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PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME: ma-to 10.30-21.00, pe 10.30-4.30, la 11-4.30, su 12-21

Olemme lomalla 16.-25.7. 
Ravintola suljettu

26.7-29.7. 
pizza-kebab, 

salaattipöytä á la carte -listalta
30.7. alkaen 

normaali kotiruoka lounasbuffet 
arkisin klo 10.30-14.

Hyvää kesää!

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

16900

6900 Ottoteho 410 W - 
ruiskutusteho 100 

ml/min - säiliön tila-
vuus 800 ml - paino 

2,0 kg

Rakentajan ja remontoijan kannettava maaliruisku-
järjestelmä pieniin ja keskisuuriin maalauskohteisiin. 
Soveltuu useimmille maaleille ja puunsuoja-aineille. 
Maalimäärän helppo säätö kiertokytkimellä. Kompakti 
rakenne ja olkahihna.

MAALIRUISKU 
BOSCH PFS 1000

RUOKARYHMÄ 
LILLE  TEXTILENE 
HARMAA

Neljän hengen ruokaryhmä jossa 4 taittotuolia, pyöreä 
pöytä ja varjo. Valkoinen teräsrunko, istuinten materiaali 
Textileneä. Pöytä karkaistua lasia. Pöydän halkaisija 80 
cm. Varjo harmaata polyesteriä, halkaisija 200 cm.

KESÄKUKKA-ALE JATKUU! 

PUDASJÄRVEN PUUTARHA KUKKAHUONE OY AVOINNA: 
ma-pe 9-18, 

la 10-16, 
su 12-16 

www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!

Tervetuloa!

MONIVUOTISET KUKAT 
OTA 5 MAKSA 4
OMENAPUUT 

25,-/kpl

HERUKKAPENSAAT 
30,-/4 kpl

RUNSAASTI 
KOMEITA KUKKIA!

Uusi erä RUUSUBEGONIAA! 
Tuuheat 
ASTERIT 2,50/kpl
UPEAT ISOT PETUNIA-
AMPPELIT JA LUMI-
HIUTALEAMPPELIT 20,-  
ja PIENET 10,-

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

KESÄVARASTON
LOPPUUNMYYNTI

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.
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(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
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• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)
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ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala
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Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)
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RAPALA -LASIT
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KUITU-
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COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.%

PYÖRÄT

-30%
LENKKARIT JA 
VAPAA-AJAN 

KENGÄT

-30%TEKSTIILEJÄ

-50% UISTIMET, 
KELAT 

JA VAVAT

30,- 
JA PALJON 

MUUTA

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
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Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819
Lääkäriajat on ke 25.7. ke 1.8., ja ke 8.8.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Liike poikkeuksellisesti suljettuna 

pe 13.7 ja ma 16.7.

SIKAJUHLAT

Hetepirtin

T A N S S I A  

R U O K A A  

A R V O N T A A  

L I P P U  1 2 €  

Perjantaina 20.7. klo:21-02

RENNE & ALISET

Tervetuloa!
Hetekylän Nuorisoseura ry   Hetekyläntie 931. 93160 Hetejärvi

PUDASJÄRVEN 
TORILLA ti 17.7.

Kourumyynti p. 0400 772 624

4 tuuman räystäskourua 2,5 € metri
Tikkaita

5 tuuman saumaton kouru
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen (Katariina Niemitalo lomalla)
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Toisillemme lausutut tietoiset tai harkitse-
mattomat sanat saattavat aiheuttaa kuu-
liassa suuria ilon ja parempaan suuntaan 
kääntymisen vaikutuksia. Ne voivat olla 
toisaalta kohtalokkaita ja taakkaa lisääviä 
nuolia. On siis olemassa parantavaa ja tu-
hoavaa puhetta ja sanaa. Ihmisten ja yhtei-
söjen keskuudessa sanan voimalla pitäisi 
saada aikaan hyvää ja rakentavaa toimin-
taa ja yhteiseloa. Kuitenkin käytännössä 
ihmiset viljelevät liian kevyesti ihmissuh-
teita ja yhteisiä harmoniaa tuhoavia sano-
ja ja mielipiteitä. 

Raamattu opastaa monissa kohdis-
sa oikeanlaisen sanan käyttöön ja kuun-
telemiseen. Jeesuksella on arvonimi Sana. 
”Sana tuli maan päälle ihmiseksi. Sana tuli li-
haksi ja asui meidän keskuudessamme.” (Jo-
hannes 1:14.)  Puheillaan, opetuksillaan ja 

silmiä avaavilla vertauksillaan Jeesus ohjasi 
aikalaisiaan ja nykypäivän ihmisiä ymmär-
tämään sanojen ja Sanan valtavan merki-
tyksen ja seuraukset.

”Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kun-
kin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hi-
das puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen 
viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Ju-
mala tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa 
pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vas-
taan sana, joka on teihin istutettu ja, joka voi 
pelastaa teidän sielunne. 

Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkäs-
tään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne. 
Se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mu-
kaan, on kuin mies, joka kuvastimesta kat-
selee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä 
tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän 
unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, 

joka kiinnittää katseensa vapauden täydelli-
seen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuu-
lemaansa vaan tekee sen mukaisesti, ja ker-
ran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee.” 
( Jaakob 1 1-2)

Raamatussa meitä kehotetaan nou-
dattamaan kuningaskäskyä: ”Rakasta lä-
himmäistäsi kun itseäsi.” ja muistutetaan 
”vapauden lain mukaan teidät tuomitaan: pi-
täkää se mielessänne, mitä puhutte tai teet-
tekin. Joka ei toista armahda, saa itse armot-
toman tuomio, mutta, joka armahtaa, saa 
tuomiosta riemuvoiton.” (Jaakob. 2  8, 12).

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Sanat

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa
Kiitokset kaikille äitiämme hoitaneille

Kaipauksella muistaen
Pekka
Marja-Riitta ja Ensio
sukulaiset ja tuttavat

Kun vanhuus saapuu 
ja voimat uupuu
ja kaipuu kaikesta hälvenee
sen näkee Herra, käteen tarttuu
vie kotiin vanhuksen väsyneen

Rakas äitimme

Sirkka Maria 
RISSANEN
os. Taipaleenmäki
s. 1.7.1932
k. 20.6.2018

Messu kirkossa su 15.7. kl0 10, Valtteri Laitila, Keijo 
Piirainen.
Taksi seurakuntakodilta kirkkoon lähtee klo 9.30, ei oma-
vastuuta.

Kesäillan musiikkihetket kirkossa
to 12.7.klo 19, musiikkihetkessä esiintyvät Eija Ahonen, 
Markku Kemppainen, Irene Kortesalmi, Jari Kumpula ja 
Terttu Puurunen, säestää Keijo Piirainen, hartaus Valtteri 
Laitila
to 19.7.  klo 19, urkumusiikkia ja yhteisvirsiä, Keijo Piirai-
nen, Eero Mikkonen, hartaus Ari Kokkonen

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 11.7. klo 12-14.30, terve-
tuloa kahvittelemaan ja jutustelemaan.

Seurakunnan markkinakojulla kävijöiden kesken on 
arvottu 4 kpl 50 euron ostokorttia kauppoihin, lahjakortin 
voittivat Sirpa Kauniskangas, Satu Niinistö, Minna Impiö 
ja Inkeri Leinonen. Onnea voittajille ja kiitos osallistujille. 
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla 25.6 - 3.8. ma-pe klo 
11-17.

Nuotioillat: Kaupunginkartanolla ke 18.7. klo 18, 
Jaurakkajärvellä Maija Turusella ma 23.7. klo 18. 
Siuruan osakaskunnan laavulla  to 2.8. klo 18,  
Rantalantörmällä Kaarina Kurvilla ma 6.8. klo 18, 
Paukkerinharjulla Hautapahdalla ti 7.8. klo 19. 
Nuotioillan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoher-
ranvirastosta 08 882 3100.
Rauhanyhdistykset:  Seurat kirkossa su 15.7. klo 16 
(Erkki Piri, Timo Aho)

Kastettu: Topi Simo Jaakko Heikkinen, Ninni Johanna 
Kaijala, Alvar Juhani Lyytikäinen

Viimeisessä kokouksessaan 
ennen kesää hyvinvointiva-
liokunta suunnitteli mallik-
kaita asioita toteutettavaksi 
ja ohjeistettavaksi kesätauon 
jälkeen lähtien mm. esitte-
lemään toimintaansa mark-
kinoilla. Toiminnasta kerto-
misen lisäksi ja pääasiana, 
valiokunnalla oli halu kuul-
la kuntalaisia hyvinvoinnin 
kehittämiseen ja kiusaami-
sen ennaltaehkäisevään toi-
mintaan liittyvissä asioissa. 
Valiokunnan jalkautuminen 

Hyvinvointivaliokunta esittäytyi 
Pudasjärven markkinoilla ja kuuli kuntalaisia

markkinoille henkilökohtai-
sella läsnäolollaan oli ainut-
laatuinen ja ensimmäinen 
tämän lajin toimintatapa va-
liokuntien toimintamallissa.

Valiokunnan jäsenet sai-
vat kuntalaisten kanssa käy-
mien keskustelujen ja kyse-
lylomakkeen avulla suuren 
määrän arvokasta tietoa sii-
tä, mitkä asiat kuntalais-
temme mieltä painavat ja 
minkälaisiin asioihin hyvin-
voinnin ennaltaehkäiseväs-
sä ja korjaavassa toiminnas-

sa on puututtava. Yleisesti 
ottaen kuntalaisten palaute 
kaupungin asioiden hoidos-
ta oli varsin tyytyväistä jopa 
mairittelevaa. Varteenotet-
tavia kehitysideoitakin kir-
joitettiin lomakkeisiin jatko-
toimia varten. Jos kuultiin 
runsaasti hymyntäyteistä 
tyytyväisyyttä, tuli puoles-
taan kipakoitakin palauttei-
ta ja ohjeistuksia korjausliik-
keiden tekemiseen asioiden 
hoidossa. Kyselylomakkei-
den vastaukset käsitellään ja 

viedään toiminnan ja toteu-
tuksen tasolle niillä edelly-
tyksillä, mihin käsillä olevat 
resurssit antavat mahdolli-
suuden.

Hyvinvointivaliokun-
ta kiittää kesälämpöises-
ti kaikkia, jotka kävivät kes-
kustelemassa kanssamme ja 
vastaamassa kirjallisesti ky-
symyksiimme. Tällainen toi-
minta on kuntalaisten oikeaa 
ja suoraa asioihin vaikutta-
mista, kertoi valiokunnan 
puheenjohtaja Sointu Veivo.

Hyvinvointivaliokunnan jäsen Taina Vainio opetus- 
ja sivistysjohtaja Juha Holappa ja hyvinvointivalio-
kunnan puheenjohtaja Sointu Veivo olivat markkina-
vieraiden tavattavissa kaupungin teltassa. 

Karhu vetelee talviunia
Kärppä varastelee linnunmunia.

Näätä oravapaistista tykkää
poro jäkälää suuhunsa lykkää.

Lumikko näätäeläin, tunnetko sen
eläin talvella on vitivalkoinen.
Susihukka irvistellen hampaita

juoksee raatelemaan talon lampaita.

Kettu varasti kanan
sai isännältä moitteen sanan.

Hirvestä puheenollen
se säikäytti meidän pollen.

Orava käpyä nakertaa
Ahma voimansa näyttää.

- Sisko Illikainen -

Metsän väkeä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

PERINNEPÄIVÄ RYTIVAARAN KRUUNUN-
METSÄTORPALLA
La 14.7. klo 12-15. 
Ohjelmassa mm. suoheinän kuivausta vanhaan mal-
liin, soittoa ja yhteislaulua, tikkakisat, Rytivaaran pe-
rinnetarinoita, arvonta tapahtumaan osallistuneiden 
kesken. Ilmainen kahvi-, pulla- ja makkaratarjoilu. 
Järjestää Syötteen luontokeskus yhteistyössä Saraky-
län kyläseuran kanssa

”KOTISEUTUMUSEO NÄYTTÄÄ MITÄ PITÄ-
JÄ ON”
Su 15.7. klo 15 Niemelän pirtissä museolla. 
Pudasjärven kotiseutumuseon syntyvaiheista kertoo 
Pauliina Majava

HENKILO V JA VINSENTTI – TEATTERI TIE
Ma 16.7. klo 13 ja 18 kotiseutumuseolla. 
Lasten ja aikuisten näytelmä Aapelin romaanista 
Vinski ja Vinsentti.

PAAVO TOLONEN – MAALAUKSIA 60 
-LUVULTA
Ti 17.7. klo 17 Taidehuone Pohjantähti (Teollisuustie 1) 
Näyttelyn avajaiset  sekä keskustelua taiteesta ja 
muisteluita. Mukana keskustelemassa kuvataiteilija 
Kaija Poijula, koulutusjohtaja Liisa Tiirola-Santala, 
kulttuurineuvos Tuure Holopainen ja Paavo Tolosen 
säätiön vpj. Marko Tolonen.

EINO LEINO -RUNOLAULUKONSERTTI
Ke 18.7. klo 18 kotiseutumuseolla. 
Jukka Lamminen - laulu, kitara 
Julia Lamminen - viulu, laulu, kitara, poikkihuilu, uku-
lele 
Julius Rantala - lyömäsoittimet, didgeridoo, äänimalja

IIN LAULUPELIMANNIT 
To 19.7. klo 12 Pudasjärven torilla (Puistotie 2). 
Kansanmusiikkia ja yhteislaulua.

PUDASJÄRVI ENNEN
To 19.7. klo 18 kotiseutumuseolla.  
Katselemme Juha Nymanin kanssa vanhoja valokuvia 
kotiseutupitäjästämme.

AVOIMET OVET KOTISEUTUMUSEOLLA
Pe 20.7. vapaa pääsy koko päivän

TAIPALEENHARJUN KYLÄPÄIVÄT 
20.-21.7. Taipaleenharjulla. 
Avoinna 20.7.2018 klo 12-18 ja 21.7.2018 klo 10-16.
Työnäytöksiä perinnetöistä: seppä, suutari, puukon
ja kirveen teroitus sekä heinänteko. Esittelykohteita: 
Sankalan kievaripirtti, tuulimylly ja Aittojärven lintu-
torni. Kauppiaita, kahvio ja peräkärrykirppis, myyn-
tipaikkoja voi tiedustella numerosta 050-3453680 
(paikka ilmainen).
Tapahtuman järjestää Taipaleenharlun kyläseura ry.

LASTEN MUSEOPÄIVÄ
La 21.7. klo 13-15 kotiseutumuseolla. 
Monenmoista mukavaa puuhaa lapsille ja lapsenmie-
lisille

KOTISEUTUVIIKKO

PUDASJARVI.FI/KULTTUURI

SU 22.7. 
KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
klo 10 Jumalanpalvelus, kirkossa
• saarnaa pastori Ari Kokkonen
• avustaa Sarakylän kappelikuoro
• kanttori Keijo Piirainen

jonka jälkeen kunniakäynti nälkäänkuolleiden 
kivelle

klo 11 nisukahvit museon pihapiirissä 
(sateella kappelissa)

klo 12 Kotiseutujuhla museon pihapiirissä  
(sateella kirkossa)
• Tervehdyssanat - Mari Kälkäjä, kaupunginval-

tuuston pj.
• Juhlapuhe – Liisa Tiirola-Santala, koulutusjoh-

taja, TaM
• musiikkiesityksiä 

Järj. Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Kaikkiin kotiseutuviikon tapahtumiin on vapaa 
pääsy - Lämpimästi tervetuloa!
Kotiseutuviikon tapahtumajärjestelyt: Pudasjärven 
kaupungin kulttuuripalvelut ja kotiseutumuseo 
sekä yhteistyökumppanit.

Kirjakaupassa 
kirjailijavierailu

Tietokirjailija Terhi Friman on lupautunut kirjailijavieraaksi 
kirjakauppaan uudelleen ensi syksynä.

Tietokirjailija, journalisti, 
kouluttaja ja editoiva toimit-
taja Terhi Friman oli markki-
noiden aikaan Pudasjärven 
Kirjakaupan ensimmäinen 
kirjailijavieras loppukevään 
omistajanvaihdoksen jäl-
keen. Monipuolisen osaami-
sensa ansiosta Terhi pystyi 
tarjoamaan kaksi varsin eri-
laista mielenkiintoista kes-
kustelutuokiota markkinoi-
den aikaan.

Perjantaina 6.7. Terhi ker-
toi viimeisimmistä kirjois-
taan ”Luontoruokaa” (Maa-
henki 2017), ja ”Maailman 
paras matikkakirja” (Docen-
do 2018) ja siitä miten luon-
non antimia voi hyödyntää 
keittiössä. Terhi viihtyy ke-

säisin mökkeilemässä Pu-
dasjärvellä, joten hän tietää 
hyvin mitä juuri tältä seu-
dulta löytyy. Lauantaina 
Terhi innosti kuulijoita kir-
joittamaan, ja antoi vinkkejä 
siihen, kuinka kirjoittamis-
prosessia voi helpottaa ja ta-
rinoita terävöittää.

Vierailun aikaan tun-
nelma oli intiimi ja muka-
na olleiden oli helppo esit-
tää kysymyksiä ja osallistua 
keskusteluun. Suunnitelmis-
sa on Terhin uusintavierailu 
syksyn kuluessa, sillä monet 
ihmiset ovat sitä toivoneet.

Terhin kirjoja on saatava-
na kirjakaupasta erikoishin-
taan elokuun alkuun saak-
ka. TW

Kirjailijavieras valisti kuulijoita, kuinka luonnonantimia voi 
hyödyntää kotikeittiössä.

• 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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

(ent. leipomo) Lukiotie 1 
to-pe 19.-20.7. klo 11-16

Kirppis
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Kansanedustaja Pekka Haavisto Saijassa soudun avajai-
sissa toi  esiin Iijokisoudun kaikkien soutujen äitinä ja ko-
rosti soudun yhteisöllistä merkitystä.

Iijokisoudussa oli myös uusia veneitä osallistujilla. Tässä Alakuijaloiden vene Keminmaalta. 

Heinäkuun ensimmäisel-
lä viikolla Taivalkosken Jo-
kijärveltä Pudasjärven Kipi-
nään järjestetty Iijokisoutu 
mentiin läpi historiansa vä-
hävetisimmässä joessa. Koko 
alkukesän vähävetisenä ol-
lut joki oli selvästi karsinut 
myös osallistujien määrää. 
Soutajia ja melojia oli lähes 
puolet tavanomaista vähem-
män.  

Vähäisestä vedestä joh-
tuvista ennakko-odotuk-
sista huolimatta 36. kerran 
järjestetty soutu sujui kui-
tenkin hyvin. Säät suosivat, 
palvelut rantautumispai-
koilla toimivat erinomaises-
ti ja tunnelma joella oli lois-
tava. Vähäisestä vedestäkin 

Iijokisoutu soudettiin kiviä väistellen
selvittiin loppujen lopuksi 
hyvin, koska luonnontilai-
sessa uomassa vähäinenkin 
vesi pakkautuu syvimpään 
uomaansa ja runsasvetiseen 
uomaan verrattuna siinä on 
ainoastaan yksi mahdolli-
nen reittivaihtoehto veneille. 
Tämän havaitseminen vaati 
veneiden perämiehiltä kos-
kenlukutaitoa jos mikä! Ka-
rilleajoista ei sentään selvin-
nyt yksikään koko soudun 
ajan olleista veneistä. Han-
kalimmat kosket olivat Kur-
jen alueen leveät kosket, joi-
den läpi pääseminen ilman 
kivenhalauksia ja pohjakos-
ketuksia oli lähinnä tuurin 
peliä. Kipinänkosken loppu-
laskussa ei tällä kertaa upon-

Kuren koululla ympäristö-
neuvos Antti Ylitalo

Parviaisessa Siiran rannassa kivinen reitti rantaan. Kesä-
yö Iijoella.

nut yhtään venettä, vaikka 
vettä tuli joihinkin veneisiin 
siinä määrin sisään, ettei ve-
neitä tarvinnut rantaan pääs-
tyä enää vedellä huuhdella.

Eri puolilta Suomea osal-
listuneiden vanhojen ja uu-
sien soutajien lisäksi tapah-
tumassa oli tälläkin kertaa 
mukana myös useita kan-
sanedustajia. Vanhan soutu-
konkarin Pekka Haaviston 
lisäksi mukana oli Vihrei-
den kansanedustaja Han-
na Halmeenpää ja Vasem-
mistoliiton Katja Hänninen 
perheineen. Soudun päättä-
neessä Kipinän kyläjuhlassa 
puhuneet edustajat korosti-
vat molemmat luontoarvo-
jen säilyttämisen merkitys-
tä ja kehuivat Iijokisoutua 
hienona ja ikimuistoisena 
tapahtumana. Molemmat 
edustajat korostivat myös 
vireillä olevien Iijoen kalan-
hoitovelvoitteiden avaami-
sen tärkeyttä ja kalateiden 
saamista alapuolisiin patoi-
hin vaelluskalojen kuljetta-
vaksi.

Ei niin hyvää ettei jota-
kin huonoakin. Perinteikäs-
tä tapahtumaa on järjes-
tänyt pieni mutta sisukas 
Pudasjärven Luonnonsuoje-

luyhdistyksen porukka. Ta-
pahtumaa on järjestetty tal-
koovoimin erittäin pienellä 
budjetilla. Tavoitteena ei ole 
ollut voiton tekeminen. Yh-
teiseen tekemiseen on innos-
tanut tavoitteet Iijoen luon-
nontilaisuuden säilymisestä 
ja vaelluskalojen saamisesta 
takaisin kotijokeensa.  Lähes 
neljä vuosikymmentä jatku-
nut tapahtuma on luonnol-
lisesti vuosien varrella karsi-
nut myös järjestelyjoukkoa. 
Varsinkin viimevuosina 
ydinjoukosta on väistynyt 
tai siirtynyt ns. paremmil-
le soutuvesille huolestutta-
van paljon hyviä tekijöitä. 
Päteviä veneiden perämie-
hiä, turvamelojia, ensiapu-
henkilöitä, toimisto- ja huol-
tojoukkoja jne. on ollut vuosi 
vuodelta vaikeampi saada 
mukaan. Soudun järjestämi-
nen on ollutkin vähäisistä 
henkilöresursseista johtuen 
jo useita vuosia vaakalau-
dalla. Toivottavasti mukaan 
saataisiin uusia tekijöitä jat-
kamaan perinteikkään ta-
pahtuman ikää vielä vuosi-
kymmeniksi eteenpäin.

Pudasjärven Luonnon-
suojeluyhdistys ry.

Iijokisoudun nuorin osallistuja jo kolmannessa polvessa, 
ei ollut vielä vuoden vanhakaan.Välillä soutuporukka rantautuu. Vähä vesi ei sitten ollutkaan mikään ongelma.

Reippaat  koskenlaskijakansanedustajat Katja Hänninen ja 
Hanna Halmeenpää puhuivat Iijokisoudun päätöstilaisuu-
dessa Kipinässä.
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI
13.-14.7.

MAANANTAI-TORSTAI 
16.-19.7.

Erä! Lalizas 
PELASTUSLIIVIT

/kpl

kpl kpl

695
kg

795 595

399 995
kg

169
pss

kg

kg

199
pkt

kg

100549 299 100
kpl

199
ras

100
kg

149

100

199
prk

100

100

199

plo

3 prk

2,7 l

ras

149
pss

199
prk

100
ras285

kpl

1295
kg

995
kg

299
pkt

2 kg/talous

pkt

9900

399

pkt

259

ras

199
pkt

499

099
pss

099
pkt

plo

2990

1500

1000

215 269

100

sis. pantin

199
kg

1195
kg

2 filettä/talous

LOHIFILEE
A-leikattu
raj. erä

250

2 pkt/talous2 pkt/talous

MA-TI 16.-17.7.                   KE-TO 18.-19.7.

Valio hyvä 
suomalainen
ARKI JUUSTO-
VIIPALEET
400-500 g

Antell
RUISRUIS 
9 kpl/450 g

Atria
KAISER-
WURSTI
palana

RAUTAOSASTOLTA

YLIKYPSÄ
KINKKU
palana ja 
siivuina

Hyvä 
NAUTA-
JAUHELIHA

GRILLI-
KYLJYKSET

SIKA-
NAUTA
JAUHELIHA

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARA 

400 g tai GRILLIPIHVI
320 g

PE-T0 13.-19.7.

Magnum
JÄÄTELÖ-

PUIKOT
88-120 ml

HK 
LIHAPYÖRYKÄT JA 

MUUSI, 
LIHAPULLAPANNU, 

KEBAB&RIISI 480 g

Arla
VIILIT 

200 g
ei laktoosittomat

Atria
GRILLISALAATTI 

350 g

Snellman
MAATIAISPOSSUN 

KASSLER
800 g

VESI-
MELOONI

Ballerina
TÄYTE-
KEKSIT

Herkkumaa
HILLOT
460 g

Eldorado
KIVENNÄIS-
VEDET 0,95 l
sis. pantin 0,20

Atria HIILLOS 
GRILLIMAKKARAT 
400 g tai 
GRILLIPIHVIT 320 g

Del monte
ANANASPALAT
227/137 g

Valio
VANILJAJÄÄTELÖ
1 L

3295 

3495

Ötökkä 
MAGNEETTI
OVIVERHO

Ötökkä
OVIVERHO
KIRKAS

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

599 1595
Markki
TAITTUVA 
MATTOTELINE

125,-

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Kotimainen

KESÄKURPITSA

TEKSTIILIOSASTOLTA

Putaan Pullan
KAURA-
PATUKKA
2 KPL/240 g

Pringles
PERUNA-
LASTU
190 g

Korpela
KANA-
NUGGETIT
200 g

Naudan
PAISTI-
JAUHELIHA

  PE 13.7.                              LA 14.7.

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

SPRAYMAALIT
perusvärit

pkt

Orthex 
PAKASTUS-
RASIAT

3 kpl

HK
BURGER
100 g

HK KABANOSSI
340-360 g

KANANMUNAT 
10 kpl

Kinnusen Mylly
VEHNÄJAUHO 
2 kg 

10 kpl

Poikien

SKEITTIKENGÄT

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

Lasten 
KENKIÄ

hajakokoja

ALE!

ALE!
Erittäin hieno suomalainen
SHAMPOO TAI 
HOITOAINE
300 ML (7,17 l)

Rexona
ROLL-ON 
DEODORANTIT
50 ml (53,80 l)

PEPSODENT
HAMMASTAHNA
super fluor, xylitol, 2-teho
50 ml (20,00)

Putaan Pullan
ITALIAN-
LEIPÄ
300 g

Perjantaina 13.7. PutaanPullan 
konsulentti paikalla!

Eldorado
VICHYT JA 
KIVENNÄISVEDET
0,95 L
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Pärjänsuolla kylätapahtuma ja 
metsästysseuran 50-vuotisjuhla
Pärjänsuolla on kylätapahtu-
ma Hirvihallilla sunnuntai-
na 15.7. kello 11 alkaen. Sa-
malla vietetään Pärjänsuon 
Metsästysseuran 50-vuo-
tisjuhlaa täytekakkukahvi-
tarjoilun merkeissä. Kyläta-
pahtumassa on perinteistä 
ohjelmaa mm. leikkimielisiä 
kilpailuja lapsille ja aikuisille 
tikkakisa ja kettinginheittoa. 
Viime vuonna tapahtumassa 
oli runsaat 200 osallistujaa. 

Pudasjärven pohjoisosas-
sa toimiva, jäsenmäärältään 
lähes 100-jäseninen Pärjän-
suon metsästysseura on vilk-
kaasti toimiva seura, jossa 
tehdään paljon talkootyötä 
Karvasarvi- nimellä kutsu-
tun metsästysseuran majan 
eteen. Hirvihalli onkin muo-
dostunut koko kylän toimin-
tojen kokoontumis- ja kes-
kuspaikaksi. 

Muutama vuosi sitten 
tehtiin metsästysmajaan 
noin 18 000 euron laajennus, 
johon saatiin tukea Oulun 
seudun leaderilta. Majasta 
löytyy tavallista monipuoli-
semmat tilat. Keittiö- ja ko-
koustilojen ohella noin 15 
metriä pitkään rakennuk-
seen on tehty omat erilliset 
osat hirven lihojen käsittelyä 

varten, jossa on myös ruho-
jen riiputusta varten kylmä-
huone ja lihojen leikkaus-
huone. Viime vuosina seura 
on pyytänyt vuosittain 12-15 
hirveä. 

Tilat sopivat isompien-
kin tapahtumien ja kokous-
ten järjestämiseen. Kokous-
tilaan mahtuu kohtuudella 
yli 50 henkilöä. Tiloissa met-
sästysseura järjestää joka 
syksy hirvipeijaiset, joihin 
osallistuu yli sata henkeä. 
Seuran tiloja annetaan kylä-
läisten käyttöön maksutta ja 
sitä vuokrataan tarvittaessa 
myös ulkopuolisille. Metsäs-
tysseura on järjestänyt ma-
jalla kesäisin tapahtuman, 
jossa on kilpailuja lapsille 
ja aikuisille ja Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuuksia on 
siellä ollut. Viikon kuluttua 
Hirvihallilla on entisten Pär-
jänsuon koululaisten tapah-
tuma, johon odotetaan noin 
100 henkeä. 

Majan pihapiiristä löy-
tyy myös halkoliiteri sekä 
iso grillikota, joka on ra-
kennettu Metsähallituksen 
vanhan, Pärjänjoen Leviän-
rinnan kämpän hirsistä. Tal-
kootöitä seuran jäsenet te-
kevät vuositasolla yhteisen 

metsästysharrastukseen ja 
seuran majan ylläpitoon liit-
tyen ainakin 50 työpäivän 
verran. Vuoden talkootyö-
listaan kuuluu muun muas-
sa polttopuun, riistapeltojen 
ja lehtikerppujen tekoa sekä 
ruokintapaikkojen ylläpitoa. 
Ruokinta-avusta hyötyvät 
hirvet, alueella elelevä lähes 
40-päinen peuralauma sekä 
tietenkin jänikset ja metsä-
kanalinnut. Muista riistan-
hoitotöistä voidaan mainita 
pienpetopyynti esimerkkinä 
seuran jäsenen Paavo Juuri-
kan joku talvi sitten jalkan-
arulla pyytämät yhdeksän 
kettua. 

Seuran sihteerin tehtäviä 
hoitavia Tuula Kuukasjär-
vi kertoi, että metsästysseu-
ran toimintaa pyöritetään 
jäsenmaksu- ja huutokaup-
patuloilla sekä myymäl-
lä pienriistan metsästyslu-
pia. Lupien myynti on ollut 
merkittävä tulolähde ja niitä 
myydään myös ulkopaikka-
kuntalaisille. Metsästysalu-
etta seuralla on noin 14 000 
hehtaaria. Seuraan on saatu 
viime vuosina uusia nuoria 
jäseniä ja nuoria toivotaan-
kin aktiivisesti toimintaan 
mukaan. HT

Tönöllä 100-vuotistanssit

Kollajan tien varressa, Iijoen Isoputaan rannalla sijaitseva 
Tönö hirsitalo on tuotu kehikkona Panumalta alkuperäisen 
palaneen talon paikalle1920 luvun puolivälissä. Päätyyn on 
lisätty kahvilatila ja sisälle rakennettu näyttämö. 

Nuorisoseuran puheenjoh-
tajana toimii Timo Hinkula 
ja sihteerinä Aira Puurunen.

Tänä kesänä tehtiin Nuoriso-
seuran talo Tönössä remont-
tia mm. maalattiin talo sisältä 
ja ulkoa, nosturissa puheen-
johtaja Timo Hinkula. 

Yli-Kollajan nuorisoseura täyt-
tää tänä kesänä 100 vuotta ja 
seura on keskittynyt juhlavuo-
den järjestelyihin. Tönöksi kut-
sutulla nuorisoseuran talolla 
pidetään kolmet tanssit hei-
näkuussa. 7. päivä heinäkuu-

ta tanssittiin Iloset-orkesterin 
tahtiin. Heinäkuun 14 päivä-
nä Tönöllä on maksuttomat 
juhlatanssit kahvitarjoiluineen 
100 vuoden mittaisen seura-
toiminnan kunniaksi. Musiik-
kia esittää oululainen Renne 
ja Myötätuulta -yhtye, joka on 
toiminut duona vuodesta 2015 
saakka. Renne Ukkolalla on ta-
kanaan pitkä ammattitasoinen 
muusikon ura 70-luvulta läh-
tien ja nuoremmalla miehel-
lä Jari Väliaholla -90 luvulta 
lähtien. Toiminta-alueena on 
Oulun- ja Lapinmaakunnan 
ravintolat, tanssipaikat ja hää- 
ym. juhlatilaisuudet. 

Juhlassa kuullaan seuran 
historiaa Matti Kantolan ja 
Jukka Niemitalon kokoamana. 
Iijoen tanssijoilla on tanssiesi-
tys ja kaupungin tervehdyk-
sen esittää Eero Oinas-Panu-
ma. Juhlakahvien jälkeen on 

tanssit puoleen yöhön saakka. 
Kesän kolmannet tanssit 

pidetään 28.7. Seuran puheen-
johtaja Timo Hinkula ja sihtee-
ri Aira Puurunen uskovat, että 
heinäkuussa on kylällä eniten 
lomalaisia ja väkeä tansseihin 
tulemassa. Seura on saanut 
Kotiseutuliitolta korjausavus-
tusta ja Pudasjärven kaupun-
gilta toiminta-avustusta. Ke-
säkuussa oli talkoot Tönön 
maalaamisessa niin ulkoa kuin 
sisältä. Nuorisoseuran ensim-
mäinen 1920-luvulla rakennet-
tu talo on aikoinaan palanut, 
mutta heti kohta touhuttiin ti-
lalle uusi talo, joka on pieneh-
kö hirsirakennus. Siitä on ar-
veltu johtuvan nimi Tönö, joka 
sijaitsee Naisjärvellä Kolla-
jantien varressa yhdeksän ki-
lometrin päässä Niemitalon 
Tauonpaikasta.

Näljängäntie 1391 93390 Puhoskylä
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JO 37 VUOTTA 
MARKKINATUNNELMAA PUDASJÄRVELLÄ

Pudasjärven 37. markki-
nat järjestettiin aurinkoisen 
ja lämpimän sään vallites-
sa 6.-7.7. Arviolta yli 10 000 
nouseva markkinaväki ta-
pasi perinteisesti tuttaviaan 
ja kävi hieromassa kauppoja 
yli oikean markkinahengen 
mukaisesti. Yleisesti arvel-
tiin yleisöennätyksen olleen 
tosiasia kumpanakin mark-
kinapäivänä. Pudasjärven 
tori oli ääriään myöten täyn-
nä myyjiä. Lisäalueeksi oli 
saatu viime vuoden tapaan 
torin viereinen ns. Hartsun 
alue, jossa oli myös myyjiä 
ja käytettiin myös autojen 
parkkipaikkana. Pudas-Ko-
neen markkinahuutokaup-
pa oli perinteisellä paikal-
la yrityksen varastolla ja eri 
Kurenalan kauppojen mark-
kinatarjoukset ja –ohjelmat 
olivat heidän omissa pisteis-
sään. 

Päälavalla oli koko ajan 
monipuolista ohjelmaa. Ta-
pahtuman avasi Pudasjär-

ven yrittäjien puheenjohtaja 
Tommi Niskanen. Hän va-
lotti markkinoiden 37. vuo-
tista historiaa ja sanoi tapah-
tuman järjestäminen olevan 
suuri ponnistus yrittäjäyh-
distykselle. Hän kertoi jä-
senyrittäjien talkoisiin osal-
listumisen mahdollistavan 
omalta osaltaan taloudelli-
sen tuoton, jolla pyöritetään 
yhdistyksen koko vuoden 
toiminta mm. tarjotaan kai-
kille pikkujouluun osallistu-
misen.

Kaupunki oli panostanut 
vahvasti markkinoille. Hen-
kilökuntaa oli noin 15 henki-
lön verran markkinavierai-
den tavattavissa kaupungin 
teltalla sekä vielä erikseen 
perjantaina iltapäivällä mök-
kiläistapahtumassa kaupun-
gintalossa. Kaupunki järjesti 
myös molempina markkina-
päivinä Hirsikaupunki -kier-
toajelun. Seurakunta oli 
myös mukana aktiivisella ot-
teella mukana markkinoilla. 

Yrittäjyydellä suuri 
merkitys
Markkinoilla on hyvä pohtia 
yrittäjyyden merkitystä, to-
tesi lauantaina markkinapu-
heessaan Suomen yrittäjien 
toimitusjohtaja Mikael Pen-
tikäinen. 

-Pudasjärvi on vahva yrit-
täjäpitäjä. Täällä – valtavas-
sa erämaapitäjässä – ei ole 
ollut yhtä yksittäistä suurta 
tehdasta, joka olisi kantanut 
paikkakunnan hyvinvointia. 
Ei ole ollut yhtä piippua, jon-
ka varjosta on sukupolvi toi-
sensa jälkeen saanut leipän-
sä. Ei ole ollut yhtä porttia, 
josta kulkemalla vanhemmat 
ja lapset ovat saaneet työtä 
ja toimeentuloa. On tarvit-
tu monia piippuja ja portte-
ja, monia pieniä yrityksiä, 
joista joistakin on kasvanut 
vuosikymmenten saatossa 
suuria. On Kontiotuote, Pro-
fin, Apetit ja Syötteen alueen 
vahvistuva luonto- ja mat-

kailuelinkeino. Niiden rin-
nalla on paljon muitakin.

Yrittäjyys on kantanut 
Pudasjärveä ja sen asukkai-
ta, ja kantaa vastakin. Yrit-
täjyys luo hyvinvointia Pu-
dasjärven monipuolisen 
kulttuuri- ja luontoperinnön 
perustalle.

On tärkeä nähdä, että kun 
puhumme yrittäjyyden puo-
lesta, emme puhu vain yrit-
täjien puolesta. Yrittäjyys 
ja yrittäjät eivät ole tärkeitä 
vain yrittäjille vaan he ovat 
tärkeitä meille kaikille. Ase-
telma on yksinkertainen: jos 
ei ole yrittäjyyttä ja yrittäjiä, 
ei ole työtä eikä hyvinvoin-
tia. Yksikään pitäjä ei pärjää 
pitkään pelkillä virkamiehil-
lä ja valtionavuilla.

Kun paikkakunnalla on 
rohkeita yrittäjiä ja vahva 
yrittäjyys, siellä on työtä ja 
toimeentuloa. Kun yrittä-
jä tarjoaa työtä, se tuo vero-
tuloja koko paikkakunnalle. 
Kun on verotuloja, on mah-

dollisuuksia kehittää paik-
kakuntaa ja sen palvelui-
ta. Kun on työtä ja tuloja, on 
mahdollista kantaa huolta 
kaikista paikkakunnan asuk-
kaista, sanoi Pentikäinen. 

-Yrittäjyys ja yrittäjät 
ovat tärkeitä meille kaikil-
le. Yrittäjyydessä on Pudas-
järvenkin tulevaisuus. Sik-
si yhteinen tehtävämme on 
kannustaa yrittäjyyteen ja 
kulkea paikkakunnan yrittä-
jien rinnalla – niin menestyk-
sen hetkinä kuin silloin, kun 
tuulee vastaan ja on vaikeaa.

Yrittäjyys on tärkeää 
myös palveluiden näkökul-
masta. Jokainen voi miettiä, 
miltä tämäkin tienoo näyt-
täisi ilman yrityksiään. Oli-
si kovin tyhjää. Mikä olisi 
asukkaiden palvelutaso esi-
merkiksi vaimoni vanhalla 
kotikylällä Puhokselle, yli 60 
kilometrin päässä tältä pai-
kalta, jos siellä ei olisi yrit-
täjän vetämää kyläkauppaa?

Usean vuoden ajan markki-
noiden kokeneena juonta-
jana on toiminut oululainen 
Pentti Kaukonen.

Markkinoiden äänentois-
tosta on vastannut jo usean 
vuoden ajan Pekka Kinnu-
nen. Aune Ekdahl tuli juon-
tajaksi muutaman vuoden 
tauon jälkeen. 

Pudasjärven Kynkään mö-
killään kesät viettävä pu-
dasjärveläissyntyinen, ny-
kyisin Oulussa asuva, 
Reino Haarahiltunen oli 
päättänyt nauttia lettukah-
vit. Hän kertoi odottavansa 
kovasti suunnitteilla olevaa 
keilahallia Pudasjärvelle ja 
uskoo sen parantavan huo-
mattavasti paikkakunnan 
palvelua. 

Markkinoilla tavattiin tutta-
via. Kuvassa sydämellinen 
ja lämmin halaus.

Pudasjärven yrittäjien markkina-arpoja myymässä Tapio Poijula, Eero Oinas-Panuma ja 
Matti Räisänen. 

Pudasjärven seurakunnan esittelyteltalla tarjottiin makei-
sia, sai osallistua ilmaisiin arpajaisiin sekä innostettiin mm. 
ensi syksyn kirkollisvaaleihin äänestämään ja valtuustoeh-
dokkaaksi. Kirkkoherra Timo Liikasen kanssa keskuste-
lemassa Pudasjärven Rojolasta syntyisin oleva Kullervo 
Riekki, joka kertoi muuttaneensa Muhokselle palopäälli-
köksi vuonna 1978 ja asuvansa edelleen Muhoksella. 

Kumpanakin markkinapäivänä oli yleisöä runsaasti liikkeellä, jopa niin paljon, että puhut-
tiin markkinahistorian yleisöennätyksestä. Lapsilla oli hauskaa pomppulinnassa.
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Marika Sillanpää kertoi 
muuttaneensa Pudasjär-
velle viisi vuotta sitten Ori-
mattilasta, jossa hänellä oli 
oma yritys, lahjatavaralii-
ke. Hyvää terapiaa ovat kä-
sityöt, joita tuotteita hän oli 
myymässä markkinoilla. 

Perjantaina olivat markkinapuhujina kansanedustajat Ma-
risanna Jarva Paltamosta ja Katja Hänninen Raahesta.

Keskustan Pudasjärven teltalla jaettiin makeisia ja esittely-
materiaalia sekä sai osallistua ilmaiseen arvontaan. Perjan-
taiaamupäivällä tavattavissa olivat Martti Räisänen, Jorma 
Kouva, Reijo Talala ja Onerva Ronkainen. 

Pudasjärven Vihreiden teltan toi tullessaan Oulun piirin toi-
minnanjohtaja Saara Pönkkö, joka oli mukana kumpanakin 
markkinapäivänä. Pudasjärveläisiä vihreitä kuvassa Veikko 
Hyttinen, Tapio Lievetmursu ja Irma Inget.

Pudasjärven Perussuomalaiset ovat perinteisesti markki-
noilla tavattavissa, kertomassa tavoitteistaan sekä otta-
massa toiveita vastaan. Teltalla palvelemassa Aino Asikka-
la ja Pertti Manninen. 

Kaupungin teltalla oli viitisentoista eri alojen työntekijöitä palvelemassa ja vastaamassa 
asukkaiden ja mökkiläisten kysymyksiin. Kaupungin työntekijät tunnisti sinisistä paidois-
ta. 

Normeja purettu
Lauantaina oli markkinapu-
hujana kansanedustaja Ma-
risanna Jarva Paltamosta, 
joka kertoi mm. ylimääräi-
sen byrokratian karsimistal-
koista. 

-Tällä kaudella on myös 
Sipilän hallituksen toimes-
ta panostettu alueellemme 
tärkeään puurakentamiseen 
ja myös matkailutoimin-
nan kehittämiseen merkittä-
viä lisäpanoksia näihin lait-
taen. Koillismaan matkailun 
hyvistä palveluista olen it-
sekin saanut nauttia hiihto-
valmentajamieheni ansiosta, 
jonka kanssa myös Syötteen 
reitit ja ympäristö ovat tul-
leet tutuiksi.

Tällä kaudella on teh-
ty laajasti toimia yritystoi-
minnan helpottamiseksi ja 
työpaikkojen syntymiseksi, 
myös turhia normeja poista-
en. Olemme vieneet normien 
ja lupaprosessien sujuvoitta-
mista eteenpäin useiden sa-
tojen läpivietyjen esitysten 
muodossa. Olen itse saanut 
tämän kauden vetää Keskus-
tan eduskuntaryhmässä eri-
tyisesti työtä ja yrittämistä 
koskevaa norminpurkutyö-
ryhmää, jossa työtä on tehty 
kansalaisten ja yrittäjien esi-
tyksiä ministeriöille valmis-
tellen.

Olemme tukeneet pien-
yritysten toimintaa helpot-
tamalla yritysten kirjanpito-, 
tila- ja toimintavaatimuk-
sia, suoramyyntiä, pitopal-
velutoimintaa ja tienvar-
si-ilmoitusten laittoa sekä 
poistamalla erilaisia ilmoi-
tusvelvollisuuksia. Yksin-
kertaistamme palkka- ja 
työntekijätietojen ilmoitta-
mista yhdellä kertaa kaikil-
le viranomaisille. Olemme 

lisänneet sähköistä asioin-
tia sekä purkaneet työllisty-
misen kannustinloukkuja. 
Työttömyysturvaa voi käyt-
tää nyt myös oman yrityksen 
perustamiseen. Yrittäjien 
sairauspäivärahan omavas-
tuuaikaa on lyhennetty.

Myös sukupolven- ja 
omistajanvaihdoksia on 
edistetty. Naisvaltaisten alo-
jen yrittäjiä on helpottanut, 
että perhevapaista aiheu-
tuvia vanhemmuuden kus-
tannuksia on tasattu 2 500 
euron kertakorvauksella. 
Tavallisille kuluttajille ja asi-
akkaille ehkä parhaiten nor-
minpurusta on näkynyt se, 
että kauppojen ja parturi-
kampaamoiden aukioloajat 
on vapautettu. Tässä muuta-
ma poiminta sadoista toteu-
tetuista ehdotuksista maini-
takseni.

Aktiivimalli kohtelee 
ihmisiä eri tavalla
Raahelainen kansanedustaja 
Katja Hänninen totesi lauan-
taina pitämässään puhees-
saan Soten vieneen aikaa ja 
voimia eduskunnassa viime 
kuukausina ja moni asia on 
hautautunut sen alle tai jää-
nyt vähälle huomiolle.

-Soten lisäksi toinen iso 
ja merkittävä asiakokonai-
suus eduskunnan kevääs-
tä on mielestäni hallituksen 
niin kutsuttu aktiivimal-
li. Sen seurauksista saam-
me koko ajan kuulla ihmis-
ten yhdenvertaisen kohtelun 
kannalta yhä huolestutta-
vimpia asioita. On hurjaa, 
että aktiivimallin massaleik-
kurin kohteeksi ovat joutu-
neet myös työkyvyttömät ja 
pitkäaikaissairaat. Miten voi 
olla mitenkään oikein, että 
sairaudestakin rangaistaan? 

LC Pudasjärven teltalla myytiin isännän viirejä sekä Venet-
sialaisiin pääsylippuja ja esiteltiin leijonien auttamis- ja hy-
väntekeväisyystoimintaa. Teltalla työvuorossa Antti Ervas-
ti ja Juha Timonen.

Virve Kaarre esitteli ja myi kauneudenhoitotuotteita. Hän 
kertoi kiertävänsä muutamat markkinat ja muita yleisöta-
pahtumia kesän aikana. 

Kynttilätalon yrittäjät Sinikka Blomster ja Seija Herukka 
myivät kynttilöitä kesätarjouksella. Asiakkaana Laina He-
rukka. 

Marikaisjärven kylätalo ja -Kisapojat ovat olleet markkinoil-
la 26 vuotta tarjoamassa kahvia juuri paistettujen muurin-
pohjalettujen kanssa. Kahtena vuonna on ollut myös glu-
teeniton vaihtoehto. Väkeä talkoissa oli nytkin lähes 20 
henkeä. Lettuja paistamassa ollut Eeva Lehtola kertoi Ki-
sapojilla olevan 50-vuotisjuhlan 18.8. Kuvassa myös Mar-
jatta Ritola.

Jongun alueen kyläyhdistyksen pisteessä olivat töissä 
Osuuspankin avustuksella yhdistyksen palkkaamat kesä-
työntekijät Merikukka Pesälä, Milena Liikanen, Minna Lii-
kanen sekä pitemmäksi aikaa tukityöllistetty Nadja Svarts. 
Kyläyhdistyksen aktiivijäsen Raimo Tervonen oli myös työ-
vuorossa.

Sisarukset, Alpo Simonen ja Terttu Ruottinen, ovat vuosit-
tain markkinoilla. Alpolla on puutöitä ja saunavastoja, joita 
hän sanoi taittavansa satoja kesällä. Heinäkuu on parasta 
vastojen tekoaikaa. Tertulla on monipuolinen käsityövali-
koima.

Urheilua harrastava 7-vuo-
tias Liisa Moilanen oli juu-
ri palannut Kainuun Rasti-
viikolta Kajaanista, josta oli 
hankkinut kauniin hiuspan-
nan. 

Mari Kälkäjä puhui markki-
noilla lauantaina iltapäiväl-
lä.
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Miten tällaisessa tilantees-
sa olevat ihmiset mitenkään 
pystyvät olemaan leikkurilta 
suojassa?

Huolestuttavaa ihmisten 
yhdenvertaisuuden kannal-
ta on myös, että SAK:n en-
nakkotietojen mukaan ak-
tiivimallin leikkuri iskee 
erityisesti vanhimpiin työn-
tekijöihin. Lisäksi leikku-
ri iskee eri voimalla myös 
eri aloille. SAK:n mukaan 
palvelualoilla aktiivimal-
lin ehdot on ollut helpompi 
täyttää, sillä alalla tehdään 
paljon aktiivisuusehdot täyt-
tävää osa-aikatyötä, mutta 
erityisen hankala tilanne on 
eri teollisuusaloilla, kulje-
tuksissa ja julkisen ja hyvin-
vointialojen työttömillä.

Pähkinänkuoressa voi-
daan siis todeta, että aktii-
vimalli kohtelee ihmisiä eri 
tavalla ainakin terveydenti-
lan, asuinalueen, iän ja alan 
perusteella! Aikamoinen lis-
ta eri syrjintäperusteita ja 
osoittaa, että hallitus ei tun-
ne työttömien moninaisia 
elämäntilanteita tai ei väli-
tä niistä. 

Kaupunki vakaalla 
kasvu-uralla
Heti markkinoiden alussa 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi Pudasjärven 
jatkavan hirsipääkaupunki-
na vahvasti aiemmin valitse-
mallaan linjalla.

-Kesäkuun kokoukses-
saan valtuusto näytti vihreää 
valoa valmistelun jatkami-
selle sekä Hyvän Olon Kes-
kukselle että jäähallille. Hy-
vän Olon Keskukseen tulee 
näillä näkymin ainakin sote-
keskus, kirjasto, nuorisotilat 
ja kulttuurin tiloja. Mahdol-
lisesti keilahallikin. 

Liikuntapaikkoihin kau-
punki panostaa jäähal-
lin lisäksi muutenkin. Jal-
kapalloilijoille on jo toista 
kesää käytössä ehkä poh-
joisen Suomen upein teko-
nurmikenttä Suojalinnan 
alueella. Lisäksi Pietarilan 

luhtitalojen viereen on nou-
semassa iso lähiliikuntapuis-
to, jossa on jopa Rajamaan 
rantaa enemmän erilaisia lii-
kuntamahdollisuuksia kai-
ken ikäisille.

Myönteisenä haastee-
na meillä Pudasjärvellä on 
tällä hetkellä puutetta niin 
koulutiloista kuin päivähoi-
totiloistakin. Senpä vuoksi 
Kipinän kyläkoulua ollaan 
parhaillaan laajentamassa ja 
mietimme esimerkiksi Hir-
sikampuksen ja Lakarin suh-
teen, että miten kasvavan 
oppilasmäärän kanssa pär-
jäisimme. 

Päiväkotipaikkoja on 
pakko saada lisää ja siihen 
on otettu avuksi yksityiset 
investoinnit ja näillä näky-
minen saamme yksityisen 
päiväkodin nykyisen vie-
reen mahdollisesti jo ensi 
vuoden aikana.

Syötteen suunnalla on 
käynnistymässä mittavat in-
vestoinnit. Keskustaajamaan 
uudet liikenneväylät ja kes-
kusta-alueen asemakaavoi-
tus ovat myös valmistelus-
sa. Nämä mm. jo todistavat, 
että Pudasjärven kaupunki 
on vakaalla kasvu-uralla.

Aikaa ikäihmisille
Pudasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä totesi kuntalaisten 
hyvinvoinnin eteen tehtävän 
kovasti töitä. 

-Työntekijöiden työhy-
vinvointiin ja jaksamiseen 
niin kaupungin kuin Oulun-
kaaren puolella on kiinni-
tettävä nykyistä enemmän 
huomiota. Työntekijät ovat 
tärkeä voimavara ja heistä 
on pidettävä huolta. 

Huolta Kälkäjä kantoi 
myös ikäihmisten kotona-
asumisesta mahdollisim-
man pitkään. Hän toivoi työ-
tätekeville aikaa kohdata 
ikäihminen, vaihtaa päivän 
kuulumiset ja juoda vaikka 
kupponen kahvia käynnin 
yhteydessä. 

Oululainen Tellervo Glunström viettää Pudasjärvellä paljon 
aikaa, etenkin kesällä. Päivittäin hän neuloo sukkia, lapa-
sia ja kynsikkäitä, joita myy eri markkinoilla ja mm. Nais-
ten messuilla. 

Ukrainalainen kasakkatanssiteatteri Artania viihdytti perjantaina markkinayleisöä vauhdikkailla esityksillään. Esityksissä oli mukaansatempaavaa musiikkia ja ohjelmanumerot hyvin 
monipuolisia ja taidokkaita.

Kaupunki järjesti perjantaina kaupungin valtuustosalissa 
mökkiläistilaisuuden, jossa tekninen johtaja Eero Talala, 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen, Kiertokaaren jäteneuvo-
ja Saara Karppila ja yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niska-
nen kertoivat mökkiläisiä kiinnostavista asioista. Mökkiläi-
siä tavattiin myös kaupungin teltalla.

Alpo ja Anna Leinonen ovat tulleet kesästä toiseen Inaris-
ta saakka viettämään kesää Livolla olevalle mökilleen. He 
kertoivat jätehuollon pelaavan hyvin, kun Livon koululla on 
suuri yhteinen jäteastia. Terveyspalveluja he myös kiitteli-
vät, kun Alpo oli varttitunnissa päässyt vastaanotolle, kun 
sitä tarvitsi. 

Kaupungin teltalla kävi jatkuvasti markkinavieraita tutustumassa kaupungin ja eri hank-
keiden palveluihin ja jättämässä palautteita ja toivomuksia.Kuvassa Tiina Ruotsalainen, 
liiketoimintajohtaja OSAO, Jari Pekkala ja Sari Pietilä, Nuorten polku -hanke, Tomi Timo-
nen kaupunginjohtaja, Sonja Kinnunen Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla 
-hanke ja Saara Karppila tulvaneuvoja Kiertokaari. 

Kolme kaupunginjohtajaa Tomi Timonen, Kaarina Daavitti-
la ja Paavo Pikkuaho tapasivat markkinoilla. 

KIIFYS ja Lääkäriasema Medipudas tekivät yhteistyönä 
markkinoilla terveysvalistusta ja -tarkistuksia tarjoushin-
taan. Fysioterapeutti Sanna Vistala mittaamassa verenpai-
netta Leena Rantalalta. Esittelyteltan edessä Mari Halkola 
Kiifysistä, Vesa-Matti Ritola Medipudaksesta, markkinavie-
raana Virpi Liikanen, sairaanhoitaja Tarja Hiltunen ja lääkä-
ri Ilona Ritola Medipudaksesta. 

Iijoen Taiteilijat olivat ensimmäistä kertaa markkinoilla mu-
kana. Palveluvuorossa kuvassa sihteeri Arja Äikäs, halli-
tuksen jäsen Elvi Räisänen sekä hallituksen jäsen ja kansa-
laisopiston taideaineiden opettaja Seija Vuolanto. 

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänni-
nen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen 
ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Rii-
konen vaihtamassa kuulumisia. 

Ukrainan kansainvälisen 
kulttuurikeskuksen johtaja 
Andriy K. Korban
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Lämpimät
kiitokset

Pudasjärven markkinoiden markkinayleisölle sekä 
hyvästä yhteistyöstä Pudasjärven kaupungille, 

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

Teimme yhdessä onnistuneet 37. Pudasjärven markkinat.

Markkina-arpojen voittajat: Grillikota arvalla 575 Emilia Hemmilä, kylpytynnyri arvalla 1153 
Kirsti Haataja, soutuvene arvalla 2485 Veikko Klemetti. 

Kiitos!

Yksi pitkäaikainen perinne on Pudas-Koneen markkinahuutokauppa, jossa on runsaasti pienkoneita ja erilaista kotien 
käyttötavaraa. Meklari Urpo Turpeinen esitteli lyhyesti myytävät tuotteet ja sitten huudot etenivät reippaasti ja nuijan ko-
paus tuli heti kun huudoissa alkoi tulla taukoa. 

Yrityksissä vauhti 
päällä
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien varapuheenjohtaja 
Lauri Mikkonen Kiimingis-
tä on vieraillut viime vuo-
sina kaikilla markkinoilla. 
Hän totesi nyt suhdantei-
den olevan myönteisiä yrit-
täjyydelle, joten monissa yri-
tyksissä onkin vauhti päällä 
mm. investointien ja uusien 
työpaikkojen suhteen. 

Tänä vuonna on Poh-
jois-Pohjanmaan yrittä-
jien 80-vuotisjuhlavuosi. 
Juhlavuonna on päätetty eri-
tyisesti huomioida paikallis-
yhdistysten toiminta aluejär-
jestön väen jalkautumisena 

eri puolille maakuntaa. Lo-
puksi hän kutsui kuulijoita 
3.-5.8. kotipaikkakuntansa 
Kiimingin yrittäjien järjestä-
mille Kiiminki-päiville. 

Ihmisten  
kohtaaminen tärkeää
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherra Timo Liikanen 
astui puhujalavalle lauantai-
aamuna. Markkinoille osal-
listumista hän perusteli, että 
seurakunnan kannattaa olla 
siellä, missä seurakuntalai-
set ovat. 

Seurakunnan esittelypis-
teessä oli mahdollisuus an-
taa kyselyssä palautetta ja 
tehdä ehdotuksia seurakun-

nan toiminnasta sekä saa-
da lisätietoa tulevan syksyn 
kirkollisvaaleista ja mm. eh-
dokkaaksi asettautumisesta.

-Kaikkein tärkeintä on 
kuitenkin ihmisten kohtaa-
minen ja keskustelut, totesi 
Liikanen. 

Yhdessä olemme  
vahvoja
Oulu on Pohjois-Suomen ve-

turi ja kehittäjä. Mutta ajatte-
lemme, että yhdessä olemme 
vahvoja 

ja Yhteistyöllä pystymme 
kehittämää koko seutukun-
taa, totesi lauantaina Oulun 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Juha Hänninen. 

-Pohjois-Pohjanmaa on 
Suomen kärkeä kasvussa ja 
kilpailukyvyssä. Meillä koko 
alueella on vielä työtä peh-
meissä arvoissa: henkises-
sä ilmastossa ja ilmapiirissä. 
Näin pitää kiinnittää erityis-
tä huomiota pitovoimaan, 
joka tarkoittaa niitä asioi-
ta, joilla ihmiset saadaan 
jäämään seudulle viihty-
mään täällä. Tässä on tärke-
ää kuntien joustava yrittä-
jyyden tukeminen ja ketterä 
elinkeinopolitiikka. Pohjois-
Pohjanmaa ja Suomi elä-
vät yrittäjyydestä ja yritys-
ten menestyksestä, painotti 
Hänninen. 

Laulua, soittoa ja 
esityksiä
Markkinoilla oli runsas mu-
siikkianti. Perjantaina esiin-
tyi useaan otteeseen Suomen 
kiertueella oleva Kasakka-
tansssiteatteri Artania Ukrai-
nasta. Ohjelmassa oli ainut-
laatuista ”kasakkailottelua” 
sekä show teatteria perin-
teisin ja modernein keinoin 
luotua koreografiaa, jossa 
toistensa lomassa vaihtelivat 
kasakkalaulut, sutkautukset 
ja akrobatia. Kokoonpano oli 
yksinomaan miehinen, jo-
ten naisten rooleja esittivät 
hauskasti ja taitavasti nu-
ket. Ukrainan kansainväli-
sen kulttuurikeskuksen joh-
taja Andriy K. Korban kertoi 
Artanian kiertävän Suomea 
kolmen viikon aikana 30 eri 
paikkakunnalla, joista suu-
ri osa Pohjois-Pohjanmaalla. 

Lauantaina musiikis-
ta vastasi pudasjärveläinen 

Suopunki-yhtye. He esittivät 
tuttua ja perinteikästä van-
haa tanssimusiikkia, josta 
markkinayleisö palkitsi ap-
lodein. Valloittava musiik-
ki tempaisi mukaansa muu-
taman tanssiparinkin lavan 
edustalle. Solisteina olivat 
Risto Puhakka ja Anelma 
Outila.

Markkinakuuluttaja Pent-
ti Kaukonen kuulutteli tot-
tuneesti haastatellen myös 
välillä yleisöä ja ohjelman 
esittäjiä. Juontajakaverina oli 
pudasjärveläinen Aune Ek-
dahl, joka on vetänyt vuosi-
tuhannen kahta puolta vuo-
teen 2014 saakka juontajana 
ja organisaattorina kymme-
net markkinat. 

Äänentoistosta on useam-
man vuoden ajan vastannut 
Pekka Kinnunen. Hän soitte-
li ääninauhalta myös mark-
kinamusiikkia. Kovaääniset 
oli nostettu korkealle, joten 
äänentoisto kuului aikai-
sempaa kauemmaksi, torin 
toiseen laitaan saakka.

Markkinajärjestelyt toteu-
tuivat pääosin talkoovoimin, 
jossa suurimman vastuun 
kantoivat puheenjohtaja 
Tommi Niskanen, varapu-
heenjohtaja Marko Rautio ja 
sihteeri Jaana Mourujärvi. 
Monet yhdistyksen jäsenet 
ja senioriyrittäjät osallistui-
vat arpojen myyntiin ja jär-
jestyksen valvontaan. 

Grillikota  
Emilia Hemmilälle
Yrittäjillä oli myynnissä pe-
rinteiset markkina-arvat, 
jossa päävoittona olleen gril-
likodan voitti arvalla 575 
Emilia Hemminki. Kylpy-
tynnyrin voitti arvalla 153 
Kirsti Haataja sekä soutu-
veneen arvalla 2485 Veikko 
Klemetti.

Heimo Turunen

Suopunki-yhtye esitti lauantaina perinteistä markkinoille sopivaa vanhaa tanssimusiikkia. Mukana oli myös pudasjärve-
läisten tekemää musiikkia. Solisteina toimivat Risto Puhakka ja Anelma Outila. Koskettimet Lasse Aaltonen, komppi kita-
ra Niilo Hanhisuanto, bassokitara Eero Liikanen, rummut Paavo Kortesalmi, haitarit Olavi Kyrö ja Toivo Partanen, kosket-
timet Ritva Kinnula ja haitari Antti Jokikokko.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien senioriyrittäjät tekivät Oulusta retken 13 henkilön voimin 
Pudasjärvelle. Tutustumiskohteina heillä oli markkinoiden lisäksi Hirsirakentaminen; vie-
railukohteina oli Kontiotuote Oy ja Hirsikampus. Lisäksi oli kiertoajelu, jossa tuli runsaas-
ti tietoa Pudasjärven Hirsipääkaupunki -teemasta. 

Lauri Mikkonen on ollut 
joka vuotinen markkinoilla 
kävijä ja puhuja.
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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                                                                              

10 KPL

Lonsdale
MIESTEN T-PAITA

14,50

Solar Stainless
AURINKOKENNOVALO

5 kpl

APAJA 
KATISKAT

30,-10,-
2 kpl

LEHTI-
KOMPOSTORI

19,90

KELLUVA ISO JOUTSEN

19,95

Opal
KASTELUKELASETTI
20 metriä

29,90

FRISBEE-
GOLFMAALI

49,95

Basic
ISO HIILIGRILLI

99,-

Automaattinen kasvihuoneen
IKKUNANAVAAJA

39,90

Hornet
KAASUGRILLI
3 poltinta

199,-

Hornet
KAASUGRILLI
3 poltinta+sivupoltin

249,-

Hornet
KAASULIESI
50 cm

299,-

Duro
AGGREGAATTI
300W

399,-

Biolan
KUIVIKEKÄYMÄLÄ

349,-

TRAMPOLIININ 
TARVIKKEET

Jouset kpl

Tikkaat
1,-
18,90

Suojapehmuste 4,3 m 49,-
Turvaverkko 4,3 m
Hyppymatto 4,3 m
Trampoliini 4,3 m

89,-
99,-
189,-

HOX!

NYT NÄYTTELYPIHAN 
RAKENNUSTEN 
POISTOMYYNTI

149,-kpl

Lonsdale
NAISTEN T-PAITA

14,50

Soda Denim
NAISTEN FARKKU CAPRIT
Beige. Tummansininen.

25,00
norm 38,00

Novita
MIESTEN 
VERKKAHOUSU

13,90

PALJON 
ALE-VAATTEITAMIEHILLE, NAISILLE JA LAPSILLE!

HOX!
LOPUT 

KORITUOLIT

10,-
3 paria

-30 %
-50 %

2,50 kpl

Miesten ja naisten
PUUTARHASANDAALIT
Pinkki koot 37-41, 
musta koot 38,39,42-46
5,50 pari
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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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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!

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

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

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA! METALLIROMUN KERÄYS

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

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

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

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

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

KATSASTUS

Vaativaa kuntoutusta ja yksilövalmennusta
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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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

PUDAS-
TORI

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

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MYYDÄÄN

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA
 ILMOITUSTILAA!

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

Myytävänä Ruottisenharjulla 
omakotitalo järven rannalla, 
18 km keskustasta. Sopii myös 
vapaa-ajan asunnoksi. Hp. 70 
000 €. P. 0400 722 054, 0400 
948 851.

Retkisänky patjoineen 15 e. 
Uutta vastaava Ferre kaasu-
liesi 60x32x10 cm35 e, polku-
pyörän nastarenkaita 4 kpl yksi 
aivan uusi 28 tuuman renkai-
siin, kaikki yht. 10 e. P. 050 559 
9066.

Polkupyöriä. Naisten Jupiter, 
3-vaihteinen, jalkajarrut, uudet 
Michelin-renkaat. Myös naist. 
7-vaiht. Tunturi- ja Nopsa -pyö-
rät. Maastopyörä poik./miest. 
Rollaattori. P. 040 504 2814.

Nissan Qashqain merkkikohtai-
set peräkontin suojakaukalo 
ja taakkatelineet. Vm 2013 tai 
sitä vanhempiiin, p. 040 187 
3350.

Navettamaisteri Suomussalmen 
kesäteatterissa

Isänsä saappaissa Maiju tör-
mää kasvaviin maatalouden 
kannattavuusongelmiin, sok-
keloiseen EU-byrokratiaan 
ja muihin maanviljelijöiden 
päälle kaatuviin harmeihin. 
Jani Kinnunen, Maija-Liisa 
Heikkinen, Seija Rannikko ja 
Eero Schroderus.

Oliko Syötteellä? Heli Korhonen, Anni Karvinen, 
Veikko Seppänen, Maija-Liisa Heikkinen ja Antti 
Väyrynen.

Pankille vai luotolle, Antti Väyrynen, 
Mira Yletyinen ja Seija Rannikko. 

Business-elämän oravanpyö-
rässä ravaava muutoskon-
sultti Maiju Karesvuo kes-
keyttää kesälomansa, kun 
hänen maitotilaa pitävä isän-

sä on nukahtanut rattiin ja pa-
mauttanut traktorilla navetan 
seinään. Isän terveydentilan 
selvitessä Maiju huomaa koh-
ta olevansa enemmän ja vä-

hemmän dementoituneen 
isänsä saappaissa. Maiju tör-
mää kasvaviin maatalouden 
kannattavuusongelmiin, sok-
keloiseen EU-byrokratiaan 
ja muihin maanviljelijöiden 
päälle kaatuviin harmeihin. 
Asemaa eivät auta yksinhuol-
tajuus, kateellisten naapurien 
nurkanvaltausyritykset eivät-
kä kylän poikamiesten toteu-
tumattomat naisunelmat. Kä-
sikirjoitus on perinteiseen 
tapaan Eero Schroderuksel-
ta ja dramatisointi ja ohjaus 
Ulla Schroderuksen käsialaa. 
Kesäteatterissa on katto ja sel-
känojalliset istuinpaikat 1200 
katsojalle! Ensi-ilta on sun-
nuntaina 15.7. ja sen jälkeen 
on 13 esitystä 12.8. saakka. HT

Ikärit 9.7. Suojalinnan 
urheilukentällä

Pojat 5v pallon heitossa.

P5 60m: 1) Urho Ivola 16,1, 2) Da-
niel Mattinen 16,4, 3) Nuutti Hietala 
16,8, 4) Niko Kuopus 17,6, 5) Aap-
po Piri 18,5, 6) Iiro Piri 19,4, 7) Toni 
Kuopus 26,1, 8) Valtteri Puolakan-
aho 26,9. 

Pallo: 1) Iiro Piri 6,91, 2) Da-
niel Mattinen 6,25, 3) Niko Kuopus 
5,28, 4) Urho Ivola 3,60, 5) Aappo 
Piri 3,33, 6) Nuutti Hietala 3,05, 7) 
Valtteri Puolakanaho 2,57, 8) Toni 
Kuopus 2,52.

 P7 60m: 1) Aake Kujala 11,8, 
2) Joose Roininen 12,8, 3) Ilmari 
Hietala 13,5. 

Pallo: 1) Aake Kujala 12,21, 2) 
Joose Roininen 9,25, 3) Ilmari Hie-
tala 5,30. 

P9 60m: 1) Matias Aarni 10,8. 
Pallo: 1) Matias Aarni 16,23. 
P11 60m: 1) Veeti Purola 9,7, 

2) Jaakko Parkkila 9,8.
Korkeus: 1) Veeti Purola 1,14, 

2) Jaakko Parkkila 1,11. 
T5 60m: 1) Eevi Kujala 15,0, 

2) Sofia Aarni 15,2, 3) Eea Roini-
nen 18,3, 4) Eevi Vikström 19,6, 
5) Alma Vikström 25,6, 7) Vilja Ivo-
la 35,0. 

Pallo: 1) Sofia Aarni 5,82, 2) 
Eevi Kujala 4,81, 3) Tinja Klemetti 
3,75, 4) Eevi Vikström 3,34, 5) Vilja 
Ivola 1,48, 6) Alma Vikström 1,13. 

T7 60m: 1) Nella Pirinen 12,1, 
2) Sonja Paakki 15,0, 3) Sara Puo-
lakanaho 16,5. 

Pallo: 1) Nella Pirinen 8,91, 2) 
Sonja Paakki 7,10, 3) Sara Puola-
kanaho 5,87. 

T9 60m: 1) Taika Purola 10,75, 
2) Iiris Piri 13,07.

 Pallo: 1) Iiris Piri 11,59, 2) Tai-
ka Purola 8,63. 

T13 60m: 1) Essi Parkkila 9,44. 
Korkeus: 1) Essi Parkkila 1,14.

Pudasjärvellä 
ydinkeskustassa 
kerrostalokaksio, 

II krs. , 
vapaa elokuun alusta

Rivitalokaksio 
Laidunalueelta, 

heti vapaa.

Pieni kaksio + 
autohallipaikka 

Oulusta, 
vapautuu elokuun alusta.

Pertti Heikkinen 
p. 0400 681 895

VUOKRATTAVANA

Taipaleenharjun 
perinne- ja kyläpäivät

pe 20.7. klo 12-18, la 21.7 klo 10-16

Työnäytöksiä perinnetöistä: seppä, suutari, puukon
ja kirveen teroitus sekä heinänteko. Esittelykohteita:

Sankalan kievaripirtti, tuulimylly ja Aittojärven lintutorni.
Kauppiaita, kahvio.

Tervetuloa!
Taipaleenharjun kyläseura ry.

VARAA ILMAINEN PERÄKÄRRYKIRPPISPAIKKA
ENSIO KAUPPILA PUH. 050 345 3680
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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!

Paavo Ahosen Taidenäyttely 1.6.-8.7., Näyttely on avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-
17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Luonnon keskellä” ja ”Matkamuistoja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luontokeskuksella 
5.6.-31.8. ti-la klo 10-16, 26.6. lähtien ti-su klo 10-16.
Luovuus on meissä kaikissa 4.6.-29.7. ma-pe 10-19. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuu-
limyllyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntourheilu-
jaosto.
Makkaranpaistoilta Sarakylän kesäkahvilalla pe 13.7. klo 18- 20. 
Kihokkikoulutus pe 13.7.klo 17 Unelmatehtaalla Pirtissä Rimminkankaalla, maksuton.
Kotiseutuviikko la 14.7. - su 22.7. Perinnepäivä Rytivaaran kruununmetsätorpalla 14.7.,  jär-
jestää Syötteen luontokeskus. Henkilö V ja Vinsentti – Teatteri Tie, maanantai 16.7. Eino Leino 
– Runolaulukonsertti keskiviikko 18.7. Iin laulupelimannit torilla torstaina 19.7. Avoimet ovet 
kotiseutumuseolla perjantai 20.7. Lasten museopäivä lauantai 21.7. Jumalanpalvelus ja kotiseu-
tujuhla sunnuntai 22.7. Kotiseutumuseo, Siuruantie 255.
Kiihdytyspäivä la 14. 7. klo 8. Lentäjäntie.
Perinnepäivä Rytivaaran kruununmetsätorpalla la 14.7. klo 12-15. Rytivaaran kruu-
nunmetsätorppa, Syöte.  Tapahtuma järjestetään yhdessä Sarakylän kyläseuran kanssa. 
Retki Rytivaaraan la 14.7. Kokoontuminen K- kaupalle klo 10 tai Kouvantien päähän 10.30.
Sarakylästä päin lähtijät.
Pudasjärven Näyttämö esittää: Palvelutalo Iltakuutamo la 14.7. klo 15, Koskenho-
vinkuja.
Retrofestarit vol. 2 la 14.7. klo 20.30, Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
Tanssit Sarapirtillä la 14.7. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Jyrkkäkoskella to 19.7. klo 20.30, Rytilammentie 74.
MP-Huippuajot pe-su 20.-22.7. Iso-Syöte, Isosyötteentie.
Lettukestifaalit Livon koululla pe-la 20. -21.7. Kirsiojantie 31. Lättyjä kellon ympäri!
Kesäpäivä ja lentopallon kyläsarja la 21.7. klo 9. Kirsiojantie 31.
Open Stage - Lava vapaa la 21.7. klo 12.30-15.30, Puistotie 2.
Möykkälän Sikajuhlat la 21.7. klo 20. Möykkälä, Näljängäntie 1391.
Tanssit Ruostehovilla la 21.7. klo 20.30. Sarakyläntie 1314.
Tanssit Sarapirtillä la 21.7. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla su 22.7. klo 21. Pintamontie 319.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 23.-29.7. Havulan ranta, Siuruantie 175.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 23.7.  Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Klo 15.00 Maija Mehiläinen ja hunajakisat. Klo 17.00 Hotel Transylvania 3 - Monsterit matkalla. 
Klo 19.00 Mamma mia: Here we go again!
Laulamme yhdessä to 26.7. Pudasjärven tori, Puistotie 2.
Yleiset onkikilpailut Livon koululla to 26.7. klo18.45-20.45, Kirsiojantie 31.
Pilkkianssit Jyrkkäkoskella la 28. 7. klo 20.30 Rytilammentie 74.
Tanssit Sarapirtillä la 28.7. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla la 28.7. klo 21, Pintamontie 319.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 14.7. klo 21-01.00

TANSSITTAA

MARTTI 
TIMONEN TRIO

SamanKylän
Väkeä

käsikirjoitus ja ohjaus: Janne Romppainen 
Tuotanto: Askan Ahertajat ry

• Askan Ahertajat ry • www.puolankainfo.fi

Kesäteatterissa  
kesällä 2018

Ensi-ilta pe 6.7. klo 18

Liput 14 €, ryhmälippu väh. 20 hlöä 12 €,  
lapset 5-12 v. 5 €, alle 5 v. ilmaiseksi

Lisätiedustelut ja lippu varaukset, 
puh. 040 865 0327.

su 8.7. klo 14 ti 10.7. klo 18
ke 11.7. klo 18 la 14.7. klo 14
su 15.7. klo 14 ti 17.7. klo 18
to 19.7. klo 18 su 22.7. klo 16
ti 24.7. klo 18 to 26.7. klo 18
la 28.7. klo 14

´

Pudasjärven Näyttämön kesäteatteri esittää komedian:

käsikirjoitus: Sakari Pipatti
ohjaus: Senja Latvala

Ensiilta la 30.6. klo 15.00
muut esitykset:
su 1.7. klo 13.00 ja 16.00
ke 4.7. klo 18.00
la 7.7. klo 15.00
su 8.7. klo 13.00 ja 16.00
ke 11.7. klo 18.00
la 14.7. klo 15.00
Liput:
12€ aikuiset
8€ lapset

10€ näyttämön jäsenet
10€ opiskelijat/työttömät/eläkeläiset
Lisätiedot ja lippuvaraukset: puh.044 974 5195

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry.

ESITYKSET KOSKENHOVILLA
Koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

TERVETULOA!

VIIMEINEN 
ESITYS:
la 14.7. klo 15.00

NYT ON ISTUTETTU POHJOLAN VOIMAN VELVOITEISTUTUKSENA
 
suuri määrä pyyntikokoista kirjolohta ensi sijaisesti Korpijokeen 
useampaan kohtaan. Rauhoitusaika on ohi ja ei muuta kuin lupia 
ostamaan ja uistelemaan/perhostelemaan.
 Uistin- ja perholuvat 
 5 €/vrk, 10 €/viikko, 
 20 €/kuukausi, 
 30 €/koko kalastuskausi.

Lupien myyjät ovat Pekka Harju, Aino Pesälä, Jukka Tiirola, 
Antero Kokko ja Neste-huoltamo Pudasjärvi.

 Salittu ottaa kaksi kalaa/vrk.

Saaduista kaloista tulee ilmoittaa joko 
Aimo Lehmikangas sp. aimolehmikangas@gmail.com tai 
Tarja Paukkeri sp. tarja.paukkeri@pudasjarvi.fi. 
Saalistilastoinnilla hankimme tietoa tuleville kalanhoitotoimille.

Eli kireitä siimoja lupia ostaneille!

Jongun kalaveden osakaskunnan hoitokunta

su 15.7.2018 klo 11.00 hirvihallilla
Leikkimielisiä kilpailuja lapsille, kaikki lapset 

palkitaan! Aikuisille tikkakisa ja kettinginheitto. 

Samalla vietämme 

METSÄSTYSSEURAN 50-V. JUHLAA 
ja tarjoamme täytekakkukahvit.

KYLÄTAPAHTUMA 
PÄRJÄNSUOLLA

Järj. Pärjäsuon metsästysseura

Tervetuloa!  

Jalkapallokoulu on 
Suojalinnalla 

joka päivä klo 11-13.
Jalkapallokoulu on

 ilmainen.
Ilmoittautumiset: 

fckurenpojat@hotmail.com

Hippo-jalkapallokoulu 
alle 12-vuotiaille

ma-pe 23.-27.7.
 (2006 ja myöh. syntyneet)

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut!
www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Evankeliumia sanoin ja sävelin 
teltassa Kauppatie 34 

Mukana Esa Vähäaho 
ja lauluryhmä

Pe 13.7. klo 18  
La 14.7. klo 16 
Su 15.7. klo 13. 

Koskenhovilla su 15.7.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

Tervetuloa!  

KUUSAMON 
PERATTUA 
MUIKKUA
Pudasjärven 

torilla
ke 18.7. 

klo 8.30-10.

BINGO 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taksi Piipponen Oy 
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

KESÄAJAN KUTSUJOUKKOLIIKENNE
TIISTAISIN (7.8.2018 saakka)

Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Pärjänsuo – Livo – Pudasjärvi 

TORSTAISIN (9.8.2018 saakka)
Kouva – Ruuhensuo – Rytinki – Metsälä – Pudasjärvi

Lähtö n. klo 9.00, meno-paluu, perillä n. 2-3h. 
Matkan hinta on linja-autotaksa.

KESKIVIIKKOISIN (voimassa toistaiseksi)
Asiointikuljetus Rytingin kauppaan Sarakylän Kyläseuran 

alueelta (2,50€/henk.). Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä 
päivänä klo 18.00 mennessä.

PUDASJARVI.FI

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS
Valtuusto on kokouksessaan 19.6.2018 hyväksynyt 
Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muutoksen 
korttelissa76.
Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 6.7.2018 alkaen 
kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä in-
ternetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 29.6.2018 
Kaupunginhallitus

Liikennepuiston toimintapäivä
ke 25.7.2018 klo 10.00 alkaen

Pudasjärven kaupunki
tekinen toimi

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

KARAOKETANSSIT
Kouvan Karhulassa
lauantaina 21.7.2018 klo 20.30-00.30
Musiikista vastaa Niken karaoke
Lippu 10 € (käteismaksu)
Tervetuloa laulamaan ja tanssimaan!
Kouvan kalastuskunta

Aluehallintovirasto on päätöksellään 13.7.2018 (Dnro 
PSAVI/1878/2016) myöntänyt Pudasjärven Vesiosuus-
kunnalle luvan vesijohdon ja paineviemärin rakentami-
seen Mursunlahden ali Pudasjärven kaupungissa.
 Päätös on sähköisesti nähtävänä 13.7.–13.8.2018 Pu-
dasjärven kaupungin asiakaspalvelupisteessä (Varsitie 
7) ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalve-
lupisteessä, Linnankatu 3, Oulu sekä internetissä osoit-
teessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätökseen saa ha-
kea muutosta 13.8.2018 saakka. Muutoksenhakuohjeet 
ovat päätöksen liitteenä. 

ILMOITUS VESILAIN MUKAISEN 
PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

Pudasjärven merkkihenkilö-
nä Pudasjärven yrittäjät pal-
kitsi markkinoilla ohjelmis-
tosuunnittelija Antti Kokon 
ja sovellussuunnittelija San-
na Kokon. 

Pariskunta on koko Suo-
men tuntemia julkkiksia Yle 
TV1:n Eränkävijät -sarjasta, 
joka on pyörinyt tv:ssä vuo-
desta 2016. Eränkävijät sarja 
on äänestetty ja palkittu Kul-

Antti ja Sanna Kokko Pudasjärven 
Vuoden 2018 Merkkihenkilöksi

tainen Venla-gaalassa Vuo-
den TV-sarjaksi tammikuus-
sa 2018. Sarja on myyty yli 
30 maahan. Meneillään on 
kolmannen kauden kuvauk-
set, jotka näkyvät tv:ssä tu-
levaisuudessa. TV-ohjelmia 
on kuvattu runsaasti Pudas-
järven maisemissa, joten sitä 
kautta paikkakunta on tullut 
tunnetuksi kautta Suomen ja 
ulkomaita myöten hyvänä 

luontopaikkakuntana. Pa-
lautteiden mukaan suoma-
laiset arvostavat eräasioita. 

Kokot ylläpitävät erähar-
rastuksen päiväkirjana Suo-
herra nettisivustoa. Suo-
herra Kennel on Kokkojen 
yritys, jossa on pienimuo-
toista Kennel-toimintaa.

Antti Kokko soittaa kita-
raa yhdessä veljensä Pekka 
Kokon kanssa perustamas-
saan melodista death meta-
lia soittavassa Kalmah - yh-
tyeessä, jolla on yli 100 000 
fania Facebookissa, kaukai-
simmat Kanadassa saak-
ka. Bändin huhtikuussa jul-
kaistu Palo -albumi sijoittui 
Suomen virallisella listalla 
kolmanneksi. Tulevana syk-
synä/alkutalvesta Kalmahin 
löytää keikoilta mm. Englan-
nista ja Japanista.

Antti harrasti nuorempa-
na myös kilpaurheilua hiih-
don, yleisurheilun ja jal-
kapallon parissa ja seuraa 
edelleen urheilua päivittäin.

Sanna Kokko on myös ko-
toisin Pudasjärveltä ja palan-
nut takaisin kotikylille. Met-
sästystä hän on harrastanut 
vuodesta 2009, jolloin sak-
sanseisojauros Navajo vei 
hänet metsään. Sen jälkeen 
vapaa-ajat on vietetty koiri-
en kanssa riistan perässä sa-
moillen. Intohimoinen suh-
tautuminen sekä koiriin että 
metsästykseen tuottaa myös 
tulosta koirien koulutukses-
sa. 

Koirien parissa San-
na on puuhastellut pikkuli-
kasta lähtien. Parhaimmil-
laan syntymäkodissa ulvoi 
kymmenkunta rekikoiraa. 
Kisainnostuksen myötä si-
perianhuskyt vaihtuivat pik-
kuhiljaa vauhdikkaampiin 
alaskanhuskyihin ja seiso-
jasekoituksiin. Koiraharras-
tukseen on kuulunut myös 
yli 10 vuoden ajan aktii-
vista kilpailemista koirien 
greyhound racingissä. 

Pudasjärven Vuoden 2018 
merkkihenkilöinä palkittiin 
Sanna ja Antti Kokko, ku-
vassa myös juuri 9-vuotta 
täyttänyt Alisa tytär.

Taipaleenharjussa juhlitaan 
viikon päästä 20.-21.7.  ky-
län monisatavuotista histo-
riaa. Perjantain ja lauantain 
tapahtumaan on järjestetty 
monipuolista ohjelmaa, jos-
sa esitellään uutta ja vanhaa 
Taipaleenharjua. 

Taipaleenharju valittiin 
Pohjois-Pohjanmaan vuo-
den kyläksi vuonna 1990 ja 
Pudasjärven vuoden kyläk-
si vuonna 1991, mutta asu-
tushistoria ulottuu paljon 
kauemmas. Ensimmäiset 
maininnat seudusta löyty-
vät asiakirjoista 1400-luvul-
ta, ja jo 1600-luvulla harjun 
poikki oli rakennettu kelut 
veneiden vetämiseksi Kii-
minkijoen vesistöstä Iijoen 
puolelle.

Kylän keskellä järjeste-
tään perinnetöiden näytök-

Taipaleenharju – monen sadan vuoden kylä
siä. Kaikki halukkaat saavat 
tulla myymään tavaroitaan 
peräkärryistä kirpputorille 
varatulle alueelle koivuku-
jan varteen, ja vieraat pää-
sevät tutustumaan Sankalan 
vanhaan kievaripirttiin sekä 
Aittojärven lintutorniin ja 
raitin näkymiin. Mukana on 
myös ammattimaisia antiik-
kitavaroiden myyjiä.

Taipaleenharjun kylä-
seuran puheenjohtaja Sep-
po Sankala kertoi, että ajatus 
oman kulttuuritapahtuman 
luomisesta heräsi talvella, 
kun kokouksissa pohdittiin 
toiminnan kehittämistä. 

- Taipaleenharjulaiset 
ovat olleet aktiivisesti mu-
kana Pudasjärven museovii-
kolla vuosittain, mutta nyt 
ajattelimme koota voimat ja 
kokeilla yleisön kutsumis-

ta tutustumaan oman kylän 
keskeisten, historiallisten pi-
hapiirien luokse, Sankala 
kertoi.

- Moni Kuusamontietä 
kulkeva ei varmaan edes tie-
dä, kuinka mahtava maise-
ma harjun päältä avautuu 
Aittojärven puolelle, se kun 
ei kulkijalle päätieltä näy. Eli 
toppauttakaapa auto tovik-
si perjantaina 20. ja lauantai-
na 21. päivänä ja kääntäkää 
harjun päälle. Liikenteenoh-
jaajat näyttävät parkkipaikat 
ja neuvovat reitin eteenpäin, 
Sankala kutsuu kävijöitä 
paikalle.

Taipaleenharjussa on jäl-
jellä poikkeuksellisen paljon 
vanhaa rakennuskantaa, nä-
kyvimpinä tunnusmerkkei-
nä 1800-luvun lopulla raken-
netut tuulimyllyt, joista kylä 

tunnetaan laajalti. Keskei-
set talot, kuten esittelykohde 
Sankala, ovat toimineet kes-
tikievareina. Kalle Päätalo 
mainitsee Taipaleenharjun 
monessa Iijokisarjan teok-
sessaan. Yksi kohtaus kuvaa 
vaiheikasta postiautomatkaa 
Oulusta Taipaleenharjun 
kautta Taivalkoskea heti so-
dan jälkeen, kun kehnot ku-
mit paukkuivat tuon tuosta 
hidastaen muutenkin vaival-
loista matkaa.

Nykyisin asutuista talois-
ta vanhin on Taipale, jon-
ka ensimmäiset huoneet sal-
vettiin vankoista hirsistä 
vuonna 1771, jolloin ensim-
mäinen sukupolvi asettui 
asumaan. Seuraavaksi ra-
kennettiin muutaman met-
rin päähän kestikievaria 
varten hevosella ajettavan 

käytävän taakse pirtti, jos-
ta matkalaiset saivat yösi-
jan. Välikäytävä muutettiin 
myöhemmin sisätilaksi, kun 
oman väen pääluku kasvoi. 

Harjutietä kävellen tuli-
jat voivat tarjoilun lomassa 
nähdä, kuinka menneet su-
kupolvet ovat asuneet ja elä-
neet niin, että perintöä on 
jäljellä vaalittavaksi myös 
tuleville asukkaille.

– Uskomme että täällä kä-
vijöille on tarjolla mukava, 
lämminhenkinen tapahtu-
ma, joka toivottavasti kas-
vaa perinteeksi. Toivotan 
kaikki lämpimästi tervetul-
leiksi, sanoo järjestelyjä joh-
tanut kyläseuran puheenjoh-
taja Sankala. 

Asko Lax

Taipaleenharju tunnetaan 
tuulimyllyistään, joista kak- 
si on pidetty toimintakun-
toisina.

Kuusamontien kulkija ei 
arvaakaan, kuinka hieno 
järvimaisema aukeaa har-
jun päältä etelään.

torstaina 19.7 
klo 21.00-01.30

www.jyrkka.net Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan

Lippu 18 €   Karaoke ja anniskelu.   K-18

Matti ja Teppo

Rytilammentie 78
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VILPE.COM/ECO

Kiinnostuitko?
Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2
93100 Pudasjärvi
Puh. 08-823510
myynti@lvijarauta.fi 

IDEAL WIRELESS
VILPE®
ILMANVAIHDON LANGATON OHJAUSJÄRJESTELMÄ

VENTTIILIT 
TULOILMALLE

KATOLLE 
ASENNETTAVA 
HUIPPUIMURI

HUONEISIIN ASENNETTAVA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ENERGIANSÄÄSTÖ 75 % 
VERRATTUNA MUIHIN 

JÄRJESTELMIIN

SÄÄTELEE 
ITSEÄÄN 

AUTOMAATTISESTI

EI VAADI 
SUURIA 

RAKENNUSTÖITÄ

LANGATON 
– EI TARVITA 

JOHDOTUKSIA

Raikasta sisäilmaa
VILPE® ECo Ideal Wireless 
–ohjausjärjestelmällä

Omakotitalohin, joissa ei ole koneellis-
ta ilmanvaihtoa. Kesämökeille, auto-
talleihin, pesutupiin ja muihin tiloihin.

HOTELLI

KURENKOSKI
PUDASJÄRVI

K-18

P U D A S J Ä R V I

Osallistumiseen vaaditaan huol-
tajan tai muun yli 18 v. henkilön 
puhelinnumero, jonka voi ilmoit-
taa etukäteen tai osallistumisen 
yhteydessä. Myös osallistumises-
ta voi ilmoittaa etukäteen, jotta 
välipalaa on helpompi varata. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
044 988 4470 (Sara)
044 296 0392 (Miro)

TOIMINTAA ALAKOULULAISILLE 
HIRSIKAMPUKSEN SISÄPIHALLA

MA-PE 16.-20.7. & 23.-27.7. KLO 10-15

TERVETULOA LEIKKIMÄÄN 
JA PELAAMAAN!

Toiminnan järjestää:
Pudasjärven Nuorten Tuki ry:n kesätyöntekijät

- Maksuton osallistuminen
- Maksuton välipala klo 12.00
- Ohjelmassa mm. yhteispelejä, 
 kasvomaalausta sekä muuta kesäistä
 toimintaa.    
 Ohjelmaa luodaan ja muokataan 
 osallistujien toiveiden mukaan.
- Perjantaina 20.7. kepparikisat ja 
 27.7. kesäolympialaiset
 (Sateen sattuessa sään 
 mukainen varustus)


