
nro 31 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 03.08.2011

                 

 

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki
Pudasjärven 
Urheilijat ryYhdessä hyvä tulee.

HIPPO-YLEISURHEILU
MESTARUUSKISAT

Maanantaina 15.8. klo 18.00 Suojalinnan kentällä

Kaikille kilpailijoille mitalit ja kisajuomat. 
Parhaat palkitaan. Paikalla myös arvontaa 
ja kioski sekä pomppulinna!

Kisat järjestää Pudasjärven Osuuspankki 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Ilmoittautumiset 11.8. mennessä numeroon 
0400-346097/Heino Ruuskanen. Sähköpostilla: 
pudasjarven@op.fi. Ei jälki-ilmoittautumisia.

Sarjat tytöt ja pojat:
2006 ja myöh. synt. 40m, pituus
2005-2004 synt. 40m, pituus
2003-2002 synt.  60m, 1000m, keihäs
2001-2000 synt. 60m, 1000m, keihäs
1999-1998 synt. 100m, 1000m, keihäs

Mdental Oy
Suurempi ilmoitus löytyy sivulta 3.

Kauppatie 5, 2.krs 
93100 Pudasjärvi

Varaa aika silmälääkäriin!
Seuraavat vastaanottoajat: 

to 4.8., to 11.8., to 18.8.

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 

PUUTARHAN

KASSILLINEN monivuotisia kukkia 10,-

MARJA- JA KORISTEPENSAAT
20,- / 4KPL

JALORUUSUT 15,- / kpl

20,- / 6KPL

Ulkokrysanteeni 6,90,-
Koristekaali  10,- / 3kpl

TYHJENNYS / REMONTTIALE !

KASSILLINEN kesäkukkia 5,-

MANSIKANTAIMET, SYYSLANNOITTEET, 
KEKKILÄN PUUTARHAMULTA 50LAvoinna: 

ma-pe 9-18, la 10-16

( Tarjouksista ei leimoja etukorttiin )

KASSIIN SAA PAKATA ITSE NIIN PALJON KUN MAHTUU!

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 5.8.

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 6.8.

Wintti
23-04

KARAOKE

RYTMISET
Lippu 10€ 
sis. ep.  

1290

pss

HEINZ
KETSUPPI
1,35 kg

DELL MONTE
ANANASPALAT
227 g

HERKKUMAAN 
MAUSTEKURKUT
4,5 kg

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Tarjoukset nähtävissä myös
www.pudasjarvi-lehti.fi

249 kpl

PULLAPIRTTI
WIENER-PITKO
450 g

149

VAASA MONIVILJA- 
JA MAALAIS-
VIIPALEET 
500-535 g

299 3,- 5 prk

KESÄKASSIT MIESTEN
JOUSTO-
FARKUT

3,- 2 pkt

ATRIA HIILLOS-
MAKKARAT 400 g
HOT CHILI
PERINTEINEN 
JUUSTO

ATRIA GOTLER
300 g
siivutettu

199 pkt

plo

3,-

VAASA 
100% RUISHAPAKORPUT
400 g

2 pkt

ASTIA

840
990 -50% 1850995

LASTEN
PYÖRÄILY-
KYPÄRÄ

MIESTEN
FLANELLI-
PAITA

790

Piilolinssit 

Värilliset
piilolinssit
Värilli

iilolinss

Vä illiV
ip
V

pi

Silmälasit

AurinkolasitA

Silmälasit

Piilolinssitil lii

ilmälas

il li

MTK:n johtaja 
Juha Marttila s. 7

Erämaan markkinat
veti väkeä Syötteelle s.10

Zetorimarssi s. 3
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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

JA JUMALA SANOI EI
Pyysin Jumalaa ottamaan pois ylpeyteni, ja Jumala sanoi:
Ei. Minun tehtäväni ei ole ottaa pois, mutta sinun tehtävä-
si on luopua. Pyysin Jumalaa suomaan minulle kärsiväl-
lisyyttä, ja Jumala sanoi: Ei. kärsivällisyys tulee koettele-
muksista, sitä ei suoda, se ansaitaan. 

Pyysin Jumalaa antamaan sinulle onnea, ja Jumala sa-
noi: Ei. Minä annan siunausta, onnesi sinun on itse raken-
nettava. Pyysin jumalaa säästämään minut kivulta, ja Ju-
mala sanoi: Ei. Kärsimykset vieroittavat sinua maailman 
turhuuksista, tuoden sinut lähemmäksi minua. 

Pyysin Jumalaa kasvattamaan henkeäni, ja Jumala sa-
noi: Ei. Sinun on itse huolehdittava kasvamisestasi. Minä 
karsin sinua saadakseni sinut kantamaan hedelmää.  Pyy-
sin Jumalaa auttamaan minua rakastamaan muita niin 
kuin Hän minua ja Jumala sanoi: Lopultakin sinä ymmär-
rät. 

Elämän matkan varrella jokaiselle meille on varmas-
ti tullut vastaan tilanteita, isojakin ja vaikeita. Niissä het-
kissä usein mietimme, miksi näin tapahtuu. On helppo et-
siä syytä ympäriltämme; muista ihmisistä, muista sioista. 
Yhtä helppoa on syyttää myös kaikesta Jumalaa, miksi sinä 
sallit tämän tapahtuvan? Olemmeko koskaan pysähtyneet 
miettimään, että Jumalalla on meille jokaiselle tehtävä? Ja 
jokaiselle asialle on tarkoituksensa. Sen sijaan, että syytte-
lemme, voisimmeko luottaa enemmän Jumalaan? Voisim-
meko luottaa uskoomme ja siihen, että Taivaallinen Isäm-
me kyllä huolehtii meistä jokaisesta?

Raamatussa (5. Moos. 31:8) Mooses sanoo Joosualle, 
joka on lähdössä saattamaan kansaa joen yli: Herra itse 
kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä 
sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää. 

Leena Loukko

Lumpeenkukkaa kuvataan 
Jyrkkäkoskella

Lumpeenkukka -lyhytelokuvan näyttelijät Janne Anttila (vas.) ja Marika Pekkarinen 
käyvät ohjaaja Jari Mannisen kanssa elokuvan käsikirjoitusta läpi. 

Jyrkkäkosken leirintä-
alueella kuvataan täl-
lä viikolla lyhyteloku-
vaa Lumpeenkukka, joka 
on Kemi-Tornion am-
mattikorkeakoulun opis-
kelijoiden kesäopintoina 
suoritettava projekti. Lum-
peenkukka on ohjaaja Jari 
Mannisen ja apulaisohjaa-
ja Juhani Kentän kirjoitta-
ma kertomus pojasta, joka 
löytää itsenäisen tapansa 
toimia ja tuntea muiden 
tekemisten ristipaineessa. 
Samalla se kommentoi ny-
kyajan löyhämoraalisia su-
kupuolisuhteita.

Lyhytelokuvan tuotta-
ja Matti Malinen, joukkion 
pudasjärvinen vahvistus 
myöntää, että omassa kau-
pungissa kuvattaessa koti-
paikkaedusta on hyötyä:

- Sain alkukesästä alus-
tavan version käsikirjoi-
tuksesta, ja tapahtumapai-

kaksi piti löytää leirintäalue. 
Minulle tuli mieleen ehdot-
taa työryhmälle Jyrkkäkos-
kea, josta löytyi juuri sopivat 
kuvauspaikat. Jo entuudes-
taan osittain tutut yhteistyö-
kumppanit ovat suhtautu-
neet positiivisesti, mikä on 
tehnyt tuottajan työn hie-
man helpommaksi, kertoo 
Malinen.

Vaikka kuvauspaikat 
ovatkin moitteettomat ja ma-
joitus porukalle järjestyi on-
gelmattomasti, oman haas-
teensa projektiin tuo etäisyys 
tukikohdasta. Jari Manni-
nen kertoo, että jos kuvaus-
ryhmältä esimerkiksi unoh-
tuu ottaa jotain mukaan, niin 
sitä ei kovin kevein perus-
tein lähdetä hakemaan Tor-
niosta.

Elokuvan päähenkilö on 
noin 18-vuotias Santeri, joka 
on tullut kesätöihin perheen-
sä leirintäalueelle. Samassa 

paikassa työskentelee myös 
Santerin isoveli Kauko, joka 
pettää vaimoaan aina tilai-
suuden tullen. Vaimokin on 
saanut jo vihiä asiasta. Kau-
ko sekaantuu alati myös 
pikkuveljensä naisasioihin, 
minkä vuoksi Santerin mit-
ta täyttyy ja hän löytää pian 
itsensä tilanteesta, johon ei 
olisi koskaan uskonut jou-
tuvansa.

- Suunnittelimme juo-
nikuvion ja käänteet Jarin 
kanssa yhdessä, ja teimme 
molemmat käsikirjoituksis-
ta omat versiomme, joiden 
parhaat palat yhdistettiin 
toisiinsa niin, että molem-
pien kädenjälki näkyy lop-
putuloksessa, kertoo Juha-
ni Kenttä.

Jenny Kärki

Valmistumisjuhlat, Rippijuhlat, 
Kellot, korut, kihlat, Kalevala-korut

Suomen Kelloseppäliitto ry:n 
jäsenliike

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

KOULULAISILLE

Messu kirkossa su 7.8. klo 
10, Kimmo Helomaa, Keijo 
Piirainen. Maatalousyrittäjien 
kirkkopyhä. Kirkkotaksi läh-
tee seurakuntakodin pihasta 
klo 9.30, kyydin omavastuu 3 
€ edestakainen matka.

Konsertti kirkossa ke 10.8. 
klo 19, Matti Rantanen, har-
monikka. Hartaus Kimmo 
Helomaa. Ohjelma 10 €.

Kesäkahvila kaikenikäisil-
le kirpputorin tiloissa (Pap-
pilantie 7) keskiviikkoisin klo 
12-14. Poiketkaapa rupatte-
lemaan kahvikupposen ää-
relle.

Vox Margarita ke 10.8. klo 
17 seurakuntakodissa.

Nuotioillat Paukkerinhar-
julla Hautapahtaalla to 4.8. 
klo 19, Marikaisjärven toimi-
talon rannassa ma 8.8. klo 18,  
Kuren vanhalla koululla ti 9.8. 
klo 19, Sarakylän uimarannal-
la ke 10.8. klo 18, Livon kou-
lulla to 11.8. klo 18.

Rauhanyhdistys: Kesäseu-
rat Hirvaskosken ry:llä su 7.8. 
klo 13 ja 18 (Timo Jurvelin, 
Matti Pennanen). Nuotioilta 
ja seurat Livon Piilolassa la 
6.8. klo 18 (Arvo Niskasaa-

ri). Seurat Kurenalan ry:llä su 
7.8. klo 17 (Jussi Vaara, Kaler-
vo Vuokila)

Kastettu: Nelli Katariina 
Loukusa, Sylvi Sisko Lyydia 
Oinas-Panuma

Avioliittoon vihitty: Lau-
ri Aukusti Oinas-Panuma ja 
Niina Sisko Maria Herukka  
ja Grigori Sergeevich Semin 
ja Tiina Marjut Märsynaho

Haudattu: Kauko Antero 
Vikström 74 v, Alpo Johan-
nes Hiuspää 85 v, Yrjö Kou-
va 91v, Toini Kristiina Kälkäjä 
90 v,  Timo Tapio Haapakos-
ki 55 v

Anne Tauriainen, Eija Norgqvist ja Tuula Tirilä tulivat tu-
tustumaan uuteen pizzeriaan.
Paikka on heidän mielestään siisti. Ruoka on hyvää ja 
monipuolista. Hinnat tuntuivat kohtuulliselle. Hyvänä 
etuna he näkevät vielä pitkät aukioloajat. He myös toi-
vottivat uudelle yrittäjälle onnea ja menestystä! Kiva kun 
tuli tällainen ruokapaikka, he totesivat. 

Kuohar Nichrvan Ali haluaa palvella 
asiakkaat mahdollisimman hyvin. 

Uusi pizzeria Pudasjärven keskustaan
Pudasjärvelle on avattu kes-
kustassa Oikotie 2 (valoku-
vaamon vieressä) reilu viik-
ko sitten Duhok pizzeria, 
jossa saa pizzojen lisäksi gril-
liruokaa, liharuoka-annoksia 
sekä kebabia ja pastaa. Yrit-
täjänä toimii kolmisen vuot-
ta Suomessa asunut irakilais-
syntyinen Kuohar Nichrvan 
Ali, joka kertoi haluavansa 
tehdä työtä, hyvää ruokaa 

ja palvella asiakkaat mah-
dollisimman hyvin. Hänel-
lä on irakilaissyntyinen mies 
työntekijänä sekä kiireapu-

laisena vastaanottokeskuk-
sessa asuva Irakista kotoisin 
oleva mies. (s-lt)
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Annin Patinapuoti

- Kierrätys- ja uusiotuotemyymälä
- Ompelimo
TUOTTEITA: 
- Nuorten laaja vaate- ja asustevalikoima
- Naisten vaatteet ja asusteet
- Miesten vaatteet
- Sisustustuotteet
- Merkkikenkiä ja laukkuja

TERVETULOA
KIERRÄTYSSIRKUS  
PATINAPUOTIIN!

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046-582 4610
(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA)

avoinna ma-pe klo 10.00-17.00

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2.krs 93100 Pudasjärvi

To 4.8 ja to 25.8. Liisa Karinen 
Gynekologi, UÄ-tutkimukset

Ti 9.8. Jaakko Huusko 
Yleislääketieteen erikoislääkäri

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30
Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Zetorimarssi vieraili Pudasjärvellä

Originelli vuoden 1952 me-
nopeli ja Mika Mathlin.

Pudasjärven torille Zetoreita saapui lauantai-iltana ihailemaan parisataa henkilöä.

Saku Keräsen traktori oli aikoinaan pudasjärveläisen Ve-
li-Matti Hanhisuoannon omistuksessa ja saatiin Raaheen 
Sakun isäpuolen Risto Mattilan ajamana ja loppumatkas-
ta äidin Kati Keräsen vetämänä. Nyt traktori pääsi vierai-
lemaan Kurenalla.

Teuvo Joensuu on ylpeä kahdelle pojalleen mikroauton 
sijasta ostamaan traktoriin.

Raahen seudun Zetoristien 
Suomen pisin, viisi päiväi-
nen, 805 kilometrin Zeto-
rimarssi saapui lauantaina 
30.7 Pudasjärvelle; ensin Pi-
likin MM – kisoihin, sit-
ten torille sekä sunnuntaina 
ABC:lle ja Ouluun mennessä 
Hirvinevan P-paikalle. 

Mukana marssissa oli 15 
vuosien 1952 – 57 Zetoria, 
jotka olivat kaikki selvin-
neet pitkästä, Haaparantaan, 
Rovaniemelle ja Kemijär-
vellekin suuntautuneesta 
matkasta ilman ongelmia. 
Ainoat ongelmat olivat huol-
lon matkailuvaunussa, jos-
ta oli mennyt pyörän laakeri. 
Kerrottakoon, että marssijoi-
den etupuolella oleva huol-
toauto oli myös ainoa kulku-
neuvo, joka sattui sateeseen. 
Traktoreiden päälle ei olut 
satanut kertaakaan koko pit-
kän Rukatunturin huipulla-
kin käyneen reissun aikana.

Zetoreiden joukossa oli 
yksi myös pudasjärveläisit-

täin mielenkiintoinen trak-
tori. Nykyään Saku Keräsen 
omistama Zetori oli aikoi-
naan Kurenalla Veli-Mat-
ti Hanhisuannon omistuk-
sessa vuoteen 2006 saakka. 
Tuolloin Sakun isäpuoli Ris-
to Mattila ajoi traktorin Raa-
heen, mutta loppumatkas-
ta se joutui Sakun äidin Kati 
Keräsen vetämäksi. Kysees-
sä oli kylläkin vain harmiton 
suihkuputken vuoto, joka 
esti ajamisen.

Yksi mielenkiintoinen 
Zetori marssijoiden joukos-
sa oli myös Teuvo Joensuun 

menopeli, joka vuosi sitten 
Tuurin kyläkaupalla valit-
tiin yleisön toimesta ”Maa-
ilman kauneimmaksi vihre-
äksi Zetoriksi”. Traktori on 
totta tosiaan komea ja vii-
meistelty verrattuna vaikka-
pa Mika Mathlinin vuoden 
-52 zetoriin. Tämä traktori 
on täysin alkuperäinen ja se 
erottui rivistöstä punaruske-
asta väristään.

-Matkan tarkoituksena on 
ollut tuoda esiin 1950 -luvun 
nostalgiaa ja entisöinnin tär-
keyttä sekä tehdä kunniaa 
traktorille, joka hevosen jäl-
keen mahdollisti maatalou-
den koneellistumisen, ker-
toi marssin puuhamies Matti 
Laurila. 

Raahen seudun Zetoris-

tien ja Pudasjärven kulttuu-
ritoimen järjestämässä to-
ritilaisuudessa musiikkia 
esitti Pudasjärven hanuripii-
ri ja jonka säestyksellä Aila 
Siuruainen-Kalliola lauloi. 

Asko Kurki

KALA-AUTO
Pudasjärven torilla  

to 4.8 klo 10-17.
Tunturivesien aitoa rautua sekä isoa siikaa. 

Lisäksi savukalat, merikaloja ja perattua 
Posion Suolijärven muikkua ym.

Nyt myös poro- ja hirvenlihatuotteita.
Puh. 0400 169 259
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Tarjoukset nähtävissä myös
www.pudasjarvi-lehti.fi

MEHUMARJA
TERÄSMEHUSTIN 8 L

4950

MARJANPOIMURIT LEVEÄ 
MARJURI

PUINEN

1990

390
690
1090

990

VARSI

1990
PUHDISTUS-
RITILÄ 490
SÄILÖNTÄSANKOT

2503 L

5 L 390

PAKASTUSPUSSIT
2-3 kg 500 kpl

5-6 kg 200 kpl
550 RULLA

590 RULLA

SAANA 
PAKASTUSRASIAT

0,5 L
5 kpl180 pkt

UMPIO TÖLKIT
0,5 L

280

195
0,8 L 250
1,0 L

RUOHOMATTO

1490metri

VAKUMIPAKKAAJA-
KONEET

alk. 

alk.

VAKUMIPUTKI-
PAKKAUS

AURINKOKENNO-
VALAISIN musta

395
AURINKOKENNO-
VALAISIN rosteri

495

PUUTARHA-
VALAISIN 
AURINKO-
KENNOLLA
kork. 68 cm

590

PUUTARHA-
VALAISIN 
4 valaisinta
+ erillinen
aurinkopaneli

1690

LED-AURINKO-
KENNO 
VARASTOVALO

2950
SÄILYKEPURKKI
+ KANSI

065

5950

1090
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JATKA KATTOSI KÄYTTÖIKÄÄ!

Huollamme vartti-, pelti- ja tiili-
katot vaivattomalla sekä kestä-
vällä pinnoitusmenetelmällä 
–satojen kattojen kokemuksella.

Huollamme vartti-, pelti- ja tiilikatot vaivattomalla 
sekä kestävällä pinnoitusmenetelmällä –takuutyönä,
satojen kattotöiden kokemuksella. Soita ja kysy lisää!

Teemme alueellasi kattohuoltotöitä. 
Varaudu syksyn sateisiin ja tilaa nyt
ilmainen katon kunnon arviointi!

Hyvin tehty työ on kannattavuutemme 
perusta ja tyytyväinen asiakas paras 
markkinointikanavamme.  Kun valitset
meidät, saat takuun mutkattomasta 
palvelusta ja siististi hoidetusta työstä.

Tyytyväiset 

asiakkaat 

tulevat meiltä
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Pinnoituksella
lisää käyttöikää katollesi

Panacon Kattopalvelut Oy
VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI

WWW.PANACON.FI

Huollamme vartti-, pelti- ja tiili-
katot vaivattomalla sekä kestä-
vällä pinnoitusmenetelmällä 
–satojen kattojen kokemuksella.

Hyvin tehty työ on kannattavuutemme 
perusta ja tyytyväinen asiakas paras 
markkinointikanavamme.  Kun valitset
meidät, saat takuun mutkattomasta 
palvelusta ja siististi hoidetusta työstä.

Muista

S O I T A  J A  T I L A A  I L M A I N E N  K U N T O A R V I O  K A T O L L E S I !  

SOITA JA TILAA ILMAINEN KUNTOARVIO KATOLLESI! 

PANACON ILMOMALLIT SUOMELAN 1/4 (90X125) KOKOON FIKSATTUNA  + yksi s-lehti malli.
Kuvat ovat mallikuvia, jotka vaihdetaan oikeisiin hyväksynnän jälkeen. Joten älkää kiinnittäkö huomiota epätarkkuuksiin tms. häröihin.
Logosta ja muusta ilmeestä pyrin saamaan vähän skarpimpaa ja dynaamisempaa. Näin pieni ilmoitustila on aika huono ilmaisemaan linjaa,
kun painoarvo on enemmän huomion puolella.

Hyödynnä kotitalousvähennys ja
varaa kattoremonttisi jo tänään!

Panacon Kattopalvelut Oy VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI  |  W W W. PA N AC O N . F I

Huollamme vartti-, pelti- ja tiilikatot vaivattomalla
sekä kestävällä pinnoitusmenetelmällä –takuutyönä,
satojen kattotöiden kokemuksella. Soita ja kysy lisää!

Teemme alueellasi kattohuoltotöitä. 
Varaudu syksyn sateisiin ja tilaa nyt
ilmainen katon kunnon arviointi!

JATKA KATTOSI 
KÄYTTÖI KÄÄ!

PUH. 0440 227 733 

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 

Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

KIVUT KURIIN
Vastaanotto su 7.8. klo 9-17
Hotelli-Ravintola Kurenkoski
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548

Tuhannet potilaani ovat saaneet avun nis-
ka, rintaranka, iskias, migreeni, päänsärky 
ja monissa oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen 
tutkimus - korjaus/tuet

E. Pajunen
Dr. Of Naprapathy

Hillat saa Ranuan hillamarkkinoilta
Ranuan 38. hillamarkkinat 
pidetään 6.-7. elokuuta. Ta-
pahtuman järjestäjän Ranu-
an Lions Clubin silloisen jä-
senen Ari Sivulan idea on 
kestänyt vuosikymmenet ja 
on osaltaan nostanut hillan 
arvostusta koko valtakun-
nassa. 

Tämän vuoden hilla-
markkinapäällikkö Keijo 
Pernu on varautunut siihen, 
että markkinoilla on tarjol-
la markkinoiden järjestäjien 
myyntipisteessä hilloja. Joka 
vuosi tulee ostajia kautta 
maan ostamaan hillaa mark-
kinoilta.

Markkinoiden oheisoh-
jelmana on muiden muassa 
nuorisolle tarkoitettu Hilla-
balooza –tapahtuma perjan-

Ranuan tämän vuoden 
markkinapäällikkö Keijo 
Pernu on varautunut sii-
hen, että viikon päästä pi-
dettävillä hillamarkkinoilla 
on tarjolla hillaa hillanos-
tajille. 

taina 5.8., joka painottuu 
rockmusiikkiin ja  Beach 
Volley –turnaukseen. Mu-
siikkipuolesta vastaavat ra-
nualainen, valtakunnallis-
takin huomiota saavuttanut 
Toni Laakkonen & Experi-
ence ja rovaniemeläinen Via 
Major, joka on coverbändi. 
Tapahtuman moottoreina 
toimivat Heikki Kuusela ja 
Mikko Pulju yhdessä tapah-
tuman toimikunnan kanssa.

Markkinavieraita viih-
dyttävät torialueella lukui-
sat viihdetaiteilijat, kuten 
Halavatun papat, Tapio Jo-
kela, Infected Disasters-yh-
tye ja Virpi ja Niina & Lap-
landers. Lauantai-illan 
Hillarieha-tansseissa esiin-
tyy Kari Vepsä yhtyeineen. 

Hillariehassa julkistetaan 
myös tämän vuoden hillatyt-
tö, marjatohtori julkistetaan 
sunnuntaina. Karhuhölkkä 
–juoksukilpailu on lauantai-
na ja hillamaasto -juoksukil-
pailu sekä moottorisahaus-
kilpailu sunnuntaina. 

Ennen markkinoita jär-
jestetään 4.-5.8. Ranuan kan-
sanopistolla Hillakuume 
seminaari, jossa hillan mer-
kitystä käsitellään monipuo-
lisesti asiantuntijavoimin. 
Seminaarin puheenjohtaja-
na toimii ranualaislähtöinen 
näyttelijä Pertti Koivula. Se-
minaariin ilmoittautumiset 
Tiina Torviselle tiina@hunt-
tiina.fi tai 0400 462 021. 

Reijo Kumpuniemi

Karhupaja -maalauksen 
äärellä taiteilija Jukka Ni-
vakoski sekä näyttelyn jär-
jestämisessä avustaneet 
kulttuuriohjaaja Birgit To-
lonen ja yksilövalmentaja 
Sointu Veivo. 

Karhupaja-, Pieni poloinen- ja muita
Jukka Nivakosken maalauksia Pudikissa
Lybeckerin käsi- ja taidete-
ollisuusopistossa Raahes-
sa oppinsa saanut ja Kar-
hupajalla maalaustaidetta 
kevään ajan tuottanut pu-
dasjärveläinen Jukka Niva-
koski innostui Karhupajan 
valmentajien Sointu Veivon 
ja Minna Anttilan ja kulttuu-
riohjaaja Birgit Tolosen kan-
nustamana toteuttamaan 
ensimmäisen oman näytte-
lynsä Pudikissa. Aiemmin 
hän on osallistunut Oulussa 
muiden taiteilijoiden kanssa 
yhteisnäyttelyihin teoksil-
laan. Jukan opinnot jatkuvat 
Tampereella, jonne hän kih-

lattunsa kanssa syksyn aika-
na muuttaa.

Jukka Nivakoski on har-
rastanut piirtämistä ja maa-
laamista lapsesta asti. Vuo-
den 2000 tienoolla hän 
kiinnostui grafiittien maa-
laamisesta ja nyt uutena 
aluevaltauksena nuorella 
taiteilijalla on vuoden ajan 
kestänyt sarjakuvien piir-
täminen ja tekstitys.  Maa-
lauksissaan hän käyttää ak-
varellien maalaustekniikkaa, 
puuväri- ja tussityösken-
telyä. Maalaamisen lisäk-
si hän tekee puuveistotöitä 
ja suunnittelee ja valmistaa 

metallista koruja. Karhupa-
jalla Vuokko Nymanin oh-
jauksessa hän laajensi koru-
työskentelyä opettelemalla 
valmistamaan koruja lasi-
keramiikka menetelmällä.

Jukan kihlattu graafinen 
suunnittelija Terhi Ahola 
suunnittelee ja valmistaa tä-
män näyttelyn töistä mainos-
ten ja käyntikorttien graafi-
sen osuuden.

Jukka Nivakosken näyt-
telyyn Pudikkiin ovat kaikki 
lämpimästi tervetulleita ava-
jaisista 1.8.2011 lähtien, jol-
loin taiteilija itse oli paikalla 
kertomassa töistään.

Sointu Veivo, 
kuva Mika Suonperä

Paraatiajo lähdössä 60 pyörän voimin Kurenalle. 

MP-Huippuajoissa 400 motoristia
Mp-Huippuajot järjestettiin 
Iso-Syötteellä 22.-24.7. jo kol-
matta kertaa ja kävijämäärä 
oli noin neljäsataa. Motoris-
teja saapui paikalle ympäri 
Suomen ja ensimmäiset oli-
vat paikalla jo torstai-iltana.

Sää hemmotteli kuten 
edellisissäkin Huippuajois-
sa, perjantain pieniä sade-
kuuroja lukuun ottamatta. 
Tapahtuman viralliset ava-
jaiset skoolattiin perjantai-
iltana ja illan musiikkitar-
jonnasta piti huolen Make It 
Shake.

Lauantaina puoliltapäivin 
paraatiajoon lähtöä odotti 
toistakymmentä enduropyö-
rää omalle reitilleen ja kuu-
tisenkymmentä Pudasjärven 
keskustaan lähtijää. Syötteel-
le jääneille oli tarjolla erilais-
ta ohjelmaa ja iltapäivällä ul-
kolavalle nousi Vaudeville, 
joka esiintyi myös illalla Ho-
telli Iso-Syötteellä. Lauantai-

na myös zumbattiin ulkona 
Katja Järvenpään johdolla.

Koko Huippuajojen ajan 
oli Syötteellä Ipin Kanta-
paikka myymässä vaattei-
ta ja kaikkea muuta pientä 
moottoripyöräilyyn liittyvää 
oheistuotetta sekä lauantai-
na Sinisalon koju mp-vaat-
teineen ja Motorman kuu-
den pyörän kera, joita sai 
käydä koeajamassa. Ja tietys-
ti PMC:n oma grilli palveli 
edullisine hintoineen.

Sunnuntain aikana Syöte 
pikkuhiljaa hiljeni pärisijöis-
tä jääden odottamaan seu-
raavia MP-Huippuajoja.

PMC-Pudasjärvi kiittää 
osallistujia ja talkoolaisia!

Satu Piri-Tihinen

Moottoripyöränrenkaan heitto kuului päivien ohjelmaan.
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6-7.8. 2011 Ranuan Urheilukentällä

LC Ranua

HILLAMARKKINAT

www.hillamarkkinat.fi/ohjelma

Tervetuloa Hillamarkkinoille 6-7.8 2011, paikkana Ranuan Urheilukenttä/Ranuan Peura. Ranua tunnetaan hillasta, puhtaiden erämaasoiden 
luonnonoloille herkästä ja arvostetusta marjasta. Jo 38 vuoden ajan Ranualla on pidetty elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Hillamarkkinat.

Ranuan 

PERJANTAI 5.8 2011.
15.00 – 21.30 Hillabalooza-tapahtuma Ikosenpuistossa
-musiikkia, beach -palloturnaus, tarjoilua
LAUANTAI 6.8.
10.00 Lions Club Ranuan presidentti Sauli Saarijärvi 
avaa markkinat
10.10 Puutavaran lastauskilpailun karsinta, Jäähallin 
pääty
11.00 Tapsan viihdetuokio, Tapio Jokela
12.00 Hillabaloozan palkintojen jako
13.00 Halavatun Papat esiintyy
14.00 Puutavaran lastauskilpailun finaali, Jäähallin pääty

Hillamarkkinoiden ohjelma 2011

Tervetuloa! 

15.00 Virpi ja Niina & Laplanders
17.00 Tori suljetaan
21.00 Hillarieha – tanssit, Kari Vepsä Peuransarvessa
22.30 Vuoden 2011 Hillatytön kruunaus hillariehassa, 
Peuransarvessa
23.00 Vuoden 2011 Hillatytön esittely Hotelli Ilveslin-
nassa
Oheisohjelmaa:
12.00 Karhuhölkkä -juoksukilpailu, lähtö eläinpuiston 
parkkipaikalta, järj. Ranuan Ratakarhut
14.00 Karhuhölkän palkintojen jako Kirkonkylän koulu
SUNNUNTAI 7.8.
10.00 Tori avataan
10.00 Infected Disasters-yhtye
11.00 Infected Disasters-yhtye
12.00 Vuoden 2011 Hillatytön esittely yleisölle
-Hillatytölle, Sauli Kortesalmi laulu

12.30 Vuoden 2011 Marjatohtorin julkistaminen
13.00 Halavatun Papat esiintyy
14.00 Sauli Kortesalmi – uuden levyn julkistaminen
15.00 Moottorisahauskilpailu markkinatorilla
15.45 Saappanheiton palkintojen jako
16.00 Tori suljetaan
Oheisohjelmaa:
10.00 Saappaanheittokilpailu, sarjat: 
yleinen, naiset, nuoret, lapset, Urheilukenttä 
12.00 Hillamaastot- juoksukilpailu,  järj. Ranuan Peura. 
14.00 Hillamaastot -juoksukilpailun palkintojenjako Peuransarvessa
Lions Clubin hillanmyyntipiste keskellä torialuetta – Lions Ladyjen 
baarista ruokaa, kahvia ja muuta suuhun pantavaa
Ranualaisia käsitöitä Peuransarven seinustalla olevista myyntikojuista

Ohjelman muutokset ovat mahdollisia!
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MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila:

Ruoan tuottajia tarvitaan
MTK Pudasjärvi juhlii 
60-vuotista taivaltaan sun-
nuntaina 7.8. Juhlapuhujaksi 
saapuu MTK:n puheenjohta-
ja Juha Marttila Simosta. Hä-
net valittiin puheenjohtajak-
si vuonna 2009. Sitä ennen 
hän oli toiminut MTK:n toi-
sena puheenjohtajana vuo-
desta 2005. Oman 80 lyp-
sylehmän maitotilan ohella 
hän on ollut ennen puheen-
johtajatehtäviään tutkijana 
Maatalouden taloudellises-
sa tutkimuslaitok-sessa, joka 
sijaitsee Jokioisissa Lounais-
Hämeessä. 

Ruoka puhuttaa meillä 
ja maailmalla. Uuden halli-
tuksen ohjelmassa tavoitel-
laan markkinalähtöisyyttä 
ja kilpailukykyä. Luomu- ja 
lähiruoka halutaan nostaa 
kukoistukseen. Brysselissä 
sorvataan EU:n maatalous-
politiikan uudistusta, joka 
luo perustan myös suoma-
laiselle ruoantuotannolle.

Jos ruoan kuluttajahin-
nat nousevat 10 prosenttia 
ja samaan aikaan suomalai-
sen maatalousyrittäjän tu-
lot laskevat 20 prosenttia, 
eivät asiat ole kunnossa. Sa-
malla merkittävät kotimai-
set elintarviketeollisuuden 
yritykset antavat tulosva-
roituksiaan. Kauppa kuiten-

kin raportoi samaan aikaan 
huipputuloksistaan.

Kaikki tiedämme, että 
markkinavoima ei ole ja-
kautunut tasan ruokamark-
kinoilla. Hallitus on luvan-
nut selvittää asiaa ja puuttua 
epäkohtiin. Tavoite ei ole 
uusi, mutta mitään ei ole ta-
pahtunut. Tilanne menee 
vaan huonompaan suun-
taan.

Tuottavuuden  
parannus muiden 
suihin
Vuoden takainen tutkimus 
osoitti, että maataloutemme 
on parantanut tuottavuut-
taan reiluin askelin koko EU-
ajan. Tehokkuutta on haettu 
investoinneilla, riskinotol-
la ja kovalla työllä. Olemme 
siis vastanneet yhteiskun-
nan vaateisiin. Palkkana on 
ollut, että koko tehokkuus-
hyöty rahassa mitattuna on 
siirtynyt muiden taskuihin. 
Maataloustuotteiden reaali-
hintoja on alennettu samassa 
suhteessa kuin, mitä olemme 
toimintaamme tehostaneet.

Ruokaketju toimii markki-
navetoisesti, ja valtion keinot 
ovat rajalliset. Kilpailulain-
säädäntöä voidaan kuiten-
kin muuttaa siten, että se tar-

joaa suojaa ja reilun kaupan 
mahdollisuuden elintarvike-
valmistajille. Nykyisinhän 
tavoite on ainoastaan kulut-
tajan etu, eli periaatteessa 
hyvin menee juridisesti, kun 
maatalousyrittäjää ja elintar-
viketeollisuutta oikein kuri-
tetaan. Kuluttajan tappioksi 
asia kääntyy viimeistään sii-
nä vaiheessa, kun kotimaista 
ruokaa ei enää kaupan hyl-
lylle tule.

Suomalainen kulutta-
ja suosii kotimaista ruokaa. 
Ongelma syntyy siitä, että 
harva löytää pakkauksista 
merkinnän raaka-aineiden 
alkuperästä. Joutsenmerkki 
on tae kotimaisuudesta. Jos 
tuo merkki puuttuu, on syy-
tä huolestua. Etsikääpä vaik-
kapa erinäisistä joutsenliput-
tomista lihajalosteista tietoa 
lihan alkuperämaasta. Jäisi-
kö tuote ostamatta, jos tie-
täisitte, että liha tulee Thai-
maasta tai Brasiliasta?

Pakkausmerkinnät on 
saatava kuntoon ja koko sel-
laiseksi, että lukea näkee il-
man suurennuslasia. Tässä-
kin hallituksella on näytön 
paikka. Toki kaupan ketjut 
voivat näyttää esimerkkiä ja 
vaatia kaikkia toimittajiaan 
pistämään asiat kuntoon. 
Ruoan alkuperän hämärtä-

misen on loputtava.
EU-tasolla on myös kes-

kusteltu paljon ruoan tuotta-
jan heikentyneestä asemasta. 
Euroopan tuottajat tekevät 
töitä yhdessä, jotta EU sai-
si tässä aikaan hyviä pää-
töksiä. Monessa sotkussa ry-
vettynyt EU voisi aloittaa 
kasvojen pesun paremmalla 
maatalouspolitiikalla.

Nyt valmistellaan eu-
rooppalaista maatalouspo-
litiikkaa vuosille 2014-2020. 
Mitään kaiken mullistavaa 
tuskin on luvassa, mutta hei-
kennyksiäkään ei kestetä. 
Tämän hetken suunnitelmat 
eivät ole kaikin osin hyväk-
syttäviä. 

Ruokaa ei ole ilman 
maataloutta
Maatalousyrittäjien on mah-
doton hyväksyä sitä, että 
tuotannon erilaisia vaatei-
ta ollaan kiristämässä ja sa-
malla tukia leikattaisiin. Jos 
yhteiskunta edellyttää pa-
rempaa ympäristön- ja eläin-
tensuojelua, on se maksetta-
va yhteisvastuullisesti. Näin 
on erityisesti siksi, että tuon-
nilta ei vastaavia vaatimuk-
sia edellytetä.

Maailmalla puhutaan 
ruokakriisistä, kun tarjonta 
ei riitä kattamaan kasvavaa 

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

kulutusta. Aasian maat pis-
tävät valtavia summia maa-
taloutensa edistämiseen. 
Meilläkään ei olisi varaa 
heittää kapuloita tämän tu-
levaisuuden kasvualan rat-
taisiin.

Ruokaa ei ole ilman maa-
taloutta. Maatalouden har-
joittamisen aikajänne on 
pitkä: sukupolvelta toisel-
le. Lyhytjänteinen voitonta-
voittelu, jota ruokamarkkina 
valitettavasti nyt edustaa, ei 
saa vaarantaa kansakunnan 

ja kansalaisten etua.
On suuri ilo päästä ter-

vehtimään juhlivaa MTK 
Pudasjärveä tulevana sun-
nuntaina. Silloinkin puhu-
taan varmaan ruoasta, mut-
ta myös metsistämme sekä 
maaseudun vireästä yrittä-
jyydestä. 

Tapaamisiin. 
Juha Marttila

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.
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KAKSI YHDEN HINNALLA 
ON ENTISTÄ ENEMMÄN 

2 PARIA MONITEHOLASEJA 
PENTAX-LINSSEILLÄ

149€
59€

2 PARIA YKSITEHOLASEJA 
PENTAX-LINSSEILLÄ

Valitse 2 maksa 1 tarjous koskee kehyksiä alkaen 59€ sisältäen PENTAX-vakioyksiteholinssit. Hinta moniteholinssien kanssa alk. 149€ sisältäen 
PENTAX-vakiomoniteholinssit. Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Molemmat parit samalla reseptillä. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
Kehysvalikoima vaihtelee liikkeittäin. Tarjous voimassa 11.9.2011 asti.
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Ann Winterin issikoita,  taustalla 
Borgagot, Annin maatila.

Lauantaiaamuna 18.6. var-
hain aamulla lähdin Pu-
dasjärveltä ensin Oulunsa-
lon lentokentälle, josta lento 
Vantaalle ja siellä sitten mat-
kaan liittyivät Niina Moila-
nen ja hänen ystävänsä Tytti 
Vilenius. Suuntana oli Reyk-
javík. Matkatoimistovirkai-
lijana työskentelevä Niina 
oli varannut lennot ja huo-
lehtinut vuokra-auton käyt-
töömme. Jo lentokoneesta 
näimme tuhkaan peittyneen 
jäätikön… Ensimakua Islan-

Islanti on mielessäni aina ollut tarunhohtoinen 
saari, jonne ei ehkä koskaan tule matkustettua. 

Tyttäreni Ritva lähti kevättalvella kolmeksi 
kuukaudeksi töihin hevostilalle Islantiin ja kun 

Ritvan takaisin Suomeen paluun aika alkoi 
lähestyä, tyttäreni sisarpuoli sanoi että on 

lähdössä Islantiin ja heitti sivumennen minulle, 
että lähdetkö mukaan. Tsekkasin työkuviot ja 
kun olen saanut Pudasjärvi-lehteen reippaan 

Minnan töitäni tekemään, niin mikäpä ettei: Siis 
Islantiin. 

nista. Lento kesti kolmisen 
tuntia. 

Reykjavíkin lentokentälle 
saavuttuamme etsimme to-
vin, mistä se auton vuokraa-
mo oikein löytyykään, kun ei 
vuokraamon tiskiä ollut len-
tokentällä. Emme heti huo-
manneet, että meitä oltiinkin 
vastassa vuokraamon puo-
lesta ja kuljetus oli vuokraa-
molle, josta saatiin auto. Rit-
van kanssa olimme sopineet, 
että soitamme hänelle saa-
vuttuamme maahan ja ky-

selemme ajo-ohjeet. Olimme 
saaneet kutsun tulla hevos-
tilalle, jossa hän oli töissä ja 
meille luvattiin sieltä yösija. 

Olimme ajaneet muuta-
man minuutin kun Ritva soit-
ti, että missä te ootta? Hän 
oli tullut yllätykseksi vas-
taan lentoasemalle ja emme 
häntä huomanneet, eikä hän 
meitä, vaikka väitti kivenko-
vaan silmät tarkkana seuran-
neensa kaikki lennolta tuli-
jat. No, palasimme takaisin 
kentälle Ritvaa hakemaan ja 
lähdimme uudelleen koh-
ti Selfossia, Borgakot-tilalle, 
jonka Ann Winter omistaa. 
Ihmettelimme matkan var-
rella laavakivisiä peltoja ja 
siintäviä vuoria. Puita ei juu-
ri näkynyt. Maisema oli kuin 
kuusta. Perillä meidät hauk-
kui tervetulleeksi musta-
laikkuinen valkoinen koira. 
Ann otti meidät ystävällises-
ti vastaan ja annoimme tuli-
aiset, suomalaista makkaraa, 
suklaata, leipäjuustoa, ruis-
leipää.  Tuliaisille hän antoi 
arvon, suomalaislähtöinen 
kun on. Ann on ammatiltaan 
koulunkäytiavustaja ja pitää 
samalla islanninhevostilaa. 
Ann Winter on myös arvo-
tettu tuomari hevoskilpai-
luissa. 

Ann kierrätti kaiken mah-
dollisen jätteen ja oli hyvin 
tarkka siinä. Jopa muoviset 
pussinsulkijat laitettiin muo-
vinkeräysastiaan, ei sekaros-
kiin. 

Islanninhevos- 
vaelluksella
Ritva, Tytti ja Niina lähtivät 
vielä illalla myöhään ratsas-
tamaan, minä olin niin vä-

synyt että painuin nukku-
maan. Sunnuntai-aamulla 
pikkujännitystä antoi toi-
saalla laitumella olleen oriin 
karkaaminen Annin hevosai-
taukseen. Ensi kesänä sitten 
näkee karkaamisen seurauk-
sena syntyvät pikkuvarsat…

Kun ori oli saatu takaisin 
omaan laitumeensa, lähdim-
me issikkavaellukselle, joten 
pääsin minäkin vihdoin rat-
saille. Ratsastin 5-vuotiaal-
la Herkúles nimisellä islan-
ninhevosella, jonka Ritva oli 
kouluttanut varmaksi ja tot-
televaiseksi menijäksi. Issik-
kavelluksella Islanissa tu-
livuorten katveessa. Voiko 
sadumpaa olla? Hevosille on 
tehty Islannissa omia ratsas-
tusteitä autoteitten viereen. 
Ratsastuspolkuja oli lähes 
joka paikassa. Oliko ne sit-
ten niitä sikäläisiä kevyen 
liikenteen väyliä, ei selvin-
nyt minulle.

Ratsastusreissun jälkeen 
lähdimme katselemaan näh-
tävyyksiä. Ritva lupasi ajaa ja 
me muut nauttisimme näke-
mästämme. Hevosia ja lam-
paita näkyi vuorten rinteillä. 
Lampaita oli uskomattoman 
korkealla kivisillä vuorilla. 
Taloja harvakseltaan. Ensin 
ajattelimme lähteä Vestman-
naeyjarin saarelle, jossa ehkä 
näkisimme lunneja. Laut-
tarannassa kuulimme ett-
emme pääsisi enää millään 
lautalla takaisin samana päi-
vänä, joten se reissu jäi. Pää-
timme jatkaa matkaa itään 
Vikin kylään.

Aurinko paistoi koko 
reissumme ajan. Meitä kyl-
lä varoitettiin, että sää voi 
muuttua aivan hetkessä. Me 

emme sitä kokeneet. Mut-
ta pohjoisen ihmisinä kyl-
lä voitiin kuvitella millainen 
sää voi olla aina tuulisel-
la saarella. Puuskainen tuuli 
voi suistaa jopa auton tieltä. 
Islannissa on muun muassa 
teitä, joille ei kaikkina vuo-
den aikoina ole syytä lähteä. 
Osa teistä on suljettuna talvi-
sin. Osalle sai lähteä vain ne-
livetoautolla ja tiet tuntevan 
kuskin kera. Vuokratulla au-
tolla sai ajaa ainoastaan niille 
sallituilla teillä. Se kyllä riitti 
hyvin meille 

Upeita nähtävyyksiä
Kävimme myös muutamilla 
putouksilla. Seljanlandsfoss 
ryöppysi 60 metrin korkeu-
delta ja sen taakse saattoi 
mennä ihailemaan vesiryöp-
pyjä. Skógarsfos-putous on 
Islannin eräs kauneimmis-
ta putouksista. Korkeus sii-
näkin on noin 60 metriä ja 
leveys 20. Skógarsfos-pu-
touksen lähellä oli ravinto-
la, jossa söimme ja tulimme 
tulokseet, ettei palvelukult-
tuuri taida olla islantilaisten 
juttu. Sen koimme monessa 
paikassa. Asiakkaita ei huo-
mioitu, ei tervehditty jne. 

Kävimme Víkissä katso-
massa Víkin vartijoita me-
ressä. Rannan hiekka oli 
mustaa, laavakivestä hiou-

tunutta hiekkaa. Lupiineja 
kukki joka paikassa, tien vie-
rillä, vuorten rinteillä. Ritva 
kertoi, että se on Alaskan lu-
piinia, matalaa lajiketta, jon-
ka siemeniä on kylvetty rin-
teille lentokoneesta eroosion 
vastustamiseksi. Víkistä pa-
latessamme menimme Mýr-
dalsjökull-jäätikölle. Vahva, 
suorastaan kuvottava rikin 
haju seurasi meitä jäätiköl-
le tarpoessamme. Muitakin 
matkailijoita siellä oli. Jää-
tikkö oli peittynyt mustaan 
tuhkaan, sillä Grimsvötn-tu-
livuori oli purkautunut vain 
muutamaa viikkoa aikai-
semmin. Näky oli vaikutta-
va. Samalla kaunis ja samal-
la pelottava. Suuret railot 
jäätikössä ovat vaarallisia 
ja joka paikkaan ei kannat-
tanut mennäkään. Turisteja 
kyllä näytti keikkuvan rai-
lojen reunoilla, varmaan jän-
nitystä elämään hakemassa. 
Tai he eivät tiedostaneet sii-
nä todellista vaaraa.

Olimme myöhään illal-
la majapaikassamme ja vie-
lä lähdimme hevoslaitumille 
kuvaamaan hevosia ilta-au-
ringossa. Aurinko näkyi läpi 
yön, kuin Lapissa. 

Maanantaina lähdimme 
Reykjavíkiin mutkan kautta. 
Kävimme Gullfossin upeilla 
putouksilla. 

Ann taluttamassa karannutta 
oria omalle laitumelleen.

Annin talon ikkunasta häämöttää tulivuori Hekla.

Ritva hyvästelemässä 
lempihevostansa Klukka-tammaa.

Ann Winterin pihassa jo aikansa 
palvelleena vanha Zetor.

Tytti, Ritva ja Niina ikuisen jäätikön edustalla.

Kuusi päivääni Islannissa



9nro 31 PUDASJÄRVI lehti

Putous sijaitsee Hvítájo-
en mutkassa Etelä-Islannis-
sa lähellä Langjökullin jää-
tikköä. Gullfoss tarkoittaa 
kultaista putousta. Sieltä jat-
koimme matkaa lähellä si-
jaitseville geysireille. Paikas-
sa oli useita kuumia lähteitä 
jotka tosiaan kiehuivat. Pol-
potus kuulosti kuin peruna-
pata olisi ollut kiehumassa. 
Suurin geysir on hiljenty-
nyt, eikä anna merkkejä it-
sestään. Viereinen, vuodes-
ta 1789 aktiivinen, Strokkur 
purkautui viiden minuu-
tin väliajoin. Ensin vesi kie-
hui ja kuohui, kunnes sini-
vihreä kupla alkoi nousta ja 
lopulta ryöpsähti 10-20 met-
rin korkeuteen. Tämä kaikki 

tapahtui silmänräpäykses-
sä. Islannissa geysirien ener-
giaa hyödynnetään kauko-
lämpöön ja kasvihuoneisiin. 
Talven keskilämpötila Islan-
nissa on nolla astetta ja ke-
sällä noin kymmenen, mut-
ta lämpötila voi olla jopa 
20, tuuli kuitenkin saa tun-
tumaan sään viileämmältä 
kuin se asteissa on.

Matkamme jatkui. Ohi-
timme muun muassa vuo-
ren, josta Ritva kertoi että 
vuoren laella on järvi ja jär-
vessä asuu hevonen, jon-
ka kaviot ovat väärinpäin. 
Hevonen kutsuu selkään-
sä ja jos siihen erehtyy, pai-
nuu hevonen ratsastajineen 

syvyyksiin.  Emme uskal-
taneet lähteä kokeilemaan, 
pystymmekö vastustamaan 
”hevosseireenin”  houkutus-
ta. Tarinoita Islannissa riit-
tää varmaan joka vuoresta, 
tarunhohtoinen saari kun on 
kyseessä.

Peltitaloja
Matkan varrella oli asumat-
tomia, karuja seutuja.  Välil-
lä näimme pikkukyliä, joissa 
oli maatilat vuorten rinteis-
sä ja joissa hevoset sekä lam-
paat viheriöillä laidunsivat. 
Talot ovat Islannissa rapat-
tuja kivitaloja tai ulkovuo-
raus oli pellistä. Peltivuora-
tut talot olivat maalattuja ja 
kauempaa näyttivät puuta-
loilta. Golfkenttiäkin oli rai-
vailtu kivisten peltojen kes-
kelle. Lupiinit kukkivat 
vuorten rinteillä. Siellä täällä 
oli pieniä tai isompia jokia, 
joiden yli oli rakennettu kau-
niita siltoja. 

Matkasimme Thingvel-
lir-kansallispuistoon, jos- 
sa Pohjois-Amerikan ja Eu-
raasian mannerlaatat loit-
tonevat toisistaan. Islannin 
itäinen osa kuuluu geolo-
gisesti Eurooppaan ja länti-
nen osa, jossa Reykjavik on, 
kuuluu itse asiassa Pohjois-
Amerikan mannerlaattaan. 
Reykjavikiin ajoimme vuo-
non alitse tunnelissa. Siitä 
perittiin tunnelimaksu. Har-
voinpa sitä tulee Atlannin 
alla ajettua.

Reykjavíkissä majoituim-
me Pelastusarmeijan yllä-
pitämään siistiin hostelliin, 
joka on kaikkien kukkaroille 
edullinen ja keskeisellä pai-
kalla. Reykjavíkissä silmiin-
pistävää oli ihmisten muo-
dikkuus, ruokapaikkojen ja 
baarien runsaus. Yöelämä 
maanantainakin näytti ole-
van vilkasta. Söimme päi-
vällistä Tapas-ravintolassa, 
minä söin hummeria, lunnia 
ja lampaanlihaa. Lunni on 
paksunokkainen lintu ja sen 
liha näytti poronlihalta mut-
ta maistui silliltä. Ei minun 
herkkua ainakaan, mutta tu-
lipahan maisteltua. 

Ja kun naisporukalla mat-
kalla oltiin, myös shoppailu 
kuului asiaan. Ostin itselleni 
paksun lämpimän talvilakin. 
Uskon että sille tulee vielä 
käyttöä kovinkin. 

Taxfree –kaupoista piti 
pyytää taxfree-kuitti, jolla 
sai sitten arvonlisäverohy-
vityksen rahana käteen. Pai-
kassa mistä rahat sitten sai, 
jouduimme monesti jonot-
telemaan tovin. Kankeaa oli 
käytäntö. Viimeisenä päivä-
nä ennen poislähtöä kävim-
me Blue Laguunissa. Usko-
mattoman erikoinen paikka.

Suuri, luonnon lämmittä-
vä, mineraalipitoinen lam-
pi. Lojuimme kylpylässä pit-
kän aikaa. Aurinko paahtoi 
ja järkevää olisi ollut laittaa 
päähän lippalakki tai men-
nä lämpimään lampeen sa-
teisella säällä. Lampeen oli 
tehty luola, jonne oli pakko 
mennä välillä aurinkoa pa-
koon. Kylpylässä oli myös 
saunat, ihan kuin meidän ui-
mahalleissamme.  

Niina ja Tytti ottivat Blue 
Laguunissa Ritvan suositte-
leman hieronnan, jossa kel-
luttiin selällään patjalla ja 
hierominen tapahtui alta-
päin. Molemmat totesivat 
että virkistävä kokemus. Vii-
meisen yön vietimme Kefla-
víkissa  ja söimme siellä pit-
saa, joka oli Niinan ja minun 
mielestä maailman parasta. 

Olisin voinut vallan hy-
vin vielä viivähtää maassa, 
mutta asumaan en haluaisi. 
Puita tulisi ikävä. 

Kuvat ja teksti
Eila Lahtinen

Peltitalon edustalla Reykjavíkissa kukki kultasadepen-
sas. Se menestyy Islannin leudossa ilmastossa. Pudas-
järvellä taitaisi paleltua talvella. Etelä-Suomessa olen 
kyllä niitä nähnyt.

Eila, Niina ja Tytti Gullfossin putouksella. (Kuva Ritva 
Moilanen) Maatila vuoren kupeessa.

Pohjois-Amerikan ja Euraasian 
mannerlaattojen loittonemispaikkaa 
Thingvellirin kansallispuistossa.
Kumpi on Euroopan mannerta, 
kumpi Pohjois-Amerikan?

Seljanlandsfoss ryöppyää 
noin 60 metrin korkeudelta.

Eila ”Víkin vartijoiden val-
vovien silmien alla”. (Kuva 
Ritva Moilanen)

Tytti ja Ritva rakentavat kivimuodostelmaa, jonka tarkoi-
tus on toivottaa ohikulkijoille ja itselle onnekasta ja turval-
lista matkaa. Näihin rakennelmiin törmäsi tuon tuostakin 
ja se todella toi hyvän mielen.

Geysir purkautumassa. Upea turkoosi kupla kehittyi silmänräpäyksessä kunnes puhke-
si korkeaan vesiryöppyyn.
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Jori Mikkonen teki tukki-
laisvalan Syötteellä…

… ja tiputti ilke-
än Ukkoherra 
Jyri Makkosen 
tukilta.

Erämaan markkinat kokosi Syötteelle yli 700 henkilöä
Ensimmäisen kerran viime viikonloppuna järjestetyt Erä-
maan markkinat Syötteellä kokosivat kahtena päivänä mo-
nien yllätykseksi yli 700 yleisön. Jo lauantaina luontokes-
kuksen pihapiirissä alkaneet markkinat saivat luonto-opas 
Tuomas Uolan suun virneelle, kun jo ensimmäisiä mies-
voimistelunäytöksiä saapui seuraamaan noin 250 henkilöä. 
Myös myyntipaikoilla ja käsityönäytöksissä riitti runsaasti 
kävijöitä koko pitkän päivän ajan. Ensi-illan saanut Syöte-
kylän näytelmäpiirin ”Ministerin vierailu” -näytelmäkin sai 
parin sadan henkilön yleisön. Kaikkiaan lauantaipäivän mo-
nipuolista tapahtumatarjontaa kävi seuraamassa yli 500 hen-
kilöä illansuun pienestä sateesta huolimatta.

Lauantain ohjelmaan kuului lisäksi käsityönäytöksiä, 
elävää musiikkia, lammaskoira- ja metsäperinnenäytöksiä 
sekä Jalavan kaupan perinnevaatenäytös. Yllätysohjelmana 
kirjailija Teo Sorri sai Metsähallitukselta tunnustuksen an-
siokkaasta työstään Syötteen tarinoiden tallentajana. Hänel-
le lahjoitettiin muistoksi Syötteen oman sepän, Juha Ronkai-
sen takoma puukko. Markkinoilla myytiin lisäksi paikallisia 
käsitöitä. Lapsille oli aarteenmetsästystä sekä toiminnallinen 
metsärata. Tapahtumassa oli mukana lasten riemuksi myös 
Kettumäen kotieläinpihan kotieläimiä ja mahdollisuus poni-
ratsastukseen. Ruokapuoltakaan ei unohdettu vaan saatavil-
la oli rosvopaistia ja kaskinaurista, ahvensoppaa ja rössypot-
tua, kahvia sekä muurinpohjalettuja.

Jatkoa seuraa ensi vuonna
Sunnuntaina Erämaan markkinat siirtyivät Iso-Syötteen juu-
rella sijaitsevan uuden tekojärven Luppoveden rannalle, jos-
sa oli muun muassa Jyri Makkosen esittämää perinnemusiik-
kia ja tukkilaisnäytöksiä. Hupipuolella Syötteen shamaani 
kertoi tarinaa Syötteen synnystä ja antoi kasteita. Intin-äm-
mällä ja Vaaran-Lyytillä taas oli sopivan paikan tullen härs-
kimpiäkin tarinoita kerrottavana.

Erämaan markkinat tapahtuman pääjärjestäjä, Metsähal-
lituksen Syötteen lumoa -hankkeen projektipäällikkö Veikko 
Virkkunen oli todella huojentunut sunnuntaina, kun Luppo-
veden tapahtumakin kokosi yli 200 henkilön yleisön.

– Kyllä tälle tapahtumalle seuraa jatkoa, jos vain löydäm-
me yhteistyökumppaneita. Tapahtuman taustalla oli tehdä 
luontoa ja kulttuuria tutuksi paikallisille ihmisille ja siinä me 
onnistuttiin. Tälle tapahtumalle oli selkeästi tilaus näin lomi-
en päätteeksi, Veikko iloitsi.

Virkkunen kertoi, että Erämaan markkinat -tapahtuman 
järjestelyissä kiinnitettiin erityistä huomiota laatuun ja pai-
kallisuuteen. Tästä esimerkkinä selvästi kaupalliset rihka-
makauppiaat jätettiin tilaisuuden ulkopuolelle.

Syötteen lumoa hankkeen tiimoilta Virkkunen mainitsi, 
että ensi syksynä julkistetaan suunnittelukilpailu Syötteen 
oman tuoteperheen luomiseksi. Näin saadaan paikallinen, 
alueen luonnosta, historiasta ja tarinoista ammentava käsi-
työperinne paremmin esille ja sille kuuluvaan arvoonsa.

Erämaan markkinat -tapahtuman järjestäjinä oli Metsä-
hallituksen Syötteen lumoa -hanke yhteistyössä Syötteen ky-
läyhdistyksen, Syötekylän näytelmäpiirin, Syötteen miesvoi-
mistelijoiden ja Syötteen yritysten kanssa. Syötteen lumoa 
-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston, Metsähallituksen 
Metsätalouden ja Luontopalveluiden, Pudasjärven kaupun-
gin ja Syötteen matkailuyhdistyksen rahoittama.

Asko Kurki

Ari Jalava vanhasta Jala-
van kaupasta esitteli Anne 
Sällisen kanssa perinteistä 
pukeutumista. Juontajana 
toimi Jyri Makkonen.

Mira Virkkunen Helsingistä 
(vas.) ja Irma Hilla Taival-
koskelta pääsivät onnistu-
neesti kokeilemaan Helena 
Kummalan Sarakylä ja Tii-
na Kummala Siilinjärvi huo-
vutustöitä ja näytöksiä pis-
teessä. Helena Kummala 
kertoi, että tontut on omien 
lampaiden villasta tehty.

Luonto-opas Tuomas Uo-
lan ja luontokeskuksen 
hoitajan sijaisen Irja Lep-
päsen ilmeet olivat jostain 
syystä iloiset.

Projektipäällikkö Veik-
ko Virkkunen lupaili, että 
markkinat saavat jatkoa.

Hugo (kuvassa) ja Marjaleena Koivukangas Kurenal-
ta esittelivät markkinoilla poronsarvista tehtyjä koruja. 
”Tämä on minulle elämänsisältöä”, Hugo kertoi taidok-
kaista töistään. Ja kauppa kävi hyvin.

Intin-Ämmä ja Vaaran-Lyyti

Kisällivaiheessa kursseja käynyt kuntohoitaja – eräopas 
Johanna Määttä Erä-Ohto Oy:stä esitteli kalevalaista jä-
senkorjausta. Käsittelyvuorossa Matti Soukka Ähtäristä.

Titanic temppu Miesvoimistelijoiden esittämänäTitanic temppu Miesvoimistelijoiden esittämänä
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Pudasjärvellä pilikittiin Kesäpilkin MM-
kilpailut.  250 karsintaan osallistuneiden 

kilpailijoiden koko viikon kalansaalis oli 165 
kiloa kalaa.

Voittajaksi tuli Kaarinan Ur-
heilukalastajien Tauno Laak-
so. Hänelle hävisi Iin Kala-
miehien Lauri Rahikkala 10 
grammaa. Kolmanneksi tuli 
pudasjärveläinen Ritva Har-
ju Neste Pudasjärvi häviten 

Ritva Harju pilikki kolmanneksi

Päivi Karhunen oli finaalis-
sa 10.

hopeatilan neljällä grammal-
la. Neljä parasta olivat kaik-
ki 20 gramman sisällä. Voit-
tajan tulos oli finaalissa 628 
grammaa. 

Kisojen suurin kala oli al-
kukarsinnoissa Martti Knuu-

tisen pyytämä 1260 gram-
maa painava lahna. Kisojen 
kahdeksan vuotisen histori-
an aikana tänä vuonna kalan 
saanti oli huomattavasti pa-
rempaa kuin aikaisemmin.

Joukkuekilpailun voitti 
Kala-akka ja ukot lauantai-
na pidetyssä joukkuekilpai-
lun finaalissa.

Talvella pilkillä  
– kesällä ongella
Pilikin MM kisoihin osal-
listui tälläkin kertaa useita 
pilkkijöitä, jotka ovat olleet 
mukana kaikissa kahdek-
sassa kisassa. Yksi heistä on 
Airi Ikonen Kuivaniemeltä, 
joka oli tällä kertaa kilpaile-
massa kaverinsa Leena Kaa-
reen kanssa.

– Ihan hullu, ei kun hyvä 
homma tämä on, Airi totesi 
kisoista.

Sekä Airi että Leena ker-
toivat kalastavansa paljon. 
He kertoivat olevansa talvel-
la pilkillä ja kesällä ongella 
lähes joka viikonloppu.

Menestystä ”tyttäret” oli-
vat saaneet Rovaniemeltä, 
mistä tuloksena oli kesäon-
ginnan joukkuemestaruus. 
Kolmantena onkijana tässä 
Iin kalamiesten joukkueessa 
oli tuolloin Eija Kaikkonen.

Leena Kaarre ja Airi Ikonen tulivat kisoihin Iin Kuivanie-
meltä.

Ritva Harju Pudasjärveltä pilkki hienosti kolmanneksi ja 
oli paras naispuolinen kisailija.

Kilpailuvietti tuo Pekka Hu-
jasen joka kesä MM kisoi-
hin.

– Kaikki lähiseudun kisat 
pitää käydä, niin välillä tu-
lee menestystäkin, Airi to-
tesi. Niinpä kunniakirjoja ja 
saunakippoja on tullut pal-
kinnoiksi.

Kilpailuvietti tuo  
Pudasjärvelle
Kuopiosta Pudasjärvelle oli 
jo kahdeksannen kerran tul-
lut Pekka Hujanen.

– Minä harrastan kaikkia 
kilpailuja. Se on kilpailuviet-

ti, joka tuo minut tännekin. 
Täällä järjestelyt toimivat 
tosi hienosti, hän kiitteli.

Tänä vuonna Pekan mat-
ka päättyi välieriin ja viime 
vuoden kahdeksas sija jäi 
toistaiseksi parhaaksi suo-
ritukseksi Pudasjärvellä. 
Talvipilkistä Pekka sai vii-
me vuonna Puijon pilkki-
seuran joukkueessa peräti 
hopeaa.

Kilpailuvietti näyttää 
olevan periytyvää, sillä 
pian Pekka saa kilpailuja 

tarkkaillessaan naisseuraa. 
Kyseessä on Päivi Karhu-
nen, joka paljastuu Pekan 
siskoksi. Hänkin oli täällä jo 
kahdeksannen kerran ja mu-
kana finaalissa. Sijoitus hie-
nosti 10. (AK)

Matkailuelinkeinon juttusarjavaikuttavuus Pudasjärvellä
OSA 8Tässä 9-osaisessa juttusarjassa käydään vaiheittain läpi keväällä 2011 valmistuneen Oulunkaaren seutukunnan 

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

Matkailuelinkeinon vaikuttavuus Pudasjärvellä
Matti ja Laila Juurikka Oulusta ovat rakentaneet  mökin 
Lailan synnyinkodin Haapalan maille Iinattijärven ete-
läpuolelle rantaan vuonna 1985. He viettävät kesäajan 
pääasiassa mökillä. Myös Kimmo -poika käy siellä ahke-
rasti Oulusta. 
Rakentamiseen tarvittava puutavara ostettiin metsän-
omistajalta, hirret on itse parkattu ja salvettu ja raken-
nus omin käsin rakennettu. Lämmitys toimii aurinkoener-
gialla. Sitä osoittava patteri näkyy katolla. Lisäksi sähköä 
tuottaa suurehko 20 m korkea tuulimylly, jossa siipien 
kärkiväli on noin 9 metriä. Mökin yhteydessä on sauna-
kamari ja tupasauna, rannan suuntaan on grillikota sekä 
pihapiiriin on rakennettu tenniskenttä, lentopallokenttä ja 
golfkenttä. Juurikat käyttävät Pudasjärveltä saatavia pal-
veluja niin paljon kuin mahdollista. 

Tilastokeskuksen mukaan Oulunkaaren alueella oli vuoden 
2009 lopussa yhteensä noin 7 800 kesämökkiä. Pudasjärvellä 
mökkejä oli eniten, yhteensä 3 171 kpl. Näissä tilastoissa ke-
sämökeiksi ei lueta majoitustoimintaa harjoittavien liikeyri-
tysten vuokrattavia lomamökkejä. 

Loma-asuntojen omistajat ovat matkailukohteissa hyviä 
asiakkaita. He ovat sitoutuneita lomakuntaansa ja viettävät 
yhä enemmän pitkiäkin aikoja mökillään. He käyttävät sekä 
matkailijoille tarkoitettuja palveluita että muita, lähinnä paik-
kakunnan omille asukkaille suunnattuja palveluita.  Päivit-
täistavarakaupan lisäksi mökkiläiset haluavat ostaa erityises-
ti rakentamis-, vartiointi- ja siivouspalveluja.

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Marianne Mäntylehto

Kesämökit (lkm) 
 2005 2009 Erotus
Ii 1928 1948 +20
Pudasjärvi 3068 3171 +103
Utajärvi 1016 1041 +25
Vaala 1610 1639 +29
Yhteensä 7622 7799 +177

Näyttävä riukuaita komistaa Kiviniemien tonttia

Auli ja Kari Kiviniemi ovat tyytyväisiä uuteen aitaan, joka 
on saanut myös naapureilta kiitosta. Kuvassa lisäksi Kivi-
niemien tytär Erika ja hänen kaverinsa Jenna Hemilä.

Näyttävä aita ikään kuin 
elää eri valaistuksissa.

Moni ohikulkija on Uitto-
miehentie 1:n kohdalla ihas-
tellut tontin rajalle noussutta 
noin 60 metriä pitkää riuku-
aitaa. Kyse on Kari ja Auli 
Kiviniemen omakotitalosta, 
jolle isäntä rakensi aidan ke-
sä-heinäkuun aikana.

Kari Kiviniemi kertoo, 
että hän aloitti riukuaidan 
tekemisen ennen juhannus-
ta. Sitä ennen hän oli hake-

nut ja karsinut kaupungil-
ta ostamiaan ylijäämäpuita 
Jyrkkäkoskelta.

– Pikkuhiljaa ja vähän ker-
rallaan minä olen tätä tehnyt 
ja viime viikolla tämä sitten 
valmistui, Kari kertoo.

Kari Kiviniemi oli katsel-
lut netistä riukuaitojen kuvia 
ja teko-ohjeita. Aivan perin-
teisesti Kiviniemien aitaa ei 
kuitenkaan rakennettu, sillä 

sidonnat on tehty ruuveilla 
nuorten halkaistujen kuus-
ten sijaan.

– Meillä ei ole metsää, jos-
ta sopivia näreitä olisi voinut 
ottaa, Kari selventää asiaa.

Kiviniemien aita sijaitsee 
noin korttelin päässä Hirsi-
kummusta ja samalla aitakin 
omalta osaltaan kuvaa pe-
rinnerakentamista. (AK)
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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

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

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

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

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!

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

SEULOTTUA
RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Tule käymään! 
Lasken sinulle tarjouksen 

taloyhtiönne isännöinnistä.
Avoinna ma, ke, pe

klo 10-14
HUOM! Puhelinpäivystys

joka päivä

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

METSÄSTYKSEEN, 
KALASTUKSEEN YMS.

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvojen poisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

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

Paikallista rakennuspalvelua

LUONTAISTUOTTEITA

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

5,-/25kpl, 47,-/250kpl

ASEET JA PATRuuNAT
Kiekkopatruunat  
tarjouksessa:

65,-/250kpl
- Tähtäinkiikarit
- Goretex-puvut ja kengät
- SAVOTTA-tuotteet
- Retkiruuat
- Koirien juoksutuslaitteet  
polkupyörään
- Flexit, pannat ja taluttimet
- HotkimisenEstoKupit
- Furminaattorit karvanpoistoon
Hau-Hau vehnätön kana-riisi

24,-/15kg
Myös TEHO-ruuat koirille 
treeniin ja metsästykseen.
NERO-perusruoka

Kaupungin halvin!
35,-/30kg

lyijy
teräs

KAUNEUDENHOITOA

Rauno Hiltula  
metsätaitokilpailun  
pitäjämestariksi

Leimauaskoeala tuotti vaikeuksia useille kilpailijoille.

Naisten mestari Kirsi Alahäivälä teki tarkkaa työtä koko 
kisan ajan. Kuvassa Kirsi pohtii poistettavia puita.

Pilikkiviikon oheisohjel-
mana on perinteisesti ollut 
metsänomistajien metsätai-
don pitäjämestaruuskilpai-
lut. Tällä kertaa kisat pidet-
tiin perjantaina 29.7. ja ne 
olivat myös 3 mhy:n kisat 
sekä avoimet metsätaitokisat 
muillekin alan harrastajille.

Pudasjärven pitäjämes-
tariksi ylsi miehissä Hiltula 
Rauno, hopealle Honkanen 
Eero ja pronssille Vuorinen 
Reijo. Naisissa pitäjämesta-

riksi nousi Alahäivälä Kir-
si ja hopealle Ervasti Aino. 
Nuorissa mestari on Taneli 
Härkönen.

Kolmen mhy:n välisis-
sä kisassa (Ii, Yli-Ii, Pudas-
järvi) voittoon ja moottori-
sahan omistajaksi samalla 
kiertopalkinnon sekä halti-
jaksi vuodeksi eteenpäin ko-
hosi Mhy Pudasjärven Mati-
la Pentti edustaja.

Antti Härkönen

Tulokset:
Naiset
1. Kaisa Hölkkä Yli-ii 133, 2. Mar-
jatta Alatalo Yli-ii 107, 3. Kirsi Ala-
häivälä Pud 106, 4. Aino Ervas-
ti 76. 

Yleinen
1. Sääskilahti Hannu Ranua 140, 
2. Matila Pentti Pud 139, 3. Alata-
lo Heino Yli-Ii 144 5. Hiltula Rau-
no Pud. 129 7, Ruonala Ahti Pud. 
127 8. Honkanen Eero Pud. 126 
9. Kanniainen Kullervo Pud. 124 
17. Vuorinen Reijo Pud. 115  21. 
Ervasti Paavo 104 25. Viitala Paa-
vo Pud. 96 26. Kalervo Koivu Pud. 
91. Yleisessä sarjassa oli 29 osal-
listujaa.

Nuoret:
1, Härkönen Taneli Pud. 56

LAHJATAVAROITA
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokra-
us ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/
rakennuksen myynti/ostoilmoitus on mak-
sullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Teks-
tin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seik-
kaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pu-
dasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kir-
joitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostit-
se. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muis-
tathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista)

OSTETAAN
2 h+k Naamangantieltä, mie-
lellään 1. krs. Yht.otot puh. 044 
035 3606.

Opel Astra Caravan 1.6- 8V vm 
2001, ajettu 123 000 km, 
farmari, turkoosi, moottoritila-
vuus 1590 cm³ teho: 62 kW / 
84 hv, hinta 5000 e. Puh. 046 
654 3320.
 
Moottoripyörä alle tonnin. Neli-
tahtinen 125 kuutioinen, ajettu 
vain 4000 km. Nähtävänä Pien-
konehuolto Keskiaholla.
Puh. 040 728 1073

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695
www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

Hyväsukuisia, riistaverisiä 
dreeverin pentuja. Synt. 16.7, 
luovutus alk. 10.9. Seurakoira 
ja metsästyskaveri samassa 
paketissa! Sopii myös lapsiper-
heille. Soita ja kysy lisää puh. 
050 4927061

LEMMIKKEJÄ

Koululaiselle monitoimipöytä 
ja  koivumelamiininen kaappi, 
jossa 2 laatikostoa ja yläkaappi 
lasiovilla. puh. 040-4104661.

Toyota Corolla LB vm. 88 2r CD 
–soitin, vetokoukku. Hyvä kun-
to. Hp. 420 € p.044-9148 508

Toyota Carina E Avensis. Kesä-
renkaat aluvanteilla. hp 150 €
044-9148 508

Nissan Almera 1.4 vm 98 ajettu 
191 000 km. Kahdet renkaat, 
alut ja cd –soitin Hp. 2100 €
puh. 0440 254 557.

Toyota Carina vm -97, 1.6 ben-
sa, sedan. Katsastettu heinä-
kuussa. Kahdet renkaat. Veto-
koukku. P. 040 585 6227.

Käytetty ulko-ovi ja sisäovia 
ilman karmeja, 3-ist. sohva 
ja pakastearkku. Tied. 040-
5878802.

Ei Niin Tosissaan
Jänskälän kesänäyttely

Marja-Leenan kudonta-
töissä on päämateriaalina 
paju.

Hilkka on erikoistunut eri-
laisiin kukkaistutuksiin.

Sarvisepän poronsarvi tuote-
myymälässä ja poropuistos-
sa Syötteentiehaaran lähei-
syydessä Kuusamontie 2928 
on tänä kesänä Jänskälän ke-
sänäyttely – Ei niin tosissaan. 
Näyttelyssä on esillä Hilk-
ka Anttilan Ja Marja-Leena 
Tykkyläisen töitä. 

Marja-Leenan työt on val-
mistettu pajusta, villasta ja 
metallilangasta. Päämate-
riaalina on paju, jota on tai-
dokkaasti hyödynnetty ku-
tomalla. Kudontatöihin on 
yhdistetty paperinarua, kip-
siä ja poronsarvea.

Marja-Leenan töistä löy-
tyy myös kukkamaa kudon-
nainen, joka on nähtävänä 
heinäladon seinällä. Sieltä 
voi siirtyä Hilkan erilaisiin 
kukkaistutuksiin. Näissä 
töissä tärkeimpänä on huu-
mori silmäkulmassa ja ker-
toman mukaan pihanlaiton 
ei tarvitse olla välineurhei-

Kun Taipaleenharjulta käytiin Möljällä kometijaa kattomassa
Oli kaunis kesäpäivä 24. hei-
näkuuta, kun 35 taipaleen-
harjulaista kokoontui yhteen 
ja nousi Nevakiven onnik-
kaan ja huristeli Ouluun Kä-
ren Pekan sompailemana. 
Matka suuntautui Toppilan 
Möljän kesäteatteriin katso-
maan kotimaista komediaa 
”Alivuokralainen”. Tällai-
nen reissu alkaa olla kyläl-
lämme jo perinne. Ollaan 
käyty jo monena vuonna kat-
somassa jossakin kesänäytel-
mää ja aina on ollut paljon 
innokkaita lähtijöitä. Vali-
tettavasti yksi ennakkoon il-
moittautunut ei aikonut läh-
teä, koska sanoi pelkäävän 
taputtavansa aina vääräs-
sä kohdassa esitystä. Ei läh-
tenyt sittenkään, vaikka po-
rukalla luvattiin sitoa hänen 
kätensä nippusiteillä selän 
taakse, niin ettei pystyisi ta-
puttamaan ollenkaan.  

Saavuimme hyvissä ajoin 
Möljälle ja kävimme ensin 
nauttimassa kahvit kadun 
toisella puolella olevassa 
kauniissa vanhassa puuta-
lossa olevassa ravintolassa 
ennen esityksen alkua.

Näytelmä oli siis kotimai-
nen kaupunkilaiskomedia 
aikaisempien vuosien maa-
laiskomedioiden sijaan. Esi-
tys alkoi lupaavan vauhdik-
kaasti ja odotettavissa oli 
viihdyttävä kaksi ja puo-
lituntinen iltapäivän het-
ki. Mutta kun näytelmää oli 
kestänyt noin puoli tuntia, 
luonnonvoimat astuivat ih-
misten sijaan esityksen pää-
rooliin. Nimittäin yhtäkkiä 
sää muuttui auringonpais-
teesta hirmuiseksi vesisa-
teeksi ja ukkosmyrskyksi. 
Tämä olikin tosin odotettua, 
sillä olihan akkainviikon vii-
meinen päivä ja ”Esteri” 
päätti suorittaa loppurypis-
tyksen. Vettä tuli niin paljon 
ja lyhyessä ajassa, että vaik-
ka katsomon ja näyttämön 
yllä oli kevytrakenteinen 
katto, niin se ei pystynyt pi-
dättämään vettä ulkopuolel-
la. Katsomon edessä olevalla 
lattialla oli pian paikoitellen 
lähes kymmenen senttiä vet-
tä ja sateen kohina ja ukko-
sen jyske oli niin kova, että 
näyttelijöiden vuorosanois-
ta ei saanut enää mitään sel-

vää.  Lisäksi paikalla oli sa-
toja metrejä sähköjohtoja ja 
-kaapeleita, joten olosuh-
teet alkoivat olla katsojil-
le ja esiintyjille vaaralliset ja 
järjestäjät päättivät keskeyt-
tää näytelmän esityksen tur-
vallisuussyistä. Lippurahat 
maksettiin takaisin tai lippu 
vaihdettiin uuteen näytök-
seen.

Mutta ei siinä sen kum-
mempia. Todettiin, että luon-
nonvoimille ei mahdeta mi-
tään, vaikka ihminen on niin 
viisas olevinaan. Pois lähti-
essä otettiin Mustosen Juha-
nin kameralla ryhmäkuva ja 
auton keula suunnattiin sit-
ten kohti Pudasjärveä. Nie-
mitalon Juustolassa pysäh-
dyimme ja päätimme syödä 
hyvän päivällisen. Aterian 
jälkeen jatkoimme matkaa 
kohti Taipaleenharjun veh-
maita maisemia ja päätimme 
yrittää jälleen vuoden päästä 
paremmalla tuurilla.  

Grillijuhlat  
Riihikartanossa
Matkan aikana suunnitte-

Keskeytyneen esityksen jälkeen pidettiin sadetta ja ennen linja-autoon nousua kokoon-
nuttiin ryhmäkuvaan.
limme linja-autossa Taipa-
leenharjun loppuvuoden 
kuukausien toimintaa.  Elo-
kuussa pidämme kyläläisten 
kesken grillijuhlat Riihikar-
tanossa.  Sitten myöhemmin 
järjestämme ruokakurssin 
hirvikodalla sekä marras-
kuussa uimahallireissun.  Li-
säksi pidämme eri taloissa 
tupailtoja kyläseuran varo-
jen kartuttamiseksi ja uusien 
reissujen mahdollistamisek-
si.  Loppusyksy meneekin 
sitten useilla kyläläisillä ul-
koilun merkeissä, kun sän-

Ostetaan hyvälaatuista mus-
tikkaa 3-4 sangollista kotikäyt-
töön. Puh. 045-1319259/Merja.

 
Wolkswagen Vento vm.93 Ajet-
tu 293t ajoaikaa 14 kk h.860€ 
Puh. 0400 771 192

lua.
Hilkan työt ovat lahoista 

puista, heinämättäistä ja ki-
vistä tehtyjä erilaisia kukille 
mahdollisia kasvualustoja. 

Myös pientä kannanottoa 
löytyy muun muassa työstö-
nimellä Esi-Isä. Siinä Esi-Isä 
pötköttää puoleksi maanpin-
nalla näkyvissä ja maahuma-
la on vallannut kasvullaan 
lahot oksan päät. Viereises-
sä työssä on Oodi Esi-Isäl-
le, jonka tarkoitus on muis-
tuttaa, että elämää oli ennen 
tietokoneitakin ja asiat ovat 
hoituneet. 

– Edelleenkään tietoko-
neella ei voi halkoja tehdä, 
rikki se siinä touhussa me-
nisi, Hilkka sanoo. Kukka-
taulujen ja kukkapenkkien 
hän kertoo olevan silmän le-
puutusta varten. Sponsorina 
näille töille on ollut Pudas-
järven Puutarha ja auttavia 
käsiä on tarjonnut kotiväki 

sekä naapurin Pirkko. 
Pihan aitasta, joka on 

myös myymälä, löytyy Mar-
ko Anttilan elikkä Sarvise-
pän taidokkaita poronsar-
vitöitä. Töihinsä Sarviseppä 
on suunnitellut omat mal-
lit ja ne ovat myös myytävi-
nä näyttelyn jälkeen. Samoin 
Marja-Leenan poronsarviko-
rut ovat myytävänä ja näyt-
telyssä esillä olevat työt ovat 
ostettavissa. 

Ei Niin Tosissaan -näyt-
telystä löytyy Kari Tykkyläi-
sen tekemä esittelyvideo ni-
mellä:
Jänskälä youtube
Näyttely on avoinna 
7.8.2011 asti. (ak) 

täämme metsissä hirvien 
perässä sarjassa ”punaiset 
hatut ja nenät”. Vuosi hui-
pentuu perinteiseen uuden-
vuoden aattoillan kokoon-
tumiseen Riihikartanolle 
ilotulituksen ja hauskanpi-
don merkeissä. Joillakin ky-
läläisillä ensi vuosi alkaakin 
sitten ”kesälomalle” lähdöl-
lä.

Tässä olivat pääpiirteit-
täin teatterireissun antimet 
ja loppuvuoden tapahtumat 
tuulimyllykylällä.  Teatteri-
matka ei tällä kertaa mennyt 

ihan ”putkeen”, mutta täl-
laiset harmit ovat pieniä sen 
rinnalla, mitä maailmalla jat-
kuvasti tapahtuu.  

Lopuksi kiitokset kaikille 
osallistujille ja Pekka-kuljet-
tajalle sekä hyvää kesän jat-
koa ja loppuvuotta!
 
Seppo Sankala

MTK Pudasjärvi 60 v

Juhlavalmisteluja tekemässä leirikeskus Hilturannas-
sa Timo Vähäkuopus, Mari Kälkäjä, Anneli Hirvasniemi, 
Merja Putula, Ulla Rissanen ja Ulla-Maija Hirvasniemi. 

MTK Pudasjärvi viettää 
60-vuotisjuhlaa sunnuntai-
na 7.8. Pudasjärven kirkos-
sa on juhlajumalanpalvelus, 
jonka jälkeen siirrytään Hil-
turannan leirikeskukseen, 
jossa on ruokailu. Juhlapu-
heen pitää MTK:n puheen-

johtaja Juha Marttila. Juh-
lan teemana on kotimainen 
ruoka ja siitä johtuen ruoka-
menussa näkyy kunkin ruo-
an alkuperä. Muistamiset on 
toivottu lasten ja nuorten sti-
pendirahastoon. 
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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!

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 18-19 ja su.19-20 
Ohjaajana Katja Järvenpää Lisätietoja www.bomzika.fi
Ei niin tosissaan, näyttely 15.7-7.8 Jänskälässä ,Kuusamontie 2928, 
kyltissä sarviseppä. Kudonnaisia, luonnonmateriaalia, kukkia. 
Hilkka Anttila , Marja-Leena Tykkyläinen.
Jukka Nivakosken Maalauksia ja sarjakuvia 1.8.-31.8. Taidehuone 
Pudikissa. Avoinna ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.                             
Jyrkkäkoskella tanssit to 4.8. klo 21 alk. Esiintyy Tommys&Charles 
Plogman. La 13.8. esiintyy Ketola&Witikainen. La 20.8. tanssit alk. klo 
21.
Tanssit Möykkälässä la 13.8. klo 21 alk. Tanssittajana Haavekuva. 
Tanssit la 27 klo 21 alk. Tansittaa Tukkijätkät.
Tanssit Hetepirtillä Hetekyläntie 931 la 13.8. klo 21 alk. klo 21.
Kiihdytyspäivä lentokentällä 13.8., Pudasjärven Ilmailukeskuksella 
alk. klo 9.
Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä 15.8. klo 20. Kolme 
kertaa kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia 
palkintoja.
Vattumarkkinat Sarakylän koululla, kaksipäiväiset, alkaa klo 10 la 
uantaina 20.8. loppuu sunnuntaina 21.8. klo 17.
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8. klo 20-02. Maksuton nonstop-
bussikuljetus Kurenalta ja takaisin. Järj. LC Pudasjärvi.
Lasten Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8. klo 14-16. Jär. Pudasjär-
ven MLL.
Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä 29.8. klo 20. Kolme 
kertaa kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia 
palkintoja.

Lisäkaiverrutukset ja 
Kauneimmat 
muistomerkit

kaikista 
kivilaaduista

Teollisuustie 8  
Puhelin 0400 891 974

Djembe-
rummutusta 
Puolangan  
Väyrylän-
kylässä

Djembe-maraton tapah-
tuma käydään 5.-7.8. 
Puolangan Väyryläs-
sä Vartiopirtillä. Tapah-
tumassa pyritään soit-
tamaan djemberumpuja 
ryhmässä yhtäjaksoisesti 
48 tuntia tauotta. Apu-Pa-
ku ry:n henkilöt vuorot-
televat rummutuksessa 
sekä opastavat ihmisiä 
rummutuksessa.

Rummuttamaan am-
mattilaisten kanssa voi 
tulla kuka tahansa valit-
semalleen ajankohdalle 
sekä ajalle. Ilmoittautu-
minen tapahtuu paikan 
päällä. Rummutusta ku-
vataan MTV3 Ennätys-
tehdas –ohjelmaan, joka 
näytetään televisiossa 
myöhempänä ajankoh-
tana. Samaan aikaan 6.-
7.8. on tapahtumapaikal-
la erilaisia harrastepajoja 
sekä muuta ohjelmaa, joi-
hin voi osallistua myös 
kuka tahansa. Lisätietoa 
puh.0400 178 263

Lisäys aiemmassa lehdessä julkaistuun 
”Jongulla kokoonnuttiin laulun ja mestaruuskisojen merkeissä” -juttuun

Aiemmassa lehdessä (Pudasjärvi-lehden nume-
ro 30) julkaistusta ”Jongulla kokoonnuttiin laulun 
ja mestaruuskisojen merkeissä” -jutusta puuttui 
tekstien kirjoittajan nimi sekä kuvien ottajan nimi. 
Pahoittelemme! Tekstit olivat kirjoittaneet Ronkai-
sen-perhe sekä Ella Viljamaa ja kuvat olivat 
Päivi Pohjanveden ottamia. Lisäksi jutusta puuttui 
taustalla oleva kuva, jossa esiintyy Jongun kyläta-
lon kissa!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 7.8.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

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

to 4.8. klo 21.00-02.00

Charles Plogman
Maran Karaoke (K-18) Disko

Pudasjärvi

13.8. Ketola & Witikainen 20.8. Tiina Pitkänen 27.8. VENETSIALAISET 3.9. Anniina Mattila

Jyrkkäkoski

Nyt hän 
on täällä:

Kauan odotettu, HUIPPUSUOSITTU

Liput 14€ / 8€ (alle 18-v.)

Porila-päivä  

Erkki Juurikan mökillä
su 7.8.2011 
klo 12.00 alkaen

Tervetuloa! Pudasjärven Kajastus ry

Ilta
Ilta saapuu hiljalleen,

aurinko laskee 
merten taakse.

Järvi on tyyni ja kaunis.
Peilikuva heijastuu

veden pinnasta.

Yö

Kaikki ovat nukkumassa.
Yökosteus levittyy

tienoon ylle.

Puro solisee 
polun vieressä.

Kettu juo purosta
janoonsa kirkasta vettä.

Anna-Riikka Huhta

Jyrkkäkosken leirintäalueella 

ammattitaidolla opettajana
JOUSIAMMUNNAN SUOMENMESTARI

Sopii 10-110 vuotiaille.  
Kurssimaksu 50 €. 
Ilmoittautumiset   
17.08.2011 mennessä.

19-21.08  sekä  2-4.09.2011

JOUSIAMMUNTAKURSSI

Puh. 0400 – 109 006

JOUSIAMMUNTAKURSSI

Ilkka Hallenberg 
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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 KAUPUNKI
Pudasjärven 
tapahtumia 

löydät 
Pudasjärven 

kunnan 
nettisivuilta: 

www.pudasjarvi.fi

Klikkaa 
vasemmalta 
tapahtumat.

Rotarien kokoontumisajon puuhamies Reijo Saarela Kukkolankoskella viime kesänä. 
Pyörä on Suzuki Intruder VL 1500 eli 1500 kuutioinen custom tyyppinen  pyörä. 

MC Rotary vuotuinen ko-
koontumisajot 5.-7.8 järjes-
tää tänä vuonna Pudasjärven 
Rotaryklubi, puuhahenki-
lönä Reijo Saarela. Ympä-
ri Suomea tulevat mootto-
ripyöräilijät kokoontuvat 
Saijassa Taivalkoskella, jos-
ta lauantaina 6.8 vieraillaan 

Syötteellä Luontokeskuksel-
la ja käydään ihailemassa 
maisemia Syötteen huipul-
la, josta ajetaan Jalavan kau-
pan kautta takaisin Saijaan. 
Sunnuntaina on aamupa-
lan jälkeen edessä kotimat-
ka. Tapahtumaan odotetaan 
30-40 moottoripyörällä tule-

Rotarien kokoontumisajo Syötteelle

vaa Rotaria. 
Reijo Saarela kertoo, että 

Suomen Rotarit ovat tehneet 
25 vuoden ajan työtä polion 
hävittämisestä maailmalla. 
Tämän vuoden kokoontu-
misajossa kootut varat lah-
joitetaan poliota sairastavien 
hyväksi. (ht)

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄLEIRI 
7 – 15 -VUOTIAILLE

Pe 12.8.2011 klo 10.00 - 18.00
La 13.8.2011 klo 12.00 - 20.00
Su 14.8.2011 klo. 10.00 - 18.00
Lauantain ja sunnuntain välise-
nä yönä mahdollisuus yöpymiseen 
kansalaisopistolla.
Ohjelma: Käydään läpi erilai-
sia teatteri-ilmaisun osa-aluei-
ta ryhmätyöskentelynä. Luovaa 
ilmaisua: improvisointia, lavas-
tusta, puvustusta maskeerausta 
ja teatteriesityksiä. Leiripäivään 
kuuluu yksi lämmin keittoruo-
ka ja välipala, muuten ruokai-
lu omin kustannuksin, voi käy-
dä myös kotona ruokailemassa. 
Leirimaksu 25 € Leirille otetaan 
20 osallistujaa ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittautuminen 
kansalaisopistolle ke 10.8.2011 
mennessä puh. 040-8266431. Il-
moitathan samalla mahdollises-

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTOLLA
ta erityisruokavaliosta. Ohjaa-
jina: Kaarina Nevanperä, puh. 
040-5423184 Apuohjaajina: 
Marja- Liisa Väyrynen, Markus 

Liukko ja Essi Ylitalo
Järjestää Pudasjärven 
kansalaisopisto
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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

TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle
MUOTI-OLIIVIASSA
to 4.8. klo 10-17

UUDET 
KONEET
alk.125€

VANHAT VAIHDOSSA!
Esittelyssä mukana 
suositut koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, Postiaukio

puh. esittelypaikalle 
040 544 1009

TARJOUS!
Pikahuolto 25€

Minnan Bodysport ja Pudasjärvi-lehti 
aloittavat ke 17.8.2011 klo 18.00 

liikuntahallilla
Painonpudotus– ja 

kunnonkohotusryhmän 
Mukaan mahtuu max 10 henkilöä.

Ryhmäläiset saavat henkilökohtaisen ruoka- ja 
liikuntaohjelman. Liikuntaohjelma pitää sisällään 

1-2 yhteistä liikuntatuokiota viikossa, jotka 
koostuvat spinningistä, sauva- ja juoksulenkeistä, 

kuntosaliharjoittelusta, bodypumpista, 
kahvakuulailusta sekä kiertävästä 

lihaskuntoharjoittelusta. 

Hinta 85 euroa.
Tied. ja ilmoittautumiset:

Minna Anttila puh 050 372 4464.

NYT MUKAAN  myös 
SPINNAAMAAN JA 

BODYPUMPPAAMAAN!
Spinnryhmät alkavat ma 8.8.

klo 16.50 – 18.00 70 min 6€
klo 18.10 – 19.10 60 min 6€

klo 19.15 – 20.00 45 min 5€ ALOITTELIJAT
Aloittelijoiden ryhmässä tempo on kaikille sopiva 

ja poljentatekniikat opetellaan vähitellen.

ROHKEASTI MUKAAN!!!
Ilmoittaudu puh. 050 372 4464.
Bodypump alkaa  torstaina 11.8. 

Kurenalankoululla klo 18.00 
hinta 4€/krt, 35 €/ 10krt

Pumpissa käytetään hieman kahvakuulaa ja 
UUTUUTENA steplautaa yhdessä painotankojen 

kanssa tehtävissä lihaskuntoharjoituksissa.
Ilmoittaudu puh. 050 372 4464.

PALUU
PULPETTIIN

LUKION
OPISKELIJA!

OPPIKIRJAT JA
KOULUTARVIKKEET

-10%
Hinnat esim. käteisellä

Sigma1
Intouch 1
Lukion Biologian
eläinmaailma

15,-
21,48

22,37
NYT EHTII TILATA 

JOTTA KIRJAT OVAT 
VALMIINA KOULUN 

ALKAESSA!

GUMMERUKSEN
TASKUSANAKIRJAT
eri kielet

(31,65)990

ISO 
SIVISTYS-
SANAKIRJA

NYKYSUOMEN
OIKEINKIRJOITUS
• tehtäväkirjan
avulla suomen
kieli haltuun

OPISKELUTARVIKE TARJOUKSIA
495

KIPA  
VIHKOPAKKAUS 
A5, 40 sivua

KOROSTUSKYNÄT
eri värejä

100

KORKKI-/ 
MAGNEETTITAULU 
Muistitaulu ja  
valkotaulu samassa!  
Koko 40cm x 60cm

KYNIÄ, 
PYYHEKUMEJA, 
TEROTTIMIA 
 erilaisia

/kpl100vain

LIITUTAULU
Koko 40x60cm,
puukehys790

LASKIMET
SHARP  
EL531XHB
Laskin yläkouluun,
lukioon ja 
korkeakouluun.

CASIO JA TEX INSTRUMENT 
LASKIMIA MYÖS KAUTTAMME!

SHARP  
ELW506XB
Edistynyt funktiolaskin 
valokennolla
lukio-, korkeakoulu-,
opisto- sekä ammat-
tikäyttöön. Pinkki tai 
lila.

SHARKY - SARJAN
hauskat koulutarvikkeet

HEPPATUOTTEITA

erilaisia

(27,30)1990

RISTO RÄPPÄÄJÄ
SAA ISÄN

UUSIN!!!

TSEMPPIÄ KOULUTIELLE
OPPILAILLE JA OPETTAJILLE!

LOPPUVIIKON AJAN 
JOKAISESTA 10€ OSTOKSESTA 

KAUPAN PÄÄLLE 
Nalle Puh kynäkotelo. Arvo 4,90

LUKUJÄRJESTYKSIÄ 
SAATAVILLA!

Lue uusin kuvastomme WWW.KIPA.FIPUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA

KYNÄKOTELOT

/10 kpl

070
(1,40)

/kpl

/kpl

790
/kpl

290
(16,54)

vain

990
(50,87)

/kpl3390

1890
/kpl

PALLOVIHKOT 
PUOLEEN HINTAAN!

KOULUTARVIKKEITA

ON VALINNAN VARAA!

Puh. 0440-821 040

SUOSITTUJA 
TOP MODEL TUOTTEITA

KONTAKTIMUOVI

995
15m / rulla

VUOKRATTAVANA
Puhoskylässä rivitalo-
yksiö sekä kaksio, siis-

ti. Kauppa n. 150m, 
järvenrantaan 300m. 
Vuokra alk. 283e (sis. 

lämpö) 
Puh. 045 233 0987


