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PIKKUJUHANNUS
s. 11

s. 13

16.-17.6.2012 HUILINGIN NÄYTTÄMÖ, Puistotie 3, Ii

Lauantaina 16.6.2012 Huilinkin päälavalla esiintyy
klo 11 Iin Lausuntapiiri, Iin Senioritanssijat, Oulun Huuliharppuorkesteri
klo 12 The Oulu Irish Dancers, Kuivaniemen pelimannit, Iin Mieslaulajat
klo 13 Pohjankartanon mandoliiniorkesteri, Käköset, Akustiset
klo 14 Vitaly Chapkovich ja Olga Sidorova, Pudasjärven Pelimannit
klo 15 Jari ja Unto, Putaan Pelimannit
klo 16 Sävellyskilpailun tulokset, Iin Laulupelimannit, Zambian Vocal Collection
klo 17 Tallari
klo 18 Yhteissoitto
klo 19 Rimpparemmi
Festivaalikentällä koko päivän oma ohjelma ja tiedot käsiohjelmassa
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Lauantai klo 21.00 – 23.30 Pelimannitanssit Iin Työväentalolla
Sunnuntai 17.6. Huilingin päälavalla esiintyy
klo 12 Lastenlaulukonsertti Tuula ja Johanna, Amaranto, Luotolan Laulajat
klo 14 Mikko Alatalo yhteislaulua
klo 18 Iin kirkossa Saila Seurujärvi trio
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Tervetuloa!

LIPUT ENNAKKOON MUSEOKAHVILA HUILINGISTA
AVOINNA TI-PE 10-17 JA LA-SU 11-18

MUSIIKKIA VUODESTA 1970
IINLAULUPELIMANNIT.FI
YHTEISTYÖSSÄ: IIN LAULUPELIMANNIT, IIN KUNTA,
II-INSTITUUTTI LIIKELAITOS, POHJOIS-POHJANMAAN KANSANMUSIIKKIYHDISTYS,
OULUN LÄÄNIN TAIDETOIMIKUNTA, POHJOIS-POHJANMAAN KULTTUURIRAHASTO,
KAUPPAKESKUS KÄRKKÄINEN, VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
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Kesäistä musiikkia kirkossa
Kirkkokuoron kesäkonsertti on kirkossa tiistaina 19.6.
klo 19. Kuorolaulun lisäksi
konsertissa kuullaan myös
soitinmusiikkia. Anna-Elina
Jaakkola soittaa urkuja, Olli
Heikkilä viulua ja Sari Hukari kannelta. Illan aikana
kuullaan kesäisiä kuorolauluja, mm. Mikael Nybergin
”Ken on luonut sinitaivaan”
Lauri Nurkkalan sovittamana. Konsertti alkaa Cesar Franckin urkumusiikilla.
Viululla ja uruilla soitettuna ohjelmassa kuullaan mm.
Edvard Griegin Kevät.
Viulu ja kannel sopivat
myös erinomaisesti yhteismusisointiin. Olli Heikkilä

Rakas lapseni!

PUDASJÄRVI -lehti

Olen kaikki isiä suurempi, koko universumin Luoja. Sinun Luojasi. Et
ehkä tunne minua, mutta minä tiedän kaiken sinusta. Tiedän jokaisen tunteesi, ajatuksesi, haaveesi ja kipusi. Jokaisen hiuksesikin olen
laskenut. Tunsin sinut jo ennen syntymääsi. Suunnittelin sinut tarkasti. Et ole vahinko, olet suuri ihme.
Monet ovat antaneet väärää kuvaa minusta. En ole tylsä ja kaukainen, olen täydellinen Isä. Sinulle haluan antaa täydellisen rakkauteni. Minulta saat paljon enemmän kuin isäsi maan päällä voi
koskaan antaa. En väsy tekemään sinulle hyvää. Seuraan jokaista askeltasi ja pidän sinusta huolta. Annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Mikään ei voi horjuttaa rakkauttani sinuun. Se kestää ikuisesti.

Kirkkokuoro kuvattuna harjoituksissa.
ja Sari Hukari soittavat mm.
Armas Järnefeldin kehtolaulun. Kuorolaulua säestävät
myös urut, kannel ja viulu.

Tervetuloa Pudasjärven
kirkkoon kuulemaan kesäistä musiikkia!

Jukka Jaakkola

Liikuntahallin peruskorjaukseen aloituslupa
Kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 5.6. äänestettiin liikuntahallin peruskorjaukseen liittyvästä
asiasta. Kaupunginjohtajan
ehdotti, että hallitus antaa
investoinnille aloitusluvan
niin, että toteutetaan ulkovaipan sisäpuolen lisäeristys ja sisäpiha otetaan hyötykäyttöön.
Välitilan
käyttöönotto parantaisi ehdotuksen
mukaan rakennuskokonaisuuden käyttäjien turvallisuutta, kun sokkeloinen ja
hämärä sisäpiha poistettaisiin. Myös toiminnallisuuden kannalta kuntalaisten
palvelut paranisivat, kun
palvelutarjontaa voitaisiin
asiakasliikenteessä ja -palvelupisteessä lisätä.
Investoinnin toteutuksella mahdollistettaisiin osaltaan kaupungin kiinteistömassan
kokonaisuuden
vähentämistä. Uuden koulukeskuksen
rakentamisen yhteydessä olisi järkevää sijoittaa kaikenlainen
harrastustoiminta ja muu
kansalaisopiston
opetustyö koulukeskuksen tiloihin
joustavan käytön hengessä
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ja samanaikaisesti sijoittaa
koko sivistystoimen hallinto
ja muu asiakaspalvelu esillä
olleen toteutusvaihtoehdon
mukaisesti.
Sivistystoimiston sijoittumisaikataulua näin muodostuviin tiloihin olisi voitu
esityksen mukaan järkevästi
pohtia ja ajallisesti ratkaista,
kun uuden yhtenäiskoulun
rakentamisen vaiheistus ja
lopullinen aikataulu ovat
tiedossa.
Kun Pohjantähti voidaan
ottaa
kokonaisuudessaan
kulttuuritoimen käyttöön ja
kansalaisopiston opetustoiminta siirtyisi uuteen koulukeskukseen sekä hallinto
olisi saanut yhtenäisen tilan,
voitaisiin esityksen mukaan
vanhan lukion kaikista tiloista luopua ja säästää vuotuisia käyttökuluja tältä osin
noin 100.000 euroa.
Tekninen toimi on kilpailuttanut WSP-Finland Oy:n
avustuksella
Pudasjärven
liikuntahallin saneerauksen
kokonaisurakkana.
Urakka sisältää rakennustekniset
työt, LVI- ja sähkötyöt. Talousarvion investointiosaan
v. 2012 on Liikuntahallin

korjaustyöhön varattu 900
000 euron määräraha. Työ on
tarkoitus toteuttaa 11.6..2012
- 11.03.2013 välisenä aikana.
Hyväksyttiin Rakennusliike
Asuntoinsinöörit Oy:n tarjous työn suorittamiseksi.
Tuula Kuukasjärvi ehdotti teknisen lautakunnan
esityksen mukaisesti, että
kaupungin johtajan esitys
hyväksytään muutoin, mutta sisäpihan uusi infotila jätetään tässä yhteydessä rakentamatta. Äänin 4-6 asia
päätettiin Kuukasjärven ehdotuksen mukaan.

Suurin rakkauden osoitukseni oli poikani Jeesus, joka kuoli ristillä puolestasi. Annoin pois kaikkein tärkeimmän, jotta saisin sinut
omakseni. Jos otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan minut. Jeesuksen ansiosta saat anteeksi kaiken. En muista enää virheitäsi. Haluaisitko ottaa vastaan minut?
Minä odotan sinua. Odotan joka hetki, joka päivä, joka kuukausi,
joka vuodenaika. Milloin tulet luokseni? Milloin kuulen äänesi? Kaipaan ja odotan sinua. Kaipaan aikaasi, seuraasi, sinua syliini. Kaipaan
sydäntäsi. Jos et tule, en silti voi koskaan unohtaa sinua. Kämmeneni ihoon olen sinut piirtänyt.

Pudasjärven
kaupungilla ei ole omistuksessaan
enää muita omakotitaloja kuin Ritvalan omakotitalo, ja valtuuston 14.4.2009
hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaan kiinteistökustannuksia vähennetään asettamalla
ydintoiminnalle tarpeettomia tiloja myyntiin. Hallitus
käsitteli asiaa esityslistaan
kuulumattomana asiana ja
päätti myydä kiinteistön nykyisille vuokralaisille Anne
ja Juha Keräselle. (jk)

Pudasjärvi
Konfirmaatiomessu
kirkossa su 17.6. klo 10, Jaakko Sääskilahti, Tiina Inkeroinen, Jukka Jaakkola.
ERÄ-ryhmän konfirmaatio.
Taksi kirkkoon lähtee seurakuntakodilta 9.30, edestakainen matka 3 €.

Lisätietoja Leena Loukolta,
p. 0400-866480
Piispan sauvakävely la 25.8.
Oulussa. VI Piispansauvakävely kutsuu kaikkia ikään
ja kuntoon katsomatta iloiseen liikunta- ja yhdessäolotapahtumaan syyskauden alkaessa. Varaa päivä
kalenteriisi ja lähde Ouluun
nauttimaan sauvakävelyn
riemusta. Tarkemmat tiedot
ilmoitamme myöhemmin.
Kesäkerho kokoontuu Liepeessä maanantaista perjantaihin 4.-21.6 2012 klo 9 – 15.
Kerhoon otetaan päivittäin
15 lasta. Kesäkerho on tarkoitettu 3-6 vuoden ikäisille lapsille. Kerhoaika lasta
kohden on kolme tuntia päivässä. Oma välipala otetaan

TULE KELOSYÖTTEELLE
Palvelut:
• majoituspalvelu
• saunatupa
• savusauna
• luxus poreallas

• ratsastusmahdollisuus
• lasten rattikelkat ja pulkat,
hyvät pulkkamäet

Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueelta!

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. 08-838 105
0400 302 910
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

mukaan. Kesäkerhoon ei ole
ennakkoilmoittautumista ja
se on maksuton.
Varhaisnuorten
kesäleirit Hilturannan leirikeskuksessa 6-9-vuotiaat 9.–
10.7.2012 Leirinhinta 5€/
hlö. 10–13-vuotiaat 11.–
13.7.2012 Leirin hinta 10€/
hlö. Sitovat ilmoittautumiset ti 3.7. 2012 mennessä
kirkkoherranvirastoon p.088823100. Leireille mahtuu
25 lasta/leiri. Leirit täytetään ilmoittautumis-järjestyksessä. Lisätietoja leireistä
Tiina Inkeroinen(tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636)
Nuotioillat: Seurakunnan
nuoriso- ja diakoniatyö järjestää heinä- ja elokuussa nuotioiltoja. Nuotioilto-

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

Päätoimittaja
Heimo Turunen
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala

toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

040 195 1732

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

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

(Nuotta lehdessä 11/2010)
Leena Loukko

Kirkolliset ilmoitukset
Kirkkokuoron
kesäillan
konsertti kirkossa ti 19.6. klo
19.
Kesäkahvila torstaisin klo
12-14 kirpputorin tiloissa.
Nuotioilta Jaurakan venerannassa pe 15.6. klo 18.
Tulossa: Ruskaretki
7.9.9.2012 Pyhätunturille. Majoittuminen Hotelli Pyhässä 2hh:n huoneissa. Retkellä
patikoimme Ametistikaivokselle, nautimme ruskaluonnosta mahtavissa maisemissa ja saamme viettää aikaa
yhdessä toisten kanssa. Retken hinta on n. 250€, riippuen lähtijämäärästä. 30 ensimmäistä ilmoittautujaa pääsee
retkelle mukaan. Sitovat ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 15.6. mennessä.

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

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

Taivaallinen Isäsi.

Talokauppa

Korpitie 6
93100 Pudasjärvi

ja pidetään seuraavasti: vk
28 (ti-to), vk 29 (ma-to), vk
31 (ke-to) ja vk 32 (ma-to).
Nuotioiltoja voi varata jo nyt
omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta (p. 088823 100)
Rauhanyhdistykset: Ervastin kesäseurat ry:n mökillä su 17.6. klo 13 ja 19 (Antti
Kemppainen, Aarno Sassi).
Seurat Hirvaskosken ry:llä
su 17.6. klo 19 (Jaakko Sääskilahti). Seurat Kurenalan
ry:llä su 17.6. klo 17 (Samuli Leppänen, Timo Luokkanen).
Kastettu: Joona Aukusti
Lyytikäinen
Haudattu: Olga Maria Koskela 88 v, Valte Olavi Puurunen 78 v

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

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
Pudasjärvi-lehti ilmestyy
keskiviikkoisin. Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa perjantaiiltaan mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim.
epäselvästä käsikirjoituksesta
tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei
tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista
syistä voida julkaista, lehti ei
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä
rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella
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
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LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIIN

uom! MuuttoALE jatkuu perjantaihin asti..
H
Liikennepuistossa uudet päästöttömät autot Kaikki tuotteet* -15% Alennuksella!
Liikennepuistoon
saatiin
8. kesäkuuta uudet polkuautot. Vuonna 1985 perustetun liikennepuiston vanhat
autot olivat parhaimmillaan 25 vuotta vanhoja, eli
kuten arvata saattaa, uusien tarpeessa on oltu. Muutama vanha auto puistoon
jäi, ja loput kyyditetään uusiin kohteisiin, muun muassa romutettavaksi. Hyväkuntoisimpia autoja viedään
kouluille ja muille niitä pyytäneille, kertoi yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko
Seppänen.
Jesse Huitsin työparina
liikennepuiston poliisin virassa toimiva Nikita Norov
on sitä mieltä, että uusien
autojen penkit ovat ehdottomasti paremmat kuin vanhojen. Tasavertaisesti hyviä
puolia on uusissa ja vanhoissa autoissa Norovin mukaan.

Puskaradio
on toiminut
- Kaikki tietävät, että autot
tulevat tänään, Norov kertoo. Hän ei malta odottaa,
että pääsisi kokeilemaan
autoa. Jesse Huitsi huutaa
parkkipaikalta uudessa autossa istuen, ettei mitään kat-

sastusta tarvita.
- Koeajoon vain!
Uusien autojen valmistaja on ollut yritystoiminnassa mukana yhtä kauan kuin
Pudasjärven liikennepuistokin, 27 vuotta. Samanlaisia
autoja löytyy nykyään Suomen liikennepuistoista lähes
kaikilla suuremmilla paikkakunnilla, kuten Oulussa.
Pudasjärven liikennepuisto on viehättänyt ulkopaikkakuntalaisia huomattavan
paljon, jopa enemmän kuin
kotipaikkakuntalaisia. Positiivista palautetta on tullut
siis paljon. Syynä lienee osittain se, ettei liikennepuistomme ole maksullinen.
Kauhistuksekseni kuulin, ettei autoilla saa ajaa yli
10-vuotiaat. Jesse Huitsi kertoo, että tämä kesä on hänen
viimeisensä liikennepuistossa. Totta kai yritin itsekin
päästä koeajamaan uusia autoja, muttei vanha ajokorttini ole enää voimassa, saati
tallessa. Muistakaa siis ikätoverini ja muut yli kymmenenkesäiset, mopokortti ei
kelpaa.
Valvojat pitävät huolen
siitä, ettei häiriökäyttäytymistä esiinny. He saivat tuliterän ”valvoja-auton”, jos-

Nyt kannattaa ostaa jemmaan lahjoja, tuliaisia,
puuhaa, pelejä, kortteja, valokuvakehyksiä ym.
(*norm.hintaiset tuotteet, ei käsityöt)

AarreArkku
JOKAISELLE JOTAKIN!

Huom!

Huom!

Toritie 2, Pudasjärvi p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net
Avoinna ma-pe 10-17, la suljettu

Varaa aika
silmälääkäriin!

Seuraavat vastaanottoajat:

to 14.6, to 21.6, to 28.6.

OPTIKON NÄÖNTARKASTUS

ILMAISEKSI

KESÄKUUN LOPPUUN SAAKKA
Varaa aika

Nikita Norov pitää järjestystä yllä ja poliisin rintamerkin
mukana
sa on vilkut ja sireeni kaikkia
hälytyksiä varten. Vaikka
valvojat ovat tarkkoja turvallisuuden osalta, ei silti
poliisia ole syrjäytetty. Poliisit Norov ja Huitsi pitävät
huolen, että häiriötekijät eivät pääse valtaan valvojien
selän takanakaan.
Heinäkuun viides liikennepuistossa järjestetään toi-

mintapäivä. Paikalla toivon
mukaan on ainakin yksi hälytysajoneuvo esiteltävänä.
Lisäksi toimintapäivään sisältyy liikennekilpailu.

Santeri Matero

040 821 1819

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

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040-5191232

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET
Ammattitaidolla järkihintaan!

www.optimal.fi

puh. 0400 907 775

Jesse Huitsi aikoo ajaa ainakin kello 17 asti. Välillä
on tankattava

Uudet autot koeajossa.

Juhannusajot:

Iso-Syötteen mäkirata on Suomen paras
Juhannusajot
Iso-Syötteellä juhannusaattona perjantaina 22.6. kurvaavat jälleen pitkin Suomen ainoan
ja parhaan mäkiradan mutkia. Kansallinen asfalttisprint
Iso-Syöte-Mäkiajot on samalla Pohjois-Suomen aluemestaruusosakilpailu. Kisoihin
odotetaan reilusti yli sataa
autokuntaa huoltojoukkoineen sekä muuta kannatusväkeä, mikä merkitsee alueen
yrityksien liikevaihdolle mukavaa piristystä.
Alueella suuret korkeuserot merkitsevät kuskeille
huimia haasteita ja tien pinta on asfalttia. Kisojen puuhamiehenä tutuksi tullut Timo

Roininen kertoo, että Syötteen mäkirata on yksi Suomen parhaista sprinttiradoista. Se on saavuttanut myös
kilpailijoiden suosion, sillä
kisoihin on kokoonnuttu jo
26 vuotta yhtäjaksoisesti lukuun ottamatta toissa kesän
taukoa.
Kisailta
huipentuu
Make It Shake –bilebändin
vauhdittamaan
diskoon Hotelli Iso-Syötteen
snapsibaarissa. Lisäksi tapahtuma-alueelta löytyy makkaramyyntiä ja Syöteshop on
myös avoinna.
Kisan järjestää Pudasjärvi Racing Team 2000 ja oheisohjelmasta vastaa Hotelli

Viime juhannusajoissa satoi aamupäivällä, mutta toiseen
lähtöön sade taukosi. Autot palaamassa ensimmäisen
ajon jälkeen lähtöpaikalle valmiina petraamaan vielä aikaa ja sijoitusta.
Iso-Syöte. Kilpailujen ajan kisapaikalle on ohjattu liikenne
Safaritalon kohdalla olevas-

ta liittymästä. Paikalle odotetaan runsaasti katsojia. Liput
maksavat 10 euroa. (jk/ht)

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi • myynti@pienkonehuolto.fi
Palvelemme arkisin 8.00 - 17.00 • p. 08-822 007
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Pyyteetöntä palvelutoimintaa
yli 50 vuoden ajan
Päivää piristettiin yhteisillä liikunta- ja pelituokiolla. Kemppijumppa osoittautui mieluisaksi lähes kaikille.

Sydänyhdistysläiset
nauttivat kesäpäivästä
Pudasjärven Sydänyhdistys
vietti kesäistä toimintapäivää Jyrkkäkoskella tiistaina
12.6. Sää yllätti suotuisuudellaan, mikä oli hyväksi tapahtuman yhteishengelle.
Lähes 30 yhdistyksen jäsentä saapui paikalle. Puheenjohtaja Martta Timonen kertoo, että yleensä yhdistyksen
tapahtumissa käy enemmän
väkeä, mutta nyt osa on ansaitulla kesälomalla.
Perinteitä
kunnioittaen tapahtuma pyöräytettiin käyntiin veisaamalla Suvivirsi. Seuraavaksi oli
tiedossa keppijumppaa ja
muita mukavia ulkoilumuotoja. Koko porukalle keitet-

tiin kahvit suurella nokipannulla ja lisäksi tarjolla oli itse
leivottuja pullia, leipää sekä
makkaraa paistettavaksi.
Sydänyhdistyksen kesätapahtumalla on pitkät perinteet. Timonen kertoo, että
tapahtumaa on järjestetty
joka kesä, ainakin hänen ollessaan puheenjohtajana, eli
kymmenen vuoden ajan. Lisäksi yhdistys pitää joka
kuukausi kerhopäivää ja viikoittain yhdistyksen jäsenet
käyvät ohjatussa vesijumpassa. Myös pidempiä virkistysreissuja tehdään vuosittain.

Jenny Kärki

Sain kutsun osallistua keskiviikkoiltana
30.5
Pudasjärven Rotareiden viikoittaiseen
klubi-iltaan.
Hotelli-Ravintola
Kurenkoskessa minut toivotti tervetulleeksi 10 rotarya. Klubiin kuüluu 17 miestä, joten
yli puolet oli paikalla. Keskimääräinen osallistumisprosentti on kuitenkin yli 90,
joka on kor-keimpia PohjoisPohjanmaan piirin alueella.
Tilaisuus alkoi yhteisellä ruokailulla. Sen jälkeen
minulle esiteltiin klubin toimintaa ja kerrottiin, että klubi on perustettu vuonna 1958
Kuusamon Rotarien toimiessa kummiklubina. Myöhemmin Pudasjärvi sai olla
vastaavasti kummina, kun
naapurikuntaan Taivalkoskella lähti toiminta käyntiin.
Itse maailmanlaajuinen
Rotaryjärjestö täytti äskettäin 100 vuotta. Järjestön periaatteena on pyytee-tön palvelutoiminta, joka kaikki
rahoitetaan omien jäsenten
keskuudesta. Palvelu menee
itsekkyyden edelle.
Pudasjärvellä
toiminta
on vakiintunut. Vuosittain
on kansainvälistä nuorisovaihtoa sekä leiri- ja opintovaihtoa. Stipendejä jaetaan
kouluille sekä suoritetaan
muutekin kouluvierailuja.

Pudasjärven Rotaryklubi-iltaan kokoontuneena Jouni Piri, Seppo Piri, Esko Ahonen,
Kari Oravainen, Ari Korteslahti presidentti, Antero Kokko sihteeri, Pekka Niemitalo,
Kauko Nevanperä, Kari Stenius ja Kari Rissanen.
Näyttävin ja suurinta huomiota Pudasjärven Rotareiden toiminnassa on ollut
Niemitalon Juustolan pihapiiriin. Lapin sodan muistomerkin
rakentaminen.
Siihen kuuluu 5x5 metrin
korsu ja juoksuhauta sekä
myös tykki, jota voi katsoja
liikutellakin.
-Koko työ tehtiin talkootyönä vuonna 2004, kerrottiin yhteisesti ja samalla

muisteltiin kuinka paljon se
vaati talkootunteja. Kaikkea
toimintaa ei tähän yhteen
juttuun saa mahtumaan,
mutta vielä mainittakoon
veteraanien kanssa tehtävä
yhteistyö, maahanmuuttotoiminnan tukeminen sekä
yksit-täisenä palvelutoimintana linnunpönttöjen rakentaminen Liepeen pappilan
maille. Onpa klubilla oma
linja-autokin, jonka asema-

paikkana on Vianorin piha.
Ilta kului nopeaan ja toimittajakin sai kertoa omat
kuulumiset, muistella omaa
elämänkertaa ja esi-tellä 40
vuotta kestänyttä valokuvaus-, lehti- ja julkaisuyrityksen toimintaa. Kiitos oikein
antoisasta illasta!

Heimo Turunen

Kaupungilta palkinto
Vuoden hiihtokeskus Iso-Syötteelle
Yhdistyksen sihteeri Risto Väisänen keittämässä kahvia
komealla nokipannulla.

Lounas

Ma-pe 18.6. alkaen klo 11-14
Seisova lounaspöytä 9,90
sisältyy:
Salaattipöytä, keitto, 2 lämmintä
ruokaa, jälkiruoka, leivät, ruokajuomat
Keittolounas 6,20
sisältyy:
Salaattipöytä, jälkiruoka, leivät,
ruokajuomat
Salaattilounas 6,20
sisältyy:
-jälkiruoka, leivät, ruokajuomat

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540

Kaupunginhallitus kokousti tiistaina 12.6. Pohjantähden Saunatoriossa. Kokouksen alussa oli tilaisuus, jossa
huomioitiin Hiihtokeskus
Iso-Syöte Oy saamaa Vuoden Hiihtokeskus titteliä.
Asemakaavaa muutettiin
Kurenalan eteläisessä osassa uuden päiväkodin vuoksi. Päiväkodin runkorakenne
perustuu hirsirakenteisiin.
Asemakaava vaatii muutosta
ennen rakennustöiden aloittamista ja suunnittelutyö on
edennyt L2-vaiheeseen. Kustannusarvio hyväksyttiin ja
investointien kokonaismäärärahat viedään valtuuston
käsittelyyn elo-syyskuussa.
Karhupajan työvalmentaja Merja Taivalojan ja yksilövalmentaja Sointu Veivon
työsopimuksia
päätettiin
jatkaa toistaiseksi. Ely-keskuksen tukema Karhupaja
järjestää nuorten työpajatoimintaa, jolla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja
valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantaa arjenhallintataitojaan.
Etsivä nuorisotyöntekijöiden tehtävissä työskennellei-

den Petra Poijulan ja Maarit
Kokon työsopimuksia päätettiin jatkaa 31.7.2013 saakka. Kaupunginhallitus päätti
myös nimetä Tommi Vuorman sijaistamaan Maarit
Kokkoa vanhempainloman
ajaksi 1.8.2012 alkaen. Poijulalle myönnettiin ero maahanmuuttajien perheryhmäkodin ohjaajan toimesta ja

samalla vakituisen ohjaajan
virka julistettiin haettavaksi.
Sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus
hyväksyi
kansalaisopiston
ylläpitämisluvan, jota haettiin opetus- ja kulttuuriministeriön
ohjeiden mukaisesti.
Lopuksi kuntayhtymien hallinnossa toimivat kaupungin-

hallituksen jäsenet antoivat
ajankohtaiskatsauksen
ja
kaupunginjohtaja Kaarina
Daavittila esitteli oman katsauksensa.
Koska lehti meni painoon
kokouksen aikana, muita päätöksi uutisoidaan ensi
viikon lehdessä. (jk)

Tarja ja Jorma Terentjeff vastaanottivat Pudasjärven kaupunginhallituksen onnittelut
Vuoden Hiihtokeskus palkinnosta. Onnittelemassa kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, hallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki ja valtuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma.
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Nevakiven uusin hankinta:

Kalustoa täydentämään uusi 57-paikkainen turistibussi
Linja-autoliikenteessä
menestyksen salaisuus on
ensimmäiseksi ammattitaitoinen ja palvelualtis kuljettaja, joka ottaa matkustajat
huomioon. Toisella sijalla on
auto, jossa matkustajat viihtyvät. Auton on kestettävä ja
oltava jatkuvasti ajokunnossa vuosikymmenien ajan,
kertoi veteraaniliikennöitsijä Pekka Nevakivi esitellessään yrityksen juuri hankittua uusinta 57-paikkaista
turistibussia.
Tapaaminen
aloitettiin
ajamalla bussi kirkonmäelle,
jossa otettiin valokuva.
-Meillä on ollut tapana
vuosikymmenien ajan, että
uudesta linja-autosta otetaan kuva kirkonmäellä, kertoi Pekka. Bussia ohjannut
korjaamopäällikkö Olli Nevakivi ja jo eläkepäiviä viet-

tävä, mutta yrityksen asioissa tiiviisti vielä mukana
oleva, Pekka Nevakivi, kertoivat yrityksen toiminnasta.
Toimitusjohtaja Mikko Nevakivi oli haastatteluhetkellä työmatkalla.
-Nevakivi Oy:llä on huomioitu niin kuljettajien tärkeys ja autojen kunto koko
yrityksen pitkän historian
ajan. Tunnuksella ”pyörivä
kivi ei sammaloidu” yrityksen toiminta ulottuu vuoteen
1925, jolloin Reino Nevakivi
perusti matkustajia ja rahtia
kuljettavan linja-autoyhtiön
Pudasjärvi-Oulu välille. Tästä yhden miehen yrityksestä on kehittynyt vuosikymmenten kuluessa Nevakiven
perheen omistama ja johtama nykyaikainen, keskisuuri linja-autoyhtiö.
Tällä hetkellä yrityksel-

Istuimien sinisiä päällysteitä ei aurinko haalista helposti.
Uusi mekanismi mahdollistaa ajon aikana lisätilan saamisen käytävän suuntaan. Ikkunoissa näkyvät kauniit keltaiset ja hopean väriset verhot.

Bussin lasissa oleva tarrassa näkyy yrityksen pitkä ikä
sekä tunnuslause. Toinen teippaus kertoo, että autosta
löytyy laajakaistayhteys.

lä on 12 työntekijää, joista
11 ovat myös kuljettajia. Autoja on 17, joista useita on
22 -paikkaisia pikkubusseja. Autojen on kestettävä pitkään. Vanhin, tosin tänä kesänä myytäväksi menevä,
bussi on palvelut 28 vuotta
ja sillä on ajettu 1,7 miljoonaa kilometriä.
Palataan kuitenkin uuteen turistibussiin, joka hankittiin Nevakivelle kuukausi
sitten. Hankinta tuli tarpeeseen, sillä ajokilometrejä on
kertynyt jo 16 000.
Autossa, kuten monissa
muissakin autoissa, on laajakaistayhteys, joten matkustettaessa voi käyttää tietokonetta. Vakiokalustukseen
kuuluu hyvä ilmastointi,
vessa sekä kahviautomaatti. Auton sisustus on vaaleaa sävyä, joka on viihtyisämpi kuin synkkä tumma sävy.
Istuimet ovat erikoisvalmisteisia, joissa voidaan ajon aikana saada käytävälle päin
lisätilaa. Jaloille on myös
kääntyvät tuet. Vuorotellen
ikkunoissa olevat hopean ja
vaalean keltaiset verhot ovat
tuoneet matkustajilta ihastusta.
Nevakiven autojen merkki on vaihtunut Mersuksi alkuperäisistä Scanioista ja
Volvoista. Uusimmalla Mersu –turistibussilla on esimerkiksi 450 000 ajokilometriä
kestävä tai vaihtoehtoisesti
kolmen vuoden takuu. Polttoainekulutukseen on saatu
myös säästöjä.
Tilausajoja ajetaan myös
Oulusta, joka on hyvä markkina-alue ja josta tulee säännöllisesti tilausajoja. Toinen
merkittävä tukialue on Kuusamo, jossa on säännöllisesti liikennettä ja myös yrityksen tytäryhtiö Ruka-Charter
Oy toimii siellä.
Yritys tekee tiivistä yhteistyötä toisten liikennöitsijöiden kanssa muun muassa

Lukijan kuva aamulenkiltä
Reippaan lenkin päätteeksi suihku on usein
paikoillaan,
mutta tällä Pudasjärvi-lehden lukijalla olisi ollut
mahdollisuus päästä vilvoittelemaan kesken aamulenkin. Pudasjärvisen
rakennustyömaan laidalla työmaaparakin sosiaalitilan vesiputken liitäntä
oli pettänyt yön aikana ja
tarjosi uudenlaisen suihkulähteen lenkkeilijälle
viiden jälkeen aamulla.
Työmaalta kommentoidaan, että aamutuimaan
tapahtunut vuoto saatiin
nopeasti hallintaan ja onneksi vesi virtasi kopin
ulkopuolelle.

Kuvan otti Ieti

Nevakivi Oy:n uusin 57-paikkainen turistibussi on ollut jatkuvasti liikenteessä ja osoittautunut hyvin tarpeelliseksi hankinnaksi.
Syötteen Ski-Bus-liikenteessä.
Uutena on tullut aluekoulujen aamu- ja päivävuoroja
sisältävä koululaisliikenne.
Heinäkuun alussa aloittaa
liikenteen Kurenalan taajamassa palvelubussi, joka
ajaa kolmena päivänä viikossa.
Palveluliikenteestä tulee Pudasjärvi-lehdessä
myöhemmin erillinen juttu.

Heimo Turunen
Pekka Nevakivi esittelee uuden auton lämpöeristettyä tavaratilaa.
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Koiranpennut matkalle uuteen kotiin
Ravintola Street4:ssa oli lauantaina 9.6. Gordonsetterien
pentujen luovutustilaisuus.
Pentueen omistaja Tero Soronen on toiminut nyt seitsemän vuotta kasvattajana ja
tämä pentue oli hänen toinen.
Ensimmäisestä pentueesta on
päästy palkintosijallekin.
Gordonsetteri on nöyrä ja
kauniin näköinen englantilainen kanalintukoira. Luonteeltaan ne ovat ystävällisiä ja
sopivat hyvin lapsiperheisiinkin. Näitäkin kaikkia pentuja odottaa kotona innokkaita
koiranhoitajia. Gordonsetterit ovat hyvin palkittuja metsässä ja se onkin erinomainen
metsästyskoira.
Terolle itselleen jäi yksi
pentu ja muut kahdeksan
pentua matkustivat uusiin
koteihinsa ympäri Suomen ja
yksi pennuista menee Ruotsin
puolellekin. Terolle jäävä pentu on viralliselta nimeltään
Baileys, mutta pennun kutsumanimeksi tulee Luna.
Gordonsetterien rotu on
Suomessa melko harvinainen
ja aika arvokas rotu. Hinta-

haarukka menee 800-1700 euron välillä, pennun vanhemmista riippuen. Tero oli jo
tehnyt mm. metsästykseen ja
lintuviettiin koetuloksia uusien omistajien löytämisen helpottamiseksi.
Pitkänlinjan koirakasvattaja Markku Parviainen oli
myös paikalla luovutuksessa. Markku on voittanut "Suomen paras kasvattaja" -tittelin
jo 11 vuotta peräkkäin. Markku oli Teron kanssa yhdessä
kertomassa tärkeää tietoa uusille omistajille rotuun liittyen
sekä antamassa neuvoa kasvatuksesta ja koulutuksesta.
Elina ja Mika Haukiputaalta löysivät tiedon syntyneistä koiranpennuista netin
kautta 14.4. He huomasivat,
että pentu on syntynyt samana päivänä kun he tekivät
päätöksen hankkia Gordonsetterin eli edellisenä päivänä
13.4. Heillä on kotona kolmeja viisi -vuotiaat tyttäret, kissa ja Irlanninsetteri koira. He
ovat eläinrakas perhe ja tytöt
odottavat pentua kotona innolla. Pennun virallinen nimi

Lukijan kynästä
Missä on pyörämme?

Tämä pyörä
varastettiin
Pudasjärven
torialueelta
lauantaina.

on Bess, mutta kutsumanimeksi tulee Alma. Pentu tulee
metsästyskäyttöön.
Juho ja Tuuli Saarijärveltä löysivät myös tiedon pennuista netin kautta. Koiran
virallinen nimi on Bomber,
mutta kutsumanimeä ei ole
vielä päätetty. Heillä molemmilla on ollut koiria, mutta
tämä pentu on heidän ensimmäinen yhteinen koiransa. He
hankkivat myös koiran metsästyskaveriksi. Reilun 400
km päässä lähellä Äänekoskea lapset odottavat uutta
perheen jäsentä.
Suvi ja Raimo tulivat Sahalahdelta hakemaan koiranpentua. He kuulivat puskaradion kautta, että Pudasjärvellä
on Gondonsetterin pentuja.
Ystävän kautta he saivat lisää
tietoa ja sen jälkeen soittivat
Terolle. Heillä on ennestään
ajokoiria kotona, joten koirat
ovat osa perheen arkea. Pennun nimeksi tulee Becu.

Inka Kipinä

Tuuli ja Juho Saarijärveltä, Elina ja Mika Haukiputaalta sekä Suvi ja Raimo
Sahalahdelta ovat saaneet
koiranpennut ja edessä on
mielenkiintoiset
vaiheet
koirien
kasvatuksessa.
Edessä onnellinen koirapentueen omistaja Tero
Soronen.

veljela antoi lähtöhalit Becu
Haukiputaalle lähtevä Alm lahdella.
Saha
le, jonka tuleva koti on

Päivänpaistetta mielenterveystyön
päivätoiminnassa
”Katiskaverkko ryijy” komistaa ryhmätilaa Osviitassa. Ryijy on valmistettu
mielenterveystyön
päivätoiminnassa projektityönä.
Työ aloitettiin huhtikuussa
ja se valmistui kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Työn
pohjana on käytetty katiskaverkkoa, joka maalattiin valkoiseksi. Lisäksi siihen käytettiin trikoosta valmistettua
matonkudetta (n. 4 kg), sekä
paperinarua (n. 900 metriä)
ja poppanakudetta (n. 300 g).
Työ on kooltaan 3 x 1,2 metriä. Kuntoutujien keskuudesta ryijyn aiheeksi sopivia
vaihtoehtoja tuli monia. Äänestyksen jälkeen eniten ääniä sai päivänpaiste ”SUN
SHINE”. Auringon ja pilvi-

en muodot, sekä niiden sijoituspaikat ryijyssä ovat kuntoutujien suunnittelemia.
Taiteen kautta voidaan
asettaa aikaisemmat mielipiteet ja näkemykset uudelleen arvioitaviksi. Luovuuden kautta voidaan kulkea
kohti uutta suuntaa. Taiteen tekemisessä uppoutuminen materiaalin työstämiseen voi olla tekijälleen jopa
meditaatiomainen kokemus.
Eri materiaalien työstäminen paljastaa esille uusia
puolia itsestään ja olemassa olostaan. Taiteeseen liittyy myös tunteitamme koskettava ominaisuus. Valmiin
katiskaverkko ryijyn äärellä
meidän kaikkien oli helppo
yhtyä ilon ja tyytyväisyyden

tunteeseen. Valmiin työn arviotilanteessa
jakaminen
vahvistaa lisäksi omaa identiteettiä,
esiintymistaitoa,
sekä kuulumista yhteisöön.
Ryijyn työstäminen on
nostanut kuntoutujien keskuudessa monenlaisia ajatuksia.
Työn tekeminen
on vaatinut sorminäppäryyttä ja pitkäjänteisyyttä.
Erään kuntoutujan mielestä työn tekeminen on ollut
alusta asti jännittävää siitä syystä, että miltä valmis
työ tulee näyttämään. Joidenkin mielestä ryijyn tekeminen on ollut mukavaa ja
mielenkiintoista, sillä koskaan aikaisemmin ei ole tämän tyyppistä työtä valmistanut. Erityisen vaikeaa ja

Viikonloppulomalle tuli meille kaksi nuorta miestä, jotka halusivat
tutustua Pudasjärven keskustaan polkupyöräilemällä ja lainasivat
pyöriämme. Hyväuskoisina jättivät toisen pyörän lukitsematta torin alueelle ja kun palasivat takaisin, olivat pojat nähneet miehen
polkevan meidän pyörällämme pois. Onneksi saivat kännykkäkamerallaan kuvan varkaasta. Mutta en nyt ihan ilkeä laittaa sitä kuvaa tähän, kun henkilö tunnistettaisiin.
Vetoankin varkaaseen, että toisi pyörämme takasin. Olemme
ostaneet sen toimituksen tarpeisiiin, kun joka paikkaan ei ole syytä ihan autolla ajella. Pyörä on Pudasjärvi-lehden omaisuutta ja
tärkeä meille. Jos sinä, varas, toisit pyörämme toimituksen pihalle Korpitie 6:een tai palauta torille samaan paikkaan mistä nappasit sen.
Pyörä on siksi erikoisen näköinen että toista samanlaista ei ole.
Vaaleanpunainen ja etuhaarukka vaalean mintunvihreä.
Tai jos joku löytää pyörän, ilmoittaisi meille mistä pyörämme
on. Voimme hakea sen itse pois. Pudasjärvi-lehden toimitukseen
voi soittaa 0400 584 184. Löytäjälle lupaan keittää pullakahvit.

Eila Lahtinen
Pudasjärvi-lehti

Ryijyn työstäminen on vaatinut sorminäppäryyttä ja pitkäjänteisyyttä ja on ollut alusta
asti jännittävääkin, että miltä valmis työ tulee näyttämään

haastavaa on ollut paperinarun avaaminen. Osin siitäkin
syystä ryijyn työstäminen on
nostanut neutraalejakin ajatuksia. Alkuvaiheessa työn
eteneminen vaikutti siltä, ettei se etene ollenkaan. Ylpeänä voimme kuitenkin todeta, että lopussa kiitos seisoo!
Yhdessä tekeminen on
luonut ME-HENKEÄ. Kiitollisuus kumpuaa kuntoutujien olemuksessa valmiista
työstä ja siitä, että on saanut
olla osana tätä projektia. Ohjaajien kertoman mukaan se
on lisännyt sosiaalisuutta ja
keskittymiskykyä. On ollut
hienoa nähdä miten kaikki kuntoutujat ovat tuoneet
oman panoksensa näkyviin
työn edetessä. Toisena päivänä työstämisen parista on
kuulunut iloinen puheen sorina, kun taas toisinaan jokainen on keskittynyt ja
paneutunut hiljaa omaan tekemiseensä.
Tällä taideteoksella on
tärkeä käytännön tehtävä.
Tästä lähtien jokaisena aamuna saamme aloittaa päivätoiminnan päivänpaisteella, vaikka ulkona sää olisikin
sateinen. Tästä ryijyn teemasta saamme päivätoimintaan oman logomme. Kiitollisena voimme yhtyä erään
kuntoutujan
sanomiseen
”Työ on valmistunut; hei ja
hurraa, vihdoinkin!”

Päivätoiminnan ohjaajat,
kuva Santeri Matero

Kansanmusiikkifestivaali
-lehti Iin Pikkujuhannus
13.6.2012

Plussaa joka ostoksesta.

Kisatie 1, 91100 Ii
Puh. 040 158 7000, fax 08 817 9200

IIN FASADI
TILARAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN

Palvelemme
ma-pe 7-21, la 7-18 , su 12-18

•
•
•
•
•
•

Palveleva Tilitoimisto

ECONOX

Aloittava yrittäjä!

Tule Econox Ky:n
Yritysstarttiin

www.iinfasadi.fi

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
fax (08) 8176 340
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

korjaamopalvelut
autotarvikkeet
hydrauliikkaletkut
kiinnitystarvikkeet
työkalut
sähkötarvikkeet

driving emotion
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Lisätietoja:
www.econox.fi
Outi Suorsa
050 304 7120
outi.suorsa@econox.fi
Hekkalanlahdentie 9 A 5
90820 Kello

Merkillisen hyvät osat!

renkaat kaikille teille

FINDOOR - TAITTO-OVIEN MESTARI

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.pudasjarvilehti.fi
Lue Iin Pikkujuhannus-lehti: www.vkkmedia.fi

Tarjoamme seuraavia palveluja:
- Kiinteistön kokonaishuolto
- Jätehuolto ja vaihtolavat
- Likakaivojen tyhjennys
- Viemärien avaus, sulatus ja kuvaus
- Lumen auraus, hiekoitus ja harjaus

!

Iin Jätehuolto
Paakkola Oy

- Tienvarsien niitto
• murskaimella tai puomikoneella
- Maanajo ja levitys / teiden lanaus
- Kaivinkonetyöt 9 tonnin koneella
• viemäriliitännät
- Kysy myös muita palveluja

   

Lieksentie 11, 91100 Ii
Puh. 0208 384 530
Fax (08) 817 3157
Sähköposti: findoor@findoor.fi

Yhteystiedot:
Ilmoitus Iiläisessä.pmd
Veli
0400 388 622
Juho
040 719 2056
Mikko 040 570 5376
Toimisto (08) 817 3496
Faksi
(08) 817 3608
veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi
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Vikke Jaara 0400 721 170
Seppo Jaara 0400 583 173
Tauno Jaara 0400 224 857
www.findoor.fi

6.4.2006, 11:39

Savotta
Viihde & Palvelu

* Uittokahvila Huilinki
* Elämysmatkailut
Kari Kiuttu
Puh. 050 514 3116
karitapio@suomi24.fi

Reijo Holtinkoski 0400 298741
Pekka Inkala
0400 338661

• Puutavaran
koneellinen korjuu
• Energiapuun korjuu
• Kannon-nosto

•
•
•
•

Metsänparannustyöt
Maanrakennustyöt
Puutavaran kaukokuljetukset
Energiapuun kuljetukset

Ja alkaa tapahtua.

Teräsniska ja Metsäperä Jyrkkäkosken avajaisissa
Pudasjärven Jyrkkäkosken
uudistuneen
huvikeskuksen lavakausi alkaa torstaina
14.6, jolloin avajaisissa esiintyy Suvi Teräsniska yhtyeensä kanssa ja toisena solistina
Juha Metsäperä orkestereineen.
Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo
Sammelvuo ja sihteeri Marko Koivula kertovat, että
Jyrkkäkosken aluetta on siis-

titty, parkkitilat ovat parantuneet, huvikeskusta on
maalattu sisältä ja ulkoa, valaistusta on uusittu niin huvilavan kuin discon puolella ja uusia penkkejä laitettu
ulos. Nuotiopaikalle on tehty uudet peltiset savuhormit,
jätekatos ja vessatilat uusittu. Esiintyjillekin on laitettu
oma kuivakäymälä. Huvilavan uudet verhotkin ovat tekemässä lavaa viihtyisäksi.

-Kesän ohjelma on suunniteltu huolella. Esiintyjät
ovat tunnettuja, mutta kuitenkin ei ole otettu suuria taloudellisia riskejä liian kalliiden esiintyjien vuoksi.
Tanssi-iltojen yleisöä odotetaan keskimäärin yli 300
henkeä, mutta suuremmissa
tilaisuuksissa kuten Jyrkkä
Rock ja Venetsialaiset yleisömäärän odotetaan ylittävän
tuhat henkeä.

Karaokekisoja pidetään
kesän aikana siten, että joka
huvi-iltana kaksi parasta valitaan jatkamaan, 18.8 on välierät ja 1.9 karaokekisan finaali.
Nuoret on huomioitu siten, että alle 18-vuotiaille lipun hinta on vain kahdeksan euroa. Myös muuna
aikana nuoret käyvät alueella, koska sitä ei ole haluttu
sulkea.(ht)
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Kansanmusiikkifestivaali

Iin Pikkujuhannus 16.-17.6.
Pikkujuhannus-festivaaleilla toiminta tapahtuu Iin Museokahvila Huilingin Puistotie 3 ja vieressä olevan
Huilingin näyttämön alueella.
Näyttämö on festivaalin
päälava ja katsomon takana
oleva kenttä on niin sanottu festivaalikenttä, jossa olevassa isossa telttakatoksessa
on toinen esiintymispaikka.
Lisäksi museon pihalla saa
esiintyä vapaasti aina kun tilaa löytyy.
Päälavan esiintymiset on
aikataulutettu minuuttiaikataululla. Festivaalikentän
esiintymisajat ovat joustavammat.
Festivaalivieras saa pääsylipun ostaessaan rannekkeen, joka on joko yhden
päivän ranneke lauantaille tai koko viikonlopun ranneke. Rannekkeen saatuaan
vieras saa vapaasti kulkea
alueella ja poistua välillä tullakseen taas myöhemmin
paikalle.
Viikonloppurannekkeel-

la pääsee kaikkiin tilaisuuksiin, paitsi Työväen talon
tansseihin on erillinen pääsymaksu. Sunnuntain konsertteihin on konserttikohtaiset pääsymaksut, jos ei ole
ostanut koko viikonlopun
ranneketta.
Lauantaina festivaalialue
avautuu kello 11.00. Silloin
alkavat ensimmäiset esiintymiset, joita jatkuu koko päivän noin kello 20 saakka.
Monipuolisessa esiintyjäjoukossa on runonlausujia,
tanssijoita, soitinryhmiä, lauluyhtyeitä ja kuoroja. Esiintyjäluettelosta näkyy, että
mukana on hyvin monenlaisia, huippuhyviä suomalaisia ryhmiä ja myös loistavia
kansainvälisiä esiintyjiä.
Lauantaina noin kello
16 julkistetaan Pikkujuhannuksen sävellyskilpailun tulokset. Sävellyskilpailu oli
valtakunnallinen kilpailu,
johon tuli 22 kilpailutyötä.
Parhaat työt palkitaan. Tämän jälkeen ohjelmaa jatkaa
Iin Laulupelimannit, Sambi-

an Vocal Collection, Tallari
ja kaikkien pelimannien yhteisesitys, jossa perinteisesti esitetään Merikannon Kesäillan valssi, johon yleisö
myös yhtyy mukaan laulamaan.
Päälavan ohjelma huipentuu noin kello 19 alkavaan
Tanssiteatteri Rimpparemmin huikeaan tanssiesitykseen. Lauantai päättyy Iin
Työväentalolla pidettäviin
tansseihin.
Sunnuntain
konsertit
aloittaa kello 12.00 Lastenkonsertti, jonka vetävät Tuula ja Johanna. Kemiläiset
Amaranto ja Luotolan laulajat jatkavat päälavan ohjelmaa noin kello 12.45. Mikko
Alatalo tulee kello 14.00 pitämään oman kaikkien tunteman yhteislaulukonserttinsa. Sunnuntai päättyy
kirkossa pidettävään Saila Seurujärvi-trion hienoon
gospelkonserttiin.
Tervetuloa festivaaleille !

Unto Kukka

Iin lausuntapiiri juhli 30 -vuotista taivalta huhtikuussa. Kuva Ritva Piri

Juhliva lausuntapiiri
aloittaa juhlallisuudet

Iin lausujat johtajanaan Seija Aho aloittaa lauantaina
klo 11 Huilingin päälavalla kaksipäiväiset festivaalit.
Iin lausujat juhli huhtikuussa 30 -vuotista toimintaa ja
tämä esiintyminen onkin osa
juhlavuotta.
– Olen äärettömän ylpeä
siitä, että olemme saaneet

pyöritettyä lausuntapiiriä 30
vuotta täyteen, lähes koko
ajan piirin vetäjänä toiminut
Aho kertoo.
Kansanmusiikkifestivaaleilla Iin lausujat esittävät aiemmasta runoillasta tutusta
teemasta Tiet otettuja runoja.
Iältään 40 – 80 – vuotiaat runoilijat esittävät kukin

vuorollaan oman tiehen liittyvän runonsa. Laila Kinnusen laulama Tiet kappale soi
tunnelmallisena taustamusiikkina. Alustavien suunnitelmien mukaan juhlassa
esiintyy kahdeksan kymmenestä piiriläisestä. (ak)

Zambian Vocal Collection:

Käsittämättömän paljon positiivista energiaa
si ja suosituksi kotimaassaan
Sambiassa, jossa heitä kutsutaan esiintymään erilaisiin
juhliin ja tapahtumiin, kirkkoihin ja kouluihin.

Ihmisäänellä luotuja
lyömäsoittimia

Zambian Vocal Collection – yhtyeen ja Martti Syrjän välisestä yhteistyöstä löytyy esimerkki yhtyeen kotisivuilta:
http://onesheet.com/zambianvocalcollection/
Zambian Vocal Collection
on vuonna 1993 perustettu a cappella-yhtye, jonka
yhdeksän jäsentä ovat kasvaneet Lusakan Kalinga-

lingan slummialueella Zambiassa. Yhtyeen Suomen
yhdyshenkilö Tarja Alakörkkö kertoo, että ryhmän kuusi jäsentä ovat parhaillaan

kiertueella pohjoisen Suomen alueella ja he saapuvat
esiintymään Iin kansanmusiikkifestivaaleille.
– Tämä porukka on aivan

käsittämätön
positiivisen
energian tuoja ja laulutaito
hakee vertaistaan, oikeasti,
Tarja Alakörkkö vakuuttaa.
Yhtye on tullut tunnetuk-

”Kuluje ölövinä pökisä” esillä
myös Pikkujuhannuksessa
Kuluje ölövinä pökisä -kampanja on esillä myös Iin Pikkujuhannuksessa. Liikuntaja tapahtumavastaava Tapio
Rissanen Ii-instituutti liikelaitoksesta kertoo, että kampanjaan liittyen järjestetään
lajitutustumisia eri lajeihin
ympäri vuoden ja kaikki tutustumiset ovat maksuttomia.
– Ii-instituutti -liikelaitos/Liikunta- ja tapahtuma-

palvelut on myös tukenut
voimakkaasti
Kansanmusiikkifestivaali Pikkujuhannuksen järjestelyjä. Olemme halunneet tuoda myös
liikuntaa osaksi musiikkitapahtumaa ja yhdistää liikunnan ja kulttuurin luontevasti toisiinsa, Tapio Rissanen
kertoo.
Esimerkkeinä kerrottakoon, että lauantaina kello 12 The Oulu Irish Dan-

cers ottaa yleisön mukaan
tanssimaan ja liikkumaan.
Edelleen sunnuntaina lasten laulukonsertti kello 12
on osittain myös ohjattua liikuntaa koko perheelle.
– Liikunnallisesti toivom-

me ihmisten saavan kipinän
jatkaa liikuntaa. Muuten tavoite on saada positiivisia
kokemuksia vierailijoille ja
kotiin viemisinä positiivista
Ii-kuvaa. (ak)

Liikunta- ja tapahtumavastaava Tapio Rissanen kertoo,
että tällä Iiläisellä kampanjalla pyritään etenkin yli 40
-vuotiaat vähän liikkuvat kuntalaiset saamaan liikunnan
piiriin. Kuva Jouni Rissanen

Yhtye esittää gospelmusiikkia, perinteisillä heimokielillä esitettyä ohjelmistoa sekä
modernia englanninkielistä
kevyempää musiikkia. Tarja Alakörkkö kertoo, että yhtyeen soundi on ainutlaatuinen yhdistelmä afrikkalaista
rytmiä, ihmisäänellä luotuja
lyömäsoittimia ja monimutkaisia harmonisia sävelkulkuja. Ryhmän ohjelmistoon
kuuluu myös useita suomenkielisiä lauluja. Ovatpa
pojat levyttäneetkin muun
muassa Martti Syrjän kanssa

yhdessä..
Zambian Vocal Collection -yhtyeen missio on
avustaa orpoja ja haavoittuvaisia lapsia yhteiskunnassa. He ovat perustaneet koulun, jossa on sekä
maksavia että sponsoroituja oppilaita, Kalingalingan asuinalueelle.. Zambian Vocal Collectionilla on
meneillään useita terveys-,
koulutus- ja kummilapsihankkeita asuinalueensa
kehittämiseksi.
– Mainittakoon tässä
esimerkkinä malaria-projekti, jossa siis ryhmän laulamalla keräämillä varoilla
ostetaan hyönteisverkkoja, jotka lahjoitetaan alueen
sellaisille ihmisille jotka eivät itse pysty niitä hankkimaan, Tarja Alakörkkö
kertoo.

2012

9

Kansanmusiikkifestivaali Iin Pikkujuhannus

Lohi- ja hyljeasiaa Iin Lohimarkkinoilla
ti lohen 5 gramman tarkkuudella ja sai kahdella eurolla
lohen herkuteltavakseen.

Hylje uhkaa
kalakantoja

Markkinavieraat arvioivat lohen painoa, jonka paino oli
12 kg 170 g.
Iin kesän yksi merkittävä tapahtuma on Iin Lohimarkkinat, jotka järjestetään perinteisesti lauantaina kaksi
viikkoa ennen juhannusta,
tänä vuonna markkinat olivat lauantaina 9.6.
Iijokisuun 270 000 pikkulohen ja 60 000 pikkutaimenen istutukset tuovat edellytykset kalasaaliille. Saaliit
kuitenkin vaihtelevat. Viime
vuonna lohisaalis oli erityisen heikko. Lohimarkkinoille saatiin vain yksi lohi. Yli

16 kilon koko korvasi osan
pettymyksestä. Tänä vuonna Ahti oli suosiollisempi.
Iissä on pyydetty ylisiirtolohia viime vuotta enemmän,
mutta lohta saatiin myös
markkinoille. Suurimman
huomion keräsi perinteinen
iso vonkale, jonka oli mahdollisuus saada omakseen
eurolla tietämällä kalan painon. Tämän vuoden suurimman lohen paino oli 12 kg
170 grammaa. Iin Alarannalta Jorma Pyörälä tunnis-

Markkinahumussakin muistettiin, että kalastajien ja kalakantojen arki on ankea.
Perämerellä on ollut aina
hylkeitä, joita on vuosituhansia pyydetty ja hyödynnetty. 70-luvulla hyljekannat
kuitenkin romahtivat ympäristömyrkkyjen takia. Nyt
hyljesuojelulla on saavutettu
erinomainen tulos, hylkeitä on 20 000 – 30 000, kanta
kasvaa eikä hylje ei ole vuosiin ollut uhattuna. Hylje voi
kasvaa jopa 300 kilon pedoksi. Se syö päivittäin kalaa 5-10 kiloa, saalistaa pääosin lohta, taimenta ja siikaa.
Laskemalla hylkeiden määrä
ja sen päivittäin syömä kalamäärä ei tarvitse olla tietäjä
ymmärtääkseen, että nykyinen ja jatkuvasti lisääntyvä
hyljekanta on iso uhka arvokaloillemme.

Hylje syö suuren
osan kalastajan
tulosta
Hylkeellä on vain yksi vihollinen, ihminen. Kun hylkeitä metsästettiin ja kantaa
pidettiin kurissa, niin kalastajat saivat harjoittaa kalas-

tustaan hylkeiden rinnalla.
Nyt merellä tilanne on toinen. Hylkeiden suojelua jatketaan, vaikka niiden määrä
on ollut jo vuosia liian suuri.
Aiemmin hylkeet tiesivät varoja ja karttaa kalastajaa. Nyt
hylkeet tulevat kalastajan,
helpon ruuan luokse. Missä
kalastaja, siellä hylje ja hyljevahingot. Kalastaja pyytää
miettimään: ”miltä itsestäsi
tuntuisi, jos sinulta särjettäisiin työvälineet joka yö?”

Poliitikoille tietoa lohi
ja hyljetilanteesta
Lohimarkkinoilla vierailleet
kansaedustajat perussuomalaisten Pirkko Mattila, sosialidemokraattien Antti Lindtman, vasemmistoliiton Risto
Kalliorinne sekä vihreiden
valtuutettu Leena Kuha olivat tutustuneet ja saivat tietoa hylkeistä ja kalakannoista. Toteamuksena oli, että
nykyiselle tilanteelle on tehtävä toimia, jotta kalakantojen, lopulta myös hylkeiden
tulevaisuus turvataan. Jos
hylkeiden määrä jatkuvasti
kasvaa, niin hylkeillekään ei
enää riitä ravintoa.
Yksittäisenä asiana Risto
Kalliorinteen esittämä kysymys hylkeiden pyyntiluvista
oli aiheellinen: harmaahylkeiden pyyntiin on annettu
1000 lupaa, lupia on käytetty vain 500. Kanta on suuri,

Markkinaväkeä saapumassa markkina-alueelle.
miten tämä on mahdollista?
Tämä selittyy pyyntilupien
tiukoilla ehdoilla. Esimerkiksi aiemmin käytetyt verkot on kokonaan kielletty.
Toisaalta hyljepyynti vaatii
erityistä osaamista taitoja, aikaa ja viitseliäisyyttä. Sitä on
enää vain vähän jäljellä. Hylkeitä on, pyynti on vaativaa,
lupaehdot tekevät pyynnistä
vielä vaikeamman.
Lohimarkkinoilla saatiin
lohta ja muitakin kaloja eri
muodoissa. Taikuri Paka-

nen ihastutti erityisesti nuoria. Kuluje Ölövinä Pökissä
onginnan lajitutustuminen,
lasten onkikisa sekä Naisten
10 ja Miesten Perässäjuoksu toivat oman lisänsä monipuoliseen tapahtumaan,
joka järjestetään vuosittain
Iin Wanhan Haminan Huilingin tapahtuma-alueella.

Risto Tolonen,
kuvat Kari Kiuttu

Tallari esittää perinteistä
kansanmusiikkia
Kansanmusiikkiyhtye Tallari on vuonna 1986 perustettu
kansanmusiikin
ammattiyhtye. Tallarin kotipaikka sijaitsee Kaustisella
Kansantaiteenkeskuksessa.
Yhtyeen nykykokoonpanossa vaikuttaa neljä muusikkoa: Antti Hosioja (kontrabasso, haitarit), Pauliina
Kumpulainen(laulu, 5-rivinen haitari), Ritva Talvitie,
(viulu, jouhikko, 2-rivinen
haitari, laulu) ja Timo Valo

(harmooni, kontrabasso).
Tallari esittää Iissä pääosin sellaista ohjelmistoa,
jota yhtye esitti 25-vuotisjuhlakonserteissa
vuonna
2011, perinteistä, sävellettyä
ja sovitettua kansanmusiikkia ja -lauluja.
Tallarin johtaja Antti Hosioja kertoo, että suuri osa
Iissä esitettävästä materiaalista on julkaistu juhlavuoden kunniaksi julkaistulla
tupla-cd:llä "Sinisiä puita".

Tallari esittää Iissä 25-vuotisjuhlakonserttiohjelmistoa.

Hosioja jää eläkkeelle
Tallarilla on merkittävä vuosi myös kuluva vuosi, koska yhtyeen nykyinen johtaja Antti Hosioja jää kesällä
eläkkeelle, ja uudeksi mieheksi astuu remmiin muusikko Arto Anttila, monille tuttu kaustislainen muun
muassa Kaustisen Hääkuoron johtajana ja Freija -yhtyeen basistina. (ak)

Iin Laulupelimannit

Olemme kansanmusiikkiryhmä, joka on toiminut 40
vuotta. Vuosien varrella jäsenistömme määrä on vaihdellut suuresti. Nykyisin
toimintaamme osallistuu aktiivisesti n. 15 soittajaa ja laulajaa. Työ- , opiskelu- ym. esteiden vuoksi kaikki eivät
aina pääse mukaan esiintymisiin, joten useimmiten
esiinnymme pienemmällä
kokoonpanolla.
Esitämme suomalaista ja
myös muista maista peräisin
olevaa kansanmusiikkia ja
muutakin musiikkia soittaen
ja laulaen. Kaikki kappaleet
on sovitettu moniäänisiksi

ryhmäämme varten. Ohjelmistossa on myös ryhmän
jäsenten omia sävellyksiä.
Esiintymismuotomme
on
lauluyhtye ja soittoryhmä.
Nykyisin soittimina ovat hanuri, mandoliini, kitara, basso ja erilaiset rytmisoittimet.
Olemme esiintyneet vuosien varrella hyvin monissa kuntien, järjestöjen ja yritysten järjestämissä juhlissa
sekä erilaisissa yksityistilaisuuksissa eri puolilla maata ja ulkomailla. Kaukaisin
esiintymistilaisuutemme on
ollut Amerikassa FinnFest
-festivaaleilla Minneapolisissa. Kaustisen kansanmu-

siikkifestivaaleilla olemme
esiintyneet jo 20 kesänä. Yhtenä kesänä olimme Kaustisen festivaalin Juhlayhtye.
Laskujemme
mukaan
meille on kertynyt lähes
2000 esiintymistä vuosien aikana. Olemme vuosien varrella julkaisseet useita CDlevyjä. Edellinen levymme
oli v. 2009 valmistunut joululaululevy.
Kevään 2011 aikana valmistui uusin CD:mme ”Iin
Laulupelimannit 40 vuotta”.
Tämä levy on kooste vanhemmasta ohjelmistostamme ja uusimmista kappaleistamme.

Lisää tietoa Iin Laulupelimanneista löytyy kotisivuiltamme:
http://www.iinlaulupelimannit.fi, yhteyshenkilö Iin Laulupelimannien taiteellinen johtaja
dir.mus. Unto Kukka, unto.kukka@pp.inet.fi, puh. 0407217987.
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Lukijan kynästä
Kuvia Unto Valikaiselta

Valmistaudutaan sukeltamaan renkaita,
tällä kertaa vain yksi
jokaiselle!

Uimakoulussa on kiva käydä

Muutoksia pienpuun
energiatukijärjestelmään
Pienpuun energiatukijärjestelmä on ollut vuoden 2011
huhtikuusta lähtien hyväksyttävänä Euroopan komissiossa. Komissiosta saadun tiedon mukaan se ei tule hyväksymään tukijärjestelmää pienpuun energiatuesta annetun
lain mukaisena.Vaikka neuvottelut komission kanssa pienpuun energiatukijärjestelmästä jatkuvat, ei tukijärjestelmä
todennäköisesti tule voimaan vuoden 2012 aikana. Tästä
syystä ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi momentin määrärahan käyttötarkoitusta laajennetaan koskemaan
myös laissa kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaista korjuu- ja haketustukea, jotka edistävät
pienpuun energiakäyttöä.
Kuluvan vuoden valtion toisessa lisätalousarviossa on
budjetoitu 7 250 000 euron määräraha pienpuun energiatuesta annetun lain mukaisen tuen maksamiseen nuorten metsien hoito- tai ensiharvennuskohteilta saatavalle
ja energiakäyttöön luovutettavalle energiapuulle. Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden
2011 talousarviossa budjetoitua 9 750 000 euron käyttämätöntä kaksivuotista siirtomäärärahaa saa käyttää 1.1.31.12.2012 aikana myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin energiapuun korjuun ja
haketuksen tukiin. Täten pienpuun energiakäytön lisäämiseen määrärahaa on käytettävissä tänä vuonna yhteensä
17 miljoonaa euroa.

Raimo Piirainen
kansanedustaja

Uusia nimiä Vasemmistoliiton
ehdokkaiksi
Pudasjärven Vasemmistoliiton johtokunnan kokous oli
6.6, jossa käsiteltiin syksyn
kunnallisvaaleja. Muun muassa kartoitettiin Vasemmistoliiton ehdokkaita syksyn
kunnallisvaaleihin. Listalta
jää pois edellisissä vaaleissa
ehdokkaina olleet Tiina Haapakoski ja Tuula Kuukas-

järvi. Tulossa on kuitenkin
uusia ehdokkaita. Vasemmistoliitto on Pudasjärven
markkinoilla 6-7. heinäkuuta, jolloin esitellään yhdistystä ja sen toimintaa sekä
pyritään saamaan lisää ehdokkaita kunnallisvaaleihin.
(tk)

Virkistysuimala
Puikkari
järjestää 5-7 -vuotiaille lapsille viikon verran kestävän uimakoulun. Kymmenen hengen ryhmiä on viisi
ja kunkin ryhmän uimakoulu kestää viisi kertaa. Suurin
osa ehtii oppia uimaan opetuksen aikana – osa osaakin
jo valmiiksi
– Lapset ovat innokkaita
oppimaan uimaan ja osa onkin ilmoittautunut moneen
ryhmään, kertoo vs. uimahallin vastaava Aini Seppänen. Viime kesän remonttien vuoksi kesäuimakouluja
ei järjestetty. Se voi olla osasyynä lasten innokkuudelle
tänä kesänä.
Lapset oppivat nopeasti kellumaan, uimaan ja sukeltamaan. Innokkaat lapset
sukelsivat toistensa renkaat
altaan pohjasta, kun ohjeita
ei kerrottu riittävän tarkasti. Vain yksi rengas kaikille, naurahti uinninvalvoja ja
–opettaja Vesa-Matti Kieksi
heittäen samalla renkaat uudelleen pohjaan.
Oppilas Juuso Mäkinen
kertoo, että parasta on ehkä
kelluminen. Ryhmä oppi
kellumaan huomattavan hyvin, kenenkään pää ei uponnut pinnan alle. Myös vesili-

Tässähän voisi ottaa nokoset,
tuumivat lapset kelluessaan.

ukumäki oli lasten mieleen.
Ennen saunaa ja lähtöä lapset saivatkin laskea valvoja
Kieksin ottaessa vastaan.
Lapset ovat yhtä mieltä
siitä, että uimakoulussa on
kiva käydä. Kolme on oppinut uimaan opetuksen aikana, neljä on osannut ennestään ja loput kolme aikovat
oppia vielä opetuksen aikana. Uimahalli on täynnä
iloista mieltä ja innokkuutta.

Vauhtia riittää
ja vesi pärskyy!

Santeri Matero

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

SolarVenti
Aurinko-ilmapaneeli

ANNA AURINGON PUHALTAA
SolarVenti aurinko-ilmapaneeli pitää kesämökin kuivana ja raikkaana. Aurinko-ilmapaneeli toimii automaattisesti, aina kun aurinko
paistaa. Se puhaltaa rakennuksen sisään lämmintä kuivaa ilmaa ja
poistaa kosteutta ja vähentää näin homevaurion riskiä. SolarVenti
pidentää mökin elinikää, parantaa asumismukavuutta ja
säästää energiaa.

Rakennus, eristys
ja ilmastointipeltityöt
• Kattoremontit
• Kattoturvatuotteet
• Vesikourut

Käyttökohteita ovat mm. omakotitalot, kesämökit, autotallit,
siirtolapuutarhamökit, varastot, kellarit, rossipohjat, saunatuvat,
asuntovaunut ja veneet.

Kemin Lämpöeristys Oy

• Konesaumakatot
• Rakennuspeltityöt
• Asbestinpoisto

Hinnat
alkaen
475,-

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy

Varastotie 2, 93100 PUDASJÄRVI • puh 08-823510
myynti@lvijarauta.fi
www.solarventi.fi

Kemin Lämpöeristys Oy
Resinatie 1,
93400 TAIVALKOSKI

Puh. 0400 384 407

Aimo Pesälä

aimo.pesala@kle-oy.fi
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Pudasjärvi
lahjoitti Mikael
Granlundille mökkitontin11
-lehti

Jääkiekon Maailmanmestari Mikael Granlund allekirjoittamassa kesämökkitontin lahjakirjaa. Pudasjärven kaupungin puolesta allekirjoitustilanteessa kehittämisjohtaja Mikko
Kälkäjä, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, julkinen kaupanvahvistaja Arto Ylilehto ja
maankäyttöinsinööri Markku Mattinen. Samalla allekirjoitettiin myös yhteistyösopimus
Pudasjärven kaupungin ja Mikael Granlundin kanssa. Siinä kaupungin puolesta kaupunginjohtajan lisäksi toisena allekirjoittajana toimi Eero Oinas-Panuma.
Pudasjärven kaupunginhallitus lahjoitti jääkiekon maailmanmestari Mikael Granlundille tontin Syötteen
Luokkavaaran asemakaavaalueelta. Asiaa koskeva tilaisuus järjestettiin torstaina
7.6. Puikkarin tiloissa.
Palkitsemisella Pudasjärven kaupunki halusi tuoda
esille huippu-urheilija Mikael Granlundin vanhempien
synnyinpitäjän Pudasjärven.
Koska urheilijan vanhempien sukujuuret juontavat Syötteelle ja isoäiti asuu
edelleen hyvässä kehitysvaiheessa olevan matkailukeskuksen lähistöllä, katsottiin
Syötteellä sijaitsevan vapaaajantontin olevan juuri oikea
palkinto Granlundille, ker-

toi kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila.
Mikael Granlund on menestynyt jääkiekossa aikuisten maailmanmestaruuden
lisäksi nuorten maajoukkueissa, viimeksi vuoden 2012
nuorten alle 20-vuotiaiden
MM-kisoissa hänet valittiin
tähdistökentälliseen.
Kotimaan liigatasolla hän on
menestynyt hyvin ja Mikael Granlund on palkittu mm.
Vuoden jääkiekkoilijana ja
Vuoden Nuorena Urheilijana Suomessa.

Lahjoitus yllätyksenä
Granlund kertoi olleensa kovasti yllättynyt lahjoituksesta.
-Tapanani on kesäisin

käydä mummolassa ja Syöte on tullut tutuksi. Eiköhän
tontille rakenneta jotain ajan
mittaan, tuumaili Granlund.
Hän kertoi tämän kesän olevan viime kesään verrattuna
erilainen, että ei ole armeijan
käyntiä, kuten vuosi sitten.
Hän kertoi olevansa lähdössä syyskuussa NHL seura
Minnesotaan, jossa muina
suomalaisina pelaavat Suomen MM-jääkiekkojoukkueen kapteeni Mikko Koivu ja
Kärpissäkin muutama vuosi sitten pelannut maalivahti Niklas Bäckström. Kesäaikana harjoittelua hän sanoi
voivansa tehdä muun muassa viime kauden joukkueensa HIFK:n mukana.
Menestyksellään Mikael

13.6.2012

Granlund on esikuva monelle nuorelle myös Pudasjärvellä. Hän on esimerkki siitä,
mihin lujalla tahdonvoimalla ja kovalla harjoittelulla
voi päästä. Tontin lahjoittaminen tuo esikuvan lähelle
pudasjärveläisiä nuoria sekä
vahvistaa heidän itsetuntoaan. Lahjoitus on kan-nustin Syötteen ja samalla koko
Pudasjärven matkailulle ja
mahdollisuudelle menestyä
täällä, sanoi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero
Oinas-Panuma juhlahetken
aikana.
Oinas-Panuma lupasi samalla, että tontteja on vielä
tarjolla tulevaisuudessakin,
mikäli pudasjärveläislähtöinen henkilö voittaa MM- tai
Olympia kultaa.
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Vesa Riekin mukaan tontti on palkinto Mikaelille, mutta samalla se on tunnustus koko
Granlundin perheelle kovasta ja määrätietoisesta työstä menestyksen eteen. Mikaelin nuorempi veli Markus
on myös menestynyt jääkiekkokentillä ja on lähdös-

Veteraanien virkistyspäivää viettänyt Mauno Puurunen
halusi tervehtiä kuuluisaa jääkiekkoilijaa ja taisipa antaa
myös jonkun elämänohjeenkin nuorelle miehelle.
sä mukaan kansainvälisiin
kaukaloihin. Lahjoituksella halutaan tarjota nuorelle pelaajalle paikka, johon
voi palata virkistymään ja
rentoutumaan,
mummolan maisemiin jatkaa Riekki. Samalla Riekki julkisti,
että kaupunki on päättänyt

muistaa 1000 euron stipendillä myös Taekwondossa
kansainvälisesti
menestynyttä Julia Pätsiä ja veteraanien mäkihypyn MM-kultaa
voittanutta Olavi Leinosta.

Heimo Turunen

Pihlajan sisarukset Ida-Lotta, Saara ja Ennamari olivat kuulleet Granlundin vierailusta
ja pääsivät samaan kuvaan sekä vaihtamaan ajatuksia yhden tunnetuimman suomalaisen julkisuuden henkilön kanssa.

Kesäkausi avattiin Rajamaanrannassa

Saalista ensimmäisenä
lomapäivänä
Pudasjärvi-lehden ja Pudasjärven kylän Osakaskunnan
julistamaan lasten kalakilpailuun tuli ensimmäinen
osallistuja. Henri Tauriainen
lähti kalaan kesäloman ensimmäisenä päivänä Kiva-

rinjärvelle ja saaliiksi hän sai
kivan kokoisen hauen vonkaleen. Tuli sieltä ahventakin. Kalan veneeseen nosti
usein soutajana ollut Kauko. Hauen mitat ovat 55 cm
ja paino 900 g

Rajamaanrannassa järjestettiin tiistaina 5.6 KoillisGolfin sekä Vammais- ja
vanhusneuvoston toimesta tapahtuma kesäkauden
avaukseksi. Rajamaanrannassa oli mahdollisuus
päästä kokeilemaan golfia
Pekka Kinnusen ohjeistuksella. Paikalla oli mahdollisuus pelata muitakin pihapelejä kuten krokettia.
Tapahtuman järjestäjä
Elina Uusi-Illikainen kutsui Senioritanssiryhmän
viheriölle ja he aloittivat
tapahtuman tanssiesityksellä haitarin ja laulajien
säestyksellä. Myös yleisö
pääsi tanssimaan tanssiryhmän kanssa. Tanssiryhmä on nähty aikaisemmin
muun muassa Pudasjärven
liikuntahallilla Voimisteluja liikuntanäytöksessä 25.4.
Tapahtumaan saapui
loppujen lopuksi yllättävän paljon vierailijoita,
vaikka näytti että sade tulisi minä hetkenä hyvänsä. Muutamia vesipisaroi-

Eeva Piri senioritanssiryhmästä toivoisi, että tämän
kaltaisia tapahtumia pitäisi
järjestää useammin.
ta tipahtelikin, mutta se ei
häätänyt liikkujia paikalta.
Golfpallot lensivät ilmassa,
krokettipallot vierivät maassa ja ihmiset nauttivat olostaan. Oiva avaus kesäkaudelle!
Rajamaanrannassa tulee
olemaan vastaavanlaisia tapahtumia myöhemminkin,
seuraavaksi on vuorossa
kalastusteemapäivä ti 12.6.
(SM)

Koillis-Golfin harjoitusrataa 21 vuotta pyörittänyt Pekka Kinnunen (oik) neuvoi golfin pelaamista kädestä pitäen.
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Pudasjärven pelimannit
kolmannen kerran Iissä

Ervastin kylällä
varkauksia

Pudasjärven pelimannit
osallistuvat yhdessä laulajien ja tanhuajien kanssa Iin Pikkujuhannukseen lähes 30 henkilön
voimalla ensi lauantaina. Pelimannien johtaja
Keijo Rossi kertoo, että
nyt järjestettävillä kaksipäiväisillä ja kansainvälisillä festivaaleilla pelimannit esittävät palkitun
suomalaisen Kalevalan
mailla, kreikkalaisen Tasangon takana ja Laakosen Petrin Pieni valssi sävelmät.
Tanhuajat esittävät ainakin Riippakoivun alla
ja Karjalan katrillin. (ak)

Pudasjärven Ervastin kylällä on tapahtunut muutamia
varkaustapauksia 2011-2012
talven aikana.
Sotkajärven ja Iijoen välissä olevaan kesämökkiin
oli talven aikana murtauduttu ja sieltä anastettu mm. perämoottori, aggrekaatti, pienehkö taulutelevisio sekä
moottorisaha.
Talven aikana oli myös
Ervastin kylällä murtauduttu kesämökkiin, josta oli
anastettu moottorisaha.
Sotkavaarassa olevan kesämökin ikkuna oli talven
aikana rikottu, mutta mitään
ei ole ilmeisesti anastettu.
Iijoen pohjoisrannalla Ervastin kylän kohdalla olevan

Pudasjärveläiset pelimannit, laulajat ja tanhuajat nähdään Iin Pikkujuhannuksessa lauantaina.

kesämökin ulkovarastoon
oli puolestaan murtauduttu
talven aikana, ja sieltä anastettu pien- ja sähkötyökaluja.
Kellomutkantiellä
oleviin kahteen kesämökkiin oli
murtauduttu 27.5-1.6.2012
välisenä aikana. Mökeistä
oli anastettu 19-tuumaisia
taulutelevisioita, 11 kg nestekaasupulloja, aggrekaatti,
perämoottori, ruokatarvikkeita, lääkkeitä, koristemaljakko, ym. pientavaraa.
Poliisi pyytää tapauksista mahdollisesti tietäviä ottamaan yhteyttä numeroon
p. 071 876 6070 virka-aikana.

Poliisi tiedotus

Pa l ve l u h a ke m i s t o
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARAOSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA
• Aikuisneurologinen
fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden
fysioterapia
• Lähetehoidot

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen

Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

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

Ajanvaraukset p.040 726 6266

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

0400 251 671

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.
AVAIN- JA LATTIATYÖT

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

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi
- Kasvohoidot
- Kulmien ja ripsien
värjäykset
- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta
- Kuumakivihieronta
- Luomukosmetiikkaa
- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit
- Energetix Wellness
magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

Varastotie 5 Pudasjärvi
Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

PALVELUHAKEMISTO
ON EDULLISTA
ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys
040 1951 732

SÄHKÖTÖITÄ JA SISUSTUSTA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden
hionta ja lakkaustyöt

Tmi Lattiatyö Hiltunen

-sähköistää ammattitaidolla

puh. 0400 305 209

Vuokrattavana peräkärryjä

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi

Puh. 040 737 8877 • www.wattivanu.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Tule käymään!

Uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen

Lasken sinulle tarjouksen
taloyhtiönne isännöinnistä.

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

p. 050-345 3680/Ensio

Pudasjärven
Isännöinti Oy
Jukolantie 4a, Pudasjärvi
Avoinna Ma-Pe klo 9-15
Toimisto p. 040-176 7640

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634
rakennus@takaharju.fi

P. 0400 294 640

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
liittyvä
markus.sarkela@msarkela.com

040 581 9930

KELLOT JA KORUT

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset
KELLOSEPÄNLIIKE Jukolantie 2

Naamanka Ky

Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KANGAS- JA OMPELUPALVELUT

Kangas ja Ompelimo
• Kankaita
Sara
• Ompelutarvikkeita

• Ompelupalvelu
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA! PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA! Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732
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PUDASTORI
MYYDÄÄN
Uusi EU20i Honda generaattori, teho 2kw. Hp. 1050€. Puh.
040 810 7841
Kahden- ja kolmen istuttava,
hyväkuntoinen, ruskea nahkainen sohvakalusto. Tied. puh.
040 841 8177.
Mopo MBK X-limit vm. 2005,
hyväkunt., vähän ajettu. Rek.
kahdelle. Puh. 050 404 0454.
Hinattava ruohon ja lehtien kerääjä Norfolk, lakaisuleveys 96
cm. Myydään tarpeettomana.
Vähänkäytetty ja toimiva. Hp
110 euroa. Puh. 0400 179 087.
Talvella tehtyä sauna/takkapuuta.Lähemmin 040 573 8674

Viimekesäistä koivuhalkoa Livolla. Kahden heittokuution
häkeissä. Hinta 100€ /per häkki
Puh. 040 559 9750
Myytävänä polkupyöriä. Mummop., tavallinen, kolmivaihteinen, retki- ja tandempyörä.
Huollan ja otan joutilaat. Puh.
040 504 2814
Valokuvamaisemakortteja, eräreppu, uusia sukkia sekä vaatteita. Puh. 040 524 5496
Sähkökiuas Harvia 6.0 kw. Hinta 20 e. Puh. 040 595 4097
Kanootti, hyväkuntoinen ja vähän käytetty! Lisätietoja puh.
0400 221 545

ILMOITA
ILMAISEKSI!
OSTETAAN
”Kesäkiuas”
telttasaunaan,
mielellään vesisäiliöllä. Tarjoa!
Puh. 040 730 3125
Ok-talo Pudasjärveltä, puh.
040 551 0540 /klo 17 jälk.

SEKALAISTA
PIHAKIRPPIS!! Myydään kulmaan sopiva tietokonepöytä ja
tuoli, tulostin/kopiokone, valkoinen päästävedettävä lastensänky ja patja, lasten polkupyörä,mattoja,vaatteita,leluja yms.
Avoinna to-la 14-16.6. To-pe
klo 12-18 ja la klo 10-14.
Osoite: Sahakuja 4 Pudasjärvi,
puh. 040 769 7498 Pesonen
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Reilu 50 joutsenta
Pintamolla
Sunnuntaina 3.6. täyttyi pelto
Pintamolla joutsenista. Aina niin
yleiset lokit olivatkin vaihtuneet
joutseniksi. Tarkalleen laskettuna
joutsenia oli pellolla 52 kuvanottohetkellä, mutta kahden viikon
aikana iso määrä joutsenia oli
majailleet samaisella pellolla. Kuvanottopäivästä seuraavana ei ollut joutsenia enään yhtään.

Susanna Pöllänen

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, 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 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 toimitukselle (ei julkaista).

Pa l ve l u h a ke m i s t o
KONEELLISTA PUUNKORJUUTA
PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN
AMMATTILAINEN

METSÄPESÄLÄ OY
SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

PUH. 0400 361 886

LAKI- JA
PANKKIPALVELUITA

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Kauppakirjat
Lahjakirjat
Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit
Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset
Perinnönjaot
Ositukset
Yritysten perustamiset
Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

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

MAARAKENNUSTA

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

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping
Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006
www.matkallapohjoiseen.net

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden
maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904

Kauttamme LVI-, sähkö-, kylmä-,
peltityöt sekä tarvikkeet
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset
myös asennettuna

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hoidan yli
kahdenkymmenen vuoden
kokemuksella lakiasianne.

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA
Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

* Uudis- ja saneerauskohteet
* Sähkösuunnitelmat
www.sahkoasennusjurva.fi
posti@sahkoasennusjurva.fi • Puh. 040 575 1310

Rakentaja, saneeraaja

puhelin 08-824162
fax 08-824159

Meiltä kaikki
koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

METALLIN OSTOT

OULUN
VUOKRAKONE OY

OSTETAAN

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen

ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT
METALLIROMUT

Myös rekisteristäpoistot
ja romutodistukset

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

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

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen
j.kylmanen@luukku.com
www.jkylmanen.palvelee.fi

Sähköasennus M.Jurva

Varatuomari Juha Asikainen

Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

1+8
1+6
1+8
(invavarustuksella)

www.sahkokivela.fi

LAKIASIAT

LAKIASIAINTOIMISTO
Juha Asikainen

Taksi
Piipponen Oy

PUUSEPPIÄ

Hanna-Leena Kouva
pankkilakimies, VT, LKV
Paula Ervasti
notariaattisihteeri

TAKSEJA

Simeonintie 4
Avoinna ma-pe klo 7-15

PALVELUHAKEMISTO
ON EDULLISTA
ILMOITUSTILAA!

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203
VERHOILUA
Taidolla ja tyylillä

Ajoneuvot
Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395

www.wixusaneeraus.fi

Verhoilutyöt
Jaakko Piri

Varastotie 5
93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362
jaakko.piri@gmail.com

Ota yhteys
040 1951 732

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA! PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA! Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin klo 17-20 omatoiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Eurospektiivi: 1.6.-27.6. Pudikissa nuorten taiteilijoiden näyttely.
Kirjaston poistokirjojen myynti: 31.5.-21.6. kirjastossa.
Luonnossa -Paula Jakunahon valokuvanäyttely Syötteen Luontokeskuksessa 1.5.-29.6.
Tyttöjen ja naisten jalkapallo Rimmin kentällä. Maanantaisin klo 17.3019.00. Jatkuu maanantaisin heinäkuun loppuun ma 30.7. asti. Osallistujille
maksuton. Sopii aloittelijoille.
Möykkälässä tanssit Puhoksella. La 16.6. klo 23-01 esiintyy Tapani Nevala Trio.
Tanssit Jyrkkäkoskella to 14.6. klo 21 alkaen. Esiintyy Suvi Teräsniska
ja Juha Metsäperä.
Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta: Grillijuhlien merkeissä
Leena Kokolla torstaina 14.6.2012 klo 19.00.
Nuorten (yli 13v.) iltakalastusretki Iijoelle: Pe 15.6. ja 29.6. Lähtö
Puikkarin edestä klo 16. Ilmoittautumiset 050 444 1146/Elina, edelliseen
päivään mennessä. Mukaan mahtuu 8 hlöä/reissu. Yli 18-vuotiailla täytyy
olla kalastuksenhoitomaksu maksettuna.Yhteistyössä Etsivä nuorisotyö.
Frisbee Golf-turnaus: Rajamaanrannassa 16.6. klo 18.00. Ei osallistumismaksua. Omat frisbeet mukaan!
Kiihdytys- ja testipäivä la 16.6. klo 9.00 Pudasjärven Ilmailukeskuksessa
lentäjäntie.
Cooperin testi: ma 18.6. klo 20:00, suojalinnan kentällä.
Skeittitapahtuma ma 18.6. klo 17-19 Kurenalan koulun takapihalla yhteistyössä haukiputaalaisten nuorten kanssa.
Sirkus: Ti 19.6. klo 15-18 rajamaanrannassa, jonglöörausta, yksipyöräisiä
ja akrobatiaa.
MLL:n Perhekahvila: Ti 26.6 alkaen joka tiistai klo 10-12 Neli-Iikkalassa
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!

JÄTEVESIASIAT
KUNTOON!
Haja-asutusalueelle
- jätevesisuunnitelmat
- rakentaminen
- kaivinkonetyöt ym. luotettavasti ja
ammattitaidolla kilpailukykyiseen
hintaan
- kysy hinta-arvio
- myös tarviketoimitukset

Juha ja Kari Vikström

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 15.6. Lippu 2€ sis. ep.
PUBISSA KARAOKE

TULOSSA

nro 24

13.6.2012

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Kauppatie 32, puh. 040 548 7169
Su 17.6. klo 11
Aila Pyörälä&tiimi.
Tilaisuudet: su klo 11 ja ti klo 19.

Tarjoamme
a´la Carte aterioita
& pizzaa

Lauantai 16.6.

Lippu 4€ sis. ep.

tti
Win
Dj soittaa

Tervetuloa kokouksiin!

kia!
toivemusiik

JYRKKÄKOSKI

auki 24-04

Janne Tulkki

Lippu 4€
sis. ep.

(seuraa ilmoittelua)

PUDASJÄRVI

14.6.2012 LAVAKAUDEN
AVAJAISET klo 20-02

PUBISSA KARAOKE

Aukioloajat

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

1-2 miestä +

Muuttoapua kuorma-auto
040 756 4523
edullisesti Puh.Pyydä
tarjous!
Kiertävä kirppis

Maan kuululla parketilla

SUVI TERÄSNISKA ja JUHA METSÄPERÄ
orkestereineen
TERVETULOA UUDISTUNEESEEN
HUVIKESKUKSEEN

entisen Leipomo Körkön tiloissa Lukiontie 2
pe 15.6 la 16.6, ma 18.6. Tule tekemään löytöjä.

Olen siirtynyt uusiin
tehtäviin ja lopettelen
kauneuskamarin
toimintaa.
Kiitän lämpimästi
kaikkia asiakkaitani,
teitä oli ilo palvella.
Teen vielä hoitoja
lahjakorttien saajille,
toivon että varaisitte
aikanne pikaisesti.
puh 045 208 56 55
klo 16:00 jälkeen.

Maran Karaoke (K-18)
Lippu 16€ / 8€ Revontulidisko
23.6. Ketola&Witikainen • 30.6. Henri Stenroth
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

PÖLKKY PöllinParkkuu MM-kisat
Jokijärvellä, Hilturannantie 2, 93400 TAIVALKOSKI

Lauantaina 16.6.
alk. klo 10:00
Sarjat: M/N alle 20v,
20-60v ja yli 60v

ILTAOHJELMA:
PöllinParkkuu-tanssit
PÖLKKY-teatterilla
klo 21-01,tahdittaa
EERO MAGGA
Liput 12 €/hlö
Ei anniskelua.

YLEISÖLLÄ VAPAA PÄÄSY KISA-ALUEELLE!
Kilpailun säännöt, kisapäivän ohjelma ym. www.jokijarvi.com ja Facebook-sivuillamme.
Kilpailun järjestää Jokijärven Kyläseura ry. jokijarvi@jokijarvi.com, puh. 040-823 2489. TERVETULOA!

Olen lomalla 18.6. -1.7.

Aurinkoista kesää kaikille!

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
Puh. 045 208 5655

Maarakennusta 22 vuotta
Tiedustelut:
Kari Vikström puh. 040 540 0710
Juha Vikström puh. 0400 287 139

Jyrkän jatkopaikka.
Disco avoinna 04:ään, ja
juhlat voivat jatkua..

Lämmin kiitos
lapsille perheineen
syntymäpäiväni
järjestelyistä,
sekä kiitokset myös
suurelle joukolle
ystäviä ja sukulaisia
merkkipäiväni
muistamisesta.

Pe 22.6.

Marjatta Tuomaala

OLEMME AVOINNA
ma suljettu
ti 14:00 - 21:00
ke 14:00 - 21:00
to 14:00 - 21:00
pe 14:00 - 04:00
DISCO 24-04

la 12:00 - 04:00
DISCO 24-04

su 12:00 - 18:00

A
TULOSToS14.6.

Lippu 2,5€

Dj Johnny Wilde

Lippu 4€

Pe 29.6.

Make It Shake

Lippu 10€

Myydään
seulottua
ruokamultaa

Ravintola Street 4 • Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540

0400 926 405

Juhannusajot Syötteellä
pe 22.6. klo 12–18
Lippu 10€
Syötteellä tapahtuu

Ohjelmaa Syötteellä

• Makkaranmyyntiä
• Juomaa hotellilla
• Syöteshop avoinna

Pe 22.6. Hotelli Isosyöte:

Make It Shake -bilebändi ja disco snapsibaarissa
KOKKO TUNTURIN HUIPULLA (säävaraus)

La 23.6. Hotelli Isosyöte:
DJ snapsibaarissa

Majoitusvaraukset: www.syote.net

PUDASJÄRVI -lehti

nro 24
Salibandy Pudasjärvi ry:n

KEVÄTKOKOUS

pe 15.6.2012 klo 17
Rimminkankaan koulu rakennus nro 3.
Esillä sääntömääräiset asiat.

15

13.6.2012

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KESÄKONSERTTI
PUDASJÄRVEN KIRKOSSA
ti 19.6.2012 klo 19.00

Kuulutus

Kokouksen jälkeen klo 18 alkaen tiedotus- ja
rekrytointitilaisuus kaikille salibandyn harrastajille
ja toiminnasta kiinnostuneille.
Tervetuloa!
puheenjohtaja

Iijoen rantayleiskaavoitus,
mahdollisuus mielipiteen esittämiseen
yleiskaavaa laadittaessa

Tiedustelut: vesa.anttila@ii.fi

Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Iijoen rantayleiskaavaa valmisteltaessa.
Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 11.6. – 10.8.2012
Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Puistotie 2 Pudasjärvi, sekä kaavan laatijan, AirIx Ympäristö Oy:n
toimistolla, os. Mäkelininkatu 17 A Oulu sekä internetissä,
osoitteissa www.pudasjarvi.fi.

SuPerin Pudasjärven 		
		
ao 211 ry:n kevätarpajaisten
		voittajat:
1. Polkupyörä 460 € no 368 Raija Jyrkäs
2. Hiihtomaja Syötteelle 150 € 2 vrk no 332 Liisa Turves
3. Lahjakortti Salotar 50 € no 921 Minja Ojala
4. Lahjakortti Kesport 50 € no 668 Heikki Erkkilä
5. Lahjakortti hieronta 48 € no 281 Jiri Huitsi

Yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään Pudasjärven kansalaisopistolla maanantaina 18.6.2012 klo 18.00,
osoite Lukiontie 4 Pudasjärvi ja Kipinän koululla tiistaina
19.6.2012 klo 18.00, osoite Syväojantie 280b Pudasjärvi.

Olli Heikkilä, viulu
Sari Hukari, kannel
Anna-Elina Jaakkola, urut
Pudasjärven kirkkokuoro
Jukka Jaakkola

Mahdolliset yleiskaavaa koskevat mielipiteet on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven
kaupunki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax
(08) 823 453, sähköposti kirjaamo@pudasjarvi.fi tai kaavan
laatija AirIX Ympäristö Oy, os. Mäkelininkatu 17 A, 90100
OULU, fax 010 2414 601, sähköposti elina.marjakangas@
airix.fi.

Hunajaa

Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 0400-389972 (lomalla 25.6.
– 22.7.2012) ja AirIX Ympäristö Oy:ssä Elina Marjakangas, puh. 010 2414 626 (lomalla 25.6.–6.7.2012 ja 20.7.–
3.8.2012).

Tutut ja turvalliset
parhaana palkitut
Ennakkoliput myynnissä Lippupalvelussa.

La 16.6. klo 8-16 K-Supermarketin pihassa.
Puh 0400 576 745

Pudasjärvellä 31.5.2012
KAUPUNGINHALLITUS

Ilmainen festaribussi Oulusta sekä Kurenalta!
www.jyrkkafestival.com

Oikaisu
Viime Pudasjärvi-lehdessä Hirvasjärvellä rysän kokemisjutussa oli nimivirhe. Mukana rysää kokemassa oli Lauri Vikström, eikä Lauri Holmström, kuten jutussa oli mainittu. Pahoittelen nimivirhettä. Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunki
Ostoliikennereitin muutos kaudelle 4.6.-31.8.2014
Reittimuutos koskee kouluajan ulkopuolella ajettavaa Sarakylän aamu- ja päivävuoroja.

Ajopäivät:
maanantai, keskiviikko ja perjantai (Sarajärvi - Pärjänsuo - Livo - Pudasjärvi)
Aamuvuoro

Päivävuoro

Ma, Ke, Pe

Pudasjärvi

7.00

Ma, Ke, Pe

8.55

Ma, Ke, Pe

Pudasjärvi

12.15
12.45

Ma, Ke, Pe

Pudasjärvi

15.00

Livo

14.25

Livo

Pärjänsuo

14.10

Pärjänsuo

13.55

Rytinkisalmi

13.45

Ruuhensuo

x

Kivarintie

8.25

Livo

x

Pärjänsuo

8.10

Pärjänsuo

x

Rytinkisalmi

8.00

Rytinkisalmi

13.15

Rytinkisalmi

Sarajärvi

7.50

Sarajärvi

13.30

Sarajärvi

13.45

Ruuhensuo

7.50

x

Pudasjärvi

Ajopäivä:
tiistai (Sarajärvi - Tuhansuo - Poijula - Pudasjärvi)
Aamuvuoro

Päivävuoro

Ti

Ti

6.50

Pudasjärvi

8.55

x

Kivarintie

Ti

Ti

Pudasjärvi

12.15

Pudasjärvi

8.35

Poijula

12.35

Poijula

8.28

Iinattij.pp th.

12.50

Syötteen th.

14.30

Pudasjärvi

x

Kivarintie

8.20

Syötteen th.

12.42

Iinattij. pp th.

x

Pärjänsuo

8.05

Rytinkisalmi

13.05

Rytinkisalmi

14.05

Pärjänsuo

x

Rytinkisalmi

7.55

Tuhansuo

13.15

Tuhansuo

13.50

Rytinkisalmi

Sarajärvi

7.40

Sarajärvi

13.30

Sarajärvi

13.30

Sarajärvi

7.40

Ajopäivä:
torstai (Sarajärvi - Ruuhensuo - Poijula - Pudasjärvi)
Päivävuoro

Aamuvuoro

To

To

To

To

6.50

Pudasjärvi

8.55

Pudasjärvi

12.15

Pudasjärvi

x

Kivarintie

8.35

Poijula

12.35

Poijula

8.28

Iinattij.pp th.

8.20

Syötteen th.

14.30

Pudasjärvi

x

Kivarintie

Syötteen th.

x

Pärjänsuo

8.05

Rytinkisalmi

13.05

Rytinkisalmi

14.05

Pärjänsuo

x

Rytinkisalmi

7.55

Ruuhensuo

13.15

Ruuhensuo

13.50

Rytinkisalmi

Sarajärvi

7.40

Sarajärvi

13.30

Sarajärvi

13.30

Sarajärvi

7.40

Kaikkina päivinä jatkoyhteys Oulusta klo 11.00 lähtevältä Kuusamoon menevältä vuorolta.

Kansanmusiikkifestivaali Iin Pikkujuhannus

2012

Rimpparemmi Huilingin lavalle

Rimpparemmi nähtiin Kiimingissä Koitelin Sahasaaren
esiintymislavalla kesällä 2010 perinteisen kansantanssinumeron merkeissä.
Tanssiteatteriryhmä Rimpparemmin esitys nähdään
Huilingin lavalla, Iissä Pik-

kujuhannuksessa, lauantaina 16.6. kello 19. Kansantanssiyhtye Rimpparemmi

perustettiin Tervolassa 1974.
Ryhmässä aloitti 8 tanssijaa,
mutta ryhmä kasvoi pian 16
tanssijan ja 5 muusikon kokoonpanoksi. Porukka esiintyi paljon sekä kotimaassa
että ulkomailla ja se sai palkintoja muun muassa nuorison taidetapahtumissa.
Rimpparemmin toiminta ammattimaisena tanssiteatterina käynnistyi vuonna 1999. Vuoden 2000 alusta
ryhmä pääsi teatteri- ja orkesterilain mukaisen valtionosuusjärjestelmän piiriin. Lain piiriin pääseminen
mahdollisti pitkäjänteisemmän ja suunnitelmallisemman toiminnan ammattitanssiteatterina.
Rimpparemmi on vahva tanssikulttuurin puolestapuhuja, joka vie korkeatasoisia tanssiteatteriesityksiä
ympäri Lappia, Suomea ja
ulkomaille. Esitystoiminnan
ohessa koulutetaan uusia
tanssitaiteen tekijöitä ja laaja-alaisia kulttuurinymmärtäjiä. (jk)

Saila Seurujärvi trio
kirkkokonsertin solistina
Kittiläläinen laulaja Saila
Seurujärvi tuo trionsa Pikkujuhannuksen
päätöstapahtumaan Iin kirkkoon
sunnuntaina 17.6. kello 18.
Sallan lisäksi hienossa gospelkonsertissa musisoivat
tamperelainen
säveltäjä/
multi-instrumentalisti Lasse
Heikkilä ja viulisti Anni Kaisa Karola.
Trion musiikki tunnetaan
sielukkaasta musisoinnista
ja omintakeisesta eksoottisesta soitinarsenaalista ja värikkäistä Lapin kansallispuvuista.
Lauluissa on musiikillisia vaikutteita myös Irlannista, Espanjasta ja itämailta. Useimmat sanoitukset
ovat Minna Kontiolahden ja
sävellykset Lasse Heikkilän.
Lauluissa evankeliumi tulee
lähelle ihmisen arkea ja vies-

tittää: aina on toivoa!
Saila Seurujärvi kertoo,
että Iissä trio esittää musiikkia heidän kolmelta levyltään, joista ensimmäinen,
hyvän vastaanoton saanut, Puhdasta kultaa ilmestyi vuonna 2005 ja viimeisin
levy Kristallirakeita julkaistiin helmikuussa 2011.
– Näiltä kolmelta levyltä kootaan konsertin ohjelmisto. Lisäksi meillä on pari
uutta kappaletta, joita ei ole
levyillä vielä julkaistu, Saila
kertoo.
Iihin Saila Seurujärvi trio
saapuu todella mielissään.
– Me haluamme tulla
kansanmusiikkijuhlien yhteyteen esiintymään. Me tykkäämme kiertää tällaisissa tilaisuuksissa, Saila Seurujärvi
tähdentää. (ak)

Saila Seurujärvi on kittiläläinen laulaja, jonka äänestä ja persoonasta huokuu Lappi sellaisena kun
monet sen tuntevat. – puhdasta ilmaa, kesyttämättömiä luonnonvaroja, mystiikkaa ja lämpimiä tulia
kylmyyden keskellä.

Iin Kansalaisopiston Harmonikkakerho oli yksi Huilingin avajaistapahtuman esiintyjistä kolmas kesäkuuta.

Museokahvila Huilinkiin
uudet yrittäjät
Sunnuntaina 3.6. uusiutunut
Museokahvila Huilinki vietti avajaisiaan uuden yrittäjäpariskunnan luotsaamana.
Irja ja Kari Kiuttu olivat tyytyväisiä avajaispäivän kävijämäärään, vaikka keli olikin
epävakaa. Onneksi vettä tuli
ainoastaan aivan tapahtuman lopuksi, joten lähes kuivin nahoin selvittiin.
Ohjelmassa oli monenlaista musiikkiesitystä. Iin
laulupelimannit ja Kansalaisopiston
harmonikkakerho olivat suurimmat
kokoonpanot useiden pienempien esiintymisryhmien
lomassa.
Iin Haminassa sijaitseva Museokahvila Huilinki
on avoinna 3.6. - 30.9. ja tilauksesta myös juhlia sekä kokouksia varten ympäri vuoden. Tiistaista sunnuntaihin
keittiöstä saa tuoreita leivonnaisia ja leipää sekä salaattilounaan. Keskiviikkoisin tarjolla on myös keittolounas.
Yrittäjä Irja Kiuttu kertoo,
että useat iiläiset ovat harmitelleet kun paikkakunnalta ei löydy huoltoasemien lisäksi kahvilaa, jonne voisi
tuoda vieraita.
Huilingissa 50 -paikkaisen ruokasalin puolella seinillä on vaihtuva näytte-

Yrittäjäpariskunta Irja ja Kari Kiuttu ovat Museokahvila
Huilingin uudet yrittäjät.
ly ja tällä hetkellä siellä on
vanhoja kuvia Iistä. Lisäksi
kahvila-yrityksellä on käytössään museoalueen ulkoil-

malava, jossa kesäaikana
on suunnitelmissa järjestää
muun muassa tapahtumaa
lapsille. (jk)

Mikko Alatalo:

On hyvä kun kansanmusiikkia pidetään esillä

Mikko Alatalo laulattaa
yleisöä Huilingin päälavalla sunnuntaina.

Vuodesta 2003 lähtien kansanedustajana työskennellyt trubaduuri-laulaja Mikko
Alatalo saapuu Pikkujuhannuksena ensimmäisen kerran
esiintymään ja laulattamaan
yleisöä Iin Kansanmusiikkifestivaaleille. Pirkanmaalta
saapuva Alatalo on syntyisin
Kiimingistä.
– Kotiseudulle tulee aina
mielellään. Vaikka tässä on
kyse minulle naapurijoesta,
tulen sinne tosi innoissani.
On hyvä, kun kansanmusiikkia pidetään esillä.

– Vaikka minä kylläkin
esitän siellä iskelmäosastoa
ja laulatan vanhoja kansan
rakastamia ikihittejä; Väliaikaista, Kulkurin iltatähteä ja
niin edelleen - Juicea ja Junnu Vainiota, Mikko täsmentää.
Kansanedustajan
työn
ohessa Mikko Alatalo on
esiintynyt noin kerran viikossa.
– Minulla on yksi kaveri
töissä ja pyrin hänet työllistämään musiikilla. Eikö se ole
hyvä, jos jokainen suomalai-

nen työllistäisi yhden henkilön, Alatalo heittää mietittäväksi.

Yleisön suosio
vetää lavalle
Mikko Alatalo kertoo, että
kansanedustajan työhön verrattuna laulamisella on yksi
todella suuri etu puolellaan.
– Mikään ei korvaa yleisön suosiota. Se on parasta,
mitä voi olla. Kun minä pari
viikkoa sitten olin esiintymässä, viisikymppinen nai-

nen hyppäsi kaulaani! Minun piti kirjoittaa nimikirjaimeni hänen rintaansa, Mikko
ihasteli ja jatkoi:
- Eduskunnassa he eivät
edes taputa, vaikka kuinka
hyvän puheen pitää.
Aivan tyhjin käsin leuhkojen eväiden esittäjä ei Iihinkään saavu.
– Me olemme rinteen Harrin kanssa tehneet kaksi kappaletta, jotka nyt esitetään
yleisölle ensimmäisen kerran. Minä tein Kaisa Mäkäräiselle rakkauslaulun. Hä-

nellä, kun on jalatkin niin
laihat, että voita syöttäisin. Toinen kappale on kielletty alle 50-vuotiailta. Tässä kuuskymppisten laulussa
kerrotaan, että aika paljon
elämästä näkee peilistä. Naama on levennyt, vaikka sitä
ei olisi halunnut ja elämisen merkit ovat tulleet esille,
Mikko kertoo ja jatkaa:
- Mä voisin olla viisas, jos
jotakin muistaisin. Missä ne
avaimet taas olivatkaan? (ak)

