
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI -lehti nro 26 1.7.2016 ilmestyy PUDASJÄRVEN MARKKINAT lehtenä yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry:n kanssa

Pudasjärven markkinat pe-la 8.-9.7.2016

Marko Rautio

Ulla Parviainen

Markkinapäivinä pudasjärveläisissä 
yrityksissä monenlaisia markkinatarjouksia

 - kannattaa poiketa!

PÄÄPALKINTONA TIMPAN KURKIHIRREN 
HIRSINEN KESÄKEITTIÖ arvo 5900 €.
MUUT PALKINNOT: LAHJAKORTTEJA PUDASJÄRVELÄISIIN LIIKKEISIIN
Arpoja myynnissä etukäteen pudasjärvisissä liikkeissä. 
Arpoja myytävänä myös markkinoilla. Arvan hinta 5 €.

PERJANTAI 8.7.
Klo 9.00 Markkinatori avataan, juontajana Pentti Kaukonen
10.00 Markkinoiden avaus Marko Rautio Pudasjärven Yrittäjien pj
11.00 Kaupungin tervehdys Timo Vähäkuopus kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 Musiikkia tanssiorkesteri Channel Four 
12.00 Markkinapuhe Anssi Kujala, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja
12.30 Musiikkia tanssiorkesteri Channel Four 
14.30 Musiikkia tanssiorkesteri Channel Four 
15.30 Musiikkia tanssiorkesteri Channel Four
16.30 Musiikkia tanssiorkesteri Channel Four 
18.00 Markkinatori sulkeutuu
21.00 Markkinatanssit Jyrkkäkosken huvikeskus, Channel Four
 
LAUANTAI 9.7.
Klo 9.00  Markkinatori avataan
 Kenttäkuulutuksia, juontaja Pentti Kaukonen
10.00  Puhe Lauri Mikkonen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät puheenjohtaja 
10.30 Markkinamusiikkia, Suopunki -yhtye solisteineen
11.00 Pudasjärven merkkihenkilön julkistaminen
12.00 Musiikkia Suopunki -yhtye
 Markkinapuhe Ulla Parviainen, kansanedustaja
13.00 Lasten peikkotanssi, johtaa Kaarina Nevanperä
14.00 Musiikkia: Suopunki -yhtye
15.00 Hirsisen kesäkeittiön arvonta, muut arvonnat
16.00 Markkinat päättyvät

Timo Vähäkuopus

Anssi Kujala

Lauri Mikkonen

35.35.
PUDASJÄRVENPUDASJÄRVEN

MARKKINATMARKKINAT
Pudasjärven Yrittäjät ry:n julkaisu 2016

Pentti Kaukonen

Channel Four 

Suopunki -yhtye

Arpojen myyntiä markkinoilla

MUITA 
TAPAHTUMIA:

Pe 8.7. klo 13 
PUDAS-KONE Oy:n 

perinteinen 
markkinahuutokauppa 

markkinatorin vieressä 
Pudas-Koneen varastolla.

YRITTÄ JIEN 
MARKKINA-ARVAT MYYNNISSÄ .

TERVETULOA!
Pe 8.7. klo 19 ja la 9.7. klo 18 

Pudasjärven näyttämön esitykset 
”Akkaralli” Koskenhovi .

Pe 8.7. klo 21 
Markkinatanssit Jyrkkäkoski, 

tanssiorkesteri Channel Four.
Pe 8.7. klo 18-21 ja 

la 9.7. klo 9-17 
Jalkapallon Heinäturnaus 

Suojalinnan kenttä.

ILMAINEN 
PÄÄSY! 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa sunnuntaina 3.7. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Keijo Piirainen. Taksi seurakuntakodilta kirkkoon 
lähtee kello 9.30, edestakaisen  matkan hinta on 5 €. 
Muistakaa mahdollisuus käyttää kirkkotaksia myös sivu-
kyliltä, edestakaisen matkan hinta 5 €.

Kirkko avoinna ja  
esittelijä paikalla 27.6.-29.7.  

ma-pe kello 11-17.

Nuotioillat: nuorisotyö järjestää heinä-elokuussa nuoti-
oiltoja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 29 (ti-to), vk 
30 (ma-to), vk 31 (ma-to) ja vk 32 (ma-to). Nuotioillan  
voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 
08 882 3100.

Kastettu: Kasperi Jaan Lantto, Elsa Lusiina Laitila

Haudattu: Katri Puurunen 91 v, Matti Ilmari Suntioinen 
68 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Tervetuloa kahvittelemaan kanssamme 
90-vuoTispäivän merkeissä

su 10.7. klo 12-17
Marikaisjärven toimitalolle,

os. Marikaisentie 406.
Terveisin kalle Liikanen.

Kihokin poimintaan 
tarjolla koulutusta

Ensi viikolla on mahdollisuus 
kuulla kihokista ja koulutuk-
sen jälkeen sen poimimisella 
voi tienata rahaa.

Pudasjärven 4H-yhdistys 
järjestää maksutonta kihokki-
koulutusta Syötteellä Kellari-
lammen laavulla lauantaina 
9.7.2016 kello 16.00. Paikalle 
löytää Syötteen tieltä opastei-
den avulla.

Koulutus on noin kahden 
tunnin info kihokista, sen poi-
mimisesta ja toimittamises-
ta myyntiin. Kihokista mak-
setaan 47 euroa kilolta sekä 
mahdollinen 5 euron bonus.

Kihokkia otetaan vastaan 
vain koulutetuilta poimijoil-
ta. Koulutukseen ilmoittau-
dutaan internetissä oulu.4h.fi 
-sivustolla. Kihokin poiminta 
ei ole jokamiehen oikeus, vain 
siihen tarvitaan maanomista-
jan lupa. 

Kihokki on lihansyöjäkas-
vi, jonka pyöreähköt lehdet 
muodostavat alustanmyötäi-

Helena Kokko teki viime vuonna lähes 90 tarkastusta 75-vuotiaille.

75-vuotiaita kutsutaan 
terveystarkastukseen

Oulunkaaren kuntayhtymän 
alueella aloitettiin viime 
vuonna 75-vuotiaiden ter-
veystarkastukset kuntalaisil-
le, jotka eivät kuulu kotihoi-
don piiriin.

Pudasjärvellä terveyden-
hoitaja/muistihoitaja Hele-
na Kokko teki viime vuonna 
lähes 90 tarkastusta ja täl-
le vuodelle tarkastettavia on 
noin 110.

Asiakkaalle lähetetään 
kattava terveyteen liittyvä 
kyselylomake ja aika hoita-
jan vastaanotolle. Vastaan-
otolla tarkastellaan tervey-
teen liittyviä asioita.

Kokko voi tarpeen mu-
kaan varata samalla käyn-
tikerralla ajan esim. kuulo-
tutkimukseen, muistitestiin, 
laboratoriokokeisiin, lääkä-
rin vastaanotolle jne. 

Asiakas saa vastaanotol-
ta mukaansa Pudasjärven 
ikäihmisen palveluoppaan 
sekä aivoterveyteen liitty-
vän ravitsemus- ja liikunta-

lehtisen.
Helena Kokolla on pitkä 

ja monipuolinen työkoke-
mus ja näin ollen hän kokee 
tämän työn erittäin antoi-
saksi. Asiakkaat ovat olleet 
positiivisesti yllättyneitä ja 
iloisia kutsusta terveystar-

kastukseen.
Asiakkaat ovat kokeneet 

toimintamallin hyväksi ja 
lähes kaikki ovat tulleet an-
netulle vastaanottoajalle. 
Tarkastukset jatkuvat aina 
vuoden loppuun saakka.

Helena Kokko toivottaa 

asiakkaat lämpimästi terve-
tulleeksi vastaanotolle ja au-
rinkoista ja voimaannutta-
vaa kesää kaikille.

”Iloinen mieli ja reipas sy-
dän ei vuosista mitään kieli.”

Juhannus, suven juhla on jo ohitettu, mutta 
kesän aikana on vielä paljon erilaisia juhlia. 
Tavallista on, että eri suvut kokoontuvat 
yhteen ja kylillä on kesätapahtumia. On 
kaikenlaisia kilpailuja ja paikallisia erikoi-
suuksiakin löytyy joka maakunnasta. Hen-
gellisiä kesäjuhlia on myös runsaasti. Kir-
kon kesätapahtumat ja herätysliikkeiden 
kesäseurat kokoavat runsaasti kuulijoita ja 
herättävät laajaa huomiota.

Moni meistä on osallistunut joskus tai 
hyvin useinkin edellä mainittuihin tapahtu-
miin. Monia muistojakin niistä on kertynyt. 
On ollut kohtaamisia kaukana asuvien tut-
tavien ja ystävien kanssa. Usein myös ul-
konaiset olosuhteet jäävät mieleen, oikein 
lämpimät ilmat tai sitten se sateinen keli. 

Tulevana sunnuntaina kirkoissamme ja 

hengellisillä juhlilla jumalanpalveluksen ai-
heena on rakkauden laki. Jeesus tuli täyt-
tämään Jumalan tahtoa ja käskyjä. Hän ei 
kumonnut niitä. Siksipä tuo rakkauden 
laki on voimassa, olenpa kotona tai vaik-
kapa kesäjuhlilla. Olenko valmis luopu-
maan omista oikeuksistani lähimmäiseni 
hyväksi?

Apostoli Paavali kirjoittaa tulevan sun-
nuntain lukukappaleessa rakkauden laista: 
Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitä-
kö itseänne muita parempina, vaan aset-
tukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko 
omasta mielestänne viisaita. Älkää maksa-
ko kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrki-
kää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmis-
sä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, 
eläkää rauhassa kaikkien kanssa (Room. 

12: 16–21).  
Olen saanut käydä suviseuroissa vuo-

sikymmenien aikana monta kertaa. Ihan 
joka vuosi ei ole ollut mahdollista lähteä. 
Ensimmäisen kerran kävin suviseurois-
sa Pudasjärvellä vuonna 1972. Tuolloin oli 
tosi lämmintä. Saarnojen lisäksi seuroissa 
on paljon laulua. Yksi vahva muisto liittyy 
seurateltassa laulamiseen. Suuri seuratelt-
ta, joka oli täynnä kaikenikäisiä seuravie-
raita, täyttyi kirkkaasta laulusta – ”Oi kii-
tos, Jeesus, rauhastasi ja rakkaudestasi myös. 
Kun siunasit mun armollasi, osoitit suuren ar-
motyös” (Sl. 129:8).

Jukka Jaakkola

Suven juhlia

sen ruusukkeen. Niissä on 
punertavia pisarakärkisiä tah-
meita karvoja, joilla kihokit 
pyydystävät lisäravinnokseen 
hyönteisiä.

Kihokin varsi on lehdetön, 
pystysuora ja punertava. Val-
koiset pienet kukat aukeavat 
yksihaaraiseen viuhkoon vain 
lyhyeksi aikaa. Kasvi on pie-
nikokoinen 5-20 cm korkea 
monivuotinen ruoho.

Poimia saa vain pyöreäleh-
tikihokkia, joten se on opitta-
va tunnistamaan ja erotettava 
muista kihokeista. 

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka

-KUKKAVÄLITYS

• Passikuvat, myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
     (08) 823 350, 0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

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

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 8.-9.7.
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JOKA KOTIIN
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  PUDASJÄRVEN 

MARKKINAT pe-la 8.-9.7.

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

www.cambridgeohjelma.fi
kaisu.koivurova@cambridgeohjelma.fi

HALUATKO LAIHTUA?
Aloita painonpudotusmatkasi innostavan

ja kannustavan valmentajan tuella.

Tule, innostu ja onnistut!
SEITSEMÄN VUODEN KOKEMUKSELLA!

Luotettava

Cambridge-valmentaja Kaisu Koivurova 
Pudasjärven kirjakaupassa la 2.7. 
klo 10-14, tervetuloa! Osoite Kauppatie 3

OTA YHTEYTTÄ

KAISUUN

p. 040 578 0859

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

Keskikesän markkinatarjoukset 
TASARAHALLA!

Tarjoukset ovat 
voimassa vain 

markkina-
päivinä 

8.-9.7.2016 
enintään niin 

kauan kuin 
tarjouserää 

riittää.

Elivo 
Arganöljyvoiteet

3€
(norm. 4,44)

Käsivoide 50 ml

4€
(norm. 8,10)

Vartalovoide 
150 ml

1€
(norm. 2,25)

Emmelle 
hammastahnat

20 ml

HUOMAA KÄTEVÄ 

MATKAKOKO!

(norm. 4,73)

Pharmacare 
antiseptinen 

käsigeeli 
100 ml

2€

Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa ja kisailua, 
Suopunki-yhtyeen musisointia, maittavaa ruokaa 
sekä tietoa ajankohtaisista pankki- ja 
vakuutusasioista.

Ilmoittautumiset maanantaihin 11.7. mennessä 
Pudasjärven Osuuspankkiin numeroon 
010 257 1906 tai pudasjarven@op.fi.

Tarjoamme maksuttoman linja-autokuljetuksen 
pankilta klo 10.00 ja paluun takaisin n. klo 14.15.

Tervetuloa!

ELOHOPEAKERHOLAISTEN 
KESÄPÄIVÄ

ke 13.7.2016
Hilturannan 

leirikeskuksessa

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

AVOINNA
MA-PE 9-17, 

LA 10-16, SU 12-16.
Olemme facebookissa! 

TERVETULOA KUKKALOISTOON!www.pudasjarvenpuutarha.fi

 KESÄKUKKA-ALE ALKOI !
Runsaasti hyviä kesäkukkia ja kukka-amppeleita !

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan
myymälä auki tiistaisin klo 9-17

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

KUUKAUDEN KAMPANJAT
TARJOUKSET VOIMASSA

HEINÄKUUN AJAN

20€

SAULES

ÖLJYT JA

30MIN

PÄÄNHIERONTA

€
INTIALAINEN

8
BODY BUTTERIT

FABRIKAN
HAJUSTETUT JA

HAJUSTEETTOMAT

 KUOMAN LENKKAREITA    AAMUTOSSUJA   TANSSIKENKIÄ    TARRALENKKAREITA

TILAVIA KOTIMAISIA JALKINEITA!

Naisten ja 
miesten kävelykengät Sievi, Ajavat, Pomar, ym...

VAIN LAUANTAINA 2.7. klo 10-14
Pudasjärvi Kauppatie 5 (Hotelli-Ravintola Kurenkosken vieressä).

•  Aco terveyskengät
•  Juhlakenkiä
•  Erikoistilavia kenkiä
•  Avokkaita
•  Joustovenykekenkiä
•  Ortokenkiä
•  Työ- ja 
 terveyssandaaleja

alk. 39,-

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 13.7., ke 20.7. , ke 27.7.

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Pudasjärven OPtiikan 
hurja kesätarjOus!

www.pudasjarvenoptiikka.fi

kaikki aurinkolasit väh. -30%
aurinkolaseja alk. 10 €

  

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

-70%
KAIKKI  
KehyKset
Myös syksyn uutuudet. Lisäksi optikon  
yksilöllinen näöntutkimus silmälasien 
ostajalle 0€.

Versace 249 €  75 €Ray-Ban 229 €  69 €

Varaa aika 08 822 416 tai silmäasema.fi

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Optikon te-
kemä yksilöllinen näöntutkimus 0 € (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntutkimusta. Mal-
listo vaihtelee myymälöittäin. Tarjous voimassa 31.7.2016 asti.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

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

Matkahuolto: 
Ma-Pe 10-17

Hauskaa tekemistä aikuisille ja lapsille!

kesänhelteisiin uima-altaat ja -lelut alk. 1,90€
2-puolinen
tikkataulu saippuakuplat

5€

TARJOUS:

myös tuliaiset, lahjat, askartelutarvikkeet...

vain  9,90€ 6 kpl
norm. 1€/kpl

PAAVO TOLONEN
lasten leikit

Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi

Näyttely avoinna 10.7.-31.8.2016
ma-ke klo 15-20
la ja su klo 13-17
to ja pe suljettu

puh. 040 826 6586

Paavo Tolosen säätiö ja Pudasjärven kaupunki/kulttuuripalvelut

AVAJAISET
sunnuntaina 10.7.2016 klo 14.00

TERVETULOA!

Näyttely avoinna 10.7.-31.8.2016
ma-ke klo 15-20
la ja su klo 13-17
to ja pe suljettu

puh. 040 826 6586

Paavo Tolosen säätiö ja Pudasjärven kaupunki/kulttuuripalvelut
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Pudasjärven Markkinat järjestetään jo 35. ker-
ran. Markkinat ovat Pudasjärven suurin vuo-
sittainen yleisötapahtuma. Jälleen kerran on 
saatu torin myyntipaikat täyteen ja tulijoita 
olisi ollut enemmänkin. Yrittäjien markkina-
arpajaisten pääpalkintona on paikallisen Tim-
pan Kurkihirren tekemä hieno hirsinen ke-
säkeittiö, jonka voi saada joko etukäteen tai 
markkinoilla ostetulla viiden euron arvalla. 
Tapahtumaan on saatu jälleen myös erinomai-
sia vieraita ja esiintyjiä. Markkinoiden aikaan 
on myös hyvä tilaisuus käydä ostoksilla pai-
kallisissa liikkeissä.

Pudasjärvellä on kuluvana kesänä tekemi-
sen meininkiä. Hirsikoulukampus on valmis-
tunut ja seuraava lukukausi aloitetaan uudes-
sa koulussa. Uusi palvelutalo Hirsikartano 
valmistuu lähiaikoina ja muutakin rakennus-

toimintaa on toteutettu. Kairankuitu verkon 
rakentaminen saataneen valmiiksi tämän vuo-
den aikana. Nämä kaikki ovat miljoonien eu-
rojen hankkeita ja tuovat elinvoimaa kaupun-
kiimme. Hankkeet vaikuttavat myönteisesti 
paikalliseen työllisyyteen ja asukkaat kenties 
uskaltavat myös tehdä investointeja koteihin-
sa tai ehkäpä uskalletaan rakentaa kokonaan 
uusia kotejakin. Kaupungin talous on saatu 
päättäväisin toimin hyvään kuntoon, joka hei-
jastuu myös paikkakunnan yritystoimintaan 
myönteisesti. 

Pudasjärvi on saanut myönteistä julkisuut-
ta hirsirakentamisteemallaan, joka tulee esille 
muualla liikkuessa; ”Niin teillä on niitä suuria 
hirsirakennuksia”! 

Pudasjärven keskustan ilmettä on kohen-
nettu kukkaistutuksilla kaupungin ja yrittäjien 

yhteistyönä sekä torilla on vilkasta toimintaa 
muulloinkin kuin markkinoiden aikaan. 

Maatalousyrittäjien kannalta kuluneen ke-
sän ilmat ovat huomattavasti suotuisammat, 
kuin viime kesä, josta muistetaan sateet ja ko-
leus. 

Yrittäjäyhdistyksessä on yhtenä uutena toi-
mintamuotona ollut yrittäjien vierailut toisten-
sa yrityksissä aamukahvien merkeissä. Myös 
Senioriyrittäjien toiminta on ollut vilkasta ja 
ovat mukana myös markkinatalkoissa. 

Toivotan kaikki tervetulleeksi 
markkinoille ja oikein mukavaa kesää!

Marko Rautio
Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja

Timo Vähäkuopus oli ke-
säkuussa mukana pohjoi-
sen kansanedustajien hir-

sikouluvierailulla.

Myönteinen kehitys jatkuu Pudasjärvellä

PPY:n tervehdys
Tulevaisuudessa yrittäjien ja kuntien yhteistyö korostuu

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien toiminta-alueella yrit-
täjäjärjestön paikallisyh-
distykset järjestävät useita 
kesätapahtumia. Pudasjär-
ven markkinat on yksi suu-
rimmista alueen yrittäjien 
järjestämistä tapahtumista.

Vaikka järjestäminen su-
juu vuosikymmenien aika-
na kertyneellä osaamisel-
la, tarvitaan suuri määrä 
talkootunteja, jotta kaikki 
toimii mallikkaasti. Tarvi-
taan myös yhteistyökump-
paneita. Luontevin kump-
pani markkinajärjestelyissä 

Koko alkuvuoden Suomes-
sa puhuttiin kilpailukykyso-
pimuksesta ja suorastaan jän-
nitettiin kuinka uudelleen ja 
uudelleen alkaneiden neuvot-
telujen käy. Lopulta ns. Kiky 
syntyi, mutta pessimistim-
mät ovat jo arvelleet, että sen 
minkä Kiky toi, voi Englannin 
eroaie EU:sta viedä. 

Tärkeitä asioita, joiden vai-
kutukset eivät välttämättä 
näy Pohjois-Pohjanmaalla tai 
Pudasjärvellä heti ensi kuus-
sa. 

Mutta nyt olisi syytä siir-
tää katsetta enemmän tule-
vaisuuteen.  Nähtävissä on 
todellinen valopilkku kun 
suomalaisnuorten kiinnostus 

Uusi yrittäjäsukupolvi
yrittäjyyteen on kaksinkym-
menkertaistunut 2000-luvun 
aikana. Tänään peräti joka vii-
des 18-24-vuotias suomalais-
nuori kertoo aikovansa pe-
rustaa yrityksen seuraavan 
kolmen vuoden aikana. Kehi-
tys on ollut huikea. 

Työmarkkinoille on siis tu-
lossa ennätyksellisen yrittä-
jähenkinen ikäluokka samal-
la, kun sieltä on poistumassa 
suuri, pitkän päivätyön teh-
nyt yrittäjäpolvi. Tämä myön-
teinen kehitys perustuu 
muun muassa parantunee-
seen asenneilmastoon. Yhä 
useampi ymmärtää yritystoi-
minnan merkityksen hyvin-
voinnin takaajana ja tarpee-

ton kateuskin on vähentynyt. 
Ymmärretään, että ilman me-
nestyviä yrityksiä ei ole työ-
paikkoja. 

Suomen ei sovi jättää tätä 
tilaisuutta hyödyntämät-
tä, vaan kannustettava kiin-
nostuneita nuoria kohti yri-
tystoimintaa – vähintäänkin 
kohti yrittäjämäistä tapaa teh-
dä työtä. Samalla on tärkeä-
tä pitää huoli yrittäjyyden 
yleisistä edellytyksistä. Sa-
vupiippu-Suomen rakenteet 
työmarkkinoiden, verotuk-
sen, sosiaaliturvan ja muun 
sääntelyn osalta vastaavat 
aina vain heikommin nuo-
remman sukupolven ajatuk-
siin työstä. Meillä on raaka-ai-

neet uuden yrittäjyys-Suomen 
rakentamiseen. Nyt tarvitaan 
toimiva resepti, jolla saamme 
leivottua kakun, josta riittää 
jaettavaa entistä useammalle. 

Mitä sitten tehdä? Jokai-
sessa kunnassa esimerkiksi 
voidaan huolehtia jo perus-
koulusta lähtien, että suhtau-
tuminen yrittäjyyteen on 
myönteistä. Pienetkin nuo-
ruusvuosien kokemukset 
yrittäjyydestä näyttävät roh-
kaisevan yrittäjäuralle. Jokai-
sessa kunnassa – myös Pu-
dasjärvellä – kannattaa katsoa 
myös Suomen Yrittäjien elin-
keinopoliittisen mittaristoky-
selyn tulokset ja ryhtyä toi-
miin. 

Suomen Yrittäjien varatoi-
mitusjohtaja Anssi Kujala 
on perjantaina markkina-
puhujana.

ja laajemminkin yrittäjille on 
kunta tai kaupunki. Kotikun-
ta, jonka jäseniä yritykset ja 
yrittäjät ovat.

Kuten tiedossa on kuntien 
tehtävät muuttuvat lähivuosi-
na, sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät maakuntien vastuul-
le ja samalla kuntien budjetit 
puolittuvat. Tässä tulevassa 
toimintaympäristössä kun-
nan ja yrittäjien yhteistyön 
merkitys korostuu. Yhdessä 
ideoimalla ja uusia toiminta-
malleja kehittämällä pysty-
tään luomaan elinvoimaa ja 
vetovoimaa paikkakunnalle. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien Toukokuussa tekemän 
talousnäkymäkyselyn mu-
kaan yrittäjät arvioivat liike-
vaihdon ja henkilöstömäärän 
kasvavan selvästi seuraavan 
12 kuukauden aikana. Asian-
tuntijoiden mukaan Suomen 
talousnäkymät ovat kokonai-
suudessaan kehittyneet posi-
tiivisesti.

Juhannusaattona julkais-
tiin Britannian kansanäänes-
tyksen tulos, jonka seuraukse-
na se ryhtyy valmistelemaan 
eroa EU:sta. Eroaminen on 
pitkä prosessi ja tulee aiheut-

tamaan haasteita myös Suo-
men talouteen. Yrittäjät on 
jo kohta kymmenen vuoden 
ajan sopeuttaneet toimintaan-
sa ympäristön aiheuttamien 
olosuhteiden mukaiseksi. Jäl-
leen, kuten monta kertaa ai-
kaisemminkin, juuri kun toi-
veita paremmasta häämöttää, 
kohdataan uusia haasteita.

Tästäkin selvitään. Juha 
Sipilän johtaman hallituksen 
ohjelmaan on kirjattu paljon 
yrittäjille tärkeitä asioita.

Yleisesti yrittäjyyteen liit-
tyen mainittakoon esimerkik-
si kilpailukykysopimuksen 

rakentaminen ja sääntelyn 
purkaminen. Fennovoiman 
rakentamispäätös, 4-tien pe-
rusparannus, useita pienem-
piä tiehankkeita ja rautatie-
yhteyden parantaminen ovat 
koko Pohjois-Suomen elin-
keinoelämälle tärkeitä hank-
keita.

Toivotan Pudasjärven 
Yrittäjille voimia talkoo-

työhön ja menestystä yritys-
toimintaan. Markkinavieraille 

ja kauppiaille hyvää 
markkinaviikonloppua ja 

kaikille oikein hyvää kesää!

Lauri Mikkonen
puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

Kansallisella tasolla taas 
hallituksen seuraavan kerran 
päivittäessä yrittäjyyteen liit-
tyviä linjauksia, toivon nä-
keväni toimenpidepaketissa 
nipun toimia, joilla hyödyn-
netään tämä mahdollisuus – 
nuorten yrittäjyyshalukkuu-
den läpimurto. 

Suomen Yrittäjien pai-
kallisyhdistykset eri puolilla 
maata tekevät konkreettista 
työtä oman paikkakuntansan 
elinvoiman eteen. Siitä hyvä 
esimerkki on nyt 35. kerran 
järjestettävät Pudasjärven 
markkinat, jotka tuovat mu-
kanaan työtilaisuuksia mo-
nille, mutta myös kauniiseen 
Suomen kesään kuuluvaa 

viihdettä.

Tavataan markkinoilla!  

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja 
Suomen Yrittäjät 

Tervehdys täältä heinäpel-
lon reunalta. Vuoden eivät 
ole veljeksiä keskenään – 
kuten sanonta kuuluu. Tänä 
vuonna olemme saaneet 
nauttia aurinkoisesta, lähes 
sateettomasta säästä – toisin 
kuin viime vuonna. Lämpöä 
ja sadetta on tullut sopivas-
ti ja niinpä ainakin luonto ja 
sitä myötä ihmiset kiittävät 
kesän kulkua. 

Muutenkin meillä Pudas-
järvellä menee varsin muka-
vasti. Kaupungin talous on 

saatu kuntoon. Noin 2,5 mil-
joonan euron ylijäämä vii-
me vuodelta on varsin hyvä 
saavutus tämän kokoisessa 
kunnassa. Verotulojen kehi-
tys on ollut ennakoitua suu-
rempi - kiitos monien suur-
ten rakennushankkeiden 
kuten hirsikoulukampuk-
sen, Kairan Kuidun ja hir-
sisen palvelutalon raken-
tamisen. Nämä kaupungin 
toteuttamat hankkeet val-
mistuvat tänä vuonna. Sen 
tähden olenkin vähän huo-

lissani jatkosta ja heitänkin 
pallon nyt yrittäjille.

Mistä saadaan tähän ky-
lään lisää pöhinää? Kaupun-
gin kehittämistoimeen on 
satsattu ja sieltä on saatavis-
sa apua nykyisille yrittäjille 
tai yrittäjiksi aikoville, kun 
vaan ideaa on. Rohkeasti 
vaan kehittämistoimen pu-
heille!

Pudasjärven ylpeyden 
aihe hirsikoulukampus al-
kaa olla valmiina. Raken-
tamisaikana siihen on tu-

tustunut noin 1500 kävijää 
ympäri maailman. Koulutyö 
alkaa elokuun alussa uudes-
sa koulussa. Avoimet ovet 
ovat 19.-20.8. ja viralliset 
koulun vihkiäiset ovat 26.8., 
jonne juhlapuhujaksi on lu-
pautunut pääministeri Juha 
Sipilä. 

Muutenkin Pudasjärven 
kesä on tapahtumia täynnä. 
Kannattaa seurata paikalli-
sia lehtiä tai kaupungin net-
tisivuja ja osallistua tapahtu-
miin. 

Pudasjärven kaupungin ja 
omasta puolesta toivotan 

kaikille mukavia 
markkinapäiviä. 

Tulkaa joukolla mukaan! 
Torilla nähdään!

Timo Vähäkuopus 
Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 1.-2.7. ALKUVIIKKO MA 4.7.

Tiistaina 5.7.

Lauantaina 2.7.Perjantaina 1.7.

Tekstiiliosastolta

159
kg

Suomalainen
TUOREKURKKU

Tekstiiliosastolta

Rautaosastolta

695
kg

169
pkt

179
pss

Pulla Pirtti
RIESKA
3 kpl/pss

Tuoreet
PORSAAN 
KYLJYKSET

YLIKYPSÄKINKKU
palana ja siivuina 1090

kg

Valio
VANILJAKERMAJÄÄTELÖ 1 l
2 pkt/tal.

PEPSI, 
PEPSI MAX, 
MOUNTAIN DEW 
ja 7UP 7,5 l

199
plo

Sis. pantin 
0,40

149
pkt

Atria
HIILLOS 
GRILLIMAKKARA
tai GRILLIPIHVI
4 kpl 320-400 g

250
Arla
PERINTEINEN JOGURTTI 
150 g

099

699
kg

ras

Hyvä
NAUDAN
JAUHELIHA

HK LIHAPYÖRYKÄT ja 
JAUHELIHAPIHVIT 
330-360 g

10 prk

Arla HILITÖN GOUDA tai 
TOLKUTON CHEDDAR 
JUUSTO 1 kg tai LOPUTON 
KERMAJUUSTO 1,1 kg

399
pkt

kg

Porsaan
KASSLERLEIKE
naturell ja marinoitu

695

Arla CLASSIC 
APETINA 
SALAATTI-
JUUSTOKUUTIO
275/150 g

159
prk

200

Valio
VIILI, KEVYT VIILI, 
YKKÖS VIILI 
200 g 3 prk

Korpela 
PIHVIT 160 g
kinkku, lindström, jauhemaksa 100

ras

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 499

kg

299
rasSaarioinen

RUUKUT 300 g
härkä, kinkku-pekoni, 
kana, poro

Pouttu
JAHTI tai GOUTER
MAKKARA 
250 g

115

299

Oululainen
PULLAVA
PITKO 450 g

pkt

pkt

Atria
LIHAPIIRAKKA
400 g 100

pkt

kg149
HK kananpojan
KOIPIREISI
marinoitu
n. 1,2 kg

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg
2 pss/tal.

099
pss

KANANMUNA 
10 kpl
2 ras/tal. 115

ras

200
3 prk

Eldorado
RAHKAT
150 g

Saarioinen 
NAUDAN 
JAUHELIHA 10 % 
400 g

279
ras

Black & Decker
PAINEPESURI
PW 1600 SL Plus
sis. terassipesuri

129,-
norm. 149,-

Rakentajan
PUNAMAALI
10 litraa

2690
Rakentajan
TALOMAALI
9 litraa, valkoinen

6450

1450

Rakentajan
PUUÖLJY
2,7 litraa, pähkinä

Baltic
PELASTUSLIIVIT

3495
kpl

Meiltä
Päijän
VENEET!

Kenkäosastolta

Pioni pienten lasten
LAKERIKENKÄ
hajakokoja
erilaisia

Alkaen

1890

2-TÄKKIÄ
2-TYYNYÄ
SETTI

2990

Miesten
HIHATON
PUSERO

Alkaen

490

Naisten
T-PAITA
95% puuvillaa
5% elastan
musta ja 
valkoinen

1390
Tytöjen
HIHATON MEKKO

Alkaen

1350

Vauvojen
BODEJA

Alkaen

760

Naisten
VARRETON SUKKA

595

3 paria

Lasten
NUORISO-
SUKKA

695

5 paria

Huhtahyvä
KOTIMAINEN 
VENÄLÄINEN 
MEETWURSTI
120 g

100
pkt

VARHAIS-
PERUNA
Suomi

089
kg

099
Espanjalainen
MINI-
VESIMELONI

kg
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Pudasjärven Yrittäjien hallitus 2016
Marko Rautio 
puheenjohtaja 
Kaappi- ja levypalvelu 
Rautio Ky
050 501 9090
marko@rautioky.fi

Tommi Niskanen 
varapuheenjohtaja 
K-supermarket Pudasjärvi
040 555 3639
tommi.niskanen@
k-supermarket.fi

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

Reija Jokikokko
Aarrearkku Ay
050 386 8660
aarrekauppa.net@gmail.com

Jukka Kuha 
Jukka Kuha Oy
0400 204 488
jukkakuhaoy@gmail.com

Janne Määttä
Syötteen Eräpalvelut
050 528 6441
janne.maatta@
syotteenerapalvelut.fi

Mauno Sarajärvi
Syötteen Taksimatkat
p. 040 701 4522

Eero Oinas-Panuma
T:mi Poro-Panuma
0400 388 268
eero.oinas-panuma@
pudasjarvi.fi

Aila Repola
Tili- ja Veroasiaintoimisto/
A. Repola Ky
08 822 330
aila.repola@pp.inet.fi

Matti Räisänen 
Hautaus- ja 
Kukkapalvelu Räisänen
0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com

Mauno Sarajärvi
SyöteRestaurant Oy/
Romekievari
040 701 4522
syoterestaurant@gmail.com

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

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 8.-9.7.

Pudasjärven markkinoilla 
pääsee laittamaan myös ja-
lalla koreasti, sillä pitkin päi-
vää elävästä musiikista vas-
taa Tanssiorkesteri Channel 
Four. Lisäksi sama poppoo 
nähdään illalla Jyrkkäkos-
ken huvikeskuksessa mark-
kinatanssien tahdittajana.

Yhtye on tullut suomalai-
selle tanssikansalle tutuksi jo 
vuodesta 1985. Musiikillinen 

Markkinamusiikista vastaa 
Tanssiorkesteri Channel Four

linja on säilynyt koko orkes-
terin historian ajan: rehellis-
tä tanssimusiikkia ja tuorei-
ta iskelmiä.

Tällä hetkellä yhtyeen 
vahvuuteen kuuluu neljä 
miestä: Risto Nyqvist (rum-
mut ja laulu), Jorma Kyrö 
(koskettimet, harmonikka, 
laulu), Tuomo Tepsa (basso, 
laulu) ja Risto Mattanen (ki-
tara, laulu).

Musiikki on kuljettanut 
orkesteria keikkamatkoil-
la Nuorgamista Hankoon, 
Suomesta Ruotsiin, Välime-
ren rannoille ja muihin tu-
ristikohteisiin ympäri maa-
ilmaa. On se kuljettanut 
bändiä myös äänitysstudi-
oille – tuloksena kuusi pitkä-
soittoa ja useita pienempiä 
julkaisuja; äänitteet sisältä-
vät myös paljon omaa musii-

killista tuotantoa, jota toivo-
taan jatkuvasti keikoilla tänä 
päivänäkin.

Kulta- ja hopeakorut. 
Kalevalakorut.

Kellojen ja korujen 
myynti ja huolto

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

Arvomme 31.7. kaikkien asiakkaiden kesken 100€ lahjakortin

79 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE
IHANILLE ASIAKKAILLE!

Naapurintytöt
044 210 9644/ 050 560 9094

Sinikka Paukkeri

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

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

Pudasjärven markkinoilla 
lauantaina 9.7. kello 13 näh-
dään 5-9 -vuotiaiden lasten 
peikkotanssiesitys. Röllipei-
kot ovat valmistelleet esityk-
sen osana Kansalaisopiston 
ilmaisutaidon kurssia, johta-
janaan Kaarina Nevanperä.

Hieman vanhemmis-
ta lapsista koostuva Jippii! 
-ryhmä pyörittää lasten vi-
riketelttaa, josta löytyy mu-
kavia aktiviteetteja lapsille. 
Mukana on kasvomaalaus-
ta, ongintaa ja aarteen etsin-
tää. Jippii! -ryhmä on myös 
aiempina vuosina esiintynyt 
markkinoilla.

Teatteri-ilmaisutaiteen ta-
voitteena on rohkaista las-
ta ja nuorta ilmaisemaan ja 
välittämään kokemuksiaan, 
mielipiteitään, aistimuksi-
aan ja tunteitaan. Sosiaa-
liset taidot kehittyvät par-
haiten vuorovaikutuksessa 
ryhmän muiden kerholais-
ten kanssa. Lasten ja nuorten 
teatteri-ilmaisun tavoitteena 
on lisäksi oman, persoonal-
lisen luovuuden tukeminen 
ja sen eri puolien kehittämi-
nen. Ryhmissä tehdään pal-

Peikkotanssia markkinoilla

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Markkinoilla Nuorten JIP-
PII! -teatteriryhmä pi-

tää lasten viriketelttaa. 
Tämä kuva on otettu ke-

säkuussa Kansalaisopis-
ton nuorten teatteri-ilmai-

suleiriltä.

Kansalaisopiston teatteri-ilmaisutaidon pienten  alkeisryhmä esittää kahden nuor-
ten teatteri-ilmaisu ryhmäläisen ohjaamana musiikkiesityksen Ränkkäkänkkä ja täti 
Monika.

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

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

Gomo Delta Fox GT

MARKKINA-ALE
Kesätekstiilejä
Lenkkareita 

Ovh.
-30%-30%

29,-
   Kesämakuupussi
+ makuu-
alusta
yht.

Asics T-paitoja
Naisten ja miesten

1950
(39,90)

VIEHEVALIKOIMA PARHAIMMILLAAN
Rapala Renegade
-kalastussarja
Tyylikäs Rapala-kokonaisuus!

2995 Uutuus!

Rapala Finesse
Laadukas monofiilisiima

795
Uutuus!

Catmando
kangas-
kengät

1290
(19,90)

jon improvisaatio- ja kontak-
tiharjoituksia. Myös leikit, 
aistitehtävät, musiikki, tans-
si kuuluvat ohjelmaan.

pe-la 8.-9.7.2016 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

l  Oikoplku 2, 93100 Pudasjärvi 
l Puh. 045 174 2831, 040 591 7823
l foto-laatukuvat@netti.fi

Foto-
LaatukuvatArvi Sarajärvi

Valokuvausliike

l Digikuvat 10x15 fotokioskista 0,35 € kpl.
l Passikuvatarjous 17 €
l Passikuvia myös arki-iltaisin. Varaa aika.
l Kehystyspalvelu.

FOTO LAATUKUVAT TOIMII 
EDELLEEN TÄYDELLÄ TEHOLLA!

Avoinna ma-pe 9-16. 
Viikonloppuina vain tilauksesta. 
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Ulkoverhousten uusiminen, kattotyöt, 
sauna- ja pesuhuoneremontit sekä muut remontit 

omakotitaloihin ja kesämökkeihin 
Ovien ja ikkunoiden vaihtotyö, 

myös kokonaisurakkana.
Kotitalousvähennys mahdollisista.  

 RT-Remontit Oy 

 SOITA ja kysy tarjousta p.  0400 215 780. 
Elo- ja syyskuulle vapaita aikoja. 

REMONTTI- JA RAKENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Vuoden alussa Pudasjär-
ven Yrittäjät ry:n hallituk-
sen uutena jäsenenä aloit-
ti Reija Jokikokko. Hän on 

Uutena yrittäjien hallituksessa:
Yrittäjillä on mahdollisuus 

vaikuttaa yhdistyksensä kautta
ollut jo kolmetoista vuot-
ta lahja- ja askartelutavara-
liike AarreArkun yrittäjänä, 
yhdessä liikekumppanin-
sa Heli Kemppaisen kanssa. 
Pudasjärvellä liike on toimi-
nut noin seitsemän vuotta, 
toimittuaan alkuaikoinansa 
Kiimingissä. Jokikokko pää-
tyi hallituksen riveihin pu-
heenjohtaja Marko Raution 
pyynnöstä.

- Hallituksessa on todella 
hyvä henki ja mukavaa po-
rukkaa koolla. Olemme tu-
keneet toisiamme ja koen, 
että porukassa on helppo 
keskustella asiasta kuin asi-
asta, Jokikokko kiittelee.

- On hyvä, että paikallisil-
la yrittäjillä on mahdollisuus 
vaikuttaa oman yhdistyksen 
kautta. Tässä voimme yh-
teisvoimin pitää paikkakun-

taa ja sen yrityselämää esillä. 
On hienoa kun ihmisiltä löy-
tyy erilaisia ideoita, ja tämä 
on yksi väylä tuoda niitä 
esille, Jokikokko tuumaa.

Hän nostaa esille esimer-
kiksi Pudasjärven keskustan 
näkyvyyden valtatielle päin. 
Aihe on ollut jo pitkään esil-
lä eri keskusteluissa, mutta 
tarve selkeille ja informatii-
visille opasteille ei ole vielä 
poistunut.

- Pudasjärveläisille kes-
kustan sijainti ja siellä olevat 
palvelut ovat itsestäänsel-
vyys, mutta ulkopaikkakun-
talaisille ohikulkijoille ei 
välttämättä tule mieleen-
kään mitä kaikkea täältä löy-
tyy. Yrityksien lisäksi vaik-
kapa Rajamaan rannasta ja 
Liikennepuistosta löytyy 
paljon touhua, mikä voisi 

houkutella lisää kävijöitä ja 
elämää Kurenalle, Jokikok-
ko kertoo.

Kipinän yrittäjyyteen Jo-
kikokko sai työskenneltyään 
pitkään isäpuolensa yrityk-
sessä: Niemitalon juustolas-
sa. Silloin näki läheltä mitä 
pienyrityksen elämään liit-
tyy:

- Yrittäjänä on vastuussa 
itse kaikesta ja töissä ollaan 
aina kun sille on tarvetta. 
Toisaalta saa tehdä vapaasti, 
ideoitaan toteuttaen ja mo-
nenlaista työtä. Juustolas-
sakin olin välillä tekemässä 
juustoja, välillä myymässä 
ja toisinaan konsulenttina. 
Yrittäjänä työ on todella mo-
nipuolista, mikä tuo vaihte-
levuutta arkeen ja mielek-
kyyttä.

Markkinoiden kuuluttajana 
Pentti Kaukonen

Pentti Kaukonen toimii markkinoiden kuuluttajana. 
Kuva viime kesän markkinoilta.

Pudasjärven markkinoiden kuulut-
tajana toimii viime markkinoiden ta-
paan Pentti Kaukonen, joka on tuttu 
myös mm. Pohjois-Suomen Erämes-
sujen kuuluttajan paikalta. Lisäk-
si hän on kuuluttanut Talvimessu-
jen, Kesäpihamessujen ja Kuusamon 
Erämessujen kuulutukset. Hän on 
toiminut myös mainosten radioää-
nenä.

Pentti Kaukonen on pitkän linjan 
S-ryhmäläinen, sai johtajakoulutuk-
sen S-ryhmässä ja eteni hyvin ural-
laan ollen aikanaan mm. Oulun So-
koksen johtaja ja Kalotti ykkösen 

johtaja. Viimeinen työura oli Oulun 
Keskuspesulan toimitusjohtajuus, 
jota tehtävää hän hoiti eläkkeelle siir-
tymiseen saakka.

Pentti kuuluu Lentopalloseura Et-
tan tukijoukkoihin ja hänen harras-
tuspiiriinsä on kuulunut aktiivinen 
toiminta leijonissa, jossa hän on kan-
tavia hahmoja Laulavat leijonat lau-
luryhmässä. 

Kaukosta ennen Pudasjärven 
markkinoita juonsi pitkään paikal-
linen kirjakauppayrittäjä Aune Ek-
dahl. 

Viime vuoden Pudasjärven 
vuoden yrittäjänä palkittiin 
Pasi Kummala, yritys Auto-
korjaamo Pasi Kummala Sa-
rakylässä. Yritys on toiminut 
noin 35 vuotta. Kummala 
kertoo, että firman toimen-
kuva on pysynyt historian-
sa ajan kutakuinkin saman-
laisena.

- Velipoikien kanssa aloi-
timme tämän yrityksen, 
mutta nykyään toimin it-
sekseni. Luonnollisesti au-
tokanta on muuttunut ja 
sitä varten on pitänyt käydä 
kursseja ja opiskella jatku-
vasti, jotta pysyy ajan tasalla.

Suurin muutos 30 vuo-
den aikana autoalalla on 
tapahtunut autojen siir-
ryttyä enemmän tietokone-
pohjaisiin järjestelmiin. Tä-

Pasi Kummala Vuoden Yrittäjä 2015
män vuoksi Kummala on 
kouluttautunut lisää ja val-
mistuikin vuonna 2006 au-
tosähkömekaanikoksi. Kou-
lutus keskittyi nimenomaan 
uuden autokannan huolto-
jen ajantasaistamiseen.

Tällä hetkellä yrityksen 
toimenkuvaan kuuluu au-
tokorjaamopalvelut, renkai-
den myyntiä ja –töitä, öljyn-
vaihdot ja huoltopalvelut. 
Uusimpia kalustohankintoja 
ovat autonosturi, ilmastoin-
tihuoltolaite sekä autonren-
kaiden irrotus- ja asennus-
kone. Eniten Kummala tekee 
katsastushuoltoja sekä nor-
maaleja määräaikaishuol-
toja. Lisäksi hänellä on 
myynnissä Power up –voite-
lutuotteita, joitakin varaosia 
ja muita yleistarvikkeita. HT

Maa- ja koneurakointi Kipinä 
040 910 0622

Koneurakointia 
●  Kaivinkonetyöt 3 tn koneella. 
●  Traktoriurakointi mm. 
 pellonruuvaus sekä lietteenlevitys. 
 Myös muut traktorityöt sekä 
 tarvittaessa pelkkä kuljettaja omalle 
 koneellesi tai kuorma-autollesi. 
●  Mökkitalkkaripalvelut. 
●  Ruokamullan ja maa-ainesten toimitus. 
●  Maatalouden aputyöt. 
●  Maatalouskoneiden sekä henkilöautojen ja raskaan 

kaluston huolto ja korjaus.

Minikaivuri- ja traktorityöt 
mahottoman halavalla

Nyt Maaningan mieheltä
PÖLYPUSSIT

Pudasjärven markkinoilla 
pe-la 8.-9.7.

letkut, suulakkeet, suodattimet 
myös keskusimureihin

Ota malli mukaan!
Sihvola. Puh. 0400 729 852

• 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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LÄHITAPIOLAN OMAETU JOPA 17 % + S-RYHMÄN BONUS JOPA 5 %

SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

YRITYKSEN 
KAIKKI PANKKI- 
JA VAKUUTUS- 
PALVELUT 
op.fi/kaikki 

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

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

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

Pudasjärven seurakunta
(08) 882 3100 * pudasjarvi.srk@evl.fi  www.pudasjarvenseurakunta.fi 

HILTURANNAN LEIRIKESKUS
Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla, n. 5 km päässä 
Pudasjärven keskustasta. Päärakennuksessa on keittiö sekä 
tilat juhla- tai kokouskäyttöön.
Uudisrakennuksessa on tilaa 32 yöpyjälle. Leirikeskuksen 
tiloissa voi majoittua jopa 50 henkilöä. Rantasauna. 
Tiedustele vuokrausmahdollisuutta.

Edulliset hinnat!

Sähkö- ja antennityöt ammattitaidolla.

Aamulla leivotut, lisäaineettomat 
- 100 % ruislimput, hiivaton, 
   piimälimput

- Aidot ohrarieskat
- Tuoreet munkit,
   Saaristolaisleivät ym.

Pudasjärven torilla
pe-la 8.-9.7. markkinoilta:

Savilaakson leipomo
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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

Toimistomme on vuosilomien vuoksi kiinni 
 4.7. – 29.7.2016

Henkilökunnan tavoittaa puhelinnumeroista: 
0400 131 540, 08 821 349 ja 08 822 590.

PL 31 • 93101 Pudasjärvi • Puh. (08) 821 349

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pudas-Kone on järjestänyt vuosittain markkinoiden aikaan huutokaupan yrityksen varastolla markkina-alueen 
vieressä. Tämän kesän markkinoilla huutokauppa on perjantaina kello 13.

Parhaan lomasesongin kruu-
naa Pudasjärvellä heinä-
kuun 8.-9. päivinä paikalli-
set markkinat. Markkinoille 
saapuu jälleen kesäisiä esiin-
tyjiä ja useita puhujia sekä 
markkinamyyjiä ympäri 
Suomen. Voidaan sanoa, että 
markkinat toimii kohtaus-
paikkana paikkakuntalaisil-
le, sillä myös vanhat pudas-
järviset naapurikunnista ja 
kauempaakin saapuvat pai-
kalle porisuttamaan tuttavi-
aan. Perinteinen ohjelmanu-
mero on myös Pudasjärven 
merkkihenkilön valinta.

Pudasjärvellä on järjes-
tetty markkinat vuodesta 
1982 lähtien. Markkinaide-
an keksi aikoinaan Pudas-
järven Yrittäjät ry:n sihteeri, 

Viime vuonna Pudasjär-
ven merkkihenkilöksi va-
littiin Metsähallituksen 
tiimiesimies Jorma Kou-
va. Tämän vuoden merk-
kihenkilön palkitseminen 
tapahtuu lauantaina aa-
mupäivällä. Markkinoilla on perinteisesti Pudasjärven Yrittäjien järjestämät arpajaiset, jossa 

pääpalkintona on tänä vuonna paikallisen Timpan Kurkihirren valmistama hirsinen 
kesäkeittiö. Arpoja on ollut myytävänä pudasjärveläisissä liikkeissä ja torilla sijait-
sevan kesäkeittiön edustalla yrittäjillä on arpalistat eri kansioissa, jonne voi kir-
joittaa nimensä sopivaksi katsomansa arpanumeron kohdalle. Arvonta on toise-
na markkinapäivänä lauantaina kello 15. Kuvassa viime kesän markkinoilla arpoja 
vuorollaan myymässä yrittäjien varapuheenjohtaja, K-supermarketkauppias Tom-
mi Niskanen.  

Lapset on pyritty huomioimaan markkinaohjelmassa 
muun muassa, että alueella on pomppulinna sekä sen 
vieressä Jippii nuorten ryhmän ohjelmaa esimerkiksi 
tarjoamalla kasvomaalauksen. 

Markkinoilla on myyjiä ympäri maata, mutta myös mo-
nilla paikallisilla yhdistyksillä on omat myynti- ja toi-
minnan esittelypisteet. Oma lukunsa on Niemitalon 
Pekka, joka on ollut juustoleivän ja viime vuosina 
myös muurinpohjalettujen paistajana, joka markkinoil-
la. Nyt on mukana myös nuorempaa sukupolvea. Kuva 
viime kesän markkinoilta Jongun alueen kyläyhdistyk-
sen pisteestä.

Markkinoilla arvioidaan vierailevan 10 000 henkeä. Vii-
me vuoden markkinayleisö oli kiinnostunut saamaan 
nimikirjoituksia perjantain esiintyjältä Jarkko Honka-
selta.

pankinjohtaja Pekka Kainu-
lainen yrittäjien puheenjoh-
taja Pentti Mikkosen kans-
sa. Aluksi markkinat olivat 
nimeltään ”Putasjärvi-tala-
koot”, jolla meiningillä jär-
jestetyt markkinat pidettiin 
alkuvuosina toukokuus-
sa. Pienen alun jälkeen Pu-
dasjärven markkinat ovat 
nousseet paikkakunnan suu-
rimmaksi kesätapahtumak-
si. Markkinoiden järjestäjä-
nä on edelleen Pudasjärven 
Yrittäjät ry. 

Liput 13 e, lapset 5-12 v. 5 e,  
ryhmät vähintään 20 henkilöä 10 e, alle 5 v. ilmaiseksi. 
Näytelmän kesto noin 2 tuntia, väliajalla tarjolla kahvia,  

pullaa ja maittavia makkaroita. Kesäteatterissa on  
500 hengen tuulisuojattu ja katettu katsomo.

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

to 14.7. .....klo 18
la 16.7. ......klo 17
su 17.7. .....klo 15
ke 20.7. .....klo 18
to 21.7. .....klo 18

la 23.7. ......klo 15
su 24.7. .....klo 15
ke 27.7. .....klo 18
to 28.7. .....klo 18 
la 6.8. ........klo 15

Lisätietoja ja lippuvaraukset:  
puh. 040 865 0327

Askanmäentie 25, Puolanka

AskAnmäen  
kesäteAtterissA  

puolAngAllA kesällä 2016

markku Hyvösen 
sitä sAA  

mitä tilAA! 
• Käsikirjoitus: Markku Hyvönen  

• Ohjaaja: Hilkka Oikarinen  
• Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Esitysajat:
ensi-ilta ke 13.7. klo 18.

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

18.500 
6.350
5.950
5.750
5.350
4.950
4.650
4.250
3.650
3.450
3.250
2.950
2.950
2.950 
2.650

2.450

2.650

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

MB E 320 CDI Avantgarde autom ..... -05
MB C 200 CDI siisti.............................-04
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi......-99
Opel Astra 1.6i HB ml. 192 tkm..........-05
MB C 200 CDI farkku ........................-01
Ford Mondeo 1.8i, ml. 158 tkm .........-04
Nissan Primera 1.8i, ml. 188 tkm....... -04
Nissan Primera 1.8i farm. ml. 192 tkm-06
Opel Astra 1.6i, ml. 154 tkm...............-03
Nissan Primera 1.8i farm. ml. 223 tkm   -03
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 220 tkm.. -04
Volvo S40 2.0i Turbo.......................... -00
Ford Focus 1.6 farkku, ml. 226 tkm... -03
Kia Magentis 2.0i, ml. 237 tkm ..........-05
Mazda 6 1.8i, farkku.......................... -03
Honda Accord 1.8i HB aut, 
ml. 232 tkm ....................................... -00
Myydään osina: Fiat Stilo 1.6 HB ..... -04
Tulossa:
Fiat Punto 1.2, ml. 120 tkm ............... -06
Traktorit:
Valmet 565D, hytillinen......................-66
Valtra A 95 etukuormaajalla -04 sis. alv.
Case IH JX 90 + etuk., aj. 784 h, ..... -08

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

OSTETAAN TRAKTOREITA JA TYÖKONEITA!

KESÄRENKAAT EDULLISESTI!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
Myös osamaksulla.

pe-la 8.-9.7.2016 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Markkinat Pudasjärven 
suurin tapahtuma
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puukattilat ja varaajat

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

Kauttamme muun muassa

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

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 8.-9.7.

(Tekniikan Maailman

kaksinkertainen

testivoittaja!)

ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260
K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

Vesiohenteinen, 
puolihimmeä peit-
tosuoja muodostaa 
ohuen peittävän 
kalvon jättäen 
puun pintakuvion 
näkyviin talomaaleja 
paremmin.

Peittosuoja Cello Cover
9 L

70,90
+säv.

Talomaali Nordica
Eko 9 L

102,00
+säv.

Vesiohenteinen, 
kiiltävä kaksite-
hoakrylaattimaali 
puupintojen 
ulkomaalaukseen. 
Valkoinen. Sävytet-
tävissä.

Talomaali 
Cello Wintex 
9 L  
Vesiohenteinen akry-
laattimaali puupintojen 
ulkomaalaukseen. 
Valkoinen. Sävytet-
tävissä.

69,90
+säv.

70,90
+säv.

Terassi ja kalusteöljy
Cello Terrace
9 L

Värit harmaa, ruskea 
ja väritön

Väritön öljy terassien ja 
kalusteiden käsittelyyn. 
Öljy estää kosteuden 
imeytymistä sekä puun 
halkeilemista. Suojaa 
puuta kosteudelta ja 
lialta. 59,90

+säv.

Meiltä maalit moneen,
tule siis ostoksille!

Kuullote Cello Classic 
9L
Liuotinohenteinen kalvoa muodostamaton kuullote. 
Lievästi hyytelömäinen ja helpposivelteinen. Sävytet-
tävä.

Tasavallan presidentti vah-
visti keskiviikkona 29.6. tien-
varsimainontaa koskevan 
lain muutosesityksen. Uudis-
tuksen tavoitteena on menet-
telyn ja mainosten asettami-
sedellytysten keventäminen. 
Suomen Yrittäjät on ajanut jo 
pitkään tienvarsimainonnan 
helpottamista ja on ollut ak-
tiivinen lainmuutoksen val-
mistelussa.  

Tasavallan presidentti on 
vahvistanut tienvarsimainon-
taa koskevan maantie- ja rata-
lain muutosesityksen. Lain-
muutoksen on tarkoitus tulla 
voimaan 15.8.2016. 

Uuden lain voimaantu-
lon myötä nykyisestä tien-
varsimainonnan lähtökohtai-
sesta kiellosta luovutaan ja 
siirrytään poikkeuslupame-
nettelystä ilmoitusmenette-
lyyn. Myös mainoksen asetta-
misedellytyksiä on tarkoitus 
keventää.  

– Ilmoitusmenettelys-
sä ei enää arvioida mainok-
sen tarpeellisuutta liikenteen 
ja matkailun kannalta, vaan 
asettamisen rajoitukset pe-
rustuisivat liikenneturvalli-
suus-, tienpito- ja ympäris-
töön soveltumisnäkökohtiin, 
Suomen Yrittäjien lainopilli-
nen asiamies Ville Kukkonen 
selvittää. 

Uudistuksen tarkoitukse-
na on vähentää yrityksille ai-
heutuvaa hallinnollista taak-
kaa sekä kustannuksia. 

- Ilmoitusmenettelyyn 

Tienvarsimainonnan sääntely 
keventymässä

siirtymisen tulee helpottaa 
merkittävällä tavalla yrityk-
sille koituvaa hallinnollis-
ta taakkaa ja kustannuksia 
verrattuna nykyiseen poik-
keuslupamenettelyyn. Ilmoi-
tusmenettely on kehitettävä 
niin sujuvaksi, että sen avul-
la voidaan aidosti toteuttaa 
lakimuutokselle eduskun-
nan asettamat tavoitteet. On 
myös tärkeää, että tavoittei-
den toteutumista seurataan, 
Ville Kukkonen painottaa. 

- On hyvä muistaa, että 
mainonta on myynnin edis-
tämistä. Kun on myyntiä, on 
töitä ja verotuloja. Siksi asia 
on tärkeä myös työllisyyden 
ja hyvinvoinnin kannalta, 

Niemitalon kahvio-ravintola-lähikauppa-juustola uusi äskettäin tienvarsimainokset 
Kuusamon tien varressa vielä vanhan lain säädösten mukaan. 

 

Tavoitteena kevyempi menettely  
– nämä asiat muuttuvat:
1.    Jatkossa tienvarsimainonnasta tehtäisiin ilmoitus tienpitovi-
ranomaiselle eli Pirkanmaan ely-keskukselle. Ilmoitukseen pitää 
liittää selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta, sen sijoituspaikasta 
sekä kiinteistönomistajan suostumus. Lainmuutoksen myötä vi-
ranomaisella on ilmoituksen saapumisesta 30 päivää aikaa kiel-
tää mainos, jos se ei täytä lain asettamia vaatimuksia. 
2.    Hallituksen esityksen mukaan viranomaisella on jatkossa 
neuvonta- ja perusteluvelvollisuus. Lisäksi eduskunnan liikenne- 
ja viestintävaliokunta on edellyttänyt, että viranomaistulkinto-
jen tulee olla yhteneväisiä koko maassa, ja hallinnollisen taakan 
purun ja säännösten sujuvoittamisen tulee todella toteutua il-
moitusmenettelyn kautta. 
3.    Jatkossa mainos saa olla ilmoitetussa paikassaan lähtökoh-
taisesti 10 vuotta, jollei tienpitoviranomainen määrää tätä lyhy-
empää aikaa. Nykyjärjestelmän mukaan myönnetyissä määräai-
kaisissa luvissa aika on yleensä ollut viisi vuotta. 
4.    Tienvarsimainosten lisäksi myös tilapäinen tapahtumailmoit-
telu helpottuu. 

hän jatkaa. 
Tienvarsimainonnan poik-

keuslupamenettely on ollut 
yrittäjille raskas taakka. 

– Vuosien saatossa olem-
me saaneet jäseniltämme pal-
jon palautetta siitä, miten mo-
nitulkintainen ja epäselvä 
lupahakuprosessi tienvarsi-
mainontaan on ollut, Kukko-
nen kertoo.  

Liikenneturvallisuuskri-
teereiden tarkempi sisältö 
tullaan määrittämään Liiken-
neviraston määräyksellä, joka 
korvaa nykyisen tienvarsi-
mainonnan poikkeuslupame-
nettelyohjeen. 

Suomen Yrittäjät tiedotus

Suopunkiyhtye tahdittaa 
markkinalauantaina

Pudasjärveläisen Suopunki-
yhtye musisoi markkinoil-
la toisena markkinapäivänä 
lauantaina.

-Yhtyeen juuret ovat 
90-luvun Syötteellä ja siel-
lä tuli keikkailtua ahkerasti, 
muistelee hanuristi Antti Jo-
kikokko. 

Yhtyeen nimen keksi al-
kujaan syötteeläinen Tauno 
Rytinki, joka myös kuului 
alkuperäiseen kokoonpa-
noon. Jokikokko kertoo ky-
syneensä luvan yhtyeen ni-
men käyttöön myös uusille 
kokoonpanoille, joten perin-
ne elää.

Tällä hetkellä kokoonpa-
nosta löytyy Ritva Kinnu-
la koskettimista, laulajina 
Aimo Pietilä ja Risto Puhak-
ka, bassossa Eero Liikanen, 
komppikitarassa Niilo Han-
hisuvanto, haitarissa Ant-
ti Jokikokko ja rumpalina 

Suopunki-yhtye on nähty usein eri toritilaisuuksissa 
viihdyttämässä yleisöä, kuten kuvan yhteislaulutilai-
suudessa viime kesänä. Niilo Hanhisuanto kitarassa, 
basisti Eero Liikanen (ei näy kuvassa), Risto Puhakka 
ja Aimo Pietilä laulamassa, Ritva Kinnula koskettimis-
sa ja Antti Jokikokko hanurissa. Kuvasta puuttuu rum-
pali Timo Vuorma.
Timo Vuorma.

Suopunkiyhtye on harjoi-
tellut osana kansalaisopiston 
kurssia: Vanhan tanssimu-
siikin viihdeorkesteri. Teuvo 
Kalliolan vetämillä kursseil-
la on muitakin osallistujia, 
mutta myös yhtye kokonai-
suudessaan kulkee porukan 

mukana. Lisäksi yhtyeellä 
on omiakin harjoituksia Suo-
jalinnalla. 

Suopunki-yhtyeen esiin-
tymisistä valtaosa tapahtuu 
Pudasjärven alueella; juhlia, 
tapahtumia, tansseja – min-
ne vain pyydetään ja yhty-
een aikatauluihin sopii! JK
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LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

● Autokoulukurssi alkaa 
ma 1.8. klo 17.

● Mopokurssi ke 10.8. klo 15 
Tervetuloa!Kehittämis- ja toimintatu-

kia jaettiin Pudasjärven kau-
pungin toimesta kulunee-
na vuonna nyt jo kolmannen 
kerran. Kylien kehittämi-
sinto ja toimeliaisuus on ol-
lut ilahduttavan aktiivista ja 
se näkyi myös tämän vuo-
den hakemuksissa. Kevääl-
lä avoinna olleeseen tukiha-
kuun saapui määräaikaan 
mennessä yhteensä 108 ha-
kemusta.

Määrällisesti eniten kas-

voi yksittäisen toimijan tai 
toimintaryhmän lähettämi-
en hakemusten määrät, joi-
ta tuli yhdeksän enemmän 
vuoteen 2015 nähden. Ke-
hittämistukia myönnettiin 
kahdeksan, toimintatukia 64 
kappaletta ja yksittäisen toi-
mijan tai toimintaryhmän 
tukia 33 kappaletta. Tänä 
vuonna kehittämis- ja toi-
mintatukiin oli varattu 107 
420 euroa, mutta erittäin hy-
vien hakemusten ja kehittä-

misideoiden vuoksi tukea 
päätettiinkin jakaa yhteensä 
142 950 euroa. 

- Kehittämis- ja toimin-
tatuet ovat tärkeä kana-
va paikallisten yhdistysten 
ja toimijoiden tukemiseksi. 
Pudasjärven etu on se, että 
toiminta säilyy monipuoli-
sena sekä aktiivisena ympä-
ri kuntaa. Kylien väki tietää 
itse parhaiten mitä omal-
la kylällä tarvitaan ja mihin 
siellä kannattaa panostaa, 

kertoo kaupungin kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen.

Vuoropuhelu kaupungin 
ja kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa on tiivistä ja 
kehittämismyönteistä. Omi-
en monipuolisten tapahtu-
mien lisäksi kylät näyttäy-
tyvät yhdessä muun muassa 
Pudasjärven markkinoilla 
8.-9.7.2016 sekä Kylä kok-
kaa-tapahtumassa 3.9.2016.

Tuomi-Tuulia Ervasti

Pudasjärven kylien väki ilahduttavan 
kehittämismyönteisiä

Suomen yrittäjät tekivät al-
kuvuodesta Elinkeinopo-
liittinen mittaristo -kyselyn, 
jonka tulokset julkistettiin 
Kunnallisjohdon seminaa-
rissa Porissa keskiviikkona 
15.6. Kyselyn tarkoituksena 
oli antaa kunnille ja yrittä-
jille työkaluja elinkeinopoli-
tiikan kehittämiseen yhteis-
työnä.

Kaikkiaan kyselyyn vas-
tasi 6347 Suomen Yrittäji-
en jäsenyrittäjää, mutta Pu-
dasjärveltä mukana oli vain 

kymmenen yrittäjää.
- Määrä on pieni, kun aja-

tellaan, että meillä on Pudas-
järvellä yli 300 yritystä. Siksi 
tavoitteena on kerätä laajem-
pi määrä vastauksia, jotta 
saadaan parempi käsitys ny-
kytilanteesta sekä yrittäjien 
ajatuksista, kertoo kaupun-
gin kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen.

Pudasjärven kaupun-
gin laatimassa kyselyssä on 
omat osionsa yrittäjille, kun-
talaisille sekä kaupungin 

henkilökunnalle. 
- Toisaalta olemme ol-

leet Suomen kylämyönteisin 
kunta vuonna 2014 ja halu-
amme pysyä tällä positiivi-
sen kehityksen tiellä. Siksi ja 
toki myös laajemman kunta-
kehityksen kannalta, toivo-
taan myös paljon vastauksia 
kuntalaisilta tähän kyselyyn, 
Pietiläinen kertoo.

Pudasjärveläisten kunta-
laisten ja yrittäjien aktiivi-
suutta toivotaan mitä pikim-
min. Yrittäjille on lähetetty 

kyselyn linkki sähköpostil-
la. Jos ei ole saanut linkkiä, 
sitä voi pyytää kaupungin 
kehitystoimesta tuomi-tuu-
lia.ervasti@pudasjarvi.fi tai 
Pudasjärven Yrittäjät ry:ltä. 
Kuntalaisten kysely on elo-
kuun seitsemänteen päivään 
asti auki.

Kuntalaiset pääsevät 
osallistumaan kyselyyn 

osoitteessa 
tinyurl.com/ju6uxbj

Kysely yrittäjille ja kuntalaisille

Pudasjärven Yrittäjät ry jär-
jestää jälleen kaiken kansan 
kohtaamispaikan Pudasjär-
ven markkinat.  Markkina-
tapahtuman järjestäminen 
vuosi toisensa jälkeen vaa-
tii sitoutumista niin yrittä-
jiltä kuin markkinavierail-
takin. Markkinaperinne on 
edelleen voimissaan Pudas-
järvellä.

Suomen hallitus on sitou-
tunut hallitusohjelmassaan 
Suomen kuntoon laittami-
seen. Yksi tavoite on kaik-
kia alan toimijoita vahvasti 
haastava puunkäytön lisää-
minen. 

Teemme tulevaisuutta, 
jossa kannustetaan metsien 
aktiiviseen, kestävään ja kas-
vavaan talouskäyttöön. Mer-
kittäviä biotaloutta edistäviä 
toimenpiteitä ovat puura-
kentamisen edistäminen 
säädöksiä ja rakentamismää-
räyksiä purkamalla. 

Suomi ei laajoista metsis-
tämme huolimatta ole puu-
rakentamisen edelläkävijä-
maita, vaan olemme jääneet 
pahasti perässähiihtäjiksi. 
Pudasjärven tavoite hirsira-
kentamisen maailmaluokan 
osaamiskeskittymäksi on 
kunnianhimoinen. 

Yritysten laajeneminen 
on mahdollista globaaleille 
markkinoille, jos tarjoilla on 
osaamisresurssia. Yrittäjien 

Metsien aktiivikäytöllä 
teemme tulevaisuutta

on vaikea kehittää uudenlai-
sia turvallisia ja terveellisiä 
puurakentamisratkaisuja, 
jos asiantuntijoita tutkimus- 
ja kehitystoimintaan ei ole. 
Toivon, että pohjoisen kor-
keakoulut ottavat haasteen 
vastaan.

Puurakentamisen tulisi 
olla vahvasti osa ilmastopo-
litiikkaa. Puutuotteilla on ra-
kennusmateriaaleissa pienin 
hiilijalanjälki. Hiilidioksidi 
pysyy puutuotteissa koko 
niiden elinkaaren ajan. Vasta 

kun puu poltetaan energiak-
si tai se hajoaa luonnonmu-
kaisesti lahoamalla, siihen 
sitoutunut hiilimäärä palaa 
takaisin luonnon kiertokul-
kuun. Pitkäikäisissä puu-
tuotteissa kuten hirsitaloissa 
hiili pysyy varastossa jopa 
vuosisatoja.

Pudasjärvi on Suomessa 
edelläkävijä julkisessa hirsi-
rakentamissa. Päätöksenne 
rakentaa paikallisesta puus-
ta on myönteisen kuntajul-
kikuvan rakentamista mitä 

parhaimmillaan. Elokuus-
sa käyttöön vihittävä upea 
hirsikoulu on saanut ja tu-
lee edelleen saamaan valtai-
san määrän myönteistä huo-
miota.

Mennään metsään, 
liikutaan luonnossa ja 

nautitaan kesästä 
- Tapaamisiin markkinoilla!

Ulla Parviainen
kansanedustaja

VATTUMARKKINAT 
 la-su 20.-21.8.2016  

SARAKYLÄN KOULULLA
Sarakyläntie 5426

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

Tervetuloa vattumarkkinoille!
Sarakylän alueen kyläseura

Ohjelmasta ilmoitamme lähempänä tapahtumaa

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus ● Mobiili app

PALVELEMME MAANSIIRTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA 
VANKALLA AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-ainestoimitukset hiekasta murskeisiin 

(myös kalliomurskeet)
Jätevesijärjestelmät • Kaivinkoneet 

Pyöräkuormaajat • Tiehöylät • Kuorma-autot • Traktorit
Maantiivistys • Kunnallistekniset työt

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:
Jari Särkelä
0400 374 259

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

Kansanedustaja Ulla Parviainen jututtamassa markkinavieraita viime kesän mark-
kinoilla.
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Viestitie 2, 87700 Kajaani  • Puh. (08) 4795 211   

www.suomalainenlehtipaino.fi

Kyläilemään
saapuvat

mm.
huutokauppa-

keisari
Aki Palsanmäki 
ja Jukka Poika.

Paljon
ilmaistapahtumia 

ja kesämenoa 
koko perheelle.

Katso koko viikon ohjelma osoitteessa
www.taivalkoski.fi

KyläJuhlAt tAivAlKosKellA
KoKo viiKon!

PäätAloviiKKo ma-su

4.-10.7.2016
Pudasjärven Yrittäjät ry:n riveihin on liittynyt tänä vuonna yksitoista uutta jäsentä. Kaikkiaan 

yhdistyksessä on 132 jäsentä. Yhdistys toivottaa kaikki uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan toimintaan!

Uudet jäsenet

K-SUPERMARKET
PUDASJÄRVI

TIISTAINA 5.7. KLO 9-17

Atlax Oy eli markkinointinimeltään ArcticSon-PohjosenPoika. Syöt-
teen matkailijoille palveluita tarjoavaa yritystä pyörittää Manne As-
lak Teeriniemi.

Farmari Agentit Oy tarjoaa, huoltaa ja korjaa maatilojen karjata-
louskoneita, yrittäjänään Jouni ja Pauli Seppälä, Pärjänsuolla.

Kota & Miehet Oy on yritys, joka tuo maahan ja markkinoi Lap-
land Housen grillikotatuotteita. Yrittäjinä ovat Janne Jaakkola ja Pasi 
Särkelä Syötteeltä.

LAromit Oy:n Anni-Inkeri Törmänen jalostaa ja myy luonnon yrt-
tejä, marjoja, sieniä, kuoreita sekä luonnonmukaisesti viljeltyjä yrtte-
jä ja vihanneksia.

Liiko – Liikuntapalveluiden yrittäjä Juho Koivukangas on kannus-
tava liikunnanohjaaja, joka tarjoaa liikunnallisia valmennuspalveluja 
ryhmille sekä yksityisille asiakkaille.

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy on Marko Rau-
tion yritys, joka harjoittaa rakennuskone- ja kaluston vuokrausta mo-
nipuolisella kalustolla. 

Rakennustyö RakHan on Hannu Pohjanveden yritys Pärjänsuolla.

Sirius Power Oy on Sirpa-Leena Vesilahden ratsastuspalvelua tar-
joava yritys Jaalangassa.

T:mi Hanttihommat Pekka Kinnunen tekee eri muotoisia hant-
tihommia ja palvelua muun muassa: pienet metsätyöt, äänentoisto-
palvelut, kunto-ohjelmien laatiminen ja vielä tämän kesän ajan golfia. 

Tili-Tekno Pelttari Oy on jatkanut tilitoimistoyrityksen jäsenyyttä 
sukupolven vaihdoksen jälkeen, uusina yrittäjinä jatkaa Lasse ja Tuo-
mas Pelttari. 

Topin Paja, yrittäjänä Toivo Ahonen, palvelee monipuolisesti me-
tallipajayrittäjänä.

Vuoden ensimmäinen puo-
lisko on ollut Syötteellä vilk-
kaan toiminnan aikaa. Tal-
ven aikana tehtiin uusia 
myynti- ja kävijäennätyk-
siä. Lapsiperheitä nähtiinkin 
Syötteellä aikaisempia tal-
via enemmän. Kansainväli-
set asiakkaat valloittivat yhä 
runsaammin joukoin Hotel-
li Iso-Syötteen, ja myös safa-
reilla ja ohjelmapalveluissa 
on riittänyt hyvin vilskettä.  

Asiakaspalautteen mu-
kaan tärkeimmät matkus-
tusmotiivit Syötteelle tuloon 
olivat perheen yhdessäolo, 
luonto ja ympäristö, rinnela-
jit, ulkoilu ja aktiviteetit.

Kesän aikana on taas tar-
jolla suurempaa ja pienem-
pää tapahtumaa. Autour-
heilukisat juhannuksena on 
jo pidetty. Hotelli Iso-Syöt-
teellä järjestetään jo kuuden-
nen kerran kaikille moot-
toripyörämerkeille avoin 
kokoontumistapahtuma, 
Pasi Ikosen suunnistusleiri 
Pikku-Syötteellä huipentuu 
Syöte-Suunnistukseen Iso-

Syötteen puolella 30.- 31.7.  
Elokuun ensimmäisenä 

viikonloppuna on taas tarjol-
la Erämaan markkinat, sekä 
Syöte MTP maastopyöräily-
tapahtuma. Erämaan mark-
kinat 6.8. keräävät Syötteen 
luontokeskukselle naut-
timaan aidosta erämaan 
markkinatunnelmasta. Sa-
mana päivänä maastopyö-
räilijät valloittavat tunturin 
Syöte MTB – maastopyöräily 
tapahtuman merkeissä. 

Syyskuun huippu viikon-
lopun 9.-11.9. ohjelmassa 
on muun muassa Huippu-
kymppi juoksu ja Luppove-
si palaa -koko perheen ta-
pahtuma, joka huipentuu 
perinteisesti illan pimetes-
sä komeaan ilotulitukseen. 
Lokakuulle 6.-9.10. olemme 
saaneet uuden tapahtuman 
Amazing Trail Endurance 
Weekend. Hotelli Iso-Syöt-
teeltä vakuutetaan, että tämä 
liikunnallinen viikonloppu 
ei jätä ketään kylmäksi! 

Tapahtumien lisäksi 
Syötteen kaunis luonto tar-

Yrittäjäyhdistyksen jäse-
neksi liittymällä saat käyt-
töösi myös aluejärjestön ja 
keskusliiton tarjoamat edut. 
Järjestönä vaikutamme sii-
hen, että yhteiskunta ja sen 

päättäjät suhtautuvat kannus-
tavasti ja tukien yrittäjyyteen. 
Jäsenenä saat rahanarvoisia 
jäsenetuja muiden muassa va-
kuutuksista, polttoaineista ja 
majoituksesta. Yrittäjäjärjes-

tön neuvontapalvelu ja kou-
lutukset tukevat yrittämisen 
haasteissa ja auttavat välttä-
mään karikot jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleik-
si joukkoomme kaikki yrittä-

jät, oletpa ollut yrittäjänä pi-
tempään tai vasta ryhtynyt 
yrittäjäksi tai olet kiinnos-
tunut seniorijäsenyydestä. 
Meitä on jo 115 000 Suomes-
sa!

Syöte kohti kesää! 

joaa rauhaa ja leppoisaa olei-
lua luonnonhelmassa. Alu-
een hienoja olosuhteita ja 
reitistöjä kannattaa hyödyn-
tää omaksi ja perheesi ilok-
si. Kansallispuistosta ja ym-
päristöstä löytyy monen 
tasoisia ja pituisia reittejä pa-
tikointiin tai maastopyöräi-
lyyn. Luontokeskuksesta saa 
hyviä neuvoja alueen palve-
luista ja luonnossa liikkumi-
sesta. Sieltä voi ostaa myös 
alueen karttoja ja kalastuslu-
pia. Ohjelmapalveluyrityk-
siltä löytyy myös kaikenlais-
ta kivaa tekemistä perheille 
ja ryhmille. Kannattaa käy-

dä kokeilemassa muun mu-
assa river tubingia ja vaije-
riliukua. Syötteeltä löytyy 
myös kaksi frisbeegolf -ra-
taa, luontokeskuksen sekä 
Pikku-Syötteen maastoista. 

Syote.fi sivuilta löytyy 
aina tuoreinta tietoa alu-
eemme palveluista ja tapah-
tumista, käykääpä vilkaise-
massa. 

Hauskaa ja 
leppoisaa kesää kaikille! 

Rauno Kurtti
Toiminnanjohtaja Syötteen 
Matkailuyhdistys

Pudasjärven Yrittäjissä on ol-
lut jo parin vuoden ajan se-
nioriyrittäjätoiminta, johon 
ovat osallistuneet eläkkeel-
le siirtyneet yrittäjät sekä su-
kupolven vaihdosta tai yri-
tystoiminnasta luopumista 
suunnittelevat nykyiset yrit-
täjät ja heidän puolisonsa. 
Joka kuukauden ensimmäise-
nä keskiviikkona on kokoon-
nuttu lounaalle, jossa mu-
kana on ollut yleensä myös 
vierailijoita. Mukana ovat 
käyneet muun muassa kau-
punginjohtaja, kirkkoherra, 
kehittämisjohtaja eri hankkei-
den vetäjiä sekä uusia yrittä-
jiä. Kokoontumiset ovat ol-
leet hyvin vapaamuotoisia, 

Senioriyrittäjät kokoontuvat säännöllisesti

Huhtikuun kokoontumisessa kukitettiin Pudasjär-
ven yrittäjien uusi jäsen Juho Koivukangas, mukana 
1,5-vuotias Valde.

kunkin osallistujan kuulumi-
set on mahdollisuus kertoa 
tai olla vain ”kuunteluoppi-
laana”. Keskustelujen aiheet 
ovat myös liikkuneet ajan-
kohtaisissa asioissa ja myös 
muisteltu ”entisiä hyviä ai-
koja”. 

Kokoontumispaikkana on 
ollut pääsääntöisesti Jukolan 
Pirtti. 

Toukokuussa toteutet-
tiin virkistys- ja kuntoilumat-
ka Rokuan kylpylään. Perillä 
oli monipuolista ohjelmaa ja 
osallistujat olivat hyvin tyy-
tyväisiä matkaan. Sopivan ti-
laisuuden tullen suunnitteil-
la on joku vastaava matka tai 
retki. 

Markkinoilla Senioriyrit-
täjät ovat osallistumassa ra-
kentamis- ja purkamistal-

koisiin sekä luvanneet ottaa 
kesäkeittiöarpojen myynti-
vuoroja. HT
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Museon kesä on saatu mu-
kavasti käyntiin. Vieraita 
on saapunut jo ulkomailta 
saakka ja heinäkuussa perin-
teisesti vilkastuu. Museol-
le kuuluu myös uutta; vaih-
tuvana näyttelynä on tänä 
kesänä vanhat opetusväli-
neet ja koulutyö, Poroputaan 
vanhaan aittaan aukaistaan 
heinäkuussa porotalouteen 
liittyvä näyttely, ja Paavon 
tupaa sisustetaan 1950-lu-
vun tyyliin.

Tämän kesän tapahtu-
mat on keskitetty heinäkuul-
le, jolloin kotiseutuviikon li-
säksi tapahtumia on myös 

viikonloppuisin. Tänä ke-
sänä pääpaino on lasten ja 
perheiden tapahtumilla, vii-
me kesäiseen tapaan. Las-
ten leivontapäivä saa jatkoa, 
ja lauantaina 16.7. Niemelän 
pirtissä leivotaan leipää yh-
dessä lasten kanssa. Siitä al-
kaakin kotiseutuviikko (vk 
29), jonka järjestää Pudas-
järven kaupungin kulttuu-
ritoimi ja kotiseutumuseo. 
Yhteistyössä mukana muun 
muassa Syötteen luontokes-
kus, Taipaleenharjun kylä-
seura ja Pudasjärven kirjasto. 
Tiistaina 19.7. metsähallituk-
sen luontopalveluiden Riitta 

Nykänen tulee museolle ker-
tomaan vinkkejä luonnon-
kasvien hyödyntämisestä 
niin ruuanlaitossa kuin ter-
veydenhoidossakin.

Keskiviikkona Taipaleen-
harjun kyläseura tulee muse-
olle näyttämään vanhoja työ-
menetelmiä muun muassa 
leipomaan rieskaa ja kirnua-
maan voita. Samaan aikaan 
pihalla on luontoleikkipa-
ja Syötteen luontokeskuk-
sen järjestämänä. Perjantai-
na museolla on perinteinen 
Avoimien ovien päivä ja sil-
loin pääsee ilmaiselle opas-
tuskierrokselle kello 13.00. 

Lauantaina vietetään lasten 
museopäivää ja viikko päät-
tyy sunnuntaina arvokkaa-
seen kotiseutujuhlaan. Vii-
kolla on myös yhteislaulua 
torilla, Veikko Ahvenaisen 
konsertti ja kirjastolla Marko 
Väyrynen esittää kotiseutu-
aiheisia lauluja.

Heinäkuun lopussa vie-
tetään vielä lasten leikki- ja 
pelipäivää, jolloin lauletaan 
myös vanhoja lastenlauluja. 
Kaikkiin tapahtumiin on va-
paa pääsy. 

Tervetuloa kotiseutumuseon 
kesään!

Pudasjärven 
Kotiseutumuseolla tapahtuu

Yksilöidysti, KLT-ammattitaidolla laaditut kirjanpidot, 
tilinpäätökset, veroilmoitukset, 

palkan laskennat ym. toimistopalvelut.

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08 822 330 / 040 730 1513

0400 387 230 

TAKSIPALVELUT
Poijula

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

www.kaavinkivi.fi

Hautamuistomerkit nyt kesän
asennuksiin.

Lähes viikon mittainen 160 
kilometrin pituinen sou-
tu- ja melontatapahtuma Ii-
jokisoutu  soudetaan 4.-9. 
heinäkuuta. Soutu- ja me-
lontatapahtuma lähtee liik-
keelle Taivalkosken Jokijär-
veltä Saijan lomakartanosta 
maanantaina.

Matkaa jatketaan joki-
vartta alaspäin kohti Pu-
dasjärven Kipinää noin 30 
kilometrin päiväetapein. 
Osallistujia tapahtumassa 
on vauvasta vaariin, ja mo-
nista perheistä tapahtumaan 
tullaan kolmen sukupolven 
voimin.

Ruokailut ja kahvitauot 
rytmittävät päivää, ja ran-
tautumispaikoissa soutu-

väki tapaa paikallisia ky-
läseuroja, jotka tarjoavat 
ruumiin- ja kulttuuriravin-
toa nälkäisille. Soutu hui-
pentuu lauantaina Kipinän-
kosken Tohon laskuun ja 
Kipinän kyläjuhlaan.

Soudun avajaispuheen 
Taivalkosken Saijassa 4.7. 
pitää Suomen Luonnon-
suojeluliiton uusi (1.8. alka-
en) toiminnanjohtaja Päivi 
Lundvall. Soudun päätös-
juhlassa Pudasjärven Kipi-
nässä 9.7. puhuu kansan-
edustaja Hanna Sarkkinen 
(vas).

Iijokisoutua on soudet-
tu jo vuodesta 1983 lähtien, 
ja sen järjestää Pudasjärven 
Luonnonsuojeluyhdistys.

Iijokisoutu soudetaan 
ensi viikolla

Pudasjärveläiset yrittäjät 
aloittivat viime syyskau-
della aamukahvitapahtu-
mat, jotka ovat jalkautu-
neet eri yrityksien tiloihin. 
Aloitteen tähän teki Biokla-
pin yrittäjät Rauno ja Sir-
pa Salmela, jotka kutsuivat 
viime vuoden lokakuussa 
yrittäjät ensimmäisille aa-
mukahveille heidän toimi-
tiloihinsa Ranuantien var-
teen. 

Aamukahvitapaamiset 
ovat olleet siitä lähtien, joka 
kuukauden ensimmäinen 
perjantaiaamu eri yrityksis-
sä. Tapaamiset ovat olleet 
vapaamuotoisia, keskuste-
levia ja niissä on ollut toi-
siin tutustuvaa ilmapiiriä 
sekä myös yrittäjien keski-

näistä verkostoitumista.
-Jos yrittäjillä on mah-

dollisuus auttaa toisiaan, 
niin sehän edistää paikalli-

Kontiotuotteella oli toimitusjohtaja Jalo Poijulan johdolla mielenkiintoinen ja hirsi-
talotehtaan toimintaa valaiseva tehdaskierros, joka päätettiin aamukahville ruoka-
laan. 

sia toimintamahdollisuuk-
sia ja eurot jäisivät paik-
kakunnallemme. Rennon 
keskustelun kautta on voi-

tu myös yhdessä selvittää 
mitä palvelua kaivataan ja 
mitä voitaisiin tehdä, että 
täällä Pudasjärvellä olisi 
helpompi toimia. 

Tapaamisissa on ollut 
usein myös kaupungin ke-
hittämistoimen henkilöitä, 
joten heitä koskevat tervei-
set ovat heti lähteneet ete-
nemään. 

Sen jälkeen on kokoon-
nuttu Kaappi- ja Levypal-
velussa Teollisuusalueella, 
Pienkonehuolto Keskiahol-
la, Koskitraktorilla, K-su-
permarketissa, Kontiotuot-
teella, Romekievarissa ja 
Niemitalon kahvila-ravin-
tolassa. Kesätauon jälkeen 
kokoontumisten on tarkoi-
tus jatkua viimeistään syys-
kuussa. Kesällekin on tullut 
kokoontumisehdotuksia 
kesäisissä merkeissä esi-
merkiksi Jyrkkäkosken lei-
rintäalueelle. HT

Tammikuussa tutustuttiin Koskitraktorin toimintaan, johon kuului esittelykierros yli 
1000 neliömetrin toimitiloihin. Toimitusjohtaja Pirkka Ylikoski (vasemmalla) kertoi, 
että traktoreita tuodaan huoltoon ja korjattavaksi yli 100 kilometrin säteellä Pudas-
järvestä Kuusamosta ja Oulusta saakka.

Tutustumista ja 
verkostoitumista aamukahveilla
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Kipin kapin kirjastoon!

Uudistetun pääkirjaston 
ovet avataan  
ma 4.7. klo 10
Varaathan ensimmäiselle käynnillesi aikaa ja henkilöllisyys- 
todistuksen, kiitos! Uusimme jokaisen kirjastokortin.  
Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus. 

Avajaispäivänä uudistuvat myös villasukat:
KEPPIHEVOSTYÖPAJAT kaiken ikäisille
klo 13 - 15 sekä 16.30 - 18.30
Ota oma (villa)sukkasi mukaan! 
Osallistuminen ja materiaalit ovat maksuttomia. 
Pajat toteutetaan yhteistyössä Hyvän mielen paikat -hankkeen 
kanssa. 
 
Hyvän mielen paikat 

   
 

   

     

TAKSI
Teppo Granlund

Puh. 0400 266 939, 
Ruuhensuontie 1220, Sarajärvi

Pudasjärven näyttämön kesänäytelmä
Kun aikamiespoika Veijo saa äitinsä lähtemään Viroon ve-
teraaniporukan kanssa, alkaa maalaistalon pirtissä käydä 
kuhina. Emäntäehdokkaita lappaa ihan riesaksi asti ja Vei-
jo vallan häkeltyy. Kun äiti sitten porhaltaa takaisin kotiin 
kesken kosiomenojen, on soppa keitetty. Saako talo uuden 
emännän vai pitääkö äiti poikansa tiukasti kurissa. Minkä 
valinnan Veijo tekee?

Pudasjärven Näyttämön tämän kesän komedia on Heikki 
Luoman AKKARALLI, jonka ohjaa Alpo Puhakka.  Ensi-ilta 
on lauantaina 2.7. kello 18 Koskenhovilla.

Iijokisoutu 4.-9.7.
Iijokisoutu on jokikulttuuria, luontoa ja mukavia ihmisiä tul-
villaan! Kyseessä ei ole kisa, vaan leppoisa yhteistapahtuma, 
jossa soudetaan vapaata Iijokea pitkin, noin 160 kilometrin 
matka. Reitti lähtee Taivalkosken Jokijärveltä ja päättyy Pu-
dasjärven Kipinään, ja matkan varrella on noin sata koskea 
ja nivaa. Se on Suomen pisin jokisoutu, niin kilometreiltään 
kuin ajalliselta kestoltaankin. Soutu on kaikille sopiva luon-
toretki, ei kilpailu. Iijokisoudussa on vuosittain 200-300 sou-
tajaa ja melojaa.

Lisäksi on kahdeksan 
näytöstä: 
su 3.7. kello 13 ja 17, 
ma 4.7. kello 19, 
ke 6.7. kello 19, pe 8.7. kello 19, 
la 9.7. kello 18 ja 
su 10.7. kello 13.

Jyrkkäkoskella tanssitaan
Tänä kesänä Jyrkkäkoskella tanssitaan ahkerasti. Heinä-
kuussa huvikeskuksella on luvassa kaikkiaan neljät tanssit: 
pe 8.7. markkinatansseissa tanssittaa Channel Four, pe 15.7. 
Heinäriehassa esiintyy Jorma Kääriäinen, pe 22.7. Hillatans-
seissa viihdyttää Charles Plogman ja la 30.7. Pilikkitansseis-
sa musisoi Kake Randelin.

Lisäksi elokuussa on neljät tanssit. Kauden päätöstans-
seissa pe 9.9. saadaan kuulla vuosimallin 2016 tangokunin-
kaallisia. Lisäksi jokaisena huvi-iltana asiakkaita palvelee 
tunnelmallinen karaokepubi ja maan mahtavin Kelodisco.

MP-Huippuajot 22.–24.7.
Korkean paikan kokoontumisajot tunturissa on kaikille 
moottoripyörämerkeille avoin kokoontumistapahtuma Iso-
Syötteen maisemissa. Tänä kesänä jo seitsemättä kertaa järjes-
tettävän tapahtuman ohjelmassa on yhteisajoa, tutustumista 
tunturiluontoon sekä huippubingoa, joka sai viime kesänä 
suuren suosion. Lisäksi perjantaina 22.7. esiintyy ajojen huip-
pubändi Woyzeck, jonka tahtiin vietetään yhteistä iltaa.

Kesäpilikkimisen MM-kisat 25.7-31.7.
Varmasti Pudasjärven erikoisin kesätapahtuma järjestetään 
12. kertaa Pudasjärven Havulan rannassa. Kisaajat narraa-
vat kaloja styroxista rakennettujen lauttojen päällä ja lisäksi 
pilikkiviikkoon kuuluu paljon muutakin hauskaa ohjelmaa. 
Tapahtuma huipentuu sunnuntain finaaliin. Viime vuon-
na kisa keräsi noin 200 osallistujaa. Järjestäjänä Pudasjärven 
Urheilijat. Pilikkitansseissa lauantaina 30.7. tanssittaa Kake 
Randelin.

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8.
LC Pudasjärven seitsemättä kertaa järjestämät Venetsialaiset 
lauantaina 27.8. ovat vuosi vuodelta kasvaneet yleisön suu-
reksi suosikiksi kesäkauden päätösjuhlana.

Leijonille Pudasjärven Urheilijat ovat tärkeä yhteistyö-
kumppani Venetsialaisten järjestämisessä, kuten aikaisem-
pinakin vuosina. Yhteistyö on toiminut oikein hyvin.

Jyrkkäkosken huvialue on upeassa värivalaistuksessa pi-
menevän illan kunniaksi ja kaikille löytyy taatusti mielui-
saa illanviettoa hyvän musiikin ja ruuan parissa. Venetsia-
laistansseja tahdittaa Tuomas Kaikkonen ja Onnenkerjäläiset 
tanssiorkesteri. 

Juhla-illan hämärässä saadaan jälleen ihailla palavia tulia 
vetten päällä ja kokko syttyy puolen yön aikoihin.

Perjantai-iltana 26.8. on Nuorten venetsialaiset urheilu-
seuran järjestämänä ja lauantaina aamupäivällä Lasten ve-
netsialaiset MLL:n Pudasjärven yhdistyksen toimesta.

Sarakylän Vattumarkkinat 20.-21.8.
Sarakylän Vattumarkkinat ovat lauantaista sunnuntaihin 
20.-21.8. Markkinat on vuosittainen kylätapahtuma, jossa 
ostajat ja myyjät kohtaavat sekä kisaillaan metsätaidoissa. 
Markkinahumun olennaisin osa on tietysti ihmisten kohtaa-
minen. Viime vuonna yhteensä tuhatkunta markkinavieras-
ta kävi tuttuja tapaamassa ja hankintoja tekemässä tämän 
kaksipäiväisen tapahtuman aikana. Kyläseuralle Saraky-
län Vattumarkkinat ovat iso vuotuinen ponnistus. Talkois-
sa käyvät niin nuoret kuin vanhatkin, ja se jos mikä pitää ky-
län vireänä.

Kipinöivät käjet

Klassista hierontaa

Koulutettu hieroja Tarja Kipinä

Avoinna ma-la sovitusti
Ajanvaraus ma-pe klo 9-17
numerosta 044 978 7069

Kauppatie 2, 93100 Pudasjärvi (Anon Ase ja Tukku rakennus)

Pudasjärven ja Syötteen 
kesässä tapahtuu!

Syötteen kierros kävelyvaellus
pe 28.8. noin 10 km. 

Kävelyvaelluksia/-retkiä
Su 17.7. Kupson kutsu Jaurakkajärvellä. Lähtö linja-autolla klo 17 Puikkarin 
pihalta. n. 10 km pitempi lenkki ja n. 7 km lyhyempi lenkki. Laavulta tarjotaan 

nuotiopannukahvit ja grillimakkarat, mahtava maisema. Kyytimaksu 10 e.

Su 31.7. Rytivaaran torpalle retki, oppaana Esko Piipponen Piipposen pirtiltä. 
Lähtö klo 9 Puikkarin edestä, klo 10.30 Piipposen pirtiltä. Perillä tarjotaan 
nokipannukahvit. Lopuksi mahdollisuus maksulliseen ruokailuun Piipposen 

pirtissä klo 15-16, poron käristys + lisukkeet 20 e. Linja-autokyydistä maksu 15 e.

La 20.8. Pieni Karhunkierros Kuusamo. Linja-auto lähtö klo 9 Puikkarin pihalta. 
Kyydistä omakustannus 20 e.

La 10.9. Huippukymppi klo 14 Syötteellä, kuntoilijoille on myös n. 5 km sauvakävely. 
Kurenalta pyritään menemään yhteiskyydeillä.

Tied. ja ilm. Tarmo Kokko 040 595 4107, Heimo Turunen 0400 385 281, 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Järjestää PuU Kuntourheilujaosto

Kipinän Kyläjuhla/
iijoKisoudun päätöstilaisuus
lauantaina 9.7.2016 alkaen klo 13.00

Vähkyrän rannassa, yli-iintie 211

Kipinän Kyläseura ry.

ohjelmassa mm.
- Tervehdyssanat
- Musiikkia
- Puheita
- Tikanheittoa
- Soutajien koskenlasku  
   noin klo 15.00
- Soutajien ohjelmaa

Myytävänä:
- Lohikeittoa
- Kahvia
- Kotitekoisia munkkeja
- Arpoja

terVetuloa!
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Teollisuustie 12, 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!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Pudasjärven Näyttämö ja 
kansalaisopisto esittävät 
tänä kesänä näytelmän Ak-
karalli. Hupaisa Akkaralli 
saa ensi-iltansa lauantaina 2. 
heinäkuuta.

Akkaralli kertoo aika-
miespoika Veijosta, joka al-
kaa etsiä itselleen vaimoa. 
Kun Veijo saa äitinsä lähte-
mään Viroon veteraanipo-
rukan kanssa, alkaa maalais-
talon pirtissä käydä kuhina. 
Emäntäehdokkaita lappaa 
jopa riesaksi asti ja Veijo val-
lan häkeltyy.

Kesäsoppa alkaa olla kei-
tetty, kun äiti sitten palaa 
takaisin kotiin kesken ko-
siomenojen. Tarvitaan siis 
monta väärinkäsitystä en-
nen kuin selviää löytääkö 
mies sen oikean.

Koskenhovin kesäteat-
terin lavalla nähdään ai-
emmista näytelmistä tuttu-
ja kasvoja, kuten pääroolin 
esittäjä Pentti Kuopusjärvi. 
Mukana menossa ovat myös 
muun muassa Kaarina Ne-
vanperä, Tuulianna Tuohi-
maa ja Pirjo Lauronen.

Komedian on käsikirjoit-
tanut Heikki Luoma, jonka 
kynästä on syntynyt lukui-
sia muitakin käsikirjoituk-
sia. Ohjaajana on pitkän ko-
kemuksen omaava Alpo 

Akkaralli naurattaa 
Koskenhovilla

Puhakka.
Akkarallia esitetään tiivii-

seen tahtiin. Ensi viikonlop-

puna on kolme näytöstä ja 
ensi viikolla viisi. 

Kontaktipalvelusta tulleelle vaimoehdokkaalle Gunilla 
Kuikansalolle (Niina Parviainen) Veijo uskottelee naa-
purin emännän (Pirjo Laurosen) olevan hänen vaimon-
sa.

Veijo (Pentti Kuopusjärvi) toppuuttelee vaimoehdok-
kaiden riitelemistä. Vasemmalla taksikuski Mertasen 
Hilikka (Kati Siliämaa).

Pudasjärven kaupungin ja 
Pudasjärven Yrittäjien jär-
jestämä yrittäjäilta 25.4. kau-
pungintalolle kokosi ennä-
tysyleisön yli 50 henkeä. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi huoman-
neensa Pudasjärven herättä-
vän monin paikoin myöntei-
siä mielikuvia.

- Uskoa tulevaisuuteen 
kaipaan ja odotan yrittäjiltä. 
Aurinko paistaa vielä hirsi-
kasaan, Timonen kannusti ja 
uskoi, että oikeaan suuntaan 
ollaan menossa.

Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Marko Rautio 
komppasi kaupunginjohta-

jaa toteamalla, että yrittäjien 
ja kaupungin yhteistyö toi-
mii mainiosti. Vierailuja on 
tehty esimerkiksi valiokun-
tien kokouksiin.

Kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen kertoi yrittäjille 
ajankohtaisista asioista, ku-
ten Unelmatehtaasta, me-
neillään olevista hankkeista 
ja yrittäjien nettikoulutuk-
sesta. 

Hankeasioita kuultiin 
myös Oulunkaaren Arja 
Packalénilta. Hän kertoi 
Kantama-hankkeesta, jonka 
tavoitteena on edistää kan-
sainvälistä tapahtumamark-
kinointia. Lisäksi hän esitteli 

Oulunkaaren ja Koillismaan 
kasvu- ja vientikokeiluver-
kostoa.

Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjien hankinta-asiamies Tii-
na Talala kannusti yrittä-
jiä ja kaupunkia aktiiviseen 
vuoropuheluun hankinta-
asioissa. Yrittäjäjärjestö tar-
joaa maksuttomia palveluja 
kaikille yrittäjille.

Kaupungin väki kannus-
ti yrittäjiä aktiivisuuteen ja 
päivittämään tietonsa kau-
pungin nettisivuilla olevaan 
yritysrekisteriin.

Martta Oinas-Panuma, 
kuva Heimo Turunen

Yrittäjiltä toivotaan tiedot 
kaupungin yritysrekisteriin

Maanantain yrittäjäilta sai suuren suosion ja valtuustosali täyttyi liki viimeistä paik-
kaa myöten.
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Sarakylän Vattumarkkinat 
Sarakylä 20.-21.8.

Iso-Syöte Classic Trailrun 
Iso-Syöte 10.9.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

ROUHEVA LIMPPU
500 g

1,99
pss

10 KPL

VENEMARKKINAT
Yki VEnE 420

895,-
Yki VEnE 460

995,-
Terhi VEnE 385

1690,-

Terhi VEnE 400

2050,-
Terhi VEnE 440

2490,-
Wellmar 42 ALUMIInIVEnE 
pituus 4,20 m, leveys 1,5 m

4290,-

PERÄKÄRRY- JA TRAILERI-
MARKKINAT

Karhu Small
PERäKäRRY 265

895,-
Karhu Medium
PERäKäRRY 300

1190,-
Karhu Large
PERäKäRRY 330

1390,-
Karhu Small 265
PERäKäRRY
KUOMULLA

1490,-

Karhu Medium 300
PERäKäRRY 
KUOMULLA

1790,-

Karhu Shark
VEnETRAILERI

799,-
Karhu Marlin
VEnETRAILERI

990,-

Karhu Large 330
PERäKäRRY 
KUOMULLA

1990,-

HERKKUKIERRE
5  kpl/250 g

2,99
pss

JYVäISä RUIS
500 g

MEETWURSTI
II siivu

bURgERI
100 g

PIZZAT
meetvursti, jauheliha ja

kinkku-ananas
200 g

UUnILEnKKI
400 g

POPSI
PERHEnAKKI

600 g

Miesten
SHORTSIT

naisten mustat
FARKUT
koristeveto-
ketjulla

Sweet
LIPPIS
- 3 eri väriä

8,50

Miesten lyhythihainen
KAULUSPAITA

15,-
nYT

25,60

5 säkkiä

KASTELU-
KAnnU 10 L

39,90

Kertakäyttö
SADETAKKEJA
alkaen

39,90

Kaikki naisten
KäSILAUKUT

-20%

26,80

Aurinkokenno
muovirottinkinen
KORISTE-
VALAISIn

6,90

naisten
KUKKAPUSERO

29,95

15,90

1,59
pss

0,99
pkt 1,99

pkt

nAUTA-SIKA
JAUHELIHA

400 g, 20%

1,49
pkt

3,99
pss

1,50

              MUSTA MULTA
45 L

4,50
kg

0,99
pkt
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Myllylä Iso-Syötteen Mäkiajojen     voittoon viime vuoden malliin 
Perinteikäs juhannussprint-
ti Iso-Syöte Mäkiajot ajettiin 
juhannusaattona 24.6. jo 31. 
kerran. Mukana oli 134 osal-
listujaa ottamassa toisistaan 
mittaa ajamalla asfalttipin-
taista 2,7 kilometrin mäkira-
taa kohti tunturin huipulla 
häämöttävää maalia. Kilpaili-
jat olivat tyytyväisiä uudesta 
asfaltista, joka oli laitettu vii-
me kisan jälkeen. Uusi pääl-
lyste ei yltänyt lähtösuoralle, 
jonka pintaa toivottiin tule-
vaisuudessa tasaisemmaksi, 
joka kilpailijoiden antaman 
palautteen mukaan ”rynkyt-
ti”. 

Nousua alhaalta lähtöpai-
kalta tunturin huipulla sijait-
sevaan oli peräti 175 metriä. 
Keli oli tänä vuonna hyvä ja 
tasapuolinen kaikille. Kisan 
jälkeen oli palkintojen jakoti-
laisuus Hotelli Iso-Syötteellä 
ja ravintolailtaa oli mahdolli-
suus jatkaa bilebändi Playan 
viihdyttämänä.

Useana vuonna kisaan 
osallistunut ja viime vuon-
na vihdoinkin voiton saanut 
Mika Myllylä onnistui jälleen 
voittoon näissä kisoissa. Aika 
oli 1.19,65 oli lähes sekunnin 
nopeampi kuin viime vuon-
na. Pienoinen yllätys oli, että 
uusi asfaltti ei vaikuttanut 
tuon enempää aikaan. Aikai-
semmillakin kerroilla Mylly-
län kilpurina ollut neliveto 
Mitsubishi Lanser E 6 oli on-
nistuttu virittämään jälleen 
hyvään kuntoon.

Kaksivetoisten sarjas-
sa ennakkosuosikkina ki-
saan lähtenyt Harri Hietala 
Pirkanmaan Juupajoelta ajoi 
parhaan ajan 1.23,69, jossa oli 
parin sekunnin parannus vii-
me vuoden vastaavaan voi-
tollisen ajoon.  Hän ajoi vii-
me vuoden tapaan BMV M3 
Compact kilpurilla, jossa 
vauhtia oli antamassa Bema-
rin tuoreemman M3 sarjan 4 
litran V8 moottori, jossa on 
450 hevosvoimaa.

Ari Sirkkiä Keski-Karjalan 
Urheiluautoilijoista ajoi vas-
taavalla autolla kakkoseksi 
vain sekunnin kymmenyksen 
voittajasta jääneenä. Iso-Syöt-
teen kisojen vakiokävijä Kaisa 
Sistonen sijoittui 2-vetoisissa 
mieskuljettajien joukossa nel-
jänneksi 1.25.51 ajallaan ja oli 
ylivoimaisesti paras naisten 
luokassa. 

Järjestävän seuran Pudas-
järvi Racing Team 2000 ry:n 
puuhamies Timo Roininen 
kertoi, että kisa meni hyvin 
läpi. 

-Meillä on vuosien var-
rella seuloutunut hyvä po-
rukka, jonka turvin kisat 
on helppo järjestää. Muuta-
mia pyörähdyksiä sattui ja 
hinausautoakin joskus tar-
vittiin. Viitosmutkassa ajoi 
eräs kilpailija rotkoon ja oli 
vaikea saada pois rikkomat-
ta autoa. Se vei siinä kohden 
kisa-aikaa. 

Savua tuli ajoradalle 
runsaasti Iso-Syötteen hui-
pulle noustessa, kun Antti 
Holtinkoksen Mitsubishis-
tä rikkoontui turbo ja taisi 
moottorista mennä muuta-
kin rikki, koska moottorista 
tippui veden lisäksi öljyäkin. 
Perästä ajanut kajaanilainen 
Jani Itkonen joutui ajamaan 
pätkän savun keskellä näke-
mättä juuri mitään. Hän ker-
toi pelänneensä radalla ole-
van myös auto tai muu este. 

Osallistujamäärään Roi-
ninen oli tyytyväinen. Tuon 
enempää ei kilpailijoita ole 
missään muuallakaan. Vii-
me vuoden kisojen jälkeen 
tielle laitettu uusi asfaltti pa-
ransi pitoa ja lisäsi turvalli-
suutta. 

Kisojen kuuluttaja Har-
ri Pöntinen iloitsi lämpimäs-
tä juhannussäästä muistel-
len samalla toissa vuoden 
juhannuskisaa, jossa radios-
ta soi kesäillan valssi ja sa-
malla ylhäällä satoi sakeas-
ti lunta. Viime vuonnakin 
värjöteltiin kylmässä säässä. 
Hänen mukaansa tällainen 
kesällä toteutuva tunturita-
pahtuma on ainutlaatuinen, 
jota mm. Lapin hiihtokes-
kukset seuraavat kateudes-
ta vihreänä. Muutama sata 
henkeä käsittävä kisajoukko 
viettää aikaa kisan tiimoilta 
Syötteellä 3-5 päivää, joten 
kesäistä extrarahaa jää pitä-
jään mukavasti. Ja yleisötu-
lot siihen päälle!

Leppoisa tunnelma
Useana vuonna kilpailun joh-
tajana toiminut Juhani Varjo-
nen Lapualta totesi, että vuo-
si vuodelta autot ovat olleet 
siistimmin rakennettuja ja 
hienoja katsella. Ne on raken-
nettu niin turvalliseksi, että 
tekniikan puolesta ei ole mi-
tään huomautettavaa. Itse 
kisa meni suhteellisen hyvin, 
joutuisasti ja sää suosi. 

Kisoissa oli leppoisa tun-
nelma koko kilpailun ajan, 
niin toimitsijoilla kuin kilpai-
lijoilla. Kisojen jälkeenkään ei 
ole tullut huonoa palautetta, 
kertoi Varjonen.

Kauniissa juhannussäässä kisoja seurasi runsas joukko yleisöä. 

Talkootyö on kisojen onnistumisen peruslähtökoh-
ta. Lähtösuoran päässä kioskissa palvelemassa ki-
sojen ”vakiokalustoon” kuuluva Leena Roininen sekä 
ensi kertaa talkoissa mukana olleet Kaarina Haanela ja 
Sanna Salo.

Ensimmäisenä lähti kohti Iso-Syötteen huippua Kari 
Erkintalo Austin Cooper S nostalgisella kilpurillaan. 
Kilpailun johtaja Aulis Kivimäki ja ensimmäistä kertaa 
lähettäjänä toiminut Jukka Illikainen seuraavat sekun-
teja ennen lähtöluvan antamista. 

Mäkiajojen yhtenä vetonaulana nähtiin ajonäytös, jos-
sa parkanolainen Juhani Norrback näytti, kuinka äkäi-
sesti 5200-kiloinen ratakuorma-auto lähtee liikkeelle ja 
kulkee Iso-Syötteen mutkaista rinnerataa. 

Ennakkosuosikki Mika Myllylä ajoi neliveto Mitsubishi 
Lanser E 6:lla parhaan ajan ja voitti kisan viime vuo-
den tapaan. 

Kaisa Sistonen on Iso-Syötteen mäkiajojen vakiokävi-
jä. Hän oli ylivoimainen naisten luokassa ja kaasutte-
li BMW M3 Compact huippukilpurillaan 2-vetoisten nel-
jänneksi vain reilut viisi sekuntia voittajalle jääneenä. 

Muutaman vuoden takainen voittaja Jani Itkonen Ka-
jaanista oli nyt kolmas. Kisamatkat hän taittaa linja-au-
toon rakennetulla matkailuautolla, jossa kilpurille ja 
matkustajille on omat paikkansa. Huoltotauolla toista 
kisasuoritusta odottaessa Pekka Itkonen, Jani Itkonen 
ja Jimi poika, joka seuraa isää lähes kaikilla kilpailu-
matkoilla ja on myös isän mukana noutamassa palkin-
topyttyjä. 

Hannu Pieniniemi Kempeleestä on ollut juhannusajo-
jen vakiokävijä -90 luvun alusta saakka. Joku voitto-
kin on tullut matkan varrella. Tällä kerralla hän sijoit-
tui yleisen luokan kuudenneksi. Oma poika Sami oli 
myös mukana kisoissa ja on ajanut kilpaa pienestä pi-
täen. Kolmantena autokisoja kiertävään Magnum Ra-
cing tiimiin kuuluu Mika Jaakola. Hannun Ford Escord 
WRC: n yli 500 hevosvoiman moottori on tämän vuo-
den hankintoja ja alkuviikosta sitä käytettiin auki. Näin 
kisalähdön alla Hannun tehtävä oli vielä kiristää kan-
si, josta kuva. 
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ISO-SYÖTE MÄKIAJOT YLEINEN:  YLEISKILPAILUN TULOKSET 
19.6.2015 PUDASJÄRVI RACING TEAM 2000 ry.          luokka aika
4-VETO
1 133 Mika Myllylä OriUA  Mitsubishi Lancer E6 7 1.19,65   
2 128   Toni Ahola KokUA  Mitsubishi Lancer E7 7 1.21,77     
3  130   Jani Itkonen KaMK  Mitsubishi Lancer E6  7 1.22,97   
4   29   Matti Santti KUA  Mitsubishi Lancer E5 18 1.23,01   
5  132   Timo Malava Leppävirta RT Mitsubishi Lancer E9 7 1.23,17
6   85   Hannu Pieniniemi OMU  Ford Escort WRC           14   1.24,81   
7  131   Juha Karilainen OUA Mitsubishi Lancer Evolu    7   1.24,97   
8  134   Hannu Siekkinen Kaj-UA Mitsubishi Lancer E8 7 1.25,14   
9  124  Pekka Keski-Korsu RaaUA Mitsubishi Lancer E9 1 1.25,92    
10   86   Arto Vimpari   RoRa  Ford Sierra Cosworth 4x  14   1.26,15   
11   28   Harry Nieminen  Kaj-UA Mitsubishi Lancer E9 18 1.26,27   
12   83   Matti Häkkilä  HyUA  Mitsubishi Lancer E6 14 1.26,35   
13   84   Niko Korhonen  Kaj-UA  Mitsubishi Lancer E9   14 1.26,52   
14   79   Jukka Holtinkoski RoRa  Mitsubishi Lancer E7 8  1.27,41   
15   87   Heikki Lalli IiMU  Audi Coupe S2             14 1.27,44   
16   82   Joni Tolonen Kaj-UA  Mitsubishi Lancer E3      14 1.27,55   
17  126  Kai Penttilä OUA  Mitsubishi Lancer E8       1 1.27,93   
18  80  Jukka Koivuranta YkUa Subaru Impreza WRX Sti 14 1.28,35   
19  81  Sauli Väisänen           SsUA          Mitsubishi Lancer 14 1.28,53   
20  30  Arto Kallasaari  SuonUA  Subaru Impreza 555 18 1.28,59   
21 125  Heikki Kylmänen LakUA Mitsubishi Lancer E3 1 1.28,91   
22  78  Jyrki Sirviö OUA Mitsubishi Lancer E8 8 1.32,81      
 129  Antti Holtinkoski RoRa  Mitsubishi Galant          7 keskeytys

2-VETO
1 115 Harri Hietala  ESRC BMW M3 Compact 6 1.23,69   
2 122 Ari Sirkkiä             K-KUA BMW M3 Compact 6  1.23,79   
3 119 Jukka Olkoniemi KR-Team  Ford Puma   6   1.24,64   
4  31 Kaisa Sistonen ESRC  BMW M3 Compact 19   1.25,51   
5 116 Mikko Koivula  SAU  BMW M3 6   1.26,17   
6 73 Jani Karhu K-KUA BMW M3 Compact  13   1.26,34   

7 75 Panu Mertala  ScPalas Ford Escort 13   1.26,51   
8 77 Juha-Pekka Koivula SAU  BMW M3   6   1.26,52   
9 121 Björn Eklund    NNSB  BMW Z3 GT  6   1.26,63   
10 32 Meiju Viitanen  RaaUA  Citroën C4 WRC 19   1.26,65   
11 120 Mika Orbinski  KUA  BMW M3 E46   6   1.27,03      
12 20 Kari Karhu  KR-Team  Ford Escort    17   1.27,37   
13 117 Harri Korhonen   KUA  Ford Escort XR3  6  1.27,55   
14 118   Harri Mäki            KUA  BMW M3  6  1.27,76    
15  15 Tapio Takalo         RaaUA   Ford Escort XR3 17   1.27,83   
16 98   Jarmo Heikkinen   PaMK/UA  BMW 325i   2  1.27,94   
17 105   Kimmo Kauppinen SuonUA Honda Civic Type R (EP3 2   1.28,03   
18 68   Veijo Viitanen        RaaUA   Citroën C4 WRC 13  1.28,09   
19 53   Juha Mäkelä           EPUA  Toyota Corolla GT   11 1.28,14   
20 101   Kai Kivimäki          OUA   BMW M3          2  1.28,57   
21  67   Tuomas Takalo      RaaUA  Ford Escort XR3/XR3i 13  1.28,68    
22 109   Santtu Aalto   IiMU Opel Corsa GSi    4  1.28,68   
23  26   Jorma Telkinen   PaMK/UA Toyota Starlet   17 1.28,88   
24  27   Jouni Mertala ScPalas Ford Escort   17  1.28,97   
25  110   Kimmo Anttila SiikUA  Toyota MR2      5  1.28,99   
26  123   Lasse Sirviö         LakUA   Volvo 242         6 1.29,48   
27  114   Kari Piira               YkUa   Toyota MR2    5  1.29,60    
28  76  Timo Paaso-Rantala  IiMU  Volvo 242                 13   1.29,64
29   34   Jasu Saarinen       Mäntän UA BMW M3 (E36)               9   1.29,65
30  100   Markus Juntunen    KaMK  Opel Astra 2   1.30,28   
31   99   Petri Hyry         ScPalas  Opel Astra F GSi 16V /     2  1.30,30
32  107   Matti Pietikäinen LapinlAU Skoda Coupe 4  1.30,51   
33  103  Saku Salmivaara KR-Team Ford Escort RS 2000        2   1.30,67   
34  113   Petri Kurimus  RoRa Volkswagen Corrado 5  1.30,70    
35  112   Jari Korhonen   RoRa Toyota Corolla  5 1.31,21   
36   60   Mika Jaakola   LakUA  Ford Escort RS 2000 12 1.31,41   
37   38   Heikki Leinonen  Kaj-UA  Opel Astra    9 1.31,95   
38   74   Pekka Kinnunen    Kaj-UA BMW M3 GTR                13   1.32,29   
39  104   Tomi Siurua   RaaUA         Toyota Starlet             2  1.32,34  
40   69   Juho Väisänen    PuMK/UA   Toyota Starlet            13  1.32,37   

41  108   Juha Uusitalo   RaaUA         Toyota Starlet    4 1.32,40   
42   97   Riku Nikkinen   MäntsMK  Toyota Corolla GT 2  1.32,64   
43   54   Jari Ronkainen   Kaj-UA  Nissan Micra 11   1.32,66   
44   59   Juha Hämeenkorpi RaaUA   Toyota MR2  12  1.32,76   
45   96   Turo Somervalli   KR-Team  Opel Ascona B   2  1.32,87   
46   43   Pekka Tulla   AL-Kangasniem Honda Civic Type-R  9 1.33,09   
47   33   Emma Karhu  KR-Team Ford Escort  19  1.33,42   
48   61   Jesse Keinänen  RoRa Volkswagen Corrado  12   1.34,02   
49   57   Janne Pulsa   YkUa  Opel Corsa GSi  11 1.34,17   
50   49   Tommi Parhaniemi RaaUA   Opel Kadett GSi 16V  9   1.34,40   
51  102   Roland Salin   NNSB          Ford Escort RS 2000           
52  50   Jani Ukura    RaaUA         Toyota Starlet    9   1.34,43   
53 35  Henri Tapio   YkUa    Ford Escort RS 2000        9 1.34,46   
54  24   Seppo Syväniemi  KuuUA  Ford Escort 1300 Sport    17 1.34,49   
55  48   Sami Pieniniemi   OMU   Ford Escort RS 2000   9 1.34,56    
56  72   Mikko Rajala     KangUA  Ford Mustang 5.0 GT (US  13 1.34,88      
57  37   Juha-Matti Auraneva RiiUA  Honda Civic Type R (EP3 9   1.35,08   
58  23  Mika Ollonen  YkUa   Opel Corsa GSi            17 1.35,18   
59  41  Paavo Impola  PuMK/UA   Opel Astra GSi 16V         9 1.35,27   
60  70  Tatu Rahomäki   EMSC   BMW 325i (E36)            13 1.35,37   
61  44   Mika Saarinen  TeisUA    Opel Astra GSi 16V         9 1.35,45   
62  52   Jarkko Valtanen   Kaj-UA    Toyota Starlet            11 1.35,46   
63 3   Petri Tiikkala     OUA          Opel Kadett GTE           24  1.35,51   
64  55   Jesse Aho       RaaUA    Ford Fiesta               11  1.35,67   
65  22  Keijo Luukkonen   KR-Team   Ford Escort RS 2000       17  1.36,09   
66  39   Jari Muhonen    KokUA     BMW 325i                   9 1.36,30   
67  58   Reino Tuomala     WRT RY    Ford Escort RS 2000       12 1.36,77   
68  18   Petri Poutanen   Kemin UA   BMW M3 Compact           17  1.37,09   
69  51   Matti Näppä      RoRa     Toyota Starlet            10 1.37,36   
70  25   Timo Tasala      ValUA    BMW M3 Compact  17 1.37,84   
71  21   Pekka Keränen    RoRa   Fiat Uno                  17 1.37,86   
72  64   Jani Rautiainen    KR-Team Datsun 1600 SSS           12  1.37,95   
73  65   Petteri Pussinen    VetUA         Ford Escort RS 2000       12 1.37,96   
74  63   Jesse Laurila         RiiUA         Honda Civic Type R (EP3   12 1.38,38   

75  66   Ari Piira                OUA          Toyota MR2                12  1.38,54   
76  46   Mika Rajakari   MäntsMK   Toyota Corolla GT         9  1.38,93    
77  17   Juhani Pelkonen   OUA        Opel Ascona B             17  1.39,04   
78   6   Samuli Aalto    IiMU        Citroën C2 VTS         15 1.39,74   
79  62   Mika Kukkohovi   RoRa       Nissan Sunny              12 1.40,18   
80  36   Henri Berg   IiMU      Ford Escort RS 2000        9 1.40,28   
81  95   Toni Piiroinen    Kaj-UA  Volkswagen Polo 16V 1.4  22 1.40,48   
82  42   Mika Lalli               IiMU          Ford Sierra                9 1.40,57   
83   9   Jani Ruuskanen   ScPalas       Peugeot 206 XT            15  1.41,19   
84  92   Oskari Heikkinen  Kaj-UA Ford Fiesta 1.6           21 1.41,48   
85  89   Sakke Aalto   IiMU   Citroën C2 VTS            21  1.42,07   
86  88   Eetu Tauriainen   ScPalas Peugeot 206 XS            21  1.42,13   
87  11   Timo Ullgren ScPalas   Renault Megane Coupe (D   15   1.42,17   
88  47   Perttu Puolakka    KR-Team  Ford Fiesta ST          9 1.42,36    
89  14   Jouko Holappa   KR-Team Ford Escort 1600          11   1.42,47   
90  12   Rami Tauriainen   ScPalas Peugeot 206 XS   15   1.42,54 
91  94   Roni Kauppi     KR-Team Citroën C2 VTS            21 1.42,71   
92   1   Kari Erkintalo  NoorUA/MK Austin Cooper S    23  1.43,87    
93   8   Markku Piira  OUA Suzuki Swift Sport        15   1.44,09   
94  111  Janne Karppinen ScPalas  Datsun L 510   5  1.44,10   
95   4   Ville Laukka  KR-Team  Datsun 1600 SSS           24  1.44,55    
96   10   Timo Svanberg  RoRa   Citroën C2 VTS            15  1.44,68   
97   16   Esko Korhonen   RoRa   Toyota Corolla Coupe  17 1.44,74   
98   7   Antti Erkkilä    OUA    Volkswagen Golf IV        15  1.44,80   
99   90   Niko Ahola   KokUA Toyota Corolla G6         21  1.45,65   
100 40   Heikki Tanninen   YkUa   Ford Escort RS 2000        9  1.46,29   
101 93   Tommi Koivisto RoiUA  Suzuki Swift Sport        21  1.46,83   
102 45   Samu Rautiainen  OUA  Mercedes Benz C220         9  1.47,05   
103 2   Hannu Roiha  RoRa  Ford Escort 1300 GT       23  1.49,98   
104 91   Patrik Goman    OFK-125 Volkswagen Golf IV       21  1.50,48   
105 5   Harry Lidström   RoRa   Ford Cortina GT         24  2.03,51   
56    Antti Kavonius  RaaUA  Ford Escort MK1 11 keskeytys

ISO-SYÖTE MÄKIAJOJEN TULOKSET pe 24.6.2016

Myllylä Iso-Syötteen Mäkiajojen     voittoon viime vuoden malliin 

Iso-Syöte on valloitettu
Pitkään erilaisissa autoluo-
kissa ajaneen kuljettajan Ju-
hani Norrbackin haaveena 
on ollut kokeilla jotain uut-
ta moottoriurheilun alalla. 
Parisen vuotta on puheissa 
noussut esille osallistumi-
nen Iso-Syötteen mäkiajoon.  
Tänä vuonna tuo haave pää-
tettiin toteuttaa ja pääsimme 
mukaan VIP –autona.

Teamimme saapui pai-
kalle kahdessa osassa, toiset 
tiistaina ja loput torstaina. 
Pitkän ja osittain uuvutta-

vankin matkan jälkeen ma-
joituimme komeaan mök-
kiin ja mahtaviin maisemiin. 
Ilmat suosivat, torstai ja per-
jantai upeaa auringonpais-
tetta, ja pelätyt sateet saapui-
vat vasta lauantaina.

Ensimmäisessä vedossa 
ilmenneet turbo-ongelmat 
saatiin nopeasti hoidettua ja 
nousu toisensa jälkeen hymy 
kuljettajan kasvoilla leveni. 
Auto toimi radalla hienosti 
ja huolimatta suuresta koos-
ta ”mahtuikin” sinne hyvin.  

Varmuudella yksi hienoim-
mista radoista missä ollaan 
ajettu. Odotukset täyttyivät 
ja ylittyivätkin. Tulevaisuu-
dessa saatamme osallistua 
itse kilpailuun vähän toisen-
laisella kalustolla.

Easy Racing Team kiitää 
katsojia, toisia kuljetta-

jia ja järjestäjiä. 
Monta tarinaa kuultiin ja 

kerrottiin. Yksi haave 
on toteutunut:

Iso-Syöte on valloitettu!  
Iso-Syöte 
on valloitettu 
Pitkään erilaisissa autoluo-
kissa ajaneen parkanolai-
sen kuljettajan Juhani Norr-
backin haaveena on ollut 
kokeilla jotain uutta moot-
toriurheilun alalla. Parisen 
vuotta on puheissa nous-
sut esille osallistuminen Iso-
Syötteen mäkiajoon. 

-Tänä vuonna tuo haave 
päätettiin toteuttaa ja pää-
simme mukaan VIP –autona. 
Teamimme saapui paikalle 
kahdessa osassa, toiset tiis-
taina ja loput torstaina. Pit-
kän ja osittain uuvuttavankin 
matkan jälkeen majoituimme 

Harri Pöntinen on kiso-
jen tuttu kuuluttaja ja ylei-
sö saattoi vain ihmetellä 
hänen laajaa tietouttaan, 
joka kuului hänen kisase-
lostuksessaan. 

Kilpailun järjestäjä Pu-
dasjärvi Racing Team 
2000 vetäjä Timo Roini-
nen oli koko ajan ”ajan 
hermolla”. 

komeaan mökkiin ja mahta-
viin maisemiin. Ilmat suosi-
vat, torstai ja perjantai upeaa 
auringonpaistetta, ja pelätyt 
sateet saapuivat vasta lauan-
taina. 

Ensimmäisessä vedossa 
ilmenneet turbo-ongelmat 
saatiin nopeasti hoidettua ja 
nousu toisensa jälkeen hymy 
kuljettajan kasvoilla leveni. 
Auto toimi radalla hienosti 
ja huolimatta suuresta koos-
ta ”mahtuikin” sinne hyvin.  
Varmuudella yksi hienoim-
mista radoista missä ollaan 
ajettu. Odotukset täyttyivät 
ja ylittyivätkin. Tulevaisuu-
dessa saatamme osallistua 
itse kilpailuun vähän toisen-

laisella kalustolla.
Easy Racing Team kii-

tää katsojia, toisia kuljettajia 
ja järjestäjiä. Monta tarinaa 
kuultiin ja kerrottiin. Yksi 
haave on toteutunut: Iso-Syö-
te on valloitettu! 

Heimo Turunen

Samuli Aalto odottamassa Citroen c2 VTS:llä lähtöä. 
Huipulle hän kaasutteli 1.39 aikaan. 

Kolme sukupolvea Toivo, 
Topias 3 v ja Janne Aho-
nen Kurenalta olivat ki-
soja seuraamassa ensim-
mäistä kertaa. Topias on 
autoista hyvin kiinnostu-
nut ja tuntee jo monet au-
tomerkit. 

Harri Aalto Iin Autotarvikkeesta on tärkeänä tukijana 
Sakke, Samuli ja Santtu Aallon autourheiluharrastuk-
selle. Iso-Syötteen mäkiajoissa Samuli aloitti nuoris-
sa ja oli jo kahdeksatta kertaa, nuorin kuljettaja Sakke 
on tosi innostunut autokisoista, oli toista kertaa Iso-
Syötteellä ja Santtu useita kertoja. Autourheilu on koko 
perheen harrastus, sillä Samulin morsian Eveliina Hei-
nikoskikin harrastaa kilpa ajamista. Nuoret miehet ker-
toivat käyvänsä kaikki Future Cupin 10 kisaa, viikon 
päästä ollaan jo ajamassa kolmella autolla Keuruulla.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

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

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

TERAMERI

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

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

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja 
 lymfaterapia

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

JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puh. 0400 313 002

- Kaivurityöt
- Niittoa ketjumurskaimella, 
 tien ja ojien varret

- Multaa ja soraa

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä
Heinäkuu alkaa rennon letkeästi

Renault Clio vm. 2003, 1,2 m3. 
Abs jarrut ja ilmastointi. Kat-
sastettu 26.5.2016, 1900 €. P. 
040 687 7369.

Teräksinen kaasupullonkuori 
11 kg. Paineensäädin laitetaan 
ylhäältä, 50 €. P. 040 595 4097 
/ Anja.

Mölkky-peli siistissä puulaati-
kossa on uusi 30 €. Kota-pata 
tilavuus 80 litraa on uusi 350 €. 
P. 044 582 2015.

Aloitus polkupyörä 12½”, 
maasto- ja mummopyöriä, 
vaihde- ja vakiopyöriä. Miesten 
3-vaiht. tosi hyvä. P. 040 504 
2814.

OSTETAAN
Valurautainen muuripata, sy-
vyys n. 40 cm, yläreunan hal-
kaisija n. 70 cm. P.  040 501 
7988.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA TAI TARVITSET JOTAIN,

ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

Eduskunnan kevätistunto-
kausi päättyi juhannukseen. 
Pitkää taukoa ei tullut, sil-
lä Brexit-uutisten myötä ko-
koonnumme täysistuntoon 
jo heti perjantaina 1.7. kuu-
lemaan pääministeri Sipilän 
ilmoituksen aiheesta. Ison 
Britannian tyytymättömyys 
EU:n toimintaan on syytä ot-
taa vakavasti. EU:sta ei ole 
saatu luonnollista, positiivis-
ta osaa kansalaisten arkeen, 
vaan EU:n negatiiviset vaiku-
tukset ovat jääneet päällim-
mäisinä kansalaisten mieliin. 
Tarvitsemme valtioiden vä-
listä yhteistyötä. Päätösten ja 
toiminnan on tuettava enem-
män itsenäisten maiden kan-
sallisia erityispiirteitä.

Ison Britannian irtautu-
minen on menetys EU:lle ja 
myös Suomelle. Iso-Britannia 
on ollut Suomen merkittävä 
liittolainen EU:ssa, ja maa on 

myös Suomen viennin ja mat-
kailun kannalta tärkeä koh-
de. Viime vuonna maa oli 
Suomen kuudenneksi suurin 
vientimaa. Punnan kurssin 
kehitys kertonee tulevaisuu-
dessa sen, minkä verran Bre-
xitillä on vaikutusta brittien 
matkailuun Suomessa. Nyt 
katsotaan rauhassa tilannetta 
eteenpäin. Päätös oli brittien, 
ja muiden maiden on kunni-
oitettava heidän omaa pää-
töstään. Tästäkin selvitään.

Keskusta on ensimmäisen 
vaalivuoden aikana tehnyt 
kovasti töitä turhien normi-
en purkamiseksi. Juhannuk-
sen aikaan normienpurku-
talkoiden yksi tulos näkyi 
konkreettisesti, kun päivit-
täistavarakaupat saivat pitää 
ovensa auki oman valintan-
sa mukaan. Kauppoja näytti-
kin olevan avoinna jokaisena 
päivänä. Tulevaisuus näyttää 

kuinka kannattavaa aukiolo-
aikojen laajennus oikeasti on.

Juhannuksen alla lähti 
lausuntokierrokselle ympä-
ristöministeriön alaisen työ-
ryhmän luonnos hallituksen 
esityksestä, jolla sujuvoite-
taan kaavoituksen ja raken-
tamisen päätösprosesseja. Tä-
mäkin hanke on osa turhien 
normien purkamista.

Lakiluonnoksessa muun 
muassa helpotetaan haja-asu-
tusalueen rakentamista, väl-
jennetään maatalouteen liit-
tyvää liiallista rakentamisen 
sääntelyä sekä sallitaan ky-
lien ranta-alueiden nykyis-
tä tiiviimpi rakentaminen. 
Helpotusta on tulossa myös 
loma-asuntojen käyttötar-
koituksen muuttamiseen va-
kituiseksi asunnoksi. Laki-
esityksen sisältö on erityisen 
toivottu juuri maaseutumai-
sissa kunnissa, joissa raken-

tamisen turha sääntely on 
rajoittanut huomattavas-
ti kuntalaisten asumis- ja ra-
kentamistoiveita.

Vierailimme kesäkuun 
alussa Oulun vaalipiirin 
edustajakollegojen kanssa 
Pudasjärven hirsikoulukam-
puksella. Vierailu oli erittäin 
vaikuttava elämys. Hirren 
tuoksu tuli jo ovella vastaan, 
ja rakennus oli kauttaaltaan 
tehty näyttäväksi ja toimi-
vaksi kokonaisuudeksi. Pu-
dasjärviset saavat olla todella 
ylpeitä hienosta kouluraken-
nuksesta. Toivottavasti kou-
lulla tapahtuva monenlainen 
toiminta tuo kuntaan lisää 
yhteisöllisyyttä, ja aktivoi 
uutta toimintaa myös muilla 
sektoreilla.

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja (kesk.)

Rakentamisen sääntelylle helpotuksia

Perjantaina 1.7. hotelli-
ravintola Kurenkoskessa 
esiintyy STIG, joka tunnetaan 
useista radiohiteistään. Me-
nojalan saavat vipattamaan 
esimerkiksi kappaleet Ryyp-
py, Puumaa mä metsästän, 
Niks ja naks ja Roy Orbison.

Lauantaina Kurekos-

kessa siirrytään raskaampaan 
musiikkiin, kun lavalle astuu Ze-
nith Reunion. Zenith Reunion 
on pudasjärveläislähtöinen hard 
rockia ja heavy metallia soittava 
yhtye, johon kuuluvat Jouni Juu-
rikka, Jukka Uusi-Illikainen, Juk-
ka Ihme, Jukka Jokikokko ja Ville 
Hanhisuanto.

Lauantaina 2. 
heinäkuuta tans-
sikansa pääsee pyö-
rähtelemään Sara-
pirtille Trio Nasevan 
tahtiin, joten ei muuta 
kuin suunta kohti mu-
siikkia.
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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 3.7.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Kuhan ja 
Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on avoinna: 28.6.-
29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Hempan kävely/-hölökkä sunnuntaisin klo 18 koko kesän ajan, kokoontumi-
nen Jyrkkäkosken leirintäalueen piha. 
Pudasjärven Näyttämö esittää: Akkaralli  Ensi-ilta la 2.7. klo 18, su 3.7. klo 
13 ja klo 17, ma 4.7. klo 19, ke 6.7. klo 19, pe 8.7. klo 19, la 9.7. klo 18, su 10.7. klo 
13. Koskenhovi, Koskenhovinkuja 1.
Iijokisoutu ma-la 4.-9.7. Iijoki Taivalkosken Saijasta Pudasjärven Kipinään.
Cooperin testi ma 4.7. klo 20-21, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Liikennepäivä Liikennepuistossa to 7.7. klo 9-17, Liikennepuisto, Lämpötie.
Pudasjärven Markkinat pe-la 8.-9.7. Pudasjärven tori, Puistotie 2.
Jalkapallon Heinäturnaus pe-la 8.-9.7. Pelit pe klo 18-21 ja la klo 9-17.
Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Kiihdytyspäivä la 9.7. klo 8, Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Moskiitoralli 11.-15.7. Perinteinen Oulun Ilmailukerhon järjestämä purjenlen-
non matkalentokisa.
Pintamon kyläjuhla la 16.7. klo 12-15. Pintamon kyläseuran talo, Pintamontie 
321.
Hetepirtin sikajuhlat la 167. klo 21, Hetepirtti, Hetekyläntie 931.
Terva-ajot la 16.7. Maantieajot, lauantaina mäkiprologi ja tempo, sunnuntaina 
maantie. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.
Jurvansuun IV sukujuhla ja sukuseuran perustamiskokous la16.7. klo 12, 
Hetepirtti, Hetekyläntie 931.
Rytivaaran perinnepäivä su 17.7. Rytivaaran kruununmetsätorppa,  Syötteen 
luontokeskus.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 18.7. klo 17.30 Ice Age 5, klo 19.30 Indepen-
dence Day 2, Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Cooperin testi ma 18.7. klo 20-21, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 2.7. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

La 9.7.2016, Kari Ahola & Pelikaanit

TRIO 
NASEVA

Herkonmäen katetulla
kesäteatterilla
Taivalvaarantie 2, 93400 Taivalkoski 
ENSI-ILTA To 7.7. klo 19.00
Muut esitysajat: 
Pe   8.7.  klo 19.00
La   9.7.  klo 17.00
Su  10.7.  klo 17.00
Ke  13.7.  klo 19.00
Pe  15.7.  klo 19.00
Su  17.7.  klo 17.00
Ke  20.7.  klo 19.00
Pe  22.7.  klo 19.00
Su  24.7.  klo 17.00
Ke  27.7.  klo 19.00
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 17.00
Su  31.7.  klo 17.00
Pe  5.8.  klo 19.00
La  6.8.  klo 17.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ

 Heikki Luoman

Kesällä
2016

Tiedote maistraatin asiakkaille
Pudasjärven kaupungin yhteispalvelupisteestä saa 
27.6.2016 alkaen neuvontaa ja ohjausta maistraatin 
palveluihin. Yhteispalvelupisteessä olevilla etäyhteyslaitteilla 
voi tarvittaessa olla yhteydessä asiantuntijoihimme. 
Suosittelemme myös käyttämään sähköisiä palveluita 
(www.maistraatti.fi). Maistraatin keskuksen numero on 
02 955 39641.

Maistraatin oma yksikkö Pudasjärvellä on suljettu kesällä 
21.6.-5.8.2016 välisen ajan sekä keskiviikkoisin 10.8.2016 
alkaen. 

Iloista kesää toivottaa
Pohjois-Suomen maistraatin väki

4-8 vuotiaat  klo 10-13.30
9-16 vuotiaat klo 14- 17.30

Ilmoittaudu heti mukaan 
Kirsille tekstiviestillä
0400 936 146.

Illalla LAVIS klo 18-19 
aikuisille ja nuorisolle.
Ohjaajana Sari Viitala.
Ei etukäteen
ilmoittautumista.

Kaikkiin ryhmiin osallistu-
minen jumppakauden 2015-
2016 maksaneille ILMAINEN 
ja muille 3€ / osallistuja.

Voimistelujaoston
liikunnallinen päivä  ZäpinäZunnuntai

su 3.7. Jyrkkäkoskella

Tervetuloa!
PuU Voimistelujaosto

36. HÄRKÄJUHLAT
TAIVALKAARELLA 

LA 9.7.2016 klo 20.00. – 02.00
Esiintyjinä 

Teemu Harjukari & 
Taivaanrannan Maalarit sekä

Harri & Coronet
Piha-alueella karaoke

Härkää myytävänä! Olutoikeudet!  
  LIPPU  15 EUROA          Järj. Taivalkosken Kuohu

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa!

Jumalanpalvelus
Su 3.7.  klo 11
Su 10.7.  klo 11 Juha Hilli
Gospel Riders motoristitapahtuma 
torilla la 2.7. klo 11.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Tiistain Sana- ja rukousillat kesätauolla 15.8. saakka. 

AKKARALLIAKKARALLI

Aukioloajat:
ma-ti 13-21 • ke 13-02 • to 13-21 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

Lauantaina 2.7.

Perjantaina 1.7.

LIPPU: Ennakosta 17€, ovelta 22 € sis ep.
STIG

LIPPU: 10 € sis. ep

ZENITH 
REUNION

PUDASJÄRVEN
KUVATAIDEKESÄ 2016

Eero Räisänen TAIDETTA EETENISSÄ kesä-heinäkuu 2016
- Kansantaiteilija Eero Räisäsen ulkoveistospuisto.
Eeteni on auki ja siellä voi poiketa omaan tahtiin.

- Eeteni löytyy Pirinrannalta ajamalla Parkkilan suuntaan
n. 8,5 km, Parkkilantie 876. Tiedustelut: 040 750 4381

Paavo Ahonen TAIDEGALLERIA JA -PIHA 
Avoinna koko kesän 2016

Varsinaista näyttelyä ei ole, mutta suuria maalauksia löytyy 
gallerian sisältä ja pihapiirissä on veistoksia. Töihin saa käydä 

tutustumassa, kannattaa kuitenkin soittaa etukäteen, onko 
taiteilija paikalla. P. 0400 194 378. Palkittu taitelija ottaa vastaan 

vieraita, jos on paikalla. Os. Petäjäkankaantie 1547 B

Paavo Tolonen LASTEN LEIKIT 10.7.-30.8.2016

Vilho Outila Isoja ja pieniä VUOLUKIVIVEISTOKSIA JA
PUURELIEFEJÄ 27.6.-30.8.2016. Os. Kollajantie 10,

Niemitalon Juustolaa vastapäätä. P. 040 540 6238

TERVETULOA!
Pudasjärven kaupunki/Kulttuuripalvelut

Vuonna 1966 syntyneet ja
Rimminkankaan koulua

käyneet oppilaat 
kokoontuvat yhteiseen 50-vuotisjuhlaan

Jyrkkäkoskelle 9.7.2016. Klo 16.45 
alkaen. Erillisen ohjelman ja

ilmoittautumusmaksun tiedot saat
Marko.Koivula@pudasjarvi.fi

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona, 6.7. klo 14-17. 

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

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

KUULUTUS

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 11.9.2016 kirkkoher-
ranvaali.

Äänioikeutettujen luettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävä-
nä torstaina 7.7.2016 kello 9 – 15 ja perjantaina 8.7.2016 kello 
15 – 19 kirkkoherranvirastossa, osoite Varsitie 12, 93100 Pu-
dasjärvi.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeis-
tään ensimmäisenä vaalipäivänä 11.9.2016 18 vuotta täyttäneet 
henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi 
viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis viimeis-
tään sunnuntaina 3.7.2016.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, 
joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioi-
keutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luet-
telossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään 
tiistaina 12.7.2016 ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon, osoite 
Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi. Virasto on tavanomaisen aukiolo-
ajan lisäksi auki mainittuna päivänä klo 14 – 16.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia 
perjantaina 22.7.2016 klo 16 pidettävässä kokouksessa.

Pudasjärvi 6.6.2016

Pudasjärven vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Rauli Junttila, vt. kirkkoherra

 www.pudasjarvi.fi

Pudasjärven kauPunki

Pudasjärven Torin Musiikkikesä....
Satoi tai paistoi
To 30.6. klo 11
Laulamme yhdessä
- meitä laulattaa Keijo Piirainen

To 14.7. klo 11
laulamme yhdessä
- meitä laulattaa Keijo Piirainen

To 21.7. klo 11
Laulamme yhdessä
meitä laulattaa Suopunki yhtye
- yhteistyössä Pudasjärven Syöpäkerho ry

To 28.7. klo 11
Kesäisiä kotiseutulauluja
- laulaa ja laulattaa Marko Väyrynen

Musiikkipäivien yhteydessä Pudasjärven Kyläseura järjestää 
myös Peräkärrykirppiksiä. Seuraa ilmoituksia lehdissä.
Pudasjärven Kaupunki / Kulttuuripalvelut

Pudasjärvelle on päätet-
ty perustaa toinen perhe-
ryhmäkoti yksin maahan 
tulleille turvapaikan saa-
neille nuorille. Kaupun-
ginhallituksen päätöksen  
mukaisesti yksikön perus-
tamista valmistellaan yh-
teistyössä Oulun Diakonis-
salaitoksen (ODL) kanssa. 
Tavoitteena on, että perhe-
ryhmäkodin toiminta voi-
daan aloittaa jo alkusyk-
syn aikana.Näin tulevat 
asukkaat pääsevät aloitta-
maan koulunkäynnin uu-
dessa kotikunnassa heti lu-
kuvuoden alusta alkaen.  
Pudasjärvellä toimii ennes-
tään yksi seitsemänpaikkai-
nen perheryhmäkoti sekä 

sen yhteydessä kymmenen-
paikkainen tuetun asumi-
sen yksikkö, joita ylläpitää 
Oulunkaaren kuntayhty-
mä.

Viime vuoden aikana 
Suomeen saapui noin 3000 
alaikäistä turvapaikanha-
kijalasta ja -nuorta ilman 
huoltajaa. Yksintulleet ala-
ikäiset asuvat turvapaikka-
prosessin ajan vastaanotto-
keskusten ryhmäkodeissa 
tai tukiasumisyksiköissä. 
Oulussa toimii kahdeksan 
alaikäisyksikköä, joista kol-
mea ylläpitää Oulun Dia-
konissalaitoksen Säätiö 
(ODL). Jos turvapaikkapää-
tös on myönteinen, siirtyy 
lapsi tai nuori perheryh-

mäkotiin, tuetun asumi-
sen yksikköön tai joissain 
tapauksissa yksityismajoi-
tukseen. Yksin saapuneil-
le alaikäisille toimii koko 
maassa tällä hetkellä vain 
13 perheryhmäkotia, jois-
sa on yhteensä 148 paik-
kaa, kun pelkästään Oulun 
yksiköissä paikkaa odottaa 
noin 100 nuorta. Perheryh-
mäkoteja tulee siis perustaa 
pikaisesti lisää. Perheryh-
mäkotitoimintaa alueella 
valvova Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus tukee yk-
sikön perustamista Pudas-
järvelle, sillä kaupungissa 
on erinomaisesti toimivat 
palvelurakenteet, koulu-
tusmahdollisuudet ja pit-

kä kokemus maahanmuut-
totyöstä. Pudasjärvelle on 
pitkäjänteisellä työllä ra-
kennettu erinomaisesti toi-
miva palvelurakenne pako-
laisten vastaanottamiseksi 
ja maahanmuuttajien ko-
touttamiseksi. Tällä hetkel-
lä Pudasjärvellä pystytään 
esimerkiksi  tarjoamaan pe-
rusopetukseen valmista-
vaa opetusta ja suomi toise-
na kielenä -opetusta ala- ja 
yläkoulussa, nivelluok-
kaopetusta, perusopetus-
ta oppivelvollisuusiän ylit-
täneille sekä kotouttavan 
koulutuksen Suomistartti-
malli osana kansalaisopis-
ton toimintaa.  Palveluiden 
ylläpitäminen ei kuiten-

kaan ole mahdollista, jos 
niille ei ole riittävästi käyt-
täjiä eli uusia maahanmuut-
tajataustaisia kuntalaisia.  

Pudasjärven kaupun-
gin strategiana on edistää 
maahanmuuttoa, monikult-
tuurisuutta ja kotoutumista 
kaikin tavoin. Toisen per-
heryhmäkodin perustami-
nen tukee tätä tavoitetta. 
Kaupungin ja ODL:n edus-
tajat ovat käyneet tutustu-
massa Pudasjärvellä vapaa-
na oleviin tai vapautuviin 
kiinteistöihin, ja perheryh-
mäkotitoimintaan sopivia 
tiloja on löytynyt sekä yk-
sityisiltä markkinoilta että 
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:ltä. Lopullinen päätös 

valittavasta tilasta tehdään 
heinäkuun alussa.

Valtio korvaa perhe-
ryhmäkotitoiminnan yl-
läpitämisestä kunnalle ai-
heutuvat kustannukset 
kokonaisuudessaan. Kau-
pungin kannalta keskeis-
tä on myös näiden palve-
lujen työllistävä vaikutus, 
jota uusi perheryhmäkoti 
edelleen lisää. Perheryhmä-
kodin myötä Pudasjärvelle 
syntyy vähintään seitsemän 
kokonaan uutta työpaik-
kaa. 

Johanna Malmelin
Monikulttuurisen työn 
koordinaattori

Pudasjärvelle toinen perheryhmäkoti

Jokijärven kyläseuran näy-
telmäryhmä esittää kate-
tulla Pölkky-teatterilla lau-
lunäytelmää Kaunis Veera. 
Esitys saa ensi-iltansa per-
jantaina 1. heinäkuuta. 
Näytöksiä on heinäkuun ai-
kana yhteensä 14.

Tatu Pekkarisen vuon-
na 1948 käsikirjoittaman 
näytelmän tapahtumat si-
joittuvat 1900–luvun alun 
kesäiselle Saimaalle. Näy-
telmässä mustalaisparis-
kunta yrittää myötäjäisten 

toivossa naittaa kaunista 
Veera-tytärtään vastoin tä-
män tahtoa.

Veera lähtee Tervahöyry 
Prinsessa Armaadaan kah-
vinkeittäjäksi. Näytelmässä 
on hauskoja tilanteita, ro-
mantiikkaa sekä ripaus jän-
nitystäkin.

Yrjö Saarnion säveltä-
mien laulujen lisäksi näy-
telmässä kuullaan kaunii-
ta perinteisiä romanilauluja 
sekä muitakin ajankohtaan 
ja tunnelmaan sopivia lau-

Laulunäytelmä Kaunis Veera Jokijärvellä

Taivalkosken Teatterin kesä-
näytäntönä nähdään Heikki 
Luoman kirjoittama ”Tupla-
vahinko”. Ensi-ilta on Herkon-
mäen katetussa kesäteatterissa 
torstaina 7.7., jonka jälkeen on 
15 esitystä aina 6.8. saakka. 

Kaikki alkoi aikanaan sii-
tä, kun Hurmalaisen aikamies-
poika Veijo päätti hankkia it-
selleen emännän äitinsä Viron 
matkan aikana. Akkaralli johti 
hyvään lopputulokseen, Veijo 
sai akan ja hyvän saikin. Myö-
hemmin paras kaveri Pekka-
kin pääsi naimisiin naapurin 
lesken kanssa.

Monenlaista kaplakkaa on 
naapurusten pihapiirissä koet-
tu Akkarallin jälkeen, mutta 

Tuplavahinko Taivalkosken teatterin 
kesänäytäntönä

aina niistä on kunnialla selvit-
ty - tähän saakka! Molempien 
pariskuntien avioliitotkin ovat 
urautuneet niin onnellisiksi, 
ettei niitä vaimojen määritel-
män mukaan enää edes huo-
maa... 

Totuus on, että suurista pu-
heista huolimatta kaverusten 
kokemukset vastakkaisesta 
sukupuolesta olivat vähäi-
set ennen avioliittoa. Mutta 
kuinka vähäiset? Kaukaa Ro-
vaniemeltä saapuu molemmil-
le erikseen outo kirje eräältä 
Inkeriltä. Pojat eivät tunnusta 
koskaan edes käyneensä Ou-
lua korkeammalla, mutta sa-
maan syssyyn saapuu pihaan 
tyttöystävineen sopivan ikäi-

nen Lapin mies, joka on et-
simässä isää itselleen. Onko 
kaveruksilla sittenkin joku yh-
teinen muistihäiriö, vai yrittää-
kö joku jälleen hyötyä Hurma-
laisen ja Lakeanlammin talojen 
metsistä ja hiekkarannoista?

Ulpun Muoniossa asuva 
pikkusisko, josta hän ei ole tul-
lut Pekalle kertoneeksi, tulee 
samaan hötäkkään vierailulle, 
ja niinpä alkavat Lakeanlam-
min ja Hurmalaisen tutussa pi-
hapiirissä mellastaa mennei-
syyden haamut. Yksi ja toinen 
juttu vaativat selitystä, ja niitä-
hän löytyy, oikeita ja vääriä.

Tuplavahinko vai ei, riip-
puu näkökulmasta näytelmän 
lopussa! PP

Pekka yrittää paeta pyörällä vaimoaan Tuuliaa. 
Siinä tutkitaan mikä ja mistä kirje on tullut Ulpu, Aune, 
Tuulia ja taustalla Sisko-Inari.

Veijo ja Mirkku, joka yrit-
tää hurmata Veijoa. 

luja.
Näytelmässä on 

mukana kuusi naista, 
viisi miestä sekä tek-
niikan hoitaja. Ohja-
uksesta vastaa Elsa 
Ruokangas. 

-Tervetuloa Pölk-
ky-teatterille, ohjaaja 
toivottaa.
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Kattopaketit
suoraan tehtaalta

• Konesaumarivit
• Lukkosaumarivit
• Tiilikuvioprofiili
• Katto ja 
 seinäprofiilit

• Sadevesi-
 järjestelmät
• Listat
• Kattoturvat
• Tarvikkeet

Gneissikuja 10, 90620 OULU
Puh. 040 556 9063, 040 686 9893 

www.janla.fi

Teräspalvelukeskus

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

MARKKINAVIIKON TARJOUKSET

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

LB 146
PUDAS-KONEEN  PERINTEINEN 

MARKKINA-
HUUTOKAUPPA

MYYDÄÄN UUTTA JA KÄYTETTYÄ TAVARAA
esim.

polkupyöriä,  ruohonleikkureita, 
moottorisahoja,  metsurin varusteita 

etuleikkuri, jyrsin, ylläripusseja ym. ym.

Huutokauppaa johtaa
meklari Alpo Turpeinen.

Tervetuloa!

STIGA  SCM 440 FS
●	Leikkuuleveys	40	cm
●	9-portainen	leikkuukorkeuden	säätö
●	Leikkuukorkeus	25	–	76	mm

199€
TREVI  MB748W
MONORADIO
●	hyvä	kuuluvuus!

39€
KEVYTSAAPPAAT
●	kotimaiset
●	kevyet
●	kestävät

65€

129€

pe 8.7. klo 13.00
tutulla paikalla

(varastolla postin takana)

STIGA DINO B
●	Briggs	&	Stratton
   moottori
●	teräsrunko
●	sivulleheittävä
●	leikkuuleveys
			45	cm
●	kuulalaakeroidut
			pyörät

OBH NORDICA
6959
VOHVELI-
RAUTA

29€
OBH NORDICA 6659
TEHOSEKOITIN
●	Lasikannu
●	Irroitettavat	terät
●	murskaa	myös	jäät

29€
SODASTREAM
HIILIHAPOTUS-
PULLOT
3 x 1 litra

15€

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17, 

kesälauantaisin
9-13


