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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Yli 30 vuotta
markkinatunnelmaa
Pudasjärvellä s. 8-10

DJ Kaasi vierailee 
revontulidiscossa s.3

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

FC Kurenpojat ry:n 20-vuotisjuhla
perjantaina 13.7.2012.

Juhla alkaa klo 16.30 joukkueiden juhlakulkueella torilta Suojalinnalle.

Tervehdyspuheenvuorot Suojalinnan kentällä klo 17.30 alkaen.

Juhlaottelu FCK edustusjoukkue vs. FCK All Stars -joukkue potkaistaan 
käyntiin klo 18. Kentällä nähdään pelaajia myös  v. 1992 joukkueesta.

Ansiomerkkien jako ja muistamiset noin klo 19.00,
jonka jälkeen käynnistyy Heinäturnaus.

Hernekeittotarjoilu soppatykistä klo 18.00 alkaen.
Tarjolla myös pullakahvit sekä mehua.

Tervetuloa mukaan pudasjärviseen jalkapallojuhlaan kaikki nykyiset ja 
entiset Kurenpojat sekä jalkapalloilun ystävät.

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

RAID SÄHKÖINEN HYTTYS-
KARKOTIN

BROILERIN GRILLILEIKE 
BBQ-MARINOITU 700g

WILHELM JUUSTO-
MAKKARA PEKONI-
KÄÄREESSÄ 330g

TALOUSRUISLEIPÄ 
SIIVU 600g

ALE TEKSTIILISSÄ

ELONA KAURA-
LEIPÄ SIIVU 430g

KYLPYPYYHE
140x170cm

HYÖNTEISMAILA
2 AA PARISTOA

VALKEAT
• LEGGINSSIT
• CAPRRIT

UUTUUS!

NAISTEN T-PAITA

ALE ALE

MIESTEN CAPRIT
• MAASTOKUVIO
• VIHREÄ

PUMA GOLLEGETAKIT

ERÄ VERHOJA
KORISTETYYNYJÄ
LIINOJA
TABLETTEJA

ALE
ALE

3,95pkt

2,49pkt

1,-pss

1,39pss

3,90kpl

7,90

13,50kpl 20,-
2 kpl

10,-

-30%

29,-
39,-14,95

ALE
ALE

9,90kpl

4,90pkt

HYTTYSTYYNY 
TÄYTTÖPAKKAUS

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi,
puh. 08 824 335   

VIELÄ HYVÄSTI LAADUKKAITA 
JA KAUNIITA KESÄKUKKIA
ALEHINTAAN   20,- / 5 kpl 
Syyslannoite omenapuille!

Uusi erä MANSIKANTAIMIA!
NURMIKONSIEMENET!

Torjunta-aine hyötykasveille 
BIORUISKUTE S (lyhyt varoaika)

ASTERI 2,50 (10 kpl 20,-)
OMENAPUUT 30,-
( 2 kpl 55,- , 3 kpl 75,- )

Varmista vihreä nurmi koko
kesäksi ja lannoita NYT! 
NURMELLE  pellon Y3 40 kg        30,-
NURMIKON kesälannos 20kg      32,-
MARJAPENSAAT  35,- / 5 kpl
(herukat ja karviaiset)

KORISTEPENSAAT JA
MONIVUOTISET KUKATAVOINNA

MA-PE  9-18, LA   10-16

KEKKILÄN PUUTARHAMULTA 50L        20,- / 6 säkkiä Tervetuloa!
OTA 5

MAKSA 4

POLVIJÄRVEN MANSIKKAA
TORILLA KE & TO

LAJIKKEET POLKA & HONEY

25€ / 5 kg laatikko
Puh. 0400 974 669

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO Kauppatie 6,

93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703

HUOLTO 0440-821 620Ma-Pe 9.00-17.00 • La 9.00-13.00

Yht.1690
       €/kk
24 kk sopimus

Yht.940
       €/kk
24 kk sopimus

KOKOUS-/JUHLATILAT
MAJOITUSTA

www.nokipannu.net
p. 0400 166 655

toisinaan nokipannukahvia päivisin

Pudasjärven Näyttämö
esittää Koskenhovin

kesäteatterilla,
os. Koskenhovinkuja 2. 

Markku Hattulan komedian

Maksettu
rakkaus

Ke 11.7 klo 19.00
La 14.7 klo 18.00
Su 15.7 klo 15.00

Ohjaus
Alpo Puhakka.
Lippu 10 e /8 e
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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.

Yrittäjien liitteen 
vastaava toimittaja

Heikki Parkkila

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.  Aineiston 

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 johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti 
ei vastaa ilmoittajalle mahdol-
lisesti 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 kulues-
sa 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

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

Myydään tai vuokrataan
3 h + k 74,5 m2

Pudasjärven keskustassa saneerattu valoisa
huoneisto, ensimmäinen kerros

Putkiremontti tehty talossa. Vapaa heti!
Hinta vain 43 000 euroa (60 000 velaton)

Tiedustelut puh 0400 - 522 501

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 15.7. klo 
10, Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen,
taksi kirkkoon lähtee seu-
rakuntakodilta 9.30, kyydin 
hinta 3 € edestakaisin.
Kirkko avoinna ja esitteli-
jä paikalla 25.6.- 27.7.  ma-pe 
11-17. 
Iltamusiikki kirkossa to 
12.7. klo 19.00, esiintymässä 
pudasjärveläisiä yksinlaula-
jia.

Nuotioillat: Hirvaskoskella 
Pikkaraisen rannassa to 12.7. 
klo 18, Livolla Livon koulun 
laavulla ti. 17.7. klo 18.
Kesäkahvila torstaisin klo 
12-14 kirpputorin tiloissa. 
Rauhanyhdistys: Livon 
kesäseurat su 15.7. klo 13 
(Osmo Sarajärvi), Kipinäs-
sä seurat Lauri Pähtilällä su 
15.7. klo 13. Seurat Ervastis-
sa ry:n mökillä su 15.7. klo 
13. (S.Kinnunen).Seurat su 
15.7. Kielokodissa klo 14 ja 
Koivukodissa klo 15. (Mikko 
Tuohimaa). Seurat kirkossa 
su 15.7. klo 17 (Osmo Sara-
järvi ja Matti Kurkela).
Kastettu: Emmi Maija Emi-
lia Kiminki, Sofia Ida Mari 
Heikkinen
Haudattu: Reeta Manninen 
88 v, Aki Johannes Stenius 
23 v.

Siinäpä sitä taas oltiin – nokkapokkasilla – ja tuli sivallettua 
sanansäilällä oikein kunnolla. Onneksi eivät tällä kertaa kui-
tenkaan sanat loppuneet kesken, että olisi pitänyt perisuoma-
laiseen tapaan ottaa vielä nyrkit ja puukko avuksi. Mitäpä sille 
voi, kun on tulinen luonne ja lyhyt vieteri ja kaiken päälle vielä 
tällainen herkkähipiäinen ja harvanahkainenkin, jotta ihan tus-
kanhikeä pukkaa, kun alakynteen meinaa joutua. Lyötävähän 
sitä on keinolla millä hyvänsä ettei tule itse lyödyksi, ja paras 
puolustushan on hyökätä itse ensiksi.

Kuulostaako tutulle? Minulle tuo edellä oleva on liiankin 
tuttua omassa elämässäni. Monesti huomaan toimineeni juu-
ri noin typerästi. Sanansäilällä isketyt iskut ovat olleet teräviä 
pistoja, jopa nyrkin iskujakin kipeämpiä – sille ne ovat tuntu-
neet ainakin silloin, kun ne pistot ovat kohdistuneet itseeni. 
Vieläkö tässä pitäisi nöyrästi toinenkin poski kääntää lyöjälle?

Ihmisenä kasvamisen elämänkoulussa piehtaroimme alati 
niissä alkuopinnoissa - aakkosissa - pääsisimmepä edes toisel-
le luokalle, että oppisimme lukemaan, mitä meille Suuri Opet-
tajamme puhuu lähimmäisistämme:

 "Teille, jotka minua kuulette, minä sanon:
Rakastakaa vihamiehiänne, 
tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 
Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat,
rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. 
Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski.
Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. 
Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, 
äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie.
Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, 
niin tehkää te heille." 
 Jeesus (Luukas 6: 27-31)

Siinäpä se – yksinkertaisuudessaan. 

Pyyhitään hikeä omalla kädellä omalta otsaltamme ja nau-
titaan lämpöisestä kesästä. Muuten, mille kuulostaisi kesäinen 
kirkkoretki ensi sunnuntaina kuulemaan opetusta tuosta lä-
himmäisen rakastamisen vaikeasta taidosta – vaikkapa sinne 
naapuripitäjään sitä parempilahjaista pappia kuuntelemaan.

Kirkkojen ovet ovat auki!

Juha Kukkurainen

Toinenkinko pitäisi tarjota?

Lopen suviseurat päättyi-
vät maanantaina iltapäiväl-
lä Pudasjärven suviseurojen 
päätoimikunnan puheenjoh-
tajan Erkki Ilvesluodon pitä-
mään tervetulotoivotukseen 
suviseuroihin Pudasjärvel-
le. Suviseurat järjestetään 
pudasjärvisten ja ranualais-
ten yhteistyönä Pudasjärven 
lentokentällä 28.6–1.7.2013.  

Suviseurarakenteiden 
purku alkoi heti päätösseu-
rojen jälkeen aurinkoisessa 
säässä. Seurojen purkuvas-
tuu kuuluu aina seuraavan 
vuoden suviseurojen järjes-
täjille. Kevättalvella Koillis-
maalla sekä etelä- Lapissa 
purkutalkoisiin ilmoittautui 
570 talkoolaista, joista ihan 
kaikki eivät päässeet pai-
kalle seuroihin. 70 talkoo-
ryhmää aloittivat työt ryh-
mänjohtajien opastuksella. 
Suviseuravieraista löytyi in-
nokkaita osallistujia pur-
kutalkoisiin täydentämään 
vajetta. Seurakentän on tar-
koitus olla osittain lento-
käytössä jo keskiviikkona, 
kertoi päätoimikunnan sih-
teeri Jouko Höyhtyä. Suvi-

Suviseurat siirtyivät Lopelta Pudasjärvelle 
satojen talkoolaisten voimin

seurapurkuun osallistuville 
talkoolaisille ja heidän per-
heilleen järjestettiin talkoo-
ruokailu.

Inkeri Perkkiö Tukhol-
masta tarjoutui auttamaan 
seurarakenteiden purkutoi-
missa monien muiden seura-
vieraiden tavoin. Purkuvas-
taava Sampo Pikkuaho jakoi 
työvuoroja yhdessä Veikko 
Kaikkosen kanssa niitä ha-
luaville. Inkeri Perkkiö ker-
toi haluavansa osallistua en-
tisenä helsinkiläisenä tällä 
tavalla suviseurajärjestelyi-
hin. Pitkän matkan ja työ-
paikan lomajärjestelyiden 
vuoksi hänellä on mahdol-
lisuus osallistua suviseuroi-
hin joka toinen vuosi. 

Sarakylästä kotoisin ole-
vat Marja-Leena ja Mirja 
Jurmu osallistuivat purku-
talkoisiin yhdessä kannus-
laisen ystävänsä Minna-
Kaisa Keski-Korven kanssa. 
Reippaat nuoret naiset olivat 
mukana seuraravintolan tar-
joilukatoksen purkamisessa. 
Ravintolakatokseen lähtivät 
töihin myös simolaiset Hele-
na ja Heikki Kurula. He in-

nostuivat jäämään sukulais-
ten pyytämänä talkoisiin.

Kerttu Luokkanen Yli-
Livolta tutustui Lopen su-
viseurojen aikana monien 
muiden pudasjärvisten ta-
voin tulevien suviseuro-
jen vastuutehtävään. Ker-
tun vastuualueeseen kuuluu 
ensi vuonna kahvilinjaston 
hoito. Lisäksi hän työskente-
li seurojen aikana ruokatar-
joilun tauottajana. Suviseu-
rojen purkuun hän osallistui 
ravintolakatoksessa.

Sampo Pikkuahon mu-
kaan purussa oli maanan-
taina mukana yhteensä noin 
800 henkilöä, ja tiistaina 
puolenpäivän aikaan raken-
teet oli pääosin purettu.  Su-
viseurakaluston siirron poh-
joiseen hoitaa ulkopuolinen 
urakoitsija, ja rakenteita siir-
retään yhteensä yli 30 rekal-
lista. Tärkein sijoituspaikka 
on tuleva suviseurapaikka 
Pudasjärven lentokenttä, jos-
sa on kylmää varastotilaa. 
Suviseurarakenteita varas-
toidaan myös Ranualle läm-
pimään Rametalin halliin. 

Pudasjärven Invalidit teki-
vät linja-autoretken Taival-
kosken Saijaan 14.-15.6. tors-
taiaamu valkeni kauniina, 
aurinkoisena, mutta aikaan 
nähden kylmänä tuulena, 
joka ei kuitenkaan haitan-
nut meitä matkaan lähteviä. 
Olimmehan lähdössä linja-
autolla. Auton kurvatessa 
asemalle lähtijöiden iloinen 
puheensorina vähän hilje-
ni ja alettiin työntyä autoon 
paikkoja varailemaan ja vie-
ruskaveria katsastelemaan. 
Tosin näytti siltä, että kai-
killa taisi olla kaveri varattu. 
Auton täyttö kävi nopeasti ja 
vaivattomasti kaikki löysi-
vät paikkansa ja kellokin al-
koi olla pykälässä lähtöön. 
Terttu vielä varmisti lähti-
jöiden nimet ja lukumäärän, 
että kaikki olivat paikalla. 
Kaksi puuttui joukosta, mut-
ta sekin oli sovittu niin, että 
he nousevat kyytiin matkan 
varrelta. Alkuvalmistelujen 
jälkeen Terttu antoi kuljet-
tajalle luvan startata ja niin 
matka alkoi iloisen sorinan 
täyttäessä auton. Matkan-
johtajat Terttu ja Kyllikki toi-
vottivat meidän 34 henkisen 
joukon tervetulleeksi ja he 
myös valottivat matkan tar-
koitusta ja matkan käytän-
nön asioita, kuten majoittu-
mista, ruokailua ynnä muuta 
matkaan liittyvää muun mu-
assa sen, että menomatkalla 
poikkeamme Taivalkoskel-
la Jalavan kaupassa kahvit-

Invalideilla mukava 
retki Saijaan

telemassa ja jossakin muussa 
kaupassa ”shoppailemassa”, 
kuten sanotaan nykykielellä. 

Jalavaan saavuttiin ja 
kaikille näytti kahvi tai jo-
kin muu juotava tai syötä-
vä maistuvan. Taisi kaupas-
takin yksi ja toinenkin jotain 
löytää. Itse en Jalavasta löy-
tänyt mitään, mutta toises-
ta kaupasta tarttui kyllä yh-
det kaprit mukaan. Autolle 
saavuttaessa näytti monel-
lakin jotain ostoksia olevan 
mukana. Matkan jatkuessa 
puheensorina oli valtava ja 
retkimieli tuntui olevan mu-
kana kaikilla ainakin äänen 
ja naurun perusteella. 

Saijaan saavuttaessa talon 
isäntäväki oli vastaanotta-
massa. He toivottivat meidät 
oikein kädestä pitäen terve-
tulleiksi ja jakoivat huoneen 
avaimet. Niin pääsimme 
mahtavien hirsiseinien sisäl-
le. Huoneet olivat tosi viih-
tyisiä ja taisi kaikissa olla 
ihan saunatkin. Majoituk-
sen jälkeen oli kaikilla aikaa 
vähän hengähtää ja katsel-
la kauniita maisemia, tyyntä 
järven selkää. Ennen ruokai-
lua saimme jokainen nauttia 
toistemme seurasta. Rupat-
telurinkejä oli pitkin pihaa. 
Naapurissa kerkesi joku 
jopa käydä koiratarhaan tu-
tustumassa. Sovitun ajan 
koittaessa pääsimme maitta-
van ruuan kimppuun. Ruo-
kaillessamme talon emän-
tä kertoili talon historiasta 

ja kuulimme myös tarkan 
kuvauksen talon nykyises-
tä käytöstä ja ohjelmasta tal-
vella. Pääasialliset käyttäjät 
ovat ulkolaisia luonto- ja elä-
mysmatkailijoita. Kaiken tä-
män, tuhdin tietopaketin ja 
maittavan ruuan täyttämän 
vatsan, jälkeen oli jo päivä 
niin pitkällä, että jokainen 
vetäytyi omiin huoneisiin tai 
kuka minnekin, mutta sau-
na taisi lämmitä useammas-
sa kämpässä ja varmaan uni 
sen jälkeen maittoi. 

Seuraava aamu valke-
ni aurinkoisena ja lämpimä-
nä. Hyvin nukutun yön jäl-
keen ei tuulikaan haitannut, 
joten ei muuta kuin aamu-
palalle. Aamupäivällä paras 
kokemus oli kun pääsimme 
laivalla risteilemään pitkin 
Jokijärveä. Laivuri selos-
ti risteilyn aikana Kalle Pää-
talon maisemia. Näimme ja 
kuulimme mitä ja ketkä kir-
jan henkilöt olivat asuneet 
ja liikkuneet missäkin. Lai-
va-ajelun päätteeksi oli vie-
lä kahvittelut ja matka kohti 
kotia saattoi alkaa aivan uu-
sien kokemusten kera. Aina-
kin itselleni oli paljon uutta, 
vaikka olen joskus jopa oleil-
lut Taivalkoskella. Näin ne 
kotinurkat jäävät usein vie-
raiksi, moni etsii kokemuk-
sia ulkomailta asti.

nimim. tyytyväinen
matkalla olija
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PUDASJÄRVI-lehti 3 

Muuttoapua 
edullisesti

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523
Pyydä tarjous!

KÄSITÖIDEN
MYYNTIPÄIVÄ

S-Marketin edessä 13.7.2012 klo 10-19

 A.Simonen T.Ruottinen
 040 736 1794 040 728 1347

JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Taitelijat Leena ja Anu Kuja haluavat rikkoa perinteistä 
käsitystä miniän ja anopin huonoista väleistä

”Raapustuksia Rämiän Reu-
nalta” näyttelyn avajaiset 
vietettiin kansalaisopiston 
Pudikin näyttelytilassa tors-
taina 5.7. Tilaisuudessa pu-
hunut rehtori Marja-Lee-
na Törrö muistutti, kuinka 
myös Pudasjärvellä on osaa-
mista, vaikka sitä useasti vä-
hätelläänkin. 

Leena ja Anu Kujala ovat 
aina olleet taiteellisia ja luo-
via, mutta innostus grafiik-
kaan ja taiteeseen on läh-
tenyt molemmilla Leenan 
kautta. Hän opiskeli grafiik-
kaa Raahessa noin kymme-
nen vuotta sitten ja sittem-
min opetti sen myös Anu 
miniälleen. Yhdessä innos-
tuneena he ovat käyneet 
useita vuosia Kiimingin kan-
salaisopiston erilaisilla tai-
dekursseilla. 

- Haluamme rikkoa yleis-
tä käsitystä anopin ja mi-
niän huonoista väleistä, tote-
aa Anu. Ja sen he todellakin 
tekevät. Naiset näyttävät tu-
levan toimeen erittäin hyvin. 
He kertovat harrastavansa 
yhdessä paljon samanlaisia 
asioita, kuten käsitöitä, ko-
rujen valmistusta ja totta kai 
maalausta ja grafiikkaa. He 
ovat olleet joskus samassa 

Raapustuksia Rämiän Reunalta -näyttely avattiin
työpaikassa ja ovat yhdessä 
samanlaisia persoonia. 

Naiset ovat osallistuneet 
yhteisnäyttelyihin Oulussa, 
mutta kummallakaan ei ole 
koskaan ollut sitä ikiomaa 
näyttelyä. Yhteinen taide-
näyttely on ollut jo pitkään 
haaveena heille. Näyttelys-
tä oli kyllä puhuttu ja hei-
tetty huumoria, mutta ei sitä 
sen koommin ollut suunni-
teltu, ennen kuin nyt kun sii-
hen tarjoutui mahdollisuus. 
Näyttelyn pito Pudikissa Pu-
dasjärvellä tuntui luonnolli-
selta, sillä Leena on asunut 
Hetekylässä ja 40 vuotta ja 
Anukin on syntyisin Pudas-
järveltä. 

– Täältä on hyvä aloittaa, 
totesi Anu. 

Harrastepaikkana taitei-
lijoilla toimii suurelta osin 
Hetekylä, se on paikka josta 
naiset saavat inspiraationsa 
teoksiin ja näyttelyn nimi on 
myös tullut sieltä. 

Suurin osa töistä on 
myynnissä ja jo näyttelyn 
avajaisissa niistä varattiin 
muutama. Onneksi kauniita 
teoksia saa käydä ihailemas-
sa ilmaiseksi 22.8 asti. 

Kati Tihinen

Muistatko Leonardo, 
Leena Kujala

Syytön, Anu Kujala
Avajaisten vieraita keskustelemassa teoksista

DJ Kaasi vierailee Revontulidiskossa 
lattian juhlakansaa aina 100 
prosenttisella teholla. Yli 15 
vuoden mittaisen DJ-uransa 
aikana tämä oululainen tis-
kijukka on kiertänyt Suomea 
pohjoisesta etelään, soitta-
en lukuisia mieleenpainuvia 
keikkoja kaupunkien kuu-
mimmissa yökerhoissa ja 
discoissa.

Keskimäärin 200 keik-
kaa vuodessa tekevän Kaa-
sin esiintymisistä valtaosa 
sijoittuu yökerhoihin, joissa 
hänen soittotyyli pääsee oi-
keuksiinsa. R&B-, hiphop-, 
retro-, dance- ja klubimu-
siikki sekoittuu luontevasti 
yhteen ja erityisesti ajankoh-
taiset tanssihitit soitetaan 
mukaansa tempaavalla syk-
keellä. http://www.djkaa-
si.com/

Taavitsainen 
Jyrkkäkoskella
Torstaina 12.7 Jyrkkäkos-
kella esiintyvä suomalaisten 

naisartistien kärkikaartiin 
kuuluva Marita Taavitsai-
nen ei juuri esittelyjä kai-
paa. Vuoden 1995 tangoku-
ningattaren nousu iskelmän 
tähtitaivaalle tapahtui lopul-
lisesti vuonna -98, kun jät-
tihitti Andre voitti Syksyn 
Sävelen. Voittoa seurannut 
albumi Salainen puutarha 
myi platinaa alle kahdessa 
kuukaudessa. Vuoden nais-
solistin Emma -patsaan Ma-
rita kantoi kotiinsa -99 ja 
Yksi ainoa katse -albumi myi 
sekin kultaa. 

Juontajana toimiminen 
Videotreffit-ohjelmassa pal-
kittiin Telvis äänestyksessä 
ja plakkarista löytyy myös 
Iskelmä Finlandia ja Suomen 
Euroviisu -ehdokkuudet.

Kaksi lasta pitää arkisin 
tämän tahtiartistin kiireise-
nä, mutta keikkailu Suomen 
upeilla tanssipaikoilla an-
taa taiteilijalle sen energian, 
joka auttaa jaksamaan pitkiä 

Marita Taavitsainen esiin-
tyi kesäkuussa Lion-Liiton 
vuosikonferenssissa, jon-
ne Pudasjärveltä osallistui 
seitsemän henkilöä. Kuva 
Heimo Turunen

Dj Kaasi.

keikkamatkojakin.

Marko Koivula

Jyrkkäkosken Revontuli-
diskossa torstaina 12.7 vie-
raileva DJ. Kaasi on levy-
soittamisen moniottelija ja 
kovan luokan ammattilai-
nen. Hän viihdyttää tanssi-

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

15.7. & 22.7. Jouni ja Kaija Vikström

Seuraavat vastaanottoajat:

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 12.7, to 19.7, to 26.7.

SUURI ERÄ
AURINKOLASEJA -50%
Tarjous voimassa heinäkuun loppuun

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

040 821 1819

Loman jälkeen aloitan työt 9.7.
- Siivoukset

- Ikkunanpesut
- Ym. kodin askareet

- Juhla-apu
- HomCare/Swipe -tuotteet

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com 

Kotipalvelu 
Mesimarja

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

        Avoinna: Ma-To 10-17, Pe 10-19, La 10-14JOKAISELLE JOTAKIN!

Nyt ne tulivat!
Suositut Kaarina Toivasen veikeästi kuvittamat
kortit kaikkiin juhliin, tervehdyksiin ja tauluiksi!
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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!

Uitto- ja
savottaperinnenäyttely 

Jokijärven kylätalolla
3.-22.7.2012 klo 12 - 19. 

Käykäähän kulkiessanne
katsomassa! 

Osoitteessa:
Jokijärven kyläseura ry,

Hilturannantie 2 93400 Taivalkoski
Puh. 040 823 2489
www.jokijarvi.com

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

JONKULAISET
JONNINMOISET

KESÄPÄIVÄT
Paukkerinharjun kylätalolla

su 15.7. alk. klo 12
 
Ohjelmassa mm.
	 •	vauhdittoman	kolmiloikan	Jongun
  mestaruuskisat (naiset, miehet, nuoret)
	 •	älyvapaita	kilpailuja
	 •	kirpputori
	 •	elävää	musiikkia
	 •	arvontaa
Nälkäisille	lohisoppaa	ja	herkutteluun	lettukahvit

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita iloisen 
kesätapahtuman viettoon!

Jongun	alueen	kyläyhdistys	ry	
Onerva	Ronkainen	040	–	8296	999	•	onervaro@suomi24.fi

Jongun	alueen	kyläyhdistys	ry

Facebook on yhdistänyt 555 
sarakylähenkistä ihmistä 
Suomesta, Ruotsista ja Nor-
jasta aktiiviseksi ryhmäk-
si, joka on nyt päättänyt 
kokoontua suurin piirtein 
puolella jäsenistöstään “naa-
makirjatapaamiseen” koti-
konnuilleen Sarapirtille lau-
antaina 14.7. Ohjelmassa on 
päivällä lauantaina paikko-
jen juhlakuntoon saattamista 
ja illalla tanssitaan, lauletaan 
karaokea ja muistellaan nuo-
ruutta, aikaa, jolloin Sara-
pirtti oli kokoontumispaikka 
ja jossa monet romanssit sai-
vat alkunsa.

Idea tapaamiseen, ja vie-
lä kerran tanssimaan Sa-
rapirtille alkoi muhia ryh-
mässä keväällä. Sarakylän 
kotikonnut houkuttavat vie-
lä isoa osaa Ruotsiin ja Ete-
lä-Suomeen leivän peräs-
sä muuttaneita kesälomilla. 

Yhteinen illanvietto lauantaina:
Sarapirtillä kohtaavat poismuuttaneet ja 
kylällä asuvat sarakyläläiset

Lapsuusmuistot, nuoruus-
muistot, sukulaiset ja usealla 
vielä kotona asuvat vanhem-
mat tuovat joka kesä loma-
laisia sankoin joukoin kyläl-
le. Osa muualla asuvista on 
rakentanut kesämökin ky-
lälle, ja mökkiläiset viettävät 
yhä enemmän aikaa entisillä 
kotikonnuillaan.

Olen puhunut puheli-
messa kevään ja alkuke-
sän aikana usean kanssa, 
olen kuullut tarinoita siitä, 
kuinka lähdettiin vaatteet 
kapsäkissä leivän perässä 
Ruotsiin, Etelä-Suomeen ja 
kauemmaksikin. Jokaisella 
kertojalla on taustalla ollut 
koti-ikävä Sarakylään, jopa 
vuosikymmeniä. Jotkut ker-
tovat, kuinka joskus tuntuu 
kuin ei kuuluisi mihinkään 
ja kuinka vaikeaa oli vuosi-
kymmenet aina loman jäl-
keen lähteä pois.

Odotan, että lauantai-
na saan kuulla lisää kiehto-
via tarinoita, ihmisten iloja 
ja suruja, jakaa kokemuksia 
maailmalla olosta ja takasin 
paluusta. Jutellessani puhe-
limessa aivan tuntematto-
malta vaikuttavan ihmisen 
kanssa tästä tapahtumasta, 
on yht’äkkiä selvinnyt, että 
sinäkö se olet, eipäs ole näh-
tykään kun viimeksi vuonna 
1970 tai 1972!

Illan ohjelma muodos-
tuu perinteisistä tansseis-
ta, orkesterin jäsenet ovat 
myös leipäänsä mm. Ruot-
sissa ja etelän rintamailla tie-
nanneet, karaokeisäntä tulee 
myös Ruotsin puolelta.

Koska tapahtuma järjes-
tetään talkoovoimin, kaikki 
ylimääräinen tuotto lahjoi-
tetaan Sarakylän Kyläseuran 
kautta sarakyläläisten lasten 
ja nuorten harrastustoimin-

taan.
Toivotamme kaikki sara-

kyläläiset ja sarakylähenki-
set lämpimästi tervetulleek-
si iltamiin Sarapirtille.

Kiitän tässä myös julki-
sesti Sarakylän Nuorisoseu-
raa tilojen vuokraamisesta, ja 
kaikkia teitä aktiivisia ihmi-
siä, jotka teette tapahtuman 
mahdolliseksi, järjestysmie-
het ja -naiset, ja buffettivä-
ki ja kaikki, jotka olette ol-
leet osaltanne innostamassa 
ja tekemässä tästä tapaami-
sesta mahdollisen. Otetaan 
mukaan hyvää juhlamieltä 
ja iloista tuttujen tapaamisen 
odotusta joka ikinen.

Vielä kerran tervetuloa 
kaikille Sarakylän suunnalla 
lauantaina oleville!

Eija Heikkinen

MUISTOKIVET
LISÄKAIVERRUKSET

ENTISÖINNIT JA MUUTOSTYÖT

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

Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus on aloittanut 
yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin kanssa kevyen 
liikenteen väylän rakenta-
misen valtatien 20 varteen 
välille Lakari-Kellokangas. 
Työt ovat alkaneet kesäkuun 
loppupuolella ja hanke val-
mistuu pääosin syksyllä.

Hankkeen tavoitteena on 
kevyen liikenteen turvalli-
suuden ja kulkuyhteyksi-
en parantaminen Lakarin ja 
Kellokankaan välillä.

Merkittävimpinä toimen-
piteinä hankkeessa rakenne-
taan kevyen liikenteen ali-
kulku valtatielle 20 ja kevyen 
liikenteen yhteydet Varas-
totien ja Kellokankaantien 
välille. Lisäksi parannetaan 
Varastotien ja valtatie 20:n 
liittymää ja rakennetaan lin-
ja-autopysäkit alikulun lä-
heisyyteen. 

Valtatie 20 kevyen liikenteen väylän
rakentaminen Pudasjärvellä

Hanke on kaksivuotinen, 
mutta pääosa rakennustöis-
tä valmistuu vuoden 2012 
aikana. Valtatietä 20 häirit-
sevät työt valmistuvat elo-
kuussa 2012. Kokonaisuu-
dessaan viimeistelytöineen 
hanke valmistuu kesäkuus-
sa 2013. 

Urakoitsijana toimii 
Skanska Infra Oy urakan 
kustannusarvio ilman ar-
vonlisäveroa on noin 660 
000euroa. Hankkeen raken-
nustyöt rahoittaa Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus ja 
Pudasjärven kaupunki.

Lisätietoja antavat:
Jukka Päkkilä, investoin-

tivastaava, Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus,

puh. 0295 038 276, 
Tero Antti, hankkeen val-

voja, Plaana Oy, puh. 040 
5180 624,

Matti Pyykkönen, ura-
koitsijan työmaapäällikkö, 
Skanska Infra Oy, 

puh. 0400 985 633.

Kuusamontien alikulkua on jo hyvää vauhtia kaivettu.

Downhill Longboarding 
ryhmä Reindeer Longboards 
saapuu Pudasjärven Iso-
Syötteelle lauantaina 14.7. 
Longboarding on laji, jossa 
lasketaan asfaltoituja teitä 
pitkin mahdollisimman no-
peasti alas. Maailmanennä-
tys vauhti on huikeat 130,08 
km/h. Suojavarusteina lajis-
sa käytetään muun muassa 
moottoripyöränahkapuku-
ja, kokopää kypäriä ja lajiin 
kehitettyjä hanskoja joiden 

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
kämmenpuolella on kovaa 
muovia. Kilpailuissa radal-
le lähtee yleensä 2-6 laski-
jaa ja ensimmäinen alas tul-
lut voittaa. 

Ryhmä kiertää ympäri 
Lappia etsimässä kohdetta, 
jossa he voivat toteuttaa ke-
säksi 2013 suunnitellun va-
paalasku tapahtuman, joka 
voisi sisältää alamäkilaskun 
lisäksi muun muassa muuta-
kin kulttuuria kuten musiik-
kia ja taidetta. Reitin varrella 

he kiertävät paikkoja Pudas-
järven lisäksi muun muassa 
Taivalkoskella, Rovaniemel-
lä, Kittilässä, Enontekiöllä 
ja Inarissa. Matkan varrel-
la he myös tietenkin laske-
vat pohjoisen pitkiä mäkiä. 
Laskeminen tapahtuu yöl-
lä, sillä teitä ei voi sulkea.  
Kiertueen toinen pääsyy on 
kiinnostuneen kunnan yh-
teistyökumppaneiden löy-
täminen. Tapahtumasta on 
merkittävä vaikutus Lapin 

matkailuun ja paikallisiin 
matkailuyrityksiin. Kyseiset, 
vapaalaskutapahtumat he-
rättävät laajaa kiinnostusta 
Suomessa, mutta myös koko 
Euroopassa. 

Ryhmä kuvaa matkan-
sa varrelta videomateriaalia, 
jota käyttää ensikesän mai-
noksen tekemiseen. 

Kati Tihinen
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Lukijan kynästä
Asia on just toisin päin. Pienyrittäjän kannalta on helpompi vastaanottaa maksut kortilla,
 niin ei tarvi erikseen rahoja pankkiin  lähteä viemään. Ja jos itse huolehdit kortti-
lähetykset annettujen ohjeiden mukaan luottokuntaan, niin rahat ei tule joskus vaan
yrityksen toimialasta riippuen joko 2 tai 5 pankkipäivän maksuajalla. Eli kortilla maksetut rahat on 
valmiiksi tilillä, kun tavaran ostolaskuja makselee. 

Tähän rahankiertoon paikallinen pankki on tarjonnut vieläkin nopeampaa palvelua. Luottokun-
nan välitysprosentti ei ole "ongelma" tässä asiassa.  Ja vielä, kaikki myynti menee kirjanpitoon!
nimim. Kortilla kiitos!

Honkasen kirjoitukseen 
vastaus:

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

PUHOSKYLÄN MÖYKKÄLÄSSÄ
LA 14.7.2012 KLO 20.30-02.00

OSOITTEESSA NÄLJÄNGÄNTIE 1391

TANSSIMUSIIKISTA VASTAA TERHI LEHTONIEMI
PIHALLA PEPEN KARAOKE

ULKONA TANSSILAVA
GRILLISTÄ POSSUANNOKSIA JA MAKKARAA

ARPOJA, PALKINTONA KAASUGRILLI!
Kyläluudan palautus ja arvonta luutineiden kesken

JUONNOT HOITELEE PEPE
OLUTAKVAARIOSTA JANONSAMMUTTAJAT!

TERVETULOA SYÖMÄÄN SIKAA JA
NAUTTIMAAN TUTUSTA TUNNELMASTA!

ALUELIPPU 13€

   HUOM! MAKSUT VAIN KÄTEISELLÄ!
PUHOSKYLÄN KYLÄSEURA RY

SUURET
SIKAJUHLAT

Tuohon kysymykseen olen 
joutunut vastaaman viimei-
sen puolen vuoden aika-
na kymmeniä, kymmeniä ja 
taas kymmeniä kertoja jää-
tyäni eläkkeelle. Olen ollut 
"otettu" ja kiitollinen, että 
niin monet henkilöt, tutut ja 
nimeltä muistamattomat tu-
tut kasvot ovat asiaa kysel-
leet. Joka kerta olen vastan-
nut, että eihän sen ajan nyt 
tarvitse kuluakkaan. Useim-
miten olen perustellut vas-
taukseni, mutta kysyjän 
kiireestä tai muusta häiriöte-
kijästä johtuen joillekin asia 
on jäänyt selittämättä, joten 
käytän tilaisuutta selventää 
sitä nyt.

Ajatelkaapa nyt, olen 
seihtemännelläkymmenen-
nellä oleva ukko. Kun muis-
telen taaksejääneitä yli kuut-
takymmentä vuotta, aika on 
mennyt kuin siivillä. Ja jos 
nyt aika rupeaa kulumaan, 
se saattaa loppua kesken. 
Tulevaisuudessa on var-
maan kymmeniä, satoja, tu-
hansia ja taas tuhansia asioi-
ta joita pitäisi rauhassa ehtiä 
pureksia, analysoida, ottaa 
kantaa tai vaikka vain ihme-
tellä. 

No, mitenkä se aika on 
nyt kulunut?

Otetaanpa esimerkke-
jä; tärkeimpiä ovat tietenkin 
henkilökohtaiset ja lähipii-
riin kuuluvat asiat. Mukava 
on nähdä lasten-lasten kas-
vavan, tuleeko niitä lisää, 
elääkö äitini yhdeksänkym-
men-, sata- vai jopa satakym-
menvuotiaaksi. Saako vai-
moni Marjatta kaalikeitosta 
vieläkin parempaa kuin se 
nyt on, mikä on tasoitukseni 
golfissa kymmenen, kahden-
kymmenen vuoden päästä, 
saanko uusittua kesämökki-
ni savusaunan lattian ja kiu-
kaan tänä kesänä jne. 

Lähes yhtä tärkeitä ovat 
esimerkiksi: lyheneekö nais-
ten hameenhelma ensi ke-
väänä, minkälainen on puo-
lukkasato, kenen kanssa 
menee Ruotsin hummaajap-
rinsessa naimisiin vai me-
neekö ollenkaan, kehtaako 
uutistenlukija Pia Pasanen 
piipata tukkansa joka lähe-
tykseen, minkälaiset ovat 
syksyn muikkusaaliit Kian-
tajärvestä, löytääköhän se 
Emmerdalen punatukkainen 
Fay uuden miehen jne.

Ja huomioitavia, mut-
ta vähemmän tärkeitäkin 
on: millä tasolla on Helsin-

gin pörssi kymmenen vuo-
den päästä, miten käy euron, 
kunnostetaanko Petäjäpol-
ku, jonka varrella asun, me-
neekö Kreikka konkurssiin, 
kuoleeko viitasammakko su-
kupuuttoon jne.

Elikkä pohtimista riittää 
ja aikaa pitäisi järjestyä vie-
lä vaikka minkä tekemiseen. 
Työelämässä ollessa, kun 
aika oli kortilla, piti miettiä, 
mitenkä ehdin tuon ja tuon 
tehdä ja missä välissä ehdin 
kaiken harrastamani suorit-
taa. Ei silti, kaiken olennai-
sen ehdin tehdä. Nyt kun 
aikaa on, voin siirtää tekemi-
sen vaikkapa huomiseen, tai 
ensi viikkoon tai ensi kesään 
tai vaikkapa jättää kokonaan 
tekemättä.

Sen olen kuitenkin päät-
tänyt että koskaan minulla 
ei ole enää kiirettä. Jos siltä 
tuntuu, voin vain pötkötellä 
ajattelematta mitään ja antaa 
ajan kulua sitä laskematta ja 
säästelemättä.

Pötköttelemisiin!

Pauli Rinne
eläkeläinen

Virolainen musiikkiyhtye 
Tartes ja ystävät vieraili Pu-
dasjärvellä 29. -30.6. Kan-
sanmusiikkia soittavas-
ta yhtyeestä saatiin nauttia 
perjantaina 29.6 sekä Tuohi-

Tartes ja ystävät esiintymismatkalla 
kodin että Yläkartanon mu-
siikkituokioissa. Samaisena 
iltana yhtyettä saatiin kuun-
nella Pudasjärven kirkossa 
kirkkokonsertin muodossa. 
Lauantaina 30.6. yhtye esiin-

tyi vielä Kotiseutumuseon 
pihalla kello 14, josta Birgit 
Tolosen ottama kuva. 

Kati Tihinen
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GRILLIKOTA + lisäpaketti 
yhteishintaan

FELIX ULKOVARASTO

LAPINKEITTIÖ

HIRSILATO
rakoseinällä 6m2

TYNNYRISAUNA
pieni

MARI LEIKKIMÖKKI

HUVIMAJA 9m2

KYLPYTYNNYRI
halk. 160cm

2190,- 2990,-

890,- 1190,-

299,- 590,-

2680,- 299,-
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Pudasjärven Kapustasuol-
la, Pudasjärven ja Ranuan 
puolessa välissä, valtatie 78 
varrella järjestetään jälleen 
kerran perinteiset korko-
kenkäkukkamekkosuohiih-
don ämmänkisat perjantaina 
13.7. kello 19 alkaen. Naiset 
hiihtävät kukkamekoissa ja 
korkokengissä, jotka ovat 
kiinnitetyt valmiiksi suksiin. 
Naiset saavat lisähuomio-
ta sukkanauhoilla ja sauma-
sukilla, eikä mekon tarvitse 
olla turvallisuussyistä polvi-
en alapuolella. Miehille toi-
votaan asusteeksi liian pien-
tä rippipukua ja he hiihtävät 
remmisidesuksilla ja omilla 
kengillä, alastikkin saa hiih-
tää, jos puku ahdistaa. Pää-
asia, että on hauskaa. Kyse 
ei ole olympiarajan ylittä-
misestä, koska lajia ei ole 
hyväksytty vielä olympia-
lajiksi.Suorituksina on jouk-
kueviestiä, yksilöhiihtoa, 

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdon ämmänkisat

kauneus/komeuskilpailua, 
sauvajuoksua ja miesten ta-
kaa-ajo. Yleisö seuraa tapah-
tumaa tieltä ja yleisöltä toi-
votaankiin malttia liikenteen 
hidastumisen vuoksi. Katso-
jia toivotaan ottamaan euro 
taskuun tapahtuman tukiko-
lehtia varten. Aina on hiih-
detty, vaikka sataisi vanhoja 

Siuruan Kansantasavallan edustaja tutustuu ennakkoon 
suohon.

kukkamekkoja taivaalta. Ky-
sellä voi Kari Tykkyläiseltä 
040 7248982, email kari@tyk-
kylainen.com, linkki youtu-
been http://www.youtube.
com/watch?v=4DUNdAVx
px8&list=UUSYlLE6a_Tmo
mb4p8OSAhA&index=2&fe
ature=plcp

Suomussalmen kesäteatte-
rissa matkataan tänä kesä-
nä ajassa taaksepäin maam-
me itsenäistymisen aikoihin 
vuoteen 1917. Näytelmäkir-
jailija Eero Schroderuksen 
Vapauden kaiho -näytelmän 
tapahtumat sijoittuvat itse-
näistymisen ajan Suomus-
salmeen. Schroderus sai sy-
tykkeet Vapauden kaihon 
tekstiin jo 1970-luvulla luet-
tuaan Iisakki Materon muis-
telmia.

-Vanhan kirkonkylän elä-
mä on kiehtonut mieltäni 
vuosikymmeniä. Olen pik-
kupojasta asti ollut kiinnos-

Schroderuksen Vapauden kaiho 
Suomussalmen kesäteatterissa

tunut vanhoista tarinoista ja 
vanha maailma tuntui avau-
tuvan näissä muistelmis-
sa aivan erityisellä tavalla. 
Faktatietoa Suomen itsenäis-
tymistä edeltäviltä ajoilta 
Suomussalmella on saata-
villa runsaasti. Muistitietoa 
ja haastatteluja löytyy pal-
jon kirjastonauhoista. Näy-
telmän hahmot ovat fiktii-
visiä, mutta usealta löytyy 
historiasta myös todellinen 
esikuva.

Vapauden kaiho on Ee-
ron ja ohjaajatyttärensä Ulla 
Schroderuksen kymme-
nes perättäinen näytelmä-

käsikirjoitus. Schroderusten 
näytelmät ovat saavuttaneet 
jo huikeat 300 000 katsojaa 
ympäri Suomen. Suomus-
salmen kesäteatteri on yksi 
maamme suosituimmista 
ja Teatteri Retikka Suomen 
suurimpia harrastajateatte-
reita katsojamäärillä mitat-
tuna.

Draamakomedia Vapau-
den kaiho saa ensi-iltansa 
Suomussalmella Kaunisnie-
men kesäteatterissa 15.7. kel-
lo 15.

Jonna Keränen

Pudasjärveltä kotoisin olevalle Antti Väyryselle (vasemmalla) kuluva kesä on jo kymme-
nes perättäinen Suomussalmen kesäteatterin lavalla. Kuva Erja Palojärvi

Lapinlahden taidemuse-
ossa on luovuus purskah-
tanut kukkaan täydessä 
loistossaan ja näyttelyn tär-
keimmässä roolissa ovatkin 
kuinkas muutenkaan, pu-
dasjärviset taiteilijat Eerot 
Leinonen ja Räisänen ja so-
kerina pohjalla pudasjärvel-
lä kasvanut ja täällä taiteelli-
sen herännäisyytensä saanut 
Tapani Kokko. Ilman näi-
den miesten panostusta oli-
si Lapinlahden ITE-näytte-
ly ”Rakkaat akat” tylsä kuin 
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto.

Pudasjärvistä veisto-osaamista pitkin Suomea päästä päähän
Näyttely on varmasti rie-

mastuttavin kesänäyttely 
tälle kesälle ja on avoinna 
25.5- 30.9.2012

”Rakkaat akat” näytte-
ly on toteutettu yhteistyös-
sä Maaseudun Sivistysliiton 
kanssa Lapinlahdelle.

Jos taas matka suuntau-
tuu Lappiin, kannattaa py-
sähtyä Karesuvannossa ih-
mettelemään suolla entisen 
rajanylityspaikan vieressä 
olevia ”Juhannusmorsian ja 
hääväki” veistoksia, ne teh-
tiin juhannuksen alla paikan-

Karesuvannon veistäjät.

Eero Leinonen työ tervehtii tulijoita.

Tapani Ko-
kon lintu-
tyttö Lapin-
lahdella

päällä yleisöksi koreografi 
Reijo Kelan tanssiperforma-
ceen yhteistyössä Lapin ja 
Pohjois-Pohjanmaan taiteili-
joiden kanssa, vetäjänä toimi 
Kari Tykkyläinen ja järjestä-
jänä Maaseudun Sivistysliit-
to. Mukana oli myös pudas-
järveläinen Aila Price (os. 
Anttonen) ja Pudasjärven 
amerikkalainen vävypoi-
ka Ailan mies Landon Price, 
kuvanveistäjämiehiä muu-
ten. Näyttely on auki syys-
kuun loppuun.

Tykkyläinen

Perjantaina 13.7 vietetään Fc 
Kurenpojat ry:n 20-vuotis-
juhlaa. Juhlan aloittaa kello 
16.30 joukkueiden juhlakul-
kue Pudasjärven torilta Suo-
jalinnalle. Suojalinnan ken-
tällä tapahtuma jatkuu kello 
17.30 juhlapuheenvuoroilla 

Kurenpoikien 20-vuotisjuhla
joita seuraa FCK:n edustus-
joukkueen ja FCK All Stars – 
joukkueen välinen juhlaotte-
lu kello 18 alkaen.  Kentällä 
nähdään pelaajia myös vuo-
den 1992 joukkueesta. Otte-
lun jälkeen noin kello 19.00 
on ansiomerkkien jako ja 

muistamiset. Tämän jälkeen 
käynnistyy Heinäturna-
us, jossa pelaa 16 joukkuet-
ta. Tapahtumassa on tarjolla 
kello 18 alkaen hernekeittoa, 
pullakahvit ja mehua.  

Kati Tihinen
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  Yli 30 vuotta markkina-    tunnelmaa Pudasjärvellä
Pudasjärven 31. markkinat 
järjestettiin 6-7.7. Arviolta 
yli 10 000 nouseva markki-
naväki tapasi pe-rinteisesti 
tuttaviaan ja kävi hieromas-
sa kauppoja oikean markki-
nahengen mukaisesti. Mark-
kina-alueen päälavalla oli 
koko ajan monipuolista oh-
jelmaa. Tapahtuman ava-
si Pudasjärven yrittäjien pu-
heenjohtaja Heikki Parkkila, 
joka kuvaili yrittäjän elämää 
oman pitkän yrittäjäuran ko-
kemuksen pohjalta. Kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma 
toi esille, kuinka Pudasjärvi 
on saanut viime aikoina pi-
täjän ulkopuolisilta tahoilta 
useita tunnustuksia elinvoi-
mansa kehittämisestä. Vii-
me vuonna Pudasjärvi ni-
mettiin Pohjois-Pohjanmaan 
kehittäjäkunnaksi. Suomen 
Rajaseutuliitto nimesi Pu-
dasjärven Vuoden kunnak-
si ja Hiihtokeskus Iso-Syöte 
valittiin vuoden hiihtokes-
kukseksi. 

-Kotikaupunkimme ke-
hittämisessä paikallisella 
yritystoiminnalla on eritäin 
keskeinen merkitys. Koko-
naisuudessaan Pudasjärvel-
lä toimivat yrittäjät muo-
dostavat yhdessä laajan ja 
monipuolisen kokonaisuu-
den. Pudasjärvellä toimii 458 
yritystä. Keskimäärin yrityk-
semme työllistävät vakitui-

sesti neljä henkilöä ja lisäksi 
tilapäisesti 1,7 henkilöä. 

Oinas-Panuma halu-
si myös kiittää Pudasjärven 
Yrittäjiä vahvasta ja merkit-
tävästä panoksesta Pudasjär-
ven hyvään tulevaisuuteen 
tähtäävän kuntasuunnitel-
man laadinnassa, jossa on 
tavoitteena yhdessä kään-
tää kaupunkimme tähän asti 
aleneva väestökehitys nou-
su-uralle. 

Pohjoisen vahvuuksia
Perjantain markkinapuheen 
pitänyt haapavetinen kan-
sanedustaja Antti Rantakan-
gas korosti pohjoi-sen mah-
dollisuuksia koko Suomen 
talouskasvun vauhdittajana. 
Pohjoisen luonnonvarat ku-
ten metsä, turve ja mineraalit 
sekä kaunis luonto antavat 
vahvan perustan yrittäjyy-
teen, uusien työpaikkojen 
syntymiseen ja samalla kan-
santalouden kasvuun. Ran-
takangas kertoi kesällä 
saadun palautteen Eu-rokrii-
sistä olleen hyvin yksiselit-
teisen; kansalaiset haluavat 
etelä-euroopan maiden lait-
tavan oman taloutensa itse 
kuntoon ja Suomen tulee 
olla hyvin tiukkana uusien 
takaussitoumusten osalta. 
Rantakangas kehui Pudas-
järven päättäjiä ja virka-
miesjohtoa vahvasta työstä 
paikkakunnan elinvoiman 

vahvistamiseksi. Pelkät kun-
tarajojen siirrot eivät lisää 
kuntien elinvoimaa. 

Lauantaina esiintynyt 
markkinapuhuja, Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien vara-
puheenjohtaja Tiina Eriks-
son Haapavedeltä kehotti 
yrittäjiä vahvaan läsnäoloon 
päättävissä elimissä, joka an-
taa hyvät lähtökohdat yrittä-
jille tärkeiden asioiden esiin 
tuomisessa kunnallisessa 
päätöksenteossa. Eriksson 
kutsui myös kuulijoita osal-
listumaan ensi lokakuussa 
Valtakunnallisille Yrittäjä-
päiville Ouluun. 

Eeva Harju 
merkkihenkilöksi
Pudasjärven merkkihenki-
löksi oli valittu Pudasjärven 
lukion ja yläasteen rehtori 
Eeva Harju. Palkitsemisen 
jälkeen kuultiin merkkihen-
kilön puhe. 

-Rimminkankaan koulu-
yhteisössä eletään ehkä liki 
50-vuotisen historiansa vai-
keimpia aikoja. Toivoa sopii, 
että parhaillaan vielä me-
neillään olevat saneeraus- 
ja muutostyöt toisivat apua 
vallitsevaan tilanteeseen ja 
turvaisivat terveydelle hai-
tattomia tiloja uudisraken-
nuksiin siirtymiseen saakka. 
Toivon vuonna 2014 vietet-
tävän paitsi Rimminkankaan 
koulun – alun perin keski- ja 

Kukkasin koristellulla lavalla esiintymässä tangokuningas Marko Lämsä. Häntä säes-
tämässä Coralia yhtyeestä basso Janne Jylhä, rummut Ilmo Salmela, kitara Antti Kot-
ka ja hanuria soittamassa kultainen harmonikkakisan 1987 voittaja Seppo Raistakka. 

Vanhempaan markkinakä-
vijäkaartiin kuului Kätkän 
Kori Kiimingistä, korival-
mistajana Pentti Laurila.

Kiiminkiläinen ruokapalveluyritys Siruka eräpalvelut oli ensimmäistä kertaa markkinoil-
la. Kokemus oli niin myönteinen, että yrittäjäpariskunta Sirpa ja Kari Runtti varasivat 
paikan jo nyt ensi kesän markkinoille. 

Merkkihenkilöksi valitulla Eeva Harjulla oli tittelin julkistamisen jälkeen runsaasti onnit-
telijoita.

Marjut Kossi lauloi perinteistä tanssimusiikkia. Säestäjä-
nä taustalla laulajan isä Reijo Kossi. 

Puhoskyläläinen Juha-
ni Hyttinen kertoi käyvän-
sä joka kesä markkinoilla. 
Hän kertoi juuri nautti-
neensa lättykahvit sekä 
herkutelleensa myös jää-
telöllä.
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kansalaiskoulun, sittemmin 
peruskoulun  50-vuotisjuh-
laa sekä samalla uuden lu-
kion ja yläkoulun vihkiäisiä. 

Laulua ja esityksiä
Markkinoilla oli runsas mu-
siikkianti. Perjantaina esiin-
tyi useaan otteeseen oulu-
laissyntyinen vuoden 2006 
tangokuningas Marko Läm-
sä.yhdessä Coralia yhtyeen 
kanssa, jonka jäsenet ovat 
myös kotoisin Rovaniemi-
Ylivieska akselilta. Tango-
kuningas ja kaksinkertainen 
tangoprinssi aloitti tangol-
la Hopeinen kuu. Erityises-
ti Jätkän humppa kirvoit-
ti yleisön tanssimaan, toki 
muutama pari oli tanssimas-
sa myös jonkun muunkin 
kappaleen aikana. Viimeise-
nä kappaleen Lämsä lauloi 
Frank Sinatran nostalgisen 
kappaleen My Way kätel-
len samalla eteen saapunut-
ta yleisöä. Viimeisen session 
ensimmäisen kappaleen ajan 
Lämsä siirtyi yleisön jouk-
koon kuulijaksi, kun Pudas-
järven Yrittäjien puheenjoh-
taja Heikki Parkkila lauloi 
Lämsän orkesterin säestä-
mänä Satumaa–tangon. 

Seuraavan kerran Läm-
sää saadaan kuunnella Pu-
dasjärvellä 11.8 Jyrkkäkos-
ken huvialueella. 

Lauantaina esiintyivät 
pudasjärven uusi laulaja-

tähti Kati Poijula ja Ääne-
koskella asuva pudasjärvel-
lä syntynyt laulaja Marjut 
Kossi, joita kumpaakin säes-
ti Reijo Kossin kokoama 
markkinaorkesteri. Hanuri-
musiikkia esitti Markkina-
orkesterin kanssa pudasjär-
vinen hanuritaiteilija Timo 
Pesiö. Lauan-taipäivän al-
kuun nautittiin reippaiden 
13-vuotiaiden Jenni Jaak-
kolan ja Iida Ojalan laulu-
esityksistä. Tytöt kertoivat 
tykkäävänsä laulamisesta ja 
ovat päässeet esiintymään 
erilaisissa tapahtumissa. Jen-
ni kertoi jopa voittaneensa 
koulun tähtikilvan. 

Ohjelmat juonsi molem-
pina päivinä perinteiseen ta-
paan Pudasjärven yrittäjien 
varapuheenjohtaja Aune Ek-
dahl. 

Grillikota jäi 
Pudasjärvelle
Yrittäjillä oli myynnissä pe-
rinteiset markkina-arvat, jos-
sa päävoittona olleen Gril-
likodan voitti arvalla 588 
Kurenalla asuva Maarit Väy-
rynen. Hän kertoi ostaneen-
sa arvan Aarrearkusta jo en-
nen markkinoita ja näin 5000 
euron grillikota tuli Väyry-
sen perheeseen viidellä eu-
rolla. Parkkilan Heikki kul-
jetti kodan markkinoiden 
jälkeen Väyrysten omakoti-
talon etupihalle, josta se siir-

retään lopulliselle paikalle 
takapihalle, kunhan perus-
tus on sinne saatu valmiiksi. 
Lahjakortit pudasjärveläisiin 
liikkeisiin voittivat arvalla 
1694 Arvo Hyttinen ja nume-
rolla 96 Jaakko Piira.

Pudasjärven Osuuspan-
kin ja Pohjolan arvonnan 
päävoittona olleen herkku-
korin voitti Leena Vikström 
sekä sammutuspeitteet Ja-
nice Poijula, Ismo Särkelä ja 
Sirkka Pulkkanen.

Useilla muillakin osas-
toilla oli arvontoja muun 
muassa Punaisella Ristillä. 
Niistä ei voittajien nimiä ole 
tullut lehden tietoon. 

Myyjiä ympäri 
Suomea
Pudasjärven tori täyt-
tyi jälleen myyjistä. Jouk-
koon mahtui sekä muualta 
Suomesta tulevia että ai-
van lähiympäristössä ja Pu-
dasjärvellä asuvia markki-
namyyjiä. Tuotevalikoimaa 
oli jälleen laajasti ja jokaiseen 
makuun jotain. 

Siruka eräpalvelut on 
1,5 vuotta sitten toimintan-
sa aloittanut kiiminkiläinen 
ruokapalveluyritys. Yrittä-
jäpariskunta Sirpa ja Kari 
Runtti palvelevat asiakkai-
taan siellä missä he ovat, 
vaikka sitten luonnon hel-
massa erämaalammen ran-
nalla. Myös markkinakansa 

Markkinoiden juontaja Aune Ekdahl haastattelemassa Pudasjärven kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Eero Oinas-Panumaa. Markkinat avannut Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Heikki Parkkila keskellä. 

Tänä vuonna julkiset esiintymiset aloittanut Kati Poijula sai runsaasti myönteistä palau-
tetta yleisöltä ja nimikirjoituksiakin kysyttiin jaossa olleisiin kortteihin.

Pudasjärven Osuuspankin teltalla asiakaskyselyyn vastaajien kesken arvottiin suuri 
herkkukori. Kuvassa rahoitusneuvottelija Jaana Määttä ja kyselyyn vastaamassa Kir-
si Kipinä. 

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila vaihtamassa ajatuksia lauantain markkinapuhuja 
Tiina Erikssonin kanssa. 

Yleisöä oli markkinoilla runsaasti kumpanakin markkinapäivänä, kuitenkin ehkä perjan-
taina runsaammin. 



10 11nro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.7.2012 11.7.2012nro 28

on tottunut saamaan heidän 
kenttäkeittiössä valmistettua 
ruokaa ja räiskäleitä. Pudas-
järven markkinoilla he olivat 
ensikertalaisia ja lohisoppa 
maistui niin vieraille kuin 
markkinamyyjillekin. Pi-
topalvelukeikkojen lisäksi 
Kari valmistaa hongasta eri-
laisia puutöitä. Uuden ide-
oinnin myötä perinteises-
tä linnunpöntöstä on tullut 
hanapakkausviinin säilytys-
kuoret. Myös kenttäravin-
tolan myyntitiski ja ruokai-
lupöydät ja penkit ovat 
honkalaudasta. Nettisivujen 
kautta Karilta voi myös tila-
ta hänen honkatöitään.

Kunto Helmix Ky  Haa-
pavedeltä tuli markkinoille 
erilaisten terveyttä vaalivi-
en tuotteiden kanssa. Erityi-
siä  olivat pesupähkinät, joi-
den käyttö on ympäristö- ja 
ihmisystävällistä. Niissä ei 
ole haitallisia kemiallisia jää-
miä eikä voimakkaita tuok-
suja, eivätkä ne horjuta 
ekosysteemiä kertoo tuote-
esittelijä Päivi Määttä. Pesu-
pähkinöitä voi käyttää pyy-
kinpesuun, hiustenhoitoon 
lemmikkieläinten hoitoon, 
siivoukseen, hopeaesineit-
ten kiillottamiseen ja jopa tu-
holaisten torjuntaan. Myös 
”Köyhän miehen suolahuo-
ne”, suolakivisaippua, in-
tiaanisokeri ja kristallisuo-
la kuuluvat Kunto Helmixin 
tuotevalikoimaan.

Vanhempaan markkina-
kävijäkaartiin kuului Kätkän 
Kori Kiimingistä. Korival-
mistaja Pentti Laurila kertoi 
valmistaneensa eri kokoisia 
ja näköisiä mäntypärekore-
ja jo yli 10 vuoden ajan. Ko-
rit valmis-tuvat talviseen ai-
kaan ja niitä myydään sitten 
kesäisin markkinoilla. Lau-
rilan koreissa oli erityisen 
huomion kohteena puutapit 
sekä jämäkät käteen sopivat 
kuusipuuvahvistukset kan-

tokahvoissa.

Paikkakunnalle 
muuttaneille 
tervetuliaislahja
Uudet pudasjärveläiset 
saivat omat tervetuliais-
pakkauksensa noutaa Pu-
dasjärvi-pisteestä. Ulla-
Maija Paukkeri kertoi, että 
pakkauksia on noudettu 
useita kymmeniä. Pakkauk-
sen saajia ovat niin uusina 
paikkakunnalle muuttaneita 
kuin myös paluumuuttajia. 
Sari ja Seppo Takkinen kuu-
luvat tähän jälkimmäiseen 
ryhmään. He ovat palanneet 
kahden pienen tyttärensä 
kanssa huhtikuussa takaisin 
juurilleen 16 vuoden muual-
la olemisen jälkeen. Pudas-
järvelle paluuseen syynä oli 
kaipuu kotiseudulle vaik-
ka miehen työ vie hänet päi-
vittäin Ouluun, kertoo Sari 
Takkinen. Suuri yksittäinen 
ryhmä uusia pudasjärve-
läisiä saapui maaliskuussa 
Ruandan pakolaisleiriltä ja 
he saivat myös noutaa juut-
tikangaskassin sisältöineen 
markkinoilta. Hilkka ja Hå-
kan Blomqvist rakensivat 
muutama vuosi sitten ke-
sämökin Hilkan kotikyläl-
le Kynkäälle mutta kun he 
vapautuivat työelämästä, 
myivät he omakotitalonsa 
Sammatista ja siirtyivät va-
kituisiksi pudasjärveläisiksi. 
Markkinoillakin he ehtivät 
piipahtamaan, vaikka Hil-
kan kertoman mukaan en-
simmäisen virallisen pudas-
järveläiskesän alkajaisiksi 
he ovat tehneet risusavottaa 
monta viikkoa ja nyt on me-
neillään vanhan ladon ken-
gitys talkoovoimilla.

Toimittajina
Heimo Turunen ja
Terttu Salmi

Markkinoilla toimintaan-
sa esitelleiden Pudasjär-
ven Maanpuolustusnaiset 
ry:n moninaiseen toimin-
nan kuvaan kuuluu maan-
puolustustiedon, –taidon ja 
-valmiuksien lisääminen ja 
ylläpitäminen sekä henkisen 
että fyysisen kuntoisuuden 
vahvistaminen. Erilaisten jä-
senten yleisökoulutusten ja 
tiedotustilaisuuksien avulla 
yhdistys pyrkii naisten toi-

Maanpuolustusnaisten hal-
lituksen jäsenet edessä 
Raija Suorsa ja Silja Aho-
nen, ylhäällä Sointu Vei-
vo, Sirkka Mustakangas ja 
Pirkko Pesälä. Kuva: Päivi 
Pohjanvesi

Lauantaiaamuna nautittiin reippaiden 13-vuotiaiden Jen-
ni Jaakkolan ja Iida Ojalan lauluesityksistä.

Valkopaitainen Raili Kolehmainen oli ostanut grillikota-ar-
poja toivomuksella, että jälleen voittaisi päävoiton. Noin 
viisi vuotta sitten hän voitti Kontion hirsiaitan, joka on nyt 
Siuruanjoen varressa olevalla vapaa-ajan asunnolla. Hä-
nen seurassaan Hilkka Tihinen, aviomies Esko Koleh-
mainen, Esko Törrö keskellä ja Paavo Tihinen oikealla. 

Perjantaina markkinapuheen pitäneellä kansanedustaja 
Antti Rantakankaalla oli runsaasti tuttuja markkinavieraita. 

Oululainen Tellervo Grundström kertoi neuloneensa jat-
kuvasti yli 30 vuoden ajan.  Vuosittain valmistuu noin 
200 sukkaparia sekä lisäksi lapasia, säärystimiä ym kä-
sitöitä. Naisten messuilla Oulussa menee tuotteita eniten 
kaupaksi, mutta hän kertoi kiertävänsä myös markkinoi-
ta. Pudasjärvellä hän oli ensimmäistä kertaa. Kaverina 
myyntikojussa oli Eero Hirvelä. 

Maanpuolustusnaiset markkinoilla
mintavalmiuksien turvaa-
miseen kriisi- ja poikkeusti-
lanteiden varalta. Yhteistyö 
veteraanijärjestöjen kanssa 
kuuluu toiminnan kulma-
kiviin. Sota-ajan perimätie-
toa yhdistys kerää ja saat-
taa kiinnostuneiden tietoon 
ottamalla vastaan ja säilyt-
tämällä mm. Lotta-pukuja 
ja muuta siihen toimintaan 
liittyvää materiaalia. Käy-
tännön toimintoihin sisäl-

tyy vanhusten ulkoiluttami-
set, sukkien kutomiset niitä 
tarvitseville, osallistumiset 
erilaisten työtehtävien hoi-
tamiseen maanpuolustusta-
pahtumissa ja –tilaisuuksis-
sa.

Pudasjärvi-Markkinoille 
osallistuminen yhdistyksen 
toiminnasta tiedottamisen, 
kahvin, lettujen, vohvelei-
den ja arpojen myynnin tee-
malla oli yksi yhdistyksem-

Sää suosi markkinoita. Pieni ukkoskuuro kasteli reilun varttitunnin ajan lauantaina iltapäivällä, mutta se ei 
näyttänyt markkinatunnelmaa haittaavan. Markkina-arvat 2800 kappaletta riittivät lähes arvontaan saakka. 
Viimeinen arpa myytiin noin klo 14.30. Päävoittona ollut grillikota jäi Pudasjärven Kurenalle. 

Sinikka Ahonen Ruovedeltä oli saapunut 50 vuotta sit-
ten Pärjänsuolta Jämsään muuttaneen Hilkka Harvamä-
en kanssa markkinoille. Samalla he kävivät tapaamassa 
sukulaisia muun muassa Hilkan iäkästä tätiä. 

me naisten iloisen, ahkeran 
ja saumattoman yhteistyön 
tulos. (sv) 
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Tiedustelut Paula Ylitalo 
puh. 040 962 0097

Rompetori
Tuli-Tauon piha-alueella
la 14.7.2012 ja la 4.8.2012 

klo 10-15

Myynti tapahtuu 
peräkärrykirppis -periaatteella. 

Myyntipaikka ilmainen.

Järjestää	
Hirvaskosken	Kyläyhdistys	ja	Tuli-Tauko

Musiikkia ja muuta mukavaa ohessa!

Viestitie 2, 87700 Kajaani I Puh. (08) 4795 211 I Fax (08) 4795 212
Oulun myyntikonttori: Rautatienkatu 20 A 12, 5. krs,

PL 137, 90101 Oulu I Puh. 0500 686 033 Fax (08) 379 529

Kuivaniemen 
27. pitäjämarkkinat
la ja su 18-19.7.2012

Yli 100 markkinamyyjää
Vuosittain yli 6000 kävijää

Kuivaniemen Aseman
Urheilukentällä jo 5. kerran!

Ilmat ovatsuosineetmarkkinoita!

Moni on käynyt, TULE SINÄKIN!

Suomussalmen Näyttämöl-
lä on tänä kesänä Kosken-
hovilla menossa Maksettu 
rakkaus –esitykset. Ohjaaja 
Alpo Puhakka tuo näppäräs-
ti esille Markku Hattulan kä-
sikirjoittaman näytelmän to-
teutuksessa ihmisen yhden 
tärkeimmän perustarpeen, 
”ihmisen ikävän toisen luo”. 
Avioliitto tarvitsee onnistu-
akseen turvallisen ja joka-
päiväisen yhdessä elämisen 
lisäksi toisen huomioimis-
ta, kunnioitusta ja jännitys-
täkin, jotta erilaiset uuden 
ja vihreämmän ruohon kai-
puutaudit eivät pääsisi liiak-
si valloilleen.

 Leskenä tovin aikaa elä-
neet topakka muori (Kaarina 
Nevanperä) ja jämäkkä he-
vosmies Kalle Kalske (Alpo 
Puhakka) haluavat ikäih-
misten tyylillään uutta vi-
rikettä elämänsä iltaruskon 
hetkiin toisen ihmisen läs-
näolon kautta. Hemaisevat 
konsultit Kirsi Kalske (Pir-

Ripeätempoista Maksettua rakkautta
jo Lauronen) ja Sari Sievä-
nen (Marja-Liisa Väyrynen) 
osoittavat läheisyyden kai-
puutaan kovaan nykyajan 
tyyliin rahan hankkimisen  
ja itsekkään sekä arvelutta-
van ihmissuhdeauttamistoi-
minnan kautta. Samantyy-
linen käytösmalli toteutuu 
Lonkun (A.P.) toiminnassa, 
kun hän pyörittää vähäelei-
seen avioelämään väsyneen 
Saara Hesakan (Pirjo Lou-
kusa) pään sekaisin ja saa 
naisen lähtemään mukaan-
sa ja jättämään lapsensa ja 
tavallisen, tunteiden osoi-
tuksessaan vaatimattoman 
miehensä Herkko Hesakan 
(Pentti Kuopusjärvi) sure-
maan menetystään ja alttiik-
si maksullisille rakkauden 
viehätyksille.

Hellyyden ja oman ihmi-
sen löytämisen tunteet vä-
littyvät rempsakan Aapon 
(Timo Siliämaa) ja herkäk-
si osoittautuvan baarinpitä-
jän Inkerin (Kati Torvinen) 

puheista ja käytöksestä. Äi-
din rakkautta ja tukena ole-
mista kaipaavat kekseliäät 
pikkutytöt Taru (Tuulianna 
Tuohimaa) ja Satu (Helmi-
lotta Tuohimaa), jotka hok-
saavat tilata ponit tunteiden-
sa osoittamisten kohteeksi.

Kokeilujen, kokemusten, 
oppimisen, anteeksiannon 
ja toisen erityislaatuisuuden 

Maksettu rakkaus esityksiä on Koskenhovin kesäteatterilla 
vielä ke 11.7, la 14.7 ja su 15.7. 

hyväksymisen jälkeen rak-
kauden ja yhdessä viihty-
misen mutkat yleensä suo-
ristuvat kaikkia osapuolia 
tyydyttäviksi.

Kesäisestä näytelmäilot-
telusta kiittäen

Sointu Veivo

Pudasjärven kirjastossa on 
nyt kesällä vanhojen esineit-
ten tunnistuskilpailu. Esi-
neet olemme saaneet mu-
seolta lainaksi. Ei tarvitse 
välttämättä tietää mikä esine 
on kyseessä, arvatakin voi. 
Arvomme kaikkien vastan-
neiden kesken kirjapalkin-
toja.

Kirjastosta kesäkuulumisia
Suunnitteilla Mursun 
suvusta kirja
Kalle Kaarre Haaparannas-
ta (hän on lähtöjään pudas-
järveläinen) toi tänne kir-
jastoon kansioita, joissa on 
hänen tekemiään sukusel-
vityksiä Mursun-suvusta. 
Hän haluaisi, että kansioista 

tehtäisiin kirja, mutta koska 
kustannukset olisivat aika-
moiset, hän haluaisi, että ne 
jotka päättävät tulevan kir-
jan sitten ostaa, sitoutuisivat 
siihen nyt alustavasti. Kaar-
re on tehnyt lomakkeetkin 
sitä varten. Ja sitten joskus 
syyskuussa olisi Mursun-su-
vun kokoontuminen vaik-

kapa kirjastossa, jossa asias-
ta sitten päätettäisiin. Kalle 
Kaarre on tehnyt sukututki-
musta 1600-luvulta lähtien. 
Yhteystiedot löytyvät kansi-
oista.

Terveisin Kaisa
kirjastosta

Tämän kesän kalastuskau-
si on lähtenyt mukavasti 
käyntiin. Jonkin verran al-
kukaudesta vapaa-ajanka-
lastusta on haitannut kolea 
sää, mutta nyt jo kelpaa ka-
lamiehen ja -naisen nauttia 
kalastuksesta.  Pientä haittaa 
kalastajille aiheuttaa lämpe-
nevien kelien myötä rannoil-
le ilmestyneet hyttyset, joten 
kannatta varautua hyttys-
karkottein, jos ei halua "ka-
vereita" ympärilleen. Vesi 
on ollut myös poikkeukselli-
sen korkealla koko alkukau-
den ja tulvavettä tuntuu riit-
tävän. Se on kuitenkin kalan 
liikkumisen kannalta aivan 
erinomainen asia.

Kalaistutukset 
onnistuneet
Pyyntikokoista kalaa on is-
tutettu suuria määriä pitkin 

Kalastuksenvalvojien terveisiä Iijokivarresta
Iijokivartta, joten mitan täyt-
tävää kalaa löytyy koko joen 
matkalla. Alkukesästä on 
suoritettu myös sukukyp-
sän merilohen siirtoistutuk-
sia voimalaitosten patoal-
taiden yläpuolisille alueille, 
joten ponnistelut lohen pa-
lauttamiseksi Iijokeen ovat 
alkaneet myös tuottaa tu-
losta. Jospa se lohi löytäisi 
oman kotikoskensa, mihin 
se niin kiihkeästi pyrkii ku-
temaan oman jälkikasvunsa. 
Tätä pyrkimystä pitää mei-
dän kaikkien edesauttaa, jot-
ta tästä monimuotoisesta ja 
hienot puitteet lohen elämi-
seen omaavasta joesta saa-
taisiin taas oikea lohijoki.

Kalastusluvat kuntoon
Metsähallituksen palkkaa-
mat kalastuksenvalvojat 
ovat saaneet Iijoen osakas-

kunnilta valtuutuksen suo-
rittaa kalastuksenvalvon-
taa omilla vesialueillaan. 
Kalastuksenvalvojat muis-
tuttavat, että vesistökohtai-
set paikalliset pyyntiohjeet 
sekä rajoitukset tulee selvit-
tää huolellisesti esimerkik-
si lupamyyjältä ennen kalas-
tuksen aloittamista. Kotiin 
unohtuneen luvan joutuu 
näyttömääräyksen myötä 
esittämään poliisilaitoksel-
la, joten lupa kannattaa pitää 
mukana kalastaessa.

RKTL ja vesivoimayhtiö 
ponnistelevat voimalaitos-
patojen kalaporrasprojektin 
kanssa, joten antakaamme 
heillekin työrauha voimalai-
tosalueilla.  Patoaltailla on-
kin lailla kielletty kaikenlai-
nen kalastaminen 100 metriä 
padon ylä- ja alapuolella.

Kalastuksenvalvojat toi-

vottavat kaikille leppoisaa 
kesää ja ennen kaikkea kirei-
tä siimoja!

Jussi Koivuniemi ja
Ari Määttä

Kalastuksenvalvoja Jus-
si Koivuniemi testasi Iijoen 
saalisvarmuuden.

Keväällä (1.4.2012) voimaan tullut uusi kalastuslaki
aiheuttaa vielä hämmennystä kalastajien keskuudessa:

– pyydysmerkinnät uudessa laissa on määritetty entistä
   tarkemmin.
– kalojen alamittakäytäntö muuttui; alamittainen kala on aina
   palautettava takaisin veteen, vaikka kala olisi kuollutkin.
– mato-onginta oli kielletty jo entisen lain mukaan lohi- ja
   siikapitoisten jokien virta- ja koskipaikoissa.
– kalastuksen valvontaoikeus tarkentui sillä tavoin, että valvojan  

        on suoritettava hyväksytysti läpäisty koe.

TIETOISKU
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.

su 15.7. .......... klo 18
ti 17.7. ........... klo 18
to 19.7. .......... klo 18
la 21.7. ........... klo 13
su 22.7. .......... klo 18
ti 24.7. ........... klo 18
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

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

Esitysajat:
ensi-ilta pe 13.7. klo 18.

AskAnmäen kesäteAtterissA  
puolAngAllA kesällä 2012

teuvo pakkalan  
vuonna 1898 käsikirjoittama

tukkijoellA
käsikirjoitus: teuvo pakkala
ohjaaja: Aarno tauriainen

sovitus: Vili Auvinen
tuotanto: Askan Ahertajat ry

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

    

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, 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

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

AVAIN- JA LATTIATYÖT
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

Seulottua
ruokamultaa!

Kaivinkonetyöt

p. 0400 926 405

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

AUTOSÄHKÖKORJAAMOJA

RUOKAMULTAA

PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

 ILMOITUSTILAA!

Tytöt 5 v. 40 m 
1. Ronja Ylilehto 9.7, 2. Emma Tumelius 
10.1, 3. Anna Puolakanaho 10.7, 4. Nup-
pu Tauriainen 10.8, 5. Aliisa Siekkinen 
10.9, 6. Tiina Manninen 11.8, 7. Pieta Tik-
kanen 12.1, 8. Milja Heikkilä 13.8 
Pallo 
1. Aliisa Siekkinen 597, 2. Ronja Ylilehto 
560, 3. Emma Tumelius 530, 4. Tiina Man-
ninen 380, 5. Pieta Tikkanen 350, 6. Milja 
Heikkilä 330, 7. Nuppu Tauriainen 312 
Pojat 5 v. 40 m 
1. Jaakko Parkkila 9.5, 2. Roope Laak-
konen 9.6, 3. Joona Kokko 10.0, 4. Väi-
nö Juurikka 10.1, 5. Konsta Ritola 10.4, 
6. Eemeli Puhakka 11.1, 7. Eppu Poijula 
11.2, 8. Elias Ylilehto 12.2, 9. Ossi-Mati-
as Kettunen 12.3, 10. Jaakko Haapakos-
ki 12.5, 11. Taneli Manninen 12.6, 12. Ilja 
Niemelä 13.4, 13. Elmeli Illikainen 19.3 
Pallo 
1. Eemeli Puhakka 870, 2. Jaakko Parkki-
la 826, 3. Konsta Ritola 687
4. Roope Laakkonen 613, 5. Joona Kok-
ko 595, 6. Jaakko Haapakoski 545, 7. Ta-
neli Manninen 540, 8. Väinö Juurikka 
537, 9. Eppu Poijula 530, 10. Ossi-Mati-
as Kettunen 490, 11. Ilja Niemelä 400, 

Heinäkuun ensimmäiset ikärit
12. Elias Ylilehto 379, 13. Elmeri Illikai-
nen 370 
Tytöt 7 v. 40 m  
1. Essi Parkkila 8.2, 2. Friia Riekki 8.4, 3. 
Reetta Keränen 8.8, 4. Emmi Illikainen 
8.8, 5. Terhi Tykkyläinen 8.9, 6. Janni Tur-
peinen 9.7, 7. Ronja Kokko 9.8, 8. Essi 
Puhakka 9.9, 9. Alisa Koppelo 10.1, 10. 
Ronja Laakkonen 10.8, 11. Oona Rito-
la 19.5
Pituus 
1. Essi Parkkila 232, 2. Reetta Keränen 
211, 3. Friia Riekki 208, 4. Emmi Illikai-
nen  202, 5. Oona Ritola 191, 6. Janni 
Turpeinen 185, 7. Terhi Tykkyläinen 179, 
8. Ronja Kokko 176, 9. Essi Puhakka 175, 
10. Ronja Laakkonen 160, 11. Alisa Kop-
pelo 152 
Pojat 7 v. 40 m 
1. Otto Niemelä 8.4, 2. Joona Takarau-
tio 8.4, 3. Joel Rautio 8.8, 4. Jaakko Sep-
pänen 9.1, 5. Juuso Hemmilä 9.3, 6. Lee-
vi Karjalainen 9.5, 7. Jami Ruokangas 9.6, 
8. Anton Nyström 10.2
Pituus 
1. Joona Takarautio 238, 2. Otto Nieme-
lä 207, 3. Jaakko Seppänen 192, 4. Jami 
Ruokangas 173, 5. Juuso Hemmilä 167, 

6. Leevi Karjalainen 166, 7. Anton Ny-
ström 158
Tytöt 9 v. 40 m  
1. Janette Takarautio 7.4, 2. Johanna Sal-
mela 8.6, 3. Laura Kuukasjärvi 8.7, 4. 
Ebba Illikainen 8.8 
Korkeus 
1. Ebba Illikainen 85, 2. Janette Takarau-
tio 80, 3. Johanna Salmela 75 
Pojat 9 v. 40 m 
1. Antti-Jussi Raappana 6.7, 2. Niilo Tala-
la 7.1, 3. Niklas Kokko 7.2, 4. Ville-Veik-
ko Salmela 7.3, 5. Jesper Laakkonen 7.3, 
6. Teemu Ahonen 7.7 
Korkeus 
1. Antti-Jussi Raappana 100, 2. Niilo Tala-
la 95, 3. Jesper Laakkonen 85, 4. Niklas 
Kokko 85, 5. Ville-Veikko Salmela 80, 6. 
Teemu Ahonen 80 
Tytöt 11 v. 60 m aj. 
1. Mette Tyni 13.3, 2. Anna-Riikka Lii-
kanen 14.1, 3. Johanna Pesonen 14.2, 4. 
Maria Mattinen 14.3 
Kiekko 
1. Anna-Riikka Liikanen 1335, 2. Sonja 
Raappana 1170, 3. Maria Mattinen 1064, 
4. Mette Tyni 915, 5. Johanna Pesonen 
791 

Pojat 11 v. 60 m. 
1. Kasper Laakkonen 10.6 
Kiekko 
1. Kasper Laakkonen 1274, 2. Roope 
Rautio 1067 
Tytöt 13 v. 200 m 
1. Jonna Kerälä 35.2, 2. Jonna Ahonen 
35.8, 3. Silja Vasara 36.5, 4. Tuulianna 
Tuohimaa 40.7, 5. Isa-Melissa Ruokan-
gas 41.8
Pituus 
1. Jonna Kerälä 309, 2. Jonna Ahonen 
306, 3. Silja Vasara 282, 4. Isa-Melissa 
Ruokangas 268, 5. Tuulianna Tuohimaa 
228 
Kiekko 
1. Jonna Ahonen 1186, 2. Tuulianna Tuo-
himaa 948, 3. Silja Vasara 920, 4. Jonna 
Kerälä 858, 5. Isa-Melissa Ruokangas 
795 
Tytöt 15 v. Pituus 
1. Eveliina Seliö 415 
Pojat 15 v. 300 m. 
1. Jere Tyni  46.9 
Pituus 1. Jere Tyni  414

Kylätapahtuma 
Korpisen kylätalolla 

la 21.7. alkaen klo 18:00.

 Ohjelmassa mm. näytelmä,
 uuden saunapehtoorin valinta,
  saunavastanheiton ja  
  saunavitsien kerronnan 

SM-kilpailut yms. 

     Myytävänä kahvia, pullaa,
mehua ja makkaraa. 

Tervetuloa! 
Järj. Korpisen kyläseura ry

AarreArkku

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

Pe 10-19, La 10-14
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SÄHKÖTÖITÄ JA SISUSTUSTA

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. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
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 toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

OK-rantatontti	 Pudasjärven	 Ii-
joen pohjoisrannalla n. 2,5km 
kurenalta	 Parkkilantietä	 itään.	
Hp. 50 000€. Luonnonkaunis 
oma	 kangasranta,	 ei	 tulvaa,	
hyvät	 kalavedet.	 Pinta-ala	 n.	
1800m2, rak.oik. 250m2 2krs. 
Haapokarin asemakaava. Tied. 
0400	 539	 827/Juha,	 esittely	
044 582 2015/Seppo.

Hyväkuntoiset	 Brio	 Kombi	
yhdistelmävaunut	 musta/kha-
ki varusteineen hinta 250 e. 
Puh.040 503 7424

Polkupyöriä	 mm.	 mummop,	
maastop,tavallinen, retkip, 
mökkip,	kakkosp,	 rälläys,	 isoja	

Halutaan ostaa edullinen ran-
tatontti	 joko	 lammen-	 tai	 jär-
ven	 rannalta,	 hyvä	 uimaranta.	
Noin	70	km	säteellä	Pudasjär-
ven keskustasta.Puh. 040 562 
6271

HALUTAAN VUOKRATA

Saunallinen kaksio tai kolmio 
keskustasta, 1.9. alkaen. Puh. 
040 464 3600

HUKASSA
Keskiviikkona 4.7. katosi viinin-
punainen helkama kaunotar-
pyörä	 match	 show	 toritapah-
tuman	 jälkeen.	 Tuntomerkit:	 3	
vaihdetta	 ja	 ”mötikkä”	 penkin	
rungossa	lasten	istuinta	varten.	
Yhteydenotot	Tarja	V.	Puh.	040	
526 2765

pe 13.7. klo 10-20  ja la 14.7. 
klo 10-18 osoitteessa Lenkkitie 
26	 Sylvi	 Oinas.	 Hinnat	 alkaen	
1 euro.

KOTIKIRPPIS

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

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

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

METALLIN OSTOT

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

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

 ILMOITUSTILAA!

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

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

-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

LAKIASIAT

Lämpimät
kiitokset

Pudasjärven	markkinoiden	markkinayleisölle	sekä	hyvästä	yhteistyöstä
Pudasjärven	kaupungille,	kaikille	yhteistyökumppaneille,	ohjelmien	esittäjille

ja	markkinamyyjille	kautta	Suomenmaan!

Teimme	yhdessä	onnistuneet	31.	Pudasjärven	markkinat.

Kiitos!
Pudasjärven	Yrittäjät	ry

Markkina-arpojen voittajat: Grillikota Maarit Väyrynen,
lahjakortit pudasjärveläisiin liikkeisiin Arvo Hyttinen ja
Jaakko Piira. Lahjakortit voi lunastaa Pudasjärven kirjakaupasta.

ja	pieniä,	yksi	täysin	jousitettu.	
Varasto	tyhjäksi.	Puh.	040	504	
2814
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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!

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 oma-
toiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset. 
Uusi paletti - Paavo Tolosen taidetta 26.6.-29.7. Kulttuurikeskus Poh-
jantähdessä 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 
luontokeskuksessa. Näyttelyssä ovat esillä niin suomalaiset kuin kaukai-
semmatkin kansallispuistot, ja se sisältää kuvia muun muassa Grönlannista, 
Botswanasta ja Alaskasta. Näyttely kiertää Suomen luontokeskuksia 
seuraavan kolmen vuoden ajan, ja Syöte on sen kolmas pysäkki.
Maksettu rakkaus: Pudasjärven Näyttämö ry esittää Markku Hattulan 
ja Alpo Puhakan ohjaaman näytelmän Koskenhovilla Ke 11.7 klo 19.00, La 
14.7 klo 18.00, Su 15.7 klo 15.00.
Tanssit Siuruan työväentalolla la 14.7. klo 21 alk. Tapani Nevala 
yhtyeineen.
Tanssit Möykkälässä la 14.7. klo 21 alk. Esiintyy Terhi Lehtoniemi.
Jalkapallon Heinäturnaus pe-la 13.-14.7. Suojalinnan kentällä, Urheilu-
tie 2. Järj. FC Kurenpojat.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon Ämmänkisat pe 13.7. klo 18 
Kapustasuolla Ranuantie. Naiset kukkamekossa, miehet rippipuvussa, omat 
vehkeet käy, eli sukset! Meiltä löytyy myös! Sauvarämpimistä, hiihtoa, sauna.
Kalastus- ja laajakaistailta Möykkälässä pe 13.7. klo 18.
Perinteinen Puhosjuoksu la 14.7. klo 9.00. Lähtö Haukijärventie 182. 
Tied. Erkki Honkanen puh. 0400 281 563.
Kiihdytys- ja testipäivä la 14.7. klo 09.00 Pudasjärven ilmailukeskuksella.
Rompetori la 14.7. klo 10-15 Tulitauon pihalla, Jussintie 1. Myyntipaikka il-
mainen, myynti tapahtuu peräkärrykirppis-periaatteella. Musiikkia ja muuta 
mukavaa ohessa! Yhteystiedot Paula Ylitalo, p. 040 962 0097
Jonkulaiset Jonnimmoiset Kesäpäivät su 15.7. klo 12-15 Paukkerin-
harjun kylätalolla. 
”Wanhat esineet” -arviointitapahtuma su 15.7. klo 14 Kotiseutumu-
seolla Siuruantie 225. Tuo omia esineitä asiantuntijan, arkeologian lehtorin, 
Pentti Koivusen arvioitavaksi.
Hempan Hölökkä ke 18.7. klo 18. Lähtö Jyrkkäkoski Campingin alueelta. 
Juosta hilipastaan tunnin ajan. Tunnin voi käyttää kävellenkin. Pääasia on 
että liikutaan. Tervetuloa.

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 13.7. Lauantai 14.7.

18.7.
JANNE TULKKI

TULOSSA

Lippu 2€ sis. ep. Lippu 4€ sis. ep.

PUBISSA KARAOKE

auki 24-04
Lippu 4€

sis. ep.

Wintti
PUBISSA KARAOKE

DJ MRM

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

LOUNAS
 MA - PE  klo 11 - 15

YÖKERHO
 PE  klo  24 - 04 Lippu 4€
 LA  klo  24 - 04 Lippu 4€

PUB
 MA suljettu ( lounas klo 11-15)
 TI  klo 11 - 21
 KE klo 11 - 02
 TO  klo  11 - 21
 PE  klo 11 - 04
 LA  klo 12 - 04
 SU  klo 12 - 18

RAVINTOLA STREET4TERVETU
LO

A

RAVINTOLA STREET4

Penttilän kalailta
lauantaina 21.7. klo 18 alkaen

Penttiläntie 160, Hirvasjärvellä

Tervetuloa perinteiseen
kesäillantapahtumaan,

tutustuminen kotimuseoon, onkikilpailu,
soutukilpailu, tikanheittoa, kettinginheittoa

ym. hauskaa yhdessäoloa.
Ravintolasta nokipannukahvia, savulohta ym. 

Arvontaa ja hyviä palkintoja.

Järjestää: Korentojärven kalaveden osakaskunta ja
Hirvaskosken kyläyhdistys

Lue	Pudasjärvi-lehti	netistä
www.pudasjarvilehti.fi

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

12.7. HEINÄKUUN
TORSTAITANSSIT klo 21-02

            Maan kuululla parketilla
    MARITA TAAVITSAINEN

TERVETULOA UUDISTUNEESEEN HUVIKESKUKSEEN
Maran Karaoke (K-18)     Lippu 15€ / 8€ DJ KAASI

20.7. KORSUORKESTERI        27.7. JOHANNA PAKONEN
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

La 14.7 klo 21.00-01.30

Illan orkesteri 

KINSMEN 
Musiikkia	eri	vuosikymmeniltä	ja

orkesteritauolla laulamme 
KARAOKEA

Pääsymaksu	10	€

Tervetuloa!

Tanssit
Sarapirtillä
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Reitit ajetaan kolme kertaa
viikossa, 2.7.2012 alkaen. 

Ajopäivät:	maanantai,
keskiviikko ja perjantai.

Matkasta perittävä maksu:
-   kuukausikortti 15 €
-   kertalippu / päivä 2 €

Pudasjärven kaupunki 

Ajoreitti 1
Reittikohde klo klo

JONGuNtIe (481) 9:00 12:25
LaIDuNtIe 9:05 12:15
mäNtytIe 9:10 12:10
KOIVutIe 9:13 12:05
PaPPILaNtIe 9:15 12:00
KureNtIe 9:20 11:55
JuhONtIe (tK) 9:25 11:50
KauPPatIe 9:30 11:45
uImahaLLI 9:35 11:40

Ajoreitti 2
Reitin edestakainen pituus n. 40 km.
Reittikohde klo klo

uImahaLLI 9:40 13:20
törröNKaNGas 9:50 13:10
KeLLOKaNGas 10:00 13:00
suOJaLINNa 10:05 12:50
PIetarILa 10:10 12:45
uImahaLLI 10:15 12:40
KesKusta 10:20 12:35
JuhONtIe (tK) 10:25 12:30

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.

Palveluliikenne KYYTIPOIKA

Ensi viikon lehdessä on juttua:
Iijokisoudusta,	päätöstilaisuudesta	sekä
Kipinän	kyläseuran	juhlasta
Praasniekka juhla
Hetepirtillä	Sikajuhlat
Jyrkkä	Rock	2012
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SAUNANRAKENTAJAT HUOM! ERÄ HELON 2m
SAVUHORMEJA TARJOUSHINTAAN 329,-/kpl

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 kohteestasi ja 
tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Luotettavasti
paikalliselta !

Säästä rahaa ja luontoa
 Kauttamme NIBE maalämpöpumput ja

aurinkokeräinpaketit uudis- sekä saneerauskohteisiin.

Liitä NIBE aurinko-
keräimet vanhan 
järjestelmäsi 
rinnalle ja anna 
auringon kerätä 
ilmaista energiaa 
suurimman osan 
vuodesta.
Innovatiivisen
rakenteensa

ansiosta keräin on erittäin kevyt ja hyöty-
suhde erittäin korkea.

Edistyksellisillä NIBE 
maalämpöpumpuilla 
voit säästää jopa 
80 % lämmitys-
kuluissasi. Uuden, 
ennennäkemättömän 
värinäytön ansiosta 
voit säätää lämpö-
pumppusi toimintaa 
helpommin kuin 
koskaan. Kaiken lisäksi uudet pumppumallit 
ovat markkinoiden hiljaisimmat.
NIBE maalämpöpumpun 1.7-31.8.2012
välisenä aikana ostaneille keruupiirin täyttöryhmä 
veloituksetta!

Kauttamme LVI-, sähKö-, KyLmä-,  PeLtItyöt seKä tarVIKKeet

Puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi

Syötteen alueen majoitusvälitys
Ohjelmapalvelut

Iso-Syötteen Matkailu Oy


