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PUDASjärveläinen
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

Syötteen Taksi palvelee

0200 964 46
(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377
Palvelu on maksuton 24/7

Ostetaan ja myydään

SOHVASETTI CELLO LILLE
Cello Lille -sohvaryhmä,
jossa on kahden istuttava
sohva, kaksi tuolia ja sohvapöytä. Sohvassa ja tuoleissa
on käsinojat. Materiaali on
harmaata Textile -kangasta
ja runko terästä. Pöydässä
on karkaistu lasikansi.

HILLAA
Pudasjärven Nesteellä MA-LA klo 10-16

149-.

alkaen viikolla 28,
sekä sovittaessa iltaisin
Rytingin kaupalla.

KALUSTESARJA HANNA
RUSKEANHARMAA
Puutarhakalustesetti
Hanna on ruskeanharmaaksi
lakattua mäntyä. Tukeva ja
kestävä puinen kalusteryhmä
sisältää penkin, pöydän ja
kaksi tuolia. Painoraja: penkki 240 kg, pöytä 50 kg.

Hillakurki Ay
Juha Kukkonen
045 356 1698

499-.

Saatavana
myös
valkoisena!

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14

www.k-rauta.fi

Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut,
peräkärryt ja paljon muuta.

Peräkärrykirppis
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ERVASTIN KAUPALLA

lauantaina 23.7.2022 klo 10-13.

Tervetuloa myymään, penkomaan,
tekemään löytöjä ja samalla nauttimaan
Koivikon kesäkähvilan tarjonnasta.
Ilmoittautuminen Airalle 22.7. mennessä
puh.040 507 2948 (myyntipaikkoja rajoitetusti )
Mikäli et ilmoittaudu niin myyntipaikkaa ei ole.

Tervetuloa!

järj. Ervastin Kyläyhdistys

Pudasjärvi-SyöteTaivalkoski.
040 482 4117

OSTETAAN
KYPSÄÄ
HILLAA.

Soita ja sovitaan ostoaika ja paikka.

Metsäruoka Oy
Joensuu
040 565 3845

"

Suoritamme
jatkuvaa
metalliromun
keräyStä.
nopea nouto omalla
kalustolla, veloituksetta.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

TULE, NÄE JA KOE JÄNNITYSTÄ
HAMPUSVAARAN
KALLIOKIIPEILYTAPAHTUMASSA
Esittelijänä pudasjärveläinen
kiipeilyharrastaja Jarkko Niskanen

Iinattijärvellä
lauantaina 23.7.2022
klo 12–16
Petäjäsalmentie 494.
Tapahtumapaikkana on Hampushallin
pihapiiri, missä oheistapahtumina on
kaikille avoin ja ilmainen peräkärrykirppis.
Lisäksi erilaista ohjelmaa lapsille ja
lapsenmielisille.

Kioskista voi ostaa kahvia, pullaa,
virvokkeita, karkkeja yms.
Pihalla paistetaan grillimakkaraa.
Lisäksi ARVONTAA!
Iinattijärven Nuorisoseura ry.

Kelataksin tilausnumero on muuttunut
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:
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Rakkaamme

Frans Jorma
EKDAHL
s. 27.12.1944 Pudasjärvi
k. 28.5.2022 Punkaharju
Jälleennäkemisen toivo tuo voimaa
kaipauksen ja ikävän keskelle.
Kiitos rakas Jorma 54 vuoden yhteisestä
elämän matkasta.
vaimosi Aune
Ei kauniimmin ihminen lähteä vois
kuin nukkua, nukkua rauhassa pois.
Kiitos rakas isä kaikesta.
Minna ja Tiina perheineen
Lämmöllä muistaen
siskot ja veli perheineen
sekä sukulaiset ja ystävät
Siunaus- ja muistotilaisuus toimitettu Pudasjärvellä 9.7.2022
läheisten, sukulaisten ja ystävien läsnäollessa
Lämmin kiitos osanotosta ja muistamisesta monin eritavoin.

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana
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Markkinoilla palkittiin Auvo Turpeinen
Vuoden 2022 Merkkihenkilönä
Pudasjärven
markkinoilla palkittiin lauantaina 9.7.
yritysneuvoja Auto Turpeinen Pudasjärven Vuoden
2022 Merkkihenkilönä. Yrittäjien hallitus perusteli valintaa, että yrittäjät ovat äärettömän kiitollisia Pudasjärven
Kehitys Oy:n yritysneuvoja
Auvo Turpeisen työstä Pudasjärven Yrittäjien hyväksi. Erityisesti koronapantemian aikana hänen avullaan
lukuisat yrittäjät saivat korona-avustuksia yhteiskunnalta. Hakemukset tehtiin
Auvo Turpeisen asiantuntevalla opastuksella ja avulla.
Myös yrittäjien koulutustilaisuuksien järjestämisessä Turpeinen on tehnyt merkittävää työtä.
Turpeinen on syntynyt
Puhoskylässä, jossa on saanut kasvaa maatilalla ja oppinut tarttumaan kaikkeen
maatilan töihin. Kotitilalla hän on oppinut työnteon
asenteen. Kaikki työ on yhtä
tärkeää ja yhdessä tekemällä
saadaan paljon aikaan.
Auvo kertoi viettävänsä edelleen aikaa Puhoksella
vaimonsa ja neljän lapsensa
kanssa. Luonto, metsästys ja
kalastus ovat lähellä sydäntä.
Hän kokee, että lapsiperheelle Pudasjärvi on paras paikka asua. Paikkakunnalta löytyy jokaiseen vuodenaikaan

tekemistä.
Paikkakunnalta löytyy hyvää yhteis-henkeä ja yhteisöllisyyttä, mistä
esimerkkinä hän nostaa esille FC Kurenpoikien P12 joukkueen kanssa touhuamisen.
Seura, toimihenkilöt, pelaajat
ja vanhemmat ovat tehneet
aivan huikean yhteisön, joka
viihtyy yhdessä ja saa asioita tapahtumaan. Siinä kasvaa
lapset ja aikuiset.
Pudasjärven Kehitys Oy:n
yritysneuvojana Turpeinen
ei linnoittaudu toimistoon,
vaan työ tapahtuu pitkälti kentällä, yritysten parissa.
Hän on tuonut omaa osaamistaan kotipaikkakunnan
yrittäjien hyväksi, josta saa
myös motivaatiota työhön.
Auvolla on ollut koko työuran ajan mahdollista työskennellä
asiakaspalvelutehtävissä.
Työkokemusta
löytyy: maatilantyöt, metsätyöt, eräoppaan tehtävät,
järjestysmiehen työ, myyjän
työtehtävät urheilukaupassa
ja sisustusliikkeessä, kyläkehittäjänä, henkilöstökouluttajana, TE-toimiston yritysneuvontatehtävistä ja sitten
vielä urheilukaupan myymäläpäällikkönä, jossa hän
toimi yrittäjämäisesti. Edelleen Auvolla on myös oma
toiminimi kalastusvälineiden kauppaamiseen. Ennen
Pudasjärven Kehitys Oy:n

Palkintoa luovuttamassa Pudasjärven yrittäjien hallituksen
jäsenet Henna Ryhänen ja Markku Knuuttila.

työhön siirtymistä Auvo
työskenteli Oulun seudun
Uusyrityskeskuksessa, neuvoen aloittavia ja toimivia
yrityksiä reilun kahdeksan
vuoden ajan. Tuona aikana
hän oli mukana yli 1500 yrityksen perustamisessa. Hän
on saanut kaikesta tästä kokonaisvaltaisen perustan nykyiseen työhön.
Yrittäjien kanssa työskenteleminen on antoisaa ja
haastavaa työtä. Auvo arvostaa joka ikistä yrittäjää
yrityskokoon tai toimialaan
katsomatta. Yrittäjät ovat
rohkeita, sitkaita ja kekseliäitä henkilöitä. Auvo tietää
hyvin, kuinka hektistä yrittäjien työ on. Siinä hän pystyy omalla työllään auttamaan keskustellen, asioita
selvittäen ja erilaisia lippuja ja lappuja täytellen. Asiat

selviävät ja neuvojallekin tulee hyvä mieli. Yhdessä yrittäjien kanssa on opiskeltu digitalisaation hyödyntämistä,
lisätään tällä tuot-teiden ja
palveluiden löydettävyyttä ja
saadaan parempaa kauppaa.
Se vaatii kaikilta rohkeutta ja
uuden oppimista, mutta sitähän se yrittäjyys on.
Auvon tavoitteena on
työskennellä yhdessä ja ilon
kautta. Yhdessä tekeminen
ja kokeilukulttuuri ovat ihan
parasta. Aina ei tarvitse tehdä ja onnistua täydellisesti, sillä priimaahan sitä tavoitellaan, mutta hyvälläkin
pärjää. Pääasia, että on rohkeutta yrittää ja katsoa tulevaisuuteen, toteaa Auvo Turpeinen. HT
Enemmän markkinoista
seuraavissa PUDASjärveläinen -lehdissä

Messu kirkossa su 17.7. kello 10. Toimittaa Veijo Lohiniva,
kanttorina Elias Niemelä. Striimaus YouTube-kanavan kautta.
Iltakirkko seurakuntakodilla to 14.7. kello 18. Toimittaa
Veijo Lohiniva, kanttorina Elias Niemelä.
Iltamusiikki kirkossa to 21.7. kello 19. Reijo Alatalo ja Tiia
Lämsä, laulu, Elias Niemelä urut ja piano.
Nuotioillat: Siurualla osakaskunnan laavulla (Siuruantie
2600) 13.7. kello 18, Marikaisjärven toimitalolla 14.7. kello 19, Paukkerinharjun Hautapahdalla ke 20.7. kello 18,
Korpisen kylätalolla 21.7. kello 18, Sarakylän entisellä Kkaupalla 27.7. kello 18, Syötteen kylätalolla to 28.7. kello 18.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11.
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040
175 8597.  
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma kello 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.  
Rauhanyhdistykset: SRK:n seurat Livon koululla su 17.7.
kello 12 (Tapani Mikkonen, Tarmo Väisänen), seurat Ervastissa ry:n mökillä su 17.7. kello 13 (Seppo Leppänen), seurat kirkossa su 17.7. kello 16 (Tapani Mikkonen, Tarmo Väisänen).
Kesäseuraradio 29.6.–8.8.2022, Pudasjärvi 94,6 MHz, Taivalkoski 100,7 MHz.
Kuolleet: Frans Jorma Ekdahl 77 v., Sisko Annikki Hyttinen 76 v.
www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASjärveläinen
Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.
www.vkkmedia.fi

Herran palveluksessa
Jo varhain keskiajalla on vietetty apostolien Pietarin ja Paavalin päivää heidän marttyyrikuolemansa muistoksi (29.6.).
Heidät surmattiin perimätiedon mukaan Roomassa keisari
Neron toimeenpanemissa vainoissa vuonna 67. Kun apostolien päivät Ruotsi-Suomessa
poistettiin vuonna 1772, myös
Pietarin ja Paavalin päivä erillisenä pyhänä lakkasi. Sittemmin sen tekstit on sijoitettu tähän sunnuntaihin.
Ensi sunnuntaina (6. sunnuntai helluntaista) muistellaan
kaikkia apostoleja. Sunnuntain
tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja opetuslapsen tehtävästä laajemminkin. Kristus
on katsonut myös meidät arvollisiksi osallistumaan työhönsä. Kuuliaisina Jumalan sanalle olemme osallisia uudesta
elämästä Kristuksessa.
Apostolien joukkoon mah-

tui hyvin monenlaisia ihmisiä.
Jeesus ei kuitenkaan valinnut
heitä jonkin heitä yhdistävän
piirteen tai ominaisuuden tähden. Heitä yhdisti se, että Jeesus valitsi heidät. He eivät niinkään itse valinneet kuin tulivat
valituiksi (Joh. 15:16). Apostolius ja opetuslapsen kunnioitettava arvo ei siis ollut riippuvainen heistä itsestään tai
heidän ansioistaan. Heistä tuli
apostoleita, koska Jeesus tahtoi tehdä heistä sellaisia ja kutsui työhön Herran palvelukseen.
Jokainen meistä voi löytää
apostoleista esimerkin, joka
puhuttelee juuri itseä. He ovat
oivallisia esikuvia, sillä he olivat kaukana täydellisestä, mutta silti parhaansa tehden sinnittelivät eteenpäin, uskoivat,
toivoivat, lankesivat ja saivat
anteeksi. He ryhtyivät Jeesuksen työtovereiksi, jolloin

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

Olemme tavattavissa
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16

Päätoimittaja, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Mediamyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

heistä tuli ihmisten kalastajia
ja kirkon rakennustyömiehiä.
Apostolit olivat aivan tavallisia miehiä, jotka lähtivät julistamaan pelastusta kaikille kansoille. Moni sai kuulla sanan ja
moni pelastui. Kirkko kasvoi
nopeasti ja ulottui pian kaikkialle tunnettuun maailmaan.
Ihmeellinen ja suuri on ollut
kirkon syntyhistoria ja sen vaikutus.
Jokaisessa messussa lausumme
uskontunnuksen.
Yleensä se on apostolinen uskontunnustus, jota rippikoulussakin opetellaan. Uskomme on siis apostolista perua.
Sen pohjana on tehtävä, jonka Jeesus antoi ensimmäisille
opetuslapsilleen. Apostolit lähetettiin nimensä mukaisesti,
kreikan sana ”apostolos” tarkoittaa juuri lähetettyä, kaikkeen maailmaan julistamaan
armoa, parannusta ja syntien

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com
Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

anteeksiantamista. Ilman tuota apostolista julistusta emme
olisi koskaan täällä Suomessa
kuulleet evankeliumia.
Apostolinen tehtävä jatkuu yhä. Me kristityt olemme
tämän päivän Kristuksen lähetettyjä ja evankeliumin sanansaattajia. Tähän rukoilemme voimaa veisaamalla: ”Suo,
Herra, sama Henki meille kuin
annoit kerran apostoleille.”
Olemme kastettuja kristittyjä, mutta silti synti yrittää sitoa ja houkutella meitä. Tarvitsemme parannuksen ja
anteeksiannon armoa päivittäin. Muistamme, että vaikka
oma vaelluksemme ei ole likimainkaan täydellistä, on Jumala meitä kohtaan uskollinen ja
iäti kestää hänen armonsa.
Kyllikki
Syrjäpalo

Jakelu: Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella, Posti Group
Ilmoitushinnasto:
Etusivu
1,89 €/pmm.
Takasivu 1,75 €/pmm.
Sisäsivut 1,70 €/pmm.
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin. Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.
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Onnistuneet Pudasjärven markkinat 39. kerran
Pudasjärvellä oli pe-la 8.-9.7.
yrittäjäyhdistyksen järjestämät markkinat, jotka parin
vuoden tauon jälkeen olivat
jo 39. kerran. Ilmat suosivat
tapahtumaa. Ainoastaan lauantaina puolen päivän aikoihin oli parin tunnin aikana
sadekuuroja. Myyjiä oli noin
70 eri puolilta maata ja heiltä
tuli myönteistä palautetta eli
kauppa oli käynyt hyvin. Ohjelmaa oli koko kahden päivän ajan. Pudasjärven Merkkihenkilönä 2022 palkittiin
yritysneuvoja Auvo Turpeinen. Perjantaina esiintyi aamupäivällä muusikko Valto
Savolainen Muhokselta kahdessakin eri persoonassa. Erityisesti lasten ohjelma Pressan Katti valloitti lapset ja
aikuisetkin. Iltapäivällä esiintyi Armi Tenkula&Afrikan
tähti, joka vastasi musiikista
myös perjantai-illan markkinatansseissa Jyrkkäkoskella.
Lauantaina musiikista vastasivat Duo Marko Yisirkka ja
Markus Junttila Oulusta ja pudasjärveläinen Vauhko Varsa.
Puhujina olivat paikallisten
tervehdysten lisäksi Suomen
Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen, kansanedustaja
Juha Pylväs ja PPY:n puheenjohtaja Jussi Riikonen. Juontajana toimi päätoimittaja Martta Oinas-Panuma.
Pudasjärven
Yrittäjien
markkina-arvat 3000 kpl menivät kaikki kaupaksi. Hirsisen aitan voitti pudasjärve-
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MONIPUOLISET
FYSIOTERAPIAPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA
CORONARIA KUNTOUTUS- JA
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

Varaa aika p. 010 525 8801 tai
ajanvaraus.coronaria.fi

LIVON
Markkina-arpajaisten päävoiton hirsisen aitan kokoamisen suorittivat OSAOn Pudasjärven yksikön hirsikurssin opiskelijat yhdessä opettajiensa kanssa.

läislähtöinen Seppo Timonen
Oulusta, soutuveneen Riitta
Korteniemi Taipaleenharjulta ja sähköpolkupyörän Eino
Piittisjärvi Sarakylästä. Voittojen arvo oli reilut 5500 euroa.
Markkinoiden
järjestäminen perustuu paljolti talkootyöhön, jossa oli mukana
mukavasti yrittäjiä ja heidän
lähipiiriä. Heille vielä kiitos
siitä. Ensi kesänä tavataan 40v
juhlamarkkinoilla!
Enemmän markkinoista
juttua ja kuvia seuraavissa Pudasjärveläinen lehdissä!

KESÄ

Heimo Turunen
puheenjohtaja,
Pudasjärven Yrittäjät ry

La 16.7.2022 klo 10-15
Livon koululla
• Juhlapuhe Valtakunnan Virallinen XVI
Kylähullu Anita Sievänen klo 12
• Kisailuja, yhteislaulua,
leppoisaa yhdessäoloa, arpajaiset
• Ruokailumahdollisuus klo 11-14
• Pöllinheiton SM-kilpailut klo 14.15
(osallistumismaksu 5 €)
• Tutustumista lampaan villan ihmeelliseen
maailmaan mm. yrittäjä Henna Murasen
johdolla

Markkina-arpajaisten voittojen arvonta suoritettiin lauantaina hieman ennen markkinoiden päättymistä. Päävoiton hirsisen aitan voitti Seppo Timonen. Hän kertoi, että ei oikein
löydy paikkaa aitalle Oulun kotiin, eikä Kaitaojan kesämökillekään. Näin hän on kiinnostunut myymään voittamansa aitan sopuhinnalla. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
ja esittää tarjouksia 0400 198 045.

• Suoramyyntiä ja peräkärrykirppis
(osallistumismaksu 5 €, ilmoittautumiset
p. 040 504 9663)

Kaikki tervetuloa!

Livokas ry

TUORE SUOMALAINEN
KIRJOLOHI
Kasvatettu Ahvenanmaa, Suomi
Rajoitus 2 kalaa/talous

9

99
KG

SUOMI

Voimassa TO-LA 14.-16.7.

ERÄ

HERKKUTORILTA

TUORE SUOMALAINEN
PERATTU MUIKKU

8

OIVARIINIT ja JUOKSEVA

ERÄ

350-400 g, 400 ml
(6,25-7,14/kg, 6,25/l)
Rajoitus 2 erää/talous

Suomi, säävaraus

95

Plussa-etu

-19-25 %

KG

Voimassa TO-LA 14.-16.7.

SUOMI

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 14.-17.7.
ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Valio

5.-

Omasta paistosta:
Vaasan

2

KPL

Ilman Plussa-korttia
3,09-3,29 kpl (7,73-8,83/kg, 7,73/l)

MESTARIN
MYSLILEIPÄ

3
400 g

99
KG

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

Tavallista parempi ruokakauppa
PUDASJÄRVI

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi.
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

VESIMELONI

Kokonaisena, Espanja

0

99
KG
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Työpaikkana Koillis-Pohjan Sähkö Oy
Asentaja Esa Huovinen muistelee
Koillis-Pohjan Sähkö Oy oli
kuuden kunnan yhteinen
sähköyritys, joka toimi virallisesti 30.12.1950-30.12.2002
välisenä aikana työllistäen satoja ihmisiä. Nyt entinen Koillis-Pohjan Sähkön asentaja Esa Huovinen
viettää eläkepäiviään Pintamolla. Keittiön ikkunasta
avautuu kaunis ja rauhallinen näköala Pintamojärvelle. Hän asuu avovaimonsa
Pirkko Holapan kanssa talossa, jossa ennen oli Osuuskauppa ja kahvila. Yhdessä
he toimivat aktiivisesti kyläseuran toiminnassa. Lämpimikseen Esa kertoi, että
Koillis-Pohjan Sähkön perustamisen alkuaikoina yhtiö omisti yhden hevosen.
Yhtiön ensimmäinen toimisto oli Kurenalalla, Iijoen eteläpuolella, Perttalassa. Esa
tuli Koillis-Pohjan Sähkön
palvelukseen
helmikuussa 1975. Hänen vastuullaan
olivat erilaiset metallityöt,
joissa tarvittiin hitsaus- ja

Timo Kalla työkaverin kanssa
sitovat johdinta kiinni Venäjän Bezetskissä.

sorvausosaamista. Esa kertoi sorvanneensa työaikana
”useamman kierteen eristetappeihin!” Taivalkosken
ammattikoulussa käyty kaksivuotisen konekorjaajanopinnot antoivat hyvät valmiudet erilaisiin huoltotöihin.
Työnantaja järjesti kahteen
otteeseen
lisäkoulutusta
muun muassa alumiinin hitsaukseen. Esa teki huollot ja

Rovaniemen ratapihalla ajolangan ja paluujohtimen asennustöissä, vas. Jouko Koivuaho, Esa Huovinen ja Tapio Sirkiä.

- Teksteri-työkone meni kumolleen, kun laskettiin viimeistä suurta pylväselementtiä ratakiskon varteen. Kukaan ei onneksi loukkaantunut eikä työnjohtajat moittineet meitä vahingosta.

remontit yhtiön kuorma-ja
pakettiautoihin ja moottorikelkkoihin sekä piti kallioporat, kiristystaljat, moottorisahat ja kyllästyslaitoksen
laitteet toimintakuntoisina.
Koillis-Pohjan Sähköllä oli
oma pylväiden kyllästämö
Poijulassa. Yhtiö osti isänniltä leimikoita, josta saatiin pylväitä ja sahatavaraa.
Sahatavara kyllästettiin ja
myytiin ulkopuolisille. Poijulan kyllästämö siirrettiin
pohjavesialueelta pois joskus 1976-1977 Kuusamoon.
Kaikkien muiden työtehtävien ohella Esa haki johtokunnan jäseniä tai muita tärkeitä henkilöiltä Oulunsalon
kentältä Pudasjärvelle. Parhaimpana päivänä hän ajoi
välin edestakaisin kolmeen
kertaan.
- Kun Fortum osti Koillis-Pohjan Sähkön, niin sähkön myynti siirtyi Fortumille ja uusi perustettu yhtiö
Pohjoistec piti huolta sähkölinjasta. Silloin minä siirryin
korjaushommista linjahommiin. Rakensimme ja pidimme kunnossa sähköverkkoa
ja muuntoasemia. Vedimme lisää linjoja muun muassa kesämökeille ja Tele-mastoihin. Pohjoistec ehti toimia
noin kaksi vuotta, kunnes
Eltel Networks Pohjois-Suomi Oy osti sen. Työvuosina
ehdin olla työkomennuksilla Yli-Kiimingissä, Ranual-

la, Nummelassa ja Taivalkoskella. 2002-2006 olin
reissuhommissa, kun sähköistimme rataa IisalmiKontiomäki-Vartius ja Kontiomäki-Utajärvi osuuksilla.
Vuoden päivät meni ratahommissa Koivu-Rovaniemi osuudella. Näillä ratasähköistyskommennuksilla
olin ainut työntekijä KoillisPohjanmaalta, muut työmiehet olivat ympäri Suomea.
Mielenkiintoisin työkomennus suuntautui vuonna 1998
Venäjälle Bezetskin kaupunkiin, joka on Moskovan
kohdalla, mutta 300 kilometriä pohjoisempana. Meitä oli ympäri Suomea noin
kymmenkunta miestä kesästä syksyyn siellä. Meidän perheen miehet ovat jo
kolmannessa polvessa sähkötöissä. Isäni työskenteli Pintamon voimalaitoksella 17 vuotta, kunnes siirtyi
Pudasjärven varaston hoitajaksi. Poikani Antti aloitti Eltelin Muhoksen voimajohtotiimissä vuonna 2006.
Hän tekee edelleen voimajohtoasennuksia. Elokuussa
2008 jäin työkyvyttömyyseläkkeelle. Sähköalan hommissa ehdin olla 33 vuotta.
Siksiköhän Presidentti Sauli Niinistö myönsi minulle viime itsenäisyyspäivänä
Suomen Valkoisen Ruusun
mitalin pitkäaikaisesta työstä yhteiskunnan hyväksi?

Vartius-radan varrella taukoa pitämässä Timo Penninkangas
ja Esa Huovinen. Miehet joutuivat odottamaan Kostamuksesta tulevaa pellettijunaa.

Minun työhistoriani on ollut mielenkiintoinen alusta loppuun saakka. Ole saanut tutustua sähkömiehiin
eri puolilta Suomea eri komennuksilla, useat pitävät
vieläkin yhteyttä, jotkut jopa
viikoittain. Kyllä se tuntuu
hyvältä sisimmässä, kun näkee oman työn jäljen. Taivalkoski-Posion puolivälin
paikkeilla korjasimme kerran tykkylumen rikkomaa

linjaa 39 asteen pakkasessa.
Vieläkin muistan, miten kylmää oli tehdä remonttia pimeässä metsässä. Lämmöllä
muistelen kaikkia työkavereita. Kyllä meillä oli mahtavan hyvä ja ammattitaitoinen porukka, jonka kanssa
oli kiva tehdä töitä, muisteli Esa.
Ape Nieminen

Esa Huovinen esittelee työtakkiaan, joka hänellä oli Venäjän
komennuksella.

OSTA 1

KAIKKI
LASIT OSTA 2

– 40
– 50

saat

saat
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0€

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE
VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

PUDASJÄRVI TORITIE 1, 020 760 8649

Tarjous on henkilökohtainen ja koskee uusia silmälasi- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin eikä
pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Yksien lasien ostajalle 40 %:n alennus, kaksien ostajalle molemmat –50 %. Tarjous ei
koske lääkinnällisiä hoitotuotteita. Tarjous on voimassa 7.8.2022 asti.
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MAANANTAI-KESKIVIIKKO 18.-20.7.

TORSTAI-LAUANTAI 14.-16.7.

Magnum
JÄÄTELÖPUIKOT 100-110 ml

HK
SISÄFILEPIHVI

valkosipuli sisäfilepihvi,
hunaja
400-500 g

classic, white,
almond, strawberry,
white tai mint
pl
2 kkg

699

250

pkt

Valio Hyvä
suomalainen
ARKIJUUSTO,
ARKIEMMENTAL,
ARKIGOUDA

Snellman
IIVARI tai
EETVARTTI
GRILLIMAKKARA

499

299

360-400 g

Valio
KERMAVIILIDIPPI

200 g
ranch tai americana

Saarioinen
MAKSA-, LIHAMAKARONI- tai
LIHAPERUNASOSELAATIKKO

Atria
BALKAN
MAKKARA

pkt

249

169

119

TO-PE 14.-15.7.

LAUANTAINA 16.7.
raj.erä

Suomalainen
KIRJOLOHI

1295
349
299

Valio
VANILJA
JÄÄTELÖ

kg

Paulig
JUHLA
MOKKA
KAHVI

ras

Atria
MUREA
SAVUKINKKU
200 g

230-340 g

Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantit

Vanajan
SOKERI- tai
KANELIKORPPU
340 g

Vip
OMENATÄYSMEHU
1l

Taffel
SUOLAPÄHKINÄ
300 g

Bergen
COOKIES
KEKSIT
150 g

8-19
9-16

Arla
JOGURTTI

259

prk

1 kg
ei kookos,
luonto+

TARJOUKSET
AJANKOHTAISET MUUTA
JA PALJON
.com
www.mtavaratalo

249
500 199,199 1
199
3
135 5
249
100 39
plo
4 pkt

pss

HK
JAUHELIHAPIHVIT tai
LIHAPYÖRYKÄT
330-360g tai

Wasa Sport
NÄKKILEIPÄ
550 g

Aito
HIENO.
SOKERI
1 kg

1 pss/talous

Vanttilan
SANKO

Orthex
SANKO

149

235

149

Orthex
SÄILÖNTÄSANKOT

Orthex
SANKON
KANSI 5 l

Lasten Marjukka
POIMURI

10 l

CF100N

Marjukka
PAKASTERASIAT

99

pkt

Marjukka
PAKASTEPULLO
0,5 l/3 kpl

95

1 l/ 3 kpl

50

pss

Lasten
Kontio Vikla
KUMISAAPPAAT
Koot: 22-34

50

299
125
179
pss

pkt

pkt

079
pss

TALOUSOSASTOLTA

MARJAMETSÄLLE:

Upo
SÄILIÖPAKASTIN

0,3 l/6 kpl
0,5 l/ 5 kpl
0,9 l/4 kpl

prk

5 kpl/350 g

MARJAKAUSI ALKAMASSA!

pss

pkt

pkt

pippuri-,
valkosipulimeetvursti
150 g

pkt

Maraboy
SUKLAALEVYT
200 g

HK
MEETVURSTI

pkt

TO-KE 14.-20.7.
Malaco
AAKKOSET
MAKEISSEKOITUKSET

pkt

400-500 g

BBQ, 350-430 g

Vaasan
ISOÄIDIN
MUSTIKKA- tai
TIIKERIPIIRAS

149
599
249
199

1l
ei laktoositon

2 kalaa/talous

Atria Possun
KASSLERSIIVU,
GRILLIPEKONI,
KASLERPIHVI

pkt

5l

Orthex
SANKON
KANSI 10 l

pinkki/violetti

149
prk

KESKIVIIKKONA 20.7.

MA-TI 18.-19.7.
Fazer
JUUSTOSÄMPYLÄ

1l

pkt

ras

prk

pkt

Vip
APPELSIINITÄYSMEHU

200 g

350-400 g

625-750 g

200 g

5

Porsaan
KASSLERPIHVIT

795
399
159
kg

Valio
OLTERMANNI
VIIPALEJUUSTOT
270-300 g

Fazer
RUISPUIKULAT
6 kpl/330 g

pkt

pss

995

Atria
KAISERVURSTIMAKKARA
palana

RAUTAOSASTOLTA
Valikoimissamme nyt
Discmania Disc Golf
KIEKOT, KORIT,
LAUKUT,
KIEKKOSETIT
Esim. Kiekko Driver,
Active premium Majesty

HYTTYSPÄÄHINEET
alkaen

395

1690
Saranoitu

LAUDERUNKO

59
295 495 1

395

189,-

Lasten
MARJANPOIMURI

Marjukka
POIMURI

Marjukka
POIMURI

Väinö VENE 470

PYYKINKUIVAUSTELINE
Alkaen

340

5

8

Seakin

TUULETUSTELINE

Leveä
MAJURI

Majurin
VARSI

3l

5l

sammakko

muovipiikeillä

95

metallipiikeillä

95

MARJANPUHDISTAJA
kaksi väriä

2150

2450

1695

Poikien
PIHA
SAAPAS

Sievi
KUMISAAPAS

Nokian
KONTIO
SAAPAS

Koot: 35-42

Koot: 34-46

5450 6900 6190

kg

1490,ISO KANOOTTI

5-sakarainen

99,-

kiinteällä yläkehällä

790,-

185,-

AUTOMAATTI

TUULETUSTELINE

Bellus PAINEVESI* 1000w * max 3500L/h
* enimmäispaino 4,4bar

14990
Bellus

PUUTARHAPUMPPU
* 800w * max 3200L/h

99,-

kääntyvällä yläkehällä

229,-

Sievi
KUMISAAPPAAT
Light boot laces ja
Light boot olive

6990

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Pudasjärven Osuuspankilta tukea yhdistysten toimintaan
Pudasjärven Osuuspankki
jatkaa lahjoitustoimintaansa edelleen, vaikka satavuotisjuhlavuonna 2008 perustettu SADASTA TOISELLE
–Pudasjärven
Osuuspankin 100-vuotisjuhlarahasto
onkin jo käytetty loppuun.
Tänä vuonna pankki oli
päättänyt antaa lahjoituksia
sitoutumattomille yleishyödyllisille yhteisöille ja yhdistyksille niiden toiminnan tukemiseksi. Hakemuksia eri
hankkeisiin tuli yhteensä ennätykselliset 20 kappaletta ja
hankkeita pyydettiin rahoitettavaksi noin 37 000 euron
edestä. Pankin hallitus päätti tänä vuonna lahjoittaa yhteensä 6 100 euroa. Lahjoituksien julkistamistilaisuus
järjestettiin
keskiviikkona
29.6. Toimitusjohtaja Pertti Purola kertoi tarkoituksena olevan tukea ja edistää monipuolista henkistä
ja taloudellista hyvinvointia
ja menestystä Pudasjärven
Osuuspankin toimialueella.
Paikalle saapuneet lahjoitusten saaneiden yhdistysten edustajat esittelivät
toimintaansa ja lahjarahojen käyttötarkoitusta. Jongun kylän edustaja Onerva

Ronkainen kertoi lahjoituksella kehitettävän kyläyhdistyksen kirjastotoimintaa
mm. hankkia lisää hyllytilaa
ja hankkia muutakin kalustoa. Yhdistyksellä on omistuksessaan laaja kirjakokoelma, jonka se haluaa saada
kaikkien kyläläisten ja kylällä vierailevien käyttöön.
-Haaveenamme on kehittää kylätalolle viihtyisä lukunurkkaus, jossa kaikenikäiset voisivat istataa
lueskelemaan kirjoja. Samalla voidaan tavata tuttuja ja
vinkata muillekin sopivaa
luettavaa.
Elävä Iijoki ry:n Leo Siira
kertoi lahjoituksella hankittavan Iijoella liikkumiseen turvallisuusvarusteita
muun muassa pelastusliivejä, heittoliinoja ja LA puhelimia. Siira kertoi yhdistyksen
nousseen kahden ja puolen
vuoden toimintansa aikana halutuksi kumppaniksi
eri yhdistyksille. Erityisesti
kiinnostuksen kohteena ovat
puuveneet ja tervanpoltto.
Iinattijärven kyläseuran
Ritva Kinnula selvitti kyläseuran mittavaa talkoourakkaa Hampushallin rakentamisessa ja korjaamisessa,

Kansanedustaja Jenna
Simula kesäkiertueella
tapaamassa äänestäjiä

Lahjoitusten julkistamistilaisuudessa paikalla olleet avustusten saajien edustajat; Onerva Ronkainen Jongun alueen kyläyhdistys ry. , Ritva Kinnula Iinattijärven Nuorisoseura ry., Kyllikki ja Jorma Syrjäpalo Korpisen kyläseura ry., Leo Siira Elävä Iijoki ry sekä Kurenalan Kyläyhdistys ry:stä Aini Seppänen, Hannu ja Kerttu Simu. Oikealla Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Pertti Purola.

johon avustusrahat käytetään. Lumikuorman vuoksi katon romahduksen jälkeen mittavan talkoourakan
kokonaiskustannukset ovat
olleet 96 500 euroa. Hampushallin avajaistanssit ennen juhannusta saivat suuren suosion. Tanssijoita oli

yli 200.
Kurenalan kyläyhdistyksen toimintaa esitteli Kerttu
Simu. Hän kertoi yhdistyksen suunnittelevan asukastupatoiminnan käynnistämistä. Siihen tutustumiseen
tehdään elokuussa retki
Haukiputaan Kelloon, johon

avustus käytetään.
Korpisen Kyläyhdistyksestä Kyllikki Syrjäpalo kertoi, että pankin avustuksella
toteutetaan Korpisen kyläkirjan uusintapainatus. Kirjoista ensimmäiset kappaleet
on tarkoitus saada myyntiin
16.7. Korpisen kyläjuhlaan.

Lahjoituksen saajia oli
tällä kertaa kaikkiaan yhdeksän: Paikallaolleiden yhdistysten lisäksi avustusta
saivat Hetekylän NS ry, Sarakylän alueen kyläseura ry,
Koillismaan Hevosystävät
ry ja Pudasjärven Kuuloyhdistys ry.

OSAOn opiskelutoiminta
siirtymässä kaupungintalolle

Kansanedustaja Jenna Simula, sylissään 1,5-vuotias Turo
poikansa, vastaili Hannu Nissin esittämiin ajankohtaisia
asioita koskettaviin kysymyksiin.

Perussuomalaisten
oululainen kansanedustaja Jenna Simula pysähtyi lauantaina 2.7. kesäkiertueellaan
Pudasjärven S-marketin pihalle. Mukana oli myös
eduskunta-avustaja Minna
Partanen. Puheessaan Simula ihmetteli turvetuotannon
alas ajamista ja sitä, että Suomella on varaa heittää rahaa
ulkomaille, kun kotimaassakin olisi runsaasti rahan
käyttötarpeita.
-Jos muutosta halutaan,
niin kannattaa äänestää oikeiden puolueiden ehdokkaita ensi kevään eduskuntavaaleissa.
Paikalla käyneille kuulijoille tarjottiin grillimakkaroita ja kahvia sekä esillä oli
Perussuomalaisten esittelyja tiedotusaineistoa. Simulan puheen aikana yllättänyt ukkoskuuro sai kuulijat
vetäytymään suojaan S-marketin seinustalle ja telttakatoksen alle, mutta tilaisuutta
sade ei juurikaan haitannut.

Tilaisuuden vetänyt Pudasjärven Perussuomalaisten puheenjohtajan tehtäviä
hoitava Hannu Nissi kyseli muun muassa veroasioista ja EU:sta, jossa Suomi on
maksajan paikalla. Kallistuneesta polttoaineesta myös
keskusteltiin, johon Simula
kertoi esittäneensä polttoaineveron alentamista. Suomen itärajalle suunniteltu
raja-aitakin nousi esille. Se
olisi Simulan mukaan ennaltaehkäisyä luvattomaan rajojen ylittämiseen sekä helpottaisi rajavalvontaa.
Ennen Pudasjärvelle saapumista Simula oli jo piipahtanut Iissä ja matka jatkui saman päivän aikana
vielä Taivalkoskelle ja Kuusamoon. Kiertueen Simula
kertoi kestävän viikon verran ja sinä aikana oli suunnitelmassa vierailla 18 eri
paikkakunnalla.
-Haluan olla äänestäjien
tavattavissa myös vaalien
välillä, hän totesi. HT

OSAOn ja Pudasjärven kaupungin välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittivat OSAOn kuntayhtymäjohtaja rehtori Jarmo Paloniemi ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen.

Oulun Seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikkö on
muuttamassa kaupungintalolle, jossa opiskelutoiminta
alkaa elokuun alusta. Vuokrauksesta on neuvoteltu ja
sovittu kevään ja alkukesän
kuluessa. Virallinen vuokrasopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 29.6. kaupungintalossa.
Kaupungintalosta
yksi
kolmasosa tulee OSAOn
käyttöön, pääosin alakerrasta, Varsitien puoleisesta päästä. Opiskelun on aloittamassa
elokuussa noin 170 opiskelijaa. Joitakin toimintoja tulee olemaan edelleen Jyrkkäkoskella muun muassa osaksi
sähkö- ja puupuolen opiskelua.
Kaupungintalossa on teh-

ty opetuskäyttöön tarvittavia
muutostöitä. Muuton myötä
jo aiemminkin tiivis OSAOn
ja kaupungin yhteistyö helpottuu, kun toiminnot ovat
samassa talossa. OSAOn puolella kiinteistöpuolen huolehtiminen vähentyy huomattavasti, kun kaupunki vastaa
kaupungintalon kiinteistöstä.
IT-verkon ylläpitoa säilytetään ainakin osittain Jyrkkäkoskelta käsin, totesivat allekirjoitustilaisuudessa rehtori
Jarmo Paloniemi ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen.
OSAOn edustajien mukaan ammattiin opetuksessa on meneillään kova muutosvauhti ja muutosvauhti on
vielä voimistumassa. Koulutuksessa on otettava huomioon muun muassa työelämän

OSAOn käytössä tulee olemaan kaupungintalosta yksi kolmasosa pääsääntöisesti alakerrasta Varsitien puolelta. Kiinteistön edustalla kiinteistöpäällikkö Perttu Granlund ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen sekä rehtori Jarmo Paloniemi ja
OSAOn Pudasjärven yksikönjohtaja Keijo Kaukko.

muuttuvat tarpeet. Haasteita
on muun muassa työperäisen
maahanmuuttajien koulutuksessa, jossa odotetaan lainsäätäjiltä ripeitä toimenpiteitä.
Ulkomaalaistaustaisia ei voida nykyisin kouluttaa ”noin
vaan”. Uusia opiskelijoita
otetaan vastaan koko ajan ja
käytössä on jatkuva haku.
Muualta tuleville opiskelijoille asuntotilanne on haastavaa. Onneksi edelleen Jyrkkä-

koskella olevaan asuntolaan
mahtuu 15-20 opiskelijaa.
Pudasjärven kaupungin
kiinteistöpuolella on mietittävänä OSAOn Jyrkkäkosken
kiinteistöjen tilanne, jossa on
meneillään
alaskirjauksen
prosessi. Ranuantien varressa
olevan kiinteistön käyttötarkoitus on mietinnän alla. Siinä olisi mahdollisuuksia monipuoliseen toimintaan. HT
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Kaupungin teltalla perjantaina 8.7 olivat vastuuvuorossa henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki, luontomatkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi ja yhteisövaliokunnan puheenjohtaja
Jorma Kouva.
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen, kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja Pudasjärven Yrittäjien edellinen puheenjohtaja Tommi Niskanen sanoivat: ”Pistä kuvatekstiin, että karhukopla”.

Pudasjärven kaupungin läsnäolo näkyi markkinoilla
Pudasjärven kaupungin viranhaltijat ja valiokuntien
jäsenet olivat hyvällä tavalla läsnä Pudasjärven markkinoilla 8-9.7. Kaupunginjohtaja Tomi Timonen toi
markkinaväelle
kaupungin tervehdyksen, jonka jälkeen hän oli tavattavissa
Pudasjärven Kehitys Oy:n
matkailun
yrityskehittäjä
Jukka Koutaniemen, Kohota-hankkeen yritysneuvoja
Auvo Turpeisen, henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäen, Vetoa ja pitoa kuntatyöhön
hankekoordinaattori
Mira Kolmosen ja yhteisöja hyvinvointivaliokuntien
edustajien kanssa kaupungin teltalla. Siellä vierailevat
pääsivät osallistumaan mielikuva-kyselyyn ja keskustelemaan mieltä painavista
asioistaan.
- Täällä näkee iloisia, kesätunnelmissa olevia ihmisiä. Pudasjärveltä lähteneet
tulevat pitkien matkojen
päästä tapaamaan tuttujaan
ja sukulaisiaan. Markkinoilla he pääsevät kotipitäjänsä
fiilikseen ja samalla näkevät
millaista kehitystä kaupungissa on tapahtunut rakentamisen osalta. Kaupungin
kannalta tämä on tosi tärkeä
tapahtuma. Tämä on yksi
Pohjois-Suomen
tärkeim-

mistä kesätapahtumista isojen kaupunkien ulkopuolella. Markkinat ovat aina
keränneet hyvin porukkaa,
mutta tahtoisin nostaa yrittäjyyden merkitystä tapahtuman järjestämisessä. He
ovat järjestäneet tämän tapahtuman ohjelmineen ja
myyjineen. Kaupunki on
ollut vain kaverina. Kaupungin antama tuki markkinoille konkretisoitui palvelusuunnittelijamme
Heikki Heikuran laatimassa
turvallisuussuunnitelmassa. Kaupungin strategia ”Pudasjärvi on kyliensä
kaupunki” näkyy kivasti eri
kyläkuntien mukana olona, sanoi kaupunginjohtaja
Tomi Timonen.

Kohtaamispaikkana teltta
- Kaupungin teltalla on käynyt runsaasti mökkiläisiä
ja
ulkopaikkakuntalaisia.
Me teimme mielikuva-kyselyä, kun kävimme markkinoimassa
Pudasjärveä
Rovaniemellä ja Oulussa ennen juhannusta. Elokuussa
käymme vielä Ranuan hillamarkkinoilla. Nyt teemme tätä mielikuva-kyselyä
pudasjärvisille. Se on mielenkiintoista nähdä, miten

ulkopaikkakuntalaiset kokevat Pudasjärven ja miten pudasjärviset itse näkevät Pudasjärven. Tulosten
perusteella saamme kuvan siitä, millainen Pudasjärven brändi eli mielikuva
on? Samalla saamme vinkkiä, mihin suuntaan markkinointia olisi suunnattava. Nykyaikana on tärkeää
kuulla kuntalaisia ja jalkautua kuntalaisten pariin. Kyllä Pudasjärven kaupungin
työntekijät ovat hyvin ihmisläheisiä, totesi henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki.
Yhteisövaliokunnan puheenjohtaja Jorma Kouva oli
innostunut päivystysvuorostaan kaupungin markkinateltalta.
- On käynyt oikein paljon
porukkaa. Ihmisiä kiinnostaa, mitä Pudasjärvi pitää
sisällään ja mitä se tarjoaa. Ihmiset ovat aktiivisesti vastanneet kyselyyn. Muita kysymyksiä ei oikeastaan
ole esitetty, jonkun verran
on kyselty Syötteestä. Kyllä se on ollut kaupungin toive, että valiokuntien jäsenet
jalkautuisivat markkinoille. Minä näen sen ehdottoman tärkeänä, että valiokuntienjäsenet ovat kansan
tavoitettavissa. Toivon, että
ihmiset antaisivat rehelli-

siä vastauksia ja kertoisivat huolensa. Täällä voimme tavata kaupunkilaisia ja
ohikulkijoita koronavuosien
jälkeen. Tämä on erittäin tervetullut mahdollisuus meille kaikille. On tärkeää, että
kaupunki on läsnä. Minua
henkilökohtaisesti
teltalla oleminen on innostanut.
On mukava jutella tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Kaupungin viesti menee
eteenpäin. Hyvin rajoitetusti kaupunkilaiset ottavat yhteyttä päättäjiin. Markkinoilla kommentit tulevat kenties
vapaammin esille. Täällä voi
antaa risuja ja ruusuja.

Kylien ideoista
tuotteita
Pudasjärven Kehitys Oy:n
matkailun
yrityskehittäjä
Jukka Koutaniemi kertoi kevään kylä-illoista, joissa pyrittiin löytämään uusia matkailukohteita – ja tuotteita.
Markkinoilla
Koutaniemi
jakoi esitteitä Pudasjärven
matkailusta ja kyseli teltalla
kävijöiltä, miten kaupunkia
tulisi kehittää. Kehitys Oy
on tehnyt yhteistyötä kaupungin kanssa aluemarkkinoinnissa ja yritysten ja elinkeinon kehittämisessä.
- Kylillä tulemme jatka-

maan kylien omaleimaista kehittämistä yhteistyössä
kaupungin palvelusuunnittelijan Sinikka Mosorin
kanssa. Keväällä kiersimme
15 kylällä, joissa oli edustettuina yli 20 kylää. Kahden vuoden välein olemme
kiertäneet nämä kylät ja todenneet sen hyväksi tavaksi kuunnella kyläläisten asioita, mitä he haluaisivat
kehittää. Oulun kauppahallissa pudasjärvisillä lähiruokayrittäjillä on mahdollisuus 11-12.8 myydä omia
tuotteitaan.

Yrittäjien ja
kaupungin
yhteistyö
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen kertoi, että hän
haluaa puheessaan painottaa yrittäjien ja kaupungin
välisen yhteistyön merkitystä hyvien tuloksien saavuttamisessa sekä monipaikkaisuutta eli etätöiden
merkitystä. Verkon kautta
voidaan maaseudulta tai kesämökiltä käsin tarjota palveluja tai työtä kaupunkiin
päin tai päinvastoin. Työntekijöiden ja yrittäjien viipymä mökkipaikkakunnalla
monipaikkaisuuden kautta

lisääntyy.
- Onhan tämä hieno asia,
että markkinat voidaan pitää. Paikkakunnan kannalta
tämä on tosi tärkeä tapahtuma, elinvoimaa tulee. Eläviä
kaupunkeja ja kyliä ei ole ilman eläviä tapahtumia ja ihmisiä. Markkinoiden valmistelemiseen liittyy monia
asioita, esimerkiksi hyvä
sää. Yrittäjäjärjestön näkökulmasta arvat ovat menneet hyvin kaupaksi. Se tarkoittaa tulonlähdettä, jolla
yrittäjäjärjestö voi järjestää
jäsenilleen koulutuksia. Kun
lähdimme suunnittelemaan
markkinoita näiden koronavuosien jälkeen, niin mietimme, löytyykö niitä markkinamyyjiä vielä entiseen
tapaan. Markkinasuunnittelussa olemme kiinnittäneet
enemmän huomiota turvallisuuteen. Leader-tukea
saimme
mainosnäkyvyyden lisäämiseen. Uutta tänä
vuonna on se, että yrittäjien
uusi puheenjohtaja Heimo
Turunen vastaa markkinoista, sanoi Pudasjärven Yrittäjien edellinen puheenjohtaja
Tommi Niskanen.
Ape Nieminen

Vastine mielipidekirjoitukseen ”Purkulistalla olevat kodat tulee säilyttää”
Kaisu Heikkinen kirjoitti 6.7.
Pudasjärveläiseen mielipidekirjoituksen, jossa ilmaistaan huoli Isokurun ja Petäjäkosken kotien purkamisesta
sekä luontomatkailun edellytysten säilymisestä Pudasjärvellä tulevaisuudessa.
Yksi
Metsähallituksen
tehtävistä on tuottaa palveluita retkeilijöille kestävästi
— myös kustannusten kannalta tarkasteltuna. Isoku-

run ja Petäjäkosken kodat
ovat tulleet elinkaariensa
päähän ja tarvitsisivat perusteellista korjausta. Kaikille alueen olemassa oleville taukopaikoille korjaustöitä
ei taloudellisesti ole mahdollista toteuttaa. Vähemmällä käytöllä olevien kohteiden karsimisella pyrimme
varmistamaan suosituimpien retkikohteiden ja edelleen
hoitoomme jäävien muiden

kohteiden laadun ja asiakasturvallisuuden.
Isokurun ja Petäjäkosken
kodat eivät viime vuosina
ole olleet säännöllisesti yhteistyöyrittäjien tai urheiluseurojen käytössä. Yöpymismahdollisuuksia Isokurun ja
Petäjäkosken kotien poistaminen ei heikennä, sillä kodat on alun perinkin tarkoitettu päiväkäyttöön. Kodille
on valitettavasti kohdistunut

myös ilkivaltaa sekä polttopuuvarkauksia. Telttailla
näillä alueilla saa tulevaisuudessakin jokamiehenoikeuksin.
Pikku
Kangasjärvellä
(paikallisittain Kangaslampi) ei ole Metsähallituksen
ylläpitämiä palveluita. Paikalla sijaitsee uimaranta, jonka huollosta vastaa Pudasjärven kaupunki.
Ymmärrämme
harmi-

tuksen, jos kävijälle tärkeäksi muodostunut taukopaikka joudutaan poistamaan.
Luontomatkailun edellytykset ovat Pudasjärvellä ja lähialueilla edelleen mainiot.
Metsähallitus on panostanut
retkeilypalveluihin eri puolilla Pudasjärveä ja lähikunnissa viime vuosina lähes 1,5
miljoonaa euroa muun muassa pitkospuiden uusimiseen, reittien kestävöintiin,

Sammakoisen päivätuvan
rakentamiseen ja Soiperoisen
päivätuvan remontoimiseen.
Seuraavaksi
uudistuksen
alla ovat Syötteen luontokeskuksen näyttely ja reittien
lähtöpaikkaopasteet.
Marko Sievänen
vs. Puistonjohtaja, Pohjanlahden puistoalue
Metsähallitus
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Tauno Koivukangas, Orvokki Rauhala, Petra Kehusmaa, Helena Koivukangas ja Anni Kehusmaa
ahkeroivat molemmat markkinapäivät Siuruan Kylä ry:n kojulla.

Kyläseurat markkinoilla
Pudasjärven kaupunki kutsui kaikki kyläseurat markkinoille esittelemään toimintaansa. Onhan kaupungin
strategiana ”Pudasjärvi on
kyliensä kaupunki.” Tämän
kesän markkinoilla oli edustus viideltä eri kylältä: Marikaisjärveltä,
Kongasjärveltä, Siurualta, Jonkulta ja
Korpisesta. Urpo Peuraniemi on kotoisin Pintamolta
ja oli juuri tullut avustajansa kanssa katsomaan markkinoita. Hän mielestään on
suotavaa, että markkinoita
järjestetään. Urpo halusi olla
markkinoilla
mahdollisimman pitkään,
koska tunnelma oli niin mukava. Musiikki ja yleinen
kokonaisuus miellytti häntä. Hän on ennekin käynyt markkinoilla ja hänestä näytti siltä, että lomalaisia
oli paljon liikkeellä.
Marikaisjärven toimitalo ja Kongasjärven Kisa-Pojat pitivät yhteistä kahvilettutelttaa. Lettuja paistettiin
kahdella Metoksen laitoskeittiön paistinlevyillä. Kertaheitolla valmistui yhteensä
kahdeksan lettua myyntiin.
Molempina markkinapäivänä oli lettukahvien sujumisesta vastaamassa kymmenen henkilöä per päivä.
- Marikaisjärvi ja Kon-

gasjärvi ovat vierekkäiset
kylät, niin on luonnollista,
että teemme yhteistyötä monella tavalla. Tämä on meille yhteistä varainkeruuta.
Olemme olleet markkinoilla ensimmäisen kerran yli
20 vuotta sitten. Meillä on
kaikenikäisiä avustajia mukana. Myyntipöydän luona
syntyy mukavia keskusteluja. Vuosien varrella meille on syntynyt vakioasiakaskuntaa.
Jongun alueen kyläyhdistyksen teltalta oli vilskettä ja
paljon oli arpoja ostettu. Kyläyhdistys on ollut markkinoilla joka vuosi.
- Haluamme pitää omaa
kylää esillä täällä keskustassa. Vanha Paukerinharjun koulu on meidän kylätalomme. Pidämme sitä yllä.
Se on meidän kylän keskus.
17.7 meillä on kylän kesäpäivät, jotka sisältävät yhdessäoloa, ruokailua ja kisailua.
Joka kesä nuoret pitävät kesäkerhoja. Pankilta saimme
lisää avustusta, jolla voimme
palkata talven ajaksi nuoren,
joka alkaa rakentamaan meidän kirjastoa. Haluamme,
että ihmiset voivat netistä
katsoa, mitä kirjoja Paukkerinharjun kylätalolla on lainattavissa. Jouluna meillä on
kylän perinteinen puurojuh-

Taija Tihisen lomapäivä sai mukavaa sisältöä markkinapäivillä käynnistään tyttärien Lotan ja Ennan kanssa.

la ja osakaskunnan kanssa
järjestämme kalastustapahtumia. Olemme mukana eri
hankkeissa, nyt olemme Livokkaan kanssa työllistämishankkeessa. Jongun alueen
kyläseura on aktiivinen kyläseura, kertoi Onerva Ronkainen.

Korpisen ja
Siuruan
kyläyhdistykset
Korpisen kyläseurasta Elisa
Ojala kertoi, että he ovat parin vuoden aikana kunnostaneet Kupson
Kutsun luontopolut. He
ovat saaneet hankkeeseen rahoitusta Oulun Seudun Leaderilta. Projekti alkaa olla
muutamia soranajoja valmis.
- Kaikki pitkospuut on
uusittu ja pitkospuuosuuksia
on lisätty. Reitti on nyt kuljettavissa ihan lenkkareilla.
Saunaan on laitettu uusi lattia. Melkein viikoittain sauna on ollut käytössä. Vaaran
päällä oleva kota on kunnossa ja eri kohteissa olevat kolme ulkovessaa on uusittu.
Maastossa olevasta pääpolusta erkanee kaksi lyhyempää välipolkua. Opastekyltit
ja kartat ovat myös uusittu,
samoin luontotaulujen kehykset. Talvikaudella meillä

Pirkko Hiltula, Minna Puominen, Aulis Lehmikangas, Justus Lehmikangas, Paula Hemmilä ja
Kirsi Isomursu hoitivat perjantaina Marikaisjärven ja Kongasjärven lettukahvitelttaa.

on Kylätalolla vanhemmalle
väen virkistyspäiviä kerran
kuukaudessa. Heinäkuussa
meillä on kesäjuhla ja seurakunnan kanssa järjestämme
maakirkon ja joululaulutilaisuuden.
Taija Tihinen on käynyt perinteisesti markkinoilla joka vuosi syömässä jäätelöt ja ostamassa lakritsia.
Hänen mukana olleet kolme- ja viisivuotiaat tytöt sanoivat tykkäävänsä olla
myös markkinoilla, kun saa

Korpisen kyläseurasta Elisa Ojala ja Tiina Honkanen esittelivät Kupson Kutsun uudistettua luontopolkuverkostoa.

syödä lakritsia. Osa lakritsista he säästivät kotiin viemisiksi. Taijasta markkinoilla käynti oli kiva lomapäivä.
Lotta ja Enna sanoivat lopuksi, että he menevät vielä ostamaan ilmapalloja.
Siuruan Kylä ry:n vapaaehtoiset olivat olleet koko
viikon torilla. Markkinat olivat heidän vapaaehtoistyölle piste iin päälle. Perjantain markkinapäivä oli ollut
erityisen mukava ja vilkas
kauppapäivä kojulla. Tuttujen asiakkaiden siurualaiset
olivat porisseet ja parantaneet maailmaa.
- Ihmiset ovat iloisia, kun
pääsevät tulemaan markkinoille. Vai johtuuko iloisuus
sitä, että me olemme niin
iloisia täällä kojulla? Meitä on kaikkiaan viisi henkilöä, jotka pyörittävät tätä.
Kesäduunissa olevat Petra ja
Anni Kehusmaa ovat meillä
kaksi viikkoa töissä. He ovat
neuvoneet meitä maksupäätteen käytössä, kertoi Orvokki Pahkala
- Siuruan Kylä ry on ensimmäistä kertaa markkinoilla. Erityisesti pitää antaa

kiitosta kaupungille. He ovat
kutsuneet erityisesti kyläyhdistyksiä markkinoille. Kaikilla kylillä oli mahdollisuus
tulla. Kaupungin teema ”Elävät kylät” toteutuu juuri tällä tavalla, muistutti Helena
Koivukangas.
Ape Nieminen

Urpo Peuraniemi tykkäsi
markkinoiden yleisilmeestä
ja hyvästä musiikista.
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Kaupunki ryhtyy laatimaan Nivankankaalle uuden
asuinalueen asemakaavoituksen
Pudasjärven
kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 28.6. Nivankankaan uuden asuinalueen suunnittelu
liittyy kuntastrategian 2017
–2027 strategisiin linjauksiin
sisältyvän hirsirakenteisten
pientaloalueiden toteuttamiseen. Strategialla pyritään
mm. asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämiseen ja lämminhenkisten
hirsirakenteisten
asuinympäristöjen
muodostamiseen. Kurenalan
yleiskaava valmistui vuonna 2019. Siinä merkittävimpänä uutena asuinalueena
on osoitettu Nivankankaan
alue. Alue oli jo pääosin kaupungin omistuksessa, mutta yleiskaavan valmistuttua
kaupunki osti ja vaihtoi maaalueita saadakseen kaikki
yleiskaavan mukaiset rakennusalueet
omistukseensa.
Nivankankaan asemakaavasuunnittelun pohjaksi tehtiin
vuonna 2020 Oulun yliopiston
arkkitehtuuriosaston
kanssa sopimus diplomityötasoisen opinnäytetyön
laatimisesta Nivankankaan
alueen yleissuunnitelmiksi.
Suunnittelijaksi yliopisto nimesi arkkitehti Aliisa Pöytäkiven. Työ on valmistunut
tänä keväänä. Tutkielmaa
ja sen tuloksena syntynyttä yleissuunnitelmaa tullaan
käyttämään alueen suunnittelun pohjana ja lähtökohtana alueen asemakaavoituksessa. Hallitus päätti ryhtyä
laatimaan asemakaavan Nivankankaan alueelle sekä
laatimaan
Nivankankaan
alueen kunnallisteknisen viitesuunnitelman ja tavoitehinta-arvion. Suunnitelma
sisältää kantatie 78:n aluetta
tarvittavilta osin.

Kaupungintalon
ympäristön asemakaavaluonnos
Koulutuskuntayhtymä
OSAO suunnittelee aloittavansa opetustoimintaa Pudasjärven kaupungintalolla
elokuussa 2022. Kaavamerkintä YH ei sovellu koulutoiminnan harjoittamiseen,

vaan kaava vaatii vähäisen muutoksen. Kaupungintalolla säilyy kaupungin
hallinnon,
sivistystoiminnan, ympäristövalvonnan
sekä rakennevalvonnan toimintoja ja rakennuskokonaisuudessa toimii myös
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen paloasema. Kaavamuutoksen
yhteydessä
tarkistetaan korttelin itäosien kaavamerkinnät vastaamaan rakentunutta tilannetta. Alueella sijaitsee
1970-luvulla rakennettu Pudasjärven kaupungintalo,
jota ei ole huomioitu aiemmissa rakennusinventoinneissa.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditussa
rakennusinventoinnissa
kaupungintalo on todettu
paikallisesti arvokkaaksi rakennetun
kulttuuriympäristön kohteeksi. Suunnittelualue sijaitsee taajaman
pääväylän, Varsitien välittömässä läheisyydessä. Pääosa
suunnittelualueesta on Pudasjärven kaupungin omistuksessa. Päätettiin asettaa
kaavoitusarkkitehti
Juho
Peltoniemen laatima asemakaavaluonnos nähtäville ja
pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Juha Pätsi
apulaisrehtoriksi
Hirsikampuksen apulaisrehtorin virkaan valittiin KM
Juha Pätsi ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Virve
Heikkilä.

Luokkavaaran
tonttihintoihin
korotus
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.1.2010 päättänyt Luokkavaaran tonttien
luovutushinnaksi 100 euroa
rakennusoikeuskerrosneliömetriltä ja vuosivuokraksi
kahdeksan prosenttia myyntihinnasta vuodessa. Vuokra
on sidottu elinkustannusindeksiin. Luokkavaaran vapaa-ajan tonttien rakennusoikeus on 175 neliömetriä,
jolloin nykyhinta on 17 500

euroa. Hintataso on elinkustannusindeksillä
mitattuna noussut edellisestä päätöksestä noin 20 prosenttia.
Myyntihinnan tason pitämiseksi ajantasaisena voidaan
tonttien hintoja tarkastaa
vuosittain. Luokkavaarassa
käytössä olevista 53 tontista vapaana on tällä hetkellä kuusi kappaletta. Rakennettavalle Rekikuja-Rekitie
alueelle valmistuu vuoden
2022 aikana 21 vapaa-ajan
tonttia.
LohilammenkujaLohilammentie alueelle valmistuu vuoden 2023 aikana
17 vapaa-ajan tonttia ja neljä pysyvän asumisen tonttia. Potentiaalia olevalla
asemakaava-alueella jää tulevaisuudessa rakennettavaksi vielä 66 vapaa-ajan
tonttia. Hallitus päätti korottaa Luokkavaaran tonttien
myyntihintaa tälle vuodelle 120 euroa asemakaavan
mukaiselta rakennusoikeuskerrosneliömetriltä. Vuosivuokra on kahdeksan prosenttia myyntihinnasta.

Palvelusuunnittelijan tehtävän
täyttäminen
Kaupunginhallitus
päätti
myöntää täyttöluvan määräaikaisen palvelusuunnittelijan tehtävän täyttämiseen.
Tehtävä on määräaikainen
ajalla 1.9.2022-31.8.2024, kokonaiskestoltaan kaksi vuotta. Tehtävän ammattinimike
on palvelusuunnittelija, asuminen ja eläminen. Tehtävän tarkoitus on uusien asumista ja elämistä tukevien
toimintamallien luominen ja
niiden käyttöönotto. Tavoitteena on saada alueellemme uusia pysyviä asukkaita,
pyrkiä purkamaan maallemuuton esteitä ja etsimään
uusia maaseutumaisen asumisen ratkaisuja. Palvelusuunnittelijan tehtävänä on
luoda uudenlaiset toimintamallit sekä verkostot, jotka
helpottavat asumista ja elämistä Pudasjärvellä. Tehtävässä tarvitaan osaamista
kehittämisprojektien toteut-

tamisesta, käyttäjäkeskeistä ajattelua, luovuutta ja
yhteistyötaitoja. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään
soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavaa soveltuva opistotutkinto riittävällä
työkokemuksella. Vuositasolla henkilöstökulut sivukuluineen ovat arviolta noin
50 000 euroa. Tehtävä sijoittuu teknisen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueelle,
teknisen palvelun hallintoon
ja lähiesimiehenä toimii kaupungin tekninen johtaja.

Varhaiskasvatuksen
maksut nousevat
Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
indeksitarkistuksista on viime vuoden lopulla annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus. Perheen
nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu kuukaudessa nousee
elokuun alusta alkaen 288
eurosta 295 euroon. Saman
perheen
ikäjärjestyksessä
toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen
maksu on enintään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta,
jolloin se on korkeimmillaan
59 euroa kuukaudessa. Pienin perittävä kuukausimaksu nousee yhdellä eurolla 28
euroon. Hallitus hyväksyi
asiakasmaksulain edellyttämät tulorajojen ja maksuprosenttien muutokset.

Maaseutuelinkeinojen
kehittämistukien
päivittäminen
MTK Pudasjärvi oli lähettänyt maaliskuussa sähköpostilla esityksen kaupungin
maaseutuelinkeinojen
kehittämistukien muuttamiseksi. MTK Pudasjärvi on
esittänyt, että tukia on päivitetty kaupunginhallitukses-

sa toukokuussa 2019 ja nyt
ajan kuluessa on osoittautunut tiettyjen toimintojen
tukeminen tarpeettomaksi,
sekä uusien toimintaa kehittävien toimintojen tukemisen tulleen ajankohtaiseksi.
Esityksen mukaan jalostussuunnitelmien tuki poistetaan ja tilalle otetaan sorkanhoitokustannuksiin liittyvä
tuki. Vuonna 2021 talousarvioon oli varattuna maaseutuelinkeinojen tukemiseen
määrärahaa 100 000 euroa
ja toteuma oli 111 671 euroa.
Vuonna 2022 määräraha on
100 000 euroa. Hallitus päätti maaseutuelinkeinojen kehittämistukien päivittämistä
elokuun alusta seuraavasti: Karjan jalostussuunnitelmien tukeminen poistetaan,
sorkanhoidon hinnasta sekä
kilometrikustannuksista tuki
on 50 prosenttia sekä tuettu
lomitus ja täysin maksullinen lomitus max 80 h/vuosi/tila. Sorkanhoidon tuen
osalta
yhteisövaliokunta
seuraa tilannetta ja tekee tarvittaessa muutosesityksen.

Lakarin koulun
peruskorjaus ja
uudisrakennus
Hankeselvitys Lakarin koulun peruskorjauksesta on
hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa ja selvityksen mukaan teknisen
työn opetuksen tilajärjestelyt ratkaistaan rakentamalla uudislaajennus olevan
liikuntasalin päätyyn. Kilpailutuksen perusteella päätettiin valita Lakarin koulun
teknisen käsityön uudislaajennuksen toteuttajiksi: rakennusurakka ja maanrakennus- ja perustusurakka
Asuntoinsinöörit Oy, sähköurakka Koillissähkö Oy
ja LVI urakka Pudasjärven
LVI- ja Rautatarvike Oy.

Puikkarin IVtekniikkalaitteet
uusitaan

käyttöikänsä päässä. Tekniikka on pääosin alkuperäistä käyttöönottovuodelta
1999. Laitteistoissa on laajoja korroosiovaurioita mitkä
edellyttävät koneiden uusintaa. Teknisen- ja ympäristötoiminnan
tehtäväalueen
kilpailutuksen perusteella
päätettiin valita uimahallin
IV-koneiden laitetoimittajaksi Systemair Oy.

Kiinteistökauppoja
Tilan Tuoppi omistajan
kanssa on kaupunki neuvotellut kiinteistökaupasta
Kauppatiellä kaupungintalon naapurissa. Keskustelun
kuluessa Christa van der
Vegt esitti Ilona Ritolan kannattamama, että kaupunki
neuvottelee kauppahinnan
uudelleen. Äänin 6-2 päätettiin ostaa Tuopin tila 45 000
euron kauppahinnalla.
Päätettiin ostaa Kurenalla
Martikaisentiellä Suoralan
tilasta noin 1980 neliön suuruinen ala 5000 euron kauppahinnalla.

Lausuntoja ja
nimityksiä
Oulun kaupunki oli pyytänyt Pudasjärven kaupungin lausuntoa Iso Pihlajasuon
tuulivoimapuiston
osayleiskaavan osallistumisja
arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta.
Kaupungilla ei ollut huomautettavaa
esitetyistä
suunnitelmista.
Ateria- ja puhtauspalveluiden inhouse-yhtiön yhtiön hallitukseen valittiin
Anni-Inkeri Törmäsen varaedustajaksi Heikki Erkkilä.
Kutsuntalautakuntaan
kaupungin edustajaksi nimettiin Olga Oinas-Panuma
ja varaedustajaksi Anni-Inkeri Törmänen.
PUDASjärveläinen lehti

Virkistysuimala
Puikkarin IV-tekniikka on monin
paikoin huonokuntoista ja

Kunnon ihminen lahjoittaa Ukrainaan
Suomussalmen
Näyttämöyhdistyksen kesän näytelmä on nimeltään Kunnon Ihminen. Näytelmä on
Eero ja Ulla Schroderuksen
kirjoittama
kantaesitys.
Kunnon ihminen on draamakomedia työstä, johtamisesta ja äkillisestä elämänmuutoksesta. Ensi ilta
oli sunnuntaina 10.7, jonka
jälkeen on 13 esitystä 7.8.
saakka.
Yhdistys on kehittänyt

kesäteatteriaan pitkäjänteisesti. 1 200 -paikkainen
katsomo on katettu ja viime kesänä valmistui katto myös esiintymislavan
päälle. Tänä kesänä uudistettiin äänentoisto-järjestelmä.
Viimeiset vuodet ovat
olleet koronan vuoksi
harrastajateattereille vaikeita. Vuonna 2020 jouduttiin
Suomussalmella
perumaan koko esityskau-

si ja viime vuonna katsojien määrä rajoitettiin kolmannekseen. Tänä vuonna
esitystoimintaa voi jälleen
harjoittaa vapaasti.
Koronan suhteen pahin on kenties ohi, mutta maailman muut uutiset
ovat huolestuttavia. Ukrainan sota on aiheuttamassa
maailmanlaajuisen kriisin.
Suomussalmen
Näyttämöyhdistys haluaa auttaa hädässä olevia lahjoit-

Perunkirjoitus.

tamalla Kunnon ihmisen
sunnuntain 10.7. ensi-illan
koko tuoton SPR:n Ukrai-

Jooga.

nan hyväksi -keräykseen.

Ulla Schroderus
Teatteri Retikan ohjaaja
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Mainioita kohtaamisia
Markkinoilla
Pudasjärvellä ei sairasteta saamattomuutta. Viime viikonlopun Pudasjärven Markkinat lukuisine
myynti- ja esittelytelttoineen ja aktiivisine toimitsijoineen vahvistivat positiivisen toimeliaisuuden
diagnoosin.
Paikkakunnan yrittäjät, puheenjohtajansa Heimo Turusen ja
yhteistyökumppaniensa
kanssa ansaitsevat komean hatun noston tapahtuman puitteiden sujuvasta
järjestämisestä. Yhteisövaliokunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa sain
toimia kaupungin virkaihmisten ja toisten luottamushenkilöiden
kanssa
kaupungin esittelypisteessä. Yhtenä tärkeimpänä
ihmisten kohtaamistyönä
teimme markkinavieraille mielipidekyselyn Pudasjärvellä viihtymiseen,
asumiseen ja matkailuun
liittyen. Samassa yhteydessä oli hienoa kuunnella ihmisten mielipiteitä ja
kehittämisideoita moniin
koko kuntaa koskeviin asioihin. Itselleni muodostui vahva käsitys siitä, että
Pudasjärveä kokonaisuudessaan pidetään mainiona paikkana asua ja toimia. Huomattava määrä
ihmisistä suosittelisi kaupunkiamme muuttohalukkaille uudeksi asuinpaikaksi.
Kyläyhdistysten, järjestöjen ja muiden paikkakunnalla toimivien tahojen
teltoilla saattoi aistia railakkaan energisyyden, tulevaisuuteen suuntaavan
puheen ja tekemisen halukkuuden. Kylien edustajat kertoivat mieluusti
oman alueensa tilanteesta ja tulevista toimista.
Useissa teltoissa oli mukana nuoria paikkakuntalaisia, mikä kuvastaa kaivattua jatkuvuuden uskoa
ja yhteisöllisyyden merkitystä. Seurakunnan teltalla
ehdin vain piipahtaa luottamushenkilöedustajana.

Näillä pikavisiiteillä ja niiden jälkeen ehdin kuunnella seurakunnan toimintaan liittyviä rakentavia
mielipiteitä, joita on ilo
viedä eteenpäin. Kuluvan
vuoden marraskuun seurakuntavaalit
herättivät
keskustelua. Seurakunnan
toiminta koskettaa ja kiinnostaa kuntalaisia, joten
haluan uskoa, että ihmiset
saapuvat suurella joukolla
äänestämään syksyllä uudet valtuutetut työhönsä.
Markkinoiden asia- ja
tiedon
jakamisosuuden
hoitivat molempien päivien
markkinapuheenpitäjät. Juontaja Martta
Oinas-Panuman luotsaamana muutkin alojensa
asiantuntijat pääsivät kertomaan painavia asioita markkinavieraille. Perinteisestä musiikillisesta
ja muusta ilottelusta sai
markkinakansa
nauttia asioidessaan myyntikojuissa ja nauttiessaan
markkinaruoka- ja kahvitarjonnasta.
Mieltäni ilahdutti ja
kunnioitusta herätti markkinoille saapuneet/saapumiseen autetut ikäihmiset ja muut kanssakulkijan
apua tarvitsevat ihmiset.
Tällainen auttaminen ja
nautittavan kokemuksen
mahdollistamien
toiselle ihmiselle on mittaamattoman kiitoksen arvoinen
asia avustajahenkilölle.
Parasta kaikessa markkinahumussa oli ihmisten aito, pirskahteleva
iloisuus, riemulliset toistensa tapaamiset, rohkeat lähestymiset erilaisten
asioiden tiimoilta, yhdessä tekemisen näyttäminen
ja toteutus, nuorten ja lasten mukanaolo, jännittävät
markkina-arvonnat sekä
tietenkin vuoden 2022
merkkihenkilön julistaminen. Isot onnittelut yritysneuvoja Auvo Turpeinen!
Sointu Veivo

Markkinapuheen lauantaina pitänyt kansanedustaja Juha
Pylväs sai kaupungin tervehdyksen yhteisövaliokunnan
varapuheenjohtaja Sointu Veivolta ja henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäeltä
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Puhoskylällä tapahtuu
– sikajuhlat suosituimpana tapahtumana
Perinteiset Sikajuhlat järjestetään Puhoskylän Möykkälässä jälleen lauantaina
16.7. tanssien ja karaoken
merkeissä. Grillissä tirisee asiakkaille herkullisia
sika-annoksia ja pienempään nälkään makkaraa. Sisätiloissa yleisöä tanssittaa
Pauli Haapalainen & rytmiset orkesteri, ja sisätilojen
ravintolasta saa virvokkeita ja munkkikahvia. Pihan
puolella niin sanotussa sikakarsinassa on myös virvokkeiden tarjoamiseen anniskelualue.
Uutena ohjelmanumerona olemme nyt ottaneet mukaan viime vuonna varovasti kokeillun missikisan!
Kisaan ilmoittautuminen
tulee tehdä lipun oston yhteydessä kello 22 mennessä. Äänestäminen tapahtuu

pääsylipun asiakkaalle jäävällä osalla. Kisaan otetaan
mukaan 10 ensiksi ilmoittautunutta, joten tulkaahan paikalle hyvissä ajoin.
Palkintoina kärkikolmikolle on kauneudenhoitotuotepaketteja ja lahjakortteja,
sekä ilmainen pääsy seuraavan vuoden sikajuhliin.
Kello kymmenen jälkeen
ulkona pidetään karaoken
väliajoilla missiehdokkaitten esiintymiskierroksia, ja
neitosille esitetään muutamia kysymyksiä, mitkä he
saavat mietittäväkseen ilmoittautumisen yhteydessä. Nyt reippaasti mukaan
ja leikkimielellä tosissaan
hurmaamaan sikajuhlayleisöä! ”Sikamissin” kruunu
odottaa. Lisää tapahtumasta Puhoskylän facebookissa.

Pääsiäistapahtuma ja
juhannustulet
Koko perheen päivätapahtumiakin on järjestetty isompina juhlapäivinä
kylätalon tiloissa. Pääsiäisenä ohjelmassa oli kisailua ja pelailua ulkona ja
sisällä. Mahan täytteeksi
grillikatoksella oli tarjolla
makkaraa ja muurikkalättykahvit. Kävijöitä tässä jo
perinteeksi muodostuneessa tapahtumassa oli noin
satakunta, ja iloksemme
totesimme, että mökkiläisiä näkyy näissä koko perheen
päivätapahtumissa
vuosi vuodelta enemmän.
Mökkiläisiltä jokainen kyläyhdistys kaipaa aktiivista
osallistumista tapahtumiin,
sekä myös järjestelypuolel-

le. Kylmä totuus on nimittäin se, että monen kylän
asukasluku pienenee ja yhdistysten toiminta kutistuu,
ellei kasvava mökkiläisväestö ota osaa kylän yhteisten tapahtumien ylläpitämiseksi.
Juhannuksena järjestettiin
pääsiäistapahtumaa
vastaava tapahtuma päiväseltään, missä oli ohjelmaa
perheen pienimmillekin, ja
lisäksi ohjelmassa oli yhteistä ajanviettoa tulilla kylätalon pihalla. Tapahtuma
oli uusi, eikä kävijämäärä
yltänyt aivan samaan kuin
pääsiäisenä, mutta arviolta
noin 50-60 kävijää oli, sillä
sankollinen meni lättytaikinaa.
Eero Hyttinen
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Pätsin sukuhistoria
ulottuu myös Pudasjärvelle
Pätsin Suku Ry viettää sukujuhlaa la 16.7.2022 Posion
Livojärvellä, Valkean Peuran Valtakunnassa. Tapahtuman piti olla sukuseuran 25-vuotisjuhla, mutta se
siirtyi kahdella vuodella.
Suvun vanhin tähän
mennessä tiedossa oleva
henkilö on Jakob Pätsi, entinen Kauppi, joka syntyi
noin vuonna 1440 nykyisellä Utajärvellä. Hänen poikansa Olof Pätsi ja edelleen
hänen poikansa Jakob Pätsi ja hänen poikansa Bertil Pätsi elelivät Utajärven
Sanginkylässä.
Mahdollisesti
Kurtti
-suku eroaa tässä tai seuraavassa sukupolvessa.
Bertilin poika Jakob Pätsi onkin sitten pudasjärveläinen. Hänen poikansa Jakob Pätsi asui Hetejärvellä
ja edelleen hänen poikansa Jakob käytti eri vaiheissa
sukunimiä Pätsi - Parviainen - Räisänen. Myöhemmin nimeksi vakiintui Räisänen ja on Taivalkosken
Räisästen kautta levinnyt
laajaksi suvuksi.
Matti Pätsi (sotilasnimi
Madz Päts) syntyi 1595 oli
Hakkapeliitta kuten myös
hänen poikansa
Thomas (Tuomas). He
osallistuivat 30-vuotiseen
sotaan.
Tuomaksen poika Filip
Pätsi muutti Taivalkosken
Jurmuun ja edelleen Kuusamon Akonlahteen, joka
kuuluu nykyään Posion
kuntaan nimellä Akanlahti.
Poroputaat asuvat nykyisin
kyseisellä paikalla.
Onko Heikki Kurtti Filipin veli? Heikki-niminen
veli on kyllä ollut, mutta
onko Kurtti-nimi otettu jo
aikaisemmin.
Se, että milloin suku on
tullut Suomeen läntisen
Saksan alueelta, on vielä
tuntematon. Testatuista suvuista tähän kuuluvat, Pät-

sit, Kurtit, Kainulaiset ja
Koivurannat.
Suku on suomalaistunut voimakkaasti varsinkin Kuusamon seudulla.
Dna-testit ovat osoittaneet
geeniperimää, joka on noin
95-prosenttisesti
koillismaalainen, pohjois-pohjanmaalainen ja etelä-lappilainen. Kaukaisimmat kaiut
tulevat Kaukasukselta, parin prosentin verran inuiittiperimää ja prosentin verran voi olla satojen vuosien
takaa Kuusamon seudun
alkuperäisväestöltä perittyä. Lisäksi riippuen eri lisääntymiskumppaneista
ja sattumasta, löytyy prosentteja Baltiasta, Kreikasta,
Italiasta, Venäjältä, KeskiEuroopasta, Britanniasta,
Norjasta, Ruotsista, Yhdysvalloista, Kanadasta sekä
useasta muusta valtiosta.
Suku on levinnyt kaikille
mantereille, mutta tietenkin
tehokkaimmin Koillismaalla ja Pohjois-Suomessa.
Filipin
ensimmäinen
poika Tuomas meni asumaan Kitkan länsipäähän
ja otti nimekseen Raistakka.
Raistakanperään tuli Posion ensimmäinen maantie ja
siellä oli myös Kitka-laivan
yksi satama.
Suku on jatkunut miesten puolelta sekä Pätsinä
että hieman suppeampana Raistakkana ja Hietalana. Kurkijärvi, Vasaraperä,
Pernu, Kuolio, Kärpänkylä,
Mustosenvaara, Alakitka,
Purnu, Purnunsuo ja jonkin verran ympäröivät pitäjät ovat olleet kulkusuuntia.
Filip Pätsi oli merimies ja
muutti Ouluun. Hänen tyttärensä jälkikasvu oli monilahjakkaita taiteilijoita useassa polvessa. Muutamia
heistä mainittakoon; Aappo
Harjapää oli voimamies, Johan (Juhani) Siljo oli muun
muassa runoilija, joka haavoittui Oriveden Asemaky-

län taistelussa 1918 ja kuoli
haavoihinsa 5.6.1918 Tampereella. Siskonsa Ellin tytär Ilta Leiviskä oli Pro Finlandia-palkittu tanssija.
Tuomas Pätsi-Raistakka muutti Pieksämäen maalaiskuntaan ja suku on jatkunut nimillä Pätsi, Spets,
Eloranta, Saarinen, Markkanen, Fagerroos, Putkonen ja Tawast.
Naisten kautta suku levisi edellisiin sekä lisäksi
ympäröiviin pitäjiin etenkin Kemijokivartta Auttista Tennilään. Pernun kylässä on ollut Pätsi emäntänä
Aartolassa,
Timisjärvellä
nykyisessä Pentikin Kartanossa, Sotaniemessä ja Voholla.
Auttit eri etuliitteineen
kuuluvat sukuun. Tähän
haaraan kuuluu myös lumilautailun maailmanmestari Antti Autti. Esko Juhani Tennilän esiäiti on
Vasaraperältä. Pölkky Oy:n
edesmennyt toimitusjohtaja
Saara Virranniemi os. Peltoniemi on lähtöisin
Vasaraperältä, mistä on
juuriltaan myös Ranualla
syntynyt hiihtosuunnistuksen Suomen mestari Kimmo Määttä.
Sukuun kuuluvia nimiä on lähes kaikki vanhat
koillismaalaiset nimet kuten Peltoniemi, Karjalainen,
Ronkainen, Räisänen, Lohilahti, Patosalmi, Veteläinen,
Määttä, Määttälä, Törmänen, Taivalkoski, Heikkala,
Päätalo, Kellinsalmi, Majava, Hanhela, Pohjola, Käkilehto sekä kymmeniä muita.
Myös posiolaislähtöiset
Pernut ovat muuttaneet nimensä Pätsistä. Muut Pernut eivät ole Pätsejä.
Filipin toinen poika
Henrik asettui asumaan
Keski-Posiolle ja otti nimekseen Posio. Suku on jatkunut läntisellä Posiolla ja

Alakitkalla nimillä Hietala, Ronkainen ja Särkisaari
sekä Anetjärvellä Väinämö.
Kuusamon
Kovaniemessä nimillä Määttä ja Kovaniemi, Paanajärvellä nimillä Kylli ja Paloniemi. Muita
nimiä ovat muun muassa
Kantola, Laihola ja Pauna.
Posio-nimellä tämä sukuhaara ei ole enää jatkunut.
Filipin kolmas poika Filip jäi asumaan kotipaikalle, josta suku levisi ensin
Lohirannalle, Vasaraperän
Riihiniemeen, Jokilammelle, Kuoliolle ja Pudasjärven kautta koukaten Penttilänvaaralle. Näistä se on
levinnyt tehokkaimmin lähiseudulle, mutta myös laajasti maailmalle kuten myös
Raistakan sukuhaara.
Pätsi on muuntautunut
nimiksi Niemilehto, Pajuniva, Puistola, Rintelä, Takapuro, Takaluhta, Riihiniemi, Kitkala, Rokolampi
ja Rinnekumpu. Norjan Vesisaaressa on nimi muuntunut muotoon Betsi.
Muita sukuun kuuluvia nimiä ovat Karjalainen,
Ronkainen, Säkkinen, Haataja, Veteläinen, Kaukua
josta hiihdon nuorten Suomen mestari Kustaa Kaukua haarautuu, Varanka,
Ylisirniö, Jurmu, Poropudas, Hirsivaara, Kumpuvaara, Korvenranta, Lehtopuu, Hyrkäs, Käsmä, Tyni,
Luokkanen,
Pulkkanen,
Parkkisenniemi,
Angle,
Saarijärvi, Kortetjärvi sekä
Pitkänen.
Taimi Pitkänen (os.Pätsi)
oli sukuseuran perustajajäsen sekä puuhahenkilö.
Kirjailija Kalle Päätalo
kuuluu äitinsä Riitun kautta tähän sukuhaaraan.
Tarmo Pätsi

KIRPPIS
Lukiontie 1
(ent. leipomo)

TO-PE
14.-15.7.
KLO 11-16
Tervetuloa!

Mille me nauroimme
20 vuotta sitten?
Minkälaista oli Suomi-huumori 20 vuotta sitten?
Jos nimi on enne, luotettavimman todistuksen
kysymykseen antaa Suomen parhaat vitsit 2002
(Gummerus Kustannus Oy). Henrik Musteen ja
Kari Kalliksen toimittama kirja toteaa, että ”huumori on nautintoa vatsalihaksille ja lepoa hermoille. Nauru voi pelastaa useimmat avioliitot. Se on
myös helpoin tapa laukaista lasten ja vanhempien
välisiä riitoja tai pattitilanteita”.
Osaa vitseistä on hieman muunneltu julkisuuden
henkilöiden suojelemiseksi.
***
Tuomari: – Miksi te varastitte henkilöauton?
Syytetty: – No kun minun piti päästä kotiin.
Tuomari: – Miksi te ette mennyt linja-autolla?
Syytetty: – No kun minulla ei ole linja-auton ajokorttia!
***
Antikvariaatissa: – Päivää. Ostin teiltä eilen Kalle
Päätalon kirjan, ja sen välissä oli kirjanmerkkinä sadan
euron seteli. Olisikohan teillä lisää Päätalon kirjoja?
***
Kake Makelle: – Kyllä nykyinen verotus ajaa keskituloiset avioeroon. Eihän kukaan enää pysty pitämään
yllä sekä vaimoa että valtiota!
***
Toimittaja: – Olette eronnut jo neljästi. Kenen vika se
on ollut?
Julkkis: – Ei ainakaan minun, koska eroa ovat aina hakeneet naiset!
***
Viikkopähkinä I: Mitä yhteistä on savolaisilla ja pohjalaisilla?
Vastaus: Kummatkin kehuvat itseään.
Pähkinä II: Entäs ero? Vastaus: Pohjalaiset ovat tosissaan.
***
Liisa Maijalle häissä: – Aikaisemmin inhosin häitä,
kun vanhat sukulaistädit tulivat aina tökkimään ja sanomaan, että ”taitaa olla seuraavaksi sinun vuorosi!”
– Niinkö? Mutta mikä sai heidät lopettamaan sen?
Maija kysyi.
– Minä aloin tehdä heille samoin seuraavissa sukuhautajaisissa!
***
Ari Karille: – Ei onnelliseen elämään tarvita mitään
ihmeellistä. Riittää kun on hyvä terveys ja hyvä työ.
Kari: – Oletko sinä sitten onnellinen?
Ari: – Kyllä. Minulla on hyvä terveys ja vaimolla on
hyvä työ!
***
Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON
KORJAAMOPALVELUT

VAURIOKORJAAMO

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä
kolarikorjaamo
- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.
Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai
lajitteluopas.fi
Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.
Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

FYSIOTERAPIAPALVELU

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA,
METSÄNEUVONTAA

Puutarhajäte
Voit tuoda Pudasjärven
siirtokuormausalueelle maksutta
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot
Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

HAUTAKIVIPALVELUT
- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

Metsäpalvelu Tuomaala Oy

Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla

P
P
P
P
P
P

Leimaus
Puukauppapalvelut
Tila-arviot
Metsäsuunnittelu
Maanmuokkaukset
Metsäviljely

P
P
P
P
P

Metsäveroilmoitukset
Ojitus
Nuoren metsän hoito
Kemeratuet
Taimet ja siemenet

Puistotie 2, Pudasjärvi

Metsänomistaja,
ota yhteyttä!

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com
Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
- Kihlat
- Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!
KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

YRITTÄJÄ!
Edullista mainostilaa
PALVELUHAKEMISTOSTA

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi

info@koilliskivi.fi

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT
Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset
Tuulimyllyntie 2
(Teboilin kiinteistö),
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi

Jarin pakinat
PUDASjärveläisessä aloitettiin julkaisemaan
Jarin pakinoita. Kirjoittajana on porvoolainen
harrastekirjailija Jari Outila, joka viettää paljon
aikaa Pudasjärvellä.

Harmittaa
Jos ostaisi säästöillään maailman kalleimman auton ja
kun se olisi pihassa, tulisi myrsky ja iskisi siihen salama.
Palaisi auto poroksi. Voisi silloin harmittaa. Jos taas olisi ostanut 850 euron hintaisen Fiat Punton, ei silloin harmittaisi välttämättä niin paljon (ellei olisi itse viritellyt
sitä). Mutta mitä enemmän rahaa palaa, sitä enemmän
harmittaa. Sanoo sen järkikin.

www.katsastusteam.fi

OTA YHTEYTTÄ ja
KYSY EDULLISTA
MAINOSTILAA:
Terttu Salmi p. 0400 499 745

Avoinna
ma-pe klo 9-17

Pintamon kylätapahtumassa
ohjelmaa päivällä ja illalla
Perinteinen Pintamon kyläpäivätapahtuma vietetään
lauantaina 16.7. kello 12-15
kylätalolla.
Ohjelmassa on kilpailuina rimagolfia ja saappaanheittoa sarjoissa naiset,
miehet ja nuoret. Paikalla on myös talutusratsastusta sekä muuta yllätys-

ohjelmaa lapsille. Arpoja
on myynnissä. Poiketen
entisestä
pääpalkintona
on moottorisaha. Puffetissa myydään muikkuannoksia, nokipannukahvia,
muurinpohjalettuja, grillimakkaraa ja virvokkeita. Haitarimusiikkia soittaa
Toivo Partanen. Kyläbaa-

ri on avoinna ja karaokea
voi laulella. Päivän tapahtumassa on tukijana mukana Pienkonehuolto Keskiaho Oy.
Illalla tanssittaa kello 2024 Sari Koivikko & Kuunhopea. Liiterissä Karaoken
dj:nä toimii Maarit. Illan
menossa on mukana Kaija-

la Oy, joka on ensimmäistä
kertaa tukemassa Pintamon
tanssitoimintaa. Yrityksen
juuret ovat vahvasti Pintamolla. Isä Pekan perustamaa yritystä jatkaa poika
Teemu Kaijala.
Paavo Holappa
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKA KY, PIHLAJA
• Seulotut kivet,
sepelit, hiekat ym.
• Suursäkeissä
myös kaikki lajit.
Puh. 0400 960 829/Mika toimisto@kettumaki.fi www.kettumakioy.fi

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com
Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

METALLINKIERRÄTYSTÄ
Oy

Paikallista rakennuspalvelua

VAIHTOLAVA! - OSTETAAN
PALVELUT
ROMUAUTOT JA
044 783 1121 METALLIROMUT!
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO!

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy
Tuomo Määttä 0400 658 877, 93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-,
PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET

-IKKUNAT ja OVET

myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

ASUNTOKAUPAT

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

Jenni
Timonen-Høgli

Suora yhteys
pankkiisi

Asuntokauppa,
kauppakirjat,
kaupanvahvistukset

040 363 6720
TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

ERÄKESKUS

Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien
uusimiset ja muutostyöt

ANON ASE JA TUKKU
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja
tarvikkeita

LVI- ja Rautatarvike Oy

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

Anon Ase ja Tukku

Kauppatie 2,
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

RAKENTAMINEN JA REMONTIT
HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT
Meiltä:

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.
• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433 | www.ekokarhu.fi

-välitykset kaikkiin maihin

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT,
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

- vesi-, palo- ja
mikrobivauriokorjaukset

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

• Passikuvat, myös sähköisenä,
ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

-KUKKAVÄLITYS

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI.
P. (08) 823 350, 0400 399 830.
hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi

Päivittäiset pankkipalvelut
Erkkilä Janne
010 257 1901
Nyman Jaana
010 257 1904
Outila Hanne
010 257 1917
Rahoituspalvelut
Illikainen Katri
010 257 1949
Semin Tiina
010 257 1910
Salojärvi Susanna 010 257 1930
Alatalo Riikka
010 257 1935
Dahl Merja-Leena 010 257 1902
Sijoituspalvelut
Graber Soile
010 257 1939
Naumanen Jenni 010 257 1950
Soronen Kaisa 010 257 1895
Yrityspalvelut
Wuolijoki Heikki 010 257 1936
Naumanen Jenni 010 257 1950
Vakuutuspalvelut
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko
050 394 9707
Toimitusjohtaja
Purola Pertti

010 257 1920

Myyntijohtaja
Ivola Jonne

010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

VARAOSIA
TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN
l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY
Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

Hampusvaaralla kalliokiipeilyn esittelyä
Iinattijärven Nuorisoseura
ry. järjestää 23.7. tapahtumalauantain Hampusvaaralla ja
Hampushallin pihapiirissä
alkaen kello 12.
Hampuksen pihalla on
tarjolla kaikille avoin, maksuton peräkärrykirppis, erilaista ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille. Nälkäkään ei
pääse puraisemaan, sillä pihalla grillataan makkaraa
ja kioskista voi ostaa pientä
purtavaa sekä virvokkeita.
Päivän aikana pääsee tutustumaan myös uusitun
Hampushallin tanssisaliin.
Lisäksi päivän teemaan kuuluu jännittävät arpajaiset!
Hampusvaaralla puoles-

taan esitellään kalliokiipeilyä.
Iinattijärven Nuorisoseura ry. lähettää kaikille tervetulotoivotukset heinäkuisen
lauantain viettoon Hampuksen ympäristöön.

Hurjannäköistä
kalliokiipeilyä
Hampusvaaralla
Pudasjärveläinen harrastekiipeilijä Jarkko Niskanen
tulee esittelemään kalliokiipeilyä Hampusvaaran kiviseinämillä.
Niskanen aloitti kiipeilyharrastuksen
seitsemän
vuotta sitten. Ensimmäisen

kosketuksen hän kertoi saaneensa lajiin Oulun kiipeilykeskuksessa, joka oli tuolloin
vielä varsin uusi. Innostus
lajiin iski Niskaseen välittömästi ja luonnossa viihtyvänä myös ulkokalliot alkoivat
houkuttaa samoin tein.
Alkuaikoina
lajioppia
Jarkko Niskanen kertoo saaneensa sekä vanhemmilta
kiipeilijöiltä että Oulun kiipeilyseuran kursseilta. Parin
vuoden kiipeilyharrastuksen
alun jälkeen Niskasella tuli
mukaan kuvioihin myös jääputouskiipeily.
Oulussa asuessaan seinäkiipeily on ollut Niskasella
ulkokiipeilyn ohessa hyvin

aktiivisesti mukana, mutta Pudasjärvelle muuton jälkeen säännöllinen seinäkiipeily on jäänyt pois kuvioista
lähes kokonaan. Kallio- ja jääpuikkokiipeily on aktiiviharrastus.
Suomen
kalliokiipeilykohteita Jarkko Niskanen
kiertelee ihan eteläisintä Suomea myöten. Niillä Ruotsin
kallioilla hän käy usein, jotka ovat kohtuullisen ajomatkan päässä.
Jääkiipeilyn osalta Niskasen ehdoton ykköspaikka on
Posion Korouoma. Toki välillä hän etsii niitä pienempiä putouksia myös muualta
Suomesta.

Kallioseinämät, joita pitkin harrastekiipeilijät nousevat, ovat
pystysuoria ja ulokkeisia.

Boulderkiipeilyä Jarkko
Niskanen kertoo harrastavansa satunnaisesti – lähinnä
silloin, jos ei ole mahdollis-

ta päästä korkeammille kallioille.
Terttu Salmi
Kuva Pauliina Björk

14 PUDASjärveläinen
Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus

La 16.7. klo 21–00.30
TANSSITTAA

Lippu 15 €, käteismaksu
Tulossa : la 23.7. Kalevi & Salama Duo. Tervetuloa! JV 1 SNS

Lämpimästi tervetuloa!

Kylätalo Karhulan

Jarin pakinat

AVAJAISTANSSIT

la 16.7. klo 20.30–00.30 os. Kouvantie 530

Epähuomiossa
Epähuomiossa voi tehdä kaikenlaista ja laittaa ne sitten
epähuomion piikkiin. Mutta uskooko naapuri, jos heitätte häntä heittotähdellä jalkaan ja sanotte sen tapahtuneen
epähuomiossa? Ei usko! Käräjille mennään niin, ettei ehdi
edes kissaa sanoa. Paitsi että ehtii. Ei mene kissan sanomiseen kuin muutama sekunti. ”Kissa.” Ovat kai epähuomiossa tämänkin keksineet.

Ajatuksella
Jos osaisi nostaa ajatuksen voimalla asioita, niin voisi sitten lennättää naapurin Ladan kuuhun. Sikäläisten ihmeteltäväksi, kun niiden ainoa kosketus autoiluun on se amerikkalaisten kuuauto, joka sinne aikoinaan piti rahdata.
Saisivat ajaa Ladalla paskarinkiä Rauhallisuuden meressä niin kauan kun bensa riittää. Ja kun loppuisi, niin tulisi
itku. Ensin annetaan ja sitten otetaan pois. Nyyh!
Jari Outila

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI

Puhosniemi-Myllykangas
yksityistien tiekunnan
KOKOUS
ke 27.7.2022 klo 16.00 Möykkälässä.

TEUVO VUOTI
JA CAPTAIN

Me kehoitamme teitä
vastaanottamaan Jumalan
armon niin ,ettei se jää turhaksi.
2 Kor. 6:1

KUNNON
IHMINEN

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661

Sunnuntaisin klo 11

Kirj. Eero ja Ulla Schroderus
Ohj. Ulla Schroderus

Nro 28 • ke 13.7.2022

KYLÄJUHLA

Korpisen kylätalolla la 16.7.2022
alkaen klo 12.00.

Ohjelmassa mm. pienoisnäytelmä: Hulta Amantan kalluppi.
Monologi: Marja Horiseva, yhteislaulua ja kilpailuja.
Puffetissa makkaraa, kahvia, mehua ja munkkia.
Tervetuloa joukolla mukaan!

SEIKKAILURATA

Tanssittaa

yllätyksineen metsässä lapsille ja nuorille sekä
heidän vanhemmilleen

Lippu 15 €, vain käteismaksu

osoitteessa Saarelankuja 65, 93350 Jaurakkajärvi.
Ilmoittaudu viimeistään ti 12.7.2022 /
Paula Paukkeri p. 050 355 5744.

NELITUULI

to 14.7.2022 alkaen klo 17.00

Tervetuloa!

KYläPäiväT
PinTamolla

Kouvan kalastuskunta

KIVARIN ERÄ ry:n

kyläbaari

avoinna perjantaisin
klo 21 alkaen

la 16.7. klo 12-15

Tervetuloa
laulamaan karaokea!

TanssiT PinTamolla

YLIMÄÄRÄINEN
KOKOUS
lauantaina 30.7.2022 klo 10
Hanhiojan ampumaradalla.

asia: järjestäytyminen. Valitaan metsästysseuralle
puheenjohtaja, sihteeri/rahastonhoitaja ja johtokunta.

VT puheenjohtaja

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

la 16.7. klo 20-24
TanssiTTaa

Esitykset
TULEVAT
SU
10.7. klo 15
ESITYKSET:
TI 12.7. klo 18
TO 14.7. klo 19
SU 17.7. klo 15
TI 19.7. klo 18
TO 21.7. klo 19
SU 24.7. klo 15
TI 26.7. klo 18
TO 28.7. klo 19
SU 31.7. klo 15
TI 2.8. klo 18
TO 4.8. klo 19
L A 6.8. klo 13
SU 7.8. klo 15

Lippu 16 e, ryhmät 14e , lapset 5 e
Ryhmävaraukset ark. klo 9-12
p. 040 512 7301

sari KoiviKKo
& KuunHoPea
Lippu 15€.

KaraoKe liiTerissä

menossa muKana
Kaijala oY

TULOSSA: la 30.7.
Nelituuli, Timo Puurunen
TerveTuloa! Pintamon kyläseura

Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).

C-oikeudet

Peltokurki

Pudasjärven
torilla
14.7.
klo 11.00

SIURUAN TYÖVÄENTALO-KYLÄTALOLLA
Siuruantie 2941, la 16.7. klo 18 alkaen
RAVINTOLA JA
TERASSI
AVOINNA
Maksut:
käteinen ja
kortti

TEATTERI TIE

17.7. klo 13.00

Kotiseutumuseolla
Siuruantie 225

Telin tutkimusmatka
tulevaisuuksiin
Lasten ja aikuisten näytelmä
vaihtoehtoisista tulevaisuuksista

Suositusikäraja 7 v

Otto Tähkäpään romaanista
dramatisoinut Hannu Raatikainen
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Tolpanvaaran tuulivoimapuiston peruskivi muurattiin

Enefit Greenin tuulivoiman kehitysjohtaja Lauri Ulm, hallintoneuvoston puheenjohtaja Hando Sutter ja talousjohtaja Veikko Räim sujauttivat lieriöön vähän rahaa 28.6 päivän Kalevan
lisäksi. Kuva: Enefit Green

Kutsuvieraat kerääntyvät todistamaan peruskiven muurausta 28.6 Tolpanvaarassa.

Tiistaina 28.6 muurattiin
Tolpanvaaran tulevan tuulivoimalapuiston peruskivi. Paikalla oli Pudasjärven
kaupungin puolesta kaupunginjohtaja Tomi Timonen, tekninen johtaja Janne
Karhu ja hallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki. Historiallista hetkeä olivat todistamassa myös urakoitsijan
edustajat, voimalatoimittaja Nordexin edustaja ja virolaisen Enefit Greenin edustajat. Tolpanvaaran tuleva

tumaan, sanoi Metsähallituksen kiinteistökehityksen
johtaja Tuomas Hallenberg.
Tuulivoimalapuiston tilaaja on Tolpanvaara Wind
Farm Oy, joka on virolaisen
uusiutuvan energian tuottaja Enefit Greenin suomalainen tytäryhtiö. Enefit Green
haluaa rakentaa Tolpanvaaraan tuulivoimalapuiston,
jossa on 13 tuulivoimalaa.
Pääurakoitsijana toimii Infra
Builders Oy ja rakennuttajakonsulttina Fimpec PMO

tuulivoimalapuisto sijaitsee
Siivikon ja Puhoksen kylien välissä. Metsähallituksen alueille sijoittuva tuulivoimalapuiston kehitystyö
aloitettiin noin kymmenen
vuotta sitten. Hankkeelle
tehtiin ympäristönvaikutusten arviointi vuosina 20122013. Vuonna 2017 Pudasjärven kaupunginvaltuusto
hyväksyi uuden osayleiskaavan kyseiselle alueelle.
Erilaisia selvityksiä, inventointeja, kyselyitä, selostuk-

sia ja lausuntoja on kertynyt
hankkeen tiimoilta runsaasti. Metsähallituksen tavoitteena on kolminkertaistaa
valtion maille asetettu tuulivoimakapasiteetti vuoteen
2030 mennessä. Tavoite on
Metsähallituksen vastuullista ilmasto-ohjelmaa.
- Olemme tyytyväisiä siihen, että merkittävä kansainvälinen toimija kiinnostui kohteestamme ja jälleen
yksi kehittämistämme tuulipuistoista lähtee raken-

Oy. Puiston on määrä tuottaa vuodessa 250 gigawattituntia vihreää sähköä, joka
riittää 40.000 kotitalouden
vuotuiseen sähkönkulutukseen. Enefit Greenin mukaan
Tolpanvaarassa on erittäin
hyvät tuuliolosuhteet. Alueella ei ole rakennuksia, joten ihmisiin kohdistuva häiriö on yhtiön mukaan pieni.
Alueen eduksi katsotaan
myös hyvä, valmis metsätieverkosto, joten uusia teitä ei tarvitse rakentaa niin

paljon. Tuulivoimalapuisto alkaa tuottamaan sähköä
ensi vuoden loppuun mennessä. Enefit Green sijoittaa Tolpanvaaran tuulipuiston rakentamiseen lähes 83
miljoonaa euroa. Yhtiöllä on
tuulivoimaloita Viron lisäksi
Liettuassa, Puolassa ja Latviassa.

Taidekamarissa Paavo Tolosen klassikkoteoksia
Vielä ehtii tutustumaan yksin, perheen tai lomalaisten
kanssa Paavo Tolosen klassikkoteoksiin. Taidenäyttely on avoinna Hyvän olon
keskuksen Taidekamarissa
maanantaista torstaihin kello13-19 ja sunnuntaina kello
13-17. Esillä on 23 taulua taiteilijan kolmelta merkittävältä aikakaudelta. 1960-luvun
maalauksissa näkyy abstraktinen ilmaisu, jossa värien ja
muotojen avulla kuvitetaan
erilaisia tunnetiloja. Teoksissa ”Pakkasaamu”, ”Pirttikahvilassa” ja ”Valoilmiö
Särkivaaran taivaalla” kuvastuvat 1970-luvun realistisen ilmaisun monet kasvot.
Tolosen tekemissä 1980-luvun töissä välittyy taiteilijan mielikuvituksen ja haavemaailman vapaus.
Näyttelyn onnistumisesta
voidaan kiittää taideteoksien omistajien hyvyyttä, kun
he ovat antaneet taulut suuremman yleisön nähtäville.
Paavo Tolosen Säätiöllä on
ollut merkittävä osuus taulujen esille saattamisessa yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa.
Paavo Tolonen syntyi
3.6.1936 Kemijärven Luusuan kylässä. Tolosella oli läheinen suhde luontoon. Hän
marjasti, kalasti ja metsästi.
Sota-ajasta hänen mieleen-

Hulda 1970.

sä jäi monia tositapahtumia.
Helsingissä hän opiskeli Vapaassa taidekoulussa ja Kuvataideakatemiassa kuvataidetta vuosina 1955-1960,
jonka jälkeen palasi pohjoiseen, Pudasjärvelle. Tolosen
teoksia on monien taidemuseoiden ja kaupunkien kokoelmissa. Julkisista teoksista
tunnetuimpia ovat Pudasjärven, Puolangan ja Simon
seurakuntien alttaritaulut.
Hän oli myös pidetty muotokuvamaalari ja kuvanveistäjä. Tolonen kuoli Pudasjärvellä 5.8.2009. Paavo Tolosen
Säätiö perustettiin 2011 vaalimaan taitelijan elämäntyötä sekä tukemaan lasten
ja nuorten taidekasvatusta
sekä taideopintoja.
Ape Nieminen

Omakuva 1956.

Kevätaamu 1981 ja Aku-setä 2008.

Ristiltäotto 1961, Kaamos 1997 ja Uusi paletti 1983.

Ape Nieminen
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Muotoilija Henna Hiltunen on
Pudasjärven uusi kulttuurisuunnittelija
Henna Hiltusen perheeseen
kuuluu mies ja pieni lapsi. Henna käy Oulusta käsin
töissä Pudasjärvellä. Uusi
työ kulttuurisuunnittelijana
alkoi kesäkuun kolmantena
päivänä. Henna oli nähnyt
työpaikka ilmoituksen päivänä jolloin hakuaika päättyi. Äkkiä hän laati hakemuksen mielenkiintoiselta
vaikuttavaan työhön. Työpaikkaa oli hakenut kymmenkunta muutakin hakijaa.
Henna oli täysin yllättynyt,
kun sai tiedon tulleensa valituksi Pudasjärven kaupungin uudeksi kulttuurisuunnittelijaksi. Sijaisuus Oulun
kaupunginteatterin pukijan
työstä jäi.
- Olen kotoisin Posiolta. Siellä kävin koulut lukioon saakka, jonka jälkeen
opiskelin leipuriksi Lahdessa. Elämä heitti minut Tornioon, jossa työskentelin
kaupassa. Se oli siinä elämänvaiheessa sopiva valinta. Jotenkin alkoi sisimmässäni tuntua, että haluaisin
vaihtelua elämääni. Pääsin
opiskelemaan Savonian ammattikorkeakouluun muotoilua. Neljä vuotta muotoilun opiskelua on lyhyt aika.
Meille opetettiin kuvanmuokkausta, editointia, taidehistoriaa ja maalaamista.

Muotoilua on monenlaista.
Esimerkiksi palvelun muotoilussa muotoilija etsii asiatasolla asiakkaan ongelmiin
ratkaisuja. Itse erikoistuin
vaatetukseen. Teimme tanssijoille pukuja. Eräälle yritykselle kehitimme kangasihoa
hengityslaitteeseen.
Tässä uudessa työssäni pääsen hyödyntämään muotoilijan
ammattiosaamistani
ratkoessani kulttuuritapahtumiin liittyviä ongelmia.
Ensimmäisen
kuukauden aikana Henna huomannut pudasjärviset mukaviksi ihmisiksi. Hän on saanut
apua ja kannustusta uutena
työntekijänä. Torilla esiintyi
Iin Pelimannit 7.7. Hän tehtävänään oli ottaa vastaan
vieraileva ryhmä ja kiittää
ja kukittaa esityksen jälkeen.
Toriemäntä Kerttu Simu oli
ollut hyvänä tukena ja ohjeistanut Hennaa. Hän on
kutsunut muutamia vierailevia ryhmiä esiintymään torille. 14.7 Peltokurki-niminen duo musisoi Oulusta,
21.7 Suopunki ja 28.7 Aino ja
Aleksi duo.

Ajatus ei jättänyt
rauhaan
- Kesä menee pitkälti Birgit
Tolosen tekemien suunni-

telmien mukaan. Se on hyvä
juttu, koska tulen uutena
työntekijänä uudelle paikkakunnalle, enkä ”mistään
mitään tiedä.” Syksymmällä alan laatia ensi vuoden
toimintasuunnitelmaan. Minusta tuntuu hyvältä, kun
voin vaikuttaa ja pääsen ideoimaan kulttuuritoimen sisältöä. Minulla ei ole erityistä kulttuurialuetta, joka olisi
hallitseva. Tykkään kulttuurin koko kirjosta, taidenäyttelyistä, näytelmistä ja musiikista ”laidasta laitaan.”
Kotona irtaudun arjesta
maalaamalla akryylimaalauksia ja kesäisin minuun iskee halu neuloa villasukkia!
Lapsena tykkäsin piirtää.
Ylä-asteella ja lukiossa otin
kaikki kuvaamataidon ja keramiikankurssit. Ehkä se ajatus kulttuurisuunnittelijan
työstä on aina kytenyt sisimmässäni. Ollessani kaupassa töissä se ajatus ei jättänyt
minua rauhaa, joten päätin
lopulta hakeutua opiskelemaan. Kulttuurin monipuolisuus antaa voimia työjaksamiseen ja viihtymiseen
sekä uutta intoa. Työ kulttuurin parissa on suuri rikkaus, kun tutustuu ja näkee
erilaisia kulttuurivaikuttajia
ja – töitä.
Henna toivoo, että oppisi

Henna pyrkii työnsä kautta luomaan uusia kulttuurisia palveluita ja tilaisuuksia pudasjärvisille. Taustalla Paavo Tolosen työ ”Muumio ja minä”

työn ja sitä kautta uusia asioita. Hän toivoo pääsevänsä
järjestämään erilaisia kulttuuritilaisuuksia. Vuoden
aikana toistuvat tietyt kulttuuritapahtumat kuten veteraanijuhla, kotiseutuviikko
ja itsenäisyyspäivä luovat
tiettyä ryhmiä vuosisuunnitteluun.

Kulttuuritoimen budjetti
on haaste, mutta on mentävä niillä resursseilla mitä on
annettu. Olisihan se kiva, jos
muutama euro olisi enemmän käytettävissä. Toisaalta
pääsen käytännössä soveltamaan sitä, mitä olen muotoilusta oppinut. Henna miellyttää Pirtin tyylikkäät tilat

ja näyttelytilana Taidekammari. Hän toivoo, että pudasjärviset tulevat rohkeasti
juttusille ja kertoman ideoita hänelle. Hennalla on mahdollisuus tehdä jonkun verran töitä myös etänä.
Ape Nieminen

Äijäfutis peittosi ennakkosuosikit
Heinäturnauksessa
Entinen kylä-/ puulaakisarja
muuttui vuonna 2005 Heinäturnaukseksi. Turnaus on pelattu sen jälkeen joka vuosi
heinäkuun toisena viikonloppuna. Ei edes korona pystynyt katkaisemaan tätä perinnettä.
Tämän kesän turnaus pelattiin Suojalinnan hyväkuntoisella nurmella 12 joukkueen kesken. Kolmesta neljän
joukkueen alkulohkoista mitalimahdollisuudet säilytti
vielä kahdeksan joukkuetta.
Suuri yllätys oli yhden mestarisuosikin - Varma Nakin jääminen omassa lohkossaan
viimeiseksi, mikä tiesi joukkueelle sijoituspelejä sijoista 9-12.
Turnauksen mielenkiintoa lisäsi se, että parin edellisen vuoden mestari Spartak
oli menettänyt puolen tusinaa pelaajaa, mukana mm.
neljä Niemelän futisperheestä, turnaukseen ensimmäistä kertaa ilmoittautuneelle
Männistön sukujoukkueelle. Molempien joukkueiden
materiaali vaikutti kuitenkin niin kovalta, että etukäteen ajateltuna vain Tötteröä
povattiin näiden haastajaksi.
Tötteröhän on viime vuosi-

Kurenpoikien puheenjohtaja Toni Niemelä ojentaa komean
kiertopalkinnon Äijäfutiksen kapteeni Mika Kuusijärvelle.

na ollut usein finaalissa, mutta aina hävinnyt sen rankkarikisassa.
Ennakkosuosikeista Spartakin pääsy neljän parhaan
joukkoon eli mitalipeleihin
tyssäsi kuitenkin heti ensimmäisellä sijoituspelikierroksella selvään 3-0 tappioon
Äijäfutikselle. Männistö United selvisi toki mitalipeleihin
voittamalla parin vuoden takaisen finaalijoukkueen Jylhät Orit 2-0. Seuraavassa pelissä oli vastassa Tötterö, joka
oli onnistunut edellisessä pelissä voittamaan rankkarikisassa oululaisen Hyväther-

rat 3-1. Tötterö – Männistö
United päättyi maalittomana, jolloin jouduttiin jälleen
rankkarikisaan. Tötterö otti
turnauksen toisen rankkarikisavoiton lukemin 3-2 ja eteni näin finaaliin.
Finaalivastustajan Tötterö sai koko turnauksen ajan
peliä parantaneesta Äijäfutiksesta. Äijät olivat kärsineet avausottelussa 2-0 tappion oululaisille, mutta sen
jälkeen tilille tuli vain voittoja. Välierävastustajaksi Äijäfutis oli saanut Jongun, joka
oli ensimmäisessä sijoituspelissään aiheuttanut rankkari-

Äijäfutiksen joukkue (edessä) Harri Kujala, maalivahti Olli-Pekka Kokko, Antti Lehmikangas ja
Jussi Perttu. Takana Jani Koivukangas, Yannick Ntambwe, Abdulaziz Azeza, Pekos Barwani, Ari
Rantala, Mika Kuusijärvi ja valmentaja Markku Lehmikangas. Kuvasta puuttuu alkulohkossa
maalivahtina torjunut Heini Haanela.

kisassa Pudasjärven Perheryhmäkodin Myrskylle sen
ainoan tappion koko turnauksessa. Äijäfutiksen peli
kulki Jonkua vastaan todella
mallikkaasti ja niinpä Jonku
joutui taipumaan turnauksen maalirikkaimmassa pelissä lukemin 1-5.
Finaali oli lopulta hyvin tasainen ja hyvätasoi-

nen. Tötterö onnistui pelin
puolivälissä tekemään johtomaalin. Muutama minuutti ennen pelin loppumista
Äijäfutiksen juonikas hyökkäyspeli tuotti tasoituksen ja
Tötterö joutui taas rankkariksaan. Päivän kolmatta rankkarikisavoittoa Tötterö ei
kuitenkaan saanut vaan voiton vei Äijäfutis lukemin 4-2.

PUDASjärveläinen lehti

Loppusijoitukset
1. Äijäfutis, 2. Tötterö, 3.
Männistö United, 4. Jonku,
5. Myrsky, 6. Jylhät Orit, 7.
Hyvätherrat, 8. Pappilantien
Spartak, 9. Varma Nakki, 10.
Työukot, 11. Team Tuhlaajapojat, 12. Tisulla haltuun.
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Periksi ei anneta!

Puheenjohtajan kesäterveiset
Siuruan Kylä ry. on toiminut aktiivisesti nyt kolmisen vuotta
Siurualla.
Tänä aikana korona ja sen aiheuttamat rajoitukset aiheuttivat
hieman päänvaivaa, mutta selätimme haasteet loistavasti keksimällä sellaisia ideoita, jotka voitiin toteuttaa perinteisempien
tapahtumien sijaan. Rakensimme ötökkähotelleja, kylvimme
kukkaniittyjä, autoimme jakamaan
EU-ruokapaketteja ja toimitimme ostoksia kyläläisille.

Yhdistys jakoi kylän yksinäisille ja varattomille joulumuistamiset joulupuurotapahtuman
ollessa rajoitusten takia mahdotonta järjestää. Paketteihin hankimme Karhupajan tekemiä
huovutettuja pannulappuja sekä
jouluisia herkkuja.
Viime vuonna lähdimme reissuun Syötteen Peikkopolulle ja
kävimme herkuttelemassa Pytkyakan keitolla. Retkellä syntyi
idea Kyläpeikoista, johon seuraavassa Kyläneuvoston kokouksessa haastettiin kaikki Pu-

dasjärven kylät mukaan. Tänä
syksynä viedään uudet Kyläpeikot Syötteelle.
Kyläyhdistys on ostanut lähes
legendan maineessa olevan vanhan Ahosen kaupan ja hiljalleen
ryhdymme sitä kunnostamaan.
Periksi ei anneta, kuten kylän
slogankin kuuluu. Yksi hallituksemme jäsen tokaisikin, että sehän rakennetaan sinnillä, vaikka
hirsi kerrallaan!
Olemme järjestäneet tapahtumia muun muassa Siuruan Osakaskunnan Laavulla, Yli-Siuruan

SIURUAN KANSANTASAVALLAN
KULTTUURITAPAHTUMA KONTTILASSA
Tykkyläisen pellolla ke 20.7. alkaen klo 18.
Mukana Taidevankkuri Linnuntie, Directors Cat Burleskia,
Sikariboksikitara bluesia, Tölkkijoogaa joukolla,
ym. yllättävää iloista touhua!
RUMPALIT HUOM.! Yhteisjytärummutusta!
Siuruan Kylä ry. ruokkii, joten tarvitset vain käteistä!

TULEPPA

Metsästysseuran Hirvipirtillä
sekä Virtalan koululla.
Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan. Ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen mikäli sinulla on idea, jota voisimme lähteä kehittämään tai toivot
jotain palvelua kylälle, tai jos sinulla olisi intoa olla mukana tapahtumissa ja yhdistyksen toiminnassa.
Summa
summarum...Touhua, ideoita ja motivaatiota on
riittänyt rajoituksista huolimatta.
Meillä on aivan mahtava po-

rukka toteuttamassa tapahtumia!
Lämmin kiitos ihan kaikille yhteistyötoimijoille sekä yhdistyksen jäsenille tähänastisista
upeista vuosista. Uusilla ideoilla
ja puhdilla jatkamme, aurinkoista kesää kaikille!
Parhain terveisin,
Christa van der Vegt
@Siuruan Kylä Ry
p. 040 444 2030
siuruankylary@gmail.com

KORKOKENKÄKUKKAMEKKOSUOHIIHTO

la 6.8. alkaen klo 18, Kapustasuo. Valtatie 78, Pudasjärveltä
Ranuan suuntaan. Asuohjeet kuvassa! Tervetuloa!

AISTIIN!

Navigaattoriin os. Konttilanharjuntie 7, niin et aja ohi!
Tiedustelut: kari@tykkylainen.net, puh. 040 724 8982. Tervetuloa!

Tiedustelut: kari@tykkylainen.net, puh. 040 724 8982
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Vireä Siurua auttaa ja verkostoituu

Siuruan Kylä ry. on valmistanut ötökkähotelleja myyntiin ja eri tapahtumissa niitä
voi itse valmistaa ohjaajan
avulla.

Siurualaisilta eivät ideat
tunnu loppuvan koskaan!
Siuruan Kylä ry. on panostanut omalla, persoonallisella tavalla taiteeseen ja kulttuuriin, joista kyläyhteisö on
niittänyt kuuluisuutta ympäri maailmaa, lähinnä Tykkyläisten ideoimien tapahtumien ansiosta.
Kaikissa kyläseuran tapahtumissa myös lapset ja
nuoret otetaan suurella otteella mukaan erilaisten tehtävien muodossa ja huomioidaan heidän tarpeensa.
Yhteistyötä ja verkostoitumista Siuruan Kylä
ry. tekee useiden eri tahojen kanssa, kuten kaupunki, seurakunta ja eri yhdistykset.
Esimerkkeinä
mainittakoon Pytky Oy, jonka yrittäjät päättivät ottaa
Syötteellä sijaitsevan Ahmatupa-latukahvilan pyörittämisen omaksi toiminnaksi
viime helmikuussa. Resurssipulan vuoksi Kirsi ja Mari
tarjosivat
yhteistyömahdollisuutta Siuruan Kylä

Siuruan logolla varustettuja jääkaappimagneetteja on myynnissä kaikissa yhdistyksen tapahtumissa.

ry:lle munkkirallin merkeissä. Niinpä kyläyhdistyksen
väki lähti mukaan munkkeja pyörittämään ja niitä leivottiin Ahmatuvalle sekä
muihin tapahtumiin useampi tuhat kappaletta menneen
kevään aikana.
Seuraavaksi tehdään Pytkyn kesäpäivässä ötökkähotelleja. Kaikki ovat tervetulleita rakennuspuuhiin
lauantaina 30.7. alkaen kello 12. Rakennusmateriaaleista peritään pieni korvaus, joten varaathan hieman rahaa
mukaan.
Pudasjärven seurakun-

nan kanssa tehtävä yhteistyö
on molemminpuolista. Joka
vuosi järjestettävät Kauneimmat Joululaulut puurojuhlineen sekä kesän Nuotioilta kokoavat kyläläisiä ja
mökkiläisiä viihtymään yhdessä. Kyläyhdistyksen väki
puolestaan auttaa seurakuntaa aina kun talkootarvetta ilmaantuu. Keväällä Apetit Oy lahjoitti 10 000 pitsaa
seurakunnalle jaettavaksi,
joten kyläyhdistyksen väki
oli muiden talkoolaisten joukossa niitä jakamassa. Lettuja ja makkaroita on paistettu seurakunnan useissa eri

Muiden muassa Tauno ja Helena Koivukangas ovat pyöritelleet tuhansia munkkeja sekä talven
hiihtokansalle että kesän lomalaisille ja markkinaväelle.

tapahtumissa sekä monenlaista muuta auttamista on
ollut.
Kurenalan kyläyhdistyksen toiveesta Siuruan Kylä
ry. on vastannut Tietopisteellä Torikahvilan toiminnasta jo kahtena kesänä.
Tänä vuonna kahvilan lisäksi oli oheisohjelmana Annikan jumppaa ja ötökkähotellien rakentamista.

Tavaratalo Tokmannille
tehdään muun muassa kalusteiden ja grillien kasaamista sekä makkara- ja kahvitarjoiluja olemme myös
hoitaneet.
Tänä vuonna Pudasjärven markkinoilla kaupungin teemana oli elävät kylät.
Siuruan Kylä ry. osallistui
ensimmäistä kertaa markkinoille. Olimme kyläyhdis-

tyksenä esillä jo vakiintuneen oman näköisen taiteen
ja kulttuurin teemojen sekä
tuotteiden kanssa. Myynnissä oli muun muassa Siurua-logolla varustettuja jääkaappimagneetteja, Siuruan
kylän perinneruokaa pottuvoita ja mustikkasoppaa
sekä tietenkin munkkeja ja
Siuruan suoria. TS

Nähtävyydet ja käyntikohteet Siurualla

Euroopan unionin vanhin
kallioperä löytyy Siuruan
kylän Siuruankankaalta.
Kalliokko on 3,5 miljardia
vuotta vanhaa. Sen pintaa
on hionut monet jääkaudet
ja mikäli se kykenisi inhimilliseen ajattelukykyyn, se

muistaisi sijainneensa myös
nykyisen
päiväntasaajan
seudulla!
Kalliokkoa on helppo
käydä tutkimassa jättämällä auto Siuruantien varrella
Ikosenniemen tienristeyksen
läheisyydessä sijaitsevan so-

ramontun reunalle, josta kävelymatkaa on noin 400 metriä kohteeseen.
Muita käyntikohteita Siurualla ovat muun muassa Litokaira, Puolakkavaara, sekä
Tykkyläisten kotinäyttely.

Lisätietoja käyntikohteista löydät ositteesta:
www.pudasjarvi.fi/matkailu/nahtavyyksia-ja-kayntikohteita/
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Ala-Siuruan Metsästysseura ry.
Ala-Siuruan metsästysseura
ry. on perustettu 18.4.1968,
joka virallistettiin yhdistysrekisteriin 5.8.1968. Seuran alustava kokous pidettiin Vilho Jaakolan talossa
ja perustajajäseninä toimivat
Kalle Määttä, Veli Nyman,
Raimo Hepola sekä Matti
Taivaloja.
Metsästysseuran
puheenjohtajina ovat toimineet Kalle Määttä vuosina 1968–1977, Lauri Määttä
1977–1987, Pekka Määttä
1987–2009, Juha Järvenpää
2009–2017, sekä nykyinen
puheenjohtaja Lassi Määttä vuodesta 2017 alkaen. Eri
luottamustehtävissä
ovat
toimineet useat seuran jäsenet vuosien saatossa.
Seuran perustaminen koettiin tarpeelliseksi yksityismailla tapahtuvan metsästyksen
valvomiseksi,
sillä ulkopaikkakuntalaisista
koostuva metsästäminen oli
lisääntynyt huomattavasti.
Maanomistajat suhtautuivat
vuokrasopimuksiin myönteisesti.
Seuran
ensimmäisessä
kokouksessa 5.5.1968 päätettiin hakea yhden hirvieläimen pyyntilupa Litojoen ja
Korpijoen väliseen maastoon. Lisäksi haettiin neljän
hirvieläimen pyyntilupa Litojoen ja Yli-Iin pitäjänrajan
väliseen maastoon. Metsästysseuran perustamisen jälkeen ensimmäiset 15 vuotta painottuivat hirvieläinten
metsästämiseen.

Ala-Siuruan metsästysseura ry:n kesäkokouksessa
1968 hyväksyttiin kahdeksan jäsentä seuraan. Vuosille 1970–1971 hirvieläinten
pyyntilupia ei haettu. Seuraavana vuonna hirven metsästykseen osallistui 12 jäsentä, jolloin hirvieläinten
pyyntilupia oli myönnetty
yhdelle aikuiselle ja yhdelle
vasalle.
1980-luvulla hirvikannan
lisääntymisen myötä myös
pyyntilupia alettiin myöntämään enemmän. Esimerkiksi vuonna 1981 Ala-Siuruan
Metsästysseuralle myönnettiin 56 hirvieläimen pyyntilupaa ja metsästykseen
osallistui tuolloin 18 jäsentä. Vuosien 1990–2005 välillä hirvieläinten pyyntilupamäärät
vaihtelivat
20–30 välillä vuosittain. Suurin pyyntilupamäärä myönnettiin
metsästysseuralle
vuonna 2010, joka oli 60 kaatolupaa ja se jakaantui 40 aikuisen hirven ja 40 vasan
pyyntiin. Nykyvuosien aikana pyyntiluvat ovat pienentyneet.

Metsästysseuralle
oma metsästysmaja
Ala- Siuruan metsästysseura ry. rakensi talkoovoimin
oman metsästysmajan, sekä
hirvenlihan
käsittelytilat
vuonna 1987 Korpijoelle, Kilikkulaan. Rakennuksiin tarvittavan puutavaran lahjoit-

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. 040 650 1992
• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot
Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Meiltä:

• Passikuvat, myös sähköisenä, ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

-KUKKAVÄLITYS

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI.
P. (08) 823 350, 0400 399 830.
hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi

Ala-Siuruan Metsästysseuran maja rakennettiin vuonna 1987.

tivat maanomistajat. Vuonna
2006 hankittiin metsästysmajalle lihojen säilyttämistä varten kylmiö, vuonna
2011 grillikota ja seuraavana vuonna halkovaja. Kaikki
metsästysseuran jäsenet saavat käyttää grillikotaa.

Metsästysseuran
toiminta
nykyvuosina
Metsästysseuraan
kuuluu nykyään 250 jäsentä ja metsästykseen käytettävää pinta-alaa on noin 13
000 hehtaaria. Hirvipeijaiset
järjestetään vuosittain, joihin osallistuu kiitettävästi
maanomistajia.

Metsästysseuran toimintaan kuuluu myös pienriistan metsästystä, muun
muassa vesi- ja metsäkanalintujen, jäniksen, sekä
pienpetojen
metsästystä.
Mahdollisuuksien mukaan
myydään vieraslupia, mikäli pienriistakiintiöt antavat
myöden. Lisäksi seuralla on
kenneltoimintaa.
Metsästysseuran
nettisivuilta
http://www.alasiuruanms.fi/ saa lisätietoa yhdistyksen säännöistä,
metsästysseuran
tapahtumista sekä -seuraan liittymisestä.
Lassi Määttä,
Helena Koivukangas

Konttilassa kotitaide esittäytyy

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa
monipuolisesti ilmanvaihtoalan palveluita.
Lisäksi palveluihimme kuuluvat
ilmalämpöpumppujen asennukset ja
pienimuotoiset putkialan työt. Ota yhteyttä!
+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com
www.lvisheikkinen.com

Auktorisoitu
taloushallintoliiton jäsen

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
HERUKKA & REPOLA OY

- yritysten perustamiset - veroasiat
- muut
- kirjanpidot
- palkanlaskennat toimistopalvelut
Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
info@herukkarepola.fi | www.herukkarepola.fi

Siurua, Yli-Siurua

TAKSI
Hannu Aarni

0400 386 186
Autot 1+7 ja 4x1+8
inva- ja paarivarustus

Kari ja Marja-Leena Tykkyläinen ideoivat erilaisia taidetapahtumia Kapustasuolla ja
kodin pihapiirissä sekä pellolla.

Siurualla, Konttilan kylässä
ovat asustaneet jo 45 vuotta taiteilijapariskunta Kari
ja Marja-Leena Tykkyläinen.
He ovat kasvattaneet neljä
lasta ja tuottaneet taide-elämyksiä ohikulkevien turistien iloksi tai ehkä paikallisten harmiksi.
Vuodesta 1993 alkaen
Tykkyläiset ovat järjestäneet läheiselle Kapustasuolle erilaisia taiteeseen liitty-

Taidevankkuri Linnuntie on yksi Siuruan kansantasavallan kulttuuritapahtuman vierailija
myös tänä kesänä. Kuva: Terttu Salmi

viä tapahtumia. Suolla on
nähty taidenäyttelyitä sekä
performancea. Viimeisin villitys on ollut jo viidentoista vuoden ajan Korkokenkäkukkamekkosuohiihto,
joka järjestetään tänä vuonna lauantaina, elokuun kuudes päivä.
Suolla hiihdetään suksilla, joihin on kiinnitetty korkokengät. Hiihtäjät ovat pukeutuneet kukkamekkoihin
- jopa jotkut miehetkin! Toiset miehet hiihtävät liian
pienissä rippipuvuissa rem-

misuksilla.
Tapahtuma on huomioitu valtakunnan medioissa
useammankin kerran. Suomen ja Saksan televisioissa
on näytetty moneen kertaan
tätä omalaatuista kisailua.
Tykkyläisten pihan taidenäyttely Konttilan kylässä
on tullut käsitteeksi muun
muassa lukuisten dokumenttien kautta maailmalle.
Marja-Leenan kutomon
kautta on lähtenyt kirkkotekstiilejä koristamaan muutamaan seurakuntaan, lähin-

nä Kainuuseen. Pudasjärven
kirkon alttaritekstiileissä näkyy myös hänen kädenjälkensä.
Kolme kesää sitten pariskunta keksi organisoida
kulttuurijuhlan pellolleen!
Sinne ilmestyi taidesirkusta,
burleski-taidetta, tölkkijoogaa sekä musiikkia rumpaleiden ja sikariboksikitaran
säestyksellä.
Tänä kesänä kulttuuritapahtuma järjestetään keskiviikkona 20. heinäkuuta. KT

Jenni
Timonen-Høgli
Asuntokauppa,
kauppakirjat,
kaupanvahvistukset

040 363 6720

Siuruan kesälehti
Toimitus: Terttu Salmi
Mediamyynti: Siuruan Kylä ry
Taitto: Katariina Niemitalo
Julkaisia: VKK-Media Oy
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Pihapiiri elävöityy
Siuruan Kylä ry. osti Ahosen vanhan kauppakiinteistön tontteineen toukokuussa 2021. Kaupan
paikalle on tarkoituksena
rakentaa Kylä- / Kulttuuritalo kaikkien yhteiseen
käyttöön, sekä kehittää
edelleen kaikille avoimia
tapahtumia ja toimintaa.
Kesällä 2021 aloitettiin
tontin siistiminen raivaamalla pusikoita ja poistamalla puustoa. Tontille
siirrettiin myös laavu, joka
kunnostettiin ja maalattiin. Oulun Seudun Leaderin tuella kesällä 2022
kiinteistölle on rakennettu uusi puucee sekä rakennetaan varasto, hankitaan vesi- ja sähköliittymä,
poistetaan kannot ja tasoitellaan maasto. Tontilla
järjestettiin Naisten veistotapahtuma toukokuus-

Onnelliset. Sirkku Fali
osallistui ensimmäistä kertaa moottorisahaveistokurssille.

sa 2022, jossa oli osallistujia eri puolelta Suomea.
Kaupparakennuksen varasto on hyväkuntoinen.
Se oli veistopäivänä oivallinen paikka vaihtaa turvavaatteita ja viettää taukoja. HK

Senni Hepola on nuori
porokuski Siurualta

16-vuotias porotyttö Senni Hepola vasojen merkkuussa.

Porotalous on ollut Siurualla yhtenä elinkeinona jo kylän alkuvaiheista lähtien.
Poroja on useammalla omistajalla myös nykyään.
Kuusitoistavuotias Senni Hepola on poronhoidon
yksi nuoremman sukupolven edustaja. Hän on saanut
kiinnostuksensa poronhoitoon verenperintönä Ariisän suvun puolelta. Innostus poroihin lähti siitä, kun
Sennin vanhemmat veivät
hänet pienenä tyttönä poroaidalle tutustumisreissulle.
Sennin pappa Raimo Hepola antoi Sennille ensimmäiset porot, jolloin hän sai
myös oman poromerkin ollessaan seisemän vuotias.
Raimo-pappa on opettanut Sennille ihan kaiken porojen hoidosta, niiden ruokkimisesta,
poromerkkien
tunnistamisesta ja merkkien
leikkaamisesta.
Pappa on opettanut lisäksi, miten ihmisen on kuljettava ja miten porot liikkuvat metsässä sekä mistä
ne löytyvät. Senni tietää,
että minne porot ovat syntyneet, sinne ne myös palaavat. Etenkin kesällä ne
löytyvät synnyinsijoiltaan.
Porojen talviruokintaan varaudutaan jo kesällä tekemällä lehtikerppuja, heinä-

paaleja ja syksyllä nostetaan
jäkälää. Haastattelupäivänä Senni oli ollut vanhempiensa kanssa taittelemassa
lehtikerppuja, sillä talveksi
tarvitaan yhteensä 700 kerppua. Sennin mielestä poronhoidossa parasta on se, kun
saa olla eläinten kanssa ja
huolehtia niistä.
Laki säätelee myös poronhoitoa sekä poronhoitoalueita. Jokaiselle palkiselle on määritelty oma kiintiö.
Sennin aluetta on Ikosen
palkinen.
Sennin
harrastuksiin
kuuluu
porokilpailuissa ajaminen porolla, jonka
hän aloitti kymmenenvuotiaana juniorisarjassa. Nelitoistavuotiaana pääsee ajamaan kuumaan ja yleiseen
sarjaan. Senni kiertää porocupia papan ja omien vanhempiensa kanssa.
Senniä viehättää jännitys, vauhti ja se miten saa
villistä
luontoeläimestä
opettamalla kilpurin. Kilpaporon valmennus vaatii kärsivällisyyttä ja taitoa.
Senni valmentaa ja treenaa
poroja yhdessä papan kanssa. Sennin mielestä porojen kanssa touhuaminen on
ihanaa ja hän haluaa kannustaa muitakin nuoria mukaan toimintaan. HK

Kolmenkymmenen vuoden ajan Yrjö ja Bertta Ahonen palvelivat asiakkaita omassa kauppapuodissa.

Ahosen kaupan uusi alku
Ennen oman K-kaupan perustamista Ikosenniemelle
Yrjö ja Bertta olivat ehtineet
hankkia myyntikokemusta
Osuuskaupan puolelta. Bertta pääsi 17-vuotiaana Kollajalle myyjäksi ja tapasi siellä
Yrjön, jolla oli kaupanteosta
kokemusta lapsuudenkodistaan. Mentyään 1948 naimisiin he muuttivat Kurenalle
ja Yrjö lähti myymään tavaraa savottakämpille. Hän sai
kutsun ruokapuolen myyjäksi ja suoritti myös lihanleikkuukurssin Helsingissä.
Pian he uskaltautuivat lähtemään Ranuan Portimolle Osuuskaupan hoitajiksi.
Mieli teki kuitenkin omaa
kauppaa ja 1952 alettiin rakentaa omaa taloa ja sen yhteydessä olevaa kauppaa
Ikosenniemelle, Bertan synnyinsijoille.
Kauppa avattiin marraskuussa 1952. Tavarat haettiin Oulun Keskolta ja työtä riitti aamusta iltaan, sillä
kaupanteko kävi alusta alkaen hyvin. Pian tilat alkoivat käydä ahtaaksi, vaikka
tavaroille raivattiin lisätilaa
pirtin puolelta. Yrjö sai neuvoteltua tien toiselta puo-

lelta Viinamäen tilasta pienen maapalan, johon uusi
kauppa rakennettiin vuonna
1961. Varsinaisen kauppahuoneen lisäksi rakennukseen tuli konttori, lämmin
varasto,
lihanleikkuutila ja iso kylmävarasto. Samaan rakennukseen muutti myös postiasema 1, mikä
oli siihen saakka ollut Kataja-nimisessä talossa ja jonka hoitajana Annikki Eskola
toimi loppuun saakka. Toisella puolen postia oli vielä
yksi huone, jonka Yrjö vuokrasi puukauppoja Siurualla
hoitaneelle Kalevi Kakolle.
Paikkaa nimitettiin jostakin
syystä Pimulaksi ja siellä Yrjökin välillä rentoutui pelaamalla korttia metsämiesten
kanssa.
Kauppa oli todellinen sekatavarakauppa, eli sieltä
löytyi kaikkea mitä ihmiset
siihen aikaan tarvitsivat. Oli
Kotivaran jahtimakkaraa ja
Körkön tuoretta leipää, appelsiinejä ja syksyllä tuoretta silliä. Löytyi myös hyvä
valikoima vaatteita ja kankaita, leluja sekä kaikenlaisia pieniä ja isoja työkaluja
ruuvimeisseleistä moottori-

Siurua on yhtä kuin
Avoimet Kylät!
Avoimet Kylät on Suomen suurin valtakunnallinen yksipäiväinen kylätapahtumapäivä, jonka
tavoitteena on lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta
sekä esitellä kylien toimintaa. Tapahtumanpäivän
järjestäjinä ovat yhteistyössä Suomen Kylät ry.,
maakunnalliset kyläyhdistykset sekä muut yhdistykset.
Siuruan Kylä ry. on järjestänyt Avoimet Kylät
-kylätapahtuman jo kolme kertaa eri teemojen
merkeissä. Aiheina on ol-

leet ilmoitustaulujen tekotalkoot
kyläalueelle,
ötökkähotellien ja linnunpönttöjen rakentamista,
opastettua kukkaniittyjen
tekoa pölyttäjille ja ötököille sekä Rompepäivä,
jossa on tehty erilaista taidetta kierrätysmateriaaleista.
Siuruan Kylä ry. on
myös
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsen, josta me saamme tarvittaessa
edunvalvontaa, asiantuntija-apua, neuvontaa ja
koulutusta. HK

sahoihin.
1960-luvulla rakennettiin
Kalliosuon ja Asmuntin asutusalueita. Rakennustarvikkeita meni kovasti kaupaksi. Ahosen kaupasta myytiin
jonakin vuosina eniten traktorikaivureita koko Keskon
Oulun piirissä, eli parikymmentä ”Nuffia”. Kauppaa
tehtiin myös myymäläautolla, jonka reitti ylsi Ranuan ja Yli-Iin rajoille sekä lisäksi Yrjön synnyinseudulle
Kollajalle. Hilla-aikana Yrjö
ajeli illat paketti Volkkarilla hilloja ostamassa ympäri
Siuruan.
Bertta oli tiiviisti mukana myyntityössä, sen minkä
viiden lapsen synnyttämiseltä ja hoitamiselta ennätti.
Yrjöllä oli monia luottamustoimia Keskon eri elimissä ja
Bertta hoiti Yrjön poissa ollessa kauppaa. Työpäivät
olivat pitkiä ja asiakkaat tottuivat saamaan ruokatavaraa ja bensaa myös iltaisin ja
viikonloppuisin. Kun Bertan terveys reuman vuoksi heikkeni ja viimeinenkin
lapsista oli lähtenyt opiskelemaan, kauppa päätettiin
lopettaa 1982. Siuruan väki-

luku oli myös rajusti vähentynyt, samoin turistiliikenne
ja linja-autovuorot. Allashankkeella jahkaaminen oli
myös heikentänyt uudisrakentamisen halukkuutta. Oli
tullut aika Yrjön ja Bertan
viettää pitämättömiä kesälomia, hoitaa metsiä, kalastaa
ja marjastaa sekä keskittyä
yhteisten asioiden hoitoon
kunnan luottamustoimissa.
Ahosen kauppa oli sen lopettamiseen saakka paikka,
missä kyläläiset ja kauempanakin asuvat ihmiset saattoivat tavata toisiaan ja vaihtaa
kuulumisia. Linja-autokyytiä odotellessa oli mukava
juoda pilsneriä tai limonaatia ja haukata teemakkaraa
suolaksi.
Yrjö ja Bertta luottivat asiakkaisiin ja paljon ostettiin
tavaraa velaksi lapsilisiä tai
mehtätiliä vasten. Kaupparakennus on ollut tyhjillään
kaupan lopettamisen jälkeen
ja siksi on todella mukava,
kun siitä nyt sitten tulee kylätalo ja kaupparakennus
herää uudelleen eloon.
Paula Kupari

Nouda evääksi tai nauti paikan päällä rapeat pizzat ja
mehevät hampurilaiset.
Meillä myös á la carte sekä lounaspöytä: herkullista
kotiruokaa noutopöydästä - joka päivä.

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

MYYNNISSÄ Siuruan osakaskunnan
kalastuslupia sekä hyvä valikoima
Avoinna: ma-la 7-21, kalastustarvikkeita!
su 8-21
Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21
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Fysio Aurean juuret ovat Siurualla
Fysio Aurea aloitti toimintansa Pudasjärven Hyvän
Olon Keskus Pirtissä syksyllä 2021. Yrittäjänä toimii fysioterapeutti ja äitiysliikuntavalmentaja Annika
Heikkinen, joka on kotoisin Yli-Siurualta. Fysioterapiatyön ohella Annika on
ohjannut kansalaisopiston
jooga- ja tanssiryhmiä sekä
vapaaehtoistoimintana ohjannut myös kuntosaliryhmää omalla kylällä usempana vuotena. Annika on
Siuruan Kylä ry:n toiminnassa aktiivisesti mukana ja sen
myötä myös Voimaa Vanhuuteen -hankkeen yksi vetäjistä Siurualla. Lisäkoulutuksia yksinyrittäjä on
käynyt kattavasti työn ohessa erityisesti tule-puolella sekä äitiysfysioterapiaan
ja lantionpohjan fysioterapiaan liittyen. Viimeisimpänä
on menossa psykofyysisen
fysioterapian koulutuskokonaisuus. Ne, joille tämä fysioterapian osa-alue on tuntematon, kerrottakoon että
psykofyysisen fysioterapian
avulla voidaan muun muassa edistää kehon hahmottamista, kivun hallintaa ja
sen lievittämistä sekä oppia
stressinhallintakeinoja ja rentoutumista.
Fysio Aurea tarjoaa kattavasti
fysioterapiapal-

Siivouspalvelua ammattitaidolla
Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, hotellija yrityssiivoukset, ylläpito- ja perussiivoukset,
loppusiivoukset ym.

Siivouspalvelu
SK CleanHome Ky

P. 0400 150 715
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen

Annika Heikkinen on lähtöisin Siurualta. Hänen yrityksensä Fysio Aurea toimiin Hyvän olon
keskuksen tiloissa ja Annika on aktiivisesti mukana Siuruan Kylä ry:n toiminnassa. Kuva Heimo Turunen.

veluja vauvasta vaariin.
Tavoitteena on tarjota palveluja erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksiin
sekä
äitiysfysioterapiaan
liittyen lämmöllä ja aidosti asiakas kohdaten. Asiakkaaksi
voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Fysioterapiapalveluihin kuuluvat
mm. yksilöllinen fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvonta fysioterapeutin suoravastaanotolla, terapeuttisen
harjoittelun suunnittelu ja

ohjaus sekä kuntosaliohjelmien suunnittelu ja seuranta.
Fysikaalisista hoidoista käytössä on TENS ja kinesioteippaus. Lisäksi muita hoitomenetelmiä ovat manuaaliset
käsittelyt, mobilisointi, hieronta ja akupunktiohoidot.
Fysio Aurean kautta on
mahdollista saada tarvittaessa neuvontaa apuvälineasioihin liittyen yksilökäynnin
yhteydessä. Fysio Aurea on
Napra-Rehabin apuvälineiden jälleenmyyjä, mikä tar-

koittaa, että asiakas voi tilata
lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineitä (tukisukat, ortoosit) sekä hoito- ja terveystuotteita vastaanottokäynnin yhteydessä. Fysio Aurea
on pian myös OmaFysio-klinikka, joka ottaa vastaan eri
vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tulevia asiakkaita.
Ajanvaraus hoituu helpoiten nettiajanvarauksen
kautta www.fysioaurea.fi tai
puhelimitse 040 650 1992.

p. 0400 294 640
ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

RautaHeikkinen ky./
Rautanet Ranua
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
040 356 4100

Siuruan
vesiosuuskunta
Siuruan vesiosuuskunta
on perustettu 1980-luvun
alussa ja on tällä hetkellä Pudasjärven suurimpia
vesiosuuskuntia.
Vesijohtoverkostoa on
Kalliosuon tienhaarasta
lähelle Kokkokylää. Vesiosuuskunta toimittaa
hyvälaatuista vettä 180
osuuskunnan
jäsenelle.
Verkostoa huolletaan ja
ylläpidetään ympäri vuoden, pääasiallisesti tal-

koovoimin. Tämän kesän
suurin työmaa on Hanhikankaan pumppaamon
peruskorjaus.
Vedenjakeluun ei tule katkoksia,
koska tehdään yhteistyötä
Asmuntin vesiosuuskunnan kanssa.
Toimintaan kaivattaisiin nuorempaa väkeä, jotta itsenäinen vesihuolto
toimisi myös tulevaisuudessa.

Monipuolinen rakennustarvikkeiden myymälä sijaitsee Ranuan keskustassa, osoitteessa Aapiskuja 2.

RautaHeikkinen Ky
RautaHeikkinen Ky on siurualainen perheyritys, jonka
toimipaikkana on Ranua.
Yrityksemme
kuuluu
maanlaajuiseen
Rautanet
-ketjuun. Aloitimme yritystoiminnan vuonna 2013.
Meillä on perheyritys, johon kuuluu Timo ja Tarja sekä poikamme Toni ja
miniämme Sanna. Nuoret
muuttivat Oulusta Siurualle.
Itse olemme asuneet Timon
kotitilalla jo vuodesta 1986
lähtien. Aloitimme taksiyrityksen sukupolven vaihdoksella Timon isän Simon
luopuessa taksihommista.
Tuolloin toimimme taksiyrityksenä Siurualla kaikkiaan
25 vuotta.

Rautanet kaupastamme
löytyy kaikki tarvittava tavara mitä rakentamiseen tarvitaan.
Meiltä löytyy myös nestekaasut, Stihl sahat sekä Helkama ja Upo kodinkoneet.
Toimitamme asiakkaille
tarvittavia rakennustarvikkeita omalla nosturiautollamme.
Tyttäremme toimii Pudasjärvellä parturikampaajana ja toinen poikamme on
LVI-alan yrittäjänä Kiimingissä. Hänen yrityksensä
LVISHeikkinen palvelee asiakkaita myös kaikkialla Pudasjärvellä. TS
RautaHeikkinen palvelee asiakkaita omalla kuljetuskalustolla ihan rakennuskohteeseen saakka.

Asmuntin maa- ja
kotitalousseura ry.
Ensimmäinen pöytäkirjamerkintä Asmuntin maamiesseuran kokouksesta
löytyy vuodelta 1963, jolloin saapuvilla oli 85 henkilöä. Tuolloin 1960-luvulla ja vielä 1970-luvun
alkupuolella toiminta oli
hyvin vilkasta. Pidettiin
kursseja, kilpailuja ja ompeluiltoja. Muun muassa
vuonna 1966 pidettiin konepäivät, jossa oli mahdollisuus suorittaa traktorin ajokortti. Seura hankki
kyläläisten käyttöön erilaisia koneita, laitteita ja
astiastoja.
Toiminta oli melko hil-

jaista 1970-luvun lopulta aina vuoteen 1987, jolloin toimintaa viriteltiin
uudelleen. Kokoonnuttiin
säännöllisesti tupailtojen
merkeissä, pidettiin erilaisia ruokakursseja, pilkki- ja hiihtokilpailuja sekä
tehtiin retkiä maatalousnäyttelyihin ja uimahalleihin.
Vuonna 1992 nimi
muutettiin
Asmuntin
maa- ja kotitalousseuraksi. Nykyisin kokoonnutaan harvakseltaan makkaranpaiston, tupailtojen
ja teatteriretkien merkeissä.
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Uittohistoriaa Siuruanjoelta
Uitto on ollut tapa kuljettaa
puutavaraa vesitse, joka tapahtui työnantajan keräämän ja johtaman työporukan toimesta tai itsenäisen
kokonaisurakkaporukan tekemänä.
Pääuomassa eli Siuruanjoella oli aloitettu jo aikaisin
kevättalvella veteen jätettyjen puomipuiden säilytyspaikkojen kylvetteleminen
hiekalla, koska muuten jäät
olisivat lähtiessään repineet
ne irti kiinnityksistä ja vieneet mukanaan. Muita valmisteluja olivat veneiden
paikkaaminen ja tervaaminen sekä keksien varsipuiden ja puukankien tekeminen, joita käytettiin ruuhkien
purkamiseen. Veden laskeutuessa kutakuinkin uomaan-

sa, suoritettiin sivujoilla ja
puroilla nopea puutavaran
vieritys vesistöön. Puut oli
ajettu talvella valmiiksi vesireittien varsille lanssiin, ”sekaanpanoa” varten.
Tulvahuipun
mentyä,
Siuruanjoella alkoi varsinainen uitto Iijoen Uittoyhdistyksen toimesta. Aluksi laitettiin vastuut sopivien
suvanto-osuuksien alapäihin, joilla pysäytettiin sivujoilta uitettavat puut sulkemalla ne sumaksi suvantoon,
jotta alavirralla ehdittiin laittamaan puomit uitettavien
puiden ohjaamiseksi koskien uittoväyliin ruuhkien estämiseksi. Kaiken ollessa
valmista ja vettä sopivasti joessa, alkoi varsinainen hallittu uitto.

Siuruanjoen uitossa kymppinä toiminut Väinö Siuruainen.

Kympin tehtävä
Kymppi oli kymmenen miehen käsittävä työporukan
johtaja, joka kirjasi kaikki tehdyt työt ja työtunnit
muistiin. Kymppi miehineen
huolehti oman jokiosuutensa vonkaamisesta. Vonka tarkoittaa syvää ja leveää
kohtaa joessa ja vonkaaminen on sitä, että vahditaan
uiton aikana, etteivät puut
ruuhkaannu vongan kohdalle. Ylävirralla viimeisten
puiden mukana alkoi niin
kutsuttu hännänajo, joka
eteni virran mukana. Miesten tehtävänä törmillä ja veneissä oli huolehtia rannoilla
ja sumissa olevat puut virran
vietäviksi. Näin uitto eteni kympin alueelta seuraavan kympin alueelle, kunnes
kaikki miehet olivat liitty-

neet hännän mukaan ja puut
oli saatu uitettu Iijokeen YliIissä.
Työväki liikkui jokea pitkin uiton edetessä. Uiton
mukana kulki myös kokkivene kokkeineen ja sohovene, josta työmiehet saattoivat ostaa kuivamuonaa ja
tupakkaa. Uittotyötä tehtiin
kahdessa vuorossa ja työväki yöpyi sekä kävi peseytymässä jokivarrella olevien
talojen saunoissa.
Uittotyö oli raskasta ja
usein myös vaarallista. Yksi
haaveri tapahtui Ala-Siuruan Kalliokoskella, kun häntien aikana kokkivene kaatui
ja koko kalusto ruokatarvikkeineen upposi koskeen. Venettä souti tuolloin nuori
kokkineitonen ja perämiehenä oli aittojärveläinen Paa-

Kalliokosken jokiuomassa uinunut savottakokin kahvipannu
on kotimuseossa taltioituna.

vo Takaharju. Kokki oli huomannut alempana, virran
viemänä laukkunsa. Niinpä hän juoksi aluksi maata myöden laukun perään,
hyppäsi jokeen ja ui laukkunsa pois. Perämies selvisi
nipin napin maihin. Haaverin jälkeen kesäveden aikana löytyi joen pohjalta kuusi
kappaletta arabian piippuleimalla varustettua lautasta ja ruokailuvälineitä sekä
kymmenen litran vetoinen

kahvipannu. Lisäksi löytyi
suuri määrä lihasäilykkeitä. Kahvipannu ja lautaset
ovat tapahtumasta muistona Kauno Nymanin vanhojen tavaroiden kokoelmassa.
Siuruanjoella
suoritettiin viimeinen uitto keväällä 1972. Nykyään puutavara
kuljetetaan autokuljetuksena.
Kauno Nyman, HK

Uitossa käytettiin laadukkaita Arabian posliinilautasia. Kokkiveneen kaaduttua koskessa, nämä lautaset tippuivat jokipohjaan, mistä ne kesäveden aikana löytyivät ehyenä ja ovat
nyt arkiston aarteita.

Perheyrityksessä on voimaa

Uudis- ja remonttikohteiden loppusiivoukset kuuluvat Siivouspalvelu SK CleanHomen tehtäväkenttään monien muiden siivoustöiden lisäksi.

Sanna ja Marko Kehusmaa
muuttivat Siuruan kylälle
vuoden 2004 keväällä. Sitä
ennen he asuivat Oulussa,
mistä kulkivat kesät ja talvet
joka viikonloppu Mertajoensuun mökille. Siitäpä se ajatus sitten lähtikin, että tänne
sitä muuttaisimme. Siurualla saa olla luonnon keskellä,
pois kaupungin kiireistä.
Muutaman vuoden Sanna kulki Oulussa töissä ja
Marko reissasi ympäri Suomea. Kaksostyttöjen syntymän jälkeen Sannalle tarjoutui töitä Pudasjärveltä.
Puhtaanpitopalvelualan
työkokemusta Sannalla on
yläkouluajoilta lähtien. Noin
33 vuoden ajalta löytyy kokemusta niin siivoojan, palveluohjaajan kuin palveluesimiehen työtehtävistä.
Sanna kertoo, että hän arvostaa puhtauspalvelualaa
ja tykkää tehdä siivoustyötä.
Kolme vuotta sitten hän toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja perusti siivouspalveluyrityksen SK CleanHome.
Yritys toteuttaa ammat-

titaitoista, luotettavaa ja asiakasystävällistä
palvelua
puhtailla sekä hygieenisillä
ammattisiivoukseen tarkoitetuilla välineillä, aineilla ja
koneilla.
Palveluihini kuuluu ylläpitosiivousta,
perussiivousta, remontti- ja loppusiivouksia, ikkunanpesua,
saunanpesua,
tekstiilipintaisten huonekalujen pesua
sekä paljon muuta.
Tällä hetkellä kohteet
ovat enimmäkseen Syötteellä päin, esimerkiksi hotellisiivouksia ynnä muuta. Lisäksi on yksityisiä- ja
yritysasiakkaita Pudasjärven keskustassa. Rakennustyömaiden loppusiivoukset
ovat myös tuttua.
SK CleanHomen Sanna
Kehusmaa haluaa työllistää siivoustyöhön reippaan
asenteen omaavia henkilöitä
Pudasjärvellä.

Puoliso mukana
yrityksessä

Kaipaako vanhat rakennuksesi uutta ryhtiä, ehostusta

Marko Kehusmaa tekee yrityksessä erilaisia hirsitöitä. Restauroinnit, kengitykset, korjaukset, uudiskohteet sekä kaikenlaiset pienemmät hirsirakennelmat ovat Markon ominta
alaa. Kuvat: Sanna Kehusmaa.

tai korjausta? Tai kenties uuden rakentamista?
Marko
Kehusmaa
on myös mukana Sannan yrityksessä. Hän tekee ammattitaitoisesti rakennusrestaurointia
sekä
hirsirakentamista 20 vuoden
kokemuksella.
Koulutuksena Markol-

la on restaurointikisälli sekä
puurakenteiden restaurointimestarin erikoisammattitutkinto. Kokemusta hänelle on karttunut erilaisista
kohteista. Marko on kiertänyt ympäri Suomen restauroimassa arvokkaita suojelukohteita. TS
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Tervehdys!
Olen kohta viisikymppinen
”palijasjalakanen putasjärveläinen”. Syntyisin olen
Liekokylästä, Yli-Siurualta.
Ennen kouluaikaa kävimme
vähän aikaa asumassa vanhempiemme työn perässä
Kemissä, mutta juuret Liekokylän soisessa erämaamaisemassa ovat säilyneet.
80-luvun alussa aloitin peruskoulun Virtalan koulussa ja sittemmin siirryin käymään muiden ikäluokan
lasten tavoin 5.-6.-luokat
Yli-Siuruan koululle. Kiitokset ala-asteen kyläopettajille Laurille ja Arille. Teidän
opissanne tähänkin kalloon
tarttui opinpolun peruseväät, joiden varassa pääsi
lopulta pitkälle, ensimmäiseen meidän suvussa suoritettuun yliopistotutkintoon
saakka.
Kemistä
palattuamme
asuimme alkuun Liekokylässä, mutta koulujen alkamisen jälkeen muutimme
äitini ostamaan hirsimökkiin Yli-Siurualle, reilun kilometrin päähän Naamangan kaupasta. Siitäpä aina
aamuisin lähdimme siskoni kanssa kylän taksiautoilijoiden turvallisessa kyy-

dissä koulumatkalle. Sitten
koitti aika mennä yläasteelle Rimmille ja Kutilan linja-autossa istuttiin melkein
pari tuntia joka ikinen koulupäivä. Myöhemmin äitimme ammatinvaihdoksen
myötä muutimme Kurenalle lähemmäksi hänen ”työmaitaan”.
Hieroja-vyöhyketerapeuttina työhuoneen
sijainti keskustaajamassa oli
otollisempi, eikä pienessä
mökissämme olisi ollut tilaakaan.
Pudasjärvellä käydyn lukion jälkeen lähdin opiskelemaan Lapin yliopistoon hallintotieteitä. Lukioaikana oli
herännyt kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja vielä yläasteikäisenä haaveiltu
metsätalousinsinöörin opintopolku sai väistyä. Lapin
reissulla tapasin tulevan rakkaan vaimoni Inkan, jonka
kanssa on yli kaksikymmentä vuotta yhdessä taivallettu.
Olen aina ihaillut siurualaisten sitkeyttä ja selviytymistahtoa
vaikeissakin
oloissa. Koko minun elämänkaaren ajan olen läheltä
nähnyt sekä mukana elänyt
tai eri historia- ja kirjahankkeissa oppinut huomaamaan

myös ylisukupolvisesti, että
elämä ei ole ollut helppoa
suoerämaan laidalla, kaukana kaikesta ja ilman rintamaiden rikkauksia. Suurelta
osin suopeltojen varassa olleet tilat Siuruanjokivarressa ja etenkin asutustilat Asmuntissa ja Liekokylässä,
omat mummolat siihen mukaan lukien, olivat osoituksena, että vain kovalla työllä pärjäsi ja silti leivän saanti
koko perheelle oli haasteellista. Monesti on pitänyt lähteä elannon perässä muualle.
On tultu myös takaisin. Pitkistä etäisyyksistä ja huonokuntoisista teistä huolimatta naapuriapua on aina ollut
tarjolla, yhteishenkeä nostattavia tapahtumia on järjestetty ja talkootyöllä on tehty
metsästysmajoja ja muitakin
pysyviä rakenteita.
Kun lähdin 90-luvun puolivälissä ”mualimalle” opiskelemaan ja myöhemmin
työelämään, ei ensimmäisenä ajatuksena ollut paluu
Pudasjärvelle. Silloin laman
jälkimainingeissa täällä ei
kovin ruusuiset tulevaisuudenkuvat vallinneet. Väkeä
lappoi muualle töihin, asumaan ja opiskelemaan. Töitä

Kumppanuutta eri
toimijoiden kanssa
Pudasjärven
kaupungin
kuntastrategiassa painotetaan, että Pudasjärvi on kylämyönteisyyden
edelläkävijä ja ymmärtää aidosti
kylien merkityksen koko pitäjässä. Elinvoimaiset kylät pohjautuvat paikallisiin
vahvuuksiin ja perinteisiin
ja jokaista kylää arvostetaan
omanlaisena. Strategian mukaan kaupunki tukee kylien omaehtoista, yhteisöllistä
toimintaa ja rakentaa kumppanuuksia kylien kanssa.
Tunnettavuutta
kylien
toiminnasta ja vahvuuksista
on luonut Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven Kehitys Oy - Järjen äärellä / Kylä
lähtee / Elä ihmeessä -kampanjoiden aikana. Olemme
myös Siurualle saaneet hienon esittelyvideon ja logon
juuri meidän kylämme tarinoista, vahvuuksista ja tekemisestä kampanjoinnin
kautta.
Pudasjärven kaupungin,
Pudasjärven Kehitys Oy:n,
Kohota-digihankkeen sekä
valiokuntien jäsenten kyläkierrokset eri kylillä osoittivat aitoa kiinnostusta ja arvostusta kylillä tehtävää
vapaaehtoistyötä kohtaan.
Siuruan kierroksella saimme kertoa ideoitamme ja toiveitamme myös kaupungin suuntaan. Odotamme
innolla pääsevämme tekemään oman kyläsuunnitel-

man sekä kyläturvallisuussuunnitelman.
Toteutus
aloitetaan heti kun saamme
kaupungilta valmiin suunnittelupohjan käyttöömme.
Asiakirjat helpottavat jatkossa pitkäjännitteistä kylämme kehittämistä vuosia
eteenpäin.
Pudasjärven kaupunki tukee toimintaamme ja kylämme elinvoimaa vuosittaisella
toiminta- ja kehittämistuella.
Siuruan Kylä ry. on mukana Pudasjärven kaupungin
luotsaamassa Voimaa Vanhuuteen ohjelman työryhmässä. Ohjelman avulla kehitetään liikuntatoimintaa,
kuntosaliharjoittelua,
ulkoiluystävätoimintaa ja annetaan liikuntaneuvontaa,
sekä tehdään erilaisia testejä
niin keskustan kuin sivukylien alueilla.
Tänä vuonna erikoisuutena on kaikkia kyliä yhdistävä Peikkohaaste. Haasteen mukaan kylillä voidaan
rakentaa yksi tai useampi
peikko, jotka viedään Syötteelle syyskuun kolmantena
päivänä. Silloin on juhlahumun lisäksi luvassa kylien
yhteinen virkistyspäivä.

Voimaa
Vanhuuteen

Voimaa Vanhuuteen -ohjelma esiteltiin Siurualla Rompepäivän yhteydessä. Tehtiin puristusvoima- ja

tasapainotestejä, sekä kysyttiin ikäihmisten liikuntatoimintaan liittyviä toivomuksia. Saimme lisäksi
vapaaehtoisia ulkoiluystäviä Siuruan ulkoiluystävätoimintaan, joka käynnistyy
lähiaikana.

Siuruan ryhmäystävätoiminta

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke etsi keväällä
2021 yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia ystävätoimintaan.
Pudasjärven
SPR:stä lähti kaksi henkilöä,
sekä Siuruan Kylä ry:stä viisi henkilöä mukaan hankkeeseen ja kouluttautuivat
ystävänä toimimiseen. Koulutuksen jälkeen olemme järjestäneet jo kolme ryhmäystävätoimintatapahtumaa
Siurualla.
Lisäksi olemme mukana
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun toiminnassa. VaPePa
on verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa tai
muissa
kriisitilanteissa.
Useimmiten VaPePa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta muita tehtäviä voivat olla henkisen tuen
antaminen, liikenteen ohjaaminen tai evakuoinneissa auttaminen. Toiminnassa
mukana oleminen lisää turvallisuuden tunnetta kyläalueella.

ei oikein leveästi ollut tarjolla. Mutta niinpä kotiseudun
asiat vain alkoivat iän ja kokemuksen karttuessa kiinnostamaan. Samalla heräsi
tunne, että olisiko sittenkin
mahdollista tehdä töitä syntymäpitäjän eteen elämänpolun varrella opittujen taitojen ja kykyjen puitteissa.
Viranhaussa onnisti ja niin
muutimme silloin 6-vuotiaan poikamme kanssa asumaan Pudasjärvelle. Kun
vuonna 2014 aloitin nykyisessä työssäni, huomasin
nopeasti mielenmaiseman
muutoksen.
Pudasjärvellä nähtiin aidosti enemmän
mahdollisuuksia kuin uhkia
ja ongelmakohtiin sekä kehittämishaasteisiin oli jo tartuttu. Siitä oli hyvä jatkaa.
Näen jokaisen päivän olevan uusi mahdollisuus ottaa
yhdessä askelia kohti vielä
parempaa kotipitäjää. Työ
vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja siinä apuna voin
käyttää verenperintönä tullutta siurualaista sitkeyttä.
Syntymäkylällä Siurualla ei ole vielä joka nurkalla
päästy uudisrakentamisessa
ja kehityksessä ihan samaan
vauhtiin kuin lähempänä

Tomi Timonen on juuriltansa liekokyläläinen, missä hänellä
perheineen on kesäpaikka.

valtatietä ja muiden isojen
jokien varrella Pudasjärvellä. Silti perässä tullaan! Vaikka joskus siurualaisen kumisaapas saattaa upota syvälle
hetteiseen suohon, ottaa jalka kiinni Euroopan vanhim-

paan peruskallioon, josta on
hyvä ponnistaa.
Tomi Timonen
mökkiläinen Siurualta

Siuruan osakaskunta
Siuruan osakaskunta sai alkunsa Siuruanjoen alueella
vuonna 1864 toimitetussa
isojaossa eli maanmittaustoimituksessa, jossa muodostettiin kiinteistöjen yhteiset alueet. Osakkaita
ovat kiinteistöjen omistajat ja osakkaat muodostavat yhdessä osakaskunnan,
joka huolehtii yhteisestä
hallinnosta ja asioiden hoidosta.
Siuruan
osakaskunta
järjestäytyi vasta noin kolmekymentä vuotta sitten ja
järjestäytymisen tarkoituksena oli, että pystytään hakemaan erinäisiä korvauksia ja tukia.
Siuruan osakaskunnassa on 230 osakasta, joilla
on oikeus osakaskunnalle kuuluviin yhteisiin vesialueisiin ja maa-alueeseen.
Osakaskunta kuuluu Iijoen Kalatalousalueeseen,
jonka iijoenvesilla.fi verkkosivuilta löytyy tietoa osakaskunnan kalapaikoista ja
kalastusluvista.
Vuosien varrella on laitettu alulle kaikenlaisia
pikku hankkeita ja tapahtumia. Tärkeimpiä ovat olleet
joen rapu- ja kalakannan
elvyttäminen. Nykyisestä
osakaskunnan laavualueesta on muodostunut paikka
missä järjestetään kesäisin
onkikilpailut. Seurakunta käyttää myös säännöllisesti laavualuetta nuotioiltansa järjestämispaikkana.

Osakaskunnan laavulla on monenlaisia tapahtumia sekä
kesä- että talvikaudella. Kuva: Terttu Salmi.

Entinen Osakaskunnan puheenjohtaja Pirjo Sormunen sai
Kalatalouden Keskusliiton myöntämän hopeisen ansiomerkin vuonna 2019. Ansiomerkin luovutti osakaskunnan nykyinen puheenjohtaja Tuula Liikanen.

Myös muita erilaisia tapahtumia on mahdollista järjestää laavulla. Talvella on vietetty uudenvuoden juhlaa
ja samalla on raketteja kokoonnuttu katsomaan isommalla porukalla.
Niin ikään matkailijat
ovat löytäneet laavupaikan.
Kerrankin oli italialainen

perhe pyöräretkellä laavulla.
Monikaan asia ei tapahdu nykyään ilman pientä
pääomaa - tai rahansaannin
ehtona on tietyn osuuden
rahoittaminen talkootyöllä.
Siksi toiveena on saada touhuun mukaan lisää innokasta väkeä. TL ja SK
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PYTKY OY - VIITAT JA KYLTIT

Kesäduunilaiset töissä

P4.1 Pytky Cafe & Parttio Bistro -mainos
/ määrä: 1 kappale
Siuruan Kylä ry. on työllistänyt kaksi nuorta kesätöi-

Mainoksen koko: 1000 mm x 1000 mm
hin Kesäduuni OP:n piikMainoksen materiaali: alumiinikomposiitti

Pytky Cafe on auki juhannuksena ja
2.7. alkaen kesäviikonloppuisin
kysy aukioloajoista 045 272 4441

UUTTA! Majoituspalvelut,
kysy lisää 045 272 4441

• AuroraHut igluvene,
vuokrattavissa
luksus majoittumiseen
tai muutaman tunnin vesi
elämykseen
• Tynnyrisauna (uimarannan kera) vuokrattavissa koko kesän
• Vuokrattavana suplaudat ja soutuvene,
vesille pääsee suoraan
Pytkyn rannasta.

kiin -kampanjoinnin kautta.
Pudasjärven Osuuspankin
tiedotteen mukaan pankki
tukee vuosittain eri yhdistysten ja yritysten toimintaa
tällä nuorten työllistämiskampanjalla.
Kehusmaan kaksostytöt
Anni ja Petra on työllistettyinä kaksi viikkoa. Tämän
viikon he ovat hoitaneet ansiokkaasti torilla Tietopisteen kahviota ja Pudasjärven
Markkinoilla he olivat Siuruan Kylä ry:n teltalla myymässä tarjolla olleita tuotteita.
Tytöt kertoivat tykkäävänsä tästä torielämästä,
koska ilmat ovat suosineet
koko ensimmäisen työviikon
ajan ja näkee paljon ihmisiä.
Toiseksi viikoksi he sanoivat
työllistyvänsä äidin puhtaa-

&
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Pytky io Bistro
Partt

• Pytky beach,
yleinen uimaranta
• Karavaanarit HOX:
Olemme Matkaparkki.
com kohde.
• Catering-palvelut
• Siivouspalvelut

Kesduunilaiset Petra ja Anni Kehusmaa möivät Siuruan Kylä
ry:n teltalla kahvia ja kotitekoisia munkkeja sekä makoisia
”Siuruan suora” -leivonnaisia.

napitoalan yritykseen.
Nuoret ovat päättäneet
peruskoulun ja jatkossa ammatilliset opinnot kutsuvat,

mutta töiden jälkeen vielä
ehtii pitää ansaittua kesälomaa.
Terttu Salmi

Avoinna / Open:

Syötekyläntie 382, 93280 Syöte
045 272 4441, pytkyoy@pytky.fi
Seuraa meitä facebook ja instagram

045 272 441

Kylän vanhinta muistettiin

pytkycafe.fi

KOHOTA – HANKE
YRITYSTEN DIGITAALISEN OSAAMISEN
KEHITTÄMISEN TÄHTÄÄVÄT
KOULUTUKSET JATKUVAT SYKSYLLÄ!
• Ensimmäisen koulutusosion osalta digi- ja somemarkkinointi on
otettu haltuun ja seuraavat koulutukset ovat:
Haaransuonkuja 2, 90240 OULU
• 1.9.2022 klo 17-20 verkkokaupan perustaminen käytännössä
• 15.9.2022 klo 17-20 yritysten tietoturva ja tietosuoja
• 29.9.2022 klo 17-20 asiakashallintajärjestelmät, taloushallinta,
sähköiset kilpailutusvälineet
Jos et ehtinyt osallistumaan somedigityöpajoihin,
niin ei hätää.
Toinen vastaavanlainen koulutuskokonaisuus
starttaa syksyllä!
Ilmoittaudu koulutukseen:
Auvo Turpeinen, puh. 045 169 3997, auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi
Leo Siira, puh. 040 752 3657, leo.siira@pudasjarvi.fi

Puh. (08) 815 3600

100-vuotias Marjatta Tuomaala otti iloisena vastaan Siuruan Kylä ry:n onnittelutervehdyksen
Christan, Taunon ja Sannan tuomina.

Kokkokylästä kotoisin oleva Marjatta Tuomaala täytti
kesäkuussa täydet 100-vuotta. Siuruan Kylä ry. halusi muistaa kukkatervehdyksellä oman kylän vanhinta.
Hallituksen
puheenjohtaja Christa van der Vegt sekä
hallituksen jäsenet Sanna Kehusmaa ja Tauno Koivukangas vierailivat heinäkuussa Marjatan luona

nykyisessä kodissa Yläkartanossa. He toivat kylän terveiset onnittelujen muodossa ja ojensivat Marjatalle
komean orkidean sekä kortin muistoksi käynnistä.
Marjatta on elämänmyönteinen ja iloinen ihminen. Pirteänä hän jaksoi
ottaa vieraat vastaan ja oli
mielissään, kun sai raatikavereita. Tarinaa ja elämän-

ohjeita nuoremmille olisi
riittänyt vaikka kuinka pitkäksi aikaa, mutta ”aika aikaa kutakin” kuten vanha
sanonta sanoo.
Enemmän 100-vuotiaan
tarinaa voi lukea PUDASjärveläinen-lehdestä numero
24/2022 osoitteessa www.
vkkmedia.fi/pudasjarvelainen.
Terttu Salmi

Uimaranta ja valaistu latu kutsuvat

Pilikkiviikon lakritsia myynnissä
pilikkiviikolla Havulan rannassa
Hinta

10€ / rasia (500g)

Siuruanjokivarteen, Konttilan kylään on järjestetty
uimapaikka pukukoppeineen, mikä on kyläläisten
ja mökkiläisten vapaassa
käytössä.
Lisäksi olemme tehneet
valaistun ladun entiselle Virtalan koululle, sekä
edustavat ilmoitustaulut
kyläseuran alueelle. HK
Taiteellinen opastetaulu ohjaa Siuruanjokivarren
Uimalaan Konttilassa.

