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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Jurvansuut
kokoontuivat

Hetekylässä
- sivu 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 29.7.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 3.8. , ke 10.8., ke 17.8.

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

PUDASJÄRVEN OPTIIKAN 
HURJA KESÄTARJOUS!

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Kaikki aurinkolasit väh. -30%
Aurinkolaseja alk. 10 €

KESÄALE!!

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

www.pudasjarvenpuutarha.fi

PUSSILLINEN KUKKIA 5,-
LAATIKKO  10,-

(pakkaa itse niin täyteen kuin saat)
 AMPPELIT

10,- 

KORISTEPENSAAT ja PUUT
 -30%

MONIVUOTISET KUKAT -50%
HAVUT  -20%

Kekkilän puutarhamulta 50l    
15,90  / 5 kpl
MANSIKANTAIMET !

AVOINNA:
MA-PE 9-17, LA 10-16 
Olemme facebookissa!        

TERVETULOA!

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset
• LVI-myynti, asennus ja huolto
• Maalampöpumput -myynti, 

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Rakennuspeltityöt
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto

Puolangantie 1099, 93270 Sotkajärvi
puh. (08) 832 102

Palvelemme: ma, pe klo 8.00-18.00,
ti, ke, to klo 8.00-17.00, la klo 8.00-16.00

K-kyläkauppa Ervasti

Tässä tarjouksemme:

Tervetuloa!

Tarjous voimassa 29.-30.7. Tarjous voimassa 29.-30.7. Tarjous voimassa 29.-30.7.

pkt

199
kg

Suomalainen 
kurkku 

Tarjous voimassa 29.7.-13.8.Tarjous voimassa 29.7.-13.8.

pss

099
pss

kg

099
plo

Olvin 
limsat
0,95 l

Sis. pantin 0,20

Hienosokeri
1 kg

Tarjous voimassa 29.7.-13.8.

Kariniemen 
kananpojan 
koipireisi 

199

Jääsalaatti
100 g

109

Pingviini
maustetut
jäätelöt
1 l

299

• 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

TÄSTÄ UUSI KOTI
 AIVAN PUDASJÄRVEN 

KESKUSTASSA, 3 H+K, 74,5 M2

Siisti valoisa huoneisto, talossa tehty putkiremontti. 
Rauhallinen talo, kaikki palvelut lähellä.

Myydään tai vuokrataan. Hp. 52.000 €
Tiedustelut Puh. 0400-522 501. 

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona, 3.8. klo 14-17. 

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

KIRPPUTORI
la 6.8. klo 11 alkaen

Sarakylän entisellä K-kaupalla.

Tervetuloa myyjät ja ostajat.
Kaisa Nivala p. 040 839 3812.

Marjomäen Puutarha
Puolangantie 956

Vadelmaa poimittavana.
Itsepoimien 5 € kg.
Puh. 040 542 5041

Kimppakirppis LUPIINI
Avoinna tälle kesälle
viimeisen kerran
la-su 30.-31.7.
klo 10.00-18.00

Avoinna tarvittaessa myös sopimuksen mukaan!
Puh. 0400 241 610 (ark. klo 16->)

Osoite Hetekyläntie 1774, Hetejärvi, ent. Viinikosken koulu

Oulujoen messut ja ROMPETORI la-su 13.-14.8.2016
Utajärven Jäähallilla ja ympäristössä, Koulutie 6, 91600 UTAJÄRVI

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 0400 686 864 / Maritta Aksila tai info@aksilaoy.fi

MESSUOHJELMAA:
LAUANTAINA
Aira Samulin
Klovni Sebastian

SUNNUNTAINA
Utajärven Puhallinorkesteri
Klovni Sebastian Messulippu alueelle 5 €

Pääsylipun ostaneiden kesken
arvotaan Fat Bike.ROMPETORI

ESITTELYJÄ,  TYÖNÄYTÖKSIÄ
LAPSILLE TALUTUSRATSASTUSTA

Rompetorin paikkahinnat:
5 €/käytävämetri/2 päivää,
sähkö 20 €/2 päivää 
Messujen sisäosastot: 50-200 € / 2 päivää
SISÄPAIKAT
utajarvenmessut@gmail.com

Messut avoinna la klo 10-17, su klo 10-15
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 31.7. klo 10, Juha Kukkurainen, Rau-
li Junttila, Keijo Piirainen. Taksi seurakuntakodilta kirk-
koon lähtee klo 9.30, edestakaisen matkan hinta on 5e. 

Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe klo 11–17.
Kouluun lähtevien siunaamistilaisuus seurakuntakodilla 
Ti 9.8. klo 18   

LAPSITYÖ:

Päiväkerhot, perhekerhot ja lapsiparkki aloittavat toimin-
tansa maanantaina 15.8. alkavalla viikolla. Kerhoryhmi-
en kokoontumispäivät- ja ajat (lasten nimet ryhmittäin) 
ovat nähtävillä seurakuntakodin päiväkerhotilan eteises-
sä alk. 1.8. Puhelimitse kerhoaikoja voi tiedustella 2 – 
4.8 klo 9 – 15 lastenohjaajien numeroista 040 7434896 
ja 040 5861217. Toiminnastamme ilmoitamme paikallis-
lehtien kirkollisissa ilmoituksissa ja lapsityön Facebook 
sivuilla. Tervetuloa uudet ja entiset kerholaiset!

Päiväkerhotyö: 

Seurakuntakodin päiväkerhoryhmät: maanantaisin 
kokoontuu samanaikaisesti klo 9 – 11.30 ja 12.30 – 15.00 
kaksi ryhmää. Viisivuotiaat omana ryhmänä ja 3 - 4 vuoti-
aat oman ryhmänä. Torstaisin kokoontuu 3 -4 vuotiaiden 
ryhmät klo 9 - 11.30 ja 12.30 – 15.00. Hirvaskosken kou-
lulla kerho kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 25. 
8 klo 13 -15.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
klo 9.30 – 12.00. Lapsiparkki on tarkoitettu 1 - 5 vuoti-
aille. Kotoa laitetaan välipala mukaan. Parkkiin otetaan 
kerrallaan 20 lasta. Ennakkoon ilmoittautuneita otetaan 
15 ja loput viisi paikka jätetään akuuttitarvetta varten. Il-
moittautumiset lastenohjaajille p. 040-7434896 ja 040 
5861217. Lapsiparkki kokoontuu ensimmäisen kerran 
19.8. 

Perhekerhotyö:

Seurakuntakodin perhekerhot kokontuvat tiistaisin ja 
keskiviikkoisin klo 10 -13.

Nuotioillat: Siuruan osakaskunnan laavulla (Siuruantie 
2600) to 28.7. klo 18, Kipinän koululla ti 2.8. klo 18, Sii-
vikossa Mutkalassa (Puolangantie 2363) ke 3.8. klo 17, 
Jongulla Hautapahtaalla to 4.8. klo. 18. Nuotioillan voi 
varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08-
8823100.

Rauhanyhdistykset: Opistoseurat Ranualla 29.–31.7.

Kastettu: Neo Antonio Hemmilä

Avioliittoon vihitty: Mika Illikainen ja Mariia Zakharen-
kova

Haudattu: Unto Aleksanteri Honkanen 77v., Jukka Paa-
vo Koivumaanaho 67v., Leo Aulis Antero Sotkasiira 64v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 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
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvi-lehti.fi

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852 
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Pirjo Heikkuri
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

I
Kriparin ensimmäinen päivä, kriparin jän-
nittävin päivä. Pappi, kanttori, kesäteologi 
ja ohjaajat saapuvat laittamaan paikat kun-
toon. Leiriläiset tulevat seitsemältä. Toi-
mitetaan vedenpyhitys, jossa rukoillaan 
siunausta ja varjelusta alkavalle viikolle, 
pyhitetään leirikeskus ja leikitään tutustu-
misleikkejä. Opitaan ainakin nimet. Iltapala, 
iltarukoukset ja palaveri ohjaajien kanssa, 
sovitaan yövalvojat. Leiriläiset nukahtavat 
kiltisti. Huomaan unohtaneeni lakanat ja 
pyyhkeen kotiin, mutta saan ne lainaksi.

II
Aurinkoinen päivä, jonka mittaan leiri-

läiset alkavat jo tutustua enemmän toisiin-
sa ja ryhmäytyä. Pahin leirijännitys helpot-
taa. Aamupäivän oppitunneilla tutustutaan 
kirkkokäyttäytymiseen, hieman kirkon 
historiaan ja katumuksen sakramenttiin, 
johon jokainen kriparilainen pääsee tu-
tustumaan viikon aikana vuorollaan myös 
käytännössä, usein ensimmäistä kertaa 
elämässään. Tutun leiripapin kanssa kynnys 
ei nouse liian korkeaksi. Leikkejä, pingistä, 
biljardia, lauta- ja korttipelejä, askartelua, 
kirkkolaulua, jumalanpalveluksia… Ja ra-
vitsevaa leiriruokaa! Illalla ei tarvitse odo-
tella unen tuloa.

III
Tänään perehdyttiin neljään L:ään: luo-

miseen, lankeemukseen, lunastukseen ja 
lepoon, jonka Kristuksessa voi löytää. Kas-
teen sakramentin demonstraatiossa pappi 
saa kastettavakseen nuken, jonka nimeksi 

tulee ”Jari VilleGalle Johannes”. Kaste su-
juu hyvin, kunnes kanttori ryhtyy esittä-
mään äkäistä kirkkomummoa ja pitää me-
teliä. Leiriläisiä naurattaa.

IV
Aamupäivän teemana on rukous, illalla 

kuolema – kanttori haudataan ortodoksi-
seen tapaan. Päivän kohokohta on yhtei-
nen kävelyretki uimarannalle ja vierailu lu-
terilaisessa kirkossa. Osa hyppää jokeen 
uimaan, osa pelaa mölkkyä tai palloa. Ilta-
rukouksissa on erityinen tunnelma, leiri-
läiset osallistuivat rukoukseen ja lauluun 
jonka aistii muutenkin kuin korvillaan. En-
nen nukkumaanmenoa lätkimme poikien 
kanssa korttia, he opettavat minulle pelin 
nimeltä ”ryöstö”. Kripari on molemmin-
puolista oppimista!

V
Tänään teemana avioliitto ja rakkaus, 

oppituntien ja keskustelujen lisäksi vie-
tetään leirihäitä. Ja olympialaisia! Vauh-
tia riittää. Lähes kaikki ovat käyneet vuo-
rollaan katumuksen sakramentilla, johon 
monet eivät vielä tiedä miten suhtautua. 
Mutta juuri siksi siihen onkin hyvä tutus-
tua. Osalle se hetki on leirin herkin ja par-
haimpia – voi luottamuksella puhua asi-
oista jotka ovat painaneet ja saada ne 
anteeksi. Katumuksen sakramentti on kir-
kon suurimpia aarteita.

VI
Tänä aamuna Suuri kysymys ja vastaus 

-tunti. Sitten kirkkolaulua, loppukoe ja ve-
sisotalipunryöstöä… sekä leirikaste, jos-

sa leiriläiset saavat kastella ohjaajat! Koko 
viikon on paistanut aurinko, ja kylmä suih-
ku virkistää. llalla vainajien muistopalvelus, 
hassuttelua, leiridisco, makkaranpaistoa ja 
tietysti saunat. Ennen nukkumaan menoa 
vielä ehtoolliseen valmistavat rukoukset, 
ja sitten… yövalvojat saattelevat kukku-
jat petiin.

VII
Kriparin viimeinen päivä. Monilla on 

haikea olo, joillakin ehkä helpottunut. Aa-
mulla on opetusliturgia, ehtoollisjumalan-
palvelus, joka keskeytetään välillä jolloin 
kerron mitä teemme ja miksi. Eukaris-
tia on kirkon sydän. Lounaan jälkeen lop-
puleikit ja hyvästelyt – tosin jo seuraava-
na aamuna tapaamme Oulun katedraalilla 
kripariviikon päättävässä juhlaliturgiassa 
omaisten kera. Kun ajan kohti kotia, ru-
koilen vielä jokaisen leiriläisen puolesta ja 
toivon, että he olisivat saaneet viikon aika-
na jotakin sellaista, joka kantaa ja rohkai-
see heitä, olipa tulevaisuus kullakin millai-
nen tahansa. Ja kunpa he aina muistaisivat, 
että kirkon kynnys on yhtä matala kuin 
kriparilla!

Leiripappi isä 
Tuukka Rantanen
Oulun ortodoksinen
seurakunta

Ortodoksisella kristinoppikoululeirillä

Ranuan opistoseurat pide-
tään tänä vuonna 29.–31.7. 
Seurat ovat kaikille avoin ti-
laisuus, ja niiden tarkoituk-
sena on pitää esillä Raama-
tun arvopohjaa eli Jumalan 
sanaa. Seura-alueella voi ma-
joittua asuntovaunuissa ja 
teltoissa. Yhteismajoitustilo-
ja voi tiedustella majoitustoi-
mistosta. 

Seurojen tunnuslause on 
”Usko on luja luottamus” 
(Hebr. 11:1). Järjestämisvuo-
rossa tänä vuonna ovat Ou-
lun, Pikkaralan, Madekosken 
ja Pateniemen rauhanyhdis-
tykset yhteistyössä Ranu-
an kristillisen kansanopiston 
kanssa. Opistolle odotetaan 
20 000 seuravierasta. 

Ranuan opistoseuroissa 
on mahdollista kokeilla opis-
toseura-alueen karttasovel-
lusta, jonka voi ladata ilmai-

Ranuan kristillinen
opisto odottaa
20 000 seuravierasta

seksi Google Play -kaupasta 
Android-puhelimille. Sovel-
lus toimii suomen ja englan-
nin kielillä. Sen on kehittänyt 
Johannes Kauhanen. Sovel-
lus näyttää sijainnin seura-
alueella reaaliaikaisena. Sen 
avulla voi myös tallentaa 
paikkatietoja, esimerkiksi 
oman asuntovaunun sijain-
nin. Sijainteja voi myös ja-
kaa lähettämällä linkin, joka 
näyttää tallennettuja sijainte-
ja vastaanottajan karttasovel-
luksessa.

Sovellus on kokeilu ja Su-
viseuroissa sekä opistoseu-
roissa saatujen kokemusten 
perusteella kartoitetaan jat-
kokehittelyä. Matkapuhe-
linoperaattorit ovat lisän-
neet verkon kapasiteettia ja 
kuuluvuus seura-alueella on 
edellisvuosia parempi. 

Opistoseurat tiedotus

Pudasjärvellä vietettiin Koti-
seutupäiviä 16.-24.7. Reilun 
viikon mittaiseen tapahtu-
maan sisältyi runsaasti oh-
jelmaa muun muassa Koti-
seutumuseolla, kirjastossa, 
Pohjantähdessä, torilla, kan-
salaisopiston Salikissa ja Pu-
dasjärven kirkossa. Tapahtu-
ma huipentui sunnuntaina 
24.7. juhlajumalanpalveluk-
seen Pudasjärven kirkossa ja 
Kotiseutujuhlaan Kotiseutu-
museon pihapiirissä. Juhlaan 
osallistui noin 100 henkeä. 
Puhujina olivat kunnallis-
neuvos Paavo Pikkuaho, kau-
punginvaltuuston varapu-
heenjohtaja Sointu Veivo ja 
Nuorten valtuuston puheen-
johtaja Olga Oinas-Panuma. 
Musiikkia esitti kansanmu-
siikkiryhmä Rätyväkkärä. 
Juhlan juonsi museon hoita-
ja, arkeologi Pauliina Majava. 

Kotiseutuviikosta ja koti-
seutujuhlasta enemmän ensi 
viikon lehdessä!

Kotiseutuviikolla monipuolisesti
ja runsaasti ohjelmaa

Kotiseutujuhlaa vietettiin sunnuntaina 24.7. aurinkoisessa säässä. Eturivissä istumassa 
oikealta Olga Oinas-Panuma, Sointu Veivo, Mirjami Sirén-Pikkuaho, Paavo Pikkuaho, Raa-
kel Piri ja Erkki Piri. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Oulun Seudun Biotalous-
Leader kiertue järjesti Syöt-
teen eräpalveluiden laavulla 
kesäisen tapahtuman 21.7., 
jossa keskusteltiin ja esitet-
tiin puheenvuoroja luonto-
ympäristöön liittyvästä bio-
taloudesta nuotion äärellä 
makkaraa paistellen. Taimi 
Mahosenaho ProAgria Ou-
lusta ja maa- ja kotitalous-
naisista kertoi BiotalousLea-
derin kuulumiset ja juonsi 
keskustelua. Tähän mennes-
sä kylätilaisuuksia on pyy-
detty bioenergiasta, joka on-
kin keskeinen osa aihetta. 
Biotaloutta ovat myös luon-
toon liittyvät palvelut, jos-
sa niin lähiluontokohteet 
ja puhdas ympäristö kuin 
luonnon antimetkin ovat toi-
minnan lähtökohtana. Bio-
talous on yksi hallituksen 
kärkihankkeista, johon on 
tarjolla myös erilaista kehit-
tämisrahoitusta – tällä het-
kellä haussa on ravinnekier-
rätykseen liittyvä rahoitus.

Kyläbiotaloudessa kes-
keistä on toimijoiden yhteis-
työ ja ympäristön huomioi-
minen. Syötteellä yhteistyö 
tuntui osallistujien mielestä 
toimivan hyvin.

Luontopalveluissa 
tarvitaan yhteistyötä
Johanna Määttä Syötteen 
Eräpalveluista kertoi oman 
tarinansa. Edellinen työ mat-
kailualalla loi hyvän poh-
jan luontoyrittäjyydelle. 
Aiemmin kuntoutus ja hy-
vinvointipalveluiden paris-
sa tehty työ toi välillä myös 
Syötteelle. Kun sopiva ti-
laisuus tuli eteen vuonna 
2010, Johanna ja miehensä 
Janne ottivat haasteen vas-
taan ja aloittivat yritystoi-
minnan Syötteen Eräpalve-
luissa. Asiakkaina on paljon 
ulkomaalaisia, mutta myös 
kotimaisia. Yksi keskeinen 
osa toimintaa ovat koiraval-
jakkosafarit, kesäisin vesiret-
keilyt; niin rauhallisemmat 
kuin vauhdikkaammatkin, 
ohjatut vaellukset sekä ret-
kiruokailut.  Eräpalvelui-
den toiminnassa noudate-
taan jo nyt monin tavoin 
biotalouteen liittyvän kier-
totalouden periaatteita; esi-
merkiksi koiratarhan ruok-
kimisessa vesistöjen ja 
kalakannan hoitoon liitty-
vällä vähempiarvoisella ka-
lalla.

Nykypäivänä matkailu-
alalla halutaan tuoda esil-
le hidasta ja luontoa ha-
vainnoivaa toimintaa, johon 
sopivat yhteen mm. keruu-
tuotteet, saunakulttuuri ja 
erilaiset kansanparannus-
menetelmät. Esimerkiksi Vi-
sit Finlandilla on parhaillaan 
käynnissä erillinen Tour 
de Relax – kampanja, jonka 

Luontopalveluita ja tuotteita ideoitiin 
Syötteellä osana biotaloutta 

kautta ulkomaalaisia blog-
gaajia tutustutetaan kesä-
Suomeen. Lopuksi Johanna 
kiitteli sekä  naapureita, lä-
hiyrittäjiä kuin metsähalli-
tustakin  hyvästä yhteistoi-
minnasta.

Kansallispuisto yhtei-
senä voimavarana
Annu Tuohiluoto Metsähal-
lituksesta esitteli luontopal-
veluiden kuulumisia ja aja-
tuksia yhteistyöstä. Kävijöitä 
luontokeskuksella on vuo-
sittain jopa 30 000. Syötteen 
kansallispuisto perustettiin 
vuonna 2000 suojelemaan 
koillismaalaista vaaramai-
semaa, erikoisia rinne- ja la-
kisoita sekä kuusikkometsiä 
ja niiden lajistoa. Kansallis-
puiston perustaminen on 
edistänyt myös matkailu-
keskuksen luontomatkailu-
toiminnan kehittämistä ja 
tuonut toimintaan resursse-
ja. Sekä retkeilijät kuin myös 
alueen yrittäjät saavat luon-
tokeskukselta maksuton-
ta opastusta ja ohjeita esi-
merkiksi kansallispuistossa 
liikkumiseen tai keruutoi-
mintaan liittyen. Metsähalli-
tuksen tarjoamaksi tärkeäk-
si palveluksi pienyrittäjille 

koettiin reittien, kämppien 
ja tulipaikkojen ylläpito, tie-
don jakaminen sekä laajem-
pi alueen markkinointi.

Myytävänä luontokes-
kuksella on kala- ja erälupia 
sekä vain kotimaisia tuot-
teita. Mitä lähempää myy-
tävät tuotteet ovat peräi-
sin - sen parempi. Nytkin 
on myynnissä esimerkik-
si Pudasjärvellä jalostettu-
ja LAromien tuotteita. Met-
sähallitus myös markkinoi 
alueen pienyrittäjien toimin-
taa - nettisivuilla luetellaan 
monta sivua alueen yrittäji-
en palveluja. Ja yrittäjät voi-
vat tehdä sopimuksia met-
sähallituksen kanssa reittien 
ja laavujen käytöstä toimin-
nassaan. Kansallispuistosta 
saa kerätä marjoja ja sieniä, 
mutta ei saa kerätä kuusen 
kerkkää, ei pakurikääpää, 
ei kihokkeja eikä esimerkik-
si kiviä. Näiden keräämiseen 
täytyy sopia luvat maan-
omistajilta muualta kuin 
kansallispuistosta.

Hoidetut maisemat 
osana 
luontomatkailua
Aili Jussila kertoi Pudas-

järven kaupungin Laa-
vu-hankkeen palveluista. 
Hanke onkin saanut jo tun-
nustusta, että on onnistu-
nut työllistämään paljon vä-
keä hyviin työkohteisiin. 
Hanke myös opastaa kyliä 
siinä, miten työllistettäes-
sä tulee toimia. Luonnon ja 
matkailun palvelujen edis-
tämiseen aihe liittyy esi-
merkiksi maisemanhoidol-
lisissa raivauskohteissa. 
Esimerkiksi pusikoiden rai-
vaaminen parantaa myös 
rantakalastuksen ja retkeily-
reittien käyttökelpoisuutta. 
Taimi Mahosenaho muistut-
ti myös, miten hyvä keino on 
saada pysyvää jälkeä maise-
manhoitoon, kun yhdistää 
raivatuille kohteille lammas-
laidunnuksen. Pudasjärvel-
lä on pitkäjänteisesti kehi-
tetty myös lammastalouden 
ja maisemanhoidon yhdis-
tämistä. Aili Jussila kertoi 
maisemaan liittyen yhdeksi 
toimenpidetarpeeksi myös 
opasteiden ja kyltitysten yh-
tenäistämistä.

Marjojen vai Pokemo-
nien keruuta?
Oulun maa- ja kotitalous-
naisten Elina Raudaskosken 

aiheena oli kertoa esimerk-
kejä sähköisistä maasto-
retkeilyyn liittyvistä oh-
jelmista. Pohdittavana oli 
pyydystääkö Pokemoneja 
vai marjoja vai geokätköil-
läkö luonnossa. Vaikka laa-
vulla olijat olivat tietenkin 
käyneet aamulla jo kerää-
mässä saavit täyteen hilloja, 
niin matkailuyrittäjien mie-
lestä molemmat toimet ja 
harrastukset voidaan liittää 
osaksi matkailupalveluja. 
Syötteelläkin löytyy paljon 
erityyppisiä geokätköjä, jot-
ka ovat matkailuyrittäjille ja 
tietyille asiakkaille jo tuttu-
ja. Maa- ja kotitalousnaisten 
maisemanhoidon neuvon-
ta on nostanut esille esimer-
kiksi maisemakätköt, jonka 
löytämiseksi kätköilijän tu-
lee vierailla koordinaattien 
ilmoittamassa geologises-
ti mielenkiintoisessa paikas-
sa ja osoittaa käyntinsä suo-
rittamalla kätkökuvauksessa 
kerrottu tehtävä, esimerkik-
si ottamalla valokuva ja liit-
tämällä se kätkön Internet-
lokiin. Näin voidaan myös 
maisema- ja luontokohteita 
saattaa yleisön tietoisuuteen.

Tällä viikolla otsikois-
sa hitti-ilmiönä ollut Poke-
mon GO – peli herätti vil-
kasta keskustelua. Laavulla 
tiedettiin jo kertoa, että Syöt-
teen ympäristöstä on löy-
detty marjasaaliiden lisäk-
si myös puhelimen näytöllä 
näkyviä Pokemoneja. Pelis-
sä yhdistyy älypuhelimen 
näytöllä todellinen kuva 
maastosta, johon yhdiste-
tään virtuaalisten Pokemon 
hahmojen etsintä. Peli hou-
kuttaa ihmisiä myös liikku-
maan luonnossa ja kävele-
mään, koska muuten peliä 
ei voi pelata. Tapahtumassa 
ideoitiin miten Pokemonien 
avulla voisi houkutella turis-
teja esimerkiksi siihen vuo-
denaikaan, kun muutoin on 
hiljaisempaa. Eri yritykset 
voisivat sponsoroida peliin 
Pokéstop- ja Pokémon Gym 
-paikkoja, jotka kiinnosta-
vat pelaajia. Vaikka itse peli 
on ilmainen, siinä on muka-
na myös maksullisia kaupal-
lisia toimintoja. Tässä voisi 
olla yhteistyön paikkaa niin 
yritysten kesken kuin kau-
pungin ja metsähallituksen-
kin kanssa. 

Keruutuotteille ja 
luomuvihanneksille 
kysyntää 
Lopuksi Taimi Mahosenaho 
kertoi Anni-Inkeri Törmäsen 

ja LAromien terveisiä. Yritys 
on syksyllä 2014 muuttanut 
Sotkamosta Pudasjärvelle ai-
empaa parempiin tuotanto-
tiloihin, joissa myös kasvul-
le on mahdollisuudet. Yritys 
jalostaa luomuvihannekset 
ja -mausteyrtit laadukkaiksi 
ja helppokäyttöisiksi elintar-
vikkeiksi. Raaka-aineet tu-
levat pääosin luomutiloilta 
Pohjois-Pohjanmaalta ja Kai-
nuusta. Suurin osa luomuke-
ruualueista on myös näissä 
maakunnissa. Luonnon Aro-
mit on jalostanut vuodesta 
1988 lähtien luonnon yrttejä, 
marjoja, sieniä, kuoreita sekä 
luonnonmukaisesti viljeltyjä 
yrttejä ja vihanneksia. Tämä 
on mitä suuremmassa mää-
rin juuri sitä biotaloutta, jos-
sa yhdistyy sekä ravinteiden 
kierto että biomassan korkea 
arvo. 

Tärkeänä viestinä oli se, 
että jalostettaville keruu-
tuotteille tarvittaisiin Pu-
dasjärvellä enemmän poi-
mijoita, koska keruusesongit 
kestävät vain määräajan. Pu-
dasjärvellä on vahva keruu-
kulttuuri ja keruu toisi li-
säansioiden lisäksi monille 
luontaista ja virkistävää toi-
mintaa. Marjojen ja sienten 
lisäksi luonnossa on muita-
kin jalostettavaksi sopivia 
antimia kuten yrtit ja kuu-
senkerkät. Luomukeruualu-
eeksi määriteltävän alueen 
tarvittavat paperityötkin jär-
jestyvät helposti jalostajan 
toimesta.

Myös luomuvihannesten 
kasvatukseen olisi omassa 
kunnassa tarvetta ja mark-
kinoitakin olisi mm. jalos-
tettuna kuivatuotteena. Nyt 
luomuvihannekset tule-
vat pääosin yrittäjän omal-
ta tilalta Pudasjärven Li-
volta, mutta täydennykset 
joudutaan hankkimaan kau-
empaa. Pudasjärvelläkin oli-
si hyviä mahdollisuuksia 
kasvattaa esimerkiksi luo-
musipulia ja -porkkanaa. 
Muun muassa Livojokivar-
ren karkeat hietamaat olisi-
vat tähän sopivia.

Seuraavat BiotalousLea-
derin tiedotustilaisuudet Pu-
dasjärvellä järjestetäänkin 
syyskuussa ja lokakuussa 
luonnontuotteiden keruusta 
ja luomuvihannesten vilje-
lystä. Kannattaa seurata Bio-
talousLeader hankkeen ja 
ProAgria Oulun nettisivuja 
ja tapahtumakalenteria. Yh-
tenä kouluttajana on Anni-
Inkeri Törmänen.

Taimi Mahosenaho

Oulun Seudun BiotalousLeaderin kesätapahtumassa Syötteellä keskusteltiin luontopalve-
luista ja luonnon antimista osana biotaloutta. 

Johanna Määttä Syötteen Eräpalveluista kertoi, kuinka hän ja Janne päätyivät luontopal-
veluyrittäjiksi Pudasjärvelle.

jatkuu...
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Jurvansuun suvun suku-
juhla ja sukuseuran pe-
rustamiskokous pidettiin 
Hetekylän Hetepirtillä lau-
antaina 16.7. Nyt järjestetty 
sukutapaaminen oli jo nel-
jäs; kolme aikaisempaa ta-
paamista järjestettiin vuo-
sina 2001, 2006 ja 2011. 
Hetekylässä sijaitseva Hete-
pirtti tarjosi hienot puitteet 
lämminhenkiselle juhlalle, 
ja samalla sukujuhla tuotiin 
suvun syntysijoille.

Paikalle saapui runsas 
130 osallistujaa, olipa muka-
na iso joukko ”veteraaneja-
kin” eli jo kaikissa kolmessa 
tapaamisessa mukana ol-
leita. Jo ilmoittautumisvai-
heessa ja tulokahveja nautit-
taessa reipas puheensorina 
täytti Hetepirtin eteisau-
lan, johon oli järjestetty su-
vun tunnuksella varustet-
tujen sukujuhlatuotteiden 
myyntiä. Juhlasalin puolel-
la oli esillä Hetekylän van-
hoja valokuvia. Uutuutena 
myyntiartikkeleiden jou-
kossa oli hopeinen pinssi, 
johon oli kuvattuna suvun 
tunnus, kaksi ristikkäin ole-
vaa varstaa. Tunnus poh-
jautuu suvun vanhimpaan 
tunnettuun puumerkkiin. 
Kaukaisimmat sukulaiset 
olivat tällä kertaa Bruce ja 
James (Jim) Matis Yhdys-
valloista.

Tilaisuuden alkuun lau-
lettiin vuodenaikaan sopi-
va Suvivirsi. Tervetulosa-
noissaan sukutoimikunnan 
puheenjohtaja Jorma Oinas 
toi esille oman suvun juuri-
en tuntemisen tärkeyden ja 
tutustumisen oman suvun 
jäseniin. Tärkeää on siir-
tää tämä tietoisuus suvun 
juurista myös jälkipolvil-
le. Ilahduttavasti sukujuh-
lan vieraiden joukossa oli-
kin nuorta polvea.

Teuvo Jurvansuu 
sukuseuran puheen-
johtajaksi

Jurvansuun sukuseuran 
perustaminen oli tämän-
kertaisen sukutapaamisen 
keskeinen tehtävä. Suku-
toimikunta on tähän saak-
ka johtanut toimintaa, 
mutta sukuseuran perus-
tamisella haluttiin luoda 
vakiintuneemmat toimin-
tatavat. Vilkkaan keskus-
telun päätteeksi sukuko-
kous hyväksyi sukuseuran 
säännöt ja valitsi toimintaa 
johtamaan sukuseuran hal-
lituksen. Hallituksen pu-
heenjohtajana aloittaa Teu-
vo Jurvansuu ja sihteerinä 
Hannele Lantto-Kauppila.

Sukuseuran perustami-
sen jälkeen Ritva Jurvan-
suu kertoi suvun varhais-
vaiheista Hetekylässä ja 
Marko Jurvansuu käänsi 
Ritvan esityksen yhdysval-
talaisvieraille, vaikka heil-

Jurvansuut kokoontuivat Hetekylässä

lä olikin hämmästyttävän 
hyvä suomen kielen tai-
to. Suvun vaiheiden lisäksi 
Ritva loi samalla katsauk-
sen Hetekylän asutushis-
toriaan alkaen varhaisim-
mista asukkaista Raution-, 
Paavolan- ja Jurvasen-
kuivilla. Aikoinaan Hete-
kylässä oli useita kauppo-
ja ja kouluja, mutta aika on 
tehnyt tehtävänsä ja kylän-
raitti pikkuhiljaa hiljenty-
nyt. Juhlassa myös kukitet-
tiin kaikki paikalla olleet 
yli 80-vuotiaat suvun jä-
senet. Erityishuomion sai-
vat sukutoimikunnan pa-
rissa pitkään ansiokkaasti 
toimineet Sirkka Fredriks-
son, Ritva Jurvansuu, Jaak-
ko Jurvansuu ja Helinä Sil-
takoski. Heidät palkittiin 
kultaisella varstapinssillä.

Myös yhdysvaltalaisvie-
raat osallistuivat juhlaoh-
jelmaan. He lauloivat suo-
meksi ”Honkain keskellä 
mökkini seisoo”, ja yleisö 
yhtyi kertosäkeeseen. Oli-
vatpa vieraat kääntäneet 
laulun yhden säkeistön 

englanniksi. Musiikillisesta 
annista huolehtivat omalta 
osaltaan Kelloniemen mu-
sikaaliset sisarukset esit-
tämällä juhlan aikana kah-
teen otteeseen tunnettuja 
lauluja. Etenkin ”Myrsky-
luodon Maija” sai kuulija-
kunnan hiljentymään.

Sukujuhlan päätössa-
noissaan Jorma Oinas kiitti 
sukutoimikuntaa tapaami-
sen sujuvista järjestelyistä 
ja tapaamisen tärkeintä te-
kijää, paikalle saapuneita 
sukulaisia, mukavasta juh-
lasta. Loppulauluna ennen 
yhteisvalokuvan ottamista, 
ruokailua ja arpajaisia lau-
lettiin ”Kymmenen virran 
maa”.  Raimo Märsynaho 
Pirjo-puolisoineen ansait-
see erityisen kiitoksen ma-
koisasta kahvi-ja ruokatar-
joilusta. Ruokailun jälkeen 
tilaisuus jatkui sukulaisten 
vapaamuotoisena yhdessä-
olona.

Teuvo Vähkyrä

Kaikki alkoi viime syk-
synä, kun amerikkalai-
set veljekset Bruce ja Ja-
mes (Jim) Matis olivat 
tutkineet www.jurvan-
suu.net  –sivuja, ja löytä-
neet sieltä sukulaisiaan 
sekä tiedon Roots in Jur-
vasenkuiva -julkaisusta. 
He ottivat yhteyttä, tila-
sivat julkaisun ja sukulai-
suuden selvittely alkoi. 
Kävi ilmi, että Brucen ja 
Jimin pappa, Iisak Paavo-
la, oli lähtenyt Hetekylän 
Määtänperältä vuonna 
1882 Amerikkaan, olles-
saan vain 20-vuotias. Siel-
lä hän tapasi suomalais-
syntyisen puolisonsa, ja 
jäi pysyvästi USA:han. 
Yksi hänen lapsistaan on 
Henrik, joka on Brucen ja 
Jimin isä. 

Bruce ja Jim ovat su-
kua monille hetekyläläi-
sille. Iisakin isä Heikki 
Paavola (s.1826) oli syn-
tynyt Paavolankuivalla 
Paavolan talossa, äiti oli 
Carin Parkkinen (s.1827). 
He asettuivat lapsikat-
raansa kanssa Määtän-
perälle Mätässaaren uu-
distilalle (nro 17). Heikin 
ja Carinin vanhin poika 
Matti jäi jatkamaan koti-
tilaa, toinen poika Johan 
osti Turpeen (nro 44) uu-
distilan, ja Iisakki siis läh-
ti Amerikkaan. Tytöis-
tä Maria meni Varpuun 
Matti Parkkisen emän-
näksi. 

Olimme järjestelemäs-
sä Jurvansuun sukujuhlia 
kesäksi, joten kutsuimme 
Brucen ja Jimin suku-
juhlaan, sillä Paavolan 
- Heikkilän ja Jurvasen 
sukuhaarahan polveu-
tuu samoista Oinaan vel-
jeksistä. Veljekset innos-
tuivat ajatuksesta, ja he 
erityisesti toivoivat saa-
vansa tavata oman suku-
haaransa sukulaisia. 

Päätin järjestää USA:n 
vieraille tutustumiskier-
roksen suvun asumapai-
kolle, ja kutsua mukaan 
heidän lähimpiä suku-
laisiaan. Hannu Paavo-
la, veljekset Olavi, Ka-
levi ja Ilmo Turves sekä 
Tuomo Niemi olivat heti 
valmiita mukaan. Ret-
kelle lähdettiin perjantai-
na puolelta päivin. Aluk-
si menimme isopappa 
Heikki Paavolan syn-
nyinsijoille Lanttoon, siel-
tä Heikin veljen kotita-
loon Aappolaan, jonne 
olimme saaneet avaimen 
Ruut ja Erkki Paavolalta, 
vaikka he eivät päässeet-
kään paikalle. Kävimme 
myös Hannun mökillä, 
josta ajoimme Määtän-
perälle. Ylitimme ”pont-

Sukujuhlavieraita Amerikasta

Marko Jurvansuu ja Ritva Jurvansuu pitivät esitelmän su-
kunsa vaiheista.

Sukukokoukseen saapui runsaat 130 osallistujaa, kauim-
maiset Amerikasta saakka. 

Ilahduttavasti sukujuhlan vieraiden joukossa oli myös 
nuorta polvea.

Aappolan talossa Hannu Paavola, Kalevi Turves ja Jim 
Matis.

toonisiltaa” myöten Nuorit-
tajoen, ketään ei pelottanut. 
Vastassa oli Määtänperän ai-
noa vakituinen asukas Sanna 
Varpu. Mökkiläisiä paikalla 
oli Peltolassa Anna Liimatta 
ja Matti Perttunen.

Bruce ja Jim Matis ihmet-
telivät, että mikä se ”mätäs” 
oikein on, kun tilalle on an-
nettu sellainen nimi? Selitin 
mitä mätäs tarkoittaa ja näy-
tin, että tuolla niityllä niitä 
on. Maratooneja harrastava 
Jim kävi juoksemassa niityl-
lä ja kuvasi mättäitä. Nimi on 
kyllä muutettu vuonna 1905 
maarekisteriin Määtäksi. Vel-
jekset olivat erittäin tyytyväi-
siä, kun saivat nähdä pap-
pansa kotipaikan. Valokuvia 
otettiin muistoksi. 

Viimeinen tutustumis-
paikkamme oli Turpeen-
kuivalla Iisakin veljen, Juhon, 
asumapaikalla. Siellä asuvat 
nykyisin Ulla ja Kalevi Tur-
ves perheineen. Ulla ja Ellen 
Turves tarjoilivat maittavia 
uusia perunoita lisukkeiden 

kera, mikä toi veljesten mie-
leen joukon lapsuusmuisto-
ja. Kalevi lämmitti vieraille 
ulkosaunan, mistä veljek-
set olivat iloisesti yllätty-
neitä. Valokuva- albumit 
kiinnostivat puolin ja toi-
sin. Bruce Matis asuu In-
dianan osavaltiossa ja Jim 
Matis Texasissa. He ovat 
tehneet uransa yliopisto-
opettajina, Bruce on eläk-
keellä hammaslääketieteen 
professorin virasta ja Jim 
työskentelee osa-aikaeläk-
keellä tilastotieteen pro-
fessorina. Brucen ja Jimin 
perheessä on aina vaalittu 
suomalaisia juuria. Kotona 
oli tapana puhua suomea ja 
yhteisissä kokoontumisissa 
laulaa ”Honkain keskellä”.  
Heillä olikin erinomainen 
suomen kielen taito.  Suku-
rakkaina ihmisinä Bruce ja 
Jim haluavat lähettää kai-
kille sukulaisille kiitoksen-
sa ja paljon terveisiä!

Ritva Jurvansuu

Iisak-papan kotitalon edessä Määtässä. Takarivissä vas. 
Hannu Paavola, Sanna Perttunen, Olavi Turves, Ritva 
Jurvansuu ja Bruce Matis. Eturivissä vas. Ilmo Turves, 
Tuomo Niemi ja Jim Matis. Kuvan otti Kalevi Turves.

Olavi ja Ellen Turves sekä Ulla ja Kalevi Turves.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 29.-30.7. ALKUVIIKKO MA 1.8.

Tiistaina 2.8. Tekstiiliosastolta Rautaosastolta

069

179

399
ltk

pkt

kg

pss100

rss

1090
kg

Valio ESKIMO
TIKKUJÄÄTELÖT
15 kpl149

pss

VESIMELONI
 pieni, koko palloina

200
3 prk

Perjantaina 29.7.

499
kgJAUHELIHA

SIKA-NAUTA

199
pkt

099
pss

099
kg

Talousosastolta

Maanantaina 1.8.

Tuore
ANANAS

Haribo
KARKKIPUSSI
300 g

Hk viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g, kermapippuri

595
kg

179

Tuore
norjalainen
LOHIFILEE
2 filettä/talous

pss

pkt 100
kg

Atria
GRILLI-
SALAATTI
350 g

rss

Ingman
JÄTTIS-
TUUTIT
216 ml

Lauantaina 30.7.

Hk
BURGERI
100 g

149
kg

199
rss

169
kpl

Valio VOI
500 g
- normaalisuolainen

Barilla
PASTAT
300 g

65,-

695

1395

159
pss

Pullapirtin
OHRA-
RIESKA
3 kpl

kg

MAALAISPALVI-
KINKKU
- palana ja siivuina

Naisten
kesäisiä
NEULEITA

Miesten
COLLEGE-
PUSEROITA JA
HUPPAREITA
- hajakokoja ALK. 1500
Miesten
SANDAALIT
ALK.

1000

Leluosastolta

RETKIHUOPA
130x170 cm 500

RANTA-
PALLO 150
Delfiini
KÄSIVARSI-
KELLUKKEET

Kempparista
Pepsodent
HAMMASHARJA

Dove SUIHKUSAIP-
PUAT TAI ROLL ON 
DEODORANTIT
50-250 ml 250

kpl

kpl100

150

Atria WILHELM
GRILLIMAKKARAT 
TAI GRILLIPIHVIT
4 kpl/400-320 g

199

399

BANAANIT

10 kpl

499

raj.erä

695
kg

Tuoreet
PORSAAN
KYLJYKSET

Arla VOI
500 g, normaalisuolainen
2 pkt/talous

Atria
BROILERIN
KOIPIREISI
marinoitu, 3 kpl/rss159

kg
Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA 895

kg

Valio HÖRPPY
MEHUT 
1 l

Riitanherkku
SENTTIPIZZAT
250 g
- tonnikala, kinkku, 
meetwursti tai jauheliha

Saarioinen
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

Hk
LIHAPYÖRYKÄT
360 g

Pouttu
KANNUSVURSTI
palana

Valio
PEHMEÄ
MAITORAHKA
250 g

069
prk

Hk
SAUNAPALVI-
KINKKU
300 g
viipale

199
pkt kpl100

Oululainen
PEHMOVIIPALEET
450 g, kaura tai vehnä 100

199

129,-
149,-

125,-

199,-

11990

129,-

METALLINETSIN
Max.1,5m  

SÄHKÖ-
PERÄMOOTTORIT
40 LBS

50LBS

Black&decker
PAINEPESURI
pw1600 SL Plus
- max.125bar
- terassipesuri mukana

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
-turvakärjellä tai nauhoilla

Wurth
terassiruuvi ruskea 
55mm 250 kpl

Markki
TAITTUVA
MATTO-
TELINE 

PUUNHALKAISUKONE 
6Ton 199,-e
-sis. jalustan ja
ristihalkaisuterä

Fiskars
PISTOLAPIO 1995

Kariniemen
BR.MINUUTTI-
PIHVIT
330-390 g
- maustamaton
- yrtti valko-
  sipuli
- sitruuna
  oliiviöljy

pkt

Suomalainen
keräKAALI

349
kannu

319
kannu

319
pll

WC-Kukka
WC-PUHDISTUS
SUIHKE
500 ml

299
pll

Fairy
ASTIAN-
PESUAINE
1l

695
pll

Piknik
ASTIASTO
48 kpl

1995
pkt

Lux
NESTE-
SAIPPUA
3 l

295
pll

Männynraikas
MÄNTYSUOPA-
LIUOS
3 l

Mr Muscle
KODIN PUTKI-
MIES
1l

Pyrex
PIIRAKKA-
VUOKA 27 cm

2000

2500

ALE ALE ALE ALE
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Kivikauden Kierikki hu-
rahti rautakauteen, jonka 
merkeissä tämän vuotiset 
muinaismarkkinat ovat ki-
vikauden kylässä viikonlop-
puna 30.- 31.7. 

Eri kausien eroja ja yhtä-
läisyyksiä voi pohtia mark-
kinoiden ”Suomi-aree-
nassa” missä molempina 
päivinä kivikauden ja rauta-
kauden mies, Juuso ja Joni, 
keskustelevat omien kau-
siensa tiedoista, taidoista 
ja tekniikasta. Viime vuosi-
en markkinoiden suosittu, 
ammattilaisryhmä Äinöisen 
esittämä muinaismusiikki 
työpajoineen on jälleen päi-
vien kohokohtia.

Rautakausi teemana 
mahdollistaa sen, että mark-
kinoilla tehdään nyt rautaa 
rautakautisin menetelmin, 
seppä on paikalla molem-

Kierikissä muinais-
musiikin tahdissa 
rautakaudelle

pina päivinä joista lauantai-
na viikinkiseppä telttoineen. 
Raudan ja sepän lisäksi 
markkinoilla on myös nais-
shamaani tarinoineen, boffe-
rimiekkailua pehmomiekoil-
la, rautakauden asetaitojen 
esittelyä ja sunnuntaina pää-
rakennuksessa yleisöluen-
to Pohjois-Suomen myöhäis-
rautakaudesta. Lauantaina 
on vielä mahdollisuus osal-
listua yleisökaivauksiin. 

Markkinat ei ole kuiten-
kaan hylännyt aiempia suo-
sittuja koko perheen toimin-
toja. Nytkin on mahdollista 
saunoa kivikauden hikima-
jassa, tehdä keramiikkaa, 
hioa kivikoruja, maalata ki-
viä punamullalla, meloa 
ruuhella, ampua jousella ja 
vipukeihäällä. 

Kierikki tiedotus

Oulun Seudun Hengitysyh-
distyksessä toimii Hengi-
tyssairaiden vertaistoimin-
ta verkossa -projekti, jonka 
tarkoituksena on lisätä hen-
gityssairaiden hyvinvoin-
tia ja vahvistaa vertaistyötä. 
Projekti mahdollistaa myös 
syrjäisimmillä seuduilla asu-
ville, esimerkiksi pudasjär-
visille, osallistumisen ver-
taisryhmiin ja koulutuksiin.

Pitkäaikainen hengitys-
sairaus aiheuttaa muutok-
sia sairastuneen elämän-
hallintaan sekä vaikuttaa 
myös perheen ja läheisten 
elämään. Usein keskuste-
lu henkilöiden kanssa, jotka 
ovat kokeneet saman ja sel-

Hengityssairaiden
vertaistoimintaa verkossa

vinneet siitä, auttaa. Vertais-
tuki antaa mahdollisuuden 
jakaa ajatuksia ja kokemuk-
sia muiden sairastuneiden 
kanssa ja saada toisilta tu-
kea.

Projekti tarjoaa erityises-
ti Pohjois-Suomessa asuvil-
le hengityssairaille ja heidän 
läheisilleen vuorovaikuttei-
sia vertaisryhmiä verkos-
sa Skype-yhteyden kautta. 
Elo-syyskuussa aloittaviin 
verkkovertaisryhmiin voi 
jo ilmoittautua. Tarjoam-
me verkkovertaisryhmiä 
keuhkoahtaumatautia, ast-
maa ja harvinaista hengitys-
sairautta sairastaville sekä 
sisäilmasta sairastuneille. 

Hengityssairaille ja heidän 
omaishoitajilleen tarjotaan 
omia Hetki omalle hyvin-
voinnille -lisää iloa ja ener-
giaa -verkkovertaisryhmiä. 
Skype -ohjelman käyttämi-
seen on mahdollista saada 
opastusta.

Projekti järjestää kaikil-
le avoimia teemailtoja, joi-
hin on mahdollista osallistua 
Skype -yhteydellä tai Oulus-
sa. Ensimmäisen teemail-
lan aiheena keskiviikkona 
17.8. kello 18 on Sosiaalitur-
van ajankohtaiset asiat. Mui-
ta teemailtojen aiheita ovat 
Homesairaudet ja monike-
mikaaliyliherkkyys; Parem-
paa sisäilmaa -näkökulmia 

sisäilmaan vaikuttavista te-
kijöistä; Sairaus ja psyykki-
nen sopeutuminen; Liike on 
lääke – Hengityssairaan lii-
kuntaharjoittelu ja Järki vai 
tunteet? -Miten eri tempera-
menttityypit kohtaavat ra-
kentavasti? 

Hengityssairaiden ver-
taistoiminta verkossa -pro-
jekti on saanut rahoituksen 
tammikuun 2017 loppuun 
saakka Savonlinnan kan-
santerveyssäätiöltä ja se to-
teutetaan yhteistyössä Hen-
gitysliiton Pohjois-Suomen 
aluetoiminnan kanssa. 

Kirsi Mäntykivi
projektityöntekijä

Pudasjärven seurakunta järjestää kouluun ja esikouluun lähtevien siunaamisti-
laisuuden tiistaina 9.8. kello 18 seurakuntakodilla. Tilaisuuden jälkeen on kahvi-, 
mehu- ja jäätelötarjoilu.

Seurakunta toivottaa kaikki sydämellisesti tervetulleiksi! VL

Seurakunta muistaa
koulutiensä aloittavia

Pe-su 5.-7.8.2016 Ranuan Urheilukentällä

PERJANTAI 5.8.
14.00-22.00 Hillabalooza-
tapahtuma Ikosenpuistossa
20.00-02.00 Hilladisco Peu-
ransarvessa DJ Juke (20.00-
23.00 lisäaineeton, 23.00-
02.00 k-18)
21.00-02.00 Peuran teltalla 
karaoke, Ville Kortesalmi 
laulattaa
21.00- Pizzaravintola Vaaka 
Bablo lippu 10 €
22.00- Hotelli Ilveslinna Niina 
K & Mustang Sällit

LAUANTAI 6.8.
10.00 Lions Club Ranuan presidentti Keijo Ruonala avaa markkinat
10.15 Puutavaran lastauskilpailun karsinta, Jäähallin pääty
11.00 Taikuri Salomaa
12.00 Onnen lähettiläs
13.00 Hillabaloozan palkintojen jako
13.30 Ranuan nuorisobändi
14.30 Onnen lähettiläs
15.00 Puutavaran lastauskilpailun finaali, Jäähallin pääty
15.30 Taikuri Salomaa
17.00 Hillatori suljetaan
21.00- Hillarieha-tanssit Peuransarvessa, Anneli Mattila yhtyeineen
22.30 Vuoden 2016 Hillatytön kruunaus Peuransarven hillariehassa
21.00- Pizzaravintola Vaaka karaoke
22.00- Hotelli Ilveslinna Sari Koivikko & Domino
23.00 Vuoden 2016 Hillatytön esittely Hotelli Ilveslinnassa

Oheisohjelmaa:
10.00-17.00 Ranuan Masinistit Hillamarkkinoilla, 12.00-18.00 ProBoost 
Drag Days Ranuan lentokentällä, vartti maili.
12.00 Karhuhölkän juoksukilpailu 17. kerran. Lähtö eläinpuiston parkkialu-
eelta. Järj. Ranuan Ratakarhut

SUNNUNTAI 7.8.
10.00 Tori avataan
10.30 Onnen lähettiläs
11.30 Taikuri Salomaa
12.00 Vuoden 2016 Hillatytön esittely yleisölle
12.30 Vuoden 2016 Marjatohtorin julkistaminen
13.00 Onnen lähettiläs
14.00 Taikuri Salomaa
15.00 Moottorisahauskilpailu markkinatorilla
15.45 Saappaanheiton palkintojenjako
16.00 Tori suljetaan

Oheisohjelmaa:
10.00-16.00 Ranuan Masinistit Hillamarkkinoilla
10.00 Saappaanheittokilpailu urheilukentällä. 
Järj. Ranuan Ratakarhut
12.00 Hillamaastot juoksukilpailu. Järj. Ranuan Peura.
Palkintojenjako Peuransarvessa klo. 14.00
Lions Clubin hillanmyyntipiste keskellä torialuetta. Lions Ladyjen myynti-
pisteestä ruokaa, kahvia, vohveleita ja muuta makeaa.
Ranualaisia käsitöitä Peuransarven seinustalla olevissa myyntipaikoissa
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia !
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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                                                                              

ALE ALE ALE

1,79

1,39

pss

pss

kpl

pss

0,99
pss

4,50kgprk

1,59
pkt

1,99

viipALEkurkku
670/360 g

2,99
HErkkukiErrE

5 kpl/250 g

pALvikinkku
ii-siivu

HErkkusiivu
340 g

4,50kg

pALvikYLkipALA
 n. 300 g pkt

pErunA-pEkOni-
sALAATTi 700 g

3,49
rs

pErunAriEskA
2 kpl/350 g tai

OHrAriEskA 3 kpl/450 g

1,49
käärETOrTuT
300 g, 3 eri makua

AnnA-TäDin MinikOrppu 
vanilla, 225 g

pErinTEinEn
HiiLLOsMAkkArA  400 g

brOiLErin hunajamarinoi-
tu fiLEEsuikALE 300 g tai 

naturel fiLEEsuikALE 250 g

2,49

naisten
MEkkO

Miesten
CApriT

13,-
NYT

norm. hinta 

19,95

YHTEISHINTAAN

Lapin muovin
EräsäkiT

2,504 kpl
MänTYsuOpA-
LiuOs 3 L

3,95
astia

ruukku
siLkkikukAT

32,-
NYT norm. hinta  39,-

naisten CApriT
- nappikoristeilla
- 2 väriä

12,-
norm. hinta  19,95

naisten
CApriT

naisten
sHOrTsiT

13,-
NYT

norm. hinta 

19,90

Miesten
sHOrTsiT

15,-
NYT

norm. hinta 

19,95

12,-
NYT

norm. hinta 

17,90

Miesten
sHOrTsiT

-30%
NYT norm. hinta  19,95

17,-
NYT norm. hinta  24,50

-30%

3,-

-30%

kEsäLELuT

15,-
NYT

norm. hinta 

24,80

naisten
sHOrTsiT

Luoman Lillevilla
pAriAiTTA 94 15,3 m2

2690,-
+ tk

Luoman Lillevilla 
AiTTA 20

1790,-
+ tk

Luoman Lillevilla
vArAsTOLiiTEri
207 1990,-

+ tk

Luoman
puuCEE TOiLET ii

490,-
rAJOiTETTu Erä

peter pan
LEikkiMökki

499,-
rAJOiTETTu Erä

AurinkOkEnnO
monikide 250 W

299,-
rAJOiTETTu Erä

TrAMpOLiini 4,3 m

179,-

Lasten
pOLkuAuTO

79,-
Terhi
vEnEET alk.

1690,-
+ Tk

Welmar 42
ALuMiinivEnE

vEnETrAiLEriT
alk.

799,-
4290,-

+ Tk

kotimainen lasten
kEinu
4-paikkainen

199,-

HEnkiLöAuTOn
pEräkärrYT
alk.

895,-

NYT

Miesten
lyhythihainen
kAuLuspAiTA

kaikki
sAnDAALiT

pEnkOJAiskOri
TuOTTEiTA

5,-

-20%

20,-

serla
WC-pApEri 48 rll
+ TALOus-
pApEri 20 rll
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

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

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

TERAMERI

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

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

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja 
 lymfaterapia

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

JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puh. 0400 313 002

- Kaivurityöt
- Niittoa ketjumurskaimella, 
 tien ja ojien varret

- Multaa ja soraa

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokra-
us ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/
rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoi-
tus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudas-
tori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille 
ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja yti-
mekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teks-
teistä veloitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: 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).

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Myytävänä karkeakarvaisia 
mäyräkoiran pentuja. Metsälle 
ja näyttelyihin, hyvistä van-
hemmista. Rek. ja el. tark. p. 
040 8732 575

Invamopo, akkukäyttöinen, hin-
ta 1500 €. P 046 593 0270.

Metsästys/erämaa vaunu au-
tolla vedettävä. Peltikatolla ja 
kamiinalla varustettu. P. 044 
910 7441. OSTETAAN

Pudasjärven hillaa n. 50 kg.
p. 040 566 9472

Ostetaan edullisia käytöstä 
poistettuja luonnonkivilaattoja 
tai laattakiviä mökkipihan kul-
kuväylille. P. 044 082 3450.

LASIKUITUSOUTUVENE 475 
airoineen, ikä 1 v. h. 590 € 
4-TAHTIPERÄMOOTTORI 2,6 
hv, ikä 1 v. h. 450 €. Yhdessä tai 
erikseen, kuljetus tarvittaessa. 
Puh. 044-0800281.

Lasten kalakilpailun satoa

Jenna Timonen-Nissi,  8 v, 
onki 22.7. Kivarinjärvestä 
särjen 30 g ja salakan 21 g.

Lucas Liehun kalansaa-
lis 17.7. Suurin kala painoi 
150 g.

Petra-Liina Liehun kalan-
saalis 17.7. Suurin kala 
painoi 100 g. Pyyntipaikka 
Vainionkari.

Renault Twingo vm.-04,1,2 L. 
aj. 115 tkm. Kats. 9/15, siisti-
kuntoinen, upouusi tuulilasi. H. 
1500 €. P. 040 418 9747.

Honda Accord - 95 vm 2.0i lei-
maa on 28.4.2017. H. 600 €/
vaihtomahdollisuus eri autoon. 
P. 046 883 5304.

Virvelöinnin 
lyhyt oppimäärä

Amanda Kokko 6 v. on innokas tyttö narraamaan kaloja. 
Hän oli Pudasjärvellä viikon ajan yökylässä Marikaisjär-
ven mökillä ja halusi oppia virvelöimään. Hän oli ennen 
onkinut ja käynyt pilkillä. Ensimmäisenä päivänä opetel-
tiin heittämään uistinta laiturilta. Toisena päivänä har-
joiteltiin lisää virvelin käyttöä ja heitot alkoivat onnistua 
paremmin.

Kolmantena päivänä mentiin opettelemaan veneestä 
virvelöintiä. Heitot alkoivat onnistumaan ja muutaman 
heiton jälkeen harjoittelu muuttui tosistaan kalastamisek-
si, kun ensimmäinen hauki tarttui uistimeen.

Kalareissulla Amanda sai 
kolme reilun kilon haukea 
ja muutaman pienen ah-
venen. Aseen mummon 
avustuksella. Katri Lehmi-
kangas

Vanhat aseet: Metsästyskivääri 
kal. 6,5 x 53. Venäläiset yksipii-
puiset haulikot: 16 kal. 1 kpl, 12 
kal. 1 kpl á 50,- €. Puh. 040 770 
8175.

Omakotitalo, 210 m2, rak.vuosi 
1996, kahden hehtaarin oma 
tontti, sijainti n. 10 km Pudasjär-
ven keskustasta. Hp. 145 000 €. 
P. 040 5740 954.

Lukijan kynästä

Siltaremontista
en löydä mitään hyvää
Olen tuota Iijoen siltaa ajatellut monelta kantilta, mutta 
mitään hyvää en siitä vielä ole löytänyt. Ajatellaanpa, jos 
kävelijä/pyöräilijä kaatuu, hänen kimppuunsa käydään 
tai tulee joku sairauskohtaus ajankohtana, säällä, jolloin 
pyörätiellä ei ole muita liikkujia. Autoista ei korkean muu-
rin takaa sinne nähdä. Siellä voi virua yksin, tajuttomana 
vaikka seuraavaan aamuun. Muurin suunnittelijan tulee 
perustella, miksi hän on sen valinnut. Selitykseksi ei kel-
paa, että se on turvallinen koululaisille, koska sitä se ei 
nimenomaan ole.

Nim. Jo iäkkäämpi aktiivinen ulkoilija

Myydään pienikokoisia lem-
mikkikanin poikasia, mustia ja 
erikoisempia sinisen värisiä 
(yhdellä valkoinen nenä). Luo-
vutusikäisiä. Kysy lisää! P. 040 
444 20 30

Ostetaan kuivaa heinää pien-
paaleissa, kuljetettuna Yli-Siu-
rualle. Isommat tai pienemmät 
erät, tarjoa! P. 040 444 20 30
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 31.7. klo 11  Esko Koskenmäki 

Su 7.8. klo 11  Jumalanpalvelus

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Kirpputori la 6.8. klo 11 Sarakylän entisellä K-kaupalla.
Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Ku-
han ja Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on 
avoinna: 28.6.-29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 25.-31.7. Havula, Siuruantie 179.
Kansallinen Syöte-Suunnistus la-su 30.-31.7. Hotelli Iso-Syöte, Iso-
syötteentie 246.
Laulamme yhdessä la 30.7.  Tori, Puistotie 2.
Yleisurheilun nuorisokansalliset la 30.7. klo 13 Suojalinnan kenttä, 
Urheilutie 2.
Cooperin testi ma 1.8. klo 20-21, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Syöte MTB pe-la 5.-6.8. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Erämaan markkinat Syötteen luontokeskuksella la 6.8. klo 11-
15.
Syötteen luontokeskus, Erätie 1.

Herkonmäen katetulla
kesäteatterilla
Taivalvaarantie 2, 
93400 Taivalkoski 

Muut esitysajat: 
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 17.00
Su  31.7.  klo 17.00
Pe  5.8.  klo 19.00
La  6.8.  klo 17.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ

 Heikki Luoman

Kesällä
2016

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

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

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

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

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

Lisätietoja ja lippuvaraukset:  
puh. 040 865 0327

Askanmäentie 25, Puolanka

AskAnmäen  
kesäteAtterissA  

puolAngAllA kesällä 2016

markku Hyvösen 
sitä sAA  

mitä tilAA! 
• Käsikirjoitus: Markku Hyvönen  

• Ohjaaja: Hilkka Oikarinen  
• Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Esitysajat:
ensi-ilta ke 13.7. klo 18.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 31.7.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

TanssiorkesTeri

pohjolan yö
Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

kylätalolla (Pintamontie 321).
pinTamon TanssiT

perjantaina 29.7.
klo 20.30-01.00 

Lippu 10 €

Sarakylän NSTervetuloa!Lippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 30.7. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

La 6.8. Raimo Laamanen & Pohjoisen Tähti

LEILA
RIIHIJÄRVI TRIO

PERHOKALASTUKSEN PERUSKURSSI
Aika: la 6.8.2016, klo 12.00 alkaen.

Paikka: Siuruan työväentalo,
Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua

Ilmoittautumiset viimeistään to 4.8.2016,
puh. 040 732 3475                                                   

Opetusvälineet kurssinjärjestäjän taholta.

Kurssilla opetellaan käytäntöä ja välinetietoa, erilaiset 
heittotekniikat ja niiden harjoittelua.

Kurssi sopii aloittelijoille ja jonkin verran perhokalas-
tusta harjoittaneille.

Opetuksesta vastaavat pitkäaikaisen perhokalastusko-
kemuksen omaavat perhokalastajat.

Järjestäjä Siuruan osakaskunta

Malisen erä ry
Sääntömääräinen

KESÄKOKOUS
Su 7.8.2016 klo 12 Metsästysmajalla

- Johtokunta kokoontuu klo 11
- Lopuksi hirvipalaveri

Jongun Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS
pidetään pe 5.8. klo 18 Hirvikämpällä. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta.

Livon Metsästysseuran

KESÄKOKOUS
su 7.8.2016 Livon koululla klo 15.30. 

Johtokunta kokoontuu klo 15.00.

Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
hirvipalaveri, jossa mm. keskustellaan/päätetään 
hirviporukan uusista säännöistä. Porukkaan alka-
vien paikalla olo välttämätön. Lopuksi ruokailu.

Johtokunta

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS
Aittojärven koululla, Kyläkolossa 

su 7.8.2016 klo 14.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu tuntia ennen.
  Johtokunta

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-02 • to 13-20 (-02) • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!
Perjantaina 29.7.

Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Lauantaina 30.7.
Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Rytivaaran torpalle
Kouvan kylällä, n. 9 km.
Oppaana Esko Piippo-
nen Piipposen pirtti.

Lähtö su 31.7. klo 9 Puik-
karin pihalta. Linja-auto tai 
muu yhteiskyyditys, josta 
15 € maksu. Omia juomia 

ja eväitä mukaan. 
Torpalla tarjotaan nuo-

tiopannukahvit. Normaali 
lenkkivarusteilla pärjää.
Retken jälkeen ruokailu 

Piipposen pirtillä, 
hirvikäristys ym.

hinta 20 €. 
Piipposen pirtille 

kokoontuminen ja lähtö 
yhteiskyydillä klo 10.30.

Tied. ja ilm.
Tarmo Kokko
040 595 4107

(miel. tekstiviesti tai 
soitto ilt.)

Heimo Turunen
0400 385 281

heimo.turunen@vkk-
media.fi

PuU
Kuntourheilujaosto

Kävely-
vaellus

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

PILIKKITANSSIT
LA 30.7. KLO 21.00-02.00

KAKE
RANDELIN

K-18 koko alue www.jyrkka.net Lippu 15€

DISKOSSA KASARI-YSÄRIMUSAA. TANSSIKENKIENMYYJÄ PAIKALLA.

TULE JYRKKÄKOSKEN NOSTALGISEEN TUNNELMAAN
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Osayleiskaavan hyväksyminen
Valtuusto on kokouksessaan 21.06.2016 hyväksynyt Törrön-
kangas, Riekinkangas, Kirkonseutu -osayleiskaavan.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 03.08.2016 alkaen kau-
pungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoit-
teessa www.pudasjarvi.fi 

Kaupunginhallitus, Pudasjärvi 22.07.2016

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Korpisen kyläjuhlaa vietet-
tiin hyvän tuulen vallites-
sa sunnuntaina 17.7. Vastan-
heiton MM-kisassa nähtiin 
pitkiä heittoja. Suotuisten 
myötätuulien ansioista vas-
tat lensivät pisimmälle niin 
miesten kuin naisten sarjassa 
mitä koskaan aikaisemmin.

Tiukan taiston miesten 
MM-mestaruudesta kävi-
vät viime vuoden vastanhei-
ton voittaja Jorma Laitinen ja 
ensimmäistä kertaa kisaan 
osallistunut Mahdi Mozafa-
ri. Lopulta Mozafari sai tun-

MM-vastanheitossa nähtiin ennätystuloksia
nustaa Laitisen paremmak-
seen 17 senttiä pitemmällä 
heitolla. Laitisen tulos oli 
vastanheiton historian pisin 
ollen 14,37 metriä. 

Piia Savela niin ikään uusi 
viime vuoden MM-mesta-
ruutensa. Savelan heitot al-
koivat lähennellä 12 metriä. 
Voittoheitto jäi puuttumaan 
kymmenen senttiä 12 metrin 
tavoitteesta. Voittajan hei-
tot olivat yli kaksi metriä pi-
temmät kuin toiseksi tulleen 
Terttu Herukalla.

Vedenheittokisa sen si-

jaan oli aivan outo kilpala-
ji, jota ei ole aiemmin nähty 
ainakaan Korpisen kylätapa-
tumissa. Osallistujat saivat 
puolisen litraa vettä vesikau-
haan ja vesi olisi pitänyt saa-
da heitettyä sademittariin. 
Suurimman mittarilukeman 
miehistä sai Erkki Alatalo 9 
milliä ja Piia Savela naisista 
6 milliä.  

Kylätapahtumassa valit-
tiin jälleen uusi saunapeh-
toori, johon nimettiin ja sii-
hen liittyvän arvonimen sai 
kylätoiminnassa pitkään 

vaikuttanut Jaakko Piira. 
Hänen tehtävänään on edus-
taa kyläkuntaa eri tapahtu-
missa ja olla hyvän sauna-
kulttuurin edistäjänä. Piira 
kertoi saunan lämmittämi-
sen olevan hänelle hyvin 
mieluista touhua, joten sen 
suhteen arvonimi tuntui oi-
kein mieluisalta.

Kylätapahtumaan osal-
listui lähes sata henkilöä. 
Vetonauloina olivat myös 
kirpputori ja juhlabingo. 
Juhlasali täyttyi ääriään 
myöten innokkaista bingon-
pelaajista kilpailemaan 150 
euron pääpotista, jonka kuit-
tasi Martti Lehtola monen 
nenän edestä. Harmittavas-
ti yhden numeron taakse jäi 
potti monella pelaajalla.  

Kyläseuran puheenjoh-
taja Juha Ylitalo oli erittäin 
tyytyväinen tapahtuman on-
nistumiseen ja osallistujien 
aktiivisuuteen. Arpa-, kahvi- 
ja makkarakauppa kävivät 
vilkkaasti ja tapahtumassa 
nähtiin monen ikäisiä osal-
listujia.

Rauni Räisänen
Miesten sarjan voittaja Jorma Laitinen teki vastanheiton MM-ennätyksen, joka nyt on 
14,37 metriä.

Saunapehtoorin arvonimen saanut Jaakko Piira kiitteli va-
linnastaan pehtoorin tunnusmerkit luovuttanutta puheen-
johtaja Juha Ylitaloa ja johtokuntaa.

Vedenheittokisaan osallistuivat monetkin, mutta parhaiten 
heitti Erkki Alatalo, joka (keskellä) seuraa silmä tarkkana 
Veikko Tyynelän suoritusta.

Maajoukkuesuunnistajia
Syöte-suunnistukseen

tojen piirissä, mutta kaikki 
muut pääsevät sitten vaihta-
maan lauantain sprinttivauh-
din tarkkaan ja haastavaan 
Syötteen korpi- ja aarnimet-
säsuunnistukseen. Radat 
kiertävät Iso-Syötteen ja Ro-
mevaaran laidoilla ja punnit-
sevat taas sekä taitoa että fy-
siikkaa.”

Mukana on myös molem-
pina päivinä kuntosarjat kol-
mella eri taitotasolla A,B,C. 
Myös kuntosuunnistajat saa-
vat maistaa sprinttisuun-
nistuksen erikoiskarttaa ja 
mausteita lauantaina, lupaa 
ratamestari.

Kaksipäiväiseen kilpai-
luun on ennakkoon ilmoit-
tautunut 236 suunnistajaa. 
Lisäksi molempina päivinä 
odotetaan paikalle lukuisia 
kuntosuunnistajia.

Syöte-suunnistukseen 
osallistuu Suomen MM-jouk-
kueeseen valittuja suunnis-

Pudasjärven Urheilijat jär-
jestää Syöte-suunnistuk-
sen tulevana viikonloppuna 
30.-31.7. Kilpailukeskus on 
Iso-Syötteen hotelilla. Syöte-
suunnistuksen parhaat rat-
keavat kahden hyvin erilai-
sen päivän yhteistulosten 
perusteella.

Lauantaina kilpaillaan sä-
häkillä sprinttimatkoilla, pi-
tuudeltaan 1-3 km sarjoista 
riippuen. Huipulta on teh-
ty uusi sprinttikartta, joka 
on huippusuunnistaja Matti 
Kivelän laadukasta, tarkkaa 
käsialaa. Ratamestari Vesa-
Matti Suorsan mukaan aikaa 
’rykäisyyn’ menee noin 15 
minuutin verran. 

Sunnuntaina on vuoros-
sa pitkä matka. Vesa-Mat-
ti Suorsa kuvailee toisen 
päivän kisaa: ”Aivan nuo-
rimpien sarjat pysyttelevät 
sunnuntainakin turvallises-
ti huipun polku- ja tieverkos-

Syöte-suunnistus 2016 kisataan hienoissa maisemissa 
tunturin huipulla.

Virkistysuimala
Puikkari on avoinna

elokuussa!
ma-to klo 12-20
pe    klo 6.15-14
la ja su suljettu

Vauvauinti maanantaisin
klo 12-12.30 Tervetuloa!

Kuntosaliohjausta aloit-
telijoille maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 12.00 
-13.00 elokuun ajan.

tajia. MM-kisat pidetään 
elokuussa Göteborgissa. 
Naisten pääsarjassa näh-
dään tämän kesän EM-mita-
listi SK Pohjantähden Marika 
Teini. Lähtökarsinaan aset-
tuu myös vuoden 2013 MM-
mitalisti Venla Harju Tam-
pereen Pyrinnöstä. Miesten 
pääsarjassa MM-kisakunto-
aan viimeistelee Pellon Pon-
nen Olli-Markus Taivainen.

Syöte-suunnistuksessa on 
myös kansainvälistä väriä. 
Kilpailuun osallistuu neljä 
sveitsiläistä suunnistajaa. Pu-
dasjärven omat suunnistajat 
ovat muutamaa nuorta suun-
nistajaa lukuun ottamatta toi-
mitsijatehtävissä.

Tarja Tolonen 
Kisatiedottaja

Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä

Pohjolan Yö 
Pintamolla
Pinta-
mon 
kylä-
talolla 
tanssi-
taan per-
jantaina 29.7. tanssiorkes-
teri Pohjolan yön tahtiin. 

Poppoo soittaa kaiken 
ikäisille sopivaa uutta ja 
vanhaakin tanssimusiik-
kia. Kolmihenkisen tans-
siorkesterin esitykseen oi-
keaa lavatunnelmaa tuo 
harmonikkasäestys.

Sarapir tillä Leila 
Riihijärvi trio
Sarapirtillä lauantaina 

30.7. tans-
sittamas-
sa on Leila 
Riihijärvi 
Trio. Raa-
helaisen 
tanssior-
kesterin 
musiikki-
tyyli perustuu pääasiassa 
60-90 -lukujen tanssittaviin 
iskelmämusiikin helmiin. 
Jäsenet ovat osa tanssior-

kesteri Leila & Lunaa, joka 
on keikkaillut vuodesta 
2002. Yhtyeeltä on tullut 
myös single Lomahump-
pa, alkutalvesta 2007.

Kaker Randelin 
Jyrkkäkoskella 
Jyrkkäkoskella lauantaina 
30.7. pyörähdellään Pilikki-

tans-
sien siivittämänä. 
Iskelmäsuosikki Kake 
Randelin on aloittanut 
muusikon uransa 70-lu-
vulla ja hän jatkaa aktiivis-
ta keikkailua tänäkin päi-

vänä. Vuonna -83 ”Avaa 
Hakas” voitti vuoden is-
kelmän Emma-palkinnon. 
2000-luvulla uuteen suo-
sioon ovat nousseet Kaken 
kappaleet ”Nasta pimu” ja 
”Tilipäivä koittaa”. Kaksi 
Kaken albumeista on ylit-
tänyt timanttimyyntirajan 
eli 50 000 kappaletta.

Tanssien
kuntoa
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Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut.
Muista kotitalousvähennys!

Puh. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

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

SERTIFIKAATILLA
TAATUSTI 
PAIKALLISELLA 
TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Syötteellä Kelosyötteen 
peikkopolulla käy kesän ai-
kana muutamia satoja vie-
railijoita ja polulle tuodaan 
vuosittain muutamia kym-
meniä uusia peikkoja, joten 
peikkokansa elää ja voi hy-
vin. Kaikkiaan peikkoja on 
polun varrella muutamia 
satoja, joista osa on talvien 
alla rikkoontunut. 

Mia ja Markus Lindelä 
Ruotsista toivat heinäkuun 
lopulla neljännen peikkon-
sa peikkopolulle. He val-
mistelivat Hämäräpeikko 
Roalia Kuivaniemellä kah-
den viikon ajan ennen sen 
tuomista peikkopolulle. 
Peikon koristeluun on käy-
tetty Syötteen hiottuja ko-
rukiviä. Jalustakivenä toi-
mii Syötteen Gabro laatta.

Mukana peikkoa luovut-
tamassa oli Syötteeltä läh-
töisin oleva Arvo Särkelä, 
joka oli 1960-70 -luvuilla 
Ruotsissa töissä. Hänes-
tä on luvassa myöhemmin 
juttua, kun hän pääsi lähel-
tä seuraamaan ja työskente-
lemään aikanaan Ruotsissa 
pidetyissä formulakilpai-
luissa. RE

Kelosyötteen peikkokansa
elää ja voi hyvin

Hämäräpeikko 
Roal on Peik-
kopolun uusin 
peikko. Kuva 
Mia Lindelä

Mia ja Markus Lindelä toivat peikkopolulle valmistaman-
sa peikon heinäkuun lopulla. Heidän edessään Gibson poi-
kansa ja vierellään Pauli ja Arvo Särkelä sekä heidän edes-
sä Aten ja Paulin sisko Aune Väisänen. Kuva Atte Särkelä

Syötteen luontokeskuksen 
pihapiirissä järjestetään lau-
antaina 6.8. jo perinteek-
si muodostuneet Erämaan 
markkinat. Erähenkisessä 
tapahtumassa on mukana 
monipuolisesti markkina-
myyjiä, ohjelmaa vauvasta 
vaariin sekä iloista yhdessä-
olon tunnelmaa.

Markkinat avataan kel-
lo 11 ja ohjelmaa riittää kel-
lo 15 saakka. Myynnissä on 
monenlaisia tuotteita käsi-
töistä luonnon antimiin ja 
ihasteltavana paikallisten 
taitajien työnäytöksiä. Syöte 
MTB-maastopyöräkilpailun 
reitti on linjattu kulkemaan 
luontokeskuksen pihapiirin 
kautta. Sarjojen 60 km sekä 
120 km kärjet ovat luonto-
keskuksella arviolta kello 
11.40 sekä 15. jälkeen. Ajat 
ovat arvioita, joihin vaikut-
taa paljon esimerkiksi keli. 
Sähäkkää pyöräilymeinin-
kiä luontokeskuksen piha-
piirissä tullaan varmasti nä-
kemään! 

Erämaan markkinoilla
monipuolista ohjelmaa

Yhden aikaan iltapäi-
vällä on mahdollisuus ot-
taa osaa Syöte Talent – kil-
pailuun. Omaatko sinä tai 
tuttavasi jonkun taidon? 
Nyt kaikki rohkeasti mu-
kaan Syöte Talent – kisaan 
esittelemään omaa taitoa 
kolmessa minuutissa! Kil-
pailun voittajalle on luvas-
sa palkinnoksi Vaaranpa-
jan Juha Ronkaisen takoma 
emännänpuukko. Kisaan il-
moittautumiset toivotaan 
ennakkoon tai paikan pääl-
lä tuntia ennen kisan alkua 
Katri Virtaselle. 

Lapsille päivä tarjoaa 
myös monenlaista puuhaa: 
Kaija Karhu on piilottanut 
kätköradalleen viisi kätköä, 
jotka sisältävät aina pienen 
tehtävän. Sisällä auditori-
ossa voi katsella Vaaramet-
sien maa-filmiesitystä, joka 
on vaikuttava neljän vuo-
denajan katselmus Syötteen 
kansallispuistoon. Mark-
kinapäivänä voi kokeil-
la myös mölkyn peluuta, 

ruutuhyppelyä sekä hiih-
toa hauskoilla tandemsuk-
silla. Luomuviljelijä Mark-
ku Kuha tuo markkinoille 
kotitilansa eläimiä markki-
nakansan ihasteltavaksi. 

Elävästä musiikista ta-
pahtumassa vastaa Antti Jo-
kikokko sekä Pauli Särkelä. 
Miehet esittävät letkeää hai-
tarimusiikkia Syötteeltä ja 
muualtakin maailmasta.

Tapahtuman järjestää 
Syötteen laatutiimi ja Met-
sähallitus yhteistyössä Syöt-
teen kyläyhdistyksen, Syöt-
teen mökkiläisyhdistyksen 
ja alueen yritysten kanssa. 

Tapahtumaan on vapaa 
pääsy ja voi pukeutua tee-
man mukaisesti erä- tai pe-
rinneasuun. 

Mikäli haluat myyntipai-
kan markkinoille, otathan 
pikaisesti yhteyttä.  

Tervetuloa nauttimaan 
erämaan tunnelmasta! 

Annu Tuohiluoto

Atte Särkelä myy tontteja KeloSyötteen alueelta. Saa 
samalla oikeuden myös yhteisiin vesiin. P. 044-089 3280

Syötteen Luontokeskuksen pihapiiriin odotetaan runsaasti yleisöä, kuten aikaisempina-
kin vuosina. 

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KESÄN SATO TALTEEN!
● Säiliöpakastin, valkoinen
● Tilavuus netto/brutto 104/107 litraa
● Energialuokka A+
● Energiankulutus 178 kWh/v
● Pakastuskyky 4,5 kg/vrk -18 °C
● Turvallinen sähkökatkosaika 18 h
● Vakiovarusteena 1 kori
● Mitat KxLxS: 86x53,7x61 cm

               FB2107-90

219€

● Säiliöpakastin, valkoinen
●Tilavuus netto/brutto 205/215 litraa
● Energialuokka A+
● Energiankulutus 235 kWh/v
● Pakastuskyky 12 kg/vrk -18 °C
● Turvallinen sähkökatkosaika 36 h
● Vakiovarusteena 1 kori
● Mitat KxLxS: 91,2xx75,1x72,5 cm

299€

                FB2185-90

● Säiliöpakastin, valkoinen.
● Tilavuus 298 l 
● Erittäin pieni energiankulutus
● Pakastuskyky 15 kg/vrk
●18 °C.  Mitat KxLxS: 86x110,1x72,5 cm.
● valot
● metallisaranat

                FB2315-90

399€

HJK 260S
JENKKIKAAPPI

299€

●  Jääkaappi automaatti-
     sulatuksella
●  Erillinen pakastinosa
●  Ovien kätisyydet
     vaihdettavissa
●  Lauhdutinosa näkyvillä
    laitteen takaosassa
● Ei erillisiä oven kahvoja – 

Integroidut kahvat
● Säädettävät jalat helpot-

tavat laitteen tasapinoista 
asennusta

● Paistaa viisi herkullisen
   rapeaa, sydänkuviollista
   vohvelia.
● Merkkivalot:
   virta päällä/käyttövalmis.
● Tarttumattomaksi
    käsitellyt   paistopinnat on
    helppo puhdistaa. 29€

2990
€

VOHVELIRAUTA 6959

● lasikannu
● Irrotettavat terät
● tilavuus ,0,8 litraa
● murskaa jääpalat
● takuu 2 vuotta

BLENDER 6659
TEHOSEKOITIN

Lue lehti
netistä

www.
pudasjarvi-

lehti.fi


