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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven
kotiseutujuhla s. 8-9

MM-Pilikkikilipailu
läksi käyntiin s.3

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

HALVIMMAT BUSSIMATKAT OULUUN JA TAKAISIN!
Tarjous voimassa vuoroilla:

   M-P    M-P
 09:00 Pudasjärvi 16:00
 10:15 Oulu 14:40
    T OYS     I
Eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 7€/suunta
Aikuiset 13,50€/suunta
Nevakivi Oy
Puh. 08 822 052
www.nevakivi.fi

Seuraavat vastaanottoajat:

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 26.7., to 2.8., to 9.8.

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   

HYVÄ VALIKOIMA KORISTE-
PENSAITA JA MONIVUOTISIA 

KUKKIA OTA 5 MAKSA 4 
SYYSLANNOITTEET

MANSIKANTAIMET
JA NURMIKONSIEMENET

tuuhea ASTERI       2,50
10 kpl         20,-
OMENAPUUT        25,-
MARJAPENSAAT   5 kpl  35,-
(herukat ja karviaiset)

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

KEKKILÄN PUUTARHAMULTA 50L        20,- / 6 säkkiä Tervetuloa!

Kesäkukka-ale jatkuu...

PIENI  JA
SPORTTINENPIENI  JA 
SPORTTINEN

1490
€/kkYht.

24 kk sopimus

Samsung
Galaxy Mini II

Puhelut ja tekstarit 0,069 €/min & kpl

+

Saat kaupan päälle 1200 min
puhetta ja booxTV:n
käyttöösi 6 kuukaudeksi!

Samsung Galaxy Mini II 7 €/kk ja + Onni M 2,90 € /kk + LLK M 5 € / kk (norm 9,90 € / kk). Onni M ja Liikkuva Laajakaista M –liittymien avaus 2,90 €. Sopimuskausi yhteensä 363,40 €. Uuteen 
DNA Onni M -liittymään 1200 min norm. hintaisia kotimaan matkapuheluita (50 min/kk, väh 3,45 €/laskutuskausi). Ei koske liittymätyypin vaihtajia. Käyttämätöntä puheaikaetua ei korvata, 
eikä se siirry seuraavalle laskutuskaudelle. DNA Onni M: sis. 100 min. kotimaan puheluita DNA-matkapuhelinliittymiin/laskutuskausi. Puheluissa minuuttiveloitus. Ylimenevät ja muut kotimaan 
norm. hintaiset puhelut ja tekstiviestit 0,069 €/min&kpl. DNA Liikkuva Laajakaista M enimmäisnopeus 1 Mbit/s on saavutettavissa 3G-verkossa (norm. vaihteluväli 0,25-0,8 Mbit/s). booxTV 3.0 
180 vrk:n lisenssi kaupan päälle ( arvo n. 33 €). Käyttö edellyttää palvelua tukevaa päätelaitetta. Ei koske tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen uudelleen tilattuja 
liittymiä. 24 kk:n jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Edut voimassa 15.8.2012 asti. Lisätiedot www.dna.fi

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi

P. 08-821 620, 044-547 0703
HUOLTO 0440-821 620

Ma-Pe 9.00-17.00  
La 9.00-13.00

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                                       
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

KOULUREPUT

GOTLER SIIVU
300 g

MUSTIKKA-
TÄYTEPITKO 410g

TEKSTIILISSÄ ALE JATKUU! ALE

ALE

ALE

1,79 -30%
-50%pkt

UUSIA ERIÄ HAJAKOKOJA

LAPSILLE
JA AIKUISILLE

KOULUTIELLE BEAVERS POIKIEN 
FARKKUJA

alk.

25,90
GOLLEGE
TAKKI

26,90GOLLEGE
TAKKI

alk. 24,90

BEAVERS
TYTTÖJEN 
FARKKUJA

HOUSUT 18,80

RUNSAS VALIKOIMA
KOULUTARVIKKEITA

25,90

19,90

-50%VERKKAHOUSUJA

29,95alk.

SUOMALAINEN PEKONI
140 G

1,25 pkt

GOLLEGE

PIRTIN PIIKA
550 g

1,39 pss 2,59pitko

Antiikin ja koti-irtaimen 

HUUTOKAUPPA
LA 28.7. klo 12
näyttö tuntia ennen

SUOJALINNA,

URHEILUTIE 2,

PUDASJÄRVI

Tavaraa on paljon, 

tervetuloa!

Puffetti

Käteismaksu

Meklaa Eemeli 040 183 9448

Ostamme
hillaa ja mustikkaa!

08-824044
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/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. 
Hintaan lisätään alv 9%.

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

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@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. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

OIKEA POLKU
On LIIAnKIn helppoa eksyä metsässä. Kun kulkee eteenpäin 
vain vähän aikaa omiin ajatuksiin syventyneenä, huomaa yhtäk-
kiä olevansa täysin tuntemattomassa maastossa. Suuntavaisto ei 
pelaa, pelko ahdistaa. Missä onkaan se tuttu polku, jota myöten 
koti löytyy?

IhmInen hAKSAhTAA vikaan lukemattomia kertoja elä-
mänsä aikana. On vaikea nykyaikana tietää, mikä on totta ja mikä 
ei. Liikkeellä tuntuu olevan tuhat totuutta, jotka kaikki vakuut-
tavat innolla olevansa oikeassa. Mikä lie se oikea totuus, mistä 
sen löytäisi?

TOTuuTTA eTSITTIIn myös Jeesuksen aikana: Messias-
ta odotettiin innolla. Monta väärää messiasta ja profeettaa nou-
si esiin ja vei kansaa harhaan. Silti yksi opettaja nousi hetkes-
sä kaikkien väärien opettajien yläpuolelle. Jeesus opetti tavalla, 
joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Hänen seuraajansa saivat kokea 
opetusten voiman, he näkivät ihmetekoja. He tiesivät, että Jee-
sus oli Jumalan Poika. 

me OPeTuSLASTen tavoin tunnemme totuuden. Mei-
dän ei tarvitse Pontius Pilatuksen tavoin kysyä Jeesuksen edes-
sä: mikä on totuus? Tuhansien totuuksien ja mielipiteiden maail-
massa asiat ovat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia ja selkeitä. 
Jumalan sanan voima toimii edelleen. Jumalan sana on muuttu-
maton ja pyhä, se johdattaa meidät oikealle polulle – kotia koh-
ti. Se kertoo meille, mikä on totuus, mikä on tie. Jeesus Kristus. 
Kun uskot häneen, olet oikealla tiellä. Yksinkertaista, eikö totta!

me KRISTuKSen SeuRAAJAT ja silti niin helposti eksyvät 
saamme aina virren 315 sanoin rukoilla armeliasta Herraamme:

Auta, että ristin tiellä 
kuljen askeleissasi.
Eksymästä, horjumasta
estä, Jeesus, jalkani.
Uskoa ja rakkautta,
toivoani lisää myös.
Anna voimaa kilvoitukseen,
täytä alkamasi työs.
      Kimmo Helomaa
      vs. kirkkoherra

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkos-
sa su 29.7. klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Marko Väyrynen, 
Jukka Jaakkola. Taksi kirk-
koon lähtee seurakuntako-
dilta 9.30, kyydin hinta 3 € 
edestakaisin.

Kirkko avoinna ja esitteli-
jä paikalla perjantaihin 27.7. 
saakka  ma-pe 11-17.
Kesäkahvila torstaisin klo 
12-14 kirpputorin tiloissa.
Nuotioilta: Paukkerinharjul-
la Hautapahdalla ke 1.8. klo 
18 ja Kipinän koululla to 2.8. 
klo 18.
Kastettu: Sanni Lumia Luok-
kanen, Roosa Ilona Emilia 
Laakkonen
Haudattu: Jenni Särkelä 84 
v, Rauha Maria Piri 84 v, Sei-
ja Inkeri Louhelainen 75 v

Todella kovat perinteet 
omaava Pudasjärven lento-
pallon kyläsarja heräsi uu-
delleen henkiin vuonna 
2002, kun Timo Kokko päätti 
järjestää tuon valtakunnan-
kin tasolla kovaa kunnioitus-
ta herättäneen tapahtuman 
henkiin. Jo aiemmin hän 
päätti alkaa järjestämään 
lentopallon puulaakiturna-
uksia, jotka myöskin olivat 
jo painuneet Pudasjärvel-
lä unholaan. Kovin monel-
la paikkakunnalla Suomessa 
ei näitä kumpaakaan sarjaa 
enää näinä päivinä pelata. 

Mikä olisikaan ollut so-
pivampi paikka lentopallon 
kyläsarjan uudelle startil-
le kuin Timpan synnyinky-
lä Livo, ja siellä onkin kisail-
tu tuosta kesästä lähtien joka 
kesä Timpan johdolla tähän 
päivään saakka; ja aina pou-
taisessa säässä.

Niinpä tapahtui myös 
armon vuonna 2012, kun 
heinäkuun 21. päivä ko-
koonnuttiin lohisopan ja for-
mulan ihastelun lomassa 
siihen pää-asiaan, elikkä len-
topalloparemmuuksien rat-
kaisemiseen.

Naisten sarjaan saapui 
viisi joukkuetta. He saivat 
selvitettyään päivän aikana 
sen, että nokkimisjärjestys 

Lentopallon kyläsarja: 
Livo ja Kimara ylitse muiden Livolla

on seuraavan vuoden ajan 
muotoa: 1. Kimara, 2. Pallo-
muorit, 3. MikäLie, 4. Äityt, 
5. Team Rouwat.

Miesten puolella kisasi 
tällä kertaa vain kolme jouk-
kuetta. Voittajasta ei jäänyt 
varmaan kenellekään epä-
selvyyttä kun voittajajouk-
kue Livo kylvetti toiseksi 
sijoittunutta Metsälää pe-
räti kolmeen kertaan, to-

sin ilman saunavastoja. Kol-
manneksi sijoittui pääosin 
junnuista koostunut Pikku-
jätkät. Livon joukkueen leiri-
tys oli ilmeisesti tällä kertaa 
osunut kohdilleen?

Näin ollen Livo palasi 
kultakantaan kuten Livol-
la järjestettyjen kyläsarjojen 
alkuvuosina. Livo oli mes-
tari myös siinä Pudasjärven 
ensimmäisessä kyläsarjas-
sa silloin kauan, kauan sit-
ten... historian siipien havi-
naa siis!

Livon kesäpäivässä kisail-
tiin lentopallon lisäksi myös 
monenmoisissa kisailuissa ja 
hypittiin pomppulinnassa. 
Olipa paikalla myös Suomen 
ainoan formularakentajan 
luomus, joka herätti ansait-
tua kiinnostusta ja kaasuja-
lan kutinaa. (el)

Livon joukkueen Esa Honkasen tykki puhuu loppuottelussa

Livon joukkue selvitti tiensä voittajaksi 21.7 pelatussa Livon lentopallon kyläsarjassa

Pallomuorit varmistivat kakkossijan itselleen Livon kyläsar-
jassa kovalla pelillä

Ensi viikonloppuna 27.-29.7 
järjestetään Ranuan kristilli-
sen kansanopiston vuosittai-
set opistoseurat. 

Seurat alkavat perjantai-
na klo 12 ja päättyvät sun-
nuntaina klo 16.30 alkaviin 
päätösseuroihin. Opistoseu-
rojen tunnus on tänä vuon-
na ”Herra siunatkoon sinua” 
(4.Moos.6:24). 

Seurat järjestetään talkoil-
la; järjestelyvuorossa ovat 
Haukiputaan, Iin, Kiimin-

Opistoseurat Ranuan kristillisellä kansanopistolla
gin, Ylikiimingin ja Yli-Iin 
rauhanyhdistykset. Järjes-
täjät ovat varautuneet lähes 
20 000 seuravieraan palve-
luihin. Seura-alue on yhte-
näinen noin 30 hehtaarin 
kokonaisuus opiston ympä-
rillä. Seuravieraiden käytös-
sä ovat mm. kenttäpankki, 
seuraravintola, grilli, kios-
ki, myymälä, kirjamyymälä 
ja info, suihkut ja paikalleen 
rakennetut wct ja useita pe-
supaikkoja.

Seuraohjelma sisältää 22 
puhetta, viikkomessun, sa-
najumalanpalvelukset seu-
rateltassa ja kirkossa, lau-
antai-illan puheenvuoron 
seuratelassa ja opiston reh-
torin katsauksen kuluneisiin 
25. toimintavuoteen.

 Seuraradio välittää pu-
heet ja laulut sekä toimitet-
tua ohjelmaa taajuudella 
94,8 MHz sekä opiston si-
vuilta internetin osoitteessa 
www.rakro.fi ”seuraradio”. 

OPISTOSEURAT
27.-29.7.

Ranuan kr. kansanopistolla
pe klo 20  - su klo 18,
aattoseurat to klo 20.

Kenttä avataan to klo 12.

Seuraradio 94,8 MHz ja
netissä kotisivulla www.rakro.fi

on opistoradio.

TERVETULOA!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

MUISTOKIVET
LISÄKAIVERRUKSET

ENTISÖINNIT JA MUUTOSTYÖT

Teollisuustie 8 Pudasjärvi p. 0400 891 974
www.koilliskivi.fi

www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Pohjois-Pohjanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristö-
keskus rakentaa yhteistyös-
sä Pudasjärven kaupungin 
kanssa kevyen liikenteen 
väylän valtatien 20 varrel-
le välille Lakari-Kellokan-
gas. Päätavoitteen on tur-
vallisuuden lisääminen ja 
kulkuyhteyksien parantami-
nen Lakarin ja Kellokankaan 
välillä. Hanke on kaksivuo-
tinen, mutta pääosa raken-
nustöistä valmistunee vuo-
den 2012 aikana. 

Kevyen liikenteen yhte-
yksien Varastotien ja Kel-
lokankaan välillä paranta-
misen lisäksi parannetaan 
Varastotien ja valtatie 20 
liittymää. Merkittävin ra-
kennustoimenpide lienee 
kevyen liikenteen alikulku-
tunneli valtatie 20 alitse, jo-
hon asennettiin keskiviik-
kona 18.7 alikulkutunnelin 
kaari.  Sen päärakennusma-
teriaali on teräs, perustukset 
ovat betonia. Korkeutta kaa-

Alikulkutunnelityömaa edistyy

rella on 2,8 m, leveyttä 4,6 m 
ja pituutta 21 metriä. Alikul-
kutunnelin läheisyyteen aio-
taan rakentaa myös linja-au-
topysäkit.

– Alikulkutunnelin pi-

täisi olla arvioiden mukaan 
käyttökunnossa lokakuun 
loppuun mennessä, mutta 
varmasti valmiiksi se tulee 
tämän vuoden puolella, ker-
too työmaapäällikkö Matti 

Valtatien alle tuleva alikulkutunnelin teräksinen kaari asennettiin keskiviikkona 18.7.  
Korkeutta kaarella on 2,8 m, leveyttä 4,6 m ja pituutta 21 metriä.

Pyykkönen. 

Elisa Liukko,
kuva Terttu Salmi

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

        Avoinna: Ma-To 10-17, Pe 10-19, La 10-14
AarreArkku

JOKAISELLE JOTAKIN!

mm. Autolle Ripset, PulmaPelejä,
Hupituotteita, Kivimaalia, LiitutauluTarraa,
Kynttilöitä, Ihania Servettejä, Koruja, Koulutarvikkeita,
Valmiita Lahja-/Tuliaispaketteja, ym.

Paljon uutuuksia!

ke 25.7.- pe 27.7 .klo 10-16 Lukiontie 2
(ent. Körkön leipomo)
Sateella sisätiloissa.

KIERTÄVÄ KIRPPIS

Jälleen ovat kalojen narraa-
jat saapuneet Havulan ran-
taan Pudasjärvelle. Kesäpil-
kin MM-kisoihin ennakkoon 
ilmoittautuneita on 200 ja 
jälki-ilmoittautuneita tulee 
koko ajan lisää, kertoo pää-
sihteeri Marko Koivula. Al-
kukarsintoja käydään maa-
nantaista perjantaihin ja 
jokainen saa itse valita kar-
sintaeränsä, mikä mielestään 
on parasta syöntiaikaa. Yh-
deksättä kertaa järjestettä-
vissä MM-kisoissa on osan-
ottajia ympäri valtakuntaa. 
Kuten kilpailun nimikin sa-
noo, osanottajalistalta löytyy 
nimiä myös Ruotsin puolel-
ta, valisti Pudasjärven Ur-
heilijoitten puheenjohtaja 
Seppo Sammelvuo.

Mukana on niin ensiker-
talaisia kuin myös kisakon-
kareitakin. Kahdeksatta ker-
taa mukana oleva Aaro Pätsi 

MM-Pilikkikilipailu läksi käyntiin
Sodankylästä harmitteli kun 
vaimo pääsi 0-lautalle har-
joittelemaan ja rannetta her-
kistelemään. Pätsi seurasi 
rannalta kiikarilla, että mitä 
siellä jonon päässä tapahtuu. 
0-lauttalaiset eivät osallistu 
sillä kertaa kilpailuun, vaan 
heidän roolinsa on tarkkai-
lijan osa ja pääsee kokeile-
maan välineitä. Pätsi tiesi 
myös kertoa, että lauttojen 
sijainti vaikuttaa saaliiseen. 
Pilikkipaikat arvotaan, joten 
kukaan ei pääse siltä osin 
vaikuttamaan omaan saa-
liiseensa ja tietysti välineet 
sekä reput tarkistetaan en-
nen lautalle lähtemistä. Var-
sinainen tekijä kesäpilikki-
kisassa on pudasjärveläinen 
Ensio Takkinen, joka on suo-
riutunut joka vuosi finaaliin 
asti. Ja sehän on tietysti ta-
voitteena tänäkin vuonna.

Kaikki kalat hyväksytään 

punnitukseen, mutta järjes-
täjien kertoman mukaan jär-
vestä tulee vain ns. roska-
kalaa, joka menee eläinten 
ruuaksi. 

Pudasjärven Urheilijoit-
ten eri jaostot kuljettavat 

pilkkijät lautoille ja takaisin. 
Tiistain aamupäivän soutu-
vuorossa oli suunnistusjaos-
to reilussa aallokossa.

Terttu Salmi

Lautalla nro 9 pilkkimässä alusta saakka mukana ollut ja 
joka kerta loppukisaan päässyt Ensio Takkinen Pudas-
järveltä. 

Pilikkilauttoja on kaikkiaan 15., joista lähes jokaisella oli jo pilkkijä puoliltapäivin toisena kisapäivänä tiistaina.

Pudasjärveläinen nuori ha-
nuristi Timo Pesiö on si-
joittunut kolmanneksi Tor-
niossa 14.7. järjestetyssä 
Pohjoiskalotin harmonikka-
kilpailussa. Timo on opis-
kellut harmonikansoittoa 

Pudasjärven kansalaisopis-
tossa, jossa hänellä viimeiset 
vuodet on opettajana toimi-
nut Teuvo Kalliola. Kilpai-
lussa Timo valittiin yleisön 
suosikiksi. (rk)

Timo Pesiö esiintymässä tämän vuoden Pudasjärven 
markkinoilla. 

Pesiöllä menestystä 
hanurikilpailussa
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Korpisen kylätapahtumaa 
vietettiin vaihtelevassa sääs-
sä. Lauantai-iltana 21.7. Kor-
pisen taivaalta tuli vettä ja 
tapahtuman alkua joudut-
tiin hieman siirtämään.  Sa-
dekuuron väistyttyä ke-
räännyttiin esiintymislavan 
tietämille kuuntelemaan 
puheenjohtajan lyhyt tilai-
suuden avaus. Tämän jäl-
keen esitettiin yhteislau-
luna Muistojen Korpinen. 
Riitta Alamartimon luot-
saaman Korpisen näytelmä-
piirin esitys ja Toivo Piiran 

Jani Lehtolasta saunapehtoori Korpisella
sekä Rauni Räisäsen hupa-
elma kirvoittivat  monet ma-
keat naurut noin 80 hengen 
yleisöstä. Yhteislauluna ve-
täistiin vielä Jaurakkajärven 
valssi sekä Saunavihdat. Yk-
sinlauluna kuultiin Taivaan-
kartta nuoren laulajan alun 
Jessica Hintsalan tulkitse-
mana.

Karaokea oli myöskin 
mahdollista laulaa ja jokai-
selle löytyi sopiva kappa-
le laajasta valikoimasta. Il-
makin poutaantui lopulta 
saunavastanheiton SM-ki-

san alkaessa. Tänä vuon-
na päätettiin palkita vain 
miesten sekä naisten sarjo-
jen parhaat. Pisimmälle vis-
kasi saunavastaa naisista 
Terttu Herukka ja miehistä 
Markku Vähäkuopus. Ky-
läseura myöntää vuosittain 
saunapehtoori arvonimen 
henkilölle joka on ansiok-
kaasti toiminut kyläyhteisön 
kehittämiseksi sekä hyvin-
voinnin lisäämiseksi. Tänä 
vuonna edellisen vuoden 
saunapehtoori Jorma Syrjä-
palo luovutti vastuullisen 

tehtävän Jani Lehtolalle. 
Kolmen peräkkäisen vuo-

den pehtoorit olivat tuoma-
reina saunavitsien kerron-
nan SM-kisoissa jonka voitti 
Annikki Ylitalo. Kiitän tal-

koolaisia ja kaikkia onnistu-
neeseen tapahtumaan osal-
listuneita. Virtaa kuulosti 
vielä löytyvän tapahtuman 
puuhaajista joten hyvällä to-
dennäköisyydellä ensi ke-

sänäkin tavataan taas Korpi-
sen kylätalolla.

Jani Lehtola

Korentojärven kalaveden 
osakaskunnan ja Hirvas-
kosken kyläyhdistyksen jär-
jestämää kalailtaa vietettiin 
lauantaina 21.7 Penttilässä, 
Hirvasjärven rannalla. Ta-
pahtumaan osallistui ilah-
duttavan runsaslukuinen 
joukko kaikenikäisiä ihmisiä 
oikukkaasta kesäsäästä huo-
limatta. Penttilän pihapiiri 
ja ranta suovat hienot puit-
teet perinteisen kesätapah-
tuman järjestämiseen, kiitos 
siitä talon isännälle Yrjö Vik-
strömille. Onginnan ja kisai-
lun lisäksi oli mahdollisuus 
tutustua harvinaiseen koti-
museoon, joka on vertaansa 
vailla. 

Kalailtaan vieraaksi saa-
pui myös ProAgrian kala-
talouskeskuksen toimin-
nanjohtaja Outi Kaski. 
Iltapäivällä, ennen varsi-
naisen tapahtuman alkua, 
tehtiin proomuajelu Hir-
vasjärvelle ja Iijoelle. Osa-
kaskunnan puuhamiehet 
esittelivät Hirvasjärven kun-

Penttilässä ongittiin ja kisailtiin

nostusta ja aikaansaannok-
siaan. Pitkäjänteinen työ 
näkyy jo hyvinkin rehevöi-
tyneessä tilassa olleen järven 
kohdalla. Entinen läpipää-
semätön järvi on nykyään 
helposti kuljettavissa ja ka-
lanpyynti onnistuu kunnos-
tuksen ansiosta myös kesäi-
sin. Proomun kuljettajana 
toimineen Antti Holmströ-
min lampaat ovat tehneet 
myös maisemallisesti hie-
noa työtä Hirvasjärven ja Ii-
joen rantamailla; pajukot ja 
muut puskat eivät estä ran-
nalla liikkumista, silmänilos-
ta puhumattakaan. Siiran-
kanavan kodalla nautittiin 
kahvit ja keskusteltiin kun-
nostustöiden jatkosuunni-
telmista. Kalakannan elpy-
minen ja vesillä liikkumisen 
paraneminen ovat iso hyöty 
jokaiselle meistä. Outi Kaski 
kertoi suunnitteilla olevas-
ta hankkeesta, joka on sidok-
sissa uuteen vesilakiin ja sen 
myötä ovat mallinnettavissa 
toimivat käytännöt vesistö-

jen kunnostuksissa. 
Varsinainen kalailta al-

koi Yrjö Vikströmin terve-
tulotoivotuksella ja tarinoil-
la ”poikos-vuosilta”. Niitä 
kuunnellessa hersyi nauru ja 
illan mittaan jutut jatkuivat 
ihmisjoukossa. Pudasjärven 
kaupungin tervehdyksen il-
taan toi kh:n puheenjohta-
ja Vesa Riekki. Riekki kertoi 
lyhyesti tulevista haasteista 
kalailta yleisölle. Outi Kaski 
puhui omassa puheenvuo-
rossaan uudesta voimaan 
tulleesta kalastuslaista, joka 
meidän jokaisen olisi hyvä 
tuntea. Illan aikana oli mah-
dollista kokeilla taitojaan 
niin kalojen narraamisessa 
kuin tikan ja kettingin hei-
tossakin. Soutukilpailu jär-
jestettiin ”sekahaulla”, mies-
naisparina. Suopotkupallon 
uunituore maailmanmes-
tarimme Kaisa Holmström 
meloi serkkunsa Aappo 
Holmströmin soutaessa ra-
dan nopeimmin läpi ja näin 
he saivat kotiin viemisiksi 

vanhaan malliin tehdyt sau-
navastat. Onkikilpailussa ki-
sailtiin suurimmasta kala-
saaliista sekä pienimmästä 
kalasta. Kalan painon arva-
uskisa oli viime vuosia hie-
man haasteellisempi, koska 
tänä vuonna oli useamman 
kalan yhteispaino arvuutel-
tavana. 

Alkuillan vesisade väistyi 
auringon tieltä ja kalailtaa 
saatiin viettää suurimmaksi 
osaksi aurinkoisessa kesäil-
lassa. Puffetista löytyi Lauri 
Vikströmin ja Vesa Holm-
strömin loihtimaa savuloh-
ta, nokipannukahvia lätyn 
kera sekä perinteisesti grilli-
makkaraa.  Yhteinen ponnis-
telu kannatti jälleen, tulok-
sena oli viihtyisä ja leppoisa 
kesäilta mukavien ihmisten 
seurassa. Kiitos kaikille ka-
lailtaan osallistuneille, yh-
teistyökumppaneille ja kut-
suvieraille, kiitos Kinnusen 
Pekalle äänentoiston järjes-
tämisestä, kiitos talkooväel-
le ja erityisen iso kiitos Yrjö 
Vikströmille Penttilän piha-
piirin ”lainaamisesta” tapah-
tuman järjestämiseen.  Iltaa 
muistellessa on hyvä lähteä 
miettimään seuraavaa ka-
lailtaa savukalan maku suu-
pielissä. 

Paula Ylitalo

Kilpailujen tulokset
Ongintakilpailu: 
Aikuiset: 1. Paavo Mustonen 
1595 g.  2. Lauri Vikström 1240 g, 
3. Sulo Simonen 1165 g, 4. Mer-
tsi Stenius 540 g, 5. Kaisa Holm-
ström 510 g, 6. Sisko Alatalo 460 
g, 7. Laila Mustonen 155 g, 8. Timo 
Malinen 30 g, 
Lapset -12 v: 1. Alex Pavigra-
hi 605 g, 2. Mervi Alatalo 530 g, 3. 
Henri Ylitalo 215 g, 4. Alexsandra 
Perek 175 g, 5. Aatos Holmström 
155 g, 6. Arttu Huitsi  60 g, 7. Anni 
Huitsi 45 g, 7. Sara Ikonen 45 g, 8. 
Lasse Ikonen 10 g. 
Soutukilpailu: 1.Kasa Holm-
ström ja Aappo Holmström 
2.12.31, 2. Sampo ja Mari Laak-
konen 2.18.30, 3. Aatos, Heidi ja 
Johannes Holmström 2.24.67, 4. 
Hanna-Leena Putkonen ja Seppo 

Holmström 2.32.20, 5. Paula Yli-
talo ja Antti Holmström 2.32.73, 
6. Outi Kaski ja Yrjö Vikström 
2.33.86, 7. Anja Perälä ja Timo Ma-
linen 2.37.83. 
Tikanheitto
Aikuiset: 1. Arto Vikström 34 p, 
2. Antti Holmström 29, 3. Sampo 
Laakkonen 28, 4. Juha Vikström 
23,  5.   Juha Kajander  
23, 6. Laila Mustonen 17, 7. Hei-
di Holmström 15, 8.Sisko Alata-
lo 12, 9.Hannu Orreveteläinen 10, 
10. Kaisa Holmström 8. 
Lapset: 1. Lasse Ikonen 16, 2. 
Aleksi Leinonen 11, 3. Mervi Ala-
talo 3, 4. Sara Ikonen 1, 5.Arttu 
Huitsi 1. 
Kettinginheitto 
Aikuiset: 1. Arto Vikström 30, 
2. Aappo Holmström 30, 3. Timo 
Holmström 27, 4. Juha Vikström 
25, 5. Juha Hagelberg 20, 6. Eija 
Sorvoja 16, 7. Timo Malinen 15, 
Jaakko Huitsi 15,  Lauri Vikström 
15, 10. Veijo Sorvoja 12, 11. Arvo 
Niskasaari 10, Vesa Holmström 
10, Sisko Alatalo 10. 
Lapset: 1. Aleksi Leinonen 20, 2. 
Mervi Alatalo 12, 3. Sara Ikonen 4, 

Onkikilpailussa kisailtiin 
niin suurimmasta saaliista 
kuin pienimmästä kalasta. 
Kuvassa Sara, Auli ja Las-
se Ikonen Oulusta.

Hyvin hoidettu maisema on ilo silmälle! (Seppo Holmström, Hanna-Leena Putkonen, 
Outi Kaski ja Yrjö Vikström). Proomuajelulla Iijoella.

Perhejoukkueella soutukilpailussa (Aatos, Heidi ja Johannes Holmström).

Maisemanhoitaja.

4. Aatos Holmström 2, 4. Katarii-
na Hagelberg 2, 5. Lasse Ikonen 
1, 5. Arttu Huitsi 1, 6 Aleksandra 
Perek, 6. Sini Johnson. 
Kalamäärän arvaus g, kaksi 
kalaa paino yhteensä 1940 g. 
Piia Niinivuori arv. 1975 g, Mertsi 
Stenius 1900 g, Aatos Holmström 
1895 g.

Penttilän pihapiirissä kävi lauantai-iltana vilske.
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ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00
su suljettu
Palvelemme
kesäperjantaisin (1.5.-31.7.)
8.00-19.00
Puh.  020 752 8260

Peittosuoja
Cello Aqua 9l
Vesiohenteinen,
puolihimmeä
peittosuoja muodostaa
ohuen peittävän
kalvon
jättäen puun pintakuvion näkyviin
talomaaleja paremmin. 7,32€/l.

65,90
                     (7,32€/l)

Kontio kumisaappaat

44,90

Loput puutarhakalusteet

Meiltä vesille suvi-veneet

   alk.

795,-

Jotta onnistuisit kerralla

Yamaha perämoottorit

   alk.

795,-

Muovisanko

1,-
               /kpl         

ULKOMAALI CELLO PEITTOSUOJA AQUA ON
TM RAKENNUSMAAILMAN TESTIVOITTAJA!

9,90
Huomio T-paidat
Värit keltainen ja oranssi

-30%

ALE ALEALE

ALE
ALE

ALE

Uusitut suunnistuskartat
palvelevat myös kesä-
matkailua Syötteellä
Syötteellä on heinäkuun vii-
meinen viikonloppu 28.-
29.7. todellinen superviikon-
loppu, sillä tapahtumia on 
mm. PMC Pudasjärven jär-
jestämät moottoripyöräili-
jöiden kokoontumisajot Iso-
Syötteellä pe-su, Erämaan 
markkinat lauantaina klo 
10–18 Syötteen luontokes-
kuksen pihapiirissä ja la-su 
suunnistuksen 2-päiväiset 
kansalliset henkilökohtaiset 
kilpailut Syötekylässä . Syöt-
teen kyläyhdistys on vuok-
rannut Syötteen kylätalon 
kisajärjestäjien käyttöön ja 
samalla se toimii kisakes-
kuksena. Kilpailut alkavat 
lauantaina klo 13 ja sunnun-
taina klo 11. Kisat toimivat 
samalla vuoden 2013 SM-ki-
sojen järjestelyorganisaation 
koetinkivenä. Järjestelyvas-
tuussa toimivat yhteistyös-
sä Pudasjärven Urheilijat 
ry ja SK Pohjantähti Oulus-
ta. Pohjantähti hoitaa kilpai-
luteknisen puolen ja PudU 
hoitaa muut kisajärjestelyt. 
Kilpailujen johtajana toimii 
Heino Ruuskanen Pudasjär-
veltä.

Kilpailuihin odotetaan 
kumpanakin kisapäivänä 
200-300 osallistujaa. Ilmoit-
tautuminen on vielä kes-

ken, mutta jo nyt ilmoittau-
tuneiden joukossa Suomen 
kärkinimiä on muun muas-
sa Vaajakosken Teräkses-
tä Pasi Ikonen ja Jani Laka-
nen, Vehkalahden Veikoista 
Tero Föhr sekä lohjalaises-
ta Deltasta Matti Kivelä. Ki-
samaastot, jotka rajautuvat 
ensi vuoden SM-kilpailuihin 
ovat houkutelleet huippu-
nimetkin mukaan. Ainakin 
Vaajakosken porukka pitää 
samalla harjoitusleiriä Syöt-
teellä.

Suunnistus on yksi tärkeä 
osa Syötteen kesämatkailun 
kehittämistä. Tästä osoituk-
sena Pudasjärven kaupun-
gilla on parhaillaan menos-
sa EU-rahoitteinen projekti, 
minkä avulla saadaan kart-
ta-aineistot ajantasaiseen 
kuntoon ja niiden ympärille 
luotua uutta toimintaa var-
sinkin kesämatkailua ajatel-
len. 

Kannattaakin suunna-
ta viikonloppumatka Syöt-
teelle, sillä saa samal-
la reissulla nähtyä komeita 
moottoripyöriä, käden tai-
toa Luontokeskuksessa sekä 
Suomen huippusuunnistajia 
livenä.

Antti Härkönen

Neljättäkymmentä nykyis-
tä ja entistä, muualla asu-
vaa pärjänsuolaista kokoon-
tui yhteen toissa lauantaina 
14.7 kylän Hirvihallilla jär-
jestettyihin Kyläkuhinoihin. 
Leppoisan yhdessäolon ja 
kahvittelun lisäksi paikalla-
olijat saivat tutustua Jari Jus-
silan vetämään Laajakaista 
kaikille – hankkeeseen sekä 
Kerttu ja Kauko –hankkeen 
toimintaan. Lisäksi lapset 
ja aikuiset kilpailivat omis-
sa sarjoissaan tikanheitossa 
ja tikkaviestissä. Odotetuin 
hetki taisikin olla palkinto-
jen jako tilaisuuden päät-
teeksi.

Kylän ainoa toimiva yh-
distys, metsästysseura, on 
lähtenyt ennakkoluulotto-
masti ottamaan vastuuta 

Pärjänsuolla toimii vireä metsästysseura
kylän kokonaisavaltaisesta 
kehittämisestä. Seuran puu-
hanainen Tuula Kuukasjär-
vi kertoi kylän koulun lak-
kautuksen jälkeen tilanteen 
olleen sellainen, että kylä-
läisillä ei ollut yhteistä paik-
kaa, minne kokoontua ja 
tällöin tehtiin päätös hirvi-
hallin laajentamisesta. Toi-
mintaryhmä Jommasta haet-
tiin hankerahaa, jonka avulla 
laajennustyö saatiin toteu-
tettua. Kyläläiset kantoivat 
oman kortensa kekoon, teke-
mällä talkootöitä rakennus- 
ja laajennustöissä. Hirvihal-
lin yhteyteen rakennettiin 
kokous- ja juhlatilat. Laa-
jennuksesta ovat hyötyneet 
metsästysseurat ja kyläläi-
set. Lisäksi tarkoitus on akti-
voida ennen kaikkea nuoria 

toimimaan yhdessä ja hallin 
laajennuksen jälkeen järjes-
tää nuorille yhteistä toimin-
taa. Tavoitteena on yhdistää 
kyläläisiä entistä enemmän, 

toteaa asian Kuukasjärvi.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Pärjänsuon Kyläkuhinoihin kokoontui monenikäistä kyläläistä
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AUTOTALLIT LASTENKEINUKEINU 3-istuttava

MATTOTELINE

alk.

29,90

HIEKKALAATIKKO
PUUTARHAVARJO
halk. 250cm

PUUTARHAPÖYTÄ + 
4 TUOLIA

149,-
65,-

89,-
HYTTYSPAVILJONKI

69,-
89,-

119,-

49,90

ILMALÄMPÖPUMPUN 
SUOJAKOTELO

59,90

8 kpl2 kpl
VARASTOVAJA
2,5 x 2,5

249,-
299,-

2 kpl

1 kpl

49,-
79,-

99,-

109,-

1 kpl

PUUTARHARYHMÄ

259,-
329,-

2 kpl

249,-

1 kpl

299,-

59,-
69,- 1 kpl

3 kpl

39,90

29,50
25 kpl

34,50

PUUTARHAPENKKIKOTI-AITA 
180x80cm

LANDMANN KAASUGRILLI
huippulaatua

249,-
486,-

2 kpl

LASTEN AKKU-
MÖNKIJÄ

3-8 v.

199,-
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Suuri hauki tarttui mökki-
läisten Aimo Ojalan ja Reijo 
Saaren 30 mm siikaverkkoon 
Pudasjärven Haisuvaaran 
Valkeisjärvellä torstaiaamu-
na 19.7. 

-Yllätys oli aika kova kun 
verkkoja kokiessamme al-
koi tuntua rajuja potkuja. 
Aikamme väsytettyämme 
näimme parinkymmenen 
metrin päässä pintaan nou-

Siikaa pyydettiin – 
hauki tuli

sevan julman hauen. Kala 
oli kiinni yläpaulan ja apu-
paulan välissä ja sitten kie-
pannut verkon nätisti rullal-
le ympärilleen. Verkko säilyi 
melko ehyenä. Kalan mitat 
olivat 115 cm pituutta ja 52 
cm ympärysmittaa. Painok-
si saimme vanhan ajan pun-
tarilla reilut 11 kiloa, kirjoitti 
Reijo Saari.

Mökkinaapurukset Aimo Ojala ja Reijo Saari onnistuivat 
saamaan siikaverkosta yli 11 kg hauen. 

Sarakylän Facebook-ryh-
män järjestämät perinteiset 
heinäkuun kesätanssit ko-
kosivat yli kolmesataa juhli-
jaa tapaamaan vanhoja tut-
tujaan ja tanssimaan. Yleisö 
koostui Sarakylä-henkisis-
tä ihmisistä, suuri osa heistä 
oli kauempaa, kuten Etelä-
Suomesta, Oulun seudulta ja 
Ruotsista. Yhdessä suunni-
teltu ja keskustelujen kautta 
tehty tapaaminen toi yhteen 
usean juhlijan nuoruusvuo-
sien kaverit ja koulututut.

Lauantaina päivällä alka-
nut kokoontuminen jatkui 
sunnuntaiaamun siivoustal-
koisiin saakka. Koko tapah-
tuman ajan osallistujilla oli 
nauru herkässä ja vitsit hal-
lussa. Vanhat jutut, ikävät-
kin muistot, saatiin patinoi-
duksi kauniiksi ja hyviksi 
nuoruusmuistoiksi.

Lauantaipäivän siivous-
talkoissa pistettiin parketti 
kuntoon, pihanurmi siistiksi 
ja myyntikojut kohdalleen, 
talkoisiin osallistujat olivat 
kaikki tulleet muualta kuin 
kylältä. Välillä talkooväki 
lauloi karaokea ja pisti tans-
siksi siivouksen lomassa. 
Talkooväestä saatiin loput 
toimitsijatkin, lipunmyyjät 
ja arvanmyyjät. 

Tanssit alkoivat yhdek-
sältä ja jo puoli kymme-
nen aikaan yli 100 juhlijaa 
oli paikalla. Kaiken kaikki-
aan tapahtumaan osallistui 
arviolta 350 henkeä, tanssi-
lattia oli tungokseen saakka 
täynnä lopputunneilla, ka-
raokelaulajat saivat jonot-
taa vuoroaan jopa liikaakin. 
Kahvilassa juteltiin kuulu-
misia ja nautittiin nisukaf-
feet, makkaranmyyntikojul-
la huojennettiin suolaisen 
nälkää.

Järjestysmiesten ja -nais-
ten ilta oli leppoisa, hy-
väntuulinen juhlayleisö ei 
aiheuttanut minkäänlais-
ta päänvaivaa taikka kah-
nausta. Tanssien ja talkoi-
den lomassa päätettiin jo, 
että ensi vuonna uusiksi, sa-
maan aikaan, heinäkuun toi-
sena viikonloppuna. Päätet-
tiin myös sunnuntaiaamun 
siivoustalkoissa, että ensi-
vuonna aloitetaan jo iltapäi-
vällä, karaokelaululla ja ka-
raoketansseilla, lyhyeksi oli 
ilta käynyt usealle. Ladattu-
ani kuvia tapahtumasta fa-
cebook-ryhmään, on kuvien 
tiimoilta keskustelu jo ensi-
kesän teemasta; onko se kat-
toremontti, vaiko pientä pin-
taremonttia, uutta sisustusta 
vaiko mitä. Siihen keksimme 
taas yhteisen hyvän kohteen 
pitkän talven aikana. Tämä 
tapahtuma tuotti Sarakylän 
Kyläseuralle käytettäväksi 
lasten ja nuorten harrastus-
toimintaan hieman yli 2000 
euroa. Vähempään ei tyy-
dytä ensi vuonna, kohde on 
vielä auki.

Tapahtuma järjestettiin 

Sarapirtille ennätysyleisö
kesätansseihin Facebookin avulla

täysin yksityisihmisten toi-
mesta, suuret kiitokset sara-
kyläläisille, pärjänsuolaisille 
ja espoolaisille järjestysmie-
hille, kempeleläisille lipun-
myyjille, raahelaisille ja ruot-
sissa asuvilla arvanmyyjille. 
Kiitos myös Ruotsista saapu-
neelle ahkeralle karaoken-
vetäjälle ja Haapajärveltä, 
Helsingistä, Jyväskylästä, 
Kajaanista ja Tukholmasta 
kootulle mainiolle orkeste-
rille.

Kiitos myös Sarakylän 
Kyläseuran kolmelle aktii-
viselle, jotka olitte työntou-
hussa.

Itse olen saanut olalle ta-
puttelua ja kiitoksia järjeste-
lyistä, se lämmittää mieltä. 
Paras kiitos on se, että tapah-

tuma onnistui täydellisesti 
ja saattoi nähdä, että kaikilla 
oli oikeasti hauska ilta. Kii-
tos ystävät ja kylänmiehet, 

Ari Pesonen oli tullut pitkän matkan Etelä-Suomesta Sarapirtille, paljon näkyi Arilla tut-
tuja olevan. Ari on ollut kevään ajan yksi puuhamiehistä tapahtuman järjestämiseksi, 
mm. illan orkesteri ja karaoke olivat Arin hankkimia.

Portaat täyttyivät vähän väliä vilvoittelijoista, samalla kerrattiin kuulumiset vuosikym-
menten takaa ja nykyhetken uusimmat uutiset.

Piha-alueen parkkipaikat loppuivat ennen puoltayötä, au-
tojonot molempiin suuntiin tienvarressa kertovat väen ol-
leen liikkeellä

Tanssilattia oli ahkerassa käytössä; orkesteri ja upeat karaokelaulajat pitivät tanssivä-
en liikkeessä loppuun saakka. Hienoa vanhan tanssipaikan tunnelmaa, jollaista kokee 
nykyään harvoin.

ensi kesänä nähdään!

Eija Heikkinen

Yli 60 Mäntyjärven sukuun 
kuuluvaa henkilöä pääkau-
punkiseudulta Lappiin ko-
koontui sukukokoukseen 
hotelli Iso-Syötteelle lauan-
taina 21.7. vaihtamaan kuu-
lumisia sekä kuulemaan 
Mäntyjärven suvun sukutut-
kimuksen uusimmista vai-
heista. Sukuseura sai myös 
ensimmäiset kunniajäsenen-
sä kokouksessa, kun sen pe-
rustajat Aini ja Tauno Män-
tyjärvi kutsuttiin seuran 
kunniajäseniksi.

Varsinaisen sukukokouk-
sen lisäksi ohjelmassa oli pu-
heenvuoroja Mäntyjärven 
suvun ja sen sukuhaarojen 
vaiheista 1700-luvun lopul-
ta tähän päivään sekä mu-
siikkiesityksiä. Osallistujat 
kävivät myös tutustumassa 
Syötteen Luontokeskukseen 
sekä sunnuntaina vieraile-
massa Pudasjärven kotiseu-
tumuseolla.

Mäntyjärven sukuseu-
ran hallituksen puheenjoh-
taja Jouni Ollila kertoi koko-
uksen alussa Mäntyjärven 
suvun vaiheista 1700-luvun 
alusta tähän päivään saakka. 
Lisäksi Pekka Ranua kertoi 
kuvaesityksen avulla oman 
sukuhaaransa vaiheista. 
Esillä oli myös Kari Kuhan 

Mäntyjärven suku
kokoontui Syötteellä

kokoamat sukupuut Mänty-
järven suvun sukuhaaroista.

Mäntyjärven suku on läh-
töisin Olli Heikinpoika Huo-
visesta ja hänen vaimostaan 
Sigrid Iisakintytär os. Kä-
märäisestä, jotka muutti-
vat kuuden lapsensa kanssa 
vuoden 1740 tienoilla Kuu-
samosta Mäntyjärvelle ja ot-
tivat sukunimekseen Män-
tyjärvi. Noin sata vuotta 
myöhemmin suku jakaantui 
kahtia Mäntyjärven ja Olli-
lan sukuhaaroihin.

Sukukokouksen nuorin 
osanottaja edusti Olli Hei-
kinpoika Huovinen-Mänty-
järvestä polveutuvaa 10:ttä 
sukupolvea. Koko suvun 
nuorin jäsen edustaa 12:tta 
sukupolvea. Kari Kuhan las-
kelmien mukaan Mänty-
järven sukuun kuuluvia on 
tällä hetkellä yli 10 000 hen-
kilöä ympäri maailmaa. Su-
kuseuraan kuuluu näistä 
vain vajaat 100 henkilöä.

Mäntyjärven sukuseuran 
seuraava kokous pidetään 
Ranualla vuonna 2012. Su-
vun vaiheista voi lukea lisää 
osoitteessa http://mantyjar-
venimpionsuku.net

Eila Aalto
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Kotiseutupäivään kuuluva-
na tilaisuutena oli sunnun-
taina 22.7. Rajan puun is-
tutusjuhla kaupungintalon 
pihalla. Pudasjärvi on kulu-
van vuoden rajakunta, jonka 
merkeissä myös kuusen, is-
tuttaminen tapahtui. 

-Kunhan kuusi kasvaa, 
sen eteen istutetaan laat-
ta, josta tulevat sukupolvet 
saavat lukea minkä vuok-
si kuusi on istutettu, totesi 
maakuntaneuvos Timo Säk-
kinen. 

Miksi sitten juuri kuusi 
valittiin istutettavaksi puuk-
si? Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
selitti valintaa: 

– Kuusi ei ole Pudasjär-
ven vanhin puulaji, mutta 
se on nykyään yksi yleisim-
mistä ja komeimmista puis-
ta, mitä Pudasjärveltä löy-

Pudasjärvi Vuoden rajakunta:
Rajan puu kuusi istutettiin kaupungintalon eteen

tyy. Kuusi on ainoa puulaji, 
joka kestää tämän seudun 
tykkylumet, se on sitkeä, ku-
ten on pudasjärveläinenkin. 
Kuusi on arka taimivaihees-
sa, mutta kun se kerran on 
juurtunut, niin sen kasvu on 
voimakasta ja komeaa. Ihmi-
nenkin on haavoittuva alku-
taipaleellaan tarviten toisten 
suojaa ja hoivaa, kunnes kas-
vaa vahvaksi. Kuusi on ylei-
nen pihapuu ja se koetaan 
onnea tuottavaksi puuksi. 
Rajaseutuliiton päätös valita 
kuusi suuntaa katseen tule-
vaan kuvastaen sitä, että tar-
vitsemme työssämme ja tu-
levaisuudessamme onnea. 

Riekki kiitti kaupun-
gin puolesta Rajaseutuliit-
toa. Vuoden Rajakunnaksi 
nimeäminen on merkittävä 
ja kannustava tunnustus tä-
män paikan päättäjille, asuk-

kaille ja totta kai Pudasjär-
velle itselleen. Riekki toivoi, 
että tämän sukupolven lap-
set ja nuoret tulevat kuusen 
luo ajattelemaan aikaisem-
pia sukupolvia ja heidän pa-
nostaan, mutta myös tulevia 
sukupolvia.

Maakuntaneuvos Timo 
Säkkinen yhtyi Riekin sanoi-
hin, korostaessaan kuusen 
olevan erityisen hyvä valin-
ta rajapuuksi. 

– Pudasjärvi on todella 
ansainnut vuoden 2012 Raja-
kunta-nimityksen. Palvelui-
den, yritystoiminnan ja ta-
louden eteen on tehty paljon 
töitä. Myös kulttuuria, joka 
tuottaa henkistä pääomaa, ei 
ole unohdettu.

Puheiden jälkeen Pet-
roskoista saakka saapunut 
Ivan Kieleväinen soitti kan-
teleellaan ja lauloi. Kantele-

musiikki tuntuikin sopivan 
oikein hyvin Rajan puu-juh-
laan. 

Elisa Liukko

Istuttajat ihailemassa kättensä jälkeä. Vasemmalta Vesa Riekki, Henrik Hämäläinen, 
Timo A. Säkkinen, Sointu Veivo, Joonas Baas, Eero Oinas-Panuma, Paavo Tihinen ja 
Kaarina Daavittila. 

Raja - Ihmisen Tekemä- kiertopalkinto asetetaan paik-
kaan, jossa se on kaikkien nähtävissä. 

Pudasjärven kotiseutujuhlaa 
vietettiin sunnuntaina 22.8 
tavallista juhlavammissa 
merkeissä tänä vuonna kun 
Rajaseutuliitto valitsi Pu-
dasjärven Rajaseutukunnak-
si. Päivä aloitettiin juhlames-
sulla kirkossa, jossa saarnasi 
kirkkoherra Kimmo Helo-
maa. Hän muistutti kuinka 
lähimmäisen rakkaus ja toi-
sen ihmisen kunnioitus on 
kantava voima elämässä. 
Messun jälkeen laskettiin 
kukkalaitteet nälkään kuol-
leitten muistopaadelle ja 
sankarihaudalle. Kotiseutu-
juhla vietettiin kirkon lähel-
lä kotiseutumuseolla ulkona 
aurinkoisessa säässä. 

Juhlapuhujana oli Raja-
seutuliiton puheenjohtaja, 

Pudasjärven kotiseutujuhla:

Kotiseutu on paikka, joka koetaan omaksi

maakuntaneuvos Timo A. 
Säkkinen, jolle myös Pudas-
järvi on tuttu paikka men-
neiltä vuosikymmeniltä toi-
miessaan pitkäaikaisena 
Suomussalmen kunnanjoh-
tajana. 

-Kotiseutu on paikka, 
joka koetaan omaksi. Koti-
seutu muodostuu luonnos-
ta ja henkisestä ympäris-
töstä, jossa on oma kieli ja 
murre. Kotiseutu on kau-
nein sana joka sisältää myös 
koko isänmaan. Huolta kui-
tenkin aiheuttavat kuntalii-
tokset, sillä pitkät matkat ja 
palveluitten siirtyminen kes-
kuksiin aiheuttavat muutto-
tappiota sivukyliltä ja siitä 
on seurauksena hintatason 
nousu, huolehti Säkkinen. 

Hän otti esimerkiksi Pudas-
järven, jossa mahdollises-
sa Ouluun liittymisen yhte-
ydessä tulisi monilta kyliltä 
matkaa kaupungin hermo-
keskukseen jopa yli 200 km. 
Kuitenkin, kotiseutu säilyy 
aina mielessä ja sydämessä 
vaikka paikkakunta muut-
tuisikin. 

Pudasjärven kaupun-
gin tervehdyksen toi kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma.  
Hän kertoi esimerkkejä tä-
män vuoden puolella val-
mistuneesta Pudasjärven 
muuttovirtatutkimuksesta, 
jossa haastateltiin kotikau-
punkiimme vuoden 2011 ai-
kana muuttaneita henkilöitä.  

-Viime vuoden puolelle 
kotikaupunkiimme muut-
ti yhteensä 379 uutta asu-
kasta. Huomattava osa tän-
ne muuttaneista oli nuoria 
lapsiperheitä. Kotiseuturak-
kauden ohella useimmil-
le tärkein syy Pudasjärvelle 
muuttoon oli täällä jommal-
lakummalla puolisolla ole-
va työnpaikka. Tänne muut-
taneiden toiveita on syytä 
kuunnella herkällä korvalla 
ja toteuttaa heidän esityksiä 
nopealla aikataululla niiltä 
osin kun se on suinkin mah-
dollista. Vaikka olimmekin 
vielä viime vuoden koko-
naissaldon osalta muutto-
tappiokunta, on tänne muut-
taneiden runsas määrä 
syytä tuoda aina positiivi-
sena seikkana esille. Ja kir-
kas tavoitteemme tulee olla 
alenevan väestökehityksen 
kääntäminen nousu-uralle, 
johon meillä on kaikki mah-
dollisuudet tulevaisuudessa, 
totesi Oinas-Panuma. 

Kirkkokuoro lauloi Jukka 
Jaakkolan johdolla. Kansan-
musiikkia esittivät Nuorten 

Juhlayleisöä kirkonmäellä, josta siirryttiin jalkaisin läheiselle kotiseutumuseolle. Sitä en-
nen kuitenkin laskettiin seppeleet nälkään kuolleiden muistomerkille ja sankarihaudalle.

Juhlaan osallistuneena Pudasjärven kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila, Rajaseutuliiton puheenjohtaja Timo A 
Säkkinen, Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjoh-
taja Eero Oinas-Panuma, kaupunginvaltuuston varapu-
heenjohtaja Sointu Veivo ja pitäjäneuvos Paavo Pikkuaho. Laulua esitti Pudasjärven kirkkokuoro kanttori Jukka Jaakkolan johdolla sekä kuvassa 

kirkkokuoron miesten bassot Ari Pelttari ja Esko Ahonen sekä tenorit Esa Pihlaja ja Rai-
mo Hirvasniemi säestäjänä Jukka Jaakkola.

Juhlayleisö sai nauttia aurinkoisesta säästä.

Kahvia tarjosivat oikealta lukien Marja Laurila, Sisko Räi-
sänen, Terttu Laakkonen, Maila Backman ja Rauni Jaa-
kola

Kansanmusiikkiryhmä joh-
tajana Aira Siuruainen-Kal-
liola ja Petroskoista kotoi-
sin oleva Ivan Kieleväinen 
kanteleella säestäen ja run-
saslukuista juhlakansaa lei-
kittäen. Pirkko Polvi lausui 
Juhani Ahon kirjoittaman 
rempseän tarinan kun Vil-
helmiina Väisäsen muuttaa 
pelargoniansa kanssa Hel-
singistä maalle ja tietenkin 
näin kotiseutuviikon kun-
niaksi hän muutti Pudasjär-
velle.

Yhteislaulua ja Kirkko-
kuoron miesten bassot Ari 
Pelttari ja Esko Ahonen sekä 
tenorit Esa Pihlaja ja Raimo 
Hirvasniemi esityksiä säes-

ti Jukka Jaakkola. Kotiseu-
tujuhla jatkui vielä kaupun-

gintalolla Rajaseutupuun 
istutuksella. (ts)
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Kotiseutumuseolla oli avoi-
mien ovien päivä perjan-
taina 20.7., jolloin oli myös 
mahdollisuus osallistua il-
maiselle opastetulle kierrok-
selle. Avoimien ovien päivä 
kuului osana Pudasjärven 
kotiseutuviikon tapahtu-
miin. Museolla kävi päivän 
mittaan tasaisena virtana ih-
misiä tutustumassa museon 
tarjontaan. 

Opastetulla kierroksel-
la oli 12 osallistujaa. Kierros 
kesti hieman yli tunnin ja sii-
nä ajassa kierrettiin museon 
rakennukset ja oppaana toi-
minut museonhoitaja Pau-
liina Majava kertoi museon 
esineistöstä ja historiasta.

– Avoimien ovien päivät 

Avoimet ovet
kotiseutumuseolla

houkuttelevat ihmisiä muse-
olle ja niitä onkin järjestetty 
jo useampana vuonna, ja tar-
koitus on järjestää niitä myös 
tulevaisuudessa. Opastettu-
ja kierroksia on myös järjes-
tetty aikaisemminkin ja aina 
on ihmisiä niihin osallistu-
nut. Yksittäiset ihmiset tai 
perheet harvemmin ottavat 
opastetun kierroksen. Opas 
pystyy kertomaan paljon yk-
sityiskohtaisempaa tietoa 
kuin opastaulut ja näin on 
mahdollista saada parem-
min tietoa mm. esineiden 
käyttötarkoituksista, kertoi 
Majava. 

Elisa Liukko

Oppaana toiminut museonhoitaja Pauliina Majava selit-
ti kierrokselle osallistuneille miten vanhan ajan savupir-
tissä elettiin.

Eneli näytti kuinka ennen vanhaan karstattiin villaa ja mi-
ten siitä tehtiin lankaa että saatiin sukkia ja lapasia.

Lasten kotiseutupäivä

Hevosenkengän heitossa 
sai palkinnoksi karkin jo-
kaisesta renkaaseen osu-
neesta heitosta. 

Kaikkiaan kolmisenkym-
mentä lasta vietti lauantaina 
21.7 omaa kotiseutupäivään-
sä museon pihapiirissä en-
tisajan tyyliin leikkien, lau-
lujen, askartelujen ja töiden 
parissa. Pienistä oli tosi 
mukavaa läträtä pyykki-
sammiossa veden kanssa 
kun pestiin likaisia vaattei-
ta pyykkilautaan hinkaten. 
Mäntykankaalta löytyi pal-
jon askarreltavaa käpyeläi-
miä varten, näin syntyi kä-
pylehmiä, -lampaita jopa 
käpyhämähäkkikin tuli esiin 
kolostaan, kertoi museon-
hoitaja Pauliina Majava. He-
vosenkengän heitossa sai 
palkinnoksi karkin jokaises-
ta renkaaseen osuneesta hei-
tosta. Eneli näytti kuinka 
ennen vanhaan karstattiin 
villaa ja miten siitä tehtiin 
lankaa että saatiin sukkia ja 
lapasia. Vesisateen yllättäes-
sä lorumummu Pirkko Lie-
hu pelasti pikkukansan sisä-

tiloihin. Pirtissä kuunneltiin 
hartaasti Pirkon loruja ja lau-
lettiin vanhoja lastenlauluja. 
Kaikille oli välipalaksi tar-
jolla mehua, pullaa ja kekse-
jä. (ts)

Kotiseutuviikon keskiviikko-
illan18.7 ohjelmaan kuului 
jo perinteeksi muodostuneet 
työnäytökset. Taipa-leenhar-
jun kyläseuran aktiivit olivat 
työnäytöksien takana esitte-
lemässä omaa osaamistaan 
entisiltä ajoilta, kuten niin 
useana vuonna aiemminkin. 
Kyläpäällikkö Seppo San-
kala kävi alkajaisiksi pirtis-
sä tarkistamassa, että ovatko 
emännät valmiina. Ja olivat-
han he pitkissä hameissaan 
ja förkkeleissään huivit tiu-
kasti päässä. Kyläpäällikön 
ominta oli pöllin parkkuun 
esitteleminen. Sankala kertoi 
olleensa ensimmäistä kertaa 
kotiseutuviikon työnäytök-
sessä jo vuonna 2006. Pöllin 
parkkaaminen on kovaa työ-
tä, jolla entisajan ukot ovat 
elantonsa hankkineet, tiesi 
Sankala kertoa.

Emännät Anja Jussila ja 
Elsa Taipale leipoivat ries-
kaa ja kirnusivat voita pir-
tissä. Saipa sieltä sitten juo-
dak-seen huituakin. Rieskat 
paistuivat pirtin komiassa 
12-leivän uunissa hiilien kes-
kellä. 

– Siinä ei kestä vilkuilla 
pirtissä pyöriviä isäntiä eikä 
renkiä kun rieskaa paistaa, 
muuten saa syödä mustaa 
karstaa sanoi Anja. Emännät 
olivat leiponeet jo etukäteen 
ainakin 100 rieskaa ja työ-
näytöksen aikana lähes sa-
man verran, mutta siitä huo-
limatta ne loppuivat kesken.

Ulkona kyläpäällikön joh-
dolla oli jo mainitun pöl-
lin parkkuun lisäksi tahkoa-
mista, heinien seivästämistä, 
verkon paulottamista, vastan 
tekoa sekä naisväen toimesta 
pyykin pesua.

Heinämiehen taitoja
Aulis Jussila kulki flannel-

Wanhan ajan työnäytökset kiinnostavia
lipaidassaan ja nenäliina 
päänsuojana kuten heinä-
miehelle kuuluukin. Mikäli 
joku ei ollut koskaan nähnyt 
heinien seivästämistä, niin 
Jussila näytti omalla isäntä-
mäisellä otteellaan tätä jaloa 
taitoa. Heinänteosta ja viikat-
teen käytöstä hän tiesi kertoa 
monta tarinaa ja tosiasiaa, 
vaikkapa että vanha rauta 
ei kaatanut heinää ja kaikki 
isännät yrittivät hävittää pel-
loiltansa siantakkua, koska 
se oli niin hanka-laa niittää.

– Viikatteen terävyydes-
sä on karkaisulla hyvin tär-
keä osuus Ja siinä tehtäväs-
sä on oltava tarkka. Jos terä 
karkaistaan liian kovaksi, se 
katkeaa helposti ja jos se taas 
jää liian pehmeäksi niin se ei 
teroitu, opasti heinämies Jus-
sila. Parhaan terävyyden saa 
kuusamolaisella liipalla, tiesi 
Pentti Rantala.

Suurien kalansaaliitten 

Hieskoivusta tehty vasta on 
ihoon tarttuvainen ja ehkä 
joidenkin mielestä sen vuok-
si epämiellyttävämpi käyt-
tää. Alpo opasti myös että 
rauduskoivun lehdet ovat 
suipommat kuin hieskoivul-
la.

Vanhaan malliin myös 
Pirkko Liehu pyykkäsi lap-

kuläppinä ensin tappityttö-
nä ja isompana oikein ukot-
tamassa paarmojen syöttinä, 
muisteli Ritva-Liisa. 

Yhtä ohraisesti kävi ries-
kojen suhteen myös mu-
hoslaisille Paula ja Kalervo 
Kylmäselle. Harmitus ei kui-
ten-kaan ollut niin suurta, 
koska Paula itse osaa leipoa 
rieskaa. Kalervon mieles-
tä kovasti tutulta hommalta 
näytti heinien seivästäminen, 
jota hän oli nuoruudessaan 
tehnyt paljon ja nuorilla 
miehillä oli aina keskinäi-
nen kisa käynnissä. Heinä-
seipäätkin valmistettiin ihan 
itse mäntypuun parkkaami-
sesta lähtien. Paula puoles-
taan katseli ja muisteli pyyk-
kilaudan käyttöä. 

– Sitä vasten hinkaten on 
eräskin kerta pesty isän työ-
vaatteita, koska äidin mie-
lestä myös metsätyömiehel-
lä piti olla puhtaat vaatteet 
töihin lähtiessä. Pyykkilauta 
on nyt Paulan muitten entis-
ajan muistoesineitten joukos-
sa. Oulusta puolestaan olivat 
kotoisin entiset pudasjärve-
läiset Pirjo ja Reino Haarahil-
tunen. He testasivat tahkon 
pyörittämistä, joka oli Pirjol-
le ihan uusi työkokeilu. 

– Hullusta on kaikki 
hauskaa mikä pyörii, nau-
reskeli Pirjo ja ihmetteli tah-
koamisen helppoutta. Sii-
nä teroittuivat niin kirveet 
kuin koloraudatkin. Ympä-
ristöstä Pirjo ja Reino löysi-
vät vanhan riihen, jollainen 
heillä itselläänkin on mökil-
lä nukkumökkinä, joksi lap-
senlapsi on sen ristinyt. Tel-
lervo ja Venla Penttilä tulivat 
Ikosenniemeltä varta vas-
ten katsomaan työnäytöksiä 
kotiseutumuseolle. Teller-
volle työtavat olivat lapsuu-
desta tuttuja, joitakin hän oli 
itsekin tehnyt ja miesten töi-
tä oli nähnyt isänsä tekemä-
nä. Venlalle nämä menetel-
mät olivat oudompia.

Museonhoitaja Pauliina 
Majava sanoi, että ilta oli on-
nistunut kokonaisuus. Vie-
railijat olivat oikein tyy-
tyväisiä näkemäänsä ja 
kokemaansa sekä siihen van-
han ajan henkeen mikä lei-
jui kaiken yllä. Arviolta noin 
80 henkilöä kävi kaksitunti-
sen työnäytöksen aikana en-
tisajan työkaluihin ja –me-
netelmiin. Ilta ei meinannut 
loppua ollenkaan kun uusia 
ihmisiä tuli vielä klo 19 por-
tista sisään.

Terttu Salmi

toivossa uusia verkkojansa 
paulotti Antti Paavola. Hän 
kertoi ostavansa liinat, pau-
lat ja narut samoista pai-
koista, eri verkkofirmoilta. 
Itse paulottaen verkot tu-
levat huomattavasti edulli-
semmiksi kuin valmiit pyy-
dykset ja niistä saa mieluisia 
kokonaisuuksia, jopa pyy-
tävämpiä väittää Paavola. 
Verkkojen paulottaminen on 
Antti Paavolalle intohimoi-
nen harrastus.

Vastojen tekemistä esitte-
li Alpo Simonen, jonka käsis-
sä nuori vitsa vääntyi näppä-
rästi kierteelle ja siitä vastaan 
siteeksi, vanhaan malliin 
kahdesta kohdasta solmien 
ja riiputuslenkki vielä lisäk-
si. Sointu Veivo ei ensimmäi-
sellä kerralla ihan onnistunut 
kun jo kuoriminen lähti vää-
rinpäin, mutta kun hän nii-
tä tarpeeksi väänsi, niin jopa 
mestari kelpuutti niistä yh-
den vastaansa. Alpon tieto-
jen mukaan vastas täytyy ot-
taa ju-hannuksen jälkeen ja 
parhaat vastat tulevat rau-
duskoivusta, jonka kasvu-
paikka on moreenimaalla. 

suuskotinsa vintiltä löytä-
määnsä miesten flanelliker-
rastoa pyykkisammiossa ja 
pyykkilaudalla. Pirkko ker-
toi olevansa kolmatta ker-
taa työnäytöksessä mukana. 
Ennenhän pyykit vielä kei-
tettiin muuripadassa nuoti-
on päällä, jolloin niistä saa-
tiin valkoisia ja kirkasvärisiä. 
Nykyään sen homman hoi-
taa konepyykkäri.

Vierailijoita ympäri 
Eurooppaa
Ensimmäiset varsinaiset ries-
kanostajat tulivat Saksas-
ta. Perhe oli lomamatkalla ja 
kävi tutustumassa myös Pu-
dasjärven kotiseutumuse-
oon. Pirtin hämäryys, muh-
kea uuni ja jykevät kalusteet 
herättivät ihmetystä. Helsin-
gistä tulleet Ritva-Liisa, Keijo 
ja Kira Siuruainen sekä Lilli 
Miettinen ja Juha Salmijär-
vi olivat harmissaan kun jäi-
vät ilman aitoa ohrarieskaa. 
Hänen toiveensa olikin, että 
seuraavana vuonna emän-
nät lisäisivät taikinaa ja ries-
koja leivottaisiin niin paljon, 
että niitä riittäisi myöhem-
minkin tuleville. Isännät ke-
hottivat Ritva-Liisaa heinä-
töihin, mutta oli kuulemma 
lapsuudesta jo sen verran 
tuttua hommaa mummulan 
pelloil-ta, ettei haluttanut ve-
restää kokemuksia. 

– Heinäpellolla olin pik-

Aulis Jussila teroittamassa 
viikatetta kuusamolaisella 
lipalla. 

Emännät Elsa Taipale ja Anja Jussila rieskan paistossa, 
jotka kävivät hyvin kaupaksi. 

Pirjo Haarahiltunen pyörit-
tämässä tahkoa, Jaakko 
Sahuri teroittaa kirvestä, 
taustalla Reino Haarahil-
tunen. 

Museon pihapiirissä oli runsaasti yleisöä kiinnostavia pe-
riinnetyönäytöksiä.  Alpo Simonen etualalla vastaksineen. 

Seppo Sankala pöllinpark-
kuun työnäytöksessä. 
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TULOKSET
P9 40 m: (+1,3): 1) Jiri Juntunen Suom-
Ra 6,99, 2) Karri Vaarala LimNM 7,27, 3) 
Jasper Södö IinY 7,28, 5) Niilo Talala Pu-
dasjU 7,50, 
P9 1000 m: 1) Jiri Juntunen SuomRa 
3.42,46, 2) Karri Vaarala LimNM 3.58,44, 
3) Ville-Veikko Salmela PudasjU 
P9 Pituus: 1) Jiri Juntunen SuomRa 3,56, 
2) Ilkka Myllylä KuusEV 3,21, 3) Jasper 
Södö IinY 3,20, 5) Niilo Talala Pudas-
jU 2,91, 6) Ville-Veikko Salmela Pudas-
jU 2,83, 
P11 60 m: 1) Roni Takapuro JoensKa 
9,31, 2) Jani Juntunen SuomRa 9,53, 3) 
Kimi Saukko OulHui 9,58,
P11 1000 m: 1) Jani Juntunen SuomRa 
3.21,36, 2) Väinö Tapper HKV 3.31,32, 3) 
Eetu Petrelius LapLu 3.35,98, 
P11 Pituus: 1) Roni Takapuro JoensKa 
4,08, 2) Jani Juntunen SuomRa 3,73, 3) 
Leevi Heikkinen SuomRa 3,71, 
P11 Kuula: 1) Arttu Oikarainen PosPy 
7,18, 2) Ville Toivola KuusEV 7,17, 3) Ta-
pani Pyykkönen SuomRa 6,46, 
P13 60 m: (+0,1): 1) Juha-Matti Broström 
OulPy 8,56, 2) Veka Pyyny 8,76, 3) Joni 
Heikkinen OulPy 8,86, 
P13 1000 m: 1) Topias Kontio 3.13,69, 2) 
Joni Heikkinen OulPy 3.23,39, 3) Jaakko 
Kotajärvi KempKi 3.31,72, 
P13 Korkeus:1) Aaro Davidila LapLu 
145, 2) Jaakko Kotajärvi KempKi 120, 3) 
Simo Kotajärvi KempKi 100, 
P13 Pituus: 1) Juha-Matti Broström Oul-
Py 4,59, 2) Aaro Davidila LapLu 4,58, 3) 
Joni Heikkinen OulPy 4,54, 
P15 2000 m: 1) Harri Hietanen LapLu 
6.32,54, 2) Otto Väärä TaalJä 6.36,05, 
3) Jarkko Paukkeri LumijLU 6.42,30, 4) 
Lasse Moilanen PudasjU 7.09,75, 5) Tero 
Koivula PudasjU 7.33,61, 
P15 Keihäs: 1) Heikki Kuurola PudasjU 
60,18, 2) Osman Akbaba KestKV 44,13, 
3) Ville Koskinen KestKV 33,80, 
M17 100 m: (-0,4): 1) Jyri Kangasharju 
OulPy 12,32, 2) Vesa Huokuniemi Pos-
Py 12,39, 3) Simo Härmä KestKV 12,55, 
M17 1500 m: 1) Pauli Moilanen LapLu 
4.27,55, 2) Sakari Ylönen OulPy 4.35,09, 
3) Santeri Hyvärinen PudasjU 5.05,57, 
M17 Kolmiloikka: 1) Vesa Huokuniemi 
PosPy 12,10. 
M17 Keihäs: 1) Heikki Kuurola Pudas-
jU 56,53, 
M19 100 m: (+0,1): 1) Janne Turpeennie-
mi RovanLa 11,30, 
M19 1500 m: 1) Ville Jussila 4.48,79, 
M19 Korkeus:1) Teemu Härmä KestKV 
170, 2) Simo Härmä KestKV 160, 
M19 Pituus: 1) Jyri Kangasharju OulPy 
5,54. 
M19 Keihäs: 1) Rauli Hekkala IinY 48,64. 
M22 100 m: (+0,1): 1) Joni Lassila Suom-
Va 12,38, Kilpailun ulkopuolella: Janne 

Pudasjärven Nuorisokansalliset
Suojalinnan Urheilukenttä 21.7.2012

Keskikastari OulHui 12,25.
T9 40 m: (NWND): 1) Vanessa Juntunen 
SuomRa 6,70, 2) Laura Loponen OulPy 
6,80, 3) Suvi Kemppainen SuomVa 6,90, 
T9 1000 m: 1) Laura Paakkola Laitas-
Ve 3.51,62, 2) Suvi Kemppainen Suom-
Va 3.57,38, 3) Janette Takarautio 4.34,08, 
T9 Pituus: 1) Suvi Kemppainen SuomVa 
3,43, 2) Laura Loponen OulPy 3,33, 3) 
Vanessa Juntunen SuomRa 3,27, 
T11 60 m: 1) Jenna Koskela 8,98, 2) Ma-
rianne Myllylä KuusEV 9,78, 3) Elina 
Männikkö OulPy 9,82, 
T11 1000 m: 1) Marianne Myllylä Kuu-
sEV 3.39,88, 2) Enni Petrelius Lap-
Lu 3.42,96, 3) Emilia Paakkola LaitasVe 
3.45,40, 
T11 Kuula: 1) Annukka Saalismaa Veitsil-
KV 7,46, 2) Anni Liikanen KuusEV 7,08, 
3) Annika Härmä KestKV 6,41, 
T13 60 m: 1) Taru Väisänen SuomVa 
8,57, 2) Anna-Kaisa Korhonen OulPy 
8,76, 3) Jenni Marjomaa OulPy 8,81, 
T13 1000 m: 1) Anita Korva 3.33,25, 2) 
Henriikka Majava HaukVei 3.46,32, 3) 
Anni Huovinen KestKV 3.56,09, .
T13 Pituus: 1) Jenni Marjomaa OulPy 
4,42, 2) Anita Korva 4,25, 3) Anna-Kai-
sa Korhonen OulPy 4,12, . 
T13 Keihäs: 1) Susanna Leskelä Kuu-
sEV 27,19, 2) Annukka Saalismaa Veitsil-
KV 23,21, 
T15 100 m: (+0,4): 1) Saija Kulojär-
vi PosPy 13,42, 2) Suvi Leinola RaahVe 
13,57, 3) Vilma Martin 13,91, 4) Eveliina 
Seliö PudasjU 14,44.
T15 2000 m: 1) Eveliina Korva Kuu-
sEV 7.27,87, 2) Elina Heikkinen OulPy 
7.30,33, 3) Janika Ahola RaahVe 8.24,10.
T15 Korkeus: 1) Sonja Alasaukko-Oja 
LapLu 150, Suvi Leinola RaahVe DNS, 
T15 Pituus: 1) Sonja Alasaukko-Oja Lap-
Lu 4,63, 2) Suvi Leinola RaahVe 4,58, 3) 
Lotta Makkonen KuusEV 4,35, 4) Evelii-
na Seliö PudasjU 4,16, 
T15 Moukari: 1) Lotta Makkonen Kuu-
sEV 31,94, 2) Tytti Oikarainen PosPy 
29,40, 3) Janika Ahola RaahVe 23,99, 
N17 100 m: (+0,7): 1) Enni Hietapelto 
OulPy 13,36, 2) Katri Oikarainen Pos-
Py 14,01, Sanna Luukkonen PosPy DNS.
N17 1500 m: 1) Johanna Halonen PorvU 
4.56,29, 2) Hilma Schönberg PorvU 
5.17,03.
N17 Korkeus: 1) Katri Oikarainen Pos-
Py 153, 
N17 Moukari: 1) Heidi Ylilehto Pudas-
jU 47,14. 
N19 100 m: (+0,7): 1) Essi Kurtti Oul-
Py 13,09.
N19 Pituus: 1) Enni Hietapelto Oul-
Py 4,70. 
N19 Moukari: 1) Heidi Ylilehto Pudas-
jU 38,56. 

Syötteellä vapaa-ajan asun-
nolla aikaansa viettävä Ahti 
Auno teki aikamoisen ura-
kan kun ajoi polkupyörällä 
Turkin Alaniasta Syötteelle, 
jonne saapui maanantaina 
23.7. Alaniasta 16.4 startan-
nut pyöräretki vei miehen 
19 maan halki, matkaa hie-
man yli 9800 km, joka tekee 

Turkista Syötteelle 
9800 km polkupyörällä

noin 130 km päivässä, viisi 
loppuun ajettuja takarattai-
ta. Kymmeniä jarrukenkä-
pareja. 22 asteen jyrkkyydel-
lä kohoavia, ja myös tietysti 
laskevia, vuoristoteitä ym. 
Tarkemmin matkasta on ensi 
viikon lehdessä, mahdolli-
sesti seuraavissakin. (er) 

Nuorten kansalliset yleisur-
heilukilpailut kisailtiin lau-
antaina vesisateesta huo-
limatta. Sarjoja oli 9 – 19 
vuotiaille eri lajeissa. Pudas-
järven Urheilijoitten 15-vuo-
tias Heikki Kuurola on yksi 
SM-tason urheilija keihääs-
sä. Viime vuonna tuli SM-
hopea vuotta nuorempien 
sarjassa. Lauantaina sateisel-
la kentällä, koleassa säässä 
keihäs lensi 60,80 kun Hei-
kin ennätys on 68,65.

Katri Oikarainen on 
16-vuotias Posion Pyrintöä 
edustava korkeushyppääjä, 
joka harrastaa muitakin hyp-
pylajeja, mutta korkeuteen 
hän on panostanut viime ke-
sästä saakka. Rima nostettiin 
Katrin omaan ennätyskorke-
uteen 157, mutta se jäi vielä 
odottamaan ylittämistä.

Nuorisourheilussa on tär-
keää monipuolisuus. Siitä oi-
vana esimerkkinä lauantain 
kisoissa esiintyi kolme mes-
taruutta napannut Suomus-
salmen Rastin Jiri Juntunen. 
Mestaruudet tulivat pituu-
dessa sekä 40 ja 1000 met-
rin juoksuissa. Kuitenkin Ji-
rin mieluisin urheilulaji on 

Kansalliset yu-kisat Suojalinnan kentällä

jääkiekko. Eri lajit kuitenkin 
täydentävät toisiaan, kuten 
valmentaja asian ilmaisi.

Yhdeksänvuotiaitten sar-
joissa 1000 metrillä saavut-
tivat pronssia Pudasjärven 
Urheilijoitten Janette Taka-
rautio ja Ville-Veikko Sal-
mela. 

Iso-Syöte cupin 
osakilpailu
Nuorten kansalliset yu-kil-
pailut olivat samalla yksi 
osakilpailu Iso-Syöte Cupis-
sa, joka on 11-17-vuotiaiden 
kestävyysjuoksujen koko ke-

sän kestävä, 10 osakilpailua 
käsittävä kilpailujärjestelmä 
Pohjois-Pohjanmaalla. Pis-
teet jaetaan siten, että 1 sijas-
ta saa 1. pisteen ja esim. 10 
sijasta 10 pistettä. Kilpailus-
sa otetaan huomioon neljä 
parasta kisaa ja vähiten niis-
tä pisteitä saanut on voitta-
ja. Kisojen yhtenä yhteistyö-
kumppanina ja idean isänä 
on Tunturihotelli Iso-Syöte 
ja sen yrittäjä Juha Kuukas-
järvi. 

-Keskustelimme kerran 
Juhan kanssa, miten saatai-
siin nostettua nuorten kes-
tävyysjuoksua ja sen tu-
loksena ideoitiin tällainen 
kisa, kertoi Pohjois-Pohjan-

maan yleisurheilu ry:n pu-
dasjärvinen puheenjohtaja 
Heino Ruuskanen. Kisois-
ta kolme on Pudasjärvellä 
eli PM-Maastot toukokuus-
sa, heinäkuun yu-kisat Suo-
jalinnalla ja kisan päättää 
Huippukymppi Iso-Syöt-
teellä syyskuussa. Pudasjär-
visiä tähän kisaan osallistuu 
5-6 nuorta urheilijaa muun 
muassa Santeri Hyvärinen 
M17 sarjassa ja Lasse Moila-
nen P15 sarjassa, joissa ovat 
olleet kärkiporukassa, kertoi 
Ruuskanen. 

Heimo Turunen, kuvat 
Terttu Salmi

Kolmetoistavuotiaitten tyttöjen lähtö 1000 metrille, kuvassa numerolla 6 odottaa lähtö-
laukausta PuU:n Jonna Ahonen. 

Anna-Riikka Liikanen PuU:sta lähdössä pitkälle matkalle 
rinnassaan numero 143, toinen vasemmalta. 

Kolme mestaruutta nappasi keskellä kuvassa juokseva 
Suomussalmen Rastin Jiri Juntunen. Mestaruudet tulivat 
pituudessa sekä 40 ja 1000 metrin juoksuissa. 

Ahti Auno pol-
kemassa tä-

mänkertaisen 
reissunsa vii-
meisiä vasta-

sia. Takana 
reilu 9800 ki-

lometriä. Lau-
kuissa kul-
kenut koko 

matkan noin 
50kg tavaraa.

Iijoelle on valmistumassa Pu-
dasjärven alueelle rantayleis-
kaava, joka koskettaa myös 
jokivarren metsäalueita. Pu-
dasjärven Metsänhoitoyhdis-
tys on kesän kuluessa ottanut 
aktiivisen otteen ja tiedotta-
nut metsänomistajille kaa-
van mahdollisesti tuomista 
uusista rajoituksista metsän-
hoidollisiin toimenpiteisiin, 
erityisesti mahdollisten uu-
distushakkuiden osalta. 

Metsänhoitoyhdistys jär-
jestikin Iijoen rannan metsän-
omistajille rantayleiskaavaa 
koskevan tiedotustilaisuu-
den maanantaina 23.7 Poh-
jantähdessä. Paikalle oli saa-
punut parisenkymmentä 
asiasta kiinnostunutta met-
sänomistajaa, etenkin Ervas-
tista ja Petäjäkankaan kylil-
tä. Toiminnanjohtaja Tuomas 
Pihlaja selosti eri kaavamer-
kintöjä sekä niiden merkityk-
siä metsätalouden kannal-
ta. Toiminnanjohtaja korosti, 
että Metsänomistajien kan-
nattaisi nyt perehtyä huolelli-
sesti kaavaluonnokseen omi-
en maittensa kohdalta, sillä 
kaavamerkinnöillä saattaa 

Iijoen rantayleiskaava valmistumassa:

olla kauas kantavia seurauk-
sia metsien käsittelylle. 

Kaavaluonnosta koskevat 
mahdolliset mielipiteen ilma-
ukset on tehtävä kaavan val-
mistelijoille 10.8 mennessä. 
Kaavoituksen myöhemmis-
sä vaiheissa kaavaan vaikut-
taminen on jo huomattavasti 
vaikeampaa. 

Metsälakimies Tuomo Pe-
sälä selosti kaavan etenemis-
tä sekä kaavoitukseen vai-
kuttamis-mahdollisuuksia 
kaavoituksen eri vaiheissa. 
Erityisesti hän kehotti met-
sänomistajia perehtymään 
ja selvittämään, että vaadi-
taanko heidän maillaan mai-
sematyölupaa tulevien puun 
myyntien kohdalla. Mikäli 
metsänomistaja päätyy anta-
maan kaavaluonnoksesta eri-
ävän mielipiteen, on siihen 
laitettava hyvät perustelut, 
hän neuvoi. 

Kaupungin puolelta kaa-
van valmistelutyötä se-
losti maankäyttöinsinööri 
Markku Mattinen. Hän ko-
rosti, että kaupunki on va-
linnut kaavan tekijäksi to-
dellisen asiantuntijan Airix 

Ympäristö Oy:n, jolla on mit-
tava kokemus suurempien-
kin kaavakokonaisuuksien 
tekemisessä. Tavoitteena on 
ollut myös helpottaa jokivar-
ren asukkaiden rakentamista 
eikä metsänomistajille ole ol-
lut tarkoitus laittaa uusia ra-
joituksia. Kuitenkin, jos niitä 
on tullut, nyt kannattaa pe-
rehtyä kukin maanomista-
jan omalta kohdaltaan ja teh-
dä tarvittavat muistutukset ja 
oikaista mahdolliset virheet.

Keskustelussa todettiin, 
että valmistelussa on tähän 
saakka keskitytty enimmäk-
seen kaavassa mainittuihin 
rakentamisoikeuksiin. Met-
sänomistajien taholta tuotiin 
esille huoli, että kaavaan lai-
tetut merkinnät saattavat vai-

keuttaa puun myyntiä ja ai-
heuttaa lisäkustannuksia tai 
viivästyksiä puukauppoihin. 
Joissain tapauksissa todettiin 
kaavamerkintöjen ulottuvan 
tarpeettoman kauas joen ran-
taviivasta. 

Tilaisuuden järjestäjän 
Pudasjärven Metsänhoitoyh-
distyksen toiminnanjohta-
ja Tuomas Pihlaja lupasi, 
että metsänhoitoyhdistyksen 
puoleen voi kääntyä ja saa-
da tarvittaessa apua kaavaan 
liittyvissä kysymyksissä sekä 
mahdollisen muistutuk-
sen tai oikaisun tekemises-
sä. Kaavoituksesta on kerätty 
tietoa myös metsänhoitoyh-
distyksen internet-sivuille, 
joihin kannattaa tarvittaessa 
tutustua. (HT)

Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tuo-
mas Pihlaja keskustelemassa Ervastista tilaisuuteen saa-
puneiden metsänomistajien Olli Ervastin ja Ari Niskasaaren 
kanssa, jotka kertoivat huomanneen aihetta muistutuksen te-
kemiseen. Oikealla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen ja 
Eero Oinas-Panuma, joka kertoi tulleensa tilaisuuteen met-
sänomistajana.

Metsänomistajilla huolestumista 
puun myynnin rajoituksista
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Pe 27.7.
GROOVInG hIGh ALLSTARS

La 28.7. klo 15.00
LIVemuSIIKKIA uLKOnA
              klo 21 >>
VAuDeVILLe

SnAPSIBAARI AuKI Pe JA LA KLO 22 ALKAen!

MP Huippuajot
Iso-Syötteellä 

27.-29.7.

Eräkulttuuria Erämaan markkinoilla
puuhaa, kuten tehtävärata, 
kasvomaalausta ja talutus-
ratsastusta. Lisäksi on mah-
dollista maistaa aitoa erä-
ruokaa ja ostaa paikallisia 
käsityötuotteita. 

Markkinoilla järjestetään 
myös Erämaan kisat, jotka 

sisältävät leikkimielisiä eräi-
lyyn liittyviä lajeja, joihin 
koko perheellä on mahdolli-
suus osallistua.

Luontokeskuksessa on 
mahdollisuus käydä tutus-
tumassa Ville Voipion ”En-
tisaikojen eränkäyntiä – 

pyytövälineitä pohjoisen 
selkosilta” – näyttelyyn, jon-
ka avajaiset ovat markkina-
lauantaina. Näyttelyyn voi 
tutustua itsenäisesti, mutta 
myös opastusta on mahdol-
lista saada.

 Eräteemaan hieman ny-

kyaikaisuutta tuo Kairan 
Kuitu – verkko-osuuskun-
ta, joka saapuu esittelemään 
100 megan laajakaistaa, jol-
laista Pudasjärven ja Taival-
kosken alueelle aletaan piak-
koin rakentaa.

kinayleisö pääseekin kaikin 
aistein kokemaan. Päivän 
aikana on mm. työnäytök-
siä, musiikkia, lammaskoi-
ranäytöksiä ja Syötekylän 
näytelmäpiiri esittää näy-
telmän ”Semmoinen Eeme-
li”. Lapsille on monenmoista 

Syötteen luontokeskuksen 
pihapiirissä järjestetään lau-
antaina 28.7 Erämaamarkki-
nat klo 10–18, jonne on va-
paa pääsy. Markkinoiden 
eräkulttuuriteeman tarkoi-
tuksena on esitellä Syötteen 
kulttuuriperintöä, jota mark-

Jyrkkäkoskella saadaan taas 
tanssia hyvän musiikin tah-
dissa, kun perjantaina 27.7. 
vuoden 2002 tangokunin-
gatar Johanna Pakonen saa-
puu keikalle Jyrkkäkosken 
huvikeskukseen. Oulusta 
kotoisin olevan Pakosen tie 
laulajan uralla lähti käyn-
tiin Dannyn taustakuorossa. 
Myöhemmin Coctail-orkes-
teri otti Pakosen huostaan-
sa ja siitä seurasi parin vuo-
den pesti esiintyjänä Silja 
– ja Viking- laivoilla. Solis-
tin ura kuitenkin houkut-
ti ja muutamien kilpailujen, 
keikkojen ja bändikokeilujen 
jälkeen potin räjäytti tango-
kuningattaren titteli vuonna 
2002. Sen jälkeen Pakonen 
on julkaissut neljä pitkäsoit-
toa ja mm. esiintyy omassa 
lavashow’ssaan Silja Euro-
palla. Vuodesta 2004 Pako-

Johanna Pakonen
Jyrkkäkoskelle

nen on keikkaillut ympäri 
Suomea Omenapuu-orkes-
terin kanssa, joka säestää Pa-
kosta myös perjantain Jyrk-
käkosken keikalla.

Elisa Liukko

Tangokuningatar Johanna 
Pakonen esiintyy perjan-
taina Jyrkkäkoskella Ome-
napuu-orkesterin kanssa.

4-5.8. 2012 Ranuan Urheilukentällä

Hillojen lisäksi tarjolla on ranualaisia perinneruokia ja ranualaisen kä-
sityötaidon näytteitä. Lisäksi laajan torialueen täyttävät pitkälti toistasa-
taa ulkopaikkakuntalaista torimyyjää, jotka vuodesta toiseen haluavat 
pystyttää myyntikojunsa nimenomaan Ranuan Hillamarkkinoille.

LC Ranua

Tervetuloa! 

HILLAMARKKINAT

www.hillamarkkinat.fi/ohjelma

Tervetuloa Hillamarkkinoille 4-5.8 2012, paikkana Ranuan Urheilukenttä/Ranuan Peura. Ranua tunnetaan hillasta, puh-
taiden erämaasoiden luonnonoloille herkästä ja arvostetusta marjasta. Jo 39 vuoden ajan Ranualla on pidetty elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna Hillamarkkinat.

Kaksipäiväiseen markkinatapahtumaan mahtuu monenlaista ohjelmaa lap-
sille ja aikuisille. Vakiintuneita ohjelmanumeroita ovat Hillatytön ja Marjatoh-
torin kruunaaminen sekä moottorisahaus- ja puutavaran lastauskilpailut.

Ranuan 

TULE TEKEMÄÄN oma pihakoriste

BETONITYÖKURSSILLE

LA 28.07.2012 klo. 12.00 alkaen 
JYRKKÄKOSKEN LEIRINTÄALUEELLA 

valu muottiin tai suoraan hiekkaan. 
esim. roihualusta, ruukku…tms. 

Vetäjänä Artesaani Eeva-Liisa Juurikka

KYSYMYKSET ja 
ILMOITTAUTUMISET 

puh. 040 - 724 2411

Mukaan tarvitset:
kumihanskat(siivouskäsineet ), 
muoviämpäri ja omia muotteja 
esim. karkki- tai jäätelörasioita, 
koristeita esim. kiviä, helmiä… 
Muu materiaali paikanpäällä 

sisältyy kurssimaksuun

KURSSIMAKSU : 15 € / hlö
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AUTO- KONE-  JA TRAKTORIHUOLTO, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671

KELLOT JA KORUT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

 • 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

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT YMS, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

KANGAS- JA OMPELUPALVELUT

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

autOsähKöKOrJaamO uNtO sIIra
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
p. 08 - 821595
auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit
p. 08 - 821595

SKY

KFF

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

Kotipalvelu
Mesimarja

• Siivoukset • Ikkunanpesut
• Ym. kodin askareet
• Mattojen, sohvien ym.  
  pesut pesevällä imurilla
• Juhla-apu
• HomCare/Swipe -tuotteet

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

AVAIN-
JA LUKKOPALVELUA

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys  
040 1951 732 

Tämän totesimme ystävä-
ni Raimon kanssa, kun pää-
timme aloittelijoina tutus-
tua yhteen Pudasjärven 
vaellusreittimahdollisuuk-
sista, Kupson kutsun luon-
topolkuihin. Kupson kut-
sun luontopolkuja on kolme, 
joista vaatimustasoltaan lä-
hes ensikertalaisille vaeltajil-
le on paras, Elämyspolku (4 
km), joka johdattaa Suipono-
jan varressa olevalle hienol-
le saunalle ja puolikodalle. 
Lumouspolku (5,6 km) vie 
retkeilijän Isojyrkän näkö-
alalavalle ja kodalle ihaile-
maan upeita paikallisia mai-
semia. Keidaspolkua (9,1 
km) tarpoen saavuttaa Lo-
hilammen puolikodan ja pa-

Miksi ”merta edemmäs” - jos läheltäkin löytyy
luumatkalla voi tutustua Ja-
urakkavaaran lakikuusikon 
tunnelmaan. Osittain pit-
kospuupoluiksi rakennetun 
reitin varrella on opastetau-
lut, joissa kerrotaan alueen 
puista ja kasveista sekä näy-
tetään tervahauta ja muita 
mielenkiintoisia asioita opit-
tavaksi.

Pudasjärveltä löytyy 
useita erilaisia ja erinomai-
sia ulkoilu- ja retkeilyreittejä 
kaiken ikäisille ja vaellusta-
soisille ulkoilua ja liikkumis-
ta harrastaville liikkujille. 
Monimuotoisissa maastoissa 
vaeltaminen tutustuttaa ret-
keilijän Pudasjärven luon-
non upeuteen, kauneuteen 
ja vaihtelevaisuuteen joki-

en, purojen, lampien, vaa-
rojen, notkelmien ja soiden 
kohtaamisen kautta. Ret-
keilyreittejä löytyy pitem-
mistä Kannonnousureitistä 
ja UKK-reitistä lyhyempiin 
Kupson kutsuun, Kipinän 
kalaluontopolkuun, Sam-
makkosuon luontopolkuun, 
Rantaraittiin sekä Syötteen 
kansallispuiston ja retkeily-
alueen useisiin vaelluspol-
kuihin. Kaikilta vaellusrei-
teiltä löytyy asianmukaisia ja 
positiivisesti yllättäviä tau-
kopaikkoja laavuineen, sau-
noineen ja päivätupineen 
sekä tietenkin hyvät opas-
teet eksymisten estämisek-
si ja turvallisuuden tunteen 
varmistamiseksi.

Lisätietoa löytyy Pudas-
järven nettisivuilta matkai-
lupalvelut/aktiviteetit/ret-

keily- ja vaellus -kohdista ja 
Pudasjärven ja Syötteen alu-
een matkailu- ja retkeilyop-

paista.

Sointu Veivo

Kupson kutsun Suipunojan sauna
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) 
Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muis-
tathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimi-
tukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

Haltin maastokuvioinen 2 hen-
gen teltta, sekä makuupussi 
(uusi). Yhteishinta 25 €. lasten 
lelulaatikko (sängyn alle me-
nevä) rattailla, hinta 10 €. Puh. 
040 535 5829.

2 uutta käytävämattoa. Puh. 
045-855 4828. 

Vw Boran/Golfin alumiinivan-
teet (talven käytössä) ja uudet 
suksitelineet. Puh 0400 183 
647.

Perämoottori Yamaha 5hv, käy-
tetty 2h. Puh. 0400 385 120

Seulottua
ruokamultaa!

Kaivinkonetyöt

p. 0400 926 405

RUOKAMULTAA

PALVELUHAKEMISTO
ON EDULLISTA

 ILMOITUSTILAA!

AarreArkku

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
Avoinna: Ma-To 10-17,

Pe 10-19, La 10-14

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto
LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET

JA ASENNUKSET. SISUSTUS

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
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

TAKSEJA

Arto 0400 244 195
Seija 040 507 2318
Esko 0400 388 231

1 + 8
1 + 6
1 + 8

(invavarustuksella)

Taksi 
Piipponen Oy

METALLIROMUN OSTOA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAARAKENNUSTA

Ota yhteys  
040 1951 732 

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

Sähköasennus m.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

www.sahkoasennusjurva.fi
posti@sahkoasennusjurva.fi • Puh. 040 575 1310

-sähköistää ammattitaidolla
Puh. 040 737 8877 • www.wattivanu.fi
Vuokrattavana peräkärryjä

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään hillaa

MARJOJEN 
OSTOA JA  MYYNTIÄ

Saksanpaimenkoira, lipasto 
3:lla laatikolla sekä Abban ja 
Souvareitten CD-levyjä halval-
la. p. 045-855 4828.

MATKAHUOLTO 
LAHJATAVAROITA

VUOKRAKONEITA
PARTURI-KAMPAAMOITA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Esla-merkkinen, sininen, van-
husten potkupyörä, uusi, käy-
tetty muutama kk, hinta 200 e 
(uusi lähes 400 e). Nouto kes-
kustasta. Puh. 040 552 1009.

Tarpeettomana Toyota Carina II 
vm.88. seur. kats. viim. 1-2013.
Kahdet renkaat, 350 e. Puh. 
040 524 4019.

2 Norjanharmaahirvikoiran 
uros pentua. Ei rek. Hirviä 
haukkuvista vanhemmista. 
Luovutus vko 31. Puh. 0400 
786 207

Hyväkuntoinen koirankoppi 
puh. 045 263 0780.

ANNETAAN

HALUTAAN VUOKRATA

Pyörätuolilla liikkuva mies ha-
luaa vuokrata asunnon palve-
lutalon läheltä. Puh.0400 251 
638.

Saunallinen ja keittiöllinen rivi-
talokaksio tai -kolmio keskus-
tasta, 1.9. alkaen. Puh. 040 
464 3600

PMC Pudasjärvi ry järjestää 
yhdessä Tunturihotelli Iso-
Syötteen kanssa 27.-29.7 MP 
Huippuajot IV – tapahtu-
man, joka on kaikille moot-
toripyörämerkeille avoin. 
Paikalle odotetaan satoja 
motoristeja ympäri Suomen. 
Viikonlopun ohjelmassa on 
hyvää musiikkia, karaokea, 
leikkimielisiä kisailuja ja tie-
tenkin mukavaa yhdessä-
oloa.

Perjantai-illan esiintyjä 
hotellilla on tv:stä tuttu bi-
lebändi Grooving High All-
stars ja lauantaina Vaude-
ville. Lauantain paraatiajot 
lähtevät hotellilta klo 12, 
kohteena on Livon kyläta-
lo ja enduromoottoripyöril-
le oma reitti. PMC Pudas-
järvi toivottaa tervetulleeksi 

MP-huippuajot neljännen kerran Syötteellä

huipulle ihailemaan mootto-
ripyöriä ja nauttimaan ohjel-
matarjonnasta.

Elisa Liukko

Viime vuoden motoristitapaamisen paraatiajo lähdössä 
60 pyörän voimin Kurenalle.

Lisätietoja tapahtumasta: 
http://mphuippuajot.
pudasjarvi-pmc.fi
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Urhon Kievarilla 
- Karaoke pe-la klo 20 – 1.30, erittäin laaja levystö
 Karaokea voi laulaa myös muulloin. 
- Virvokkeita, jäätelöä, olutta, siiderit, lonkerot
- Keittiöstä Well Beef hampurilaiset sekä –pihvit, ym.
- Majoitusta 
        Avoinna joka päivä. 

Urhon Kievari
Puhoksentie 21 93390 Puhos

Puh. 041 702 8790
www.urhonkievari.fiTervetuloa!

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

RAVINTOLA STREET4

TERVETU
LO

A

RAVINTOLA STREET4

LOUNAS

ma  suljettu
ti  klo 15-21
ke  klo 15-04
to  klo 15-21
pe  klo 15-04
la  klo 12-04
maran karaoke
su  klo 12-18

PUB
MA - PE  klo 11 - 15

YÖKERHO
ke 24-04
pe-la 24-04

HOX!
Uudet tuulet 

puhaltaa!

KARAOKE 
ke - pe - la

alkaen klo 20.
Tule ja laula 

hyvällä äänen-
toistolla ja isolta 

screeniltä.

Laaja kappale-
valikoima.

ESITYKSET
to 26.7.  klo 18.00
su 29.7. klo 15.00
ti 31.7.  klo 18.00
to 2.8.  klo 18.00
su 5.8.  klo 15.00
ti 7.8.  klo 18.00
to 9.8.  klo 18.00
su 12.8. klo 15.00

Lippu 12€, lapset alle 
12-vuotta 5€ 

Ryhmät yli 25 
henkilöä 10€/hlö. 

Tiedustelut ja ryhmä-
varaukset numerosta 

040 512 7301
www.teatteriretikka.net

Ohjelmassa mm. 
- Vastantekoa
- Tuohi-ja päretöiden valmistusta
- Vieraskirjaräsymaton kudontaa
- Heinäkorin punontaa
- Lapsille vanhan ajan perinnelelujen tekoa,  
 kaarnalaivat, käpylehmät 
 sekä kierrätyskorujen valmistusta, 
 (ota nappeja ja helmiä mukaan!)

la 4.8.2012 klo 10.00 – 15.00 Pudasjärven taitokeskus ja ulkoalue, Kauppatie 3
PUDASJÄRVELLÄPERINNEPÄIVÄ

Perinnepäivä tarjoaa vanhan ajan työnäytöksiä sekä työpajoja; 
tekemistä ja katseltavaa koko perheelle. Mukana suomalaisia ja irlantilaisia kädentaitajia.

Perinnepäivän aikana järjestetään heinäkorikurssi, jonka vetäjänä on irlantilainen punoja-
mestari Padraig Larkin. Kurssin osallistujamäärä on rajattu, paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Tapahtuman järjestää Oppia perinteistä – hanke yhteistyössä Pudasjärven 
taitokeskuksen kanssa.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 044 7692 517

Tarjolla myös kahvia, 

munkkia ja makkaraa.

Tervetuloa viettämään koko perheen perinnekäsityöpäivää! 
Vapaa pääsy.

KANSAINVÄLINEN

TULE JA KOKEILE ITSE!

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoiminen 
käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset. 
mLL:n Perhekahvila tiistaisin 10-12 Neli-Iikkalassa.
Kesäpilikin mm-kisat ma 23.7. klo 10 - 29.7. klo 19.30, Havulan rannassa Siuru-
antie Pudasjärvi.
mP-huippuajot IV. PMC Pudasjärvi järjestää neljännen kerran kaikille moottori-
pyörämerkeille avoimen kokoontumistapahtuman Iso-Syötteen upeissa maisemissa 
27.-29.7.2012. (http://mphuippuajot.pudasjarvi-pmc.fi/)
uusi paletti - Paavo Tolosen taidetta 26.6.-29.7. Kulttuurikeskus Pohjantähdessä 
Taiteilija Paavo Tolosen taidetta vuosien varsilta. Näyttely on avoinna: ma-ke klo 13-
20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Järj. kulttuuritoimi ja Paavo Tolosen säätiö.
Yhteinen perintömme - Tea Karvisen valokuvia 5.7.-16.9. Syötteen luontokes-
kuksessa. Näyttelyssä ovat esillä niin suomalaiset kuin kaukaisemmatkin kansallispuis-
tot, ja se sisältää kuvia muun muassa Grönlannista, Botswanasta ja Alaskasta. Näyttely 
kiertää Suomen luontokeskuksia seuraavan kolmen vuoden ajan, ja Syöte on sen 
kolmas pysäkki.
Raapustuksia Rämiän Reunalta Taidehuone Pudikissa Lukiontie 4, 5.7.-22.8. 
Avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
hempan hölökkä ke 8.8. klo 18. Lähtö Jyrkkäkoski Campingin alueelta. Juosta 
hilipastaan tunnin ajan. Tunnin voi käyttää kävellenkin. Pääasia on että liikutaan. Ter-
vetuloa.
Jyrkkäkoski: tanssit alk. klo 21, esiintyy Johanna Pakonen 27.7. Tanssit la 4.8. es Suvi 
Karjula. La 11.8. Marko Lämsä. La 18.8. karaoke. La 25.8. Venetsialaiset, es Tukkijätkät. 
La 1.9. karaoke. La 8.9. Sawotta&Pekka Hartonen.
möykkälä: Tanssit Puhoksellä Möykkälässä la 28.7. alk. klo 21, esiintyy Tuovilat.
erämaan markkinat la 28.7. klo 10-18. Erähenkinen markkinatapahtuma Syöt-
teen luontokeskuksen pihapiirissä ja sisätiloissa. Mukana myös Kairan Kuitu -verkko-
osuuskunta esittelemässä 100 megan laajakaistaa. Tänä vuonna markkinoilla järjeste-
tään ensimmäistä kertaa Erämaan kisat, jossa koko perheellä on mahdollista kisailla 
eräilyyn liittyvissä leikkimielisissä lajeissa. Vapaa pääsy.
Tyttöjen ja naisten jalkapallo ma 30.7. klo 17.30-19.00 Rimmin kentällä.
Cooperin testi 30.7. klo 10 Suojalinnan urheilukentällä Urheilutie 2.
Kesäkauden päätöspicnic Laidunalueella ti 31.7. klo 15-18. Kävely Laidunalueen 
uimarannalle. Lähtö klo 15.00 Rajamaan rannasta. Lettujen paistoa. Voit ottaa mukaan 
omaa evästä ja grillattavaa nuotiolle. Lentopalloa, sulkapalloa ja muita pihapelejä.
Koiranäyttely la 4.8. klo 9 alk. Rimminkankaan koulun kentällä. (Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset www.showlink.fi)
Tarinakartta - tule mukaan tarinamatkalle! Ke 5.9. klo 17-20 Liepeen pap-
pilan Väentuvalla,. Maaseudun Sivistysliiton Koti maalla -hanke tarjoaa alkusyksystä 
2012 kylätarinoiden kertomiseen ja dokumentointiin tähtäävää Tarinakartta-työpa-
jaa. Työpaja on kolmiosainen ja sen tavoitteena on nostaa esille erilaisia Pudasjärven 
kyliin ja niiden ihmisiin, tapahtumiin ja maisemiin liittyviä tarinoita. Tarinakartta seu-
raavan kerran 11.9.
Kenttäratsastuksen joukkue-Sm -kilpailut 8.9.-9.9. OSAO Pudasjärven yksik-
kö Jyrkkäkoskentie 18.
Kiihdytys- ja testipäivä la 8.9. klo 9 Pudasjärven Ilmailukeskuksella.
Syysmarkkinat la 8.9. klo 9-17, OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18.
Siuruan työväentalo: Tanssit la 15.9. klo 21 Siuruantie 2941. Esiintyy Trio Tuovilat. 
Tanssit la 3.11., es Ylix, järj. Ala-Siuruan MS. Tanssit ti 25.12. klo 21 alk., es Naseva.
huippukymppi, nyt kolmatta kertaa, la 22.9. (Katso www.kilpailukalenteri.fi)

to 26.7. ..............klo 18
la 28.7. ...............klo 13
su 29.7. ..............klo 18
la 4.8. .................klo 13
su 5.8. ................klo 15

Esitysajat:

AskAnmäen kesäteAtterissA  
puolAngAllA kesällä 2012

teuvo pakkalan vuonna 1898 käsikirjoittama

tukkijoellA
•Käsikirjoitus: Teuvo Pakkala•Ohjaaja: Aarno Tauriainen

•Sovitus: Vili Auvinen•Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Askan Ahertajat ry, www.puolankainfo.fi

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327

Liput 15 e, lapset 5 e, ryhmät vähintään 20 henkeä 12 e. Näytelmän kesto  
noin 2,5 tuntia, noin 20 minuutin väliaika, jolloin kahvila ja makkaramyyntiä.

Tervetuloa!

REALIKIRPPIS 
(ent. Hartsu)

LOPPUUN-
MYYNTI

kaikki 
tavarat pois

50%
ALE

(ei koske tarjoustuotteita)

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 27.7. Lippu 4 € sis. ep.

PuBISSA
KARAOKe

auki 24-04Wintti
DJ JARI

Lauantai 28.7.
PuBISSA KARAOKe

Lippu 2 € sis. ep.

Tulossa

11.8.   ÄSSÄT

4.8. Tangomarkkinoiden yleisön suosikki Suvi Karjula

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETULOA JYRKKÄKOSKELLE!    
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

pe 27.7 LOMALAISTEN TOIVETANSSIT
klo 21.00-02.00 MONIEN MUISTOJEN
JYRKÄLLÄ PILIKKITANSSEISSA
tangokuningatar
JOHANNA PAKONEN
Maran Karaoke (K-18)                              LIPPU 15 € / 8 €   Revontulidisko

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lauvantaina 28.7.2012 klo 10-18
Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä 
mm. käsitöitä, työnäytöksiä ja teatteria, uppomuikkua ja 
Erämaan kisat! Luppovedellä lasten onkikilpailu klo 10-12. 
Markkinapäivän aikana Kairan Kuidun tietoiskuja 
tulevasta laajakaistahankkeesta.  
  
Lauantaina luontokeskuksen tiloissa on myös uuden 
”Entisaikojen eränkäyntiä – pyytövälineitä pohjoisen 
selkosilta” -näyttelyn avajaiset!  

Tule nauttimaan erämaan hengestä 
ja tunnelmasta! 

Vapaa pääsy, Tervetuloa! 

Lisätietoja: Syötteen 
luontokeskus, 
Erätie 1. p. 0205 64 6550. 
syote@metsa.fi
www.luontoon.fi/syote

ERÄMAAN MARKKINAT 
SYÖTTEELLÄ

KORJAAMO 
SULJETTU

25.7.-1.8.2012

AUTOKORJAAMO

Pasi Kummala

p. 0400 198382

Tällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongilla

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

AVATTU
UUSI
AVATTU
UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!

kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!
Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki 
Puh. (08) 220062 
fax (08) 8169 700

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki 
Puh. (08) 220062 
fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17Avoinna ma-pe klo 9-17

10€10€10€10€
Tarjous voimassa koko kesän.Tarjous voimassa koko kesän.

KUULUTUS

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen johtokunta on
kokouksessaan 27.4.2012 käsitellyt pelastuslaitoksen
esitystä pelastustoimen palvelutasoksi vuosille 2013-2016.

Asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin asiakas-
palvelupisteessä 23.7.-6.8.2012. 
 
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Ritva Kinnula, 
puh. 0400 324013.

Pudasjärvi 23.7.2012                                Kaupunginhallitus

            Pudasjärven kaupunki

            Kipinän alueen asiointiliikenne Kurenalan keskustaan 
muuttuu to. 26.7.2012 lähtien siten, että linja ajetaan
parillisina viikkoina, torstaipäivinä.

Reittiaikatauluun ei tule muutosta.

MP Huippuajot IV, Iso-Syöte
27.-29.7.2012

27.-29.7.2011

PMC Pudasjärvi toivottaa kaikki motoristit 
tervetulleeksi huipulle!

LISÄTIETOJA: 
http://mphuippuajot.pudasjarvi-pmc.fi

La 28.7. Paraatiajo saapuu noin klo 13 
Livon koululle. Paikalla on myös paikallisia 
kädentaitajia esittelemässä ja myymässä 
tuotteitaan.

Livolla tavataan!

Möykkälässä
La 28.7. klo 20.30-01.00

HUOM! 
Terassilla

uusi valokate

Lippu 10€
www.puhoskylan.sivut.in

JR3

Vain käteismaksu.

Tanssiorkesteri
Tuovila

Antiikin ja koti-irtaimen 
HUUTOKAUPPA
LA 28.7. klo 12
näyttö tuntia ennen

SUOJALINNA,
URHEILUTIE 2,
PUDASJÄRVI

Tavaraa on paljon, 
tervetuloa!

Puffetti
Käteismaksu

Meklaa Eemeli 040 183 9448

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi
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VUODEN 2011 MALLIEN
LOPPUUNMYYNTI

OMPELU- JA SAUMAUSKONEIDEN

• PARHAAT MERKIT UUSINA TAI KÄYTETTYINÄ
• Erä HUSQVARNOJA, pieniä maalivikoja, HALVALLA

• BERNINA • BERNELLA • JANOME • PFAFF •
• SINGER • HUSQVARNA • ROYAL • JUKI • EVA •

VAIN TO 26.7. KLO 10-18
SUOJALINNA URHEILUTIE 2 PUDASJÄRVI

Järj. Pekkalan ompelukone, p. 0400 883 121
JO 35 VUOTTA LUOTETTAVAA KONEKAUPPAA

UUSI!
(420 €)

Bern täysautomaatti

195 €
NYT

KONEITA
RAJOITETUSTI

”Näyttökoneita” 
esim. joustoautomaatti

20 kpl á 89 €

145 €

20 kpl AUTOMAATTI

2 v takuu
Huolto:

KAIKKI MERKIT.
VANHAT VAIHDOSSA.

Meiltä myös helppokäyttöiset

KOULUKONEET
koulu- ja kotikäyttöön.

Täystakuu 5 vuotta!

LAATUSAUMURIT
SOPIVASTI!

SAunAnRAKenTAJAT huOm! eRÄ heLOn 2m
SAVu hORmeJA TARJOuShInTAAn 329,-/kpl

VC
A

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

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

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Vältä

Luotettavasti paikalliselta !


