YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIN IILÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN
IILÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN teemanumero 27/2012 Iihin
Kuningasjätkä
- Pudasjärvi-lehden

Iin Tukkilaiskisat

6.-7.7.2012

TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ

KUNINGASJÄTKÄ— Iin Tukkilaiskisat

Pe 6.7.2012 Raasakkakoski

la 7.7.2012 Raasakkakoski

Klo 12 Aikuisten Puomillajuoksun lajitutustuminen
Iin Raasakkakoskella tukkilaiskisapaikalla. Uimataitoisille aikuisille, pelastusliivit mukaan. Opettajana toimii Pekka Nyman. Ennakkoilmoittautuminen Tapsalle p. 050 3950 391.
Klo 14 Lasten Tukkilaiskoulu
Iin Raasakkakoskella tukkilaiskisapaikalla. Uimataitoisille lapsille ja nuorille , pelastusliivit mukaan. Opettajana toimii Pekka
Nyman. Ennakkoilmoittautuminen Riitalle p. 050 3950 305.
Klo 18-20 Ohijuoksutukset
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.
Koskenlaskun harjoitukset. Lisätietoa Eero p. 0400 281 524.

Tukkilaiskisat juontaa ja yleisöä viihdyttää imitaattori
ja radiosta tuttu Ari Kettukangas
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Liput
10€/2€

klo 14.00 Kisojen avaus
Väinö Klasila, Iin kunnanvaltuuston pj./ kilpailun johtaja
klo 14.10 Kirkkovenesoutu
Pipelife haastaa Iin Urheilijoiden ja Iin kunnan yhteisjoukkueen
klo 14.20 Iin Laulupelimannit
Kansanmusiikkia, jonka sanoihin yleisö voi osallistua
klo 15.00 Ohijuoksutukset
Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s
klo 15.00 Sauvonnan kilpailu
klo 15.45 Halonhakkuukisa
Juha Miedon johdolla
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu
klo 17.40 Rullaus ja joukkuesoutu
klo 18.00 Palkintojen jako
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola, PipeLife, Oulun Osuuspankki,
Ylirannan Ratsutilan rodeo, Design Pool/Marko Pakanen, Kasvomaalausta,
Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktoreita.

La 7.7.2012 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Esiintyy Renne & Aliset
Iin Urheilijoilla Puffetti ja Ravintola.
Lisätietoa Oili p. 040 506 8480

YHTEISTYÖSSÄ:

Tanss
ilippu

www.kuningasjatka.fi
Iin Energia Oy

Iin Jätehuolto
Paakkola Oy

IIN METSÄTYÖ OY

10€
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PUDASJÄRVI
-lehti 4.7.2012
PUDASJÄRVEN
MARKKINAT
6-7.7.

Tangokuningas
Marko Lämsä markkinoilla
Oululaissyntyinen vuoden
2006 tangokuningas Marko
Lämsä esiintyy perjantaina
6.7 Pudasjärven markkinoilla, yhdessä Coralia yhtyeen
kanssa. Esiintymisiä on neljä kertaa aina tunnin välein.
Tangokuningas ja kaksinkertainen tangoprinssi antaa
yleisölleen kaikkensa kyvyl-

lään heittäytyä niin Elviksen
ja Frank Sinatran nostalgisiin
kappaleisiin kuin iskelmäänkin. Myös poikamainen veikeä tyyli ja valloittava olemus vetoavat upean äänen
lomassa moniin kuulijoihin.
Pudasjärven keikan jälkeen Lämsä suuntaa heti 7.7
Peräseinäjoelle, josta matka

jatkuu 14.7 Oulun Nightclub
Tähteen ja sieltä vielä 21.7.
Sotkamon Naapurivaaralle. Seuraavan kerran Lämsää
saadaan kuunnella Pudasjärvellä 11.8 Jyrkkäkosken
huvialueella.

Kati Tihinen

Silmäisi eteen Jeesus
Tulevana viikonloppuna Isonkyrön herättäjäjuhlille saapuu
kymmeniätuhansia ihmisiä. Juhlien tunnuslause on ”Silmäisi
eteen, Jeesus”. Se on Lars Stenbäckin sanoittamasta virrestä.
Tuo meille monille tuttu ja rakas virsi on sekä Siionin virsissä että kirkkomme virsikirjassa.
1. Silmäisi eteen, Jeesus,
vien sydämeni syyllisen
ja paljastan sen kurjuuden
silmäisi eteen, Jeesus.
2. Silmäisi eteen, Jeesus,
synteini raskaan taakan tuon,
ja ikävöivän katseen luon
silmiisi helliin, Jeesus.
3. Silmäisi nähden, Jeesus,
tein syntiä ja rikoin lain.
Nyt tuomariini katson vain,
silmiisi helliin, Jeesus.
4. Silmiisi katson, Jeesus.
Jos tuomionkin kuulisin,
katsoisin hyljättynäkin
silmiisi helliin, Jeesus.
Lars Stenbäck oli Isonkyrön kirkkoherrana vuodesta
1856 vuoteen 1870. Hänen hautansa on Isonkyrön Vanhan
kirkon hautausmaalla.
Juhlien tunnuskuvan on suunnitellut Antti Sarja. Tunnuskuvassa on risti, jonka pystypuuhun tunnuslause on kirjoitettu pistekirjoituksella. Kuvan keltainen väri muistuttaa
vaalenneista viljapelloista.

Tangokuningas Marko Lämsä esiintymässä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 70-vuotisjuhlassa Oulussa muutama vuosi sitten. Hänet nähdään myös lokakuussa Oulussa järjestettävien Valtakunnallisten yrittäjäpäivien pääjuhlan esiintyjänä.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä

www.pudasjarvilehti.fi

Rakkaudesta Iijokeen
Iltatapahtuma Kuren koululla
to 5.7. klo 20.

Tuossa Stenbäckin virressä muistutetaan kuinka olemme
aina Jeesuksen silmien edessä, emme vain erityisissä hengellisissä tilaisuuksissa vaan joka hetki elämässämme. Virrentekijä muistuttaa, että minä olen syyllinen, kurja, syntinen mutta myös armoa ikävöivä. Ja Jeesuksen silmät runoilija kuvaa
helliksi. Jumala on armollinen Jeesuksen Kristuksen tähden.
Jotta tuo sanoma saisi hoitaa, koota yhteen itsensä kelvottomiksi tuntevia ja Kristusta tarvitsevia, ovat tämänvuotiset
herättäjäjuhlat valmistettu. Kaikki ovat tervetulleita!.

		Matti Nuorala
		Herättäjä-Yhdistyksen
		aluesihteeri Nivalasta

TERVETULOA!

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi
Messu kirkossa su 8.7. klo
10, Juha Kukkurainen, Keijo
Piirainen,
taksi kirkkoon lähtee seurakuntakodilta 9.30, kyydin

12-14 kirpputorin tiloissa.
Rauhanyhdistys: Kesäseurat
Sarakylän kappelissa la 7.7.
klo 19 ja su 8.7. klo 12 ja HPE
klo 19. (Olavi Koivukangas,
Jaakko Sääskilahti, Iivari Jurmu). Seurat Kurenalan ry:llä
su 8.7. klo 17 (Urpo Illikainen, Eero Illikainen).
Kastettu: Amalia Edla Ilona
Tuohimaa
Haudattu: Maria Riekki 86
v, Reeta Leena Poijula 81 v

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti

Korpitie 6
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.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
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585
Sivunvalmistus
Eila Lahtinen,
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi
Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@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
perjantai-iltaan 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.

Soudun päätösjuhla Kipinässä
la 7.7. klo 15.
Puhujina kansliapäällikkö Hannele
Pokka ja kaupunginjohtaja
Kaarina Daavittila.
Lohisoppaa kaikille!

hinta 3 € edestakaisin.
Rantakirkko
Puhoksella
Marjohiekalla su 8.7. klo 13,
Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen.
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla 25.6.- 27.7. ma-pe
11-17.
Nuotioillat:
Naisjärvellä Elsa ja Matti Apilalla ti
10.7.klo 19 ja Hirvaskoskella
Pikkaraisen rannassa to 12.7.
klo 18.
Kesäkahvila torstaisin klo

nro 27
27
nro

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.

Tule käymään!
Laskemme sinulle tarjouksen taloyhtiönne isännöinnistä.

p. 050-345 3680/Ensio

Yrittäjien liitteen
vastaava toimittaja
Heikki Parkkila

Pudasjärven Isännöinti Oy
Palvelemme arkisin ma-pe klo 9-15
Jukolantie 4a, Pudasjärvi Toimisto p. 040-176 7640

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n
jäsenyritys

PUDASJÄRVI
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Yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry

nro 27

-lehti nro 27 4.7.2012

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi,
puh. 08 824 335

Kesäkukka-ale jatkuu!

Hyvä valikoima laadukkaita
ISOJA KESÄKUKKIA
(riippukukat, pelargoniat, begoniat yms.)

20,- / 5 kpl
Koristetupakka, kesäbegonia,
toto, iso samettikukka

10,- / 5 kpl
AVOINNA JOKA PÄIVÄ

VALTAVAT TOMAATTIAMPPELIT 10,PIENET
OMENAPUUT
( 2 kpl 55,- , 3 kpl 75,- )

MARJAPENSAAT 5 KPL
KORISTEPENSAAT JA
MONIVUOTISET KUKAT

MA-PE 9-18, LA 10-16

KEKKILÄN PUUTARHAMULTA 50L

20,10,30,-

JÄTTIAMPPELIT

20,- / 6 säkkiä

35,-

OTA 5
MAKSA 4

Tervetuloa!

Varaa aika
silmälääkäriin!
Seuraavat vastaanottoajat:

Paljon Uutuuksia!
Mahtavia MarkkinaTarjouksia!
mm. sisustukseen: Ovi Fototapettia, Kelloja,
Peilejä, Upeita valokuvakehyksiä, Sisustustarroja ym.
*Lahjoja *Tuliaisia* Matkamuistoja* Askartelutarvikkeita*
*Hupituotteita* Sisustustuotteita* Pelejä* Leluja ym.ym.

Palvelemme: Ke-To 10-17, PE 10-19, LA 10-16

AarreArkku

Kauppatie 8, S-Marketissa
JOKAISELLE JOTAKIN! p. 050-3868 660 • www.aarrekauppa.net

Matkahuolto avoinna:
Ma-To 10-17, Pe 10-19, La 10-14
(Matkahuolto palvelee aina kun AarreArkku on auki!)

Puh. 050 386 8660

AarreArkku

to 5.7, to 12.7, to 19.7.

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

SUURI ERÄ
AURINKOLASEJA -50%
Tarjous voimassa heinäkuun loppuun

040 821 1819

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

Turvallinen
huristelu on
nyt edullista.

Pudasjärvi-lehti
on myös
Facebookissa !
Käy
tykkäämässä!

Pohjolan etuasiakkaille uusi
autovakuutus nyt vuodeksi -50 %.

ULKOMAALIT
JA PUUÖLJYT
VARASTOSSA

Yksi pysähdys,
monta palvelua!
• ABC-Restaurantista
herkulliset A´la Carte
-annokset ja pizzat

•
•
•
•
•
•
•
Etu koskee toisesta yhtiöstä siirtyviä autovakuutuksia liikennevakuutuksen yhteydessä. Edun saa yksityiskäyttöisiin
henkilöautoihin ja se on ajoneuvokohtainen. Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Tarjous on voimassa 31.12.2012 saakka.

maalit
matot
tapetit
kaakelit
liimat
laastit
maalaustyökalut

• Noutopöydästä maittavaa
lounasta arkisin 11-15 ja
viikonloppuisin
11-18
• Burgerit mukaan tai
paikan päällä syötäväksi
• Tuoretta kahvia,
maistuvia kahvileipiä

10-24

• ABC-Marketista elintarvikkeeet ja autotarvikkeet kaupan hinnoin

• perhonsidontatarvikkeet
• perhokalastustarvikkeet

PUDASJÄRVEN

Kauppatie 5
0400 886 469

ABC Koillisportti

Ouluntie 74 puh. 044 788 4812

6-24
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nro

Tervetuloa markkinoille!
Pudasjärven Yrittäjien järjestämät Pudasjärven markkinat on suurin ja näkyvin tapahtuma paikkakunnallamme kuluvan kesän aikana.
Yrittäjien aktiivinen ote näkyy konkreettisimmin
juuri kesämarkkinoiden järjestämisessä, onhan tapahtumalla pitkä, vuosikymmenien perinne. Olemme halunneet osoittaa tapahtumalla yhteistyön voiman ja
näkyvyyden paikkakunnallamme.
Kesän toimintana olemme myös käyneet yhteisesti virkistysretkellä kesäteatterissa Toppilan Möljällä
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien varaamassa näytännössä, joka tänä kesänä on perjantaina 20.7. Esityksen nimi
on ”Kohtuuttomuus kaikessa”.
Ensi syksynä lauantaina 29.9 on Pudasjärven Yrittäjien 40-vuotisjuhla, jonne on tulossa puhujaksi Suomen
Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus ja lokakuun
19-21. päivinä ovat Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Oulussa, jonne osallistutaan Pudasjärveltä suurella joukolla, onhan nyt yrittäjien suurtapahtumaan lyhyt

matka.
Jäsenmäärämme on ollut hienoisessa kasvussa. Toivottavasti mahdollisimman moni pudasjärvinen yrittäjä kokee järjestömme työn tärkeäksi ja on mukana jäsenenä. Pudasjärvellä otamme mielellämme vastaan
toimintaan ehdotuksia ja palautteista olemme kiitollisia.
Edunvalvontapuolella tuoreena asiana on se, kun
Suomen Yrittäjät teki hartiavoimin töitä, jotta yrityksiltä perittävä Yle-vero olisi oikeudenmukaisempi kuin
ensin suunniteltiin. Kova työ kannatti, sillä eduskunta muutti mallia. On erittäin harvinaista, että hallituksen esitys muuttuu eduskuntakäsittelyssä olennaisesti.
Vielä kiitos kaikille Markkinatapahtuman järjestelyihin osallistuneille. Toivotan jälleen kerran kaikki
tervetulleeksi Pudasjärven Markkinoille!

Heikki Parkkila
Pudasjärven Yrittäjät ry puheenjohtaja

Mahdollisuuksia
Elämä tarjoaa meille jokaiselle mahdollisuuksia erilaisten
elämäntilanteiden edessä.
Mutta entäpä jos olemme jo
valmiiksi itsessämme tyhjiä
ja olosuhteiden väsyttämiä
jaksammeko tarttua uuteen
mahdollisuuteen?
Elämme nopeasti muuttuneessa ja vieläkin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Muutos on tätä päivää
– mikä on pienen ihmisen
olotila muutoksen paineessa? Kuuluuko ihmisen ääni
– kuullaanko sitä – vai ohjaako rahan valta ja vallankäyttö elämää tosi voimakkaasti siten, että ihminen
joutuu kysymään uudelleen
ja uudelleen, miten tämä on
mahdollista, miten jaksan?
Mistä löydän avun? MAHDOLLISUUS! ONKO SITÄ
MINULLE OLEMASSA? Uskon mahdollisuuteen, vaikka aurinko on vahvan pilven takana, eikä valoa näy.
Uskon vielä inhimillisyyden
voimaan, uuteen mahdollisuuteen! Toivon että sinäkin
jaksat uskoa!

Kaatuuko euro, riittääkö
rahat, mitä tapahtuu
Olisikohan jo todella aika alkaa uskoa siihen, että kas-

vukäyrät eivät voi ikuisesti
nousta. Olen pian 50 vuotta ollut liike-elämässä ja ääni
kellossa on aina sama. Käyrän on mentävä ylöspäin.
Ymmärrän
taloudenhoidon, kehittämisen ja kasvun
merkityksen, mutta onko
kaikki tekeminen yhteiskunnassamme ihmisen olosuhteiden parantamista.
Ihmistä varten rakennamme - eivät maat, talot, komeat olotilat saa olla päämäärä, vaan se miten IHMINEN
jaksaa kaiken keskellä. Ihmisen ääntä tulisi kuulla herkin
korvin. Tämän päivän ihminen ”itkee” hyvinvoinnista
huolimatta!
Ennen juhannusta olin
lähdössä kiireellä kaupunginhallituksen kokoukseen
ja kun menin ovea sulkemaan, huomasin matolla
seitsemän linnunpoikaa käpertyneinä toisiinsa. Mitä
nyt? Nopeasti reagoivana
sanoin pois lähtevälle naisasiakkaalle, ole tässä menen
Kesportiin, jossa ovella ”karjaisin” Jaanalle meillä on kirjakaupassa linnunpoikasia.
Minulla on kiire, mutta kyllä tämä täytyy hoitaa. Jaana
tuli vauhdilla. Yksi poikasista karkasi ja se haettiin pusikosta talteen. Linnunpoika-

set laatikkoon ja tiesin että
nyt ne ovat tallessa. Mihinkähän niitten emo oli joutunut? Suljin ovea ja yhtäkkiä
kuulin piip piip. Taas Jaanalle soitto, kuule yksi on vielä
täällä. Jaana haki senkin talteen. Hyvä näin.
Aamulla otin Jaanaan yhteyttä. He olivat pitäneet
perheenä huolen poikasista ja tytär oli lähtenyt viemään sorsanpoikasia Ranuan eläinpuistoon. Perheellä
oli ollut ihastuttava ilta sorsanpoikasten kanssa, niin
mukava että pelitkin olivat
unohtuneet nuorilla pelaamatta. Kiitos Jaanalle, Ahdille ja lapsille! He antoivat
mahdollisuuden ja hoitivat
sorsanpoikaset talteen.
Kerroin tuo tapauksen
siksi että kun me ihmiset asioimme toistemme kanssa,
voimme pienillä asioilla auttaa toista jaksamaan! Olen
useasti ajatellut että voiko
nykymaailmassa enää olla
aidosti toisen rinnalla? Pidetäänkö sitä tunteiluna?
Tiedän, että Pudasjärvellä on runsaasti järjestöissä ja
yksittäisissä ihmisissä henkilöitä, jotka tekevät auttamisen työtä ilman että toitottavat torvea. Teille jokaiselle
haluan toivottaa voimia ja

Pyysimme markkinapuheen perjantaina
pitävältä kansanedustaja Antti Rantakankaalta
tervehdyksen markkinalehteen.

varmaa tietoisuutta siitä,
että mitä ihminen kylvää sitä
hän myös niittää.
Meillä on markkinoilla
laatikko avoimille ajatuksille kirjoita ja pudota ajatuksiesi tuotoslaatikkoon. Jossain tilaisuudessa tuomme
niitä esille.

Aune Ekdahl

Yrittäjät puhaltavat yhteen hiileen
Pyysimme tervehdyksen lauantaina markkinoilla puhuvalta haapavetiseltä yrittäjältä Tiina Erikssonilta, joka toimii Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien varapuheenjohtajana. Tiina on sosiaalipalvelualan yrittäjä ja tällä hetkellä myös Kesport –kauppiaana Haapavedellä.

Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjillä on yhteinen tavoite
– tehdä Valtakunnallisista
Yrittäjäpäivistä Oulussa 19.
-21.10. kaikkien aikojen parhaat yrittäjäpäivät. Tähän
tarvitaan aktiivista otetta jokaisesta paikallisyhdistyksestä. Vieraat tekevät juhlan ja meitä kaikkia tarvitaan
osallistumaan kaikkien aikojen parhaaseen yrittäjien yhteiseen tapahtumaan.

Aktiivisuutta kyllä löytyy Pudasjärveltä. Taas kerran on Pudasjärven Yrittäjät
koonneet voimansa ja järjestävät mittavan kesätapahtuman virkistämään paikkakunnan kesää. Tällaiseen
tapahtumaan tarvitaan paljon tekijöitä, ilman aktiivisia yrittäjiä ei näitäkään
markkinoita olisi. Pudasjärven Markkinoilla on aina todella paljon sekä markkina-

myyjiä että markkinaväkeä.
Nämä markkinat tunnetaan
koko Pohjois-Pohjanmaan
alueella. Tämä kertoo siitä,
että järjestelyt ovat onnistuneet vuodesta toiseen ja että
tällaista tapahtumaa todella
tarvitaan. Markkinoille tullaan tapaamaan ystäviä ja
kesävieraita ja tekemään tietysti onnistuneita markkinaostoksia.
Yrittäjäyhdistys
pyrkii

Luonnonvarat
talouskasvun
perustana

markkinoiden avulla myös
edesauttamaan Pudasjärven
elinkeinoelämää.
Elinkeinoelämä ei kehity itsestään
vaan tarvitsee välillä piristystä, yhteisiä tapahtumia.
Palvelualalla ja etenkin kaupanpalveluissa kehittyminen, uudistuminen ja innovatiivisuus ovat säilymisen
edellytys. Yhdessä palveluntarjoajat saavat aikaan enemmän. Tähän tarvitaan paikal-

Euroopan talouslama heijastuu monin tavoin Suomeen.
Euroopan yhteinen haaste on talouskasvun aikaansaaminen. Suomen mahdollisuudet piilevät erilaisissa
luonnonvaroissa ja luonnossa. Maailmalla kasvaa ruoan
kysyntä väkiluvun ja elintason noustessa. Energiasta ja
erityisesti uusiutuvasta alkaa olla pulaa monin paikoin. Puhdas vesi ei ole itsestään selvyys maailmalla.
Matkailu on toisaalta nopeimmin kasvava elinkeino maailmalla. Suomella on mittavat uusiutuvat
metsävarat, kuitenkin metsien kasvusta hyödynnetään vain puolet. Pohjanmeren öljyvaroja vastaavat
turvevarat. Kaunista puhdasta luontoa ja hiljaisuutta
matkailua varten. Kotimaisen lähiruoan arvostus kasvaa koko ajan. Mineraalivaroiltaan olemme myös rikas
maa. Kymmeniä kaivoksia
on mahdollista avata tulevien vuosikymmenten aikana.
Talouskasvumme perusta
siis rakentuu jatkossa entis-

tä enemmän erilaisten luonnonvarojen hyödyntämiseen
sekä raaka-aineiden keräämisessä jalostuksessa ja erilaisissa teollisissa prosesseissa.
Hallituksen
kuntapolitiikka aiheuttaa paljon pohdittavaa. Näin maakunnasta katsottuna esitys 20 000
asukkaan vähimmäiskokoisista kunnista vaikuttaa teoreettiselta. Kuntarajojen siirroilla ei ratkaista elinvoimaa
tai väestön huoltosuhdetta. Päinvastoin nyt tarvitaan
maakuntien elinvoimaa vahvistavaa kehityspolitiikkaa.
Mielestäni juuri luonnonvarat tarjoaa vahvan kasvuperustan hyvinvoinnillemme
jatkossa. Vastaavasti pohjoisen painoarvo tulee nousemaan tästä syystä. Toivottavasti etelän päättäjätkin
voisivat tämän myöntää.
Rentouttavaa kesää. Nautitaan erilaisista kesätapahtumista ja kerätään voimia
syksyä varten.

lista yrittäjäyhdistystä.
Palveluntarjonta pysyy
entisellä tai yhä paremmalla tasolla silloin, kun ihmiset
ovat kiinnostuneita käyttämään lähipalveluita. Pienellä paikkakunnalla on usein
sellaista
asiakaspalvelua,
jota ei enää isoista kaupungeista saa. Asiakasta kunnioitetaan ja asiakas on yksilö,
jota palvellaan hyvin ja kokonaisvaltaisesti. Hyvä palvelu on se voima, joka saa
asiakkaat käyttämään oman
paikkakunnan palveluja.
Aina kun paikkakunnalla on tapahtumaa, menoa
ja meininkiä toivon todel-

la, että me jokainen läheltä ja kaukaa, tutustuisimme myös kaikkeen muuhun
palveluntarjontaan,
mitä
paikkakunnalta
löytyy.
Kiinnitetään huomiota ostokäyttäytymiseemme ja huolehditaan yhdessä lähipalvelujen säilymisestä.

Antti Rantakangas

Tiina Eriksson
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät, vpj
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Yrittäjät aktiivisesti mukana
kunnallisvaaleissa

Markkinoilla esiintyy pudasjärveläissyntyinen Marjut Kossi. Ohessa Marjutin haastattelu.

Marjut Kossi
on monipuolinen
laulaja
Hei Marjut! Olet pudasjärveläisille tuttu konserteista joita olet käynyt pitämässä täällä. Erityisesti mieleen
muistuu klassisenmusiikinja lastenkonsertit. Lisäksi
olemme saaneet seurata sinua
Tangomarkkinoitten
kautta.
Mitä elämääsi musiikkirintamalla kuuluu?
- Opetan laulua Äänekosken ja Saarijärven kansalaisopistoissa, Laukaan Musiikkikoulu Rauhalassa laulua
ja viulunsoittoa sekä Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopistossa musiikkileikkikoulua. Viime syksynä aloitin
kevyen musiikin laulutunnit
Maija Hapuojan opissa.
Miten kuvailisit itseäsi laulajana?
- Olen monipuolinen laulaja ja haluan kokoajan kehittää itseäni.
Miten kuvailisit omaa musiikillista tyyliäsi?
- Pyrin monipuolistamaan
osaamistani. Klassisenmusiikin koulutuksen saaneena
rytmimusiikin hahmottaminen on ollut todella haasteellista minulle, mutta myös
erittäin opettavaista ja hauskaa.
Mitä yleisö kuulee sinulta
Pudasjärven markkinoilla?
- Perinteistä tanssittavaa
musiikkia. Puolen tunnin setissä tullaan kuulemaan mm.
foxia, valssia ja sambaa.

Kuka laulaja on eniten vaikuttanut sinun musiikkiuraasi?
- Klassisen musiikin puolelta en osaa eritellä ketään
erityistä laulajaa, jota olisin
paljon kuunnellut. Laulunopettajani ovat tietenkin vaikuttaneet ja kannustaneet
minua musiikillisella urallani. Rytmimusiikin puolelta Jari Sillanpää ja Arja Koriseva ovat olleet laulajia, joita
olen ihaillut jo lapsena. Uudemmista laulajista Tommi
Soidinmäki on ehdottomasti yksi valovoimaisimmista
artisteista, joita tiedän. Tommia, Arjaa ja Jaria yhdistävät
laulutaidon lisäksi uskomaton lavakarisma ja esiintymisen taito, sekä taito kommunikoida yleisön kanssa.
Tämä taito on juuri sellainen, mitä haluan itsestäni
kaivaa esiin esiintyjänä.
Entä tulevaisuus? Mitä
suunnitelmia sinulla on
musiikin suhteen?
- Jatkan laulunopetustyötä,
mutta haluan myös tulevaisuudessa tehdä enemmän
solistista toimintaa. Haaveena olisi saada oma tanssiorkesteri, jonka kanssa
voisi kiertää tanssilavoja ja
ravintoloita. Ideoita on vaikka kuinka paljon ja haluan
suunnata musiikkikursseja
sekä lapsille että vanhuksille. Mahdollisesti tulevaisuudessa tulen suunnittelemaan
uutta lastenkonserttia. Ja
ehkä minut nähdään vielä
tulevaisuudessa tangomarkkinoillakin.

Millaisessa kunnassa yritys toimii parhaiten? Käsityksemme mukaan kunta
on elinvoimainen ja toimiva, kun se on taloudellisesti vahva. Tällöin se pystyy
päättämään itsenäisesti asioistaan, järjestämän asukkailleen tasokkaat palvelut
ja myös edistämään yritystensä toimintaa.
Oma kunta on tärkeä yrittäjille. Kunta voi päätöksillään edistää, estää, parantaa,
heikentää tai luoda uutta
yritystoimintaa. Keskeinen
tavoitteemme onkin ollut,
että jokaisen kunnan toiminta on yrittäjälähtöistä ja elinkeinopolitiikka on huomioitu toiminnassa. Kun näissä
tavoitteissa onnistutaan edes
auttaa se yritysten toimimista ja työpaikkojen syntymistä.
Kunnallisvaalit ovat syksyllä. Toivottavasti saamme
paljon
yrittäjäehdokkaita.
Selvitystemme mukaan kiinnostusta on ja vaikuttaminen koetaan tärkeänä. Yrittäjät tuovat monipuolistavaa
arvokasta näkökulmaa kuntapäätöksentekoon ja ehdokkaita löytyy varmasti syksyllä kaikista puolueista.
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-

täjät ovat tehneet oman
vaaliohjelman
kunnallisvaaleihin. Ohjelmassa on
toimenpiteitä ja tavoitteita ja niissä on otettu huomioon alueemme erityistarpeet. Painotus ohjelmassa on
seuraavilla kolmella kokonaisuudella.
1. Palvelurakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen: Kunnat tarvitsevat palvelustrategiat, joissa
otetaan kantaa kunnan palvelutuotantoon ja kaikissa
hankinnoissa pitää entistä
paremmin ottaa huomioon
pk-yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.
2. Yritysvaikutusten arviointi vakiinnutettava osaksi
päätöksentekoa: Systemaattinen arviointi on kunnissa paras tapa varmistaa, että
tehtävät päätökset tukevat
yritysten kasvua ja työllistävyyttä.
3. Koulutuspolitiikan ja
elinkeinopolitiikan yhteyden vahvistaminen: Tarvitaan yhteisiä ponnisteluja,
jotta työelämän ja työntekijät kohtaavat toisensa.
Kaikkinensa
kuntavaikuttaminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme. Tämän

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen
vuoden järjestöteemamme
on ”yhdessä ote on vahvin”.
Tulevaisuudessa hedelmällinen yhteistyö kuntien kanssa nousee entistä tärkeämpään rooliin. Yrittäjäjärjestö
haluaa olla läsnä yrittäjän arjessa ja yrittäjien arjen suju-

vuus on paljon kiinni myös
siitä, minkälaisessa kunnassa yritys toimii.

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät

Tätä minä olen
halunnut aina tehdä
Kati kertoo:
- Pienestä asti oon tykänny lauleskella ja 15- vuotiaan hommasin ensimmäiset
kunnon lauluvehkeet kotia ja siellä lukkojen takana
omassa huoneessa lauloin
täysillä. Ikinä ei kotiväki valittanu siitä että soittasin liian kovalla musiikkia ja laulan karaokea, ennemminki
siihen kannustettiin että
anna mennä vaan kun asia
selvästi kiinnostaa.
- Ongelmana oli itsellä
vaan se, että en uskaltanu
laulaa kenenkää ulkopuolisen kuullen. Menin aina ihan
lukkoon kun vaan ajattelinki
asiaa.
- Vasta muutama vuosi sitte uskaltauduin laulamaan ”julkisesti”. Ensimmäisellä kerralla tuntu että
taju lähtee ja ei uskalla. Mutta sen kerran jälkeen rohkeutta lähti tulemaan lisää ja
kotona harjoittelin entistä
enemmän. Vuosi sitten osallistuin Suven Sävel karaokekilpailuun joka toi kolmannen sijan finaalissa Oulun

Kuusisaaressa.
- Tämän vuoden puolella sitten näin kansalaisopiston ilmoituksen alkavasta
karaokekurssista ja ajattelin
että sinne minä meen, kerranki löytyi itseä kiinnostava kurssi.
- Sen jälkeen homma lähtiki ihan lapasesta kun Kossin Reijo kysy että haluanko kokeilla laulaa bändin
kanssa. Innostuin asiasta samantien ja heti ensimmäisten treenien jälkeen tuli sellainen olo että tätä minä oon
aina halunnu tehä. Ja haluan
ehdottomasti jatkaa tätä laulusolistina oloa niin pitkään
kuin mahollista ja oon aivan
suunnattoman
kiitollinen
siitä että Reijo ja kumppanit
anto mulle näin mahtavan
tilaisuuden päästä toteuttamaan itseä.
Kati on esiintynyt Kurenkosken iltapäivätansseissa solistina ja hän oli myös
esiintymässä toukokuussa
Hyvän Olon Messuilla Pudasjärvellä.

Markkinoilla on mahdollisuus kuulla pudasjärveläistä
nuorta laulajaa Kati Poijulaa.
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Uudet jäsenet
Pudasjärven Yrittäjiin on liittynyt tämän vuoden puolella kuusi yritystä. Jäsenmäärä
on nyt yhteensä 134. Toivotamme kaikki uudet jäsenet
tervetulleeksi toimintaan!
JV Rauta Oy, Rautia Pudasjärven uutena yrittäjänä
Jukka Valkola ja hänen vai-

monsa Jaana Valkola.
Kaunistamo, kauneudenhoitopalveluyrittäjänä Kati
Niemelä.
Nokipannu Oy, Ervastissa retkeilymajayrittäjänä
Veikko Hyttinen.
Pölkkypojat Oy on puunkorjuuta suorittava yritys,

yrittäjänä on Tuomo Hanhisuanto.
Rahti Alatalo Oy, tieliikenteen tavarakuljetusyrittäjänä Jarmo Alatalo.
T:mi Senja Latvala kauneudenhoitopalveluyritys.

Pudasjärven Yrittäjien hallitus kokoontuneena maaliskuussa Niemitalon Juustolaan.

Pudasjärven Yrittäjien hallitus:
Heikki Parkkila
puheenjohtaja
puh 0400 284 345
heikki.parkkila@pp.inet.fi
Aune Ekdahl
varapuheenjohtaja
Puh. 040 571 9237
pudasjarven.kirjakauppa@
gmail.com
Pirjo Haapala sihteeri
Puh. 0400 998 372
pirjo@profin.fi

Aila Helve
aila.helve@ahtelepiste.fi
Pekka Kaijala
Puh. 0400 268 765
kaijala.ky@co.inet.fi
Aki Niemitalo
Puh. 040 820 2575
aki@niemitalonjuustola.fi
Marko Rautio
Puh. 050 501 9090
klp.rautio@pp.inet.fi

Teija Sarajärvi
Puh. 040 777 1800
info@isosyotteenmatkailu.fi
Heimo Turunen
Puh. 0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Timo Vähäkuopus
Puh. 0400 682 687
timo.vahakuopus@
timpankurkihirsi.fi

Pudasjärven Yrittäjät ry tänä vuonna 40 vuotta

Kesäkuussa jäseneksi liittyneet JV Rauta Oy:n yrittäjät Jukka ja Jaana Valkola ovat
uusimmat Pudasjärven Yrittäjien jäsenet. Rautia Pudasjärven avajaispäivänä kevättalvella onnitteluvuorossa Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Heikki Parkkila.

Ensi syksynä 19.-21.10 on Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät
Oulussa. Teemana on ”Yhdessä ote on vahvin”.
Pääosin tilaisuudet ovat Ouluhallissa.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on juhlapuhujana
lauantai-illan juhlagaalassa.
Pudasjärveltä toivotaan yrittäjien osallistuvat päiville
runsaslukuisasti.

Pudasjärven Yrittäjillä on 40-vuotisjuhla lauantaina 29.9.2012. Juhlapuhujaksi saapuu
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Uistimet, Kelat,
Raivaussaha 52cc
Vavat, Siimat,
+ varusteet 199€
Kivikankaan Verkot,
Myös KÄSINpauloitettuja Ruohonleikkuri, Keräävä,
Vetävä, Teräsrunkoinen 269€
Poikien TÄYSjousitettu
Retkeilyvarusteita,
Saksalainen Maastopyörä
359€
Retkiruokia, Puukot ja Kuksat
Ilmakivääreitä monenlaisia!
Myös tehoimpparit!

Riistakamerat

Perämoottorit Nelitahtiset
2,6hv 599€, 5hv 899€,
Sähköperämoottori 44lbs
169€, myös käytettyjä
prutkuja

Koiranruokia 12 erilaista,
kaikki makutakuulla!
Kylän edullisimmat hinnat!

Skiket 100€ kpl

Koiranmakkarat,
Purkkiruuat, Herkut ja Lelut
Haukunrajoitinpannat koirille
Hyttysmyrkyt Eläimille,
Hevos Linimentit

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

Ilmoittautua voi jo nyt www.yrittajapaivat.fi.
PPY:n jäsenille on erikoishinnat.

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella.
Saneeraukset, kattojen uusinnat, keittiö,
sauna ja pesuhuoneremontit sekä
suunnittelutyöt. Nyt uutena myös
perustusten teot.
Hyödynnä verovähennys, max 4000€
tal.työn osuudesta.
Vuokrattavana erikokoisia telttoja, kota halk.6m

Muistojen tiellä

Kauttamme Kaavin Kiven
kauneimmat muistomerkit.
Tervetuloa tutustumaan malleihin
liikkeessämme.
Hautamuistomerkit nyt syksyn
asennuksiin.
Pudasjärven Hautaustoimisto
ja Kukka Ky, Pihlaja
Torikeskus
Puh. (08) 821 122
0400 330 058

PUDAS RAK-SA
Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com, www.pudasraksa.fi

www.kaavinkivi.fi
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Kunnallisjohdon seminaari Jyväskylässä
- Niemitalo yhtenä puhujana

Aki Niemitalo kutsuttiin
Jyväskylään
puhumaan
Suomen Yrittäjien järjestämään Kunnallisjohdon
seminaariin.
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Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaari kokosi
23.–24.5. jo 20. kerran yhteen
yrittäjä- ja kuntapäättäjät eri
puolilta Suomea. Seminaari
järjestettiin nyt ensimmäistä
kertaa Jyväskylässä ja tapahtuman voi sanoa olleen suurmenestys: osallistujia oli peräti 500!
Seminaarissa saatiin yhdessä aikaan merkittävää
keskustelua kuntien elinkeinopolitiikasta, runsaasti näkemyksiä pk-yritysten kiinteästä merkityksestä kuntien
elinvoimalle sekä myös uusia eväitä Suomen Yrittäjien

kunnallisvaalityöhön.
Seminaarissa kuultiin lukuisia puheita ja alustuksia.
Sukupolven vaihdosasiasta
oli kutsuttu alustajaksi Pudasjärveltä Niemitalon Juustolan yrittäjä Aki Niemitalo,
joka kuuluu myös Pudasjärven Yrittäjien hallitukseen.
-Syy miksi minua pyydettiin puhumaan ko. aiheesta, oli se, että olimme Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien
ensimmäinen asiakas sukupolvenvaihdos hankkeessa,
kertoi Aki.
Niemitalon esitys kesti
noin 20 minuuttia, jonka jäl-

keen oli mahdollisuus esittää kysymyksiä, niitä tulikin
runsaasti.
-Kävin esityksessäni läpi
yrityksen historian sekä ne
toimenpiteet, joita teimme
viime vuoden lopussa toteutetussa sukupolvenvaihdoksessa. Esittelin myös uudistuneen
toimintamme,
tehtaan muuton Kiuruvedelle sekä raotin vähän tulevaisuuden suunnitelmia;
kaupan ja ravintolan laajennuksen Kipinässä.
Esityksellä oli kuulijoita
noin 70. Palautteen antoi 50
henkilöä. (ht)

TAKSIPALVELUT
Poijula

0400 387 230

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

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

SyöteCaravan on nyt SyöteResort Caravan!
Tuttu SyöteCaravan -alue
on saanut uuden upean nimen ja ilmeen. Tästä eteenpäin karavaanarialueemme
tunnetaan nimellä SyöteResort Caravan. Uuden SyöteResort –nimen alle on koottu
kaikki Jomison Oy:n liiketoiminta Iso-Syötteellä eli karavaanarialue sekä rinneravintolat Pärjänkievari ja
Romekievari. Tällä uudis-

tuksella haluamme selkeyttää viestintäämme sekä
luoda entistäkin laadukkaampia ja monipuolisempia palvelukokonaisuuksia.
Uusi sloganimme on
”Kun olet lomalla”. Sloganilla haluamme viestittää
lomanvieton helppoutta ja
mukavuutta, jota voit luonamme kokea. Toiveemme
on, kun olet lomalla, valin-

tasi on SyöteResort. Meillä voit kokea korkeatasoisen
karavaanarialueen
lisäksi
koko Syötteen alueen aktiviteetit sekä upean luonnon
tuomat elämykset. Unohtamatta tietenkään kahden
upean ravintolamme tarjontaa! Otamme mielellämme
palautetta vastaan niin toiminnastamme yleensä kuin
uudesta ilmeestämmekin.

Haluamme olla jatkossakin
SF-Caravanin suositusalue
ja sen eteen lupaamme tehdä
lujasti töitä.

Lomailuterveisin
Pekka & Sanna
Kimpimäki

Päivystys 24h 0400 697 234
Puh. J.R 040-5353247, T.R 040-9634830
j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Iso-Syöte elää myös kesällä
Iso-Syötteen tunturialue tarjoaa monipuolista toimintaa myös kesäaikaan. Vaikka talven matkailulukuihin
kesällä ei päästäkään, alueella tapahtuu koko ajan ja majoitustiloja varataan.
Pudasjärven
Yrittäjien
hallituksen jäsen, Iso-Syötteen Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Teija Sarajärvi kertoo,
että majoitusvuokraus ja ohjelmapalvelut toimivat läpi
vuoden. Myös runsaista ohjelmapalveluista löytyy jokaiselle jotakin.
Syötteen alueella on mahdollista harrastaa sekä maasto- että retkipyöräilyä. Alueella on yli 70 kilometriä
opastettuja maastopyöräilyreittejä. Reittien pituuksissa
on vaihtelua, joten harrastaja voi valita vaihtoehdoista
itselleen sopivimman. Myös
alueen harju- ja metsämaisemissa kulkevat autotiet palvelevat retkipyöräilijöitä.
Kalastus on monen mielestä sitä kaikkein rentouttavinta tekemistä kesällä.
Syötteellä kalastus onnistuu
muun muassa Kovalammella, joka sijaitsee Kelosyötteen lomakylässä.
Luontokeskukselta voi lisäksi hankkia kalastuslupia

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset
• Kaivinkonetyöt

Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:
- uusien yritysten perustamiset
- yritysmuotojen muutokset
- kirjanpidot
TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
- veroasiat
A. REPOLA KY
- palkanlaskennat
Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
- muut toimistopalvelut
Puh. 08-822330 / 040-7301513

Aina ajankohtaiset kodinhoito ja pihatyöt
Iloista ja osaavaa apua tarjoaa

Naapurintyttö
044 2109644/ 0505609094
Sinikka Paukkeri

Yrityksille nyt myös lattioiden peruspesut ja vahaukset

Maastopyöräily on yksi kasvavista harrastuksista Syötteellä. Pyöräilijä Iso-Syötteen
mäkiajojen aikana ajamassa maantien sivussa.
alueella kulkevaan Pärjänjokeen, Naamangan kalastusalueelle sekä Villi Pohjolan
kohteisiin.
Safarit ja retket ovat taatusti koko perheelle ainutlaatuisia, yhteisiä kokemuksia, joista riittää muisteltavaa
pitkäksi aikaa.
Syötteen kansallispuistossa on runsaasti eripituisia, hyvin merkittyjä vaellusreittejä, joista jokainen

voi valita itselleen sopivan
joko päiväretkeä tai pitempää vaellusta varten. Merkittyjä reittejä on alueella noin
75 km. Tarvittaessa järjestetään myös asiantunteva opas
retkelle. Syötteeltä voi myös
vuokrata maastopyöriä Pikkusyötteen vuokraamosta.

Syötteen tapahtumia
Syötteen tapahtumista Ju-

hannusmäkiajot juhannusaattona olivat suuri tapahtuma. MP Huippuajot ovat
27-29.7., Eräkulttuuri teemana Erämaan markkinat 28.7,
SM-suunnistuksen esikisat
28-29.7, uusi loistava maastopyöräilytapahtuma Syöte MTB 4.8., Huippukymppi
22.9. (ht)

AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE
IHANILLE ASIAKKAILLE!

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT
KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550
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Markkinahuutokauppa
perjantaina 6.7. klo 9.00

varaston pihalla (entinen paikka)
Huutokauppaa johtaa
meklari Alpo Turpeinen

1.. 2.. 3
..

Myydään uutta ja käytettyä tavaraa

esim. polkupyöriä, ruohonleikkureita, moottori- ja
raivaussahoja, metsurin varusteita, puutarhajyrsin,
ajoleikkuri, ym ym.
Myytävillä tavaroilla ei pohjahintaa.

Tervetuloa huutamaan!
Huutokauppa paikalla myydään tarjousten perusteella

Pappa Tunturi sekä Stiga Lumilinko

Myyjä pidättää oikeuden itselleen hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

PUDAS-KONE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. 08-822415

nro 27
27
nro

Energiapuu liikkeelle
Bioenergia-pörssin avulla

Internetissä toimiva kauppapaikka mm. energiapuuleimikoiden ja polttohakkeen
myyntiin avautui virallisesti helmikuun lopussa. Oulunkaaren kuntayhtymän ja
Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen Bioenergiapörssi-hankkeen yhteydessä rakennetulla kauppapaikalla
on ollut myynnissä noin 40
energiapuuleimikkoa sekä
kotitalouskäyttöön mm. klapeja.
Metsäkeskuksessa metsäneuvojana toimiva Tero
Hänninen on kerännyt metsävaratietokannasta tietoja
metsätiloista, joiden hoitoon
on mahdollista hakea Kemera-tukea. Käytännössä hoito tarkoittaa sellaisen pieniläpimittaisen puun korjuuta
metsäpalstalta, joka soveltuu hyvin energiakäyttöön.
Puut korjataan, kasataan
tien varteen kuivumaan, haketetaan ja toimitetaan lämpölaitoksiin poltettavaksi.
Juha Koski toimii myös
tiiviissä yhteistyössä metsänomistajien kanssa ja käy
paikan päällä arvioimassa
metsän soveltuvuutta energiapuun korjuuseen. Juhan

ja Teron avustuksella energiapuuleimikoista
tallennetaan tietoja, mm. kartta, tukikelpoisuus, arvioitu
puumäärä, Bioenergiapörssiin myyntiä varten. Itse
kaupan käyntiä hoidetaan
ns. huutokauppaperiaatteella, jossa kohteesta kiinnostuneet ostajat voivat tehdä tarjouksia ostohinnasta.

Ensimmäisiä energiapuukauppoja jo tehty
Bioenergiapörssissä on ollut
energiapuukohteita myynnissä kuluvan talvena aikana

viitisen kymmentä kappaletta. Kohteet ovat pääsääntöisesti olleet tarjolla noin kuukauden ajan, jonka aikana
yritykset ovat voineet tarjota niihin hintaa. Ensimmäiset kaupat tehtiin jo maaliskuun aikana. Kauppapaikan
käyttäjillä on mahdollisuus
käyttää valmista kauppakirjapohjaa, jonka avulla varsinainen kaupanteko sujuu
helposti. Kohteita lisätään
myyntiin sitä mukaan kun
sopimuksia tehdään metsänomistajien kanssa.
Pienkäyttäjille suunna-

tussa markkinapaikassa on
tällä hetkellä polttopuita,
haketta ja pellettiä myytävänä, josta kuluttajat voivat
ostaa niitä omiin tarpeisiinsa. Kuluttajille suunnatulle kauppapaikalle ei tarvitse
rekisteröityä. Energiapuun
myyntihinta on ollut Oulunkaaren alueella 5-8 euroa
kuutiolta kohteesta riippuen. Bioenergiapörssissä on
rekisteröityneitä
yrityksiä
tällä hetkellä 35 kappaletta ja
lisää rekisteröityy koko ajan.

Juha Koski,
metsäneuvoja
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Profin Oy:n Mikko Haapala:
Yritys ja toimiala tutuksi kolmessa kuukaudessa
Profin Oy:n sukupolvenvaihdoksessa
huhtikuussa yrityksen pääosakkaaksi ja toimitusjohtajaksi tullut
Mikko Haapala kertoo kaiken menneen hyvin kolmen
kuukauden ”tutustumisjakson” aikana.
– Kyllä toimintaan on
päässyt sisälle kolmen kuukauden tutustumisen aikana. Itse yritys, henkilökunta
ja etenkin talon toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. Nyt
tähän alaan alkaa olla näkemystä, Mikko Haapala kertoo.
Mikko
Haapala
(32
v. KTM) työskenteli ennen nykyistä tehtäväänsä yli 10 vuotta Keskon palveluksessa, viimeisimpänä
K-citymarket Oy:n Pohjois-Suomen
aluemyyntijohtajana. Pudasjärveläinen
Profin Oy on taas Mikolle
perheen kautta tuttu yritys,
joka perustettiin 35 vuotta
sitten. Vetovastuu siirtyi Mikolle viime keväänä hänen
sedältään Martti Haapalalta.
Mikko Haapala korostaa, että Profinin toiminta on
aina lähellä asiakkaita, joille
tarjotaan maailman parhaat
ovet, ikkunat ja liukuovituotteet. Lopullinen palaute
tulee myös asiakkailta.
– Olipa palaute hyvää tai

Profin on pikkuhiljaa siirtynyt myös kerrostalorakentamiseen, missä päänavaus on
tehty pääkaupunkiseudulla.
Kerrostaloihin toimitetaan
liukuovituotteita. Tämä tuotanto on selvässä kasvussa.
– Yhtiö on panostanut
vahvasti uuden ”5 in 1” –
julkisivurakenteen kehittämiseen ja se tulee olemaan
yrityksen selkeä tulevaisuuden painopistealue, Haapala
kertoo ja jatkaa:
– Tänä päivänä tuotekehitystä ja valmistusta ohjaa
halu kehittää entistä energiataloudellisempia ja teknises-

KAUPUNGIN KESKUSTAAN, IIJOEN
LÄHEISYYTEEN
Kauralankuja, Pudasjärvi

kehitystä vaativaa, niin siitä
pitää aina ottaa opiksi.
Profinin tuotannosta 60
prosenttia menee ulkomaankauppaan, mikä on jo haaste sinänsä.
– Suurin osa ulkomaankaupasta tapahtuu suomalaisen hirsitaloteollisuuden
kautta, joten yhteistyö taloteollisuuden kanssa on meille tosi tärkeää. Japaniin ja
Venäjälle meillä on myös
omaa suoraa vientiä. Meillä on omat kontaktit molempiin maihin pitkäaikaisten
liikekumppaneiden kautta,
kertoo Haapala.

Pää on avattu kerrostalorakentamisessa

UUSIA RIVITALOASUNTOJA

Yhtiö on panostanut
vahvasti uuden ”5 in
1” – julkisivurakenteen kehittämiseen
ja se tulee olemaan
yrityksen selkeä tulevaisuuden painopistealue. Kuvassa
rakenteen pienoismalli 1/4 koossa.

AS OY PUDASJÄRVEN RANTAKUJA
RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY rakentaa
yksilöllisiä rivitaloasuntoja Kauralankujalle.
Asunnot valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä.
Kaikkiin asuntoihin tulee korkeatasoinen varustelutaso.
Jos suunnittelet asunnon hankintaa, tule varaamaan omasi!

Huoneistot
pinta-ala myyntivelaton
		
hinta
myyntihinta
____________________________________________
2h+k+ph+s+va 48 m²
54.236,105.600,2h+k+ph+s+va 60 m²
65.396,129.600,3h+k+ph+s+va 70 m²
72.095,147.000,-

ESITTELY JA MYYNTI
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2
puh. 08-822139
RAKENNUSLIIKE

Mikko Haapala kertoo, että
yhtiön toiminta lähtee raaka-aineen valinnasta ja
sen oikea oppisesta työstämisestä. Me teemme
premium -luokan yksilöllistä tuotantoa asiakkaiden
tarpeisiin.
ti kehittyneempiä tuotteita.
Esimerkkinä näistä tuotteista ovat isot panoraama ulkoliukuovet, jotka täyttävät
tulevaisuuden energiatehokkuusvaatimukset.
Profin Oy:n tuotantolaitos ja toimitilat sijaitsevat
Pudasjärvellä sekä studioti-

OY

ASUNTOINSINÖÖRIT

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU
KAIKKI VARTIOINTIALAN
PALVELUT

la ja myyntitoimisto Espoossa. Yrityksen liikevaihto oli
viime vuonna noin viisi miljoonaa euroa. Yritys on ollut
pitkään Pudasjärven Yrittäjien jäsen ja uusi omistaja on
päättänyt jatkaa jäsenyyttä.

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

Asko Kurki

Talomaali Cello Wintex 9 l
Vesiohenteinen akrylaattimaali puupintojen
ulkomaalaukseen. Valkoinen. Sävytettävissä.

64,90

(7,21€/l)

Ja
Telapakkaus 18 cm

kesäkokeille!

Työkäsine soft 330 HV

sis. varsi, tela ja kaukalo

9,90

6 parin nippu

3,90

Biolan pikakompostori 220L
vihreä

Puutarhakärry

perjantaina 6.7. klo 10-17
ma–pe 8.00–17.00
la
9.00–14.00
su
suljettu
Palvelemme
kesäperjantaisin (1.5.-31.7.)
8.00-19.00
Puh. 020 752 8260

Upea vihreä puutarhakärry
pihan kevyempiin töihin.
Täysin sinkitty, pyörä 3,5x6",
kuuppa täysin maalattu.

27,90

389,-
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Markkinaväelle puhelimet kesäkuntoon!

Tule päivittämään
puhelinliittymä itsellesi
sopivalla puhepaketilla!
Paljon muita markkinatarjouksia!
Esim. NOKIA BH-108
bluetooth

Praktica värikkäät
digikamerat

15€

alk.

99€

(ovh 29€)

AH-Telepiste
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
08 824 120

MUISTAMISET

Valmistumisjuhlat, Rippijuhlat,
Kellot, korut, kihlat, Kalevala-korut
Asiakkaiden kesken arvomme
100 euron lahjakortin 14.7.2012
Suomen Kelloseppäliitto ry:n
jäsenliike

75 vuoden kokemuksella

Kellosepänliike Naamanka

Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Seurakunta
elämässä
www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

Pilikkilautat kaivettu esille

Pudasjärven urheilijat järjestävät yhdeksännen kerran Pudasjärven Pilikkiviikko Kesäpilkin MM-kilpailut
23.7 alkaen. Kesäpilkki kerää vuosittain noin kolme sataa kilpailijaa kilpailemaan
kesäisen pilkkiharrastuksen
jalon taidon maailmanmestaruudesta. Kaukaisemmat
kilpailijat saapuvat Helsingistä ja tällä hetkellä pohjoisesta on ilmoittautunut
kahden naisen iskuryhmä
Inarista. Tällä hetkellä alkaa
olla puolet lauttapaikoista
varattuna.
Kesäpilkin MM-kilpailut
pidetään heinäkuun viimeisellä viikolla Pudasjärven
Havulan rannassa. Kisaviikko alkaa maanantaina 23.7.
kahdella karsinnalla, jatkuen tiistaina ja keskiviikkona
pidetyillä karsinnoilla. Torstaina ja perjantaina on vuo-

Heinäkuun ajan!
PUUTA
28x95 painekyllästetty ruskea.. á 1,29€/jm
KAIKKEEN
28x95
PK VS ......................................... 1,09€/jm
20x120 UTV PL..................................... 0,79€/jm
RAKENTAMISEEN
19x100
VS sokkelilauta..................... 0,39€/jm

22x100 VS ruodelauta....................... 0,49€/jm

Matkapuhelimesta soitettaessa 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (alv 23%)
Lankapuhelimesta soitettaessa 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 23%)

kien karsintojen suurin kala
palkitaan kalaveitsisetillä ja
koko kilpailun suurin kala
Lapinleukulla.
Myös joukkuekilpailu on
mukana, joukkuekilpailun
finalistit selviävät alkukarsintojen perusteella. Joukkuekilpailu käydään pilikkiviikon lauantaina illalla.

Lyhyesti sääntöjä:
Kesäpilkin
MM-kilpailut
ovat avoimet kaikille. Kisassa pilkitään yhdessä henkilökohtaisessa sarjassa ja kolmen etukäteen ilmoitetun
kilpailijan muodostamassa
joukkuesarjassa. Kilpailun
luonteesta johtuen järjestäjät
ovat asettaneet 12-vuoden
ikärajan osallistumiselle, kilpailijan tulee olla 12 vuotta täyttänyt karsintakilpailuun mennessä. Kilpailuaika
on kolme tuntia. Kussakin

12 karsinnassa on maksimissaan 25 kilpailijaa. Kilpailualustana toimivat järjestäjien
Pudasjärvelle ankkuroimat
2,4 x 2 metrin suuruiset styroksialustat, joissa kussakin
on yksi pilkkireikä. Pilkkiminen tapahtuu ainoastaan
kyseisen reiän kautta. Pilkkiminen lautan reunalta on
ehdottomasti kielletty. Kilpailujen järjestäjä vastaa hyvissä ajoin ennen karsinnan
tai finaaleiden alkua kilpailijoiden toimittamisesta kullekin kilpailijalle arvotulle lautalle.

Marko Koivula

0400 771 118
marko.koivula(at)pudasjarvi.fi internet: http://pilikkiviikko.pudasjarvi.fi

Kiinteistöhuoltoa yli 30 vuotta
Kiinteistöhuolto Riekki on
kahden veljeksen pyörittämä yritys, joka tarjoaa kiinteistö- ja koneurakointipalveluita.
Veljekset Jaakko ja Taneli Riekki pyörittävät yritystä, joka on vakaasti tarjonnut
pudasjärveläisille kiinteistöhuoltoa jo yli 30 vuoden
ajan. Kiinteistöhuolto Riekki Oy:n perusti veljesten isä
Pentti Riekki vuonna 1980.
Pentti Riekki aloitti toiminnan yhdellä koneella. Yritys
kasvoi ja tällä hetkellä Kiinteistöhuolto Riekki työllistää 16 vakituista työntekijää
sekä lisäksi kesä- ja kausityöläiset.

Sukupolvenvaihdos:
isältä veljeksille
28x95 painekyllästetty ruskea.. á 1,29€/jm
28x95 PK VS ......................................... 1,09€/jm
20x120 UTV PL..................................... 0,79€/jm
19x100 VS sokkelilauta..................... 0,39€/jm
0,49€/jm
22x100 VS ruodelauta.......................
Avoinna
lauantaisin

rossa kolme karsintaa. Lauantaina pidetään kisojen
välierät ja sunnuntaina 29.7.
on loppukilpailu, mutta sitä
ennen on vielä pikkufinaali.
Kisojen palkintojen yhteisarvo nousee 9000 euroon.
Päävoittona on tänä vuonna heti valmis kiuas. Toisena palkintona on kaasugrilli, jonka arvo on lähempänä
tuhatta euroa, kolmantena
palkintona on sähkökiuas
joka on arvoltaan yli 500 euroa. Lisäksi palkintoina on
polkupyörää, kiuasta sekä
loimusavustinta.
Kilpailun kaikki 25 finalistia palkitaan ja häntäpäässäkin on
palkintojen arvo lähempänä 100 euroa, heille tulee leivänpaahdin radiolla. Palkinnot voi käydä katsomassa
kisojen nettisivuilta. Kolmelle parhaalle tulee vielä muistoksi puukalat. Lisäksi kaik-

Vuonna 2005 yrityksessä
tehtiin sukupolvenvaihdos.
Jaakko Riekki oli perustanut
oman yrityksensä Koneurakointi J. Riekki Oy:n vuonna 1999 ja jo tuolloin kaksi
yritystä teki yhteistyötä keskenään.
Sukupolvenvaihdoksessa kiinteistöhuolto ja
koneurakointipalvelut yhdistettiin, joten yritys tuottaa
monenlaisia palveluita.
– Meillä on hyvin erilaisia
asiakkaita. Kiinteistöhuollon puolella palvelemme lähinnä Pudasjärven alueella
ja hoidamme niin yksityisten, taloyhtiöiden kuin muidenkin yritysten kiinteistöjä. Koneurakointia teemme

laajemmalla alueella Pohjois-Suomessa.
Työpäivät
ovat todella vaihtelevia, kertoo Jaakko yrityksen toiminnasta.
Riekki myöntää, että taloustilanne ei ole vaikuttanut juurikaan toimintaan.
– Suurin vaikuttava tekijä on sää, ilmojen mukaan
joudutaan paiskimaan hommia. Tietysti myös kaluston
pelaaminen on oleellinen tekijä.

Vapaa-aika menee
myös koneiden
parissa
Työn ohella molemmat veljekset tykkäävät rentoutua
luonnon keskellä. Metsästys
on heidän yhteinen harrastus. Myös moottoriurheilu
on vienyt mennessään. Kesäisin Jaakko ja Taneli ajavat
moottoripyörillä
enduroa
eli pyörillä ajetaan haasteellisissa maastoissa. Talvella moottoripyörät vaihtuvat
moottorikelkkoihin ja eräs
perinne on käydä viikon
mittaisella matkalla Jäämeren rannalla. (rm)

Riekin veljekset Jaakko ja
Taneli

Rautiolle uusi reunalistoituskone
Kaappi- ja Levypalvelu Rautiolle, osoitteessa Teollisuustie 12, hankittiin juhannusviikolla reunalistoitukseen
upouusi työkone. Tämän koneen ansiosta työ helpottuu
ja nopeutuu nyt huomattavasti. Kone on saksalaista
laadukasta tekoa. Huollon ja
varaosat saa pääsääntöisesti
Suomesta.
-Kone helpottaa työsarkaa, koska enää ei tarvitse tehdä listoitusta käsityönä, vaan kone tekee kaiken
alusta asti. Kone on automatisoitu niin hyvin, että ei
tarvitse kuin syöttää tiedot
ja kone tekee työn. Koneessa on useita eri jyrsimiä, joka
jyrsii ensiksi reunalistalle tilan, levittää liiman listalle ja
liimaa sen sitten paikalleen.
Samanaikaisesti muut jyrsimet jyrsivät erilaisia muotoja ja kaarevuuksia levyyn.
Lopuksi leikkurit viimeistelevät listan ja levyn, selostaa
yrittäjä Marko Rautio.
-Kone on säädetty jo Saksassa tehtaalla valmiiksi, joten sitä ei tarvinnut enää alkaa säätelemään.
Kun ajatellaan, että kone
on laadukas, helpottaa ja no-

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?
www.osao.fi
Pudasjärven yksikkö
Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 PUDASJÄRVI
p. 010 27 21085 (OSAOn vaihde)
faksi 010 27 21620 • pudasjarvi(a)osao.fi

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%
6789
01 2345
4318 70
4318

MAI JA
MEIK ÄLÄ INEN ARIN A 0823 1234 56
UPPA
OSU USKA

Marko Rautio esittelee koneiston toimintaa.
peuttaa paljon työtä ja siinä
on kauas tulevaisuuteen investointia, niin hinnan kyllä
ymmärtää, myhäilee hankintaansa tyytyväinen Rautio.
Mainittakoon, että Rautio
toimii aktiivisesti Pudasjärven Yrittäjissä ja on sen hallituksen jäsen. Vastuualueena
on muun muassa yhdistyksen www-sivujen ylläpito.

Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARAKULJETUKSIA

Inka Kipinä
Uusi reunalistoituskone. Taustalla erilaisia listarullia.

Pitopalvelu Anjuska lähestyy 30 vuoden ikää
Anja Jussilan 1984 perustama pitopalveluyritys tunnetaan Pudasjärvellä Pitopalvelu Anjuskana. Yritys
lähestyy 30 vuoden ikää. Pitkän päivätyön yrittäjänä tehnyt Jussila pitää työstään ja
nauttii ateria- ja ruokapalvelujen tarjoamisesta.
Yrittäjyys tuli Taipaleenharjussa asuvalle Anjalle tutuksi jo nuoruudessa,
kun hän seurasi vanhempiensa toimintaa sekatavara-
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kauppiaina Taipaleenharjussa. Ennen yrittäjyysaikaansa
hän ehti toimia jonkin aikaa
työntekijänä toisten palveluksessa.
- Toimin jonkin aikaa
vanhempieni kaupan jatkajanakin heidän jälkeensä ja
samaan aikaan hoidin myös
pitopalveluyritystäni. Kun
totesin, etten jaksa olla päivät töissä kaupassa ja illat ja
yöt leipomassa pitopuolelle,
lopetin kaupanpidon, Anja

muisteli yrittäjänä olemisensa alkuaikoja.
Koska kesä on pitokokkiyrittäjän kiireisintä aikaa,
Anja järjestää loma-aikansa syksyyn ja kevääseen. Lomillaan hän suuntaa kohti Espanjan Mallorcaa, jossa
toinen hänen tyttäristään
asuu vakituiseen. Kiireistä huolimatta Anjalla jää aikaa rakkaille harrastuksilleenkin.
- Talvisin kudon paljon
ja kesäisin hoidan pihamaani istutuksia ja kukkasia.
Olen innokas kotipuutarhuri, Anja Jussila kertoi.

Pitokokilla
riittää kiirettä

- Kokeilen mielelläni erilaisia kakku- ja piirakkareseptejä,
ranskalaisohjeella tekemäänsä marjapiirakkaa esittelevä
Anja Jussila tuumaili kahvipöydässä.

Anja Jussila suoritti yrittäjyyskoulutuksen
vuosina
1983-84 ja suurtalouskokkilinjan 1993-94. Pitokokkipalvelujen kysyntä on kasvanut
vuosi toisensa perään. Anjuskan palveluja kysytään
muun muassa kokouksiin ja
muihin virallisiin tilaisuuksiin sekä erilaisiin perhejuhliin, kuten hautajaisiin,
ristiäisiin,
valmistujaisiin,
syntymäpäivä- ja hääjuhliin.
Alkuneuvotteluissa
käyn asiakkaan kanssa läpi
muun muassa ruoka- ja kahvitarjoilun, sekä esimerkiksi juhlapaikan koristelun, jos
asiakas niin haluaa. Asiakas
yleensä itse vuokraa juhlatilan. Jos tilaisuus on esimerkiksi metsästysmajalla tai
jossakin, missä ei ole ruokaja kahviastiastoja, huolehdin

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7,5 ton
telakoneella (näppärä pihakone)
- pihatyöt
- jätevesityöt
- imeytyskentät

• Maa-ainestoimituksia
- sorat
- murskeet
- mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496
Mukana markkinoilla, paikalla 28

Itsenäinen jälleenmyyjä
Katja Järvenpää 0400 886 158
bomzika.fi • pxc.fi

Anja Jussila lataa akkujaan
kotipihaan liittyvien töiden
parista. Kangastuvan pihamaalla riittääkin katselemista ja ihastelemista.
paikalle astiaston. Yritykselläni on mahdollisuus vuokrata sadan hengen astiastot
esimerkiksi kotijuhliin, pitopalveluyrittäjä kertoi palveluistaan.
- Hautajaisissa yleensä
tarjotaan jotain keittoa, palapaistia tai käristystä. Samat
ruoat ovat suosittuja häissäkin, Anja kertoi ja sanoi tarvitessaan palkkaavansa lisää
työntekijöitä isompiin tilaisuuksiin. Oman työpanoksensa yrityksen toimintaan
antaa myös aviomies Aulis Jussila, joka nyt ehtii olla
monessa mukana eläkkeelle
jäämisensä myötä. (rr)

Myymäläautopalvelua Pudasjärvellä!

KAUPPISPOJAT OY
Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi
puh. 0400 298895, varasto 040 7492826

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi
15.7. & 22.7. Jouni ja Kaija Vikström

Tervetuloa tilaisuuksiin!
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KESPORTIN KESÄALE!

TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!

McKinley
sandaalit Sr

24,90
Ovh. 39,90

McKinley
sandaalit Jr

Polkupyörät
ovh.

19,90

-30%

Jalkapallokengät
ovh.

-30%

Asics Gel-1170
juoksukengät

99,-

Kesätekstiilejä,
lenkkikenkiä

-30%

ovh. 139,-

-50%

Kauppatie 5, Pudasjärvi,
puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17,
pe 9-18, la 9-14

TOPPILAN MÖLJÄLLÄ 2012
2012:: a
OREN
MARIKA VAPAAVU

media
huikea farssiko

x

13.7.2012

a

a

mm. espanjalaisia ja kanadalaisia.
Museonhenkilökuntaan
kuuluu tällä hetkellä museonhoitajat Pauliina Majava
ja Eneli Moorast ja tänä kesänä museolle on myös saatu
kesätyöntekijäksi Kati Väisänen, joka aloitti työt 27.6. jatkaa heinäkuun loppuun asti.
-Toivottavasti tulee hyvät
ilmat, että tapahtumissa olisi
mukava olla ja ihmisiä saapuisi. Kaikki ovat tervetulleita, toivottaa museonhoitaja Majava.

Inka Kipinä

Urhon Kievari

Tervetuloa!

Puhoksentie 21 93390 Puhos
Puh. 041 702 8790
www.urhonkievari.fi

Markkinatarjous!
Naisten
hihaton
tunika
1 kpl / 29€

ALE
ALE
ALE
ALE

Lasten tikkikangas 15€/m
vaaleanpunainen ja vaaleansininen

Vahakankaat (pestävät) 10€/m
Sängynpeite tikkikankaat 30€/m
Lasten tyynyliina 5€/kpl

Kankaita alk. 2€/m (vähintään 1m)

Kangas ja Ompelimo Sara

- ritva jalonen - Aaro Wichmann -

x

a
x H&S Parkkila Oy

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi • 040 9605 392 • Ma-Pe 10-17

Rooleissa mm.

- YRITTÄJÄILTA Toppilan Möljällä Pe 20.7.2012

Yrittäjäpaketit:

a

vielä, mutta rakennus siirretään lähiaikoina. Katto laitetaan, kun rakennus on oikealla paikallaan. Rakennus
on Hilma ja Paavo Räisäsen
ja sitä kutsutaan Paavon mökiksi. Mökki aiotaan sisustaa
30- ja/tai 40- luvun tyylisellä
sisustuksella.
Kävijöitä museolla näin
alkukesästä ei ole käynyt
liiaksi asti ja henkilökunta
odottaakin, että väkeä tulisi heinäkuussa paljon tapahtumiin mukaan. Turisteja
ja ulkomaalaisia vierailijoita odotetaan myös. Viime
vuonna museolla oli käynyt

Avoinna joka päivä.

2 kpl / 50€

- Heikki Hela - esko roine - minka kuustonen - lari halme -

a

Uusimpana rakennuksena museolle on hankittu Hilma ja
Paavo Räisäsen hirsimökki, joka tullaan vielä siirtämään
oikealle paikalleen ja sitten vasta mökki katetaan.

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

5.8.2012

HEI.. TÄMÄ FIRMA ON
MYYTY KIINAAN!?!

1.
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Pudasjärven kotiseutumuseolla on heinäkuun aikana
lähes joka viikonlopulle ohjelmaa tiedossa. Luvassa on
mm. opastuskierros, rieskan
leivontaa vanhaan tapaan ja
puun parkkuuta. Erilaisia tapahtumia on myös tiedossa
kotiseutuviikolle useampikin. Tapahtumista mainintana esimerkiksi lastenpäivä,
jossa on lapsille suunnattua
ohjelmaa mm. vanhojen lelujen tekoa, 8.7. on yleisöluento ja 15.7. on esinearviointia. Paikalle tulee arvioimaan
esineitä Pentti Koivunen.
Kotiseutuviikon päättää hieno Kotiseutujuhla.
Museolla on paljon vanhoja esineitä ja uusia tuodaan jatkuvasti. Nykyään
lahjoituksia otetaan kuitenkin harkiten. Onhan esineitä museolla jo noin 8000 kappaletta. Lahjoituksia tietysti
otetaan, jos kyseistä esinettä
ei vielä museolla ole. Erityisesti kaivattaisiin vanhoja leluja, koska niitä museolla ei
juuri ole.
Museolle on tullut hiljattain uusi rakennus. Rakennus ei ole vielä oikealla paikalla ja kattokin puuttuu

-

M E R I O U L U N K E S Ä T E AT T E R I E S I T T Ä Ä

a

Kotiseutumuseolla paljon toimintaa

Urhon Kievarilla

Plussaa ostoksistasi

a

nro 27
27
nro

Yrittäjä VIP 50 50 euroa/hlö
- tervetuliaisdrinkki
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- runsas salaattipöytä sis. lämpimän ruoan
- ruokajuomana vesi
- VIP50 -ruokailu alkaa klo 17.00

2.

3.

Kuljetus- ja Nosturipalvelu

alkaa
Näytös 0
klo 19.0

Yrittäjien väliaikakahvit 27 euroa/hlö
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- mansikkaleivos + kahvi/tee
- Tarjoilut väliajalla Telakkaravintolassa
Yrittäjien teatteri-ilta 23 euroa/hlö
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- Näytelmä alkaa klo 19.00

a

Kaikki tilaukset tehtävä ennakkoon sähköpostilla: mia@merioulu.fi . Tiedustelut puh: 050-338 3616.

- Yhteisestä
Ohjelmaa
kaikille
Toppilan
Möljällä
- www.merioulu.fi
ilmoittautumisesta
ja kyydistä
Pudasjärveltä,
ota yhteys Heimo
Turunen puh. 0400 385 281.

Puh. 0400 284 345
heikki.parkkila@pp.inet.fi

nro 27
27
nro
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Kaikkien aikojen
tukkilainen Yli-Iistä
Yli 55 vuotta tukin päällä
temppuilutta Pekka Nymania 62 v. voi hyvällä syyllä
kutsua yhdeksi kaikkien aikojen tukkilaisista. Pikkupojasta lähtien uittomiehiä
Ii-joen törmällä seurannut
Nyman nousi tukin päälle
jo kuusivuotiaana. Eikä hän
ole monesti tukilta tippunut
etenkään kanssakilpailijoiden harmiksi. Kuningasjätkä
pysyy kuivana!
Nyman aloitti kilpailemisen tukkilaiskisoissa ensimmäisen kerran jo vuonna
1969. Raasakkakosken tukkilaiskisoissa Pekka oli tuolloin neljäs ja samana vuonna Porttikosken SM-kisoissa
hän oli jo pronssilla!
Tänä päivänä Pekka Nymanilla on Suomen mestaruuksia kertynyt kaikista tukkilaislajeista yhteensä
noin 50 ja mitaleja lähes 100.

Juha Mieto on aikaisemminkin käynyt Iin Tukkilaiskisoissa näyttämässä halonhakkuutaitojaan.

Mietaan Jussi on halonhakkuukisan ennakkosuosikki
Tänäkin vuonna Tukkilaiskisan yhteydessä järjestettävän halonhakkuukisan ennakkosuosikki lienee koko
kansan tuntema Mietaan
Jussi, eli entinen kilpahiihtäjä ja kansanedustaja Juha
Mieto. Mies on käynyt näyttämässä kirvestä monella
paikkakunnalla useamman
vuoden ajan, joten laji tullut tutuksi. Kuitenkaan tukkilaiskisojen varsinaista lajia: koskenlaskua, hän ei ole
koskaan kokeillut.
- Jätetään se laskeminen
osaajille. Monta on sellaista lajia, että helposti katselija arvelee pystyvänsä samanlaiseen tai parempaan

suoritukseen, mutta tuo koskenlasku tukilla herättää
yleisössä enempi kunnioitusta. Ei siellä rannalla kukaan vitsaile, toteaa Mietaa.
Kesän
suunnitelmissa
Mietaalla on tapahtumissa
vierailua ja muutamia muitakin
halonhakkuukisoja.
Miehen omien sanojen mukaan, lajin suosio liittyy siihen, että ihmisistä on mukava katsella vanhan ajan
huhkimista. Useissa halonhakkuukisoissa Mietaa on
sonnustautunut kelta-mustaan hiihtopukuun, joka on
palvellut miestä vuosikymmeniä.
- Hiihtopuku on vuosi-

mallia -75 ja se materiaali on
kyllä viimeisen päälle laadukasta. Minä olen suunnistanu, hiihtäny ja hakannu halkoja se sama puku päällä,
ja kangas vaan venyy kuin
vanhan piian vattanahka. Ei
enää nykyisin niin laadukkaita valmisteta juuri missään, Mietaa kertoo.
Syksyllä 63-vuotista syntymäpäiväänsä juhliva mies
on teräskunnossa, mutta
kertoo että kesätapahtumien lisäksi pitää ehtiä välillä
myös paistattelemaan. Etenkin vanhemmalla iällä rentoutumisellekin on annettava aikansa. (jk)

40 vuoden salaisuus
Pekka Nymanin hurjimpia
temppuja tukkilaisuralla on
Kyröjoen Hiirikosken laskeminen tukilla. Tätä temppua ei tiettävästi ole tehnyt
kukaan toinen henkilö. Tornionjoen Kukkolankosken
mies on laskenut kahdeksan
kertaa. Tämän kosken on
selvinnyt vain kuusi muuta
miestä. Myös Purkajankosken laskeminen alle 10-vuotiaana oli sellainen temppu,
josta ei edes puhuttu.
– Minä en uskaltanut siitä kenellekään kertoa. Minä
pidin sitä salaisuutta ainoastaan itselläni 40 vuotta, Pekka kertoo vieläkin hieman
kuiskaten.
Tänä kesänä Pekka Nyman luonnollisesti osallistuu tukkilaisten SM-kisoihin

Pekka Nyman harjoittelee tukkilaiskisoja varten Siuruankoskella. Harjoituskertoja tulee 10 – 20 kesässä.
Lieksassa, jotka pidetään Iin
kuningasjätkäkisoja jälkeen.
Lieksassa Pekka tavoittelee
yleisen sarjan mestaruutta
koskenlaskennassa.
Kotikisoihin Pekka Ny-

man osallistuu joko yleisessä tai ikämiesten sarjassa. Se
kummassa sarjassa kaikkien
aikojen tukkilainen kisoihin
tulee, selviää paikan päällä. (ak)

Sata vuotta yhdellä tukilla

Viime vuoden Kuningasjätkä-tapahtuman yhtenä yllätysohjelmanumerona nähtiin erikoinen suoritus kun
veljekset Visa ja Veli Paakkola laskivat Raasakkakosken kahdestaan tukilla seisten. Tosin kuivina veljekset
eivät selvinneet kosken loppuun asti, vaan molskahtivat veteen kesken suorituksen.
Kaksoisveljekset täyttivät
viime kesänä 50 vuotta, eli
yhteensä sata vuotta Iijoen
varressa karttunutta kokemusta seisoi yhdellä tukilla.
Poikasina miehet eivät itse
ehtineet tukkilaishommiin,
mutta heidän isänsä oli mukana uitoissa, joten tukkilaisuus kulkenee suvussa geenien mukana.
- Muistan nuoruusvuosilta kun kotona meitä varoitettiin menemästä leikkimään
koskelle
muodostuneille
ruuhkalle ja sumalle, kos-

ka ruuhkan lauetessa joutuu usein miten vedenvaraan ja puiden sekaan se on
hengenvaarallista jopa koneelle ” tukkilaisellekkin”.
Tietenkin me pojanviikarit
sinne mentiin varoituksista huolimatta kokeilemaan
sumajuoksua ja ”urkkaamaan ”puita , mutta onneksi vahinkoja ei ainakaan
meille sattunut. Ollessani n.
11-vuotias olivat viimeiset
vielä vapaassa joessa pidetyt Raasakkakosken tukkilaiskisat, josta innostuneena
halusin heti kokeilla itsekin
tukilla laskua, joka tapahtui
oman kodin kohdalta Huoviskylään
Visa Paakkola
kertoo.
Vuonna 2005 mies päätti lähteä kokeilemaan tukilla laskua uudestaan Iin Kuningasjätkä-tapahtumaan,
josta tarttui kipinä kyseiseen
lajiin. Visa on käynyt omien kotikisojen lisäksi myös

Kuusamon käylässä kilpailemassa ja suunnitelmissa on
tänäkin kesänä mennä sinne ja Lieksaan koskenlaskun
SM-kisoihin.
- Menen mukaan ihan
harrastuspohjalta
vaikka ne omat taidot eivät olekaan parhaasta päästä. Haluan tukea lajia ja tutustua
tukkilaiskulttuuriin, eikä se
voittaminen niinkään ole se
pääasia. On minulla yhdeltä vuodelta kunniapalkinto,
kun ainoana Iiläisenä pysyin
pystyssä koko Raasakkakosken päästä päähän, naurahtaa Visa Paakkola.
Visa ja Veli Paakkola kertovat, että koskenlaskeminen tukilla vaatii tasapainoa ja ennen kaikkea kovaa
fyysistä kuntoa ja terveyttä.
Harjoittelumahdollisuudet
ovat hyvät kun kodit sijaitsevat joenrannassa

Jenny Kärki

Hallipäällikkö Heikki Paakkola on pikkuhiljaa siirtänyt vastuun yrityksestä pojilleen Janne ja Tuomas Paakkolalle.

Sponsorikin osallistuu koskenlaskuun
Ii:n vuoden 2011 yrittäjä,
perheyritys Iin Metsätyö Oy,
on useana vuonna toiminut
Kuningasjätkä – Iin tukkilaiskisojen sponsorina. Yritys on muun muassa tarjonnut metsäkoneen kisojen
lähtötelineeksi.
Yrityksen toimitusjohtaja Janne Paakkola 34 v. osallistui itsekin viime vuonna
koskenlaskuun sijoituksen
ollessa hienosti kahdeksas.
– Kyllä minä osallistun myös tänä vuonna koskenlaskuun, Janne sanoo
ja luottaa isältään Heikiltä
saamiinsa oppeihin. Myös
Heikki – isä, entinen uittolainen, on kerran kilpaillut koskenlaskussa.
Iin Metsätyö Oy on vuonna 2001 perustettu perheyritys, jonka omistavat isä
Heikki ja poika Janne. Lisäksi Jannen nuorempi veli Tuomas 21 v. on myös tullut mukaan yritykseen.
Yrityksen taustalla on
Heikki Paakkolan yli kolmikymmenvuotinen työ metsäkoneiden parissa. Heikki Paakkola työskenteli
1970-luvulla auto- ja maata-

loustraktoriasentajana, kunnes pikkuhiljaa alkoivat metsäkoneet kiinnostaa. Hän
hankki ensimmäisen metsätraktorin, jolla hän urakoi
Metsäliitolle Iin alueella talvisin. Nuoren miehen mieli veti myös kesäurakoille ja
niinpä hän laittoi kaivinkoneen ojituksiin.
1980-luvun puolivälin jälkeen Heikki laittoi kaivinkoneeseensa Ponssen kehittämän hakkuupään. Hän
urakoi tällä kaivinkoneyksiköllään vuosia, kunnes osti
ensimmäisen
varsinaisen
monitoimikoneensa 1990-luvun alussa.

Sahoilla menee
huonosti
Vuonna 2001 toiminta oli
laajentunut jo siihen mittakaavaan, että oli aika perustaa osakeyhtiö, Iin Metsätyö
Oy. Samalla myös Heikin
vanhin poika Janne Paakkola tuli osakkaaksi yritykseen.
Janne Paakkola kertoo,
että yrityksellä on nykyään
viisi monitoimikonetta, kuusi ajokonetta ja kolme rek-

kaa. Edelleen yhtiöllä on
kaksi kaivinkonetta ojankaivussa ja maanmuokkauksessa. Työntekijöitä yrityksessä
on 24.
Heikki Paakkolan jäätyä
eläkkeelle ”hallipäälliköksi” yrityksen johto on jäänyt Jannen harteille. Heikin
nuorempi poika Tuomas tuli
mukaan
yritystoimintaan
reilu vuosi sitten.
– Viime talvi oli tosi haastava. kun lunta oli paljon
eikä routaa liioin lainkaan.
Polttoainekulut
nousivat
tosi suuriksi, Janne Paakkola muistelee ja jatkaa:
– Maailman markkinatilanne on vaikea ja etenkin
sahoilla menee huonosti. Se
ei kuitenkaan meihin vaikuta. Minä en oikein usko, että
sellaista lamatilannetta tulisi nyt, kuin oli vuosina 2008–
2009.
Metsäliitolle puuta toimittavan Iin Metsätyö Oy:n
toiminta-alueena on Ii, Yli-Ii,
Kuivaniemi, Simo, Pudasjärven länsiosa ja Taivalkoski.

Asko Kurki
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Pudasjärven Pelimannit Iissä
Iin Pikkujuhannusta vietettiin viikkoa ennen juhannusta kolmatta kertaa. Ja
joka kerta ovat Pudasjärven Pelimannit olleet mukana tässä kansanmusiikkitapahtumassa. Pelimannien
vahvistuksena oli myös kansalaisopiston lauluryhmä.
Kokoonpano esitti vanhaa ja
myös uudempaa musiikkia
Reijo Kossin johdolla.
Iin Laulupelimannien järjestämä Pikkujuhannus järjestettiin ensimmäistä kertaa
kaksipäiväisenä. Esiintyjäjoukko oli tällä kertaa kansainvälinen, kun mukaan oli
saatu Kaustisilla viime kesänä esiintynyt sambialainen
lauluryhmä, jonka jäsenet
”taikoivat” suustaan monien
instrumenttien ääniä. Omien
alojensa huippua edustivat
Kaustisen Kansanmusiikkikeskuksen
ammattiorkesteri Tallari ja rovaniemeläinen tanssi- ja musiikkiyhtye
Rimpparemmi. Myös venäläissyntyiset
muusikot,
viulisti Olga Sidorovan ja
haitaritaiteilija Vitaly Chapkovichin Pudasjärven kansalaisopiston musiikinopettaja, Pelimannien vetäjä Reijo
Kossi olisi mielellään ottanut omaan joukkoonsa.
Myös järjestäjien puuhamies, Iin Laulupelimannien

Iin Laulupelimannien järjestämä Pikkujuhannus järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä. Yleisöä riitti
kummallekin päivälle.
vetäjä pudasjärveläissyntyinen Unto Kukka oli ulkomaisten vieraiden osuuteen
tyytyväinen. Kukan mukaan
Pikkujuhannukseen saatiin
mukaan hyviä kuoroja, soittajia ja lausujia.
- Kohtuullisella budjetilla ja aika pienellä joukolla tehtiin mukava tapahtuma. Harvoin Iissä nähdään
näin paljoa huippuesityksiä.
Lähitienoon kansanmusiikin harrastajat olivat innolla
mukana ja yhteistyötä kehitetään varmasti edelleen tulevaisuutta ajatellen, Unto
Kukka lupasi.
Pudasjärvinen musiikin
monitoimimies Reijo Kossi oli Kukan kanssa samoilla linjoilla. Pudasjärven Pe-

limannit ovat olleet Iin
Pikkujuhannuksessa esiintymässä alusta lähtien ja aikovat tulla ensi kesänäkin, jos
kutsu kuuluu. Muutenkin
alueella tarvitaan yhteistyötä ja isompia tapahtumia.
- Pudasjärvellä on paljon
kansan- ja pelimannimusiikin harrastajia. Kansalaisopistolla olemme saaneet
harjoitella isommalla joukolla ja myös esiintymisiä on ollut aika paljon. Toimintaa
voisi vieläkin laajentaa yli
kuntarajojen. Muutama vuosi sitten kaavailtiin Pudasjärvelle isompaa tapahtumaa ja
rahoituskin oli luvasta, mutta jostakin syystä hanke kaatui. Ehkä kannattaa miettiä
ideaa uudelleen. Yksi kehi-

Pelimannien vahvistuksena oli myös kansalaisopiston lauluryhmä.

Esiintyjäjoukko oli tällä kertaa kansainvälinen, kun mukana oli sambialainen lauluryhmä, jonka jäsenet ”taikoivat” suustaan monien instrumenttien ääniä.
tettävä alue on mielestäni
kantelemusiikki. Kanteletoimintaa on ollut jo vuosikym-

meniä,
ammattitaitoinen
opettaja ja nuoria innokkaita
soittajia löytyy, Kossi kertoi.

Timo Puolakanaho

Juontaja Ari Kettukangas:

Monen äänen jätkä
”Siksi kai minä olen tähän tukkilaiskisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi päässyt, koska olen koko ikäni toiminut Iin Urheilijoiden mukana milloin missäkin toiminnassa”, kuuden lapsen äiti Oili Kaleva kertoo.

Tukkilaiskisaan odotetaan
700- 1000 katsojaa
Tukkilaiskisojen uusi järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja Oili Kaleva kertoo,
että jo lapsuusaikana hän oli
usein äidin ja isän mukana
monissa talkootehtävissä.
– Vuonna 1983 Iihin perustettiin naisten pesäpallojoukkue ja minäkin olin tuolloin jo 15-vuotias ja niin sitä
aloitettiin pesiksen pelaaminen. Jotenkin tämä talkoohenki upposi minuun ja jäin
koukkuun siihen. Koko elämäni olen jollain lailla ollut
sitoutunut urheiluseuraani,
hän sanoo.
Oili Kaleva kertoo, että
talkooporukkaa tänä vuonna tapahtuman järjestämiseen on saatu noin 150 henkilöä.

– Todella iso kiitos tästä
kuuluu kaikille vastuuhenkilöille, jotka ovat hoitaneet
tarvittavat talkoohenkilöt.
Suuri kunnia tämän tapahtuman järjestämisestä ja onnistumisesta kuuluu Iin
kunnan liikunta- ja tapahtumavastaavalle Tapio Rissaselle sekä tapahtuman
hankesuunnittelija
Riitta
Räinälle.
Kisapäivänä lauantaina
7.7. järjestäjät odottavat kisapaikalle 700–1000 katsojaa.
Iin Tukkilaiskisoihin osallistuu noin 40 kilpailijaa.
Tukkilaiskisojen jälkeen
on perinteisesti järjestetty Iin
Alarannan Rantakestilässä
Tukkilaistanssit. Viime kesänä tansseissa myytiin rei-

lut 200 lippua. Tänä vuonna
Tukkilaistanssijoita viihdyttää Renne & Aliset. Tukkilaistanssit pyörähtävät käyntiin lauantaina klo 21.00.
Iin Urheilijoiden talkoilla järjestettävien tapahtumien kaikki tuotot menevät
lyhentämättöminä lasten ja
nuorten liikuntaan (hiihto,
pesäpallo, jalkapallo sekä
sulkapallo).
– Toivon todella iloisesti kaikki tervetulleiksi tukkilaiskisoja seuraamaan sekä
illalla
tukkilaistansseihin
pyörähtelemään, Oili Kaleva
toivottaa.

Asko Kurki

Kuningasjätkä-tapahtuman
juontaja Ari Kettukangas
on viihtynyt samassa hommassa jo muutamana vuonna aikaisemmin. Päivätyönsä Kettukangas tekee Radio
Pookissa, joten ääni voi olla
tuttu monille. Tosin imitaattorinakin kunnostautuneen Kettukankaan ääni saatetaankin yhdistää moniin
muihin julkisuuden hahmoihin, kuten Kimi Räikköseen,
Paavo Lipposeen tai jopa
Rölli-peikkoon.
Tukkilaisteema on tullut
Kettukankaalle
läheiseksi
monista suomalaisista 50-luvun elokuvista. Muiden muassa Tukkijoella ja Me tulemme taas –elokuvat ovat
herättäneet kiinnostuksen
teemaa kohtaan. Näissä elokuvissa esitellään kulttuuria,
joka ei ole nykyään elossa –
ainakaan samassa mittakaavassa. Kuningasjätkä-tapahtumassa miestä kiehtoo
myös veden läheisyys.
- Tukkilaisteema näkyy
myös useissa imitoiduissa
hahmoissani, jotka ovat perinteisiä jätkä-tyyppejä, esimerkiksi Tapio Rautavaara
ja Esa Pakarinen. Tukkimies
on viimeisen päälle miehinen mies, ja sellaisen malli nyky-yhteiskunnassa tuntuu puuttuvan. Siksi on
hyvin mukavaa saapua katsomaan, kun vanhoja perin-

teitä herätetään henkiin, viimeistelee Kettukangas.
Mies ihailee myös erittäin paljon Kalle Päätaloa ja
tämän teoksia, joissa sama
tukkilaisteema toistuu. Tällä hetkellä Kettukankaalla
on lukuvuorossa kirja, jonka
jälkeen koko Päätalon tuo-

tanto on käyty läpi. Tukkilaisuuteen liittyy myös rillumarei-kulttuuri ja siihen
liittyvät laulut, joita Kettukangas esittää tanssiorkesteri Rainfoxin kanssa nykyäänkin esim. tansseissa.

Jenny Kärki
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LVI-SUUNNITELMAT
• Kattoremontit
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot
• Rakennuspeltityöt
• Asbestinpoisto
• Vesikourut
Puh. 0400 384 407

Kemin lämpöeristys Oy
Resinatie 1
93400 TAIVALKOSKI

Aimo Pesälä
aimo.pesala@kle.fi

Metsäasiantuntijamme, puukauppa ja metsäpalvelut:
Veli Nikula 0500- 295 107
Metsäasiantuntijamme, metsän- ja luonnonhoidon palvelut:

Maakirkko Susisuon
poroaidalla 20. kerran

Livon palkisen ja Pudasjärven seurakunnan yhteistoimin järjestämä maakirkko
pidettiin perinteiseen tapaan
juhannusviikolla Susisuon
poroaidalla. Vettä satoi koko
toimituksen ja kahvittelun ajan, eivätkä porotkaan
suostuneet tulemaan aitaan.
Taisipa tuo yläkerran Isäntä
osoittaa meille seurakuntalaisille, että alttarin polttaminen nuotiossa ei ollut Hänelle mieleen.
Todella, kun tulimme poroaidalle ennen tilaisuutta,
näimme, että vuonna 1993
pystyttämämme suuri kanto, joka on aikaisemmat 19
kertaa toimittanut alttarin
virkaa, oli pätkitty nuotiotarpeiksi. Asialla ovat olleet
"todelliset eränkävijät".
Livon palkisen tervehdyksen esitti Jorma Suvanto.
Taiteilija Kari Tykkyläinen lauloi sovittamansa laulun Oi muistatko vielä sen
virren. Hän säesti itseään sikarilaatikosta tekemällään
kielisoittimella. Sade hieman
haittasi taiteellista nautintoa.
Maakirkon hartaustilai-

Sateesta huolimatta kuulijoita kokoontui runsaasti sanan ääreen.
suuden piti vt. kirkkoherra
Kimmo Helomaa ja kanttorina toimi hänen vaimonsa.
Perheen lapset olivat mukana ja varsinkin pikkuinen äidin "sylirepussa" sai musiikillista liikuntaa, eikä sade
varjon alla haitannut.
Lauloimme virsiä. Ajattelin säilyttää monisteen,
mutta kotona huomasin likomärän paperin olevan lukukelvoton.

Kimmo Keränen 040-508 86 42

Metsäliitto-konserni on nyt Metsä Group.
Tutustu meihin osoitteessa www.metsagroup.fi

kosmetologi

senja

KESÄN TARJOUKSET

senja

KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

kosmetologi

60€

KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

jalkahoito ja varpaankynsien geelaus

KESÄN TARJOUKSET

70€

jalkahoito ja varpaankynsien geelaus

-15%
70€

karvanpoistot
rakennekynnet

nro 27
27
nro

60€

karvanpoistot -15%

UUTUUS!

Ari Karesti muisteli 20
vuoden takaista tapahtuman
syntyhistoriaa:
-Pudasjärvellä
vuoden
1993 Vuoden Kylä oli Siuruan kylä. Toimikunta, jonka
puheenjohtajana olin, järjesti Virtalan koululla tilaisuuden, jossa mm. keskusteltiin
maakirkosta. Koska aikaa
on kulunut melkoisesti ja
me läsnä olleet muistamme
syntysanojen lausujan omalla tavallamme, lienee turhaa kiistellä idean isästä sen
enempää. Totuus on kuitenkin se, että sain puheenjohtajana tehtäväksi ottaa
yhteyttä Livon palkisen poroisäntään.
Poroisäntänä oli Pentti Tuomaala, jonka juttusille menin. Esitin asiani ja
tiedustelin poromiesten innokkuutta maakirkon järjestämiseen. Samalla tarjoilin omaa asiantuntemustani
mainiten pitopaikaksi Hanhivaaran poroaidan. Poroisäntä on ammattimies ja
hän tyrmäsi minut suoralta
kädeltä.
-Kyllä me mukana olemme , mutta paikka on Su-

sisuon poroaita. Sehän on
vanha tasmiaita ja siellä se
maakirkko pidetään.
Täällä sitä on sitten siitä lähtien kokoonnuttu. Kyläläiset olivat innolla järjestämässä paikkaa kuntoon.
Tehtiin portti polun varteen
ja raahattiin julmetun iso
kanto alttariksi. Portti on jäljellä, mutta alttari ei.
Raili Juttula on lähes joka
vuosi huolehtinut siitä, että
tarjoilu pelaa. Siitä hänelle
suuri kiitos. Kaikki pelasi tälläkin kertaa. Jo pitkään Raili
on ilmoittanut, että tämä on
sitten viimeinen kerta - saa
nähdä. Toivomme tietysti, että Raililla riittää voimia
vielä pitkään, mutta kyllä
nuorempien tulisi ottaa vastuuta. Silloin saisimme nauttia Railin hersyvästä puheesta ja huumorista.
Maakirkko Susisuon poroaidalla antoi meille tilaisuuden hiljentyä poromiesten työn äärellä keskellä
erämaan rauhaa.

Ari Karesti,
kuvat Sirkka-Liisa
Tuomaala

UUTUUS!
SPA - vartalohoidot:
- vartalohoidot:
- MakeaSpa
houkutus
(sokeri&vanilja)
- Makea houkutus (sokeri&vanilja)
- Tropiikin kosketus (granaattiomena&viikuna)
- Tropiikin kosketus (granaattiomena&viikuna)
- Kleopatran
- Kleopatransalaisuus
salaisuus(maito&hunaja)
(maito&hunaja)

55€
55€

ihanan
rentouttavaahoitoa
hoitoapäästä
päästä varpaisiin,
varpaisiin,
ihanan
rentouttavaa
vartalon
kuorinnanjajahieronnan
hieronnan
sis.sis.
vartalon
kuorinnan

tarjoukset voimassa
voimassa 31.8.2012
31.8.2012 saakka,
saakka,
tarjoukset
varaathan
aikasi
ajoissa!
varaathan aikasi ajoissa!
Kauneuskeskus
Salotar
Kauneuskeskus Salotar
SKY
Kauppatie4,4,93100
93100
Pudasjärvi
Kauppatie
Pudasjärvi
08- -821595
821595
p.p.08
KFF
auki
ma-la
sop.mukaan,
mukaan,myös
myös
kotikäynnit
auki ma-la sop.
kotikäynnit

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN
AMMATTILAINEN

METSÄPESÄLÄ OY
SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

PUH. 0400 361 886

Kirkkoherra Kimmo Helomaa oli tullut lomalaisena paikalle perheensä kanssa.

Ari Karesti muisteli 20 vuoden takaista tapahtuman syntyhistoriaa
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Timo Pesiö soittaa markkinoilla

Unigold Star
peitto
(35€) 17,90

Muitakin
tarjouksia!
Tuu
tutustumaan!!!

JORMA LUHDAN KIRJAT

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY

Kouluun ja opiskeluun

Tuulimyllyntie 1 • 93100 Pudasjärvi
Puh. 0207 424 555
www.huonekaluliikeheikkila.fi
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

VAIN 25 EUROA (49 ja 60.00)
KALENTERIT TULLEET
Markkinahyöty -10%

Käy tykkäämässä!

PAPRIKA

punainen ja keltainen
Hollanti

2 kpl/350 g (5,69 kg)
Espanja

199

199

pkt

kg

Philadelphia

MEIJERIVOI

500 g (4,98 kg), normaalisuolainen,
vähälaktoosinen
rajoitus: 2 pkt/talous

2

49
pkt

ehtoori
EEPIHVIT
Pouttu P
ULKOFIL

ILEEalous, Norja
LOHIF
s 2 kpl/t

5

a 9,95
Ilman kortti

kg

Coca- Col

ja mar
800-90
i suolat tu
miedost
Suomi

-39 %

Voimassa

7

99

.

to-la 5.-7.7

a 9,95
Ilman kortti

rs

5

2

-10 %

350

-20 %

Ilman korttia ja yksittäin 2,19 rs (10,95 kg)

MAT

8

-19 %

,44 kg)

K-PLUSSA-TARJOUKSISSA

AINA VÄHINTÄÄN

PACK

a 6,89
Ilman kortti

- 10 %

99

-15 %

2
PKT

ntit 1,20

LISÄKSI K-PLUSSAPISTEILLÄ ETUSI JOPA

Santa Maria

140 g (8,93 kg)
Suomi

420-505 g (6,91-8,31 kg)

PEKONI

16 l) sis. pa

8-pack (2,

Atria

- 5%

250

Sähkötie 1
93100 Pudasjärvi

BBQ
KASTIKKEET

-30 %

Ilman korttia ja yksittäin 1,79 pkt (12,79 kg)

349
kpl

-11 %

Ilman korttia 3,95 kpl (7,82-9,40 kg)

Hinnat voimassa to-su 5.-8.7., ellei toisin mainita.

Palvelemme

K-supermarket Pudasjärvi

27LV mallipohja 8x260.indd 1

200 g (8,75 kg)

8 x 0,
it 1, 20
sis. pant

rs (11,06-12

TARJOUSTAKUU

a

O
ITUS81JU
l)
VIRV33Ol tlk
, (1,

N
kg)
PORS0Ag A
(8 ,88-9,99
inoitu

TUOREJUUSTO

RS

Ilman korttia 2,79 pkt (5,58 kg)

ER Ä

50

VUOTTA

on myös Facebookissa !

MAISSI

tuore
Pakattuna

HUONEKALUKAUPPAA

Pudasjärvi-lehti

TUTUSTU PUDASJÄRVELÄISIIN KIRJOIHIN!!!!!!!!!!
Tervetuloa Pudasjärven Kirjakauppaan 0440-821040

Tuore

kg

– 20 %

Kati Tihinen

kalotin soittomestaruuskilpailut.

kertoo lauantaina 14.7 Torniossa järjestettävät Pohjois-

vain 2 euroa (4.90)

99

ovh.

Timo Pesiö on tuttu esiintyjä Pudasjärvellä. Muun muassa hänen soittonsa on viihdyttänyt monissa Pudasjärven kaupungin tilaisuuksissa.

Erilaisia lastenkirjoja
jopa puoleen hintaan

rajoitu

kaikki MATOT

Unigold Star
pallokuitutyyny
(10€) 4,90

MARKKINAHINTAAN
Kynäkoteloita

kaikki loput
KESÄKALUSTEET
Ale-hinnoin

Puh. 0207 890 450

Arkisin
8-21
Lauantaisin
8-18
Sunnuntaisin 12-18

www.k-supermarket.fi

Pudasjärven markkinoilla
lauantaina esiintyvä Timo
Pesiö soittaa harmonikkaa
jo viidennessä polvessa. Hän
kertoo soittamisen olevan
”sukuvika” ja soittaneensa
harmonikkaa kymmenisen
vuotta. Oppinsa hän on saanut isältään. Kesän keikoista Pesiö kertoo sen verran,
että satunnaisia keikkoja tulee tehtyä, joskus useammin
ja joskus harvemmin. Pudasjärvellä Pesiö esiintyy mielellään.
Ammattia Pesiö ei ole
harmonikasta suunnitellut
ainakaan vielä. Näillä näkymin harmonikan on tarkoitus pysytä pelkästään harrastuksena, liikunnan ja
metsästyksen tavoin. Pesiön yleisurheilu kilpaurheiluharrastus kuitenkin jäi pois
harmonikan astuessa kuvioihin. Seuraavaksi suuremmaksi tavoitteekseen Pesiö

MARKKINATARJOUKSIA

27.6.2012 12.56
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Koillis-Golf ry.
Kuusamontie 1466
93270 SOTKAJÄRVI
0400 381 548

nro 27
27
nro

Tervetuloa aloittamaan
uusi harrastus!

RAINER TUOMAALA
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi
puh. 0400 952 146

rainer.tuomaala@kontio.fi

netistä
Tapahtuma suorana

net-

http://jyrkka.koillis
works.com

Festarialueella

ilmainen

WLAN-verkko

VERKKOYHTEYDET TARJOAA:

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

Iso-Syötteen Matkailu Oy

MENOSSA
MUKANA:

MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

KOILLIS-TELE

MUKANA MYÖS
LEGENDAARINEN
REVONTULIDISCO
www.jyrkkafestival.com

PUDASJÄRVI -lehti
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Urhon kievarin nimi Kekkosen
vierailusta Puhoksella

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

KIINTEISTÖAITTA
Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055
Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

www.kiinteistoaitta.fi

SOVI JOUSTAVAT
ESITTELYT JA ILMAINEN
ARVIO KODISTASI.

Soita 040 588 2055

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

Viime
lauantaina
avattiin Puhoksen lomakeskuksen yhteyteen Urhon kievari, joka sai väkeä liikkeelle.
Avajaisissa kävi niin kyläläisiä, lomalaisia kuin mökkiläisiä aina naapurikylien perukoilta saakka.
- Kievarin avaaminen
tuntuu hienolta asialta, kun
kylän kehitys menee eteenpäin. Toivottavasti kävijöitä
riittää ja ihmiset löytävät tämän kohtauspaikakseen, kylällä asuva kaupungin valtuutettu Erkki Honkanen
totesi tyytyväisenä.
Puhoksella
kymmeniä
vuosia mökkeillyt Kaarina Sormunen piti kievarin
avaamista
paikkakunnan
kohokohtana. Hän kävi avajaiskahveilla yhdessä tyttärensä Sirpan kanssa.
- Se tuntuu mukavalta,
kun maalaiskylälle saadaan
uutta toimintaa ja hyvälle
koulurakennukselle monipuolista käyttöä, Kuusamosta kotoisin oleva Kaarina
Sormunen iloitsi ja kertoi
tuntevansa entisen Puhoksen koulun vaiheet aika tarkalleen.
Puhoksen lomakeskuksen yrittäjä Juri Bespalov
kertoi yrityksen työllistävän kolme työntekijää, joista Tuula Anttonen oli palvelemassa kievarissa. Suoma
ja Pekka Turpeinen olivat
myös tulleet lauantaina avajaiskahveille ja olivat kievarin suhteen hyvillään.
- Tämä on elämänmerkki
ja tulee virkistämään kylää,
kun kylälle tulee uusia työpaikkoja, he arvelivat.
Pirkko ja Markku Salmelainen olivat tulleet avajaispäivänä
tutustumaan
kievariin
asuntoautollaan
Keminmaalta. Tätä edelli-

Lomakeskuksena toimiva ja ravintola-kahvila palveluja tarjoava Urhon kievari sijaitsee
taustalla näkyvässä Puhoksen entisessä koulurakennuksessa. Yritys on liittynyt myös
Pudasjärven Yrittäjien jäseneksi.
sen kerran he olivat vierailleet Puhoksella vuosi sitten.
- Täällä on tehty paljon
töitä vuoden aikana ja saatu paljon aikaan. Täällä on
hyvin siistit paikat. Olemme
karavaanareita ja tämä paikka sopisi karavaanareiden
treffipaikaksi. Nimi sopii hyvin tälle paikalle ja sen luulisi herättävän mielenkiintoa
laajemminkin, Pirkko Salmelainen jutteli.
Juri Bespalov ja konsultin
tehtäviä hoitava Kari Salmelainen kertoivat kievarin perustamisen lähteneen siitä,
kun tiloihin etsittyä yrittäjää
ei löytynyt. Nimi löytyi vuoden 1956 tapahtumista.
- Urho Kekkonen on yöpynyt kevättalvella 1956
tässä rakennuksessa, Tämä
paikka on UKK-reitin varrella ja joten kievarin nimi tulee
Kekkosen mukaan. Lisäksi olemme keränneet tänne
Kekkosta koskevaa kirjallisuutta ja tietoa, he esittelivät
kievarin tiloja. Majoitustilojen yhteyteen on valmistumassa heinäkuussa myös
Kekkosen sviitti.

Kari Salmelainen ja Tuula Anttonen palvelemassa kievarin asiakkaita.
Avajaispäivänä väkeä istui kievarin sisällä ja ulkoterassilla nauttimassa Urho
nimikko-olutta,
pihviaterioita, hampurilaisia sekä
kahvia ja virvokkeita. Kaikki halukkaat saivat kokeilla Karaoken laulamista Suomen laajimmasta laulujen
valikoimasta Kari Salmelaisen toimiessa juontajana.
- Kievari on auki jokaisena päivänä ja muun muassa

perjantaina ja lauantaina aamuyölle saakka. Tarkemmat
aukioloajat muotoutuvat sen
mukaan, miten on tarvetta,
Juri Bespalov sanoi.
Avajaispäivän arpajaisissa onni suosi Satu Kälkäjää,
Aino Kylmästä ja Ilkka Turpeista.

Rauni Räisänen

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET
Ammattitaidolla järkihintaan!

www.optimal.fi

puh. 0400 907 775

Pirkko ja Markku Salmelainen kehuivat Urhon kievarin tiloja siisteiksi. Heidän mielestään paikka sopisi
hyvin esimerkiksi karavaanareiden
treffipaikaksi.

Juri Bespalov (2. oik.) piipahti tervehtimässä kievarin avajaispäivän asiakkaita.

VARASTON TYHJENNYSMYYNTI!
Runsaasti poistotuotteita reiluun alehintaan!

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka
Kauppatie 4 • 93100 Pudasjärvi
p. 08 823 350 • 0400 399 830
mattir@pp.inet.fi www.hautauskukkaraisanen.fi

20

PUDASJÄRVI -lehti
Lukijan kynästä

Maksetaanko
käteisellä
Maksaessamme päivittäisiä ostoksiamme tulemmeko ajatelleeksi asiaa maksun vastaanottajan näkökulmasta. Pikkuyrittäjät (kaupat ym) kamppailevat käyttörahan riittävyydestä pyörittäessään yritystään, jossa joutuu tavaraa tilaamaan ja myös
maksamaan ne ajallaan tavaroiden toimittajille. Jos me tavalliset
asiakkaat maksamme kortilla, raha ei menekään yrittäjän tilille
suoraan, vaan luottokunnan tilille, josta se siirretään, muutaman
viikon, tai pitemmänkin ajan päästä. ko. yrittäjän tilille.
Sama on, jos esimerkiksi kaupan kassalta saa nostaa käteistä
rahaa. Olisiko meillä asiakkailla, jotakin tehtävissä omissa maksutapakäytännöissä ja maksettaisiin mahdollisimman paljon käteisellä. Näin raha tulisi heti yrittäjälle, jolle se kuuluukin. Näin
tältä osin ei tarvitsisi näillä pikkuyrittäjillä, tavallaan niin kuin
elättää yhtä porrasta, ennen kuin raha menee pankin tilille. Meitähän on yritetty opettaa, että ei ole turvallista pitää käteistä rahaa kukkarossa, mutta kortista ja rahoista on huolehdittava itse.
Mielestäni on erittäin hyvä juttu, että Pudasjärvellä saa nostaa käteistä rahaa suoraan pankin tiskiltä. Se on jotenkin turvallisen tuntuista. Kun vielä saataisiin pankinpalveluna esimerkiksi
matkalippujen hankinta ja maksaminen, niin olisi meilläkin syrjäseutujen ihmisillä mahdollisuus vaikka lentää hujauttaa jossakin.
Allekirjoittanut hyvin mielellään maksaisi tällaisesta palvelusta,
nyt kun matkatoimistoakaan ei enää ole Kurenalla.

Erkki Honkanen

Kaupungin varaston
poistotavaraa
Eräänä aamupäivänä kävin varaamassa poistotavaroiden joukosta punaisen uimakopin kaupungin varastolta. Panin nimen ja
varauslapun kopin seinään. Ajoneuvoja oli aamupäivällä paljon
tavaraa pois hakemassa ja ajattelin käydä iltapäivällä hakemassa kopin nosturiautolla.
Mentiin hakemaan klo 15.00 koppi oli nostettu eri auton
kyytiin. Selvitin asiaa, kenen auto ja kuka ajoi. Neuvotteluissa
yritin saada kopin vielä pois kyseisen auton kyydistä.
Yrityksistä huolimatta kopin ottaneet 2 henkilöä eivät antaneet punaista koppia minulle. Pahoitellen jouduin toteamaan,
että en menisi tällaisessa tilanteessa toisen varaamaa koppia
ottamaan. Kyseinen koppi on ollut kaupunginvarastoalueella
puomiauton katon päälle laskettuna viikkoja jälkeenpäin.

Nimimerkki ”Asiaa ihmettelevä”

Toimituksen kommentti
Lehdessä 6.6.2012 oli kaupungin laittama ilmoitus Heteharjun
varastoalueen tyhjennyksestä. Ilmoituksessa mainittiin, että
ennakkovarauksia ei oteta vastaan, vaan tarvikkeet on valittava paikanpäällä sekä otettava heti mukaan, kuitenkin viimeistään viikon 24 aikana vietävä pois.
Katsoimme kuitenkin kirjoituksen julkaisemiseen aiheelliseksi.
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Pudasjärvi-lehden
kesätoimittaja Kati Tihinen
Pudasjärven lukiossa opiskeleva Kati Tihinen aloitti
Pudasjärvi-lehdessä uutena
kesätoimittajana maanantaina 2.7. Kati on lehdessä
kolmas kesätoimittaja tänä
kesänä. Hän työllistyi tonnitöihin 4H:n kautta, kun lehden päätoimittaja Heimo oli
sitä ehdottanut talvella.
Tihinen harrastaa voimistelua ja ohjaa talvikautena
jumppakoulua 9-12-vuotiaille. Juttujen kirjoittamisen
ohella valokuvauksen oppiminen kiinnostaa. Hänelle on tuttua kuvaaminen ja
kirjoittaminkin oman blogin
kirjoittamisen kautta.

Kati aloittaa koulujen alkaessa kolmannen vuosikurssin
Pudasjärven
lukiossa, jonka jälkeen tulevaisuuden suunnitelmat
ovat vielä avoimena.
Kesälomansa hän viettää
matkaillessa, rentoutuessa ja
ystävien kanssa oleskellessa.
Tihisellä on Pudasjärvi-lehden lisäksi ollut kesän aikana kaksi muuta työtä. Hän
oli edellisen kaksi viikkoa
kesätoimittajana
työskennelleen Inka Kipinän tavoin
töissä Kaustisille Koskelan
lomatalossa ja hänellä oli
myös pesti Pudasjärven hautausmaalla. (ht)

Korpisella ratkotaan
Vastan- ja vitsienheiton Suomen mestarit
Kesäkausi on hyvällä mallilla, ja se tuo mukanaan Korpisen kyläseuralle uusia haasteita. Perinteinen kyläseuran
järjestämä keskikesän tapahtuma pidetään parin viikon
päästä. Tapahtumassa kisataan saunavastanheiton ja
saunavitsienkerronnan Suomen mestaruuksista.
Juhlaan toivotaan mukaan heittämisestä ja vitsailusta pitäviä kilpailijoita, jotta kaikilla olisi hauskaa ja
hyvä mieli. Kilpailijoilla on
vielä aikaa reilut kaksi viikkoa verestää kuulemiaan
kylpemiseen ja saunomiseen
liittyviä vitsejä tai keksiä niitä itse lisää.
Tapahtumassa valitaan
uusi saunapehtoori, joten
vielä vallassa oleva pehtoori
Jorma Syrjäpalo joutuu luovuttamaan tuohikruunun ja
-kontin seuraajalleen. Pehtoorin virka on vailla tiukkoja velvollisuuksia, vaikkakin
joutuu nimellisesti vaalimaan saunomiskulttuuria ja
valvomaan saunakuria sekä
-järjestystä. Hänen myös oletetaan osaavan tehdä oikeaoppinen saunavasta.
Kesätapahtuman taustal-

”Vitsit vähissä” -hupaelmassa kokeillaan naisten ja miesten roolien uusjakoa. Kuva viime viikon harjoituksista
la on ajatus leppoisasta yhdessäolosta ja hauskanpidosta. Tapahtumaan ovat
tervetulleita
kyläläisten,
mökkiläisten ja lomalaisten
lisäksi myös ulkopaikkakuntalaiset sekä naapurikyläläiset. Kilpailujen lisäksi tapah-

tumassa voi nauttia puffetin
antimista, kuten munkkikahveista ja grillimakkaroista sekä ostaa arpoja.

Monipuolinen
ohjelmarunko

tapahtumaa vietetään vitsikkäämmin kuin aikaisemmin.
Kylän näytelmäkerholaiset
ovat harjoitelleet ja mukaelleet muutaman viikon ajan
1950-luvun oppikirjassa olevaa Teatteriesittely -näytelmää Riitta Alamartimon johdolla. Muutaman henkilön
kerholaiset ovat joutuneet
ensi-illan saavassa näytelmässä esiintymään useassa
roolissa, joten suorituksia on
saatu hioa useita kertoja.
Näytelmä päättyy hulvattomaan "Vitsit vähissä" -hupaelmaan, jossa naisen ja
miehen roolit menevät väliin uusjakoon. Hupaelman
käsikirjoitus on vitsien pohjalta muotoutunut esitys. Tapahtuman aikana lauletaan
yhdessä Annikki ja Antti
Ylitalon johdolla sekä kuullaan Jaurakalle muuttaneen
opettaja Marja Gripenbergin muistelusta opettajavuosiltaan.
- Toivotaan lämmintä ja
aurinkoista säätä, jotta tapahtuma voidaan pitää kylätalon pihamaalla, tilaisuuden juontaja Toivo Piira
toivoo. (rr)

Tänä kesänä Korpisen kylä-

JYRKKÄ ROCK FESTIVAL kajahtaa viikonloppuna
Vuosi, ylikin on taas hommia tehty ja nyt ollaan loppusuoralla. Festivaaliväki
on saapunut paikkakunnalle maanantaina ja Jyrkkäkoskelle on aloitettu rakentamaan ensi viikonlopun
tapahtumaa.
Yötäpäivää kun rakennetaan niin hyvin ehtii. Tavoitteena on, että torstaina pystytään ottamaan jo
vähän rennommin. Summataan aikataulua festariorganisaatiossa.
Maanantain ja tiistain välisenä yönä on saatu sisäla-

van valokalusto paikoilleen
ja seuraavana yönä valotaiteilijat ohjelmoivat etukäteen bändeiltä saatujen toiveiden ja omien ideoidensa
mukaan viikonloppuna käytettävät valoefektit. Tiistaiiltaan mennessä on tavoitteena saada molemmilta
lavoilta äänet pihalle.
Samaan aikaan kun lavateknikot rakentaa lavoja ja vetää kilometreittäin
kaapelia, pystyttää toinen
osasto telttoja ja aitoja. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, kosken solina

vastaa vielä toistaiseksi äänimaailmasta. Laskuvarjohyppääjiä tippuu taivaalta ja iloinen puheensorina
(huonoja vitsejä) kantautuu
sieltä täältä huvialueen eri
puolilta. Festaritoimistossa
valmistaudutaan myös viikonlopun koitokseen erilaisien pienten askarteluhommien parissa.
Jyrkkäkoskelta luvataan
viikonlopuksi erittäin hyvät
bileet, hyvää musiikkia ja
loistavaa kesäistä festaritunnelmaa.
Täältä on mahdol-

lista hakea vaikka vähän pitempiaikainenkin
muisto
nimittäin paikalle tulee tatuointi- ja lävistyspiste Oulusta. Eli markkinahumua
riittää viikonloppuna Jyrkkäkoskella saakka, toivotamme kaikki erittäin lämpimästi tervetulleeksi!

Janne Soronen
Jyrkkäkoskella nautitaan viikonloppuna erittäin tasokkaasta musiikista. Kuvassa oleva
entisen iskemätähti Janne Hurmeen Human Temple bändi kipuaa Jyrkkäkosken lavalle
perjantaina klo 18:00. Ensimmäinen bändi aloittaa molempina päivinä jo klo 17:00 joten
yleisön toivotaan tulevan paikalle hyvissä ajoin.
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Iijokisoudussa 30-vuotisjuhlavuosi
Iijokisoutu soudetaan tänä
kesänä jo 30. kerran. Voidaankin puhua 30-vuotis
juhlasoudusta. Soutajat kokoontuivat
Taivalkosken
Jokijärven Saijaan maanantai-iltana 2.7 soudun
avajaisjuhlaan, jossa Suomen ensimmäinen ympäristöministeri Matti Ahde
muisteli omaa taisteluaan
Koskiensuojelulain puolesta.

Juhla päättyi soututansseihin Pudasjärven Pelimannien tahdittamana. Vesille lähdettiin tiistaiaamuna.
Tänä vuonna vesitilanne on hyvä. Viime vuoteen
verrattuna virtaama on lähes
kymmenkertainen. Odotettavissa on vauhdikasta menoa koskienkuohuissa, eikä
kivikoissa tarvitse kolistella.
Virta vie niin vauhdikkaasti,

Soudun pitkäaikainen puuhanainen Pirkko-Liisa Luhta
Iijokisoudun lähtöpaikalla tiistai aamuna 3.7. Kuva Lea
Mikkonen.

että aikataulussa pysytään
helposti ja soutajatkin pääsevät helpolla. Perämiesten
täytyy kuitenkin olla tarkkana suurimmissa kuohuissa.
Soudun yöpymispaikat
ovat Taivalkosken puolella kirkonkylä ja Parviaisen
Siiranranta, sekä Pudasjärven puolella torstaina Kuren
koulu, ja viimeinen yö Hilturannan leirikeskuksessa.
Kuren koululla on torstaina klo 20 soutujuhla, johon
osallistuu mm. ympäristöministeriön kansliapäällikkö
Hannele Pokka ja hän liittyy
soutuväkeen loppumatkan
ajaksi. Tanssijalalla saa laittaa koreasti MikäLie -yhtyeen tahdeilla. Soutu päättyy
lauantaina näyttävään koskenlaskuun Kipinässä klo
14 -15, jonka jälkeen Kipinän
kyläjuhlan yhteydessä puhuu Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja soutuväki tuo terveiset
yläjuoksulta.
Iijokisoutu soudettiin ensimmäisen kerran vuonna 1983 ja tapahtuma oli
taistelusoutu vastalauseena Iijoen uoman totaalirakentamiselle.
Koskiensuojelulaki
säädettiin
vuonna 1987 ja uudeksi teemaksi nostettiin ’Nousukala

Iijokisoudun lähtö tapahtui Jokijärven Saijasta tiistaina noin klo 9.30 ja reilut 200 henkiöä
läksi soutamaan ja melomaan Iijokea alavirtaan kohti Pudasjärveä. Kuva Lea Mikkonen
Iijokeen’ tavoitteena, että Iijoen omat vaelluskalakannat
palautetaan takaisin jokeen.
Lohen ylisiirtojen ja istutusten myötä Iijoen alkuperäistä kantaa oleva lohi onkin
palaamassa
kotijokeensa.
Hyvässä vauhdissa on myös
’Iijoen kalatiet’ hanke, jonka
tavoitteena on saada nousukala kotijokeen kalateiden
kautta. Hanke on toteutuksen
suunnitteluvaiheessa.
Soudun teema viime vuosina on ollut ’Rakkaudesta Iijokeen.
Soutajia tulee Iijoelle

kaikkialta Suomesta ja vuosittain soudussa on ollut
myös ulkomaalaisia. Soutuväki edustaa laajasti eri ikäluokkia, sillä nuorimmat
ovat alle kouluikäisiä ja vanhin soutaja on tänä vuonna
88-vuotias. Kaiken kaikkiaan soutuviikkoon on perinteisesti osallistunut 200-300
henkilöä. Soutu lähti Jokijärven Saijasta komeana letkana, jossa on ollut 30 venekuntaa ja 50 kanoottia.
Jokivarren paikalliset yhdistykset ja yrittäjät hoitavat
soutuväen muonituksen vii-

den päivän kuluessa.
Soudun alkukipinä puhallettiin Pudasjärven Luonnonsuojeluyhdistyksen piirissä ja niinpä yhdistys on
ollut soudun järjestäjä jo kolmen vuosikymmenen ajan.
Soututoimikunta on soudun
toimeenpaneva
porukka.
Soutupäällikkönä ovat aiemmin toimineet Erkki Isomursu, Jaakko Kaukko, Pekka Piri ja Pirkko-Liisa Luhta,
tänä vuonna uutena tämän
jutun kirjoittaja.

Jukka Pekkala

Jäkälävaara – Mäntyjärvi tien parannustyö valmiina
Jäkälävaara – Mäntyjärvi yksityistiellä pidettiin katselmus torstaina 28.6. Tie sijaitsee Pudasjärven kaupun-gin
ja Posion kunnan alueella.
Merkittävän hankkeesta tekee se, että tällainen seudullisesti merkittävä tie on hallinnollisesti yksityistie. Tie
lyhentää huomattavasti Kouvan kylältä matkoja Posiolle
ja Sarakylään. Tienhoitokunta on rahoittanut perusparannustyön lainalla ja ELYkeskuksen avustuksella.
-Nyt voi huokaista jo helpotuksesta, kun tie on vihdoin valmis ja kustannusarviossa pysyttiin, sanoi
tienhoitokunnan puheenjohtaja Jussi Kuukasjärvi. Monta vuotta hanketta mietittiin.
Kustannusarvio, 153 000 euroa, on iso satsaus yksityiselle tiekunnalle. Ilman Lapin
ELY-keskuksen 50 prosentin avustusta hanketta ei olisi

pystytty toteuttamaan. Hanketta ovat avustaneet myös
Posion kunta jaa Pudasjärven kaupunki. Myös Metsähallituksen rooli suurimpana
tieosakkaana on merkittävä. Metsähallituksen osuus
tieyksiköistä on 80 prosenttia, joka on myös sen rahoitusosuus rakentamisesta ja
kunnossapidosta. Yksityisiä
tieosakkaita on 75. Nyt peruskorjattu, 17 km pitkä tie,
on kuin uusi. Sivuojat ja laskuojat on perattu. Vuosien
kuluessa levennyt tien runko on muotoiltu uudelleen
ja vahvistettu murskeella.
Mursketta on ajettu yhteensä 16 000 tonnia. Maamassoja on kaivettu yhteensä 10
000 kuutiometriä. Kohtaamispaikkoja on rakennettu
30. Kaikki 23 rumpua on uusittu.
Suunnitteluinsinööri Merja Lämsä Lapin ELY-

keskuksesta piti hanketta
merkittävänä yksityistien rakenta-miskohteena. Hän sanoi, että ELY-keskus avustaa
vuosittain sellaisten yksityisteiden rakentamisia, joilla on
muutakin kuin tieosakkaiden liikennettä. Tällä tiellä sitä on paljon. Posion ja
Kouvan välisen yhteyden lisäksi tiellä on merkittävää
metsätalouden liikennettä ja
vapaa-ajan liikennettä. ELYkeskus pitää positiivi-sena
aktiivisten tiekuntien toimintaa ja haluaa osaltaan tukea
taloudellisesti tienpitoa. Tien
merkitys puuhuoltotienä on
ollut merkittävä avustuksen
myöntämisperuste.
-Kun saimme vuosi sitten tarjouspyynnön tieurakasta, päätimme, että tämän
urakan laskentaan paneudutaan kunnolla, sanoivat urakan suorittajat, paikalliset
urakoitsijat Eero Kouva ja

Kahvittelun ja puheiden jälkeen kokoonnuttiin tien viralliseen avaukseen, jossa tien rakentajat
sahasivat poikki tien yli viritetyn pikku tukin, jonka toinen puolikas on kuvassakin. Tilaisuudessa oli mukana myös runsas kyläläisten joukko niin Pudasjärven, kuin Posion kunnan puolelta.
Ari Väärälä.
-Tarkkaan hommaa laskimme ja niinhän siinä kävi,
että voitimme urakkakilpailun. Ja kun työhön aloimme, niin päätimme, että se
tehdään hyvin. Onhan tämä
oman kylän tie ja, kun vielä
itse tätä tietä auraammekin,
niin itselle tätä tietä oikeastaan tehtiin. Työ meni hyvin.

Tiellä oli ensin virallinen vastaanottotarkastus, jonka jälkeen
kokoonnuttiin Metsähallituksen Haarainniemen kämpän vieressä virtaavan Livojoen varteen nuotiokahville, jossa myös
pidettiin puheet. Puhumassa oikealla tiehoitokunnan puheenjohtaja Jussi Kuukasjärvi.

Yksi vaikeimmista paikoista oli aikaisemmin Pudasjärven ja Posion kuntien rajajoen yli menevän sillan ylitys. Silta on
nyt rakennettu uudelleen.

Ei tullut isompia yllätyksiä
eikä vastoinkäymisiä.
-Ennen tien laittamista
minullekin soitettiin usein,
että onko tie kunnossa ja
pääseekö siitä läpi. Nykyään,
kun kuntien rajat ovat madaltuneet, paikallisille asukkaille on suuri merkitys pe-

lastuspalvelun
toimivuus.
Ambulanssi tai paloauto voi
tulla myös Posion suunnasta, joka voi nopeuttaa ratkaisevasti avun saamista, totesi
Esko Piipponen Kouvalta.

Topi Hyötylä,
kuvat Heimo Turunen
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Työpetarilla jaettiin EU ruoka-avustuksia
Perjantaina 29.6. jaettiin Pudasjärven Työpetari Ry:lla
EU-avusteisia elintarvikkeita. Työpetarin toiminnanohjaaja Tuomo Jokikokko kertoo heidän saaneen tiistaina
26.6 noin 6000 kiloa elintarvikkeita, jotka pussitettiin 20
talkoolaisen voimin viidessä
tunnissa 900 pussiin. Pussit
jaettiin odotettua paremmalla menestyksellä perjantaina.

Maanantaina 2.7. kello 15.00
mennessä viimeisetkin pussit olivat menneet, vaikka
normaalisti useita kymmeniä pusseja on jäänyt varastoon lojumaan kuukausiksi.
Jokikokko kertoo, että pusseja olisi mennyt varmasti
enemmänkin, mutta pussien
määrä on sidottu Työpetari
ry:n jäsenten määrään, joka
tällä hetkellä on noin 180.

Hän haluaa myös muistuttaa, että pusseissa oleva päivämäärä on pakkauspäivämäärä ja pussit säilyvät jopa
puolitoista vuotta.
Loppuun Jokikokko haluaa vielä sanoa suurkiitoksen
ja terveiset talkooväelle, joka
auttoi keskiviikkoisessa pussitusoperaatiossa, itsensä ja
Työpetarin puolesta.
-Yhteenlaskettuna meil-
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le tuli noin sata työtuntia,
kun oli 20 talkoolaista ja viisi
tuntia pussitettiin, Jokikokko kertoo.

Kati Tihinen

Kotipalvelu
Mesimarja
Loman jälkeen aloitan työt 9.7.
- Siivoukset
- Ikkunanpesut
- Ym. kodin askareet
- Juhla-apu
- HomCare/Swipe -tuotteet

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

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

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

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

Lasken sinulle tarjouksen
taloyhtiönne isännöinnistä.

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

P. 0400 294 640
ROMUJEN OSTOA

markus.sarkela@msarkela.com

Pudasjärven
Isännöinti Oy

040 581 9930

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

KAUNEUDENHOITOA

OSTETAAN

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
liittyvä

p. 050-345 3680/Ensio

ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT
METALLIROMUT

Myös rekisteristäpoistot
ja romutodistukset

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Kangas ja Ompelimo
• Kankaita
Sara
• Ompelutarvikkeita

Ajanvaraukset p.040 726 6266
kosmetologi senja
senja
kosmetologi

• Ompelupalvelu
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

SKY

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!

KFF

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

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

Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

AuTOsäHKöKOrJAAMO uNTO sIIrA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040-5191232
Rakentaja, saneeraaja

Meiltä kaikki
koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

OULUN
VUOKRAKONE OY

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4
Avoinna ma-pe klo 7-15

MAJOITUSTA

KAUNEUSHOITOLA- -KYNSISTUDIO
KYNSISTUDIO
KAUNEUSHOITOLA

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

Kauttamme LVI-, sähkö-, kylmä-,
peltityöt sekä tarvikkeet

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Kauneuskeskus
Salotar
Kauneuskeskus Salotar

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

LVI- ja Rautatarvike Oy

ISÄNNÖINTEJÄ

Tule käymään!

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

Jyrkkäkoski Camping

p.044 2811 395

www.wixusaneeraus.fi

RUOKAMULTAA

JALKAHOITOA

Seulottua
ruokamultaa!

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006
www.matkallapohjoiseen.net

Kaivinkonetyöt
SÄHKÖ- JA SISUSTUSTYÖT

-sähköistää ammattitaidolla

Puh. 040 737 8877 • www.wattivanu.fi
Vuokrattavana peräkärryjä

Varastotie 5 Pudasjärvi
Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

p. 0400 926 405

Ilmoita palveluhakemistossa !
Puh. 040 1951 732

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA! PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA! Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732
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PUDASTORI
MYYDÄÄN
Muuton vuoksi myydään irtaimistoa. Puh 040 504 4418.
Subaru Lagacy STW 1,8 4wd
farmari. VM -90, katsastettu
06.12., 2 renkaat, vetokoukku.
Hinta 1100€.
Puh. 0400 389 482

Myydään käytöstä poistettuja ikkunoita poishakuhintaan.
puh. 0400 164 674

HALUTAAN VUOKRATA
Matkailuvaunu ajalle 20.-23.7.
Puh. 0400 699 736

ILMOITA
ILMAISEKSI!
OSTETAAN
Omakotitalo tai mökki Pudasjärveltä. Puh 0400 685 822.
Halutaan ostaa edullinen rantatontti joko lammen- tai järven
rannalta, hyvä uimaranta. Noin
70 km säteellä Pudasjärven
keskustasta.Puh. 040 5626571
Abban ja Souvareiden cdlevyjä (halvalla). Puh. 045 855
4828

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).

Lasten kalakisaan
8,2 kg hauki

Ilmoitan 10 v pojan Sakari Kellolammen lasten kalakilpailuun. Kävimme pojan
ja naapurinmiehen kanssa veneilemässä Ijoella Koskenhovin ja sillan välissä.
Pari tuntia ajeltiin ja professoria vedettiin, mutta ei
mitään saalista. Olimme jo
pois lähdössä kun kysyin,
että pitäiskö vielä koettaa
onnea. Tehtiin pikku mutka ja.vaihdettiin Kuusamon
uistimen eri versioon. Sitten Koskenhovin alapuolella rupesi kelasta jarru huutamaan ja Sakari meinasi, että
nyt tarttui pohjaan. Mitä vielä! Vapa rupesi nyökkäilemään ja siitä se taistelu alkoi.
Välillä Sakari sanoi, että isi,
en jaksa pidellä, mutta hyvin
se meni. Sain hauen vonkaleen haaviin, joka meni vielä mutkalle. Kuitenkin 8,2 kg
ja 106 cm pitkä hauki saatiin
veneenpohjalle ja kuului,
että oho! Oli pojalla hymy
herkässä! Kalapihviainekset
saatiin yhdestä kalasta.
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Edustajisto terveiset Helsingistä
Julkisten ja Hyvinvointialojen Liiton (JHL) uusi keväällä valittu edustajisto kokoontui Helsingissä 6.-7.6.2012
ensimmäisen kerran. Siellä
meillä uudella edustajistolla oli mieluisa tehtävä valita
uusi liiton puheenjohtaja ja
kaksi toimialajohtajaa, sekä
uusi hallitus. Kokouspäivät

olivat pitkiä ja täynnä mielenkiintoisia keskusteluja.
Olen edustajistossa Kirkon sopimusalan edustaja,
ainoa koko Suomessa. Tämän tehtävän otin vastaan
suurella mielenkiinnolla, haluan perehtyä siihen mahdollisimman hyvin. Sekä
paikallistasolla että valta-

kunnallisella.
Kuitenkin olen edustajistossa myös oman alueeni
JHL :n jäseniä varten, tuon
edustajistosta tietoa tännepäin ja toivon yhteistyötä
paikallisosaston ja jäsenten
kanssa.

Päivi Pohjanvesi

Heikkilä jatkaa Eläkeliiton
liittovaltuustossa
Eläkeliiton 17. liittokokous pidettiin 6. – 7. kesäkuuta Rovaniemellä Lappi
Areenalla. Päivät olivat onnistuneet; tunnelma oli iloinen, Lapin piirin järjestämä
lapinhenkinen juhla, jossa
tarjottiin sekä kevyttä että
koskettavaa tarinaa Suomen
Ja Saamen lipun alla. Liittokokoustapahtumaan osallistui noin 2500 – 3000 eläkeliittolaista eri puolilta Suomea.
Pudasjärven yhdistyksen viralliset liittokokousedustajat
olivat puheenjohtaja Heikki Heikkilä, hallituksen jäsen
Aino Ervasti sekä heidän varajäsenet varapuheenjohtaja
Terttu Laakkonen ja rahastonhoitaja Yrjö Niskala.
Ensimmäisenä
päivänä oli varsinainen virallinen
liittokokous. 12 vuotta Eläkeliiton puheenjohtajana toimineen Hannu Tenhiälän
seuraajaksi valittiin yksimielisesti Hannes Manninen,
joka on pitkään toiminut
Tornion kaupunginjohtajana, kansanedustajana ja ministerinä. Uusi puheenjohtaja korosti yhteistyön voimaa

muuttuvan maailman haasteiden kohtaamisessa. Kokous valitsi Eläkeliitossa
ylintä päätäntävaltaa edustavan 74-jäsenisen liittovaltuuston.
Eläkeliiton Pudasjärven
yhdistyksen kannalta merkittävä asia on, että Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Heikkilä valittiin
edelleen liittovaltuuston jäseneksi.
Liittokokouksessa hyväksyttiin liiton uudet
säännöt ja piirien ja yhdistysten uudet mallisäännöt.
Eläkeliiton, piirien ja yhdistysten luottamushenkilöiden toimikausi on enintään
kuusi vuotta, Eläkeliiton puheenjohtajaa toimintakauden rajoitus ei edelleenkään
koske.
Erityishuomioon
nousi vanhuspalvelulain esityksessä mukana oleva esitys vanhusneuvostojen säätämisestä
lakisääteiseksi
osaksi päätöksentekoa. Liittokokous hyväksyi 10 kohtaa ikäihmisten hyväksi ts.
Eläkeliiton ikäpoliittiset tavoitteet ja julkilausuman,
joka toimitettiin tiedotusvä-

lineille ja myös sosiaali- ja
terveysministeriölle lausuntona lakiluonnoksesta.
Toisen liittokokouspäivän ohjelmassa oli Lappi
Areenalle
järjestetty juhlajumalanpalvelus ja
päivien pääjuhla, jonka lopuksi seuraavan liittokokouksen järjestelyvastuu ja liitokokousnuija luovutettiin
Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtajalle Hanna Mäkyselle. Eläkeliiton 18. liittokokous pidetään Seinäjoella 3.
– 4. kesäkuuta 2015.
Eläkeliitto on Suomen
suurin eläkeläisjärjestö, jolla on yli 126 000 jäsentä. Eläkeliitto on perustettu v. 1970
ja se koostuu 20 piiristä ja
402 paikallisyhdistyksestä
eri puolilla Suomea. Eläkeliitossa pyritään edistämään
oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoisuutta, yhteenkuuluvuutta sekä yhteisvastuullisuutta yksilöiden ja
yhteisöjen välillä.

Aino Ervasti

Lasten kalakilpailu

Kari Kellolampi
Kymmenvuotiaalla Sakari Kellolammella on hymy
herkässä suuren saalinsa
kanssa.

AVATTU
UUSI

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

Avoinna ma-pe klo 9-17

Tällä kupongilla

10€

alennus
päästömittauksesta
Tarjous voimassa koko kesän.

Teemu Liekola, 9 v., uisteli
Iijoesta 28.6.hauen, jolla oli
painoa 750 g ja pituutta 46
cm. -Papan kans kalareissu

tuotti tulosta, edellisen päivän reissulla jäi uistinkin jokeen. Uudella uistimella lähti tämä saalis.Mummun kans

perkattiin niin hauen mahassa oli särki. Lopuksi kala
paistettiin pannulla ja syötiin.
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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.
Pudasjärven Markkinat 6.-7.7. Torialueella.
Tyttöjen ja naisten jalkapallo 9.7. klo 17.30-19.00 Rimmin kentällä.
Maksuton, sopii aloittelijoille.
Melonta ja pelastusuinti Rimmin uimarannalla ti 10.7. klo 15-18.
Uusi paletti - Paavo Tolosen taidetta 26.6.-29.7. Kulttuurikeskus Pohjantähdessä Taiteilija Paavo Tolosen taidetta vuosien varsilta. Näyttely on
avoinna: ma-ke klo 13-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Järj. kulttuuritoimi
ja Paavo Tolosen säätiö.
Yhteinen perintömme - Tea Karvisen valokuvia 5.7.-16.9. Syötteen
luontokeskuksessa. Näyttelyssä ovat esillä niin suomalaiset kuin kaukaisemmatkin 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.
Jyrkkäkoskella: Jyrkkä 2012 Rock Festival 6.-7.7. Tanssit to 12.7. klo 21
alk. Esiintyy Marita Taavitsainen.
Maksettu rakkaus: Pudasjärven Näyttämö ry esittää Markku Hattulan ja
Alpo Puhakan ohjaaman näytelmän Koskenhovilla Ke 4.7 klo 19.00, La 7.7
klo 18.00, Su 8.7 klo 15.00, Ke 11.7 klo 19.00, La 14.7 klo 18.00, Su 15.7
klo 15.00.
Iijokisoutu: 2.7.-7.7. Reitti on edelleen sama vuodesta 1983, ylävirralta
tullaan alasvirtaan Kipinään! Ohjelma sivuilta www.iijokisoutu.net.
Cooperin testi: ma 2.7. klo 20:00 suojalinnan kentällä.
Match show: ke 4.7. klo 17:00 torilla.
Sikajuhlat Hetepirtillä la 7.7. klo 21-02. Tanssia, possua, arvontaa, pääpalkintona polkupyörä! Järj. Hetekylän NS.
Tanssit Siuruan työväentalolla la 7.7. klo 21 alk. Jussi Huru yhtyeineen.
Tanssit 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, Urheilutie 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 ilmainen, 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 Paukkerinharjun kylätalolla.
”Wanhat esineet” -arviointitapahtuma su 15.7. klo 14 Kotiseutumuseolla 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.
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!

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420
www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Tarjoamme
a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tervetuloa viihtymään

Perjantai 6.7. Lippu 10€ sis. ep. Lauantai 7.7. Lippu 4€ sis. ep.
TANSSIORKESTERI PUBISSA KARAOKE
HAAVEKUVA

Wintti

Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi

su 8.7.2012 klo 12.00

Tervetuloa!

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!
B I N G O Iinattijärven kyläseura

Pääpa
lkin
200 € to

RAVINTOLA STREET4
TULE
MARKKINALOUNAALLE
PE-LA 11-16

MA - TO klo 11 - 15
PE-LA markkinalounas klo 11-16
saatavilla myös pientä purtavaa

YÖKERHO
KE
PE
LA

klo 24 - 04 lippu 2,5€
klo 23 - 04 Lippu 4€
klo 23 - 04 Lippu 4€

PUB

MA suljettu ( lounas klo 11-15)
TI - TO klo 11 - 21
PE
klo 11 - 04

MARAN KARAOKE ALKAEN KLO 20

LA
SU

klo 12 - 04
klo 12 - 18

RAVINTOLA STREET4

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

TERVETULOA

LOUNAS

Pudasjärven Näyttämö esittää
Koskenhovin kesäteatterilla,
os. Koskenhovinkuja 2.

Markku Hattulan komedian

Maksettu rakkaus

auki 24-04

Lippu 4€
sis. ep.
DJ JARI

TULOSSA
PUBISSA KARAOKE Lippu 2€ sis. ep.

Janne Tulkki (seuraa ilmoittelua)

Aukioloajat

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

TAPAHTUMAT KOTISEUTUMUSEOLLA
Su 8.7 klo 14.00
		
		

YLEISÖLUENTO
”Kummitusjuttuja ja kansantarustoa”
Museonhoitaja Pauliina Majava

Su 15.7 klo 14.00
		
		

”WANHAT ESINEET” – arviointitapahtuma
Pentti Koivunen – arkeologian lehtori
Ota omia esineitä arvioitavaksi!

KOTISEUTUVIIKKO 18.–22.7
		
Ke 18.7 klo 17–19.00 TYÖNÄYTÖKSIÄ
		Taipaleenharjun kyläseura
		
mm. rieskan leivontaa, voin kirnuamista, 		
		verkon paulontaa
Pe 20.7 klo 10-17.00 AVOIMET OVET KOTISEUTUMUSEOLLA
		
vapaa pääsy koko päivän
		
klo 13.00 opastuskierros
La 21.7 klo 12-14.00 LASTEN MUSEOPÄIVÄ
		
Vanhan ajan leikkejä ja lelujen tekoa, lapset 		
		
saavat kokeilla myös vanhoja työtapoja
Su 22.7		

Ke 4.7 klo 19.00
La 7.7 klo 18.00
Su 8.7 klo 15.00

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

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

TERVETULOA!

Aukioloajat 2012
		
		

18.6 -5.8.
ke - su: klo 10.00 - 17.00
ma ja ti suljettu

		
		
		

6.8 - 31.8.
ma - pe: 10.00 - 16.00
la ja su suljettu

Tiedustele myös museo-opastusta, joka kestää 1 - 2 tuntia.
Museolla voi tilauksesta vierailla myös muina aikoina sopimuksen
mukaan, kysy puh. 040 585 6224 tai 040 585 6229.
Hinnat

Herkko Hesakkka (Pentti Kuopusjärvi) sai kokea
mitä tilaa – maksetun rakkauden - Sari Sieväsen
(Marja-Liisa Väyrynen) ja Kirsi Kalskeen (Pirjo Lauronen)
saavuttua paikalle.

KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET

TAPAHTUMIIN VAPAA PÄÄSY!

B IN G O
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• Aikuiset 3 €
• 5 - 16 vuotiaat 2 €
• Lapset alle 5 v. ilmaiseksi
• Opastuskierros (enintään 25 hlöä) 25 €/tunti
• Ryhmät (25 hlöä, edellyttäen opastuskierroksen) 40 €  +
opastuskierros 25€ = 65 €
• Varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella  25 € (erillinen
avausmaksu)

BINGO

Hannuksen koululla
1-vuotis JUHLABINGO
ke 4.7. alkaen klo 17.00 tarjoilulla
Bingo aloitetaan klo 17.45. runsain yllätyksin.

Hannuksen kyläyhteisö tv. tervetulleiksi kaikki joukolla mukaan.

1-2 miestä +
kuorma-auto

Muuttoapua
040 756 4523
edullisesti Puh.Pyydä
tarjous!

Ennakkoliput myynnissä Lippupalvelussa.
Ilmainen festaribussi Oulusta sekä Kurenalta!
www.jyrkkafestival.com

Markkinaviikon Match Show
ke 4.7.2012 Pudasjärven torilla

Ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen, arvostelu alkaa klo 18.30.
Match Show on leikkimielinen koiranäyttely, johon ovat
tervetulleita kaikki Kennelliiton sääntöjen mukaan rokotetut
koirat rotuun tai roduttomuuteen katsomatta. Ota mukaan
koirasi rokotustodistus!
Ohjelmassa myös lelukoirakilpailu lapsille. Lelukoirakisan
ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen, itse kilpailu klo 18.00.
Osallistumismaksu 5 €/kirsu. Lelukoirakisa on ilmainen.

Luokat ja tuomarit:

Pennut (alle 10 kk)
tuomari Outi Renko,
Kennel Caelestis
Pienet koirat
(alle 40 cm)
tuomari Outi Renko,
Kennel Caelestis
Isot koirat (yli 40 cm)
tuomari Jussi
Vilppunen, Kennel
Golden Orpheus
Tervetuloa mukaan
iloiseen tapahtumaan!

Mukana myös
Pudasjärven Urheilijat
myymässä makkaraa
ja virvokkeita
Match Shown
järjestää Pudasjärven
Koiraharrastajat ry
Lelukoirakisan
järjestää Pudasjärven
kaupunki
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Siuruan jakokunnan (kalastuskunnan)
kesäinen onkitapahtuma
la 7.7. kello 12.00 jakokunnan maa-alueen
laavulla Siuruantie 2600.
Kilpailun sarjat tytöille, pojille, naisille ja miehille.
Tarjotaan pullakahvit ja makkarat.
Arvontaa. Hyvät palkinnot.

Tervetuloa!

Valmistamme muistokivet
suomalaisista kivilajeista

4.7.2012

Sikajuhlat
Hetepirtillä

Poikkeus kaupungin
aukioloajoissa
Palveluliikenteen
nimikilpailuun
tuli parikymmentä
ehdotusta. Palvelulinjan nimeksi valittiin Kyytipoika.

Seuraavat toimistot ovat suljettuna ti 5.6.2012
henkilökunnan
virkistyspäivän
vuoksi:
Nimikilpailun voittaja
on Eija Pohjanvesi.

la 7.7. klo 21-02.
Tervetuloa tanssimaan YliXin tahdissa,
syömään possua, osallistumaan arvontaan,
pääpalkintona polkupyörä!

Lippu 12 e.

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

la 14.7.2012 ja la 4.8.2012
klo 10-15

Tulokset, 18r, par56

Miehet:
1) Janne Iinattiniemi 51
2) Juha Männikkö 56
3)Matti juurikka 59
4) Mika Rahkola 61
5) Pakka Kinnunen 64
6) Olavi Leinonen 65
Naiset:
1) Jaana Iinattiniemi 61
2) Päivi Liikanen 65
3) Lea Törrö 67

PUDASJÄRVI

-Ajopäivän
Edunvalvonta
muutos:
- Asuntotoimisto
Kipinän Pitäjäkertun ajopäivä muuttuu 3.7. alkaen
- parittomien
Karhupaja viikkojen TIISTAIKSI.

PUDASJÄRVI

Järjestää Hetekylän NS.

Rompetori

Koillis-Golfin mestaruudet
ratkottiin
tasoituskisassa
lauantaina 30.6. Lyöntipelin
parhaan tuloksen teki Martti Juurikka, 63 lyöntiä. Juurikalla kulkee peli, sillä hän
teki uuden kenttäennätyksen 56 lyönnillä viikko sitten.

euron lahjakortti on noudettavissa kaupungin
-100
Edunvalvonta
Poikkeus
kaupungin aukioloajoissa
asiakaspalvelupisteestä.
- Asuntotoimisto
- Seuraavat
Karhupaja toimistot ovat suljettuna ti 5.6.2012
Onnittelut voittajalle!
henkilökunnan virkistyspäivänsininen
vuoksi:
ajatus - vihreä elämys

sininen ajatus - vihreä elämys

-lukuisia erivaihtoehtoja paikanpäällä Teollisuustiellä.
-tulossa kaunista vaalean ruskeaa kiveä Piipsjärveltä.
ks. finstone.fi/kiviteollisuusliitto/materiaaliopas.pdf

Matti Juurikka golffasi kenttäennätyksen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

25

Tuli-Tauon piha-alueella

Myynti tapahtuu
peräkärrykirppis -periaatteella.
Myyntipaikka ilmainen.
Musiikkia ja muuta mukavaa ohessa!
Tiedustelut Paula Ylitalo
puh. 040 962 0097
Järjestää
Hirvaskosken Kyläyhdistys ja Tuli-Tauko

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

Mirva Salmelasta
Oulunkaaren
perhepalvelujohtaja
Oulunkaaren yhtymähallitus on valinnut kuntayhtymän perhepalvelujohtajaksi
raumalaisen Mirva Salmelan. Salmela on toiminut aiemmin muun muassa Pyhärannan sosiaalijohtajana
sekä Ranuan vs. perusturvajohtajana,
sosiaalityöntekijänä ja lastenvalvojana.
Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.
Perhepalveluihin kuuluvat muun muassa neuvolapalvelut sekä vammais- ja
sosiaalipalvelut. Perhepalvelujohtajan tehtäviin kuuluu perhepalvelujen kokonaisvaltainen, tehokas ja
tulosvastuullinen johtaminen. Hän vastaa yhteistyöstä muiden palvelualojen ja
viranomaisten kanssa ja toimii sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana. Lisäksi
perhepalvelujohtaja vastaa
siitä, että perhepalvelut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaattein
kaikilla
palvelualueilla sekä sisäistä yhteistyötä hyödyntäen.
Perhepalvelujohtajan virka
julistettiin haettavaksi kun
virkaa hoitanut Kari Matela

siirtyi muihin tehtäviin.

Kuntalogistiikan
kehittämishanke
tavoittelee säästöä
Oulunkaari alkaa luoda uutta kuntalogistiikan seurantaja toimintamallia, jolla kuntien kuljetuskustannukset
saadaan pienemmiksi. Malli
koskee sekä tavara- että henkilökuljetuksia, ja sitä voivat hyödyntää kaikki jäsenkunnat.
Oulunkaaren kuntayhtymä teetti viime vuonna
kuntalogistiikkaselvityksen, josta selvisi, että kuntien logistiikkapalveluissa on
paljon tehostamisen varaa.
Oulunkaaren kunnat ovat
harvaanasuttuja, ja etäisyydet ovat pitkät. Logistiikkakustannukset ovat suuret
myös, koska kuljetuksia ei
ole jäsennelty kunnolla.
Elokuussa alkava hanke kokoaa yhteen paikalliset
logistiikkapalveluita
tuottavat ja käyttävät yritykset. Yhteistyöllä ja kuljetuksia yhdistämällä tavoitellaan selvää säästöä sekä

kunnille että yrityksille. Kun
kuljetukset
järkeistetään,
ajoneuvoilla ajetut matkat
lyhenevät, liikennepäästöt
vähenevät ja liikenneturvallisuus paranee. Samalla turvataan haja-asutusalueiden
asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluja.
- Paras tilanne saavutetaan, jos koululaiset, työmatkalaiset ja ikäihmiset voivat
hyödyntää samoja kuljetuksia kuin esimerkiksi päivän posti, päivän lääkkeet ja
vaikkapa taajamasta tilatut
ruokakassit, visioi Oulunkaaren yritysasiamies Ilkka
Pirttikoski.
Hanke kestää marraskuuhun 2013, ja sen kokonaiskustannukset ovat 50
000 euroa. Oulunkaaren jäsenkunnat osallistuvat kustannuksiin yhteensä 15 000
eurolla, ja 35 000 euroa on
Pohjois-Pohjanmaan liiton
myöntämää Euroopan Aluekehitysrahaston ja valtion
rahoitusta.

Oulunkaari tiedotus
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Iloiset ja värikkäät lastenvaatteet iistä
-25 %
-30 % 0 %
4

ALE

-

-20 %

Lisäksi jopa 10 % etu jokaisesta kertaostoksesta

Verkkokauppa: www.lastenpuotisaga.fi

KALALUVAT
Lastenpuoti Saga
Kirkkotie 8, Ii
Puh. 0405046199

Kuha,
Kärkkäinen,
Nenonen,
Jäppinen

Lisätietoa:
www.kalaaiista.fi
kala.ii@iiseutu.fi
p. 0400 434 798/
Risto

Kuvassa tyytyväinen
metsänomistaja.
Stora Enson kanssa teet elämäsi vaivattomimman
puukaupan ja metsänhoitopalveluilla autat metsän
uuteen kasvuun. Kysy lisää puunostajiltamme.
Heikki Toivanen, p. 040 350 5730, Pudasjärvi
Vesa Pesälä, p. 040 019 0276, Pudasjärvi
Aimo Kaivorinne, p. 040 039 9066,
Pudasjärvi, Taivalkoski
Tapani Vainionpää, p. 040 036 5089, Ii
Simo Rautio, p. 040 036 4523, Haukipudas, Yli-Ii

Stora Enso Metsä
p. 02046 1478
www.storaensometsa.fi

SUOMALAINEN
KATSASTUS
Vertaa hintaa
vertaa laatua
PUTAAN
KATSASTUS OY
Konetie 11 Haukipudas
Puh. 08 340 700

KONETIEN
KATSASTUS OY
Konetie Oulu (Rusko)
Puh. 08 311 7151

ÄIMÄTIEN
KATSASTUS OY

Äimätie 5 Oulu (Äimärautio)
Puh. 08 338 060

TERVETULOA KOTIMAISELLE KATSASTUSASEMALLE
avoinna ma-pe
klo 9.00-17.00

●

www.avainasemat.fi

Mtk on
metsänomistajan
vahvin edunvaLvoja.
Pidetään kiinni suomalaisesta metsästä!
Liity jäseneksi
www.mtk.fi

Rakennuksien purkutyöt

Pienet sekä suuret rakennukset

Maanrakennustyöt
● Maa-ainestoimitukset
●

Yli-iin Puu ja Turve

Kysy tarjous / hinta-arvio Kaarlo p. 0400 887 268
hankkeestasi
Rauno p. 0400 289 366
etunimi.sukunimi@rjussila.fi

PIENMYYNTI P. 040-571 3113

MAANRAKENNUS
R. JUSSILA Oy
www.rjussila.fi

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266
91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi

Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

27

Kuningasjätkä
Iin tukkilaiskisat
6.-7.7.2012
PUDASJÄRVI
-lehti 4.7.2012

nro 27

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY

www.pmpoy.com
-kunnallistekninen suunnittelu
-pohjatutkimukset monitoimikairalla
-työmaa- ja rakennusmittaukset
-jätevesien käsittelysuunnitelmat
-asemapiirrosten laadinta

-kuivatussuunnitelmat ja
massamääritykset
-perustamistapaesitykset
-GPS-mittaukset ja kartoitukset
-maa-ainesten ottamissuunnitelmat
-rakentajan karttapalvelu

Paulaharjuntie 22 90530 OULU
p.020 7924 800, gsm 0400-884138
f.020 7924 808

Leipojantie 4 91100 Ii
gsm. 0400-380 688, 0400-287 483
f. 020 7924 809

•
•
•
•
•
•

korjaamopalvelut
autotarvikkeet
hydrauliikkaletkut
kiinnitystarvikkeet
työkalut
sähkötarvikkeet

driving emotion

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

IIN FASADI
TILARAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN

Merkillisen hyvät osat!

renkaat kaikille teille

www.iinfasadi.fi

Reijo Holtinkoski 0400 298741
Pekka Inkala
0400 338661

• Puutavaran
koneellinen korjuu
• Energiapuun korjuu
• Kannon-nosto

•
•
•
•

Metsänparannustyöt
Maanrakennustyöt
Puutavaran kaukokuljetukset
Energiapuun kuljetukset

Sorosentie 47, Ii
Puh. 040 541 4093

Puutavaran sahaus,
kuivaus, höyläys
ja myynti

Henkilö- ja
pakettiautot
Huollot ja
korjaukset
Autosähkötyöt
Vikadiagnoosit
Ilmastointihuollot
4-pyöräsuuntaukset
Rengastyöt

P. 040 708 2438

Ja alkaa tapahtua.

OSTETAAN
TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA
PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

Puh. 050 911 1739
Valtarintie 2, 91100 Ii
Jaana Ervasti 040 703 2155
iinfysio@kolumbus.fi
www.iinfysio.fi

VIINAMÄKIHUVILAT OY
Tuppitie 11 90820 KELLO
p. 5615 200, 0400-584 924
fax. 5615 230
juha.raappana@shinshowa.inet.fi

Tee metsäkauppa kanssamme.
Maksamme sinulle koko puun.
Jaakko Visuri

Sorosentie 45
91100 Ii
Pasi 0400 283 043
Fax 08- 817 6330

Hankintaesimies
Ii, Yli-Ii, Haukipudas, Hailuoto, Kiiminki,
Ylikiiminki, Oulu, Oulunsalo, Kempele,
Muhos, Utajärvi, Vaala
GSM 044 251 7207
jaakko.visuri@junnikkala.com

Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta

IIN KEMIKALIO- TEKSTIILI JA
LUONTAISTUOTE

    


   
  

Savotta
Viihde & Palvelu

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

Plussaa joka ostoksesta.

Terveyskaistan magnesium 120 tabl.
5,90, 2 prk yht. 10 e
Luusto D 100 tabl.
2 prk yht. 13,90
Tarjoukset voimassa 31.7. saakka

Haminantie 8 Ii, puh/fax 08-817 3360

Kisatie 1, 91100 Ii
Puh. 040 158 7000, fax 08 817 9200
Palvelemme
ma-pe 7-21, la 7-18 , su 12-18

2012
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PUDASJÄRVEN MARKKINAT
6.-7.7.2012

PERJANTAI 6.7.
Klo 9.00
Markkinatori avataan, juontaja Aune Ekdahl
Klo 10.00 Markkinoiden avaus ja kaupungin tervehdys
Klo 10.30 Marko Lämsä tangokuningas v. 2006 yhtyeineen
muut esiintymisajat 12.30, 14.30, 16.30
Klo 12.00 Markkinapuhe, Antti Rantakangas kansanedustaja
Klo 18
Tori sulkeutuu
LAUANTAI 7.7.
Klo 8.00
Markkinatori avataan
Klo 9.00
Kenttäkuulutuksia, juontaja Aune Ekdahl
Klo 9.30
Hanurimusiikkia Timo Pesiö, markkinaorkesteri
Klo 10.30 Kati Poijula esiintyy, markkinaorkesteri
Klo 11.30 Markkinapuhe, Tiina Erikson
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät varapj.
Hanurimusiikkia Timo Pesiö, markkinaorkesteri
Klo 12.00 Pudasjärven merkkihenkilö 2012 julkistaminen
ja merkkihenkilön puhe
Klo 12.30 Marjut Kossi esiintyy, markkinaorkesteri
Klo 13.30 Kati Poijula esiintyy, markkinaorkesteri
Klo 14.30 Marjut Kossi esiintyy, markkinaorkesteri
Klo 15.00 Grillikodan arvonta ja muut arvonnat
Kati Poijula esiintyy, markkinaorkesteri
Klo 16.00 Markkinat päättyvät

Marko Lämsä

Kati Poijula

Timo Pesiö

Marjut Kossi

Tiina Erikson

Antti Rantakangas

Jotta
onnistuisit
kerralla!
HAUKIPUDAS

Yrittäjien markkina-arvat myynnissä

Revontie 47, 90830 Haukipudas (08) 563 2600,
fax (08) 563 2610, www.rautia.fi/haukipudas
etunimi.sukunimi@rautia.fi

Arpojen myyntiliikkeet: Pudasjärven Kirjakauppa, Pudasjärven Urheilijat, Pudasjärven
Hautaustoimisto, Kesport Pudasjärvi, Hautaus ja Kukkapalvelu Räisänen, AarreArkku,
Niemitalon Juustola. Arpoja myytävänä myös markkinoilla.

PÄÄPALKINTONA GRILLIKOTA
MUUT PALKINNOT LAHJAKORTTEJA
PUDASJÄRVELÄISIIN LIIKKEISIIN

PALVELEMME:

Markkinapuhelin 040 571 9237

arkisin 7–19
lauantaisin 9–16

Markkinoille ilmainen pääsy

Tervetuloa!

www.rautia.fi
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Ii-instituutti liikuttaa kuntalaisia
Ii-instituutti liikelaitoksen
liikunta- ja tapahtumapalvelut järjestää useita tapahtumia ja kampanjoita ympäri
vuoden. Isojen tapahtumien lisäksi normaaliin toimintaan kuuluu lukuisia pienempiä aktiviteetteja.
- Tuotamme kuntalaisille
erilaisia liikuntaan ja tapahtumiin liittyviä palveluita,
ja olemme tärkeä osa kuntalaisten tarvitsemien hyvinvointipalveluiden tuottajaverkostoa. Lisäksi saamme
tapahtumiemme kautta elämyksiä kaiken ikäisille kuntalaisille ja suurtapahtumien osalta myös matkailijoita
pysähtymään Iihin. Se taas
tukee paikallisten yrittäjien
toimintaedellytyksiä, kertoo
Ii-instituutin liikunta- ja ta-

pahtumavastaava Tapio Rissanen
Useat tapahtumista tukevat kuntalaisten liikkumista,
innostamalla kaikentasoisia
liikkujia uusien tai jännittävien lajien pariin. Tästä tavoitteesta hyvä esimerkki on
Kuluje Ölövinä Pökisä KKIkampanja. Se tarjoaa hauskassa muodossa liikuntaa
etenkin yli 40v kuntalaisille
tarjoamalla vähintään kaksi lajitutustumista joka kuukaisi ja erilaisia etuja IiCardin (ilmainen) hankkineille
kuntalaisille.
Liikunta- ja tapahtumapalvelut toimivat tiiviissä
yhteistyössä
Ii-instituutin
muiden tiimien ja eri järjestöjen kanssa. Lisäksi liikunta- ja tapahtumapalvelut

ovat taustalla useiden muiden tapahtuminen järjestämisessä, joiden sisällön tuottavat muut toimijat. Tällaisia
suuria tapahtumia ovat esimerkiksi II 11.11.11. tapahtuman käytännön järjestelyt,
Suomen Kulttuurirahaston
vuosijuhlajärjestelyt 2012 ja
Pikkujuhannus Kansanmusiikkifestivaali.

Vuoden suurimmat
tapahtumat lyhyesti:
- Kuutamohiihto kokoaa maaliskuussa satoja liikunnanharrastajia Illinsaareen nauttimaan liikunnasta kuun sekä satojen
kynttilöiden valaisemalle reitille,
joka sopii koko perheelle.
- Lumivalakiat on keväinen
koko perheen tapahtuma, joka
kokoaa Vihkosaaren uimarannal-

le ja Iijoen jäälle satoja osanottajia nauttimaan hauskasta ohjelmasta ja yhdessäolosta.
- Lohimarkkinat, joiden yhteydessä järjestetään Naisten 10
–tapahtuma, yhdistää markkinaperinnettä ja liikuntaa sekä tarjoaa mahdollisuuden Perämeren
lohen ym. kalaherkkujen ostamiseen.
- Kuningasjätkä vaalii Iijoen
uittoperinnettä ja siihen liittyviä
taitoja. Näyttävin Kuningasjätkätapahtuman lajeista on koskenlasku Raasakkakosken kuohuissa.
Tapahtuman aikana Iijoen vanhaan uomaan juoksutetaan vettä, mikä herättää jälleen kosken
kuohumaan.
- Kuivaniemen Pitäjämarkkinat on suurin markkinatapahtuma kunnan alueella
keräten paikalle yli 100 markkinamyyjää ja tuhansia markkina-

vieraita. Lisäksi markkinoilla on
tarjolla monipuolista oheisohjelmaa.
Wanhan
Haminan
Markkinat järjestetään Huilingin tapahtuma-alueella ja vanhan
Haminan kujilla. Syyskuun ensimmäisen viikonlopun tapahtuma on tänä vuonna rakennettu
lähiruokateeman ja paikallisten

esiintyjien ympärille.
- 12.12.12.12pm liikuntatapahtuma kokoaa yhteen Kuluje
Ölövinä Pökisä liikuntakampanjan vuoden 2012 osalta Valtarin koulun saliin 12.12.12. klo 12
yöllä. Luvassa Inbodymittauksia
ja eri lajien esittelyjä ynnä muuta
liikunnallista ohjelmaa koko perheelle.

