roiseen kuntoon. Saneeraus 
toteutetaan juhannuskisojen 
jälkeen. Myös yksityisiä ra-

kennusprojekteja on meneil-
lään, teitä päällystetään ja 
esimerkiksi seurakuntatalon 
kattoa uusitaan.

- Kairan Kuitu -hanke 
vetää edellisen vuoden ta-
paan. Viime vuonna valo-
kuitulinjaa vedettiin noin tu-
hat kilometriä ja tänä kesänä 
tähdätään saman luokan tu-
lokseen. Työt ovat jo alka-
neet ja jatkuvat siihen asti, 
kun syksyllä alkaa liukkaat 
kelit, Timonen selostaa.

Timosen mukaan ko-
koajan myös suunnitel-
laan uutta, resurssien ja 
tarpeiden mukaan. Esimer-
kiksi suunnitteilla on hirsi-
koulukampuksen likelle tu-
leva lähiliikuntapuisto ja 
muita liikuntatiloja, mutta 
kokonaisuuden tarkka sisäl-
tö on vielä suunnitteilla.

Kaikkiaan kesän aikana 
tapahtuu paljon ja mukavilla 
fiiliksillä mennään. Timonen 
huomauttaa, että kuitenkin 
kaikissa kunnissa tällä het-
kellä mietityttää uuden hal-
litusohjelman sisältö, jonka 
myötä kunnille voi langeta 
monia uusia haasteita.

- Kuntien rooli muuttuu 
tulevaisuudessa, ja huomio 
kiinnittyy yhä enemmän 

kaupunkilaistemme hyvin-
vointiin, terveyden edistä-
miseen ja hyvien elinolo-
suhteiden luomiseen. Tällä 
hetkellä kirjoitan toiminnan-
kehittämisohjelmaa, joka tu-
lee tässä kuussa valtuuston 
hyväksyttäväksi. Kaikkiaan 
ohjelmasta on tulossa muka-
van näköinen. Toki jatkam-
me tiukkaa taloudenpidon 
linjaa, mutta järki kädes-
sä niin ettemme niistä pal-
veluita kuiviin. Toimintaa 
kehitetään tehokkaampaan 
suuntaan ja kaupunkilaisten 
hyvinvointi edellä, Timonen 
kertoo. JK

FC Kurenpoikien 
jalkapallopelit ja 

-turnaukset kesän 
aikana. Mukana 

Pudasjärvellä pelattavat 
ja järjestettävät pelit, 
kenttänä Suojalinna.

FC Kurenpoikien kesän kotiottelut
Miehet Nelonen, 
Oulu-Kainuu  
Su 28.6. kello 15.00 HauPa 
La 18.7. kello 15.00 PaKa 
Su 26.7. kello 15.00 OTP
Ti 4.8. kello 18.00 OuRe
Su 9.8. kello 15.00 ACT

La 15.8. kello 16.00 Ajax Sark-
kiranta
Su 23.8. kello 15.00 FC PaKa
Su 6.9. kello 15.00 Ajax Sark-
kiranta
La 19.9. kello 15.00 OuRe

D -13 Pojat,  
Haastesarja 7v7   
Su 2.8. Pudasjärvi

E11 JLM- sarja, taso 2
alustava turnausohjelma
mukana 24 joukkuetta
La 5.9. Pudasjärvi

F9  JLM- sarja
mukana 17 joukkuetta
La 8.8. Pudasjärvi

F9 Tytöt JLM- sarja
alustava turnausohjelma
mukana 9 joukkuetta
La 22.8. Pudasjärvi

Muut ottelut  
Suojalinna:
Pe-la 3.-4.7. Heinäturnaus
Ma-pe 6.-10.7. Hippo-jalkapal-
lokoulu (kellonaika varmistuu 
myöhemmin, noin kello 12.00-
15.00)
La 8.8. M35 Koillis-Euroopan 
mestaruusturnaus (F9poikien 
turnauksen jälkeen)
La 1.8. tai La 15.8. Naisten ja 
Ikämiesten harrasteturnaukset

Tomi Timonen kaupungin-
johtaja.

Hirsirivitalojen rakentaminen meneillään Pudasjärven keskustassa.
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Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää
MESTARI OLAVI VIRRAN ELÄMÄÄ  JA MUSIIKKIA

Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla

Liput  14 €, alle 12 v 5 € 
Tiedustelut ja varaukset Raija Kelly puh. 044 3073764,  sähköposti raija.kelly@gmail.com

Oikeuksia valvoo: Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

100 VUOTTA

Ensi-Ilta: 26.6.2015 klo 19.00
Muut esitykset: 28.6.2015 klo 14.00
 30.6.2015 klo 19.00
 03.7.2015 klo 19.00
 04.7.2015 klo 18.00
 05.7.2015 klo 14.00
 08.7.2015 klo 19.00
 10.7.2015 klo 19.00
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 09.8.2015 klo 14.00

Käsikirjoitus:  
Mirjam Kälkäjä 

Ohjaus:  
Elsa Ruokangas

Katso lisää 
www.jokijarvi.com 
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01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutuksesi 
kerralla kuntoon.

Vakuutusedustaja Jenni Timonen-Högli 
Puh. 040 363 6720

Tervetuloa
Turvaan!

83x100_Timonen_Hogli_112014.indd   1 24.11.2014   11:35:50

Koillis-Golfilla pääsee helposti ja lämmintunnelmaisessa il-
mapiirissä tutustumaan viihdyttävään ja kaikenikäisille so-
pivaan lajiin.

Koillis-Golf tarjoaa helpon ja 
hauskan tilaisuuden tutustua 
kehittävään, sosiaaliseen ja 
viihdyttävään harrastukseen 
-golfiin. PAR3 harjoituskent-
tä sopii myös kokeneemmille 
pelaajille lajin harjoittelupaik-
kana ja tarkkuutta parantava-
na pelipaikkana.

Kentällä on pitkien lyön-
tien harjoituspaikka, ran-
ge, putti-, schippi- ja hiek-
kaesteharjoitusalue sekä 
avauslyöntien ”väylä”. Gol-
fliiton kehittämä lähipeli-tes-
ti-alue tarjoaa todellisen haas-
teen osaajillekin. golfkierros 
koostuu kahdeksasta PAR 

Pelaa golfia Pudasjärvellä
3-väylästä sekä yhdestä PAR 
4-väylästä. Kierroksen par on 
28 ja sen pelaamiseen menee 
tunnista puoleentoista, mikä 
sopii hyvin vaikkapa iltalen-
kiksi.

Koillis-Golf on avoinna 
joka päivä eikä ajanvaraus-
ta tarvita. Tule ja poikkea pe-
lailemaan leppoisaan ruuh-
kattomaan ilmapiiriin juuri 
silloin kun Sinulle sopii. Koil-
lis-Golfin kenttä sijaitsee Ku-
renalta Kuusamoon päin noin 
15 kilometriä. Opastus on 
paikan päälle.

Tervetuloa griinille!

Kansalaisopisto toimii kesäl-
läkin. Tarjolla on erilaisia lii-
kuntakursseja sekä leirejä. 
Suositut kahvakuula- ja ke-
sänyrkkeily-kurssit alkoivat 
kesäkuun ensimmäisellä vii-
kolla ja jatkuvat heinäkuun 
loppuun asti. Kursseille ehtii 
vielä mukaan ja kursseilla on 
tilaa. Juhannusviikolle saak-
ka jatkuvat zumbat ja body 
toning sekä itämainen tanssi, 
joita ehtii vielä kokeilemaan, 
sillä tilaa kursseilla löytyy. 
Koillis-Golfilla Sotkajärvel-
lä kansalaisopisto järjestää 
Green card -kurssin 12.-13.6. 
Perjantaina kurssin vetäjä-
nä Pekka Kinnunen ja lau-
antaina Raimo Määttä Kuu-

Kansalaisopisto toimii kesälläkin
samosta. 

Lapsille ja nuorille on tar-
jolla lasten ja nuorten näytel-
mäkesäleiri 12.-14.6. Salikis-
sa. Leirille ovat tervetulleita 
myös uudet näytelmäharras-
tajat. Kesäkuussa on suun-
nitteilla myös elokuva- ja 
katutanssileiri 22.- 24.6. Ka-
tutanssiohjaajana Julian 
Owusu ja elokuvaosuut-
ta vetää Kalle Jurvelin. Lei-
ri on jatkoa kansalaisopiston 
katutanssi- sekä elokuva-
kursseille, jotka leirin aika-
na yhteistyössä tekevät pie-
nen elokuvatrailerin. Uudet 
yli 13-vuotiaat nuoret ehti-
vät vielä mukaan. Leiri on 
osa nuorisoprojektia, johon 

on haettu rahoitusta ja pide-
tään kansalaisopiston tilois-
sa. Katutanssi- ja elokuva-
leiristä saa lisätietoja Elina 
Wachiralta ja hän ottaa vas-
taan myös ilmoittautumiset.

Kädentaitoryhmiäkin jär-
jestetään kesäaikaankin. 
Lapset ja isovanhemmat -tai-
deviikonlopulle 13.-14.6. en-
nakkoilmoittautuminen 
on päättynyt, mutta vapai-
ta opiskelupaikkoja voi tie-
dustella kansalaisopistolta. 
Kurssilla piirretään, maala-
taan ja muovaillaan savea 
nauttien yhteisestä ajasta yh-
dessä rennolla meiningillä, 
opettajana Vuokko Nyman. 
Piipposen Pirtissä Kouval-

la järjestetään 27.-28.6. be-
toniaskartelukurssi, jossa 
tehdään betonista raparpe-
rinlehtikuvioisia laattoja ja 
pieniä ruukkuja, sekä pitsiä 
tai harsoa käyttäen esim. tui-
kuille alustoja. Opettajana on 
ranualainen Piia Parkkinen.

Kurssitoiveita otetaan 
mielihyvin vastaan. Netistä 
löytyy Pudasjärven kansa-
laisopiston sivuilta erillinen 
palaute- ja kurssitoivomus-
lomake, jonka voi täyttää, tai 
lähettää toivomuksensa säh-
köpostilla kansalaisopistolle.

Kansalaisopiston  
tiedotus 

Kädentaidot esillä Korpisen kylätalolla
Korpisen kylätalolle on laitet-
tu esille kesän ajaksi kyläläis-
ten tekemiä käsitöitä.

-Viime kesänä esittelimme 
entisajan työkaluja ja tarve-
esineitä sekä kudonnaisia, jo-
ten nyt esittelemme vastapai-
noksi nykyajan töitä, tuumi 
Liisa Törmänen.

Hän on yhdessä Aila Rito-
lan kanssa laittanut esille Päi-
vi Ylitalon, Kaisa Ylilehdon, 
Lilli Piiran ja Pirjo Kareke-
don tekemiä koriste-esineitä 
ja kudonnaisia. Päivin töis-
tä on esillä tiffanytöitä, tuo-
hesta tehtyjä matokilikkejä ja 
monitoimirasioita sekä suo-
datinpaperista tehtyjä pöy-
tälamppuja, joihin laitetuilla 
ledvaloilla saa loihdittua tun-
nelmavalaistusta.

Helenan valmistamien 

sukkahousuruusujen lisäk-
si esillä on hänen tekemiään 
klipsutöitä. Lillin kahvipus-
seista tekemät koristejoutse-
net ja -rasiat ovat näkemisen 
arvoiset.

Pirjon kädentaitoja voi 
ihailla taidokkaasti tehdyis-
sä kudonnaisissa ja virkkaus-
töissä. Naiskaartin tekemien 
töiden lisäksi esillä on myös 
miesten tekemiä katiskoita ja 
petoeläinten loukkuja.

- Näyttely on myyntinäyt-
tely, joten esillä olevia tuot-
teita on mahdollista ostaa. 
Pidämme näyttelyä auki sa-
tunnaisesti ja tapahtumien 
yhteydessä, Törmänen mai-
nitsi.

Näyttely avataan perjan-
taina 5. kesäkuuta virkis-
tyskerhon yhteydessä ja ky-

Näyttelyn pystyttäneet Liisa Törmänen ja Aila Ritola ihaste-
lemassa Korpisen naisväen kädentaitoja. Etualalla Lilli Pii-
ran tekemiä koristejoutsenia ja Kaisa Ylilehdon ruusuja. Ta-
kana Päivi Ylitalon tuohi- ja tiffanytöitä.  

● Sähköasennukset
● Antenniasennukset
● Teleasennukset
● Sähkösuunnitelmat
● Vikakorjaukset ja huoltotyöt

Ahmantie 15, 93400 TAIVALKOSKI, Puh. 040 591 8602
www.sahko-matic.fi

Kahvila-Ravintola Tulitauko

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

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!Lounaaseen sisältyy aina lettukahvit.

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

1.6. alkaen joka päivä 
klo 8.00-22.00

lätaloa pidetään auki aina 
muulloinkin tarpeen mukaan, 

kuten heinäkuussa olevan ky-
läpäivien yhteydessä. RR
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LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja  
   saunailtojen pitopaikaksi

JYRKKÄKOSKI 
CAMPING
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat 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

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

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!

12

RanuaZoo Camping
avoinna ympäri

vuoden!

Ranuanjärven
leirintäalue 

Avoinna 12.6. – 19.8.

Suomen ainoat
jääkarhut!

Vietä lomasi vieraanamme, jääkarhujen 
parissa! Villieläimet elävät täällä onnellista perhe-
elämää aidon luonnon keskellä. Myös eläinkunnan 
elämänrytmin vaiheet määräytyvät luonnonkierron 
mukaan. Eläinpuisto on myös monipuolinen palve-
lukeskus, joka tarjoaa laadukkaita oheispalveluja ko-
ko perheelle.

Retkeile, iloitse Suomen luonnosta, nauti kesän 
tuoksuista ja kirkkaasta auringosta! Rentoudu mo-
dernin mökin saunan lämmössä... Voit tulla myös 
matkailuautolla tai -vaunulla...

Avoinna
joka päivä:  

KESÄ: 1.6. – 31.8. 
klo 9-19

TALVI: 1.9. – 31.5. 
klo 10-16

KEKSI
MINULLE NIMI!

Osallistu
kilpailuun

osoitteessa:
www.ranuazoo.com/

nimi

Rovaniementie 29, 97700 Ranua
puh. 016 355 1921
fax 016 355 1034

ranuan.zoo@ranua.fi 

Suositut ruokintanäytökset
päivittäin kesällä: 

• Karhut ja jääkarhut: 12.30–13
• Ilves, susi tai ahma: 14–14.20 (23.6. alk. DHOLE) 

• Kotieläinpuiston eläimet: 14.30–15
• Saukot: 16.40–17

www.ranuazoo.com • www.gulo.fi  • www.wildlifesafaris.fi  • www.ranua.fi  

Tapahtumia! S-Etupäivät (RanuaZoo) 13.-14.6. • Karpalomarkkinat 14.6. 
• Simojärven Juhannus 19.-20.6. • Opistoseurat 23.-26.7. • Hillamarkkinat ja Muumit 1.-2.8.

erhelippu

RanuaZoo

norm. 105 €

SantaPark

78€

UUSI
ELÄINLAJI
DHOLE 
– kiipeilevä
ja laulava
vuorisusi
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U
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Kylmänen Food Oy:n Pu-
dasjärven myymälässä Val-
tatie 20 varrella on aloitta-
nut työnsä helmikuussa uusi 
myymäläpäällikkö, Lohja-
laislähtöinen Isabella Silan-
der. Perheen mökkeily Pu-
dasjärvellä on muuttunut 
pysyväksi asumiseksi re-
montoimalla mökki ympä-
rivuotiseen asuinkäyttöön. 
Muutto ei ollut hetken mieli-
johde, sillä Silander ja hänen 
aviomiehensä Pertti Jaakola 
olivat miettineet muuttavan-
sa viimeistään eläkeiässä Pu-
dasjärvelle, mutta nyt sopi-
van ja mieluisen työpaikan 
aukenemisen myötä muutto 
aikaistui. 

-Aikuiset lapset jäivät ete-
lään, mutta yhteydenpito 
säilyy tiiviinä. Pudasjärven 
rauhallisuus sekä ihmisten 
kiireettömyys ovat parasta ja 
muuttoa ei ole tarvinnut ka-
tua sekä Pudasjärven aktiivi-
nen yhdistystoiminta ihas-
tuttaa.

Työkokemusta on kerty-
nyt jo useiden vuosien ajan 
pääkaupunkiseudulla kau-
pan-alalta osastopäällikkönä 
sekä ravintolapäällikkönä. 

-Uuteen työpaikkaan siir-
tyminen on erittäin mie-
luista. Tutustuminen myy-

Mökkeily toi Kylmäselle 
uuden myymäläpäällikön

miinsä tuotteiden tekoon on 
tapahtunut Rantsilan teh-
taalla, jossa poron ruhos-
ta käytetään hyödyksi kaik-
ki, paitsi ääni. Ne, jotka eivät 
kelpaa elintarvikkeisiin, niis-
tä tehdään Haukku- koiran-
ruokaa. Laadukkaita tuottei-
ta on ilo myydä. 

Pieniä muutoksia Silan-
der on jo Kylmäsellä saanut 
aikaiseksi; kahviota on laa-
jennettu lisäämällä istuma-
paikkoja ja toinen asiakas-
vessa on rakennettu. Joka 
aamu lisätään valikoimaan 
paikan päällä tehdyt täyte-
tyt patongit. Liikkeessä on 
jo yli 70 säilykettä ja uutuuk-

Kylmänen Food Oy:n toimitusjohtaja Antti Kylmänen, uusi myymäläpäällikkö Isabella Si-
lander ja tuotantopäällikkö Jaakko Kylmänen vaihtamassa ajatuksia Pudasjärven myymä-
lässä. Kylmäset olivat tuomassa uutuussäilykkeitä Pudasjärvelle.

Kylmäsen työntekijöinä toimivat kiireapulainen Laura Lep-
pänen, myymäläpäällikkö Isabella Silander ja myyjä Lilja 
Tuomaala. 

sina on tulossa currykana ja 
chilikana –säilykkeet kesän 
aikana, joista myös maista-
tuksia luvassa myöhemmäl-
lä ajan kohdalla.  Kylmäsellä 
on myös runsaasti laadukas-
ta lihaa ja lihajalosteita.

-Asiakkaat ovat ihania” 
Silander kiittelee. 

Paikalliset asiakkaat ovat-
kin muistaneet häntä tuo-
malla kukkia. Laaja asiakas-
kunta koostuu paikallisista, 
mökkiläisistä sekä Kuusa-
montien ohikulkumatkalai-
sista, jotka piristävät huo-
mattavasti kaupantekoa.  

Jenni Rissanen

Kotiseutumuseolla 
vilkasta ohjelmaa 

Pudasjärven kotiseutuviik-
ko järjestetään 14.-19.7. Ko-
tiseutumuseoalueella, lä-
hellä Pudasjärven kirkkoa. 
Luvassa on uusia näyttely-
jä sekä näytöksiä. Museon-
hoitaja Pauliina Majava on 
aloittanut työnsä hyvissä 
ajoissa, siivoamalla näytte-
lytiloja ja tuomalla syksyksi 
varastoituja tavaroita näyt-
telytiloihin. 

Kulttuuriohjaaja Bir-
git Tolosen mukaan pelk-
kien tavaroiden esille lai-
tossakin menee kuukausi. 
Juhannusviikolla aloittaa-
kin kesätyönsä museoapu-
lainen, joka on heinäkuun 
loppuun. Siivoustalkois-
sa olivat viime viikon maa-
nantaina LC Pudasjärvi Hi-
limat, jotka haravoivat ja 
siistivät pihapiiriä. Ulko-
töitä sekä siistimistä riittää 
vielä kolmen hehtaarin mu-
seoalueella ja kesäksi töihin 
onkin palkattu neljä koulu-
laista aina kahden viikon 
jaksoissa. 

Kesän aikana valmis-
tuu henkilökunnalle uusi 
toimistotila, josta on ollut 
kova pula. Näyttelyihin py-
ritään aina saamaan jotain 
uutta muutoksia tekemällä. 

Tänä vuonna vierailijoiden 
kannattaakin tutustua ra-
kennusten uusiin kattoihin, 
jotka on tehty vanhoja kä-
sityötaitoja hyödyntämäl-
lä tekemällä pärekattoja, 
lautakatto sekä malkakat-
to. Viime vuoden tapaan, 
Syötteen luontokeskuksen 
kanssa yhteistyössä järjes-
tettävä, yrttikurssi saa jat-
koa kotiseutuviikon ensim-
mäisenä päivänä tiistaina 
14.7, ohjaajana toimii Riit-
ta Nykänen. Työnäytöksiä 
on luvassa keskiviikkona 
ja perjantaina on ilmainen 
avointen ovien päivä. Koti-
seutuviikon ohjelmaa kan-
nattaakin tarkkailla lehdis-
tä sekä netistä Pudasjärven 
kaupungin tapahtumasi-
vuilta.  

Museo pyrkii tänä kesä-
nä kehittämään enemmän 
toimintaa lapsille muun 
muassa lasten museopäiviä 
järjestämällä. Tolonen ke-
hottaakin koululaisryhmiä 
varaamaan syksyllä museo-
esittelyjä. 

Kesän uutuuksia ovat 
valokuvaaja Paavo Räisä-
nen -tupa, joka on avoinna 
ensimmäistä kertaa tänä ke-
sänä yleisölle. Tuvassa on 

esillä valokuvia vuosien ta-
kaa. Jatkossa pyritään laa-
jentamaan valokuvanäytte-
lyjä. Tolonen toivottaakin 
kaikki tervetulleiksi Koti-
seutumuseoon sekä toivoo 
kävijöiden joukossa olevan 
paljon lapsia ja nuoria.  Ko-
tiseutumuseo aukeaa maa-
nantaina 8.6. ja valmisteil-
la on uusi suomenkielinen 
museoesittely- lehtinen. JR

Kulttuuriohjaaja Birgit Tolo-
nen toivottaa kaikki terve-
tulleiksi Kotiseutumuseoon 
sekä toivoo kävijöiden jou-
kossa olevan paljon lapsia 
ja nuoria. 
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Kesäloman alun kunniaksi Vapapäivänä pääsevät kaikki alaikäiset kalasta-
maan ilmaiseksi Metsähallituksen arvokalakohteille. Koillismaalla mukana 
Iijoen koskikalastusalue Taivalkoskella.  Ensimmäisinä saapuville mak-
sutta Vapapäivän erikoisuistin Kuusamon Räsänen.

Katso kaikki kohteet: www.eraluvat.fi/vapapaiva
Osallistu keskusteluun: www.facebook.com/vapapaiva

Vie lapsesi kalaan!
La 6.6. kello 10–15, hinta 0 €

Iijoen koskikalastusalueella

Ilmaiseksi 
jalokalaa 

pyytämään!

KESÄINEN PUDASJÄRVI 2015

Pyöräilijän unelmaloma Syötteellä
Syötteen matkailualue 
tunturimaisemineen tar-
joaa huimat reitit niin 
maastopyöräilyyn kuin 
maantiepyöräilyynkin. Jat-
kossa myös oheispalvelut 
ovat huippuluokkaa, sillä 
Hotelli Iso-Syöte on lansee-
rannut pyöräilijöille suunna-
tun palvelukokonaisuuden, 
Bike Hotel Conceptin.

– Kyseessä on uusi ja ai-
nutlaatuinen juttu Suomes-
sa. Bike Hotel Concept palve-
lee sekä pyörää että kuskia. 
Palvelukonseptiin kuuluu 
pyörien lukollisten säilytys-
tilojen lisäksi muun muassa 
huolto- ja pesupaikat. Pyö-
räilijöiden käytössä on myös 
pesukone ja kuivausrum-
pu pyöräilyvaatteiden pesua 
varten, Hotelli Iso-Syötteen 
Juha Kuukasjärvi kertoo.

Menopelin lisäksi myös 

ajaja pidetään huippuiskus-
sa.

– Ravintolamme ruoka-
listassa on otettu huomioon 
pyöräilijöiden hiilihydraatti-
tarpeet, minkä lisäksi aamu-
palavalikoimaan on lisätty 
urheilujuomaa. Hotellin te-
rassi tarjoaa mahdollisuu-
den rentoutumiseen pitkän 
pyörälenkin jälkeen, Kuu-
kasjärvi esittelee.

Tukka putkella  
tunturimaisemissa
Maastopyöräilijöille tuntu-
rimaisemat tarjoavat katta-
van ja monipuolisen reittiva-
likoima. Maantiepyöräilijät 
pääsevät haastamaan Syöt-
teen mäkisiä, mutta rauhal-
lisia maanteitä. Jos omaa 
pyörää ei syystä tai toises-
ta ole mukana, Hotelli Iso-

Syötteeltä on mahdollista 
vuokrata allensa sekä maas-
to- että fatbike-pyöriä. Ho-
tellilta löytyy reittikarttoja ja 
opastusta niin sesongin kuin 
pyöräilijän omien toiveiden 
mukaan.

– Bhc.fi-sivustolla on la-
dattavissa reittikarttoja, jos 

Tunturin juurelta huipulle kulkeva maantie saa kesän aikana uuden asfalttipäällysteen, joten tie käytännössä huutaa pyö-
räilijöitä testaamaan uutta pintaa. Silotellusta pinnasta huolimatta matka tunturin huipulle saa edelleenkin jalat taatus-
ti hapoille.

haluaa ajaa suoraan GPS-
ajatuksella. Tarjoamme 
myös eri reitti- ja vaatimus-
tasolla järjestettyjä opastet-
tuja retkiä, jossa opas lähtee 
mukaan maastoon. Retkien 
kautta on mahdollista pääs-
tä ajamaan sellaisiin paikkoi-
hin, jotka eivät ole julkisessa 

ajossa. Opastetuille retkil-
le pääsee mukaan ilmoittau-
tumalla Hotelli Iso-Syötteen 
vastaanottoon viimeistään 
retkeä edeltävänä päivänä, 
Kuukasjärvi sanoo.

Täydellisen pyöräilylo-
man konsepti on käytössä 
ensimmäistä kertaa kesällä 

2015 ja jatkoa on luvassa.
– Ensimmäisen kesän kes-

kitymme kotimaisiin pyöräi-
lijöihin, mutta kesälle 2016 
meidän on tarkoitus havi-
tella myös kansainvälisiä 
pyöräkerhoja ajamaan Syöt-
teen maisemiin, Kuukasjärvi 
avaa tulevaisuutta
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Pudasjärvellä on poikkeuk-
sellisen paljon vesistöjä, jo-
kia, järviä ja lampia, joiden 
ansiosta alue onkin kalas-
tuksen harrastajille moni-
puolista seutua. Kalastus-
paikka valitaan sen mukaan, 
mistä kalastusmuodosta ja 
minkä kalan pyytämisestä 
pitää. Vaihtoehtoja on on-
neksi mistä valita. Jo kala-
retken suunnitteluvaiheessa 
kannattaa selvittää, mitä ka-
lastuslupia tarvitaan vai tar-
vitaanko ollenkaan. Luvat 
kätevästi verkosta verkko-
kauppa.eraluvat.fi

Pudasjärven alueelle on 
lukuisia uistin- ja perhoka-
lastukseen soveltuvia jo-
kikalastuskohteita. Hyvis-
tä jokikalastuspaikoista voi 
mainita muun muassa alu-
een suurimman joen, Iijoen 
sekä pienemmät, Pärjän-, Li-
vojoen- ja Korvuan- Korpijo-
ki-alueen. Koski- ja virtave-

Kalastajan Pudasjärvi
sikohteita näissä riittää.

Tavallisimpia jokikalasta-
jan saaliskaloja on kohtees-
ta riippuen harjus, taimen, 
hauki, ahven ja joissakin pai-
koissa myös kirjolohi. Edel-
lä mainitut kohteet ovat 
helposti saavutettavissa ja 
useimpien jokien rannoilta 
löytyy myös avotulenteko- 
ja laavupaikkoja.

Jokikalastajan tulee 
muistaa, että Pudasjärvellä 
useimmat joet ovat lohi- ja 
siikapitoisia vesistöjä, jois-
sa koski- ja virtavesialueilla 
mato-onginta on kiellettyä. 
Lisäksi vapakalastajan tulee 
hankkia vesialueen haltijan 
viehekalastuslupa.

Järvikalastus
Järvi- ja lampivesistöjä on 
alueellamme paljon ja ne so-
veltuvat viehekalastuksen 
ohella hyvin mato-onkijan 
retkikohteeksi. Pienempiä 

järvi- ja lampivesistöjä on-
kin jo niin paljon, että niitä 
listattaessa loppuisi kynäs-
tä muste. Retkeilyn ystäville 
esimerkiksi Syötteen alueel-
ta löytyy ulkoilureittejä, joi-
den varrella on pieniä järvi-
tai lampivesistöjä vaikkapa 
ahvenien narraamiseen.

Helposti saavutettavia 
suurempia järvikalastus-
kohteita alueellamme ovat 
muun muassa Pudasjärvi, 
Jongunjärvi ja Jaurakkajär-
vi. Alueemme parhaimpiin 
kuuluvana kuhavesistönä 
kannattaa mainita Jaurak-
kajärvi.

Tarkempia tieto-
ja kalastusluvis-
ta, kalastusmah-
dollisuuksista 
ja alueen 
palveluis-
ta löy-
dät 
esi-

merkiksi internetistä  
www.iijoki.fi.

Syötteelle siimoja 
kiristelemään
Syöte on kalastuksellisesti 
mukava paikka, sillä alueel-
la on niin järviä lampia kuin 
koskeksi paikoittain kuohu-
via jokiakin.

– Voisi sanoa, että ran-

Pudasjärven tori on tänä-
kin kesänä toriemännän ja 
isännän Kerttu ja Hannu Si-
mun hellässä huomassa, jot-
ka hoitavat yhdessä torin ta-
pahtumia entiseen tyyliinsä 
hyvällä huolenpidolla. Torin 
toiminta alkaa 15.6., jolloin 
tori siunataan kesäkäyttöön 
kirkkoherra Juha Rauha-
lan toimesta ja ohjelmassa 
on myös musiikkitarjontaa 
kanttori Jukka Jaakkolan 
säestämänä, Eero Räisäsen 
runonlausuntaa sekä Pik-
ku- Paavalin päiväkodin 
lasten esitys. Avajaispäivä-
nä alkavat myös viime ke-

Kesän torielämä alkamassa
sänä suosioon nousseet pe-
räkärrykirppikset ilmaisilla 
paikoilla, joissa myyjiä ollut 
parhaillaan 30-50 päivässä.  
Muulloinkin voi  tulla torille 
myymään ilman paikkava-
rausta tai voi varata paikan. 
Paikkamaksut ovat 10 euroa 
päivämaksu ja 30 euroa viik-
ko ja 70 euroa kuukausi. Li-
sätietoja ja varaukset teh-
dään Kerttu Simun kautta.  

-Kesän aikana on luvassa 
erilaisia tapahtumia lauluti-
laisuuksista koiranäyttelyi-
hin ja kaikkea muuta, äänen-
toistolaitteita ja järjestelyihin 
saavat apua kaikki haluk- Torikirppiksiä järjestetään viime vuotiseen tapaan.

kaat, Kerttu lupailee. Kiin-
teistö Riekin alihankkijana 
toimiva Kurealan kyläyhdis-
tys ry, joka vastaa kesäkuus-
ta syyskuuhun Kaupungin 
siisteydestä ja yleisilmeestä. 
Kerttu kannustaakin koko 
kaupungin väkeä huolehti-
maan katujen ja pihapiirien 
siisteydestä, kaunis ja siisti 
kaupunki on kaikille ilo.  

-Sydämellisesti tervetu-
loa nauttimaan torin lämpi-
mästä tunnelmasta myyjät 
ja ostajat, Simu toivottaa iloi-
sesti ja rohkaisee ottamaan 
mieltä askarruttavissa yh-
teyttä Kerttuun. JR

nalta kalastaminen onnistuu 
sen kaikissa muodoissa. Per-
hokalastajalle harjuksia ja 
taimenia on tarjolla esimer-
kiksi Iijoesta, joka on yksi 
Suomen parhaimpia harjus-
vesiä. Uistelu sekä perin-
teinen onkiminen tuottavat 
myös hyvin saalista Syötteen 
vesistä, Syötteen Eräpalve-

luiden Janne Määttä.
Erityisesti Syötteen kan-

sallispuistoa halkova Pär-
jänjoki on tunnettu kala-
varmuudestaan. Parhaat 
kalapaikat löytyvät tietys-
ti paikallisen oppaan avulla. 
Kalastusretkiä ja -opastusta 
on tarjoavat alueen ohjelma-
palveluyritykset.
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Lisätietoa tapahtumista: 
Syötteen kansallispuisto   www.luontoon.fi/syote 
Facebookissa          www.facebook.com/syotteenkansallispuisto 
   

14.6. Luonnonkukkien päivän retki   
 Teerivaaraan klo 10-14 
4.7. Rytivaaran kruununmetsätorpan          
 perinnepäivät, ilmoittautumiset Pudasjärven 
 yhteiskuljetukseen (10€/hlö, lapset 5 €) puh. 040 583 1608.  

15.7. Luonnonyrttiretki Pudasjärven  
 kotiseutumuseolla klo 18-20 
1.8. Erämaan markkinat luontokeskuksella klo 11-16 
 
Luontokeskus palvelee kesällä ke - la klo 10-16 
• retkeilyneuvontaa & erälupia & karttoja 
• puuhaa lapsille, ilmaisia luontofilmiesityksiä 
• kahvilasta pullaa ja pikkusuolaista 
 

     www.luontoon.fi/syote               www.retkikartta.fi 

SYÖTTEEN KANSALLISPUISTO  
JA LUONTOKESKUS 
KESÄ 2015 

 

Yhteystiedot  
Osoite: Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte 
Puhelin: 040 583 1608 
Sähköposti: syote@metsa.fi 
Avoinna kesällä ke – la klo 10 - 16 

Urheilun ja liikunnan riemua Pikku-Syötteellä

Pikku-Syötteen kesä on 
täynnä tapahtumia! Minna 
Kiviniemi kertoo, että kesä-
kuu on erityisen vilkas leiri-
en suhteen ja heinäkuullekin 
on varattu joitakin ryhmiä. 
Perusteellisen kattoremon-
tin vuoksi Pikku-Syötteen 
toiminta hiljenee hieman, 
mutta elokuussa jatketaan 
taas täydellä töhinällä. 

Terva-ajot ry järjestää 15.–
16.8. Pikku-Syötteellä ikä-
luokkien SM-kisat sekä 8.–
9.8. Barents Summer Games 

– Terva-ajot. Oulun Triath-
lon ja Cycling ry puolestaan 
järjestää perinteiset Syö-
teajot 18.–19.7. Reitti kulkee 
Oulusta Pikku-Syötteelle ja 
takaisin.

Pyöräileviä sekä hiihtäviä 
nuoria nähdään tänä vuonna 
Kultainen Kampi- sekä Ho-
peasompaleirien yhteydessä 
2.–7.8.2015. Lajirajat rikkova 
urheiluleiri yhdistää kahden 
lajin parhaat puolet hyödyn-
täen lajien valmennusosaa-
misen ja harjoittelun. Lei-
rin järjestävät yhteistyössä 
Pohjois-Suomen pyöräily ry 
sekä Pohjois-Pohjanmaan 
hiihto ry.

Supersuosittu Pasi Ikosen 
suunnistusleiri starttaa 19.–
22.7. Kumppanina toimii Pu-
dasjärven Urheilijat. Jos siis 
mielit mukaan, ole nopea! 
Leiri myytiin viime vuonna 
loppuun.

Pikku-Syötteestä on muo-
dostunut kiinnostava ja kii-
tetty yhteistyökumppani, 
jolla on vahva halu olla luo-
massa uusia tapahtumia ja 
kumppanuuksia. Kaikki toi-
minta tähtää nuorten hyvin-
voinnin tukemiseen. Tämän 
takaavat Pikku-Syötteen 
upeat, suurillekin tapahtu-
mille sopivat puitteet, am-
mattitaitoinen henkilökun-

ta sekä nuorisokeskuksen ja 
yhteiskunnallisen yrityksen 
statukset.

Taikatunturin  
leirikoulusta  
ryhmähenkeä luokalle
Luokallinen oppilaita kir-
maa innoissaan kohti urhei-
lukenttää leiriolympialaisiin 
ruskan lehdet pöllyten. Ky-
seessä on Syötteen syksy ja 
on leirikoulujen aika! Pikku-
Syötteellä järjestetään vuo-
sittain kymmeniä leirikou-
luja.

Taikatunturin leirikoulu 
on meidän oma teemallinen 
leirikoulu, jonka teemat on 
rakennettu luonnon, liikun-
nan ja luovuuden ympäril-
le. Näille Syöte tarjoaa mie-
lenkiintoisen ja innostavan 
toimintaympäristön. Taika-
tunturin leirikoulussa voi 
kokea elämyksiä ja onnistu-
misia kaikkina vuodenaikoi-
na. Erityisesti syksyisin on 
loistava mahdollisuus saa-
da luokka ryhmäytymään 
tulevaa lukuvuotta ajatellen. 
Syksylle 2015 on vielä muu-
tama leirikouluaika vapaa-
na.

Pikku-Syöte on yksi Suo-
men kymmenestä nuori-
sokeskuksesta, joilla on 

Pikku-Syötteellä on lasten 
ja nuorten kasvua tukeva 
nuorisokeskus, johon on 
luotu kattava tarjonta erilai-
sia harraste- ja ryhmäaktivi-
teetteja.

Pöly nousee asfaltin pinnasta, kun kilpailevat pyöräilijät hurjastelevat toinen toistaan no-
peammin kurvien ohitse.

Pikku-Syötteellä voit järjestää myös ainutlaatuiset hää- ja 
perhejuhlat.

yhteinen tehtävä: toimia 
yleishyödyllisenä ja yhteis-
kunnallisena paikkana tu-
kien lasten ja nuorten hy-
vää elämää vahvistamalla 
osallisuutta, kasvua ja ke-
hitystä kohti aktiivista kan-
salaisuutta. Tähän pyrim-
me keskuksissa nuorisotyön 
ja kasvatuksen erityisosaa-
misen avulla, minkä lisäksi 
teemme yhteistyötä kuntien, 
koulujen ja järjestöjen kans-
sa. Olemme myös osa valta-
kunnallista nuorisopolitiik-
kaa toimiessamme opetus- ja 
kulttuuriministeriön kump-
panina.

Kattopaketit
suoraan tehtaalta

• Konesaumarivit
• Lukkosaumarivit
• Tiilikuvioprofiili
• Katto ja 
 seinäprofiilit

• Sadevesi-
 järjestelmät
• Listat
• Kattoturvat
• Tarvikkeet

Posankuja 11, 90620 OULU
Puh. 040 556 9063, 040 686 9893 

www.janla.fi

Teräspalvelukeskus
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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 

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48

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

Olen lomalla 
19.6.-27.6. ja 

3.8.-10.8.

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

"

"

"

" SELPAK 
WC-PAPERI
3-kerroksinen, 24 rullaa
valkea, 2 säkkiä/talous

8,90

KUPONKITARJOUS

säkki säkki

RAJOITETTU ERÄ!

VAALEA
SÄMPYLÄ

320 g

1,09
pss

MÖKKI-
PULLA 390 g

3,20
pss

ATRILLI
GRILLIMAKKARA

400 g

0,99
pkt

WILHELM 
GRILLIMAKKARA 400 g

feta-mustapippuri, 
valkosipuli-sinihomejuusto

1,99
pkt

GOTLER
MAKKARASIIVU

300 g

2,19
ras

BROILERIN 
NUGGETIT 

200 g

1,49
pkt

PERUNA-
SALAATTI 

800 g

2,99
ras

HÖRPPY
PÄÄRYNÄ

1 l

0,89
prk

SAMURAI
JUNIOR
GROSSIPYÖRÄ
70 cc

399,-

SAMURAI
GROSSIPYÖRÄ
125 cc

495,-

TUPATAKKA

599,-

POLKYPYÖRÄN 
PERÄKÄRRY

149,-

SPEEDY
SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORI
34 lps

159,-
MITSUBISHI
ILMALÄMPÖ-
PUMPPU
MSZ-SP35

1090,-

LUXOR
LED TV
32 tuumaa

299,-

DOMETIC
KAASUJÄÄKAAPPI
toimii kaasulla,  
akkuvirralla ja  
verkkovirralla

399,-

+ toimituskulut

+ toimituskulut

SUNWIND
KAASULIESI

425,-
RUBY PETROOLI- 
LÄMMITIN
2400 w

169,-

KUPONKITARJOUS
SELPAK 
TALOUSPAPERI
3-kerroksinen, 12 rullaa
valkea, 2 säkkiä/talous

5,90
RAJOITETTU ERÄ!

NAISTEN
TRIKOOCAPRIT

9,90
Alkaen

NAISTEN TRIKOO- 
FARKKUCAPRIT

14,40

NAISTEN
COLLEGECAPRIT

13,50

NAISTEN
TOPIT

12,50
Alkaen

MIESTEN
TOPPI

5,90 26,80

MIESTEN
T-PAITA

13,70
MIESTEN
REISITASKUHOUSUT

37,50

POIKIEN
VERKKA-
HOUSUT

28,50

MIESTEN
RUUTUPAITA

28,70

MIESTEN
CAPRIT

POIKIEN
T-PAITA

9,95

INDESIT
PYYKINPESUKONE
6 kg täyttö
edestä täytettävä

299,-
INDESIT
PYYKINPESUKONE
HOX! 8 kg täyttö
edestä täytetävä

499,-

RAJOITETTU ERÄ!

RAJOITETTU ERÄ!
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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 

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48

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

Olen lomalla 
19.6.-27.6. ja 

3.8.-10.8.

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

"

"

"

" SELPAK 
WC-PAPERI
3-kerroksinen, 24 rullaa
valkea, 2 säkkiä/talous

8,90

KUPONKITARJOUS

säkki säkki

RAJOITETTU ERÄ!

VAALEA
SÄMPYLÄ

320 g

1,09
pss

MÖKKI-
PULLA 390 g

3,20
pss

ATRILLI
GRILLIMAKKARA

400 g

0,99
pkt

WILHELM 
GRILLIMAKKARA 400 g

feta-mustapippuri, 
valkosipuli-sinihomejuusto

1,99
pkt

GOTLER
MAKKARASIIVU

300 g

2,19
ras

BROILERIN 
NUGGETIT 

200 g

1,49
pkt

PERUNA-
SALAATTI 

800 g

2,99
ras

HÖRPPY
PÄÄRYNÄ

1 l

0,89
prk

SAMURAI
JUNIOR
GROSSIPYÖRÄ
70 cc

399,-

SAMURAI
GROSSIPYÖRÄ
125 cc

495,-

TUPATAKKA

599,-

POLKYPYÖRÄN 
PERÄKÄRRY

149,-

SPEEDY
SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORI
34 lps

159,-
MITSUBISHI
ILMALÄMPÖ-
PUMPPU
MSZ-SP35

1090,-

LUXOR
LED TV
32 tuumaa

299,-

DOMETIC
KAASUJÄÄKAAPPI
toimii kaasulla,  
akkuvirralla ja  
verkkovirralla

399,-

+ toimituskulut

+ toimituskulut

SUNWIND
KAASULIESI

425,-
RUBY PETROOLI- 
LÄMMITIN
2400 w

169,-

KUPONKITARJOUS
SELPAK 
TALOUSPAPERI
3-kerroksinen, 12 rullaa
valkea, 2 säkkiä/talous

5,90
RAJOITETTU ERÄ!

NAISTEN
TRIKOOCAPRIT

9,90
Alkaen

NAISTEN TRIKOO- 
FARKKUCAPRIT

14,40

NAISTEN
COLLEGECAPRIT

13,50

NAISTEN
TOPIT

12,50
Alkaen

MIESTEN
TOPPI

5,90 26,80

MIESTEN
T-PAITA

13,70
MIESTEN
REISITASKUHOUSUT

37,50

POIKIEN
VERKKA-
HOUSUT

28,50

MIESTEN
RUUTUPAITA

28,70

MIESTEN
CAPRIT

POIKIEN
T-PAITA

9,95

INDESIT
PYYKINPESUKONE
6 kg täyttö
edestä täytettävä

299,-
INDESIT
PYYKINPESUKONE
HOX! 8 kg täyttö
edestä täytetävä

499,-

RAJOITETTU ERÄ!

RAJOITETTU ERÄ!
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Kesän tapahtumia luontokeskuksella
Luonnonkukkien päivä-
nä 14.6. juhlitaan suomaas-
tossa viihtyvää tupasvillaa, 
jota lähdetään ihastelemaan 
Syötteen kansallispuis-
ton monimuotoisille soil-
le. Retken oppaana toimii 
Metsähallituksen suojelu-
biologi Markku Lehtelä. Ret-
kelle lähdetään klo 10 Syöt-
teen luontokeskukselta. 
Kävelyä yhteensä n. 4 kilo-
metriä vaihtelevassa maas-
tossa. Paluu kello 14 men-
nessä.

Rytivaaran kruunun-
metsätorpalla 4.7. vietettä-
vän perinnepäivän aikana 
pääsee tutustumaan siihen, 
millaista elämä oli 100 vuot-
ta sitten tiettömän taipaleen 
päässä Syötteen kansallis-
puiston sydämessä. Perin-
nepäivää vietetään niiton, 
perinneherkkujen ja perin-
teisten pihaleikkien parissa. 
Mukana perinnepäivän jär-
jestelyissä ovat luontokes-
kus, Sarakylän kyläyhdistys 
sekä Pudasjärven kaupunki. 

Perinnepäivän viettoon 
on yhteiskuljetus Pudasjär-

ven kaupunginvirastolta 
kello 9:. Ukonvaaran P-alu-
eelle kokoonnutaan kello 11, 
josta patikoidaan yhtä mat-
kaa torpalle. Torpalle voi 
patikoida myös Sarakylän 
Murrosta. Ohjelma Rytivaa-
rassa päättyy kello 14.

Heinäkuussa 14.7. järjes-

tetään luonnonyrttiretki Pu-
dasjärven kotiseutumuseon 
pihapiirissä kello 18 alkaen. 
Oppaana on Metsähallituk-
sen luontopalvelujen Riitta 
Nykänen, ja retkellä on mah-
dollista saada vinkkejä sii-
hen, kuinka luonnonyrttejä 
voi hyödyntää niin ruoan-
laitossa kuin terveydenhoi-
dossa. 

Syötteen luontokeskuk-
sella elokuun ensimmäise-
nä lauantaina järjestettävät 
Erämaan markkinat kerää-
vät luontokeskukselle pai-
kallisia käsitöitä, herkkuja 
ja muita tuotteita. Markki-
natunnelmaa luovat työnäy-
tökset sekä elävä musiik-
ki. Markkinoilla järjestetään 
ensimmäistä kertaa Syöte 
Talent -kilpailu. Kisaan il-
moittautumiset mökkiläis-
yhdistyksen puheenjohtaja 
Katri Virtaselle. Markkinoi-
den myynti- ja esiintyjäpaik-
koja varauksia voi tiedustella 

Syötteen luontokeskuksesta. 
Samaan aikaan markkinoi-
den kanssa juhlitaan myös 
Syötekylän Maailmankylä 
2015 -titteliä sekä kilpaillaan 
Syöte MTB -maastopyöräta-
pahtumassa. 

Vuoden luontokuva 
2013” -näyttely on luonto-
keskuksella kesäkuun alus-
ta lähtien. Luontokuvakil-
pailu järjestetään vuosittain, 
ja siihen osallistuvien kuvien 
sanomana on suomalainen 
luonto. Kuvissa painotetaan 
niin lintuja, kasveja, nisäk-
käitä kuin luontomaisemia. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy, 
ja sitä voi käydä ihailemassa 
aina elokuun loppuun asti.

Syötteen luontokeskus 
palvelee kesän aikana keski-
viikosta lauantaihin klo 10–
16. 

Luontokeskus tiedotus
Tupasvillaa voi tavata niin karuilla rämeillä kuin tunturei-
den rinnesoilla. Kuva Tuomas Uola.

Rytivaaran perinnepäivillä pääsee niittämisen makuun.

Metsähallituksen luonto-
palvelut tekee tänä vuonna 
kaksi kävijätutkimusta Koil-
lismaan alueella. Syötteen 
kävijätutkimuksessa keski-
tytään erityisesti tutkimaan 
luonnonympäristöjen ja 
luonnossa liikkumisen vai-
kutuksia ihmisen terveyteen 
ja hyvinvointiin. Kylmä-
luoman kävijätutkimuksessa 
pääpaino on kalastuspalve-
lujen tarjonnassa sekä poten-
tiaalisessa maastopyöräily-

Metsähallitus tutkii 
virkistysalueiden vaikutuksia terveyteen 

reittien kehittämisessä.
Aineistoa on jo ryhdyt-

ty keräämään hiihtolomi-
en aikana Syötteen kansal-
lispuistossa, Iso-Syötteen 
retkeilyalueella ja Syötteen 
virkistysmetsässä Pudasjär-
vellä. 

Kylmäluoman retkeily-
alueella Taivalkoskella tutki-
musaineistoa aletaan kerätä 
kesäkuun alussa. Molempi-
en kävijätutkimusten aineis-
toja kerätään syyskuun lop-

puun saakka.
Syötteen vaarametsis-

sä liikunnallisuus yhdistyy 
luonnon kokemiseen. Lap-
siperheille on suunnattu 
luontopolkuja, pidemmistä 
retkistä nauttiville vaellus-
reittejä autiotupineen. Maas-
topyörällä pääsee vauh-
dikkaasti vaaroilta soille, ja 
alueella on myös melonta-
reittejä.

Kylmäluoman retkeily-
alueella kalastetaan ja ret-
keillään kirkasvetisillä järvil-
lä ja harjukankailla. Alueella 
on leirintäalue.

Kävijätutkimusten tar-
koituksena on saada tietoa 
kävijärakenteista, käynnin 
motiiveista sekä asiakas-
tyytyväisyydestä. Alueel-
la päivystävä haastatteli-
ja toteuttaa tutkimuksen 
kyselylomakkeiden avulla 
haastatellen retkeilyalueen 
kävijöitä useissa eri keruu-

pisteissä. 
Metsähallitus toteuttaa 

kävijätutkimuksia kansal-
lispuistoissa ja retkeilyalu-
eilla standardoidulla tutki-
muslomakkeella joka viides 
vuosi. Niitä käytetään hy-
väksi muun muassa palve-
lurakenteiden parantami-
sessa. Lisäksi sekä Syötteen 
kansallispuistossa että Kyl-
mäluoman retkeilyalueella 
on menossa alueiden hoito- 
ja käyttösuunnitelmien päi-
vitys, joita varten asiakas-
palaute ja -kokemukset ovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Tut-
kimusraportit valmistuvat 
vuoden loppuun mennessä. 

Kävijätutkimusten lisäk-
si Metsähallitus ottaa mie-
lellään vastaan myös muuta 
palautetta, jota voi jättää esi-
merkiksi alueiden luonto- tai 
opastuskeskuksella.

Metsähallitus tiedotus

Palvelemme kesäaikaan 
1.6.-31.8.2015:  

joka päivä klo 9.00-20.00
Juhannuksena:  

Juhannusaatto pe 19.6. klo 9.00-18.00
Juhannuspäivä la 20.6. klo 12.00-20.00

Sunnuntai 21.6. klo 9.00-20.00

Niemitalo
Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä 

p. (08) 826 0230

www.tauonpaikka.fi

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

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

Tervetuloa!

Huom!
Juhannusviikolla vain lounas 
ma-ke klo 10-14, to-su suljettu.

25.-30.6. lounas arkisin klo 10-14

PALVELEMME 
KESÄAIKAAN:

1.6. - 30.8.
ma-ti klo 10.00-14.00
ke-pe klo 10.00-18.00
kesälauantait suljettu

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

www.japanitalo.fi

Teeviikko 25.7. - 2.8. 

Sijaintiosoite ja yhteystiedot: 
Olangontie 20, Simojärvi, p. 040 5570008, 

japanitalo@ranua.fi

J
A
P
A
N
I
T
A
L
O

Avoinna ti-su klo 11-17, 
muulloin sopimuksen mukaan

Teeviikon aikana, 25.7.-2.8. osallistutaan päivittäisiin teenäytöksiin 
teetaiteen opettajan johdolla ja tutustutaan ainutlaatuiseen japanilaiseen 

teetaiteen historiaan.
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SyöteResort on saanut uu-
den yrittäjän Ari Ukkolan, 
joka vaimonsa Annen avus-
tamana on lähtenyt pää-
toimisesti vetämään Syö-
teResortin caravanaluetta 
sekä Ravintola Pärjänkie-
varia. Yrityksen päävastuu 
on Arilla, Annen auttaessa 
aluksi koko kesän ajan. Syk-
syllä hän jatkaa omaa ter-
veydenalan yritystään. Mu-
hoslaislähtöinen pariskunta 
on vasta kesäkuusta päässyt 
aloittamaan toimintaansa 
saadessaan Pärjänkievarin 
vuokrasopimuksen, vaikka 
liiketoiminta alkoi jo touko-
kuussa. Uuteen palvelukon-
septiin kuuluvat myös Lo-
hilammen lomamökit, jotka 

SyöteResort tarjoaa palveluja uusien yrittäjien voimin
ovat olleet Ukkoloiden omis-
tuksessa jo vuodesta 2011 al-
kaen.

Tarkoitus on avata yritys 
kesän aikana aluksi kahvi-
latoiminnalla sekä suppeal-
la ravintolaruokatarjonnalla. 
Aukioloajoista saa tarkem-
pia tietoja yrityksen netti-
sivuilta sekä facebookista. 
Retkeilijöille on myös alueen 
saunatiloissa peseytymis-
mahdollisuudet. 

Liikkeelle lähdetään ai-
kaisempien yrittäjien Kimpi-
mäen pariskunnan konsep-
tilla vanhan henkilökunnan 
sekä omien lapsien voimin, 
muokaten tarvittaessa ja asi-
akkaiden palautteita kuun-
nellen. Jossain vaiheessa 

palkataan tarvittaessa uutta 
henkilökuntaa. Syötteen ke-
sätapahtumien ajan on pyr-
kimyksenä pitää ravintola 
sekä huoltoalueet avoinna. 
Valitettavasti tulevaan suun-
nistustapahtumaan ei vie-
lä ehditä mukaan, sen sijaan 
caravan alue on avoinna ym-
päri vuoden.JR

Riitta Laitinen eläinystä-
vineen on kehittänyt Syöt-
teelle mukaansatempaavan 
S.O.S-seikkailukasvatusoh-
jelman. Lakarin 4A- ja 4 B- 
luokat testasivat tehtäviä 
toukokuun viimeisen viikon 
leirikoulussa kahden päivän 
aikana. Palautteen mukaan 
S.O.S. – seikkailu vahvistaa 
hienosti yhteistoimintaa ja 
yhdessä oppimista. Siihen 
käytetään huomaamatta lii-
kuntaa ja kehonhallintaa, äi-
dinkieltä, draamaa, ilmai-
sutaitoa, matematiikkaa, 
kuvaamataitoa, ymppiä ja 
musiikkia.  Opettajien mie-
lestä ohjelma toimii myös 
ryhmien eheyttämisessä.

Leirikoulussa opittiin 
mm., että ”elämässä tarvii 
yhteistyötä, toisten kanssa 
voi tehdä paljon, yhteishen-
keä, opittiin itseluottamusta, 
luonnossa liikkumista, jou-
siammuntaa, majan ja nuo-
tiontekoa. Yhdessä ollaan 
voimakkaita ja fiksuja!”

Vuosisadan Myrsky oli 

Lakarin koulun pelastuspartiot 
Syötteen taikametsässä

tuhonnut Syötteen tuntu-
reilla Taikametsän pesäkolo-
ja. Metsän vartija Pihkaparta 
ja Skirius Orava, kettu Repo 
Vulves, Karhu Oksi ja Met-
säjänis-Timidius auttoivat 
parhaansa mukaan, mutta se 
ei riittänyt.

Pihkaparran suvulla on 
hallussaan onnea tuotta-
va tähti. Hän oli jakanut sen 
neljä sakaraa eläinystävil-
leen ja pitänyt viidennen it-
sellään. Eläimet osasivat sik-
si puhua ihmisten kanssa.

Myrskyssä häijyt Tuntu-
riPeikot olivat varastaneet 
tähden sakarat ja nyt niiden 
onnea tuottava voima oli 
vaarassa kadota. Peikot eivät 
hevillä luovuttaneet sakaroi-
ta. Lakarin pelastuspartio-
laiset lupasivat auttaa taika-
metsäläisiä ja tehdä kaikki 
Peikkojen vaatimat tehtävät.

Ensin kaikkien piti pääs-
tä taikapolulle ja sitten neut-
ralisoida myrkkysienet pol-
kujen varsilta. Ensimmäinen 
kätketty sakara löytyi kuu-
sen juurelta. Sitten piti ylit-
tää vaarallinen rotko ja 

upottava suo sekä lentää tai-
kamatolla rotkon yli. Ilkeä 
Peikko seurasi, ettei tehtä-
vissä fuskattu ja luovutti yr-
mymielin toisen tähden sa-
karan.

Peikotkin vaativat uusia 
majoja. Niissä piti olla kau-
nis asuntomaja, sauna, pot-
tumaa ja tulisijat.   Pelas-
tuspartiolaiset jakaantuivat 
rakennusmiehiin, sisustajiin, 
puutarhureihin rakennus-
valvojien ja pääarkkitehdin 
johdolla. Majat onnistuivat 
hienosti ja Peikolta saatiin 
sakara.

Tulisijoihin piti saada tu-
let. Niinpä opeteltiin vuole-
maan kiehisistä sytykkeet ja 
kokoamaan nuotio.

Ilkeän Peikon piti myös 
saada myös kunnon naurut - 
vaadittiin näytelmää. Siihen 
oli annettu alku-ja loppu-
sanat sekä toistuva välirep-
liikki. Esityksessä piti olla 
postinkantaja, ääntä, laulua, 
liikettä ja musiikkia. Siinäpä 
olikin pelastuspartiolaisil-
la juonen keksimistä. Mutta 
vaiva palkittiin!

Jokainen sai käyttää vain yhtä hämähäkinseitin reikää päästäkseen sen läpi. Ilman toisten 
apua se ei onnistunut.

Pihkaparta ja Taikametsän eläimet pyysivät apua Tuntu-
ripeikon varastamien tähden sakaroiden palauttamiseen. 
S.O.S-seikkailuohjelma on Syötteen nuorisokeskuksen 
Riitta Laitisen suunnittelema.

Ilkeä Tunturipeikko valvoi 
majanrakennusta. Saunan 
lauteille ei mahtunut hänen 
erittäin isomahainen puoli-
sonsa.

Viimeksi Peikko vaati 
apua kertolaskuihin, joiden 
tulosten mukaan piti ampua 
jousilla maalit. Tähden vii-
des sakara saatiin, kun vie-
lä selvitettiin Peikolle sanan-
lasku ” Ei oppi ojaan kaada 

eikä tieto tieltä työnnä”. 
Peikko antoi jokaiselle 

kotiin mukaan tähdestä ir-
ronneita palasia. Näin kaik-
ki saavat ripauksen ison täh-
den onnesta. Lakarilaisten 
mielestä onni leviää heidän 

mukanaan Pudasjärvelle, 
Suomeen ja koko maail-
maan!

Eija Syrjälä
projektipäällikkö
Osaava Pudasjärvi-hanke

Peikon piti saada kunnon naurut ja siihen piti suunnitella esitys

Anne ja Ari Ukkola 
ostivat huhtikuussa  

SyöteResort Caravanin ja 
Pärjänkievarin liiketoimin-

not Pekka ja Sanna  
Kimpimäeltä.
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Iso-Syötteen rinteiden juu-
rella sijaitsevassa SyöteSho-
pin kaupassa valmistau-
dutaan kesään odottavissa 
tunnelmissa. Viime vuoden 
lopulla yrityksessä vaihtui 
miehistö, kun Juha Schro-
derus ryhtyi uudeksi kaup-
piaaksi. Tämä on siis hänen 
ensimmäinen kesänsä kaup-
piaana, joten opeteltavaa 
vielä on. Mies meinaakin ot-
taa alkaneen kesän oppimis-
kokemuksena.

- Vuosikello ei ole vielä 
pyörähtänyt niin täytyy pi-
tää silmät auki ja katsoa mi-
hin tyyliin ihmiset käyvät 
kesäaikana. Kesä vaikuttaa 
toki lupaavalta, sillä edes-
sä on monia tapahtumia, joi-

SyöteShopissa iloitaan Syötteen kesätapahtumista
den aikaan alueella liikkuu 
enemmän ihmisiä. Myös me 
joustamme aikataulusta ta-
pahtumien aikana. Esimer-
kiksi ensi viikonlopun suun-
nistuskisojen aikaan olemme 
sunnuntainakin heti aamus-
ta auki. Helppo joustaa kun 
on itse yrittäjänä, Schrode-
rus naurahtaa.

Viime syksynä ennen 
hiihtokauden avausta Syö-
teShop remontoitiin ja uu-
sittu valikoima suunniteltiin 
vastaamaan matkailijoiden 
tarpeita. Elintarvikkeiden li-
säksi löytyy matkamuistoja, 
pipoja, lapasia ja lisäksi kah-
vio pyörii vanhaan tyyliin.

- Meiltä löytyy myös 
pullonpalautusautomaat-

Tulevan kesän monet tapahtumat Syötteellä vaikuttavat positiivisesti SyöteShopin toimin-
taan, jolloin kaupan aukioloajoissakin joustetaan. Kauppias Juha Schrodetus pitää kaup-
paa auki esimerkiksi viikonlopun suunnistuskisojen aikana sunnuntaina heti aamusta al-
kaen.

ti, Veikkauksen ja Matka-
huollon palvelut, itsehoito-
tuotteiden apteekkikaappi 
ja Alkon tilauspalvelupis-
te. Asiakkaiden käytössä on 
myös langaton internetyhte-
ys. Uutena on meidän oma 
paistopiste, josta saa tuoreet 
leivät ja pullat, kertoo Schro-
derus.

Valikoiman kokoamises-
sa on kuunneltu herkällä 
korvalla asiakkaiden toivei-
ta, sillä heille tätä kauppaa 
pidetään.

Jenny Kärki,  
kuva Pudasjärvi-lehden 
arkisto

Syötettä kehittäviä kuvioita yrityskaupoilla

Iso-Syötteen Matkailu Oy 
ja Lapin Mökkilomat Oy on 
myyty 1.6. päivätyllä kau-
palla Suomen Keskusvaraa-
molle. Iso-Syötteen Matkai-
lun Teija Sarajärvi kertoo, 
että Suomen Keskusvaraamo 
Oy:n toimitusjohtaja Jorma 
Kortesoja otti häneen yhteyt-
tä, kertoi suunnitelmistaan ja 
neuvottelut lähtivät käyntiin.

- Suunnitelmat kuulosti-
vat erittäin hyvältä ja luvas-
sa on meidän toimintaamme 
sekä koko Syötettä kehittä-
viä kuvioita. Tämän kesän 

Syötteellä matkailuyrittäjänä aloittanut Jorma Kortesoja 
keskustelemassa nykyisen Sotkamon kunnanjohtaja, sil-
loisen Pudasjärven kaupungin elinkeinoasiamies, Petri 
Kauppisen kanssa Pudasjärven markkinoilla jokunen vuo-
si sitten. Kortesoja oli markkinapuhujana toimiessaan Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana.

Iso-Syötteen Matkailu Oy on aktiivi monitoimija Syötteellä. 
Muutama vuosi sitten yrittäjät Teija Sarajärvi ja Reijo Väi-
sänen pyörittivät majoitus- ja ohjelmapalvelujen lisäksi ra-
vintolaa Safaritalolla. 

Syötteen keskusvaraamo yrityksensä myynyt Sari Ojala 
esittelemässä yrityksenä toimintaa viime talvena Pudasjär-
ven Yrittäjien puheenjohtaja Marko Rautiolle. 

ajan toiminta jatkuu aivan 
entiseen tapaan, vuokraan 
ja huollan 70 mökkiä Syöt-
teen alueella. Minä jatkan 
työtä jatkossa omalla toimi-
nimellä hyvässä yhteistyös-
sä Suomen Keskusvaraamon 
kanssa. Tarjoan muun muas-
sa huoltopalveluita mökeille, 
kertoo Sarajärvi.

Myös kelkkavuokrauk-
seen tulee uusi yrittäjä ja 
mökkien vuokraus jää Suo-
men Keskusvaraamon har-
teille. Toimintaa siis pilko-
taan pienempiin osiin niin, 

että jokainen toimija saa kes-
kittyä osaamisalueeseensa.

Niin ikään Suomen Kes-
kusvaraamolle myydyn La-
pin Mökkilomat Oy:n alla 
toimii mm. Syötteen Keskus-
varaamo. Vuokraus- ja väli-
tystoiminta jatkuu tutuissa 
toimitiloissa, sekä yritysten 
palveluksessa olleet työnte-
kijät löytyvät tästäkin eteen-
päin, aivan kuten ennen, ker-
too yrityksensä myynyt Sari 
Ojala.

Suomen Keskusvaraa-
mo Oy toimii Kalajoen alu-

een johtavana majoitusta ja 
oheispalveluja välittävänä 
keskusvaraamona. Kaupan 
myötä Suomen Keskusva-
raamo Oy:n kohteiden luku-
määrä ja kapasiteetti nouse-
vat merkittävästi. Muutos 
luo pohjaa myös sille, että 
toimintaa saadaan kehitet-
tyä myös talvisesongin ulko-
puolelle.

- Majoituspaketointia ja 
Suomen eteläisimmän tuntu-
rin, Iso-Syötteen erinomais-
ta sijaintia markkinoinnissa 
hyödyntämällä tiedämme, 

että tulemme saamaan ai-
kaan toimivan kokonaisuu-
den. Kaupan myötä meillä 
on mahdollisuus hyödyntää 
yhteismarkkinoinnissa sekä 
kesää ja hiekkarantoja että 
talvea ja lumirinteitä. Näin 
tavoitamme isommat massat 
ja kokonaisuudet, toteaa tyy-
tyväisenä Suomen Keskusva-
raamo Oy:n toimitusjohtaja 
Jorma Kortesoja.

- Tiedän heidän suora-
selkäisen toimintatapan-

sa ja toivon todella, että tuo 
sama toimintamalli siirtyy 
uuden toimijan myötä meil-
lekin tänne Pudasjärvel-
le. Hyötyjinä ovat varmasti 
kaikki alueen elinkeinotoi-
mijat ja tietenkin loma-asun-
tojen omistajat, iloitsee Syöt-
teen matkailuyhdistyksen 
puheenjohtaja, hotelliyrittäjä 
Juha Kuukasjärvi.

Jenny Kärki, kuvat 
Pudasjärvi-lehden arkisto

Kesytä koskien kuohut 
Noin 2,5 tuntia kestävä river 
tubing -retki on antoisa yh-
distelmä adrenaliinia ja erä-
maaluonnon rauhaa. Matkaa 
taitetaan ilmatäytteisillä yk-
sinistuttavilla kumikanooteil-

la, joissa maisemat vaihtuvat 
vauhdikkaasti, mutta turval-
lisesti.

– Pärjänjokea pitkin kul-
keva noin viiden kilometrin 
mittainen reitti on lähes ko-

konaan koskea. Pisin yksit-
täinen laskuosuus on Van-
nekosken 1,8 kilometrin 
mittainen pätkä. Tukevalla ja 
osumia kestävällä kanootil-
la on mukava pujotella reittiä 
eteenpäin. Alussa mennään 
usein niin sanotusti kiveltä 
kivelle, mutta matkan edetes-
sä taidotkin karttuvat, esitte-
lee Syötteen Eräpalveluiden 
Janne Määttä.

Ennen koskikuohujen val-
loitusta osallistujat saavat 
oppaalta ohjeistusta turval-
liseen etenemiseen. Kumika-

nootin ja melan lisäksi lasku-
varusteisiin kuuluvat kypärä, 
märkäpuku sekä pelastus-
liivit, jotka sisältyvät retken 
hintaan. River tubing -retkel-
le ei ole varsinaista ikärajaa, 
mutta uimataito vaaditaan.

River tubing kuuluu Syöt-
teen Eräpalveluiden viik-
ko-ohjelmaan, minkä lisäksi 
retkiä on saatavana myös ti-
lauksesta. Halutessaan kos-
kikuohuihin on mahdollista 
yhdistää ruokailu ja ranta-
sauna Romesuvannon käm-
pällä.
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Paikalliset edut Sinulle

•  valuutanvaihto konttorissa kuluitta (kertaetu)
•  vakuudellisen luoton toimitusmaksusta 50 euron alennus (kertaetu)
•  Kultaturva-vakuutuksesta 20%:n alennus 6kk:n ajalle
•  tuottotilin korko 1,50% / 6kk, kun teet samansuuruisen sijoituksen
 OP-Sijoitusvakuutukseen
•  uudelle asiakasomistajalle OP-Verkkopalvelu maksutta 6kk:n ajalle
• uudelle asiakasomistajalle opintolaina ilman toimitusmaksua

•  10%:n alennus Hotelli Iso-Syötteen majoituspalveluista
•  20%:n alennus Pudasjärven Kirjakaupan normaalihintaisista   

kirjoista (ei omakustanteet)
•  Käyttöönottopaketti veloituksetta AH-Telepisteeltä    

tabletin ostajalle (arvo 60€)
• Munkkikahvit K-Supermarket Pudasjärvestä kaupan päälle  

jokaisesta yli 25 euron ostosreissusta

OP Pudasjärven asiakasomistaja
ja Pivon käyttäjä

Tarjoukset ovat voimassa 31.12.2015 saakka.

Liity asiakasomistajaksi, lataa Pivo 
älypuhelimesi sovelluskaupasta
ja nauti paikallisista eduista!

KESÄINEN PUDASJÄRVI 2015

Syötteellä on Suomen pa-
ras alamäkirata, toteaa Erk-
ki Jämsä.

The Midnight Sun Longboards 
Fest viettää välivuotta

2017 mahdollisesti MM- osakilpailut Iso-Syötteellä

Syötteellä kaksi kertaa pi-
detty Longboard tapahtu-
ma pitää tänä kesänä tauon 
johtuen huipuntien heikos-
ta kunnosta. Tapahtumaan 
osallistui vuosittain noin 
sata laskijaa ja uusia harras-
tajia tuli tapahtuman ohes-
sa pidettyjen kurssien kaut-
ta opettelemaan lajia 

– Huipuntie oli jo suo-
rastaan hengenvaarallisessa 
kunnossa kesällä 2014. To-
tesimme ettei tapahtumaa 
voida turvallisuussyistä täl-
le kesälle järjestää. Toise-
na syynä oli myös kannat-
tavuus koska osallistujia 
karsiutuu heikkokuntoisen 
radan vuoksi pois, toteaa ta-
pahtuman järjestelyistä vas-
taava Ari-Kristian Jämsä.

Tämän kesän tieremont-
ti mahdollistaa tapahtuman 
taas ensi kesänä, jolloin tie-
tä päästään testaamaan kun-
nolla. Iso-Syötteen huipuntie 
on Suomessa ainoa profiilil-

taan ja jyrkkyydeltään, jol-
le olisi mahdollista järjestää 
Longboard MM-kisan tasoi-
nen tapahtuma. 

- Jos tieremontti toteu-
tuu, niin ensi kesänä testa-
taan tien kunto ja jos kaik-
ki on kunnossa, niin 2017 
olisi mahdollisuus saada 
MM-osakilpailut järjestettyä 
Syötteelle. Alustavia tun-
nusteluja kisojen suhteen on 
jo tehty. Tarkoitus olisi että 
tapahtuma laajentuisi ajan 
mittaan useampaan osa-alu-
eeseen, kertoo Jämsä tapah-
tuman tulevaisuuden suun-
nitelmista. E.R

pe-la 3.-4.7.2015 
Markkina-arvat 

myynnissä 
Pudasjärveläisissä 

yrityksissä.
Arvan hinta 5 €.

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Toripaikkoja voi tiedustella 
0400 886 158/Katja, 
0400 375 557/Jaana, 

pudasjarven@yrittajat.fi

Pääpalkinto  
Timpan Kurkihirren 

hirsinen  
kesäkeittiö,  

arvo 5500 €.      
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KesäTE
EM

ANUMERO 2015

PUDASJÄRVEN
KESÄSSÄ TAPAHTUU

Syöte-Suunnistus 6.–7.6.
Pudasjärven Urheilijat ry:n 70-vuotisjuhlatapahtumiin kuu-
luva suunnistuskilpailu, joka toimii samalla Suomen Suun-
nistusliiton MM-näyttökilpailuna sarjoissa H/D 20 sekä EM-
näyttökilpailuna sarjoissa H/D 16 ja 18. Syöte-Suunnistus 
käydään Iso-Syötteen laskettelurinteen maisemissa, joten 
korkeuserot karsivat taatusti jyvät akanoista.

Iso-Syöte Mäkiajot 19.6.
Perinteikäs juhannusralli ajetaan kesällä 2015 jo 30. kerran. 
Autot ja kuskit ottavat toisistaan mittaa ajamalla asfalttipin-
taista mäkirataa kohti tunturin huipulla häämöttävää maa-
lia. Autoilijoita huoltojoukkoineen on ilmoittautunut eri 
puolilta Suomea. Tapahtuman suosiosta kertoo myös se, että 
useat kuljettajat ovat käyneet autoineen tilaisuudessa jopa 
kymmenen kertaa aikaisemminkin.

Syötteen mäkirata on yksi Suomen parhaista sprinttira-
doista ja se on saavuttanut myös kilpailijoiden suosion. Rata 
on asfalttipintainen luonnollinen tie, eikä keinotekoisesti 
tehty rata. Rata on myös haastava, sillä 2,3 km ylämäkeen 
korkeuseroa on peräti 175 metriä. Vastaavaa mäkirataa ei 
ole missään muualla Suomessa. Lähtöpaikka on Hotelli Iso-
Syötteelle nousevan tien alkupäässä Romekievarille käänty-
vältä tieltä ja maali on hotellin nurkalla. Nopein voittakoon!

Iso-Syöte Mäkiajojen kilparadan ensimmäinen asfalttimut-
ka oli yksi kisan suosituista seurantapaikoista.

Pudasjärven markkinat 3.–4.7.
Pudasjärvellä on järjestetty markkinat vuodesta 1982 läh-
tien. Markkinaidean keksi aikoinaan Pudasjärven Yrittäjät 
ry:n sihteeri, pankinjohtaja Pekka Kainulainen yrittäjien pu-
heenjohtaja Pentti Mikkosen kanssa. Aluksi markkinat olivat 
nimeltään ”Putasjärvi-talakoot”, jolla meiningillä järjestetyt 
markkinat pidettiin alkuvuosina toukokuussa. Pienen alun 
jälkeen Pudasjärven markkinat ovat nousseet paikkakunnan 
suurimmaksi kesätapahtumaksi. Markkinoiden järjestäjänä 
on edelleen Pudasjärven Yrittäjät ry.

Markkinoille saapuu esiintymään tanssilavoilla suosittu 
laulaja Jarkko Honkanen & Taiga orkesteri Rovaniemeltä. 

Suomen Yrittäjistä tervehdyksen esittää varapuheenjohtaja 
Hanna Munter Turusta. Arpajaiset, jossa palkintona on hir-
sinen kesäkeittiö, on ollut erittäin suosittu. Arpoja on myyn-
nissä jo etukäteen pudasjärvisissä yrityksissä. Perinteellistä 
on myös Pudasjärven merkkihenkilön valinta. Yrittäjät jul-
kaisevat myös markkinalehden.

Lauantaipäivä on ohjelmistoltaan paikallisilmeinen. 
Markkinamyyjät ympäri Suomea ovat myös iloisella mielel-
lä tulossa Pudasjärven Yrittäjien järjestämille perinteisille ke-
sämarkkinoille.

Markkinakävijöitä riittää kummallekin päivälle. Kuva vuoden 2014 markkinoilta.

Tohtorin Timmit Mimmit -näytelmä 4.-12.7.
Pudasjärven Näyttämö tuottaa kesänäytelmän, joka esitetään 
Koskenhovin hulppeissa maisemissa ulkoilmanäyttämöl-
lä. Tohtori Matias Karinko on pikkukaupungin terveyskes-
kuslääkäri. Taitava sellainen. Jo potilaan silmistä hän näkee 
kaikki vaivat ja lääkkeet löytyvät joka tautiin. Tosin reseptit 
tuntuvat olevan aina samat. Tohtori saa avukseen varsin to-
meran vastaanottovirkailijan, joka paljastuukin varsinaiseksi 
monitoiminaiseksi ja vaatimuksillaan ahdistelee tohtorin vä-
lillä seinää vasten. Mutta sitten menneisyyden nainen, Bar-
bara Havajilta, saapuu sekoittamaan tohtorin suunnitelmat 
ja hän joutuu kahden naisen puristukseen. Kuinka mahtaa 
’’äijän’’ käydä? Sen kertoo Pudasjärven Näyttämön tämän 
kesän komedia TOHTORIN TIMMIT MIMMIT. Näytelmän 
on kirjoittanut Simo Perämäki, ohjaus Senja Latvala.

KesäPilkkimisen 
MM-kisat 20.–26.7.
Kyllä, luit oikein. Kyseessä on Pudasjärven Pilikkiviikkoon 
kuuluva hauska kesätapahtuma, jossa pilkkiminen tapahtuu 
styroxista rakennetuilta lautoilta käsin. Kalojen narraamisen 
lisäksi luvassa on paljon mukavaa oheisohjelmaa. Tapahtu-
ma huipentuu sunnuntaina 26.7. käytävään finaaliin.

Pudasjärven Urheilijoitten perinteinen kesäponnistus, Ke-
säpilkin MM-kilpailut Havulan rannassa keräsi noin 200 kil-
pailijaa.

MP-Huippuajot 24.–26.7.
Kaikille moottoripyörämerkeille avoin kokoontumistapah-
tuma järjestetään Iso-Syötteen maisemissa tänä kesänä jo 
kuudennen kerran. Ohjelmassa mm. yhteisajoa, tutustumis-
ta tunturiluontoon, iltapäivätansseja sekä illanviettoa bi-
lebändi Las Bepasin johdolla. 

Tervetuloa motoristien ”korkeanpaikan leirille” 
 – moottoripyörän kanssa tai ilman.

Erämaan markkinat 1.8.
Erämaan markkinat täyttävät jälleen Syötteen luontokeskuk-
sen pihapiirin 1.8. Päivän aikana on luvassa monenlaista oh-
jelmaa, kuten lyhyitä opastettuja retkiä Salojen siivekkäät 
-polulle, markkinamyyjiä, musiikkia ja erähenkistä evästä. 

Tervetuloa nauttimaan erämaahenkisestä  
markkinahumusta koko perheen voimin!

Maailmankylät 
– Syöte 1.–2.8.
Syötteellä järjestetään elokuun alussa Maailmakylät-tapah-
tuma. Lapista lähtöisin olevan kylätapahtuman tarkoitus on 
vahvistaa kylien omaperäisyyttä ja tuoda paikallista näkö-
kulmaa päättäjien tietoisuuteen. Vilkkaaseen tapahtumavii-
konloppuun sisältyy paljon kokemista ja näkemistä, esimer-
kiksi tasokkaita puhujia sisältävä hyvinvointitapahtuma. 
Lisäksi luvassa on myyntikojuja, työnäytöksiä, näytelmiä, 
tanssimusiikkia, karaokea, yhteislaulua ja paljon muuta. 
Pääjuhlassa luovutetaan Maailman Matto seuraavalle kyläl-
le, joka järjestää tapahtuman ensi vuonna.

Näytösajat: 
La 4.7. klo 18,
su 5.7. klo 13 ja klo 17
ke 8.7. klo 19 
pe 10.7. klo 19
la 11.7. klo 13
su 12.7. klo 13 ja klo 17.
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Syöte MTB 1.8.
Syötteen kansallispuiston upeissa maisemissa lauantaina 1.8. 
ajettava Syöte MTB on monien mielestä Suomen paras maas-
topyöräilytapahtuma – eikä syyttä. Vuosi vuodelta kasvanut 
tapahtuma kerää tänäkin kesänä satoja maastopyöräilyn ys-
täviä voittamaan itsensä ja nauttimaan pyöräilyhuumasta. 
Syöte MTB on suunnattu kaikille jo jonkin verran maasto-
pyöräilykokemusta omaaville polkijoille, mutta aiempaa ki-
sakokemusta ei kuitenkaan tarvita. Matkavaihtoehtoina ovat 
32, 60 tai 120 km reitit, joihin on tarjolla useampia osallistu-
missarjoja. Jopa yksivaihteisille pyörille sekä suureen suosi-
oon nousseille fatbikeille, ns. läskipyörille, on omat sarjansa.

Osallistujat starttaavat matkaan Iso-Syötteen juurelta, jos-
ta matka jatkuu Pikku-Syötteen ja Kovalamme kautta koh-
ti Pitämävaaraa. Lyhin reitti suuntaa seuraavaksi kohti Iso-
Syötteen huippua, mutta pidempien reittien polkijat käyvät 
vielä maistelemassa niin Naamankaharjun, Pytkynharjun 
kuin Pärjänjoen varren upeita polkuja ennen kapuamista 
Iso-Syötteelle. Olemme pyrkineet maksimoimaan reitillä hy-
vien metsäpolkujen määrän ja minimoimaan sora- ja asfaltti-
teiden osuudet, Syöte MTB:tä järjestävän seuran, Krossikom-
muuni ry:n puheenjohtaja Pekka Tahkola kertoo.

Tunturimaaston myötä korkeuseroja on mukavasti, sillä 

Syöte MTB on monien mielestä Suomen paras maastopyö-
räilytapahtuma – eikä syyttä.

esimerkiksi 60 km mittainen reitti sisältää 1200 nousumet-
riä. Kropassa tuntuvien nousujen vastapainoksi löytyy tie-
tysti myös vauhdikkaita laskuja. Pyöräiltiinpä sitten ylös tai 
alas, reitti tarjoaa mahtavan luontoelämyksen kansallispuis-
ton ainutlaatuisessa miljöössä. Kun Syötteen pyöräilymaas-
tot on kesytetty, huipentuu tapahtuma Hotelli Iso-Syötteellä 
järjestettäviin iltabileisiin.

Jyrkkäkosken Venetsialaiset 29.8.
LC Pudasjärven järjestämät viidennet veden, valon ja tulen 
tapahtuma Venetsialaiset ovat lauantaina 29.8. Jyrkkäkoskel-
la, jonne odotetaan edellisvuosien yleisömäärän perusteella 
jopa 1500 henkeä. Pudasjärven keskustasta on ilmainen linja-
autokuljetus. Kaikkien pääsylipun lunastaneiden kesken ar-
votaan 500 euron matkalahjakortti.

Venetsialaisten järjestämisessä on tärkeänä yhteistyö-
kumppanina Jyrkkäkosken huvialueen omistaja Pudasjär-
ven Urheilijat, jotka järjestävät puitteiden lisäksi ruokailun ja 
ravintolamyynnin. Järjestöt ovat myös vuosittain yhteistyös-
sä kunnostaneet talkoilla Jyrkkäkosken huvikeskusta ja sen 
aluetta. Puolenyön aikana sytytetään Jyrkkäkosken rannalle 
pystytetty kokko, jonka tuli roihuaa korkealle ja näkyy peili-
kuvana edessä olevasta vedestä. Tuliesitys sekä erilaisia tu-
lia on lisäksi tapahtuma-alueella ja muun muassa puita va-
laistaan värivaloin. 

Tanssilavan puolella monipuolisesta tanssimusiikista 
vastaa suosittu tanssiorkesteri Seireenit. Punaisessa tuvassa 
on jatkuva karaoke sekä tunnelmaan sopiva musiikki soi Re-
vontulidiscossa. Suuri kävijämäärä on taannut sen, että Ve-
netsialaisperinne jatkuu myös tulevina vuosina. 

Venetsialaisten ohjelmistossa pyritään ajattelemaan jo-
kaista ikäluokkaa ja sen vuoksi aikaisempien vuosien mal-
liin Pudasjärven Urheilijat järjestävät Nuorten Venetsialaiset 
perjantai-iltana 28.8.

Lauantaina puoliltapäivin on myös lapsille omat Venet-
sialaiset, jonka järjestää MLL:n Pudasjärven yhdistys. 

Tulta ja valoa, 
musiikkia, 
tuttujen tapaamis-
ta ja vaikka mitä 
hauskaa  
kuuluu Venetsia-
laisiltaan Jyrkkä-
koskella. 

Huippukymppi 12.9.
Niin urheilijoille, kuntoilijoille kuin kävelijöillekin suunnat-
tu rento juoksutapahtuma. Profiilinsa puolesta 10 kilometrin 
mittaisen reitin ensimmäiset seitsemän kilometriä antavat 
nauttia mukavista tunturimaisemista. Loppupätkä ei kuiten-
kaan ole tasamaan tallaajille, sillä maali on sijoitettu – kuin-
kas muutenkaan – tunturin huipulle.

Kuudetta kertaa järjestetään tapahtuma, joka keräsi viime 
vuonna 140 juoksijaa ja kävelijää. Juoksun alun perin ideoi-
nut Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä Juha Kuukasjärvi oli tyyty-
väinen tapahtuman saamaan huomioon sekä osallistujamää-
rään, vaikka ei päästykään parhaiden vuosien määrään. 

Huippukympin juoksijat ottivat lentävän lähdön Syötteen 
komeissa maisemissa käytävään juoksukisaan.

Luppovesi 
Palaa 12.9.
Mukava koko perheen iltatapahtu-
ma Syötteen Luppoveden rannalla. 
Lapsille alueelta löytyy kivaa ohjel-
maa ja tekemistä. Kyläyhdistyksen 
teltalla on tarjolla muun muassa 
kahvia, lättyjä ja makkaraa. Ilta hui-
pentuu räiskyvään ilotulitukseen. 
Tapahtuma on näyttävä lopetus 
Huippuviikonlopulle, ja spektaak-
kelia oli todistamassa viime vuonna 
500 ihastelijaa.

5 € alle 12-vuotiaat
Liput 12 € /

Muut esitysajat:
Su  14.6. klo 15.00
Ke  17.6. klo 19.00
La 20.6. klo 17.00
Su 21.6. klo 15.00
Ke 24.6. klo 19.00
Pe 26.6. klo 19.00
La 27.6. klo 17.00

Su  28.6.  klo 15.00
To  2.7. klo 19.00
Pe 3.7. klo 19.00
Su 5.7. klo 15.00
La  1.8. klo 17.00
Su 2.8. klo 15.00
Pe  7.8. klo 19.00
Su 9.8. klo 15.00

Taivalkosken Näyttämö esitää
hAvUKka-AhON AjAttELIjA

Veikko Huovinen
Ohjaus Hanna-Leena Metsävainio

Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2,
93400 Taivalkoski
Ensi-ilta
Pe 12.6.2015
klo 19.00
Näytelmän oikeuksia valvoo 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

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

Maksuksi 
käy myös 
Tyky ja 
Smartum 
setelit.

pe 3.7. klo 18
la  4.7. klo 15 
su 5.7. klo 15

Liput 15 €, 7-12 v. 5 €, varaukset puh. 045 2340 986
Lippuja myös Oulu10-palvelupisteistä ja Ylikiimingin S-Marketista

 Lisätietoa: www.tervasvesainen.fi

Ylikiimingissä, museon pihalla

näytelmä jamppa 
- aamu toi, ilta vei - 

Näytökset pe 26.6. klo 18
la 27.6. klo 15

su 28.6. klo 15
ma 29.6. klo 18

  TervasTiima
  Ylikiimingissä 25-v juhlaviikko 15.6.-5.7.2015 

www.luontoon.net

Eskolan lomamajat

Vuokrataan  mökkejä 
kauniissa vaaramaisemissa 

Jaurakkajärvellä.

Mökit sijaitsevat 
rauhallisilla paikoilla

p.  040 519 4036,  
040 504 9541

Tervetuloa kukkaretkelle 
keskelle Koillismaata 

Palvelemme kesäkuussa  
ma-pe 8-20 ja la 8-16

Pesiölästä: 
kukat pihalle, puutarhaan, haudalle, penkkiin, ruukkuun ym.. 

Monenlaiset herkut kasvihuoneisiin:
tomaatit, kurkut, paprikat, chilit, yrtit ym.

Mullat, lannat, siemenet, ruukut, harsot, kankaat ym.

Puut, pensaat, perennat, mansikantaimet, herukat ym.

Pesiöntie 21 Taivalkoski

www.pesiola.fi • Puh. 0400 518 080

pe-la 3.-4.7.2015 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT
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HYVÄ RASTIKANSA 
Toivotan teidät kaikki järjestä-
vän seuran, Pudasjärven Urhei-
lijain puolesta lämpimästi terve-
tulleiksi kisaamaan Syötteelle ja 
nauttimaan sen upeista maise-
mista. Syötteen alue onkin ollut 
monen seuramme tapahtuman 
pitopaikka.

Näistä voisi mainita Um-
pihankihiihto MM-kisat hel-
mikuussa, Syötehiihdon huh-
tikuussa ja huippukympin 
syyskuussa. Nämä ovat olleet 
ohjelmassa jo pitkään.

Viime vuosina tähän sarjaan 
ovat liittyneet myös suunnistus-
kisat 

Toissa syksynä täällä järjes-
tettiin pitkien matkojen SM-ki-
sa yhdessä SK-Pohjantähden 

kanssa ja viime vuonna omin 
voimin kansalliset kisat. Silloin 
saivat niin  kisakeskus, mahta-
vat maastot kuin kisajärjestelyt-
kin osanottajilta kosolti kiitosta. 
Nämä kisattiin Pikku-Syötteen 
puolella, nyt on siirrytty Iso-
syötteen puolelle, jossa järjestet-
tiin 1988 ikimuistoinen Isosyö-
te-Jukola.  Tämä kisa on myös 
nuorten MM-katsastus ja yksi 
seuramme 70-vuotisjuhlatapah-
tuma.  Antti Härkösen johtama 
kisakoneisto on pistänyt taas 
parastaan ja uskon, että teille 
on taas tarjolla mieluisa viikon-
vaihde.

Pudasjärven Urheilijat on 
yleisseura, joka on perustettu 
heti sotien jälkeen vuonna 1945. 

Tänään siihen kuuluu kahdek-
san lajijaostoa. Suunnistus on 
tullut mukaan 1962 ja on täl-
lä hetkellä yksi seuramme vah-
vimmista jaostoista. Juniorityö 
heti naperoista alkaen on teho-
kasta ja myös tuloksekasta niin 
poikien kuin tyttöjenkin osalta. 
Ja myös vanhemmat ovat jou-
kolla jälkikasvunsa harrastusta 
tukemassa.

Jokaviikkoiset keskiviikko-
rastit järjestetään ja muiden jär-
jestämissä kisoissa näkyy PuU:n 
salkoviiri komeasti.

Kiitän yhteistyökumppanei-
tamme suuriarvoisesta tuestan-
ne ja kisakoneistoa uurastuk-
sestanne tämän tapahtuman 
hyväksi.

Toivon kilpailijoille menes-
tystä ja oikeita reitinvalintoja 
sekä kisayleisölle mukavaa vii-
konloppua mukavassa seurassa!

Seppo Sammelvuo
Liikuntaneuvos
PuU:n puheenjohtaja 

Norjalaistyylistä, rinnesuun-
nistusta, rinnesoita, vaativaa, 
fyysistä. Muun muassa tällai-
silla avainsanoilla polkaisim-
me ratasuunnittelut käyntiin 
noin vuosi sitten, kun saimme 
Suunnistusliitolta ohittamatto-
man tarjouksen järjestää nuor-
ten MM- ja EM-näyttökilpailut. 
Iso-Syötteen vastavalmistunut 
Weckmanin Jannen kartoitus 
oli odottamassa ensitapahtu-
maa, joten maastovalinta tämän 
kesän Syöte-suunnistukselle ja 
nuorten katsastukselle oli sel-
vä peli.

Kilpailumaastoa hallitse-
vat Iso-Syötteen tunturi ja sen 
eteläinen pikkuveli Romevaa-
ra. Seutu on erittäin runsaslu-
mista ja nytkin lunta riitti ai-

van toukokuun loppupuolelle 
asti. Viikkoa ennen kisaa voi-
daan kuitenkin huokaista ja to-
deta että kesä se tulee tännekin - 
maasto on kisassa lumeton. (Sen 
verran varausta kuitenkin pa-
rempi jättää, että pienen valkoi-
sen läiskän saattaa vielä bonga-
ta sopivan varjoisasta paikasta.) 

Maaston pohjoislaidalla 
mökkialueet, -tiet ja laskettelu-
rinteet rikkovat maastoa, mut-
ta vain osin. Valtaosiltaan radat 
kulkevat retkeilyalueen ytimes-
sä, jossa valmiita kulku-uria ei 
juurikaan tarjoilla. Poikkeukse-
na Romevaaraa kiertävät latu-
urien pohjat, jotka voivat tarjota 
reitinvalintojen mahdollisuuk-
sia, erityisesti pitkällä matkalla. 
Kankailla kulkevat latupohjat 

ovat pääosin ”metsäkangaspoh-
jaisia”, eli kulkukelpoisuudel-
taan hyviä mutta ei koviksi 
poluiksi tamppautuneita. Rin-
nesoilla kulkiessaan latupohjat 
eivät juurikaan erotu suosta, ja 
siksikin kartalla ura useimmin 
katkeaa soiden kohdalta. Rin-
nesoiden kulkukelpoisuus on 
ylipäätään erittäin hyvää, jopa 
osin sitä norjalaistyylistä. Keski-
määrin voisi sanoa soiden upot-
tavan nilkkoja myöden. Jotkin 
alarinteiden loivat suot ja suota-
santeet voivat olla vielä vetisiä 
sulamisvesien jäljiltä, sekä pie-
net suopainanteet voivat näyt-
tää vesilammikolta.

Maastossa on siis mausteita 
joka lähtöön! Rinnesoita, vähän 
uria ja rakennettua, mutta suu-

rilta osin aarnimetsää ja vaa-
ranrinnettä - pienipiirteistäkin. 
Näkyvyys vaihtelee paljon rin-
nekuusikoista,  avokallio-män-
tymetsään, ja korkeuseroja pii-
saa totta kai. 

Rataprofiilit lähdön 1 sarjo-
jen osalta ovat selkeästi keski-
matkaa lauantaina ja perinteistä 
pitkää sunnuntaina. Keskimat-
kat ovat suurimmalla osalla sar-
joja muutaman minuutin ”yli-
pitkät”. 20-katsastussarjojen 
osalta viikonlopun tuloksina 
kärjen vauhdin suhteen odotel-
laan lukemia:

  H17-20E:  4,5 km / 31 min ja 
10,3 km / 69 min 

  D17-20E:  3,6 km / 31 min ja 
7,4 km / 67 min

Lasten ja lähdön 2 muut ra-

dat kulkevat molempina päi-
vinä alamaastoja ja tukeutuvat 
rinnekeskuksen ja mökkialueen 
rakennelmiin. Sopivaa suunnis-
tushaastetta löytyy myös sieltä 
kaiken ikäisille, joten kannattaa 
olla tarkkana ja muistaa 5 met-
rin käyräväli.

Norjalaistyylistä, rinnesuun-
nistusta, rinnesoita, vaativaa, 
fyysistä. Niistä lähdettiin ja us-
kallan luvata että niihin päädyt-
tiin. Kisavalmistelut ovat olleet 
hienot ratamestarin työssä jo tä-
hän mennessä ja nyt huipennus 
on käsillä. Onnea kilpailuun!

Vesa-Matti Suorsa

RATAMESTARIN LAUSUNTO

Talvikausi PudUn nuorilla 
suunnistajilla kului harjoitte-
lun ja koulunkäynnin merkeis-
sä.  Nusulaiset harjoittelivat yk-
sikseen sekä yhdessä. Tiistaisin 
ja torstaisin oli yhteinen sali-
vuoro yleisurheilijoiden kanssa. 
Keskiviikkoaamuisin treenat-
tiin nusu-tiimin omalla porukal-
la ennen kouluun menoa seitse-
mästä puoli yhdeksään hallilla. 
Talven aikana pidetyillä leireil-
lä kukin nusulainen teki harjoi-
tuksia omien tavoitteidensa mu-
kaisesti.

Nusu-tiimi on kulkenut yh-
teisiä reittejä vuodesta 2007 läh-
tien. Vuosien myötä harjoittelu 
on eriytynyt yksilöllisten ta-
voitteiden mukaan. Suunnistus-
kauden 2014 päätyttyä pidettiin 
tuumauspalaveri, jossa kukin 
nusulainen kirjasi omat tavoit-
teensa paperille. Palaverissa to-
dettiin yhdessä, että tiimi pysyy 
kasassa, vaikka panostus suun-
nistusharrastukseen tuleekin 
eriytymään.

Osa nusulaisista tavoittelee 
menestystä oman ikäluokkansa 
SM-kilpailuissa. Osalla tavoite 

on olla mukana viesteissä sekä 
rastiviikoilla. Aina tarvitaan 
myös talkooväkeä, jotta pysty-
tään järjestämään erilaisia ta-
pahtumia. Joten jokaiselle riittää 
mielekästä tekemistä suunnis-
tusharrastuksen parissa. Tär-
keintä on mukava yhdessä-
olo samanhenkisten kavereiden 
kanssa sekä liikkuminen oman 
kunnon ylläpitämiseksi. 

Nyt kisakausi on jo hyväs-
sä vauhdissa. Kesäkauden 2015 
ensimmäiset SM-kilpailut Ikaa-
lisissa on käyty. Minimitavoi-
te, eli A-finaalipaikka karsinnan 
jälkeen, täyttyi SM-keskimatkal-
la vain Moona Harjulla. Mutta 
finaalissa jäi vielä parannetta-
vaa. Taneli Härkönen ja Em-
ma-Noora Jaakola suunnistivat 
B-finaalissa lähes virheettömät 
suoritukset. Arttu Jokikokolle 
Ikaalisen pienipiirteinen maas-
to tarjosi tosi kovan haasteen fi-
naalissa. Onneksi SM-kisoja on 
jäljellä vielä kolmet sekä vies-
ti, joten nusulaisten tavoitteena 
oleva plakettisija on vielä saavu-
tettavissa.

Jukola-viikonloppuun Pai-
mioon nusulaiset lähtevät koko 
porukan voimin. PudUn venlo-
jen ykkösjoukkueessa suunnis-
tavat nusu-tytöt Emma-Noo-
ra Jaakola, Oona Huhtela sekä 
Moona Harju. Joukkuetta täy-
dentää Kirsi Alahäivälä. Nusu-
pojat Taneli Härkönen, Juha-
Matti Inget, Oskari Jokikokko, 
Arttu Jokikokko ja Lasse Moila-
nen ovat varmoja Jukolaan läh-
tijöitä. Aleksi Härkösen osallis-
tuminen vaativaan viestiin on 
epävarmaa jalkavaivojen takia.

Tulevan viikonlopun Syöte-
suunnistukseen nusu-tiimi osal-
listuu koko vahvuudessaan. Osa 
tiimistä suunnistaa, osa toimii 
erilaisissa toimitsijatehtävissä. 

Tarja Tolonen

NUSU-TIIMIN KUULUMISIA
Kolmen päivän jou-
lulomaleirillä oli 
ohjelmassa mm. 
lumikenkäsuunnis-
tus Pikku-Syötteen 
rinteillä. Tässä 
pohditaan reitinvalin-
toja ennen lumiseen 
metsään siirtymistä.

Nusu-tiimiläiset Taneli Härkönen (vas.), Moona Harju, Em-
ma-Noora Jaakola sekä Arttu Jokikokko SM-keskimatkalla 
Ikaalisissa 24.5.2015.
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KANSALLISET SUUNNISTUSKILPAILUT
NUORTEN EM- JA MM- KATSASTUKSET

Paikka: Iso-SyöteRomekievari

Lauantaina 6.6. alkaen klo 11.00

Sunnuntai 7.6. alkaen klo 10.00

Buffetti paikalla. Vapaa pääsy.

Tule katsomaan Suomen nuorten kärkikaartia.

Pudasjärven Urheilijoi-
den NaperoSuunnis-
tus täyttää kesällä nel-
jä vuotta. Hirvaskosken 
iltarasteilla kesällä 2011 
kokeiluluontoisesti aloi-
tettu toiminta on laajen-
tunut niin, että säännölli-
sesti NaSu- tapahtumissa 
suunnistamassa käy ker-
rallaan 10-20 lasta huol-
tajineen. Enimmillään 
naperoita on ollut rasteil-
la mukana nelisenkym-
mentä. Osallistujajoukko 
on vakiintunut ja NaSut 
ovat ottaneet suunnis-
tuksen ja luonnossa kar-
tan kanssa kulkemisen 
luontevasti osaksi viikot-
taista liikkumista.

Talvisin ei suunnis-
tuksessa pidetä taukoa, 
vaan keskiviikkoisin 
on kokoonnuttu Laka-
rin koululle saliharjoi-
tuksiin. Saliajan aluksi 
on ollut suunnistusta ja 
loppuaika on pelattu tai 
touhuttu muuta muka-
vaa.

Suunnistajat eivät ole 
sokerista eikä sadesää 
pelota. Silti olemme sen 
verran mukavuudenha-
luisia, että seuraamme 
sääennusteita ja pyrim-
me suunnistamaan sa-
teettomalla kelillä.  Parin 
kolmen päivän varoitus-
ajalla ja hyvällä onnella 
tämä nykyisin onnistuu. 

Nuorisoryhmän 
suunnistajat Oona, Moo-

na ja Emma-Noora ovat 
apuna harjoitusten järjes-
tämisessä. Harjoituksis-
sa on otettava huomioon 
myös ihan pienimmät, 
joten toimintaa on suun-
nitellaan niin, että jokai-
selle 2-12 –vuotiaalle on 
jotain. Pienemmillä Na-
Suilla on kuvakarttoja ja 
helppoja hahmotusteh-
täviä, siinä missä isom-
mat jo harjoittelevat ras-
tireittiä.

NaSu-harjoituksiin 
pääsee kätevästi
mukaan

PudU: n sivuilta 

http://pudasjarve-
nurheilijat.sporttisait-
ti.com/suunnistus/
toiminta/naperosuun-
nistus/

Kirsi Alahäivälä

 

NAPEROSUUNNISTUSTA

Liisa tarkistaa leimat Moonan luona 

Matias on tarkkana leimojen tarkis-
tuksessa 

Anni tarkistaa leimat Emma-Nooralla

Vanhemmat opastavat lapsiaan

Vajaa 27 vuotta sitten lähdin ensimmäi-
sen kerran iltarasteille juuri päättyneen 
Iso-Syöte Jukola 1988 maastoon.Kumi-
saappaat oli jalassa ja tuulipuku päällä.

- Meinaatko lähteä noissa kengissä 
maastoon? kyseli alan harrastaja kat-
sellen saappaitani vähän huvittunee-
na. Edellisen henkilön lähdöstä  maas-
toon oli kulunut jo tovi, mutta uskoni 
oli vahva.

Vajaa tunti lähdöstäni, kun etsikelin 
vielä ensimmäistä rastiani, saapui rata-
mestari keräämään rasteja. 

- Tulinko liian aikaisin? kyseli rata-
mestari. Täällä pitää edetä maltilla var-
mojen pisteittein kautta, opasti hän 
minua noviisia. Tulin nöyränä pois met-
sästä. Siitä illasta alkoi oma riippuvuu-
teni suunnistusharrastukseen - enkä 
tätä riippuvuutta ole halunnut pois saa-
dakaan - päinvastoin. 

Sama neuvo pätenee myös tänä-
kin päivänä, koska maastossa ei juuri 
ole tapahtunut muutoksia lukuunotta-
matta muutamaa ladunpohjaa tai pol-
kua - toki kartat ovat nykyisin eri tark-
kuustasolla. Palvelutarjonnaltaan Syöte 
on kehittynyt talviakvitettien ansios-
ta mainioksi koko perheen vapaa-ajan-
viettokeskukseksi. Nyt on ryhdytty sat-
saamaan myös kesätapahtumiin sekä 

liikuntapaikkoihin. Osoituksena tästä 
on alueelle laadittu 27 neliökilometriä 
suunnistuskarttoja. Maastokohtia käy-
tettään ensin kilpailukäyttöön ja sen 
jälkeen alueelle perustetaan kiintoras-
tiverkosto. Valmiina on jo 4 eri kiinto-
rastiverkostoa. Iso-Syötteen tunturi saa 
oman verkostonsa syksyllä 2016. Syöt-
teen kansallispuisto sekä retkeilyalue 
ovat tuoneet oman lisäarvonsa alueen 
monipuolisuudelle. Syöte on tutustu-
misen arvoinen paikka.

Kiitän talkoohenkilöstöä, yhteistyö-
yrityksiä, maankäyttöoikeuksien omis-
tajia, Pudasjärven kaupunkia sekä 
varsinkin teitä kilpailu- sekä kunto-
suunnistussarjoihin osallistujia  tämän 
tapahtuman järjestelyjen onnistumisek-
si. 

Olette tervetulleita SYÖTE-Suunnis-
tuksiin sekä seuraamaan kilpailuja että 
vahvistamaan sitä riippuvuuden  ja on-
nistumisen tunnetta, mitä suunnistaja 
hakee aina vain uudestaan.

 

Antti Härkönen
Kilpailujen johtaja

PALUU
ALKUPISTEESEEN
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Järjestyksessään 19. ITF 
Taekwon-Don MM-kisat pi-
dettiin 27.-31.5. Italian Jeso-
lossa Venezian lähellä. Suo-
mesta kisoihin osallistui 28 
kilpailijaa valmentajineen 
ja kannustusjoukkoineen.  
Taekwon-Don suosiosta 
maailmalla kertoo se, että ki-
soihin osallistui MM-mita-
lien tavoittelijoita kuudelta 
mantereelta yhteensä 53:sta 
maasta.  

Suomen maajoukkue saa-
vutti kisoissa yhteensä vii-
si mitalia ja runsaasti pis-
tesijoja. Tällä kertaa kaikki 
Suomen mitalistit olivat 
miespuolisia. Kolme mita-
leista tuli liikesarjakilpailuis-
sa ja kaksi otteluista. Pudas-
järvelläkin kansalaisopistolla 
Taekwon-Doa opettava Jari 
Ramberg taisteli alle 57-ki-
loisten sarjassa ensimmäise-
nä suomalaisena miesotte-
lijana tiensä Taekwon-Don 
MM-finaaliin.  (Pudasjärvel-
lä on siis edelleen saatavilla 
huippuluokan Taekwon-Do 
valmennusta.) Koko kisa-
joukkue kaikkine kannusta-
jineen eli mukana huikeassa 
jännitysnäytelmässä ”Ram-
bon” otellessa loistavin ottein 
ja voittaen selvillä piste-eroil-
la viisi peräkkäistä otteluaan 
matkalla finaaliin.  Finaalis-
sakin vielä hetkeä ennen lop-
pua Ramberg johti pisteillä, 
mutta vastassa ollut unkari-
lainen onnistui kääntämään 
ottelun edukseen aivan vii-

Pätsi lähellä mitalia ITF Taekwon-Don MM-kisoista

me hetkillä. Hopeamitali oli 
kuitenkin monien loukkaan-
tumisten vuoksi vasta ensim-
mäisiin MM-kisoihinsa osal-
listuneelle oikeustieteiden 
opiskelijalle huikea saavutus 
ja samalla kaikkien aikojen 
paras Suomen miesten sijoi-
tus Taekwon-Don MM-kiso-
jen otteluissa.

Naisten sarjoissa urakoi-
nut Julia Pätsi menestyi myös 
hyvin, vaikka jäikin ilman 
mitalia. Julian kisaurakkaan 
kuului enemmän kilpailuja 
kuin kenelläkään muulla hä-
nen osallistuessaan yhteen-
sä kuuteen eri kilpailuun. 
Vyöarvon 2. dan liikesarjois-
sa Julia voitti australialai-
sen ja puolalaisen vastusta-
jansa, mutta puolivälierässä 
voiton nappasi norjalainen, 
joka lopulta voitti koko sar-
jan ja maailmanmestaruu-

den. Erikoistekniikoissa Pät-
si oli tällä kertaa seitsemäs. 
Ottelussa avausvastustajana 
ollut edellisten MM-kisojen 
mitalisti kokenut argentiina-
lainen joutui tunnustamaan 
Julian paremmaksi selkein 
tuomariäänin. Matka kat-
kesi kuitenkin USA:n tytön 
kohtaamiseen tämän edettyä 
pronssille asti. Joukkueotte-
lussakin Julia viiden muun 
naisen kanssa eteni puoli-
välieriin jääden jälleen vain 
yhden otteluvoiton päähän 
pronssista. Erikoisteknii-
koissa naisten joukkue ei ol-
lut tällä kertaa mitalien tun-
tumassa. Vielä viimeisenä 
päivänä Julian kisaurakkaan 
kuului näytösottelu yhdessä 
Jari Rambergin kanssa, mut-
ta USA:n pari sai tuomareilta 
paremmat pisteet suorituk-
sestaan.

Pudasjärvelläkin Taekwon-Doa opettava Jari Ramberg 
taisteli ensimmäisenä suomalaisena miesottelijana tiensä 
Taekwon-Don MM-finaaliin, josta tuli hopeamitali. 

Naisten sarjoissa urakoinut Julia Pätsi menestyi myös hy-
vin, vaikka jäikin ilman mitalia.

Julia Pätsin avausvastustajana ollut edellisten MM-kisojen mitalisti argentiinalainen 
Noelia Borrelli joutui tunnustamaan Julian paremmaksi selkein tuomariäänin.

Kokemuksena MM-kisat 
olivat jälleen mahtava tapah-
tuma ja puitteet Jesolossa oli-
vat hienot.  Arvokasta kisa-
kokemusta tulevia koitoksia 
varten karttui jälleen roppa-
kaupalla. Myös säät suosivat 
matkalaisia, vaikka suurin 
osa ajasta kuluikin Pala Arre-
xin kisahallissa.

Tiiviin opiskelutalven ja 
kovan harjoittelujakson jäl-
keen Julia Pätsin kesä kuluu-
kin vastapainoksi luonnon 
helmassa hänen toimiessaan 
jokilaivan kipparina Kuusa-
mon koskilla. Kesätauon jäl-
keen alkaakin sitten valmis-
tautuminen lokakuun lopun 
EM-kisoihin, jotka pidetään 
Skotlannissa.  JP

Pudasjärvi-lehdessä joiden-
kin juttujen allekirjoituksena 
näkyy tämän kesän aikana 
nimi Jenni Rissanen tai nimi-
kirjaimet JR. Hän on VKK-
Media Oy:n uusi kesätoi-
mittaja, jonka toimenkuvaan 
kuuluu juttujen teon lisäk-
si myös toimistotöitä laidas-
ta laitaan.

Työnteko Pudasjärvi-
lehdessä on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja punainen lanka 
juttujen kirjoittamiseen on 
alkanut pikkuhiljaa löytyä. 
Toki alussa saakin olla epä-

Jenni Rissanen uutena kesätoimittajana

Uusi kesätoimittajamme 
Jenni Rissanen tekee juttu-
ja ja valokuvaa Pudasjärvi-
lehteen.

varma. Ajan ja opastuksen 
myötä oppii tuntemaan lisää 
työtapoja ja löytää omat vah-
vuutensa.

Jenni on kotoisin Etelä-
Pohjanmaalta, Kuortaneelta 
ja muuttanut Pudasjärvelle 
noin kymmenen vuotta sit-
ten miehen perässä. Koulu-
tukseltaan Jenni on merko-
nomi ja hän on työskennellyt 
muun muassa Tapiolassa ja 
Pudasjärven Kaupungin ra-
kennusvalvonnassa. 

Paikkakunnalle asettu-
misessa on auttanut monen-

kirjava harrastusvalikoima. 
Kansalaisopiston kurssit ja 
vesijumppa ovat tulleet tu-
tuksi, samoin kuin paikal-
linen luonto lenkkeilyn ja 
hiihdon parissa. Jenni myös 
lenkkeilyttää appiukon koi-
raa ja kesäaikana hoitaa in-
nokkaasti kasvihuonetta. 
Vuonna 2007 rakennetun ko-
titalon rannasta on myös ilo 
pulahtaa välillä uiskentele-
maan. JK

Kirkkoneuvoston kokouk-
sessa maanantaina 25.5. va-
littiin seurakuntakeskuk-
sen vesikattosaneerauksen 
urakoitsijaksi kokonaista-
loudellisessa pisteytyksessä 
korkeimman pistemäärän 
saaneen Katman Oy:n, jon-
ka urakkatarjouksen koko-
naishinta on arvonlisäveroi-
neen 138 880 euroa. Lisäksi 
saneeraustyölle valittiin 
valvojaksi WSP Oy:n Ant-
ti. J. Karjalainen, perustuen 

Pudasjärven kaupungin jär-
jestämään projektinjohto- ja 
hankintapalveluihin liitty-
vään kilpailutukseen.

Kirkkoneuvosto päät-
ti valita seurakunnan las-
tenohjaajan työsuhtee-
seen Emmi Ilvo- Hepolan 
5.8.2015 lukien ja varal-
le Maiju Anttilan. Hakijoi-
ta oli yhteensä 11 henkilöä. 
Lisäksi seurakunnalla on 
vielä auki toinen lasteno-
hjaajan (50 %) tehtävä, jo-

hon haki 12 henkilöä, mut-
ta hakua päätettiin jatkaa 
edelleen, jotta myös touko-
kuun lopussa valmistuvat 
lastenhoitajat voivat hakea 
paikkaa. Aikaisemminkin 
hakeneet otetaan edelleen 
huomioon.

Seurakunnan raken-
nustoimikunta teki ehdo-
tukset Kirkonmäen uusien 
opastekartta- ja ilmoitus-
taululuonnoksista, ja kirk-
kovaltuusto hyväksyi ne 

jatkotyöstettäviksi. Lopul-
linen hankintapäätös on 
tavoitteena tehdä seuraa-
vassa kirkkoneuvoston ko-
kouksessa. Ilmoitustauluja 
on suunniteltu hankitta-
vaksi neljä kappaletta: hau-
tausmaan pääportin, länsi-
puolen ja itäpuolen porttien 
läheisyyteen sekä paikoi-
tusalueen reunaan.

Seurakuntatalon vesikattosaneerauksen 
tekijäksi Katman Oy

Muistelimme työkavereiden kesken ensimmäisiä kesätyöpaikkojam-
me. Yhden eka työ oli äitinsä ompeluyrityksessä ja toisen työkave-
rin puolestaan perheen grillissä. Minun oli osuuskaupan elintarvi-
keosastolla. Muistan vieläkin kuinka hermostunut olin, kun odotin 
osuuskaupan johtajan oven takana työhaastattelua. Eräs työkave-
ri taas kertoi, kuinka hän kyseli eka kesätyöpaikassaan työnanta-
jalta, että mihin aikaan hän voi oikeasti lähteä töistä, kun työso-
pimukseen oli merkitty työaika klo 15.00 asti. Arvasitko, mikä oli 
työnantajan vastaus?

Ilman työkokemusta voi hyvin harvoin heti hypätä suuriin saap-
paisiin tai huipputason tehtäviin, huippupalkalla. Meidän jokaisen on 
aloitettava siitä ensimmäisestä työpaikasta! Ensimmäinen työ, esi-
merkiksi kahden viikon kesätyö, joka tarjoaa uutta opittavaa ja on-
nistumisen kokemuksia, on siksi nuorelle ensiarvoisen tärkeä. 

Kesätyö on monelle se ensimmäinen työpaikka, jossa oppii mm. 
ystävällistä asiakaspalvelua, työntekijän vastuullisuutta ja tiimissä 
työskentelyä. Taitoja, joista on hyötyä myöhemmässä elämässä, opis-
kellessa ja jokaisessa työpaikassa. Kahden viikon kesätyö voi myös 
selkiyttää kuvaa siitä, mitä alaa lähteä opiskelemaan ja mitä ei. Ke-
sätyössä ja omassa työporukassa on myös lupa viihtyä, vaikka töitä 
saakin palkkansa eteen tehdä.

Erään kymmeniä tuhansia nuoria työllistäneen valtakunnallisen 
työnantajan mukaan nuoret ovat ahkeria, fiksuja, kohteliaita, kun-
nianhimoisia, täsmällisiä ja oma-aloitteisia. Ole sinäkin yksi heistä ja 
hae kesätöitä täyttämällä kesätyönhakulomake, joka löytyy kaupun-
gin sivuilta (http://www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot/palaute-ja-yhtey-
denottolomakkeet/kesatyopaikkahakemus).

Kysy lisäksi itse töitä sinua kiinnostavilta työnantajilta, vielä-
kään ei ole liian myöhäistä! Jos saat neuvoteltua itsellesi työpaikan, 
niin kerro siitä kesätyönhakulomakkeessasi. Pyrimme yhdessä 4H:n 
kanssa löytämään jokaiselle 15 - 18 vuotiaalle kahden viikon kesä-
työn, josta saat palkkaa 300 €. Lisäksi arvomme kaikkien kesätöitä 
hakeneiden ja työn vastaan ottaneiden kesken noin 300 € arvoisen 
älypuhelimen tai tabletin. 

Tarjoamalla meidän nuorille työtä voimme kaikki Pudasjärvel-
lä paremmin, niin ihmiset kuin yrityksetkin. Kun nuoremme voivat 
hyvin, voimme mekin paremmin. Jos sinulla on tekemätöntä työtä, 
palkkaa sinäkin yksi 15-18 v nuori kahdeksi viikoksi!

Pudasjärven kaupunki, työllistämiskoordinaattori 
vs. Ulla-Maija Paukkeri
4H, kesäduunivastaava Susanna Salonpää, p. 040 523 5433
4h, toiminnanjohtaja Tiina Salonpää, p. 0400 289 330

Lisäinfoa: http://pudasjarvi.4h.fi/kesaduuni/

SINÄ NUORI 15 - 18 v! 
Vaikka on jo kiire, vielä ehtii! 

Kysele kesäduunia ja täytä hakemus!
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Peräkammaripunk sai al-
kusysäyksensä kun Siuru-
an työväentalon (Moskovan) 
toimitsijat valittelivat jossain 
yhteydessä Tykkyläiselle, et-
tei tansseihin saada enää po-
rukkaa. Vanhemmat eivät 
jaksa lähteä ja nuorisoa ei 
humppa kiinnosta.

Tykkyläinen ja Juha-
Pekka Sillanpää (Pudas-
järven Osao:n opettaja ja 
Tyrnäväläisen Punk yh-
tye LieteAltaan solisti), oli-
vat muutaman vuoden ajan 
suunnitelleet järjestettäväksi 
Punk-tapahtumaa vaikkapa 
Kapustasuolle, mutta sääti-
lat, sähköt ja muun tarpeel-
lisen kaluston paikalle saa-
minen olivat vaikeuttaneet 
tapahtuman toteuttamista. 
Nyt kun tilaisuus voitiin jär-
jestää Siuruan Työväentalol-

Punkkia Moskovassa
le, homma pyörähti vauhdil-
la liikkeelle. Tykkyläinen ja 
J.P Sillanpää kertoivat tapah-
tuman alkujuurista.

 – Pistin sanaa kiertämään 
ja levitin kyselyä somen 
kautta. Muutamassa päiväs-
sä yhtyeitä alkoi ilmoittau-
tua Rovaniemeltä, Oulusta, 
Tyrnävältä ja Pudasjärveltä 
mukaan. Tapahtuma on sii-
tä erikoinen, että bändit ovat 
talkoilla soittamassa. Pa-lait-
teet ja muu tekniikka tu-
lee LieteAltaalta ja minul-
ta. Muista hommista vastaa 
Työväentalon porukka. Li-
pun hinta oli viisi euroa jotta 
soittajat saisi hieman bensa-
rahaa. Muu tuotto, kanttiini, 
ynm. menee Työväentalon 
rahastoon. Tapahtumaa voi-
taisiin kuvailla vaikkapa 
maaseudun elävöittämis-ta-

Yrjöpussi 187 Oulu-Turku.

Erakot Oulu.

Loparit Oulu.

Tykkyläinen. Punkkarit  yhteiskuvassa.

Lieteallas Pudasjärvi-Tyrnävä.

Kusipäät Oulu.

Asiaton oleskelu  Rovaniemi.

pahtumaksi. Ajankohdaksi 
määriteltiin toukokuun vii-
meinen viikonloppu jolloin 
avataan samalla kesäkausi. 

Tykkyläinen kertoo tapahtu-
man toteuttamisesta.

Paikalle saapuneille kuu-
lijoille ja katselijoille ladattiin 
täysilaidallinen hyvätasoista 
melodista, ja väliin myös ras-
kaampaa, hyvin soitettua ko-
timaista punkkia laidasta lai-
taan.

Työväentalolla järjeste-
tään kesäisin kymmenisen 
tanssitapahtumaa sekä mui-
na aikoina suurimpienjuhla-
pyhien aikaan. Näiden lisäk-
si taloa vuokrataan erilaisiin 
perhe- ja yhteisötapahtu-
miin. Kansalaisopiston kurs-
sit pidetään myös työväenta-
lolla. R.E

– Tykkyläinen vinkkasi että 
tällainen tapahtuma olisi 
tulossa ja toimitsijoita tar-
vittaisiin. Lupauduin heti 
hommiin. Nämä on hyviä 
tapahtumia. Kaikki mil-
lä saadaan väkeä liikkeel-
le ja kylää elävöitettyä ovat 
tervetulleita tapahtumia. 
Muutoin kylät näivettyvät, 
jutusteli Paavo Tihinen Pe-
räkammaripunkin järjes-
tyksenvalvojan tehtäviensä 
lomassa. 

Siuruan seutukin on kär-
sinyt väen vähenemisestä ja 
ikääntymisestä siinä missä 
muutkin maaseutukylät. Ti-
hinen ei näe kuitenkaan ti-
lannetta toivottomana Siu-
ruan osalta. 

– Siurualle kuuluu hy-
vää. Väestö on ikääntynyt, 
mutta lapsiperheitäkin ky-
lällä on. Kesällä mökkiläi-

Siuruan seudulla eletään tulevaisuuteen luottaen 
set tuovat elämää ja vilsket-
tä kylälle. Ympärivuotista 
työtä tarjoavat turvesuot 
sekä maa- ja metsätalous.  
Osa kyläläistä käy muual-
la töissä eli vankasti täällä 
vielä ollaan elämänlaidassa 
kiinni. Täältähän on lyhy-
et kulkuyhteydet Ouluun, 
Ranualle, Rovaniemelle tai 
Pudasjärven keskustaan, 
jotka mahdollistavat laajat 
työssäkäyntialueet. Nykyi-
set valtion taholta tulevat 
muutokset eivät lupaa hir-
veän hyvää vähäväkisille 
kunnille, mutta eiköhän täs-
sä pärjäillä, Tihinen toteaa.

Paavo ja Hilkka Tihinen 
muuttivat Kurenalta joku 
vuosi sitten Siurualle vaki-
tuisesti asumaan ja seurai-
levat maailman menoa nyt 
sieltä käsin. 

– Täällä on tilaa ja ava-

ruutta touhuta mieleisiänsä 
harrastuksia. Työväentalol-
la käydään talkoissa ja osal-

Kari Tykkyläinen ja Paavo Tihinen.

listutaan kylän touhuihin, 
Tihiset toteavat. R.E

Kesäkuun ensimmäise-
nä lauantaina 6.6. kello 12 
juostaan jälleen jo perin-
teiseksi muodostunut Ko-
rentokangas-juoksu. Reitti 
kulkee entiseen tapaan Hir-
vaskosken koulun ja Koren-
tojärven välisessä kangas-
maastossa metsäpoluilla, 
pururadalla ja hiekkateil-
lä. Näin ollen alusta on jal-
kaystävällinen.

Tapahtuman tavoitteena 
on ollut alun perin innos-
taa tavalliset liikunnanhar-
rastajat ja miksei tavoit-
teellisemminkin liikkuvat 
testaamaan alkukesän juok-
sukuntoaan ja saamaan 
uutta pontta hyvälle harras-
tukselleen. Toivomme, että 
kynnys osallistumiselle on 
matala; vaikka liikutaankin 

numerolappu rinnassa, py-
ritään leppoisaan ja muka-
vaan ”ei hampaat irvessä”-
tunnelmaan. Tämän vuoksi 
sarjoja on useita, uutena vii-
den kilometrin kuntosarja, 
jossa voi juosta ilman ajan-
ottoa halutessaan. Kaikkien 
kisailijoiden kesken arvo-
taan pieniä palkintoja.

Pudasjärvellä on pal-
jon juoksunharrastajia, jot-
ka toivotamme lämpimästi 
tervetulleeksi kirmaamaan 
Korentokankaan muka-
ville poluille. Yleisöäkin 
odotetaan paikalle kan-
nustamaan, nauttimaan al-
kukesästä ja tietenkin mais-
tamaan Laurin ja Vesan 
kuuluisaa savulohta.

Mirja Laakkonen 

Korentokangas-juoksu 
neljännen kerran
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518
Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua. www.terameri.com

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

-  kotikäynnit, myös 
  Sarakylän alueella

Ajanvaraukset p. 0500 558 368, 050 347 0261. Jukolantie 6, Pudasjärvi

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

- hieronta
-  lymfaterapia

- parafiinihoito käsille
-  Fysio Shop -tuotteet 

KOTIHOITOPALVELUT kuntohoitaja PÄIVI JUNNA 

Monipuoliset fysioterapiapalvelut yli 30 vuoden kokemuksella

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

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

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

Tervetuloa! Lauantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,
ke-pe 10-18

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

MAATALOUSKONEHUOLLOT

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

MAANRAKENNUSTA

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitus hiekkaa.

Rinne soraa ja hiekkaa.

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

puh. 010 387 8150, 
0400 681 433

Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI  

KIRPPUTORI

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, 
puh. 040 508 1854

Saaran putiikki 
+ kirppis

Laadukkaiden vanhojen  
tavaroiden osto- ja myynti.

Kirppis,  
tuoretta kahvia 

ja pullaa.

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput
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* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat 
   maastoretket

RATSASTAMAAN!

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Kesäleirit löytyy kotisivuilta, tutustu ja varaa!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.
www.hirvaskoski.fi

KESÄLEIRIT 2015:

RATSASTUSPALVELUJA

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

 

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Palveluhakemisto

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 

040 752 3293

www.koillispaja.fi
koillispaja@koillispaja.fi

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PELTITYÖT, 
HITSAUKSET RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiin-
teistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 
veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille sel-
keästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistat-
han ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Ostetaan kaikki 
Toyota Hiacet 

käteisellä, myös epäkuntoiset ja 
verovelkaiset.

Nouto kotipihasta.
Tarjoa myös muitakin paketti- ja 

lava-autoja!
Puh. 040 365 0292

Traktorin työkaluja erittäin edul-
lisesti: niittokone, haravakone, 
karhi. Nähtävillä Livolla Nissin-
kylässä. P. 040 540 9954.

Kuivaa sahatavaraa 100x50 n. 
100 m, 100x100 n. 70 m, 50x50 
n. 70 m, p. 0400 295 721.

Siisti rivitalokaksio Ahjotiellä. P. 
040 511 8407.

Leikkimökki, 70 €, P. 040 596 
6251/Markku.

VUOKRATTAVANA

Yksiö Pudasjärven keskustas-
sa, heti vapaa, 35 m2, huone, 
keittiö, alkovi ja kylpyhuone. 
Vuokra 350 € + vesi ja sähkö 
mittarin mukaan. Ei tupakoin-
tia, ei kotieläimiä. P. 050 349 
4439.

MAANANTAINA 8.6.
Pudasjärvi ABC     klo  07.00 – 11.00
Kuusamo Hotelli   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

Piritta Sipola orkesterei-
neen esiintyy Möykkä-
lässä lauantaina 6.6. kello 
20.30 alkaen. Tanssimu-
siikkia esittävä 30-vuoti-
as nuori nainen on kolmen 
pojan äiti Oulusta. Nainen 
on menestynyt monissa 
kilpailuissa, voitto on tul-
lut esimerkiksi Megatähti-, 
Tähtisäde-, Tangolaulun-
taito- ja Lakeuden lauluki-
soissa.

Piritan lauluharrastus 
alkoi samalla hetkellä, kun 
hän ensimmäisiä ääniä 
päästeli ilmoille lapsena. 
Ensimmäiseen laulukilpai-
luunsa Piritta koetti 3-vuo-
tiaana ja siitä saatu kipinä 
laulamiseen ei ole hiipu-

Piritta Sipola esiintyy Möykkälässä
nut tähän päiväänkään men-
nessä. Musiikkiharrastus sai 
jatkoa musiikkiluokalta, jos-
sa hän valitsi soittimekseen 
haitarin. Lauluharrastus jat-
kui Oulun Fröökynöissä ja 
Kiimingin Kiuruissa.

Vapaa-aikansa Pirit-
ta kuluttaa poikien kanssa 
sekä ystävien seurassa. Piri-
tan suurin unelma olisi saa-
da laulaa työkseen, eli kier-
tää ympäri Suomea ja laulaa 
tie ihmisten sydämeen. Pirit-
ta kertoo olevansa onnelli-
simmillaan kun hän saa lau-
laa ihmisille sekä saadessaan 
välitöntä palautetta ihmisten 
kasvoilta. Kun ihmiset laula-
vat mukana ikivihreitä tans-
siessaan ja näyttävät onnel-

lisilta, se välittyy suoraan 
laulajan sydämeen.

Pirittaa säestää koke-
nut nelimiehinen orkeste-
ri soittajinaan Lasse Aal-
tonen, kitara, hanuri, 
laulu, Reijo Moilanen, bas-
so, laulu, Juha Schroderus 
koskettimet, hanuri, lau-
lu ja Ari Rautiainen, rum-
mut. JK 

Jongulla  
Paukkerinharjun  

kylätalolla vuokrattavana 
tilava yksiö  

Edullinen vuokra. 
Lisätiedot, 

p. 040 829 6999. 

Tilanpuutteen vuoksi vuoden 
vanha kotimainen Pohjanmaan 
mekanisminahkasohva kahdel-
le. Uudenveroinen. 650 € (uusi 
n. 2300 €). P. 044 081 0022 tai 
jamipuu@gmail.com

Kesän lavatanssikausi pyö-
rähtää käyntiin vauhdikkaas-
ti Jyrkkäkosken tanssilaval-
la tanssikurssien merkeissä. 
Perjantai-iltana 5.6. harjoitel-
laan fuskua ja lauantaina 6.6. 
buggia ja tangoa.  Opettaja-
na kursseilla toimivat Pir-
jo ja Tommi Koivula Suo-
men Tanssikoulusta. Kurssit 
on suunnattu ihan kaikille la-
vatansseista kiinnostuneille 
eikä tarvitse murehtia vaik-
ka ei olisi koskaan tanssinut 
askeltakaan. Tarjolla on tun-
teja aloittelijoille ja aikaisem-
min tanssineille! Tanssimaan 
voi tulla ilmoittautumatta yk-
sin tai parin kanssa ja osallis-
tua voi niin monelle tunnille 
kun itse haluaa.

Fusku on suomalaisil-
la tanssilavoilla kehittynyt 
rock’n’swing –tanssi. Perus-
kuvioissa viejä vie seuraajaa 
kääntymään oikealle ja va-
semmalle kätensä alta. Mu-
siikki on perinteisesti vauh-
dikasta swing vaikutteista 

Jyrkkäkoskella tanssikurssi

Tommi Koivula ja hänen 
vaimonsa Pirjo Koivula 
opettavat tanssia Jyrkkä-
kosken huvilavalla. 

foksimusiikkia, mutta fuskua 
tanssitaan myös tuoreeseen 
iskelmämusiikkiin tai vaikka 
reggae-musiikkiin

Bugg on kehittynyt ruotsa-
laisilla tanssilavoilla ja sen pe-
rusaskelluksessa otetaan yksi 
askel jokaiselle musiikin iskul-
le. Peruskuviot ovat periaat-
teessa samanlaisia kuin fus-
kussa, mutta viejän liikkeestä 
johtuen muoto on hieman eri-
lainen. Musiikki on rytmikäs-
tä, vauhdikastakin, mutta hi-
taampaa kuin fuskussa. 

Suomalainen tango on 
Suomessa kehittynyt suoma-
laiseen tangomusiikkiin syli-
otteessa tanssittava paritanssi. 
Tanssi liikkuu viejän viemänä 
vastapäivään tassisalia kier-
täen, välillä suoraviivaises-
ti edeten välillä vinhasti pyö-
rien. Myös pienet taivutukset 
kuuluvat tähän suomalaisten 
lempitanssiin.

Tommi Koivula on Suo-
men tanssikoulun perusta-
ja ja päätoiminen tanssiam-

mattilainen. Vaimonsa Pirjo 
Koivulan kanssa hän kiertää 
Suomessa ja ulkomailla opet-
tamassa erilaisia paritansseja. 
Palkintokaapista löytyy mm. 
suomenmestaruuspokaaleita 
ja kunniapaikalta maailman-
mestaruuspytty! Kotimaan li-
säksi Tommi kiertää ahkerasti 
myös ulkomailla, sekä opet-
tamassa, että itse oppimassa. 
Kehittyminen tanssijana vaa-
tii oppimisen halun lisäksi oi-
keanlaista nöyryyttä uusien 
asioiden edessä. TK

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN,

 ILMOITA PUDASTORILLA
ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 7.6.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Hempan hölökkä su klo 18.-19 Jyrkkkäkoski Campingin piha, kävel-
lään, juostaan, holkätään yhdessä. 
Kuntotanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 19.-21. Osallistumis-
maksu. 
Jaaskamonkosken avaus la 6.6. klo 16 Jaaskamonkoski, Ervasti.
Koillis-Golfin kentällä (Kuusamontie 1466) su 7.6. klo 12. alkaen hyvän-
tekeväisyysgolfia ja naisten golfpäivä. Säävaraus.
Cooperin testi ma 8.6. klo 20, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
No speed limit - huippunopeuden mittauspäivä la 13.6. klo 8 
lentokentällä.
Jalkapallon F9-tyttöjen JLM-turnaus su 14.6. klo 10 Suojalinnan 
kenttä, Urheilutie 2.
Luonnonkukkien päivän retki Teerivaaralle su 14.6. klo 10-14 
Syötteen luontokeskukselta suuntautuu muutaman vuoden tauon jäl-
keen Teerivaaralle. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Cooperin testi ma 15.6. klo 20, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Pohjantähti Games to 18. 6. klo 17.30. Kansainväliset ja perinteikkäät 
juhannuksenalusajan yleisurheilukisat Suomi-neidon napa-alueella. Suo-
jalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Moskiito Ralli ma-pe 22.-26.6. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Cooperin testi ma 22.6. klo 20, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
FC Kurenpojat - HauPa su 28. 6. klo 15. Suojalinnan kenttä, Urhei-
lutie 2.
Iijokisoutu ma-la 29.6.-4.7.  Lue lisää osoitteesta iijokisoutu.net.
Pudasjärven Markkinat pe-la 3.-4.7. klo 9-17 Pudasjärven tori.
Jalkapallon Heinäturnaus pe-la 3.-4.7. klo 10 Suojalinnan kenttä, 
Urheilutie 2.
Aittojärven kylän kesätapahtuma su 12.7. klo 13 Aittojärven kou-
lulla.

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

Vietämme jälleen riemukasta 
kesäpäivää Eero Räisäsen Eetenissä 

to 11.6.2015 kello 12.00 alkaen. 
Tarjoamme Eeron taide-elämykset, kahvit, teet, 

makkarat, hyvää ohjelmaa ja arpajaiset. 
Toivomme palkintoja arpajaisiin.

Tervetuloa! 

5.-6.6 (pe-la) Jyrkkäkosken lavalla
(pe) klo18-21 Fusku, 
(la) klo 12-17 Bugg ja Tango. 
Alkeis- ja jatkotunteja. Opettajana Tommi Koivula 
Hinta/hlö: yksi osio (1,5h) 12 €, perjantai 20 €
lauantai 30 €, molemmat päivän 45 €, alle 18v -50%
Tule yksin tai parin kanssa! www.boogietour.com

Pömilässä (Nuorittantie 76)
Bingo Nuorittalla 

Tervetuloa!

pe 5.6. klo 18.45. 
Päävoittona 150 €:n ostokortti. 

Nuorittan Ns järjestää retken 
Kuusamon suurpetokeskukseen 

la 6.6. Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset numeroon: 

040 552 4097/Paula tai 0400 188 053/Tuula

KALASTUSKIELTO
Aitto-ojan kalaveden osakaskunta 

kieltää kaiken kalastuksen
omistamillaan vesialueilla

Livojoessa 3.6.-13.6.2015 
välisenä aikana:

Kynkään lanssipaikalta Kynkään kosken alapuolelle 
sekä ylävirtaan 0,5 km.

Livojoen leirintäalueelta 0,5 km ylävirtaan ja 
alavirtaan Timosen kosken

alapuolelle, taimenen ja kirjolohen istutuksen vuoksi.

Kalastuskausi avataan lauantaina 
13.6.2015 klo 12.00

HOITOKUNTA

KERHOPÄIVÄMME
Pidetään ti 9.6.2015 klo 13.00 

Seurakuntakeskuksessa.
Tervetuloa!

Pudasjärven Sotaveteraanit ja naisjaosto

BINGO
Hetepirtillä 

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 6.6. klo 13.00
Seuraava bingo: la 13.6. 

Tervetuloa!
HNSwww.hetepirtti.fi

Tanssit Möykkälässä

Puhoskylän Kyläseura ry

Ravintolaan vapaa pääsy!
Huom! 
Maksut vain käteisellä! 

la 6.6. klo 20.30-01.00  
Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€

Esiintyy

PIRITTA SIPOLA 
ORKESTEREINEEN

TERVE-
TULOA!

To 18.6.  
Karaoke & Disco snapsibaarissa

Hotelli Iso-Syötteen

JUHANNUS

Tarkista muut tapahtumat  
netistä www.syote.fi 
Oikeudet muutoksiin 
pidätetään.

Majoitusvaraukset:
www.hotelli-isosyote.fi
Myyntipalvelu@isosyote.fi
Puh: 020 147 6400

Pe 19.6. klo 12  
Perinteiset juhannusrallit 
Illalla   bilebändi Playa
Karaoke & Disco snapsibaarissa
La 20.6.  
Playa plays Radiohits
Karaoke & Disco snapsibaarissa

Juhlaohjelma aloitetaan klo 15 yhteisellä 
ruokailulla. Juhla jatkuu 50 %:n varmuudella 

yömyöhään elävän musiikin kera.

Jaalangan alueen 60-vuotis kyläjuhla
Juhlimme Jaalangan asutusalueen 

60-vuotista taivalta
la 4.7. Pudasjärvellä Jaalangan Pirtillä 

(Honkavaarantie 8) .

Toivotamme tervetulleiksi yhteiseen juhlaamme 
kaikki kylän entiset ja nykyiset asukkaat 

perheineen jälkipolvea unohtamatta.
Tapahtuman järjestää 

Honkavaaran Metsästyseura. 
Lisätietoja p. 0400 398 722

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI
Kesä 2015

        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

LA  30.5.2015 KOULUJEN PÄÄTTÄJÄISDISKO
PE  5.6.2015  TANSSIKURSSIVIIKONLOPPU ja 
LA  6.6.2015 LAVAKAUDEN AVAJAISET
   TV:stä tutut Kia Lehmuskoski ja Juri 
   Trosenkon tanssishow ja 10tansi Band

LA  20.6.2015 JUHANNUSTANSSIT TAHDITTAA   
   ÄSSÄT
PE  3.7.2015 MARKKINATANSSEISSA JARKKO   
   HONKANEN & TAIGA
LA  4.7.2015 MARKKINAJATKOT stargazery   
   JA yllätysartisti 
PE  10.7.2015 HEINÄRIEHASSA TEUVO OINAS 
PE  17.7.2015 KESÄYÖN KARKELOISSA 
   CHANELL FOUR 
PE  24.7.2015 PILIKKITANSSEISSA 
   T.T PURONTAKA 
PE  31.7.2015 LOMATANSSEISSA TANGOKU-  
   NINGATAR MARIA TYYSTER
PE  7.8.2015 SEURAN 70-VUOTISJUHLATANS  
   SIT KAKE RANDELIN 
LA  15.8.2015 NUORTEN JUHLABILEET ja JUJU 
PE  28.8.2015 NUORTEN VENETSIALAISET 
LA  29.8.2015 VENETSIALAISET ja SEIREENIT 
LA  12.9.2015 PÄÄTTÄJÄISET KURENTANSSI ja   
   Tuomas Kaikkonen ja 
   Onnenkerjäläiset
Jokaisena huvi-iltana Teitä palvelee tunnelmallinen 
karaokepubi ja maan mahtavin kelodisco

KESÄKUKKAMYYNTI
Pudasjärven torilla

la 6.6. alkaen klo 9.00
-Orvokit 0,50 -  Petuniat 0,60 
(myös kaikki muut pikku kukat)

-  Pelargoniat 2,50 
-  Ruusu- ja hautapegoniat 3,50

-  Amppelikukat 8 € Raumalan tila

Tervetuloa!

Pudasjärven Reumayhdistys
KEVÄTRETKI KIRKASLAMMELLE

ke 10.6.
Lähtö kimppakyydein

ABC parkkipaikka klo 12.
Lisätietoja puh.johtaja 040 821 3884.

Tervetuloa joukolla mukaan!

Pudasjärven kirkkokuoro kanttori Jukka Jaakkolan johdolla.
Vilhelmiina Heikkilä, sello. 

Hartauspuhe kirkkoherra Juha Rauhala. 

Tervetuloa tunnelmalliseen
Pudasjärven kirkkoon kuulemaan

kuorolaulua ja muita musiikkiesityksiä!

Pudasjärven seurakunta

Kuorolaulua, sellonsoittoa,
urkumusiikkia ja yhteisvirsiä. 

”JO JOUTUI ARMAS AIKA”
KESÄISTÄ MUSIIKKIA

PUDASJÄRVEN KIRKOSSA
Ke 10.6. klo 19. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa tiistaina 16. päivä-
nä kesäkuuta 2015 alkaen klo 
16:00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 8.6.2015 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 23.6.2015 klo 
12.00-15.00.

Pudasjärvi 29.5.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Kansanedustaja Niilo Ke-
räsen mielestä hallitusoh-
jelmaa ei ole täydellinen, 
mutta, nykyisessä talousti-
lanteessa se on paras mah-
dollinen. Hallituksen tavoit-
teena on nostaa Suomen 
talous kestävään kasvuun, 
sekä turvata julkisten palve-
luiden ja sosiaaliturvan ra-
hoitus. Tavoitteeseen pääse-
miseksi ohjelmassa listataan 
keinoja, joilla talous ja työl-
lisyys käännetään kasvuun 
yrittäjyyden ja työn tekemi-
sen kautta.

Hallitus tulee ohjaamaan 
1,6 miljardia euroa kärki-
hankkeisiin ja korjausvelko-

Niilo Keränen 
Talous ja työllisyys kasvuun yrittäjyyden ja 

työn tekemisen kautta
jen vähentämiseen. Keräsen 
mukaan tämä on mittava pa-
nostus, joka tulee luomaan 
työtä ja parantaa yrittämisen 
edellytyksiä liikenneverkon 
kehittämisen kautta.

Jotta valtionvelan kasvu 
saadaan taittumaan, halli-
tus on laatinut listan sopeu-
tuksista, joilla saadaan vaa-
likauden loppuun mennessä 
neljän miljardin euron sääs-
töt. Leikkauslista koskee lä-
hes kaikkia suomalaisia. 
Keränen nostaa siitä esiin 
kolme kohtaa, joiden toteut-
tamisessa tulisi hänen mie-
lestään käyttää harkintaa. 
Ensiksi on eläkeläisten asu-

mistukimuutos, joka saattaa 
kasvattaa toimeentulotuki-
menoja ja näin ollen syödä 
toivottuja säästöjä. Toisek-
si koulutusleikkauksia to-
teutettaessa tulee huolehtia 
tasa-arvon toteutumisesta: 
myös vähävaraisilla tulee 
olla mahdollisuus koulut-
tautua. Kolmanneksi keliaa-
kikkojen ruokavaliokorva-
us on asia, jota tulisi Keräsen 
mukaan vielä miettiä. 

Maakunnallinen ja itse-
hallinnollinen sote- piiri on 
Keräsen mielestä hyvä ja toi-
miva ratkaisu. Sote- ratkai-
su on kuitenkin ymmärret-
tävä vasta raamiksi, jonka 

sisälle rakennetaan itse toi-
minta, muistuttaa Keränen, 
jolla on takana lähes nel-
jänkymmenen vuoden työ-
ura lääkärinä ja ylilääkärinä. 
Lähipalvelut tulee järjestää 
niin, että ne ovat tarvitsevi-
en saatavilla. Erityisesti tu-
lee kiinnittää huomiota kehi-
tysvammaisten, vanhusten, 
mielenterveyspotilaiden ja 
vähävaraisten lapsiperhei-
den palveluiden turvaami-
seen.

Niilo Keränen
kansanedustaja
Taivalkoski

KIRPPIS
ma-ke 8.-10.6. klo 10-16 ja 

seuraavan kerran 
ma-ke 29.6-1.7 klo 10-16. 

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Veikko Huovisen Havukka-
ahon ajattelija saa arvoisen-
sa kesäteatteriesityksen, kun 
se toteutetaan Taivalkosken 
vaara- ja metsämaisemassa 
Herkonmäellä. Ensi-ilta on 
perjantaina 12.6 ja sen jäl-
keen on 15 esitystä aina elo-
kuun 9. päivään saakka. 

Paikka on nyt kolmat-
ta vuotta kesäteatterinäyttä-
mönä. Sijainti hotelli Herkon 
pihapiirissä on mitä mahta-
vin, teatteri rinteessä sekä 
vieressä hotellin ja ravinto-
lan palvelut. Väliaikapalve-
lut hoituvat ravintolassa ja 
mahdollinen yöpyminen ho-
tellissa ja vielä kohtuuhin-
noin.

Havukka-ahon ajattelijan 
ohjaa Hanna-Leena Metsä-
vainio, jolla tuntuu riittävän 
mielikuvitusta saada näytel-
mä elämään ja näyttelijät toi-
mimaan ilon kautta. Rooleis-
sa nähdään Havukka-ahon 
ajattelijana Esa Kemppai-
nen, joka on jo nyt harjoitus-
kaudella näyttänyt kykyn-
sä täyttää Konstan sinisetkin 
ajatukset todeksi. Mooses 
Pessin roolissa nähdään 

Havukka-ahon ajattelija 
valloittaa Herkonmäen

”Kostonkomia” Jouko Ta-
kanen, jonka nauru kuuluu 
varmasti katsomoon, jopa 
kylällekin saakka. Kertojana 
Outi Majava elää koko näy-
telmänajan mukana omal-
la persoonallisella tavallaan, 
taattua Outia. Ei sovi unoh-
taa Aikkaraa eli  

Airi Seppästä Iitan roolis-
sa, itku irtoaa sydäntä särke-
vällä tavalla, joka toisaalta 
myös naurattaa. Nuorta voi-
maa edustaa Kimi Koljonen 
Niken roolissa, joten tulevai-
suus näyttelijänä häämöt-
tää Kimillä. Näitä rohkeita 
nuoria tarvitaan, että teatte-
rin tulevaisuus olisi turvat-
tu. Näyttelijöitä on kaikki-
aan 13 henkilöä, joista osalla 
on kaksoisrooli.

Tämä näytelmä on ehdot-
tomasti kaikkien nähtävä, 
onhan se jo aiheeltaan lähel-
tä liippaava Kainuuseen pai-
nottuva näytelmä.

Tervetuloa nauttimaan 
Havukka-ahon ajattelijas-
ta Herkonmäen kesäteatte-
rissa!

Pertti Parkkila

Kuva harjoituksista, jossa Havukka-ahon ajattelija miettii 
niitä sinisiä ajatuksia.

Mooses Pessi ja Konsta Pylkkänen sekä kertoja.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 21. päivä-
nä toukokuuta 2015 alkaen 
klo 16.00. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä 12.5.2015 alkaen 
kaupungin ilmoitustaulul-
la ja internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
26.5.2015 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 6.5.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 21. päivä-
nä toukokuuta 2015 alkaen 
klo 16.00. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä 12.5.2015 alkaen 
kaupungin ilmoitustaulul-
la ja internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
26.5.2015 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 6.5.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Valtuusto on kokoukses-
saan 21.05.2015 hyväksynyt 
Särkivaaran ranta-asema-
kaavan (106) osittaisen 
muutoksen. Muutos koskee 
kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osit-
tain) sekä niihin liittyviä 
virkistys- katu- sekä maa- 
ja metsätalousalueita.

Päätös asiakirjoineen on 
nähtävänä kaupungin kaa-
voitus- ja mittaustoimessa 
sekä internetissä osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärvi 4.6.2015 

Kaupungin hallitus

KUULUTUS

Ranualaisen kuvanveistä-
jä Erkki Salmelan pronssi- ja 
haapaveistokset ovat esillä 
kesäkuussa Päätalo-keskuk-
sessa Taivalkoskella. Salme-
la on opiskellut Limingan ja 
Kankaanpään taidekouluissa 
sekä Kuvataideakatemiassa 
kuvanveistoa. Hän on ollut 
mukana lukuisissa yhteis- ja 
yksityisnäyttelyissä vuodes-
ta 1979 alkaen. Teoksissaan 
hän käyttää materiaalina ro-
mupronssia, jota saadaan yh-
distämällä kupari- ja messin-

Veistäjät Salmela ja Valtakari Taivalkosken suvessa 
kiromua. Salmela on tehnyt 
pronssiveistoksia viimeisen 
14 vuoden ajan. Hänen töi-
tään on useissa kokoelmissa 
ympäri Suomea. Hän on me-
nestynyt myös useissa juhla-
rahakilpailuissa.

Taivalkoskelaisen kuva-
taiteilijan ja -veistäjän Jussi 
Valtakarin erilaisia pienois-
veistoksia otsikolla Kom-
mentteja maailman menosta 
on esillä Jalavan kahvilassa 
27.5. alkaen kesän ajan. Tai-
teilija kuvaa töitään sanal-

la puhdetyöt. Materiaalina 
veistoksissa on lehmus, koi-
vu, leppä ja tammi osa hah-
moista on maalattu vesivä-
reillä. Osa veistoksista on 
kiertänyt Saksan kautta ta-
kaisin Taivalkoskelle ja osa 
on pysytellyt ateljeen hyllyil-
lä tähän näyttelyyn saakka.  
Jalavassa veistoksia pääsee 
ihailemaan kahvittelun lo-
massa, sillä ne ovat sijoitettu 
kahvipöytiin.

Tiedotus Taivalkoski

Terveysaseman kiireellinen vastaanotto on suljettu la 
30.5. Kiireellistä hoitoa saa Oulun seudun yhteispäivys-
tyksestä (OSYP) Sisäänkäynti A1, Oys, Kajaanintie 50, 
Oulu. Yhteispäivystykseen kannattaa aina ensin soittaa 
(08) 315 2655.

Terveysasemalla reseptien uusimisen palvelupiste on 
kesäkuun alusta lähtien auki ma–pe klo 10–14.

Työterveyshuolto on suljettuna 2.7.–2.8.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on suljettuna 
6.7.–2.8.

Seniorineuvolat ovat kiinni 1.6.–31.8.

Ikäihmisten päivätoiminta on kiinni 22.6.–26.7.

PUDASJÄRVI

oulunkaari.com

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi 

jo torstai iltana
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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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Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

PALVELEVAA KONEKAUPPAA JO LÄHES 40 VUOTTA
ARC
104/1A+W

● Jääkaappi pakastelokerolla
● Energialuokka A+
● Mitat L 55cm K 85cm S 58cm

259€

RFM21110WA 
MIKROAALTOUUNI
● teho 700W
● tilavuus 20 litraa

59€

JÄÄKAAPIT Alkaen 199€

PÄÄLTÄ TÄYTETTÄVÄ 
PESUKONE
● energialuokka A+
● pesutulos A
● täyttömäärä 5,5 kg

369€
TREVI MB748W
● Todella hyvin kuuluva radio
● Toimii verkkovirralla ja paristoilla

39€

2298 KAHVINKEITIN 

25€
● Teho 1000W  ● Tippalukko
● Tilavuus 1,5 litraa
● Automaattinen 
 virrankatkaisu

MOTOMIX 
2-TAHTI 
POLTTOAINE 18,90

● 5 l kanisteri

KEVYTSAAPPAAT
Alkaen

65€

DINO 47 B
● Briggs & Stratton moottori  
● Sivullepuhaltava
● Kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuuleveys 45 cm

199€

SBC645KD
RAIVAUSSAHA
● Moottori 45,4 CC 

Kawasaki
● Siimapää, Rai-

vausterä ja 4-teräi-
nen ruohoterä 399€

SE 180 Q
 SÄHKÖSAHA ● teho 1800W

● laippa 14”

79€

Teemme yhdessä kaupunkia viihtyisämmäksi. Tule mukaan mukavaan seuraan!

KESÄTORIN
AVAJAISET

PERÄKÄRRYKIRPPISTAPAHTUMALLA
PUDASJÄRVEN TORILLA

MAANANTAINA 15.6. klo 8-15

-Teemme yhdessä torin toimivaksi ja pidämme ympäristön siistinä ja viihtyisänä -

Kurenalan kyläyhdistys ry

Tori
elämään!

TERVETULOA!

- Klo 11.00 Kirkkoherra Juha Rauhala
  siunaa torin kesätoimintaan ja -työhön
- Kanttori Jukka Jaakkola laulattaa yleisöä
- Eero Räisänen lukee runon
- Päiväkodin lapset esiintyvät
- Yllätysohjelmaa

Kirpputoripaikka
on avajaispäivänä

ILMAINEN
Paikkavaraukset
11.6. mennessä.

Kerttu Simu
puh. 040 7309 481 tai

040 1633 070

Tervetuloa Kurenalan Kyläyhdistys ry:n jäseneksi ja yhteistyöhön! 
Jäsenmaksu vuosittain 10 € ja yrityksen / yhdistyksien kannatusmak-
su 20 €. OP Pudasjärvi FI86 5360 0420 1031 71.
Viestikenttään nimi ja osoite jäsenrekisteriä varten.
Meidät löydät myös Facebookista.

 

 

 

Raitsu Piknik 
Tiistaisin  klo 18-20  
16.6.-28.7.2015 

 

Lauta- ja pihapelejä, 
ongintaa sekä 

liikuntaa: 
 

Lapsille ja nuorille (7+ v.) 
kesäkuussa ohjattua 

akrobatiaa/sirkustelua 
klo 18-18.45 

 
Muulloin porukalla 

frisbeegolfia, jalkapalloa, 
krokettia, 

mölkkyä jne. 
 
 
 
 
 
 

Ota omat piknik-
eväät mukaan  
ja tule viettämään 
kesäiltaa Rajamaan-
rantaan (Kauralantie). 
 

 

Piknikille ovat  
tervetulleita kaikki 
vauvasta vaariin!  
 
 
 

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

 - Kaikki LVI-tarvikkeet
 - Rumpu- ja
   salaojaputket
 - Maatila- ja
   filmivanerit
 - Styrox ja
   foam eristeet

 - Kattopellit ja
   muut peltitavarat
 - Onduline aallotetut
    kattohuovat
 - Raudat
 - Kattoturvatuotteet
 - Sähkötarvikkeet

Myymälästämme mm.

Hanki ennen helteitä!
ilmalämpöpumput
lämmitys- ja jäähdy-
tys käyttöön


