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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 13.7.2011

                 

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-16

PUUTARHAN TYHJENNYS !
( samettikukka, lobelia, kesäbegonia, petunia yms )
KASSILLINEN pieniä kesäkukkia 4,50
KASSILLINEN isoja kesäkukkia 8,50
( pelargonia, begoniat, riippukukat yms )

KASSIIN SAA pAKAtA ItSE NIIN pALjoN KuN mAhtuu!

KAIKKI AmppELIt, isot ja pienet 12,-
monivuotiset kukat ja koristepensaat oStA 5, mAKSA 4

KARAOKE

 Keittiö avoinna 
joka päivä 

klo 14.00-21.00
• pizzaa • À la carte

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Perjantai 15.7.

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Wintti
23-04

Ravintolassa palvelemme:
Ma-Ti klo 14.00 - 23.00
Ke-To klo 13.00 - 01.00
Pe-La klo 12.00 - 04.00

Su 12.00 - 20.00

Lauantai 16.7.
KARAOKE

Wintti
23-04

Kauppatie 5, 040 963 9438

-40%

Muutto / loppuunmyynti

ma-ke 10-17, to 10-18, pe 10-17, kesä la suljettu.

Verhokankaat, sisustuskankaat, 
ja päiväpeitetikit

-50%Pukeutumiskankaat

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

PULLA-PIRTTI
MAALAIS-
HIIVALEIPÄ 350 g

049 pss

PULLA-PIRTTI 
KARJALANPIIRAKKA 
6 kpl/390 g

100 pkt

ATRIA
KALKKUNALEIKE
250 g

199 pkt

ATRIA
ITALIANSALAATTI
400 g 

2 rs/200

149

KAISA
PIIRAKKA-
VUOKA

580

KAISA UUNIVUOAT
ERI KOKOJA

795

ALK.

LASTEN 
RANTA-
SETTI

1295
KAKKU-
KUPU

690

POIKIEN FARKUT 98-160 cm

1995
2280

-30%

LASTEN COLLEGE-
HOUSUT 
120-170 cm

KANNELLINEN
KULJETUSLAATIKKO 27 L)

tai 
2 kpl

kpl595
10,- 790

A-LUOKAN KINKKU
MAKKARA
250G

Patinapuoti: Avajaiset
 pe 15.7. alkaen klo 11.00

(Kahvitarjoilu)
- Kierrätys- ja uusiotuotemyymälä
- Ompelimo avoinna ma-pe klo 11.00-19.00
Tervetuloa 
kierrätyksen maailmaan! 
LAADUKKAITA tuotteita 
saapuu Oulun SPR:n kon-
tista joka kuukausi isot 
erät.

TUOTTEITA: 
- Nuorten laaja vaate- ja 
asustevalikoima

- Naisten vaatteet ja 
asusteet
- Miesten vaatteet
- Sisustustuotteet
- Merkkikenkiä ja laukkuja

TERVETULOA 
PATINAPUOTIIN 

(KÄYNTI SUOJALINNAN 
SISÄPIHALTA)

Urheilutie 2
046-582 4610

Koillis-Golf  20 vuotta
Juhlatilaisuus 
Koillis-Golfin 

kentällä 
su 17.7.2011 klo 

12.00

Avaussanat, histo-
riikki, musiikkia ja 

tarjoilua.

Klo 13 kisa yhteis-
lähtönä, yleisö 

mukaan seuraa-
maan.

Huomionosoitukset
Koillis-Golf ry
536004-230614

Tervetuloa!

30 vuotta Markkina 
tunnelmaa s. 6-7

Jyrkkä Rock Festival
rokattiin onnistuneesti

s. 10
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Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
040 9686 165

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannolli-
sista tai muista toiminnallisista 
syistä (esim. lakko) tai asiakkaas-
ta johtuvista syistä voida julkais-
ta, lehti ei vastaa ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahin-
gosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Toritiellä ti-ke klo 10-16 
ja pe klo 10-16. 
Korpitiellä ma-pe klo 8-14 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Hartauskirjoitus

LAMPAIST, KANAST JA 
KUKOSTKII
Kauva ootetut  ja kovastkii tiiustellut lampaat tulliit maan-
tai-iltan Liepee pappila niituille Hirvaskoskelt Holmströ-
mi Anti katraast.  Minnuu vähä harmit ko mie en ihe olt 
sillo illa suus koton Liepee määl niitä vastaaottamas – ois 
näät olt  mahtavaa nähä samal iha oikia lammaspaimen-
kii.  Myö oltas voitu painaa peukaloo  - Antt ja mie - mo-
lemmat ko näät olla vähä nii ko paimenii! Mie kyl saman 
ehtool kuuli naapureihe haastava, jot ei se Antt kävele-
mäl tuont niitä Hirvaskoskelt, vaa pyörii pääl, mikä lie-
nöö vinka olt kulkupelin.  Mut,  kuitekii.

Nopiast läht viesti Liepee mää lampaist liikkelle – ensi-
mäist niihe oottajat olliit jo saman iltan aitoloihe äärel  kas-
somas , ja olpa höil jo lepäpussiloitakii mukan. Mie oon 
huomant, jot lampaihe kans puuhates mänö ihmisii aika 
rattosast. Etekii mie oo pant merkille, jot vanhoi piikoloi-
kii kiinnostaa yle kovast Liepee määl kortteeraava pääpäs-
sikii. Jäärä mikä jäärä – mutt ei kuitekaa  täl kertaa se kat-
raast löytyvä musta lammas.

Lampaat Sie löyvät pappila latuka ees olevalt pellolt, 
silt nuotiopaika kulmas olevalt. Ko syötät lampaile heinii, 
nii anna syötävä aija yl – älä opeta höitä työntämää päätää 
verkkoaija läp, jot eivät jää siihe päästää kii. 

Lampaist veisataa virreskii  378  hyvi lämmäst sanoil, 
jotka soppiit meille ihe kullekkii:

Kaitse, Jeesus, paimen hyvä,
laumassasi minua.
Eksyvä ja erehtyvä
olen ilman sinua.
Luonasi saan turvan parhaan,
auta, etten koskaan harhaan
läheltäsi joutuisi,
laumastasi luopuisi.

Käykää rohkiast kassomas lampaihe touhuloi Liepees ja 
samal vaik niitu kukkiloi vaasiloihe poimimas.

Elokuista kesälommaa ootelles

JUHA KUKKURAINEN

P.S.  Ai nii, meinas  iha unohtuu – oha Lipee pappila pi-
has myös Hetekyläst Takkise Päivi kana ja kukkokii  te-
pastelemas - tulkaa kassomaa ja kuuntelemmaa kukkoo, 
jol o ajataju sekasi niiko seinäkellol, se näät kiekuu iha mil-
lo sattuu!

Messu kirkossa su 17.7 klo 10, 
Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola.
Kirkkotaksi lähtee seurakuntako-
din pihasta klo 9.30, kyydin oma-
vastuu 3 € edestakainen mat-
ka. Muistakaapa sivukyläläisetkin 
mahdollisuus käydä jumalanpal-
veluksessa kolmella eurolla kyläl-
tänne taksilla kerran kuukaudessa 
– kootkaa kimppa ja sopikaa tak-
sinne kanssa kyydistä. Tervetuloa!

Kesäkahvila kaikenikäisille kirp-
putorin tiloissa (Pappilantie 7) 
keskiviikkoisin klo 12-14. Poiket-
kaapa rupattelemaan kahvikuppo-
sen äärelle.

Vanhemman väen leiri 1.-2.8. 
Hilturannassa. Nyt on aika ilmoit-
tautua leirille ja lähteä
kokeilemaan, mille uuden majoi-
tusrakennuksen yhden ja kahden 
hengen huoneiden
uudet sängyt ja patjat tuntuvat 
nukkua – entäs mille ne perus-
korjatun
rantasaunan löylyt maistuvat! Il-
moittautuneille lähetetään leirikir-
je, jossa tarkemmat ohjeet. Leirin 
hinta on 20 €. Linja-autokuljetus 
Kurenalta järjestetään mennen 
tullen (sis. leirimaksuun). Ilmoit-

taudu 25.7. mennessä Suville dia-
koniatoimistoon / 040-1758597.
Nuotioillat: seurakunnan nuo-
riso- ja diakoniatyö järjestää elo-
kuussa nuotioiltoja. Nuotioiltoja 
pidetään seuraavasti: vk 31 (ke-
to), vk 32 (ma-to) ja vk 33 (ma-
to). Nuotioiltoja voi varata omalle 
kyläkulmalleen kirkkoherranvi-
rastosta /
08-8823 100.

Kirkko avoinna ja esittelijä pai-
kalla 27.6.-29.7. ma-pe klo 11-17. 
Muulloin sopimuksen mukaan, 08-
8823100 / kirkkoherranvirasto.

Vox Margarita –kuoron harjoi-
tukset seurakuntakodissa ke 20.7. 
klo 18.

Ennakkoilmoitus: Vox Marga-
rita – ja Petra-kuorojen konsert-
ti kirkossa pe 22.7.2011 19:00. Vi-
ron Järva-Peetrin seurakunnan 
Petra-kuoro ja Pudasjärveläinen 
Vox Margarita  -kuoro konsertoi-
vat Pudasjärven kirkossa  ensi vii-
kon perjantaina . Ohjelmassa ees-
tiläistä kuoromusiikkia sekä mm. 
Pekka Simojoen lauluja vironkie-
lellä. Konserttiin on vapaa pääsy, 
ohjelma 10 euroa.

Kirkkoherranvirasto avoinna 
20.6.-29.7. klo 9-13.

Rauhanyhdistys: Livon kesä-
seurat su 17.7. klo 13. Seurat
Kipinässä klo 13 Lauri Pähtilällä. 
Seurat Kielokodissa klo 14, Koi-

vukodissa klo 15 ja Kirkossa klo 
17.

Kastettu: Viivi Matilda Luokka-
nen

Avioliittoon vihitty: Otto Sa-
muli Holmström ja Anne-Maria 
Kinisjärvi, Aki Antero Kipinä ja 
Tanja Tuulia Nevala, Harri Antero 
Ahonen ja Anna-Reeta Maria Hä-
mäläinen

Haudattu: Antti Ensio Harju 55 
v, Margareta Kaivorinne 77 v, Veik-
ko Johannes Hiltunen 82 v.

Kuivaniemen 
26. Pitäjämarkkinat
la ja su 16.-17.7.2011

Yli 100 markkinamyyjää
Vuosittain yli 6000 kävijää

Kuivaniemen Aseman
Urheilukentällä jo 4. kerran!

Ilmat ovatsuosineetmarkkinoita!

Moni on käynyt, TULE SINÄKIN!
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AjoKoRttIASIoISSA SINuA pALVELEE

Autokoulukurssi alkaa
ma 1.8. klo 17.00

KAuppAtIE 5, puh. 0400 537 550

Monet tanssit tänä kesänä Siurualla
Siuruan työväentalolla kävi juhannuksena tansseissa lähes 200 henkeä. Lipun myyn-
nissä oli jossain vaiheessa jopa jonoa ulos saakka. 

Siuruan työväentalossa on 
pidetty tansseja vuodes-
ta 1957 lähtien, jolloin talo 
rakennettiin. Ensimmäiset 
tanssit pidettiin jouluna. 70-
80 luvulla tanssitoiminta oli 
erityisessä suosiossa, jolloin 
niihin osallistui 300-400 hen-
kilöä, ennätys oli 728 henkeä 
-70 luvun alussa. Tänä kesä-
nä tansseja järjestetään juh-
lapyhinä sekä lomien aikaan 
heinäkuussa.  Juhannuksena 
oli esiintymässä tangoprin-
sessa Terhi Lehtoniemi, joka 
kertoi olevansa Siurualla 
esiintymässä ensimmäistä 
kertaa. 

-Tällaisissa seurojen ta-
loilla on kiva käydä esiinty-
mässä. Taloissa on mukava 
kesäfiilis ja tunnelma.

Taivalkoskelta lähtöisin 
oleva, nykyisin Oulussa asu-
va Lehtoniemi kertoi tango-
jen olevan lähellä sydäntä, 
joista hän on laulanut kol-
me kokoelmaa. Oma hitti-
biisi on toiveissa saada ja 
sitä hän kertoi tavoittelevan-
sa. Lehtoniemeä säesti tans-
siyhtye Chrystal, jossa viime 
marraskuusta lähtien on ol-
lut soittamassa pudasjärve-

läinen Auvo Tuomaala. Hän 
on ollut valokuvausliikkeen 
yrittäjänä sekä kansalais-
opiston opettajana. Keikko-
ja kolmen hengen yhtyeellä 
on parisataa vuodessa. Yh-
tyeessä soittavat Tuomaalan 
lisäksi yhtyeen perustajajä-
sen rumpali Tarmo Huovi-
nen ja Kari Korhonen, kum-
pikin Oulusta. 

Kyläläisten  
kokoontumispaikka
Vasemmistoliiton Siuruan 
osaston omistamassa Työ-
väentalossa, jota kansan kes-
kuudessa myös Moskovaksi 
kutsutaan, on toki myös pal-
jon muuta toimintaa. Talo on 
kyläläisten keskuudessa suo-
sittu perhe- ym juhlien pito-
paikka, kansalaisopistolla on 
talossa mm. joogapiiri ja Ve-
siosuuskunnan sekä Metsäs-
tysseuran kokoontumisia ja 
tilaisuuksia pidetään vuosit-
tain. 

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Pekka Määttä kertoo, 
että viime vuosien remont-
tien aikana talo on maalattu 
ulkoapäin, kattoa on uusit-
tu sekä sisätilaremontin yh-

teydessä korjattu vessat sekä 
lakattiin lattiat. Astioita on 
saatu muun muassa lakkau-
tetuilta kouluilta. Remont-
tiin on saatu avustusta Kan-
san Sivistysliitolta. 

Tanssitoiminnassa tarvi-
taan runsaasti järjestysmie-
hiä, joita on vielä riittänyt 
Siurualla. Mukaan on saa-
tu myös nuorta väkeä, jos-
ta Määttä on erityisen tyyty-
väinen. 

Heimo Turunen

Juhannuksena oli esiintymässä tangoprinsessa Terhi Lehtoniemi. Soittamisesta vastasi tanssiyhtye Chrystal, jossa 
on kitaraa soittamassa pudasjärvinen Auvo Tuomaala. Rummuissa Tarmo Huovinen ja kosketinsoittajana Kari Kor-
honen. 

Talkootyön touhussa Vasemmistoliiton Siuruan osaston 
varapuheenjohtaja Jari Uitto, kahvio-kioskin myyjä Lil-
ja Niemelä ja yhdistyksen rahastonhoitaja Tuovi Määttä, 
joka kertoi olleensa talon toiminnassa talkootyössä jo yli 
30 vuotta. 

Kiimingin Jäälistä tans-
seihin olivat tulleet Asta ja 
Lauri Hallikainen. He ker-
toivat tykkäävänsä käydä 
tanssimassa ja tuttaviakin 
on Siurualla asumassa.

Taidesäätiöllä ja kaupungilla 
juhlat elokuussa
Pudasjärveläisen taiteilija 
Paavo Tolosen nimeä kan-
tava säätiö perustettiin al-
kuvuodesta 2011 vaalimaan 
taiteilijan elämäntyötä sekä 
tukemaan lasten ja nuorten 
taidekasvatusta ja taideopin-
toja. Säätiön tavoitteena on 
kerätä kattavasti taiteilija 
Paavo Tolosen teoksia ja pi-
tää niitä yleisön nähtävinä. 

Paavo Tolosen säätiö jär-
jestää yhdessä Pudasjärven 
kaupungin kanssa säätiön 
toiminnan alkamista juhlis-
tamaan ensimmäisen taide-
näyttelyn elokuun 11. päivä-
nä, jolloin juhlistetaan myös 
kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittilan 60-vuotissynty-
mäpäivää Pohjantähti –kult-
tuurikeskuksessa.  Yleisöl-
le taidenäyttely on avoin 
11.8. klo 18-21.  Tuolloin on 
mahdollista onnitella myös 
kaupunginjohtajaa. Kutsu-
vierastilaisuudet yhteistyö-
kumppaneille ovat aiemmin 
samana päivänä. 

Kaupunginjohtajan pyyn-
nöstä kaikki hänelle aiotut 
huomionosoitukset ja onnit-
telukukkasiin tarkoitetut va-
rat osoitetaan säätiön varain-
keruutilille Op Pudasjärvi 

536004-292457 käytettävik-
si pudasjärveläisten nuor-
ten taidekasvatukseen ja tai-
deopintoihin. 

Taiteilija Tolosen peri-
kunta ja Pudasjärven kau-
punki ovat lahjoittaneet 
säätiölle sen perustamisvai-
heessa noin 30 teosta. Lisäk-
si säätiö on saanut huoleh-
dittavakseen suuren määrän 
Paavo Tolosen muuta taidet-
ta ja taiteen tekemiseen liit-
tyvää materiaalia. Säätiö ot-
taa vastaan lahjoituksia ja 
myös sellaisia Tolosen teok-
sia, jotka voivat jäädä edel-
leen lahjoittajan käyttöön so-
vituksi ajaksi. Säätiö onkin 
saanut jo taidelahjoituksia ja 
uskoo, että vastaavia lahjoi-
tuksia tulee vielä lisää ja niis-
tä saadaan ajan kanssa koo-
tuksi kattava läpileikkaus 
koko Tolosen tuotannosta.

Paavo Tolosen säätiön 
puheenjohtajana toimii maa-
herra Eino Siuruainen. Halli-
tuksessa toimivat kaupungin 
edustajan lisäksi kulttuuri-
neuvos Tuure Holopainen ja 
Paavo Tolosen kolme lasta. 

Maija Moilanen

Varastotie 5 Pudasjärvi

Jalkojenhoito 
C. Ersdal vyöhyketerapia
Kuumakivihieronta
Lahjakortit
Tarvittaessa kotikäynnit

Ajanvaraus 040 187 1760
Jalkahoitaja Pirjo Leino

Tervetuloa asioimaan!

www.pudasjarvi-lehti.fi
Lue Pudasjärvi-lehti netistä
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KASTELUKANNUT
ALK.

PAKASTE-
RASIAT

SAANA

0,5L 5KPL

0,9L 4KPL
ORTHEX
PAKASTUSRASIATLASIPURKIT

PATENTTIKANSI

0,5L

    1L

JOKA KODIN
KEITTIÖSARJA
PAKASTUSRASIAT

pkt

ORTHEX
SAUNAMUOVIT
SANKKO 10L

PESUVATI 8L

KAUHA 2L

ORTHEX
SÄILÖNTÄ SANGOT
KANNELLA
3L 5L

pkt
pkt

SISUSTUSPEILIT
OVET

SYDÄN

MARJANPOIMURIT

690
490

150 140

195
290

230

390
250

35,- 39,- 28,-

250

155

160

SYNTTÄRIARVONNAN VOITTAJALUETTELO NÄHTÄVILLÄ MYYMÄLÄSSÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

pkt150

PEILI JA KUPIT
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Myytävänä paikkakunnalla 
kasvatettua mansikkaa 
päivän hintaan.

Kotiinkuljetus Pudasj. keskustaan. Puh. 
040-7099526.

Suven Messut
22.-23.7.2011 Hyrynsalmella, 

Iston koululla, Viitostien läheisyydessä

Ohjelmassa mm. Pressankatit (pe), pomppulinna, tangokuningatar 
Kaija Pohjola & Paratiisi-yhtye (pe), pallomerimies (la), erilaisia pelejä, 
myyntikojuja (sisällä ja ulkona), karaokea, ruokaravintola anniskelu-
oikeuksin ym., ym.

TULE ESITTELEMÄÄN JA MYYMÄÄN TUOTTEITASI, 
varaa paikka ennakkoon 19.6. mennessä p. 044 270 3339.

Tervetuloa 

viihtymään!

Vapaa pääsy! (myös iltatansseihin)

Hyrynsalmen
Yrittäjät ryAlivuokralainen

Hillittömän hauska komedia

Meri Oulun (Toppilan Möljälllä)
Kesäteatterissa pe 22.7.2011

Pudasjärven yrittäjien yhteinen retki

Lähtö linja-autolla tai muilla yhteisillä kyydeillä 
pe 22.7 klo 16.00 K-supermarketin parkkipaikalta. 
Paluu heti esityksen jälkeen. 

ILMOITTAUTUMINEN
Heimo Turunen
puh 0400 385 281

Matkan hinta 50e/hlö
-tervetuliaisdrinkki
-teatterilippu
-näytelmän käsiohjelma
-runsas salaattipöytä,
 sisältää lämpimän ruuan
-ruokajuomana vesi

Meri Oulun kesäteatterin estradilla nähdään tulevana kesänä hillittömän hauska komedia ALIVUOKRALAINEN.
Komediassa seurataan kahden poikamiehen, hyönteistutkija Pauli Bergströmin (Mikko Kivinen) sekä munuaiskirur-
gi Lauri Mustosen (Esko Roine) tapahtumarikasta elämää, kun kaksikon vuokraaman arvohuoneiston harmoniaa 
tulee häiritsemään uusi ALIVUOKRALAINEN

Suonenjoen mansikkaa
päivän hintaan

Kalevi Malinen Oy
Puh  0400 291 262

tänään ke 13.7 klo 8 alkaen 
Nesteen pihalla.

Kesäjuhla ja 
mökkiläistapaaminen 

la 23.7.2011 alkaen klo 14:00 
Korpisen kylätalolla.

Ohjelmassa uuden saunapehtoorin valinta, 
vastanheiton MM kilpailut 

(sarjat: miehet, naiset, osallistumismaksu 5 e), 
kirpputori, tikkakisa sekä karaoke. 

Myytävänä makkaraa, kahvia, 
virvokkeita sekä arpoja. 

Tervetuloa!

Ortodoksinen vedenpyhitysjuhla 
Korpisen kylätalolla su 24.7.2011 klo 10:00, 

Metropoliitta Panteleimon. 
Paikalla myös Pudasjärven 

seurakunnan väkeä. 

Tervetuloa!

Korpisen kylätalon osoite: 
Turpeisenvaarantie 1150 93350 Jaurakkajärvi

Hevisaurus 
Jyrkkäkoskella

Hevisaurukset innostivat lapsia liikkumaan rokkaavan 
musiikin tahdissa.

Jyrkkäkoskelle oli kokoontunut runsaasti lapsia Herisau-
ruksen esityksen ajaksi. 

Helteisenä perjantaina 1.6. Jyrkkärock avasi ovensa festareil-
leen lapsille ja perheille suunnatun  Hevisaurus yhtyeen tah-
dissa.  Lasten korvia ajatellen musiikki oli säädetty sopivalle 
äänenvoimakkuudelle ja näin pienimmätkin pystyivät rok-
kaamaan innokkaasti käsiään taputtaen hurjien saurusten 
hyppiessä ja laulaessa lavalla. Nähtiinpä esityksen aikana 
lohikäärmekin violetteine siipineen.  Kojussa oli myytävä-
nä Hevisaurus tuotteita aina T- paidoista ilmapalloihin, joi-
ta näkyikin usean lapsen kädessä ilmassa leijumassa.  Puo-
litoista tuntia kestävän esityksen aikana kuultiin runsaasti 
lauluohjelmaa ja Hevisaurukset innostivat yleisöä monella 
tapaa, jotta tunnelma pysyisi korkealla. Taisipa osa vitseistä 
saavuttaa myös vanhemmat kuulijat hymyistä päätellen. 

Kaikin puolin mukava lapsia ajatellen tehty keikka, jota 
katsoessamme helteisessä säässä, emme voineet ystäväni 
kanssa olla miettimättä, kuinka kuuma esiintyjillä pukujen 
alla oli?

Jenni Peltoniemi

Laulua torilla

Keijo Piirainen viihdytti yleisöä laulamalla ja puhu-
malla.

Kuuma hellekesä pisti parastaan Pudasjärvellä viime 
torstaina. Parastaan pistivät myös monikymmenpäi-
nen yleisö, joka oli tullut torille seuraamaan ja laula-
maan Keijo Piiraisen vetämään laulutapahtumaan. 

 – Pudasjärven kulttuuritoimi näitä järjestää. Ihmiset 
ovat kokeneet nämä mukaviksi, ja niitä on sen mukaan 
toivottu lisää, kertoo kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen.

Myös kaikenikäisistä yleisöä tunnin laulattanut Kei-
jo Piirainen oli tyytyväinen: 

 – Tälle kesälle olen ensimmäistä kertaa täällä, ja 
mukavaahan se on joka kerta kun on näin paljon ihmi-
siä mukana, varsinkin näin hyvällä ilmalla. 

Kovasta helteestä huolimatta ihmiset jaksoivat seu-
rata ja laulaa Keijon mukana, aina viimeiseen lauluun, 
myrskyn jälkeen asti. Seuraavaa laulutapahtumaa hei-
dän ei tarvitse kovin kauan odottaa, se nimittäin odot-
taa melkein nurkan takana.

 – Kuun lopussa olevilla kotiseutuviikolla on suun-
niteltu jo toista kertaa. Silloin järjestäjänä toimii Pudas-
järven kulttuuritoimi sekä Syöpäyhdistys, kertoo Bir-
git Tolonen.

Jaakko Lohilahti
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markkinatunnelmaa 

Pudasjärvellä
30 vuotta 

Markkinayleisöä oli eniten 
perjantaina puolen päivän 
aikaan. 

Markkinoiden historiasta kertonut Pekka Seppänen jutte-
lemassa markkinoiden juontajan ja puuhahenkilön Aune 
Ekdahlin kanssa. 

Pudasjärvisten nuorten bändin White Niten soittajat vasemmalta Mikko Sammelvuo, Jukka Päiväniemi, Svande Yli-
lehto (rummut), Roni Nummi ja Lauri Herukka.  

Oulussa asuva, pudasjärveltä kotoisin oleva, Hannu Ti-
monen on ottanut tavakseen ajaa markkinoille entisöidyllä 
Fiat 600 pikku autollaan. Hän kertoi olleensa markkinoilla 
joka vuosi sekä käyttävänsä säännöllisesti pudasjärvis-
ten yritysten palveluja. Hänen kanssaan oli juttelemas-
sa paluumuuttaja, lihan leikkauksen ammattilainen Sau-
li Harju. 

Pudasjärven 
30. juhlamarkkinat 
järjestettiin 8-9.7. 
Arviolta yli 10 000 

nouseva markkinavä-
ki tapasi perinteisesti 

tuttaviaan ja kävi 
hieromassa kauppoja 
oikean markkinahen-

gen mukaisesti.
 

Markkina-alueen päälaval-
la oli koko ajan monipuo-
lista ohjelmaa. Tapahtuman 
avasi Pudasjärven yrittä-
jien puheenjohtaja Heikki 
Parkkila, joka toivoi nuori-
en valitsevan yrittäjyyden 
ammatikseen.  Kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila 
totesi kuntalaisten ja kesä-
vieraiden ottaneen markki-
natapahtuman omakseen, 
joka tapahtuma on yksi hyvä 
esimerkki yrittäjien ja kau-
pungin hyvästä yhteistyöstä. 
Daavittila kiinnitti huomiota 
Kurenalan vetovoimaisuu-
den lisäämiseen sekä valta-
tien parempaan hyödyntä-

miseen. 
-Nyt on menossa kun-

tasuunnittelutyö, jossa on 
muun muassa kyselty kun-
talaisilta mitä he kertovat 
muualla oleville tutuilleen 
Pudasjärvestä. Esille on tul-
lut myönteistä, mutta myös 
kielteisiä asioita. Daavittila 
vetosi, että kerrottaisiin ulos-
päin vain myönteisiä asioita 
ja kielteinen palaute annet-
taisiin suoraan palveluiden 
antajille, kaupungille tai ta-
hoille, joista on tullut kieltei-
siä kokemuksia.. 

Kansaa runsaasti 
liikkeellä
Markkinoiden alullepanija 
ja niiden idean isä, nykyisin 
Taivalkoskella asuva, Pekka 
Kainulainen kertoi markki-
noiden synnystä. Alunperin 
Pudasjärvi Talakoiksi nimi-
tettyä tapahtumaa edelsi vii-
kon mittainen kaupungin 
kevätsiivous talkoovoimin 
ja sen jälkeen kaksi päivää 
markkinahumua. Ensim-
mäisten markkinoiden kan-

saa oli hauskuuttamassa Esa 
Pakarinen ja toisella kertaa 
oli mukana koomikko ja pu-
hujamestari Eemeli. 

- Pudasjärven markki-
nat ovat vakiintuneet heinä-
kuun alkupuolen viikonlo-
pulle, melkein tapahtumista 
ruuhkaisimpaan ajankoh-
taan kesästä, mutta mitään 
syytä ei näytä olevan moit-
tia ajankohtaa. Kansa on liik-
keellä ja väkeä riittää, kertoi 
Kainulainen puheessaan.

Perjantain markkinapu-
heen esitti kajaanilainen kan-
sanedustaja ja yrittäjä Eero 
Suutari, joka toi puheessaan 
selkeästi esille, että Suomen 
kansantalouden selkäranka-
na ovat pienet ja keskisuuret 
yritykset. Jotta Suomi saa-
daan talousromahduksen 
jälkeen takaisin jaloilleen ja 
valtionvelka maksettua, tar-
vitaan lisää yrittäjiä ja työn-
tekijöitä. 

- Yksi keino innostaa yrit-
täjyyteen olisi tarjota samaa 
mallia, kuin useissa Euroo-
pan maissa on jo käytössä: 
tarjota yrittäjälle verohelpo-

tuksia yrityksensä kehittä-
misestä. Lisäksi on taattava, 
ettei epäonnistumisesta ran-
gaista yrittäjää, esitti Suuta-
ri.

Lauantaina esiintynyt 
markkinapuhuja, Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien vara-
puheenjohtaja Lauri Mikko-
nen kutsui markkinakansaa 
Kiiminki-päiville elokuun 
ensimmäisenä viikonloppu-
na. Hän toivoi yrittäjille jak-
samista ja muistutti loman 
tarpeellisuudesta. 

Hannu Honkanen 
merkkihenkilöksi
Pudasjärven merkkihenki-
löksi oli valittu Pudasjärven 
terveysaseman johtava lää-
käri Hannu Honkanen. Pal-
kitsemisen jälkeen kuultiin 
merkkihenkilön puhe. 

-Pudasjärven positiivinen 
ilme ja tekemisen meininki 
näkyy erimerkiksi erilaisis-
sa tapahtumissa. Markkinat 
on niistä vuosittain suurin. 
Viimeisin ihailtava positiivi-
nen ponnistus on ollut Jyrk-
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki kertomassa kansanedustaja Eero 
Suutarille Pudasjärven kuulumisia. 

Hugo Koivukangas valmistaa koruja myyntiin myös kaik-
kien nähtävillä. Uuden pakettiauton hankkimisen myötä 
myös sorvin voisi kuljettaa markkinapaikoille, mutta tällä 
kertaa tehdään pikkutarkkaa helmien pujottelutyötä.

Pudasjärven merkkihenkilöksi valittiin johtava lääkäri 
Hannu Honkanen. 

Pirjo Lieto on seurannut Pudasjärven markkinoiden elä-
mää rinkeleiden takaa jo kuuden vuoden ajan.

Tiina Annolaa avustaa markkinoilla hänen tyttärensä 
Sanna. Yleensä myös markkinoilla perheen yritystä joh-
taa Tiinan mies Raimo Annola.

Iskelmälaulaja Satu Seppänen on tuttu kävijä markkinoil-
la

käkosken huvialueen herää-
minen teini-iän pituisesta 
horroksesta Pudasjärven Ur-
heilijoiden talkootyön tulok-
sena. Se kertoo, että täältä 
löytyy ihmisiä, joilla on us-
koa asioihin, joihin ovat ryh-
tyneet. Oikein hoidettuna 
se johtaa positiiviseen lumi-

palloilmiöön, jossa toiminta 
kasvaa ja talkoolaisten mää-
rä lisääntyy. 

Laulua ja 
esityksiä
Nykyisin Kiuru-
vedellä asuva, 
pudasjärveläis-
syntyinen iskel-
mälaulaja Satu 
Seppänen viih-
dytti markki-
nakansaa lau-
lannallaan. 
Seppänen kertoi 
osallistuvansa 
lähes joka vuo-
si markkinoille ja 
esiintyi paikalla 
viimeksi vuon-
na 2007.

Seppänen on arvioinut 
markkinoiden kehitystä vä-
lillä päälavalta ja välillä ylei-
sön seasta käsin.

-Joka kerta näyttää ole-
van enemmän myyjiä ja nyt 

on mukavaa sekin, että oh-
jelmaa on enemmän moni-
puolisesti kuin ennen. Mu-
siikkia on sekä nuorien, että 
kypsempään makuun. 

Satu Seppästä säesti kah-
den vuoden takaisen merk-
kihenkilön Reijo Kossin ko-
koama markkinaorkesteri, 

joka soitti yleisön toivemu-
siikkia myös Seppäsen esiin-
tymisten välillä.

Pudasjärveläinen nuo-
risobändi White 
Nite esiintyi per-
jantaina. 

Suomen kier-
tueella oleva 
ukrainalainen 
kansanmusiikki-
yhtye Jaroslavna 
viihdytti yleisöä 
lauantaina. 

Ohjelmat juon-
si molempina päi-
vinä Pudasjärven 
yrittäjien varapu-
heenjohtaja Aune 
Ekdahl.  

Yrittäjillä oli 
myynnissä perinteiset mök-
kiarvat, jossa päävoittona ol-
leen Kontion hirsiaitan voitti 
arvalla nro 1478 Liisa Väh-
kyrä Kipinästä. Voitto oli hä-
nelle täydellinen yllätys, sil-
lä arvan oli ostanut hänen 
poikansa. Lahjakortit voitti-

vat Aino Lammela ja Marja 
Kuusiniva. 

Myyjiä ympäri  
Suomea
Pudasjärven tori täyt-
tyi jälleen myyjistä. Jouk-
koon mahtui sekä muualta 
Suomesta tulevia että ai-
van lähiympäristössä ja Pu-
dasjärvellä asuvia markki-
namyyjiä. Tuotevalikoimaa 
oli jälleen laajasti ja jokaiseen 
makuun jotain. Lakritsan ys-
tävät saivat käydä maistele-
massa yrittäjä Pirjo Liedolla 
myynnissä ollutta Kouvolan 
Lakritsia.

- Lisäksi tässä on tarjol-
la Simon leipomon rinkelei-
tä, jotka kävimme itse myö-
hään eilen illalla hakemassa 
miehen kanssa, eli tuoretta 
on, kertoo Lieto. 

Pirjo Lieto on käynyt jo 
kuutena aikaisempana vuo-
tena Pudasjärven markki-
noilla ja hänkin on huoman-
nut, että väki lisääntyy vuosi 
vuodelta.

- Monet tulevat tänne jo 
aamusta pitäen seuraamaan 
ohjelmaa ja kiertelemään 
markkinapaikkoja. Sitten 
vasta iltapäivällä ennen läh-
töä käyvät ostamassa mu-

kaansa.
Paikallista väriä myyjien 

sekaan toi Kurenalla asuva 
eläkkeellä oleva Hugo Koi-
vukangas vaimonsa Mar-
ja-Leenan kanssa. Käsitöistä 
nauttiva Hugo Koivukangas 

myi luonnonmateriaaleis-
ta tekemiään koruja ja ko-
riste-esineitä ja vaimo auttaa 
myyntihommissa.

- Monet luulevat näitä hel-
miä marmoriksi, vaikka ovat 
poron sarvea. Itse minä sor-
vaan nämä helmet ja sitten 
pintaan hiomatahnaa ja va-
haa, niin se viimeistelee pin-
nan, Koivukangas kertoo.

Pariskunta käy keskimää-
rin kolmesti vuodessa eri 
käsityömessuilla, joilla he 
saattavat järjestää myös työ-
näytöksiä.

- Olen hyvin tyytyväinen 
tähän elämäntilanteeseen ja 
teen tätä nautinnosta. Tila-
usta olisi joillekin esineille 
enemmänkin, mutta sitten 
vapaaehtoisuus katoaisi ja 
tilalle tulisi pakkopaita, ker-
too Koivukangas.

Ensikertalaisina Pudasjär-
ven markkinoille osallistui 
muiden muassa Kempeleläi-
nen perheyritys Ranta-aitta 
Annola. Myyntipistettä pyö-
rittämässä oli äiti Tiina An-
nola tyttärensä Sannan kans-
sa.

Annolan perheestä ei löy-
dy käsityöihmisiä, joten he 
myyvät pienempien ja suu-
rempien tekijöiden käsitöitä. 

Yksi päämyyntiartikkeleista 
on kaikenlaiset koritavarat, 
esimerkiksi käsin revityt pä-
rekorit.

- Myimme pari vuotta sit-
ten kiinteän liikkeemme pois 
Oulun torinrannasta. Se oli 
mieheni isän perustama ja 
ollut paikalla lähes 40 vuot-
ta. Moni sitä kuuluu kaipai-
levan, mutta olemme aivan 
tyytyväisiä nykyiseen tilan-
teeseen. Markkinoita kiertä-
mällä elämä on vapaampaa 
eikä liikkeen ylläpitäminen 
sido kokoajan, kertoo Tiina 
Annola.

Toimittajina 
Heimo Turunen ja 
Jenny Kärki

”Pudasjärven 
positiivinen 

ilme ja 
tekemisen 
meininki 

näkyy 
esimerkiksi 
erilaisissa 

tapahtumissa. 
Markkinat on 

niistä
 vuosittain

 suurin.”
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Patinapuoti avaa ovensa 
perjantaina

Tekstiiliartesaani Annama-
ri Kouva avaa perjantaina 
15.7 korjausompelimo- ja 
kierrätysmyymälä Patina-
puodin Suojalinnan kiin-
teistöön, osoite Urheilutie 
2. Käynti on sisäpihan puo-
lelta. Samassa rakennukses-
sa sijaitsee myös Työpetarin 
toimitilat. 

Annamari kertoo, että 
hän alkoi suunnitella patina-
puotia jo neljä vuotta sitten, 
mutta elämä toi silloin tilalle 
vielä jotakin muuta ja yrityk-
sen perustaminen jäi taka-
alalle. Annamari kertookin 
tästä eteenpäin omin sanoin 
yrityksensä perustamisvai-
heista.

Viime keväänä olin sit-
ten kypsä toteuttamaan pit-
käaikaisen haaveeni ja sieltä 
lähtien olen puotiani valmis-
tellut. Lempinimellä kutsun 
kauppaani kierrätyssirkuk-
seksi.

Koko idea on lähtenyt sii-
tä, että haluan auttaa omalla 
työllä ja toiminnallani eri ta-
voin ihmisiä. Ensimmäinen 
yhteistyökumppani on Ou-
lun SPR:n Kontti, josta tulee 
isoja tavara- ja vaate-eriä, jo-
ten näiden tuotteiden myyn-
ti tukee Punaisen Ristin aut-
tamistyötä.

Haluan myös laajentaa 
hieman kauemmaksi tava-
ran hankinta-aluetta ja pää-
tinkin, että seuraava kohde 
olisi Espoon Retrotori. Hei-
dän tuotteiden ostaminen 
tukee Brasilian katulasten 
sekä naisten uusiotuote-kä-
sityötalojen hyväksi tehtä-
vää työtä.

Perjantaina avattava 
myymälä on pullollaan laa-
dukasta naisten, lasten ja en-
nen kaikkea nuorten vaatet-
ta, johon olenkin satsannut 
kunnolla. Olen keräillyt eri 
vaatemerkkejä, jotka tiedän 

olevan nyt nuorten suosiois-
sa ja kenkiä löytyy merkki-
kengistä tennareihin. Kaik-
ki tuotteet on siis hommattu 
isoina erinä Oulusta Kontis-
ta ja sekä sisustuspuoli on 
osittain kierrätettyä. Pöydil-
lä on tarjolla upouuttakin ta-
varaa eli puotini on sekoitus 
uutta ja vanhaa.

Tyylini puodissani on 
hieman entisvanha-aikoja 
kunnioittava, mutta myös 
retro-tekstiilit ja mekot ovat 
iso osa tuotteitani. Koko 
Suojalinnan sali on suunni-
teltu niin, että siellä pysty-
tään pienillä järjestelyillä pi-
tämään esimerkiksi nuorille 
tuunausiltoja ja muitakin kä-
sitöihin ja kierrätykseen liit-
tyviä iltoja hyvän musiikin 
kera tietenkin. 

Koko vaatepuoli on suun-
niteltu kuitenkin suurim-
man kohderyhmän mukaan 
ja se on siis nuorten vaate-
puoli. Nuoriin olen keskitty-
nyt muutenkin. Esimerkiksi 
laitan heti alkuun kierrä-
tysidea-kilpailun, jossa pal-
kintona on merkkituottei-
ta. Kilpailu tulee siis vähän 
syksymmällä ja paljon muu-
ta mukavaa on tulossa ensi 
syksyn ja talven aikana ku-
ten tavaran purkajaisia ja 
myöhemmällä syksyllä vie-
tämme myöhään yöhön asti 
syysjuhlia Suojalinnan sisä-
pihalla. Mutta kaikesta ker-
ron lisää hieman sitten myö-
hemmin. 

Ompelimo toimii siis kor-
jausompelimona ja vetoket-
jut, lahkeiden lyhennykset, 
kavennukset ja kaikki muut-
kin vaatteisiin ja tekstiileihin 
liittyvät korjaukset hoituvat 
uudessa yrityksessäni.

Heimo Turunen

Työharjoittelu  
Pudasjärvi-lehdessä
Kuten joku on saattanut 
huomata viime viikon nu-
merosta, on Pudasjärvi-leh-
den toimitukseen ilmesty-
nyt viime viikolla uusi nimi, 
Jaakko Lohilahti. Alunpe-
rin Kempeleestä lähtöinen, 
Haapavedellä opiskeleva, ja 
tällä hetkellä Taivalkoskella 
asuva Jaakko pääsi Haapa-
vedellä tapahtuneen onnek-
kaan kohtaamisen ansiosta 

suorittamaan audiovisuaali-
sen viestinnän työharjoitte-
lua Pudasjärvi-lehteen. 

-Pääosin toimin harjoitte-
lijana lehden teknisessä to-
teutuksessa, mutta pieniä 
juttujakin välillä kirjoittelen, 
lainaa Jaakko itseään. Ja ku-
ten edellisestä lauseesta voi 
päätellä, hän kirjoitti myös 
tämän jutun. (jl)

Mökki-
arpajaiset 
markkinoilla
Pudasjärven Yrittäjät järjes-
ti viime viikonvaihteen Pi-
täjämarkkinoilla perinteiset 
mökkiarpajaiset. Kontiotuot-
teen hirsiaitan voitti arpa 
nro 1478 Liisa Vähkyrä Ki-
pinästä. 200 euron lahjakor-
tin pudasjärveläiseen liik-
keeseen sai Aino Lammela ja 
100 e lahjakortin Marja Kuu-
siniva. Onnittelut voittajille! 
Arvontaa suorittamassa Pu-
dasjärven Yrittäjien puheen-
johtaja Heikki Parkkila ja 
sihteeri Pirjo Haapala. Viral-
lisena valvojana toimi van-
hempi rikoskonstaapeli Ant-
ti Hukari. 

Kollajanniemellä pysähdytään juustokahveille ennen vii-
meistä soutumatkaa Kipinään.

Sää helli 
Iijokisoudussa
Iijokisoutu soudettiin tänä vuonna kirjaimellisesti hyvän 
sään aikana. Helle helli soutajia ja melojia, joita oli viikon ai-
kana joella lähes 250. Iijokisoudun järjestelyjä ja hyvää läm-
mintä ilmapiiriä kiittelevät varsinkin ne, jotka ovat osallistu-
neet moniin eri soutu- ja melontatapahtumiin. Uusia soutajia 
ja melojia oli mukana yllättävän paljon, vaikka soutua ei pal-
jon mainosteta. 

Enemmän Iijokisoudusta ensi viikon lehdessä.
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Liikenneturvallisuus hyötyy 
Kiihdytyspäivästä

Taivalkosken moottorikerhon puheenjohtaja Teppo Niskasaari seurasi menopelien suo-
rituksia viime lauantaina Pudasjärven lentokentällä.

Lentokentälle saapui noin 40 henkilöä testailemaan ajok-
kejaan. Autoja ja moottoripyöriä oli tasapuolisesti.

Lauantaina 9.7. järjestettiin 
jälleen Pudasjärven lento-
kentällä Taivalkosken Moot-
torikerhon Kiihdytys- ja tes-
tipäivä, jolloin paikalla oli 
myös Toyota Club Finland 
kisaamassa suomen nopeim-
masta Toyotasta. Paikalle 
saapui noin 40 testaajaa ja ta-
pahtumaa seuraamassa oli 
arviolta yli 300 henkilöä, jot-
ka nauttivat säästä ja virvok-
keista.

Moottorikerhon puheen-
johtaja Teppo Niskasaari 
kertoo, että kiihdytysajojen 
järjestämisellä tavoitellaan 
konkreettisia etuja:

- Haluamme saada ”tuu-
naajat” ja hurjastelijat pois 
kaduilta ja järjestää heille 
paikan, jossa testata menope-
liensä rajoja täysin laillisesti. 
Radalla ei saa sakkoja ja on 
valvotut olosuhteet. Kuka 
tahansa saa tulla testaamaan 
rataa, kunhan huolehtii asi-
anmukaisesta varustuksesta 
ja maksaa pienen osallistu-
mismaksun, kertoo Niska-
saari.

Tapahtumaan saapui tes-
taamaan myös muutamia 
esimerkiksi Keski-Euroopan 
Autobaanoille ajamaan läh-
teviä moottoripyöräilijöitä. 
Tavoitteena oli testata millä 
tavalla moottoripyörä pitää 
pakata mentäessä ajamaan 
paikkaan, jossa saa ajaa huo-
mattavasti nopeampaa kuin 
Suomen teillä.

- Kehitämme toimintaa 
yhteistyöllä ja hyvässä hen-
gessä Pudasjärven kaupun-
gin kanssa, jotta saamme 
kehitettyä turvallisemman 
ympäristön lisäksi koottua 
yleisöä tapahtumiin, jolloin 
myös paikalliset yritykset 

hyötyvät, kertoo Niskasaari.
Taivalkosken moottori-

kerhon toiminta perustuu 
täysin vapaaehtoisuuteen. 
Kiihdytys- ja testipäivien li-
säksi sen toimintaan kuuluu 
suurena osana autonäyttelyi-
hin osallistuminen, ilmaisten 
renkaanvaihtopäivien järjes-
täminen sekä syksyisin hei-
jastimien jakaminen päivä-
koteihin.

Seuraava kiihdytys- ja 
testipäivä on 23.7. ja tällöin 
paikalle saapuu Opel Club 
Finland kisaamaan Suomen 
nopeimmasta Opelista.

Jenny Kärki

Illikaisen sukuseura 
koolla Livolla

Illikaisen sukujuhla pidettiin 
sunnuntaina 10.7. Livon kou-
lulla. Juhla alkoi jumalanpal-
veluksella Pudasjärven kir-
kossa, jossa suvun jäsenet 
avustivat jumalanpalvelusta 
laululla ja kolehdin keräämi-
sellä. Väkeä kokoontui 217 
henkilöä eri puolilta Suomea 
Piikkiöstä Pelkosenniemelle 
ja osallistujia oli myös Ruot-
sista. 

Päätettiin perustaa suku-
seura. Hallitukseen tulivat 
jäseniksi Pirjo Mäkela Kan-
gasala, Raimo Illikainen Pu-
dasjärvi, Paavo Lohvansuu 
Pudasjärvi, Tapio Pohjan-
vesi Pudasjärvi, Jouko Vii-
ta-aho Ranua, Kaarina Kou-
va Oulu ja Hely Tuomaala 
Ranua. Päätettiin kokoontua 
kolmen vuoden välein. 

Sukukirja on suunnitteil-
la, mutta tekemisestä ei vie-

lä päätetty, Raimo Illikainen 
kertoi sukukirjaan henkilö-
tietojen keräämiseen liitty-
vistä asioista.

Ohjelmassa oli lisäksi 
muun muassa Illikaisen su-
kuun kuuluvan Jaakko Ko-
kon sanoittaman ja säveltä-
män Livon laulun -esitys.

Livokas ry :n jäsenet oli-
vat valmistaneet pihalla ole-
valla soppatykillä maistuvan 
lihakeiton ja myöhemmin 
kahviteltiin. 

Järjestelyt sujuivat hy-
vin suuresta väkimäärästä 
huolimatta. Ruoka- ja kah-
vitauoilla kuului iloinen pu-
heensorina. Illikaisen suvun 
jäsenet saivat tavata toisi-
aan. Monille tapaaminen oli-
kin ensimmäinen kerta.

Ukonilma ei pahemmin 
häirinnyt vaikka jyrinä ja sa-
dekuuro ennustusten mu-

Illikaisen suku oli koolla Livolla, jossa päätettiin perustaa sukuseura.

kaan iltapäivällä tulikin. Ti-
lanteen pelasti nurmikolle 
pystytetty 100 hengen teltta. 

Lopuksi otettiin yhteinen 
valokuva ja laulettiin Suvi-
virsi. 

Eeva Mäntykenttä, 
kuvat Marko Ojala

Sukuseuran hallituksen jä-
sen Raimo Illikainen 

Illikaisen suvun jäsenet saivat tavata toisiaan. Monille tapaaminen olikin ensimmäinen 
kerta.

Omia sukulaisia etsittiin sukutaulusta 

Yleisurheilun lajikarnevaaleja 
käytiin Kaustisilla ja Jämsässä
Yleisurheilun jokavuotiset 
lajikarnevaalit olivat ohjel-
massa 30.6.-3.7. Moukarin-
heittäjät olivat kokoontuneet 
Kaustisille saamaan opas-
tusta ja niksejä heiton saloi-
hin maajoukkueen lajival-
mentajien toimesta, lisäksi 
ohjelmassa oli kaksi leirikil-
pailua. Pudasjärven Urheili-
joista mukana oli Heidi Yli-
lehto N16 sarjassa. Heidin 
osalta karnevaalit menivät 
todella hyvin sillä molem-
missa kilpailuissa juhannuk-
sena heitetty vanha ennätys 
ylittyi ja uudet lukemat kir-
joitetaan nyt komeasti 43.80.

Kestävyysjuoksijat kävi-
vät Jämsässä omat lajikar-

nevaalinsa, PudU:n väre-
jä edustivat Lasse Moilanen 
P14, Janne Moilanen M19 ja 
Niina Moilanen naisissa.

Lasse lähti hakemaan 6.40 
alittavaa tulosta P14 sarjan 
2000m:llä ja samalla juhan-
nuksena juoksemansa ennä-
tyksen parantamista. Juok-
su kulki ihan mallikkaasti ja 
uusi ennätys parani lukemiin 
6.38,43 (7.). M19 sarjassa Jan-
ne asettui tälle kesälle en-
simmäisen kerran 1500m:n 
lähtöviivalle ja tuloksena 
ennätys 4.11,50 (4.) Toisena 
matkana oli 800m jossa ta-
voitteena oli nipistää juhan-
nuksena tehdystä ennätyk-
sestä sadasosia pois. Juoksu 

kulki ja vaikka ensimmäinen 
400m oli ehkä hieman liian 
hidas niin tuloksena uusi en-
nätys 1.58,54 (3.). Niina lähti 
naisten sarjan 800m:llä hake-
maan 2.30 alitusta. Uusi en-
nätys syntyi mutta harmit-
tavasti ensimmäisen hitaan 
kierroksen johdosta aika pai-
nui 14 sadasosaa yli eli aika 
2.30,14.

Seuraavan kerran yleis-
urheilijat kamppailevat Poh-
jois-Suomen mestaruuksis-
ta Kemissä 13.7. ja Valkean 
kaupungin kisoissa Oulussa 
16.7. uusitulla Raatin stadi-
onlla. E.M
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Jyrkkä Rock Festival rokattiin onnistuneesti

Pudasjärven Irheilijoiden talkooväki oli Jyrkkä Rockin järjestelyissä vahvasti mukana 
suurella joukolla. Alkuillasta ehti vielä istahtamaankin. 

Ruokatarjontaa oli järjestämässä Suomessa asuva turk-
kilaislähtöinen, Turussa asuva Zeki Akmese, kuvassa 
apulaistensa Maija Toropaisen ja Juulia Hylen kanssa.  
Zeki kertoi kiertävänsä rock tapahtumia koko kesän ajan 
ruokapalvelunsa kanssa. Pudasjärvellä riitti yksi palve-
lupiste, mutta mm. Miljoona Rockissa hänellä on ruoan 
myyntiä yli 10 eri pisteessä. 

Mari ja Jarkko Tuppi sekä Jarkon sisar Annika Tuppi oli-
vat saapuneet Jyrkkä rockiin Oulusta. Annikan puoliso 
Toni Virtanen soitti rumpuja lauantai-iltana esiintyneessä 
Zarthas –yhtyeessä ja  serkku Pete Ahonen soitti  kitaraa 
Ghost Machineryssä. Seurue oli tilannut yöpymiset Ku-
renkoskesta, He kuuntelivat lähes kaikki esitykset ja vii-
pyivät Pudasjärvellä koko viikonlopun. 

Vip teltan ruokatarjonnasta vastasi kahvila-, ruoka- ja pitopalveluja tarjoava Sun Rice 
Catering Pohoskylästä neljän henkilön voimin, jotka vasemmalta Mari Kosamo, Anne 
Alatalo, Miia Manninen ja Jorma Alatalo.  Yrityksen omistajat Alatalot tulivat Jyrkälle 
ruokapalvelukeikalta Rovaniemeltä ja alkoivat valmistautua Pudasjärven markkinoille, 
josta he olivat varanneet oman yrityksensä esittelypaikan. 

Lauantai-iltana oli hyvä festaritunnelma, joskin järjestäjien yleisön määrän odotukset ei-
vät ihan täyttyneetkään. 

Festarit huipentuivat lauantain puolen yön jälkeen Stargazeryn mahtavaan esitykseen. 
Rummuissa Jussi Ontero, taitavaääninen Jari Tiura lauloi sekä vauhdikkaasti soitta-
massa bassoa Jukka Jokikokko ja kitaraa Pete Ahonen. Kosketinsoittaja Marko Sneck 
ei näy kuvassa. 

Heinäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Pudasjärven 
Jyrkkäkoskella rokattu Jyrk-
kä 2011 Rock Festival tapah-
tuma onnistui järjestelyjen 
puolesta enemmän kuin hy-
vin. 

- Järjestelyt pelasivat 
ja vieraat viihtyivät, toteavat 
järjestäjät tyytyväisinä. 

Yleisötavoitteista jäätiin 
kuitenkin selvästi ja talou-
dellinen tulos jäänee näin 
ollen tappiolliseksi. Nolla-
tuloskin olisi vaatinut vie-
lä useamman sata lipunos-
tajaa, mutta tapahtuma saa 
silti jatkoa ensi vuonna. 

- Olemme luvanneet 
pudasjärveläisille, että jär-
jestämme tapahtuman myös 
ensi vuonna ja lupaus pitää. 
Toivotaan, että ensi vuonna 
saisimme enemmän avus-
tuksia. Pelkkien lipputulojen 
varaan on vaikea kasvattaa 
kilpailun vaatimaa nimek-

käämpää ohjelmistoa ja ta-
pahtumaa. Tehdään vähän 
lujempaa töitä niin saadaan 
tämän vuoden laskut mak-
settua ja ensi vuoden suun-

nitelmat käyntiin. 
Tapahtumaan myytiin 

hieman toista tuhatta lippua, 
kasvua viime vuoteen tuli 
– mutta odotettua vaisum-

min. Säät suosi ja lauantaik-
sikin luvatut ukkoskuurot 
kiersivät kaukaa ohi. Koko-
naisuuteen järjestäjät voivat 
olla tyytyväisiä, palaute on 
ollut jälleen kerran positii-
vista ja meininkiä on kiitelty 
niin yleisön kuin artistienkin 
puolesta. 

- Kyllä tässä nyt on 
jo toistamiseen selkeästi to-
distettu, että pystymme jär-
jestämään toimivan tapahtu-
man yhdessä Urheilijoiden ja 
muiden kumppanien kans-
sa. Tästä on ihan hyvä jat-
kaa eteenpäin. Ensi vuonna 
pyrimme panostamaan hie-
man nimekkäämpään ohjel-
mistoon ja artisteja on tulos-
sa myös ulkomailta. 

Tapahtuman järjestäjät 
haluavat vielä kiittää kaikkia 
onnistuneesta ja hyvähenki-
sestä viikonlopusta. Aurin-
koista kesää kaikille! Ensi 
vuonna rokataan taas heinä-
kuun ensimmäisenä viikon-
loppuna. 

Järjestäjien
 puolesta 
Janne 
Soronen
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Ideaparkki ensi-illassa

katsomo täynnä
Ensiesitys on ohi ja näyttelijät sekä yleisön joukossa nuorten näyttelijöiden vanhemmat ovat helpottuneita. Ohjaaja Alpo Puhakka on oikealla. 

Pudasjärven Näyttämön ja Kansalaisopiston tämän 
kesän kesäteatteriesityksen Ideaparkki -komedian en-
si-ilta oli Koskenhovilla sunnuntaina 3.7. Katsojia oli 
yli 100, joten odotukset kuuden esityksen vähintään 
500 katsojasta saivat hyvän startin. Ilma oli mitä par-
hain, puolipilvinen ja lämpöä 20 astetta. 

Esityksen on kirjoittanut näytelmäkirjailija Markku 
Hattula. Suunnittelusta ja ohjauksesta on vastannut 
Alpo Puhakka, joka myös huolehti kitarallaan musii-
kista. Lavastus on Kaarina Nevanperän ja työryhmän 
käsialaa. 

Näyttelijöiden ikähaitari on laaja. Erityisesti katso-
jissa herätti ihastusta lasten ja nuorten esitykset. 

Komediassa suurliikemies, sijoittaja Oiva Hukari 
on sopinut rakennuttavansa mahtavan ruotsinlaivan 
muotoisen liikekeskuksen piskuisen Kiimaluoman 
kuntakeskukseen.

Ostosparatiisiin oli tarkoitus sijoittaa kaikkea, mitä 
ihminen voi maanpäällisessä elämässään kuvitella 
jonkun tarvitsevan, ja vähän enemmänkin. Ainakin 
terveys- ja hyvinvointipalveluita oli luvassa kahdelta 
ensimmäiseltä yrittäjältä.

Kaikki ei kuitenkaan sujunutkaan niin kuin oli 
suunniteltu, vaan tapahtui yllätyksellisiä käänteitä. 
Ensi-illan jälkeen on vielä heinäkuussa viisi esitystä: 
ke 6.7., su 10.7., ke 20.7., pe 22.7. ja la 23.7. Arki-iltoina 
esitykset ovat klo 18 ja sunnuntaina klo 15. 

Heimo Turunen

Senkin kärpikissa ja väärinpuhuja!

Mitäs täällä tapahtuu!

Siinä meillä makee karkki, Kiimaluoman parkki! Riimi-
Rantanen (Santeri Matero) ja Saara Kurvinen (Pirjo Lau-
ronen).

Eihän iskän tarvitse nukkua tietsikan kanssa. Tötterströ-
min perheestä äiti Eeva (Senja Latvala), Jasper (Tuulian-
na Tuohimaa), isä Arimo (Miikka Turpeinen) ja Satu (Eli-
na Harju). 

Yli 100 hengen ensi-illan yleisö hörähteli tyytyväisenä näkemäänsä keskeyttäen usein esityksen aplodeilla. Runsas 
yleisö antoi näyttämöväelle uskoa myös tulevien esityksen suosiosta.

Haastattele Saaraa, Ideaparkin yrittäjää! En minäkään tunne sinua! Herman Health (Pentti Kuo-
pusjärvi) ja Lenita Laurentz (Marja-Liisa Väyrynen). 
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista)

HALUTAAN  
OSTAA

LAHJATAVAROITA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Parturi-kampaaja tuoli. merk-
ki Olymp. Halpa ja hyvä. puh. 
0400 806 242.

Moottoripyörä tonnilla! Neli-
tahtinen 125 kuutioinen, ajettu 
vain 4000 km. Nähtävänä Pien-
konehuolto Keskiaholla. P. 040 
728 1073.

Mazda 626 Coube. Kahdet ren-
kaat, cd soitin, varashälytin.
Vm. 92 , ajettu 200t. Hp 920€
puh. 044 914 8508
 
TV 22” kunnossa. HP 45€ + 
kaukosäädin, sähköantenni, te-
hokas 40€ puh. 044 914 8508

Suomen lapinkoiran tyttöpantu-
ja 2 kpl. Luovutus vk 28. P. 050 
563 2887.

ANNETAAN kissanpentuja. 
Hyvään kotiin, ei kesäkissoik-
si, sisäsiistejä. Luovutus vko 
34 alkaen. Puh. 045 128 2857/
Mirka

Myydään puhdasrotuinen Ox-
ford Down -pässi, s. 24.2.2011, 
G-linja, status 3. Hinta 300 + 
alv. Puh. 0400 585 705.

KOTIELÄIMIÄ

työssäkäyvä nuoripari etsii 
vuokra-asuntoa keskustasta mahd. pian.

puh. 0400813671

VuoKRAttAVANA

Puhoskylässä rivitaloyksiö sekä kaksio,
siisti. Kauppa n. 150m, järvenrantaan 
300m. Vuokra alk. 283e (sis. lämpö)

puh. 045 233 0987

Sukujuhla
Särkelä, Vähäkuopus, Riihiaho

Syötteellä hiihtostadionilla 16.7.
Ilmoitukset osallistumisesta

puh. 040 587 5051

hALutAAN VuoKRAtA

Mökki/vanha talo tai tontti ve-
sistön varrelta taajaman lä-
heisyydestä, myöskin 1-20 ha 
metsäpalsta kiinnostaa. Puh. 
046 592 1509.

Uudehko, edullinen säilöpakas-
tin, tilavuus n. 260-310 litraa. p. 
040 570 1950

Ota yhteys p. 040 1951 732

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

www.konetyo.com

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SyöttEEN mAANSIIRto oy

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

uudis-
rakentaminen

p. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

FYSIOTERAPIAA, HIERONTAA, KUNTOSALI
 KAUNEUDENHOITOA, JALKAHOITOA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentti
Karvanpoisto sokerilla

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Palveluhakemisto

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

0400 251 671

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

p. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt
• Maisemointityöt • Nykyaikaiset jäte-

vesijärjestelmät • Sorat • Murskeet
• Hiekat • Myös seulotut lajikkeet

p. 0400-384 118, 
(08) 821 337

www.anonase.com

25€/15kg
16€/12pötkyä

35€/30kg

Vielä öljyjä ym. poistohintaan

Koiranruoat 
asiantuntijalta edullisesti!

Vehnättömät: 
kalariisi, peuraperuna, 
lammasriisi, penturuoat alk. 
Vehnättömät 
koiranmakkarat
Nero 
perusruoka
Koirien lelut ja tarvikkeet

-Hevostarvikkeet, Topi vitamiinit, 
Olli-aitaustarvikkeet
-Uistimet, kelat, vavat ym...
-Puukot ja puntarit
-Pyssyt ja panokset 
sekä savikiekkoja
-Kumikengät ja 
kahluusaappaat
-Goretex-puvut

-Hyttysmyrkyt
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LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT JA TARVIKKEET

meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

myös asennettuna.

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

TAKSEJA

Palveluhakemisto 
on edullista

 ilmoitustilaa!

Palveluhakemisto
LUKKO- JA 

AVAINPALVELUT

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA
§ Lakipalvelut Osuuspankista

Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

SEULOTTUA
RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA

Matkailuelinkeinon juttusarjavaikuttavuus Pudasjärvellä
OSA 5Tässä 9-osaisessa juttusarjassa käydään vaiheittain läpi keväällä 2011 valmistuneen Oulunkaaren seutukunnan 

matkailutuloselvityksen tuloksia Pudasjärven kaupungin osalta. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Rahankäyttö matkalla
Tilastokeskuksen Rajahaas-
tattelututkimuksen (2010) 
mukaan ulkomaiset mat-
kustajat käyttivät keskimää-
rin 57 euroa päivää kohden. 
Päivää kohden rahaa käytti-
vät eniten Venäjältä tulleet 
matkustajat, tarkasteltaessa 
kymmentä kävijämäärältään 
suurinta maata. Venäjäl-
tä tulleiden päiväkohtainen 
kulutus oli keskimäärin 95 
euroa.

Oulunkaaren Matkailutu-
loselvityksen haastattelujen 
mukaan alueen matkailijat 
käyttivät majoitus- ja ravit-
semispalveluihin yhteensä 
noin 58 euroa per henkilö/

vuorokausi ja kauppapalve-
luihin yhteensä noin 40 eu-
roa per henkilö/vuorokausi. 
Matkailun ohjelmapalvelui-
hin (retket, opastukset, vuok-
raustoiminta) käytettiin yh-
teensä noin 41 euroa per 
henkilö/vuorokausi. Mui-
hin palveluihin (henkilölii-
kennepalvelut, hyvinvointi- 
ja hoivapalvelut, virkistys- ja 
kulttuuripalvelut sekä muut 
palvelut) käytettiin yhteen-
sä noin 37 euroa per henki-
lö/vuorokausi. Matkailijat 
käyttävät siten alueen palve-
luihin noin 200 euroa/ hen-
kilö vuorokaudessa.

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- ja 
elinkeinopalvelut
Marianne Mäntylehto

Matkailutuloselvityksen 
mukaan matkailijat käyttä-
vät muun muassa hyvin-
vointipalveluja, joita oli Pu-
dasjärven tämän vuoden 
markkinoilla esittelemässä 
Koillismaan Kuntonevas-
ta Katja Huurinainen, Jen-
ni Karppinen ja Aleksi Kor-
telainen.

Taidokkaita temppuja 

Peltiä ryttääntyi Monstereiden alla.

Moottoripyörällä viiden auton yli.

Torstaina 7.7. 
Kurenalan koulun 

pihalla esiintyi 
Traber Monster truck 
show, jossa nähtiin 

autoilla, mönkijöillä 
ja moottoripyörillä 
tehtäviä temppuja. 

Niiden tekijöitä oli kolmesta 
sukupolvesta, joten eritasoi-
sia temppuja riitti puolitois-
ta tuntia. Pärinää ja pörinää 

oli runsaasti kun nämä hur-
japäät ajoivat moottoripyö-
rillä ja mönkijöillä palavista 
seinistä läpi. Moottoripyö-
rällä hypättiin hyppyristä 
jopa viiden auton yli. Autot 
ja mönkijät ajoivat kahdel-
la pyörällä ja pääsipä niiden 
kyytiin muutama onnekas 
yleisönkin joukosta. 

Loppupuolella näytettiin 
miten suomalaisella Valmet 
traktorilla ajetaan kahdel-
la pyörällä, jota ei suositel-
tu kokeiltavaksi omassa pi-
hapiirissä omalla kalustolla, 
kuten ei muitakaan temppu-
ja. 

Sokerina pohjalla oli Yli 
170 cm korkeilla renkail-
la varustetut Monster Truck 

autot näyttivät, kuinka au-
tot ruttaantuivat melkein ru-
sinaksi. Kaikkien temppu-
jen keskellä hauska pelle teki 
kepposia ja sai väen nau-
ramaan omilla tempauksil-
laan. 

Huima show tarjosi näh-
tävää ja kuultavaa monisata-
päiselle yleisölle koko rahan 
edestä.

Jenni Peltoniemi

Laadukkaat käsin tehdyt kynttilät
K Y N T T I L Ä T A L O

tehtaanmyymälä         Puistotie 2, Pudasjärvi
avoinna ti, ke ja to  9-16    puh. 040 549 2063 

Myös muina aikoina ma-pe kun olemme kynttilä teossa. 
Astu verkkokauppaan  www.kynttilatalo.fi

KYNTTILÄTUOTTEET
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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 toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

Su 3.7. klo 15, Ke 6.7. klo 18, Su 10.7. klo 15, 
Ke 20.7. klo 18, Pe 22.7. klo 18 ja La 23.7. klo 18
Liput 10/8 €, tiedustelut 0400 198 385, 0400 187 795

Esitykset Koskenhovilla:
Kesäteatteri Ideaparkki-komedia, Koskenhovinkuja 2 Pudasjärvi

Ohjaus: Pentti Pesä

NISKAVUOREN
HETA

NISKAVUOREN
HETA

TAIVALKOSKELLA
Jokijärven katetulla 
Pölkky-teatterilla
Torstai 14.7. klo 19.00
Sunnuntai 17.7. klo 15.00
Keskiviikko 20.7. klo 19.00
Lauantai 23.7. klo 17.00
Sunnuntai 24.7. klo 15.00
Keskiviikko 27.7. klo 19.00
Lauantai 30.7. klo 17.00

LIPUT 
10€/5€ alle 12-vuotiaat.

Tiedustelut ja varaukset
0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.fi
Näytelmän oikeuksia valvoo 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

Sarakylän alueen kyläseura Ry:n 
vuosikokous ma. 18.7. klo 19.00 Sarakylän koululla
Esillä sääntömääräiset ym. muut asiat.
Keskustellaan  talkoolaisten matkasta 
ja vattumarkkinoista.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus 

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Kivikilpailu Pudasjärven kupunginkirjastossa, alkanut to 16.6., loppuu 
31.8.  Tiedä tai arvaa mitä kivi sisältää? Pudasjärven kirjasto järjestää 
kilpailun, jossa sinun pitää tietää tai arvata mitä kirjastossa esillä oleva 
kivi sisältää. Kivi vaihdetaan aina viikon välein. Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvomme kirjapalkintoja, jotka on lahjoittanut kirjakauppias Aune 
Ekdahl.
Kesän Zumba tunnit Kurenalan koululla ke. klo 18.00-19.00 ja 
su.19.00 – 20.00 Ohjaajana Katja Väyrynen Lisätietoja www.bomzika.fi
Jyrkkäkoskella: To 14.7. Matti ja Teppo alk. klo 21. To 21.7. Chan-
nel Four alk. klo 21.
Kesäteatteri Ke 20.7. klo 18, Pe 22.7. klo 18, La 23.7. klo 18.
Sikajuhlat la 16.7. Möykkälässä Puhoksella klo 21 alk. Tanssittaa San-
nakaisa Inget ja Elämänmeno sekä Pepen karaoke.
Kiihdytyspäivä la 23.7. lentokentällä klo 9.
MP-Huippuajot 22.7.-24.7. Iso-Syötteellä. PMC Pudasjärvi toivot-
taa kaikki motoristit tervetulleeksi Iso-Syötteen tunturin huipulle! 
Maisemat, palvelut, järjestelyt, edullisuus ja tunnelma: siinä syyt miksi 
tulla!
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon MM-kisat pe 22.7. klo 19 
Kapustasuolla Ranuantie. Naiset kukkamekossa, miehet rippipuvussa, 
omat vehkeet käy, eli sukset! Meiltä löytyy myös! Sauvarämpimistä, 
hiihtoa, sauna.
Kotiseutujuhla su 24.7. klo 11. Kirkossa ja kotiseutumuseossa.
Kesäpilikin MM-kisat Havulan rannassa Siuruantie. Alkaa ma 25.7. 
klo 10, loppuu su 31.7. klo 19.30. Lomastressiä hoidellaan jälleen Pu-
dasjärven aalloilla, tällä kertaa jo kahdeksatta kertaa! Lisää tapahtumas-
ta  osoitteessa: http://pilikkiviikko.pudasjarvi.fi
Tanssit Siuruan työväentalolla La 30.7, tanssiyhtye Selena. 

Siuruan Työväentalo
Siuruantie 2941 Pudasjärvi

Kesäillan tanssit 

la 16.7. 
klo 21-01 Lippu 10€ Tervetuloa!

Soittaa
Tanssiyhtye Tukkijätkät

”Me tulemme taas”

torstai 14.7 klo 21-02
Kauan odotettu: 
Matti ja Teppo 

Legendaarinen Revontulidisko
Maran Karaoke (K-18)
Liput 15e/ 8e (alle 18-v.)

PUDASJÄRVI 

27.7. 
Matti Esko

4.8. 
Charles 

Blogmann
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

13.8.
Ketola & 

Witikainen

21.7. 
Channel Four

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- tasoitukset, maalaukset ja tapetoinnit
- laatoitukset
- vammais- ja liikuntarajoitteisten 
 tarpeisiin perustuvat rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala &Määttä 
Tuomo Määttä 0400 658 877 

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

www.rakennuspiste.com

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA 

Hyönteisen puremien hoito
Tärkein hoito hyöntei-
sen puremaan on haavan 
puhdistus.

Jos hyönteisen jäänteitä 
on jäänyt haavaan, poista 
ne varovasti kynnellä tai 
pinseteillä. Puhdista sitten 
puremakohta saippuave-
dellä tai alkoholipitoisella 
puhdistuspyyhkeellä.

Turvotusta saa vähen-
nettyä välittömästi pure-
man jälkeen peittämäl-
lä sen kylmällä kääreellä, 
kuten pyyhkeeseen kääri-
tyillä jääpaloilla (älä kui-
tenkaan pidä jäätä suo-
raan iholla).

Pureman turvotus voi 
kestää jopa yli viikon las-
keutua ja kutina voi jat-
kua useita päiviä.

Kutinaa ja turvotusta 
voi helpottaa antihistamii-
nia sisältävällä puremiin 
ja pistoksiin tarkoitetuilla 
voiteilla Suun kautta otet-
tavat antihistamiinitable-
tit ("heinänuhalääkkeet") 
voivat myös auttaa erityi-
sesti useisiin puremiin.

Yritä välttää puremien 
raapimista, sillä se vain li-
sää kutinaa ja voi johtaa 
haavan bakteeritartun-
taan.

Ota yhteys lääkäriin jos:
- Jos turvotus tai kipu on niin kovaa, että se es-

tää liikkumisen tai nukkumisen
- Turvotus jatkaa pahenemista yli päivän pure-

man jälkeen
- Purema näyttää bakteeritartunnan saaneelta

Lähde: http://www.
rentokil.fi/tuholaisop-
paat-koti/yleisia-tuho-
laisongelmia/purevat-
hyonteiset/index.html

Sikajuhlat  Möykkälässä
la 16.7. klo 20.30-02.00

Musiikista vastaa

Eeva Mäkeläinen orkestereinee
n

Pihalla Pepen karaoke!
LIPUT 12€ TERVETULOA! Puhoskylän kyläseura

www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä

Kemijärventie 73

93600 KUUSAMO

FINLAND

Puh. 020 764 0253

Fax  020 764 0250

Sähköposti: office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

pudasjärven jhL ry os. 330 

Ruskaretki Leville 9. – 11.9.2011. Majoitus S-hotellissa 2hh. 
Hinta 130 € yhdistyksen jäsenille ja 150 € seuralaiselle. 
Osallistumismaksu sisältää kyydin, majoituksen ja ateriat. 
Retki toteutuu, jos osallistujia on vähintään 20. 
Ilmoittautumiset viimeistään 15.7.2011 
tarjalle p. 040 545 9314. 
Maksu JHL:n tilille 536004-513758, mikäli retki toteutuu.

Helkama naistenpyörä nro 313 Irja Korhonen
Viikonloppu Syötteellä nro 963 Rauni Jaakola

Seinävaate nro 6 Tuula Puurunen

Superin Pudasjärven ao. 211 
järjestämissä arpajaisissa 
voittivat

Täydellinen voittoluettelo on ollut 
K-Supermarketin ilmoitustaululla.
Ammattiosasto kiittää yrityksiä ja 

yksityisiä henkilöitä voittolahjoituksista.

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja 
pituus (todistajien 2 kpl nimet mukaan), 
pyyntipaikka, pyyntitapa ja mielellään 
kuva mukaan (ei pakollinen).
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Sarjat:
1. Miehet
2. Naiset
3. Nuoret alle 16 v
4. Palkinto arvotaan kaikkien kesken. 
 Mukaan kelpuutetaan kaikki kalalajit

Tiedot kaloista osoitteeseen: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi Timonen-Nissi
Rissasentie 26, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostilla: kalakilpailu@gmail.com
Lisätietoja numerosta 0400-122696 Jussi Timonen-Nissi

Pudasjärven kylän osakaskunta järjestää

kalastuskilpailun
Kilpailuaika: 1.6.-31.8.2011

Kalastusalue: Pudasjärven kylän osakaskunnan vesialueet
Pyyntilajina ainoastaan HAUKI. 
HUOM! kohta 4 ja pyyntitapa on vapaa

Jokaisessa sarjassa 
palkintona 50 euron

lahjakortti Pudasjärven 
Kesporttiin

Kesäretki
Suomussalmelle
Lauantaina 23.07.2011
Matkalla kohteina mm. Raatteentie, 
laivaristeily Turjanlinnaan, Teatteri Retikan 
esitys ym. ym. 
Retken hinta 35€ sis. ruoan, kahvit, kyydit, laiva ja 
teatteriliput.
LISÄTIETOJA JA SITOVAT ILMOITTAUTUMISET
15.7. mennessä Ritvalle puh. 0400-386 286
Järj. Pudasjärven Diabetesyhdistys ja omaishoitajat

Terveyskeskuksen kantiini
suljettu 18.7.  -  31.7.

Olen lomalla
.Heli Pekkala

Ukkonen on katkonut sähköjä Fortumin verkkoalueella Koil-
lismaalla sunnuntaina 10.7 iltapäivällä. Ensimmäiset viat al-
koivat klo 13.00 ja sähköt saatiin palautettua lähes kaikille 
asiakkaille klo 22.00 mennessä.

Fortum Distribution
Viestintä

Vanhoille rautaesineille nimi ja käyttötarkoitus:

Pudasjärvi-lehden lukija Matti Vuolteenahon pajasta oli löytynyt isältä 
perityistä tavaroista kolme rautaista esinettä, joiden nimiä ja 

käyttötarkoitusta hän ei tiennyt tai muistanut. 
Erityisesti hän toivoi nimeä ja käyttötarkoituksen selostusta 

alimman kuvan esineelle. 
Alin kuva on yhdistelmäkuva, "työ asennossa" tietenkin ilman puu-osia. 

Vastauksia toivotaan sähköpostiin: lehti@pudasjarvi-lehti.fi. 

Heimo Turunen

Erityisesti hän toivoi nimeä 
ja käyttötarkoituksen selos-
tusta alimman kuvan esi-
neelle. 

Ukkonen katkoi sähköjä Koillismaalla

PUDASJÄRVI

Iijoen rantayleiskaavoituksen käynnistyttyä on 
noussut esiin kysymyksiä tulvan vaikutuksesta ran-
tarakentamiseen. Kollajan ja Kipinän seudun maan-
omistajien toivomuksesta järjestetään asiaan liit-
tyvä keskustelu- ja tiedotustilaisuus perjantaina 
15.7.2011 klo 16:00 Kipinän koululla, 
osoite Syväojantie 280 B. 

Pudasjärvellä 11.7.2011 Kaupunginhallitus

Kaavoitukseen liittyvä materiaali on koko hank-
keen ajan esillä Pudasjärven kaupungintalolla 

kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi.

Iijoen rantayleiskaavoitus, keskustelu- 
ja tiedotustilaisuus tulvan 
vaikutuksesta rantarakentamiseen

Lue 
Pudasjärvi-

lehti 
netistä

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

VC
A

10.00   Jumalanpalvelus Pudasjärven kirkossa
  (maatalousyrittäjien kirkkopyhä) 
11.30  Siirtyminen Hilturantaan, jonka jälkeen ruokailu 
12.30  Yhteislaulu Kymmenen virran maa 

  Puheenjohtajan tervehdys Mari Kälkäjä 
  MTK puheenjohtaja Juha Marttila 
 Juhlaohjelma, kakkukahvit

Kutsumme
jäsenet perheineen sekä yhteistyökumppanit

MTK Pudasjärven 
60-vuotisjuhlaan 7.8.2011

Juhlien teemana on kotimainen ruoka, 
tarjoiltavan ruoan alkuperä näkyy menussa

 
Mahdolliset muistamiset MTK Pudasjärven 

lasten-ja nuorten stipendirahastoon, 
viite: lapset/nuoret   FI3553600450038289 

Ilmoittautumiset  Timo Vähäkuopus 0400-184 541

Pudasjärvi


