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

Samin pienkone

info@saminpienkone.com
Ratamotie 14, 90580 Oulu. P. 040 183 5100

Ruohonleikkurit ja raivaussahat
mopot yms. pienkoneet.
Varaosat ja renkaat kaikkiin koneisiin, 
joita huollamme.
Kaasuttimien ultraäänipesu.
Koneiden vastaanotto myös Pudasjärvellä.
Myös kuljetuspalvelu.

www.saminpienkone.com

Huollamme melkein
kaiken mikä pärisee

PUUTARHAN TYHJENNYSMYYNTI!

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!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Monivuotiset
KUKAT 
-50 %

Koristepensaat
OSTA 5 MAKSA 4

KESÄKUKKA-AMPPELIT
ISOT  20,- PIENET 10,- 

 
KESÄKUKKA-ALE JATKUU!

Kekkilän puutarhamulta 50 l    
15,90  / 5 kpl

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

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

08 821 444

0100 86 500

"
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OP Pudasjärven omistaja-asiakkaiden ja 1.1.-30.6.2016 omistaja-
asiakkaiksi liittyneiden kesken arvotut OP-Jopot luovutettiin uusille 
omistajille Markus Räisäselle (Eero-isä noutamassa) ja Raimo 
Varangalle. Onnittelut voittajille! 

Pudasjärven KOTISEUTUPÄIVÄT 16.-24.7.2016

Tiedustelut:
Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut, 040 5856229 tai kotiseutumuseo 040 5856224

La 16.7      LASTEN LEIVONTAPÄIVÄ Kotiseutumuseolla
klo 12-14      • Leivotaan perinteistä ruisleipää lasten kanssa. 
             Oman essun voi ottaa mukaan.
  
Su 17.7      RYTIVAARAN PERINNEPÄIVÄ Syötteen kansallispuistossa
klo 12-15         • Paikka Rytivaaran kruununmetsätorppa
                       Järjestää  Syötteen luontokeskus ja Sarakylän kyläseura
  
Ma 18.7      MELANKOLISTA ILOFOLKKIA – Marko Väyrynen, kirjastossa
klo 17         • ”Lauluja kotiseudusta” -  Järjestää Pudasjärven kirjasto
  
Ma 18.7      ELOKUVAT Kulttuurikeskus Pohjantähdessä
klo 17        ICE AGE 5  -k7/4-  Lippu 6€
klo 19klo 19       INDEPENDENCE DAY 2  -K12/9-  Lippu 10€
             • Yhteistyössä Movie Company Alatalon  ja SVS:n Pudasjärven osaston kanssa
  
Ti 19.7     KASVIRETKI koitseutumuseon pihapiirissä
klo 17         • Oppaana Riitta Nykänen – yhteistyössä Syötteen luontokeskuksen ja 
             Metsähallituksen  kanssa - jatkoa edellisvuosien kasviretkelle
  
Ke 20.7Ke 20.7      TYÖNÄYTÖKSIÄ ja TYÖPAJOJA Kotiseutumuseolla 
 klo 17-19     JA LUONTOLEIKKIPAJASSA MUISTELLAAN 
          MITEN AIKOINAAN ON LEIKITTY, Riitta Nykänen 
             • yhteistyössä Taipaleenharjun kyläseuran, sekä Syötteen luontokeskuksen kanssa  
  
To 21.7       LAULAMME YHDESSÄ, Pudasjärven torilla 
klo 11-12         • laulattamassa  Suopunki yhtye
    
To 21.7       SATUMAA - HARMONIKKAKONSERTTI – kansalaisopistolla
klo 19        Veikko Ahvenainen ja Carina Norlund
           sekä PUDASJÄRVEN HARMONIKKAKERHO, johtaa Teuvo Kalliola 
              • Liput aikuiset 15€, lapset 8€

 Pe  22.7           AVOIMET OVET Kotiseutumuseolla 
 klo 10-17              • vapaa pääsy koko päivän
               • yleisöopastus klo 13 

  La 23.7      LASTEN MUSEOPÄIVÄ, kotiseutumuseo
  klo 12-14     Musisoimassa kansanmusiikkiryhmä RÄTYVÄKKÄRÄ 
             klo 12.30 ja 13.30
                         • mukavaa puuhastelua lapsille ja lapsenmielisille
              • mm. pihaleikkejä, käsityöpajoja ja museotontun kierros
              • myös aikuiset tervetulleita

La 23.7      Kesäillan KONSERTTI Pudasjärven kirkossa
klo 18        Kansanmusiikkiyhtye RÄTYVÄKKÄRÄ - ohjelma 10€

        klo 10       JUMALANPALVELUS Kirkossa
               • saarnaa pastori Valtteri Laitila
               • avustaa diakoni Helena Koivukangas 
              • kanttori Keijo Piirainen
  
        jonka        KUNNIAKÄYNTI NÄLKÄÄNKUOLLEITTEN KIVELLE
      jälkeen 
 
       klo 11.15     NISUKAHVIT museon pihapiirissä (sateella kappelissa)

   klo 12.15    KOTISEUTUJUHLA museon pihapiirissä 
                     (sateella kirkossa)
             • Juhlapuhe - Paavo Pikkuaho, kunnallisneuvos
             • Kaupungin tervehdys 
                          • Nuoren ajatuksia kotiseudusta – Olga Oinas-Panuma,
              nuorten valtuuston puheenjohtaja
             • Musiikkiohjelmaa 
                 – kansanmusiikkiryhmä Rätyväkkärä

             Lämpimästi tervetuloa!

   Su 24.7  KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
   Yhteistyössä Pudasjärven seurakunnan kanssa

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 20.7. , ke 27.7., ke 3.8.

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 €
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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
Pirjo Heikkuri
040 195 1732
toimitus@vkkmedia.fi

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

Toimittaja ja ilmoitukset
Jenny Kärki
040 910 0852 
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ensi sunnuntain Psalmissa 92 puhutaan 
kahdenlaisista ihmisistä: On jumalattomia, 
jotka rehottavat niin kuin ruoho; väärin-
tekijöitä, jotka kukoistavat - mutta jotka 
kuitenkin tuhoutuvat ja katoavat ikiajoik-
si. Ja on hurskaita, jotka on istutettu Her-
ran temppeliin ja kukoistavat kuin palmu-
puu - he ovat voimissaan vielä vanhoinakin 
ja kertovat Herran oikeamielisyydestä.

Joku onkin todennut, että jumalaton on 
aina paennut Jumalaa eikä halua tulla va-
loon, ettei hänen pahoja tekoja nuhdeltaisi 
ja ettei hän tulisi tuomituksi. Jumalaton ih-
minen on valmis tekemään toiselle pahaa 
saadakseen hyötyä itselleen, eikä hän vä-
litä lähimmäisistään. Tällainen henkilö va-
lehtelee, harjoittaa henkistä ja fyysistä va-
kivaltaa, koska siitä on hyötyä vain hänelle 
itselleen.

Lopulta jokaisen on kuitenkin tultava 
esiin piilostaan ja tunnustettava syntinsä 

Jumalalle, kerrottava kaikille, että syytök-
set häntä vastaan ovat totta ja hän on syyl-
linen. Toisten synnit ovat ilmeiset ja tuomi-
taan tässä ajassa ja toisten taas seuraavat 
perässä ja ne paljastetaan vasta viimeisellä 
tuomiolla. Ellei pahoja tekoja saa anteeksi 
tämän elämän aikana, ei niitä saa anteek-
si koskaan. 

Me kaikki kristityt joudumme elämäs-
sämme kamppailemaan erottaaksemme 
totuuden valheesta ja oikean väärästä.  
Mutta miten erotamme totuuden valhees-
ta? Matteuksen Evankeliumin seitsemän-
nessä luvussa Jeesus antaa kaksi kriteeriä, 
joilla voimme tunnistaa oikean julistajan ja 
erottaa oikean julistuksen väärästä, sekä 
tunnistaa, että onko joku ihminen Jeesuk-
sen oma vai ei. Ensimmäinen kriteeri on 
hedelmät: ”Hedelmistä te siis tunnette 
heidät.” Toinen kriteeri on, että toimiiko 
ihminen Jumalan tahdon mukaan: ”Ei jo-

kainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, 
pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee 
se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon”.

Raamatun mukaan ainoa keino, jolla me 
tuotamme hedelmää, on se, että elämme 
Jumalan tahdon mukaan, Jumalan yhtey-
dessä. Raamattu korostaa meille Jumalan 
tahdosta: ”Minun Isäni tahtoo, että jokai-
sella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, 
on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä 
herätän hänet” ((Joh.6:40). Niin - Tahdot-
han sinäkin olla väleissä Jumalan kanssa ja 
olla matkalla taivaaseen. 

Helena Koivukangas
diakoni

Oikea vai väärä

Ensiviikonloppuna Pudasjärvellä kokoontuu vanhojen tut-
tujen poppoo – kun vuonna 1966 Kurenalan koulussa aloit-
taneen 1A-luokan porukka kokoontuu jälleen yhteen. Noin 
23 on tulossa eli lähes kaikki, jotka on löydetty. Opettajam-
me oli Hilkka Peippo.

- Ajatus luokkakokouksesta syntyi Sammelvuo-salin 
avajaisissa, kun muutama kesämökkiläinen kohtasi mui-
ta kansakoulukavereitaan, ja yhdessä todettiin, että kaikil-
la olisi halua tavata koko porukka. Kari Kuosmanen ehdot-
ti ajankohdaksi kesää 2016, koska se on uuden hirsikoulun 
avajaisvuosi ja meidän koulutaipaleemme alun 50-vuotis-
juhlavuosi, kertovat Anja Viranko ja Mirja Kuismanen.

Tilaisuudessa muistellaan Mitä opettajista, luokkalaisis-

Entiset koululaiset kokoontuvat

Kurenalan koulun 1A-luokka vuodelta 1966 kokoontuu ensiviikonloppuna.

ta ja kommelluksista jäi mieleen? Kaikki 50 vuotta sitten ta-
pahtunut on kuin jostain toisesta elämästä kauan, kauan 
sitten. Lisäksi keskustellaan minne koulutie jatkui kullakin 
ja millaiset eväät Kurenalan kansakoulu antoi.

Ohjelmassa on kouluperinteeseen kuulunut aamuharta-
us, voimistelutunti, nykyiseen kouluun tutustumista sekä 
uuteen hirsikampukseen tutustumista. Rehtorikin on lu-
vannut puhutella entisiä koululaisia, mutta nuhtelun si-
jasta hän esittelee koulun nykyistä toimintaa. Anssi Kujala 
toimi Kurenalan koulun rehtorina 1989 – 2003. Lisäksi Ne-
vakivi kuljettaa entisiä koululaisia Pudasjärven maisemis-
sa sekä yhteiseen illanviettoon.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 17.7. klo 10, Juha Kukkurainen, Valt-
teri Laitila, Keijo Piirainen. Taksi seurakuntakodilta kirk-
koon lähtee klo 9.30, edestakaisen  matkan hinta on 5e. 

Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe klo 11-17.

Nuotioillat: Marikaisjärven toimitalolla ti 19.7.klo 17, 
Pintamolla Männikön rannassa ke 20.7. klo 18, Livon 
koululla to 21.7. klo 18. Nuotioillan voi varata omalle ky-
läkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08-8823100.

Seurakunta markkinoilla, kyselyyn vastanneiden 
kesken arvotut lahjakortit voittivat:  Anne Herukka, 
Taina Ojala ja Kalle Vesteri.

Rauhanyhdistykset: Seurat  Hirvaskosken ry:llä su 
17.7. klo 18 (Jukka Jaakkola).  Kesäseurat Livon koulul-
la su 17.7. klo 12 ja Kipinässä  Lauri Pähtilällä su 17.7. 
klo 15. Seurat kirkossa su 17.7. klo 16 (Jouni Lohi, Jari 
Hintsala).

Kastettu: Kasperi Oliver Ekdahl, Riku Elmeri Väyrynen, 
Onni Emil Alexander Jauhiainen

Avioliittoon vihitty: Mikael Matias Palosaari ja Kata-
riina Lukkari

Haudattu: Arttu Olavi Vuorma 87 v, Martti Särkelä 85 
v, Matti Sarajärvi 77v, Veli Hemmilä 76 v, Raija Valpu-
ri Kummala 71 v

Oikaisu:
17.6. julkaistiin kastettuja Jauhiainen Jonni Emil Alexan-
der.
Pitää olla:
Jauhiainen Onni Emil Alexander.

Kalle Liikanen

Lämmin kiitos
teille kaikille, jotka muistitte minua 90-vuotis-
päivänäni. Ystävät - teitte päivästäni juhlan.

Rakkaamme siunataan Pudasjärven siunauskappelissa 
22.7.2016 klo 12. Muistotilaisuus seurakuntakodissa 
läheisten läsnäollessa.

Rakkaamme

Unto Aleksanteri
HONKANEN
s. 6.10.1938 Pudasjärvi
k. 25.6.2016 Pudasjärvi.

Syvästi kaivaten
Sari perheineen
Ritva ja Antti perheineen
Jari perheineen
Seija sisar
Lasten lapset
Muut sukulaiset ja ystävät

Järven rantoja laineet huuhtelee,
ei saavu soutaja venheelleen,
ei lähde järvelle verkoilleen.
Tuli sulle nyt vuoro lähteä pois
kun kesä kaunein ollut ois.
Hiljaa kuiskaan sulle,
sua koskaan unhoita emme.
Rakas isä, meillä on niin kova 
ikävä sinua.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Niin loppui Poikamies-Veijon Akkaralli
Vanhaemäntä Bertta Hur-
malaisen (Kaarina Nevanpe-
rä) lähdettyä veteraanimat-
kalle Viroon, aikamiespoika 
Veijo Hurmalaisen (Pentti 
Kuopusjärvi) tuvassa alkoi 
käydä kuhina. Emäntää ha-
lajava mies otti yhteyttä to-
sitarkoituksella Oulunkaa-
ren kontaktipalveluun, josta 
tyrkylle saapuikin useam-
pi ehdokas taksikuski Hilk-
ka Mertasen (Kati Siliämaa) 
kyyditsemänä. Hurmalaisen 
tuvan ovi kävi tiheään, kun 
paikkaansa hakivat naik-
konen Cunilla Kuikansalo-
Hyppölänniemi (Niina Par-
viainen), maatalouslomittaja 
Tuulia Kekäläinen (Tuulian-
na Tuohimaa) sekä kontak-
tipalvelun tukityöllistetty 
Suvi Kesänen (Helmilotta 
Tuohimaa). Oma lusikkansa 
rössypotussa oli myös naa-
purin leskirouva Toistuvan 
Ulpulla (Pirjo Lauronen) 
sekä Virosta Bertan perään 
lähteneellä Vello Kuusmäel-
lä (Anna-Reeta Pakarinen).

Vauhdikkaiden kään-
teiden ja sekaannusten jäl-
keen Hurmalaisella vietet-
tiin kaksoiskihlajaisia, kun 

Veijo ja Tuulia sekä Bertta ja 
Vello saivat toisensa.

Pudasjärven Näyttämön 
tämän kesän komedia oli 
Heikki Luoman Akkaral-
li, ohjaajana Alpo Puhakka. 
Akkaralli starttasi ja pääsi 
maaliin poikkeuksellisen sa-
teisesta kesästä johtuen kuu-
si kertaa ulkona ja kahdes-
ti Koskenhovin sisätiloissa. 
Suunnittelematta sisälle siir-
retty esitys sai yleisön kan-
natuksen. Pikaisesti lavas-
tettua Hurmalaisen tupaa 
kiiteltiin intiimiksi esitys-
tilaksi. Yleisöltä saatu pa-
laute vahvisti Näyttämön 
väen suunnitelmia Kosken-
hovilla esitettävästä syys-
näytelmästä. Sateinen kesä 
sai miettimään myös entistä 
enemmän katetun katsomon 
mahdollisuutta.

Erityiskiitos kaikille, jot-
ka omalta osaltaan mahdol-
listivat Akkarallin toteutuk-
sen ja nöyrimmät kiitokset 
mahtavalle yleisölle, joka 
rohkeni saapua seuraamaan 
rallia sateesta huolimatta.

Pudasjärven
Näyttämön väki

Hirsikoulukampus on ollut 
pitkin rakentumistaan kiin-
nostava vierailukohde jo tu-
hansille kävijöille. Myös 
Maa- ja metsätaloustuotta-
jien MTK:n tuottajaliittojen 
puheenjohtajat ja keskuslii-
ton puheenjohtajat kävivät 
keskiviikkona 13.7. ihastele-
massa pudasjärveläisten ai-
kaansaannosta.

MTK Pohjois-Suomen 
puheenjohtaja Jari Ahlholm 
kertoo, että vierailijoiden 
mielestä hirsikampus oli vai-
kuttava kokonaisuus. Tuot-
tajaliitot ovat tekemisissä 
puun alkutuotannon kans-
sa, joten puun käytön lisää-
miseen liittyvä projekti kiin-
nosti vierailijoita suuresti.

- Ihailimme porukalla 
pudasjärveläistä rohkeut-
ta! Kampusprojekti kertoo 
yhtenäisyydestä kaupun-
gin päätöksenteossa ja on 
selvää, että tällaisen projek-
tin hyväksymällä on ajateltu 
ainoastaan alueen parasta. 
Kerrannaisvaikutukset kun-
nan talouteen ovat kiitettä-
vät ja samalla saadaan myös 
terveelliset tilat koululaisille, 
Ahlholm kiittelee.

- Puurakentamiselle löy-

Vaikuttuneita vierailijoita
hirsikampuksella

Hirsikouluun tutustumassa MTK tuottajaliittojen puheenjohtajia ja valtuuskunnan varapu-
heenjohtajat sekä MTK Keskusliiton johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

tyy myös kritiikkinsä, mut-
ta Pudasjärvellä on osoitet-
tu, että nämä asiat pystytään 
ratkaisemaan. Se on asen-
teesta kiinni. Kehitystyön 
ansiosta hirsikampuksesta 
on tehty jopa paloturvalli-
sempi kuin rautarunkoises-
ta rakennuksesta.

Ahlholmin mukaan muu-
tamalla mukana olleella 

puheenjohtajalla on myös 
omissa kunnissaan käynnis-
sä vastaavanlaiset projektit, 
joten Pudasjärvellä oli hyvä 
käydä katsomassa millai-
seen lopputulokseen täällä 
on päästy.

Tuottajaliittojen puheen-
johtajat vierailevat vuosit-
tain aina jonkun tuottajalii-
ton alueella ja tällä kertaa 

vuorossa oli Pohjois-Pohjan-
maa. Tuottajaliittoja on koko 
maassa yhteensä 14 kappa-
letta ja lähes jokaisen liiton 
johtokunnan puheenjohtajat 
saapuivat vierailulle. Mui-
ta vierailukohteita matkal-
la ovat Niemitalon Juustola, 
Suomen Siemenperunakes-
kus Tyrnävällä ja Demeca 
Oy Haapavedellä. JK

• 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

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

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

KESÄALE alkoi! mm.
- Suuri valikoima 

helmiä
OTA 3, MAKSA 2

---------------
- Uima-altaita, -leluja, 

pelejä
 ym. tuotteita

-10%, -20%, -40%
    jopa -60% Alennuksella!

  Tule tekemään löytöjä,
 parhaat viedään päältä!

Lukijan kynästä

Kohtelias mies
Elettiin kuusikymmentäluvun loppupuolta. Olin Pudasjär-
ven työnvälitystoimistossa odottamassa vuoroani virkailijan 
puheille. Meitä työttömiä oli paikalla noin viisitoista henki-
löä. Sisälle tulee iso ja hyvin pukeutunut mies.

Hän ottaa kohteliaasti lakin päästä ja esittäytyy tähän ta-
paan: - Hyvää päivää kaikille minä olen Matti Kuha Pudas-
järven Hetejärven kylästä ja nimi pätee kaikissa kandinaavi-
an maissa.

Tuo oli harvinaisen kohtelias tervehdys.

Nimim.
Paikalla ollut silloinen työtön
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Nuoriso esillä
Pudasjärven kaupungin tel-
tassa kävi kuhina tasatun-
nein kun kävijöille jaettiin 
ilmaisia ämpäreitä. Lisäksi 
esillä oli matkailuasiaa Syöt-
teeltä ja informaatiota Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
omahoitopalvelusta. Myös 
nuoria oli esittelemässä ke-
hittämään Kokkaa mulle lä-
hiruokaa -toimintamallia. 
Aiheesta kertoivat Elina Jaa-
kola ja Annika Paavola, jot-
ka ovat puolet mallia kehit-
täneestä porukasta.

- Saimme Pohjois-Pohjan-
maan liitolta palkinnonPoh-
jois-Pohjanmaan hyvinvoin-
titeko 2016. Ryhmä koostuu 
15-17 -vuotiaiden pudasjär-
veläisistä nuorista. Kyse on 
paikkakunnan vahvuuk-
siin perustuvasta toiminta-
mallista, joka painottuu itse 
luonnosta kerättyjen raaka-
aineiden ja paikkakunnalta 
saatavien elintarvikkeiden 
käsittelyyn ja ruoaksi jalos-
tamiseen, nuoret kertovat. 

Lapsille oli markkinoilla 
monenlaista touhua pomp-
pulinnoista narunvetoon 
sekä peikkotanssiesityksiin. 

Markkinamyyjiä
Markkinamyyjiä olisi tullut 
enemmän kuin torille mah-
tui, joten perjantaina mark-
kina-aluetta laajennettiin 
kirjakaupan edustalle. Kir-
jakaupan edustalla pistet-
tään piti muun muassa pai-

kallinen taiteilija Erkki Ojala 
puuveistoksineen.

Torilla kauimmas näky-
vimpiä tuotteita myi Leena 
Kokko, joka on yksi pitkä-
aikaisimmista Pudasjärven 
markkinoiden myyjistä. Hä-
nen käsipuolessaan komei-
lee kimppu monen värisiä, 
muotoisia ja kokoisia ilma-
palloja.

- Täällä näkee paljon mu-
kavaa porukkaa ja erityisesti 
lapsuuden ystäviä, jotka ei-
vät enää asu täällä. Pudas-
järven markkinoiden lisäk-
si vuoteen kuuluu kolme 
lapin kiertuetta ja kierräm-
me myymässä ilmapallo-
ja eri tapahtumissa, kertoo 
Kokkokylästä kotoisin ole-
va Leena.

Myyjiä tuli jälleen läheltä 
ja kaukaa. Mirja Lappi Piek-
sämäeltä on ollut mukana jo 
niin monta kertaa, ettei las-
kuissa pysy mukana. Hän 
oli paistamassa muurinpoh-
jalettuja, minkä ansiosta hä-
nen telttansa onkin yksi suo-
situimmista markkinoiden 
kahvittelupaikoista.

Puheissa hirsi ja 
elinvoimaisuus
Markkinoilla kuultiin usei-
ta puheita, joissa vilahteli 
myös samoja teemoja, kuten 
kehuttiin komeaa hirsikam-
pushanketta sekä pohdittiin 
vaikuttaako Brexit yrittäjyy-
teen Pudasjärvellä.

Suomen Yrittäjien vara-

toimitusjohtaja Anssi Kujala 
kertoi lisäksi hallituksen jul-
kistamista lakiluonnoksista 
sote- ja maakuntauudistuk-
sesta, sekä kunnan tulevas-
ta roolista.

- Jokaisessa kunnassa esi-
merkiksi voidaan huoleh-
tia jo peruskoulusta lähtien, 
että suhtautuminen yrittä-
jyyteen on myönteistä. Pie-
netkin nuoruusvuosien ko-
kemukset yrittäjyydestä 
näyttävät rohkaisevan yrit-
täjäuralle. Jokaisessa kun-
nassa – myös Pudasjärvel-
lä – kannattaa katsoa myös 
Suomen Yrittäjien elinkei-
nopoliittisen mittaristoky-
selyn tulokset ja ryhtyä toi-
miin. Tiedän, että täällä on 
ryhdyttykin – käynnissä on 
oma kysely, jossa selvitetään 
laajemmin yrittäjien näke-
myksiä. Hienoa, että täällä 
kaupunki on aktiivinen te-
kemään yhteistyötä ja ottaa 
selvää paikallisten yrittäjien 
tarpeista.

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen toi kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Timo Vähäkuopus. Hän 
kiitteli kaupungin päätök-
senteon kehitystä avoimem-
paan suuntaan: nykyisin 
kaikki valtuustokokoukset 
voi nähdä videotallenteina 
Youtubesta. Hän myös tote-
si tehdyn talouden tasapai-
notusohjelman purreen hy-
vin, sillä kaupungin talous 
on 2,5 miljoonaa euroa yli-
jäämäinen. Hän myös roh-

Säät suosivat Pudasjärven markkinoilla 8.-9.7., vaikka etukäteen 
povattiin sadetta ja salamoita. Tapahtuma järjestettiin 35. ker-
ran ja kävijöitä riitti aiempien vuosien malliin. Markkinoista 
vastanneen Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja Marko Rautio 
kiitteli vuolaasti talkoilijoita:

- Erityiskiitoksen ansaitsee sihteerimme Jaana joka teki todel-
la suuren työn markkinoiden eteen. Markkinamyyjät kiittelivät 
hänen toimintaansa ja taisi suurin osa jo ilmoittautua ensi vuo-
den markkinoillekin. Tästä on mukava jatkaa taas eteenpäin.

Kiihkeä kuhina kävi hirsisen kesäkeittiön edessä, joka oli markkina-arpajaisten pääpal-
kinto.

Elina Jaakola ja Annika Paavola kertoivat Kokkaa mulle lä-
hiruokaa -toimintamallista.

Leena Kokko ilmapalloineen on tuttu näky Pudasjärven 
markkinoilla.

Jaloisteita luonnon yrteistä myi Anni-Inkeri Törmänen. Asi-
akkaana on markkinoille Helsingistä tullut Inkeri Suoperä, 
joka on lähtöisin Pudasjärveltä ja nyt lomailemassa siskon-
sa luona.

Pudasjärven markkinat jatkuu sivulla 6

Tohinaa Pudasjärven markkinoilla
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 15.-17.7. ALKUVIIKKO MA 18.7.

Tiistaina 19.7.

199
Timco 
KOMPRESSORI 
24 l 2hp  
tuotto 206 l/min 99,-

SPRAYMAALIT
perusvärit 399

KOTTIKÄRRYN
UMPIRENGAS 
4x6 1990

Sievi
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

Ötökkä
OVIVERHO 3495

Tekstiiliosastolta

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI

189,-

Rautaosastolta

100

299

699
kg

pkt
Kulta Katriina 
KAHVI
500 g

Arla TOLKUTON,
HILLITÖN 1 kg
LOPUTON 1,1 kg 399

pkt

pkt229
Valio VOI
normaali suol.
500 g

Eldorado
PYTTIPANNU
pakaste 500 g

pss

100
plo

099

SIPULINIPPU

595
kg

Hyvä
NAUDAN
JAUHELIHA179

pss

Atrilli
GRILLIMAKKARA
 400 g

395
pkt

pss

Kolmen (3) polttimen kaasugrilli sivukeitti-
mellä. Kestävät rosteriputkipolttimet, joista 
kahden polttimen päällä on lämmönjako-
pellit, jotka suojaavat polttimia, tasaavat 
lämpöä sekä estävät liekkien leimahtelua.

Carman 
AUTOSHAMPOO 
1 litra

12 V 
KYLMÄLAUKUT
esim. Airam 
G282Eco 28 litraa  99,-

Vaasan ISOÄIDIN 
TIIKERI-
KRANSSI
400 g 339

kpl

Perjantaina 15.7.

699
kg

kg

100
pktFLORA

400 g

100
pkt

995
kg

269
pss

kg

595

169

Talousosastolta

kg

Maanantaina 18.7.

Olvi LIMSAT
0,95 l

Atria
BROILERIN
OHUTLEIKKEET
250-350 g

299
pkt

Atria
GRILLI-
SALAATIT
200 g

199
ras

Ingman
CREAMY
JÄÄTELÖT
0,85 l

399
pkt

Vaasan
MAALAIS-
VIIPALEET
500-520 g

149

Arla
JOGURTIT
1 kg

Talon omalla mausteella
MAUSTETTU
GRILLIKYLKI

Pulla Pirtin
RIESKA
3 kpl/450 g

Lauantaina 16.7.

499
kgSIKA-NAUTA

JAUHELIHA
2 kg/tal

Pouttu
KINKKUMAKKARA
800 g

995
kgLuuton

KEITTOLIHA

Pouttu PALVI-
KINKKU,
KEITTOKINKKU
150 g

199
Vaasan
ISOÄIDINPITKO
360 g

ATRIA KAISER-
VURSTI
palana

Naisten
COLLEGEHOUSU
musta ja luumu

1290

1450

VAATTEITA JA
JALKINEITA
ALE HINTAAN!

Dove
SUIHKUSAIPPUAT
TAI ROLL ON
DEODORANTIT
(10,00-50,00 l)
50-250 ml 250
Salvequick
TEXTIL KANGAS-
LAASTARI
20 kpl tai 75 cm 199
Salvequick
AQYARESIST
MUOVILAASTARIT
20 kpl tai 75 cm

6 kpl

Porsaan ULKOFILE
palana

199
pkt

Atria
WILHELM 400 g
TAI GRILLI-
PIHVI 300 g

199Salvequick
RAKKOLAASTARI
medium
(0,83 kpl)

Orthex SANKO
värikäs, 5 L 195
SANKO
10 L 135

295

499

Orthex PAKASTUS-
RASIAT299
Orthex SÄILÖNTÄ-
SANKOT alk. 249
Pikpak PAKASTE-
PUSSIT 1,2,3 ja 5L 115

PAKASTUSRASIA
SETTI
3-os

KASSLER-
LEIKE

099

VESIMELONI
Espanja

Ingman
ISO
TUUTTI

100
kpl

159
KIRSIKKA-
TOMAATTI
250 g

pss

KOULU-

REPUT

SAAPUNEET!

prk

Suosittu
NAISTEN
FARKKU LEGGINGS



6 7nro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.7.2016 15.7.2016nro 28

kaisee Pudasjärven yrittäjiä 
ottamaan yhteyttä kaupun-
kiin jos yrityksensä toimin-
nassa on kehitettävää, jossa 
kaupunki voisi olla apuna, 
sillä käytössä on toimia, joil-
la paikallista yrittäjyyttä ha-
luaan tukea.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien puheenjohtaja Lau-
ri Mikkonen totesi, että Pu-
dasjärvelle on aina mukava 
tulla, sillä täällä yrittäjäyh-
distyksen aktiivisuus näkyy 
hyvin. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien Maakunnallinen 
Yrittäjäpalkinto 2015 meni-
kin juuri paikalliselle Profi-
nille kansainvälisen ja kas-
vavan toimintansa ansiosta.

- Yrittäjät ikääntyvät ja 
uusille yrittäjille on tilaa. 
Nuorison yrittäjähenges-
sä on viime vuosina näky-
nyt kehitystä, sillä kyselyi-
den mukaan noin viidennes 
nuorista harkitsee joskus 
elättävänsä itsensä yrittäji-
nä, Mikkonen totesi.

Markkinoiden juontaja Pentti Kaukonen rupattelemassa LC Pudasjärven teltalla Esko Vii-
talan ja Seppo Kukan kanssa.

Terveisiä 
eduskunnasta
Pudasjärven markkinoille 
terveiset eduskunnasta toi 
keskustapuolueen kansan-
edustaja Ulla Parviainen, 
joka puhui puusta, Kollajas-
ta ja kuntavaaleista.

- Päätöksenne raken-
taa paikallisesta puusta on 
myönteisen kuntajulkiku-
van rakentamista mitä par-
haimmillaan. Puuraken-
nuksen valmistaminen on 
ilmastoteko, siksi puura-
kentamisen tulisi olla vah-
vasti osa ilmastopolitiikkaa. 
Puutuotteilla on rakennus-
materiaaleissa pienin hiilija-
lanjälki, Parviainen kehuu.

- Pudasjärven kaupun-
gille ja voimayhtiölle, mut-
ta ennen kaikkea työtä et-
siville alueen yrittäjille ja 
heidän työntekijöilleen tär-
keä Kollaja -hanke on nyt 
hallituksen vastuuhenkilöi-
den käsissä. Kannustan Si-

pilää, Orpoa ja Soinia tutus-
tumaan tarkkaan hankkeen 
selvityksiin ja tutkimuk-
siin. Mielestäni Kollajan ra-
kentamispäätös sopii hyvin 
ministeri Lindströmin työl-
lisyyspakettiin. Lainsää-
dännöllinen ratkaisu kyl-
lä löytyy. Tämä alueellisesti 
tärkeä työllistävä hanke ei 
vaatisi valtion rahaa. Päin-
vastoin rahavirta liikkuisi 
valtion suuntaan, Parviai-
nen uskoo.

Lisäksi hän kannusti pu-
dasjärvisiä olemaan kiin-
nostuneita paikallisesta 
päätöksenteosta, sillä jokai-
sen täysi-ikäisen ajatuksia 
kunnan kehittämiseen tarvi-
taan. Samalla hän kannusti 
ottamaan rohkeasti yhteyttä 
paikallisiin puolueaktiivei-
hin ja asettumaan ehdolle 
tulevissa huhtikuun kunta-
vaaleissa.

Pudasjärven markkinat jatkoa sivulta 4

Perinteisessä Pudaskoneen huutokaupassa omistajaa vaihtoi reilu vali-

koima erilaisia pärisyttimiä.

Tänä vuonna markkina-aluetta laajennettiin ensimmäistä kertaa myös 

torin ulkopuolelle. Kirjakaupan edustalla pistettään piti muun muassa 

Erkki Ojala puuveistoksineen.

Jongun kyläseuran pisteellä leivonnaisia ja arpoja myivät Ensio Jussila, Saara Jus-

sila ja Elma Moilanen.

Markkinoilla Nuorten JIPPII! -teatteriryhmä piti lasten viriketelttaa, jossa oli ongintaa, 

kasvomaalausta, aarteenetsintää ja jumppaleikkejä.

Kävijöitä oli läheltä ja kaukaa: tässä ystävykset Tuija Teivaanmäki Kurenalta sekä 

muutama minuutti sitten Pudasjärvelle saapunut Martin Půbal Tšekeistä.

Markkinamusiikista lauantaina vastasi paikallisista koostuva Suopunki-yhtye.

Itse tehtyjä korvakoruja myi 
Anna-Reeta Pakarinen, joka 
pyöritti telttaa yhdessä Pai-
nopalvelu Puurusen kans-
sa. Hänen asiakkaanaan pu-
dasjärveläissyntyinen Aino 
Asikkala.

Puhokselta kotoisin oleva 
Pentti Laurila asuu nykyi-
sin Oulussa, mutta matkal-
laan kesämökille Pudasjär-
velle oli mukava pistäytyä 
markkinoilla myymässä 
tuotteitaan.
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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                                                                              

KESÄ ALE!!

pkt

pErunAriESKA-
pALAt8 kpl/300 g

LiHApYÖrYKKÄ 
360 g

KoSKEnLASKijA
SuLAtEjuuStot 

250 g

EiLA GriLLi-
juuSto 200 g

KYLmÄSAvuSiivut
100 g

- kinkku, härkä

ruiSpALAt
 9 kpl/500 g

cLASSic
SALAAttijuuSto

200 g 

tumma tai vaalea
SÄmpYLÄ
 6 kpl/320 g

pss

poikien
HuppAri

naisten
toppi

nYt!

15,-
nYt!

norm. hinta  19,80

KAKSi KESÄtYYnYÄ 
jA KAKSi KESÄtÄKKiÄ
YHtEiSHintAAn

199,-

jonköping
LEHtipuHALLin
poLttomoottori

Sisu
KumiSAApAS

39,50
Savo
torniKiuAS
6 KW

279,-
Savo
SEinÄKiuAS
6 KW

189,-

narvi
nÄtti KiuAS

299,-
Kota
Kuru ES KiuAS

499,-

89,90

295,-

249,-

Kotikokki
ArKKupAKAStin
300 L

ALE!
ALE!

nYt! ALE!

KoDin tEKStiiLEjÄ
ALE-HintAAn!

22,-
nYt!

norm. hinta  29,95

miesten
SHortSit

NYT
-30%

tyttöjen
SHortSit

norm. hinta  9,95

tyttöjen
pitSiLEGGinSit

5,-
norm. hinta  7,90

miesten
t-pAitA

19,-
nYt!

norm. hinta  29,95
7,90

naisten
pitKÄHiHAinEn
pAitA

15,-
norm. hinta  18,50

uuSiA vAAttEitA
ALE rEKEiSSÄ
naisille, miehille

ja lapsilleALE!

25,-

95,-

jonköping
moottoriSAHA
52cc

Duro
LEHtipuHALLin
2600W

54,-
prego
SÄHKÖSAvuStin
1200w 2-KErroS

mustang
SÄHKÖSAvuStin
”kaappimalli”

upo
ArKKupAKAStin
100 L

349,-

Kotikokki
ArKKupAKAStin
200 L

495,-

pss

pkt1,00 2,49

2,49
pkt

1,00
pss

0,99

5,99
rs

FLoriDA
viLjAporSAAn
FiLEEpiHvi  1 kg

mm. verhokappoja, kaitaliinoja 
& sivuverhoja

1,99
pkt5,00

2 pkt
1,79
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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

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).

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Sähkökäyttöiset huoneilman 
lisälämmittimet: Delta, teho 
1000w, 20 €, Wapor, teho 
1000w, 20 €. Säädettävät ter-
mostaatit, siirrettävät, pyörillä. 
Vähän käytettyjä. P. 040 557 
0346.

Pyökkisiä keittiökaapin ovia. 
Siistit,kuin uudet. P. 044 017 
4523.

Uusi paksurenkainen, tavalliset 
vakiopyörät, poikien pyörä. Eri-
koinen Monark. Naisten 3-vaih-
teinen, pyörän osia, renkaita 
ym.

OSTETAAN
N. 12-15 m2 vanha hirsinen ait-
ta, p. 040 7090 546.

Vuokrataan/Ostetaan
OMAKOTITALO
max. 60 km Taivalkosken 

keskustasta.

Tarjoa myös
RANTATONTTIA TAI

MAATILAA
Puh. 040-913 7171

Tapio Hanhela

Löytynyt silmälasit suolta Pe-
täjäkankaantien varrelta 9.7. 
Viety Pudasjärven poliisilaitok-
selle.

Annetaan ilmaiseksi pinnasän-
ky patjoineen, p. 040 912 7016.

LÖYDETTYIltatapahtumat
ja huvit Pudasjärvellä

SEKALAISTA

VUOKRATAAN

Kotiseutuviikolla paikallistietoutta
ja paljon tekemistä

Pudasjärven kotiseutuviik-
ko on tänä vuonna jopa rei-
lun viikon mittainen. Moni-
puolinen tapahtumakattaus 
alkaa lauantaina 16.7. lasten 
leivontatapahtumalla, joka 
järjestettiin ensi kertaa myös 
viime vuonna. Tapahtumi-
en koostamisesta vastaava 
Birgit Tolonen kertoo, että 
viime vuonna vastaava sai 
huikean suosion.

- Vuosia sitten kun aloin 
järjestää kotiseututapahtu-
mia niin se käsitti yhden 
hienon juhlan ja jumalan-

palveluksen. Tapahtuma on 
laajentunut yli viikon mittai-
seksi sekä tarjonta monipuo-
listunut. Joku voi ehkä ihme-
tellä, miksi tapahtumat eivät 
välttämättä liity suoraan koti-
seututeemaan, mutta nähdäk-
semme kaikki paikalliset ja 
pudasjärveläisten toteuttamat 
tapahtumat tukevat paikallis-
ta elämää, elinvoimaa ja koti-
seutuhenkeämme. Kaiken ko-
tiseutuviikon tapahtuman ei 
tarvitse nojata perinteisiin ja 
paikallisleimallisiin asioihin, 

Tolonen kertoo.
Hän kiittelee myös, että 

tänä vuonna mukaan saatiin 
jälleen yhteistyökumppaneita 
eivätkä viikon tapahtumat ole 
pelkästään kaupungin kult-
tuuritoimen ja museon järjes-
tämä. Nyt mukana ovat myös 
Syötteen luontokeskus, Metsä-
hallitus, Taipaleenharjun kylä-
seura, Pudasjärven Syöpäker-
ho sekä seurakunta, joka on 
ollut yhteistyökumppani jo ai-
kaisempina vuosina.

Kotiseutuviikon aikana 
halutaan vahvistaa kotiseu-

tuhenkeä. Tätä tukee myös 
kulttuuritoimen aikaisem-
pi hankeyhteistyö, jolla luo-
daan mahdollisuuksia kou-
luille tuoda lapset ja nuoret 
tiiviimmin kosketuksiin mu-
seoiden ja kotiseututietou-
den kanssa. Birgit Tolonen 
toivoo, että myös vanhem-
mat ottaisivat lapset ja nuoret 
mukaan museoon ja huomai-
sivat että myös kotiseutu-
asioiden parissa voi nauttia 
yhteisistä hetkistä ja tekemi-
sestä.

Pintamolla
Trio Tuovilat
Pintamon kylätapahtuman 
jälkeen laitetaan perintei-
seen tyyliin jalalla koreasti 
tanssien sunnuntaina 17.7. 
Pintamon kyläseurasta 
vihjataan, että nyt on oiva 
tilaisuus tulla testaamaan 
uusitun tanssilattian liuk-
kaus. Esiintyjänä on kuu-
samolainen Trio Tuovilat, 
jonka soitto on menevää 
ja monipuolista. Musiikkia 
soitetaan yleisön ehdoilla 
ja jokainen soittajista myös 
laulaa komeasti.

Tukkijätkät 
Sarapir tillä
Lauantaina 16.7. Sarapirtil-
lä viihdyttää Tanssiorkesteri 
Tukkijätkät. Tämä Tukkijät-
kien näköinen ”pölkkypäi-
den” joukko soittaa perin-
teisempää tanssimusiikkia 
ja kappaleiden teemat vie-
vät vesien äärelle, kaihoile-
vat Lappiin tai muistelevat 
tarinoita veden äärestä. Va-
likoimasta löytyy Souvareita 
sekä kaikkea muutakin jalan 
alle käypää musiikkia. Mo-
nia hienoja ikivihreitä sävel-
miä on luvassa.

Hannu Hietaniemi
Möykkälässä
Möykkälässä lauantaina 
16.7. Sikajuhien yhtyeenä 
viihdyttää Hannu Hauta-
niemen tanssiorkesteri. Ou-
lulaisyhtyeen säestämään il-
taan kuuluu sekä hidasta 
että nopeampaa tanssimu-
siikkia. Yleisö on ottanut yh-
tyeen omakseen ja suosion 
kasvaessa myös esiintymis-
matkat ulottuvat entistä laa-
jemmalle alueelle: Kouvolan 
ja Äkäslompolon välille. Yh-
tye on julkaissut kaksi levyä: 
”Katse vain ja kainaloon” 
vuonna 2012 ja ”Sydän pu-
huu sulle” vuonna 2014.

Jorma Kääriäinen 
ja Jore Siltala 
Jyrkällä
Perjantaina 15.7. Jyrkkäkosken 
huvikeskuksen Heinäriehassa vä-
keä viihdyttävät Jorma Kääriäi-
nen ja Jore Siltala. Tulkitsijataituri 
Jorma Kääriäinen tunnetaan soo-
lotuotantonsa lisäksi Agents-yh-
tyeestään ja Riku Niemi Orche-
stran solistin paikalta. Jorma teki 
viime vuonna komean paluun 
keikkalavoille kymmenen vuoden 
tauon jälkeen ja nyt pudasjärvel-
läkin päästään nauttimaan tämän 
rautalankataiturin musisoinnista. 
Lisäksi esiintyy Jore Siltala, joka 
on Ässät-yhtyeestä tuttu pitkän 
linjan muusikko, joka soolokeik-
kailun lisäksi pyörittää omaa le-
vy-yhtiötään Haukiputaalla.
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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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Jumalanpalvelus
Su 17.7. klo 11  Aila Pyörälä. 
Su 24.7. klo 11  Jouni Vikström.
Tiistain Sana- ja rukousillat
kesätauolla 15.8. saakka.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

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. 
Pintamon kyläjuhla la 16.7. klo 12-15. Pintamon kyläseuran talo, Pintamontie 
321.
Hetepirtin sikajuhlat la 16.7. 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.
Pimpinkankaan tanssit la 16.7. klo 18. Sotkajärvi.
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.
Kotiseutuviikko ma-su 18.-24.7 Kotiseutumuseo, Siuruantie 225. Su 17.7. Ry-
tivaaran perinnepäivä, yhteistyössä Metsähallitus ja Sarakylän kyläseura. Ti 19.7. 
Kasviretki, yhteistyössä Metsähallitus. Ke 20.7. Luontoleikkipaja, yhteistyössä 
Metsähallitus.
MP-Huippuajot pe-su 22.-24.7. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Kiihdytyspäivä la 23.7. klo 8, Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Livokas ry:n 90-vuotisjuhla la 23.7. klo 9, Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 25.-31.7. Havula, Siuruantie 179.
Katukoriskisa lapsille ja nuorille to 28.7. klo12. Rajamaan liikuntapuisto, 
Kauralantie.
Kansallinen Syöte-Suunnistus la-su 30.-31.7. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteen-
tie 246.
Laulamme yhdessä la 30.7.  Tori, Puistotie 2.
Peräkärrykirppis/myyjäiset la 30.7. klo 10-14 Livon koululla.
Yleisurheilun nuorisokansalliset la 30.7. klo 13 Suojalinnan kenttä, Urhei-
lutie 2.
Cooperin testi ma 1.8. klo 20-21, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Syöte MTB pe-la 5.-6.8. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Erämaan markkinat Syötteen luontokeskuksella la 6.8. klo 11-15.
Syötteen luontokeskus, Erätie 1.

Herkonmäen katetulla
kesäteatterilla
Taivalvaarantie 2, 
93400 Taivalkoski 

Muut esitysajat: 
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

klo 20.30-01.00 
TRIO TUOVILAT 

Pintamon kyläseuraTeRVeTULOA!

PInTAmOn kyLäTAPAhTUmA 
lauantaina 16.7. klo 12-15 
kylätalolla (Pintamontie 321).

TAnssIT sU 17.7.

Kilpailuja aikuisille: 
saappaan- ja tikanheittoa sekä eukonkärräys. 

Lapsille tikan- ja saappaanheittoa. 
Pienemmille muuta ohjelmaa.

Myytävänä kahvia, lettuja, makkaraa, muikkuja, arpoja.

Lippu 10 €
Tervetuloa testaamaan uusitun 

tanssilattian liukkaus!

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 17.7.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI

OTSASI
HIESSÄ

Käsikirjoitus
Eero ja Ulla Schroderus
Ohjaus Ulla Schroderus

Lippu 12 €/hlö.
Ryhmät yli 25 hlö 10 €/hlö.
Ryhmävaraukset 040 512 7301
www.teatteriretikka.net

TO  14.7.  klo 18
SU  17.7. klo 15
TI  19.7.  klo 18
TO 21.7. klo 18
SU  24.7. klo 15
TI 26.7. klo 18
TO 28.7. klo 18

SU  31.7. klo 15
TI 2.8. klo 18
TO 4.8. klo 18
SU 7.8. klo 15
TI 9.8. klo 18
TO  11.8. klo 18
SU  14.8. klo 13  K-10Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 16.7. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

La 23.7.2016, Tanssiyhtye Selena

TRIO
TUKKIJÄTKÄT

Jokijärven kyläseuran 
näytelmäryhmä esittää 
laulunäytelmän

Käsikirjoitus:
TATU 
PEKKARINEN

Ohjaus:
ELSA 
RUOKANGAS

Jokijärven 
katetulla 
PÖLKKY 
-teatterilla

Katso lisää: www.jokijarvi.com

Su  03.7.2016  klo  13.00
Ti  05.7.2016  klo  19.00
To  07.7.2016  klo  19.00
Pe  08.7.2015  klo  19.00
Su  10.7.2016  klo  13.00
Ti  12.7.2016  klo  19.00
To  14.7.2016  klo  19.00
Ke  20.7.2016  klo  19.00
Pe  22.7.2016  klo  19.00
La  23.7.2016  klo  13.00
Ke  27.7.2016  klo  19.00
La  30.7.2016  klo  13.00
Su  31.7.2016  klo  13.00
 

Liput  15 €, alle 12 v 5 € 
Tiedustelut ja varaukset 

Raija Kelly puh. 044 3073764,  
sähköposti raija.kelly@gmail.com

Oikeuksia valvoo: 
Suomen Näytelmäkirjailijat ja 

Käsikirjoittajat

Muut esitykset:

TERVETULOA!

Kaunis
VeeraKaunis
Veera

PÖLKKY-teatteri Hilturannantie 2  93400 Taivalkoski

Kuva: Salme Paloniemi

Ensi-Ilta: 
Pe 01.7.2016 
klo 19.00

Maaseutu elää -näyttely ja museoluokka avoinna 2 tuntia ennen näytelmää.

Ohjelmassa Toivo Kärjen ja Monosen ikivihreitä, kesän säveliä, 
suosikkitangoja, harmonikan parhaita ja Dallapé –ajan hittejä. 

Väliajalla buffetti, Satumaa- levyn julkistus, 
kirjasuosikki Hanurini muistoja ym.

Liput 15 € lapset ja opisk.5 € 
Tervetuloa kesän huippukonserttiin!

Mukana Pudasjärven Kulttuuritoimi

SATUMAA...
Odotettu Harmonikkakonsertti

Kansalaisopiston salissa 
torstaina 21.7. klo 19.00

Esiintyjinä harmonikkalegenda
VEIKKO AHVENAINEN,

CARINA NORDLUND ja Pudasjärven 
hanuristeja. Joht. Teuvo Kalliola

JONKULAISET JONNIMMOISET
KESÄPÄIVÄT

Paukkerinharjun kylätalolla
(Niskalantie 9)

su 17.7. klo 12 alkaen 

Kisailuja ja ohjelmaa sekä
mahdollisuus ruokailuun ja kahvitteluun. 

Kaikki ovat tervetulleita!
Järj. Jongun alueen kyläyhdistys ry

1, 2, 3

Möykkälässä la 16.7.2016 
klo 20.30-02.00

Näljängäntie 1391, Puhoskylä
Tanssiorkesteri 

HANNU
HAUTANIEMI

ULKOLAVALLA
KARAOKE

TERVETULOA

- arvontaa
- possua

- grillimakkaraa
- olutta - siideriä

-  lonkeroa

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

HEINÄRIEHASSA
PE 15.7. KLO 21.00-02.00

TULOSSA PE 22.7. HILLATANSSEISSA CHARLES PLOGMAN

Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan.

Lippu 15 € K-18
www.jyrkka.net

JORMA
KÄÄRIÄINEN
JA JORE SILTALA
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PUDASJÄRVEN
KAUPUNKI

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.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
MA 18.7.
● Klo 17.30  

ICE AGE 5
-S-, liput 6 €

www.moviecompanyalatalo.fi PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Asemakaavan 
voimaantulo
Valtuusto on kokouksessaan 
12.5.2016 § 11 hyväksynyt 
Kurenalan pohjoisen osan 
asemakaavan muutoksen kort-
teleihin 1,1,3, 12-14, 16-22 ja 28 
sekä niihin liittyville viher-, vesi-, 
erityis-, liikenne ja katualueille.
Valtuuston päätöksestä ei ole 
valitettu.
Asemakaavan muutos tulee 
voimaan tällä kuulutuksella.
Pudasjärvi 13.7.2016

KAUPUNGINHALLITUS

Pitkäjänteistä työtä urheiluseuran parhaaksi
Pudasjärven Urheilijoiden 
toiminnanjohtaja Marko 
Koivula palkittiin vuoden 
2016 Pudasjärven merkki-
henkilön arvonimellä. Kii-
tospuheessaan Koivu-
la totesi, että arvonimi on 
kunnianosoitus kaikille Pu-
dasjärven Urheilijoiden tal-
koohenkisille toimijoille. 
Koivula on tehnyt pitkäjän-
teisesti töitä urheiluseuran 
parhaaksi.

Koivula on asunut koko 
ikänsä Pudasjärvellä ja har-
rastanut urheilua, toimi-
nut urheiluseuran hyväksi 
talkoolaisena, osa-aikaise-
na työntekijänä ja vuodesta 
2010 lähtien kokoaikaisena 
työntekijänä. Seuran sih-
teerinä hän on toiminut 21 
vuotta. 

Jyrkkäkosken huvikes-
kuksen hän tuntee kuin 
omat taskunsa 16-vuotiaa-
na vuonna 1984 ensimmäi-
sen kerran talkoissa ja sen 
jälkeen joka vuosi muka-

na, vastaten viime vuosina 
koko toiminnasta; esiintyji-
en varauksista, kunnossapi-
tämisestä sekä tanssi-, ravin-
tola- ja muusta toiminnasta. 
Arkisin hänet löytää Ku-
renalan keskustasta omasta 
toimistostaan, johon kuuluu 
myös Tuurin-Tupa kioski-
kahvilan toiminnasta vas-
taaminen yhdessä kioskin 
työntekijän kanssa.

Tapahtumien järjesteli-
jä oli myös pitkään titteli-
nä, kunnes Pudasjärven Ur-
heilijoiden 70-vuotisjuhlassa 
viime vuonna hänet nimi-
tettiin toiminnanjohtajaksi. 
Juhannusaattona hänet on 
nähty monien vuosien ajan 
talkoolaisena Iso-Syötteen 
rallisprint mäkiajojen liiken-
teen valvojan tehtävissä. Yh-
teistyö muidenkin Pudasjär-
vellä toimivien yhdistysten 
ja seurojen kanssa on lähel-
lä hänen sydäntään.

Eräs mielenkiintoinen 
harrastus on ollut tietokil-

pailuiltojen järjestäminen 
Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa. Yhteys sinne on säily-
nyt ja viime aikoina Koivula 
on tehnyt siellä vapaa-aikoi-
naan – iltaisin, yöaikaan ja 
viikonloppuina kaikkea tar-
vittavaa työtäkin. Hänen 
mottona onkin: pyrin omal-
ta osaltani edistämään yrit-
täjyyttä Pudasjärvellä. 

- Tämän vuoden aika-
na lähipiiri ja vähän kau-
empaakin on seurattu mie-
lenkiinnolla. jotkut hieman 
kateellisinakin, Koivulan 
edistymistä painonhallin-
nassa. Tammikuusta lähti-
en paino on pudonnut 41 
kiloa ja nuori mies näyt-
tääkin nyt upealta! Tsemp-
piä vain edelleen painon- ja 
oman kunnon hallintaan ja 
edistämiseen. Esimerkillä-
si kannustat muitakin oman 
kunnon ja hyvinvoinnin 
hoitamiseen, toivotti Marko 
Rautio onnittelupuheenvuo-
rossaan.

Vuoden 2016 Pudasjärveläiselle merkkihenkilölle Marko Koivulalle palkinnon luovuttivat 
Marko Rautio ja Jaana Mourujärvi. 

Harmonikkamusiikin suo-
situt taiturit Veikko Ahven-
ainen ja Carina Nordlund 
konsertoivat Kansalaisopis-
ton salissa torstaina 21.7. klo 
19.00. Mukana ovat myös 
Pudasjärven Harmonikka-
kerho sekä Teuvo Kalliolan 
oppilaita.

Harmonikkataiturien oh-
jelmassa kuullaan kesän sä-
veliä, Dallapé-ajan hitte-
jä, harmonikan parhaita, 
Unto Monosen ja Toivo Kär-
jen tangoja, suomalaisia iki-
vihreitä. Luvassa on kesän 
huippukonsertti, jossa on 
musiikkia moneen makuun.

Ahvenainen on eniten 
ulkomailla esiintynyt suo-
malainen hanuristi. Pitkän 
uransa aikana hän on soit-
tanut noin 5000 soolokon-
serttia eri puolilla maailmaa, 
kuten Japanissa, Kiinassa, 
Yhdysvalloissa ja entisessä 
Neuvostoliitossa. President-
ti Tarja Halonen myönsi hä-
nelle arvostetun Pro Finlan-
dia mitalin vuonna 2010. 

Iloista harmonikkamusiikkia 
Suomen eniten levyttäneeltä 
artistilta

Vaimonsa Carinan kans-
sa hän on levyttänyt monia 
CD-albumeita.

Konsertissa julkistetaan 
Ahvenaisen uusin Satumaa 
- CD-albumi, joka sisältää 
16 tunnettua tangoa. Veikko 
teki uudella levytyksellä ai-
nutlaatuisen ja merkittävän 
suomalaisen musiikkimaa-
ilman ennätyksen: Hän on 
1030 levytetyllä kappaleel-

Veikko Ahvenainen duetoi vaimonsa Carina Nordlundin 
kanssa.

la Suomen ja eräs maail-
man eniten levyttänein ar-
tisti kautta aikojen. Hänen 
ensimmäisestä levytykses-
tään tulee kuluneeksi tänä 
vuonna 60 vuotta.

Kuntoa sopii ihmetellä: 
Edelleenkin harmonikka soi 
iloisesti mestarin käsittelys-
sä. Kappaleiden välissä on 
luvassa hauskoja tarinoita 
uran varrelta.

Pudasjärven Markkinoilla 
yksi vilkkaimmista paikois-
ta oli komean hirsisen ke-
säkeittiön edustalla. Tämä 
kesäkeittiö on Timpan Kur-
kihirren valmistama ja se oli 
pääpalkintona markkina-ar-
pajaisissa. Nimiä laitettiin 

arpajaislistoihin ahkeraan 
tahtiin. Arpoja on ollut pe-
rinteiseen tyyliin myynnissä 
jo etukäteen pudasjärvisissä 
yrityksissä.

Tänä vuonna arpaonni 
osui arpa numero 428 Ahti 
Nivakoskelle, joka on pai-

kallisen Kesport-liikkeen 
kauppias. Hänellä on ol-
lut joka vuosi tapana ostaa 
markkina-arpoja kannatuk-
sen vuoksi.

- Kesäkeittiö on jo pys-
tyssä meidän mökkipaikan 
pihamaalla. Se tulee kyllä 

tehokkaaseen käyttöön, Ni-
vakoski toteaa iloisena. Lah-
jakortteja paikallisiin liikkei-
siin voittivat numerolla 1387 
Juha-Matti Lyly ja numero 
604 Ali Siltakoski. Onnitte-
lut voittajille!

Kesäkeittiö tulee tehokkaaseen käyttöön

Lue lehti
netistä

www.
pudasjarvi-lehti.fi

Lue lehti
netistä

www.
pudasjarvi-lehti.fi
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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.

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut.
Muista kotitalousvähennys!

Puh. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

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

SERTIFIKAATILLA
TAATUSTI 
PAIKALLISELLA 
TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

TILAISUUS ON 
MAKSUTON –
ILMOITTAUDU
MUKAAN!

BiotalousLeader – ideointia nuotiotulilla Syötteen kylällä 
to 21.7.2016 klo 12 Syötteen eräpalveluiden laavulla, Oksanperäntie 364, 93280 Syöte
www.syotteenerapalvelut.fi
Ohjelma: Makkaran paistoa • Oulun Seudun BiotalousLeaderin kuulumiset • Mahdollisuus 
alueen toimijoiden, asukkaiden ja lomalaisten puheenvuoroihin • Ideointia ja ajatuksia luon-
non ja maan antimista nuotiotulilla 

Ilmoittaudu 17.7. mennessä: www.proagriaoulu.fi > BiotalousLeader > Tulevat tilaisuudet
Ilmoittautujat voivat laittaa ehdotuksen omasta lyhyestä puheenvuorosta sähköpostitse: 
taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi ja elina.raudaskoski@maajakotitalousnaiset.fi 

Lisätietoa: Elina Raudaskoski puh. 043 826 6491 ja Taimi Mahosenaho puh. 040 551 7807 

Nuotion ääressä on hyvä 
laittaa myös aivonystyrät 
sauhuamaan, sillä torstaina 
21.7. Syötteen eräpalvelui-
den laavulla käynnistetään 
BiotalousLeader kylätilai-
suus. Kello 12 alkaen ohjel-
massa on makkaranpaistoa 
ja ideointia nuotiotulen ää-
ressä. Tarkoituksena on tuo-
da kyläläiset, loma-asukkaat 
ja alueen toimijat yhteen 
pohtimaan, kuin luonnon 
antimia voidaan hyödyntää 
ja kehittää alueen yhteistyö-
mahdollisuuksia.

Taimi Mahosenaho ja Eli-
na Raudaskoski kertovat 
hankekuulumisia sekä luon-
non antimien liittymisestä 
biotalouteen. Biotalous tar-
koittaa taloutta, joka käyttää 
uusiutuvia luonnonvaroja 
ravinnon, energian, tuottei-
den ja palvelujen tuottami-
seen kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. 
Tuotteet voivat olla aineel-
lisia tai aineettomia. Biota-
lous on nostettu hallituksen 
kärkihankkeeksi ja siihen on 

olemassa erilaisia rahoitus-
ohjelmia.

Lisäksi puheenvuoro 
kuullaan Syötteen Eräpalve-
luilta ja muilta alueen toimi-
joilta. Puheenvuorot on tar-
koitettu vapaamuotoisiksi 
keskustelunavauksiksi. Yrit-
täjänä voi esimerkiksi ker-
toa oman tarinansa, mitä 
palveluita tarjoat ja kuinka 
olet päätynyt työhösi. Lisäk-
si voit esittää toiveita, mil-
laiset palvelut koet tärkeiksi 
ja mitä yhteistyötä tarvittai-
siin. Kaikki saavat kertoa ai-
heeseen liittyviä ideoitaan.

Tilaisuus on osallis-
tujilleen maksuton, mut-
ta edellyttää ilmoittautu-
mista. Mukaan mahtuu 40 
ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta. Ennakkoilmoittau-
tumiset tarjoilujen vuok-
si osoitteeseen tinyurl.com/
zkeddar viimeistään 17.7. 
Tilaisuuden järjestävät Pro-
Agria Oulu, Maa- ja kotita-
lousnaiset ja Oulun Seudun 
BiotalousLeader.

Ideoita yhteistyöhön
nuotion ääressä

Marikaisjärveläinen Kal-
le Liikanen vietti 90-vuotis-
merkkipäiviään sukulaisten, 
ystävien ja kyläläisten kanssa 
sunnuntaina 10.7. Marikais-
järven toimitalolla. Talo on-
kin Kallelle hyvin tuttu, sil-
lä hän oli sitä puuhaamassa 
kylälle vuonna 1980-luvul-
la. Talon hirret ovat entisen 
Benjamin Väyrysen talosta, 
joka sijaitsi Pärjänsuolla. Kal-
len panos rakentamisessa oli 
merkittävä, sillä hänelle ra-
kennustyöt ovat olleet tuttua 
jo nuoruudesta lähtien. 

Myös maanviljelyskotinsa 
Pönkälän kaikki rakennukset 
on Kalle rakentanut. Nykyi-
nen viihtyisä rakennuksien 
täyttämä asutustilan piha-
piiri oli synkkää metsää, kun 
Kalle ja hänen vaimonsa Aira 
muuttivat Marikaisjärvel-
le vuonna 1963 eli 53 vuotta 
sitten. Samoihin aikoihin ky-
lälle nousi yhteensä 11 asu-
tustilaa ja kylä muodostui 
eläväksi, jossa oli myös pal-
jon lapsia ja nuoria. 

Kalle on osallistunut ky-
län kehittämiseen muun mu-
assa olemalla mukana kylän 
vesiosuuskunnan perusta-
misessa, johon myöhemmin 
tuli mukaan myös Kongas-
järven vesiosuuskunta. Pu-
dasjärven Maatalouskeskuk-

sen johtokunnassakin Kalle 
on tehnyt oman osuutensa ja 
siitä merkkinä kodin seinäl-
lä komeilee 80-vuotisjuhlissa 
saatu kunniakirja. Myöhem-
mällä iällä Kalle on osallis-
tunut aktiivisesti muun mu-
assa Pudasjärven Eläkeliiton 
toimintaan. 

Kalle teki vielä muutama 
vuosi sitten aktiivisesti met-
sätöitä ja on näihin saakka 
kulkenut polkupyörällä ja 
ajokorttikin on ollut voimas-
sa viimeisiin vuosiin saakka. 
Siisti ja hyvin huollettu auto 
on edelleen autotallissa. 

-Rehellisyys maan perii, 
on ollut Kallen elämänohjee-
na koko ikänsä. Hän myös 
kertoo olevansa Luojalle kii-
tollinen kaikista elämänsä 
vaiheista – myös siitä, että 
pelastui nuorena ohikulkijan 
auttamana kuin ihmeen kau-
palla sillalta jokeen pudon-
neen traktorin alta. 

Nykyisin Kalle viettää 
hyvin ansaittuja eläkepäi-
viä kotonaan yhdessä vai-
monsa Airan ja tilalla asuvan 
vanhimman poikansa Eeron 
kanssa. Etenkin talvisaikaan 
on vielä mielekästä puuhaa 
huolehtia omalta osaltaan ta-
lon puulämmityksestä.

Heimo Turunen

Merkkipäiväänsä Kalle vietti sunnuntaina 10.7. Mari-
kaisjärven toimitalolla. 

Rehellisyys maan perii
– Kalle Liikasen
elämänohje

Kalle Liikanen 90-vuotismerkkipäivänsä kynnyksellä 
kotona kahvipöydän ääressä yhdessä Aira -vaimonsa 
kanssa. 


