
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI
xxx

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 10.7.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

• 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

KUOMAN LENKKAREITA     AAMUTOSSUJA     TANSSIKENKIÄ     TARRALENKKAREITA

TILAVIA KOTIMAISIA JALKINEITA!

VAIN LAUANTAINA 11.7. klo 10-13
Pudasjärvi Varsitie Kaupungin taloa vastapäätä (ent. Veken kalusteen tilat). Tervetuloa!

 Aco Terveyskengät
 Juhlakenkiä
 Joustovenykekenkiä
 Avokkaita
 Kävelykenkiä
 Kumisaappaita
 Ortokenkiä
 Työ-ja terveyssandaaleja

Sievi,
Ajavat,
Pomar, ym.

Erä naisten ja miesten kävelykenkiä VAIN 29,-

Pudasjärven 

KOTISEUTUVIIKKO
Ti 14.7. Luonnonyrttiretki Kotiseutumuseon pihapiirissä
 klo 18, oppaana Riitta Nykänen – yhteistyössä Syötteen luontokeskuksen kanssa 
 - jatkoa viimevuoden kasviretkelle
Ke 15.7. Työnäytöksiä Kotiseutumuseolla - Taipaleenharjun kyläseura
  klo 17-19 mm. rieskan leivontaa, voin kirnuntaa - mahdollisuus ostaa tuoretta 

rieskaa, tahkotaan puukkoja ja kirveitä – tuo omasi terotettavaksi
To 16.7. Laulamme yhdessä, Pudasjärven torilla 
 klo 11, laulattamassa Keijo Piirainen
To 16.7. Teatteri Mukamas Kotiseutumuseolla: Hölömöläiset 

klo 13 ja 18 - riemastuttavan hullunkurisia käänteitä!
Pe  17.7. Avoimet ovet Kotiseutumuseolla  

klo 10-17, vapaa pääsy koko päivän - yleisöopastus klo 13 
La 18.7. Lasten museopäivä, Kotiseutumuseo
 klo 12-15 mukavaa puuhastelua lapsille ja lapsenmielisille
 - mm. pihaleikkejä, käsityöpajoja ja museotontun kierros
 - myös aikuiset tervetulleita :)

 Kotiseutujuhla 
 sunnuntaina 19.7.
 Yhteistyössä Pudasjärven seurakunnan kanssa
klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa
 - saarnaa rovasti Erkki Piri
 - avustaa kappalainen Juha Kukkurainen
 jonka jälkeen kunniakäynti nälkäänkuolleitten kivelle
klo 11.15  Nisukahvit museon pihapiirissä (sateella kappelissa)
klo 12.15 Kotiseutujuhla museon pihapiirissä (sateella kirkossa)
 - Juhlapuhe Timo Timonen, sisätautien ja hematologian erikoislääkäri
 - Kaupungin tervehdys  
 - Musiikki- ja lausuntaesityksiä
 - paikallisten esiintyjien lisäksi juhlassa esiintyy Runopoika Daniel Helakorpi

 Lämpimästi tervetuloa!
 Pudasjärven kaupunki ja seurakunta sekä yhteistyötahot

14.-19.7.2015

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi AL

1 € valikoiman tunnistaa linssitarrasta / kaikki normaalihintaiset 
merkkikehykset -50%. Edut koskevat uusia tilauksia eikä niitä voi 
yhdistää muihin etuihin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle 
silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Edut voimassa 31.7.2015 asti.

-50%

OPTIKON
NÄÖN- 

TARKASTUS

0€

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala
www.silmaasema.fi

AJANVARAUS silmälääkärille tai optikolle 08 822 416
PUDASJÄRVI 
Toritie 1
08 822 416, 
palvelemme 
ma-pe 9.30-17

KAIKKI
KEHYKSET

silmälasien ostajalle MYÖS UUTUUDET! 

VÄHINTÄÄN

1€10000 kpl erä
MERKKIKEHYKSIÄ /kehys

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

KESÄKUKKA-ALE!

www.pudasjarvenpuutarha.fi TERVETULOA KUKKALOISTOON!

AVOINNA
MA-PE 9-18, LA 10-16 

JA SU 12-16.

JÄTTIAMPPELIT 40,- / 2 KPL
VÄHÄN PIENEMMÄT 20,- / 2 KPL
 MILJOONAKELLOT, AMPPELIPETUNIAT,

MUSTASILMÄSUSANNAT 5,- KPL 
 

KESÄBEGONIA    10,- / 5 KPL
KORISTETUPAKKA   10,- / 5 KPL 

 
MARKETAT    20,- / 5 KPL

LEIJONANKITA, LOBELIA JA
KERROTTU PETUNIA 12,- / 10 KPL
UPEAT ISOT DAHLIAT    7,- KPL

TARJOUS!
OSTA 6 monivuotista kukkaa tai
OSTA 3 pensasta SAAT MULTA-

SÄKIN KAUPANPÄÄLLE !
OMENAPUUT ja MANSIKANTAIMET !

 ISO KÄÄPIÖVUORIMÄNTY -20%

....ja paljon muita tarjouksia !

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

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

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

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

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

2015nro 28-lehti
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

Julkaisija: 
Joutsen Media Oy

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.Avoinna:

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

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 12.7. klo 10 Kalevi Junnikkala, Keijo 
Piirainen. Taksikyyditys seurakuntakodilta klo 9.30, oma-
vastuu edestakainen matka 5 €.

Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla 22.6.–31.7. klo 11–
17

Nuotioillat: nuorisotyö järjestää heinä-elokuussa nuoti-
oiltoja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 29 (ma-to), 
vk 30 (ma-to), vk 31 (ma-to) ja vk 32 (ma-to). Nuotioil-
lan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranviras-
tosta 08-8823100.

KESÄKAHVILA heinäkuussa Kanttorilassa kirpputorin 
tilassa ke 12–14. Tarjolla kahvia, mehua, pullaa (vapaa-
ehtoinen kahvimaksu). Tervetuloa kaikenikäisten kesä-
kahvilaan.

Pudasjärveläisten yksinlaulajien kesäkonsertti Ke 
15.7.2015 19:00 Kirkko. Vapaa pääsy.

Diakoniatyö: vastaanotto torstaisin klo 9.15.-11.00.

Rauhanyhdistykset

Livon kesäseurat su 12.7. klo. 13 Livon koululla (Veli 
Mertala)

Seurat su 12.7. klo. 13 Ervastissa ry:n mökillä (Arvo Nis-
kasaari)

Seurat su 12.7. klo. 15 Kipinässä Lauri Pähtilällä (Torsti 
Vuorma, Tauno Kujala)

Seurat su 12.7. klo. 17 kirkossa (Veli Mertala, Pentti Löp-
pönen)

Kastettu: Viola Netta Jalmiina Honkanen

Haudattu: Vappu Juurikka 91v, Arvo Ensio Huovinen 89 
v, Leila Anneli Uusi-Illikainen 78 v, Aarne Olavi Asmun-
di 76 v, Hilda Sofia Tiiperi 75 v, Antti Juhani Ylitalo 72 
v, Paavo Aukusti Kokko 71 v, Tiina Ritva Hannele Toik-
ka 54 v

Niin ilosta 
kuin

surusta
ILMOITA

PUDASJÄRVI-
LEHDESSÄ 

P. 040 1951 732 

Lämmin kiitos teille
kaikille, jotka
kunnioititte
rakkaamme

Antti Juhani
YLITALON

muistoa ja otitte osaa 
suruumme. Kiitos Marjatta 
Ekholmin Pitopalvelulle, 

Hautauspalvelu Räisäselle 
ja terveyskeskuksen
henkilökunnalle ja

vuodeosastolle.

Annikki ja lapset

Rakkaamme

Tiina Ritva
Hannele
TOIKKA
s.   9.5.1961 Pudasjärvi
k. 19.6.2015 Pudasjärvi
 
”Tyynesti kannoit tuskien taakan,
nukuit, kun uupumus voimasi vei.
Pääsit sinne missä on rauha,
missä on tuskakin tuntematon.”

Kaivaten ja ikävöiden
Kari
Minna
Mika
Äiti ja Isä
Timo perheineen
Pasi perheineen
Soile perheineen
sekä muut sukulaiset ja ystävät 

Siunaus on toimitettu läheisten läsnä ollessa 3.7.2015 Pudas-
järven kappelissa. Lämmin kiitos kaikille osanotosta.

Rakas äitimme,
mummomme
ja sisaremme

Hilda Sofia
TIIPERI

os. Vähäkuopus

s. 23.08.1939 Pudasjärvi
k. 13.6.2015 Pudasjärvi 

Äiti on kielen kaunein sana,
äiti on parhain lohduttaja.

Silloin kun maailma syrjii lasta,
äiti ei lakkaa rakastamasta.

Äiti on maailman kirkkain tähti,
silloinkin vielä kun iäksi lähti

Äitiä ja mummoa
rakkaudella

muistaen

Olavi perheineen
Tauno perheineen

sisaret, sukulaiset ja 
ystävät

Siunattu 4.7.2015 läheisten 
ja ystävien läsnäollessa 
Pudasjärven kirkossa. 
Kiitämme osanotosta.

Kylmän ja valottoman talvikauden jäl-
keen suurin osa meistä odotti janoten 
ja innokkaasti kevään ja kesän tuomaa 
kirkkautta ja lämpöä. Vilpittömästi tun-
teet ja tunnelmat tahtoivat kääntyä lat-
teiksi ja jopa toivottomiksi kesäkuu-
kausien edetessä koleina ja sateisina. 
Yhtä vilpittömästi luonto kaikkinensa, 
puut, kukat, kasvit, linnut ja muut eläi-
met toivat kesäajan syntymisen ja elon 
uudistumisen kaikkialle ympärillem-
me riemuksemme ja voimanlähteiks-
emme. On vain rohjettava ja maltetta-
va pysähtyä aistimaan tämä kaikki niin 
tuntemukset valaistuvat. Luonnon mo-
nimuotoisuus ja yllätyksellisyys ovat 
samaa vilpittömyyttä kuin ihmisen sy-
dämen vilpittömyys, joka toteutuu toi-
missamme rehellisin mielin ja sydämen 
yksinkertaisuudessa.

”Herra pysäytä minut siinä, missä en 
ole  vilpitön” rukouksessa tarkoite-
taan sitä, että elämä on keveämpää ja 
antoisampaa elää kun ei tarvitse pei-
tellä omaa virheellisyyttään tai arvot-
tomuuttaan vilpillisin sanoin tai teoin. 
Puhuttaessa sydämen vilpittömyydes-
tä tarkoitetaan sellaista elämistä itsen 

ja toisten kanssa, joka kantaa Jumalan 
edessä. Sydämen vilpittömyyttä ei pidä 
käsittää täydellisyydeksi, vaan vilpittö-
myys sisältää ymmärtämyksen omasta 
vajavaisuudesta ja Jumalan armon  ja ar-
mahduksen tarpeesta.

Klassisen kreikan sana ”haplus” tar-
koittaa vilpittömyyttä ja positiivista yk-
sinkertaisuutta, joka elämänasentee-
na on Jumalaa kunnioittavaa ja Hänelle 
mieluista. Kesä saapui ”hapluksessaan”. 
Nautitaan sen tuomasta rikkaudesta.

”Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön 
Sinun nimesi.

  kaikukoon ylistyksesi! Sinun kätesi 
on hyvyyttä täynnä.”

  Ps.48:11

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Vilpittömästi

Pudasjärven Helluntaiseu-
rakunnan kutsumana oli Ar-
mas Palmin ja Nandon vie-
railu 1.-2.7. torilla ja sen 
jälkeen kahtena iltana Palve-
lukeskuksessa. Osallistujat 
huomasivat heti, että vierai-
lijat ovat musiikin ammatti-
laisia Ruotsista, mutta Suo-
messa syntyneitä ja suomen 
sekä muidenkin vieraiden 
kielien omaavia esiintyjiä. 
Ennen uskoontuloaan kum-
pikin oli musiikkiammatti-
laisia, Nando ravintola- ja 
Armas tanssimuusikko. 

Saimme kuulla paljon 
ihania hengellisiä lauluja, 
jotka puhuttelivat kuulijoita. 
Nando lauloi ja Armas säes-
ti ja toimi taustalaulajana. 
Esiintyjät kertoivat elämän-
tarinaansa. Armas Palmia 
oli pyydetty hengelliseen ti-
laisuuteen 1980-luvulla. Ti-
laisuus puhutteli ja sen jäl-
keen hän tuli uskoon, eikä 
enää halunnut jatkaa entisel-
lä tiellä tanssimuusikkona, 
vaikka ei ollut tietoa miten 
tästä eteenpäin. Sen hän ker-
toi huomanneensa, että mitä 
enemmän hän antoi Jumalal-
le lupauksia, sitä vapaampi 
onnellisempi hän koki ole-
vansa. Päätyöksi on muo-
dostunut mm. pianon virit-
täjä. Hän esiintynyt myös 

Hyvää sanomaa ja musiikkia 

oopperassa ja muissa vas-
taavissa tilaisuuksissa. Hän 
opiskeli myös liikkeenhar-
joittajaksi ja johtaa suuren 
helluntaiseurakunnan kuo-
roa. Kaikkialla hän on inno-
kas kohtaamaan ihmisiä.

Iältään nuorempi Nando 
voitti vuonna 1999 SM-Iskel-
mäkilpailun. Häntäkin kut-
suttiin hengelliseen tilaisuu-
teen, jossa ymmärsi miten 
Jumala häntä rakasti, koska 
antoi Poikansa kuolemaan 
hänenkin tähtensä. Hän ta-
jusi, miten elämästä oli pal-
jon mennyt vuosia hukkaan. 
Myöhemmin hän meni raa-

mattukouluun ja sillä tiellä 
on edelleen onnellisena ker-
tomassa ihmisille Jeesukses-
ta.

Miehet ovat myös tehneet 
äänilevyjä ja netistäkin löy-
tyy heidän esityksiään. 

Täytyy sanoa, että oli ilo 
tutustua Nandoon ja Ar-
makseen ja pitää tilaisuuk-
sia yhdessä. Pudasjärvi tai-
si jäädä heille mieleen, koska 
lupasivat tulla myös joulu-
kiertueella paikkakunnalle. 
Jäädään sitä odottamaan! 

Tuula Suomi

Armas Palm ja Nando esiintyivät Palvelukeskuksessa kah-
tena iltana. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14

Tule 
tekemään 
löytöjä!

alkoi!alkoi!

100 % juureen leivotut ruisleivät, 
ohrarieskat sekä 

paljon uutuustuotteita.
Jättipullat (m/l)

Pudasjärven torilla ma 13.7.
Uunituore leipäkuorma saapuu klo 10.
                       Meriläisen leipomo(Säävaraus)

www.proagriaoulu.fi

Omistatko kodin tai mökin veden äärellä? 
Tiedätkö, mitkä jätevesimääräykset ovat 
voimassa? 

Hyödynnä ProAgria Oulun maksuton jätevesineuvonta. 
Jätevesineuvojan käynnin aikana haetaan eri kysymyksiin 
yhdessä parhaat mahdolliset kiinteistökohtaiset ratkaisut. 

Lisätiedot ja neuvojakäyntien varaukset: 
ProAgria Oulu, Merja Talvitie
merja.talvitie@proagria.fi, puh. 045 6578 611

Nettineuvontaa: 
www.proagriaoulu.fi/jatevesi

Jätevesihanketta Pohjois-Pohjanmaalla 
rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
ja hallinnoi ProAgria Oulu.

Pudasjärven Vesiosuuskun-
nan pitkäaikainen toimis-
tosihteeri Kyllikki Tolkkinen 
jää eläkkeelle 30-työvuoden 
jälkeen. Tolkkisen vastuul-
la olivat Vesiosuuskunnassa 
asiakaspalvelu, laskutukset, 
kirjanpito sekä palkanlas-
ku ja nyt työt siirtyvät uute-
na työntekijänä aloittaneelle 
Satu Hinkulalle. 

Työtavat ovat vuosien 
kuluessa muuttuneet Tolk-
kisen tullessa töihin vuonna 
1985. Aluksi kirjanpito hoi-
dettiin käsityönä korttisys-
teemillä ja postipankki hoiti 
laskutuksen. Tietokoneiden 
tultua 1990-luvulla työt siir-
tyivät tietokoneille, jossa oli 
hyviä ja huonoja puolia; tie-
tojen käsittely nopeutui, 
kääntöpuolena pitkäaikai-
sen päätetyöskentelyn tulok-
sena ryhti on huonontunut 
ja kulumat niskassa ovat ai-
heuttaneet kipua. Keskustan 
alueella sijaitsevien vesiliit-
tymien määrä on alkuvuo-
sien ajan ollut noususuun-
nassa. Aluksi oli 800 ja nyt 
vajaa 1300 vesiliittymää. Nyt 
tilanne on muuttunut oma-
kotitalojen rakennusmääri-
en laskettua viime vuosina. 
Parhaimmillaan vesiliitty-
miä rakennettiin vuosittain 
35 ja nyt se on enää 5-10 liit-
tymän luokkaa. Veden käyt-
tömäärät ovat vähentyneet 
paljon uusien, vettä sääs-
tävien kodinkoneiden an-
siosta sekä asukkaiden vä-
hentyessä ja ikääntyessä. 
Aiemmin nelihenkinen per-
he käytti keskimäärin 160 
kuutiota vettä vuodessa, nyt 
määrä on 145 kuutiota. Sää-
dökset ovat myös tiukentu-
neet ja ennen veroton tuote 
on muuttunut arvolisäverol-
liseksi, mikä lisää työmäärää 
veroilmoitusten muodos-

”Elän, pelaan, kuljen ja laulu soi”
sa. Vesiosuuskunnan omis-
tajina ovat kaikki liittyjät eli 
jäsenet, jotka voivat myös 
osallistua vesiosuuskunnan 
kokouksiin.

-Vesiosuuskunnan ko-
kouksiin voi rohkeasti osal-
listua, jos on Pudasjärven 
vesiosuuskunnan jäsen, 
Tolkkinen kehottaa. 

Puhokselta syntyjään ole-
va Tolkkinen lähti vuon-
na 1969 Raahen porvari- ja 
kauppakouluun, mistä val-
mistui merkantiksi. Ensim-
mäinen työpaikka löytyi Tai-
valkosken Osuuskaupasta 
hinnoittelijana, jossa sai hy-
vän pohjan työuralleen. Työ-
suhteen päätyttyä Tolkkinen 
muutti takaisin Pudasjärvel-
le vuonna 1973 saaden töi-
tä Pudasjärven Osuusmeije-
riltä laskutuksen hoitajana. 
Osuusmeijerin lopettaessa 
toimintansa Tolkkinen sai 
äitiysloman lomituksen Pu-
dasjärven kunnasta, jonka 
jälkeen siirtyi töihin Tilietap-
pi Helena Karppiselle. Tili-
toimistossa tiedot karttuivat 
paljon ja hän sai hyvää op-
pia Helena Karppiselta kir-
japitoon kahdeksan vuoden 
ajan, jonka jälkeen Tolkki-
nen pääsi töihin vesiosuus-
kuntaan. Tolkkinen muis-
teleekin olleensa jo lapsena 
kiinnostunut laskennasta ja 
mennessään kansakouluun 
hän osasi laskea ja lukea niin 
hyvin, että hänet siirrettiin 
suoraan toiselle luokalle.

-Kävin vain kaksi viikkoa 
ekaluokkaa, Tolkkinen ker-
toi huvittuneena.

Eläkkeelle jääminen ei 
huoleta yhtään. Pikemmin-
kin Tolkkinen odottaa innol-
la eläkepäiviä, että pääsee 
nauttimaan mökkeilystä Po-
vitasku nimisellä tontilla.

-”Elän, pelaan, kuljen ja 

laulu soi” -teemalla menen 
eteenpäin. Laulun sanoille 
on merkitys, jonka mukaan 
eletään. 

Elän -sanan selvennys on, 
että aikoo tehdä asioita, jot-
ka ovat työelämän sivussa 
jääneet vähemmälle, muun 
muassa kodinhoito ja kuk-
kaset niin mökillä kuin ko-
tonakin. 

Pelaan, tarkoittaa lento-
pallon pelaamista, mikä on 
ollut Tolkkisen rakas har-
rastus koko elämän ajan ja 
1970-luvun lopulla hän pe-
lasi sarjapelejäkin. Nyt Tolk-
kinen pelaa pari kertaa 
viikossa hyvässä harrasta-
jajoukossa sekä turnauksis-
sa veteraanisarjassa pääosin 
pudasjärveläisistä koostu-
vassa joukkueessa Humu-
hes. 

Kuljen, sisältää ympäri 

Suomea asuvat ystävät ja su-
kulaiset, joiden luona on nyt 
aikaa vierailla. 

Laulu soi, kertoo Tolkki-
sen intohimoisesta iskelmä-
musiikin kuuntelemisesta. Ja 
kuuluu siihen isännän haita-
rinsoittokin. 

Edellä mainittujen sano-
jen mukaan eletään eläkepäi-
viä puolison Leo Tolkkisen 
kanssa, joka jää eläkkeelle 
parin vuoden kuluttua.

Vesiosuuskunnan työn-
tekijöiden kanssa vietettiin 
läksiäisjuhlia kesäkuussa 
hyvän ruuan ja saunomisen 
merkeissä. Syyskuun halli-
tuksen kokouksessa Tolk-
kiselle luovutetaan Suomen 
Vesilaitosyhdistyksen kul-
tainen ansiomerkki. 

Jenni Rissanen

Pudasjärven Vesiosuuskunnan toimistosihteeri Kyllikki 
Tolkkinen jää eläkkeelle 30-työvuoden jälkeen hyvillä mie-
lin.

Sähköyhtiö Caruna on 
alihankintatyönä tee-
tättänyt UPM Silvesta 
Oy:llä mittavia sähkö-
linjojen levennys hak-
kuita, jotka ovat päät-
tyneet toukokuussa ja 
hakkuissa osan kaa-
dettujen puiden ostaja-
na on ollut Stora Enso. 
Hakkuissa on kaadettu 
paljon puita sähkölin-
joilta myrsky- ja lumi-
tuhojen minimoinnik-
si. Metsäasiantuntija 
Heikki Toivanen Stora 
Enson Pudasjärven toi-
mipisteestä kertoi yh-
teismyynnin piden-
nysajan jatkuneen vielä 
kesäkuulle 2015 asti asi-

Sähkölinjoilta kaadetut puut
lisänneet puukauppaa

akkaiden pyynnöstä. 
Nyt yhteismyynnin jat-
koaika on päättynyt ja 
sähkölinjojen hakkuis-
ta jääneet yhteismyyn-
nin ulkopuolella olevat 
puut ovat metsäomis-
tajien omassa käytös-
sä. Stora Enso olisi silti 
halukas ostamaan yk-
sityiserinä isompia eriä 
koivukuitupuita met-
sänomistajilta, tukki-
puu ei ole enää sahal-
le kelvollista. Puiden 
myynnistä Stora En-
solle voi sopia ottamal-
la yhteyttä puhelimitse 
metsäasiantuntiaan.

- Hakkuilla on ollut 
työllistävä vaikutus, 

vaikka metsäyhtiö ei 
olekaan ollut hakkuissa 
mukana. Ihmiset ovat 
nähneet teiden varsilla 
puukasoja, joissa ollut 
Stora Enson merkit ja 
erehtyneet luulemaan 
Stora Enson olleen hak-
kuiden takana, Toiva-
nen kertoi.

Metsänomistajien 
kannattaisi käydä tark-
kailemassa maillansa 
olevien sähkölinjojen 
lähiseutuja, kuinka pal-
jon puita on kaadettu 
ja hakea kaadetut puut 
pois hakkuualueilta, 
Toivanen vielä vinkkaa. 
JR

Stora Enson metsäasian-
tuntija Heikki Toivanen ker-
toi Stora Enson olevan 
kiinnostunut ostamaan met-
sänomistajilta sähkölinjo-
jen hakkuista jääneitä koi-
vukuitupuita yksityiserinä.

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

KESÄALE JATKUU!

10.-17.7. (HUOM! VAIN VIIKKO)
täysin metrein

LÄHES KAIKKI
LÄHTEE PUOLEEN HINTAAN

JUUTISEN KORJAAMO KY RANUA 

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909, 0400 396 058 I 30 v. Ranualla

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

HUOM! 
OLEMME KESÄLOMALLA

19.6.-12.7.2015 

Hyvää kesää! 
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Tuoretta muikkua   
KOKO KESÄN AJAN 

perjantaina klo 8-10
Pudasjärven torilla 
7 €/kg, 15 €/3 kg

Jyrkkäkosken pitkälenkki n. 10 km
Lähtö su 12.7. klo 17 Jyrkkäkoski Oy leirintäalue (Camping).

Omat eväät ja juomat mukaan. Lenkin päätteeksi nuotion ääressä 
nuotiopannukahvit ja grillimakkarat.
Kuiva maasto, pärjää lenkkareilla tai vaelluskengillä.
Mukaan kaikki halukkaat, ei osallistumismaksua, ei etukäteen ilmoit-
tautumista.

Tervetuloa
Tiedustelut p. 0400 385 281, 040 595 4107

PuU Kuntourheilujaosto

Seuraava kävelyvaellus
Rytivaaran torpalle Kouvan kylällä, n. 9 km.
Oppaana Esko Piipponen Piipposen pirtti.

Lähtö su 26.7. klo 9 Puikkarin pihalta. Linja-autokuljetus, ei kyyti-
maksua.
Omia juomia ja eväitä mukaan. Torpalla tarjotaan nuotiopannukahvit.
Normaali lenkkivarusteilla pärjää.
Retken jälkeen ruokailu Piipposen pirtillä, poronkäristys ym, hinta 
20 e.

Tied. ja ilm.
Tarmo Kokko 040 595 4107 (miel. tekstiviesti tai soitto ilt.)
Heimo Turunen 0400 385 281 heimo.turunen@vkkmedia.fi

PuU Kuntourheilujaosto

Kävelyvaellus

Iijokisoutu isoissa vesissä
Iijokisoutu isoissa vesissä
Kipinän kyläjuhlat, jotka oli-
vat samalla Iijokisoudun 
päätöstilaisuus, järjestettiin 
lauantaina 4.7. Vähkyrän 
rannassa. Mukana oli run-
saasti niin kyläläisiä kuin 
soutajia. Juhlan tarjoilut ja 
ohjelman oli järjestänyt Kipi-
nän kyläseura.

Tämän vuotisessa Iijo-
kisoudussa oli viikon aika-
na mukana päivittäin noin 
100 - 150 henkilöä ja muka-
na oli paljon myös lapsiper-
heitä. Matkaan oli lähdetty 
Taivalkosken Saijasta tiis-
taina. Soutajille kertyi va-
jaan viikon aikana 160 kilo-
metriä Iijokea. Viikon aikana 
majoitus- ja taukopaikoil-
le olivat kyläseurat järjestä-
neet ruokailut sekä erilais-
ta ohjelmaa. Iijoessa oli tänä 
vuonna normaalia enemmän 
vettä sateisen alkukesän ta-
kia. Soutu sujui hyvistä säis-
tä ja suuresta vesimäärästä 
johtuen vauhdikkaasti, vaa-
tien kuitenkin erityistä tark-
kuutta koskissa veneiden 
perämiehiltä ja kanooteilta. 

Torstaina 2.7. oli Kuren 
koululla puhujina vihreiden 
kansanedustaja Hanna Hal-
meenpää, joka oli perheensä 
kanssa ollut soudussa mu-
kana torstaina ja perjantaina. 
Lohitutkija Panu Orel Luon-
nonvarakeskuksesta puhui 
Iijoen vaelluskaloista, jotka 
ovat kärsineet joen valjasta-
misesta., Vaelluskalojen pa-
lauttamisesta ja kalateiden 
rakentamisesta tulisi vastuu 
olla ensisijaisesti vahingon 
aiheuttajalla Pohjolan Voi-
ma Oy:llä. 

Päätösjuhlassa kaupun-
ginvaltuutettu Eero Oinas-
Panuma kertoi elokuun lo-

pussa Iijoella pidettävistä 
perhokalastuksen SM-ki-
soista. Hän myös huomaut-
ti, että toisin kuin Pohjolan 
Voima väittää suunnitellul-
la Kollajan allasalueella ole-
van ainoastaan pari met-
sästysmajaa, on tosiasiassa 
altaan vaikutusalueella usei-
ta kyliä ja noin 900 asukasta. 
Puheensa lopuksi Oinas-Pa-
numa johdatti yleisön huu-
tamaan ”Kollaja kestää”. 

Kaupunginhallituksen jä-
sen Paavo Tihinen sanoi pu-
heessaan taannoisen val-
tuuston äänestyksen olleen 
voimayhtiön toiveeseen pe-
rustuva äänestys. Päätöksel-
lä ei sinällään ole merkitys-
tä jatkokäsittelyn kannalta, 
sillä mm. nykyinen Kos-
kiensuojalain purkaminen 
vaatisi perustuslainsäätä-
misjärjestystä. 

Soutajien kiitospuheen 
piti Pudasjärven luonnon-
suojeluyhdistyksen puheen-
johtaja Pirkko-Liisa Luh-
ta, joka kiitteli järjestelyissä 
mukana olleita kyläseuro-
ja ja vapaaehtoisia ja kertoi, 
että Intensiivisen viikon jäl-
keen iskee tietynlainen hai-
keus, sillä soutajien kesken 
ehtii viikon aikana kehittyä 
hyvä yhteishenki. 

Soudussa kajakilla mu-
kana ollut haukiputaalai-
nen musiikin ammattilainen 
Jukka Takalo esitti kitaran-
sa säestyksellä laulun ”Miss 
Kollaja”. Juhlan päätössa-
noina pudasjärveläinen tai-
teilija Eero Räisänen lausui 
Lauri Viidan Joki -runon. 

Jenni Rissanen
kuvat:
Pirkko-Liisa Luhta
Adalmiina Niemitalo

Diabetesyhdistyksen ja omaishoitajien järjestämänä
LAUANTAINA 25.7.2015 ROVANIEMELLE

Lähtö klo 8.30 S-marketin linja-auto pysäkiltä, paluu takaisin 
noin klo 20.00. 

Matkaan sisältyy mahtavia luontoelämyksiä Auttikönkään mai-
semissa, viivytään Autin kylämarkkinoilla (voit tutustua www.
kylamarkkinat.fi).

Nautitaan keittolounas Auttikönkään komeassa Pirttikahvilassa.
myös alueen esittely.

Rovaniemi tulee tutuksi oppaan avulla (2 tuntia), Napapiirillä 
kiertoajelu ja ruokailu Christmas Housessa.

Linja-autossa on tunnelmaa, lauletaan, puhutaan ja arvontaa. 
Matka soveltuu liikkumisen puolesta kaikille!

Matkan hinta, sisältää kaiken yllämainitun, jäsenille 35 euroa, 
ei jäsenille 45 euroa. Soita mukaan tulemisestasi Ritvalle 
19.7. mennessä puh. 0400 386 286.

Perinteinen mukava
kesäretki

Räpättävässä rantautuminen kovasta virrasta huolimatta 
onnistui hienosti.

Kuren iltatilaisuudessa Hanna Halmeenpää kertoo kuu-
lumiset eduskunnasta. Helena Maijala (istumassa) kertoi 
Fennovoiman ydinvoimahankkeen kaikkein
tuoreimmat uutiset, jotka olivatkin todella ajankohtaiset 
kroatialaisen osakasehdokkaan ilmestytyyä kuvioihin.

Elsa Piri jatkaa soutamista, vaikka jo viime vuonna hänen 
todettiin soutaneen Iijoella enemmän kuin kukaan muu. 
Tauolla Jurmunlammella myös Pekka Piri ja Risto Puhakka.

Vesa Holmström toivotti soutajat tervetulleeksi ja kertoi Parkkilan talon historiasta ja 
nykypäivästä Sotkajärvellä. Herkkuruokia syötiin tälläkin taukopaikalla.

Kipinän kyläjuhlan teltassa ruokailtiin, kahviteltiin ja sieltä saattoi myös seurata esiintymislavalla ollutta ohjelmaa.



4 5nro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.7.2015 10.7.2015nro 28

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 10.-11.7. ALKUVIIKKO MA 13.7.

Tiistaina 14.7.
Coffee KAHVI
500 g

100

995
kg

Tekstiiliosastolta Rautaosastolta

149
pktOK GRILLI-

MAKKARA
400 g

Kariniemen
BROILERIN PAISTI-
SUIKALE
250-300 g

Naudan
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

kg

595
kg

Perjantaina 10.7.

349
kpl

199

pkt

199
pkt

Fazer IMATRAN 
PIIRAKAT
6 kpl/420 g tai

VUOKSEN
PIIRAKKA 9 kpl/330 g

Atria KAALI-
KÄÄRYLEET 995

kg

Kinnusenmyllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg
2 pss/tal

100
pss

Arla  Meijeri VOI
500 g normaalisuolainen
2 pkt/tal 179

059
100 g

kg

159
pkt

795
kg

Suomalainen
SIPULINIPPU

Maanantaina 13.7.

199
pkt

499

Kemppariosastolta

239,-

rss kpl

Candyking
IRTOKARKIT

895
kg

1000

rss199

Korpela
PORSAAN
FILEPIHVI
1 kg, grillimarinoitu 599

rss

Oululainen
REILU VIIPALE-
LEIVÄT
500-550 g
- täysjyvä,
vehnä tai
kaura

Olvi JAFFAT, 
COLAT tai
LEMON
0,95/L
sis. pantin

100
kpl

PINGVIINI
SYDÄN JÄÄ-
TELÖTUUTIT
190 ml, toffee, nou-
gat, suklaa tai lakritsi

pkt

Kotimainen
TOMAATTI

115
kg

Saarioinen
KERMAPERUNAT
tai VUOHEN-
JUUSTOPERUNAT
320 g

179
pkt

100
kpl 149

Hk RYPSIPORSAAN
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

Saarioinen EINES-
LAATIKOT
350 g
lihaperuna, makaroni, 
broileri, lihaperunasose tai 
kinkkuperunasose

179
pkt

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
2 kg/tal

Pouttu
KINKKUMAKKARA-
TANKO 800 g

Valio AAMUPALAJUUSTOT
200 g

kg895

Naudan PAISTI-
JAUHELIHA

Naudan PALA-
PAISTI

1190
kg

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

3 pktKULTA
KATRIINA
KAHVI
500 g

599
Porsaan
GRILLIKYLKI
talon omalla
mausteella 100

pll

Iikka KYLPY-
PYYHE
70x140 cm 1990

Invise bobble
HIUSLENKIT
- Uutuus väreissä!

Tangle Teezer
HIUSHARJA

1690

159

Olive line
SHAMPOO/
HOITOAINE
400 ml

kolmen hius-
lenkin pakkaus

590

Beatyblender
MEIKKISIENI
+ PUHDISTUSAINE
- meikkisienellä tasainen
ammattimainen lopputulos

Ötökkä
MANG.OVIVERHO

2995

Huomio
TYÖ T-PAITA
-suos.hinta 39,80

Metabo 12v
AKKUPORAKONE

99,-

SPRAYMAALIT
- perusvärit 399
Markki taittuva
MATTOTELINE

125,-

Korpela
Suussasulava
SAVUSAUNAPAL-
VI tai PAAHTO-
KINKKU
200 g 229

raj.eräNorjalainen
TUORE
LOHIFILE
2 filettä/tal

Päijänteen
TUORE ISO MUIKKU
säävaraus

kg

Iikka
KÄSIPYYHE
50x70 cm 750

1650

1690
Iikka TORKKU-
PEITTO
127X152  cm

ERÄ KESÄVERHOJA
ALE-HINTAAN!

Vapaa-aika

3495

Ötökkä
HYTTYSOVIVERHO

199

Kesän
LASINPESUNESTE
5L

10,-

150

Family line
MUSTIKKA
NESTESAIPPUA
500 ml

Kariniemen BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/rasia, marinoitu

Lauantaina 11.7.

Metabo
JIIRILIUKUSIRKKELI

99,-

LEIKKI-
MÖKKI



PUDASJÄRVEN MARKKINAT 3.-4.7.

LISÄÄ MARKKINATUNNELMAA ENSIVIIKON LEHDESSÄ!

Pudasjärven 34. markkinat 
järjestettiin 3-4.7. Arviolta yli 
10 000 nouseva markkinaväki 
tapasi perinteisesti tuttaviaan 
ja kävi hieromassa kauppoja 
oikean markkinahengen mu-
kaisesti. Pudasjärven tori oli 
ääriään myöten täynnä myy-
jiä. Tällä kertaa kaikki haluk-
kaat myyjät saatiin mahdutet-
tua torille. Tosin kirjastoauto 
oli päiväkodin edustalla, Pu-
das-Koneen markkinahuuto-
kauppa perinteisellä paikal-
la yrityksen varastolla ja eri 
Kurenalan yritysten markki-
natarjoukset ja –ohjelmat oli-
vat heidän omissa pisteissään. 
Muun muassa KIIFYS:llä oli 
erikoisohjelmaa markkina-
vieraille. Perjantaina oli kesän 
ensimmäinen hellepäivä ja 
mitä parhain markkinasää. Se 
näkyi myös lisäyksenä mark-
kinayleisömäärässä. Lauan-
taiaamun sade lakkasi puo-
liltapäivin ja heti alkoi myös 
yleisöä virrata markkina-alu-
eelle ja oli vilkasta koko lop-
pupäivän. 

Päälavalla oli koko ajan 
monipuolista ohjelmaa. Ta-
pahtuman avasi Pudasjärven 
yrittäjien puheenjohtaja Mar-
ko Rautio. Hän valotti mark-
kinoiden 34. vuotista histo-
riaa. Kaupungilla hän totesi 
olevan tekemisen meiningin 
muun monipuolisen raken-
tamisen saralla, joka näky-
nee myös lisätyöllistymisenä. 
Rautio toivoi yritysten hake-
van tarjolla olevia avustuk-
sia kehittämistoimintaansa ja 
avustusten hakemisessa kan-
nattaa tutkia esimerkiksi sa-
man alueen yritysten yhteisiä 
kehittämishankkeita.  

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi paikkakun-
nan monipuolisesta kesä-
tapahtumaohjelmasta. Hän 
toi samalla tuoreet tervei-
set Komin tasavaltaan suun-
tautuneelta vierailulta, jonne 
Pudasjärveltä ovat hyvät yh-
teydet ja niitä kehitetään edel-
leen. Puheen päätteeksi jää-
kiekkoseura Sippi Teamin 
edustajat luovuttivat kaupun-
ginjohtajalle nimellä ja nume-
rolla varustetun ihka uuden 

Jo 34. vuotta markkinatunnelmaa Pudasjärvellä
pelipaidan. Timo-
nen sanoi ymmärtä-
vänsä, että tämä lah-
joitus varmaan on 
tarkoitettu vauhdit-
tamaan Pudasjär-
ven jäähallin raken-
tamishanketta. 

Paikallinen sopi-
minen eduksi yrit-
täjälle ja työnteki-
jälle

Perjantain 
markkinapuheen 
pitänyt Suomen 
Yrittäjien varapu-
heenjohtaja Hanna 

Munter Somerolta.
-Suomen Yrittäjien keskei-

set tavoitteet ovat hyvin esil-
lä Juha Sipilän hallitusohjel-
massa. Meneillään olevista 
uudistuksista yksi merkittä-
vin koskee työpaikoilla pai-
kallisen sopimisen lisäämistä, 
joka onkin muuttumassa sel-
västi parempaan suuntaan. 
Yritysten työllistämisen kyn-
nystä tulee madaltaa ja ta-
voitteena on, että yrittäjä ja 
työntekijä voivat keskenään 
sopia, millaisilla keinoilla teh-
dään parasta tulosta ja pysty-
tään tarjoamaan työtä. Paikal-
linen sopiminen lisää myös 
mahdollisuuksia sovittaa työ-
aikoja yrityksen ja työntekijän 
muuttuvien tilanteiden mu-
kaan, totesi Munter. 

Lauantaina oli markki-
napuhujana kansanedusta-
ja Niilon Keränen, joka ker-
toi ylimääräisen byrokratian 
karsimistalkoista. Keränen 
kertoi olevansa Eduskunnan 
sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan jäsen, jossa voi vaikuttaa 
suuresti tämän alan asioihin 
lakien ja säädöksien valmiste-
luvaiheessa. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien puheenjohtaja Lau-
ri Mikkonen totesi Suomen 
Yrittäjien edunvalvontatyön 
olevan tärkeää. Hän näki tär-
keänä kaiken toiminnan kan-
nalta, että tiestöt olisivat kun-
nossa Pohjois-Pohjanmaalla. 
Erityisesti se on ajankohtais-
ta näin sadekesänä. Hän ker-
toi olleensa vaikuttamassa 
hallitusohjelmaan tämän alu-
een asioiden kehittämisessä 
muun muassa energia-asiois-
sa. Lopuksi hän kutsui kuu-
lijoita 7-9.8 yrittäjien järjestä-
mille Kiiminki-päiville. 

Markkinakuuluttaja Pent-
ti Kaukonen haastatteli per-
jantaina paikalla olleita kan-
sanedustajia Pirkko Mattilaa 
(Perussuomalaiset) ja Ulla 
Parviaista (Keskusta). Mat-
tila kertoi vastuun painavan 
entistä enemmän, kun puo-
lue on nyt hallituksessa. Sa-
moin Parviainen oli hallitus-
puolueen edustajana ja keräsi 
Keskustan teltalla ehdotuksia 
turhan byrokratian purkami-
seksi. 

Laulua ja esityksiä

Markkinoilla oli runsas mu-
siikkianti. Perjantaina esiin-
tyi useaan otteeseen Jarkko 
Honkanen Taiga yhtyeen-
sä kanssa. Honkanen kutsui 
Niemitalon markkinateltal-
la myyjänä työskennelleen 
KidSing laulukilpailun voit-
taja Jenni Jaakkolan laula-
maan lavalle. He esittivät 
duettona ”Pettävällä jääl-
lä” ja ”Missä muruseni on” 
–laulut. Yleisö eli mukana 
ja saivat heiltä innostuneen 
vastaanoton. 

Lauantaina esiintyivät 
Pudasjärveltä syntyisin ole-
va tangojen laulaja Satu Sep-
pänen, uusi, nouseva laulaja 
Marko Outila sekä jo useilla 
markkinoilla peräkkäin esiin-
tynyt laulajatähti Kati Poi-
jula. Esiintyjiä säesti Reijo 
Kossin kokoama markkinaor-
kesteri. Hanuritaiteilija Timo 
Pesiö soitti haitarimusiikkia 
ja Jippii lasten ja nuorten te-
atteriryhmä esiintyi lauantai-
na kahteen kertaan. Uutena 
markkinoiden juontajana toi-
mi pitkäaikaisen kuuluttaja-
kokemuksen omaava Pentti 
Kaukonen, jonka ääni oli tut-
tu muun muassa Oulun Erä-
messujen kuuluttajana. 

Jorma Kouva 
merkkihenkilöksi
Pudasjärven merkkihenki-
löksi oli valittu Metsähal-
lituksen tiimiesimies Jor-
ma Kouva, joka on vuodesta 
1985 lähtien työskennellyt 
Metsähallituksen Pudasjär-
ven toimitiloissa. Hän joh-
taa Koillismaan tiimiä, johon 
kuuluvat Pudasjärven lisäk-
si Taivalkoski, Kuusamo, Ii 
ja Yli-Iin alue.  Valinnan pe-
rusteluissa mainittiin, että 
Kouvan edustama Metsähal-
litus on merkittävä ja erittäin 
monien ihmisten elämään 
vaikuttava taho Pudasjär-
vellä; merkittävä työllistäjä, 
runsaat maa-alueet ja metsät 
ovat asukkaille ja täällä vie-
raileville tärkeä marjastami-
sen, metsästyksen ja luon-
nossa liikkumisen kannalta. 
Taloudellisesti koko kau-
pungille Metsähallituksen 
panos on hyvin merkittävä. 

Merkkihenkilön puhees-
saan ensi vuoden vaihteessa 
eläkkeelle siirtymässä oleva 
Kouva sanoi valinnan olevan 
merkittävä huomionosoitus 
Pudasjärven kaikille metsä-
toimijoille, myös Metsähalli-
tukselle. 

- Kaupungin päättäjät ovat 
tehneet rohkeita päätöksiä ra-
kentamisen alueella muun 
muassa Metsähallituksen toi-
mitilojen rakentamisen osal-
ta. Uuden hallituksen esille 
nostama biotalous tuo tule-
vaisuudessa lisäkäyttöä puul-
le ja merkitsee maahamme 
jopa 100 000 uutta työpaik-
kaa. Tämä on hyvä uutinen, 
sillä puuta kasvaa myös Koil-
lismaalla. Huolenaiheena 

on nyt, kuinka saadaan puu 
liikkumaan. Onko toimijoi-
ta ja yrittäjiä alalla riittäväs-
ti sekä miten tieverkko saa-
daan pysymään kunnossa. 
Laajakaistahanke on merkit-
tävä maaseudun pysymises-
sä asuttuna, pohti Kouva kii-
tospuheessaan. Lopuksi hän 
vielä kiitti kukista. Hän ojensi 
ne vaimolleen Elmille, koska 
juuri sinä päivänä oli heidän 
42.-vuotishääpäivänsä. 

Kesäkeittiö 
Tuomas Kaijalalle
Yrittäjillä oli myynnissä pe-
rinteiset markkina-arvat, 
jossa päävoittona olleen 
Timpan Kurkihirren valmis-
taman hirsisen kesäkeittiön 
voitti arvalla 2078 Tuomas 
Kaijala. 

Lahjakortit pudasjärveläi-
siin liikkeisiin voittivat arval-
la 1175 Tapio Palojärvi ja 1642 
Arvi Herukka.

Pudasjärven Osuuspankin 
ja Pohjolan arvonnan päävoit-
tona olleen herkkukorin voitti 
Lilja Vikström. 

Pudasjärven Keskustan 
perjantain arvonnan palkin-
not: Keskustapolkupyörä Ee-
meli Ylilehto, herkkukori 
Arto Aittokumpu, sekä muut 
voitot Kalevi Särkelä, Inkeri 
Juusola, Dillan Bacman, Sami 
Hemmilä, Niilo Huitsi, Viivi 
Saarenpää, Mari Hirvasniemi 
ja Antti Ruottinen. Lauantain 
palkinnot: hedelmäkori Siina 
Pintamo-Kenttälä, sekä mui-
ta Eino Timonen, Mervi Ala-
talo, Teppo Kipinä, Pauli Siira 
ja Altti Korvala. 

Esittelyteltassa oli mainio 
eläväinen markkinameinin-
ki molempina markkinapäi-
vinä. Perjantaina auringon 
paisteessa ja lämmössä esit-
telyteltan edustalla parvei-
li koko ajan runsaasti ihmisiä 
puhuttelemassa kansanedus-
taja Ulla Parviaista päivän 
polttavista yhteiskunnallisis-
ta asioista. Parviainen oli pyy-
tänyt kansalaisia ennakkoon 
esittämään idea-ajatuksia yh-
teisten asioiden hoitamiseen. 
Papereille kirjoitettuja esityk-

siä kertyi kohtalaisen suu-
ri määrä eteenpäin vietäväk-
si. Suullisia esityksiä tuli ehkä 
vieläkin enemmän. Lauantai-
na kansanedustaja Niilo Ke-
ränen pääsi ennen ja jälkeen 
markkinapuheensa kuunte-
lemaan ja vastailemaan in-
nokkaiden kuntalaisten ky-
symyksiin ja huolenaiheisiin. 
Teltalla oli runsaasti paikalli-
sia Keskustavaikuttajia, kukin 
vuorollaan.

Iijokiseudun vuosikerran 
voitti Reijo Raappan ja yllä-
tyskassin Pekka Lehmikan-
gas. 

Metsänhoitoyhdistyk-
sen esittelypisteessä arvioi-

tiin nuoren koivun pituutta, 
joka oli 595 cm. Viiden oikein 
vastanneen kesken voittajak-
si saatiin arvonnassa Seppo 
Soronen. Kaikkien osallistu-
neiden arvonnassa onni suosi 
Hemma Matalalampea. Kaik-
kiaan arvioita ja veikkauksia 
puun pituudesta saatiin noin 
500 kappaletta.

Jongun alueen kyläyhdis-
tyksen arpajaisten herkkuko-
rin sai Raili Torvinen. Muut 
voittajat olivat Leena Kukka, 
Mari Hirvasniemi, Matti Lie-
vetmursu ja Virpi Moilanen.

Heimo Turunen
Jenni Rissanen

Ajatuksia vaihtamassa Suomen Yrittäjien varapuheenjoh-
taja Hanna Munter, Pudasjärven Yrittäjien puheenjohta-
ja Marko Rautio ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen, yllään 
Sippi Team jääkiekkoseuran lahjoittama, nimellä ja nume-
rolla varustettu, pelipaita. 

Etenkin ensimmäisenä markkinapäivänä kesän ensimmäisessä hellesäässä oli yleisöä 
runsaasti liikkeellä.

Pudasjärven Vuoden merkkihenkilönä palkittiin Metsähalli-
tuksen tiimiesimies Jorma Kouva. Hänellä ja vaimo Elmillä 
oli juuri sinä päivänä 42.-vuotishääpäivä.

Jenni Jaakkolan ja Jarkko 

Honkasen duetto esityk-
set keräsivät eniten yleisöä 

esiintymislavan ääreen.
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Uuden kestävän metsäta-
louden rahoituslaki on as-
tunut voimaan 1.6. tarkoi-
tuksenaan yksinkertaistaa 
tukijärjestelmää. Valtion 
metsähoidon tuet yksityis-
metsätalouteen ohjataan 
uuden metsätalouden ra-
hoituslain mukaan. Tuen 
saaminen edellyttää etukä-
teen rahoitushakemuksen 
tai ilmoituksen jättämistä 
Metsäkeskukseen sekä ra-
hoitushakemuksen hyväk-
symistä ennen työn aloitta-
mista. Lain piiriin kuuluvat 
työlajit ovat taimikon var-
haishoito, nuoren metsän 
hoito ja rankojen keräily, ter-
veyslannoitus, juurikäävän 

Metsänhoitoyhdistys oli perinteisellä paikalla Pudasjärven 
markkinoilla, jossa haukipudaslaiset Hannu Kääriä, Sari Si-
pola-Kääriä, Seija Sipola ja Väinö Myllymäki arvailivat nuo-
ren koivun pituutta. Oikealla toiminnanjohtaja Antti Härkö-
nen. 

Uudistunut metsätalouden
rahoituslaki yksinkertaistaa

tukijärjestelmää

torjunta, suometsän hoito, 
metsätien tekeminen, met-
sätien perusparannus, met-
säluonnon hoito ja ympäris-
tötuki. Muutoksena on tullut 
metsänuudistamisen jäämi-
nen pois lain piiristä, mikä 
on Metsänhoitoyhdistyk-
sen toiminnanjohtajan Ant-
ti Härkösen mielestä huono 
uutinen ja tulevaisuudessa 
kannattaakin hankkia met-
sävakuutus myrskytuhojen 
varalle.

Rahoitushakemus täy-
tyy jättää sekä olla hy-
väksytty ennen töiden 
aloittamista seuraavis-
sa työlajeissa; terveyslan-
noituksesta, suometsän 

hoitamisesta, metsätien 
tekemisestä sekä paran-
nuksesta, metsäluonnon 
hoidosta ja ympäristötu-
esta. Ilmoituksen teke-
minen etukäteen riittää 
taimikon varhaishoidos-
ta, nuoren metsänhoi-
dosta ja rankojen kerää-
misestä. Ilmoituksen 
voi tehdä, vaikka puhe-
limitse suoraan Pudas-
järven Metsähoitoyhdis-
tykselle, josta saa myös 
rahoitushakemuslomak-
keen. Nettisivuilta löy-
tyy myös tulostettavat 
hakemukset. 

-Tuet ovat samaa 
luokkaa kuin ennen-
kin ja rahoitus näyttää 
riittävän tälle vuodelle. 
Metsänomistaja saa tar-
vittavansa avun metsä-
hoitoyhdistykseltä ha-
kemusten tekemiseen, 
Härkönen vakuuttaa.

Laki onkin herättänyt 
ihmisten kiinnostusta ja 
tarkoitus on yksityismet-
sätalouden entistä pa-
rempi tukeminen. Täl-
le syksylle onkin luvassa 
pienenergiapuulle lisää 
käyttökohteita. Metsän-
omistajat voivat teet-
tää työt myös Metsän-
hoitoyhdistyksellä, jossa 
työntekijöinä on paikal-
lisia metsäalan työnteki-
jöitä. JR.

Wetterin autojen
koeajo kiinnosti

mupäivän aikana saatu 
aikaiseksi kahvitarjoilun 
lomassa. Uuden auton 
huollon pystyy teke-
mään Pudasjärvellä, ta-
kuukorjaukset tehdään 
Oulussa. JR

Pudasjärven Nesteellä 
oli lauantaina 4.7. Wet-
terin Hyundai -autojen 
kauppapäivät. Mukana 
oli kaksi uutuusmallia 
Hyundai i20 ja Hyundai 
i30 auto, jotka sadesääs-
tä huolimatta olivat ko-
vassa koeajossa. Oulus-
ta tulleet autokauppiaat 
Jari Nylander ja Kaj 
Kauppila kertoivatkin 
Pudasjärven olevan so-
pivan matkan päässä 
kaupan käynnin kan-
nalta. Uusi Valtion ro-
mutuspalkkio on li-
sännyt uusien autojen 
kysyntää. Valtio mak-
saa romutettavasta au-
tosta 1000 euroa ja au-
toala 500 euroa lisäksi 
kokeilu alkoi heinäkuun 
alusta ja jatkuu vuoden 
loppuun asti. Valtion ro-
mutuspalkkion saadak-
seen täytyy vanhan au-
ton olla vähintään 10 
vuotta vanha ja omilla 
nimillään. Henkilöau-
ton ei tarvitse olla kat-
sastettu eikä edes liiken-
nekelvollinen. Asiakas 
toimittaa vanhan auton 
nimetylle poistopisteel-
le. Sieltä saa romutus-
todistuksen, joka esi-
tetään myyjälle uuden 
auton luovutustilantees-
sa. Uusi auto toimite-
taan tarvittaessa asiak-

kaan kotiovelle asti.
- Pyritään hyvään 

asiakaspalveluun järjes-
tämällä kauppapäiviä 
Pudasjärvellä ja syksyl-
lä olisi tarkoitus järjestää 
uusi kauppapäivä, Ny-
lander kertoi.

Wetteri pyrkiikin jär-
jestämään kauppapäiviä 
pari kertaa vuodessa Pu-
dasjärvellä erilaisilla au-
tomerkki valikoimilla. 
Pari tarjousta oli jo aa-

Automyyjä Jari Nylander esitteli kahta uutuusmallia Hyun-
dai i20 ja Hyundai i30 autoa, jotka olivat kovassa koeajos-
sa päivän aikana.

Pudasjärven Koiraharras-
tajat ry järjesti jo perinteek-
si muodostuneen Match 
Show’n eli ”mätsärin” Pu-
dasjärven torilla markkina-
viikon tiistaina. Mätsäri on 
leikkimielinen koiranäytte-
ly, johon voivat osallistua 
kaikki koirat rotuun tai ro-
duttomuuteen katsomat-
ta. Paikalle oli saapunut yh-
teensä 50 koiraa.  Kaupungin 
nuorisotoimi järjesti lapsille 
lelukoiranäyttelyn.

Tuomareina toimineet 
Tarja Kokko ja Tero Soronen 
tarkastelivat koirien liikkei-
tä ja tutkivat koiria tarkas-
ti. Mätsäri onkin hyvää har-
joitusta virallisia näyttelyitä 
varten ja koirat ja esittäjät 
pääsevät harjoittelemaan ke-
hässä esiintymistä ja koirat 
saavat kokemusta tuomarin 
käsittelystä. 

Match Show houkutti torille koiria ihmisineen
Tulokset

BIS 1 Cairnterrieri Art-
tu, om. Sanna Loukusa

BIS 2 Novascotiannou-
taja Sako, om. Sini Sillan-
pää

BIS 3 Valkoinenpai-
menkoira Unna, Kati Väi-
sänen

BIS 4 Venäjäntoy lk 
Lylly, om. Jenni Pöykiö

BIS 5 Englanninsetteri 
Ninja, om. Anna Koivu-
kangas

BIS 6 Novascotiannou-
taja Nemo, om. Mira Jur-
vansuu

Teksti Pudasjärven
Koiraharrastajat ry
kuvat Juha Nyman

Tuomareiden mielestä cairnterrieri Arttu oli illan kaunein koiraLelukoirakisan osallistujia

Tuomari Tero Soronen arvosteli isot aikuiset Tuomari Tarja Kokko arvostelemassa pentuja
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
HUOLLON NUMERO: 040 742 8345

/Antti Nivakoski 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

ALEREKISSÄPALJON HYVIÄALE VAATTEITA

RUISPALAT
 660g

1,99
pss

NAISTEN HAME

4 x 5 L

TRAPPER 500CC
TRAKTORI-
MÖNKIJÄ
- ohjaustehostimella

7490,-
+ toimituskulut

SÄHKÖPERÄMOOTTORI

40 LBS

50 LBS

139,-

159,-

LASTEN POLKUAUTO

PERINTEISET
MAITOKÄRRYT

  KUIVIKE-
KÄYMÄLÄ

339,-

  EROTTELEVA
KUIVIKEKÄYMÄLÄ

VENYVÄ PUUTARHALETKU

5/15 jm

7/22 jm

10/30 jm

15,90
19,50

24,90

MUSTANG 
SAVUSTUS-
LAATIKKO

PREGO SÄHKÖ-
SAVUSTIN

HONDA TRX
500FE

7790,-
+ toimituskulut

279,-
TRAMPOLIINI
SUOJAVERKOLLA

79,-

KING
KESÄLASIN-
PESUNESTE 10,-

55,-

19,95

149,-
439,-

0,99
pkt

1,80
pkt

5,49
pkt

3,40
pss

LEIVON KEKSIT 600g

3,50
pss

LEIVON
SOKERIKORPPU 800g

2 pkt

SHIRES BAKERY
KEKSIT 300 g

2,29

KARINIEMEN
KANANPOJAN TASKU-
VALKOSIPULI-TUORE-

JUUSTO 320 g

BROILERIN
GRILLILUUT

Makean mausteiset 900g

2,29
pkt

10,-

PERHETILAN
PINTAMAUSTETTU

BROILERIN
OHUT FILEELEIKE

550 g

KARINIEMEN KANANPOJAN
POPPIS CHEDDAR 660g

24,70

14,00

MIESTEN
T-PAITA

9,00
13,70

9,90
RIPUSTETTAVA
PYYKINKUIVAIN

AINO MUOVI
HENGARI

1,904 kpl

SILITYS-
LAUTA

28,90

LIKAPYYKKIKORI
muovi, nurkkamalli

3,50

HELMI
PYYKKITELINE

LEIPÄJUUSTO
pakaste, 500 g

2 kpl

12,80



8 9nro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.7.2015 10.7.2015nro 28

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
HUOLLON NUMERO: 040 742 8345

/Antti Nivakoski 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

ALEREKISSÄPALJON HYVIÄALE VAATTEITA

RUISPALAT
 660g

1,99
pss

NAISTEN HAME

4 x 5 L

TRAPPER 500CC
TRAKTORI-
MÖNKIJÄ
- ohjaustehostimella

7490,-
+ toimituskulut

SÄHKÖPERÄMOOTTORI

40 LBS

50 LBS

139,-

159,-

LASTEN POLKUAUTO

PERINTEISET
MAITOKÄRRYT

  KUIVIKE-
KÄYMÄLÄ

339,-

  EROTTELEVA
KUIVIKEKÄYMÄLÄ

VENYVÄ PUUTARHALETKU

5/15 jm

7/22 jm

10/30 jm

15,90
19,50

24,90

MUSTANG 
SAVUSTUS-
LAATIKKO

PREGO SÄHKÖ-
SAVUSTIN

HONDA TRX
500FE

7790,-
+ toimituskulut

279,-
TRAMPOLIINI
SUOJAVERKOLLA

79,-

KING
KESÄLASIN-
PESUNESTE 10,-

55,-

19,95

149,-
439,-

0,99
pkt

1,80
pkt

5,49
pkt

3,40
pss

LEIVON KEKSIT 600g

3,50
pss

LEIVON
SOKERIKORPPU 800g

2 pkt

SHIRES BAKERY
KEKSIT 300 g

2,29

KARINIEMEN
KANANPOJAN TASKU-
VALKOSIPULI-TUORE-

JUUSTO 320 g

BROILERIN
GRILLILUUT

Makean mausteiset 900g

2,29
pkt

10,-

PERHETILAN
PINTAMAUSTETTU

BROILERIN
OHUT FILEELEIKE

550 g

KARINIEMEN KANANPOJAN
POPPIS CHEDDAR 660g

24,70

14,00

MIESTEN
T-PAITA

9,00
13,70

9,90
RIPUSTETTAVA
PYYKINKUIVAIN

AINO MUOVI
HENGARI

1,904 kpl

SILITYS-
LAUTA

28,90

LIKAPYYKKIKORI
muovi, nurkkamalli

3,50

HELMI
PYYKKITELINE

LEIPÄJUUSTO
pakaste, 500 g

2 kpl

12,80



10 11nro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.7.2015 10.7.2015nro 28

Syötteen kansallispuistos-
sa vietettiin lauantaina 4.7. 
Rytivaaran perinnepäivää. 
Tapahtumapaikkana toimi 
kansallispuiston pohjois-
osan Rytivaaran kruunun-
metsätorpan pihapiiri, joka 
täyttyi iloisista retkeilijöistä, 
vaikka aamupäiväinen sade 
olikin saanut ihmiset puke-
maan ylleen kumisaappaat 
ja sadeviitat. Sateinen sää-
ennuste kääntyi kuitenkin 
aivan toisenlaiseksi, kun tai-
vas selkeni ja aurinko alkoi 
lämmittää.

Tapahtumaan oli yhteis-
lähtö Ukonvaaran parkki-
paikalta. Lisäksi Kouvan 
suunnalta saapui paljon 
osallistujia, kun Sarakylän 
kyläseura toi mukanaan 
niin pannukahvit, läskit 
kuin myös perinteiset ruis-
leivät ja piparkakut. Piha-
piiriin saapuvia terveh-
ti saunan piipusta nouseva 
savu – Rytivaaran vanha 
saunarakennus entisöitiin 
kesäkuun aikana ja oli en-
simmäistä kertaa käytössä 
perinnepäivillä.

Tapahtuman ohjelman 

Lämpimät
kiitokset

Pudasjärven markkinoiden markkinayleisölle sekä 
hyvästä yhteistyöstä Pudasjärven kaupungille, 

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

Teimme yhdessä onnistuneet 34. Pudasjärven markkinat.

Markkina-arpojen voittajat: Kesäkeittiö nro 2078 Tuomas Kaijala. Lahjakortit pudasjärveläisiin 
liikkeisiin nro 1175 Tapio Palojärvi, nro 1642 Arvi Herukka. Lahjakortit voi käydä hakemassa 

yhdistyksen sihteeriltä Kesport Pudasjärvi.

Kiitos!

Rytivaaran uudistettu sauna vihittiin käyttöön 
aloittivat Syötteen luonto-
keskuksen asiakasneuvoja 
Annu Tuohiluoto ja paikal-
linen asukas Esko Piippo-
nen, jotka kertoivat Syöt-
teen kansallispuistosta ja 
Rytivaaran historiasta. Sa-
malla herkuteltiin saraky-
läläisten myymillä perin-
neherkuilla. Tapahtuman 
avauksen jälkeen siirryt-
tiin saunomaan, kun nai-
set lähtivät testaamaan löy-
lyjen tehoa. Samaan aikaan 
aloitettiin saappaanheittoki-
sa, jossa oli naisten, miesten 
ja lasten sarjat. Pisin heitto 
kulki jopa noin 22 metriin, 
kun nuori miesosallistuja 
hyödynsi pyörintätekniik-
kaa vauhdinotossa.

Pudasjärven kotiseutu-
museolta oli mukana Pau-
liina Majava, joka kertoi 
kummitusjuttuja kruunun-
metsätorpan sisällä. Kuun-
telijoita oli kaikista ikä-
polvista. Lisätehosteita 
tarinoihin syntyi, kun eräs 
kumisaappaanheitto suun-
tautui suoraan torpan sei-
nään. Kummitusjuttujen 
ohella pihapiirissä bongail-

tiin erilaisia kasveja, joista 
tunnistettiin muun muas-
sa kaunis purppurakukkai-
nen maariankämmekkä ja 
hieman vaatimattomampi 
kangasmaitikka. Pihapiiris-
sä kasvavaa orvokkia arvel-
tiin metsäorvokiksi, mutta 
jälkikäteen kasvikirjaa tut-
kimalla se osoittautui aho-
orvokiksi.

Kommentit saunasta oli-
vat mitä parhaimmat. Hiki 
virtasi ja löylyä riitti niin 
että polttopuitakin noudet-
tiin lisää. Saunan viereen ra-
kennettu uusi vinttikaivo oli 
myös tarpeen. Sauna toimii 
varaussaunana Rytivaaran 
varaustuvan ohessa, ja avai-
men saa noudettua Syötteen 
luontokeskukselta. Sauno-
maan pääsee 11 euron hen-
kilöhintaan, ja hintaan kuu-
luu yksi yö varaustuvassa, 
jossa on kahdeksan peti-
paikkaa.

Tuuli Veteläinen

Kuvat Panu Mölsä

Esko Piipponen kertoo Rytivaaran historiasta. Takana uudistettu sauna ja vinttikaivo.

Saappaanheitossa nähtiin monenlaista tyylinäytettä.

Lukijan kynästä

Olettekos koskaan aatelleet mikä olis su-
perlääke joka maailman vaivaan? Liike ja 
liikkuminen. Eihän sitä tarvi kun naapuriin 
mennä, niin jo virkistyy kokonaisvaltaises-
ti. Aivot saa askaretta, kun ällistellään maa-
ilman menoa ja luetellaan kaikki kolotukset 
ja vaivat, niin ikkään kuin lääkärissä kon-
sanaan. Samalla saadaan vertaistukea kun 
naapurillakin on jos jonkin sortin ahdistus-
ta ja vaivaa. Ja sitte kun saadaan sen verran 
ittestä, että oikein lenkille lähdetään, siinä-
hän ihan vahingossa sydän ja keuhkot tuu-
lettuu. Annappas olla jos satut vielä marja-
mehtään kaartamaan. Sieltä löytyy jo ihan 
superpommi, ei tartte netistä tilata minkään 
sortin puristetta. Koko roppi kiittää ja sii-
nä sivussa tuli liikettä ja evästä pitkän tal-
ven varalle. Jos tuuri käy ja sulla on makia 
porukka, niin eikun pelaamaan ja ulos mie-

Tossua toisen eteen,
mars, mars!

luimmin. Hyvä sakki ja hiki + huumori kun 
lentää siinä on potkua pitkäksi aikaa. Niin 
jos voimaa tarttee ja haluaa lihaksilla pul-
listella, niin halakorantteella siitä vaivasta 
pääsee. Jos on niin, ettei ole rantetta koko 
suvulla, työtyy salille, sieltä löytyy rautaa 
vastukseksi. Jos vielä innostuu puottaan 
painoa, kannattaa seurata tuota jänistä. Se 
on sukkela ja hoksottimet pellaa kun kas-
viksia popsii. Ja jos vielä talouspuolta mei-
naa pihistää, on paras kokata ite alusta alka-
en. Saa suun mukasta. Oon tuumannu, jos 
osaa lukia, niin keittokirjasta/netistä löytyy 
häävimmällekin sapuskalle kunnon ohjeet. 
Pannaan elämä remonttiin, kun kerran ale-
taan elämästä nauttimaan.

Onerva Ronkainen

Kukkamekkokorkoken-
käsuohiihto Kapusta-
suolla, Ranualle mene-
vän tien varressa, on 
vakiinnuttanut paikkan-
sa Pudasjärven kesäta-
pahtumiin aika vahvas-
ti, koska kyselyjä alkaa 
tulla jo kevättalvella. Al-
kunsahan tämä tapahtu-
ma sai pari kunnallisvaa-
likautta sitten, kun Kari 
Tykkyläisellä oli kunnia 
puolellaan päättää kau-
pungin asioista kahden 
viehättävän hyväsääri-
sen kukkamekkohiihtäjä-

Kukkamekkokorkokenkäsuohiihto iloinen, rento kesätapahtuma
valtuutetun kanssa. Kos-
ka tytöille ei huumori 
ollut vierasta, päätettiin 
Puurusen Eilan ja Man-
nisen Paulan kanssa pan-
na pystyyn hiihtosemba-
lot suolle. 

No, hullujahan tullaan 
katsomaan kaukaakin 
ja tapahtuma on nyky-
ään verrattavissa Sonka-
järven eukonkantokisoi-
hin ja moniin muihinkin 
kesäilotteluihin. Kukka-
mekossa hiihto ja miehil-
lä liian pienessä rippipu-
vussa perustuu pitkälti 

suomalaiseen maaseutu-
romantiikkaan ja va-
pautumiseen tylsistäkin 
arjen kuvioista kaupun-
kioloista. 

Tapahtumalla on tar-
koitus stimuloida pe-
räkammarilaisia ha-
keutumaan kontaktiin 
muidenkin ihmisten 
kanssa. Silmänilo ja va-
hingonilo ovat molem-
mat ilmaista viihdettä. 
Jos lukijasta tuntuu, että 
pikkuisenkin haluttaisi 
kokeilla, ei muuta kuin 
rohkeasti mukaan! Suk-

set löytyy, lainataan kuk-
kamekkokin nailoneista 
lähtien, kerranhan tääl-
lä eletään ja kaikki ovat 
toistaiseksi suosta nous-
seet, ainakaan kukaan ei 
ole perään anoppeja soi-
tellut. 

Mutta muistakaa lau-
antaina 11.7. kello 18 
tulla iloisella mielellä 
ja autot jonoon puolek-
si penkereelle, niin ei ai-
heuteta ongelmia liiken-
teelle. 
Tykkyläinen
kuva Birgit Tolonen
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN,

 ILMOITA PUDASTORILLA
ILMAISEKSI.

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

LASTEN 
HOITOTYÖTÄ

Pudasjärveläinen 
perhe, jossa on 

4 pientä lasta, etsii 
kohtuuhintaista hoito-

apua lastenhoidossa 2-3 
kertaa viikossa.

Jos olet lasten ystävä, luo-
tettava, sinulla on vapaa-

aikaa ja kokemusta, 
soita P. 040 705 8231.

HENKILÖKOHTAISTA

Haen itselle tosi ystävää. Ul-
konäkö ei ole tärkeä. Olen luo-
tettava, uskollinen ja rehellinen. 
Asun yksin kaksiossa. Saat olla 
maaseudulta tai kaupungista. 
P. 040 513 4696.

Otetaan vastaan cd-levyjä 
(Paula Koivuniemen, Souvarei-
den, Abban, Baccaran ja Boney 
M: n vanhempaa musiikkia). P. 
040 513 4696.

Miesten Tunturi. Naisten Elina, 
maastopyöriä. Tytt.poik. va-
kiop. Siistejä hyväkuntoisia alk. 
45 € kpl. P. 040 504 2814.

Kesäpaikka Pudasjärvellä, 3,1 
ha tila Jongun kylässä Sotka-
järventie 788 rakennuksineen. 
Hinta ja tarkemmat muut tiedot. 
P. 046 597 5088.

Sähköpiano eniten tarjoavalle. 
Veikko Haverinen, Parkkilantie 
642, 93100 Pudasjärvi. P. 050 
5750 244.

4 kpl hyväkuntoisia Stihl rai-
vuusahoja FS 360 sekä ruo-
honleikkuri Briggs Stretton 5 
hv, bio leikkaus, uusi moottori. 
P. 046 683 2770.

Sähköskootteri vähän ajettu 
Rally USA City 800. P. 040 729 
4893.

Myytävänä kunnossa oleva 
Welker-kovapaalain (pikkupaa-
li) AP41. P. 0400-309908

Ha 1.8.i Toyota E Corolla vm-
1996. Vast. kats. Ei ruostetta, 
siisti, tarj. perusteella edullises-
ti. Auto Pud. keskustassa. P. 
044 503 0134.

VUOKRATTAVANA

2h+keittiö+sauna 53 m2  Koren-
tojärven rannalla vapautuu 1.8. 
P. 0400 512 997.

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

Asunto Pudasjärveltä viimeis-
tään elokuun puolivälistä alka-
en. Mielellään hyväkuntoinen 
kaksio tai iso yksiö. Muutan 
paikkakunnalle työn perässä. 
En omista lemmikkieläimiä. P. 
040 573 6202.

HALUTAAN VUOKRATA

Lue koko lehti
 netistä
www.

pudasjarvi-lehti.fi 

Harri & Coronet 
Pintamon kylätalolla
Pintamon kylätalolla on 
lauantaina 11.7. kyläta-
pahtuma, jossa on oh-
jelmaa koko perheel-
le. Tarjolla on muikkuja, 
grillimakkaraa, lettuja ja 
kahvia sekä arvontaa. Ai-
kuiset voivat osallistua 
eukonkärräyskisaan sekä 
saappaanheittoon ja tik-
kakisaan. Lapsille on tar-
jolla mm. seikkailurata. 

Illalla tansseissa esiin-
tyy jo 30 vuotta tanssi-
paikkoja kiertänyt Har-
ri & Coronet. Kitarasta, 
laulusta ja bassosta huo-
lehtii Harri Lauronen 
sekä koskettimissa, lau-
lamassa ja haitarissa on 
Jarmo Haverinen. Pudas-
järveläinen Timo Vuor-
ma on rumpalina ja lau-
laakin välillä. Coronetin 
vahvuutena on hyvä ja 
monipuolinen musiik-

ki, joka viihdyttää kaiken-
ikäistä yleisöä. 

EH

Heinärieha
järjestetään Jyrkkäkoskel-
la perjantaina 10.7. Rova-
niemeläinen laulaja Sami 
Keskitalo tanssittaa Jyrkkä-
koskella. Tangomarkkinoilla 
tangoprinssiksi vuonna 2002 
kruunattu Keskitalo viihdyt-
tää tanssikansaa laulamalla 
iskelmä- ja tangokappaleita 
vauhdikkaaseen tahtiin.

Iltatapahtumat
ja huvit Pudasjärvellä

Perinteiset 
Sikajuhlat 
Möykkälässä
 
Suuret jokavuotiset si-
kajuhlat järjestetään Pu-
hoskylän Möykkälässä 
11.7. Juhlissa tanssittaja-
na toimii monipuolinen, 
maineikas tanssiorkeste-
ri Kari Ahola & Pelikaa-
nit. Yhtye soittaa mu-
siikkia laidasta laitaan, 
tanssijoiden toivomus-
ten mukaan; tahtia löy-
tyy jenkasta tangoon. 

Yhtye on tanssittanut ja 
ihastuttanut musiikil-
laan jo vuodesta 1998. 
Yhtyeessä laulajana toi-
mii Tähtiartisti 2010-kil-
pailun Kuningas-sar-
jan voittanut Kari Ahola 
ja harmoniikan puolel-
la Juha Arola. Rummuis-
sa on Jari Seppälä ja ki-
taraa soittaa Jari Pirkola, 
sekä bas-
sossa ja lau-
lussa muka-
na on Erkki 
Ala-Mattila.

Juhlissa 

pidetään myös arvon-
ta, jossa päävoittona on 
kaasugrilli. Ulkolaval-
la pääsee laulamaan yh-
dessä karaokea ja viet-
tämään aikaa hyvissä 
tunnelmissa. Illan aika-
na on tarjolla possua ja 
grillimakkaraa.

Tane & Ramos 
Sarapirtillä
Sarapirtillä lauantaina 11.7. 
tanssittaa Tane & Ramos, 
Kainuusta tanssimusiikkia 
soittavat trio. Tauno Kemp-
painen laulaa, Ismo Väisä-
nen on koskettimissa sekä 
Raimo Juntunen kitaras-
sa. Vuoden ajan onnistunei-
ta esiintymisiä tehnyt trio 
lupailee hyvää perinteis-
tä tanssimusiikkia kaikkien 
makuun.

Iijoki kutsuu pirinrantalaisia 
Koskenhoville

Iijoki tulee Saamen kie-
len sanasta yö. Siis yöjoki. 
Tutkijat ovat arvelleet, että 
”yö” voi johtua öisestä ka-
lastamisesta joella tai sitten 
siitä, että yhä Iijoen mustat 
pohjakivet tummentavat 
veden yönmustaksi.

Kun olin lapsi, vesi oli 
kiviä vasten tummaa, mut-
ta muuten se oli kirkasta ja 
puhdasta. Veneellä purja-
tessamme otimme äyskä-
rillä vettä janoomme.

Siis puisella äyskärillä, 
muoviahan ei ollut olemas-
sakaan.

Monissa rannan talois-
sa otettiin talousvesi joes-
ta, eikä kukaan saanut vat-
satautia.

Vaikka entisiin puhtaan 
veden aikoihin ei ole pa-
luuta, Iijoen vesi on on vie-

lä suhteellisen puhdasta 
kaloille ja ihmisille uida.

Tänä keväänä Iijoki 
näytti pitkästä aikaa voi-
mansa. Tulva lähente-
li vuoden 1946 suurtulvaa. 
Olen ollut tuolloin vajaan 
vuoden ikäinen, joten tus-
kin muistan oikeasti mitä 
tapahtui, mutta olen kuul-
lut tulvasta niin paljon, että 
kuultu on muuttunut nä-
köhavainnoksi.

Vesi nousi nousemis-
taan. Kotimökkimme, joka 
oli korkealla jokitörmällä, 
jäi melkein saareksi: vesi 
kaivoi lammashakaan rom-
makoita, joiden kuopat 
ovat yhä nähtävissä. Koko-
naisia saunoja ja heinälato-
ja, tukkilansseja ja puomeja 
huristeli virtaa alas. Yöjoki 
oli uljas näky.

Ajattelin tänä kevää-
nä, että mahtoikohan Iijo-
ki suuttua, kun taas alettiin 
jakaa mieliä Kollajasta? Ei 
sitä tiedä.

Vuosi sitten Iijoki oli 
Koskenhovin kohdalla niin 
kuiva, että melkein hyp-
pimällä kiveltä kivelle oli-
si päässyt toiselle rannalle. 
Nyt on vettä joessa.

Tulkaa pirinrantalaiset 
ja kaikki mökeillänne ja su-
vuillanne pirinrantalaiksi 
hahmottuneet Koskenho-
ville lauantaina kello 14. al-
kaen.

Erkki Piri, kuva Anna-
Maija Salosen kuva-albu-
mista

Tervetuloa Koskenho-
ville lauantaina 18.7. kello 
14 alkaen.

Pirinrannan koulun I-III luokat keväällä 1966. edessä vas. Juho Piri, Keijo Piri, Viena Lie-
hu, Aulikki Ravaska, Maritta Paajanen, Päivikki Tuomaala, Pirjo Toska, Tuula Toska ja Raija 
Piri. Takana vas. opettaja Elsa Päiväniemi, Juha Päiväniemi, Kari Toska, Esa Kaarre, Eero 
Kaarre, Veli Kaarre, Tuomo Väyrynen, Eino Piri, Pekka Väyrynen ja Kari Rissanen. 

Pudasjärven Syöpäkerho sai 9.7. 
torilla pidetyssä yhteislaulutilaisuu-
dessa ja peräkärrykirppiksessä lah-
joituksen Antti Ylitalon muistoksi 
yhteisadressilla kerätyistä varoista. 
Syöpäkerhon sihteeri Aino Timo-
nen-Nissi ja puheenjohtaja Kaisa 
Manninen olivat ottamassa vastaan 
1300 euron lahjoituksen Annikki 
Ylitalolta (kuvassa keskellä). Syö-
päkerho oli yllättynyt lahjoituksen 
suuruudesta ja olivat erittäin kiitol-
lisia.

EH

Syöpäkerholle tuntuva lahjoitus
Sami Keskitalo
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

KIRPPUTORI

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, 
puh. 040 508 1854

Saaran putiikki 
+ kirppis

Laadukkaiden vanhojen  
tavaroiden osto- ja myynti.

Kirppis,  
tuoretta kahvia 

ja pullaa.

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30
su 16.00-21.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ 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
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

LAKIASIAINTOIMISTO

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 vioden ajan 

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

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

Tervetuloa! Perjantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

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

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

PALVELU-
HAKEMISTOSTA

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  
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Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

MAATALOUSKONEHUOLLOT

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

Ritva Siuruainen
040 190 4344

Yli-Livo, 
Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

TAKSI

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

Ompelupalvelu

OMPELUPALVELUT, TEKSTIILIT

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

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

PALVELU-HAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite- ja idealaatikoihin toivotaan kaupunkilaisten aloittei-
ta ja ideoita vanhus- ja vammaispalveluista. Laatikkoa laittamassa apteekkiin esille neu-
voston puheenjohtaja Toivo Outila.

Pudasjärven vanhus- ja 
vammaisneuvosto on toimi-
nut vuodesta 2013 lähtien. 
Kahden toimintavuoden jäl-
keen uudella kaksivuotistoi-
mintakaudella neuvosto on 
aktivoimassa toimintaansa. 
Kaupungintalolle, apteek-
kiin ja kirjastoon laitetaankin 
Vanhus- ja vammaisneuvos-
ton aloite- ja idealaatikkoja, 
jonka tarkoituksena on saa-
da kaupunkilaisten aloittei-
ta ja ideoita vanhus- ja vam-
maispalveluista. 

Nykyisen puheenjohta-
jan Toivo Outilan mukaan 
Pudasjärven Vanhus- ja 
vammaisneuvoston toimin-
ta-ajatuksena on toimia kau-
punkilaisten osallistumis- ja 
vaikuttamisväylänä ikään-
tyneitä ja vammaisia kos-
kevissa asioissa. Vanhus- 
ja vammaisneuvosto toimii 
kaupunginhallituksen alai-
sena toimikuntana, jonka 
toimikausi on kaksi vuotta. 
Kaupunginhallituksen aset-

Vanhus- ja vammaisneuvosto
tärkeällä asialla

tama neuvosto koostuu van-
hus- ja vammaisjärjestöjen, 
seurakunnan, Oulunkaa-
ren sekä kaupunginhallituk-
sen nimeämistä edustajista. 
Neuvoston jäsenmäärä on 10 
henkilöä.

Vanhus- ja vammaisjär-
jestöjen edustajat ovat Toi-
vo Outila, Arja Panuma, 
Seija Perttu, Esko Ahonen, 
Erkki Petäjäkangas, Anna-
Maija Lammela, Paavo Loh-
vansuu, Annikki Käsmä-La-
sanen ja Paavo Pikkuaho. 
Oulunkaaren edustaja on 
Paavo Virkkunen (Hanna 
Siltakoski), seurakunnasta 
Helena Koivukangas ja kau-
punginhallituksesta Onerva 
Ronkainen.

Vanhus- ja vammaisneu-
voston tehtäviin tulee kuu-
lumaan ikääntyneen väes-
tön tukeminen, edistämällä 
ja seuraamalla kaupungin 
eri hallinnon aloilla tapah-
tuvaa toimintaa vanhusten 
ja vammaisten näkökulmas-

ta, lisäämällä yhteistyötä 
eri vanhus- ja vammaisjär-
jestöjen kesken, pyrkimällä 
edesauttamaan vanhusten, 
vammaisten ja erityisryh-
mien tasa-arvoista osallistu-
mista ja vaikuttamista kau-
pungin päätösten tekoon. 
Neuvosto myös pyrkii vai-
kuttamaan julkisten tilojen ja 
ympäristön soveltuvuudes-
ta ikääntyneille, vammaisil-
le ja sairaille sekä auttamaan 
selviytymistä arki-elämäs-
sä ja vapaa-ajalla tapahtuvis-
sa toiminnoissa. Neuvosto 
pystyy vaikuttamaan kau-
pungin viranomaisiin teke-
mällä aloitteita sekä esityk-
siä ja antamalla lausuntoja 
vanhuksia ja vammaisia kos-
kevissa kysymyksissä. Toi-
minnalla pyritään edistä-
mään kaupungin väestön, 
ikääntyneiden ja vammais-
ten omaehtoista toimintaky-
vyn ylläpitoa sekä terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämistä. 

Vanhus- ja vammaisneu-

vosto antaa vuosittain toi-
mintakertomuksen, joka 
toimitetaan kaupunginhal-
litukselle. Neuvosto ei ole 
kaupungin luottamushen-

kilöihin rinnastettava, vaan 
saavat kaupungilta määrä-
rahat toimintaansa toimin-
tasuunnitelman mukaan 
ja voivat kutsua kokouk-

siin kaupungin virkamiehiä 
asiantuntijoiksi. 

Jenni Rissanen
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Sunnuntaisin klo 11
kokoustilaisuus
Tiistaisin klo 18
Sana ja rukous

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Nevakivi Oy:n autokalusto valokuvina 18.6.-31.7. Kirjaston aukioloajat: 
ma klo 10-19, ti-pe klo 10-16. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Muotokuvia - Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely 12.7.-30.8. ma-ke klo 
15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 
1.
Raitsu Piknik ti klo 18-20, Rajamaan liikuntapuisto, Kauralantie.
Iinattijärven Kuhakisa pe-la 10.-11.7. 
Pintamon kyläjuhla la 11.7. klo 12-15. Pintamon kyläseurantalo, Pintamon-
tie 319.
Pudasjärven näyttämö esittää: Tohtorin timmit mimmit pe 10.7. klo 
19.  Koskenhovi, Koskenhovinkuja.
Pudasjärven näyttämö esittää: Tohtorin timmit mimmit la 11.7. klo 
13. Koskenhovi, Koskenhovinkuja.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon Ämmänkisat la 11.7. klo 18. Nai-
set kukkamekossa, miehet rippipuvussa, omat vehkeet käy, eli sukset! Kapus-
tasuo, Ranuantie 2621.
Su 12.7. kävelyvaellus n. 10 km. Lähtö Jyrkkäkosken campingilta klo 17. 
Järj. Kuntourh.jaosto
Pudasjärven näyttämö esittää: Tohtorin timmit mimmit su 12.7. klo 
13 ja 17. Koskenhovi, Koskenhovinkuja.
Kotiseutuviikko 14.7.-18.8. Kotiseutumuseo, Siuruantie 225.
Luonnonyrttiretki Kotiseutumuseon pihapiirissä ti 14.7. klo 18 Koti-
seutumuseo, Siuruantie 225.
Työnäytöksiä Kotiseutumuseolla ke 15.7. Taipaleenharjun kyläseura klo 
17-19: mm. rieskan leivontaa, voin kirnuntaa - mahdollisuus ostaa tuoretta 
rieskaa, tahkotaan puukkoja ja kirveitä – tuo omasi terotettavaksi. Kotiseutu-
museo, Siuruantie 225.
Laulamme yhdessä to 16.7. Pudasjärven torilla klo 11, laulattamassa Keijo 
Piirainen.
Peräkärrykirppis to 16.7. klo 8-15, Pudasjärven tori, Puistotie 2.
Teatteri Mukamas, Kotiseutumuseolla to 16.7. Hölömöläiset klo 13 ja 18 - 
riemastuttavan hullunkurisia käänteitä! Kotiseutumuseo, Siuruantie 225.
Avoimet ovet Kotiseutumuseolla pe 17.7. klo 10-17, vapaa pääsy koko 
päivän - yleisöopastus klo 13.
Lasten museopäivä kotiseutumuseolla la 18.7. klo 12-15, mukavaa puuhas-
telua lapsille ja lapsenmielisille. Kotiseutumuseo, Siuruantie 225.
Kiihdytys- ja testipäivä la 18.7. klo 10. Pudasjärven ilmailukeskus, Ranu-
antie 474.
Rantakalailta Kuressa la 18.7. klo 19. Alatalon ranta, Kurki.
FC Kurenpojat - FC PaKa la 18.7. klo 15,  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää
MESTARI OLAVI VIRRAN ELÄMÄÄ  JA MUSIIKKIA

Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla

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

Oikeuksia valvoo: Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

100 VUOTTA

Ensi-Ilta: 26.6.2015 klo 19.00
Muut esitykset: 28.6.2015 klo 14.00
 30.6.2015 klo 19.00
 03.7.2015 klo 19.00
 04.7.2015 klo 18.00
 05.7.2015 klo 14.00
 08.7.2015 klo 19.00
 10.7.2015 klo 19.00
 12.7.2015 klo 14.00
 15.7.2015 klo 19.00
 17.7.2015 klo 19.00
 18.7.2015 klo 18.00
 29.7.2015 klo 19.00
 31.7.2015 klo 19.00
 04.8.2015 klo 19.00
 06.8.2015 klo 19.00
 08.8.2015 klo 18.00
 09.8.2015 klo 14.00

Käsikirjoitus:  
Mirjam Kälkäjä 

Ohjaus:  
Elsa Ruokangas

Katso lisää 
www.jokijarvi.com 
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Muut esitykset: 
10.7.2015  klo 19.00
12.7.2015  klo 14.00
15.7.2015  klo 19.00
17.7.2015  klo 19.00
18.7.2015  klo 18.00
29.7.2015  klo 19.00

31.7.2015  klo 19.00
4.8.2015  klo 19.00
6.8.2015  klo 19.00
8.8.2015  klo 18.00
9.8.2015  klo 14.00

JONKULAISET JONNIMMOISET
KESÄPÄIVÄT

Paukkerinharjun entisellä koululla
su 12.7.15 klo 12 alkaen 

Kisailuja, mukavaa yhdessäolemista ja 
mahdollisuus ruokailuun ja kahvitteluun. 

Aili Pelttari kertoo kylän historiaa, 
koruartesaani Riikka Ahonen 

esittelee itsetehtyjä tuotteita.

Kaikki ovat tervetulleita!
Järj. Jongun alueen kyläyhdistys ry

1, 2, 3

Möykkälässä la 11.7.2015 
klo 20.30-02.00

Näljängäntie 1391, Puhoskylä

- possua
- grillimakkaraa

- olutta - siideriä
-  lonkeroa

Tanssiorkesteri 
PELIKAANIT

solistina
KARI AHOLA ARVONTAAPÄÄVOITTONAKAASUGRILLI

ULKOLAVALLA
KARAOKE

TERVETULOA

• Kahvia
• Räiskäleitä
• Makkaraa
• Arpoja – 
  Hyvät palkinnot!

Järj. Pärjänsuon huvitoimikunta 
ja Pärjänsuon Metsästysseura

Tervetuloa!

Kylätapahtuma 
Pärjänsuolla

La 11.7. alkaen klo 12 Hirvihallilla

Leikkimielisiä kilpailuja 
lapsille ja aikuisille

La 11.7. klo 21.-01.00
Tanssit Sarapirtillä

Heinäkuussa tanssitaan joka lauantai!

Sarakylän NS

os. Sarakyläntie 4661

Sekahaku, lippu 10 €
Kahvio, grillimakkaroita

Tane &
Ramos

klo 20.30-01.00 
Harri & Coronet 

Pintamon kyläseuratervetuloa!

Pintamon kylätaPaHtuma 
lauantaina 11.7. klo 12-15 
kylätalolla (Pintamontie 321).

tanssit illalla

Kilpailuja aikuisille: 
saappaan- ja tikanheittoa sekä eukonkärräys. 

Lapsille tikan- ja saappaanheittoa, pienimmille seikkailurata.
Myytävänä kahvia, lettuja, makkaraa, muikkuja, arpoja.

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

PE 10.7. KLO 21.00-02.00

TULE JYRKKÄKOSKEN NOSTALGISEEN TUNNELMAAN
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

SAMI KESKITALO

Pe 17.7 HOX ! HOX ! CHANNEL FOUR
Lippu 15 € /8 € (alle 18 v.)   T-paita arvonta!
HIKIMAJASSA Karaoke (K-18) 

REVONTULIDISKOSSA KASA-YSÄRI-ISKELMÄÄ 

Lisätietoja: 0400 198 385 Pentti

TIMMIT MIMMIT
TOHTORIN

Koskenhovinkuja 2, 93100 PUDASJÄRVI.

Lisätietoja
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(Nuorittantie 76)
pe 10.7. klo 18.45,

huom. aika!

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

Pudasjärvi-lehdessä ensim-
mäisenä koululaiskesätyön-
tekijänä toimii Elisa Huka-
ri. Hän käy Rimminkankaan 
koulua väistötiloissa Hiltu-
rannassa ja lähtee ensi lu-
kuvuonna 9. luokalle. Eli-
san työnkuvaansa kuuluu 
juttujen kirjoittelua ja tapah-
tumien kuvaamista, sekä 
muita samankaltaisia toimis-
tohommia.

Elisa on syntynyt Van-
taalla, mutta perhe muutti 
Pudasjärvelle Elisan ollessa 
puolivuotias. Voi siis sanoa, 
että hän on asunut koko 
ikänsä Pudasjärvellä. Per-
heeseen kuuluu isä, äiti, veli, 
koira ja kani. Tuomas Sam-
melvuo -sali on tullut tutuk-

Kesätöissä Pudasjärvi-lehdessä
si aktiivisen lentopalloilun 
parissa, jota hän on harrasta-
nut pyöreät kuusi vuotta.

Elisalla ei ole vielä suun-
nitelmia, mihin työhön hän 
ryhtyy aikuisena. Siksi suun-
tana onkin yläasteen jälkeen 
Pudasjärven lukio, jonka ai-
kana hän toivoo saavansa 
suunnan seuraavalle opis-
kelupaikalle. Hän on ollut 
TET-harjoittelussa Lakarin 
koululla, ja viikon kesätöis-
sä Hyvinvointikioskilla. Tar-
koituksena olisi käydä erilai-
sissa paikoissa katsomassa, 
mikä työ tuntuisi omalta. 
Ehkä se voisi olla opettaja, 
liikunnanohjaaja, tai ehkä 
lehtitoimittajakin. JR

Elisa Hukari on kesätöissä toimittajana.

”Tuuppa syynäämään ollaanko 
vuojessa vanhennuttu!”

PIRINRANTALAISTEN 
TAPAAMINEN

Koskenhovilla la 18.7. klo 14.00

Ilmoittautumiset 12.7. mennessä:
Eeva, puh. 0400 595 264 tai Anna-Maija, puh. 050 357 8837.

Ilmoitathan jos on erityisruokavalio.

Juhlatoimikunta
Tervetuloa!

Ohjelmassa 
* Tervetuloa, Pirinrannal-

le johdattelee Erkki  
* Ruokailu
* Rantalaisten muistolle, 

Riikka, viulu
* Talo talolta
* Muistoja ja muisteloita
* Runoja, Eero

* Rentukat –kuoro
* Mistä tulee nimi 
 Pirinranta
* Yhteislaulua
* Valokuvanäyttely
* Sana on vapaa
* Kahvi

Askanmäen kesäteatterissa 
Puolangalla esitetään tänä 
kesänä Markku Hyvösen ”Jo 
vain rouva ministeri”, jonka 
ensi-ilta oli torstaina 9.7. Sen 
jälkeen on 11 esitystä sun-
nuntaihin 2.8. saakka.

Miten tähän on tultu, mitä 
on pitänyt tehdä, keitä on 
saatu rooleihin? Osaan näi-
hin saatiin vastaus jo ensi-il-
lassa; Rooleissa on vanhoja 
tuttuja, kuten Riitta Nykä-
nen luonneroolissaan Bertta-
Barbara Huuskosena, Toimi 
Hiltunen poliisina, suunnis-
taja Martti Köngäs paikallis-
lehden toimittajana. Kanta-
van roolin tekee niin ikään 
vanha tuttu, kuntoilua ja kei-
lailua harrastava Aarne Ke-
hänen kauppias Aaro Lötjö-
senä. Erityisansio näytelmän 
kokoon juoksemisesta kuu-
luu Caritan ja Unton per-
heelle tyttärineen, sen lisäksi, 
että heillä on isot roolit näy-
telmässä, saamme kiittää hei-

tä lauluista, livemusiikista ja 
äänentoistosta. Mutta niin 
kuin kunnon morsiamella pi-
tää olla jotain vanhaa, jotain 
uutta, jotain lainattua, jotain 
sinistä, niin meilläkin Askan-
mäessä; vanhaa on tuttu pi-
hapiiri katettuine katsomoi-
neen. Uusia löytöjä ovat ihka 
uudet näyttelijät: Räikkä-Lii-
san, Juudas Putkosen ja Ku-
vaajan rooleissa, keitä he 
ovat siviilissä, kannattaa tul-
la katsomaan ja toteamaan 
ja ihmettelemään, mistä näi-
tä taiteilijoita oikein syntyy 
näinkin vähäväkisessä pitä-
jässä! 

Lainattu on ainakin Puo-
langan Ryhdin pienoisbus-
sia, jolla on ollut näppärä kul-
kea kirkolta Askanmäkeen 
harjoituksiin ja toivotaan, 
että taivas loistaa sinisenä 
näytöksissä, harjoituksissa 
olemmekin saaneet harmaa-
ta sadetta ihan riittämiin. 

Kaikkiaan rooleissa esiin-

tyy viisitoista eri henkilöä 
ohjaaja Hilkka Oikarisen ko-
mennossa. Hilkka on on-
nistunut luomaan lämmin-
henkisen ilmapiirin, missä 
jokaiseen harjoitukseen on 
ollut kiva tulla, jokainen 
näyttelijä on sisäistänyt hy-

”Jo vain rouva ministeri”
Askanmäessä

Puolangan Askanmäessä näytellään jälleen kesäteatteria. 
Ensi-illan 9.7. jälkeen on 11 esitystä heinäkuun ja elokuun 
ensimmäisen viikonvaihteen aikana. 

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 12.7.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

SUPERBINGO 

Illan aikana pelataan 2 kpl 5-osaista pelivihkoa (kahden vih-
kon ostajalle 1-osainen irtolehti kaupan päälle). Molemmissa 
vihkoissa pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.

Tervetuloa!

Kipinän kyläjuhla ja Iijokisoudun päätöstapahtuma 
pidettiin onnistuneesti la 4.7.

Haluamme kiittää kävijöitä, esiintyjiä
ja talkoolaisia. Erityiskiitos palkintojen
lahjoittajille:
Pudasjärven luontaistuote, Vaatepuoti Hertta, Pudasjär-
ven Hautaustoimisto ja kukka ky, Kesport Pudasjärvi, 
Pudasjärven optiikka, Pudasjärven puutarha, Kylmänen 
Food, AH-Telepiste, S-market Pudasjärvi, Pudasjärvi-
lehti, K-supermarket Pudasjärvi, Painopalvelu Puurunen, 
Anon Ase ja Tukku, Hautaus- ja kukkapalvelu Räisänen, 
M-Tavaratalo Pudasjärvi, Iijokiseutu, Aarrearkku, Profin 
Oy, Kontiotuote Oy, Kellosepänliike Naamanka, Pudas-
järven Osuuspankki, Pudasjärven Kirjakauppa, Kauneus-
keskus Salotar, Pudasjärven Silmäasema, Pudas-Kone, 
Rautia Pudasjärvi, Huonekaluliike Heikkilä, Pudasjärven 
apteekki, Parturi-Kampaamo Saletti, Koillis-Tele, Perhe-
market, Visma Services, Technopolis, Parturi-kampaamo 
Karoliina, Kauneushoitola Mirandas ja Glitter. OSAO Pu-
dasjärven yksikkö ja yksityisiä lahjoittajia.

Kipinän Kyläseura ry

vin roolihahmonsa ja tu-
loksena on tasaisen hauska, 
livemusiikilla ja lauluilla elä-
vöitetty teatterinautinto.  

Martti Köngäs

Kesäkuun alusta on Raja-
maan liikunta-alueella ko-
koontunut innokas ja iloi-
nen puistojumppaporukka 
Elina Wachiran ja Jenni Yli-
talon reipasotteisella vedol-
la. Puistojumppaan pääsee 
mukaan maanantai-iltaisin 
ja torstaiaamuisin elokuun 
loppuun asti. Neljän eu-
ron kertamaksulla mahdol-
listuu hyvä mieli ja ennen 
kaikkea ilahduttava tunte-
mus olemassa olevista li-
haksista. Siis tervettä lihas-
jomotuksen kokemista.

Liikuntatuokiot koostu-
vat cross training-, kunto-
piiri-, liikkuva lihaskunto-, 
kahvakuula-, käsipaino- 
ja mäkitreeniharjoituksis-
ta. Harjoitukset painottu-
vat lihaskuntoharjoituksiin, 
jotka sopivat kaikille. Eli-
na Wachira muistuttaa, että 

Tehokasta kesäliikuntaa Rajamaalla
puistojumppaan voi tulla 
kaikenkuntoiset ja -ikäiset 
ihmiset. Jokainen voi tehdä 
harjoitteita oman kunton-
sa ja mahdollisten vaivojen-
sa mukaan. Vaihtoehtoliik-
keitä ja toimintaa tarjoavat 
ohjaajat heti kun tarvetta il-
menee ja ilman erityistä tar-
vettakin. Kesän viileät ja 
sateiset säät eivät ole jump-
paporukkaa lannistaneet. 
Osallistujamäärä on ollut 
5-15 henkilöä/kerta. Jos-
kus jumpataan vahvat läm-
pimät varusteet päällä ja 
seuraavalla kerralla hikoil-
laankin jo pienissä jumppa-
hepenissä. 

Ohjaajat kertovat, että 
virallisen terveysliikunta-
suosituksen mukaan ihmi-
sellä pitäisi olla lihas- ja tai-
toharjoituksia kaksi kertaa 
viikossa muun liikunnan ja 

kuntoilun lisäksi. Elina tote-
aakin, että ryhmässä näiden 
harjoitusten tekeminen to-
teutuu usein helpommin ja 
motivoidummin kuin yksin 

puurtaessa. Ryhmä on mai-
nio tsemppari osallistumi-
seen ja tekemiseen.

Sointu Veivo

Puistojumpassa riemukkaasti vauhdilla. Kuva Raimo Kal-
lio.

Etsimme
ikääntyneiden
perhehoitajia

oulunkaari.com

Koulutamme lisää ikääntyneiden perhehoitajia 
Pudasjärven alueelle. Uusi ikääntyneiden per-
hehoidon valmennus alkaa 29.8.2015.

Oletko kiinnostunut työskentelemään ikääntynei-
den parissa omassa tai ikääntyneen kodissa?

Haku perhehoidon valmennukseen päättyy 10.8.

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja:
www.oulunkaari.com
Hanna Siltakoski, 050 436 6593
Aila Tauriainen-Lohvansuu, 08 5875 6365.
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Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

PALVELEVAA KONEKAUPPAA JO LÄHES 40 VUOTTA

NYT
Ovh 699€

499€Rajoitettu erä!

 FSCR80422
 PESUKONE
● 10 vuoden moottoritakuu
●Täyttömäärä 8 kg
● Digitaalinen näyttö
   suomenkielisellä tekstillä
● linko 1400 kierrosta minuutissa
● Energialuokka A+++

349€

● Energialuokka A+
● Sisävalo
● Metallisaranat
● Lämmönnousun merkkivalo
● Nettotilavuus 210 litraa
● Pakastusteho
   14 kg / vuorokausi

RSP 220 A

569€

● Energialuokka A+
● Sisävalo
● Metallisaranat
● Lämmönnousun merkkivalo
● Nettotilavuus 400 litraa
● Pakastusteho
   19 kg / vuorokausi

RSP410A

● Energialuokka A+
● Nettotilavuus 102 litraa
● Pakastusteho
   12 kg / vuorokausi

RSP110A

249€

● Energialuokka A+
● Huurtumista hidastava 

LowFrost-tekniikka
● Automaattinen pikapakastus
● Sisävalo
● Nettotilavuus 300 litraa
● Pakastusteho
   19 kg / vuorokausi

599€

A53100HLW0

A52100HLW0

499€

● Energialuokka A+
● Huurtumista hidastava
   LowFrost-tekniikka
● Automaattinen pikapakastus
● Sisävalo
● Nettotilavuus 210 litraa
● Pakastusteho
   14 kg / vuorokausi

RSP310A

469€

● Energialuokka A+
● Sisävalo
● Metallisaranat
● Lämmönnousun merkkivalo
● Nettotilavuus 300 litraa
● Pakastusteho 17 kg / vuorokausi

 Meiltä myös edullinen kuljetuspalvelu.
Kuljetuksen hintaan sisältyy vanhan koneen toimitus kierrätykseen.

MEILTÄ ENERGIAPIHIT
PAKKASET JA PESUKONEET

Perhokalastuksen Suomen mestaruuskilpailu järjestetään Iijoel-
la. Tämän kisan piti olla yksi esikisoista Pudasjärven kaupungin 
valtuuston tekemän Kollaja-altaan rakentamista tukevan pää-
töksen vuoksi peruuntuneen MM2017 kilpailun järjestelyissä. 

Kisa-alueet sijoittuvat Taivalkosken ja Pudasjärven alueil-
le. Esikarsinnoista valikoitunutta 40 kilpailijaa kalastaa 28.-29.8. 
Panumajärvellä ja Ala-Kollajan sekä Iijoen keskiosan lupa-alu-
eilla. Kisan kulkua voi seurata Kipinän koululla, jossa järjeste-
tään Kollajan alueesta kertova tilaisuus. 

Kilpailussa taistellaan SM-mitalien lisäksi edustuspaikoista 
Suomen MM- ja EM-kisajoukkueisiin.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Ala-Kollajan osakaskun-
ta, Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ja vapaa-ajankalastajat 
Pudasjärveltä, Taivalkoskelta, Kuusamosta ja Oulusta.

Ilkka Pirinen

Kollajan Perho-SM 2015 

Rajamaan rannan nur-
mikentällä nähtiin keski-
viikkona 8.7. iloisia vuon-
na 2006- ja myöhemmin 
syntyneitä Hippo-jalka-
palloilijoita. Harjoituk-
set aloitettiin ryhmäjaolla 
ja lämmittelyllä, jossa pal-
loa kuljeteltiin parin kans-
sa taitavasti ja nokkelasti. 
Joukossa on noin kolme-
kymmentä eri-ikäisiä eska-
rilaisia ja koululaisia sekä 
enemmän että vähemmän 
kokeneita jalkapalloilijoita. 
Lapsia oli valmentamas-
sa viisi nuorta valmentajaa 
FC Kurenpojista.

-En ole pelannut aikai-
semmin jalkapalloa, mut-
ta täällä on kiva porukka 
ja olen oppinut aika paljon 
uutta, Iida Eskola kertoi. 

Myös Espoosta Pudas-
järvelle lomalle tulleet Leo 
ja Ahti Tuomainen olivat 
sitä mieltä, että mukavaa 
on ollut. 

Lapset lämmittelivät 
syötellen ja palloa kulje-
tellen valmentajien ohjeis-
taessa. Pienemmät pelaa-
jat pelasivat polttopalloa. 
Pallonkäsittelytaidot olivat 
hallussa kullakin pelaa-
jalla, ja hymyjä löytyi joka 
suunnalta. Pian pidettiin 
pikainen juomatauko, jon-

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

ilmalämpöpumput
lämmitys- ja jäähdy-
tys käyttöön

Käyttövesi- ja patteriverkostojen 
saneeraukset Uponor

komposiittijärjestelmällä.
Soita tai tule käymään, niin sovitaan 

tarvittaessa ilmainen arviokäynti. 

Huolettaako putkistojesi kunto, 
paikalliselta järkihinnoin! 

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Touko-

kesäkuun aikana 

remontin 

tilanneille 300 €

lahjakortti 
Rautiaan!

Kosteusmittaukset ja kuntoarviot 
Edulliseen hintaan!

Remontti arvio veloituksetta 
ilman sitoumusta!

Iloisia jalkapalloilijoita
Rajamaan rannassa
ka jälkeen aloitettiin uusi 
leikinomainen harjoitus. 

Tunnelma harjoituksis-
sa oli hyvä ja sää oli juu-
ri sopiva urheilulle. Ra-
jamaan rannan avara 
nurmikenttä antoi erin-
omaiset edellytykset jal-
kapallolle maaleineen ja 
harjoituksissa pidettiin 
hauskaa harjoittelua unoh-
tamatta hyvää ryhmähen-
keä. 

Elisa Hukari
Kentällä harjoiteltiin jalkapallon käsittelyä.

Hippo-jalkapalloilijat harjoittelevat ohjaajien Eetu Niemelän ja Tomi Parkkilan valvonnassa.


