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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Jo 36. vuotta 
markkina-

tunnelmaa s. 6

Ryyspoksi siirtolais-
näytelmä s.  9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 17.7.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

KUTSU-
JOUKKOLIIKENNE

keskiviikkoisin
Syöte-Iinattijärvi-Poijula-Pudasjärvi

Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.
Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä

Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.
Syötteen Taksi

Puh. 0400 158 258

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 19.7., ke 26.7. , ke 9.8.

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 €

vk 29 ma-ke klo 9-17, to 20.7. klo 9-15, pe 21.7. liike suljettu
vk30 ma-ke klo 9-17, to 27.7. ja pe 28.7. liike suljettu

vk31 ma-pe liike suljettu 31.7-4.8.

PERÄKÄRRYKIRPPIS
TORSTAINA 20.7. klo 10-15

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

Kurenalan kyläyhdistys ryTERVETULOA!

Kanttori Keijo Piirainen
laulattaa klo 11-12
Paikkamaksu 10€

Paikkavaraukset
19.7. mennessä.

Kerttu Simu
puh. 040 7309 481

KESÄKUKKIA JA AMPPELEITA RIITTÄÄ!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 

MA-PE 9-18, LA 10-16, SU 12-16
Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa!

KOMEITA RUUSUBEGONIOITA! OMENAPUUT 32,- tai 60,- 2 kpl

Thermacell -koneet ja täytöt!

Kekkilän  
puutarhamulta 50l 

15,90/5 kpl

MARJA- JA KORISTE-
PENSAAT SEKÄ PUUT

MONIVUOTISET KUKAT 
OTA 5 MAKSA 4! 

JALOKELLOT 12,-/5 kpl
KESÄBEGONIA 10,-/4 kpl

LOBELIA, LEIJONANKITA, 
AHKERALIISA, KESÄLEIMU, 

PÄIVIKKI 10,-/6 kpl

99 00 Katto 
myydään 
erikseen.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

Perinteinen vastakkain istuttava kotimai-
nen pihakeinu. Vihreää AB-painekylläs-
tettyä mäntyä. Katto ja sivupöytä myy-
dään erikseen. Kotimainen. Istuinleveys 
1100 mm.

MONIKÄYTTÖIMURI 
KÄRCHER WD/MV 3 

PRE 1629-841

399 00

KEINU SANNI 
2-PUOLEINEN VIHREÄ

Kätevä märkä-kuivaimuri kodin-
remontoijan ja nikkaroijan sii-
vousavuksi. Kestävä 17 litran säiliö, 
patruunasuodatin, 2 metrin imuletku 
ja märkä/kuiva-imurointivarusteet ja 
puhallustoiminto

ELOHOPEAKERHOLAISTEN 
KESÄPÄIVÄ 

Hilturannan
leirikeskuksessa

Ilmoittautumiset maanantaihin 7.8. mennessä 
Pudasjärven Osuuspankkiin numeroon 
050 5521 257 tai pudasjarven@op.fi. 

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

Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa ja kisailua, 
Suopunki-yhtyeen musisointia,  maittavaa ruokaa 

sekä tietoa ajankohtaisista pankki- ja 
vakuutusasioista.

Tervetuloa!

ke 9.8.2017

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

LOPPUUNMYYNTI
POLKU-
PYÖRÄT

UISTIMET
KELAT
VAVAT

-30%
ovh.

Viking Trophy II
KUMISAAPPAT

7900

LENKKIKENGÄT
KAIKKI
TEKSTIILIT

-30%
ovh.

-30%
ovh.

KESÄ

KURENALAN KOULUN 
HAE POIS -PÄIVÄ

ma 17.7.2017 klo 9.00 - 12.00
Kaikki loput irtotavarat saa hakea veloituksetta.
Ei varauksia.
Tavarat vietävä pois heti.
HUOM! Tavarat ovat peräisin 
sisäilmaongelmaisista kohteista!

Lue lehti 
netistä

www.pudas-
jarvi-lehti.fi

avoinna ti ja to klo 14-17.
Os. Rimmintie 15, Pudasjärvi
entinen ruokala 4. rakennus

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 16.7.2017 klo 10, Juha Kukkurainen, 
Jukka Jaakkola. Kirkkokyyditys seurakuntakodilta klo 
9.30, ei omavastuuta.
Messu Sarakylän kappelissa su 16.7.2017 klo 13, Juha 
Kukkurainen, Jukka Jaakkola
Kesäillan musiikkihetket Pudasjärven kirkossa
ke 12.7. klo 19 HUOM! AIKA
viulu, Olli Heikkilä
sello, Henriikka Heikkilä
lauluryhmä
urut ja piano, Jukka Jaakkola
iltahartaus, Timo Liikanen

Kesäillan konsertti kirkossa ke 19.7.2017 klo 19
Hannu Jurmu, tenori
Elina Forsberg, urut ja piano
Konsertin järjestää Paavo Tolosen säätiö yhteistyössä 
Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimen ja Pudasjärven 
seurakunnan kanssa.
Lippu 15€ taidesäätiön toiminnan tukemiseksi.
Konserttikahvit alkaen klo 18 (Iijoen Taiteilijat ry) 

Kesäkahvila ke 19.7.2017 klo 12 Kirpputorilla
Yhdessäoloa, pihapelejä ja kahvittelua kirpputorin pihas-
sa. Kaikki ovat tervetulleita! 

Pudasjärven kirkko avoinna ja esittelijä 
paikalla ma-pe klo 11-17.

Seurakunnan markkina-arvonnassa 50 euron lahja-
kortin voitti Marketta Kosamo. Lämmin kiitos kaikil-
le osallistujille.

Nuotioillat: seurakunta järjestää heinä-elokuussa nuoti-
oiltoja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 30 (ma-to), 
vk 31 (ma-to), vk 32 (ma-to) ja vk 33 (ma-to). Nuotioil-
lan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranviras-
tosta 08-8823100.

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Livon koululla su 16.7. 
klo 12 (Erkki Ilvesluoto, Veli Mertala), seurat Ervastissa 
ry:n mökillä su 16.7.klo 13 (Timo Luokkanen), seurat Ki-
pinässä Lauri Pähtilällä su 16.7. klo 13, seurat Hirsikar-
tanossa su 16.7. klo 14 (Urpo Illikainen), seurat Koivuko-
dissa su 16.7. klo 15 (Urpo Illikainen) ja seurat kirkossa 
su 16.7. klo 16 (Erkki Ilvesluoto, Veli Mertala)

Kastettu: Helmiina Emilia Vengasaho

Avioliittoon vihitty: Toni Tuomo Tapio Peltoniemi ja Su-
sanna Kristiina Salonpää, Juha Jaakko Määttä ja Roosa 
Maria Hangasmaa

Haudattu: Helinä Oilikki Heikkilä 86 v, Reino Hyttinen 83 
v, Arto Lauri Hinkula 51 v, Mauno Uolevi Ritola 49 v, Jou-
ni Tapani Granlund 44 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/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

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

Sivunvalmistus
Hannu Rastas
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Ortodoksista kirkkoa luonnehditaan 
usein ulkoisten tunnusmerkkien kautta: se 
on kaikkien aistien kirkko, joka tunnetaan 
kauniista ikoneistaan ja kirkkolaulusta, 
pääsiäisen ilon säteilystään sekä myös pit-
kistä paastoistaan. Paaston lisäksi kirkos-
sa osataan viettää juhlaakin pitkän kaavan 
mukaan: 57 päivän pääsiäis- ja helluntai-
kauden lisäksi kirkkovuodessa on monia 
merkittäviä päiviä, joita ortodoksisen ka-
lenterin mukaan juhlitaan aina juuri kysei-
senä päivänä, olipa sitten arkipäivä tai vii-
konloppu.

Kesän kirkollisia juhlia ovat esimer-
kiksi pyhien apostolien Pietarin ja Paava-
lin marttyyrikuoleman muisto 29.6., jota 
edeltää apostolien paasto, sekä Kristuk-
sen kirkastumisen juhla 6.8. ja Jumalansyn-
nyttäjän kuolonuneen nukkumisen muisto 
15.8. Viimeksi mainittu näkyy myös lute-
rilaisessa nimipäiväkalenterissa, vaikkei 
ev.lut. kirkko sitä kirkollisesti vietäkään: 
roomalaiskatolisen kalenterin peruina 
15.8. nimipäiviään viettävät naiset, joiden 
etunimi on johdannainen Neitsyt Mari-
asta: Marjatta, Jatta, Marja, Marjo, Marita, 
Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Jaana, 
Marjukka, Marianna... Katolisille ja orto-
dokseille Jumalanäidin kuolonuneen nuk-
kuminen on yhä yksi kirkkovuoden suuris-
ta juhlista, ja ortodoksisessa kirkossa sitä 

edeltää myös kahden viikon paastonaika.
Kirkon kaikkien juhlien keskipiste on 

aina viime kädessä Kristus, vaikka aihee-
na olisi Neitsyt Marian elämään liittyvä ta-
pahtuma tai joku muu pyhä ihminen. Her-
ran Äitiä juhlimme juuri siksi, että hän on 
Herran Äiti. Samoin muutkin pyhät ih-
miset ovat saaneet pyhyytensä Jumalalta 
jota ovat palvelleet. Liturgiassa rukoilem-
me yhdessä koko taivaallisen seurakunnan 
kanssa Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä. Py-
hiä ihmisiä rakastamme ja kunnioitamme, 
Jumalaa yksin palvomme.

Kesäkuukausille osuvat myös monet 
temppelijuhlat eli praasniekat, jotka kutsu-
vat pyhiinvaeltajia kirkon nimikkojuhlaan 
läheltä ja kaukaa. Praasniekka (termi tuli 
aikoinaan karjalankieleen venäjän juhlaa 
merkitsevästä sanasta) on pyhäkön ja sa-
malla koko seurakunnan juhlapäivä. Jokai-
nen kirkko tai rukoushuone on pyhitetty 
tietylle kirkkovuodessa muistettavalle py-
hälle tai kirkolliselle juhlalle, jonka muis-
topäivänä vietetään pyhäkön temppelijuh-
laa. Esimerkiksi Kemin kirkko on pyhitetty 
Herran Edelläkävijän ja Kastajan Johan-
neksen syntymän muistolle, ja niinpä sitä 
vietetään 24.6.

Praasniekkaan liittyy tavallisesti edel-
lisenä iltana toimitettava vigilia, sekä ve-
denpyhitys liturgian yhteydessä. Usein 

juhlaan liittyy myös haudoilla toimitetta-
va litania ja ristisaatto - yhteistä ateriaa ja 
juhlaohjelmaa unohtamatta.

Pudasjärvelläkin vietetään jälleen tänä 
kesänä praasniekkaa, vaikka paikkakunnal-
la ei ortodoksista pyhäkköä olekaan. Ku-
ten jo useana vuonna, liturgia toimitetaan 
Vanhusten Palvelukeskuksessa (Kauppatie 
25, Pudasjärvi) sunnuntaina 20.8. klo 10 al-
kaen. Liturgian jälkeen toimitetaan veden-
pyhitys kävelymatkan päässä sijaitsevalla 
rannalla, jonka jälkeen juhla jatkuu kirkko-
kahvien merkeissä.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

isä Tuukka Rantanen
Oulun ortodoksinen seurakunta

Kesä on juhlaa kirkossakin

Pudasjärven praasniekassa v. 2014 
oli mukana isä Tuukka Rantanen, oi-
kealla.

Neuropsykiatria, nepsy, ra-
kentuu ymmärrykseen ih-
misen mielen ja aivojen käsi 
kädessä toimimiseen. Tietoi-
suus, persoonallisuus, tun-
teet, kognitio ja ruumiil-
lisuus ovat kokonaisuus, 
jonka häiriintyminen ilme-
nee psykiatrisina oireina tai 
käyttäytymisen ongelmalli-
sina muutoksina. 

Neuropsykiatristen eri-
tyispiirteiden (kehitykselli-
set neurobiologiset ja neu-
ropsykologiset piirteet) 
tunnistaminen helpottaa 
ymmärtämään erikoisesti 
käyttäytyvän ihmisen/asi-
akkaan puheita tai tekemi-
siä. 

Adhd luokitellaan yli-
aktiivisuuden ja tarkkaa-
vaisuuden häiriöksi, joka 
näyttäytyy keskittymisvai-
keuksina ja impulsiivisuute-
na. Se on aivojen toiminnan 
häiriö, joka voi olla perin-
nöllisten tekijöiden, raskau-
teen/synnytykseen liittyvi-
en asioiden, rakenteellisten 
ominaisuuksien tai erilais-
ten psykososiaalisten teki-

Nepsy- mitä se tarkoittaa?
jöiden synnyttämää. Add on 
tarkkaavuuden häiriö, josta 
puuttuu ylivilkkaus. 

Yksilön toiminta on hi-
dasta ja toiminnan aloitta-
minen ja ylläpitäminen ovat 
hankalia. Asbergerin synd-
rooma kuuluu autismin 
määrityksien häiriöihin ja 
luokitellaan keskushermos-
ton kehityshäiriöksi. Ihmi-
nen käsittelee aistien välit-
tämää tietoa ja merkityksiä 
sekä ympäristöä poikkeaval-
la tavalla. 

Touretten syndrooma on 
neurobiologinen häiriö, jon-
ka vahvuus vaihtelee yksi-
löllisesti. Se ilmenee tahat-
tomina nykimishäiriöinä, 
motorisina tic-oireina, kuten 
silmien voimakas räpytte-
ly, huulten nuoleskelu, hyp-
pely, tanssimaiset liikkeet, 
itsenä lyöminen, kaikupuhe 
tai hallitsematon kiroilu.

 Ylivilkkaus, tarkkaavuu-
den vähäisyys, pakkoajatuk-
set ja –toiminnot ja haasta-
va käyttäytyminen kuuluvat 
oireistoon. Neuropsykiatri-
sia häiriöitä voivat olla jois-

sain tapauksissa oppimisen, 
muistin, suullisen tai kirjal-
lisen ilmaisun hankaluudet, 
erityinen liikkumisen köm-
pelyys sekä heikko stressin 
ja paineen käsittelytaito.

 Nepsypiirteet ovat yleen-
sä ihmisen elinikäisiä omi-
naisuuksia, joiden kanssa 
oppii tulemaan toimeen, ei-
vätkä ne ole kasvatuksen 
tuotteita. Neuropsykiatri-
set oireet eivät itsestään sel-
västi vaikuta älykkyyteen tai 
oppimiseen ja oireista huo-
limatta ihmiset selviytyvät 
opiskeluissa ja työelämässä 
saadessaan asianmukaisia 
tukitoimia. 

Oireiden pysyessä piile-
vinä, hoitamattomina tai il-
man apua ja hoitoa, ne aihe-
uttavat henkilölle vaikeuksia 
selvitä arjentoiminnoissaan 
ja yhteiskunnan vaatimuk-
sissa. Tutkimusten mukaan 
arvioidaan väestössä olevan 
10-25% eri asteisista nepsy-
oireista kärsivää ihmistä.

 Auttamis- ja tukemis-
keinoina ovat henkilön 
vahvuuksien löytäminen, 

motivaation tukeminen, lie-
veilmiöihin (päihdeongel-
mat, mielenterveysongel-
mat, häiriökäyttäytyminen) 
puuttuminen, syrjäytymis-
vaaran estäminen, toimin-
nallisuuden, harrastusten ja 
liikunnan tukeminen, ver-
taisryhmät ja arjen tukemi-
nen. 

Erittäin tärkeää on nep-
syoireisen henkilön läheis-
ten jaksamisen ja voima-
varojen pönkittäminen ja 
taakan jakaminen.

Sointu Veivo

pe 21.7. klo 13-17 Jyrkkäkosken Huvi-
keskukselle! Iltapäivätanssit klo 15-17. 

Suopunki-orkesteri antaa tahtia.
Juhlat jatkuvat klo 20 Revontuli Diskon 

puolella rokaten ja rollaten. Tarjolla pientä 
suolakkaa ja PuU baari on avoinna. 

Pukukoodi: Rock & roll tai muu rento.
Kirsi Kipinä

Tervetuloa
50 v merkkipäivä kakkukahville!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Roskat talteen

Päiväleiriläiset tekivät kesäkuun viimeisellä viikolla roska-
kävelyn ja keräsivät roskia Pudasjärven taajamasta. He ha-
lusivat haastaa kaikki keräämään roskia. Kuva Marita Han-
kila. 

Timo Vähäkuopus 50 v:

Maatalousyrittäjyyttä ja 
yhteisten asioiden hoitamista

Timo Vähäkuopukselle traktorin koppi on hyvin tuttu työpaikka urakoidessa asiakkaille ja 
kotitilalla maatilan töitä tehtäessä.

Lypsykarjaa pitävä maati-
layrittäjä ja koneurakoitsija 
Timo Vähäkuopuksella täyt-
tyi 50 vuoden merkkipäivä 
perjantaina 14.7. Kahvipan-
nu on kuumana hänen Ylä-
Ojan kotonaan Metsälän ky-
lällä lauantaina 15.7. kello 13 
alkaen. 

Vähäkuopuksen maa-
tilalla on noin 30 lypsävää 
ja yhteensä navetasta löy-
tyy nuoren karjan kanssa 60 
päätä. Ylä-Ojan tilaa Vähä-
kuopus on pitänyt vuodesta 
1987. Maatilan töiden lisäk-
si Timo Vähäkuopus urakoi 
sulan maan aikana kaivuril-
la ja talviaikana hän urakoi 
lumitöitä Metsälän kylällä 
sekä Syötteen alueella mök-
kiläisille. 

Kaupunginvaltuutettu-
na Vähäkuopus aloitti ke-
säkuun alussa toista kautta. 
Ensimmäisen valtuustokau-
den vuosina 2013-2017 hän 
toimi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajana. Valinnan 
Timo kertoi tulleen hieman 
yllätyksenä ja siitä alkoi uusi 
ja tosi kiireinen reilun neljän 
vuoden ajanjakso hänen elä-
mässään.

– En aluksi arvannut, että 
valtuuston puheenjohtajuus 
työllistää niinkin paljon. 
Yleensä kolmena-neljänä 
päivänä viikossa oli meno-
ja. Kotitöitä täytyi sovitella 
usein. Osa puheenjohtajan 
työtä olivat kaupungin edus-
taminen eri juhlissa, valtion 
ja muiden viranomaisten ta-
paamisissa ja neuvotteluissa 

sekä puheiden pitämiset ja 
tervehdysten kirjoittamiset 
erilaisia juhlia ja tilaisuuk-
sia varten. Joskus puheiden 
ja tervehdysten pitämiset tu-
livat yllätyksenäkin. Parhai-
ta puheiden suunnittelu- ja 
miettimispaikkoja ovat ol-
leet lypsyajat navetassa.

Kaupunginjohtajien kans-
sa yhteistyö sujui hyvin. Ha-
luan kiittää myös kaupungin 
henkilökuntaa, joilta olen 
saanut hyvää ja ystävällistä 
palvelua. He ovat olleet avu-
liaita ja huolehtineet asioista 
kiitettävästi, Timo kiittelee.

Luottamustehtäviä on 

toki uudella valtuustokau-
dellakin runsaasti. Hän toi-
mii kaupunginvaltuuston 
jäsenyyden lisäksi Oulun-
kaaren ympäristölautakun-
nan puheenjohtajana, tar-
kastuslautakunnan ja 
elinvoimavaliokunnan jäse-
nenä sekä Oulunkaaren yh-
tymävaltuuston varajäsene-
nä. 

MTK Pudasjärven toi-
mintaan Timo on osallistu-
nut alusta alkaen aktiivises-
ti. Johtokunnassa hänellä on 
yritys- ja lomitusvastaavan 
vastuualue. MTK:n osallis-
tuessa eri tapahtumiin, Ti-

mon näkee usein paista-
massa muurinpohjalettuja 
ja joulupuurotilaisuuksissa 
on joululohien valmistus tai 
puuron keittäminen Timon 
vastuulla. Pudasjärven yrit-
täjien jäsenenä Timo on toi-
minut useita vuosia. 

Luottamustehtävien ja 
yhteisten asioiden hoita-
misen lisäksi harrastuksiin 
kuuluvat mökkeily, mootto-
ripyöräily, moottorikelkkai-
lu ja koiran kanssa touhuilu.

 
Heimo Turunen

Ajan usein Kajaanin ja Rovaniemen väliä ja siksi piipahdan usein 
Pudasjärven eri kahvipaikoissa tauolla.

Iijoen siltaremontti oli hyvä tehdä, mutta miksi ihmeessä 
kaunis jokinäkymä piti tuhota betoniseinämällä? Ihan järkyttä-
vä teko päättäjiltä, jota EI pysty perustelemaan millään argu-
menteilla. 

Tämä on jatkossa peruste ajaa pysähtymättä seuraavaan taa-
jamaan kahville. Pyydän välittämään viestin asiasta päättäneille.

Matkailuterveisin

Pekka Vaarala, Kajaani

Jokinäkymä tuhottu

Lukijan kynästä

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

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

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17www.aarrekauppa.net

Kesä
ALE alkoi

NYT PALJON
TUOTTEITA JOPA

-50%Tuliaiset, Lahjat, 
Matkamuistot,
Askartelutarvikkeet, 
Pelit, Lelut,
...ja Paljon Muuta!

Osta jemmaan vaikka Synttärilahjaksi 
tai nyt jo Joululahjaksi!

Ruotsin siirtolaisuutta muisteltiin juhlaseminaarissa

Kaikille avoin juhlaseminaari siirtolaisuudesta pidettiin Hirsikampuksella viime sunnun-
taina 9.7. Asiaa käsiteltiin monipuolisesti. Etualalla emeritus maaherra Eino Siuruainen, 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja Laulu koti-ikävästä -dokumentin päähenkilö, Åbo Aka-
demin väitöskirjatutkija Kai Latvalehto. Keskustelua juonsi Pauli Harju. Musiikkia ja muis-
toja tilaisuuteen toi kansantaiteilija Mikko Alatalo.

Toimittaja Juha Hagelberg 
esitteli seminaarissa ”Kun 
Pudasjärvi Ruotsiin lähti - 
Siirtolaiskertomuksia muut-
tovirran varrelta -teosta” ja 
sen taustalla ollutta laajaa 
tutkimustyötä. 
Kuvat Iijokiseutu
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Kerttu Simu Vuoden 
2017 Merkkihenkilö

Kerttu pitämässä kiitospuhetta.

Toriemäntä, Kurenalan ky-
läyhdistyksen puheenjoh-
taja Kerttu Simu kukitettiin 
markkinoilla kuluvan vuo-
den Pudasjärven Merkki-
henkilönä. Simu (pian 74 v) 
esiteltiin positiivisena ihmi-
senä, jonka olemus saa ih-
misten päät kääntymään. 
Punainen rusetti huoma-
taan, liikkuipa hän missä 
vain. Kertun asenne yhteis-
ten asioiden hoidossa on yh-
teistuumin ja yhteistyöllä, 
sydämellä ja rakkaudella. 

Kerttu on paljasjalkai-
nen pudasjärveläinen, omaa 
sukuaan Kälkäjä. Sukuni-
mi vaihtui avioliiton myötä 
Vengasahoksi. Perheeseen 
syntyi kuusi lasta. Aviomie-
hen kuoleman jälkeen hän 
ehti olla leskenä yhdeksän 
vuotta, kunnes tapasi nykyi-
sen aviomiehen Hannu Si-
mun. Sen jälkeen Kerttu on 
ollut osa-aikainen pudasjär-
veläinen asuen 15 avioliitto-
vuodesta 11 talvea Kolarissa 
ja kesät Pudasjärvellä. Kir-
jansa hän kuitenkin on pitä-
nyt koko ajan Pudasjärvellä.  

Elämäntyönsä 15 vuotta 
Kerttu on tehnyt Pudasjär-
ven maatalousoppilaitoksen 
palveluksessa karjakkona. 
Kunnallinen päätöksente-
ko on ollut Kertun sydämel-
lä. Hän ehti olla kaksi kaut-
ta kaupunginvaltuustossa 
ennen Kolari-vuosiaan ja 
äänestäjien toivomuksena 
asettui kunnallisvaalien eh-
dokkaaksi neljä vuotta sit-
ten. Viime vaaleihin Kert-
tu ei asettunut ehdokkaaksi. 
Kolmas valtuustokausi päät-
tyi hiljattain ja nyt Kerttu on 
antautunut uusiin haastei-

siin.  
Rakkaus kotiseutuun ja 

kotipitäjään on ollut koko 
ajan Kertun toiminnan ohje-
nuorana. Miehensä Hannun 
kanssa hän oli perustamas-
sa vuonna 2013 Kurenalus-
tan kyläyhdistystä. Kyläyh-
distyksen toimesta on saatu 
katukuvan siistiytymistä, to-
rielämän elpymistä ja kau-
niita kukkaistutuksia ihmis-
ten iloksi. Torille on saatu 
vilkasta toimintaa mm. pe-
räkärrykirppikset, koiril-
le saatiin oma puisto Rim-
minkankaalle, viljelylaatikot 
Paavalinpuistoon sekä Pu-
dasjärven rannan uima-
paikka ja lintutorni on kun-

nostettu. Kertun toiminnan 
taustalla on ihmisten esit-
tämät toiveet ja esitykset. 
Sitä varten kyläyhdistys on 
avannut jo vuosi sitten toril-
le tietopisteen, josta voi ky-
syä melkein mitä vain. Asi-
oista aiotaan Kertun mukaan 
ottaa selvää, jos ei tiedetä. 

Kerttu pitää luontoa ja 
ympäristöä hyvin tärkeä-
nä asiana. Hänen toivee-
naan on saada Pudasjärvestä 
Suomen kaunein ja viihtyi-
sin kaupunki. Sen saavutta-
miseksi Kerttu haluaa saa-
da kaikki muutkin mukaan, 
ei väkisin eikä pakottamalla, 
vaan yhteistyöllä ja rakkau-
desta kotiseutuun. HT

Kupla Suomussalmen kesäteatterissa
Suomussalmen kesäteat-
terissa nähdään 13.7.-13.8. 
uusi kantaesitys, joka on 
Eero Schroderuksen kynästä 
lähtenyt hulvaton komedia 
Kupla. Se kuljettaa katsojan-
sa 80-luvun lopun hurjaan 
kulutusjuhlaan, jota seura-
si pankkikriisi ja romahdus.

Kaksi hieman epäsovin-
naista velikultaa saavat il-
man omaa erinomaisuuttaan 
mittavan läjän paperirahaa. 
Tämä johtaa poskettomaan 
hurvitteluun, johon kuulu-
vat viini, laulu, pitkäsääriset 
naiset ja muu rellestys.

Perikansalliseen tyyliin 
ystävät ja kylänmiehet eivät 
jää sormi suussa ihmettele-
mään kaverusten törsäämis-
tä, vaan vastaavat samalla 
mitalla, vallankin kun pan-
kit pullistelevat ulkomaista 
valuuttaa ja vanha heinäla-
tokin kelpaa velkojen vastik-
keeksi.

Tämä näytelmä ei kuu-
lu Suomi 100 -juhlaohjelmis-
toon, mutta se kertoo rehel-
lisesti meidän suomalaisten 
kansallisista luonteenpiir-
teistä - niin hyvässä kuin pa-
hassa.

Tekstin on käsikirjoitta-
nut Eero ja Ulla Schroderus. 
Ohjaus on Ulla Schroderuk-
sen. Musiikin sävelsi  Renne 
Karppinen. Ensi-ilta oli tors-
taina 13.7., jonka jälkeen on 
13 esitystä aina 13.8. saakka. 

Uusi katettu katsomo
Tänä kesänä kulttuurin 

ystäviä hemmotellaan ihka-
uudella kesäteatterin katso-

molla, joka on myös katettu. 
Uudessa arkkitehti Hannu 
Pyykkösen suunnittelemas-
sa katsomossa on muka-
vat puusta rakennetut sel-
känojalliset istumapaikat 
1100 katsojalle. Katsomon 
rakentamisesta on vastannut 
Suomussalmen kunta ja ka-
toksen rakentamisen on hoi-
tanut Teatteri Retikka. 

Hanketukea saatiin EU:n 
maaseuturahastosta Elävä 
Kainuu Leader Ry:ltä. Ko-
konaisuus on yksi Suomen 
suurimmista. Kesäteatte-
rin katsojamäärät ovat vii-
me vuosina vaihdelleet noin 
8 000-10 000 katsojan välillä. 

Teatteri Retikka tiedotus 

Tuomas Nissinen on tekemässä vekseliä. Kuvassa ovat 
Seija Rannikko, Eero Schroderus ja Marko Moilanen.

Uusi katsomo ulkoa.

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!

Lämpimät
kiitokset

Pudasjärven markkinoiden markkinayleisölle sekä 
hyvästä yhteistyöstä Pudasjärven kaupungille, 

kaikille yhteistyökumppaneille, talkoolaisille, ohjelmien esittäjille
ja markkinamyyjille kautta Suomenmaan!

Teimme yhdessä onnistuneet 36. Pudasjärven markkinat.

Markkina-arpojen voittajat: Kesäkeittiö arvalla 419 Asmo Herva. Lahjakortit pudasjärveläisiin 
liikkeisiin arvalla 378 Reijo Vornanen ja 1337 Risto Kulojärvi.  Lahjakortit voi käydä hakemas-

sa yhdistyksen sihteeriltä Kesport Pudasjärvi.

Kiitos!
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

HK Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

HK
KABANOSSI
400 g

100
3 prk

Valio
JOGURTIT 
200 g

SOKERI-
MUNKKI

029
kpl

20 kpl/talous

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA 499

kg
2 kg/talous

179
pkt

Pappagallo
TIKKU-
JÄÄTELÖT
8 KPL

159
kg

VARHAIS-
KAALI
Suomi

100
pll

Olvi
LIMSAT
0,95 l
(0,84€/l)

139
pss

Antell
RUISRUIS
450 g

199
kpl

HK
SININEN
LENKKI
500-580 g

KANAN-
MUNAT

Porsaan
GRILLI-
KYLKI
maustettu

149
pkt

Atria Hiillos
GRILLIMAKKARAT 

tai -PIHVIT
(320-400 g)

(3,73-4,66 kg)

Korpelan

PORSAAN 

FILEPIHVIT
1 kg

grillimarinoitu

599
rss

Magnum
JÄÄTELÖPUIKOT

88-102 ml

100
kpl

109,-
MATTOTELINE
kiinteä

Markki 
PYYKIN-
KUIVAUS-
TELINE
5 haar., 59 m narua

65,-
LAUDE-
RUNKO
kippaava

129,-

LAUDE-
RUNKO
kiinteä

79,-
LAITURI-
TIKKAAT
alumiinia,
4 askelmaa

69,-
Kota Luosto VS
PUUKIUAS
Kota Luosto VS on ruostumatto-
malla, hanallisella vaippasäiliöllä 
varustettu. Kestävyyden ja hyvi-
en löylyominaisuuksien lisäksi kiu-
kaassa on säädettävät jalat ja val-
urautainen lasiluukku tukevalla 
kahvalla. 

599,-

Jeremias
HORMI-
PAKETTI

299,-

Saimme lisää
kysyttyjä naisten
FARKKU-
LEGGINSEJÄ

1490

Naisten
TUNIKA
kaksi eri väriä

2490

Naisten
PITSI-
MEKKO

4690

100

995
kg

2 kalaa/talous

pkt

100

499

199
pkt

179
rss

RYPÄLE
VIHREÄ
500g Egypti

LOPPUVIIKKO PE-LA 14.-15.7.

199
pll

COCA-COLA, 
FANTA, SPRITE

1,5 l

100
kpl

Valio OLETRMANNI
tai

OLETRMANNI 17%
250 g

ras249

Atria perhet.
HORNET MARINOITU
BROILERIN SIIPI 900 G
NATUR 800 G

169
pss

Pulla-Pirtti
OHRA-
RIESKA 
3 KPL

295

COOKIES
KEKSIT

150 g

099
pkt

079
ras.

595
kg

Pingiivi
 1 L MAKUJÄÄTELÖT
ei laktoosittomat

249
pkt

349

195

159

2/talous

PERJANTAI 14.7.              LAUANTAI 15.7. MAANANTAI 16.7.        TIISTAI 17.7.

RAUTAOSASTOLTATALOUSTAVARAOSASTOLTA

LOHIMARKKINAT: 
Tuore kotimainen
KIRJOLOHI 
raj. erä

VANUPUIKKOJA
200 kpl

Salvequick
RAKKO-
LAASTARI
medium, 6 kpl

TEKSTIILIOSASTOLTA

1090
kg

Ylikypsä
KINKKU
palana ja siivuina

125,-

MATTOTELINE
taittuvalla
yläkehällä

3 pr

NILKKA-
SUKAT
31-33, 34-36, 
37-39

495

MIESTEN
BOXERIT
100% pv.

950
2 kpl

Cat
MIESTEN
SUKAT

1000
5 pr

Erittäin hieno
SUOMALAINEN
SHAMPOO
500 ml

Männyn raikas
MÄNTYSUOPA-
LIUOS 3 l

Suomalainen
MATON 
TEHOPESU 
500 ml

MÄNTYNESTE-
SAIPPUA
1 l
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Jo 36. vuotta markkinatunnelmaa Pudasjärvellä
Pudasjärven 36. markkinat 
järjestettiin 7.-8.7. Arviolta yli 
10 000 nouseva markkinavä-
ki tapasi perinteisesti tuttavi-
aan ja kävi hieromassa kaup-
poja oikean markkinahengen 
mukaisesti. 

Yleisesti arveltiin yleisöen-
nätyksen olleen tosiasia kum-
panakin markkinapäivänä. 
Pudasjärven tori oli ääriään 
myöten täynnä myyjiä. Lisä-
alueeksi oli saatu tällä kertaa 
torin viereinen ns. Hartsun 
alue, jossa oli myös myyjiä ja 
käytettiin myös autojen park-
kipaikkana. Pudas-Koneen 
markkinahuutokauppa pe-
rinteisellä paikalla yrityksen 
varastolla ja eri Kurenalan 
kauppojen markkinatarjouk-
set ja –ohjelmat olivat heidän 
omissa pisteissään. 

Päälavalla oli koko ajan 
monipuolista ohjelmaa. Ta-
pahtuman avasi Pudasjärven 
yrittäjien puheenjohtaja Mar-
ko Rautio. Hän valotti mark-
kinoiden 36. vuotista his-
toriaa ja sanoi tapahtuman 
järjestäminen olevan suuri 
ponnistus yrittäjäyhdistyk-
selle. Kaupungilla hän totesi 
olevan tekemisen meiningin 
muun monipuolisen raken-
tamisen saralla, joka näkynee 
myös lisätyöllistymisenä. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi paikkakun-
nan monipuolisesta kesäta-
pahtumaohjelmasta, jota sä-
vyttää myös Suomi 100v 
-juhlavuoden teema. Kau-
punginjohtaja oli markkina-
vieraiden tavattavissa myös 
kaupungin teltalla sekä vielä 
erikseen perjantaina iltapäi-
vällä mökkiläistapahtumassa 
kaupungintalossa. 

Hyvinvointi syntyy 
työstä
Perjantain markkinapuheen 
pitänyt Suomen Yrittäjien va-
rapuheenjohtaja Carita Or-
lando Vantaalta sanoi yrit-
täjien luovan lähialueelleen 
hyvinvointia, joka syntyy 
työstä. 

-Suomalainen yhteiskun-
ta rakentuu työlle ja yrittämi-
selle. Yrittäjät luovat työpaik-
koja. Pienet ja keskisuuret 
yritykset ovatkin viime vuo-
sina pääosin vastanneet työl-
listämisestä. Uudet työpai-
kat on luotu viime vuosien 

aikana nimenomaan pk-sek-
torin yrityksissä. Lisääntyvä 
työllistäminen vaatii kuiten-
kin olosuhteen, jossa uskaltaa 
työllistää. Pitää voida uskoa 
tulevaisuuteen, jossa näkee 
kasvun ja kannattavuuden 
mahdollisuuksia. Koska olo-
suhteet vaihtelevat, niin yrit-
tämikseen liittyvän säänte-
lyn tulee olla pitkäjänteistä. 
Esimerkiksi verotuksen tulee 
olla ennakoitavaa ja erilaisia 
poikkeamia ja muutostilan-
teita tulee välttää. Kaupun-
git ja kunnat sekä yrittäjät tar-
vitsevat nopeasti reagoivaa, 
mutta ennakoitavaa, säännöl-
listä ja konkreettista yhteis-
työtä keskenään, ehdotti Or-
lando. 

Hän otti esille ikäihmis-
ten suuren merkityksen niin 
aktiivisina palvelujen käyttä-
misessä jokapäiväisessä elä-
mässä ja erityisesti erilaisissa 
hyvinvointiin ja kulttuuriin 
liittyvissä palveluissa. Ikäih-
miset ovat myös tärkeä voi-
mavara ja tuki lapsille ja las-
tenlapsille. 

Orlanto rohkaisikin kuntia 
kokeilemaan erilaisia yhteis-
työmahdollisuuksia, joissa 
sukupolvia saatetaan toisten-
sa kanssa tekemisiin esimer-
kiksi päiväkodista tehtävillä 
vierailuilla vanhusten asuin-
taloihin. 

Byrokratiaa kevennetty
Lauantaina oli markkinapu-
hujana kansanedustaja Mirja 
Vehkaperä, joka kertoi mm. 
ylimääräisen byrokratian kar-
simistalkoista. 

-Keskustan aloittamat 
norminpurkutalkoot etene-
vät ja byrokratiaa on keven-
netty jatkuvasti. Tavoitteena 
on sujuvoittaa meidän jokai-
sen arkea ja huolehtia siitä, 
että yrittäjyyden edellytyk-
set ovat koko ajan paremmin. 
Toimia on tehty siihen suun-
taan, että lupamenettelyistä 
siirrytään ilmoitusmenette-
lyihin ja että yhä useamman 
asian voi hoitaa sähköisesti 
ilman postitusta ja paperin-
pyörittelyä. Työllisyyteen ja 
yrittäjyyteen liittyviä toimia 
ovat esimerkiksi työntekijän 
koeajan pidentäminen, kaup-
pojen aukiolojen vapautta-
minen, mahdollisuus käyttää 
työttömyysturvaa nykyään 

myös starttirahana yrityksen 
perustamiselle tai mahdolli-
suus solmia pitkäaikaistyöt-
tömän kanssa määräaikainen 
työsopimus ilman erityis-
tä syytä enintään vuodeksi. 
Nämä kaikki ovat esimerkke-
jä siitä, miten työmarkkinoil-
le saadaan lisää joustoa ja kil-
pailua.

-Norminpurusta puhutta-
essa täytyy nostaa esille myös 
nykymahdollisuus muuttaa 
vapaa-ajanasunto pysyväk-
si asunnoksi. Tätä on toivot-
tu jo pitkään ja nyt kunnilla 
on mahdollisuus itse määri-
tellä nämä alueet, missä va-
paa-ajanasuntoja voidaan 
muuttaa vakinaiseen käyt-
töön. Tämä koskettaa suu-
resti myös Pudasjärveä, jossa 
on runsaasti mökkejä, totesi 
Vehkaperä. 

Yrittäjillä ja kaupungilla 
hyvä yhteistyö
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en puheenjohtaja Lauri Mik-
konen totesi Yrittäjien ja kun-
tien välisen yhteistyön olevan 
tärkeää. Hän vielä muistut-
ti alkuvuodesta Pudasjärven 
Yrittäjien saamasta Vuoden 
paikallisyhdistys tunnustuk-
sesta Pohjois-Pohjanmaalla. 

Ensi vuonna on Poh-
jois-Pohjanmaan yrittäjien 
80-vuotisjuhlavuosi. Juhla-
vuonna on päätetty erityises-
ti huomioida paikallisyhdis-
tysten toiminta aluejärjestön 
väen jalkautumisena eri puo-
lille maakuntaa. Lopuksi hän 
kutsui kuulijoita 4.-5.8. koti-
paikkakuntansa Kiimingin 
yrittäjien järjestämille Kii-
minki-päiville. 

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherra astui puhujala-
valle lauantaiaamuna. Mark-
kinoille osallistumista hän 
perusteli, että seurakunnan 
kannattaa olla siellä, missä 
seurakuntalaiset ovat. 

Hän mainitsi seurakunnan 
jalkautuneen torille myös to-
ritapahtumiin ja järjestämäl-
lä ensimmäistä kertaa he-
latorstaina kaiken kansan 
torimessun.  Seurakunnan 
esittelypisteessä oli mahdol-
lisuus antaa kyselyssä palau-
tetta ja tehdä ehdotuksia seu-
rakunnan toiminnasta sekä 
ilmoittaa halukkuutensa va-
paaehtoistoimintaan osallis-
tumisesta. 

Perjantaina heti aamul-
la päätoimittaja Martta Oi-
nas-Panuma julkisti Hilkka 
Parkkisenniemen ja Juha Ha-
gelbergin ”Kun Pudasjärvi 
Ruotsiin lähti - Siirtolaiskir-
jakertomuksia muuttovirran 
varrelta -kirjan. Sitä oli myös 
myytävänä 40 euron hintaan. 

Markkinakuuluttaja 
Pentti Kaukonen kuulutte-
li tottuneesti haastatellen 
myös välillä yleisöä ja ohjel-
man esittäjiä. Eräs mielen-
kiintoinen haastateltava oli 
lauantaina emeritus maaher-
ra Eino Siuruainen, joka oli 
yksi markkinoilla julkaistun 
Ruotsin siirtolaiskirjan kir-
joittajista. 

Äänentoistosta on useam-
man vuoden ajan vastannut 
Pekka Kinnunen. Hän soitte-
li ääninauhalta myös markki-
namusiikkia. Kovaääniset oli 
nostettu korkealle, joten ää-
nentoisto kuului aikaisempaa 
kauemmaksi, torin toiseen 
laitaan saakka.

Markkina-aluetta oli laa-
jennettu torin vieressä oleval-
le ns. Hartsun tontille, josta 
oli viime talvena purettu van-
ha liikerakennus. Alue toimi 
myös autojen lisäparkkipaik-
kana. 

Kummankin markkina-
päivän iltaohjelmana sekä 
sunnuntaina oli Koskenho-
villa Alpo Puhakan kirjoitta-
ma ja ohjaama Ruotsin siir-
tolaisuuden tuomista iloista 
ja tuskista kertova kesäteat-
teriesitys Ryyspoksi. Hyvällä 
ilmalla katsomo olivat esityk-
sissä täynnä. 

Laulua ja esityksiä
Markkinoilla oli runsas 

musiikkianti. Perjantaina 
esiintyi useaan otteeseen pu-
dasjärveläissyntyinen iskel-
mälaulaja Tiina Pitkänen Yön 
tähdet -yhtyeen kanssa. Ylei-
sö eli mukana ja saivat heil-
tä innostuneen vastaanoton. 
Yön tähdet yhtyeen johtaja-
na toimi pudasjärveläisläh-
töinen Auvo Tuomaala. Hän 
kertoi yhtyeen säestäneen Pit-
kästä tämän vuoden ajan ja 
esiintyvän tilaisuuden tullen 
myös muiden artistien kans-
sa. 

Lauantaina esiintyi kan-
santaiteilija Mikko Alata-

SDP:n teltalla esittelemässä toimintaa Markku Kemppainen 
ja Tuula Kuukasjärvi. 

Perussuomalaisten teltalla toimintaa esittelemässä Pert-
ti Manninen ja Aino Asikkala. Lauantaina paikalla vierai-
li myös Perusuomalaisten piirin puheenjohtaja Ahti Moila-
nen Utajärveltä. 

Perjantaina heti aamulla päätoimittaja Martta Oinas-Panu-
ma julkisti Hilkka Parkkisenniemen ja Juha Hagelbergin 
”Kun Pudasjärvi Ruotsiin lähti - Siirtolaiskirjakertomuksia 
muuttovirran varrelta -kirjan. 

Markkinoiden äänentoistosta on vastannut jo usean vuo-
den ajan pudasjärveläinen yrittäjä Pekka Kinnunen. 

Pudasjärveläislähtöinen iskelmälaulaja Tiina Pitkänen viih-
dytti markkinavieraita perjantaina. Häntä säestämässä Yön 
Tähdet orkesterin kitaristi, pudasjärveläislähtöinen Auvo 
Tuomaala. 

Marika Sillanpää kertoi muuttaneensa Pudasjärvelle neljä 
vuotta sitten Orimattilasta, jossa hänellä oli oma yritys, lah-
jatavara liike. Hyvää terapiaa ovat käsityöt, joita tuotteita 
hän oli myymässä markkinoilla. 

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Carita Orlando Van-
taalta vaihtamassa ajatuksia Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Marko Raution ja kaupunginjohtaja Tomi Timo-
sen kanssa.
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Jo 36. vuotta markkinatunnelmaa Pudasjärvellä
lo yhdessä haitaristi Jammi 
Humalamäen kanssa. Ensim-
mäisessä setissä Alatalo lau-
loi entisiä siirtomaa-Suomen 
lauluja; Kiiminkijoki, Pohjoi-
sen laulu, Yhdentoista virran 
maa ja Mikko Niskasen elo-
kuvasta tutun Ajolähtö. 

Toisessa setissä iltapäiväl-
lä Alatalo laulatti yleisöä; tee-
malla ”Kun minä kotoani läk-
sin”. 

-Erityisesti haluan laulaa 
teille, jotka olette muuttaneet 
pois ja ovat tulleet nyt kesällä 
markkinoille. Näissä lauluis-
sa soi kotiseudun kaiho, elä-
män virta, kuin Iijoessa, mai-
nitsi Alatalo. 

Hänellä ja haitaristilla oli 
kiireinen viikonvaihde. Per-
jantai-iltana oli ollut Tam-
pereella esiintyminen, josta 
ajelivat yötä myöten Pudas-
järvelle. Lauantai-iltana oli 
esiintyminen Haapavedellä, 
josta jälleen takaisin sunnun-
tain siirtolaisjuhlaan Hirsi-
kampukselle ja sieltä taas il-
laksi Haapavedelle. 

Kerttu Simu merkki-
henkilöksi
Pudasjärven merkkihenkilök-
si oli valittu toriemäntänä ja 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Kerttu Simu, 
joka toimi myös parina viime 
kautena kaupunginvaltuutet-
tuna. 

Merkkihenkilön esitte-
lyssä mainittiin, että Kertun 
asenne yhteisten asioiden 
hoidossa on yhteistuumin 
ja yhteistyöllä, sydämellä ja 
rakkaudella. Kerttu on paljas-
jalkainen pudasjärveläinen. 
Hän on omaa sukuaan Käl-
käjä. Sukunimi vaihtui avio-
liiton myötä Vengasahoksi 
ja myöhemmin Simuksi. Kir-
jansa hän kuitenkin on pitä-
nyt koko ajan Pudasjärvellä, 
vaikka nykyisen avioliittonsa 
myötä on asunut myös Kola-
rissa. Simu kiitteli yrittäjäyh-
distystä valinnasta sekä ku-
kista ja pyysi lavalle myös 
aviomiehensä Hannun. 

 

Kesäkeittiö Asmo 
Hervalle 
Yrittäjillä oli myynnissä pe-
rinteiset markkina-arvat, jos-
sa päävoittona olleen Timpan 
Kurkihirren valmistaman hir-

sisen kesäkeittiön voitti ar-
valla 419 Asmo Herva. Lah-
jakortit pudasjärveläisiin 
liikkeisiin voittivat arvalla 
378 Reijo Vornanen ja 1337 
Risto Kulojärvi.

Kesäkeittiön voittaja oli ai-
van ihmeissään voitostaan. 

-En ikinä ole voittanut 
mistään arpajaisista aikai-
semmin. Ostin yhden arvan, 
jolla voitto tuli. Joka vuosi 
olen tosin arpajaisiin osallis-
tunut. 

Herva oli ehtinyt lähteä 
kaupunkilomareissulle yh-
dessä puolisonsa Sirkku Fa-
linin kanssa. Puheenjohtaja 
Marko Rautiolta tuli onnit-
telusoitto Prahaan. Asko ja 
puoliso Sirkku ovat matkal-
laan miettineet, miten kesä-
keittiön sijoittaisi Kauppatien 
varressa olevan omakotita-
lonsa tontille ja yleensä, kuin-
ka se tontille mahtuu. 

-No, se selviää matkal-
ta tultua, kertoi onnellinen ja 
voitosta yllättynyt Herva. 

Seurakunnan arpajaisis-
ta 50 euron ostokortin voitti 
Marketta Kosamo.

Kaupungin teltalla Pik-
nik-kassin voitti Raija Särkelä 
sekä muita voittoja Mari Käl-
käjä, Jaana Nivalainen, Suvi 
Ronkainen, Ritva Jurvansuu, 
Vuokko Juurikka ja Sisko Räi-
sänen. 

Kurenalan kyläyhdistyk-
sen hedelmäkorin voitti Auri 
Haataja ja muut voitot meni-
vät: Anne Jussila, Vesa-Pekka 
Takarautio, Kirsti Partanen, 
Vuokko Pehkonen, Hilkka 
Kipinä, Jouko Keinänen, Kyl-
likki Syrjäpalo, Olavi Puhak-
ka, Sirpa Pieksämäki, Airi 
Luokkanen, Maritta Timo-
nen, Mika Hyttinen, Eeva Ri-
tola, Eeva-Maija Nissi ja Paa-
vo Mustonen sekä Matti ..(ei 
sukunimeä arpalipussa). 

Pudasjärven Keskustan 
päävoiton mikroaaltouu-
nin voitti Mauno Lammela 
ja muut voitot menivät Riitta 
Loukusa, Hannu Nissi, Jorma 
Kouva ja Outi Holmström. 

Jongun alueen kyläyhdis-
tyksen arpajaisten herkkuko-
rin sai Riitta Eskelinen. Muut 
voittajat olivat Hillevi Jurve-
lin, Hannu Niskasaari, Taimi 
Tapio, Mari Kälkäjä ja Vee-
ti Veivo.

Heimo Turunen

LC Pudasjärven teltalla myytiin Venetsialaisten pääsylip-
puja ja isännän viirejä sekä esiteltiin leijonien auttamis- ja 
hyväntekeväisyystoimintaa. Teltalla työvuorossa Katri Vir-
tanen, Antti Pesälä, Heimo Turunen ja Pentti Kinnunen.

Jongun alueen kyläyhdistyksen pisteessä olivat töissä 
Osuuspankin avustuksella yhdistyksen palkkaamat kesä-
työntekijät Mirjami ja MinnaLiina Liikanen. Kyläyhdistyk-
sen aktiivijäsen Raimo Tervonen oli myös työvuorossa. Lapsilla oli hauskaa pomppulinnassa.

Maaningas mies Petteri Sihvola on Pudasjärven markki-
noiden vakiokävijä ja hänellä on myös vakiintunut oma 
myyntipaikka, johon asiakkaat osaavat tulla. Petterin apu-
na 11-vuotias poikansa Roope. 

Kaupungin teltalla oli eri alojen työntekijöitä palvelemassa 
ja vastaamassa asukkaiden ja mökkiläisten kysymyksiin. 
Asiakassihteeri Marjut Valkola ottamassa vastaan Aune 
Räinän terveisiä, jossa hän toivoi lisää pyöräteitä (etenkin 
Tannilaan menevän tien varteen lähellä kirkkoa). Lisäksi 
hän toivoi uimarantaa Iijoen pohjoispuolelle sekä talvella 
hiihtoreiteille yhdyslatuja. 

Kumpanakin markkinapäivänä oli yleisöä runsaasti liik-
keellä, jopa niin paljon, että puhuttiin markkinahistorian 
yleisöennätyksestä. 

Kansantaiteilija Mikko Alatalon lauloi ja laulatti yleisöä 
hanuristi Jammi Humalamäen kanssa. Sunnuntaina hän 
esiintyi Hirsikampuksella siirtolaisjuhlassa. 

Levo-ojan Särkiahosta syntyisin oleva Marjatta Kynsileh-
to oli markkinoilla tyttärensä Lean ja vävynsä Unto Kären 
kanssa. Marjatta asuun nykyisin Ylikiimingin Joloskylässä, 
jossa viettää 12.7. 90-vuotismerkkipäivää. Vierellä istumas-
sa syntymäkodin entinen naapuri Ahti Siivikko. 

Pudasjärven Vuoden merkkihenkilönä palkittiin toriemäntä 
ja Kurenalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kerttu Simu. 
Palkinnon olivat luovuttamassa Marko Rautio ja Pudasjär-
ven yrittäjien sihteeri sekä markkinoiden vastuuhenkilö 
Jaana Mourujärvi. 
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Kaupungin teltalla saivat kaikki halukkaat ilmaisen Inbody kehonkoostumus mittauksen ja myös kuntoilu- ja 
hyvinvointi neuvontaa. 

Pudasjärven yrittäjien markkina-arpoja myymässä Tapio Poijula, Matti Räisänen, Jukka Kuha ja Aila …

Markkinoiden kuuluttaja Pentti Kaukonen tekemässä tarkentavia kysymyksiä lauantaina puheenvuoron käyt-
täneelle Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkoselle. Taustalla viime vuoden merkkihen-
kilö Marko Koivula. 

Selkää säästäviä marjaharavoita myymässä Tuusniemeltä Pohjois-Sa-
vosta saapunut markkinamyyjä Ari Mieskolainen. 

Seurakunnan teltalla päivystämässä kirkkoneuvoston jäsen Mauno 
Ruokangas ja kirkkoherra Timo Liikanen, asiakkaana seurakunnan va-
paaehtoistyötä tekevä Rauni Kukka. 

Kansanedustaja Mirja Vehkaperä oli markkinoilla poikiensa Joonan ja 
Eelin kanssa sekä mukana myös aviomies Tuomas Ojala. 
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Ryyspoksi -siirtolaisnäytelmä oli yliveto

Markkinaviikonlopul-
la 7.-9.7. esitettiin Ruot-
siin muuttamisen kiihke-
ään aikaan 1960-luvulle 
sijoittuva, musiikkipitoinen 
draamakomedia ruotsin-
siirtolaisuuden iloista ja 
tuskista kertova näytelmä 
Ryyspoksi, esitettiin puolen-
kymmentä kertaa. Kaikkiin 
esityksiin osallistui Kosken-
hovin katsomon täydeltä ih-
misiä eli ennätyksellinen liki 
tuhannen katsojan määrä 
saavutettiin viidessä eri esi-
tyksessä. 

Lisäksi oli torstai-ilta-
na kutsuvierasnäytäntö. 
Alpo Puhakan pohtima ja 
toteuttama näytelmän kä-

sikirjoitus ja ohjaus osuivat 
täysillä volyymeillä pudas-
järvisen ja muualtakin tul-
leen yleisön ymmärrykseen 
ja kokemuksiin tuolta ajal-
ta. Koko 11-henkinen näyt-
telijäkaarti oli sisäistänyt 
suuren Suomea ja Pudasjär-
veä vahvasti mullistaneen ja 
”tyhjentäneen” naapurimaa-
han muuton henkiset, fyysi-
set ja taloudelliset vaikutuk-
set. 

-Tuli sellainen tunnel-
ma, että nuo nuorimmatkin 
näyttelijät olisivat itse koke-
neet Ruotsiin muuton tun-
nelmat ja seuraukset sivuky-
lillä ja perheissä, totesi eräs 
näytelmän nähnyt henkilö.

Varsinaisen näyttelemi-
sen lomassa Lasse Aalto-
sen säestyksellä esitetyt tu-
tut ja mainiosti näytelmän 
sanomaan ja tuntemuksiin 
nivoutuneet laulut olivat 
osoitus näyttelijöiden mo-
nitaitoisuudesta ja lahjois-
ta hypätä näyttelijän roolis-
ta laulutähdeksi. 

Näyttelijöiden yhteinen 
Räppi-esitys näytelmän lo-
pussa kertoi voimallisesti 
maahan - ja maastamuuton 
ajatuksista ja muista ihmis-
mielessä liikkuvista nyky-
ajan asioista. 

Hieno näytelmä on saa-
nut varsin runsaasti huomi-
ota ja miltei ylistykseen yl-

tävää kehumista. Samaan 
hengenvetoon on toivot-
tu kesän ajalle lisäesityksiä, 
koska monelta jäi näytelmä 
näkemättä muiden kiireiden 
takia. 

Siirtolaisviikon päätösse-
minaarissa Ruotsinsuoma-
laisen keskusliiton puheen-
johtaja Voitto Visuri kertoi 
kiinnostuksesta saada Ryys-
poksi -näytelmä esitettä-
väksi ja nähtäväksi Ruotsin 
maallakin. Jos tämä toteu-
tuu, Tukholman kupeeseen 
matkustetaan ensi talvena. 

Sointu Veivo, 
kuvat Heimo Turunen

Katsojia oli ennätysmäärä eli viidessä esityksessä yli 1000. Suosituimpia olivat lauantain ja sunnuntain iltapäivien esityk-
set, joihin kannettiin lisätuoleja niin paljon kuin Koskenhovin sisältä löytyi. 

Esitystä kevensivät sopivasti lauluosuudet, joista vasta-
sivat Sari Hukari ja Alpo Puhakka sekä lisäksi Alpo Laak-
konen sekä Elina Harju. Kitasäestyksestä vastasi musiikin 
ammattilainen Lasse Aaltonen. 

Ruotsista saatavasta sirkkelikahvista keskustelemassa 
Jaakko Särkinen (Niko Viitala) Annu Purolehti (Helmilotta 
Tuohimaa) ja Mirja Purolehti (Elina Harju). 

Sirkka Kivi (Tuulianna Tuohimaa) ja Irma Vuorelma (Sari 
Hukari) keskustelemassa Ruotsiin lähdöstä, jonne Irma tie-
nasti matkarahoja marjoja poimimalla. 

Siiri Purolehto (Kaarina Nevanperä) ja Aarne Purolehto 
(Pentti Kuopusjärvi) hankkimassa elantoa pöllin parkkauk-
sella. 

Musiikkipitoisessa näytelmässä laitettiin välillä tanssiksi, 
johon lähti mukaan myös yleisöä.

Purolehdon perhe ihmettelemässä Ruotsiin muuttaneen 
Tauno pojan lähettämää ryyspoksia. 

Tauno pojan kihlajaisiin lähtötunnelmissa. 

Kansalaisopiston näytelmäpiirin näyttelijät esittivät Alpo 
Puhakan kirjoittaman ja ohjaaman, erittäin suosituksi 
nousseen musiikkipitoisen Ryyspoksi -draamakomedian 
ruotsinsiirtolaisuuden iloista ja tuskista. 

Ukki Yrjö Kaarnapuro (Alpo Laakkonen) halusi antaa isäl-
lisiä neuvoja, joita Aarne Purolehto (Pentti Kuopusjärvi) ei 
oikein hyväksynyt. Lopulta kuitenkin asiat sovittiin.
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Kurenpojilla vahva edustus
jalkapalloturnauksessa Ruotsissa

Piteå Summer Games kerä-
si jälleen kymmeniä tuhansia 
osallistujia eri puolilta maa-
ilmaa kansainvälisesti mit-
tavaan ja arvostettuun jalka-
palloturnaukseen Ruotsiin. 
Kurenpojat oli mukana vii-
dellä joukkueella ja lähes sa-
dan henkilön voimin. Epävi-
rallisten laskelmien mukaan 
tämä oli Kurenpojille kuta-
kuinkin kahdeskymmenes 
kerta olla mukana. Tapahtu-
man järjestäjät nimesivätkin 
pudasjärviset ”The special 
teamiksi”. Kiitos pitkäai-
kaisesta yhteistyöstä näkyy 
mm majoituksen erityisjär-
jestelyissä. Tällä kertaa ma-
joitus tapahtui tuttuun ta-
paan aivan tapahtuman 
keskipisteessä Noliassa, jos-
sa Kurenpoikien käyttöön oli 
varattu kokonainen liikunta-
halli omine jääkaappeineen.

PSG-konkareita paljon ko-
keneina sekä ensikertalaisia 
oli mukana. Ihastuttavinta 
on seuran sisäinen moninai-
suus: 5-17- vuotiaita pelaajia, 
vanhempia, pikkusisaruksia, 
valmentajia. Yhteismajoituk-
sessa kaikista tulee kuin yhtä 
perhettä! Turnauksessa pyri-
tään mahdollisimman paljon 
kulkemaan koko seura yh-
dessä ja kannustamaan omia 
pelikentillä. Kentän reunat 
ovat useissa peleissä lähes 
reunustettuja katsojilla, ja on 
hienoa, että Kurenpoikien 
punainen väri ja liehuvat li-
put erottuvat ihmismerestä.

Sää oli koko turnauksen 
ajan helteinen, ja oli täysi työ 
pitää itsensä aamusta iltaan 
virkeänä aurinkoisilla, ava-
rilla pelialueilla. Virkistys-
tä haettiin kioskiteltoista ja 
Piteån uimarannoilta. Mut-
ta ennen kaikkea nautittiin 
sääskettömästä kesäsäästä!

Pienimmät osallistujat oli-
vat seuran 5-6- vuotiaita pal-
lokerholaisia, joiden ihailta-
va periksiantamattomuus ja 
ennakkoluulottomuus ko-
rostuivat 8-vuotiaiden sarjas-
sa pelatuissa peleissä. Vaikka 
voittoja ei vielä tullutkaan, 
tekivät pallokerholaiset usei-
ta maaleja, rohkeita pallon-
riistoja ja upeita torjuntoja. 
Kurenpoikien sinnikkäät pik-
kujuniorit saivat ulkopuoli-
siltakin katsojilta paljon sym-
patiaa ja kannustusta. Ensi 
vuonna pojat ovat kokemuk-
sen verran muita edellä, ja 
odotettavissa on varmasti li-
sää tiukkoja pelejä.

Kymmenen vuotiaissa 
Kurenpojilla oli edustus sekä 
tytöissä että pojissa. Tytöt pe-
lasivat neljä peliä ruotsalaisia 
joukkueita vastaan, ja kah-
dessa pelissä vastaan aset-
tui Pohjois-Suomen piirisar-
jasta tutut vastustajat HauPa 
ja ONS. Tuttujen vastusta-
jien kanssa oli vaikeampaa, 
sen sijaan naapurimaan tyt-

Yhteiskuvaan saatiin koottua suurin osa Kurenpoikien mukana olleista matkalaisista.

töjoukkueet saivat kokea pu-
dasjärviset tytöt askeleen pa-
remmiksi. Tytöillä tuliaisina 
kolme voittoa, yksi tasapeli ja 
kaksi tappiota. 

P10 pelasi myös vaihte-
levalla menestyksellä. Kuu-
den pelin sekaan mahtui nel-
jä erinomaista esitystä. Iso 
ottelumäärä hellesäässä ve-
rotti jaksamista parissa otte-
lusssa, mutta kaiken kaikki-
aan 8-10- vuotiaista koostuva 
poikajoukko teki todella hie-
non esiintymisen pelikentil-
lä, ja maalituuletuksia saatiin 
ihailla toistuvasti!

Kurenpoikien 2004-2006 
–syntyneet pelaajat tekivät 
Piteåån yhdistelmäjoukku-
een, ja osallistuivat P12 –sar-
jaan. Kurenpoikien joukkue 
otti alkulohkosta selvän loh-
kovoiton ilman pistemene-
tyksiä, ja eteni lohkovoittaja-
na suoraan 1/16 finaaleihin. 
Vastaan asettui ruotsalainen 
IFK Luleå, joka sai kokea pu-
dasjärveläiset paremmik-
si luvuin 3-1. 1/8 finaalis-
sa Norjan pääsarjaseuran 
juniorijoukkue Bodo Glimt 
osoitti vahvuutensa ja Ku-
renpoikien nuorimpien pe-
laajien fyysiset edellytykset 
eivät enää riittäneet pitä-
mään joukkuetta tarpeeksi 
tasaisena. Norjalaiset eteni-
vät ¼ finaaleihin 3-1 voitolla 
Kurenpojista. Sarjan voiton 
vei lopulta guatemalalainen 
La Academia eikä suoma-
laisia joukkueita nähty mi-
talikolmikossa. Kurenpojil-
ta tämä oli todella loistava ja 
yllättävä esitys ja loppusijoi-
tukseen voi olla todella tyy-
tyväinen!

Vanhimmat juniorit P16- 
sarjassa esittivät vahvaa pe-
rusosaamista, mutta harmit-
tavasti jäi alkulohkossaan 
ilman voittoja. Loppupeleis-
sä sen sijaan kaatui ruotsa-
lainen Gammelstads IF 1-3. 
Kurenpoikien vahvasta esiin-
tymisestä kertoo kuitenkin 
se, että koko sarjan voittanut 
FK Mjolner menetti koko tur-
nauksessa ainoat pisteensä 
tasapelillä nimenomaan Ku-
renpoikia vastaan. Tätäkin 
ottelua Kurenpojat johti 1-0 
viime minuuteille asti, kun-
nes ottelun erotuomari vihel-
si pari minuuttia ennen otte-
lun päättymistä norjalaisille 
rangaistuspotkun tuntemat-
tomaksi jääneestä syystä. 

Kotimatkalle seuran jä-
senet lähtivät mukanaan 
upeita muistoja, uusia tutta-
vuuksia ja ikimuistoisia ko-
kemuksia. Haaparannassa 
monien suusta kuuluikin jo 
harmitusta kotiin palaami-
sesta ja malttamatonta ensi 
kesän PSG-turnauksen odo-
tusta! 

Teija Niemelä

Kurenpojat oli vahvasti edustettuina paitsi kentällä myös 
kentän reunalla. Kotiyleisön tuki oli vahvaa pelaajille vie-
raskentillä.

Kurenpoikien Ante Oinas (keltaiset kengät) ja Olli Toivanen 
(edessä) yrittämässä parastaan pelin tiimellyksessä.

Joukkue pojat 8 v. Joukkue pojat 10 v.

Joukkue pojat 12 v. Joukkue pojat 16 v.
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Kurenalan koululla tyhjennysmyynti
Kurenalan koululla oli mel-
koinen vilskepäivä keski-
viikkona 12.7., kun sieltä 
sai ostaa koulun tyhjennys-
myynnissä tavaraa euron 
kappalehintaan. Ehtona oli, 
että ostamansa tavarat pitää 
kuljettaa heti pois. Kaupak-
si meni pulpetteja, tuoleja, 
hyllyjä eli kaikki irtotavara 
koululta. Kiinteät kalusteet 
ja sähkö- ja vesijohtoverkos-
tossa olevat tavarat jätettiin 
paikoilleen. 

Kaupankäynnin orga-
nisoi Unelmatehas, jonka 
henkilökuntaa oli sisääntu-
lo-ovilla opastamassa ja kol-
mella ovella oli kassat.

Tyhjennys jatkuu vielä 
ensi maanantaina 17.7. aa-
mupäivällä, jolloin jäljel-
lä olevat irtotavarat saa ha-
kea koululta ilmaiseksi ”Hae 
pois” -kampanjassa. Maa-
nantaina toimitaan samoilla 
säännöillä kuin keskiviikon 
myyntipäivänä.

Jotkut kyselivät käsityö-
luokan höyläpenkkejä. Ne 
ovat käytössä Rimminkan-

Tavaran ostajia oli vilkkaasti liikenteessä.

Myytävää tavaraa oli runsaasti.

kaalla Unelmatehtaan kah-
vion pöytinä. Koulujen 
tavaroita löytyy vielä kierrä-
tysmyymälästä, joka nykyi-
sin toimii Rimminkankaalla 

nelos rakennuksessa, entisen 
ruokalan tiloissa. Kierrätys-
myymälä on avoinna koko 
kesän ajan tiistaisin ja tors-
taisin kello 14-17.   HT

Kaupungilla monipuolien anti markkinoilla

Markkinoiden ohjelmassa 
oli perjantaina 7.7. kaupun-
gin järjestämä mökkiläisti-
laisuus kaupungintalossa. 

Kysymyksiin olivat vas-
taamassa ja toiveita kuun-
telemassa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen ja vs. tek-
ninen johtaja Eero Talala. 
Mökkiläisten edustajana oli 
paikalla Syötteen mökkiläis-
yhdistyksen puheenjohtaja 
Katri Virtanen ja paikalla oli 
myös yrittäjien puheenjoh-
taja Marko Rautio. Kaupun-
gin edustajat olivat myös ak-
tiivisesti markkinavieraiden 
tavattavissa kaupungin tel-
talla, jossa tuli esille paljolti 
samoja asioita kuin mökki-
läistilaisuudessa. 

Eniten tuli kysymyksiä ja 
palautteita jätteiden kerää-

misasiasta. Kaupungilla ja 
Oulun Jätehuollolla on ollut 
kampanja, jossa toivotaan 
kaikkien kaupungin asuk-
kaiden ja myös mökkiläisten 
liittyvän jätteiden keräilyn 
asiakkaiksi. Tilaisuudes-
sa toivottiin lisää aluekerä-
yspisteitä ja samalla, että ne 
olisivat riittävän kokoisia pi-
kaisen täyttymisen ehkäise-
miseksi. 

Kaupungin edustajat ker-
toivat, että nykyään on 11 
eri aluekeräyspistettä, joissa 
näyttäisi olevan tarve lisää-
miseen ja myös kaupungin 
keskustaan Kurenalle. Kau-
punki onkin sopinut mark-
kinoiden jälkeiselle viikolle 
neuvottelupalaverin Oulun 
jätehuollon kanssa, jossa 
otetaan esille kuntalaisten 

ja mökkiläisten antamat pa-
lautteet ja toivomukset. 

Sähköautojen latauspis-
teitä toivottiin myös kau-
pungin alueelle. Rautio tie-
si kertoa, että avaukseksi 
Osuuspankille on tulossa 
kaksi latauspistettä vielä tä-
män kesän kuluessa. 

Pytkyn pirtti eli Naaman-
kajärven retkeilykiinteistö 
on kaupungin kiinteistöoh-
jelmassa merkitty myyntilis-
talle. Siihen on tullut toivo-
musta, että se säilytettäisiin 
kaupungin omistuksessa ja 
Syötteellä hiihtäjien ja vesi-
retkeilijöiden pysähdys- ja 
virkistyspaikkana. Asiaa lu-
vattiin harkita uudelleen. 

Lomamökkien muutta-
misessa ympärivuotiseksi 
asuinpaikaksi on tullut hel-

potusta ja nykyisin kaupun-
ki voi sen päättää. Kriteerei-
tä on samalla helpotettu. 

Kaupungin tahol-
ta kerrottiin myös uudes-
ta rakennusjärjestyksestä 
ja kaavoituksesta. Raken-
nuslupa-asioissa on tullut 
helpotusta esimerkiksi sii-
nä, että nyt voidaan käyt-
tää ilmoitusmenettelyä 30 
neliömetriin saakka lisära-
kennusten rakentamisessa. 
Aiemmin rajana oli 15 neliö-
metriä, jota suuremmille ra-
kennuksille tarvittiin viralli-
nen rakennuslupa. 

Kiertoajelulla tutustumis-
ta hirsirakentamiseen 

Kaupunki järjesti ensim-
mäisenä markkinapäivänä 

myös kaikille vapaan puo-
lentoista tunnin kiertoaje-
lun, jossa tutustuttiin kau-
pungin hirsirakentamiseen. 
Linja-autoon nousi vajaa 
parikymmentä asiasta kiin-
nostunutta. Ensimmäise-
nä tutustumiskohteena oli 
hirrestä rakennettu kirk-
ko ja sen lähellä oleva Rie-
kinkankaan hautausmaata 
kiertävä hirsinen aita. Mui-
na tutustumiskohteina oli-
vat Päiväkoti, Hirsikunnas 
Karhukunnaalla, vanhusten 
palvelutalot, Hirsikartano. 

Esittelyteltassa       
vilkasta

Kaupungin teltalla oli uu-
sille kuntalaisille tuotekas-
si, joka sisälsi mm. paikka-

kunnalla tehtyjä kynttilöitä, 
juuri painosta tullut Pudas-
järviTutuksi opas, uima-
lippuja Puikkariin, makei-
sia sekä kaupungin esitteitä. 
Kysymyksiin vastanneet 
osallistuivat arvontaan ja 
kaikki halukkaat saivat käy-
dä ilmaisessa Inbody kehon-
mittauksessa. Paikalla oli 
koko ajan eri hallintokunti-
en kaupungin työntekijöitä 
vastaamassa kysymyksiin ja 
ottamassa vastaan kaupun-
gin asukkaiden ja mökkiläis-
ten palautteita. Markkina-
valmisteluihin kuului myös 
se, että kaikilla esittelijöillä 
oli uudet siniset paidat.  HT

Kaupungin teltalla oli välillä vilkastakin, kun ihmiset kyselivät eri asioista ja tutustuivat tel-
talla monipuoliseen kaupungin palvelujen tarjontaan. 

Kivapuhe-hankkeen projektipäällikkö Siiri Nuutinen otti vastaan kyselyyn vastaamisia ja 
samalla osallistui arvontaan. Hänellä oli myös uusille asukkaille tuotekasseja.
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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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

KELLOSEPÄNLIIKE
Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi

puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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 Metsäveroilmoitukset

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

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• 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

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Koulutettu Hieroja, Hierontapalvelu T:mi Marian Salmela, 
Telkkäläntie 97, Ranua. P. 040 740 0225

Tuotemyyntinä Tempur-
tyynyt, Marja Entrich 
-kosmetiikkatuotteet

Hierontapalvelu

T:mi Marian

           Salmela

Hierontapalvelut 
kotonani Telkkäläntiellä. 

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
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Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymis-
tä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu 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 veloitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

OSTETAAN

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Kesän tanssikausi jatkuu
Jyrkkäkoskella on Heinä-

riehatanssit perjantaina 14.7. 
Tahdit takaa Aki Mäki ja 10tan-
si -band. Mäki oli Pudasjär-
vellä esiintymässä viimeksi 
helmikuussa Kurentanssi -ta-
pahtumassa.

Sarapirtillä on tanssit lau-

antaina 15.7. Musiikista vas-
taa perinteistä tanssimusiikkia 
soittava Trio Naseva. 

Kouvan Karhulassa on ka-
raoketanssit lauantaina 15.7. 
Musiikista vastaa Niken Ka-
raoke. Järjestäjänä on Kouvan 
kalastuskunta. 

Ylä-Kollajan Nuorisoseu-
ran Tönöllä on tanssit lauan-
taina 15.7. Musiikista vastaa 
Renne&Aliset. 

Pintamon kyläseuran ta-
lossa tanssitaan sunnuntai-ilta-
na Pataässä orkesterin tahdit-
tamana. 

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

MAANRAKENNUSTA

Siisti keinutuoli, sotkamolaisen 
karhunveistäjän karhu kukkata-
so. P. 044 025 4557. 

Ostetaan metalliromua, nouto, 
käteismaksu, p. 044 241 3489. 

Uusi 1 kk käytetty lasikuitusou-
tuvene, pit. 475, airoineen, ta-
kuu, 650 € ja SeaKing 2,6 hv 
perämoottori, ikä 1 v., 295 €  
yhdessä tai erikseen. P. 044 
080 0281.  

Pikku-mönkkäri 110 cc, uusi, 
käytetty 1 tunti, (oli pienille lap-
sille liian raju). 595 €. P. 044 
080 0281. 

Kuolinpesän tyhjennysmyynti 
la-su 15.-16.7. klo 9-16. Kuu-
samontie 317 C. Tied. 0500 
517 678.

Oulunkaaren aloitekampanjasta 
hyvinvointia edistäviä ehdotuksia
Oulunkaaren kuntayhtymä 
vauhditti henkilöstölähtöis-
tä kehittämistä järjestämäl-
lä aloitekampanjan touko-
kuussa. Kampanjan aikana 
saatiin henkilöstöltä kaiken 
kaikkiaan 23 aloitetta, joista 
palkittiin neljä. Useat aloit-
teista soveltuvat toteutetta-
viksi koko Oulunkaaren alu-
eella.

– Olimme yllättyneitä 
aloitteiden runsaasta mää-
rästä. Tiesimme, että työnte-
kijöillä on ideoita toiminnan 
kehittämiseen, vain oikea 
kanava niiden esille tuo-
miseen on puuttunut, ker-
too Oulunkaaren hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja Juha Tor-
vinen.

Aloitekampanjan myö-
tä otettiin Oulunkaaren hen-
kilöstöviestinnässä käyt-
töön uusi sähköinen väline, 
Yammer, joka toimii orga-
nisaation sisäisenä sosiaali-
sena verkkona. Yammerin 
aloitepankkiin sai kuka ta-
hansa Oulunkaaren työnte-
kijä tai työtiimi jättää aloit-
teen. Aloitteen tekemisen 
kynnystä saatiin uudella toi-
mintatavalla madallettua 
ja työntekijät rohkaistuivat 
kertomaan ideoitaan toimin-
nan kehittämiseksi.

– Palkitsimme parhaat 
aloitteet rahapalkinnoilla. 
Aloitekampanja jatkuu syk-
syllä 2017 uudella kierrok-
sella, toteaa Torvinen.

Vapaaehtoispankki
Pudasjärven Rimmin kehi-
tysvammaisten palveluko-
din työntekijä Anneli Oja-
la palkittiin aloitteestaan 
Oulunkaaren vapaaehtois-
pankista. Ideana on, että 
vapaaehtoistyöntekijät re-

kisteröityisivät sähköiseen 
pankkiin, josta eri yksiköi-
den työntekijät voisivat etsiä 
vapaaehtoisia tarvitsemaan-
sa toimintaan.

– Ajatus lähti siitä, kun 
osallistuimme tapahtumaan 
torilla ja minua harmitti, että 
emme voineet ottaa enem-
pää asukkaita mukaan, ker-
too Ojala.

Ojalan mukaan yksiköis-
tä pystytään irrottamaan 
yksi tai kaksi työntekijää ta-
pahtumiin, jolloin mukaan 
otettavien asukkaiden mää-
rä on rajallinen. Tässä va-
paaehtoisten mukana ole-
minen helpottaisi kovasti. 
Vapaaehtoispankkia voitai-
siin hyödyntää paitsi vam-
maispalveluissa, myös 
esimerkiksi ikäihmisten pal-
veluissa. 

Apuja                         
viriketoimintaan
Iin hoivakodin ja palvelu-
asuntojen ikäihmisten asu-
misyksikön työntekijät 
ideoivat yhdessä kolme aloi-
tetta mukaan kampanjaan. 
Peräti kaksi niistä palkittiin.

Viriketoiminnan moni-
puolistaminen oppilaitos-
yhteistyön ja vapaaehtois-
työn avulla oli tämän joukon 
toinen palkituista aloitteis-
ta. Viriketoiminta tukee 
ikäihmisten jaksamista ja 
mielekästä arkea. Esimer-
kiksi ulkoiluapua ja musiik-
kituokioita tarjoavat niin 
Iissä kuin muuallakin Ou-
lunkaaren alueella jo vapaa-
ehtoistyön eri tahot.  Myös 
hoitajat toteuttavat arjessa 
eri viriketoiminnan muoto-
ja. Toiminnalle on kuitenkin 
nykyistä tarjontaa suurem-

pi tarve, joten uusia tapoja ja 
toteuttajia tarvitaan lisää.

Kuntalaisten mukaan 
ottaminen tärkeää
Oulunkaaren kehittämis-
tiimin mukaan palkituis-
sa aloitteissa korostuivat 
tiivis yhteistyö eri toimijoi-
den kanssa sekä uudenlai-
set toimintatavat hyvinvoin-
nin edistämiseen. Aloitteissa 
nousi hyvin esiin kuntalais-
ten ja asiakkaiden ottaminen 
mukaan kehittämistyöhön.

Muut kampanjassa pal-
kitut aloitteet olivat: Kum-
mitoiminta – yläasteen ja 
lukion opiskelijat mukaan 
asiakastyöhön. Aloitteen te-
kijöinä Iin hoivakodin ja pal-
veluasuntojen työntekijät 
sekä Hyvinvointitietoisku 
moniammatillisella tiimillä. 
Aloitteen tekijöinä Soile Jyr-
käs ja Eine Tikkala Iin ter-
veyspalveluista sekä Mirja 
Kehus Iin perhepalveluista.

Lisäksi kunniamaininnan 
saivat aloite kuntalaisille 
avoimesta Oulunkaaren Yh-
dessä-konsertista sekä aloite 
työyksikön positiivisten asi-
oiden keräämisestä hyvän 
mielen puuhun.

Kehittämistiimi lupaa, 
että nyt saatujen aloitteiden 
käsittelyä jatketaan syksyl-
lä. Tarkoituksena on poh-
tia konkreettisia keinoja eh-
dotusten toteuttamiseksi. 
Syksyn toisella aloitekier-
roksella työntekijöiden on 
mahdollista jatkojalostaa jo 
antamiaan aloitteita tai jät-
tää kokonaan uusia ehdo-
tuksia. Oulunkaarella kehit-
täminen kuuluu kaikille!

Oulunkaari tiedotus 

Energinen, lapsiin ja eläimiin 
tottunut 3v. lapinporokoira.
p. 044 971 2363. 

HALUTAAN VUOKRATA

Olisko kenellän vuokrata asun-
tovaunu ajalle 27.7.-30.7.2017. 
p.040 541 1835.

VUOKRATTAVANA

OK talo, 105 m2, Pietarilan alu-
eella, Hirsikampukselle 200 m, 
autotalli, vapaa sop. mukaan. 
P. 040 687 7369. 

Yksiö 25 m2 Juhontiellä, vapaa 
1.8. alk. P. 041 433 8109. 

Stiga akkutrimmeri, lähes uusi, 
hyväkunt., 50 €. P. 044 582 
2015. 

Hirsinen OK-talo 66 m2, rak. 
-94, 27 km keskustasta Kuu-
samoon päin, heti vapaa, iso 
aidattu piha. Vuokra 400 € kk 
+ vesi + sähkö. Takuuvuokra 1 
kk. P. 040 561 1300. 

Myydään käytetyt kohtuukun-
toiset keittiökalusteet mökki-
käyttöön tai autotalliin, kauppa 
ei jää hinnasta kiinni joten tar-
joa. Puh. 040 7410052.
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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 Piipponen Oy 0400 244 195

SARAKYLÄ-PUDASJÄRVI
KUTSUJOUKKOLIIKENNE TILAUKSETEero räisänen taidetta eetenissä kesäkuu – heinäkuu 2017 ulkoveistospuisto 

eeteni on auki ja siellä voi poiketa omaan tahtiin. Eeteni löytyy pirinrannalta aja-
malla parkkilan suuntaan noin 8,5 kilometriä. Parkkilantie 876.
Kadonnut kansa -taidenäyttely on avoinna to 15.6. Lähtien paavo ahosen 
taidegalleriassa petäjäkankaantie 1547 kipinä, pudasjärvi. Kuluvan vuoden aikana 
syntyneiden 15 maalausten ja piirrosten aiheina ovat mm. Pohjois-amerikan inti-
aanielämää 1880 -luvulta lähtien. Esillä myös muita töitä. Taidenäyttely avoinna aina 
kun taiteilija on paikalla tai sovitusti.
Vilho outila isoja ja pieniä vuolukiviveistoksia pihapirissä 27.6.-30.8. Kol-
lajantie 10, niemitalon juustolaa vastapäätä.
Viljo luokkanen muuttajat 5.7.-1.9. Kulttuurikeskus pohjantähti, teollisuustie 1, 
93100 pudasjärvi. Avoinna: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. Pudas-
järven kirjasto tuulimyllyntie 4. Avoinna kirjaston aukioloaikoina: ma 10-19, ti-pe 
10-16.
Tanssit Jyrkkäkoskella pe 14.7. klo 20.30 Jyrkkäkosken huvikeskus, Huvikes-
kuksentie.
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla pe 14.7. klo 21, Pintamon kyläseuran 
talo, Pintamontie 321.
Kiihdytyspäivä la 15.7. klo 8. Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Perinnepäivä Rytivaaran kruununmetsätorpalla la 15.7. klo 11-16. Perin-
nepäivä Rytivaarassa. Mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Päivän järjestää Syötteen 
luontokeskus yhdessä Sarakylän kyläseuran kanssa. Rytivaaran kruununmetsätorp-
pa.
Tanssit Möykkälässä la 15.7. klo 20, Möykkälä, Näljängäntie 1391.
Tanssit Sarapirtillä la 15.7. klo 21, Sarapirtti, Sarakyläntie 4863.
Finnhits-kiertue su 16.7. klo 12. Poppia, rokkia ja iskelmiä 60-90 -luvuilta! Mark-
ku Kemppainen ja Marko Väyrynen laulattavat ja säestävät kitaroin. Paukkerin ky-
lätalo.
Kesäseurat Livon koululla su 16.7. klo 12. 
Lentopallopelailuvuoro ma 17.7. klo 16-17 Kaikille 16-29 -vuotiaille maksuton!
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Suomi, kotiseutu ja minä – marko väyrynen, kirjastossa ma 17.7.  klo 17.30 
Järjestää pudasjärven kirjasto ja marko väyrynen. 
Cooperin testi ma 17.7. klo 20-21, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Teatteri mukamas kotiseutumuseolla ti 18.7. klo 13 ja klo 18 nallen retki-
laukku - vapaa pääsy. Järjestää pudasjärven kaupunki/ kulttuuripalvelut. 
Liikennepuiston toimintapäivä ke 19.7, klo 10, Liikennepuisto, Lämpötie.
Suomi, kotiseutu ja minä – marko väyrynen, kirjastossa ke 19.7. klo 11 ja 14 
järjestää pudasjärven kirjasto ja marko väyrynen. 
Kesäillan konsertti pudasjärven kirkossa ke 19.7.  klo 19 hannu jurmu, tenori ja 
elina forsberg urut ja piano. Järjestää paavo tolosen säätiö klo 18 alkaen konsert-
tikahvit kappelin edessä, iijoen taiteilijat ry. 
Nuorten sportti-ilta ke 19.7. klo 18-21:00. Kaikille 16-29 -vuotiaille suunnattua 
ohjelmaa. Maksuton! Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Suomi, kotiseutu ja minä – marko väyrynen, kirjastossa to 20.7. klo 14. 
Järjestää pudasjärven kirjasto ja marko väyrynen.
Laulamme yhdessä – kesäisellä torilla to 20.7. klo 11 -suopunki yhtye järjes-
tää pudasjärven kaupunki/ kulttuuripalvelut. 
Peräkärrykirppis Pudasjärven tori to 20.7. klo 10-15.
Työnäytöksiä kotiseutumuseolla to 20.7.  klo 17-19 järjestää taipaleenharjun 
ja pintamon kyläseurat sekä kotiseutumuseo. 
Koripallopelailuvuoro to 20.7. klo 16-17. Kaikille 16-29 -vuotiaille avoin ja mak-
suton! Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Suomi, kotiseutu ja minä – marko väyrynen, kirjastossa pe 21.7.  klo 11 ja 
14 järjestää pudasjärven kirjasto ja marko väyrynen. 
Avoimet ovet kotiseutumuseolla koko päivän pe 21.7.  - Opastuskierros klo 
13. Järjestää pudasjärven kaupunki/ kotiseutumuseo. 
Finnhits –kiertue livon koululla pe 21.7. klo 17 järjestää livokas ry. 
Lettukestifaalit livon koulun laavulla pe-la 21.-22.7. klo 9-9.00 Järjestää livokas 
ry. 
MP-Huippuajot pe-su 21.-23.7. PMC Pudasjärvi järjestää kaikille moottoripyö-
rämerkeille avoimen kokoontumistapahtuman Iso-Syötteen upeissa maisemissa! 
Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Finnhits-kiertue pe 21.7. klo 17. Poppia, rokkia ja iskelmiä 60-90 -luvuilta! Mark-
ku Kemppainen ja Marko Väyrynen laulattavat ja säestävät kitaroin. Livon koulu, 
Kirsiojantie 31.
Lasten museopäivä kotiseutumuseolla la 22.7. klo 12-15  järjestää pudasjärven 
kaupunki/ kotiseutumuseo. 
Lentopallon kyläsarja la 22.7. klo 9 Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Tanssit ruostehovilla -dry capri kuopiosta tanssittaa la 22.7.  Klo 20.30-01 Sa-
rakyläntie 1310, 93220 livo. Järjestää livokas ry. 
Livon koulun 100-vuotisjuhla la 22.7. klo 9 Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - KTU la 22.7. klo 15 Suojalinnan kenttä, Urhei-
lutie 2.
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla la 22.7. klo 21, Pintamon kyläseuran talo, 
Pintamontie 321.
Tanssit Sarapirtillä la 22.7. klo 21 Sarapirtti, Sarakyläntie 4863.
Tanssit Siuruan työväentalossa la 22.7. klo 21, Siuruan työväentalo, Siuruantie 
2941.
Kotiseutupäivän juhlallisuudet su 23.7 klo 10 jumalanpalvelus kirkossa. Klo 
11.15 * Nisukahvit, museon pihapiirissä (sateella kappelissa). Klo 12 * kotiseu-
tujuhla, museon pihapiirissä (sateella kirkossa). Järjestää pudasjärven kaupunki ja 
seurakunta. Kotiseutumuseo, siuruantie 225.
Finnhits-kiertue su 23.7. klo 19. Poppia, rokkia ja iskelmiä 60-90 -luvuilta! Mark-
ku Kemppainen ja Marko Väyrynen laulattavat ja säestävät kitaroin.  Kuren kylätalo.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 24.-30.7. Lomastressiä lievitetään jo totuttuun ta-
paan Pudasjärvi-nimisen järven Havulanranta -nimisellä vesistöalueella Pudasjär-
ven kaupungissa. Kisapaikka sijaitsee aivan kirkko- ja museoalueen läheisyydessä 
kymmenisen kilometriä keskustasta, Kurenalta. Havula, Siuruantie 179.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 16.7. klo 13 Aila Pyörälä ja tiimi
21 -23.7. Evankeliumin ilosanomaa sanoin 
ja sävelin torilla ja teltassa Kauppatie 34.
Esa Vähäaho ja lauluryhmä.
Tarkemmat ajat seuraavassa lehdessä. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789 93140 Kipinä
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

Soittaa 

RENNE
& ALISET

LIPUT 12 €
käteismaksu 

la 15.7. klo 21.00-02.00

Tervetuloa!

KARAOKETANSSIT
Kouvan Karhulassa
lauantaina 15.7. klo 20.00-00.30
Musiikista vastaa Niken karaoke
Lippu 10 €
Tervetuloa laulamaan ja tanssimaan!
Kouvan kalastuskunta

PERÄKÄRRYKIRPPIS
Ervastin kaupalla, Ervastissa

22.7. klo 10.00-14.00
Paikkavaraukset: puh. 040 507 2948 

Aira Ervasti. Paikkamaksu 5€. 
Tervetuloa!

12.8.2017 Ervastin kyläyhdistys järjestää retken 
Julmalle Ölkylle ja Kuusamon karhupuistoon. 
Sitovat ilmoittautumiset 31.7.2017 mennessä Airalle 

puh. 0405072948. Kyläyhdistyksen alueelta jos ei ole 
tarpeeksi lähtijöitä niin voidaan ottaa mukaan myös 

muita halukkaita. Kyydin maksaa kyläyhdistys ja muista 
kuluista jokainen vastaa henk. kohtaisesti. 

Lähtijöitä oltava vähintään 15 jotta retki toteutuu.

Pudasjärven tori
ma 17.6. klo 9-16.

4” räystäskourua alk. 2,50 e/m, värit musta, ruskea, valk. 
5-6 m salko, saatavana myös 5” määrämittainen. Seinä- ja 

kattotikkaat tarjoushintaan, piipunhatut. Käteismaksu.
T:mi Kourumaa P. 0400 562 948

JONKULAISET JONNIMMOISET
KESÄPÄIVÄT

Paukkerinharjun kylätalolla
(Niskalantie 9)

su 16.7. klo 12 alkaen 
Ohjelmassa ruokailun ja kahvin lisäksi 
mm. Marko Ja Markku FINNHITS-

KIERTUE, näytelmä, runoja, Liisa Tiirola-
Santalan RETROSPEKTIIVINEN taidenäyt-

tely ja Timo Tiirolan KIRJAESITTELY.
 Lämpimästi tervetuloa kaikille!

Järj. Jongun alueen kyläyhdistys ry

Myynnissä Lapinlehmän harvinaista ja herkullista 

käsintehtyä leipäjuustoa tuoreeltaan
torilla ma 17.7. ja to 20.7. klo 10.30-12.00

tai niin kauan kuin tuotetta riittää.
Otan vastaan myös ennakkotilauksia. 

Puh. 045 324 9675/Mirka Pääkkö, LammaLove

Tiina 
PiTkäsen

TahTiin. 

Pintamon kyläseura R3TerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

sunnuntaina 16.7.2017 klo 21.00–01.00.

Lippu 12 € Huom! Käteismaksu. 

orkesTerina 
PaTaässä

C-oikeudet (olut, siideri). 
La 22.7. kylätapahtuma ja illalla tanssittaa Terhi Lehtoniemi

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 22.7.2017, Trio Tuovila

os. Sarakyläntie 4661
la 15.7. klo 21-01

TRIO 
NASEVA

HERKONMÄEN KATETULLA TEATTERILLA
Taivalvaarantie 2, Taivalkoski

Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.fi

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

KÄTKÄLÄINEN JA 

ULKOMAAN ELÄVÄ

Simo Hämäläisen kirjoittama komedia Kesällä 
2017

ESITYSAJAT:
Pe 14.7. klo 19.00
Su 16.7.  klo 15.00
Ke 19.7.   klo 19.00
Pe  21.7.   klo 19.00
La 22.7.   klo 17.00

Su 23.7.   klo 15.00
Ke 26.7.   klo 19.00
Pe 28.7.   klo 19.00
La 29.7.   klo 17.00
Su 30.7.   klo 15.00

Pe 4.8.   klo 19.00
La 5.8.   klo 17.00
Su 6.8.  klo 15.00

Ohjaaja
Anna-Kaisa 
Kettunen

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat.
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

Lähde mukaan
perinteiselle kesämatkalle!

Matkataan Kajaaniin ja tutustutaan
mielenkiintoisiin asioihin ja paikkoihin 

oppaan avulla. Syödään ja kahvitellaan....
Lauantaina 22.7.2017 lähtö klo 7.00 

Nevakiven linja-autolla S-marketin edestä.
Ilmoittaudu Ritva Peltola puh. 0400 386 286 

torstaihin 20.7. mennessä-
(jäsenet 30 euroa, ei jäsenet 40 euroa)

Tule mukaan iloisella mielellä!
Pudasjärven Diabetesyhdistys ry /Omaishoitajat järjestävät matkan.
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Su 16.7. Paukkerin kylätalo 12.00
Pe 21.7. Livo koulu 17.00
La 22.7. Hetekylä Hetepirtti 12.00
Su 23.7. Kuren kylätalo 19.00

FINNHITS-KIERTUEPoppia, rokkia ja iskelmiä 
60-90-luvuilta

Markku Kemppainen ja 
Marko Väyrynen

LAULATTAVAT sekä 
SÄESTÄVÄT 

kitaroin

”Saavat nämä laulut muutkin kuin meidät aivan villintymään! 
Finnhits-kiertue, Pudasjärvi 

Kaikkiin  tilaisuuk-

siin yleisöllä 
vapaa pääsy!

Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS
Metsästysmajalla su 30.7. klo 12

- Esillä sääntömääräiset asiat ja jäsenasiat
- Johtokunta kokoontuu klo 11.00

- Lopuksi hirviporukan kokoaminen

Terveisin puheenjohtaja

KOTISEUTUVIIKKOPU
DA

SJÄ
RV

EN

RYTIVAARAN KRUUNUNMETSÄTORPPA
La 15.7. Perinnepäivä 
klo 12-15

TORI
To 20.7.  Laulamme yhdessä – kesäisellä torilla  
klo 11 Suopunki-yhtye

KULTTUURIKESKUS POHJANTÄHTI JA KIRJASTO
 5.7.-31.8.  Näyttely: Viljo Luokkanen - Muuttajat

LIVO
Su 16.7. Kesäseurat Livon koululla  
klo 12.00
Pe 21.7. Finnhits –kiertue Livon koululla 
klo 17 
Pe-la 21.-22.7. Lettukestifaalit Livon koulun laavulla 
klo 09-09 koko vuorokausi
La 22.7. Tanssit Ruostehovilla - Dry Capri Kuopiosta 
klo 20.30-01 Sarakyläntie 1310

KOTISEUTUMUSEO JA KIRKKO
Ti 18.7. Teatteri Mukamas kotiseutumuseolla 
klo 13 ja klo 18 Nallen retkilaukku - vapaa pääsy
Ke 19.7. Kesäillan konsertti Pudasjärven kirkossa 
klo 19  Hannu Jurmu, tenori ja Elina Forsberg urut ja piano 
Klo 18 alk. Konserttikahvit kappelin edessä
To 20.7.  Työnäytöksiä kotiseutumuseolla 
klo 17-19 
Pe 21.7.  Avoimet ovet kotiseutumuseolla 
koko päivän -opastuskierros klo 13
La 22.7.  Lasten museopäivä kotiseutumuseolla 
klo 12-15 Leivontaa ja leikkejä

KIRJASTO
Suomi, kotiseutu ja minä – Marko Väyrynen
Ma 17.7.  Ke 19.7. To 20.7. Pe 21.7. 
klo 17:30 klo 11 ja 14 klo 14 klo 11 ja 14

Su 23.7. KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
klo 10  Jumalanpalvelus kirkossa 
klo 11.15 Nisukahvit, museon pihapiirissä (sateella kappelissa) 
klo 12 Kotiseutujuhla, museon pihapiirissä (sateella kirkossa)

Tapahtumat järjestävät yhdessä:  
Pudasjärven kaupunki/

kulttuuripalvelut ja 
kotiseutumuseo, Pudasjärven 

seurakunta, Pudasjärven kirjasto, 
Paavo Tolosen säätiö, Iijoen 

taiteilijat ry., Livokas ry, Syötteen 
luontokeskus ja Sarakylän 

kyläseura, Siirtolaisuusprojekti, 
Taipaleenharjun kyläyhdistys, 
Markku Kemppainen ja Marko 

Väyrynen

 Pudasjärven markkinoilla vastauksia tuli 582 kpl.
Oikea vastaus markkinoiden tehtävään oli 6680 g.  

Lähimmäksi ”tiesivät”: 
    Tapio Lievetmursu  6666 g   (-14 g)

    Irja Aikkila ja Rauno Tuomaala 6700 g (+20 g) 
    Sauli Harju 6720 g  (+40g) 

Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

AskAnmäen 
kesäteAtterissA  

puolAngAllA 
kesällä 2017
markku Hyvösen 

pÖYtä on
kAtettu 

 käsikirjoitus: markku Hyvönen 
ohjaaja: maria korkatti  

tuotanto: Askan Ahertajat ry

HAuskA, muttA mYÖs

la 15.7. klo 15
ti 18.7. klo 18
to 20.7. klo 18
la 22.7. klo 15

Esitysajat: 

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.

Lisätietoja ja lippuvaraukset:  
puh. 040 865 0327

Askan Ahertajat ry  www.puolankainfo.fi

puHuttelevA teAtterielämYs!

su 23.7. klo 13 ja 17
la 5.8. klo 15
su 6.8. klo 13 ja 17

tervetuloA tAAs kokemAAn

Päiväleiriläiset 
istuttivat puun
Pudasjärven kaupungin päi-
väleiriläiset istuttivat puun 
Suomen satavuotisen taipa-
leen kunniaksi. Puuksi va-
likoitui perinteinen suoma-
lainen kuusi, joka saatiin 
istuttaa paraatipaikalle kau-
pungintalon eteen. 

Torstaina 15.6. kaupun-
gintalon eteen kokoontui 
iso ryhmä lapsia, muutamia 
vanhuksia, kaupungin ke-
sätyöntekijöitä sekä hyvin-
vointikioskista että päivälei-

riltä, vapaaehtoisia nuoria ja 
ohjaajia. Lapset osallistuivat 
mielellään puun istuttami-
seen ja auttoivat kaivamaan 
puulle sopivan kuopan. Kun 
puu istutettiin, kaikki osal-
listuivat yhteislauluun. Lo-
puksi pystytettiin päiväleiri-
läisten aikaisemmin viikolla 
tekemä kyltti, johon leiriläi-
set olivat laittaneet omat sor-
menjälkensä.

Marita Hankila 

ja 10tanssi -band
AKI MÄKI

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

Perjantaina 14.7. 
klo 21.00-02.00

Anniskelualue k-18
www.jyrkka.net    Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan

LIPPU 15/9€ (alle 18-v)

TULOSSA PILIKKITANSSIT LA 29.7. ÄSSÄT K-18

HEINÄ-
RIEHASSA

Kesäpilkin MM-kilpailut pi-
detään heinäkuun viimeisel-
lä viikolla Pudasjärven Ha-
vulan rannassa.

Kisaviikko alkaa maa-
nantaina 24.7 kahdella kar-
sinnalla, jatkuen tiistaina ja 
keskiviikkona pidetyillä kar-
sinnoilla. Torstaina ja per-
jantaina on vuorossa kolme 
karsintaa. Lauantaina pide-
tään kisojen välierät ja sun-
nuntaina 30.7.2017 on lop-
pukilpailu, mutta sitä ennen 
on vielä pikkufinaali.

Jotta viikko ei ole vain 
pelkkää pilkkimistä, on Ha-
vulan rantaan järjestetty 
muutakin toimintaa.

Torstaina Pudasjärven 
Erämelojat opastivat melon-

nan saloissa. Illan lopuksi oli 
vielä Livolla onkikilpailut. 
Voiton ratkaisee kalojen yh-
teenlaskettu pituus – ei ka-
lojen yhteispaino. Kisa on 
saanut paljon kiitoksia pilk-
kikilpailujen osallistujilta. 
Lauantaina on tanssit Jyrk-
käkoskella. Viikonloppuna 
on esillä entisaikojen kalas-
tusvälineitä ja heinäntekove-
kottimia.

Kilpailun osallistujamää-
rä on ollut viime vuosina yli 
kaksisataa ilmoittautunutta. 
Osallistujilta tulleiden pa-
lautteiden perusteella olem-
me vuosi vuodelta yrittä-
neet kehittää tapahtumaan. 
Ensi vuonna onkin vuorossa 
15-vuotisjuhlakisat.

Kesäpilkin MM-kisat

Möykkälässä la 15.7.2017 
klo 20.00-02.00

Näljängäntie 1391, Puhoskylä
Tanssiorkesteri 
POHJOLAN

YÖ
ULKONA

KARAOKE

TERVETULOA

- arvontaa
- ulkoravintolasta 
ja grillistä possua

- olutta - siideriä
-  lonkeroa

Ostot käteinen, pankkikortti • Liput 15€/opisk. 10€

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Liikennepuiston toimintapäivä
ke 19.7. klo 10.00 alkaen.

Liikennekilpailu: 7-10 v., 6 v. ja nuoremmat
PALO- JA PELASTUSAUTOT PAIKALLA

Pudasjärven kaupunki
tekinen toimi



16 TPnro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.7.2017 14.7.2017nro 28

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

VALMISPIIPPU
2,5 m
+ läpivientitarvikkeet

395,-
Kuva viitteellinen

VENEET
14 ERI MALLIA
AIROT JA 

HANKAIMET 
KAUPAN 
PÄÄLLE!

PERÄ-
MOOTTORIT

599,-

SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORIT

149,-

Alkaen

Alkaen

Lay-Z-Spa 850 l
SÄHKÖKÄYTTÖINEN
UIMA-ALLAS

499,-
PE-MUOVIKYLPY-
TYNNYRI
100% kotimainen

1590,-

PIHA-
GRILLI

395,-

ASKELMAKIVI
XXL

16,90
kpl

KORISTEKIVI 
valkoinen
20 kg

13,90
säkki

Biolan
KUIVKE-
KÄYMÄLÄ

349,-

MÖKKIPORTTI
jatkettava, sinkitty, erittäin 
vankka rakenne

295,-
PIHA-
KEINUT

79,50
Alkaen

SAVUSTUS-
LAATIKKO
Alkaen

  10,-
TRAMPOLIINI 4,3 m
+ SUOJAVERKKO

249,-
Yhteishintaan

Polttomoottori
KLAPISIRKKELI 
13 hp, terä 400 mm

699,-

Duro
KANTOJYRSIN 13 hp

1090,-
Kuva viitteellinen

AGGREGAATTI 5,5 kW
Hox! Myös voimavirtamalli

995,-

RUSINAPITKO
500 g

2,99

ELONA
KAURALEIPÄ
300 g

1,59

HUNAJAMARINOI-
TU BROILERIN 
FILEESUIKALE

1 kg

5,99

OHUEN OHUET 200 g
keittokinkku
palvikinkku
kalkkunaleike

1,99

KATRI
HELENA
SUOMI 100 
TUOTTEET 
NYT MEILTÄ!

KESÄ-ALE ON ALKANUT!

NYT PALJON NAISTEN,

MIESTEN JA LASTEN 

VAATTEITA ALENNETTUUN 
HINTAAN!

ALE!

ALE!ALE!

ALE!

ALE!


