
5.-6.7.2013 
TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ 

Liput 
12€ 

Pe 5.7.2013 Raasakkakoski 
Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset 
Puffetista kahvia ja makkaraa sekä virvokkeita. 
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.  
Koskenlaskun harjoitukset. Lisätietoa Eero p. 0400 281 524. 

la 6.7.2013 Raasakkakoski 
Tukkilaiskisat juontaa Ari Kettukangas 
klo 14.00 Kisat avaa maaherra Eino Siuruainen 
klo 14.10 Kirkkovenesoutu  
Pipelife vastaan Urheilijat/kunnan yhteisjoukkue 
klo 14.20 Reissumies Mikko Alatalo laulaa ja laulattaa yleisöä 
klo 15.00 Ohijuoksutukset Iijoen vanhassa Uomassa 150 m3/s 
klo 15.00 Sauvonnan kilpailu 
klo 14-14.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua (nuora, vanne, jongleeraus) 
klo 15-15.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua (nuora, vanne, jongleeraus) 
klo 16-16.30 Sirkusesitys ja sirkusharjoittelua (nuora, vanne, jongleeraus) 
klo 16.30 Koskenlaskun kilpailu 
klo 17.30 Rullaus 
klo 18.00 Palkintojen jako  
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Ravintola, PipeLife, Ylirannan Ratsutilan 
rodeo, Kasvomaalausta, Käpylehmän tekoa, sekä vanhoja traktoreita.  

Tikanheittokisat. Pääsylippu 12€ ja alle 18v ilmaiseksi. 

La 6.7.2013 Rantakestilä 
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Halonhakkuukisat.  
Halonhakkuu Juha Miedon johdolla. Tikanheittoa.  
Esiintyy  Tanssiyhtye Sway. Iin Urheilijoilla Puffetti ja  

Ravintola. Lisätietoa Oili p. 040 506 8480. Tanssilippu 10€. 

IIN METSÄTYÖ OY 
Iin Jätehuolto  
Paakkola Oy 

 

 PALVELULINJA IIKKA –BUSSI KULJETTAA  

 IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 6.7.2013 

 MATKA SISÄLTYY PÄÄSYLIPUN HINTAAN.  

  
REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—    

             M
aalismaantie—Raasakantie  

             (K
yytiin pääse myös väliltä)  

 
 Iin torin lähtöajat: 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 

 Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30 

 Lisätietoa: Jukka p. 050 366 0111 

YHTEISTYÖSSÄ:                        www.kuningasjatka.fi 

Iin Tukkilaiskisat 

  

KUNINGASJÄTKÄ— Iin Tukkilaiskisat 

Tanssi-
lippu 
10€ 

Iin Energia Oy 
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Tänäänkin on hengellistä liikehdintää, Jumala panee liik-
keelle, pysäyttää ja hoitaa. Toivottavasti sinulla on mah-
dollisuutta saapua juhlille pohjoisenkin suunnasta Ka-
lajokilaaksoon. Saamme toivottavasti yhdessä kokea 
Jumalan ja ihmisten hyvää hoitoa ja uskonyhteyttä. Toi-
nen nälkäinen kertoo toiselle, mistä ruokaa on löydettä-
vissä. Näin toivomme ja rukoilemme tapahtuvan myös 
ensi viikonlopun juhlilla, että eri puolilta saapuvien koh-
dalla tapahtuisi todeksi Haapajärven juhlien tunnuksen 
sanoma ”Sanasi annoit”. 

Olette sydämellisesti 
tervetulleita herättäjäjuhlille. 
Tapaammehan Haapajärvellä!

Matti Nuorala Nivalasta
Aluesihteeri, 
kansainvälisen työn sihteeri

Haapajärvisille esitettiin kolmisen vuotta sitten yllättä-
vä kysymys: ”Suostuisitteko järjestämään vuoden 2013 
herättäjäjuhlat?” Haapajärviset olivat toivoneet voivan-
sa järjestää juhlat 2016, koska silloin tulee kuluneeksi 100 
vuotta edellisistä Haapajärven herättäjäjuhlista. Tuohon 
yllättävään kysymykseen vastattiin kuitenkin nopeasti 
myöntävästi. Siitä lähtien juhlia on valmisteltu ja yhteen 
hiileen on puhallettu. Toivomme, että kaikki olisi ensi vii-
konloppuna valmista ja runsaasti tapahtuisi hengellistä 
liikehdintää Haapajärveä kohti ja Haapajärvellä. 

Herännäisyys eli körttiläisyys on yksi Suomen van-
hoista herätysliikkeistä, jonka syntyvaiheet ovat yli 200 
vuoden takaa. Siionin virsiä me körttiseuroissa veisaam-
me. Seurapuheissa korostuu armo, joka kuuluu kaikil-
le. Tahdotaan puolustaa arkaa ja ikävöivää uskoa, jossa 
Kristuksen ja ihmisen väliin ei aseteta mitään. Vuosittain 
saamme kokoontua eri paikkakunnilla järjestettäville he-
rättäjäjuhlille. Nyt on Haapajärven vuoro. 

Tämän vuoden juhlien tunnus on ”Sanasi annoit”. Se 
on lainattu siioninvirrestä 268. Maamme ensimmäinen 
lähetystyöntekijä Martti Rautanen on alkuperäiset sanat 
tuohon virteen kirjoittanut. Tuossa virressä ollaan Juma-
lan, Armahtajan edessä ja pyydetään, että armon ovi köy-
hälle anojalle avautuisi. Siksi juhlatunnuksena on raol-
laan oleva ovi. 

Hengellistä liikehdintää
PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

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

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

tään maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoitukses-
ta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n ku-
luessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 53,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

SV 268 
1. Seisomme ovellasi,

oi Herra, Auttaja.
Armahda lapsiasi

ja ovi raota.
Huomaatko kolkutusta
köyhistä köyhimmän,
kuuletko anomusta

myös armon kerjääjän!
2. Sanasi annoit meille:

Pyytäjä avun saa;
luoksesi pyrkineille
myös ovi aukeaa.

Luotamme lupaukseen
ja armoon valtavaan,
kätesi johdatukseen

me jäämme kulkemaan.
3. Olemme vajavaiset

kuin tyhjä astia,
puutteemme moninaiset

alati kiusana.
Armahda, Isä, meitä

ja päästä pahasta,
sylisi lämpöön peitä,

ravitse toivolla

Kesätapahtumista henkistä  
ja hengellistä mielenravintoa
Kesäkuun viimeinen viik-
ko tarjosi ja tarjoaa Pudasjär-
vellä ainutlaatuista mielen 
ja silmän virkistystä. Van-
hoillislestadiolaisen herätys-
liikkeen jokavuotinen kesä-
juhla Suviseurat on mittava 
ja suuren väkimäärän yh-
teen kokoava tapahtuma. 
Tänä kesänä Pudasjärvi sai 
olla tapahtumapaikkana. 
Laaja-alaisella talkootyöllä 
ja innostuneella mielellä to-
teutettu tapahtuma toivotti 
kaiken kansan tervetulleeksi 
kuuntelemaan seurapuheita 
sekä laulamaan virsiä ja Sii-
onin lauluja.

 Suuressa seurateltas-
sa kuultiin raamatullista sa-
naa Jumalan rakkaudesta ja 

anteeksiantavasta armosta. 
Jylhästi ilmoille kajahtanut 
yhteislaulanta on mukaansa-
tempaavaa ja yhteenkuulu-
vaisuutta nostattavaa. Viral-
lisen ohjelman ohella seurat 
tarjoavat ensiarvoisen tärke-
än tilaisuuden tavata tuttu-
ja ja ystäviä sekä luoda uusia 
rikastuttavia ihmissuhteita.

Seurojen kanssa samaan 
aikaan avattiin Paavo Tolo-
sen säätiön retrospektiivi-
nen taidenäyttely Vaeltaja 
1936-2009 kaupungintalol-
la. Vajaat sata Tolosen teosta 
tarjoaa jokaiselle omanlais-
ta henkistä pohdintaa ja aja-
tusten ilottelua. Näyttely on 
avoinna 28.7.2013 saakka, jo-
ten vielä ehtii mainiosti käy-

dä tutkimassa ja nauttimassa 
oman paikkakuntamme tai-
teilijan ajatusten ja siveltimi-
en monitahoista lentoa.

Suuret tapahtumat jatku-
vat 5.7.-6.7. yrittäjien ja mui-
den toimijatahojen yhteisellä 
voimainponnistuksella Pu-
dasjärvi Markkinoilla. Pu-
dasjärven Näyttämön kesä-
teatteri aloittaa esityksensä 
3.7. Koskenhovilla. Lisäksi 
kaupungissamme tarjotaan 
monia muita virkistäviä ta-
pahtumia ja tilaisuuksia pit-
kin kesää. Siispä joukolla 
osallistumaan ja keräämään 
talven varalle henkistä ja 
fyysistä ravintoa.

Sointu Veivo  

Kukka ja Hautauspalvelu 
Räisäsen yrittäjä Matti Räi-
sänen täytti 60 vuotta kulu-
van vuoden tammikuussa. 

-Laitoin lenkkikengät 
jalkaan ja läksin lenkille, 
muuten en päivää juhlinut. 
Pudasjärven Yrittäjien onnit-
telukäynti oli kuitenkin tosi 
mukava yllätys, kertoi Räi-
sänen.

Matti on syntyperäi-
nen pudasjärveläinen, pala-
ten juurilleen vuonna 1988 
Ruotsin Södertäljessä vietet-
tyjen vuosien jälkeen. 

Räisästen yritys on pe-
rustettu vuonna 1990 Hilkka 
Räisäsen toimesta. Aviopuo-
liso Matti Räisäsen tullessa 
mukaan puoli vuotta myö-
hemmin kukkakauppaa laa-
jennettiin hautauspalve-
luilla. Liikkeessä on laaja 
valikoima sisustus- ja lahja-
tavaraa sekä passivalokuva-
ukset ja valokuvien valmis-
tuspalvelu. 

Hautaus- ja kukkapalve-
lu Räisänen on perheyritys, 

Räisänen juhli 
60-vuotismerkkipäiväänsä käymällä lenkillä

sillä Matin poika Sami liittyi 
osakkaaksi vuonna 1997 ja 
toimii isänsä kanssa yhteis-

Matti Räisänen ei juhlinut merkkipäiväänsä, mutta Pu-
dasjärven Yrittäjien muistaminen oli kuitenkin muka-
va yllätys.

Messu kirkossa su 7.7. 
kello 10, Juha Kukkurai-
nen, Keijo Piirainen.
Kirkkotaksikyytejä ei 
ole kesäkuukausina, pyr-
kikää järjestämään kimp-

pakyytejä kesäajan jumalan-
palveluksiin.
Kirkko avoinna ja esitteli-
jä paikalla 24.6.-2.8., ma-pe 
kello 11-17.
Kesäkahvila keskiviikkoi-
sin  kello 12.00 Kanttorilassa 
(Pappilantie 7). Tervetuloa 
pullakahville ja tapaamaan 
tuttuja. Kahvista ja pullasta 
on vapaaehtoinen maksu.
Kesäillan laulut Haisuvaa-
rassa Aili Ojalalla ke 10.7. 
kello 17, tervetuloa.
Leiripäivä vanhemmal-
le väelle Hilturannassa ti 
16.7. kello 10–15. Leiripäi-
vä on tarkoitettu ensisijai-

sesti itsenäisesti asuville 
vanhuksille. Ohjelmassa on 
askartelua, laulua, ruokai-
lu ja kahvit, sekä ulkoilua 
ja leirikirkko. Mukana leiril-
lä ovat Juha Kukkurainen, 
Suvi Kipinä, Helena Koivu-
kangas ja Anna Kälkäjä. Lei-
rillä käydään omin kyydein. 
Leiripäivä on maksuton. Il-
moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon pe 12.7. men-
nessä numeroon (08) 882 
3100.
Nuotioillat: Petäjäkankaal-
la Kurvilla, Rantatörmäntie 
30, ti 9.7. klo 18, Marikais-
järvellä Toimitalolla ke 10.7. 

kello 18.
Diakonia- ja nuorisotyö jär-
jestää heinä- ja elokuus-
sa nuotioiltoja. Nuotioiltoja 
pidetään seuraavasti:  vk 29 
(ma-to), vk 31 (ma-to) ja vk 
32 (ma-to). Nuotioiltoja voi 
varata kirkkoherranvirastos-
ta (08) 882 3100.
Rauhanyhdistykset: Sara-
kylän kappelissa seurat la 
6.7. kello 19 ja su 7.7. kello 
12 sekä seurat ja HPE su 7.7. 
klo 19. Kurenalan Rauhany-
distyksellä seurat su 7.7. kel-
lo 17.
Haudattu:  Alpo Johannes Il-
likainen, 81v.

työssä hautauspalveluiden 
puolella. HT
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Monta uutta tapaa
ottaa yhteyttä
Kokeile uusia palveluitamme op.fi:ssä
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PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

Kukkaloistoa parhainmillaan!

Avoinna joka päivä
ma - pe     9 - 18
la  10-16
su  12-16

KESÄKUKKA-ALE
MonivUotiSEt 

KUKAt jA 
KoRiStEPEnSAAt

HYÖTYKASVIT   1,- KPL 
PIENET KESÄKUKAT 10 KPL / 10,- 
ISOT KESÄKUKAT 6 KPL / 25,- 
JÄTTIAMPPELIT  20,- KPL oStA 5 MAKSA 4

omenapuut, marjapensaat, havut... Tervetuloa!

Pudasjärvi, Kauppatie 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17SaraSaraKangas ja Ompelimo

KANKAIDEN 
KESÄALE ALKAA!! 
- MARKKINATARJOUKSIA

- PALAKANKAITA

Avoinna markkinalauantaina 6.7. klo 10-14 

. kankaita . ompelutarvikkeita . ompelupavelu

AH-tELEPiStE
toritie 2

(08) 824 120
ma-pe 9-17

la 9-13

esittelylaite

MARKKINA-
TARJOUKSIA

Esim. 
KAMERAjALUStAt

-20%
DiGiKAMERAt

-10%
Praktica
KiiKARit

-20%
Snooper

GPS-SEURAntALAitE

-50%

veneet/moottoripyörät/
asuntovaunut

PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOPAIKKA

• Elintarvikkeet/grilli • Jalkineet • Tekstiilit 
• Kemikalio • Lehdet • Taloustavarat 

• Kodinkoneet • Rautaosasto • Kukkapiste
ma-pe 9-19
la         9-16

Kauppatie 9, puh. (08) 821 515

PUUnKoRjUUn jA MEtSÄnviLjELYn 
AMMAttiLAinEn

PUH. 0400 361 886SotKAjÄRvEntiE 1081
93100 PUDASjÄRvi

MEtSÄPESÄLÄ oY

jalkahoitola StressiPiste
* Jalkojenhoitoa

* C.E. Vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Tervetuloa!

Pirjo Leino
Varastotie 5,

93100 Pudasjärvi
P. 040 187 1760

0400 387 230 

tAKSi-
PALvELUt

Poijula

jP AUtoMAALAAMojP AUtoMAALAAMo
• vAKUUtUSYHtiöiDEn   
 tYöt
• vAHinKotARKiStUKSEt
• LASinvAiHDot

• KoLARiKoRjAUKSEt
• AUtoMAALAUKSEt
• tRAiLERin vUoKRAUS
• iLMAStoinnin HUoLLot

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

Seuraavat silmälääkäriajat 

to 4.7., to 11.7. ja ke 17.7.

Pudasjärven Optiikan 

MARKKINAHULINAT!

Paljon 
uutuus-

kehyksiä!

Kaikki 
aurinkolasit 
ALE-hinnoin!

PE 5.7. poikkeuksellisesti suljettu

Optikon näöntarkastus on 
ilmainen silmälasien ostajalle!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa
Avoinna ma-to 10-17, 
pe 10-19, la 10-14,

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Hurja            alkoi!
Tule tekemään löytöjä!

toritie 2
(AH-telepisteen vieressä)

93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

Palvelemme: 
ma-pe  klo 10-17. 

La 6.7. ja 13.7. 
avoinna 10-13

Rentoja 
vaatteita ja 

istuvia 
alusasuja!

Rentoja 
vaatteita ja 

istuvia 
alusasuja!

KESÄ ALE 
ALKANUT

KESPORTIN

ALEJATKUU

Lighster
juoksu-
kenkä 

49,50

Palvelemme 
ma-to 9-17, 

pe 9-18, la 9-14

Plussaa ostoksistasi

TERvETULOA!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

-30%
OvH:sta

Lenkkikengät
Jalkapallo-
kengät

Polkupyörät

MARKKINA-ALE!

ovh. 95,-

Tarjous voimassa ke-la

MARKKINA ALE
Kaikki loput 

KESÄKALUSTEET

Ale-hinnoin

Tuulimyllyntie 1 • 93100 Pudasjärvi 
Puh. 0207 424 555  
www.huonekaluliikeheikkila.fi

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY

Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

HUONEKALU-
KAUPPAA

50
VUOTTA

Camping 
- tuoli

- säädettävä ja 
kokoontaittuva
- punainen tai 

musta29€
Star tyyny

4,90
MATTO 

ALE
Myymälästä 

mallisohvia

Star peitto

17,90

ALE 
HINNOIN
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Pudasjärven Yrittäji-
en jo yli kolmenkymme-
nen vuoden ajan järjes-
tämät markkinat ovat 

Perinteiset Pudasjärvi Markkinat
käsillä. Haluaisin korostaa 
sanaa perinteiset. Elämme 
melkeinpä kaikkialla vah-
vassa muutoksen virrassa, 

joskus tuntuu että kaikki 
vanha joutaa romukoppaan 
ja uutta tilalle. Mielestäni 
markkinoiden elinvoimai-
sena säilymisen on taan-
nut ja takaa tulevinakin ai-
koina perinteellisyys. Olen 
pian viisikymmentä vuot-
ta seurannut toinen toistaan 
erilaisten tapahtumien kul-
kua ja myös loppua. Usein 
olen huomannut, että pe-
rusta, mille tapahtuma on 
rakennettu, halutaan muut-
taa radikaalisti, ja sitten ei 
löydykään tekijöitä eikä ta-
lous kestä.

Toivon, että tulevina ai-
koina yrittäjät tehdessään 
markkinoita ymmärtävät 
tehdyn perustuksen arvon, 
sen kautta voimavarat riit-
tävät ja talous on ok. Mark-
kinalehti on kädessänne. 
Värikkyyttä, erilaisuutta ja 
uutta ilmettä tulee esiintyji-
en kautta.

Perjantaina esiintyy Sa-
votta orkesteri. Jenni Jaak-
kola KIDsing laulukilpai-
lun voittaja haluaa myöskin 
kiittää pudasjärveläisiä 
kannattajiaan esiintymällä 
tapahtumassa. Juhlapuhu-
jana on europarlamentaa-
rikko Hannu Takkula klo 
12 kertoen yrittäjyydestä ja 
EU-asiaa, Mielenkiintoista.

”Yrittäjyys kantaa Suo-
mea” on Suomen Yrittäjien 
slogan.

Yrittäjyys kantaa myös 
Pudasjärveä. On hieno asia, 
että elinkeino-ohjelmaa 
nyt päivitettäessä, kehityk-
sen kohteeksi on otettu Ku-
renalan keskustan alue. Ke-
hittämisen kautta haetaan 
uutta ilmettä ja yritystoi-
mintaan monipuolisuutta. 
Perinteellistä on myös yh-
teistyö kaupungin kanssa. 
Yhteistyön elävä lähtökohta 
on myös se, että me yrittäjät 

olemme ennakkoluulotto-
masti ja aktiivisesti valmii-
ta tuomaan asioita ja ideoita 
esille omista lähtökohdis-
tamme. Yhtenä yhteistyönä 
on aloitettu uusien jouluva-
lojen suunnittelu.

Markkinoille tulevat 
kauppiaat ovat yksi tärkeä 
kulmakivi. Tänä vuonna 
on mukana uusiakin kaup-
piaita. Paikalliselta tasol-
ta esittelypisteet ovat Pu-
dasjärven Osuuspankilla, 
Pudasjärven Metsänhoi-
toyhdistyksellä, LähiTapio-
lalla, Sydänyhdistyksellä ja 
Maanpuolustusnaisilla.

Poliittisista puolueista 
ovat mukana sosiaalidemo-
kraatit ja perussuomalaiset. 
Muitakin paikallisia esitte-
lypisteitä löytyy.

Markkinoiden järjestäjä-
nä on Pudasjärven Yrittä-
jät ry. Kuulumme Suomen 
Yrittäjiin, joka on elinkei-

noelämän suurin yli 
116000 yrityksen kes-
kusjärjestö. 

Viihtykää ja nautti-
kaa markkinoilla olos-
ta! Kukahan onnellinen 
voittaa vitosen maksa-
valla arvalla 6300 euron 
arvoisen Kontion kesä-
keittiön? Jännä juttu!

Kiitos kaupungil-
le torialueen käytöstä, 
kiitos yrittäjille talkoo-
työstä, kiitos kauppiail-
le, että olette jaksaneet 
tulla Pudasjärvelle kau-
kaakin.

Tervetuloa  
markkimnoille! 

Aune Ekdahl
Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja

Taas on se aika vuodes-
ta, jolloin kokoonnutaan to-
rille viettämään Pudasjär-
vi- markkinoita. Tällä, jo yli 
kolmekymmentä vuotta yh-
täjaksoisesti toteutuneilla 
markkinoilla on vahva pe-
rinne Pudasjärven kesäs-
sä. Tämä tapahtuma on mitä 
parhain ihmisten kohtaa-
mispaikka näin keskikesällä. 
Tätä odotetaan ja valmistel-
laan pitkin vuotta. Pudasjär-
ven Yrittäjiltä tämä on joka-
vuotinen voimainponnistus, 
sillä itsestään tällainen tapah-
tuma ei synny.

Meillä tuolla kaupun-
gin puolella on siirrytty pi-
tämään kokoustaukoa niin 
hallituksen kuin valtuuston-
kin osalta. Kerätään voimia 
syksyllä alkaviin päätösten 
tekoihin. Toki kaupunginta-
lolta saa kesän aikana lähes 
normaalit palvelut, joskin 
lomat rajoittavat palveluita 
jonkin verran. 

Kaupunkimme suuret 
hankkeet eivät pysähdy ke-
sätauolle, vaan niitä viedään 
eteenpäin koko ajan. Hank-
keistamme suurin eli uuden 
koulukeskuksemme rakenta-
minen etenee siihen tahtiin, 
että mahdollisesti päästään 

Tervehdys, 
hyvä markkinayleisö

Yrittänyttä ei laiteta
Kirjoitan 
näitä sa-
noja ju-
hannus-
viikolla 
Brysselis-

tä. Juhannus 
ei täällä 

juuri ka-
tu- kuvassa 

näy, sillä 
Keski-

Euroopan lomakuukausi ajoittuu pää-
osin elokuulle. Vaikka loma ja vapaa-ai-
ka ovat kaikille tärkeitä, nämä menevät 
usein ainakin yhdellä ryhmällä eittä-
mättä sekaisin. Puhun tietysti yrittäjis-
tä. Kokemuksesta tiedän, että yrittäjät 
eivät juuri vapaa- tai lomapäiviä näe, 
sillä vaikka yrittäjä olisi fyysisesti irti 
työpaikaltaan, hänen harteillaan on sil-
ti vastuu yrityksestä ja siihen liittyvis-
tä sitoumuksista. Toisaalta tiedän myös 
sen, että monilla yrittäjillä työn ja va-
paa-ajan erottaminen ei ole aina edes 
tärkeää - intohimosta omiin ideoihin, 
asiakkaisiin ja yritykseen!

Ilman yrittäjiä Suomi ja Euroopan 
unioni pysähtyisivät. Euroopassa on 
reilusti yli 20 miljoonaa pientä ja kes-
kisuurta yritystä, jotka muodostavat 
99 prosenttia kaikista yrityksistämme. 
Nämä yritykset ovat elintärkeitä EU:n 
talouskasvulle ja työllisyydelle. Niin 
tärkeitä, että hiljattain julkaistun tutki-
muksen mukaan koko Euroopan nuo-
risotyöttömyys voitaisiin poistaa, mi-
käli jokainen EU:n alueen PK- yritys 
tarjoisi yhden uuden työpaikan! 

Yrittäjyyden oikeanlainen tukemi-
nen ja sille mahdollisuuksien luominen 
ovat keskeisiä kysymyksiä tulevaisuut-
ta rakentaessamme. Asian ydin on sii-
nä, miten niin verotuksen kuin muiden-
kin taloudellisten instrumenttien kautta 
voidaan yrityksiä paremmin kannustaa 
ja tukea työllistämään. Nyt liian monen 
yrityksen kohdalla uuden työntekijän 
palkkaamiseen liittyvät kustannukset 
ovat nousseet Euroopassa niin korkeak-
si, että työllistymistä ei ole toivottaval-
la tavalla tapahtunut. Jotkut yritykset 
ovat jopa vaihtaneet mannerta parem-
pien kasvu- ja tulosnäkymien vuoksi. 
Tällaiseen kasvuyritysten menettämi-

seen meillä ei Suomessa ja Euroopassa 
ole varaa!  

Myönteinen uutinen näin suoma-
laisittain on se, että meillä pk-yritykset 
palkkaavat tänä vuonna yli 10 000 kesä-
työntekijää enemmän kuin viime vuon-
na. Tämä on hyvä trendi, ja toivottavas-
ti moni nuori saa tästä uutta kipinää 
työelämään ja yrittäjyyteen. Toivotta-
vaa olisi, että mahdolliset uudet yri-
tykset syntyvät eripuolille Suomea, ja 
viime vuosien huolestuttavaa keskittä-
miskehitystä saataisiin näin osaltaan oi-
kaistua. Olen ollut huolissani siitä, että 
kilpailua tasaavat ja oikeudenmukais-
tavat elementit, kuten mm. kuljetustu-
ki ovat käyneet kovin ohuiksi. Nimen-
omaan tämä kehityshän on ollut meillä 
Suomessa ruokkimassa palvelujen ja 
asumisen keskittymistä, joka ei ole ol-
lut, eikä tule olemaan kenenkään etu.  

Meiltä Suomesta puuttuu tällä het-
kellä yrittäjyyden suuri linja. Olemme 
pieni kansakunta, mutta päätöksen-
tekokulttuurimme on kaikkea muuta 
kuin ketterää. Tästä johtuen tarvitsem-
me nopeita toimia yrittäjyyden saral-
la, jolla voimme saada aikaan kestävää 
kasvua ja hidastaa maamme nopeaa 
velkaantumista. Tämä vaatii uuden-
laista asennoitumista ja ajattelumallia 
myös politiikan saralla. Olen iloinen 
siitä, että pitkäaikainen ystäväni Kes-
kustan uusi puheenjohtaja Juha Sipi-
lä omaa yrittäjätaustan ja on sitä kautta 
tuomassa uusia tuulia Suomen poliit-
tiseen päätöksentekoon. Nyt tarvitaan 
yrittäjyyden läpikotaisin tuntevia pää-
töksentekijöitä, sillä pienenä kansakun-
tana meidän on itse ahkerasti toimitta-
va oman hyvinvointimme puolesta. 

Hyvät pudasjärveläiset! Olen iloinen 
saadessani taas tänä kesänä viettää ai-
kaa teidän kanssanne täällä äitini syn-
nyinpitäjässä, nykyisessä Pudasjärven 
kaupungissa. Aikaisempien sukupol-
vien työ velvoittaa ja kannustaa meitä 
edelleen rakentamaan alueestamme pa-
rempaa lastemme ja nuortemme par-
haaksi! Uskon, että yrittänyttä ei laite-
ta, vaan yhdessä toimien onnistumme 
varmasti. 

Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen

ensi vuoden alussa rakenta-
maan. Valokuituverkon osal-
ta viivytyksiä on tullut lähin-
nä rahoittajien osalta, mutta 
eiköhän alkusyksystä lyö-
dä siinäkin kuokka maahan. 
Kesän aikana valmistellaan 
myös koulujen väistötiloja, 
että jokainen oppilas saa hy-
vän ja turvallisen kouluym-
päristön heti ensi lukukau-
den alkaessa.

Nyt meillä on kuitenkin 
kesä kauneimmillaan ja jo-
kainen voi pysähtyä nautti-
maan siitä. Meillä Pudasjär-
vellä on tänä kesänä monia 
hienoja kesätapahtumia. Vii-
me viikonloppuna, hienos-
ti järjestetyt Suviseurat olivat 
luku sinänsä, jolloin väkilu-
ku kaupungissamme kym-
menkertaistui. Nyt käsillä 
olevat markkinat ovat myös 
osoitus talkootyöstä, josta me 
kaikki voimme olla ylpeitä. 
Teemme mitä tahdomme, jos 
vain oikein haluamme. 

Toivotan kaikille oikein 
mukavia markkinapäiviä ja 
hyvää kesää! Markkinoilla 
nähdään.  

Timo Vähäkuopus 
Pudasjärven  
kaupunginvaltuuston pj

On jälleen aika suunnata Pudasjärven 
markkinoille, jotka ovat erinomainen esi-
merkki siitä, miten paikalliset yrittäjät 
vuodesta toiseen jaksavat uurastaa oman 
yrityksen pyörittämisen lisäksi rakentaak-
seen markkinatapahtumaa. Pohjois-Poh-
janmaan alueella moni yrittäjäjärjestö jär-
jestää erilaisia ja erikokoisia tapahtumia, 
tyypillistä niille on paikallisuus ja kotiseu-
tuhenki. Tilaisuuksiin tullaan tapaamaan 
tuttavia ja muistelemaan menneitä pitkien-
kin etäisyyksien takaa. Monessa tapahtu-
massa yrittäjäyhdistys on ensisijaisesti jär-
jestämisvastuussa, mutta toteuttamisessa 
mukana on yleensä laaja joukko innostu-
neita kumppaneita eri järjestöistä ja yhdis-
tyksistä. Lisäksi kuntien osallistuminen ja 
sitoutuminen on myös merkillepantavaa.

Pudasjärvellä osataan järjestää suuria 
tapahtumia. Päättyneet suviseurat koko-
si paikkakunnalle arviolta 80 000 kävijää. 
Tapahtuman onnistumiseksi myös paikal-
liset yrittäjät ovat tehneet lujasti töitä, että 
vieraita on pystytty palvelemaan. Kaikki-
nensakin suuret tapahtumat elävöittävät ja 
tuovat lisätuloja paikkakunnalle.

Yrittäjillä on siis ollut Pudasjärvellä kii-
reistä aikaa, työtä on paiskittu ja mark-
kinoiden tiimoilta paiskitaan edelleen 
ympäripyöreitä päiviä. Kaiken kiireen ta-
sapainoksi yrittäjät tarvitsevat myös le-
poa ja rentoutumista. Jokaisella meistä on 
omat keinomme ladata akkuja ja huoleh-
tia omasta hyvinvoinnista, pidetään huoli 
omasta jaksamisesta.

Toivotan aurinkoisia päiviä ja menes-
tystä Pudasjärven markkinoille, jossa tava-
taan lauantaina.

Lauri Mikkonen
Pohjois-Pohjanmaan  
Yrittäjien puheenjohtaja

Paikallisuus ja 
kotiseutuhenki 
tärkeällä sijalla
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Pudasjärveläislähtöinen Kid- 
Sing nuorten laulukilpai-
lujen voittaja Jenni Jaakko-
la esiintyy markkinoilla per-
jantaina. 

Jenni kävi esiintymäs-
sä  juhannusviikolla yhdes-
sä serkkunsa Emma Ojalan 
kanssa Rotareiden kauden 
päätösillassa, jossa Jennille 
luovutettiin myös stipendi. 
Kuva Antero Kokko. 

- Kilpailujen voitto oli 
minulle täysi yllätys, eli ke-
säsuunnitelmat muuttui-
vat huomattavasti. Voitos-
ta ja keikoista huolimatta 

olen saanut viettää myös lo-
maa, niin kuin minun ikäise-
ni kuuluukin. Olen viettänyt 
aikaa perheeni ja ystävieni 
kanssa. On ollut jännää huo-
mata, kuinka ihmiset minut 
tunnistaa kadulla. Nautin 
laulaa ihmisille. 

-On ilo saada keikkoja ja 
päästä esiintymään ympä-
ri Suomea. Kuitenkin yksi 
tärkeimmistä paikoista, jos-
sa haluan esiintyä, on synty-
mäpaikkakuntani Pudasjär-
vi. Haluan esiintymiselläni 
markkinoilla kiittää jokais-
ta, joka minua on tukenut ja 
äänestänyt, ja myös, kuinka 
minut Pudasjärvellä on otet-
tu avosylin vastaan. Laulu-
kilpailun ansiosta pääsen 
myös tekemään oman levyn, 
jonka tekeminen aloitetaan 
lähiviikkoina, iloitsee Jen-
ni. PK

Jenni Jaakkola markkinoillaJenni Jaakkola markkinoilla

Pudasjärven Markkinoiden 
lauantain musiikkiosuus on 
koottu paikkakunnan mu-
siikkitarjonnasta. Päivän 
aloittaa Tuomo Honkasen 
johtama kansalaisopiston 
puhallinorkesteri. Jos Pu-
dasjärvestä halutaan kertoa 
musiikillisia yksityiskohtia 
ulkopuolisille, niin puhal-

linorkesteria tuskin voidaan 
jättää mainitsematta. Harva 
saman kokoinen paikkakun-
ta voi ylpeillä omalla puhal-
linorkesterilla. 

Pudasjärven Pelimannit 
esiintyvät kokoonpanossa, 
joka on hieman muuttunut 
kuluvan vuoden aikana. Uu-
tena laulajana kokoonpanos-

sa esiintyy Aulis Sotkasiira. 
Yhtye esittää pääasiassa pe-
rinteistä kansanmusiikkia, 
mutta nyt parin viimeisen 
vuoden aikana mukaan otet-
tu myös uudempaa suoma-
laista kansanmusiikkia ja 
muitten maitten musiikkia. 

Kati Poijula on markki-
nayleisölle tuttu laulaja, jos-
ta on tullut viimekesäisen 
debyyttinsä jälkeen varsin 
kysytty esiintyjä erilaisiin 
tilaisuuksiin. Äitiyslomaa 
viettävä pienen Ninni- tytön 
äiti on palailemassa laula-
jan arkeen ja on panostanut 
sekä musiikinopiskeluun, 
että osaamiseensa laulajan ja 
musiikintekijänä. Omia kap-
paleita on syntynyt ja niis-
tä koostuva äänite etenee 
hyvää vauhtia. Tämänker-
tainen markkinoilla kuul-
tava ohjelmisto on koottu 
kokonaisuudeksi, joka pyr-
kii esittelemään Katin moni-
puolisena laulajana. Siihen 

on sisällytetty herkkää bal-
ladia, menevää rockia aina 
menneitten vuosikymmeni-
en suosikeista tämän päivän 
listahitteihin. 

Katin taustalla ja monis-
sa muissakin kokoonpa-
noissa esiintyy soittajia, jot-
ka myös ovat pudasjärvisille 
hyvinkin tuttuja. Rumpuja 
soittaa Timo Vuorma, jonka 
voi nähdä ”työpaikallaan” 
eri puolilla ympäri Suomea. 
Nuotinlukutaitoisena lyö-
mäsoittajana Timo on hy-
vin kysytty soittaja mitä eri-
laisimpiin kokoonpanoihin. 
Monet muistavat ”Timpan” 
Jarkko Suvanteen yhtyeen 
ajoilta. Tie on kulkenut eri 
ammattibändien kautta ny-
kyiseen Harri ja Coronet yh-
tyeeseen, joka on yksi Poh-
jois-Suomen ahkerimmin 
keikkaileva kokoonpano.

Timo Kukkonen on pit-
känlinjan muusikko, joka 
soittaa kokoonpanossa bas-
soa. Uransa aikana hän on 
toiminut myös kosketinsoit-
tajana ja laulajana. Musiikil-
linen kipinä syttyi jo nuore-
na ja alle kaksikymppisenä 
Timo soitteli ravintoloissa ja 
myöhemmin tulivat tutuksi 

myös tanssipaikat. Tällä het-
kellä musiikillinen suuntau-
tuneisuus kattaa kansamu-
siikista jazziin, jonka myötä 
hän on saanut uutta kipinää 
harrastukselleen, joka on 
huomattu ainakin soittajaka-
verien keskuudessa.

Koskettimia ja puhallin-
soittimia soittaa allekirjoitta-
nut, joka myös vastaa pitkäl-
ti kokoonpanon sovituksista. 
Klassisen musiikillisen kou-
lutuksen rinnalla on kulke-
nut aina erilaiset musiikilli-
set suuntaukset. Musiikkia 
harrastaneen perheen kas-
vattina kotoa on löytynyt 
aina erilaisia instrumentte-
ja. Myös musiikin opettami-
nen on tullut isän perintönä, 

Kati Poijula esiintyi viime markkinoilla ja hänen nimikirjoituksillaan oli kysyntää 
esiintymisen jälkeen.

joka ohjasi aikoinaan niin 
nuoria kuin vanhoja musii-
kin pariin. Soittamisen aloi-
tin ennen kouluikää ja tie on 
kulkenut lukemattomien ko-
koonpanojen kautta seestei-
sempään vaiheeseen tämän 
päivän noin kymmeneen yh-
tyeeseen. 

Kitaraa kokoonpanossa 
soittaa Lasse Aaltonen. Las-
se on pitkänlinjan muusikko, 
jonka sounditaju on vertaan-
sa vailla. Päivätöikseen opet-
tava Lasse edustaa soittaja-
kaverien mukaan yhtyeessä 
rauhallisuutta. Vaikka muut 
hermostuvat, niin Lasse ei. 

Reijo Kossi

Puhellinorkesteri esiintymässä Rei-
jo Kossin johdolla viime kevään ve-
teraanijuhlassa. 

Lasse Aaltonen ja timo Kukkonen ovat pit-

kän linjan taitavia muusikoita, jotka jälleen 

ovat soittotehtävissä markkinoilla.

Rumpuja soittavan timo vuorma on ky-
sytty rumpali. nykyään hän soittaa Harri 
ja Coronet -yhtyeessä.

Musiikkia moneen makuun

Monipuolista tanssimusiik-
kia soittava Pekka Hartonen 
ja Sawotta orkesteri esiintyy 
markkinoilla ensimmäise-
nä markkinapäivänä perjan-
taina ja illalla he tahditta-
vat tanssit Jyrkkäkoskella. 
He ovat kysytty kokoonpa-
no tanssikansan viihdyttämi-
sessä . 

Pekka Hartosen lisäksi 
Sawotan kokoonpanossa en-
nakkoluulottoman rohkeasti 
haitaria repii Harri Savenius, 

Sawotta orkesteri 
hauskuttaa tanssi-illoissa

basistina on Jouni Honkanen 
ja kitaristina Jukka Rissanen, 
jonka kädessä tavataan usein 
myös banjo tai mandoliini. 
Rumpujen takaa löytyy Petri 
Parkko. Lauluntekijä Pekka 
Hartonen tuli tanssimusiikin 
ystäville tutuksi 1980-luvun 
alussa Solistiyhtye Suomen 
sekä myöhemmin Korsuor-
kesterin solistina.  Nyt Har-
tonen on palannut lavoille 
yhdessä Sawotta -orkesterin-
sa kanssa.  

Hartosen pitkä kiertu-
etauko alkoi vuonna 2004, 
mutta kestosuosikit ovat kui-
tenkin soineet ikivihreinä ra-
dioaalloilla ilahduttaen suo-
malaisia. Hartosen kipinä 
tanssikeikoille lähtemisestä 
heräsi viime vuoden kevät-
talvella, kun Sawotta -orkes-
terin Savenius kysyi häneltä 
uusia biisejä bändinsä levy-
tettäväksi.

- Poikien soittamisessa oli 
jotain minulle niin mieluista 
meininkiä ja railakasta pol-
jentoa, että mieleeni palasi-
vat vanhat hulvattomat keik-
ka-ajat. Heidän soittaminen 
oli ammattitaitoista ja sitä 
tehtiin tosissaan, mutta so-
piva pilke silmäkulmassa. 
Huomasin heti että heidän 
musiikissa näkyy ilo ja pe-
rinteistä pidetään kiinni. Ky-
selin Sawotan pojilta mah-
dollisuudesta yhteistyöhön 
ja ennakkoluulottomasti he 
ottivat tällaisen vanhan kö-
rilään avosylin vastaan, ker-
too Hartonen tyypillinen vir-
ne suupielessään. 

Sawottajätkät liikkuvat lo-
mapuku päällä, pussihousut 
jalassa pitämässä hauskaa ja 
antamassa hauskuutta - viih-
tymään ja viihdyttämään.

Terttu Salmi

Pekka Hartonen ja Sawotta viime vuonna jyrkkäkos-
ken lavan edessä.
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kampanja nuorten työl-
listämiseksi Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-yrityksiin on 
edennyt vauhdilla. Kampanjan ensimmäinen vaihe käyn-
nistyi syksyllä pohjois-suomalaisten käsityötuotteiden 
tuotemyyntikampanjalla, jolla kerättiin varoja nuorten 
työllistämisen tukiseteleihin. Tähän vaiheeseen on osallis-
tunut satoja yrityksiä ja organisaatioita. Kampanjan tuot-
teet ovat työllistäneet pohjois-suomalalaisia kädentaitajia 
ja myyntiä on ollut tekemässä kampanjan kohderyhmään 
kuuluvia nuoria. Hyvin sujunut tuotemyynti on mahdol-
listanut reilusti yli sadan 400 euron arvoisen tukisetelin 
myöntämisen, iloitsee järjestöpäällikkö Kirsi Anttila Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjistä. 

Kampanjan toinen vaihe käynnistyi vuoden vaihteen 
jälkeen, jolloin pohjois-pohjalaisille pk-yrityksille avautui 
mahdollisuus varata ja hakea tukiseteleitä nuorten palk-
kaamiseen. Vähintään kahdeksi viikoksi työllistettävän 
nuoren tulee olla alle 30-vuotias työtä vailla oleva ja vä-
hintään ammatillisen koulutuksen omaava. Kaikki setelit 
on tällä hetkellä varattuna ja osa varauksista on edennyt 
maksatukseen saakka. Erityisen hienoa on se, että tähän 
mennessä on solmittu pääsääntöisesti toistaiseksi voimas-
sa olevia työsuhteita, toteaa Anttila. Kampanja on osal-
taan edesauttamassa vähintään 130 työpaikan syntymis-
tä alueemme nuorille.

Pohjois-Pohjanmaan alueen nuorisotyöttömyyden ti-
lanne antaa vahvan perusteen kaikille niille toimenpi-
teille, joilla työllisyyttä yritetään edistää. Lyhytkin aito 
työsuhde voi johtaa pysyvään työllistymiseen ja työko-
kemuksen karttuessa mahdollisuudet lisääntyvät enti-
sestään. Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin aidon tarpeen 
ja työnhakijan oman aktiivisuuden pohjalta. Pk-yritys-
ten merkitys työllistäjinä ja hyvinvoinnin ylläpitäjinä tu-
lee jatkossa entisestään kasvamaan.

Sari Reinikainen-Laine
Yhteyspäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

PK-yritykset 
työllistävät nuoria

Viime syksynä Pudasjärven 
yrittäjäyhdistyksen jäseneksi 
liittyi toiminimiyrittäjä Jas-
min Tuomaala, joka työsken-
telee hevosalalla. Hän järjes-
tää ratsastustunteja kahdella 
ponillaan, käy tapahtumissa 
järjestämässä talutusratsas-
tusta lapsille ja lisäksi tarvit-
taessa lomittaa muita hevos-
alan yrittäjiä. Jonkin verran 
hän käy myös ratsastamassa 
muiden hevosia.

– Minulle oli aina itses-
tään selvyys, että haluan he-
vosalalle. En edes harkinnut 
muita vaihtoehtoja. Perhees-
sä ei ollut muita hevosihmi-
siä ja itse hankin ensimmäi-
sen ponini kahdeksan vuotta 
sitten. Pudasjärvellä ei ole 
paljoa työpaikkoja hevos-
alalla, joten siksi yrittäjyys 
tuli mieleeni, ja hyvin se on 
tähän saakka pyörinyt, ker-
too Jasmin.

Hevoset pitävät yrittäjän kiireisenä

Jasmin Tuomaala kou-
luttautui OSAO:n Pudasjär-
ven yksikössä ratsastuksen 
ohjaajaksi. Lapsesta saakka 
ratsastaneelle Jasminille osa 
koulutusohjelman annista 
oli vanhan kertausta, mutta 
esimerkiksi ravihevosiin hän 
pääsi tutustumaan ensim-
mäistä kertaa. Nyt nuorella 
naisella on kaksi ponia asia-
kaskäytössä sekä yksi asiak-
kaan suomenhevonen, jota 
hän tällä hetkellä kouluttaa 
kisahevoseksi. Omia tiloja 
hänellä ei ole, joten hevoset 
ovat Riitta Tiaisen talleilla.

– Nyt hevoset vievät kai-
ken liikenevän ajan, ja ko-
tona minut pitää kiireisenä 
kaksi ja puoli vuotta vanha 
poika. Aika paljon hän liik-
kuu talleilla mukana ja osaa 
jo hoitaa hevostakin, nau-
rahtaa Jasmin.

Tämän kesän ohjelmas-

sa tapahtumapuolella on ai-
nakin Syötteen Erämaan 
markkinoille osallistuminen 

ponien kanssa. Lisäksi Jyrk-
käkoskella tulee käytyä aika 
paljon. JK

Uimassa shetlanninponi 
Apollo v, joka on jasmin 
tuomaalan asiakaskäytössä 
oleva poni.

jasmin tuomaala ratsastaa Antonilla, joka on ristey-
tysponi, toinen hänen tämän hetkisistä asiakaskäytös-
sä olevista poneista.

Pudasjärven Yrittäjien kevät-
kokouksessa 12.4. Kurenkos-
kessa hyväksyttiin yrittäjien 
toimintakertomus vuodel-
ta 2012. Kokouksen puheen-
johtajana toimi Osuuspan-
kin yritysrahoituspäällikkö 
Elias Rask, joka myös koko-
usalustuksessa selosti, miltä 
näyttää yritysmaailma pan-
kin näkökulmasta. 

-Edullista lainarahaa on 
tarjolla. Nyt kannattaisi in-
vestoida, joita tosin jonkin 
verran onkin meneillään, 
kertoi Rask. Hän myös ker-
toi, kuinka yrittäjät omalta 
osaltaan voivat edesauttaa 
pankin ja yritysten yhteyttä. 

-Minä kuuntelen yrityk-

Pudasjärven Yrittäjillä vilkasta toimintaa
siä ja pyrin antamaan tukeni 
toimintaan, kertoi Rask. 

Viime vuoden toimin-
takertomuksesta kävi ilmi, 
että yrittäjillä oli ollut vilkas-
ta toimintaa. Kohokohta oli 
syyskuussa vietetty 40-vuo-
tisjuhla, jossa vieraili Suo-
men Yrittäjien toimitusjohta-
ja Jussi Järventaus. Juhlassa 
jaettiin 18 timanttisia ja kul-
taisia yrittäjäristejä. Juhlan 
onnittelurahat ohjattiin Pu-
dasjärven Omaishoitajille. 
Markkinat olivat 31. kerran, 
jossa oli yli 100 myyjää ja 
markkinavieraita arvioitiin 
käyneen yli 10 000. Markki-
na-arpojen päävoittona oli 
grillikota. Pudasjärveläisten 

Huhtikuussa pidetyn kevätkokoukseen osallistujia. 

laulun ja musiikin taitajien 
lisäksi markkinoilla esiintyi 
vuoden 2006 tangokunin-
gas Marko Lämsä. Vuoden 
merkkihenkilöksi kukitettiin 
rehtori Eeva Harju. 

Pikkujoulussa yrittä-
jät ja Pudasjärven kaupun-
ki palkitsi yhteisesti vuoden 
yrittäjänä Timo Vähäkuo-
puksen, yritys Timpan Kur-
kihirsi. Tilaisuudessa jaet-
tiin myös kaksi timanttista 
sekä yksi kultainen yrittäjä-
risti pitkäaikaisille yrittäjil-
le. Jäsenmäärä oli vuoden lo-
pussa 237, joka on pysynyt 
jo vuosien ajan suurin piir-
tein samana. HT 

Pudasjärven Yrittäjien hallituksen kokouksessa tammikuussa vieraili lukion reh-
tori Eeva Harju (oikealla) kertoen ja selvittäen inno lukiota. Keskusteltiin lisäksi 
koulujen ja yrittäjien yhteistyöstä. Hallituksen jäsenet vasemmalta Aune Ekdahl, 
Marko Rautio, Aila Helve, Kim Ulander, Pirjo Haapala, teija Sarajärvi, Pekka Kai-
jala ja jaana Mourujärvi sekä kokouksessa vieraillut lukion ja yläasteen rehtori 
Eeva Harju. Kuvan otti hallituksen jäsen Heimo turunen. 

Pudasjärven Yrittäjien hallitus 2013
Aune Ekdahl puheenjohtaja    
040 571 9237

Marko Rautio varappj   
050 501 9090

Aila Helve sihteeri   
0400 689 870

Pirjo Haapala   
0400 998 372 

Pekka Kaijala   
0400 268 765

Jaana Mourujärvi   
0400 375 557

Aki Niemitalo   
040 820 8575

Teija Sarajärvi   
040 777 1800

Heimo Turunen   
0400 385 281

Kim Ulander   
040 540 5485

Timo Vähäkuopus   
0400 682 687
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PUUtA
KAiKKEEn
RAKEntAMiSEEn

Avoinna lauantaisin 

Heinäkuun ajan!

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
• 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

Pudasjärven vuoden 2012 
yrittäjänä palkittu Timo Vä-
häkuopuksen  yritys Tim-
pan Kurkihirsi on Iso-Syöt-
teen läheisyydessä nyt jo 25 
vuotta toiminut hirsituote-
yritys, joka on perustettu ke-
säkuussa 1988. Palkitsemis-
tilaisuudessa todettiin, että 
hirsialan yrittäjän valitsemi-
nen vuoden yrittäjäksi sopii 
mitä parhaiten ja tukee myös 
kaupungin nousemista hirsi-
rakentamisen edelläkävijäksi 
Suomessa. 

Timo Vähäkuopus Oy 
pyöritti Kurkihirren hirsi-
huvilaveistämön toiminnan 
ohella jonkin aikaa myös ra-
kennusliikettä osakeyhtiö-
muotoisena. 

- Rakennusliiketoiminta 
on henkilöstökustannuksil-
taan niin raskas pyöritettä-
vä, että päätin lopettaa sen ja 
keskittyä hirsihuvila- ja mök-
kituotantoon. Tällä hetkel-
lä mökki- ja huvilakysyntä 
on hyvällä mallilla ja pienel-
le työporukalle hommia riit-
tää. Kyselyjä on tullut myös 
naapurimaista. Lähivuosien 
osalta arvioin, että mökkipa-
kettitoimituksia laajennetaan 
koko Suomen alueelle.

Yrityksen päätuottei-
ta ovat talot, loma- ja sau-

Sarakylästä hirsirakennuksia 
ympäri Suomen

namökit sekä autotallit. Ra-
kennusmateriaali on pääosin 
tiukkasyisestä pohjoissuo-
malaisesta puusta valmistet-
tua neljän- tai viidentuuman 
höylähirsi. 

- Hirsitalot ja -rakennuk-
set suunnitellaan ja rakenne-
taan yksilöllisesti. Lähes jo-
kainen mökki on erilainen, 
selvittää Timo Vähäkuopus 
ja samaan hengenvetoon ker-
too yrittävänsä mielellään 
juuri Pudasjärvellä. Vähä-
kuopus toimii muun muas-
sa Pudasjärven Yrittäjien hal-
lituksen jäsenenä. 

Vähäkuopus muistelee, 
että toiminnan alkuvuosina 
mökkirakentaminen aloitet-
tiin siten, että puut ostettiin 
pystykaupalla, pyöröhirret 
kuorittiin, salvettiin tai sahat-
tiin pelkoiksi tai vaihtoehtoi-
sesti piilutettiin. 

Tämän jälkeen tuotantoa 
kehitettiin rakentamalla yri-
tykselle Sarakylään uudet 
toimitilat ja salvoslinjat. 

Mökkejä onkin toimitettu 
Utsjoelta Hankoniemen no-
kalle asti. Timpan Kurkihirr-
ren kädenjälkinä hirsiraken-
tamisesta on muun muassa 
Syötteellä Tunturihuipun 
mökkikylä ja Iso-Syötteen 
suksivuokraamo. 

Timpan Kurkihirsi toimi 
aikanaan myös Syötteen uu-
den kansallispuiston alueen 
erilaisten rakennusten ja ra-

timo vähäkuopus palkittiin viime vuoden Pudasjärven 
vuoden Yrittäjänä. 

kenteiden rakennustöissä ja 
puumateriaalin toimittaja-
na.  PK

www.vianor.com

Muista
myös

renkaat ja
vanteet!

NYT!
PIKAHUOLLOT

Ilmastointi

Akut

PakoputketÖljynvaihto

Iskarit Ohjauskulmat

Avoinna ma-pe 8.00-17.00 la 9.00-13.00
heinäkuun lauantait suljettu
Ouluntie 73 93100 Pudasjärvi
p. 010 401 3910 fax. 010 401 3919

Pudasjärven yrittäjät ry 
on saanut tämän vuoden 
puolella yhdeksän uut-
ta jäsentä. Nyt jäseniä on 
kaikkiaan 137. Tervetuloa 
mukaan toimintaan!

Kipinän Seppä on 
Jouni Ylikotilan yritys, 
joka valmistaa huoneka-
luja ja toimii Kipinässä.

Kokkopeat Oy on kas-

Uudet jäsenet
vinviljelyn tukipalveluita 
tarjoava yritys, vetäjänään 
Risto Kokko.

Konetyö Niemelä T:mi 
on Ala-Siurualta käsin toi-
miva Mika Niemelän puun-
korjuun alalla toimiva yri-
tys.

Palvelu T:mi M. Särkelä 
on asuin- ja muuhun raken-
tamiseen erikoistunut yri-

tys Syötteellä.
Pitopalvelu Illikainen 

on Alpo Illikaisen pitopal-
veluyritys.

Syötteen Taksipalvelut 
Oy on Mauno Sarajärven 
henkilökuljetuksen parissa 
toimiva yritys.

T:mi Paavo Hietala har-
joittaa Sotkajärveltä käsin 
rakennustoimintaa.

Pudasjärven Yrittäjät onnittelemassa uutta yrittäjää Alpo illikaista kun hän yrityksensä avajaisiksi myi hel-
mikuussa torilla hernekeittoa asiakkaiden omiin astioihin.  vasemmalla Alpo illikainen, joka oli heti liittynyt 
myös yrittäjäyhdistyksen jäseneksi. onnittelijoina Marko Rautio, Heimo turunen ja Aune Ekdahl. 

Syötteen alueen 
majoitusvälitys

Ohjelmapalvelut

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

www.isosyotteenmatkailu.fi

Vähäkuopus Timo 
Tapio Tmi on Syötteellä 
sijaitseva erilaista kone-
urakointia suorittava yri-
tys. Vähäkuopuksella ja 
hänen vaimollaan Sirpa 
Jumiskolla on myös lyp-
sykarjatila.

Tommi O. Niskanen, 
kauppias K-supermarket 
Pudasjärvi.  JK
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Viime viikon torstaina 27.6 
Jyrkkäkosken leirintäalue 
täyttyi ympäri Suomea Pu-
dasjärvelle saapuvista suvi-
seuravieraista. Pääosa lei-
rintäalueelle asettautuvista 
vieraista saapui torstaina klo 
13 jälkeen. Rovaniemen-tiel-
le muodostuikin jo alkuvai-
heessa pitkät, yli kilometrin 
pituiset autojonot. Suviseu-
rojen liikenteenohjaukses-
ta vastannut talkooryhmä 
ohjasi vieraat leirintäalueel-
le omille paikoilleen ja hom-
ma oli hoidettu alkuillan ku-
luessa. 

Leirintäalueen yrittäjä 
Katrin Kopa seurasi tyyty-
väisenä vieraiden saapumis-
ta ja totesi, että näin suuren 
vierasjoukon saapuminen 
yhden päivän kuluessa alu-
eellemme on varmasti histo-
riallinen tapahtuma ja se jää 
kaikkien mieleen pitkäksi ai-
kaa. 

-Leirintäalue oli vuokrat-
tu seurojen ajaksi viralliseksi 
suviseura-alueeksi. Seurojen 
oma talkooväki ohjasi vie-
raita ja leirintäalueen hen-
kilökunta oli myös paikalla 
auttamassa tarpeen mukaan. 
Seuravieraita saapui leirintä-
alueelle hiljalleen koko vii-

Jyrkkäkosken leirintäalue täyttyi suviseuravieraista

Seuravieraita leirintäalueen minigolf-radalla, lyöntivai-
heena kimurantti ylämäkigolf.

Suviseuravieraat täyttivät leirintäalueen torstaina. Matkaajilla oli mukana myös monenlaisia vapaa-ajanviettovälineitä, esimerkiksi auton katolla näkyvä kajakki.

Leirintäalueen yrittäjä Katrin Kopa seurasi tyytyväisenä suviseuravieraiden saapu-
mista.

kon ajan ja lopulta torstai-
na täyttyivät kaikki paikat. 
Vieraat yöpyivät mökeissä, 
asuntovaunuissa ja –autois-
sa sekä teltoissa. Leirintäalu-
een kuiva, suurten mäntyjen 
ympäröimä kangasmaasto 
tuntui olevan vieraiden mie-
leen. Pääosa vieraista pois-
tui seurojen päättymisen jäl-
keen maanantaina, mutta 
monet jäivät vielä paikalle 
jatkamaan lomaansa. 

-Vaikka suviseuravieraat 
viettivätkin pääosan ajas-
taan seura-alueella, on ta-
pahtumalla Pudasjärvelle ja 
osin myös ympäristöalueen 
kunnille ja yrityksille var-
masti suuri taloudellinen 
sekä matkailullinen merki-
tys . Lukuisat eri asiat jäävät 
kävijöiden mieliin ja moni 
tulee varmasti lomailemaan 
täällä uudestaankin.

-Olemme tehneet leirin-
täalueella kevään ja alku-
kesän aikana monenlaista 
kunnostustyötä, josta olem-
me saaneet asiakkailta pal-
jon myönteistä palautetta. 
Kehitämme aluetta edelleen 
ja muun muassa erilaiset ta-
pahtumat, ohjatut harras-
tusmahdollisuudet ja –tee-
mat varmasti kiinnostavat 

niin paikallisia ihmisiä kuin 
matkailijoitakin. 

Nyt leirintäalueel-
le odotetaan tule-
van viikonlopun 
markkinavie-
raita ja paikka-
kuntalaisille on 
Jyrkkäkosken 
leirintäalueella 
perjantaina klo 
18 alkaen koko 
perheen avoimi-
en ilta ja yhteinen 
illanvietto yhdessä 
markkinavieraiden kans-
sa. 

Leirintäalueelle on kesäk-
si tuotu muun muassa alpa-
koita, poneja ja aaseja, joihin 
kaikki voivat käydä tutustu-
massa. Perjantaina on lap-
sille myös muuta omaa oh-
jelmaa, muun muassa 
pienoisgolf-kilpailut, jos-
sa kaikki osallistujat saavat 
palkinnon. 

Lisäksi lapsille on mön-
kijäajeluja, mato-ongintaa 
ja pientä korvausta vastaan 
talutusratsastusta. Paikan-
päältä voi ostaa makkaraa ja 
paistaa itse grillillä. Tapah-
tumassa esiintyy myös Pu-
dasjärven kansalaisopiston 
puhallinorkesteri. Orkeste-

Shetlanninponeilla Rafaelilla ja Rimmulla riitti rapsuttelijoita.
Lapset kävivät ihmettelemässä leirintäalueen kilttejä alpakoita. Pienet alpakat ovat 
vasta noin kuukauden ikäisiä.

rin lisäksi kävijöille on yh-
teislaulua. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

Pertti Kuusisto
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28.6.2013 alkaen
uusi osoitteemme on 

Sähkötie 2, Pudasjärvi. 

Puupudas
Osuuskunta

www.puupudas.org

OLEMME 
MUUTTANEET

Nyt Maaningan mieheltä
PöLyPUSSIT

Pudasjärven markkinoilla
letkut, suulakkeet, suodattimet 

myös keskusimureihin
ota malli mukaan!

Sihvola
Puh. 0400 729 852

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

ULKoMAALit 
jA PUUöLjYt 
vARAStoSSA

• maalit
• matot
• tapetit
• kaakelit
• liimat
• laastit
• maalaustyökalut

• perhonsidontatarvikkeet
• perhokalastustarvikkeet

         Kauppatie 5

jyrkkäkosken leirintäalueella 

YHTEINEN ILLANVIETTO
perjantaina 5.7. klo 18 alkaen 

koko perheen avoin yhteinen 
illanvietto yhdessä markkinavieraiden kanssa. 

tilaisuuteen on vapaa pääsy!

●  Leirintäalueella on 
alpakoita, poneja ja aaseja, 
joihin kaikki voivat käydä 

tutustumassa. 
●  Perjantaina on lasten 

minigolf-kilpailut, 
kaikki osallistujat palkitaan.

● Lisäksi lapsille on 
mönkijäajeluja, 

mato-ongintaa ja 
pientä korvausta vastaan 

talutusratsastusta. 

●  Paikanpäältä voi ostaa 
makkaraa ja 

paistaa itse grillillä. 

●  Tapahtumassa 
esiintyy myös 

PUdASJäRvEN 
KANSALAISOPISTON 

PUHALLINORKESTERI. 
orkesterin lisäksi kävijöille 

on yhteislaulua. 

jyrkkäkoski oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi
www.jyrkkakoski.fi

Pudasjärven K-supermarke-
tissa palvelevat uudet yrit-
täjät, Tommi ja Hannele 
Niskanen. Niskaset ovat en-
nestään Suomussalmen K-
marketin yrittäjiä, Pudas-
järvellä toiminta alkoi 9. 
kesäkuuta. Työnjako on sel-
lainen, että Tommi on pää-
sääntöisesti töissä Pudas-
järvellä ja Hannele vastaa 
Suomussalmen liikkeestä.

Tommilla on takanaan 

Vanhat tekijät uusina Pudasjärvellä

reilut kymmenvuotinen ura 
kauppiasyrittäjänä:

– Aloitin yrittäjänä 
23-vuotiaana vuonna 2002 
Pulkkilassa K-lähikauppa 
Nelostorissa, josta remontin 
jälkeen tuli K-market Pulk-
kila. Sen jälkeen yrittäjyys 
jatkui K-market Kisatori Ka-
jaanissa. 

Niskasilla on kokemus-
ta kauppojen uudistami-
sesta ja uudisrakentamises-

Pudasjärven Yrittäjistä Aila Helve ja Aune Ekdahl onnittelemassa Hannele ja tommi 
niskasta K-supermarketin kahvituspäivänä kesäkuun puolivälissä. 

ta. Pääsiäisenä 2006 Tommi 
oli avaamassa Oulun K-su-
permarket Välivainiota. Sitä 
seurasi kivijalasta asti uuden 
K-supermarket Suomussal-
men rakentaminen vuonna 
2008. Pudasjärven liikkees-
sä on tarkoitus kohentaa pe-
ruskauppakuntoa. Suunni-
telmat ovat vielä vaiheessa, 
mutta tavoitteissa siintävät 
uusiin kalusteisiin investoi-
minen ja myymälän nykyai-

kaistaminen.

Saman köyden veto 
tärkeää
Yrittäminen on houkutel-
lut Tommia nuoresta pitäen, 
eikä se ole hirvittänyt mis-
sään vaiheessa.

– Olen erittäin tyytyväi-
nen, että olen lähtenyt tälle 
uralle yrittäjäksi ja kauppi-
aaksi. On vaikea ajatella, että 
tekisin jotain muuta. 

Tommi on vastikään liit-
tynyt Pudasjärven Yrittäjien 
jäseneksi. Hän kiittelee Pu-
dasjärven positiivista ilma-
piiriä, sillä yhdistys ja pai-
kalliset yrittäjät ovat tulleet 
esittäytymään ja tehneet it-
seään tutuksi.

– Pienillä paikkakunnil-
la on haasteensa, ja yksin 
on vaikea menestyä. Yrittä-
jyyteni historiassa olen teh-
nyt töitä yhteishengen eteen, 
sillä se antaa elinvoimaa 
paikkakunnalle. Odotan ja 
toivon yrittäjiltä samaan hii-
leen puhaltamista. Kun tulee 
tarve, niin käytetään toinen 
toistemme palveluita puo-
lin ja toisin, Tommi toivoo 
ja kiittelee vielä saamaansa 
vastaanottoa uudella paik-
kakunnalla. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Keskusta nime-
si uuden valtuutetun Timo 
Vähäkuopuksen ehdolle 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajaksi ja hän tuli va-
lituksi tehtävään vuoden en-
simmäisessä kokouksessa. 
Siitä alkoi uusi ja tosi kiirei-
nen ajanjakso hänen elämäs-
sään. Uuden luottamusteh-
tävän lisäksi Vähäkuopus 
toimii koneyrittäjänä ja 
maanviljelijänä Metsälän 
kylällä, jossa hän omistaa 
maatilan vaimonsa kanssa.

– En arvannut, että val-
tuuston puheenjohtajuus 
työllistää näinkin paljon. 
Yleensä kolmena-neljänä 
päivänä viikossa on meno-
ja. Kotitöitä on täytynyt so-
vitella usein. Edeltäjäni Eero 
Oinas-Panuma on antanut 
hyviä neuvoja ja tukea, jos-
ta kiitos hänelle. Samoin 
kaupunginjohtajan kans-
sa on yhteistyö sujunut hy-
vin ja olen saanut opastusta 
monessa asiassa myös siel-
tä. Haluan kiittää myös kau-
pungin henkilökuntaa, joilta 
olen saanut hyvää ja ystäväl-
listä palvelua, he ovat avuli-
aita ja huolehtivat asioista 
kiitettävästi, Timo kiittelee.

Virassa riittää myös 
edustusmatkoja sekä -ta-
pahtumia. Timo on käy-
nyt edustamassa Pudasjär-
veä Helsingissä, Oulussa ja 
eri puolilla entistä Oulun 
lääniä. Erityisen merkittä-
vänä Timo pitää pudasjär-
veläissyntyisen maaherra 

Lypsäessä on hyvä suunnitella puheita

Eino Siuruaisen tapaamista 
hänen 70-vuotispäivänään. 
Pudasjärven ystävyyskau-
pungin Komin tasavallas-
ta vierailut tämän vuoden 
puolella ovat olleet myös 
vaikuttavia.

– Pikkuhiljaa olen oppi-
nut tuntemaan kaikki val-
tuutetut, joihin kaikkiin 
pyrinkin tutustumaan hen-
kilökohtaisesti. Siinä sa-
malla on täytynyt opetel-
la tiettyjä etikettisääntöjä ja 
protokollajuttuja. Ihmeen 
hyvin on kaikki mennyt. 
Epävarmuutta ei ole tarvin-
nut vielä näyttää, Timo to-
teaa.

Osa valtuuston puheen-
johtajan työtä ovat puhei-
den pitämiset ja tervehdys-
ten kirjoittamiset erilaisia 
tilaisuuksia varten, kuten 
syntymäpäivät, veteraani-
juhlat, umpihanki MM-hiih-
dot, Hyvän Olon Messut ja 
nyt Pudasjärven Markkinat. 
Joskus puheiden ja terveh-
dysten pitäminen tulee yl-
lätyksenä. Parhaita puheen 
suunnittelu- ja miettimis-
paikkoja on navetassa lyp-
syajat.

– Joskus olen tullut na-
vetasta kiireesti laittamaan 
ylös siellä virinneitä ajatuk-
sia. Monta kertaa myös vai-

timo vähäkuopukselle traktorin koppi on hyvin tuttu työpaikka urakoidessa asiak-
kaille ja kotitilalla maatilan töitä tehtäessä. 

mo Sirpa on auttanut kat-
somalla puheeni etukäteen 
läpi ja antamalla siihen hy-
viä kommentteja, Timo nau-
rahtaa.

Maatilalla on 31 lypsävää 
ja yhteensä navetasta löy-
tyy nuoren karjan kanssa 60 
päätä. Maatilan töiden lisäk-
si Timo Vähäkuopus urakoi 
sulan maan aikana kaivuril-
la ja talviaikana hän urakoi 
lumitöitä Metsälän kylällä 
sekä Syötteen alueella mök-
kiläisille. Timo Vähäkuo-
pus liittyi kuluvana vuonna 
myös Pudasjärven Yrittäjien 
jäseneksi. HT
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Yrityskaari-hanke tarjoaa loppuvuodesta vielä usei-
ta koulutuksia ja monipuolisia asiantuntijapalveluita. 
Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoiman Yrityskaa-
ri-hankkeen koulutuksiin ja tilaisuuksiin on osallistu-
nut useita kymmeniä hankealueella toimivia yrityksiä ja 
niiden henkilöstöä. Viime vuoden alussa alkanut hanke 
kestää kuluvan vuoden loppuun saakka.  

Koulutukset jatkuvat syksyllä 
Suositut tietotekniikkakoulutukset jatkuvat syksyllä 
tekstinkäsittelyn Word-kurssilla. Myös venäjän kielen 
asiakaspalvelukurssilaiset jatkavat opintojaan marras-
kuuhun saakka. Yrityksillä on edelleen mahdollisuus 
saada myös maksutonta henkilökohtaista tietoteknii-
kan valmennusta hankkeen ATK-kehittäjä Pekka Van-
halalta.

Asiantuntijoiden palveluita yksilöllisiin 
tarpeisiin
Hankkeen asiantuntijapalveluita on käyttänyt jo yli vii-
sikymmentä yritystä. Käytetyimpiä palveluita ovat ol-
leet markkinointiin ja mainontaan, laatuasioihin sekä 
taloushallintoon ja juridisiin asioihin liittyvät palvelut. 
Asiantuntijapalvelut ovat edelleen syksyllä yritysten 
käytettävissä niin pitkään kuin niihin budjetoidut rahat 
riittävät.

Projektipäällikkö  
Arja Packalen

Yrityskaaren palveluita yrittäjille

ota yhteyttä! Yrityskaari-hankkeen palveluista saa tietoa 
hankkeen nettisivuilta www.yrityskaari.com 

Projektipäällikkö Arja Packalénin tavoittaa p. 08 5875 6911, 
ja Pekka vanhalan p. 08 5875 6492 tai 

sähköpostitse arja.packalen@oulunkaari.com  ja 
pekka.vanhala@oulunkaari.com

Projektipäällikkö Arja Packalen.

Kauppispoikien myymä-
läautossa sattui Kuusa-
montiellä 18.6. palovahin-
ko. Siitä selvittiin kuitenkin 
säikähdyksellä. Palo saa-

Yrityksen vakuutukset kannattaa olla kunnossa

Kauppispoikien uusi myymäläauto on liikennöinyt huhtikuusta 2010. nyt tuli toi-
mintaan tulipalon vuoksi jopa kahden kuukauden keskeytys.

tiin sammutettua heti pai-
kan päällä ja näin suurem-
milta vahingoilta vältyttiin. 
Suurin vahinko on, että 
kauppa-autotoimintaan tuli 

keskeytys parhaaseen kesä-
sesonkiaikaan. Auto on ol-
lut pari viikkoa korjaamol-
la Oulussa ja sieltä saadun 
tiedon perusteella yrittäjä-

kaksikko, Pertti Sarajärvi 
ja Juha Hemmilä arvioivat, 
että palveluseisokki kes-
tänee elokuun puoliväliin 
asti. Hemmilä totesi, että 
onneksi yrityksellä olivat 
kaikki vakuutukset ajan ta-
salla.

-Meillä on liiketoimin-
nan keskeyttämisvakuu-
tus, joka korvaa suoraan 
tavaravaraston vahingon 
sekä muut palosta liiketoi-
minnalle aiheutuvat me-
netykset. Kaskossa ollut 
palovakuutus korvasi au-
ton korjauksen ja hinaus-
vakuutus auton hinauksen 
Ouluun. Emme malta olla 
toteamatta, että yritystoi-
minnassa vakuutukset kan-
nattaa ehdottomasti olla 
ajan tasalla. Pahoittelem-
me kaikille asiakkaillemme 
keskeytystä palveluumme, 
totesivat Pertti Sarajärvi ja 
Juha Hemmilä. PK

Pudasjärven Yrittäjät toi-
vovat, että osa Kurenalan 
taajaman vieressä kulke-
van valtatien kulkuneuvois-
ta kaartaisi ja pysähtyi asi-
oimaan taajaman yrityksiin. 
Tätä vauhdittamaan on ke-
säkuussa yhteistyössä kau-
pungin kanssa hankittu val-
tatien varteen, Pohjantähden 
ja Profin Oy:n välille, näyttä-
vä tienvarsitaulu, jossa ke-
hotetaan tekemään ”hyvä 
mutka matkaan” ja käänty-
mään Pudasjärven palvele-
vaan keskustaan. 

Taulun tekijän Saka-
ri Kemppaisen Siberia mai-
nostoimistosta Kajaanis-
ta taulun teksti ja ilme ovat 
konstailemattomia ja akti-
voivia. Viesti on suunnattu 
matkailijoita varten. Teksti 
on tasavertainen, eikä nosta 
erikseen ketään yhtä yritystä 
ja ilme on Suomen Yrittäjä –
järjestön näköinen. 

Uusi mainoslakana
Pudasjärven Yrittäjät hankki 
ennen tämän vuoden mark-

Hyvä mutka matkaan
Pudasjärven Yrittäjät ovat hankkineet valtatien varteen tienvarsitaulun, jossa ke-
hotetaan valtatiellä liikkujia tekemään mutkan Kurenalan palvelevaan keskustaan. 

kinoida uuden mainoslaka-
nan, joka nostettiin hyvissä 
ajoin Kurenalan keskustaan 
kääntyvään tien risteykseen. 
Markkinoita mainostavat 
tekstit ovat molemmin puo-
lin. Lakanassa on huomioi-
tu tuleva käyttö siten, että 
markkina-ajankohta voi-
daan vaihtaa vuosittain tar-
ralla olevalla osiolla, joten 
koko lakanaa ei tarvitse vuo-

sittain uusia. 

Markkina-arpojen  
voittona  
Kontiotuotteen  
kesäkeittiö
Pudasjärven Yrittäjät ovat 
järjestäneet joka vuosi mark-
kina-arpajaiset, jotka ovat 
saaneet suuren suosion. Vii-
me vuonnakin myytiin 2700 

arpaa loppuun, tosin ne lop-
puivat vasta pari tuntia en-
nen voittajan arpomista. 
Useina vuosina on ollut voit-
tona Kontiotuotteen hirsiait-
ta, viime vuonna oli grilliko-
ta ja tänä vuonna laitettiin 
vielä paremmaksi ja han-
kittiin päävoitoksi Kontio-
tuotteelta pihakeittiö, joka 
on ollut ennen markkinoi-
ta torilla jo nähtävänä. Piha-
keittiön arvo on 6300 euroa, 
joten arvokas voitto on mah-
dollista saada viiden euron 
arvalla, joita on ollut jo pu-
dasjärvisissä liikkeissä myy-
tävänä ennen markkinoita. 
Myyntipaikkoina ovat Aar-
rearkku, Tuuritupa, Kesport, 
Kirjakauppa, Hautaus- ja 
kukkapalvelu Räisänen ja 
AH-Telepiste. Markkinoi-
den alkaessa listat tuodaan 
markkinoille ja pyritään 
myymään kaikki arvat toi-
sen markkinapäivän iltapäi-
vään mennessä. Arvonta ta-
pahtuu lauantaina kello 15. 
HT 

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset

• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 697 234
 Puh. J.R 040-5353247, T.R 040-9634830
j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi
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Pudasjärven isännöinti oy
jukolantie 4 A, Pudasjärvi

toimisto p. 040 176 7640

Onko taloyhtiösi 
asiat kunnossa?

teitä palvelee

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

www.pudasjarvenisannointi.fi

Pudasjärven
apteekki

Apteekkipalvelua Sinua varten terveyden hyväksi vuodesta 1884

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185

www.pudasjarvenapteekki.fi
Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14

Seurakunta
elämässä

www.pudasjarvenseurakunta.fi

LIIKENNEKOULU
KyyTIPOJAT

AjoKoRttiASioiSSA SinUA PALvELEE

KAUPPAtiE 5
PUH. 0400 537 550

Pudasjärven vuonna 1979 
Rimmillä koulunsa päät-
täneet 9. luokkalaiset ko-
koontuvat jälleen yhteen 
lauantaina 13.7. Päivä al-
kaa Rimmin kouluun tu-
tustumisella ja sen jälkeen 
siirrytään Jyrkkäkosken 
huvialueelle, jossa viete-
tään yhdessä iltapäivää ja 
iltaa. 

Koulusta pääsi silloin 
302 oppilasta. Kutsu on saa-
tu toimitettua noin 220 sil-
loiselle oppilaalle. Oppilaat 
jakaantuivat kymmeneen 
eri luokkaan ja kutsuja ovat 
olleet lähettämässä kunkin 
silloisen luokan edustaja. 
Yhdyshenkilönä ovat olleet 
muun muassa Eila Puuru-
nen sekä päivän ohjelman 
järjestämisestä vastuun ot-
tanut Marko Koivula. 

Useimmilla päivään 
osallistuvilla henkilöillä on 
tänä vuonna ollut tai tulee 
olemaan 50-vuotismerk-
kipäivä. Haastattelimme 
heistä kolmea tänä vuon-
na 50-vuotismerkkipäi-
vää viettävää pudasjärvis-
tä yrittäjää.

Viisikymppisillä oma tapaaminen
Ari Kokko  
turveyrittäjänä
Pudasjärven Turvetyön yrit-
täjä Ari Kokko vietti 50-vuo-
tismerkkipäivää pääsiäise-
nä, jolloin läksi perheensä 
kanssa ”pakoon” Lappiin. 

Hän toimii yrittäjänä yh-
dessä veljensä Jounin kans-
sa. Yrityksen tukikohta on 
toiminut reilut 20 vuotta Ra-
nuan tien varressa. Yrityk-
sen on aloittanut veljesten 
isä Veikko, joka ajelee vielä 
turvetraktoria silloin tällöin 
yli 75 vuoden ikäisenä. 

Yrityksellä on oma Iso-
Ahmassuo turvesuo Pärjän-
suolla. Siellä on tehty tur-
peen nostotyötä reilut 13 
vuotta. Sitä ennen yrityk-
sen alkuaikoina Pudasjärven 
turvetyö raivasi turvesoita 
turpeennostokuntoon ym-
päri Suomea. 

Nostetun turpeen toi-
mitus tapahtuu pääasias-
sa Oulun energialle, jonne 
se ajetaan omalla turveau-
tolla Kesäisin yritys työllis-
tää seitsemän miestä omis-
tajien lisäksi. Nyt on ollut 
hyvä alkukesä ja juhannuk-

Ari Kokko, Eila Puurunen ja Matti Puolakanaho ovat täyttäneet tai täyttävät tänä vuonna 50 vuotta. He ovat myös 
puuhaamassa viisikymppisten yhteistä tapaamista jyrkkäkoskelle.

seen mennessä on saatu hy-
vin tavaraa. Viime kesä oli 
sitä vastoin yrityksen histo-
rian huonoimpia runsaiden 
sateiden vuoksi.

Eila Puurunen  
Painopalvelu yrittäjä
Merkkipäiväänsä 50 vuot-
ta kesäkuussa viettänyt Eila 
Puurunen on toiminut yrit-
täjänä 19 vuotta. Yrittäjä-
uran aikaan on sisältynyt 
työskentelyä maatalouskau-
passa sekä useampaankin 
otteeseen nykyistä painopal-
velutoimintaa. Välillä hän 
kävi piipahtamassa vauhti-
mutkan Vantaalla vieraan-
kin palveluksessa. Nykyisin 
Eilan yritys sijaitsee Juko-
lantie 4:ssä. Suurin työllis-
täjä on painatuksella varus-
tettujen t-paitojen myynti. 
Harrastuksena Eilalla on 
luottamustoimia sekä muun 
muassa paikallisen urhei-
luseuran hiihtojaoston ve-
tovastuu. Jyrkkäkosken hu-
vialueella talkoileminen ja 
toiminnan suunnittelu kuu-
luu myös Eilan toimenku-
vaan. Pudasjärven Yrittäjis-

sä Eila on ollut myös pitkään 
jäsenenä. 

Matti Puolakanaho 
kylätalkkari
Lokakuussa 50 vuotta täyttä-
vä Matti Puolakanaho aikoo 
juhlia merkkipäiväänsä.

-Olen ajatellut erähenkis-
tä tilaisuutta sukulaisille, ys-
täville ja asiakkaille. 

Teema on Matille tut-
tu, sillä hän on kouluttautu-
nut eräoppaaksi ja toiminut 
tässä työssä useana talvena 
Syötteellä. Kesäaikana hän 
toimii kylätalkkariyrittäjä-
nä. Eniten siinä työllistää 
ruoholeikkuut, joita kulu-
vana kesänä onkin tullut oi-
kein mukavasti. Lisäksi Ma-
tilta syntyvät pikku remontit 
ja korjaustyöt. Harrastuksi-
na ovat muun muassa kalas-
taminen, puutarhatyöt sekä 
jalkapallo, jota hän pelaa Ku-
renpoikien ikämiesjoukku-
eessa. Paikallinen lionstoi-
minta on myös tuttua ja hän 
toimii jäsenenä Pudasjärven 
Yrittäjissä. 

Heimo Turunen

Kesä on käynnistynyt vilk-
kaasti ja heinäkuussa on hyvä 
päästä irti arjesta. Syötteen 
kansallispuistossa heinäkuu 
on retkeilykuukausi . 

Syötteen luontokeskuksen 
retkipäivä on torstai ja silloin 
Syötteen kulkijat voivat tu-
tustua tuttuihin paikkoihin 
uusin silmin, kun mukana 
on alueen tunteva Metsähal-
lituksen opas. Samalla myös 
alueen ensikertalaiset saavat 
hyvän perehdytyksen kansal-
lispuiston tunnettuihin koh-
teisiin. Ensimmäinen retki 
suuntaa Taivalkosken puolel-
le Pyhitysvaaralle 11.7. kello 

Syötteen kansallispuistossa retkeillään heinäkuussa
10-15. Syötteen kansallispuis-
ton korkeimmalta vaaralta 
(422 m) avautuu upeat mai-
semat tarunhohtoiselle Kos-
tonjärvelle. 

Suojelubiologi Markku 
Lehtelä vie kasviretkelle Lat-
va-Kouvalle 18.7. kello 10-15. 
Latva-Kouvalla liikutaan ko-
meissa maisemissa, jossa jyl-
hät vaarat, pienen lammet 
ja suot vuorottelevat. Mar-
kun johdolla ihastellaan hei-
näkuun kukkivia kasveja 
sekä joitakin paikallisia eri-
koisuuksiakin. Erikoista Lat-
va-Kouvalla on kalkkipitoi-
set kalliot, joiden ansiosta 

seudulla esiintyy lajiharvi-
naisuuksia, kuten punakäm-
mekkää ja lettosaraa. 

Viimeinen heinäkuun ret-
ki suuntautuu Soiperoisen 
harjumaastoon 25.7. klo 10. 
Soiperoinen on hyvin te-rä-
välakinen ja jyrkkä harju, 
joka kulkee kirkasvetisten 
Rääpysjärven ja Soiperoisen 
välissä. Ihminen on kulkenut 
Soiperoisen harjuilla ja järvil-
lä kivikaudelta asti. Tarkka-
silmäinen huomaa alueella 
kivi-kautisia peuranpyynti-
kuoppia, tervahautoja ja kalk-
kimiiluja, vanhan kalatuvan 
ja porokämpän jään-nökset, 

niittylatoja ja sekä lammen 
pohjassa lepäävän kopukan 
eli kalamiesten lautan. Soipe-
roisella on uimapaikkoja yllin 
kyllin eli uima-asun voi ottaa 
retkelle mukaan. 

Kaikille retkille voi ilmoit-
tautua viimeistään edellise-
nä päivänä klo 17 mennessä 
Syötteen luontokeskukseen 
p. 040 5831 608, josta saat 
myös lisätietoja.  Retken hin-
ta on 5 euroa /hlö ja lap-
set (alle 15v) retkeilevät van-
hempien seurassa ilmaiseksi. 
Retket järjestetään, mikäli 
osallistujia on vähintään vii-
si henkilöä. 
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OLYMPUS -kuvakioski

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka

-KUKKAVÄLITYS

• Passikuvat
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä myös:

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
     (08) 823 350, 0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Palvelemme: MA-PE 9-17, LA 9-13

Hautakivet:

nyt myös 2D tietokone 
suunnittelu netissä

Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:
 - uusien yritysten perustamiset
 - yritysmuotojen muutokset
 - kirjanpidot
 - veroasiat
 - palkanlaskennat
 - muut toimistopalvelut

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08-822330 / 040-7301513

PUdASJäRvEN
TURvAPALvELU

KAIKKI vARTIOINTIALAN
PALvELUT

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

AURinKoiStA KESÄÄ KAiKiLLE
iHAniLLE ASiAKKAiLLE!

Naapurintyttö
044 210 9644/ 050 560 9094

Sinikka Paukkeri
Yrityksille nyt myös lattioiden peruspesut ja vahaukset

Aina ajankohtaiset kodinhoito- ja pihatyöt
Iloista ja osaavaa apua tarjoaa

Oppisopimus tulee ajankoh-
taiseksi yrityksessä yleen-
sä silloin kun joko tarvitaan 
uutta työvoimaa tai jo ole-
massa olevalle henkilökun-
nalle tarvitaan lisäkoulutus-
ta. Jos sopivan koulutuksen 
saanutta henkilöä ei löydy 
työmarkkinoilta, kätevin-
tä voi olla kouluttaa tekijä 
työskentelyn ohessa, jolloin 
oppiminen on intensiivisem-
pää ja käytännönläheisem-
pää. Tällöin myös varmistuu 
osuva koulutusräätälöinti 
juuri työnantajan tarpeisiin.

– OSAO:n Aikuis- ja työ-
paikkakoulutusyksikkö jär-
jestää kaikkien alojen oppi-
sopimuskoulutusta. Tällä 
hetkellä käynnissä on noin 
tuhat oppisopimusta ja var-

Oppisopimuskoulutus
räätälöidään vastaamaan tarvetta

sinkin nuorten yhteiskun-
tatakuun piiriin kuuluvi-
en nuorten osalta resursseja 
on lisätty, kertoo koulutus-
suunnittelija Anne Pudas.

Työnantajan tehtäväksi 
oppisopimuksessa jää tarjo-
ta monipuolisia työtehtäviä 
ja oppimisen mahdollisuuk-
sia opiskelijalle. Työnanta-
ja tai opiskelijalle nimetty 
työpaikkakouluttaja järjes-
tää tarpeen mukaan ohjaus-
ta, antaa palautetta ja arvioi 
opiskelijan panosta.

Palkkaa opiskelijalle 
maksetaan työehtosopimuk-
sen mukaisesti. Työnanta-
jalle maksetaan koulutus-
korvausta, jonka suuruus 
vaihtelee useista tekijöis-
tä riippuen. Nuorten yhteis-

kuntatakuun ansiosta eten-
kin nuoren työttömän ja 
ammatittoman henkilön 
työllistäminen voi tulla 
työnantajalle edullisemmak-
si. Peruskoulun tänä vuonna 
päättäneen nuoren työllistä-
misestä työnantaja saa ko-
rotettua koulutuskorvausta, 
jolloin useammalle nuorelle 
taataan mahdollisuus koulu-
tukseen.

Esimerkiksi juuri ylä-
koulun päättäneen nuo-
ren ensimmäisenä työvuon-
na työnantajalle maksetaan 
koulutuskorvausta 800 eu-
roa kuukaudessa. Toisena 
vuonna 500 €/kk ja kolman-
tena 300 €/kk. Oppisopi-
muskoulutukseen voi hakea 
palkkatukea myös TE-toi-

mistolta, jos palkkaa opis-
kelijaksi työttömän työnha-
kijan.

Opiskelijan ammatilli-
sen kehittymisen vuoksi on 
tärkeää mahdollistaa opis-
kelijan osallistuminen tieto-
puolisille lähiopetuspäiville 
oppilaitoksessa.

Oppisopimus lakkaa il-
man irtisanomista oppiso-
pimusajan päättyessä, eikä 
työnantajalla ole velvolli-
suutta työsuhteen jatkami-
seen. Toivottavaa olisi, että 
työnantaja tarjoaisi mahdol-
lisuuksien mukaan myös 
työpaikan jatkossa, mutta 
pakottavaa velvoitetta ei ole.

Jenny Kärki

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

Asiakkaiden kesken arvomme 
100 euron lahjakortin 19.7.2013Suomen 

Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike

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

MUISTAMISET

75 vuoden kokemuksella

Teatteri-ilmaisutaidon ke-
säleiri pidettiin kahtena eri 
viikonloppuna koulutyöa-
herruksen loputtua. Leirin 
osallistujista suurin osa oli 
teatteriharrastuksessa jo pi-
dempään mukana olleita, 
mutta joukkoomme uskal-
tautui kiitettävästi myös uu-
sia innokkaita teatterihar-
rastuksesta kiinnostuneita. 
Kesäleirin ohjelma koostui 
lasten toiveiden mukaises-
ti ja on vapaamuotoisempi 
kuin talven aikana tapahtu-
va toiminta, joka perustuu 
laajempaan ja tavoitteelli-
sempaan suunnitelmaan. 
Kesäleirin ohjelmaan kuu-
lui teatteri-ilmaisutaidon pe-
rustaitojen opiskelua, muun 
muassa ilme-, liike- ja ääni-
improvisointia. 

Leirillä lapset ja nuoret 

Aivan ihanaa teatteri-ilmaisua 

Toivotamme kaikki tervetulleeksi katsomaan 
kansalaisopiston ja kulttuuritoimen teatteri-

ilmaisutaidon ryhmää Pudasjärvi-markkinoille, 
jossa lapset ja nuoret esittävät itse tuottamansa 

pienoisnäytelmän Tohtori laturin hoivakoti. Lisäksi 
teatteriteltta on markkinoilla auki perjantaina 
5.7. kello 10-16. ja lauantaina 6.7. kello 8 -14. 

Teltassa lapset voivat tutustua teatteri-ilmaisuun, 
improvisointiin, askarteluun, maskeeraukseen ja 

muuhun aivan teatterimaisen ihanaan! 

saivat itse ryhmissä kehit-
tää teatteriesityksiä alusta 
alkaen, suunnitella käsikir-
joituksen, roolit, puvustuk-
sen ja lopuksi esittää oman 
ryhmänsä esityksen näyttä-
möllä. Tällaisen toiminnan 
tarkoituksena on kehittää 
lapsia ja nuoria rohkaistu-
maan ilmaisun saralla ja ke-
hittää luovaa osaamista. 

Kaikilta lapsilta ei voi-
da vaatia, että he ovat heti 
valmiita esiintyjiä. Lapset ja 
nuoret ovat yksilöllisiä, joil-
lakin kestää kauemmin en-
nen kuin he uskaltautuvat 
nousta näyttämölle ja sanoa 
edes nimensä. Tärkeimpänä 
näen ryhmän toimintaa oh-
jatessa, että kaikkien ryhmä-
läisten luovat taidot tulevat 
otetuksi huomioon ja hyö-
dynnettyä. Kaikkien osaa-

Uimarannalla ryhmäkuvassa olevat esiintyvät Pudasjärvi markkinoilla, näytelmällä ”tohtori laturin hoivakoti”. 
Henkilöt: tuula turves, tuulianna tuohimaa, Helmilotta tuohimaa, Essi Kipinä, janette takarautio, Emmi Pikku-
aho sekä ohjaajat Marja-Liisa väyrynen ja Kaarina nevanperä. Kuvasta puuttuu, Riina Hemmilä, Sara valkola ja 
Aino ojala.

Peräkylän veljekset Helmilotta ja Essi.
mista yhdistäen saadaan 
koottua taidokkaita ja aitoja 
esityksiä, jotka tuottavat iloa 
niin esiintyjälle että yleisölle. 

Pudasjärven kansalais-
opiston ja kulttuuritoimen 
teatteri-ilmaisuryhmä on toi-
minut kansalaisopistolla jo 
yli kahdenvuosikymmenen 
ajan. Apuohjaajanani on toi-
minut jo useamman vuoden 
ajan Marja-Liisa Väyrynen ja 
osa pidempään harrastajista 

opettelee parasta aikaa apu-
ohjaajan tehtäviin. He saa-
vat sitten tulevaisuudessa 
toimia itse ohjaajina. Sydä-
mestäni toivon, että lapset ja 
nuoret, jotka ovat olleet mu-
kana teatteriharrastuksen 
parissa uskaltavat rohkeasti 
ilmaista itseään myös siirty-
essään aikuisuuteen.

Kaarina Nevanperä ja 
Marja-Liisa Väyrynen
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Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2013 päättävän 
nuoren työllistämiseen oppisopimuk-
sella yrityksen on mahdollisuus saada 
korotettua koulutuskorvausta työpai-
kalla tapahtuvan oppimisen ohjaukses-
ta.  Korotettu korvaus työnantajalle on 
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena 
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena 
300 €/kk.

Mikäli työtön nuori on päättänyt perus-
koulunsa vuonna 2012 tai aikaisemmin 
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella, 
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada 
normaalin koulutuskorvauksen.

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkin-
not ovat käytettävissä mm.
•	 autoalan	perustutkinto
•	 hiusalan	perustutkinto
•	 hotelli-,	ravintola-	ja	cateringalan	
 perustutkinto

•	 kiinteistöpalvelujen	perustutkinto
•	 kotityö-	ja	puhdistuspalvelualan	
 perustutkinto
•	 liiketalouden	perustutkinto
•	 liikunnanohjauksen	perustutkinto
•	 maatalouden	perustutkinto
•	 rakennusalan	perustutkinto
•	 sosiaali-	ja	terveysalan	perustutkinto
•	 talotekniikan	perustutkinto
•	 tieto-	ja	viestintätekniikan	
 perustutkinto

Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin 
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan 
paikasta päivystävältä koulutus-
suunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai 
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi 

www.osao.fi/oppisopimus
www.hyvadiili.fi

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

OSAOsta 
ammattiin

www.osao.fi

Tule käymään. niin tehdään 
kartoitus ja sovitaan tarvittaessa 

ilmainen arviokäynti.

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Käyttövesi- ja Patteriverkostojen
saneeraukset Uponoron 
komposiittijärjestelmällä

Jäspi 
puukattilat ja varaajat

Mitsubishi Electric 
ilmalämpöpumput

Nibe  aurinko - ja
maalämpöjärjestelmät

Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

Ruukki 
kattopeltit ja tarvikkeet

Meiltä mm.

HUOM! 
Suoraan varastosta 

pätkäpellit ja 
tarvikkeet, rännit ja 
kattoturvatuotteet

Tervetuloa!

 

 Kesäherkut 
K-supermarket 
Pudasjärveltä!

Oulu-Kuusamo tien varrelta

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 890 450

Palvelemme: ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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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

www.kaavinkivi.fi

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.

Seppo Kumpumäki, puh. 0400 908 458
kumpuse@luukku.com, www.pudasraksa.fi

Vuokrattavana erikokoisia telttoja, kota halk.6m

PUdAS RAK-SA

        Uistimet, Kelat,             
           Vavat, Siimat,          
           Kivikankaan Verkot,  
           Myös KÄSINpauloitettuja
Poikien TÄYSjousitettu
Saksalainen Maastopyörä 
359€
Ilmakivääreitä monenlaisia!
Myös tehoimpparit!
Perämoottorit Nelitahtiset 
2,6hv 599€, 5hv 899€,
Sähköperämoottori 44lbs 
169€, myös käytettyjä 
prutkuja

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

Raivaussaha 52cc
+ varusteet 199€
Ruohonleikkuri, Keräävä, 
Vetävä, Teräsrunkoinen 269€
Retkeilyvarusteita,
Retkiruokia, Puukot ja Kuksat
Riistakamerat
Skiket 100€ kpl
Koiranruokia 12 erilaista, 
kaikki makutakuulla!
Kylän edullisimmat hinnat!
Koiranmakkarat,
Purkkiruuat, Herkut ja Lelut
Haukunrajoitinpannat koirille
Hyttysmyrkyt 
Eläimille

Hevoslinimentit 
kolotuksiin

LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA

Matkassa mukana:

Maanantai 2.9.
Ii, tori klo 13–16

Tiistai 3.9.
Kuusamo, tori klo 8–11
Pudasjärvi, 
K-Supermarketin edusta 
klo 15–18

Keskiviikko 4.9.
Pyhäjärvi, tori klo 8–11
Haapavesi, liikuntahallin 
P-alue klo 14–17

Torstai 5.9.
Oulainen, tori klo 8–11
Raahe, Härkätori  
klo 14–17

Perjantai 6.9.
Utajärvi, tori klo 8–11
Oulu, kaupungintalon 
edusta klo 14–17

Yrittäjyysviikon kiertuerekka 

pysähtyy paikkakunnallasi 

syyskuun alussa. Tule mukaan 

viihtyisään näyttelymiljööseen 

keskustelemaan yrittäjyyden 

haasteista ja muista elinkeino-

elämän kysymyksistä.

Tavataan  rekkakiertueella

Yrittäjyysviikolla 2.9. - 8.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät kiertää maakuntaa yhteistyökumppaneiden kanssa näyt-
tävällä ja hyvin tunnistettavalla 90 neliömetrin tilaksi muun-
tautuvalla rekalla. 

-Yrittäjyys näkyy ja kuuluu sekä keskustelemme yrittä-
jyydestä koko viikon. Tähän liittyy Suomen Yrittäjien valta-
kunnallinen toivomus kuntien ja kaupunkien valtuustoille 
kokoontumisesta ja sitoumuksesta yrittäjyyden puolesta, ker-
too Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Ko-
lehmainen.  Pudasjärvellä on sovittu valtuuston kokous 5.9., 
jossa kokouksessa kaupungin päättäjät ja yrittäjät tekevät so-

pimuksen yrittäjyyden puolesta sitoutumisesta.
Pudasjärven Yrittäjät ja kaupunki ovat sopineet kiertuee-

seen kuuluvan tapahtuman tiistaina 3.9. klo 15-18 K-super-
marketin edustalla. Tapahtumaan liittyy paneeli ” Elinvoimaa 
yrittäjyydestä”. Mukaan tapahtumaan on lupautunut kaupun-
gin luottamus- ja virkamiesjohtoa sekä Pudasjärven yrittäjien 
edustajat. Tilaisuudessa tapahtuu myös Pk-yritykset talouden 
veturina Pudasjärvellä –tutkimuksen tulosten julkistus. Tie-
toisku ja esittävät kiertueella mukana olevat yhteistyökump-
panit Fennovoima, OSAO, Finnvera Oyj, Nordea, Fennia, Elisa 
Oyj ja Rastor Oy. HT

Läsnä yrittäjän arjessa -kiertue Pudasjärvellä

MARKKINATARJOUKSET KIRJAKAUPASSA
Pokkareita Varhaiskalenterit

oVat tulleet
TEINARI- kalenteria
taas saatavilla
kalenterit -10 %
ValokuVa-
kehykset -15 %

Lelut

-30%
lukion opiskelijat! uudet kirjalistat saatavilla.
opiskelijaetu kirjat/tarvikkeet -10 %
PUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA  0440 821 040

9,90/2 kpl

Tervetuloa edullisille 

markkinaostoksille!

Harjaneilikka on vuoden 2013 maatiaiskasvi
Kaksivuotinen harjaneilik-
ka kuuluu Caryophylla-
ceae -heimoon. Se viihtyy 
aurinkoisella tai puolivar-
joisella kasvupaikalla. Se 
suosii tuoretta tai kuivah-
koa, kalkkipitoista ja ra-
vinteikasta hiekka- tai mo-
reenimaata. Harjaneilikka 
on kaksivuotinen kasvi, 
joka kasvattaa ensimmäi-
senä kesänä lehtiä ja kuk-
kii toisena kesänä. Käytän-
nössä kasvi on kuitenkin 
monivuotinen, sillä se li-
sääntyy itse siemenestä ja 
kasvattaa lisäksi tyviveso-

ja. Kukinnon väri on val-
koinen, tummanpunaises-
ta vaaleanpunaiseen, usein 
kaksi- tai moniväriset. Ku-
kinta-aika on heinä-elo-
kuu. Tuoksuvakukkainen 
harjaneilikka on hyvä per-
hoskasvi ja leikkokukka.
Harjaneilikka on Maatia-
nen ry:n valitsema vuoden 
2013 maatiaiskasvi.

Harjaneilikka kasvaa 
luontaisesti laajalla alueella 
Etelä-Euroopasta Kiinaan 
saakka. Etelä-Suomessa 
sitä on viljelty koristekas-
vina ainakin 1700-luvun 

lopulta lähtien. Harjanei-
likkaa tavataan usein vilje-

lyjäänteenä vanhojen puu-
tarhojen liepeiltä.
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Sunnuntaina 7.7.2013 Huilingin alueella
9.15  Seppeleenlasku sankarihaudoille Olhavassa.

10.00  Jumalanpalvelus Iin kirkossa,
 seppeleenlasku sankarihaudoille Iissä.

11.00-12.00 Lohisoppaa Iin seurakuntatalolla, annos 7 €.

12.00  Kotiseutupäivän pääjuhla Huilingin näyttämöllä. 
 Ohjelmassa vuoden iiläisen ja vuoden ympäristöteon   
 julkistaminen. Musiikista vastaa mm. Wind of Youth -yhtye.

14.00-18.00 Leikkejä, pelejä, työnäytöksiä ja työpajoja   
 kaikenikäisille yhteistyössä OIEI:n kanssa Huilingin 
 museoalueella.

14.00 ja 16.00 Opastetut kierrokset Iin kotiseutumuseolla 
 Pertti Huovisen johdolla.

15.00  Pellepariskunta Niilo ja Nelli Huilingin näyttämöllä. 

17.00  Tanssiryhmä Louhen Korpit.

 

Iin kotiseutu- 
ja museopäivä 

Vapaa pääsy! Puistotie 3, 91100 Ii 
www.iinhamina.fi

Tukkilaismeininkiä on luvassa koko perheelle, kun Iin Raasakkakoskella etsitään 
uutta Kuningasjätkää. Lauantaina 6.7. on kello 14 alkaen luvassa mm. kirkkove-
nesoutua, sirkusesityksiä, sauvonnassa, rullauksessa sekä koskenlaskussa kilpai-
lua, yhteislaulua Mikko Alatalon kanssa ja paljon muuta. Kisat avaa maaherra 
Eino Siuruainen ja juontaa Ari Kettukangas. Illalla meno siirtyy Rantakestilään, 
jossa on vuorossa Tukkilaistanssit ja halonhakkuukisa Juha Miedon johdolla. Tar-
kempi aikataulu ja lisätietoa: www.kuningasjatka.fi.

Pääsymaksu: Tukkilaiskisat 12 € (alle 18v ilmaiseksi) / Tukkilaistanssit 10 €
Iikka-bussi kuljettaa Iin torilta Raasakkakoskelle la 6.7. pääsylipun ostaneita puo-
len tunnin välein 13:30-15:30 ja Raasakkakoskelta takaisin torille 17:00-18:30.

Iin Tukkilaiskisat 6.7.2013 | www.kuningasjatka.fi

Kuivaniemen Seuralla
MARKKINATANSSIT

ke 17.7. klo 21-02

liput 10 €

Teuvo Vuoti & Captain

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

TERVETULOA!

KESÄRAVINTOLA POOKI
Vatungin Satama, Kuivaniemi

Puh. 044 285 2566
Vatungin Satama, Kuivaniemi • Ark. klo 12-22, la-su 10-22

 

iiRÄPPI 

LA 24.8.2013 klo 18.30—00.30  

Kauppakeskus Kärkkäinen Ii p
arkkialue 

      
      

 SALLAN JA MIRON MATKA MAAILMANYMPÄRI 

ISKULAATIKKO—SANA&MARICEL 

ASTE—LORD EST  

      
 LIPUT 20 € ennakkoon 1.7. alkaen Iin Kärkkäisen Infosta  

ja Kuivaniemen kirjastosta sekä paikanpäältä!  

Hox! PÄÄSYLIPUT KÄTEISELLÄ! 

      
      

      
      

      
      

      
      

    T
ERVETULOA :)   

   

 

TAPAHTUMA ON TÄYSIN PÄIHTEETÖN— 
PORTILLA VASTAANTULOTARKASTUS JA PUHALLUTUS 

 JÄRJESTÄJÄ: MLL Ii   
YHTEISTYÖSSÄ: Kauppakeskus Kärkkäinen, Autokeidas, Ii-instituutti, Iin kunta, Iipaja, Iin Seurakunta,  

Jätehuolto Paakkola, Iiseudun kelkkailijat, Iin Konevuokraamo, Valto Pernu Säätiö, Rantapohja, Kotipizza Ii, K-Market Ii, 
Maanrakennus R. Jussila, Iin koulujen vanhempainyhdistys, Kulta Aalto Ky, Iin Haminan Grillikioski 

Pudasjärven markkinat 
pe-la 5.-6.7.2013

PERJANTAI 5.7.
Klo 9  Markkinatori avataan
Klo 10  Markkinoiden avaus, Aune Ekdahl Pudasjärven Yrittäjät pj
Klo 10  Kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
Klo 11  Pekka Hartonen ja Sawotta orkesteri esiintyy
Klo 12  Markkinapuhe europarlamentaarikko Hannu Takkula
Klo 12.30  Musiikkia Pekka Hartonen ja Sawotta
Klo 14.30  Musiikkia Pekka Hartonen ja Sawotta
Klo 15.30  Jenni Jaakkola
Klo 16.30  Musiikkia Pekka Hartonen ja Sawotta
Klo 18 T ori sulkeutuu

LAUANTAI 6.7.
Klo 8  Markkinatori avataan
Klo 8.30  Pudasjärven Pelimannit, johtaa Reijo Kossi
Klo 9  Kenttäkuulutuksia, juontaja Aune Ekdahl
Klo 9.15  Nukketeatteri, ohjaus Kaarina Nevanperä
Klo 10  Puhe Timo Vähäkuopus, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Klo 10.30  Pudasjärven kansalaisopiston Puhallinorkesteri,
 johtaa Tuomo Honkanen
Klo 11  Pudasjärven merkkihenkilön 2013 julkistaminen ja
 merkkihenkilön puhe
Klo 12  Markkinapuhe Lauri Mikkonen,
 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja
Klo 13.45  Nukketeatteri, ohjaus Kaarina Nevanperä
Klo 14.30  Kati Poijula ja markkinaorkesteri
Klo 15  Kontiotuotteen kesäkeittiön arvonta, muut arvonnat
Klo 16  Markkinat päättyvät

MUUT PALKINNOT  LAHJAKORTTEJA 
PUDASJÄRVELÄISIIN LIIKKEISIIN

Arpojen myyntiliikkeet: Pudas-
järven Kirjakauppa, Pudasjärven 
Urheilijat, Pudasjärven Hautaustoi-
misto, Kesport Pudasjärvi, Hautaus 
ja Kukkapalvelu Räisänen, Aarre-
Arkku, Niemitalon Juustola. Arpoja 
myytävänä myös markkinoilla.

Pudasjärven torilla

ILMAINEN PÄÄSY! TERVETULOA!
Markkinapäivinä pudasjärveläisissä yrityksissä 

monenlaisia markkinatarjouksia - kannattaa poiketa!

PÄÄPALKINTONA 
KONTIOTUOTTEEN 

KESÄKEITTIÖ

YRITTÄJIEN 
MARKKINA-ARVAT 

MYYNNISSÄ

Yhteinen illanvietto
Camping Jyrkkäkoskella 
alk. klo 18.30
Ohjelmaa koko perheelle, 
puhallinorkesteri esiintyy, 
johtaa Tuomo Honkanen.
Yhteislaulua, vapaa pääsy!

Ii ja Pudasjärvi ovat samaa kuntayhtymää, saman Iijoen varrella olevia ja asukasluvul-
taan lähes saman kokoisia paikkakuntia. Pyrimme Pudasjärvi-lehtenä edistämään kun-
tien välistä yhteistyötä tiedotusrintamalla. Pudasjärvi-lehti on muutaman kerran vuo-
dessa toteuttanut erikoissivut Iin alueella, kuten nyt tässä lehdessä Tukkijätkä kisojen 
erikoislehtenä. Etusivu ja takasivu sekä keskiaukeama ovat erilaiset Iissä ja Pudasjärvellä 
jaettavissa lehdissä, muut sivut ovat yhteiset.
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KESÄN TAPAHTUMIA
1.-7.7.2013 
Kotiseutuviikko 

31.8.-1.9.2013 
Wanhan Haminan markkinat 

31.8-1.9.2013
Valto Pernu Photo Marathon

OPASTETUT KIERROKSET
• Aikamatka Iin Wanhassa Haminassa
• Ruustinnan kävely
• Iin kotiseutumuseo

Iin Wanha Hamina

www.iinhamina.fi

Kuivaniemen 26. Pitäjämarkkinat 
la ja su 20.-21.7.2013

KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI • WWW.KUIVANIEMI.FI

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden tunnelmaan voi jo virittäytyä täysillä...  
JO 28. KERRAN  Yli 100 markkinamyyjää...  Vuosittain yli 7000 kävijää... 

Kuivaniemen Aseman Urheilukentällä jo 6. kerran...
Ilmat ovat suosineet markkinoita... Moni on käynyt, tule sinäkin...

KAIKKIEN KÄVIJÖIDEN KESKEN ARVOTAAN 
HUIPPUPALKINTO. ARPALIPUN, JOKA ON SAMALLA 

KÄVIJÄTUTKIMUS TÄYTÄT INFOSSA.

Markkinoille vapaa pääsy!  Tervetuloa!

Paljon myyjiä ja ohjelmaa.
Esiintyy mm. Juha Alvari ja Seppo Kehusmaa, Taikuri Markku Anttila, 

DG La Fuente -salsaryhmä, Kuivaniemen ja Simon Pelimannit, Halavatun Papat...

Kilpailuja mm. 
Hyvän Tuulen Ukontyöntökisa, 

Hyvän Tuulen Humppa -kisa, 
Hyvän Tuulen potkukisa, 

MarkkinaBingo...

Markkinat järjestävät Ii-instituutti/Liikunta- ja tapahtumapalvelut sekä yhteistyössä Kuivaniemen Yrittäjät ry.

AlUeellA:
(la - su) Cristers Tivoli, koko perheelle
(la) Jokamiesluokan autonnäyttely, 
järjestäjänä MelaMoke ry
(la-su) esillä Palolaitoksen kalustoa
(la-su) luola-aavan Maa- ja kotitalousnaisten ruokala
(la-su) Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen Munkkikahvio
(la-su) Kuivaniemen Yrittäjien teltalla Karaoke

Korealainen kuvataiteilija Seunghee Park saapui Kult-
tuuriKauppilan kansainväliseen taiteilijaresidenssiin 
toukokuun alkupuolella. Pääasiassa maalaamiseen ja gra-
fiikkaan keskittyvä taiteilija jatkaa Iissä teossarjaa, joka 
koostuu monivärisistä abstrakteista maalauksista. Par-
kin yksityisnäyttely avataan KulttuuriKauppilassa torstai-
na 18.7.2013 klo 18. Taiteilijan töihin voi tutusta ennen 
näyttelyn avajaisia KulttuuriKauppilan taiteilijaresidens-
sin avoimien ovien aikana torstaina 11.7.2013 klo 11-17.

Elettyä 
elämää
Iin Taidekeskus KulttuuriKauppilan kesän kutsunäyttelyssä on esillä elokuvaohjaaja-valokuvaaja Rax 
Rinnekankaan dokumenttielokuvia, Aino Kajaniemen herkkiä tekstiilitaideteoksia sekä Sauli Miettu-
sen maalauksia ja veistoksia. Ateljeetaloon, vanhaan koulurakennukseen ja tunnelmalliseen Galleria 
Lantalaan levittäytyvä Eletty elämä -näyttely on KulttuuriKauppilan 7. kesänäyttely. 

KulttuuriKauppilassa

Näyttely on avoinna 14.6.-18.8.2013 tiistaista sunnuntaihin klo 11-17.

Taiteilijavieras Koreasta
Sauli Miettunen,  poskipunaa, 2012

Aino Kajaniemi, Toisaalla, 2011

28



18 19nro 27PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.7.2013 3.7.2013nro 27

Taiteilija Tolosen näyttelyssä teosharvinaisuuksia! 

Paavo Tolosen säätiö järjes-
tää Pudasjärven kaupungin-
talolla Tolosen taidenäytte-
lyn 28.6.–28.7.2013. Kyseessä 
on retrospektiivinen näytte-
ly, jossa on esillä myös en-
nennäkemättömiä teoksia 
kuudelta vuosikymmenel-
tä. Teoksia näyttelyyn ovat 
lainanneet lukuisten yksi-
tyishenkilöiden ja yritysten 
lisäksi Oulun taidemuseo, 
Wäinö Aaltosen museo ja 
Aineen taidemuseo. 

Näyttelyssä on nähtävis-
sä Oulun taidemuseon te-
kemä Paavo Tolosen video-
haastattelu, jossa hän kertoo 
lapsuudesta, nuoruudesta ja 
taiteilijan elämän vaiheista. 
Näyttelyn avajaisia vietettiin 
Pudasjärvellä 27.6.2013 pi-
detyssä kutsuvierastilaisuu-
dessa. Paikalla oli yli sata 

Paavo Tolosen elämäntyöstä 
kiinnostunutta vierasta sekä 
teosten omistajaa.

Näyttelyn avasi sääti-
ön hallituksen puheenjoh-
taja, maaherra Eino Siuru-
ainen juhlapuheellaan ja 
Pudasjärven kaupunginter-
vehdyksen juhlaväelle esit-
ti kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila. Tolosen suvun 
tervehdyksen esitti Marko 
Tolonen puheellaan ”Isäni 
kaksi taulua”. Näyttelyn te-
osten valinnasta vastannut 
kulttuurineuvos Tuure Ho-
lopainen esitteli näyttelyä ja 
valittuja teoksia sekä niiden 
moniulotteisia tulkintoja. 

Avajaisten musiikista 
vastasivat Lappeenrannan 
laulukilpailun (2013) voitta-
nut baritoni Aarne Pelkonen, 
viulisti Kaisa-Maria Tolo-

nen sekä pianisti Tiina Hie-
tava. Tilaisuudessa julkais-
tiin myös kulttuurineuvos 
Tuure Holopaisen kirjoitta-
ma Paavo Tolonen – vaelta-
ja 1936 – 2009 -näyttelyjul-
kaisu. Näyttely on avoinna 
28.6.–28.7.2013. 

Tarkat aukioloajat löyty-
vät internetistä (www.paa-
votolosensaatio.fi). 

Marianne Mäntylehto

Paavo tolosen näyttelyjulkaisun, ”vaeltaja 1936-2009” kirjoittanut tuure Holopainen kertomassa yleisölle näyt-
telyn maalauksista.

Paavo tolosen pojan Marko tolosen ja tuure Holopai-
sen yksi näyttelyn suosikkitauluista on kehitysaluerea-
listista taidetta esittävä maalaus, tupakkitauko, jonka 
ansiosta Paavo toloselle myönnettiin vuonna 1975 val-
tion taidepalkinto. taulu on turun taidemuseon koko-
elmista.

juhlayleisöä 
kutsuvierastilaisudesta. 

Kuva juha nyman

Kalakaverukset Timo Ste-
nius, Simo ja Mika Ruo-
nakangas olivat saapuneet 
Kollajanniemelle 28.6. per-
jantaina viettämään Ste-
niuksen mökille viikon-
loppua ja vakio-ohjelmaan 
kuului tietenkin kalastusta. 
Miehet lähtivät illalla noin 
klo 20 hauen vetouisteluret-
kelle Iijoelle, josta he ovat 
vuosien saatossa onnistu-
neet samaan useamman ki-
lon painoisia haukia. Tälle-
kin kesälle Stenius kertoi jo 
saaneensa noin seitsemän 
kilon painoisen hauen, jon-
ka hän oli kuitenkin päästä-
nyt elävänä jokeen takaisin, 
kasvamaan isommaksi. 

-Viime kesänä täyttyi 
yksi hauen kalastajan unel-
ma saadessani uistimella 10 
kg painavan hauen. Silloin 
tuntui, että on se kauhe-
an kokoinen. Kalastusvesil-
lämme Iijoessa suuret hauet 
viihtyvät lämpimän kesäve-
den aikaan syvänteissä, joi-
den löytäminen onnistuu 
helposti kaikuluotaimen 
avulla. Hauen vieheka-
lastus on kiinnostanut sii-
nä määriin, että olen viime 

Vapaa-ajan kalastajille iso vesipeto Iijoesta

iijoen syvänteessä asustanut valtava hauki pani kalakaverusten välineet lujille, ku-
vassa Simo Ruonakangas, timo Stenius ja Mika Ruonakangas.

vuosina tehnyt itse muu-
tamia isohkoja, vetouiste-
luun soveltuvia lusikkauis-
timia. Muutamalla kuparin 
värisellä yksilöllä olenkin 
onnistunut saamaan kalo-
ja kohtuullisen hyvin. Uis-
tinmallin kehittelyä varten 
olen myös tutkiskellut kau-
passa myynnissä olevia vie-
heitä.

-Suuntasimme perjantai-
na veneen ylävirran tutuil-
le syvännealueille, mutta 
parin tunnin uistelun kulu-
essa mitään mainittavam-
paa saalista ei kuitenkaan 
kuulunut. Kellon lähesty-
essä iltakymmentä jonkun 
mieleen tuli jo saunan läm-
mityshommat, mutta pää-
timme kuitenkin uistella 
vielä vähän aikaa. Jonkun 
ajan päästä hyrräkelava-
pani taipui kalan iskiessä 
omatekemääni kuparisen 
lusikkauistimeen. Alkuvai-
heessa kalan ponnisteluis-
ta uumoilin, että siiman 
päässä lienee 4-5 kg:n hau-
ki. Kalan uidessa lähem-
mäksi venettä se alkoi kui-
tenkin panemaan enemmän 
hanttiin ja vapakin kumar-

teli jo reilummin. Nähtyäm-
me hauen todellisen koon 
tilanne muuttui hetkessä ja 
jokaisen mielen valtasi jän-
nitys, miten hommassa käy. 
Veneessä liian pieni haavi 
ja kelalla 0,30 tai 0,35 mm: n 
paksuinen monofiili siima. 

Väsyttelimme puoli tun-
tia takuuvarmasti ennätys-
kokoluokan jättiläistä, kun-
nes Mika sai uitettua hauen 
osittain pitkävartisen haa-
vin sisään. Heti kun haavi 
haukineen oli saatu veneen 
sisäpuolelle, napsahti haa-
vin varsi poikki. Saimme 
kuitenkin pidettyä kalan 
veneessä ja lopulta tilanne 
oli onnellisessa päätökses-
sä. 

Kalan väsytyksen aikana 
ja vielä pitkään myöhem-
minkin kielenkäyttömme 
oli pitkälti painokelvoton-
ta, innostuksen ja hämmen-
nyksen valtaamaa. Venees-
sä oli suuripäinen vesipeto, 
jonka pituus hyvän matkaa 
yli metrin ja painoa paljon.

Hauki käytiin punnit-
semassa Kurenalla Kylmä-
sellä, jonka virallisesti tar-
kistettu vaaka osoitti kalan 

painoksi kunnioitettavat 
15,1 kg. Oikeaoppisen mit-
tauksen mukaan hauki oli 
129,4 cm pitkä. Meille kai-
kille näin valtavan kalan 

saaminen oli niin ihmeelli-
nen sattuma, että se pysyy 
mielissämme varmasti aina. 

Mikäli haaveilee saavan-
sa vielä suuremman hauen 

siiman päähän, pitänee uis-
tella vielä pitkään, vitsaili 
Stenius.

Pertti Kuusisto
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Suviseurat järjestettiin Pu-
dasjärvellä kolmatta ker-
taa 28.6.-1.7. Väkimäärän 
odotukset täyttyivät, sil-
lä osallistujia laskettiin ol-
leen lauantaina lähes 80 000. 
Asuntovaunuille ja –autoil-
le sekä muille majoittujille 
jouduttiin ottamaan etukä-
teen katsotut varapaikatkin 
käyttöön. Ilma oli lämmin, 
jopa helteinen. Välillä kui-
tenkin ukkoskuurot kaste-
livat suviseura-alueen. Jär-
jestelyt onnistuivat hyvin 
ja palaute seuroista on ollut 
vain myönteistä. 

Jatkamme seurojen uu-
tisointia tulevissa lehdis-
sä heinäkuun ajan. Toivom-
me osallistujilta, järjestäjiltä, 
talkoolaisilta – tai keneltä 
tahansa palautetta ja kirjoi-
tuksia suviseurakokemuk-

Kaikilta osin onnistuneet Suviseurat Pudasjärvellä
sista. Myös kuvat ovat 
tervetulleita lehden toimi-
tukseen.

Torstain avajaiset
“Taas niityt vihannoivat ja 
laiho laaksossa. Puut met-
sän huminoivat taas lehti-
verhossa. Se meille muis-
tuttaapi hyvyyttäs, Jumala, 
ihmeitäs julistaapi se vuo-
si vuodelta.” Suviseurojen 
avajaiset alkoivat suvivir-
rellä, jonka toisen säkeistön 
sanat kuvaavat hyvin suvi-
seuravieraiden tunnelmia: 
jokavuotista kiitollisuutta 
ja ihmetystä pelloille nous-
seesta kaupungista ja sen 
yli kiirivästä evankeliumis-
ta. Avajaispäivä on ollut pil-
vinen ja tihkusadettakin on 
välillä ilmennyt.

Avajaispuheenvuoros-

saan SRK:n johtokunnan 
puheenjohtaja Olavi Voitto-
nen muistutti, että suviseu-
rojen päätarkoitus on koo-
ta ihmisiä Jumalan sanan 
kuuloon ja omistamaan an-
teeksiantamuksen evan-
keliumia. Sananpalvelijan 
tehtävä on edelleenkin pa-
rannussaarnan julistami-
nen.

Avajaisten jälkeen pu-
hujien ruokalassa järjestet-
tiin kutsuvieraslounas, jos-
sa oli noin 140 osanottajaa. 
Lounaalla toivat terveh-
dyksensä kenraali Jukka 
Haaksiala, kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila, kirk-
koherra Kimmo Helomaa 
ja amerikkalaisen sisarjär-
jestön edustaja Ray Waara-
niemi.

Pudasjärven liikuntahal-

lilla pidettiin kokous, joka 
oli tarkoitettu puhujille ja 
rauhanyhdistysten valitse-
mille edustajille, seurakun-
tavanhimmille. Tilaisuuden 
alusti Aimo Helen, aihee-
naan toisen ihmisen kohtaa-
minen. Alustuksen jälkeen 
on yhteistä keskustelua.

Seura-alueella päivän 
ohjelma koostui seurapu-
heista, jotka tulkattiin kah-
deksalla kielellä sekä viitto-
makielellä. 

Perjantai-lauantai
Perjantai-iltana 29.6. isotelt-
ta täyttyi ääriään myöten 
nuorista, jotka olivat ko-
koontuneet kuuntelemaan 
Lauri Kinnusen puheenvuo-
roa aiheesta Mitä usko mi-
nulle merkitsee? 

- Usko on sisäinen sydä-

Suviseura-alue lentokentällä täyttyi ääriään myöten ja kaikki mahdolliset ympäristön alueet olivat myös käytössä. Kuva Henri Huhtala

men asia ja uskovien välil-
lä on Pyhän Hengen yhteys. 
Usko merkitsee taivastoivoa.

Lauantain ensimmäisessä 
saarnassa Erkki Peltokangas 
puhui parannuksesta. 

- Ihminen yrittää hakea 
rauhaa tunnolleen hyvillä 
teoilla, mutta Lutherin mu-
kaan parannus on katumus-
ta synnin vuoksi sekä us-
komista evankeliumiin ja 
synnin päästöön. Parannus 
on Jumalan lahja.

Kello 9 lauantaiaamu-
na alkoi suviseurojen yhte-
ydessä järjestettävä SRK:n 
vuosikokous. Vuosikoko-
us on SRK:n ylin päättävä 
elin. Kokoukseen osallistui-
vat rauhanyhdistysten va-
litsemat viralliset edustajat, 
ja siellä päätettiin sääntöjen 
määräämistä asioista. Jokai-
sesta rauhanyhdistyksestä 
oli paikalla yhdestä kolmeen 
edustajaa. 

Lauantain seuraohjel-
massa oli seurapuheiden li-
säksi kello 16 alkava viik-
komessu. Liturgina toimi 
Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi ja saarnan piti 
rovasti Teuvo Aho. Illalla oli 
isossa teltassa laulutuokio, 
jossa tutustuttiin uudistetta-
viin Siionin lauluihin. Lau-

antaihin mennessä vierai-
ta oli arvioitu saapuneen 80 
000. Seurasää oli lauantaik-
si kirkastunut perjantaisesta 
tihkusateesta aurinkoiseksi.

Sunnuntai-maanantai
Sunnuntain puolen päivän 
seurat radioitiin Yle Radio 
1:lle. Nauhoitetuissa seu-
roissa puhuivat Jyrki Vaa-
ramo Oulusta ja Kimmo 
Puolitaival Kaarinasta. Pu-
heessaan Vaaramo selitti 
Raamatun kaksiosaisuutta, 
lakia ja evankeliumia. Evan-
keliumi tuo rauhan omal-
letunnolle, sen sanomassa 
synnit annetaan anteeksi eh-
doitta. Anteeksiantamuksen 
armo on täydellinen.

Sunnuntain sanajumalan-
palveluksessa seurateltassa 
saarnasi Olli Lohi. Jumalan-
palveluksia järjestettiin lähi-
alueen kirkoissa, ja niihin oli 
linja-autokuljetus seura-alu-
eelta. Pudasjärven kirkossa 
saarnasi rovasti Erkki Piri ja 
paikalla oli noin 800 henkeä. 
Illalla myös englanninkieli-
nen jumalanpalvelus. 

Sunnuntaina päivällä su-
viseuravieraita oli paikalla 
noin 74 000. Iltapäivällä vä-
kimäärä alkoi paluuliiken-
teen vuoksi laskea. 

Maanantaiaamu valkeni 
seura-alueella ukkosen jy-
ristessä. Rankat sadekuu-
rot herättivät seuravieraat 
aikaisin ja kastelivat leirit. 
Sade vilkastutti paluuliiken-
nettä, jonka ruuhkahuippu 
näytti olevan vasta iltapäi-
vällä seurojen päätyttyä. 

Aamulla alueella oli pai-
koittain laajoja vesilätäköitä, 
mutta järjestäjien mukaan 
seura-alueen maaperä ei lie-
ty herkästi pienempiä pelto-
alueita lukuun ottamatta. 

Maanantaina seurat jat-
kuivat normaalisti puoleen 
päivään saakka. Kahdelta il-
tapäivällä alkoivat päätös-
seurat, joissa päätössanat 
piti Pudasjärven suviseuro-
jen päätoimikunnan vara-
puheenjohtaja Jukka Lehto. 

Ensi vuonna suviseurat 
järjestetään Pyhäjoen lake-
uksilla Pohjois-Pohjanmaal-
la! 

Heimo Turunen  
seuratiedotteiden  
pohjalta 

Ensi viikolla lisää seura-asiaa!

Lauantain viikkomessuun täyttyi seurateltta jälleen ääriään myöten. Messun jälkeen ehtoollisen vietto kesti useita tunteja.
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Syötettä pidetään talvimat-
kailukohteena, mutta kesä-
matkailuun on panostettu 
yhteisvoimin ja toimintaa 
saatu kesälle jo ihan hen-
gästymiseen asti.

Hyvinvointiviikonlop-
pu Siriuspäivät Pikku-
Syötteellä aloitti Syötteen 
kesän kesäkuun puoles-
sa välissä. Toivotaan, että 
myös myyjät, hoitajat ja jär-
jestäjät olivat tapahtumaan 
tyytyväisiä ja hyvinvointi-
tapahtuma saa jatkoa. 

Iso-Syötteen Mäkiajot 
juhannusaattona ovat jo pe-
rinne Syötteellä ja tapahtu-
man suosio on vankkuma-
ton. Nytkin 100 huippuunsa 
viritettyä autoa ampaisivat 
Iso-Syötteen huipulle pika-
vauhtia, nopeimmat jopa 

Syötteellä tapahtumarikas kesä

Eri tapahtumat tuovat Syötteen matkailuyrityksille asi-
akkaita myös kesällä. Kuvan yleisö on tämän vuoden 
juhannusaaton Mäkiajoista. 

alle puolessatoista minuu-
tissa. 

Lonkkaajat saapuvat 12-
14.7. Syötteelle ja vuorossa 
on näin alamäkiskeittaus-
tapahtuma. Tästä tapahtu-
masta ei tule puuttumaan 
haasteita eikä vauhtia. Ta-
pahtumassa saavat myös 
aloittelijat opastusta uu-
teen harrastukseen. Viikon-
lopun ohjelmassa on myös 
slaidauskisa sekä livemu-
saa. 

Syöte MTB maastopyö-
räilytapahtuman 20-21.7. 
reitit kulkevat Syötteen 
upeissa maisemissa, halko-
en kansallispuistoa. Reittien 
pituudet ovat 30 km, 60 km 
ja 120 km! 

Erämaan markkinat 
Syötteen luontokeskuk-

sen pihapiirissä ja vii-
dennet MP huippuajot 
Iso-Syötteen huipulla jär-
jestetään heinäkuun viimei-
senä viikonloppuna. Erä-
maan markkinat ovat 27.7. 
kolmannen kerran ja kaikil-
le moottoripyörämerkeille 
avoin kokoontumistapah-
tuma järjestetään jo viiden-
nen kerran. 

Syöteajot 2013 ovat elo-
kuun 10. ja 11. päivinä. Ta-
pahtuma on pyöräilijöiden 
maantieajo Oulusta Syöt-
teelle ja/tai takaisin. 

SM-perhokalastuksen 
finaali kisataan elo-syys-
kuun vaihteessa Kovalam-
men ja Iijoen vesillä.  

Suunnistuksen SM-ki-
sat ovat l7-8.9. Syötteen 
haastavissa mäkimaastois-

sa. 
Sorayöte pyöräillään 

15.9., joka on soracrossiajo. 
Matkoina 30 tai 60 km. 

Huippu-kymppi juok-
su ja Luppovesi syttyy -ta-
pahtumat 21.9. huipenta-
vat syyskuun. Tapahtuman 
yhteydessä vietetään Lup-
poveden maisemiin ke-
sän aikana rakennettavien 
liikunta- ja elämyspuisto, 
skeittipuisto ja frisbeegolf-
radan avajaisia. 

Alueen yrityksissä järjes-
tetään lisäksi perhejuhlia, 
sukukokouksia yms juhlia. 

Syötteen kesä on siis ta-
pahtumia täynnä! Alu-
een upea luonto, vaellus-
reitit, maastopyöräreitit ja 
kalapaikat antavat niin ta-
pahtumille kuin muuten 

Syötteellä matkaaville, iki-
muistoisia kokemuksia ja 
näkemyksiä. 

Teija Sarajärvi 

Oululainen tanssiyhtye Äs-
sät tahdittaa markkinatans-
seja perjantaina 5.7. Kuren-
koskessa. 

Ensimmäinen Ässät -ko-
koonpano perustettiin vuon-
na 1978. Nimi pohjautui pe-
rustajajäsenten sukunimien 
ensimmäiseen kirjaimeen, 
kolme Siltalaa ja Sihvola. Tä-
män hetkisessä kokoonpa-
nossa soittavat kosketinsoit-
timia ja harmonikkaa Pekka 
Peltola, laulusolistina ja 
rummuissa on Lauri Siltala 
sekä nuorta musisointia esit-
tävä Petri Siltala soittaa kita-
raa ja laulaa. 

Yhtye julkaisi ensimmäi-
set pitkäsoittonsa Trio Äs-
sät -nimellä. Parinkymme-
nen vuoden aikana Ässät on 
julkaissut 10 albumia, jois-
ta viimeisin tuli markkinoil-
le vuonna 2007. Lisäksi on 
lukematon määrä singlejä 
ja kaikki äänitteet tehdään 
nykyisin omassa studiossa 

Kansan tanssittaja 
Ässät Kurenkoskessa

Haukiputaalla.
Ässät keikkailee ahke-

rasti ympäri Suomea ja on 
esiintynyt lisäksi lukuisissa 
TV-ohjelmissa.  Ässien kap-
paleet soivat kaikilla koti-
maisilla radiokanavilla. Ul-
komailla Ässät on esiintynyt 
Kanadassa, Yhdysvalloissa, 
Ruotsissa ja Espanjassa. 

Kurenkoskessa tavataan 
uudistunut Ässät -kokoon-
pano!

Terttu Salmi

Uudistunut trio Ässät 
-kokoonpano.

Oulusta ponnistava, melo-
dista metallia progevivah-
tein soittava Zenith Reunion 
nauhoittaa parhaillaan tois-
ta pitkäsoittoaan nimeltään 
”Entropy”. Studiosessiot 
ovat edenneet hyvää vauhtia 
ja julkaisua voidaan odot-
taa myöhemmin tänä vuon-
na. ”Entropy” lupaa tiukkaa 
hevirymistelyä kuin myös 
herkempää tunnelmoin-
tia taattuun Zenith Reuni-
on - tyyliin. Bändin edelli-
nen albumi ”Utopia” nousi 
julkaisuviikollaan Suomen 
virallisella listalla top kymp-
piin ja Rumban listalla sijal-
le 2.

Kesken levytyssessioiden 
Zenith Reunion tekee muuta-
mia valikoituja keikkoja, ku-
ten lauantaina 6.7. Kurenkos-
ken tapahtumassa, yhtyeen 
alkuperäisillä syntysijoilla. 

Melodisen heavyn 
ilta Kurenkoskessa

Toisena illan bändinä ta-
pahtumassa lauteille nou-
see saksalainen heavy ja hard 
rock klassikoita akustisesti 
tulkitseva Hellride Acoustic. 
Yhtye koostuu kolmesta pit-
käaikaisen teutooniheavyn 
pioneeristä Tommy Klossek 
laulu sekä Kai Pasemann ja 
Stefan Gassner akustinen ki-
tara. MK

Saksalainen Hellride 
Acoustic esiintyy ensi 
lauantaina Kurenkoskes-
sa. toisena bändinä on 
Zenith Reunion. 

Ensi lauantaina 6.7. on kä-
sillä Woyzeckin viimeinen 
keikka – nykyisessä kokoon-
panossaan ja sitä juhlitaan 
komealla kahden bändin yh-
teiskeikalla Jyrkkäkoskel-
la. Woyzeckistä siirtyy pari 
henkilöä muihin projektei-
hin ja keikan jälkeen vede-
tään henkeä. Syksyllä koo-
taan uusi orkesteri ja sitten 
Suomea kiertämään, tode-
taan bändin leiristä. Syksyl-
lä on tarkoitus piipahtaa stu-
diossakin äänittelemässä ja 

Woyzeck jäähyväiskeikalla Jyrkkäkoskella
pikkujoulusesonkiin panos-
tetaan lujaa. Nyt soitetaan 
todella energistä settiä vaih-
dosten kunniaksi. 

Jyrkkäkosken keikal-
la esiintyy alkuillasta läm-
mittelijänä Oskari Manni-
sen luotsaama Flush, jolta 
on ihan näinä päivinä ilmes-
tynyt reilu parikymmenmi-
nuuttinen ep-levy, kuunnel-
tavissa myös netissä. 

Markku Kemppainen

Pudasjärven kaupungin-
hallitus päätti 18.6. koko-
uksessaan alueiden yllä-
pito-, kiinteistöjen hoito-, 
siivous-, sekä liikunta- ja 
ulkoilualueiden ja Syöt-
teen alueen ylläpitopal-
velujen tuottajat. Kilpai-
lutukset suoritettiin ajalle 
1.10.2013-1.6.2018. Palve-
lu-urakoiden kilpailutus-
asiakirjojen ja kilpailutuk-
sen toteutti Infratec Oy/
Matti Heino.
ALUEIDEN YLLÄPITO-
PALVELUJEN PALVE-
LU-URAKKA annetaan 

Kaupunki päätti mittavista palvelu-urakoista
KH Riekki Oy:lle. Tarjous-
kilpailun loppuvaiheessa 
tarjouksensa määräaikaan 
mennessä jättivät KH Riek-
ki Oy, Destia Oy, Kuljetus-
pudas Oy, VRJ Service Oy ja 
T:mi Koneurakointi Valkola. 
Alueiden ylläpitopalvelui-
hin sisällytettiin Kurenalan 
taajama-alueella sijaitsevi-
en kaupungin kiinteistöjen 
piha- ja yleiset alueet. Ura-
kasta erotettiin liikunta- ja 
ulkoilupaikat sekä Syötteen 
alue omiksi hankinnoiksi. 
KIINTEISTöJENHOITO-
PALVELUJEN PALVELU-

URAKKA annetaan Lassila 
& Tikanoja Oyj:lle. Tarjous-
kilpailun loppuvaiheessa 
tarjouksensa määräaikaan 
mennessä jättivät T:mi Ko-
neurakointi Valkola, KH 
Riekki Oy, SOL Palvelut Oy, 
RTK-Palvelu Oy, ISS Palve-
lut Oy ja Lassila & Tikano-
ja Oyj. 
LIIKUNTA- JA ULKOI-
LUALUEIDEN PALVELU-
URAKKA annetaan Kul-
jetuspudas Oy:lle. Option 
käytöstä päätetään erikseen. 
Tarjouksensa määräaikaan 
mennessä jättivät T:mi Ko-

neurakointi Valkola, Kul-
jetuspudas Oy ja VRJ Ser-
vice Oy.
SYöTTEEN ALUEEN YL-
LÄPITOPALVELUJEN 
PALVELU-URAKKA an-
netaan Syötteen Maansiir-
to Oy:lle. Option käytöstä 
päätetään erikseen. Mää-
räaikaan tarjouksensa jät-
ti kolme palveluntuotta-
jaa, Syötteen Maansiirto 
Oy, VRJ Service Oy ja Kul-
jetuspudas Oy. PK

Etäkokouksista hyviä kokemuksia
Oulunkaaren kuntayhtymäl-
lä on hyviä kokemuksia ko-
kousten pitämisestä etäyh-
teydellä. Yhtymähallitus on 
pitänyt ensimmäisen vide-
oneuvottelukokouksensa jo 
syksyllä 2010.

Kuntayhtymä on lainan-
nut yhtymähallituksen jäse-
nille kannettavat tietokoneet 
luottamustehtävien hoita-
mista varten. Myös palve-
lutuotantolautakunta on pi-
tänyt etäkokouksia tänä 
keväänä. Jatkossa kaikki 

luottamuselimet pitävät ko-
kouksiaan entistä useammin 
videoneuvotteluna. Käytän-
nön myötä säästetään sekä 
matkakuluissa että luotta-
mushenkilöiden aikaa.

Oulunkaari lähettää jat-
kossa yhtymähallituksen, 
yhtymävaltuuston ja palve-
lutuotantolautakunnan ko-
kousasiakirjat sähköisesti 
luottamushenkilöille tarkoi-
tettuun asiakirjojen hallinta-
palveluun. Aiemmin yhty-
mähallituksen asiakirjat on 

toimitettu sähköpostitse.
Verkkopalvelu on tie-

toturvallisempi kuin pa-
perikirjeet ja sähköpos-
ti. Järjestelmän kautta 
luottamushenkilöillä on käy-
tettävissään aina ajantasaisin 
tieto. Myös tulostus- ja pos-
tituskulut jäävät pois, ja sa-
malla lähettämiseen käytet-
tävä työaika vähenee.

Verkkopalvelussa luot-
tamuselinten jäsenet voi-
vat tutustua asiakirjoihin 
ja tehdä niihin muistiinpa-

noja. Kommentit voi halu-
tessaan julkaista myös koko 
puolueryhmälle. Kokouksis-
sa esitykset heijastetaan sei-
nälle, ja jäsenet voivat seura-
ta omia ja puolueryhmänsä 
kommentteja omilta koneil-
taan. Verkkopalvelun avulla 
voidaan hoitaa myös sähköi-
set äänestykset.

Oulunkaari tiedotus
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Pudasjärven Rotaryklubin käätyjen vaihtokokous pidettiin 19.6. Kuluvan kauden pre-
sidentti Antero Kokko luovutti presidentin tehtävät jari jussilalle. Kokouksessa luo-
vutettiin laulukipailun voittajalle jenni jaakkolalle klubin myöntämä stipendi. (Ht)

Jenni Jaakkolalle stipendi

jenni esiintyi tilaisuudes-
sa serkkunsa Emma oja-
lan säestyksellä.

Suviseurojen päätoimikunta 

Lämmin kiitos

kaikille 
yhteistyötahoille 

ja 
seuravieraille. 

PAAVO 
TOLONEN
TEOKSIA KUUDELTA
VUOSIKYMMENELTÄ

Pudasjärven kaupungintalo 
(Varsitie 7)

28.6.-28.7.2013
Avoinna: ma-ke 10-20,  

to-pe 11-17, la-su 12-16

www.paavotolosensaatio.fi

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

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

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

www.rautioky.fi

Olemme 
kesälomalla 
1.7.-3.8.2013. 
Hyvää kesää!

www.kontio.fi 

Rainer Tuomaala 
Ranuantie 224
93100 PUDASJÄRVI 
puh. 0400 952 146 
rainer.tuomaala@kontio.fi  

• Tutustu markkinoiden laajimpiin talo-, 
huvila- ja saunamallistoihin meillä tai 

www.kontio.fi ! 

• Kontio osaa energiatehokkaan 
rakentamisen. Tutustu Ekologinen ja 

Energiatehokas -esitteeseemme!

• Suomen markkinoiden suurin hirsival-
mistaja on luotettava yhteistyökumppani!

Käynti 
Kontiolla 
kannattaa

KONTIO
 HIRSITALOT JA -HUVILAT

kannattaa

Kontiolta 

löydät yli 600 

mallivaihto-

ehtoa

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää
Unto Monosen elämäntarinaan perustuvan

SATUMAA tangomusikaalin

Yhteisö 
hautomohanke

Jokijärven katetulla 
PÖLKKY-teatterilla

Käsikirjoitus: 
Heikki Salo ja 

Heikki Paavilainen
Dramatisointi ja ohjaus: 

Mirjami Kela
Liput 14€ alle 12v 5€. Tiedustelut ja varaukset:Raija Kelly, puh 044 307 3764, 

sähköposti:raija.kelly@gmail.com. Ryhmille tilauksestamyös ruokailumahdollisuus ennen 
näytöstä, pyydä tarjous! Katso lisää www.jokijarvi.com

Esitykset:
To 4.7. klo 19
Pe 5.7. klo 19
La 6.7. klo 18
Su 7.7. klo 14
Pe 12.7. klo 19

Su 14.7. klo 14
Ke 17.7. klo 19
La 20.7. klo 18
Ke 24.7. klo 19
La 27.7. klo 18
Su 28.7. klo 14

Tervetuloa!
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Voimistelun suurtapahtuma – Sun Lahti 2013 järjestettiin Lah-
dessa 6.-9.6.2013. Neljän päivän aikana voimistelu loisti ohjel-
malavoilla, suurhallissa, stadionilla ja Isku Areenalla. Lahteen ko-
koontui yli 8000 voimistelijaa ja tanssijaa pienistä lapsista aina 
ikääntyviin liikkujiin asti. Voimistelun suurtapahtumassa oli myös 
Pudasjärven Urheilijoiden Voimistelujaosto mukana.

Viime syksynä ohjaajat Inka, Kati ja Kirsi kävivät kenttäohjel-
ma-koulutukset Oulussa ja tammikuusta alkaen on 7-12 vuoti-
aat jumppakoulutytöt sekä kuntovoimistelijanaiset harjoitelleet 
omia kenttäohjelmiaan. 

Voimistelun iloa - päätösjuhlassa sunnuntaina Lahden stadio-
nilla oli esiintyjiä yhteensä 5650. Me olimme mukana KYTKÖS 
kokonaisuudessa.  3-2-1-GO! ohjelmassa esiintyi 470 7-12-vuo-
tiasta lasta. Koreografian ohjelmaa oli tehnyt Minna Latvala. 
LIITTYMÄT ohjelmassa esiintyi 240 henkilöä, naisia, lapsia ja 
muutama rohkea mieskin oli mukana. Koreografeina Sanna Vir-
tanen-Laikari ja Katri Virtanen. Kokonaisuuden lopuksi oli ohjel-
ma Haloo!, jossa esiintyivät kaikki 1350 Kytkös-kokonaisuuden 
voimistelijaa. Kokonaisuuden päävastuukoreografi oli Sanna Vir-
tanen-Laikari. Musiikin ohjelmaan oli säveltänyt Ismo Koskela.

Matkapäiväkirja 

Torstai 6.6.
Piti herätä aikaisin aamulla klo 4.15, jotta ehdimme junaan. Kyy-
ti kotipihaan saapui hieman ennen klo viittä ja matka Oulun ju-
na-asemalle alkoi.

Saavuimme juna-asemalle klo 5.45. Pieni jännitys alkoi tun-
tua jo mahassa, varsinkin meillä lapsilla. Juna lähti klo 6.33. Juna 
oli InterCity. Junassa meillä kaikki sujui hyvin. Kokkolan asemalla 
erään pienen pojan isä lähti käyttämään heidän koiraansa ulko-
na. Kun isä oli ulkona, juna lähti ja se isä koiransa kanssa jäi junan 
kyydistä. Poika jatkoi yksin junassa matkaa, mutta onneksi kon-
duktööri hoiti asiaa.

Sitten tuli Riihimäen asema, johon meillä kaikilla oli tarkoitus 
jäädä. Mutta tuli mutkia matkaan ! Poistuessamme junasta ovi 
sulkeutui liian aikaisin, jättäen yhden tytöistä laukkunsa kanssa 
oven väliin. Ovi ei auennut enää uudelleen ja juna lähti liikkeelle. 
Noin puolet meidän seurueesta jäivät junaan. Junassa olevat jat-
koivat matkaa Tikkurilan asemalle. Toiset jäivät Riihimäelle, josta 
lähtisi juna sitten Lahteen. Junassa kuulutettiin ennen Riihimäen 
asemaa, että Lahteen menevä juna odottaisi meitä, mutta se juna 
olikin kerinnyt lähteä. Meillä piti sitten odottaa tunti seuraavaa 
junaa, mikä veisi meidät Lahteen. Toiset, jotka olivat jääneet pois 

vasta Tikkurilan asemalla, menivät jo aiemmin paikallisjunalla Lah-
teen odottamaan meitä.

Viimein kaikki olimme Lahdessa ja juna-asemalta matka jatkui 
kohti majapaikkaamme. Majapaikka löytyi, Kirsi kuittasi meidät si-
sään majoittuneeksi, veimme liikuntasaliin tavarat ja sitten kiireh-
dimme syömään. Syönnin jälkeen menimme avajaiskulkueen järjes-
täytymis paikalle. Avajaiskulkueessa kävelimme Lahden katuja pitkin 
2 km matkan. Saavuimme avajaisjuhla paikkaan Lahden mäkimont-
tuun, missä oli paljon hienoja voimisteluesityksiä. Mahtuihan sinne 
musiikkiakin. Esim. siellä esiintyi Kuningasidea !

Päivä oli täynnä hikeä ja paljon kävelyä !! Mukava päivä. Nyt on 
aika mennä nukkumaan. Öitä !

Siiri ja Essi.P.

Perjantai 7.6.
Heräsimme klo 8.00 Lotilan koulun liikuntasalin lattialta hyvin nu-
kutun yön jälkeen. Aamutoimien jälkeen menimme koulun ruoka-
saliin aamupalalle. Klo 10. lähdimme kävellen läpi kaupungin kohti 
Tapahtumatoria, mikä oli Messukeskuksen alueella. Tapahtumatoril-
la oli paljon erilaisia kilpailuja, esiintymislavoja, myyntikojuja ja –telt-
toja, pomppulinna ja turborata jne. Aurinko paistoi, oli helle ja jää-
telö maistui hyvälle !

Lahti-hallissa oli ruokailu. Siellä oli 12 tarjoilulinjaa. Syömään 
mennessä meiltä aina kuvattiin kisapassi. Ruokailun jälkeen käve-
limme Radiomäen-kentälle, missä meillä oli ensimmäiset yhteiset 
harkat. Kun harkat loppuivat, lähdimme maauimalaan. Sinne pää-
si kisapassilla ilmaiseksi. Naiset jäivät vielä omiin harjoituksiin. Uin-
nin jälkeen menimme kaikki yhdessä syömään. Sitten vietimme ai-
kaa Tapahtumatorilla. Lasten iltaohjelma alkoi Salpausselkä-hallissa 
klo 18. ja siellä oli mm. disko. Sitten tapahtui jotakin aivan uskoma-
tonta tai no kyllä me se tiedettiin mutta kuitenkin ulkolavalla alkoi 
KUNINGASIDEAN keikka.  Arvatkaa kuinka moni sai koskea laula-
jiin?? No ei kukaan, siis ei kukaan!

Kun keikka loppui, lähdimme kohti majapaikkaa. Teimme iltatoi-
met ja aloimme nukkumaan.

Aino ja Essi.K.

Lauantai 8.6.
Heräsimme aamulla klo 7.00 ja kävimme aamupalalla. Lähdimme 
harkkoihin klo 8.00. Harkat oli stadionilla ja ne kesti klo 9-11.15. 
Niiden jälkeen menimme lounaalle. Sitten olikin jo kiire toisiin 
harkkoihin Radiomäen kentälle. Sinne menimme bussilla. Ne harkat 
meni tosi hyvin. Sitten menimme uimaan maauimalaan. Uinnin jäl-
keen menimme syömään. Sitten kiertelimme Tapahtumatorilla. Siel-
lä oli paljon esiintyjiä ja bändi, joika oli tosi hyvä. Saimme bändiltä 
nimmarit ja otettiin valokuvia. Sen jälkeen me menimme iltapalal-
le. Iltapalan jälkeen me käveltiin koululle ja sitten menimme suih-
kuun ja nukkumaan.

Ennamari, Riina ja Janni

Sunnuntai 9.6.
Heräsimme klo 6.30. Aamutoiminen jälkeen kävimme aamupalalla 
ja pakkailimme tavaroita valmiiksi. Klo 8 maissa lähdimme metsäs-
tämään linja-autoa. Kun se vihdoin löytyi, suuntana oli kenraalihar-

joitukset jossa käytiin kaikki päätösjuhlan kenttäohjelmat läpi. 
Pitkien harjoitusten jälkeen kaikkien maha murisi jo siihen mal-
liin, että suunnaksi oli otettava Lahti-hallin ruokala. Ruokailun 
jälkeen oli pieni paussi paikallaan, mutta pian oli H-hetken aika. 
Voimistelun iloa- päätösjuhlassa Stadionin pääkatsomo oli täyn-
nä, aurinko paistoi ja juhlatunnelma oli huikea  Esitykset menivät 
niin lasten kuin aikuistenkin osalta mahtavasti! ”Loppujamin” jäl-
keen otimme muutaman ryhmäkuvan ja lähdimme kohti koulua 
pakkaamaan loputkin tavarat laukkuihin. Sitten lähdimme käve-
lemään Lahden juna-asemalle päin. Matkalla pysähdyimme Hes-
burgeriin pienelle päivälliselle.

Junamatkasta Lahti-Tikkurila-Oulu selvisimme hienosti. Nyt 
lippujen tarkastuksen yhteydessä konduktööri kuunteli Kirsin 
huolen aiheen siitä kuinka ehdimme vaihtaa junaa tällaisella seu-
rueella. Junanvaihto sujui hienosti. Ouluun menevä juna saapui-
kin poikkeuksellisesti samalle raiteelle ja meidän ei tarvinnut 
siirtyä Tikkurilan asemalla minnekään.  Konduktöörit olivat hy-
vin kohteliaita ja auttavaisia, toisin kuin Lahteen mennessä.

Inka ja Kati

Kahden vuoden päästä Voimistelujaosto suuntaa kohti Helsinkiä 
15. World Gymnaestrada järjestetään Helsingissä 12.-18.7.2015. 
Helsinkiin odotetaan saapuvaksi 25 000 voimistelijaa ympä-
ri maailman, kaikista maanosista. Gymnaestrada tulee olemaan 
kansainväliseltä osallistujajoukoltaan suurin koskaan Suomessa 
järjestetty tapahtuma. 

Kirsi Kipinä
PuUVoimistelujaosto, puheenjohtaja./ohjaaja

AvajaiskulkueAvajaiset mäkimontussa. tytöt harjoituksissa Stadionilla.

Ensimmäiset yhteiset harjoitukset takana.

Liittymät harjoitukset Lahden stadionilla.

3-2-1-Go ! janni, Ennamari, Riina, Essi.K., Aino, Sii-
ri, Essi.P., inka ja Kati

Sun Lahti - voimistelun iloa
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www.keittiokalustetukut.fi                www.visionliukuovet.fi

Kaikki kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin 

suunnitellaan yhdessä
 komerot yksilöllisillä

liukuovilla! 
Myymälässämme 

malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

LIUKUOVET

V SI I NO
KEITTIÖT

V SI I NO
* ilmainen suunnittelupalvelu myymälässä   

* nopeat toimitusajat   * monipuolinen mallisto    
* tukkuhinnat    * ei ostorajoituksia   

* myös jälleenmyyjille    * valmistus omilla tehtailla

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

ark. 9-18, la 10-14

325€

Kuvan mukaiset 
KOMEROT 
valkoiset maalatut
HOLVIKAARI, 
TALONPOIKA 
tai SILEÄ -ovet
sis. tangon ja 
hyllyn (1000), 
4 hyllyä (500), 
ryhmän korkeus 2350, 
leveys 1500

osina

VATTUMARKKINAT 
la-su 17.-18.8.2013 

SARAKYLÄN KOULULLA
Sarakyläntie 5426

LAUANTAI 
10.00 Metsätaitokilpailu
12.00 Markkinoiden avaus /
metsäpuolen edustaja

- Ohjelmaa
16.00 Markkinatori suljetaan

SUNNUNTAI 
10.00 Jumalanpalvelus ja kirkkokahvit
12.00 Pääjuhla
Kansaedustajan puhe

- Ohjelmaa
15.00 Markkinat päättyvät

Molempina päivinä 
kuivalihavelliä, makkaraa, 
kahvia ja torikauppiaiden 

pöydistä paljon ostettavaa.

Tervetuloa vattumarkkinoille!
Sarakylän alueen kyläseura

Tiedustelut:  Kaisa Nivala 040 839 3812
kaisa.nivala@pudasjarvi.fi

Iijokisoutu kokoaa soutajat ja 
melojat 31. kerran viiden päi-
vän jokimatkalle. Soutajat, 
melojat ja kyläläiset kokoon-
tuvat maanantaina 1.7. Tai-
valkosken Jokijärvelle Sai-
jaan soudun avajaisiin klo 
20.  Soutu päättyy lauantaina 
iltapäivällä 6.7. Pudasjärven 
Kipinässä Tohon laskuun ja 
kyläjuhlaan. Juhlapuhujana 
Kipinässä on liikenneminis-
teri Merja Kyllönen. 

Iijokisoutuun voi tul-
la päiväksi, pariksi tai koko 
soudun ajaksi. Mukaantu-
lo ei vaadi erityisvarusteita 
tai kokemusta jokiveneilystä. 
Kokeneet perämiehet laske-
vat 160 km:n matkalla lähes 
100 koskea ja nivaa. Päivä-

Iijoki houkuttaa ja 
koukuttaa soutajat ja melojat

matkat ovat keskimäärin 30 
km. Omalla veneellä, kanoo-
tilla tai kajakilla osallistu-
via on yli puolet osallistujis-
ta. Tänä vuonna vesitilanne 
näyttää joella hyvältä, vet-
tä riittää matalissakin kos-
kissa ja kivet ovat tavallis-
ta syvemmällä. Vanhojen 
Iijokisoutajien lisäksi uusia 
soutajia ja melojia on tulos-
sa tänäkin vuonna mukaan 
runsaasti. 

Iijokisoutajat ovat iloisia 
Iijoen vaelluskalojen palau-
tushankkeiden etenemises-
tä.  Kotiutettuja lohenpoi-
kasia on joessa runsaasti ja 
myös merivaellukselta pa-
lavien lohien ylisiirrot ovat 
onnistuneet. Iijoen kalatei-

den lupahakemuksille, jotka 
valmistuvat Iijoen kalatiet- 
hankkeessa tänä vuonna, toi-
votaan jouhevaa käsittelyä ja 
merkittävintä rahoitusosuut-
ta joen vaelluskalojen nousu-
tien katkaisseelta Pohjolan 
Voima Oy:ltä. Iijoki on ainoa 
rakennettu joki Suomessa, 
jossa alkuperäiset lohi, me-
ritaimen ja vaellussiika voi-
daan palauttaa. Siksi se on 
noteerattu myös kansallisen 
kalatiestrategian kärkikoh-
teeksi.

 Iijokisoudun järjestää Pu-
dasjärven luonnonsuojelu-
yhdistys ry.

Pirkko-Liisa Luhta ja  
Outi Lehtimäki
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Karhun poikanen tervehti Hampuksen juhannustansseihin tulijoita
hannusiltana. 

Karhunpoikanen tallus-
teli heitä vastaan muistut-
taen maalaiskaupunkimme 
moninaisesta ilmeestä. Trio-
kokoonpanossa viisi vuotta 
soittanut yhtye on kotoisin 
Suomussalmelta. Yhtyeen 
suosio Pohjois-Suomen alu-

eella on pitänyt jäsenet kii-
reessä jo pitkän aikaa. Ak-
tiivinen yhtye valmistautuu 
keikkojensa lisäksi ensi sun-
nuntaina Ämmänsaaren työ-
väentalolla järjestettävään 
konserttiin ja omista sä-
vellyksistä ja sanoituksista 
koostuva CD-levy ilmestyy 
markkinoille kuluvan kesän 
aikana.

Iinattijärven Nuorisoseu-
ran pitkäaikaiset jäsenet ja 
toimintamiehet Jouni Pinta-
mo-Kenttälä ja Mauno Kai-
jala olivat hyvin tyytyväi-
siä tämän kesän Hampuksen 
tanssien suosioon. Molem-
milla kerroilla yleisömäärä 
on ollut sadanviidenkym-
menen kävijän lukemissa. 
Tanssi-ilmoitusten saavu-
tettavuutta on laajennettu 
Syötteen alueen matkailijoi-
den ja lomalaisten tietoisuu-
teen lehti-ilmoitusten lisäksi 
ilmoitustaulu- ja seinäilmoi-

tuksilla. Tämä näkyi ylei-
sön määrässä ja lomailevien 
tanssijoiden kiittelevissä pu-
heissa.

Soili ja Juha Pintamo-
Kenttälä ovat nauttineet 
Hampuksen tanssitarjonnas-
ta reilun neljän vuosikym-
menen ajan. Heidän mie-
lestään paikan reilu, rento, 
iloinen ja uusien tuttavuuk-

Soili ja juha Pintamo-
Kenttälä Hampushallin ju-
hannustansseissa.

Hampushallin järjestyksenvalvojat jouni Pintamo-
Kenttälä ja Mauno Kaijala. 

Hampushallilla esiintyneen Pohjolan Yön kokoonpano 
vasemmalta Leif Rören, solisti Salme Salonen ja Ari Kela.

sien solmimiseen suotuisa il-
mapiiri on ehdoton. He ovat 
sitä mieltä, että kesätanssi-
paikan valintana Hampus 
on ykkössijalla.

Järjestyksenvalvoja Kaija-
la lupaili, että kesän aikana 

järjestetään vielä muutamia 
tanssi-iltoja, joten vielä on 
mahdollisuus tutustua vaa-
ran juurella olevaan yllätyk-
selliseen tanssipaikkaan.

Sointu Veivo

Esiintymiskeikat ja niil-
le matkustaminen ovat aina 
omanlaisensa ja yllättävä-
kin tapahtuma. Pohjolan Yö-
yhtyeen jäsenet Salme Salo-
nen, Leif Rören ja Ari Kela 
kokivat tämän erikoisen yl-
lätyksellisyyden ajellessaan 
metsätietä Hampukseen ju-

Aira Hiltula vietti 60-vuo-
tisjuhlaansa juhannuksena. 
Kaunis ja lämmin sää helli-
vät noin 70 ystävää, tutta-
vaa ja sukulaista, jotka saa-
puivat juhlimaan Kouvan 
kylälle. Airan perhe aloitti 
juhlajärjestelyt aaton aattona  
torstaina ja viimeiset vieraat 
poikkesivat maanantaina, jo-
ten juhlahumua kesti koko 
viikonlopun.

Juhannustanssien tah-
tiin pyörähdeltiin Piipposen 
Osarasalissa. Orkesterin tah-
dittaessa tanssit keräsi väkeä 
salin täydeltä ja näin kruu-
naten juhlapäivän.

Aira Hiltula on syntyisin 
Iisalmesta, mutta muuttanut 
elämänsä aikana noin 15 ker-
taa. Taipaleensa aikana hän 
on asunut muiden muassa 
Etelä-Suomessa ja Kemissä. 
Elämästään hän on työsken-
nellyt 30 vuotta Tradekan 
ja sitä edeltäneiden yritys-
ten palveluksessa. Viimeisin 
tehtävä oli myymäläpäällik-
kyys Tradeka Oy:ssä.

– Aviomieheni pudasjär-
veläisen Risto Hiltulan tapa-
sin hiihtoladulla kahdeksan 
vuotta sitten. Kaksi vuotta 
sitten oli häät, joka oli pie-
ni ihana tilaisuus. Kappalai-

Helle helli Aira Hiltulan syntymäpäivillä
nen Juha Kukkurainen vih-
ki meidät Kouvalla, omalla 
lautallamme, joka on tuos-
sa omassa rannassa, kertoo 
Aira.

Yhteisistä harrastuksista 
Riston kanssa hiihto on säi-
lynyt ja lisäksi heillä on ta-
pana käydä vaeltelemassa 
Lapissa sekä hirvenmetsäs-
tys. Aira metsästää Kivarilla 
ja Risto Kouvalla. Pariskunta 
asustelee sekä Kouvan mö-
killä että Kurenalla.

– Olen nykyään Piippo-
sen pirtin matkailuhommas-
sa mukana ja ajan taksiakin. 
Lionstoiminta on yksi har-
rastus Riston puolisona. Mi-
nulla on myös viisi lapsen-
lasta, jotka ovat myös tärkeä 
osa elämääni, kertoo Aira.

Syntymäpäiväsankari 
haluaa osoittaa suuret kii-
tokset perheelle. Erityisesti 
hän kiittää kolmea poikaan-
sa, Teroa, Jania ja Tuomas-
ta sekä miniöitä Minnaa ja 
Hennaa. HT

60-vuoden merkkipäivää 
viettänyt Aira Hiltula 

yhdessä aviomiehensä 
Riston kanssa Kouvan 

maisemissa. 

Kallioniemessä tapahtuu Päätaloviikolla
Taivalkoskella hyörii 1.7. 
– 7.7.2013 juhlahumus-
sa kulttuurikansaa tuhat-
päin erilaisissa Päätalo-
viikon tapahtumissa. Yksi 
tärkeimmistä viikon tapah-
tumakeskuksista on Kallio-
niemi Taivalkosken Jokijär-
ven kylällä. Edesmenneen 
kirjailija-professori Kal-
le Päätalon lapsuudenkoti 
Kallioniemi on saanut val-

takunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympä-
ristön statuksen. 

Jo viime vuonna huippu-
suosion saaneet ohjelmanu-
merot jatkuvat myös tänä ke-
sänä. 

Herkon veneen terva-
us kokosi tervantuoksusta 
ja touhusta nauttivat koolle 
Kallioniemeen maanantai-il-
tapäivällä. 

Tiistaina Jokijärven Kylä-
seura tarjosi perinnetyönäy-
töksiä ja wanhaa aikaa lähes 
koko pitkän päivän. Puolel-
ta päivin kyläseuran väki 
keskeytti touhunsa ja kutsui 
vieraat koolle kuuntelemaan 
Kallen tekstejä Möllärivartin 
verran, jonka jälkeen jatkui-
vat perinnetyöt. 

Päätalon Kallen lapsuu-
denkodissa yleislääke kaik-

kiin vaivoihin oli kuppaus. 
Riitu Päätalo oli pitkin pitä-
jää tunnettu kuppari. Keski-
viikkona Riitun perinnettä 
vaalitaan, ja yleisöllä on mah-
dollisuus nähdä aito kuppa-
us Kallioniemen savusaunal-
la. 

Tiinussa säilötty suolaka-
la, kessäyny särki, mainitaan 
Kallen kirjoissa tuon tuosta. 
Torstaina pääset sitä haistele-

maan, ja jos rohkea olet, voit 
jopa maistella. 

Perjantaina kirnutaan 
höppövoita perinteiseen mal-
liin. Kirnuamisen päätteeksi 
sipastaan nokare ruisleivän 
päälle ja nautitaan. 

Lauantaina laitetaan suu 
makiaksi kun Kallioniemes-
sä on kaupan tervapiskettiä 
ja simmaa! 

Tämänkesäinen Pääta-

loviikko saa sunnuntai-
na päätöksensä, kun Kalle 
Päätalo seuran puheenjoh-
taja Raimo Aro lausuu 
päätössanat Kallioniemes-
sä. Haikeina mutta hyvil-
lä mielin jatkamme kulku-
amme ja tapaamme jälleen 
ensi kesänä uudelleen Pää-
taloviikon merkeissä! 

Lea Mikkonen

Lukijan kynästä

Suviseuraviikonlopun lauantain ja sunnuntain välisen yönseu-
dun aikana on jotakin kulkijaa vissiin häirinnyt Kurenalan ky-
läyhdistyksen toimeenpanema ympäristön viihtyvyyden ko-
rostaminen, kun Tannilan risteyksessä olleet kukkalaatikot on 
pitänyt kaataa ja näin kaupungin yhteisillä varoilla hankittua ta-
varaa tuhota. Olemme kaikki niittenkin kukkasten hankinnan 
takana - miettikääpä sitä!

Terttu Salmi

Viikonloppuna 
tihutöitä
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• LvI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)
E-mail: tatu.pesala@gmail.com

JäTEvESIASIAT
KUNTOON!

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

Juha ja Kari vikström
Maarakennusta 22 vuotta

tiedustelut:
Kari vikström puh. 040 540 0710
juha vikström puh. 0400 287 139

TÄLLÄ KUPONGILLA

Avoinna 
ma-pe 9-17

10 €
alennus katsastuksesta

Samalla osallistut talvirengassarjan arvontaan!
Arvonta 1.10.2013 (1 tarjous/katsastus) 

Kotimainen katsastusasema 
Kiimingissä

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar), 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 816 9700

KIVUT KURIIN

E. Pajunen                                         Dr. Of Naprapathy

Vastaanotto to 4.7. alk. klo 9 
Hotelli-Ravintola Kurenkoski
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rintaranka, iskias, 
migreeni, päänsärky ja monissa oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen tutkimus - korjaus/
tuet. 

OLEN LOMALLA 3.7.-31.7.

Eliisa ja jyrki ojala itse rakentamansa toimiston teras-
silla.

Monipuolisia rakentamisen palveluja
Suunnittelutoimisto KOTIIN 
Oy on kesällä 2007 Pudasjär-
velle perustettu perheyritys, 
joka tarjoaa rakentamisen 
suunnittelu- ja laskentapal-
veluja koko Suomen alueelle 
ja muita toimialan palveluja 
lähinnä Pudasjärven ympä-
ristöön. 

Yritys suunnittelee pää-
asiassa rakennuslupa- ja ra-
kennesuunnitelmia sekä 
laskee energiatodistuksia uu-
diskohteisiin ja olemassa ole-
viin rakennuksiin. Asiakkai-
na on yksityisiä rakentajia ja 
ammattirakentajia sekä talo-
teollisuuden toimijoita. Yri-
tyksen päätoimiset työnteki-
jät Jyrki ja Eliisa Ojala ovat 
molemmat vuonna 1991 Ou-
lun Teknillisestä Oppilaitok-
sesta valmistuneita raken-
nusinsinöörejä.

Eliisa Ojala kertoi, että yri-
tys on tehnyt vuosien 2008-
2013 kuluessa työsuorituksia 
140 kunnan alueelle, 470 ra-
kennuskohteeseen. 

-Kohteemme sijaitsevat 
ympäri Suomea ja ovat hyvin 
erikokoisia ja erinäköisiä ra-
kennuksia ulkohuusseista lo-
ma-asuntojen ja asuintalojen 

kautta toimisto- ja liikeraken-
nuksiin. Työkokemuksemme 
myös ennen oman yrityksen 
perustamista kattoi muun 
muassa rakennus- ja raken-
nesuunnittelua sekä myyntiä 
ja myynnin palveluja vientiin 
ja kotimaahan elementti- ja 
hirsitalotehtailla. 

Rakennuslainsäädäntö 
on ollut viime vuosina jat-
kuvassa muutoksessa, eikä 
niille näy vieläkään loppua. 
Tämän vuoksi itseään on 
koulutettava ja uutta on opis-
keltava koko ajan. Pienel-
lä paikkakunnalla toimivan 
pienen yrityksen on venyttä-
vä myös hyvin monenlaiseen 
työnkuvaan suunnittelusta 
erilaisiin konsulttitöihin pär-
jätäkseen. Nämä asiat vaikut-
tavat siihen, että työ on jat-
kuvaa oppimista, mikä taas 
säilyttää mielenkiinnon sii-
hen näinä kiireisinä kevät- 
ja kesäaikoinakin, totesi Elii-
sa Ojala.

Suunnittelutoimisto KO-
TIIN sijaitsee Hirvaskoskella, 
Korentotiellä ”koulun taka-
na”. Normaalien aukioloai-
kojen lisäksi yritys palvelee 
sopimuksen mukaan. PK

Iijoen kalatiet 2011-13 -han-
ketta edeltäneessä Vaellus-
kalat palaavat Iijokeen 2008-
10 -hankkeessa aloitettu 
lisääntymisikäisten merilo-
hien ylisiirto jatkuu Iijoella 
tänäkin vuonna. Toiminnan 
tavoitteena on palauttaa jo-
keen vahva ”Iijokiuskol-
linen” lohikanta, joka lä-
hivuosista alkaen pyrkii 
nousemaan laajoille ja laa-
dultaan erinomaisille kutu- 
ja poikastuotantoalueilleen. 
Näin varmistetaan myö-
hemmin voimalaitospadoil-
le rakennettaville kalateil-
le lohien vuotuinen ryntäys 
kesä-heinäkuussa. Lohia on 
jo ylisiirretty aiempinakin 
vuosina. 

Voimassa oleva kalatalo-
usviranomaisen myöntämä 
lupa sallii siirtää Iijoen suul-
ta pyydystettyjä sukukypsiä 
merilohia ohi voimalaitos-
patojen vuoteen 2016 saak-

Iijokisuulta lohia lisääntymisalueilleen
ka. Toiminnan aloittamista 
edelsi ylisiirtoluvan pitkä ja 
perusteellinen hakemispro-
sessi, jonka monivaiheisuus 
perustui lain ohella oletet-
tuun kalatautien leviämisris-
kiin. Iijoen vesistön kalastus-
alueen osuus ylisiirtoluvan 
hakijana on ollut korvaama-
ton. Vuosina 2009-12 Elin-
tarviketurvallisuusviraston, 
Eviran Oulun toimipaikka 
on tutkinut sinne joka vuo-
si toimitetut kymmenet näy-
telohet, mutta mitään vaa-
ralliseksi luokiteltuihin tai 
muihinkaan kalatauteihin 
viittaavaa ei ole löydetty.

Kesä-heinäkuun aikana 
siirretään luvan enimmäis-
määrä eli 300 lisääntymi-
sikäistä merilohta. Niiden 
vapautuspaikkoja, joista 
yksi on Livon kylän kohdal-
la, on Iijoen vesistöalueella 
noin puolitusinaa. Tänä ke-
sänä on jo siirretty yli 200 

merilohta, jotka ovat olleet 
kooltaan 5-15 kg. Vapautet-
tujen naaraslohien määräk-
si pyritään saamaan reilus-
ti yli puolet lohien määrästä. 
Iijokisuun edustalta kalasta-
jien pyydystämien elävien 
lohien sukupuolten jakauma 
ohjaa ylisiirron toteutusta. 
Etenkin helteiden aikaan, 
jolloin veden korkean läm-
pötilan vuoksi ylisiirrettä-
viä lohia voidaan säilyttää 
alajuoksulla olevissa väliva-
rastointialtaissa vain lyhyt-
aikaisesti eläinlääkärin tar-
kastusta varten.

Kalastuksen valvonta on 
nyt Iijoella tehostettu lähi-
kuukausien ajaksi äärimmil-
leen mm. Metsähallituksen 
usean kalastuksenvalvo-
jan avulla ympärivuorokau-
tisesti. Kaikkien hankkeen 
rahoittaja-, toteuttaja- sekä 
yhteistyötahojen pyyntönä 
on, että yleisen ja yhteisen 

edun vuoksi lohille anne-
taan syys-lokakuussa lisään-
tymisrauha Iijoessa.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus on Iijoen kala-
tiet 2011-13 -hankkeen hal-
linnoija ja toteuttaja. Koko-
naiskustannukset ovat 1 010 
000 euroa. Rahoittajat ovat 
Euroopan aluekehitysra-
hasto, Iin kunta, Kuusamon 
kaupunki, Pudasjärven kau-
punki, Taivalkosken kunta, 
Oulun kaupunki, PVO-Ve-
sivoima Oy ja Metsähalli-
tus. Tärkeimpinä yhteistyö-
kumppaneina ovat Kainuun 
ELY-keskuksen kalatalou-
den ryhmä, Iijoen vesistön 
kalastusalue, Keski-Peräme-
ren kalastusalue, Kuusamon 
kalastusalue sekä Etelä- ja 
Pohjois-Iin kalastuskunnat.

ELY-tiedotus

Perttu ja Alpo turpeinen istuttamassa emolohia Livojokeen. Kuva Ari isola.

Kalastajien kannattaa muistaa, että 
Livo- ja Iijokeen ylisiirrettyjä emolohia 
ei ole tarkoitettu kalastettavaksi eikä 
syötäväksi, vaan niiden avulla on tar-
koitus saada lohen luontainen lisään-
tyminen käyntiin. Tutkimusten mukaan 
lohen luontaisen lisääntymisen onnis-
tumisesta on näyttöä jo edeltäviltä 
vuosilta, joten hyvältä näyttää. Kaikil-
la lohien istutuspaikoilla on istutuspäi-
västä eteenpäin kahden viikon kalas-
tuskielto. Kalastuskieltoalueiden pituus 
vaihtelee paikasta riippuen. Yleensä se 
on yksi kilometri ylä- ja alavirran suun-
taan ja ne on merkitty maastoon opas-
tekyltein. Mikäli lohi nappaa vahingossa 
kalastajan vieheeseen, se tulee vapaut-
taa elävänä takaisin jokeen. PK

Lohen luontainen  
lisääntyminen turvattava
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Lauantaina 6.7. Iin Raasak-
kakoskella käynnistyy jäl-
leen Kuningasjätkä –tukki-
laiskisat, jossa kilpaillaan 
uittotyön keskeisimmissä 
työlajeissa. Yksi kisan lajeis-
ta on koskenlasku, joka suo-
ritetaan tukin päällä seisten. 
Laskiessa saa käyttää apuna 
sestointa, sauvointa tai uit-
tohakaa. Kilpailijan on seis-
ottava tukilla lähtiessään ja 
maaliin tullessa. Tukilta saa 
pudota, mutta takaisin on 
noustava omin avuin.

Pudasjärveläinen Pauli 
Ylitalo on pärjännyt jo usei-
na vuosina hyvin koskenlas-
kussa ja viime vuonnakin si-
joittui kärkikolmikkoon. Hän 
ei ole vielä ilmoittautunut 
tälle vuodelle mukaan, mut-
ta vakaa aikomus olisi jälleen 
mennä kisaamaan yleiseen 
sarjaan.

Koskenlaskussa piisaa haipakkaa
– Asustelen Iijoen rannalla 

Ylikuressa, joten ihan kodin 
lähellä on hyvä harjoittelu-
paikka. Nyt on onneksi ollut 
lämmin vesi helteiden ansi-
osta ja vettäkin riittää joessa, 
joten olen päässyt mukavasti 
treenaamaan, kertoo Ylitalo.

Uitot loppuivat Ylitalon 
kotiseudulta vuonna -88 ja 
siitä lähtien uittolajien har-
joittelu on vähentynyt. Yli-
talolla on tapana käydä 
muissakin kisoissa ympäri 
Suomea, tälle kesälle on oh-
jelmassa lisäksi kisat Kuusa-
mossa ja Imatralla.

Koskenlaskijan varus-
tuksesta Ylitalo kertoo, että 
parhaat jalkineet ovat avan-
touimarin tossut. Mahdolli-
simman kevyet ja vettä hyl-
kivät varusteet ovat tarpeen 
ja pelastusliivi on kaikille pa-
kollinen.

– Koskessa piisaa hai-
pakkaa ja harva siitä osuu-
desta selviää pystyssä maa-
liin. Raasakkakoskessa riittää 
aina vettä, sillä tarvittaessa 
vanhasta uomasta avataan 
tulvapadot, joten meno on 
hurja. Kisalla on ollut taval-
lisesti tuhatmäärin katsojia ja 
toivotaan nytkin hyvää säätä, 
että saadaan paljon katsojia, 
toivoo Ylitalo.

Hän toivoisi myös uusia ja 
nuoria osallistujia perinteik-
käälle lajille. 

- Joitakin nuoria aina 
vuosittain käy kokeilemas-
sa, mutta pitkäjänteisiä osal-
listujia nuorissa on harvak-
seltaan. Tosin partiolaisille 
taannoin pidetty tukkilais-
rasti sai niin suuren suosion, 
että innokkaimpia oli saanut 
käskeä pois tukin päältä, Yli-
talo naurahtaa. JK

Pessimismi-ilta uhkaa toteutua
Puolangan vuosittaiset pes-
simismipäivät (1.1.-31.12.) 
uhkaavat latistua Pessimis-
mi-iltaan Puolangan torilla 
perjantaina 5.7. kello 20. 

Tämä sekava kasa lähinnä 
epävireistä laulua, kompas-
televaa soittoa ja vaivaan-
nuttavia ”sketsejä” tekee 
Pessimismi-illasta ainutlaa-
tuisen surkean ja myötähä-
peäriittoisan kesätapahtu-
man. Tähän tietoon illassa 
saatetaan kuulla myös va-
lituskuoro Puolangan pur-
naajien marinaa, tyttöbän-
di Traumaryhmän angstista 

humppapunkkia ja Lasse Oi-
karisen lähinnä myötähäpe-
ää herättävää sit down -ko-
miikkaa. Milanon La Skala 
–oopperan edeslaulaja, mez-
zofalsetto Luigi Rubatto ker-
too ylpeänä löytäneensä uu-
den bändin. Toivoa sopii, 
että Kuivat Nallit pysyy ka-
sassa iltaan asti.

Pessimistisin uutinen –
kisan voittaja julkistetaan, 
vaikkei osallistuminen hää-
viä ollutkaan, ja Pessimisti-
nen vuosikatsaus kuullaan, 
jos kuullaan. Näyttely ”Lyö 
vaan, se on Puolangalta” ko-

koaa seinien täydeltä syn-
keää Puolanka-uutisointia 
niin maakuntalehden pals-
toilta kuin internetin sokke-
loistakin. Rahoistaan pääsee 
ostamalla turhia tuotteita, 
kylmiä makkaroita tai mak-
samalla poispääsymaksun. 
Oma pilkkijakkara kannat-
taa paikalle eksyneiden ot-
taa mukaan, sillä tapahtuma 
kestää liian kauan, mikäli 
pystyyn todella nousee. Pes-
simismi-illan järjestää Kult-
su ry.

Maria Korkatti

Konventti kesän kohokohta 
Klemetin perheelle
Ouluhalliin kokoontui ju-
hannus viikonloppuna iloi-
nen joukko ihmisiä Jehovan 
todistajien piirikonventtiin. 
Läsnäolijat olivat pääasias-
sa Pohjois- ja Itä-Suomesta ja 
heitä yhdisti erityisesti vah-
va kiinnostus Raamattuun, 
olihan ohjelman teemana 
tänä vuonna ”Jumalan sana 
on totuus”. Teeman mukai-
sesti ohjelmassa kasvatet-
tiin uskoa Raamatun totuu-
dellisuuteen ja pohdittiin 
sen neuvojen soveltamista 
omaan elämään. 

Pudasjärveläisen Kleme-

tin perheelle konventti on 
kesän kohokohta. Perheen 
isälle Saulille tärkeitä on 
neuvot, joita perheille annet-
tiin. Elämän paine on kova ja 
näitä neuvoja tarvitaan. Per-
heen äiti Taina toteaa, että 
myös ystävien tapaaminen 
on tärkeää. Samaa mieltä on 
myös 17-vuotias poika, Joo-
na. Hänestä on mukava näh-
dä eri puolilta Suomea ole-
via ystäviään. Nuoremmalle 
veljelle, Jannelle, konventti 
oli tänä vuonna aivan erityi-
nen, hänet nimittäin kastet-
tiin tässä konventissa. Nuori 

mies hymyilee tyytyväisenä, 
kyllähän se vähän etukäteen 
jännitti, olihan se ainutlaa-
tuinen tilaisuus.

Konventtiin osallistui 
Oulussa noin 3 700 henkeä 
ja koko maassa järjestetyis-
sä tilaisuuksissa oli yhteen-
sä noin 25 000 osallistujaa. 
Oulussa oli myös kansain-
välistä henkeä, sillä ohjelma 
tulkattiin englanniksi, rans-
kaksi ja venäjäksi.

Jose Helkavuori

Pudasjärven Kurenalla asuva perhe janne, joona, taina ja Sauli Klemetti osallistui-
vat jehovan todistajien piirikonventtiin ouluhallissa.

Pudasjärven Urheilijat järjes-
tävät Kesäpilikin MM-kilpai-
lut 10:nen kerran tänä vuon-
na. Juhlavuoden kunniaksi 
järjestetään myös yhtäjaksoi-
sen kesäpilikinnän maail-
manennätys. 

Havulan rannassa on käy-
ty jo yhdeksän vuotta ke-
säpilikin MM-kilpailuja, jo-
ten juhlavuodeksi päätettiin 
keksiä lisää tapahtumaa, ker-
too tapahtuman pääsihteeri 
Marko Koivula. Talkooväki 
rakentaa 4.8 m x 2 m kokoi-
sen lautan, missä on kaksi pi-

Pilikkiviikolla suunnitellaan maailmanennätystä
likkireikää. Osallistujat ovat 
lautalla aina kaksi tuntia ker-
rallaan. Ensin osallistuja val-
voo ennätyspilkkijän viralli-
sen tunnin suorituksen ja sen 
jälkeen on hänen vuoronsa 
tehdä oma osansa ennätyk-
sen tekemiseen.

Ennätyspilikkiin osallis-
tuu myös pudasjärven kau-
pungin edustajia kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekin johdolla. Kaiken 
kaikkiaan ennätyksen teko 
kestää 144 tuntia alkaen maa-
nantaina aamulla ja päättyen 

Maailmanmestaruuskisojen 
kanssa yhtä aikaa sunnuntai-
iltana.

Maailmanennätys kuva-
taan koko ajan livekameran 
voimin ja halukkaat voivat 
seurata tapahtumaa ympäri 
vuorokauden omalta tietoko-
neelta ympäri maailman. 

Tervetuloa osallistumaan 
ja seuraamaan tapahtumaa 
joko paikan päälle tai netin 
välityksellä heinäkuun vii-
meisellä täydellä viikolla, lä-
hettää kutsun Marko Koivu-
la kisapaikan rannalta. (HT)

Lapset puheeksi -työmenetelmä auttaa lapsia
Oulunkaari ottaa käyttöön 
kaksiportaisen työmenetel-
män, jossa kiinnitetään huo-
miota lapsiin, jos perheen 
elämäntilanne muuttuu esi-
merkiksi vanhemman sai-
rastumisen, perheen huonon 
taloustilanteen tai avioeron 
seurauksena.

Tutkimusten mukaan iso 
osa lapsista selviää perhei-
den merkittävistä elämänti-
lanteen muutoksista ilman 
apua, koska heidän elämäs-
sään on niin sanottuja suojaa-
via tekijöitä. Lapset puheeksi 
-menetelmän ensimmäises-
sä portaassa lapsiperheen 
kanssa työskentelevät am-
mattilaiset kuten opettajat, 
lastentarhanopettajat, tervey-

denhuollon työntekijät ja so-
siaalihuollon työntekijät kes-
kustelevat perheenjäsenten 
kanssa ja kartoittavat lapsen 
suojaavia tekijöitä, jotta niitä 
voidaan vahvistaa.

Keskustelut koskevat 
kaikkia lapsiperheitä, esimer-
kiksi kun lapsi siirtyy tietylle 
vuosiluokalle.

- Yhdessä voidaan löytää 
tärkeitä lapsen arkea ja suo-
tuisaa kehitystä suojaavia asi-
oita, toteaa projektipäällikkö 
Mika Niemelä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen las-
ten mielenterveysyksiköstä.

Kun on löydetty, mitä 
suojaavia tekijöitä vaali-
taan, päivähoidon tai kou-
lun työntekijät tai vanhem-

mat vahvistavat niitä hyvin 
luonnollisella tavalla, osana 
päivittäistä lapsen kanssa ta-
pahtuvaa kanssakäymistä.

Niemelä on todennut 
omassa väitöstutkimukses-
saan, että suomalaisessa ter-
veydenhuollossa ei ole aikai-
semmin kiinnitetty tarpeeksi 
huomiota siihen, miten saira-
us vaikuttaa potilaan lapsiin. 
Vaikka perheitä on pyritty 
huomioimaan, ei lasten ke-
hityksen tukeminen ole ollut 
systemaattista aikuisten sosi-
aali- ja terveyspalveluissa. 

Nyt lasten kehitykseen 
vaikuttavat olosuhteet voi-
daan kartoittaa ja lapsen ke-
hitystä tukea tarkoitusta var-
ten kehitetyllä ja tutkitulla 

työvälineellä.
Menetelmän toiseen por-

taaseen eli Lapset puheeksi 
-neuvonpitoon siirrytään, jos 
lapsen tukeminen vaatii usei-
ta toimijoita. Lapsen arkea 
tuetaan konkreettisilla teoil-
la, jotka näkyvät lapsen elä-
mässä jo lähiviikkojen aika-
na.

Lapset puheeksi -työme-
netelmä otetaan Oulunkaa-
rella käyttöön vaiheittain. 
Syksyllä osa kuntayhtymän 
ja jäsenkuntien työntekijöistä 
saa koulutuksen, jotta he voi-
vat kouluttaa muut työnteki-
jät. Lapset puheeksi -keskus-
telu ja -neuvonpitotyöhön 
koulutetaan kaikki työnteki-
jät, jotka ovat tekemisissä las-

ten tai lapsiperheiden kanssa. 
Ensimmäiset työntekijäkou-
lutukset ovat ensi keväänä. 
Työmenetelmä on jo käytös-
sä muutamissa Suomen kun-
nissa.

Esimerkki lapsen  
elämänpiirin  
räätälöinnistä
Masentuneella yksinhuolta-
jaäidillä ei ole voimia eikä ra-
haa viedä lasta harrastuksiin. 

Lapsi on urheilullisesti 
lahjakas, ja liikunnan harras-
taminen olisi hänen elämäs-
sään tärkeä suojaava tekijä. 
Työntekijä miettii yhdessä 
perheen kanssa, kuka heitä 
voisi auttaa. He kutsuvat pai-

kalle edustajat paikallisesta 
urheiluseurasta, kunnasta ja 
seurakunnasta.

Työntekijä auttaa äitiä 
ja lasta kertomaan vieraille, 
mitä heidän perheensä tarvit-
see. Sen jälkeen vierailta ky-
sytään, mitä he voivat tehdä 
perheen auttamiseksi. Yksi 
heistä aikoo järjestää kulje-
tuksen viikkotreeneihin ja 
toinen lupaa tulla vastaan li-
senssimaksussa. Lupaukset 
kirjataan ylös, ja samalla mer-
kitään, minä päivänä he aiko-
vat hoitaa lupaamansa asian. 
Kuukauden päästä käydään 
läpi, että lupaukset on pidet-
ty ja mitä vaikutusta toimilla 
on ollut.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten 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. Muistat-
han laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähkö-

postilla: 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 sähköpos-
titse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nime-
si toimitukselle (ei julkaista). 

Palveluhakemisto
    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

55 vuotta luotettavaa 
kuljetuspalvelua.

Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 251671
pohjanrahti@pohjanrahti.com • www.pohjanrahti.com

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

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

Puistotie 2 as 8 (iijokiseudun talo 2. krs)

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Me LähiTapiolassa
tarjoamme paikallista ja

henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-

asioiden asiantuntijapalvelua.
Tule käymään 

toimistollamme tai
pyydä meidät kotikäynnille.
Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390
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LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset
●  Puukauppa 

timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

jP AUtoMAALAAMojP AUtoMAALAAMo
• vAKUUtUSYHtiöiDEn   
 tYöt
• vAHinKotARKiStUKSEt
• LASinvAiHDot

• KoLARiKoRjAUKSEt
• AUtoMAALAUKSEt
• tRAiLERin vUoKRAUS
• iLMAStoinnin HUoLLot

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN 
KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät 
palvelut
Muista kotitalous- 
vähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

www.msarkela.com

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

Soita ja 
kysy lisää!

KESÄTYÖT

Matti 
040-9603058

Ota yhteyttä!
Jari Moilanen
Puh. 0400 251 668
motokuski@wippies.fi

Kuvauksia 
yläilmasta 
multikopterilla
edullisesti

Palveluhakemisto on edullista 
ilmoitustilaa!

Ota yhteys  p. 040 1951 732 

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

varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LvI- ja Rautatarvike Oy 
KAUttAMME Lvi-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELtitYöt SEKÄ tARviKKEEt
Kauttamme mm. pätkäpellit, 

sadevesikourut ja kattoturvatuotteet 
suoraa varastosta.

Kunnostettuja naisten ja mies-
ten vakio- ja vaihdepolkupyöriä 
sekä maastopyöriä. Tyttöjen ja 
poikien polkupyöriä. Otan jouti-
laat pyörät. Polkupyörien huol-
lot. P. 040 504 2814.

Koivuhalkoa, kuljetus, puh.040 
596 5934.

työnnettävä ruohonleikku-
ri  Briggs & Stratton 450 se-
ries,148 cc, käytetty vasta 5 
kertaa, edullinen. P. 040 576 
0286.

Tarjotaan vuokralle tai myy-
dään liikehuoneisto torin lai-
dassa 78 m2 (ent. Asuste Miian 
tilat) Voi jakaa kahteen osaan. 
Hyvät sosiaalitilat. Myös tila-
päisvuokraus mahdollinen. P. 
040 913 4948.

KANNOT POIS 
TEHOKKAALLA 

JYRSIMELLÄ.

Puh. 040 822 4983

Huom. Kotitalous-
vähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

HALUTAAN VUOKRATA

Halutaan vuokrata kaksio Pu-
dasjärven keskustasta lapsi-
perheelle 1.8. alk. P. 046 898 
1178.

Naishenkilö etsii vuokrayksiö-
tä tai vastaavaa Pudasjärven 
keskustan tuntumasta. Asu-
maan elo-syyskuulla, p. 040 
502 4303.

Rauhalliselta paikalta, 35 km 
säteeltä Pudasjärven taaja-
masta, ympäri vuoden asuttava 
mökki tai muu pienehkö vuok-
ra-asunto.P. 040 555 3639.

LEMMIKKIELÄIMIÄ

Myytävänä kettuverisiä suome-
najokoiran pentuja. Syntyneet 
28.5. Kovat kettusuvut. P. 0400 
169 921 tai 0400 698 481.

Myytävänä suomenajokoiran 
pentuja. Ikä 3 kk. Huippuyhdis-
telmästä. P. 0400 169 921.

Valmet 15-20 niittokoneen ta-
kimmainen pyörä. Puh. 0400 
635 930 .

Hyväkuntoinen kahdenistut-
tavan ennenvanhainen koulu-
pulpetti. Hinta ym. tiedot p. 044 
038 0143.

Rekisterissä oleva henkilöau-
ton peräkärry (huonokuntoi-
nenkin käy) P. 040 140 7558.

OSTETAAN

Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää yhdessä Pohjois-Viena 
-seuran kanssa ortodoksisen praasniekan lauantaina 6.7. klo 10 
alkaen Jalavan kauppakartanolla. 

OHJELMA:
Klo 10 Ortodoksinen vedenpyhitys Iijoen rannassa, 
lähtö veden äärelle Jalavan matkalaisten pirtistä 
Klo 10.45 Praasniekkajuhla Jalavan matkalaisten pirtissä
Ohjelmassa on mm. ortodoksisen ja vienankarjalaisen kult-

tuurin esittelyä, kanteleensoittoa, yhteislaulua, arpajaiset ja kirk-
kokahvit. Mikko Jalava kertoo Jalavan Kauppakartanosta.

Praasniekan vedenpyhityksen toimittavat Oulun ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoherra Marko Patronen ja kanttori Reijo 
Kinnunen. Pohjois-Viena -seuran järjestämässä näyttelyssä esi-
tellään kirjoja, käsitöitä ja laukkukauppiaan satsilaatikko. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita uskontokunnasta riippumatta 
kaikki ortodoksisesta ja karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneet. 

Ortodoksinen praasniekka 
Taivalkoskella

VUOKRATTAVANA

Vuokrataan yksiö keskustassa.
Heti vapaa. P. 044 518 1281.

Vuokrataan hyvä asuntovaunu
Hinnat: 90 € vrk, 250 € viikon-
loppu, 490 € viikko. P. 040 587 
2874.

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
pituus 475, vuoden vanha, hin-
ta 595 €. Kuljetus tarvittaessa. 
P. 044 080 0281.

Uusi Honda 2,3 hv 4-tahti pe-
rämoottori, vm. 2013 tarpeet-
tomana, ajettu 3 tuntia. Takuu. 
Hinta 695€. P. 044 080 0281.

LÖYDETTY

Talteen otettu lasikuituvene 
Pudasjärvestä vettä täynnä 
kysele tuntomerkit, p. 040 140 
7558.



28 29nro 27PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.7.2013 3.7.2013nro 27

Ensi-ilta 
keskiviikkona 3.7. klo 19.00
5.7. klo 19.00
6.7. klo 18.00
7.7. klo 15.00

10.7. klo 19.00
14.7. klo 15.00

ohjaus: Alpo Puhakka. 
Musiikki: Markku Kemppainen.

Lippu 10 € /8 €

Ludmilalla (Marja-Liisa Väyrynen) ja 
Kaisalla (Pirjo Lauronen) on hieman erimielisyyttä 

kauppias Heikki Larvasta (Pentti Kuopusjärvi). 

Pudasjärven näyttämö ja 
Kansalaisopisto esittää

Koskenhovin kesäteatterilla,
os. Koskenhovinkuja 22. 

Markku Hattulan komedian

Amerikan morsian

SuPer ao 211 jäsenet ilmaiseksi.

Syötteen luontokeskuksen 10-vuotis juhlanäyttely 25. 5-31. 7. Syöt-
teen Luontokeskus.
Teoksia kuudelta vuosikymmeneltä 28.6.-28.7. Paavo Tolosen retros-
pektiivinen näyttely. Kaupungintalo.
Laulamme yhdessä ke 3. 7. klo 11.00,  Torialue, Puistotie 2.
Match Show ke 3. 7. klo 17.30,  Torialue, Puistotie 2.
Pudasjärven Näyttämö esittää:  Amerikan morsian ke 3.7.  klo 
19.00, Koskenhovi.
Pudasjärven Markkinat pe-la 5.-6.7. klo 10.00-17.00, torialue.
Koko kansan hemmottelupäivä Livon koululla la 6.7. klo 10-15.
Iijokisoutu ma-la1.-6.7., Iijoella. La 6.7. Iijokisoudun päätöstilaisuus Kipinäs-
sä n. klo alkaen 14.00.
Jalkapallon Heinäturnaus pe-la 5.-6.7. Suojalinnan urheilukettä.
Pudasjärven Näyttämö esittää:  Amerikan morsian pe 5.7.  klo 
19.00, Koskenhovi.
Markkinatanssit Jyrkkäkoskella pe 5.7.  klo 21.00 Jyrkkäkosken huvialue.
Markkinatanssit Kurenkoskessa pe 5.7. Hotelli-Ravintola Kurenkoski.
Pudasjärven Näyttämö esittää:  Amerikan morsian la 6.7.  klo 18.00, 
Koskenhovi.
Sikajuhlat Hetepirtillä la 6.7. klo 18.00, Hetepirtti.
Rock-tapahtuma Jyrkkäkoskella la 6.7. klo 21.00 Jyrkkäkosken huvialue.
Yleisöluento Kotiseutumuseolla su 7.7. klo 10.00-17.00 Kotiseutumu-
seolla.
Pudasjärven Näyttämö esittää:  Amerikan morsian su 7.7.  klo 15.00, 
Koskenhovi.
Ikärit ma 8. 7. klo 18.00-21:00 Suojalinnan urheilukenttä.
Moskiitto Ralli ke-su 10.-14.7. Pudasjärven ilmailukeskus.
Pudasjärven Näyttämö esittää:  Amerikan morsian ke 10.7.  klo 
19.00, Koskenhovi.
Kari Tykkyläisen 60-v. juhlanäyttely 12.7.-30.8. Ranuantie 2630 ja Kont-
tilanharjuntie 7. Avajaiset Korkokenkukkamekkosuohiihon Ämmänkisojen 
yhteydessä 12.7. Kapustasuolla.
Korkokenkukkamekkosuohiihon Ämmänkisat pe 12.7. klo 18.15 
Kapustasuolla.
Midnight Sun Longboard Festival pe-su 12.-14.7. Iso-Syöte.
Heinäriehat Jyrkkäkoskella pe 12.7. klo 21.00 Jyrkkäkosken huvi-
alue.
Aittojärven kyläjuhla 14.7.2013 klo 12.00 os. Puurusentie 92.

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Tervetuloa koko perheen soutu- ja melontatapahtumaan 2.- 6.7. 2013
Rakkaudesta Iijokeen!

Katso soudun ohjelma:

www.iijokisoutu.net

iltatapahtuma Kuren koululla to 4.7. klo 20.00 
Tanssit Jukka Takalon tahtiin

Soudun päätösjuhla Kipinässä la 6.7. klo 15.00 
Kipinän kyläjuhlassa ministeri Merja Kyllönen. 

Kahvia ja pullaa. Lohisoppaa kaikille!

12.7. Heinäriehassa Susanna Heikki      19.7. Kalle Kaaja & Kulkukoirat 

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETULOA JYRKKÄKOSKELLE!        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

SAwOTTA & 
PEKKA HARTONEN

PE 5.7.2013 MARKKINATANSSIT 
klo 21.00-02.00

Liput 5.7. 15€/8 €       6.7. lippu 12 €     (anniskelualue k-18)
6.7. Heinärockissa klo 21.00-02.00

FLUSH ja wOYZECK,  Disko

Karaoke (K-18) 

pe ja la 12.-13.7. klo 20.00-01.30

Tanssit
Sarapirtillä

Kattokassan kartuttamiseksi

Illalla tansseissa

KINSMEN 
soittaa rokista ripaskaan, musiikkia kaikenikäisille.

Karaokea orkesteritauoilla. Piletti 15 €

PERJANTAINA
KARAOKETANSSIT JA 

KARAOKEKILPAILU. Piletti 10 €

LAUANTAINA
KARAOKEKISAN PARHAAT 
KONSERTOIvAT klo 12-16

Tarjoamme lohikeittoa
Koko perheen tapahtuma

Tervetuloa!

Tervetuloa viettämään kesäpäivää  
LIEPEEN SAAREEN!
To 11.7.2013 klo 10-15

Metsäpolun varrella luontoaiheisia tietovisa kysymyksiä 
kaiken ikäisille. Vastauslomakkeen palauttajien kesken ar-
votaan tuotepalkinto. Tule yksin tai yhdessä koko perheen 
kanssa kesäpäivästä nauttimaan.
Aloituspaikka: Liepeentieltä alkava metsäpolku, merkattu. 
Kaikille avoin, maksuton tapahtuma. Järj. Pudasjärven 4H

NaperoSuunnistusta 1-8 v.
to 4.7.2013 klo 18 Pohjantähdessä, Teollisuustie 1. Tervetu-
loa!

PuU
suunnistusjaosto

2-vuotis JUHLABINGO
ke 10.7. klo 18 alkaen 
odottelubingolla klo 17.45.  

Päävoitto 200€:n ostokortti 
Tauolla kesäiset tarjoilut! Tervetuloa! 

HANNUKSESSA 
TAPAHTUU!

(Loukkojärventie 4)

KIRPPU-
TORI

Entisellä 
leipomolla
Lukiontie 1

to-pe 4.-5.7. 
kello 10-17

jr 1, 2, 3

Ep. 2€

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Perjantaina 5.7.

Keskiviikko ”Pikku-lauantai” HAPPy HOURS  
klo 21-23Laula, nauti ja viihdy kanssamme!

Pubissa 
Karaoke

Ep. 2€

Aukioloajat
ma-ti 15-22 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-20

MARKKINA
TANSSIT

Wintissä
auki klo 00-03.30

Dj Leila
Lippu koko talo 12€ sis. ep. 

Lauantaina 6.7.

ÄSSÄTLippu  12€

ZENITH REUNION 
HELLRIDE AcOUSTIc (Ger)

Tapahtumien keskipiste. Tervetuloa!

Pubissa 
Karaoke

Ep. 4€
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Nyt sinulla on tilaisuus ostaa matkailupitäjästä yrityksellesi 
toimitiloja! Pudasjärven kaupunki tarjoaa ostettavaksi lä-
hinnä yritys- matkailu- tms. käyttöön

Pirinpuisto-kiinteistön
Pirinpuisto (465 k-m2) sijaitsee lähellä Pudasjärven taajamaa, Iijokeen 
rajoittuvalla tontilla, joka kuuluu Iijoen rantayleiskaavan piiriin. Iijoki 
on yksi Suomen suosituimmista virkistyskalastusalueista.
Kiinteistö sijaitsee myös Syötteelle menevien patikka- ja veneretkei-
lyreittien välittömässä läheisyydessä.
Viimeksi Pirinpuisto on toiminut hoivakotina ja se soveltuu erin-
omaisesti monenlaiseen yritys- matkailu- ja lomatoiminnan käyttöön. 
Tarjoukset 24.7. 2013 klo 15.00 mennessä  
os.  Pudasjärven Kaupunginhallitus, PL 10, 93101 Pudasjärvi.   
Kuoreen tunnus ”Pirinpuiston ostotarjous”. 
Pohjahinta tarjouksille on 60 000 euroa. Kaupunki varaa oikeuden 
hyväksyä, hylätä, tai neuvotella tarjouksen sisällöstä.
Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, p. 0400 389 
973, kari.rissanen@pudasjarvi.fi tai vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
p. 040 587 2275, eero.talala@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 28.6.2013 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Nyt sinulla on tilaisuus ostaa matkailupitäjästä yrityksellesi 
toimitiloja! Pudasjärven kaupunki tarjoaa ostettavaksi lä-
hinnä yritys- matkailu- tms. käyttöön

Suvannon koulukiinteistön
(Yli-Livon kylätalon) osoitteessa Sarakyläntie 3333.  Yli-Livon kyläta-
lo (ent. koulurakennus 486 k-m2 ja asuinrakennus 233 k-m2) sijaitsee 
n.40 km Syötteeltä, Livojokeen rajoittuvalla tontilla. 
Koulun tontilla Livojoen rannalla sijaitsee Livojoen retkeilyreitistön 
taukopaikka. 
Yli-Livon kylätalo on toiminut majoitus ja kyläseuratalona. Asuntora-
kennus on asuinvuokrauskäytössä. Kiinteistö soveltuu erinomaisesti 
monenlaiseen yritys- matkailu- ja lomatoiminnan käyttöön.
Tarjoukset 24.7. 2013 klo 15.00 mennessä  
os.  Pudasjärven Kaupunginhallitus, PL 10, 93101 Pudasjärvi.   
Kuoreen tunnus ”Suvannon koulukiinteistön ostotarjous”. 
Kaupunki varaa oikeuden hyväksyä, hylätä, tai neuvotella tarjouksen 
sisällöstä.
Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, p. 0400 389 
973, kari.rissanen@pudasjarvi.fi tai vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
p. 040 587 2275, eero.talala@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 28.6.2013 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen, 
arvostelu alkaa klo 18.30. 

Match Show on leikkimielinen koiranäyttely, johon ovat terve-
tulleita 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. 

Markkinaviikon 
Match Show

ke 3.7.2013 Pudasjärven torilla

Match Show’n järjestää Pudasjärven 
Koiraharrastajat ry 

Lelukoirakisan järjestää Pudasjärven 
kaupunki/Nuorisopalvelut

Tervetuloa mukaan 

iloiseen tapahtumaan!
Luokat ja tuomarit: 
Pennut (alle 10 kk) 
tuomari Sanna-Mari Runtti, 
Kennel Pikipaimenen 
Pienet koirat (alle 40 cm) 
tuomari Sanna-Mari Runtti, 
Kennel Pikipaimenen 
Isot koirat (yli 40 cm) tuomari 
Jenni Pöykiö, Kennel Atacamigor 

HUOMIO HUOMIO! 
RIMMILTä 1983 PääSSEET

eli 30 v. sitten peruskoulun 
päättänyt ikäluokka (s. 1967)!
tavataanpa la 6.7. klo 19 

torin nakkarilla ja 
jatketaan sitten iltaa yhdessä.

Terveisin 
Päivi 7-9A, Eeva 7-9D (1980-83)

HUOMIO

OSAOssa on muutamia vapaita jatkavien luokkien 
eli 2. ja 3. vuoden opiskelupaikkoja. Koulutukseen 
pääsyn edellytyksenä on, että hakijalla on riittävästi 
alan aikaisempia opintosuorituksia ja hän on alalle 
soveltuva. Vapaat paikat ja hakutiedot osoitteessa: 
www.osao.fi/opiskelupaikat

Myös aloittavilla luokilla on vapaita opiskelupaikkoja, 
joihin voi hakea täydennyshaussa 5.–12.7.2013.  
Lisätietoja täydennyshausta osoitteessa: 
www.osao.fi/taydennyshaku

Vapaita opiskelupaikkoja

Oulun seudun ammattiopisto / www.osao.fi

OSAOsta ammattiin

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERISSA

Kesäteatterin osoite: 
Lomakyläntie 25, Suomussalmi
www.TEATTERIRETIKKA.NET

Eero Schroderuksen uutuuskomedia!

Esitykset:
su 14.7.  klo 15
ti 16.7.  klo 18
to 18.7.  klo 18
su 21.7.  klo 15
ti 23.7.  klo 18
to 25.7.  klo 18

su 28.7.  klo 15
ti 30.7.  klo 18
to 1.8.  klo 18
su 4.8. klo 15
ti 6.8.  klo 18
to 8.8.  klo 18
su 11.8.  klo 13

Liput: 
12 € aikuiset 
5 € lapset alle 12 vuotta
Yli 25 hengen ryhmät 10 € / lippu

Tiedustelut ja ryhmävaraukset:

puh. 040 512 7301

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
RoMUAUtot SEKÄ 

MUUt MEtALLiRoMUt

LUE PUDASjÄRvi-LEHti 
nEtiStÄ:

www.pudasjarvi-lehti.fi
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TAITTO-OVIEN MESTARI
Toimivat ratkaisut useimpiin ovitarpeisiin

Lieksentie 11, 91100 Ii • P. 0208 384 530 • Fax (08) 817 3157
findoor@findoor.fi • www.findoor.fi

Kuvassa tyytyväinen 
metsänomistaja.

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

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

MetsänoMistaja: Metsäsi tulevaisuus tehdään tänään!

Nuoren metsän hoito on sijoitus tulevaisuuteen!

Metsäenergialla on nyt kysyntää, pystyyn ja hankintana

Puukauppa- ja metsäpalvelut kauttamme kattavasti: 
 • veli nikula (Pudasjärvi itäpuoli) 0500 295 107
 • samuli leppänen (Pudasjärvi länsi, Yli-ii) 040 514 7515
 • Matti Heinonen (Kuivaniemi , Ii)  050 3295744

Iin Tukkilaiskisat 6.7.2013 / www.kuningasjatka.fi
Tukkilaismeininkiä on lu-
vassa koko perheelle, kun 
Iin Raasakkakoskella etsi-
tään uutta Kuningasjätkää. 
Lauantaina 6.7. on kello 14 

alkaen luvassa mm. kirkko-
venesoutua, sirkusesityksiä, 
sauvonnassa, rullauksessa 
sekä koskenlaskussa kilpai-
lua, yhteislaulua Mikko Ala-

talon kanssa ja paljon muuta. 
Kisat avaa maaherra Eino 

Siuruainen ja juontaa Ari 
Kettukangas. Illalla meno 
siirtyy Rantakestilään, jossa 

on vuorossa Tukkilaistans-
sit ja halonhakkuukisa Juha 
Miedon johdolla. Tarkempi 
aikataulu ja lisätietoa: www.
kuningasjatka.fi. (RR)

Pääsymaksu: Tukkilaiskisat 12 euroa (alle 18v ilmaiseksi). Tukkilaistanssit 10 euroa. 
Iikka-bussi kuljettaa Iin torilta Raasakkakoskelle la 6.7. pääsylipun ostaneita 

puolen tunnin välein 13:30-15:30 ja Raasakkakoskelta takaisin torille klo 17-18:30.

Puh.  050 911 1739/Ii, 045 344 6600/Yli-Ii
Valtarintie 2, 91100 Ii

Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii
iinfysio@kolumbus.�

www.iinfysio.�

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Esitteet • Tabloid -lehdet • Omakustannekirjat  
Valokuvauspalvelut (yrityskuvaukset, häät, hautajai-

set, rippikuvaukset, syntymäpäivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi-lehti Oy
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• Matonkuteet
• Poppanakuteet
• LP-langat
• Loiminlangat (myös luotuna)
• Muut langat ym

TURTI-SET OY

Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888

• Harvennushakkuut ja 
  ajotyöt kokonaisurakointina
• Linkoukset ym. lumityöt
• Ym. alaan kuuluvat työt

• Puutavaran 
 koneellinen korjuu
• Energiapuun korjuu
• Kannon-nosto

Reijo Holtinkoski 0400 298741
Pekka Inkala         0400 338661

• Metsänparannustyöt
• Maanrakennustyöt
• Puutavaran kaukokuljetukset
• Energiapuun kuljetukset

Tee metsäkauppa kanssamme.
Maksamme sinulle koko puun.

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

Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien
Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266
91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

Nenonen, Jäppinen, 
Kuha, Kärkkäinen

IIJOEN  
KALASTUSLUVAT

Lisätietoa: 
www.kalaaiista.fi /

Etelä- ja Pohjois-Iin 
kalastuskunnat

Luvat koko 
Iijokisuulle ja merialueelle.

Säännölliset kirjolohi-istutukset 
Illiin ja Yläaltaalle.



Iin Tukkilaiskisat  5.-6.7.2013

Mikko Alatalo laulaa ja laulattaa Iin Kuningasjätkäkisoissa. Kuva Studio Harri Hinkka.

Raasakkakosken rannalla 
lauantaina 6.7. kello 14.20 
Iin Kuningasjätkä-tapah-
tuman musiikkipuolesta 
vastaa Suomen virallinen 
yhteislaulumies Mikko 
Alatalo. Mies esittelee sekä 
uutta että vanhaa tuotanto-
aan ja lisäksi vetää yhteis-
laulua.

– Oli mukavaa saada 
kutsu esiintymään tänne, 
sillä olen pikkupoikana jo 
käynyt katsomassa Iin tuk-
kilaiskisoja. Yksi mieleen 
painunut asia oli tukkilais-
vala, jossa mies taiteilee tu-
kin päällä ja käyvät toisessa 
päässä suutelemassa vettä. 
Kyllä siinä pitää olla jo ai-
kamoinen jonglööri, Mik-
ko muistelee.

Kiiminkiläislähtöise-
nä Mikolle oli tullut jo ker-
sana tukkilaisuus tutuksi. 

Vanhempien kauhuksi pik-
kupoikien suuri huvi oli 
juoksennella pöllisuman 
päällä. 60-luvulla uitot lop-
puivat sitten Kiimingistä-
kin kun pikitie valmistui.

– Kunnioitus tukkijät-
kiä kohtaan on säilynyt, ja 
ovathan he oman aikan-
sa lännenmiehiä ja kovan 
luokan kavereita. Päätalon 
sekä monen muun kirjoit-
tamat tukkilaistarinat on 
tullut luettua tarkoin, Mik-
ko selostaa.

Nykyisin Pispalassa 
asusteleva Mikko on edel-
leen sydämeltään maalais-
poika, ja juuri siksi hän 
kokee tärkeäksi puolus-
taa suomalaista maaseutua 
sekä sen työläisiä. Syksyl-
lä ilmestyy hänen kolmas 
kantrilevynsä Maailma tar-
vii duunaria. Nimikkokap-

pale on kunnianosoitus 
suomalaiselle kädentaita-
jalle ja uudenlainen työvä-
enlaulu.

Mukana uudella levyllä 
soittelevat Suomen parhaat 
kantripelimannit kuten 
steel-kitaristi Olli Haavis-
to, viulisti Kukka Lehto, 
soolikitaristit Jukka Harju 
ja Mikon poika Kalle, hai-
taristi Veli-Matti Järvenpää 
Jussi Syren ja Groundbrea-
kers sekä monet muut.

– Musiikki on hy-
vää vastapainoa vaativalle 
eduskuntatyölle. Käytän le-
vyntekoon lomiani, koska 
kantrimusiikki on minul-
le kallis harrastus. Talvel-
la keikkailen suunnilleen 
keikan viikossa Jammi 
Humalamäen kanssa, ke-
sällä laulan ja laulatan 
enemmän. JK

Tukkijätkä
on Mikolle

lännenmies

Kevyen liikenteen olosuhteita ja liikenneturvallisuutta parannetaan
Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus on yhteistyössä 
Iin kunnan kanssa käyn-
nistänyt hankkeen, jossa 
parannetaan kevyen liiken-
teen olosuhteita ja liiken-
neturvallisuutta neljässä 
kohteessa Iissä. 

Asematiellä mt.851 Ase-

makylän kohdalla paran-
netaan kevyen liikenteen 
turvallisuutta erottamalla 
nykyinen kevyen liikenteen 
väylä ajoradasta reunatu-
ella. Kevyen liikenteen yli-
tyskohtia parannetaan 
rakentamalla suojatie-
saareke sekä suorittamal-
la näkemäraivauksia. Työt 

aloitetaan heinäkuun 2013 
aikana. Lisäksi toisessa 
kohteessa Asematiella mt. 
851 parannetaan kevyen 
liikenteen ylityskohtaa Ra-
tasillan eteläpään kohdalla. 
Työt aloitetaan heinäkuun 
2013 aikana.

Maalismaantielle mt. 
18757 rakennetaan kevyen 

liikenteen väylä noin 500 
metrin matkalle välille Ra-
tasilta-Aseman koulu. Työt 
kohteessa on aloitettu.

Valtatiellä 4 Illinsaaren 
länsipuolella olevaa liitty-
mää parannetaan hautaus-
maan kohdalla. 

Parantamistoimenpitei-
siin sisältyy hautausmaan 

pysäköintialueen kulku-
yhteyden rakentaminen ja 
valtatiellä 4 liikennemerk-
kien muutostöitä. Työt 
aloitetaan heinäkuun 2013 
aikana.

Urakoitsijana toimii 
Oulun Maa- ja Vesiraken-
nus Oy ja rakentamistöi-
den kustannusarvio ilman 

arvonlisäveroa on noin 330 
000 euroa. Iin kunta osal-
listuu Maalismaan kevyen 
liikenteen hankkeen ra-
hoitukseen. Työt ovat osin 
käynnistyneet ja urakka 
valmistuu kokonaisuudes-
saan syyskuussa 2013.

ELY-keskus tiedotus


