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

PAAVO TOLONEN
muotokuvia

Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi

Näyttely avoinna 12.7.-30.8.2015
ma-ke klo 13-20
la ja su klo 14-17
to ja pe suljettu

Puh. 040 826 6586
Avajaiset su 12.7. klo 14

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Tuoretta muikkua   
KOKO KESÄN AJAN 

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

Elohopeakerholaisten 
kesäpäivä  

 
 
 Hilturannan 

leirikeskuksessa 

Ilmoittautumiset perjantaihin 24.7. mennessä 
Pudasjärven Osuuspankkiin numeroon 010 257 1906.  
 
Tarjoamme maksuttoman linja-autokuljetuksen 
pankilta klo 10.00 ja paluun takaisin n. klo 14.15. 

Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa (mm. makkaranpaistoa 
ja leikkimielinen suunnistuskilpailu), OPn omien poikien 
Mikan ja Mikon musisointia,  maittavaa ruokaa sekä 
tietoa ajankohtaisista pankki- ja vakuutusasioista. 

Tervetuloa! 

ke 29.7.2015 

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

PYYDÄ 
TARJOUS!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

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

P. 040 821 1819

Kauppatie 5, 
93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 22.7., ke 29.7., ke 5.8., ke 12.8.

-lehti nro 29

Markkina-
juttua

sivut 10-12

2015

Liike 
avattu

uusissa 
tiloissa

TORITIE 1, 2. krs
(Tuurituvan
yläpuolella)

Tervetuloa!

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
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14.-19.7.2015

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

KESÄKUKKA-ALE KIIHTYY!

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

SAAT MULTASÄKIN (40 L) 
KAUPANPÄÄLLE!

KESTÄVÄT HYVÄT VALIKOIMAT

UPEAT JÄTTIAMPPELIT 20,- kpl
VÄHÄN PIENEMMÄT 10,- kpl
RUNSAASTI KAUNIITA JA
LAADUKKAITA KUKKASIA,
ALEHINNOIN - TIETTY :-)
NURMIKOLLE LISÄVOIMAA!

PELLON Y4 35,50 40 kg

TARJOUS! MONIVUOTISET KUKAT
OSTA 6 (PUDASJÄRVELLÄ KASVATETUT)

TAI PENSAAT OSTA 3 TAI PUUT OSTA 1

MANSIKANTAIMET !

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi 

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Grilliherkut Kylmäseltä

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

690690

NORM.  12,90/500 g
(25,80 /kg)

(13,80/kg)

HIRVIKÄRISTYS
500 g

(4,60/kg)
690

  (600g/ras.)

690
HERKKU-

GRILLIMAKKARA 1,5 kg

MUREUTETUT
MARINOIDUT TAI
PINTAMAUSTETUT

GRILLIPIHVIT 5 KPL RASIA

690690

kg690690

GRILLIKYLKI TAI
GRILLIRIBS

NATURELL TAI
PINTAMAUSTETTU

 11.50/kg
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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

Niin ilosta 
kuin

surusta
ILMOITA

PUDASJÄRVI-
LEHDESSÄ 

P. 040 1951 732 

Lämmin kiitos
kaikille merkkipäivääni
muistaneille.

Esko Piipponen

Jyrkkäkosken huvikeskuksella 
vietettiin lauantaina 11.7. tänä 
vuonna 50-vuotta täyttävien, 
vuonna 1981 Rimmin koulul-
ta päässeiden luokkakokousta. 
Rimmin yläastetta lukukausina 
1980-1981 kävi 240 koululaista 
ja luokkaryhmät olivat A:sta – 
H:hon. Luokkakokouksen jär-
jestäminen alkoi yhteistietojen 
keräämisellä ja jokaiselta luo-
kalta oli oma yhteyshenkilö, 
joka keräsi tiedot välittäen ne 
Pudasjärven Urheilijoiden seu-
ran sihteerille Marko Koivulal-
le, joka hoiti järjestelyt kuljetuk-
sista ruokailuihin. Sari Pähtilä 
oli oman luokkansa yhteyshen-
kilö ja auttoi järjestelyissä sekä 
toimi tietojen välittäjänä Koivu-
lalle. 

Luokkakokous alkoi M-
Tavaratalon edestä, josta ko-
koontumiseen saapuneet 58 
osallistujaa menivät linja-au-
tolla Rimmin yläasteelle kier-
telemään luokkatiloja. Koulun 
esittelijänä toimi opettaja Stii-
na Luhtaniemi, joka esitteli ny-
kyistä koulua ja kertoi koulun-
käynnistä Rimmillä. Vuonna 
2016 yläaste siirtyykin hirsi-
kampukselle päättäen Rimmin 
kouluhistorian. Koululta siir-
ryttiin linja-autolla Jyrkkä-
kosken huvikeskukseen, jossa 
nautittiin illan alkajaisiksi ter-
vetuliaisjuoma. Illanohjelman 
vetäjänä toimi tapahtumajär-
jestäjä Koivula. Paikalle saa-
puneet vaihtoivat innokkaasti 
kuulumisia ja muistelivat van-
hoja kouluaikoja. Jokaisella an-

Vanhat koulukaverit yhdessä

nettiin nimitarra, joka laitettiin 
rintaan tunnistamisen helpot-
tamiseksi, sillä onhan vuosien 
kuluessa ulkonäkö ehkä pääs-
syt muuttumaan. Ruokailun 
jälkeen nautittiin kakkukahvit. 
Illan ohjelmassa oli myös dis-
ko, jossa soi 80-luvun kasari-
musiikki. 

-Viimeksi näin vanhoja kou-
lukavereitani 34 vuotta sitten 
Heikki Kauhanen kertoi, joka 
oli aamulla lähtenyt Turusta 
ajamaan kohti Pudasjärveä.

Kauhanen on myös tv:stäkin 
tuttu, joka aloitti toimittaja-
uransa työn Iijokiseutu-leh-
dessä vuonna 1985. Nykyinen 
työpaikka on uutis- ja ajan-
kohtaisohjelma Uutiskauhan 
juontajana AlfaTV:ssä Turussa. 
Kauhanen on myös kirjoittanut 
MTV-kanavan Kymppiuutisil-
le loppukevennyksiä, työsken-
nellyt Turun Sanomissa sekä 
vieraillut Arabian niemimaan 

sota-alueille tekemässä haas-
tatteluja. Iinattijärvellä asuvan 
isänsä luona Kauhanen yrittää 
vierailla pari kertaa vuodessa.

Vanhoilla koulukavereil-
la riittikin tietojen päivittämis-
tä sekä juteltavaa. Pitkä matka 
on kuljettu niistä päivistä näi-
hin päiviin, luokkakokoukseen 
saapuneet tuumivat.

Tapahtuman järjestäjä oli 
Pudasjärven Urheilijat ry, joka 

Yhteiskuva Rimmin yläasteen vuonna 1981 päättäneistä

Huikeita kokemuksia Jeesuksen seurassa

www.pudasjarvenseurakunta.fi

järjesti ohjelmat, ruuat, osal-
listumismaksujen keräämi-
sen sekä kuljetukset. Seitsemän 
vuoden ajan seura on järjestä-
nyt pyynnöstä pyöreiden ikä-
vuosien luokkakokouksia.

- Nyt on jo tiedossa luokka-
kokouksia myös tuleville vuo-
sille, Koivula kertoi.

Jenni Rissanen

Iinattijärveltä lähtöisin oleva 
Heikki Kauhanen tekee juonta-
jan töitä AlfaTV:ssä Turussa.

EN JUHLI
vanhenemistani.

Tuula Konttila
Kipinä

Messu Su 19.7.2015 10:00 Kirkko, Kukkurainen Juha, 
Piri Erkki, Piirainen Keijo

Taksikyyditys seurakuntakodilta klo 9.30, omavastuu 
edestakainen matka 5 €.

Kotiseutujuhla klo 12.15 museon pihapiirissä (sateella 
kirkossa)

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

Kuljen vierellä -juhlakonsertti kirkossa ke 22.7. klo 14. 
Ohjelma 5 euroa.

Kyyditys seurakuntakeskuksesta klo 13.30 ja paluu 
takaisin konsertin loputtua. Kuljetus on ilmainen.

Nuotioillat: nuorisotyö järjestää heinä-elokuussa nuotioil-
toja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 29 (ma-to), vk 
30 (ma-to), vk 31 (ma-to) ja vk 32 (ma-to). Nuotioillan voi 
varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08-
8823100.

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

Diakoniatyö: vastaanotto torstaisin klo 9.15–11.00 

Rauhanyhdistykset

Seurat su 19.7. klo 17 Kurenalan ry:llä (Kari Gustafs-
son)

Seurat su 19.7. klo 18 Hirvaskosken ry:llä (Arvo Niska-
saari)

Kastettu: Petrus Mikael Kärki, Vili Jaakko Tapani Poiju-
la, Kyösti Johannes Alatalo

Haudattu: Jenny Elviira Pirinen 100 v, Armi Inkeri Tuulik-
ki Pulkkinen 89 v, Hilkka Malo 79 v, Anse Kalervo Määt-
tä 68 v.

Luukkaan Evankeliumissa kerrotaan yhdestä tällaisesta. 
”Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, 

Jeesus otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nou-
si vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa 
muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. 
Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa 
hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja 
puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemis-
sa. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet 
syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudes-
saan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä 
olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: ”Opettaja, on 
hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja 
Moosekselle ja Elialle.” Mutta hän ei tiennyt mitä sanoi. Pietarin 
puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pe-
lästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuu-
lui ääni: ”Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa hän-
tä!” Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. 
He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan eivätkä vielä silloin ker-
toneet siitä kenellekään” (Luuk. 9: 28–36).

Kolme opetuslasta sai nähdä Jeesuksen kirkastusvuorella tai-
vaallisessa kirkkaudessaan. Tämä oli varmasti yksi heidän elä-
män tähtihetkistä. Opetuslapset saivat nähdä myös kuinka pai-
kalle ilmestyivät Vanhan testamentin suuret miehet: Mooses ja 
Elia, ja että Jeesus keskusteli heidän kanssaan. Pietari olikin niin 
innoissaan tuosta tapahtumasta, että olisi tahtonut rakentaa vuo-
relle kolme majaa, joihin he olisivat voineet jäädä kauemmaksi-
kin aikaa.

Sinun - ja minunkin - elämässä saattaa olla joskus tällaisia kir-

kastusvuoren kaltaisia tähtihetkiä. Onnellisia hetkiä tai kohtaa-
misia, joihin haluaisi jäädä - ja jossa on vielä jopa hyvä olla. Jos-
kus nämä hyvät hetket saattavat liittyä merkityksellisen ihmisen 
kohtaamiseen, niin kuin opetuslapsilla tavatessaan Jeesuksen. 

Jotkut ovat saaneet kohdata Jeesuksen näyssä, nähneet enke-
leitä tai kokeneet jotakin muuta yliluonnollista. Ajattelen niin, 
että nuo ovat hetkiä, jolloin Jumalan läsnäolo tulee erityisen lä-
helle. Silloin murheet katoavat ja ilo täyttää sydämen. Jumalan 
suuruus tulee kuin käsin kosketeltavaksi. Moni on kertonut, että 
juuri raskaassa elämäntilanteessa on kokenut Jumalan tulleen 
erityisen lähelle. Jumalan läsnäolon kokemus on auttanut jaksa-
maan eteenpäin ja tämä on tuonut toivon toivottomuuteen. Us-
kon, että tällaisten ”kirkastusvuorikokemusten” tarkoituksena 
onkin vahvistaa meitä uskossamme. 

Ensi sunnuntaina on Kirkastussunnuntai, voimme kääntää 
katseemme yhä uudestaan Jeesukseen ja siihen millainen Hän oli 
ja on. Sammalla se tuo meille suuren lohdun arjen keskelle; Jee-
sus eli, kärsi, kuoli ja nousi kuolleista meidän tähtemme. Hän on 
luvannut olla mukanamme myös tavallisen arkisen elämämme 
kes¬kellä, vaikka emme hänen läsnäoloaan 
edes tuntisi. Saamme kertoa Hänelle ilomme 
ja surumme kuin lapsi isälleen. Ensimmäi-
sessä Pietarin kirjeessä luvataan: ”Heittäkää 
kaikki murheenne hänen kannettavakseen, 
hän pitää teistä huolen.”

Helena Koivukangas
Diakoni

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

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Vantaan Asuntomessuilla 
nähtävä 204-neliöinen Kontio 
Harunire (kohde 14) on saa-
nut vaikutteita Kontiotuote 
Oy:n taajamiin suunnitellus-
ta selkeälinjaisesta mallistos-
ta. Olemukseltaan siro kaksi-
kerroksinen rakennus istuu 
hyvin pienelle kaupunkiton-
tille. Modernilla taloteknii-
kalla varustetussa kaupunki-
hirsitalossa on sopivasti tilaa 
perheen yhteiselle oleskelul-
le ja harrastuksille. Näkymät 
avariin, valoisiin ja kutsu-
viin oleskelutiloihin aukea-
vat heti ulko-ovelta. 

Huonejako on rytmitet-
ty käytännölliseksi: keittiö, 
ruokailu- ja oleskelutilat sekä 
saunaosasto sijoittuvat ala-
kertaan. Arkiolohuone, kol-
me makuuhuonetta, kylpy-
huone ja kodinhoitohuone 
sijaitsevat yläkerrassa omas-
sa rauhassaan. Monipuoli-
set säilytysratkaisut sulautu-
vat nekin hienosti eri puolille 
taloa. 

Hirsitalon L-muoto tarjo-
aa suojaa etelään ja länteen 
avautuvalle oleskelupihal-
le, jonne on kulku 24-neliöi-
sen lasiterassin ja puupation 
kautta. Piha-alue on suunni-
teltu mukaillen japanilaisen 
puutarhan pelkistettyä tyy-
liä. Japanissa on tapana istut-
taa talolle oma nimikkokas-
vi. Perheen valinta kohdistui 
Japanin jalavaan (Harunire), 
jonka mukaan myös talo sai 
nimensä.  

Vaaleat hirsiseinät 
Suomalais-japanilaisen per-

Kontion hirsitalo suunniteltiin
taajamaympäristöön

heen kodin suunnittelun läh-
tökohdan määritteli tavoite 
hyvästä sisäilmasta, joten ta-
lon runkomateriaaliksi pää-
dyttiin valitsemaan terveel-
liseksi tiedetty hirsi. Myös 
sisustusmateriaalit ovat al-
lergisoimattomia.

Vaaleiden hirsipintojen 
ympärille rakennetusta mo-
dernista ja ajanhenkisestä si-
sustuksesta vastaa sisustus-
suunnittelija Piia Kalliomäki. 
Sisustuksen raikkaus syn-
tyy vaaleista sävyistä, joita 
tehostavat harmaat ja mus-
tat yksityiskohdat sekä teks-
tiilien graafiset kuviot. Koko-
naisuus on laadukkaiden ja 
luonnonmukaisten tekstiili-
en ansiosta samalla lämmin 
ja kotoisa.

- Mukana on nuoria 
suunnittelijoita ja myös uu-
sia merkkejä sekä käsityönä 
puusta valmistettuja esineitä. 
Koska Haruniren asukkaat 

ovat japanilais-suomalai-
sia, sisustuksessa on käytet-
ty hienostuneesti japanilaisia 
elementtejä kuten sinistä vä-
riä ja kauniita japanilaisia as-
tioita, Kalliomäki kertoo. 

Kontiolta oma kiinto-
kalustemallisto
Kontion messutalossa näh-
dään ensi kertaa yhtiön ke-
väällä lanseeraamat Kontio 
Living -konseptin mukaiset 
keittiökaapistot ja kiintoka-
lusteet. Erityisesti Kontion 
hirsitalojen henkeen suunni-
tellut kalusteet valmistetaan 
kotimaassa Kontion kanssa 
samaan PRT-Forest -konser-
niin kuuluvalla tehtaalla. 

Omat kiintokalusteet ovat 
osa uutta Kontion kokonais-
konseptia, jonka tavoitteena 
on tarjota hirsitalojen ostajil-
le korkealaatuisia ja samal-
la hintakilpailukykyisiä ka-

luste- ja sisustusratkaisuja. 
Kontio Living -tuotevalikoi-
ma laajenee jatkossa myös 
muilla hirsitalojen tyylimaa-
ilmaan ja ilmeeseen sopivilla 
tuotteilla.

- Modernien hirsitalomal-
lien saama innostunut vas-
taanotto antoi kimmokkeen 
suunnitella yksitasoisten 
mallien rinnalle sarjan kaksi-
kerroksisia taajamiin sopivia 
vaihtoehtoja. Messutalom-
me Kontio Harunire on tästä 
edustava esimerkki. Samal-
la täydensimme yksitasois-
ten talojemme valikoimaa, 
myynninedistämispäällikkö 
Olavi Kujanen kertoo.

Kontion laaja näyttely-
alue Nurmijärvellä on avoin-
na Vantaan Asuntomessujen 
aikana arkisin kello 11-18 ja 
lauantai-sunnuntaisin kello 
12-18. 

Kontio tiedotus

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.

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

Lähtö su 26.7. klo 9 Puikkarin pihalta. Piipposen pirtille kokoontuminen ja 
lähtö yhteiskyydillä klo 10.30.

Linja-autokuljetus, ei kyytimaksua.
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

Onkikilpailut
ti 21.7. klo 19 Sotkajärvellä

Penttilän rannassa, Penttiläntie 160
(ei Halmeniemessä).
Osallistumismaksu
5 e, alle 15 v 2 e.

Arvontaa. Savukalaa ja räiskäleitä.
Tied. Vesa Holmström 0400 387 671.

Sotkajärven Veto

Rölli-koiran ulkoiluttamiseen tarvittiin apua, jota tarjosi Pu-
dasfoorumin Tatjana Popova. Koiran emäntä Senja Vanha-
nen on erittäin kiitollinen avusta.

Senja Vanhanen ja hänen Rölli-koiransa kiittävät Pudasfoo-
rumia hyvästä avusta koiran ulkoiluttamisessa. Senjan lou-
kattua kätensä tarvittiin apua koiran ulkoiluttamisessa, jota 
sai Pudasfoorumi työntekijöiltä. Erityiskiitokset Tatjana Po-
povalle, joka oli aina luotettavasti paikalla puolen vuoden 
ajan.

Kiitollisella mielellä
– myönteinen palaute

 

Kiitos  

Pahkakosken vesivoimalaitoksen      
avoimien ovien päivään maanantaina 
6.7.2015 osallistuneille.  

Tilaisuus herätti ilahduttavan runsaasti 
kiinnostusta, jopa siinä määrin ettei kaikkea 
tarjottavaa aivan kaikille riittänyt. Kiitämme 
myötämielisyydestänne!  
 

100 % juureen leivotut ruisleivät, 
ohrarieskat sekä 

paljon uutuustuotteita.
Jättipullat (m/l)

Pudasjärven torilla ma 20.7.
Uunituore leipäkuorma saapuu klo 10.
                       Meriläisen leipomo(Säävaraus)

Juho Kuopus valokuvakirjan toimitusryhmä julkistaa

Kuopuksen muistomerkin
Pudasjärven hautausmaalla 20.7.2015 klo 13.00
kaupungin, seurakunnan, Osuuspankin, Kontiotuot-
teen, Koilliskiven ja Profinin tuella. Tervetuloa!

Iltanuotio Alasiuruan rantalaavulla
20.7.2015 klo 17.00. Ohjelmassa on mm.
ongintakilpailu (oma onki mukaan),
makkaran paistoa ja Juho Kuopus
valokuvakirjan esittelyä ja myyntiä.
Tervetuloa mukaan kyläläiset ja mökkiläiset!

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net
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Pudasjärveläinen eläke-
läinen Martti Rissanen on 
voittanut selkäkivut pyö-
räilemällä. Tänä kesänä 
pyöräilyä on kertynyt jo 
1170 kilometriä ja lisää ki-
lometrejä tulee päivittäin. 

Ensimmäisen kerran 
selkäkivut iskivät noin 20 
vuotta sitten. Kyseessä 
oli selkänikamien välinen 
pullistuma sekä repeämä, 
joka vaati leikkaushoidon. 
Rissaselle laadittiin fysio-
terapeuttien ja lääkärien 
avustuksella kuntoutus-
suunnitelma, jota noudat-
tamalla selkä saatiin kun-
toon. Selkä parani niin 
hyvään kuntoon, että koko 
työelämän ajan sai olla ki-
vuitta. Pari vuotta ennen 
eläkkeelle siirtymistä alkoi 
lonkkakivut vaivata jatku-
vana säryn tunteena, joka 
rajoitti liikkumista.

- Kivut olivat sietämät-
tömät ja särkylääkkeitä piti 
syödä jatkuvasti, Rissanen 
kertoi. 

Lonkkanivel vaihdettiin 
marraskuussa 2013 Ou-
lun yliopistollisessa sairaa-
lassa, jonka jälkeen Rissa-
nen kulki kävelysauvoilla 
kuukauden ajan. Tammi-
kuussa 2014 kävely sujui 
jo ilman keppejä hitaasti 
ja maalliskuuhun mennes-
sä kävelyä oli jo kertynyt 
300 kilometriä. Kevään ai-
kana toipilaana oleva Ris-
sanen koki myös suuren 
elämänmuutoksen pitkä-
aikaisen kihlatun muutta-
essa pois saman katon alta. 
Huhtikuussa alkoi pyöräi-
ly aluksi lyhyillä muuta-
man kilometrin reissuilla, 
jotka kunnon kohotessa pi-
tenivät. Toukokuulla sattui 
uusi vastoinkäyminen sel-
käkipujen palatessa tuskai-
sena takaisin. Tällä kertaa 

Pyöräily toi
terveyden takaisin

kyseessä oli välilevyn pul-
listuma. Kesäkuussa kivut 
äityivät sietämättömiksi 
vaatien ambulanssi henki-
lökunnan apua, jotka kä-
vivät antamassa kipupiik-
kejä sekä lisäksi oli öisiä 
päivystyskäyntejä terveys-
keskukseen tytär Han-
nan kuskatessa. Kivut ei-
vät vieläkään hellittäneet 
ja Rissanen joutui Pudas-
järven terveyskeskuksen 
vuodeosastolle muuta-
maksi vuorokaudeksi.

- Sain erittäin hyvää hoi-
toa ambulanssin henki-
lökunnalta sekä terveys-
keskuksen vuodeosastolta 
Rissanen kiittelee.

Sen jälkeen kivut veivät 
Rissasen vuodepotilaaksi 
kotiin yli kuukauden ajak-
si. Tuskaista kipua oli koko 
ajan ja miniä haki terveys-
keskuksesta kävelykepit 
jälleen käyttöön. Rissanen 
päätti kuitenkin sitkeästi 
aloittaa selkänsä kuntou-
tusta kävelemällä omien 
voimien mukaan parin as-
keleen matkoja keskellä 
yötäkin kivun mukaan.

-Kukaan ei kuntouta si-

nua kuin sinä itse sanoivat 
lääkäritkin minulle, Rissa-
nen kertoi päättäen nou-
dattaa saamiaan neuvoja.

Pienet kävelyt keppi-
en kanssa ja hieronta aut-
toivat pikkuhiljaa kipuun. 
Ensimmäisen kerran selkä-
kipujen lieventymisen jäl-
keen Rissanen meni pyö-
räilemään kävelykepin 
ollessa mukana pyörän 
sarvissa poikittain. Lopulta 
kesän aikana kivut hellitti-
vät kokonaan ja pyöräilyä 
ehti kertyä yli 1100 kilo-
metriä. Nykyään Rissanen 
tekee joka aamu noin 10- 30 
kilometrin pyöräilylenkke-
jä riippuen säästä. Kunnon 
noustessa ja terveyden pa-
rantuessa on painokin pu-
donnut ja elämänlaatu pa-
rantunut huomattavasti. 
Särkylääkkeidenkin syönti 
on jäänyt kokonaan pois ja 
saa elää kivutonta elämää. 
Rissanen sai itsensä kun-
toutettua sitkeästi ja sään-
nöllisesti liikkuen ja pitkäl-
lä pinnalla.

Jenni Rissanen

Martti Rissanen on kuntouttanut selkänsä pyöräilemällä ja 
käy joka aamu pyörälenkillä valtatie 20 varrella.

Perinteinen jalkapallo-ottelu
papat vastaan juniorit
la 18.7. klo 15
Hetekylän koulun kentällä.
Kaikki koulun entiset oppilaat ja kyläläiset,
tulkaa mukaan iloiseen tapahtumaan!

Terveisin Tauno ope

Jonkulaiset
Jonnimmoiset Kesäpäivät 

• klo 11-12 musiikkihetki Markku Kemppainen

Tervetuloa iloisille kaupoille!
Järjestäjä: Kurenalan kyläyhdistys ry

to 23.7. 2015  klo 8-15

Paikka 10 € toriemäntä Kerttu Simu puh. 040 - 730 9481

PUDASJÄRVEN TORILLA.... peräkärrykirppikset jatkuvat!

Saimme viettää muka-
van päivän Paukkerin-
harjun kylätalolla kesä-
päivien merkeissä. Kylän 
voimanainen ja –mies 
saatiin selvitettyä kisojen 
avulla ja pääsivätpä lap-
setkin mittaamaan taito-
jaan. Lounaaksi oli tarjol-
la maittavaa lohikeittoa, 

ja jälkiruuaksi nuoret tai-
teilivat jätskipalloja. 

Mielenkiintoisen ky-
län historiakatsauksen 
esitti Aili Pelttari. Hän 
luennoi Jongun alueen 
historiasta 1700-luvulta. 
Riikka Ahonen oli pai-
kalla esittelemässä teke-
miään korujaan, joita sai 

ihastella ja ostaa. 
Porukkaa kävi pai-

kalla runsaasti. Tästä on 
hyvä Jongun alueen ky-
läyhdistyksellä jatkaa 
kohti seuraavia tapahtu-
mia. 

Suvi Ronkainen 

Lukijan kynästä

En ymmärrä Vuokratalot 
vuokranmaksun maksu-
kehoituskäytäntöä, kos-
ka huomautus tulee mel-
kein ennen kuin maksu 
näkyy heidän tilillä, 

esimerkiksi eräpäi-
vä on 1.pv, mutta ensim-
mäinen päivä voi olla 

Vuokrista huomautus liian nopeasti
perjantai, jolloin seuraa-
va pankkipäivä esimer-
kiksi eläkkeen maksussa 

on joko ensimmäinen 
tai toinen pv. 

Nyt maksukehoitus 
lähetetään eräpäivästä 
kuudenpv. päästä. Mi-
nun käsityksen mukaan 

maksukehoitus tulee lä-
hettää aikaisintaan 

15 pv. jälkeen eräpäi-
vän, näin ainakin muilla 
yrityksillä on.

Nimimerkki 
Joku jokivarresta

Anders Wikströmin

jälkeläisten SUKUTAPAAMINEN
Pudasjärven seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 2.8.2015, Varsitie 12, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus Pudasjärven kirkossa, Siuruantie 256 klo 10., minkä jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudalla. Ruokailu seurakuntakeskuksessa n. klo 12. alkaen.

Anders Wikströmin Sukuseuran vuosikokous ruokailun jälkeen.
Vapaata yhdessäoloa ja ohjelmaa. Ruokailu ja kahvi yhteensä 15 €, lapset ilmaiseksi.

Ilmoittautumiset 27.7.2015 mennessä: 
Vesa Holmström p. 0400 387 671, vesa.holms@gmail.com tai

sukuseuran kotisivujen anderswikstrominsukuseura.com kautta.
Tervetuloa!

 Sukuseuran hallitus

Kyläläiset odottamassa ohjelman alkua.

Lue koko lehti
 netistä
www.

pudasjarvi-lehti.fi 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 17.-18.7. ALKUVIIKKO MA 20.7.

Tiistaina 21.7.
Hk Camping
GRILLIMAKKARA
400 g 149

139
pss

Taloustavaraosastolta Rautaosastolta

199
pktSnellman

SIKANAUTA-
JAUHELIHA
400 g

SAVULUUT

Antell
RUISRUISLEIPÄ
2 kpl/450 g

pkt

595
kg

Perjantaina 17.7.

269
pss

3 kpl

199

Wurth 
TERASSIRUUVI 
RUSKEA 
55 mm 250 kpl 

695

NESTEKAASUT
esim. 11 kg 
METALLIPULLO TÄYTTÖ

1950

pkt

100
pssKinnusen Myllyn

VEHNÄJAUHO
2 kg,  2 pss/tal

Barilla
SPAGHETTI
1 kg 149

pss

Lauantaina 18.7.

kg

Arla  Kalinka
JOGURTIT
150 g 200

119
pkt 

kg

299

YLIKYPSÄKINKKU
palana ja siivuina

169
pss

Suomalainen
KURKKU

rss

Maanantaina 20.7.

ALE ALE ALE ALE ALE ALE

pkt

499
kg

199

Leluosastolta

100

KANANMUNAT
10 kpl, 2 pkt/tal.

Pullapirtin
OHRARIESKA
3 kpl/pss 450 g

1090

100

Aakkoset
MAKEISPUSSIT
280-315 g

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla65,-

PUUNHALKAISU-
KONE
6 ton, sis. jalustan
ja ristihalkaisuterä

199,-

pkt

199
rss

249
pkt

199

kpl

599
kg

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana 495

kg

R/C LENNOKKI 28 cm
Ladattava 3.7V
150mAh akku.

4500

Paristot 6 x AA (ohjain) 
eivät sisälly pakkaukseen. 
USB-laturi, latausaika 30-40 
min.Käyttöaika 10-12 min.
Kantomatka 50 m. Siipien 
kärkiväli 32,4 cm, pituus 
28 cm.

ERILAISIA RADIO--
OHJATTAVIA

KESÄN LEIKKEIHIN

4500
R/C MONSTERAUTO
1:14 RATTIOHJAIMELLA    
Ladattava 6V 700mAh 
akku.
Paristot 3 x AA (ohjain) 
sisältyvät pakkaukseen.
Äänitehosteet, pehmeät 
kumipyörät

R/C PIKAVENE
33cm Taajuus 27MHz, kanto-
matka 15 m.
Paristot 4 x AA (vene) ja 4 
x AA (ohjain) eivät sisälly 
pakkaukseen

3900

Taajuus 27 MHz, 
kantomatka
15 m. Paristot 4 x 
AA (auto),
3 x AA (vene) ja 2 
x AA 
(ohjain) eivät sisäl-
ly pakkaukseen

R/C AUTO + PIKAVENE

3900

Markki  
TAITTUVA 

MATTOTELINE 125,-

Markki KIINTEÄ
MATTOTELINE 109,-

495Rakentajan
PUUÖLJY 0,9L väritön

1750
Rakentajan
REMONTTI-
MAALI
2,7 L

Valio OLTERMANNI
tavallinen tai 17%
250 g

149
kg

Espanjan
NEKTARIINI tai
PERSIKKA 1 kg

Valio KEVYTVIILI
tai 1% VIILI
200 g

Fazer KAURA-
tai GRAHAM
PUIKULAT
4 kpl/300 g

pkt100

Hk BURGERI
100 g

10 kpl

499

Hk BALKANMAKKARA-
TANKO
500 g

Atria PERINTEINEN
MARINETTI
4 kpl/400 g

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
2 kg/tal.

Atria
XS TEXAS
GRILLIPIHVI
360 g

299

Snadi
PILLIMEHUT
10 x 2 dl

Atria Wilhelm
GRILLIPIHVI
4 kpl/320 g 199

pkt

Tuore norjalainen
LOHI
1-3 kg, 2/tal.

Ripsiporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

695
kg

Porsaan
KYLJYKSET Atria BROILERIN

PAISTIPIHVI
450 g, marinoitu

5 kpl

Viljaporsaan
KASLER-
LEIKKEET 599

kg

Rakentajan
PUUÖLJY 5950,9L pähkinä

tai harmaa

2500

1720

3495

2999

990

1095

2995

9995

8950

Ötökkä Origin.
OVIVERHO
kirkas

Ötökkä magneetti
OVIVERHO

Raid Liquid Electric
HYTTYSTORJUNTA-
LAITE

Raid sähköinen
HYTTYSKARKOITIN

Abu Garcia
AVOKELASETTI

Abu UMPIKELA-
SETTI

Muurikka
SÄHKÖSAVUSTIN

Loimu
PIHANUOTIO
loimutukseen

Päijän VENEET

Maustettu
GRILLIKYLKI

* maustettu grillikylki 
kuva pitäs olla tuoreesta 
kyljestä irrallaan (ei ole 
rasiassa)

* päijänveneisiin teksti 
”alk.”

alk.

695
kg
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Kotiseutumuseolla oli lau-
antaina 11.7. kotiseutuviik-
koon liittyvänä lasten lei-
vontapäivä, jossa opittiin 
itse leipomaan ruisleipää ja 
pullaa. Heitä ohjeistamas-
sa olivat Pauliina Majava, 
”taikinamestariksi” kutsut-
tu Anja Jussila ja Satu Back-
man. Lapsia saapui paikalle 
noin viisitoista vanhemmat 
mukanaan.

- Tämä on ensimmäinen 

Lasten leivontapäivä kotiseutumuseolla
kerta kun on tällainen lei-
vontapäivä täällä. Uskon, 
että ensikin vuonna olem-
me täällä leipomassa, on-
han täällä niin paljon vä-
keä, Majava kertoi.

Kaikki saivat omat es-
sut ja pian joukko lapsia 
olikin jo kokoontunut pöy-
dän ääreen kuuntelemaan, 
mitä tehdään. Ensimmäise-
nä lasten eteen tuotiin ruis-
leipätaikina. Kaikille annet-
tiin oma pala, ja ensitöiksi 
se kaulittiin litteäksi ohjaa-
jien neuvoessa. Moni halu-
si tehdä toisenkin leivän. 
Rei’ityksessä sai käyttää 
mielikuvitusta, sillä pitihän 
oman leivän olla tunnistet-
tavissa paiston jälkeen. Pik-
ku hiljaa pöydällä alkoi nä-
kyä hienoja, lähes valmiita 
ruisleipiä. Kun kaikki al-
koivat olla valmiita, oli aika 
laittaa ne uuniin, joka on 
ollut aktiivisessa käytössä 
1970-luvulta lähtien. Alku-
peräinen, hieman suurempi 
uuni on seissyt samalla pai-
kalla jo 1700-luvulta, mut-

ta rakennusta siirrettäessä 
Pudasjärvelle se jouduttiin 
purkamaan. 

Leipiä odotellessa lap-
set viettivät aikaa yhdessä 
ja viimeisetkin leivät saa-
tiin muotoiltua ja laitettua 
uuniin. Omaa leipää odo-
tellessa sai käydä katsele-
massa ja tutkimassa ulkona 
ympäristöä. Hetken pääs-
tä odotus palkittiin taivaal-

lisella, pirttiin levinneellä 
leivän tuoksulla ja tieten-
kin maulla. Kun leipiä lai-
tetaan pöydälle tunnistetta-
vaksi, Majava näytti kuinka 
leivästä harjataan ylimää-
räinen jauho pois. Sitten sai 
alkaa maistelemaan. 

- On hyvää! Amalia Ma-
java ja Jeehu Outila kehu-
vat leipiään hymysuin.

Kaikki tunnistivat omat 

leipänsä ja vanhemmat-
kin saivat maistaa niitä. 
Kun viimeiset leivät saatiin 
pois uunista, oli aika aloit-
taa pullataikinan pyöritte-
ly. Kaikki saivat taas omat 
taikinapalansa ja Anja Jus-
sila näyttää, kuinka taiki-
na pyöritetään pyöreäksi. 
Hän näyttää myös, kuin-
ka solmupulla tehdään. 
Kun lapset oppivat pyöri-

tystekniikan, alkaa pöydäl-
le muodostua omaperäisiä, 
mutta hienoja pullia. Kai-
killa oli hauskaa leipoa yh-
dessä ja tämä ei luultavim-
min ollut viimeinen kerta, 
kun lasten leivontapäivä 
järjestetään kotiseutumu-
seolla. 

Elisa Hukari

Oma leipä, paras leipä! 
Omaa leipäänsä maistele-
massa Emmi Majava.

Ruisleipiä kaulimassa Amalia Majava, Jadessa Outila, Jee-
hu Outila ja Veera Heikkinen.

Anja Jussila laittaa leivät paistumaan 70-luvulta aktiivises-
sa käytössä olleeseen uuniin. 

Suksille tuli käyttöä kesäi-
sellä suolla Pudasjärven 
Kapustasuolla lauantaina 
11.7. korkokenkäkukka-
mekkosuohiihdossa, jotka 
järjestettiin jo seitsemän-
nen kerran. Kari Tykky-
läisen järjestämässä ja ide-
oimassa tapahtumassa oli 
paikalla noin sata henki-
nen yleisö sekä kaksitois-
ta rohkeaa kisaajaa. Ta-
vanomaisesta hiihtoasusta 
poiketen kesäisillä hiih-
täjillä oli päällä kukka-
mekko ja korkokengät tai 
vanha poikien rippipu-
ku, vaikka nähtiin kisoissa 
itse kuolemaksikin pukeu-
tunut hiihtäjä. Suohiihdon 
viestikisassa kisasi neljä 
joukkuetta ja yksilöhiih-
dossa oli 12 hiihtäjää. Sa-
teinen alkukesä oli teh-
nyt suosta erittäin vetisen, 
mikä toi haasteensa hiih-
täjille sekä kylmä kesäil-
lan sää kukkamekossa kul-
keville hiihtäjille aiheutti 
vilunväristyksiä. Kaukai-
semmat kisaajat olivat tul-
leet Hollannista ja Ruot-
sista. Kisaamassa oli myös 
pudasjärveläinen joukkue 
nimeltään museojoukkue, 
joka koostui Pauliina ja 
Janne Majavasta sekä ou-
lulaisesta ekakertalaisesta 
Maarit Mäkikyröstä. Mu-
seojoukkueella oli kova 
tahto voittoon, joka viime 
kesänä meni ohi suun. 

-Tämä on minun nel-
jäs kerta suohiihdossa kyl-
mästä säästä huolimatta 
toivotaan, että suo on läm-
min Pauliina Majava virk-
koi ennen kisan alkua ke-
sämekossaan.

Kisa alkoi Suomen kan-
sallislaululla, jota seura-
si Tykkyläisen laulamana 
ja itse sanoittama Siuru-
an kansallislaulu. Kiso-
jen ensimmäinen laji oli 
joukkueiden suohiihdon 
viestikisa, jossa voiton vei 
museojoukkue reilulla etu-
matkalla, muiden räpiköi-
dessä vetisessä suossa pe-
rässä, kastuen litimäriksi. 
Tykkyläinen toimi kisan 
juontajana vitsikkäillä vä-
likommenteillaan pukeu-
tuneena nukkumatiksi. 
Seuraavaksi oli yksilöhiih-
to, jossa voiton vei Janne 
Majava, joka saikin ylei-
sön humoristisesti kom-
mentoimaan suossa liik-
kumisen suksilla olevan 
normaalia urheilua pu-
dasjärveläisille. Lopuksi 
kaikki kisaajat sekä Tyk-
kyläinen juoksivat loppu-
juoksun, joka päättyi erit-
täin märkäisesti. Melkein 
kaikki kisaajat olivat kai-
naloitaan myöden kirjai-
mellisesti suossa kiinni ja 
apuvoimien avulla saatiin 
naurun saattelemana irti. 
Naisten- ja miesten takaa-
ajoa ei tällä kertaa nähty 
hyisen sään vuoksi.

-Kisojen tarkoitus on 
pitää hauskaa ja unohtaa 
huolet sekä heittäytyä vä-
hän hulluksikin, Tykkyläi-
nen kommentoi kisaa. 

Tapahtuma päätettiin 
hurraa huutoihin ja kisaa-
jat pääsivät nauttimaan 
pöydän antimista ja sau-
nomaan Konttilan Erän 
lämpimään saunaan. 

Jenni Rissanen

Tulokset:
Yksilöhiihto. 1. Ludmila (ent. Bulgaria), 2. Mirkku (Siu-
ruan kansantasavalta), 3. Anssi-herrasmies (Oulun Mas-
ku), 4. Pauliina (Pudasjärven museo), 5. Devil (Siuruan 
kansantasavalta).
Joukkue-viesti 1. Museojoukkue (Pauliina, Maarit ja 
Ludmila), 2. Frankenstainit (Mirkku, Devil ja Anssi-her-
rasmies), 3. SSS-klubi (Satu, Sanna ja Satu), 4. Krapu-
la International (Johanna Sprinklemountain, Christian 
Roos ja Eemeli).
Suorämpiminen, 15 henkilöä. 1. Devil (Siuruan kansan-
tasavalta) 2. Mirkku (Siuruan kansantasavalta) 3. Leena 
Risikko ja 4. Anssi-herrasmies (Oulun Masku).

Pudasjärveläinen museojoukkue Maarit Mäkikyrö, Pauliina 
ja Janne Majava valmistautumassa suohiihtokisoihin.

Hiihtäjien vetinen urakka suolla 

Yksilöhiihto kisa sai lennokkaan lähdön.

Kari Tykkyläinen suojuoksu päättyi upoten suohon ja Hol-
lannista asti saapunut Christian Roos koki saman kohta-
lon. 

Naurua ja hauskaa Kapustasuolla
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Torilla on kesän kulues-
sa ollut säännöllisesti yh-
teislaulutilaisuuksia ja 
samalla peräkärrykirp-
pikset. Torstaina 9.7. yh-
teislaulutilaisuudesta 
vastasi Pudasjärven Syö-
päkerho ja Suopunki –yh-
tye. Sateinen sääennuste 
piti paikkansa, mutta sii-
tä huolimatta kokeneet 
esilaulajat Aimo Pietilä ja 
Risto Puhakka saivat ylei-
sön mukaan laulamaan 
tunnelmaa nostattavia 
kappaleita. Tänä vuon-
na aktiivinen yhtye soitti 
jo viidettä kertaa peräkär-
rymarkkinoilla, ja viime 
metsäpäivilläkin maalis-
kuussa he olivat mukana 
esiintymässä. Keikkoja on 
ollut kauempanakin, esi-
merkiksi Taivalkoskel-
la ja Oulussa. Lisäksi yh-
tye soittaa ja laulaa myös 
sairaaloissa ja terveyskes-
kuksissa. 

-Viime vuonna oli pal-
jon parempi sää. Mutta 

ihan innostunutta poruk-
kaa, kun tulevat sateella-
kin laulamaan, kertoi Pie-
tilä. 

Markkinoilla oli myös 
Syöpäkerhon kioski, mis-
sä myytiin kahvia, munk-
keja ja mehua. Myymässä 
olivat Sanni Nissi ja Anel-
ma Outila sekä kerhon 
sihteeri Aino Timonen-
Nissi. Lauluhetken yhte-
ydessä pidettiin myös pe-
räkärrykirppistä, jonne 
tuotiin monta peräkärryl-
listä myytävää tavaraa ja 
vaatteita. Sateinen sää ei 
myyjiä paljolti haitannut, 
kuten esimerkiksi Tuo-
mo ja Salli Ylisirniötä, jot-
ka kauppasivat itse tehty-
jä koreja. 

- Olimme myös viime 
kerralla täällä. Silloin oli 
paljon enemmän ihmisiä 
kuin tänään, totesivat Yli-
sirniöt.

-Isännän kanssa tul-
tiin katastelemaan. Ei ole 
vielä löytynyt ostettavaa, 

Torin yhteislaulutilaisuudet kokoavat väkeä 

Salli ja Tuomo Ylisirniö olivat mukana peräkärrykirppiksellä.

Yleisöä oli mukana vauvasta vaariin.

Suopunki yhtye viihdytti tottuneesti yleisöä. Niilo Hanhisu-
anto kitarassa, basisti Eero Liikanen (ei näy kuvassa), Ris-
to Puhakka ja Aimo Pietilä laulamassa, Ritva Kinnula kos-
kettimissa ja Antti Jokikokko hanurissa.

mutta varmaan löytyy, 
tuumaili Rauha Riihiaho. 

Tapahtuman kulues-
sa Syöpäkerhon edusta-
jat ottivat vastaan 1300 
euron suuruisen lahjoi-
tuksen Annikki Ylitalol-
ta. Rahat oli kerätty yhtei-
sadressiin Antti Ylitalon 
muistoksi. Syöpäkerho 
oli yllättynyt ja erittäin 
kiitollinen lahjoituksesta. 
Lahjoituksen jälkeen yh-
tye veti vielä muutaman 
kappaleen ja yleisö oli 

loppuun asti sinnikkääs-
ti mukana sateesta huoli-
matta.

Seuraava peräkärry-
kirpis ja yhteislaulutilai-
suus oli torstaina 16.7, 
laulamassa ja laulatta-
jana kanttori Keijo Pii-
rainen ja torstaina 23.7. 
peräkärrykirppisen yhte-
ydessä Kesäinen musiik-
kihetki esiintyjänä Mark-
ku Kemppainen.

Elisa Hukari

Diginäyttelyä on helppo kierrättää eri paikoissa. Nevakivi Oy:n kuvatarina ja Juha Nyma-
nin Pudasjärvi-valokuvat olivat näytteillä myös Pudasjärven markkinoilla.

Kirjaston kesäkuulumisia
Linja-autollinen pudas-
järvisiä osallistui kirjas-
ton runoretkelle Taival-
koskelle. Päätaloviikon 
torstain monipuolises-
sa ohjelmassa runoret-
keläiset hurmasi erityi-
sesti kotiseutumuseolla 
ja illan runomaratonissa 
esiintynyt Suomen nuo-
rin runonlausuja Daniel 
Helakorpi. 

Vuonna 2012 Ta-
lent Suomi -kisan vain 
7-vuotiaana voittanut 
runopoika Daniel esiin-
tyy myös Pudasjärven 
kotiseutujuhlassa sun-
nuntaina 19.7. Runoret-
ki sai kovasti kiitosta, jo-
ten ehdotuksia uusista 
kirjastoretkien teemois-
ta tai paikoista voi jättää 
kirjastolle. 

Tulosta oma esine!

Kirjasto siirtyi pape-
riprinteistä esineiden tu-
lostukseen heinäkuun 
alussa, jolloin otettiin 
käyttöön kaksi 3D-tu-
lostinta. Kolmiulotteisel-
la tulostuksella voi kuka 
tahansa tulostaa pieniä 
esineitä, joita voi myös 
käsitellä esimerkiksi 
maalaten. Tulostusma-
teriaali on biohajoavaa 
muovia, ja käytössä on 
useita eri värejä.

Tulostimet kulkevat 
syyslukukaudella kir-
jastoauton mukana mo-
nikulttuurisella Ison 
Karhun kyydissä maa-
ilmalle -kiertueella, ja 
kaikille avoimia mak-
suttomia tulostuspa-
joja järjestetään myös 

pääkirjastolla. Ensim-
mäisissä pajoissa tulos-
tetaan elo-syyskuussa 
mm. kirjanmerkkejä, ko-
ruja ja avaimenperiä.

Astu diginäyttelyyn

Valokuvat ja tarinat voi 
asettaa näytteille kir-
jastoon nyt myös digi-
taalisesti. Pudasjärven 
markkinoilla kirjastoau-
to Ison Karhun autopi-
halla käyttöön otetuissa 
digikehyksissä on hei-
näkuun ajan näytteil-
lä pääkirjastossa kuva-

Päätaloviikolla esiintynyt runopoika Daniel Helakorpi on 
mukana myös Pudasjärven kotiseutujuhlassa sunnuntai-
na 19.7.

Kirjastoautonkuljettaja Lauri Lohilahti (edessä) ajaa 3d-tu-
lostinta, kartturina vieressä erikoiskirjastonhoitaja Saka-
ri Niemelä. MiniFactoryn 3D-kouluttaja Olli Pihjalamäki ja 
kirjastonhoitaja Pertti Polojärvi seuraavat miten keltainen 
muovinauha muuttuu pikku auringoksi.

Kirjan päällä olevat perho-
nen, aurinko ja pallo ovat 
kirjastossa 3D-tulostettuja. 

tarinana Nevakivi Oy:n 
historiaa sekä Juha Ny-
manin otoksia Pudasjär-
veltä. 

Diginäyttelyn voi 
pystyttää kirjastoon, 
mutta kehykset ovat hel-
posti siirrettävissä myös 
esimerkiksi palveluta-
loille, sivukouluille, ky-
lätalolle tai kirjastoau-
toon, joten näyttelyjä voi 
vaivatta myös kierrättää 
eri puolilla Pudasjärveä. 
Kirjasto opastaa digi-
näyttelyn kokoamisessa.

Eija-Liisa Kasesniemi 
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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

MANSIKKATÄYTEPITKO
350 g LIESI

tavallinen,
50 cm

JOGURTIT
200 g

HIILLOSGRILLI-
MAKKARA

400 g

RYPSIPORSAS
RIBS marinoitu, n. 1,2 kg

19,90

NAISTEN
TOPPI

PÖLLÖARKKU
kolme kokoaUUTTA!

NAISTEN
BOLERO

ALK.

TALOUSTAVARASSA ALEA!29,95
24,90

TÄHTI KOTILAATIKOT

7,90

24,95

24,90

12,95
MIESTEN
KAULUSPAITA
sininen

NAISTEN PUSERO

8,50

MIESTEN T-PAITA
sininen, musta

FINNWEAR
SUKAT
2-pack

3,95

5 kpl

2,-

KEITTOKINKKU
300 g

2,99
pss

1,59
pkt

LIHAPULLAT JA
MUUSI 300 g

1,39
pkt

PUTAAN PULLAN
VÄLIPALAVIIPALE

800g

1,39
pss

2,20
pkt

595,-

499,-
alk.

KUIVAUSRUMPU

 
 

NYT MEILTÄ SAA:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

499,-
alk.

395,-

549,-
JÄÄVIILEÄ-
KAAPPI 349,-

JENKKI-
KAAPPI 445,-

DOMETIC
KAASU-
JÄÄKAAPPI

keraaminen
UPO KODINKONEET MEILTÄ

299,-
PYYKINPESUKONE
6 kg/1000
päältä
täytettävä 495,-

sivustatäytettävä

ASTIANPESUKONE

5,69
kg

LASTEN LELUARKKU
muovia, prinsessa, merirosvo

599,-
JÄÄPAKASTE-
KAAPPI
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PUDASJÄRVEN MARKKINAT 3.-4.7.

 Kuvat ja teksti Heimo Turunen ja Jenni Rissanen

Onnistuneet 34. Pudasjärven markkinat

vapaa-ehtoisista koostuva las-
ten ja nuorten näytelmäryh-
mä, vetäjänään Kaarina Ne-
vanperä. Jippii! perustettiin 
reilut 20 vuotta sitten nukke-
teatterina, mutta viimeiset 19 
vuotta toiminta on ollut esit-
tävää teatteria. Ryhmässä on 
mukana yhteensä 20 lasta, ja 
he tekevät näytelmiä ja imp-
rovisaatio-esityksiä. Ryhmä 
oli neljättä kertaa mukana 
markkinoilla. Teltassa oli oh-
jelmassa kasvojen maalausta, 
askartelua, onnenongintaa ja 
pienimuotoisia tanssiesityk-
siä. Esiintymislavalla ryhmä 
kävi esiintymässä lauantaina 
kaksi kertaa. 

Lauantaiaamuna kuuluttaja Kaukosen piti ottaa käyttöön 
sadevarusteet. Onneksi sade lakkasi puoliltapäivin. 

Kaupungin työntekijöitä Arja Lamminkangas, Sari Tak-
kinen, Tiina Tauriainen ja Elina Wachira jakoivat kävijöil-
le frisbee lautasia, joilla voi käydä harjoittelemassa peliä 
muun muassa Rajamaan rannan frisbeekentällä.

Markkina-arpoja myymässä yrittäjien varapuheenjohtaja 
Tommi Niskanen sekä Timpan kurkihirren yrittäjä, hallituk-
sen jäsen Timo Vähäkuopus.

Lapset saivat piirtää hirren päähän millä mielellä odottavat 
uuteen hirsikouluun pääsyä.

Lasten ja Nuorten näytelmäryhmästä esiintymässä Niko 
Viitala, Helmilotta Tuohimaa, Essi Kipinä, Janette Takarau-
tio, Essi Pätsi, Emmi Pikkuaho, Tuulianna Tuohimaa ja Mar-
ja-Liisa Väyrynen.

Pudasjärven Yrittäjien järjes-
tämät 34. markkinat olivat 
3-4.7. torilla. Viime lehdes-
sä kerrottiin seikkaperäises-
ti markkinaohjelmasta ja mitä 
markkinoilla tapahtui. Tässä 
on jatkoa eli kuvakertomuk-
sena ohjelman esittäjiä, mark-
kinamyyjiä, markkinavieraita 
ynnä muuta.

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Marko Rauti-
on mukaan markkinat on-
nistuivat erinomaisesti ja 
tapahtumasta on saatu run-
saasti myönteistä palautetta. 
Monet myyjistä kertoivat ol-
leensa tyytyväisiä ja varaili-
vat jo paikkoja ensi vuodeksi. 
Yrittäjistä tuli talkoolaisia so-
pivasti markkinoiden rakenta-
miseen ja rakenteiden purka-
miseen markkinoiden jälkeen. 
Myös yrittäjien järjestämien 
hirsisen kesäkeittiön markki-
na-arpojen myyjiä oli riittä-
västi kahden päivän ajan pai-
kalla. Lauantaiaamupäivän 
sadekeli verotti markkina-
vieraiden määrää. Sää selke-
ni puoliltapäivin ja heti sateen 
tauottua ja auringon pilkistel-
lessä pilvien raosta ihmisiä al-
koi virrata markkinapaikalle. 

Pudasjärven 
hirsikampus

Pudasjärven kaupungin kook-
kaassa teltassa markkina-
vieraat olivat kiinnostunei-
ta kuulemaan kaupungin 
hirsirakentamisesta sekä mui-
ta ajankohtaisia kaupungin 
asioita. Esillä oli uuden raken-
nettavan hirsikoulun sisätila-
piirustukset. Ilme on vaalea 
ja pyritään mahdollisimman 
avariin luokkatiloihin, jotka 
tarvittaessa voidaan yhdistää 
avaamalla liukuseinä. Liikun-
tasalin koko on puolet Sam-
melvuo -salin koosta, joten 
uuden koulun liikuntasalia on 
kritisoitu liian pieneksi. Lap-
set saivat hirren päähän piir-
tää millä mielellä odottavat 
koulun valmistumista. Hirsi-
kampus valmistuu elokuussa 
2016, missä aloittavat koulun-
sa Kurenalan ala-asteen oppi-
laat sekä Rimmiltä yläaste ja 
lukio. Uuden koulun hallinto-
mallin vetäjänä aloittaa Eeva 

palkintona olleen hirsisen ke-
säkeittiön voitti arvalla 2078 
Tuomas Kaijala, jolle voitta-
minen oli suuri ja iloinen yl-
lätys. Äiti Marja-Leena oli os-
tanut pojan nimellä arvan 
hänen tietämättään. Arpalis-
tassa oli ollut Marja-Leenan 
puhelinnumero, joka oli välit-
tänyt voitosta tiedon pojalleen 
tämän ollessa lenkillä. Hirsi-
nen kesäkeittiö on jo siirretty 
Kurenalla Kaijalan pihapiiriin 
sekä otettu jo käyttöön. 

Nuorten reippaita 
esityksiä

Jippii! on kansalaisopiston ja 
kulttuuritoimen alla toimiva, 

Harju.
Teltassa yleisö sai valoku-

vista tunnistaa pudasjärvisiä 
hirsirakennuksia; Hotelli Iijo-
ki, kotiseutumuseo, hirsikam-
pus, Metsähallituksen uusi 
rakennus, kirkko, Karhukun-
naan rivitalot, Lakarin koulun 
vanhin osa, Pajutien hirsiset 
omakotitalot ja Koskenhovi. 

Kaikkien osallistujien kes-
ken suoritetussa arvonnassa 
voittoja saivat: Ari Pätsi, Paa-
vo Stenius, Ulla-Riitta Päivä-
niemi, Reeta Timonen, Sirkka 
Kokko, Sara Luokkanen, An-
ne-Kaisa Taipale, Antero Juu-
rikka, Päivä Taipale ja Tapio 
Pohjanvesi. 

Markkinakävijät olivat ko-
vasti kiinnostuneita uudesta 
hirsikampuksesta.

- Markkinoilla ollut, han-
kerahoilla hankittu teltta on 
kaupungilla varattuna vuok-
rattavaksi eri tapahtumiin. 
Mukana on myös kalustoa eli 
pöytiä ja tuoleja, kertoi yksik-
kösihteeri Sinikka Mosorin. 

Uusi kuuluttaja 
Aune Ekdahlin luovuttua 
kuuluttajan tehtävästä tilal-
le kutsuttiin oululainen Pent-
ti Kaukonen, joka on konka-
rikuuluttaja ja on tehnyt sitä 
harrastusmielessä jo kymme-
niä vuosia. Pohjois-pohjan-
maan Erämessujen kuulutta-
jana sekä seremoniamestarina 
Kaukonen on toiminut vuo-
desta 1995 ja ollut radio- ja te-
levision mainoksien äänenä. 
Pudasjärven markkinoiden 
puhujaksi ylipuhuivat hyvät 
ystävät Pentti Uusi-Illikainen 
ja Heimo Turunen, jotka Kau-
konen on tuntenut vuosien 
ajan. Pudasjärvi on tuttu pitä-
jä Kaukosen aikoinaan työssä 
ollessa toimitusjohtajana Ou-
lun keskuspesulassa. Silloin 
tuli paljon tehtyä Pudasjärvel-
le yhteistyötä ja kauppaa. Nyt 
eläkkeellä oleva Kaukonen ke-
huikin Pudasjärven markki-
noiden olevan hieno tapahtu-
ma ja ilo on olla mukana. 

Kesäkeittiö 
Pudasjärvelle

Markkina-arpajaisten pää-



Jääkiekkoseura Sippi Teamin edustajat Jarkko Puolakan-
aho, Mika Kuusijärvi ja Marko Rautio   lahjoittivat kaupun-
ginjohtaja Tomi Timoselle nimellä ja numerolla varustetun 
nimikkopelipaidan. Timonen tulkitsi lahjoituksen vireillä ole-
vasta jäähallihankkeesta muistuttamisena ja vauhdittamise-
na ja lupasi viedä hanketta eteenpäin parhaansa mukaan. 

Perjantaina esiintyneeltä iskelmälaulaja Jarkko Honkasel-
ta kysyttiin esiintymisten välillä nimikirjoituksellaan varus-
tettuja äänitteitä. 

Nuori laulaja Marko Outila sai kuulijoilta myönteistä palau-
tetta laulamisestaan markkinaorkesterin säestyksellä, kita-
ra Lasse Aaltonen, basso Timo Kukkonen, rummut Timo 
Vuorma ja orkesterin johtaja Reijo Kossi.

Tangojen taitaja Satu 
Seppänen esiintyi mark-
kinaorkesterin säestyk-
sellä lauantaina iltapäi-
vällä. 

Kati Poijula oli koonnut tämän kertaisen osuutensa Cree-
dence Clearwater Revival eli CCR-yhtyeen tuotannosta.

Pudas-Koneen markkinahuutokauppa torialueen vieressä, yrityksen varastolla, kuuluu perinteisesti ensimmäisen mark-
kinapäivän ohjelmaan. Meklarina oli myös tuttuun tapaan Alpo Turpeinen. 

Keskustapuolueen esittelyteltassa oli eläväinen markkina-
meininki molempina Pudasjärvi-Markkinat-päivinä. Perjan-
taina auringon paisteessa ja lämmössä esittelyteltan edus-
talla parveili koko ajan runsaasti ihmisiä puhuttelemassa 
kansanedustaja Ulla Parviaista päivän polttavista yhteis-
kunnallisista asioista. Parviainen oli pyytänyt kansalaisia 
ennakkoon esittämään idea-ajatuksia yhteisten asioiden 
hoitamiseen. Papereille kirjoitettuja esityksiä kertyi kohta-
laisen suuri määrä eteenpäin vietäväksi. Suullisia esityk-
siä tuli ehkä vieläkin enemmän. Lauantaina kansanedusta-
ja Niilo Keränen pääsi ennen ja jälkeen markkinapuheensa 
kuuntelemaan ja vastailemaan innokkaiden kuntalaisten 
kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Molempina päivinä oli 
myös arpajaisiin osallistumismahdollisuus. Kuvassa ilois-
ta talkooporukkaa Keskustan teltalla. 

PerusSuomalaisten teltalla oli kansanedustaja Pirkko Mat-
tila paikalla perjantaina aamupäivällä ja häntä haastatteli 
kovaäänisten kautta juontaja Pentti Kaukonen. Mika Peso-
selle uusia puolueen kuulumisia kertomassa molempina 
päivinä teltalla päivystänyt Pudasjärven Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Alpo Ollila. Hän kertoi tulleensa mark-
kinoille saamaan näkyvyyttä ja keskustelemaan ihmisten 
kanssa politiikasta, ajankohtaisista asioista ja vastaile-
maan ihmisten kysymyksiin. 

Puheenjohtaja Marko Raution ohella markkinavastaava-
na toimi hallituksen jäsen Katja Järvenpää huolehtien mm. 
markkinapaikoista. 

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvellä oli oma pisteensä, mis-
sä piti arvioida puun pituus ja oikein puun pituuden arvan-
neiden kesken (5,95 m) arvottiin 100 euron lahjakortti Pien-
konehuolto Keskiaholle ja muiden arvanneiden kesken 50 
euron lahjakortti. Pisteessä päivysti perjantaina mm. toi-
minnanjohtaja Antti Härkönen (lakki päässä), joka kertoi 
markkinoiden olevan hyvä keino saada yhteys metsän-
omistajiin ja mökkeilijöihin sekä tiedottaa metsäasioista. 

Niemitalon pisteessä oli kaksi eri myyntipistettä toinen lä-
tyille ja uutuutena pyttipannua ja kanawokkia. Adalmina 
Niemitalo oli isänsä Aki Niemitalon apurina myymässä.

Pudasjärven Osuuspankin esittelypisteessä olivat Terttu 
Kaivorinne ja Mervi Säkkinen. Markkinavieraita oli käynyt 
runsaasti ja jo perjantaina oli täytetty 400 arvontalipuketta. 

Kynttilätalon kojussa myyjinä olivat yrittäjät Sinikka Bloms-
ter ja Seija Herukka. Kauppa oli käynyt hyvin, vaikka kyntti-
lät eivät kuulu kesän hittituotteisiin. 

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 3.-4.7.

Monipuolista ohjelmaa Markkinamyyjiä ja -tilanteita



Pudasjärven Sos.dem työväenyhdistyksen teltalla oli pu-
heenjohtaja Päivi Pohjanvesi esittelemässä puolueen toi-
mintaa ja tarjolla oli makeisia. Esittelypöydällä oli myös 
Päivin edustamia Oriflamen tuotteita. Kuvan ottohetkellä 
Paula Soronen oli myymässä vohveleita, kahvia sekä pil-
limehuja.

PUDASJÄRVEN MARKKINAT 3.-4.7.

Jongun kyläyhdistys myi erilaisia leivonnaisia sekä järjesti 
arpajaiset, jossa oli paljon erilaisia palkintoja taulu, matto, 
hyvinvointituotteita sekä päävoittona herkkukori. Arvonta 
suoritettiin molempina päivinä erikseen, joten voittomah-
dollisuudet olivat kaksinkertaiset. Pisteellä päivysti perjan-
taina puheenjohtaja Onerva Ronkainen.

Oululainen käsityöläinen Pentti Laurila myi itse tekemiään 
puukoreja sekä oli kehitellyt oman puunkantokorin, jossa 
pitkien puiden kantaminen onnistui helposti ilman laitoja. 
Harrastusmielessä Laurila on jo 13 vuoden ajan valmista-
nut erilaisia puukoreja.

Meriläisen leipomon Smoothiekärry oli markkinoilla ensim-
mäistä kertaa. Hedelmät smootihin sai valita itse ja myyn-
nissä oli myös pehmistä. Myyjänä toimi oululainen Jere Ki-
viniemi, joka kertoikin asiakkaita käyneen tosi hyvin.

Pudasjärveläisiä käsitöitä myivät sisarukset Alpo Simonen 
ja Terttu Ruottinen, joka myi itse valmistamiaan tekstiilikä-
sitöitä sekä painotöitä. Simonen oli tehnyt puusta ja liima-
levystä erilaisia puukäsitöitä pyssyistä pikku puuarkkuihin. 

Painopalvelu Puurusen yrittäjä Eila Puurunen kertoi ole-
vansa esittelemässä uusia tuotteitaan hiirimattoja ja lasi-
alusia, joita on saatavilla Pudasjärvi-aiheisilla kuvilla tai 
Kari Tykkyläisen ottamilla kuvilla. Esillä oli myös uusia Pu-
dasjärvi-paitoja ja metsästyslakkeja sekä -liivejä.
Teltalla oli apuna Hannu Timonen. Samassa pisteessä oli 
myös Anna-Reeta Pakarinen myymässä itse valmistamiaan 
korupuita.

Pudasjärveläiset Sara 4 vuotta ja Mikael Siivikko 6 vuot-
ta odottivat innolla pääsyä pomppulinnaan ja leikkitrakto-
rien ostoon. 

Pudasjärveläiset Taina ja Matti Holmströmille olivat myös 
saapuneet nauttimaan markkinatunnelmasta. Tuttujen ta-
paaminen sekä lättykahvit ovat markkinoiden parasta an-
tia. Ostoskassista löytyi leivonnaisia sekä käsitöitä.

Pudasjärveläiset Siiri ja Pekka Orreveteläinen kertoivat 
pyrkivänsä joka vuosi päästä markkinoille ja löytäneensä 
uistimen sekä leivonnaispussin.

Jongulta saapunut Johanna Nymanin ostoskassista löytyi 
paita ja lakuja.

Jyri pääsi pappansa Yrjö Kaaren kanssa samaan kuvaan. 
Kaarre kertoikin käyneensä välillä kotona levähtämässä ja 
tulleensa uudelleen nauttimaan aurinkoisesta markkinail-
masta. Tuttujen jututtaminen on erityisen mukavaa. 

Markkinoilla oli käymässä pudasjärveläiset Mari Lantto ja 
Elina Särkelä, jotka kertoivat ostoksiin kuuluvan jäätelö 
sekä lakut. 

Markkinavieraita läheltä ja kaukaa

LC Pudasjärven leijonia oli esittelemässä ja myymässä 
Isännänviirejä, joita on  klubilla edelleen saatavana. Elo-
kuun viimeisenä lauantaina Jyrkkäkosken  huvialueella pi-
dettäviin Venetsialaisiin kutsuttiin myös väkeä mukaan.



Iltatapahtumat
ja huvit Pudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

HENKILÖKOHTAISTA

MAANANTAINA 20.7.
Pudasjärvi ABC     klo  07.00 – 11.00
Kuusamo Hotelli   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

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

Suihkuseinä 70 x 190. Kiinteä, 
savulasilla. 3 v käytössä, hyvä 
kunto. Nouto Syötteeltä. Hinta 
vain 40 €. P: 040 503 7503.

Uusia pyöröpaaleja p. 040 707 
5155

Koivurankaa kaadettuna. 
Kontioharjussa tien varressa. 
Hinnasta sovitaan. P. 044 017 
4523.

Rivitalossa 2 h+kk+sauna 47,5 
m2 Puistotiellä, p. 040 501 4127.

Ultimaten 9000 w ulkoyksikkö 
ja sisäyksikkö. Varaaja ei kuu-
lu kauppaan. Ollut käytössä 3 
v. Mukaan uudet kupariputket, 
400 e. P. 040 506 6417.

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Lue koko lehti
 netistä
www.

pudasjarvi-lehti.fi 

Kesätöissä
Pudasjärvi-lehdessä

Pudasjärvi-lehdessä toise-
na koululaiskesätyönteki-
jänä toimii Ida Karppinen. 
Hän käy Rimminkankaan 
koulua, ja siirtyy syksyllä 9. 
luokalle. Ida on asunut koko 
ikänsä Livon vanhalla kau-
palla, ja samassa rakennuk-
sessa hänen äitinsä pyörit-
tää Kulkurin Hopeapuotia 
oman äitinsä ja hänen sis-
konsa kanssa.

Idan perheeseen kuuluu 
isä, äiti, veli, kolme siskoa, 
kissa ja neljä koiraa. Ida on 
harrastanut piirtämistä niin 

kauan kuin hän muistaa. 
Sirkuskoulussakin hän kävi 
vuoden ajan, mutta ei koke-
nut sen olevan tarpeellinen.

TET-harjoittelussa hän 
on ollut Pudasjärven 4H-
yhdistyksen kirpputorilla. 
Tavoitteet ammattiin ylä-
asteen jälkeen ovat vielä hä-
märän peitossa. Ida on har-
kinnut taidelukiota muualla 
Suomessa tai kaksoistutkin-
toa Pudasjärvellä. Tatuoijan 
uraakin hän on miettinyt.

EH

Ensi lauantaina 18.7. viete-
tään jälleen monien odotta-
maa Korpisen kylätapahtu-
maa kylätalolla. Tilaisuus 
alkaa kello 18 ja eikä keh-
no sääkään voi tapahtumaa 
pilata. Näin on kyläseuran 
väki päättänyt.

Monen mielestä kyläta-
pahtuma on koko kesän ko-
hokohta, koska tuolloin ta-
vataan tuttuja ja saadaan 
nauttia mukavasta yhdes-
säolosta. Tapahtumaan ovat 
tervetulleita kyläläisten li-
säksi lomalaiset ja muutkin 
tapahtumasta kiinnostuneet 
yli kylä- ja pitäjärajojen. 

Samana päivänä ko-
koontuu Esalaan asettuneen 
Piira-suvun jälkikasvua su-
kutapahtumaansa. Illaksi 
suku siirtyy kylätalolle tapa-
maan tuttaviaan ja muita ky-
läläisiä.  

Kylätapahtuman ohjel-
man runko on tuttua ja tur-
vallista edellisvuosien mal-
liin. Musiikista huolehtii 
Ritva Kinnula, puheen pitää 
puheenjohtaja Juha Ylitalo. 
Illan mittaan ratkotaan vas-

Kylätapahtuma
kesän kohokohta

tanheiton MM-voittajat, pul-
lokilpailujen tarkkakätisim-
mät heittäjät ja arpavoittajat. 
Uutena asiana on myynnis-
sä liiteriarpoja, joita myy-
dään koko kesän ja voittaja 
arvotaan syksyllä poliisilai-
toksella. 

Muutakin ohjelmaa on 
tarjolla, kuten yhteislaulan-
taa Ritvan ja Juhan johdol-
la, hupaelma ja Piiran suvun 

vaiheista kertova näytelmä. 
Puffetista voi ostaa vatsan-
täytettä. Saapa nähdä ehtiikö 
Rohvessori Julkku tapahtu-
maan ja kenestä tulee sauna-
pehtoori 2015. Kylätalon kä-
sityönäyttelyyn voi samalla 
tutustua ja hankkia sieltä tai-
dokkaita käsitöitä joko itsel-
le tai lahjaksi.   

RR

Veikko Törmänen ja Martti Lehtola viimeistelemässä ku-
vassa näkyvää liiteriarvonnan pääpalkintoa.

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.

Ida Karppinen

Miia Mäkelä & Siluetti Sarapirtillä

Sarapirtillä Sarakylässä esiintyy Miia Mäkelä siluetti-or-
kesterinsa kanssa lauantaina 18.7. Miialta kuulemme 
tanssimusiikkia laidasta laitaan muun muassa tanssimu-
siikista poppiin. Haitaria ja koskettimia soittaa Keijo Hon-
kanen, kitaraa Rainer Häätylä, bassoa Jyrki Juutinen sekä 
rumpuja Petteri Leminen. Luvassa on monipuolista tans-
simusiikkia ja hivenen myös rockia. 

Channel Four kesäyön karkeloissa 
Jyrkkäkoskella
Channel  Four esiintyy tanssimusiikkinsa ja tuo-
reine iskelmineen Kesäyön karkeloissa Jyrkkä-
koskella perjantaina 17.7. Risto Nyqvist soittaa 
rumpuja, Jorma Kyrö koskettimia ja haitaria, 
Tuomo Tepsa bassoa ja Risto Mattanen kitaraa 
sekä kaikki neljä laulavat yhdessä. Tanssior-
kesteri on esiintynyt jo vuodesta 1985 rehellis-
tä tanssimusiikkia soittaen. Illan mittaan on lu-
vassa myös tuoreita iskelmäkappaleita. 

Trio Pohjolan yö Pintamolla
Uuden ja vanhan tanssimusiikin helmiä soittava tans-
siorkesteri Trio Pohjolan yö tanssittaa Pintamon kylä-
talolla lauantaina 18.7. Hanurista on ottanut vastuun 
Ari Kela, koskettimista ja laulusta huolehtii Leif Rören 
sekä laulamassa on Salme Salonen. Luvassa on moni-
puolista tanssimusiikkia kaiken ikäisille tanssin ystä-
ville. 

90-vuotis juhlatansseissa Tane & Ramos

Pömilässä Nuorittalla Tane & Ramos tanssittaa Nuorisoseu-
ran 90-vuotis juhlatansseissa. Ismo Väisänen on koskettimis-
sa, Raimo Juntunen kitarassa sekä Tauno Kemppainen lau-
lamassa. Jo vuoden ajan onnistuneita esiintymisiä tehnyt trio 
lupaa hyvää perinteistä tanssimusiikkia kaikkien makuun. 

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.

Kotimainen, hyväkuntoinen Fo-
cus 3 + 2 sohvaryhmä. Punai-
sella Tara-kankaalla. 270 e. P. 
050 412 7813.

Raivaussaha Stihl FS 480 uu-
dehko, vähän käytetty. P. 040 
722 6101.

Jämtlanninpystykorvan pentuja. 
P. 040 716 5638

Pieni rivitalo-osake tai pieni 
mökki/-talo, vakituiseen asu-
miseen soveltuva +/- 20 km 
Pudasjärven keskustasta. Hin-
ta maks. 38 000 e. P. 046 598 
6317.

Rivitalokaksio 42 m2, saunal-
linen, Sivakkatie 12-14 B 7, p. 
040 734 7044.

VUOKRATTAVANA
OSTETAAN

JUHLAKONSERTTI KULJE VIERELLÄ
Pudasjärven kirkossa
keskiviikkona 22.7.2015 klo 14:00
Ohjelmamaksu 5 e 
Tervetuloa!

Kuljetus seurakuntakeskuk-
sen edestä lähtee klo 13:30 ja 
paluu konsertin jälkeen.
Järjestäjinä: Kajastus, Osviit-
ta, Rimmintien tukiasunnot 
ja Pudasjärven seurakunta
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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

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.
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Jyrkkäkoski Campingin piha, kävellään, juostaan, 
holkätään yhdessä. 
Raitsu Piknik ti klo 18-20, Rajamaan liikuntapuisto, Kauralantie.
Kotiseutujuhla su 19.7.
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 puuhastelua 
lapsille ja lapsenmielisille. Kotiseutumuseo, Siuruantie 225.
Kiihdytys- ja testipäivä la 18.7. klo 10. Pudasjärven ilmailukeskus, Ranuantie 
474.
Rantakalailta Kuressa la 18.7. klo 19. Alatalon ranta, Kurki.
FC Kurenpojat - FC PaKa la 18.7. klo 15,  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Syöteajot la-su 18.-19.7. Oulu-Syöte-Oulu 420 km.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 20.7.-26.7. klo 10-18, Havula, Siuruantie 175,
Kesäinen musiikkihetki to 23.7. klo 11-12. Esiintymässä Markku Kemppainen. 
Pudasjärven tori.
Peräkärrykirppis to 23.7. klo 8-15, Pudasjärven tori, Puistotie 2.
MP-Huippuajot pe-su 24.-26.7. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie.
FC Kurenpojat - OTP su 26.7. klo 15-17 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Maailmankylät 2015 pe-su 31.7.-2.8. Jo 11:nnet Maailmankylät -tapahtuma 
järjestetään tällä kertaa Syötekylässä.
Erämaan markkinat la 1. 8. klo 11-16 Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Jalkapallon D13-piiriturnaus su-ti 2.-4.8. klo 10 Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Cooperin testi ma 3.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
FC Kurenpojat - OuRe ti 4.8. klo 18 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Pudasjärven nuorisokisat, Iso-Syöte Cup -osakilpailu to 6.8. klo 13, Suoja-
linnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Terva-ajot la-su 8.-9.8. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.
Kiihdytys- ja testipäivä la 8.8. klo 10, Pudasjärven ilmailukeskus, Ranuantie 
474.
Jalkapallon ikämiesten Koillis-Euroopan turnaus lauantai, 8. elokuu 
2015 10, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Jalkapallon F9 -JLM-turnaus la 8.8.  klo 10, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2
Cooperin testi ma 10.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
FC Kurenpojat - ACT su 9.8. klo 15, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Ikäluokkien maantiepyöräilyn SM-kisat la 15.8. Pikku-Syöte, Syötekes-
kuksentie 126.

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

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

Esitysajat:

Ensi-ilta 
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

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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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

ÄIMÄRAUTION
ILTARAVEIHIN 27.7.

Lähtö klo 16.15 Linja-autoasemalta, paluu ravien 
jälkeen n. klo 23.00.

Oppaana hevosmies Matti Holmström.

Hinta 20 e. jäsenet, 25 e. ei-jäsenet. Hintaan sisältyy 
matka, lippu, ohjelmalehtinen ja ”kahvittelupaketti”.

Ilmoittautumiset Annelle
p. 041 506 0738 viimeistään 23.7.

Tervetuloa innolla mukaan! 

Lähde Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaisten kanssa

trio
pohjolan yö

Pintamon kyläseuratervetuloa!

kylätalolla (Pintamontie 321).
pintamon tanssit

lauantaina 18.7.
klo 20.30-01.00 

La 25.7. SARI TURPEINEN & HANNU VIITALAN YHTYE

KORPISEN  KYLÄTAPAHTUMA
Kylätalolla la 18.7.2015 klo 18.00.

Mukavaa ohjelmaa, vastanheiton MM,
saunapehtoorin valinta ym.                              

Tervetuloa!
Korpisen kyläseura ry

(Nuorittantie 76)
pe 17.7. klo 18.45

Bingo Nuorittalla
Päävoittona 200 €:n ostokortti. Tervetuloa!

Seuran 90-vuotis
juhlatanssit

Pömilässä (Nuorittantie 76)
la 18.7 klo 20.30-01.00.

Esiintymässä Tane & Ramos.
Lippu: 10 €. Tarjoamme kakkukahvit. 

Kaikki lämpimästi tervetulleita!

Koskenhovilla 
su 19.7.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

La 18.7. klo 21.-01.00
Tanssit Sarapirtillä

Heinäkuussa tanssitaan joka lauantai!

Sarakylän NS

os. Sarakyläntie 4661

Sekahaku, lippu 10 €
Kahvio, grillimakkaroita

Miia Mäkelä
& Siluetti

KURESSA RANTAKALAILTAKURESSA RANTAKALAILTA
La 18.7.2015 alk. klo 19.00 

Alatalonharjulla Iijoen rannalla

Ohjelmassa mm.
- Puheita
- Yhteislaulua
- Ongintaa ym. kilpailuja
- Arvontaa

Kahviossa myynnissä
- Savulohta
- Kahvia & munkkia
- Makkaraa ym.

Tervetuloa viettämään 
kesäiltaa kanssamme!

Kuren Maa- ja Kotitalousseura
Korentojärven Kalaveden Osakaskunta

Illan huipennuksena
Kurki vastaan muu maailma

köydenvetokilpailu

Pe 24.7. PILIKKITANSSIT T.T. PURONTAKA    T-paita-arvonta.

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

 Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!    pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

REVONTULIDISKO
HIKIMAJASSA Karaoke (K-18) Lippu 15 € /8 €

PE 17.7.2015 KESÄYÖN KARKELOISSA

CHANNEL FOUR

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 19.7.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

BINGO Hetepirtillä 
lauantaina 18.7. klo 13.00

ja lauantaina 25.7. klo 13.00
SIKAJUHLAT Hetepirtillä la 18.7. klo 21-02.

Tanssiorkesteri Selena.
Jalkapalloturnaus Hetekylän koululla

lauantaina 18.7. klo 15.00
TERVETULOA! HNSwww.hetepirtti.fi
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

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

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

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

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

MAANRAKENNUSTA

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

 

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITAUudis-

rakentaminen
Korjaus-

rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PALVELU-
HAKEMISTOSTA

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

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 

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

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

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

KESÄ ALEN
LOPPURYSÄYS!
KESÄKENGÄT  JA -VAATTEET

TARJOUSHINNOISTA
LISÄALE -50%

ERÄ KESÄKENKIÄ TASARAHALLA

alk. 5,00

(norm.55,00)

ERÄ KONTIO PIHA KUMISAAPAS
-punainen 45,-

Pohjois-Suomen suurin 
maastopyöräilytapahtuma, 
lauantaina 1.8. ajettava Syöte 
MTB, on loppuunmyyty en-
simmäistä kertaa. 500 osal-
listujan raja tuli täyteen sun-
nuntaina 12.7.  

Tapahtuma järjestetään 
Syötteen retkeilyalueen ja 
kansallispuiston upeilla po-
luilla, ja osallistujille on tar-
jolla 32, 60 ja 120 kilometrin 
matkat. Erikoisuutena ta-
pahtuma tarjoaa omat sarjat 
myös yksivaihteisille pyöril-
le sekä ns. paksupyörille, fat 
bikeille. 

Syöte MTB-maastopyöräily-
tapahtuma loppuunmyyty

Tapahtumaa järjestävän 
oululaisen Krossikommuu-
ni ry:n puheenjohtaja Pekka 
Tahkola on erittäin tyytyväi-
nen tapahtuman suosioon. 

-Ideanamme on ollut tar-
jota mahdollisimman paljon 
nautinnollista polkua sisäl-
tävä reitti upeissa maisemis-
sa, ja osallistujamäärä onkin 
kasvanut nopeasti. Vuonna 
2012 osallistujia oli 180, seu-
raavana vuonna 350 ja nyt 
tulijoita olisi jo reippaasti yli 
500. Kai tässä on jotain oi-
kein tehty, tuumaa Tahkola. 

Osallistujat starttaavat 
reitille kahdessa erässä lau-
antaina 1.8. kello 9 ja 9.30 
Iso-Syötteen juurelta lasket-
telurinteiden alta. Maali si-
jaitsee Iso-Syötteen huipulla 
yli 400 metrin korkeudessa. 
Tapahtuma tarjoaakin osal-
listujilleen muun muassa 
Suomen suurimman ja haas-
tavimman loppunousun. 
Tapahtumaa voi tulla seu-
raamaan paikan päälle mak-
sutta.

MTB tiedotus

Perinteinen Rantalakeusjuok-
su 10 km juostiin 4.6. Limin-
gassa. Juoksusta odotettiin 
kovatasoista, olihan osallistu-
jaluettelossa kaksinkertainen 
maratonin maailmanmestari 
Abel Kirui, joka voittikin ki-
san hyvällä ajalla 28.46. Pu-
dasjärveltä naisten yleisessä 
sarjassa toiseksi tuli Johan-
na Peiposen (33.07) jälkeen 
juoksi Mari Laakkonen ajal-
la 34.45. Naisten 50 sarjassa 
voiton vei Mirja Laakkonen 
ennätyksellään 47.36 ja mies-
ten vastaavassa sarjassa Sam-
po Laakkonen sijoittui neljän-
neksi ajalla 39.51. 

Yleisurheilijat aktiivisesti kisoissa
Kajaanissa 9.-10.7 kisailtiin 

Pohjois-Suomen mestaruuk-
sista. Pudasjärven urheilijois-
ta oli kisoissa mukava joukko 
urheilijoita. Janne Moilanen 
voitti 800 metriä ajalla 2.02,42 
ja Lasse Moilanen oli toinen 
2.03,74. Heidi Ylilehto heitti 
komeita kaaria naisten mou-
karissa, ollen lopulta toinen 
kauden parhaallaan 47,19. 
Miesten 5000 metrillä Jorma 
Puurunen juoksi ennätyksen-
sä 20.50,84. Naisten vastaa-
valla matkalla Mari Laakko-
nen voitti 16.41,46 ja ja Iida 
Haataja oli toinen 18.32,90. 

Toisena kilpailupäivänä 
oli vuorossa miesten 1500m, 
jonka voitti Lasse Moilanen 
ennätyksellään 4.20,06 ja Jan-
ne Moilanen oli neljäs ajal-
la 4.26,76. Keihäässä Heikki 
Kuurola voitti kisan heittä-
mällä komean uuden ennä-
tyksen 64,63. 

Tallinnassa nuorten EM-
kisoissa Milja Jylhänniska 
heitti myös hyviä heittoja, 
mutta tulos 60.01 ei ihan riit-
tänyt viemään häntä mouka-
rin finaaliin. 

ML

Lämmin kesäpäivä
saa iloiselle mielelle

PUDASJÄRVEN MARKKINAT

SIIVOUSTOIMET
Teemme kaikenlaisia siivoustöitä

- kodeille - yrityksille
- hoitolaitoksille

Teemme myös avustamis- ja kunnossapitotöitä kuten maalaus tai pihatyöt, ulkoilutus.

Soita klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori 

Pudasjärven markkinat näkyi-
vät myös paikallisissa yrityk-
sissä. Markkina-alueen lähellä 
sijaitsee Toritiellä AH-Telepis-
te, jossa yrittäjinä ovat olleet 
Aila ja Raimo Helve vuodes-
ta 1992 lähtien. Yrityksen pää-
tuotteena on toimiminen So-
neran paikallisena edustajana 
ja myymälänä, josta löytyy 
laaja valikoima matkapuheli-
mia, tietokoneita ja oheislait-
teita, tulostimia ja toimistotar-
vikkeita. 

Markkinoista on muodos-
tunut tärkeä kesäinen tapah-
tuma Pudasjärvellä. Helveet 
kertoivat perjantain markkina-
päivän olleen todella lämmin 
ja ihmisiä oli paljon liikkeel-
lä myös Kurenalan liikkeissä. 
Lauantaiaamupäivä oli satei-
nen ja viileämpi ja se luonnol-
lisesti karsi jonkin verran po-
rukkaa.

Raimo Helve kertoi huo-
mioineensa, että markkinoi-
den aikaan myös mökkiläi-
set ilmaantuvat keskustaan ja 

näyttävät liikkuvan aktiivises-
ti liikkeissä heinäkuussa myös 
markkinoiden jälkeen.

Aila kertoo olleensa vuosi-
en varrella lukuisilla markki-
noilla talkoolaisena yrittäjien 
hallituksen jäsenenä ja myös 
sihteerinä toimiessaan. 

-Viimeaikoina Pudasjärven 
Yrittäjien toiminta on mieles-
tämme kehittynyt myönteisesti 
enemmän ulospäin suuntautu-
misen suuntaan, eli yrittäjäjär-
jestö on ollut aktiivisemmin 
esillä kuin ennen, pohtivat 
Helveet.

Tämän kesän sää on ollut 
poikkeuksellisen kylmä ja ko-
lea. 

- Asiakkaista huomaa, kun 
on lämpimämpi sää. Ihmiset-
kin ovat aktiivisemmin liik-
keellä ja ovat iloisia ja on va-
loisa mieli. Kylmällä ilmalla 
näytetään viihtyvän sisätilois-
sa ja se näkyy myös yritysten 
asiakasvirroissa.

Ida Karppinen

Jaalangan alueen asutuksen 
alkamisesta 60 vuotta

Jaalangan alueelle raken-
nettiin ensimmäiset rinta-
mamiestalot 60 vuotta sit-
ten. Sen jälkeen kylä kasvoi 
ja 60-luvulla siellä oli kolmi-
senkymmentä lypsykarjati-
laa. Tällä hetkellä kylällä on 
yksi elinvoimainen lypsykar-
jatila.

Kylällä on tullut tavaksi 
järjestää juhlat asutuksen al-
kamisen merkkivuosina. Pe-
rinnettä noudattaen järjestet-
tiin lauantaina 4.7. Jaalangan 
asutusalueen 60-vuotisjuh-
la Jaalangan pirtissä. Juhlan 
järjestäjänä toimi kylällä ak-
tiivisesti toimiva ja myös Jaa-
langan pirtin omistava Hon-
kavaaran metsästysseura. 
Jaalangan pirtti toimii seu-
ran metsästysmajana. Piha-
piiriin on rakennettu myös 
lahtivaja ja muita tarpeellisia 
rakennuksia. Yhteistoimin-
taa on myös naapuriseuro-
jen Jongun metsästysseuran 
ja Ruottisen metsästäjien 
kanssa, jotka myös järjestä-
vät omat peijaansa Jaalangan 
pirtissä. 

Metsästysseuran pitkä-
aikainen jäsen Antti Timo-
nen lausui juhlan avaussanat 
ja kertoi päivän ohjelmasta. 
Ikänsä kylällä asunut Raimo 
Tervonen kertoi kylän histo-
riasta, jonka jälkeen nautit-
tiin Pentti Perttusen kokkaa-
ma hirvikeitto, jonka lihat oli 

Jaalangan alueen asutuksen
alkamisesta 60 vuotta

tä, täytekakkuja ja muita pie-
nempiä voittoja. 

HT
kuvat Jouko Hiltunen

varattu viime syksyn hirvi-
jahdista. Vapaamuotoiseen 
juhlaan kokoontui noin 100 
henkeä, joille ruokailun lo-
massa vapaa seurustelu ja 

toistensa tapaaminen oli yksi 
oleellinen ohjelmanumero. 
Juhlan lopuksi pidettiin vie-
lä arpajaiset, jossa mieluisina 
voittoina oli hirven sisäfilei-

Arpojen myynnillä metsästysseura kartutti kas-
saa, joilla huolehditaan mm. pirtin ylläpitokuluja.

Juhlaan oli tuotu näytille eri omistajien toimesta Zetori 25 A, 2 kpl David Brown ja harmaa 
Ferguson –traktorit, joilla aikanaan tehtiin kylän peltotöitä. Keskusteluissa arvuuteltiin sa-
malla kuinka kauan meni peltohehtaarin tekemisessä sen aikaisilla koneilla. 

Sanelma Rajala, ikää 93 vuotta, on asu-
nut Jaalangan kylällä asutuksen alku-
ajoilta saakka ja viettää nyt eläkepäiviä 
palvelutalossa Kurenalla. Hän on kuvas-
sa vaihtamassa kuulumisia nyt myös Ku-
renalla asuvan Pauli Säkkisen kanssa. 


