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Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 Pudasjärvi-Syöte-

Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

puh. 050 331 2598

Ostetaan HILLAA
 päivittäin klo 12-18

 K-Supermarketin parkkipaikalla
PÄIVÄN HINTAAN alkaen viikolla 29

torstaisin klo 9-15 

Viikolla 29 (18. - 22.7.) Tietopisteen kahvituksesta 
vastaa Pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry.

Torstaina 21.7. Pudasjärven Syöpäyhdistys ry. 
paistaa lättyjä

Ilmoittautumiset Kertulle p. 040 730 9481

Torstaina 28.7. esiintyy oululainen 
Duo Aino & Aleksi

Pudasjärven Eläkeläiset ry. paistaa lättyjä

Torstaina 4.8. esiintyy Vauhko Varsa

YHDISTYKSET HOX! 
Tietopisteen kahvionpitäjiä kaivataan viikoille 30 ja 31!

PERÄKÄRRYKIRPPIKSET 
HEINÄKUUSSA

POP UP-MYYNTIPÄIVÄTPOP UP-MYYNTIPÄIVÄT

Tarjousteltasta kaikki Tarjousteltasta kaikki 
kesävaraston tuotteetkesävaraston tuotteet

Tule tekemään edullisia löytöjä!

E&K Boutique
yksilöllisiä 

naistenvaatteita

To-pe 21-22.7.22 | Avoinna  to 11-17, pe 10-17
Kauppakatu 3 parkkipaikalla

OSTETAAN 
KYPSÄÄ 
HILLAA.

Ostopaikkana Hotelli Kurenkosken piha.
Metsäruoka Oy

Joensuu
040 565 3845SOITA

10 € - 40 €10 € - 40 €

Pudasjärvellä

Kesäauki-
oloajat: 
ma-ke klo 10-17, 
to-la suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Lääkäripäivät ke 27.7. Lääkäripäivät ke 27.7. 
(kehysesittelypäivä) ke 17.8. ja ke 7.9.(kehysesittelypäivä) ke 17.8. ja ke 7.9.  

Liike suljettuna kesäloman vuoksi 
to 28.7.- ti 9.8.!

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

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

PUUCEE MÖKKI 
LAVITTA 123x123x235cm
Mäntypaneelista valmistettu kotimainen 
elementtirakenteinen puucee, joka on 
kooltaan 1,5 m². Valmiin tuotteen mitat 
123 x 123 x 235 cm. Uunin koko 66 x 167 
cm. Kaikki yleisimmät kompostikäymälät 
mahtuvat puuceen sisälle. 469469--.. 3 kpl jäljellä

BIOLAN SYKSYN 
PK-LANNOITE 25 L

26,9526,95--.. /sk

Luonnonmukainen erikoislannoite puutarhan 
ja pihan monivuotisten hyöty- ja koristekasvi-
en syyslannoitukseen.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kesäseuraradio 29.6.–8.8.2022, 
Pudasjärvi 94,6 MHz, Taivalkoski 100,7 MHz.

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

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 mah-
dollisesti 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.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

s. 4.12.1932 Pudasjärvi 
k. 30.6.2022 Oulu 
    
Soi kirkonkellot hiljaa,  
yli kesäisen kirkkomaan, 
sinne saatoimme äitimme rakkaan, 
isän vierelle nukkumaan. 

Rakkaudella kaivaten
Eila ja Pertti 
Anja ja Raimo 
Juho ja Armi 
Taisto ja Sanna 
Lastenlapset puolisoineen 
Lastenlastenlapset 
Lauri perh. 
Pentti 
Muut sukulaiset ja ystävät 

Olit mummi niin hyvä ja herttainen, 
siks muistamme sua kaivaten. 

Lastenlapset, lastenlastenlapset

Siunaus toimitettu 16.7.2022 Pudasjärven kirkossa läheisten 
läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Lahja Orvokki 
KELLOLAMPI

”Taivaat julistavat Jumalan 
kunniaa, taivaanvahvuus il-
moittaa hänen kättensä teko-
ja. Päivä sanoo päivälle ja yö 
ilmoittaa yölle, se ei ole pu-
hetta, se ei ole kieltä, jonka 
ääni ei kuuluisi. Niiden mitta-
nuora ulottuu yli kaiken maan 
ja niiden sanat maanpiirin ää-
riin. Auringolle hän on tehnyt 
niihin majan, se on niin kuin 
ylkä, joka tulee kammiostaan, 
se riemuitsee, kuin sankari ra-
taansa juostessaan ” Ps. 19:1-
6. Tässä kuvataan kauniin ja 
värikkäin kielikuvin, kuinka 
hänen luomistyönsä kauneus 
ympäröi kaikkia.
 Taivaat todistavat hänen 
olemassaolostaan ja koko 
maanpiiri hänen kunniaan-
sa, voimaansa ja viisauttansa. 
Hän on kaiken järjestyksen, 
kauneuden ja tarkkojen yk-
sityiskohtien Luoja, joka oh-
jaa valtavia voimia. Vielä sa-
notaan, että se ei ole puhetta, 
jonka ääni ei kuuluisi. Väite, 
että maailmankaikkeus olisi 
syntynyt sattumalta, on kes-
tämätön, sillä sen monimuo-
toisuus ja täydellinen järjes-
tys viittaavat persoonallisen 

Luojan olemassaoloon. ”Kun 
minä katselen sinun taivasta-
si, sinun sormiesi tekoja, kuu-
ta ja tähtiä, jotka sinä olet luo-
nut, niin mikä on ihminen, 
että sinä häntä muistat tai ih-
mislapsi, että pidät hänes-
tä huolen? Ja kuitenkin sinä 
teit hänestä lähes jumal’ olen-
non, sinä seppelöitsit hänet 
kunnialla ja kirkkaudella; pa-
nit hänet hallitsemaan kättesi 
tekoja, asetit kaikki hänen jal-
kainsa alle ”, Ps 8:4-6.
 Aadamin synti toi Juma-
lan kirouksen koko luoma-
kunnan ylle. Ihminen kadot-
ti yhteyden Luojaansa ja sen 
tähden ihminen itse aiheuttaa 
kaikkea pahuutta ja epäjär-
jestystä kapinoidessaan Luo-
jaansa vastaan. Se on osoitus 
synnin taakan syvyydestä. Ei 
auta, vaikka ihmiset enem-
mistöpäätöksin yrittävät lait-
taa Jumalan totuuden viral-
ta. Hänen ilmoittama totuus 
osoittaa itse vääjäämättömäs-
ti olevansa oikeassa. Tätä to-
tuutta ei voi päästä pakoon, 
kuten 2 Kor.13:8 sanotaan.
 Jumala asetti ihmisen hal-
litsemaan kaikkea maata. 

Suureen valtaan liittyy myös 
vastuu. Meidän on kannetta-
va vastuumme siitä minkä Ju-
mala on uskonut haltuumme. 
”Sillä hänen näkymätön ole-
muksensa, hänen iankaikki-
nen voimansa ja jumalallisuu-
tensa ovat, kun niitä hänen 
teoissansa tarkataan, maa-
ilman luomisesta asti näh-
tävissä, niin etteivät he voi 
millään itseänsä puolustaa”, 
Room.1:19-20.
 Jumalan suuruus on va-
kuutena ihmissuvun arvok-
kuudesta, sillä kaikkivaltias 
Luoja pitää huolen ihmisestä 
arvokkaimpana luomisteko-
naan. Oikeastaan koko mei-
dän ajallinen elämämme on 
kuin meille annettu lahja, jon-
ka aikana me joudumme rat-
kaisemaan iankaikkisuutem-
me kohtalon. Ihmisen elämän 
tärkein tarkoitus on tulla tun-
temaan Luojansa.
 Luomistyössä näkyy Juma-
lan armon runsaus luomaan-
sa ihmistä kohtaan, kuten 
Raamattu sanoo: ”Kateuteen 
asti hän halajaa henkeä, jon-
ka hän on pannut meihin asu-
maan”, Jaak.4 :5. Sen tähden 

Jumala tuli ihmiseksi Jeesuk-
sessa Kristuksessa, että meil-
lä olisi mahdollisuus pelastua. 
Hän jätti taivaankirkkauden 
tullakseen etsimään, pelasta-
maan ja lunastamaan meidät 
synninkirouksen alta ”Her-
ra pani meidän kaikkien syn-
tivelan hänen kannettavak-
seen”, Jes.53:6. 
 Jokainen, joka nöyrtyy ja 
tunnustaa syntinsä Jumalan 
kasvojen edessä, saa lahjak-
si vanhurskauden, hänen ar-
mostaan, sen lunastuksen 
kautta, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa. Silloin ihminen 
on vapaa ja sovinnossa Luo-
jansa kanssa.
 Siunattua ja aurinkoista ke-
sää!

Kaija Vikström

Jumala ilmoittaa itsensä luonnossa ja sanassa

s. 16.9.1949 Pudasjärvi
k. 28.6.2022 Pudasjärvi

Ei mikään voi kuolla, 
ei kukat, ei tuuli, 

ei rakkaus kuolla voi. 
Ohi polku vain kulkee ja 

kukat jää taakse ja muualla 
tuuli soi.

(Aila Meriluoto)

Kaivaten
Pertti

Emilia ja Terho perh.
Maria ja Jari perh.

Ville
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu  
läheisten läsnä ollessa. 

Kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Kaisa Inkeri
MANNINEN

o.s. Ylitalo

s. 20.4.1941 Pudasjärvi
k. 26.6.2022 Pudasjärvi

Emme arvanneet aamuna kesäisen, 
että on päiväsi viimeinen. 

Kaipauksella muistaen
Vuokko ja Hannu perheineen
Ismo ja Niina perheineen
Helli-sisko perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Lempi Maria
PARVIAINEN
o.s. Honkanen

Siunaus on toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos kaikille osanotosta ja kiitokset myös 

Yläkartanon henkilökunnalle Lempin hoidosta. 

Messu kirkossa su 24.7. klo 10. Toimittaa Veijo Lohiniva, 
kanttorina Elias Niemelä. Striimaus YouTube-kanavan kaut-
ta. Messun jälkeen seppeleenlasku nälkään kuolleiden 
muistomerkille. Kirkkokahvit ja kotiseutujuhla museolla 
(sateella kahvit kappelissa ja juhla kirkossa). Kirkkokuljetus 
seurakuntakodilta klo 9.30, paluu kotiseutujuhlan jälkeen. 
Edestakaisen matkan omavastuu 8 €.
Iltamusiikki kirkossa to 21.7 klo 19. Reijo Alatalo ja Tiia 
Lämsä, laulu, Anna Jaaksi, huilu, Elias Niemelä urut ja piano. 
KesäRönö torstaina 21.7. klo 18-22 seurakuntatalon ala-
kerrassa. KesäRönössä on luvassa menoa ja melskettä sekä 
yhdessäoloa. Tervetuloa toivottaa Markus ja Sirpa
Nuotioillat: Paukkerinharjun Hautapahdalla ke 20.7. klo 
18, Korpisen kylätalolla to 21.7. klo 18, Sarakylän entisel-
lä K-kaupalla ke 27.7. klo 18, Syötteen kylätalolla to 28.7. 
klo 18.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin klo 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597  .
Kirkko on avoinna ja esittelijä paikalla 26.7.2022 asti ma-
pe klo 11–17.  
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu   
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma klo 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to klo 12–15. p. 08 882 3100.    
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 24.7. klo 13 (Timo 
Lyytikäinen, Eero Illikainen).
Kastettu:   Olli Matti Ronkainen, Hugo Alpo Aukusti Pent-
tilä.
Kuolleet:  Anja Marjoniemi 92 v, Lahja Orvokki Kellolam-
pi 89 v, Lempi Maria Parviainen 81 v, Kaisa Inkeri Manni-
nen 72 v.

KIRPPIS

PE-LA 
22.-23.7. 

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

klo 11 - 15

Tappio
JARIN PAKINAT 

www.pudasjarvelainen.fi

Ei ole mieltä (ainakaan taviksen) pelata 
shakkia supertietokonetta vastaan. Ei pär-
jää taviksen aivo tietokoneen ykkösiä ja 
nollia rouskuttaville prosessoreille. Tap-
pio on varma. Tietokone tietää taviksen jo-
kaisen liikkeen. Senkin, että se joutuu koh-

ta menemään vessaan, kun alkoi kahvi 
kiertää mahassa. Tietokone vain odottaa 
sopivaa hetkeä. Ei siinä auta mikään muu, 
kun istua ähöttää vessassa tappion karvas 
kalkki takaraivossa.
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Pudas-Kone Oy:n 
markkinahuutokaupassa tungosta
Pudasjärven markkinoiden 
perinteinen huutokauppa-
tapahtuma järjestettiin taas 
pitkästä aikaa 

Pudas-Kone Oy:n va-
rastolla. Markkinaväkeä oli 
saapunut runsaasti paikal-
le, kuten aiempinakin vuosi-
na. Meklari Alpo Turpeinen 
nuiji pöytään kaikki esille 
nostetut moottorisahat, ruo-
honleikkurit, pienkoneet, 
metsurin tarvikkeet ja pol-
kupyörät. Moni huutaja sai 
kotiin viemisiä edulliseen 
hintaan. Myytävänä oli pää-
osin käytettyä tavaraa, mut-
ta myös uutta.

- Tämä huutokauppa on 
suosittu ja odotettu tapah-
tuma markkinoiden aika-
na. Tapahtumana tämä on 
mukava ja vähän humoris-
tinenkin. Vaihtokoneita ker-
tyy vuoden aikana, jotka hil-
jaisempana aikana korjataan 
ja huolletaan ja myydään 
markkinahuutokaupassa 
pois. Tämä on tavallaan kier-
rätystä. Käyttötavaraahan 
tämä on, joka ei halua uut-
ta ostaa. Pudas-Koneen huu-
tokaupalla on pitkä historia, 
aika moni pudasjärveläinen 
ja mökkiläinen tämän tietää, 
kertoi kauppias Kyösti Hök-
kä Pudas-Kone Oy:sta.

Huutokaupan loppupuolella oli kaupan meklari Alpo Turpeinen kauppasi ruohonleikkureita.

Moottorisaha  
viidellä eurolla
- Viisi euroa maksoin täs-
tä moottorisahasta. Käyn-
nistinnaru näyttää olevan 
poikki, mutta täytyy koto-
na laittaa uusi naru. Mootto-
risahat ovat minulle tuttuja. 
Hyvä ostos tämä oli. Toivot-
tavasti  kotona ei tule suu-
rempaa pettymystä. Jos ei 
muuta, niin jätän varaosik-
si. Joo, ei tästä tiedä lähteekö 
edes käyntiin, mutta onhan 
tässä laippa ja ketju ja ben-
saakin tuntuu olevan, kun 
hölskyy! Se on tänä päivänä 
kallista. Tässähän saattaa jää-
dä voiton puolelle, iloitsi ol-

havalainen Jarno Tolonen.
Pudasjärveläinen Juhani 

Mattila työnteli huutokau-
pan jälkeen kepein askelin 
ruohonleikkuria autolleen. 
Käsissä oli uudehkon näköi-
set metsurin turvakengät ja 
kaksi yllätyspussia. 

- Joka vuosi olen käynyt 
Pudas-Koneen huutokau-
passa ja aina lähtee saman 
verran tavaraa kuin nyt-
kin. Todennäköisesti käytän 
tätä ruohonleikkuria mökil-
lä. Turvakengät sopivat mi-
nulle tai pojille. Nämä ovat 
tarpeelliset metsähommis-
sa. Huutokauppa on minusta 
hyvänmielen tapahtuma. En-
nen huutokaupan alkua ter-

vehdimme kanssahuutajat. 
Sitten katsomme, mitä tava-
raa on kaupan. Kyselemme 
kavereilta, mitä he aikovat 
ostaa ja sitten alemme kil-
paa huutamaan niistä. Aina 
huuto ei tunnu niin järkeväl-
tä, eikä huudettavaa tavaraa 
aina välttämättä edes tarvit-
se, mutta pitäähän sitä ka-
verin kiusaksi vähän korot-
taa hintaa. Huutokauppa on 
hauska sosiaalinen tapahtu-
ma. Joskus näissä kymme-
nen euron yllätyspusseissa 
on enempi tavaraa kuin mitä 
se maksaa. Yllätyspusseista 
ei koskaan tiedä, mitä ne pi-
tävät sisällään. 

Ape Nieminen

Suomen riistakeskus Oulu 
on myöntänyt toimialueensa 
viidelle hirvitalousalueelle 
yhteensä 4 075 pyyntilupaa 
tulevalle hirvenmetsästys-
kaudelle. Myönnetty lupa-
määrä on lähes sama kuin 
vuonna 2021. Pudasjärven 
alueen lupamäärä putosi 466 
lupaan viime vuoden 766 lu-
vasta eli pudotus on peräti 
40 prosenttia.

Yhdellä hirvieläimen 
pyyntiluvalla on mahdollis-
ta kaataa joko yksi aikuinen 
tai kaksi vasaa. Siten tämän-
vuotisella pyyntilupamää-
rällä on mahdollista kaataa 
noin 5 400 hirveä.

Luonnonvarakeskus arvi-
oi koko Oulun riistakeskus-
alueen hirvikannan kooksi 
viime syksyn jahdin jälkeen 
noin 9 900 hirveä. Maapinta-
alaan suhteutettuna hirviti-
heys oli välillä 2,2–3,2 hirveä 
tuhannella hehtaarilla hirvi-
talousalueesta riippuen.

Suomen riistakeskus 
Oulun alueellinen riista-
neuvosto on asettanut hir-
vitiheyden tavoitteet hir-
vitalousaluekohtaisesti 
välille 2,0–3,1 hirveä tuhan-
nella hehtaarilla. Myönne-
tyllä lupamäärällä pyritään 

Hirvenpyyntiluvat 
putosivat Pudasjärvellä 
40 prosenttia

pitämään hirvitiheydet ase-
tetuilla tavoitetasoilla. Hir-
vikannan rakenteen osalta 
puolestaan tavoitellaan ti-
lannetta, jossa naaraita on 
enintään 1,5 yksilöä yhtä 
urosta kohti, ja metsästyksen 
jälkeen jäävään talvehtivaan 
kantaan jää 20–30 prosenttia 
vasoja.

Myönnetyt hirvien pyyn-
tilupamäärät nousivat edel-
lisestä vuodesta Kala-, Pyhä- 
ja Siikajokilaaksoissa sekä 
Taivalkoski ja Kuusamo. 
Pyyntilupamäärät laskivat 
edellisestä vuodesta Oulu- ja 
Kiiminkijokilaaksoissa sekä 
Iin seudun ja Pudasjärven 
riistanhoitoyhdistysten alu-
eella.

Hirvenmetsästyskausi al-
kaa Pohjois-Pohjanmaal-
la lokakuun ensimmäisenä 
lauantaina ja jatkuu tammi-
kuun 15. päivään asti. Koi-
ran käyttäminen hirven-
metsästyksessä on kielletty 
poronhoitoalueella 1.–15.1. 
välisenä aikana.

STT Info

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 21.-24.7. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Atria

WILHELM  
GRILLIMAKKARAT ja  
MAKKARAPIHVIT
320-400 g (5,63-7,03/kg)

450 2 PKT 099

VARHAISKAALI
Suomi, säävaraus

KG

Ilman Plussa-korttia  
1,55 ps (4,84-5,54/kg)

109
Fazer

PAAHTO
280-320 g (3,41-3,89/kg)

PS

Tavallista parempi ruokakauppa

-13 %
Plussa-etu

-29 %
Plussa-etu

SUOMI

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

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

k-supermarket/
k-supermarket-tarjoukset

KOKONAINEN LOHI

1095
KG

450
5 PRK

Ilman Plussa-korttia 2,59 pkt (6,48-8,09/kg)

VAASAN MESTARIN 
7-KAURAN LEIPÄ 
400 G

Omasta paistosta

399
KPLPidätämme oikeuden muutoksiin!

Herkkutorilta 
arkisin 

maistuvat 
ruoka-annokset

Ruokalista 
20.-26.7.

n. 2-3 kg, kasvatettu, Norja Rajoitus 2 
kalaa/talous

Voimassa TO-LA 21.-23.7.

-17 %
Plussa-etu

150 g (6,00/kg)  Rajoitus 2/talous
Ilman Plussa-korttia 1,09 prk (7,27/kg)

Valio
LAKTOOSITTOMAT KREIKKALAISET JOGURTIT

HERKKUTORILTA

TAKUUMUREAT NAUDAN 
ULKOFILEEPIHVIT

2995
KG

Voimassa TO-LA 21.-23.7.
SUOMI

K-Ruokamestarin

PORSAAN GRILLIRIBSIT

895
KG

Voimassa TO-LA 21.-23.7.

SUOMI

HERKKUTORILTA

LUE  
TARJOUSLEHTEMME  

MYÖS DIGINÄ
k-supermarket.fi/tarjoukset
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Korpisen kylätalolla vietet-
tiin lauantaina 16.7. vauhdi-
kasta kylätapahtumaa, jos-
sa kävi monen ikäistä väkeä 
- vauvasta vaariin. Tapahtu-
massa heitettiin vettä ja sau-
navastaa sekä leivottiin maa-
ilmanmestareita. Vaikka 
sadepilvet seilasivat taivaan 
kantta, juhla saatiin kuiten-
kin viettää lähes kuivissa olo-
suhteissa. 

Kylätapahtumassa oli mo-
nenlaista ohjelmaa, kuten 
Eeva Lehtolan ja Jorma Ala-
talon esittämä pienoisnäytel-
mä Hulta Amantan kallup-
pi. Siinä kuvailtiin huvittavin 
kääntein seniori-ikäisen nai-
sen käsitystä gallupin merki-
tyksestä ja tarkoituksesta. Sa-
malla tuli Hultalla selvitettyä 
naapureidenkin elämänme-
noa ja haastattelija opastettua 
naapureidenkin luo. 

Kun Marja Heikkinen 

Marja Horisevalla oli tarkat suunnitel-
mat ammattinsa vaihtamisen iskelmä-
tähden ammattiin.

pääsi esittämään monologi-
aan Marja Horisevasta, yleisö 
sai käsityksen ammatinvaih-
dosta iskelmätähdeksi. Esi-
tyksen aikana tuli selväksi, 
että tähteydessä on omat pul-
mansa ja kommervenkkin-
sä. Pikkurahalla kun ei pys-
ty keikkabussia ostamaan, 
Horiseva sai tyytyä kauppa-
pussiin. 

Yhteislaulua ja veden sekä 
vastan heittämistä taustoitti 
Jouni Keräsen soittama hai-
tarimusiikki. Vedenheitto 
kiinnosti monen ikäisiä, sil-
lä kilpailuun pääsi jokainen 
mukaan. Vesipulloja joudut-
tiin täyttämään tuon tuos-
takin, sillä kauhalla heitet-
ty vesi ropsahti molemmin 
puolin mittaria.  Tulokset kir-
jattiin millintarkuudella ja lo-
puksi parhaat palkittiin. 

Saunavastaa on kyläta-
pahtumissa heitetty aina-

Korpisen kylätapahtumassa viihdyttiin
Kilpailupaikkojen läheisyydessä jännitettiin veden- ja vastanheittoa. Kilpailut kiinnostivat myös nuorempia henkilöitä.

Hulta Amantan kallupissa 
esiintyivät Jorma Alatalo ja 
näytelmän kirjoittanut Eeva 
Lehtola. Kyläteiden risteyk-
siä Hulta joutui neuvomaan 
lähietäisyydeltä. 

kin vuosikymmenen ajan. 
Heittäjien tavoitteena oli 
saada voittopalkinto ja ni-
mensä kirjattua maailman-
mestaruuslistaan. Tälläkin 
kertaa saatiin luotua rehtiä 
kilpailuhenkeä ja omalle ky-
lälle leivottua useita ja eri-
ikäisiä maailmanmestareita. 

Kyläseuran puffetista oli 
mahdollista ostaa grillimak-
karoita, kahvia, mehua ja 
munkkeja.  Puuhanaiset oli-
vat touhunneet kyläseuran 
tulojen kartuttamiseksi pai-
nattamalla uuden painok-
sen Korpinen Vaarojen kai-
nalossa -kyläkirjaa. Toisena 
uutuutena myytiin Kupson 
Kutsun ja Korpisen kylän 
logolla painettuja t-paitoja 
Korpisen kyläseuran talou-
den tukemiseksi.

Kyläseuran puheenjohta-
ja Juha Ylitalo oli varsin tyy-
tyväinen tapahtuman kävijä-

määrään noin 70 henkilöön. 
Lisäksi myyntituloilla saa-
tiin kartutettua kyläseuran 
taloutta sievoisella summal-
la. Lopuksi suoritettiin kaik-
kien jännittämää arvontaa ja 
kilpailujen voittajien palkit-
semista: 

Vastanheiton mestarit: 
tytöt Minja Räisänen, po-
jat Taavi Ojala, naiset Paula 
Paukkeri ja miehet Anssi Hil-
tunen. Vedenheiton mestarit: 
miehet Risto Ojala, naiset ta-
satulos Irja Väänänen ja Sirk-
ka Savela, tytöt Manta Räisä-
nen ja pojat Niila Ojala.

Rauni Räisänen

ETSIMME
TUOTANTOTYÖNTEKIJÄÄ

Bioklapi Oy on Pudasjärvellä toimiva bioenergia-alan tuo-
tantolaitos, jossa valmistetaan Kontiotuotteen ylijäämä-
puusta puubrikettejä (Bioklapeja) kotitalouksille. Bioklapit 
myydään asiakkaille jälleenmyyjien kautta sekä yrityksen 
oman verkkokaupan kautta. Yritys on toiminut Pudasjär-
vellä jo vuodesta 2011 saakka.

Haemme nyt Bioklapille tuotantotyöntekijää valmistamaan 
puubrikettejä sekä huolehtimaan tuotantoon liittyvistä 
muista töistä mm. tavaroiden vastaanotto ja lähettäminen. 
Tuotantotyöntekijän työtehtävä on kausiluontoinen ja 
tuotantoa tehdään pääsääntöisesti elo-huhtikuun aikana. 
Uuden tuotantotyöntekijän perehdytämme ja koulutam-
me tehtävään, jonka vuoksi tärkeimpänä ominaisuutena 
pidämme kiinnostusta ja hyvää asennetta fyysiseen ja 
tekniseen tuotantotyöhön. Työ alkaa elokuun alussa tai so-
pimuksen mukaan. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä ja kysy 
lisää työtehtävästä. Työhakemuksen voit lähettää suoraan 
sähköpostiin rauno.salmela@bioklapi.fi

Bioklapi Oy
Rauno Salmela
Ranuantie 249, 93100 PUDASJÄRVI
rauno.salmela@bioklapi.fi
044 216 19000

PUDASJÄRVI 

94,6 
MHz

TAIVALKOSKI 

100,7 
MHz

SRK

kesäseuraradio 
Tarkempi aikataulu ja nettiradio: 

kesaseuraradio.fi

29.6.–8.8.2022 

Tervetuloa yhteiselle tutustumisretkelle 
Kellon asukastuvalle sekä Kellon Kiviniemen Kalasataman 

KESÄTAPAHTUMAAN LA 6.8.2022

Hintaan sisältyy matkat ja ruokailu Kalapuodissa, sekä nisukahvit matkalla.
Hinta 30 € jäsen, 35 € ei jäsen. Maksu käteisellä!
Ilmoittautumiset Kertulle 2.8. mennessä puh. 040 730 9481
Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 8.30, paluu noin klo 18.

Kurenalan kyläyhdistys ry.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-KE 21.-27.7. TALOUSOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 21.-22.7. LAUANTAINA 23.7. MA-TI 25.-26.7. KESKIVIIKKONA 27.7.

TORSTAI-LAUANTAI 21.-23.7 MAANANTAI-TORSTAI 25.-2.7.
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Atria WilhelmAtria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT GRILLIMAKKARAT 

350-400 g JA  350-400 g JA    
MAKKARAPIHVITMAKKARAPIHVIT

320 g320 g

OlviOlvi
LIMSATLIMSAT
0,95 L0,95 L

MaalaisMaalais
LIHAHYYTELÖLIHAHYYTELÖ

Atria ohuen ohut Atria ohuen ohut 
PAAHDETTU PAAHDETTU taitai
PALVIKINKKUPALVIKINKKU
200 g200 g

HyväHyvä  
NAUTA-NAUTA-
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa max 10 %rasvaa max 10 %

Saarioinen Saarioinen 
PIZZATPIZZAT
200 g200 g

Atria Atria 
GOUTER-GOUTER-
MAKKARATANKOMAKKARATANKO
1,4 kg1,4 kg

Taffel Taffel 
PERUNA-PERUNA-
LASTUT TAILASTUT TAI
SNACKSITSNACKSIT
115-150 g115-150 g

Sun Lolly Sun Lolly 
MEHUJÄÄTMEHUJÄÄT
10 kpl 10 kpl 
-pakastettava-pakastettava

Stocmos Stocmos 
SEKAMEHU-SEKAMEHU-
TIIVISTETIIVISTE
2,5 L2,5 L

Kymppi Kymppi 
JAUHELIHA-JAUHELIHA-
HERNEKEITTO HERNEKEITTO 
435 gg435 gg

Forssan Forssan 
RIISIPIIRAKKARIISIPIIRAKKA
6 kpl/390 g6 kpl/390 g

HerkkumaaHerkkumaa
VIIPALE-VIIPALE-
KURKUKURKU
360/670 g360/670 g

VipVip
OMENAOMENA

TÄYSMEHUTÄYSMEHU
1 L1 L

ATRIA POSSUNATRIA POSSUN
FILEEPIHVIFILEEPIHVI

valkosipuli sisäfilepihvivalkosipuli sisäfilepihvi
600-700 g600-700 g

AtriaAtria
GRILLI-GRILLI-

SALAATITSALAATIT
350  g350  g

Valio Valio 
OLTERMANNIOLTERMANNI
250 g250 g

Old El Paso Old El Paso 
TORTILLATORTILLA
8 kpl/326 g8 kpl/326 g

Bergen Bergen 
COOKIESCOOKIES
KEKSITKEKSIT
150 g150 g

KariniemenKariniemen
BR. KOIPIREISIBR. KOIPIREISI
3 kpl/rss 3 kpl/rss 
-marinoitu-marinoitu

TuoreTuore
NORJANLOHINORJANLOHI
2-3 kg 2-3 kg 
kokonainenkokonainen

PelastusliiviPelastusliivi
LALIZASLALIZAS

T14 HaghusT14 Haghus
RETKIKEITINRETKIKEITIN

LAITURITIKASLAITURITIKAS
4 askelmaa4 askelmaa

Oululainen Oululainen 
REISSUMIESREISSUMIES
Tosi ohutTosi ohut
REISSUMIES TÄYS-REISSUMIES TÄYS-
JYVÄRUISLEIPÄJYVÄRUISLEIPÄ

Lasten Lasten 
Kontio Vikla Kontio Vikla 
KUMI-KUMI-
SAAPPAATSAAPPAAT
Koot: 22-34Koot: 22-34

Poikien Poikien 
PIHAPIHA
SAAPASSAAPAS

Sievi Sievi 
KUMISAAPASKUMISAAPAS
Koot: 35-42Koot: 35-42

Nokian Nokian 
KONTIOKONTIO
SAAPASSAAPAS
Koot: 34-46Koot: 34-46

MARJAKAUSI ALKAMASSA! 
MARJAMETSÄLLE:

Vanttilan Vanttilan 
SANKOSANKO
10 l10 l

Orthex Orthex 
SANKOSANKO
5 l5 l

Orthex Orthex 
SANKON SANKON 
KANSI KANSI 10 l10 l

MARJAN-MARJAN-
PUHDISTAJAPUHDISTAJA
kaksi väriäkaksi väriä

Orthex Orthex 
SÄILÖNTÄ-SÄILÖNTÄ-
SANKOTSANKOT
3 l               5 l3 l               5 l

Lasten Marjukka Lasten Marjukka 
POIMURIPOIMURI
pinkki/violettipinkki/violetti

Orthex Orthex 
SANKON SANKON 
KANSI KANSI 5 l5 l

Lasten Lasten 
MARJAN-MARJAN-
POIMURIPOIMURI
sammakkosammakko

Marjukka Marjukka 
POIMURIPOIMURI
muovipiikeillämuovipiikeillä

Marjukka Marjukka 
POIMURIPOIMURI
metallipiikeillämetallipiikeillä

Marjukka Marjukka 
PAKASTE-PAKASTE-
RASIATRASIAT
0,3 l/6 kpl 0,3 l/6 kpl 
0,5 l/ 5 kpl0,5 l/ 5 kpl
0,9 l/4 kpl0,9 l/4 kpl

Leveä Leveä 
MAJURIMAJURI

Majurin Majurin 
VARSIVARSI

Marjukka Marjukka 
PAKASTE-PAKASTE-
PULLOPULLO
0,5 l/3 kpl 0,5 l/3 kpl 

1 l/ 3 kpl1 l/ 3 kpl

24249595

Sievi Sievi 
KUMISAAPPAATKUMISAAPPAAT
Light boot lacesLight boot laces

Marjukka Marjukka 
PAKASTE-PAKASTE-
RASIATRASIAT
0,35 L0,35 L
0,5 L0,5 L
0,75 L0,75 L

pktpkt

ATRIA ATRIA 
TALONPOJAN TALONPOJAN 

LENKKILENKKI
300 g300 g

  
SuomalainenSuomalainen

VARHAIS-VARHAIS-
PERUNAPERUNA
1 kg -pesty1 kg -pesty

  
SuomalainenSuomalainen
JÄÄVUORI-JÄÄVUORI-
SALAATTISALAATTI

Irto Irto 
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

AtriaAtria  
KANANKANAN
FILEESUIKA-FILEESUIKA-
LEETLEET
300 g300 g

Atria Atria 
MAKSALAATIKKOMAKSALAATIKKO
400 g400 g

JAUHELIHA JAUHELIHA 
SIKA-NAUTA SIKA-NAUTA 
2 kg/tal.2 kg/tal.

Dan sukker Dan sukker 
TALOUSSOKERITALOUSSOKERI
1 kg, 1 kg, 
2 pss/tal.2 pss/tal.

Porsaan Porsaan 
GRILLIKYLJYKSETGRILLIKYLJYKSET
-naturell tai maustettu-naturell tai maustettu
2 kg/tal.2 kg/tal.

Snadi  Snadi  
PILLIMEHUTPILLIMEHUT
10x2 dl10x2 dl

ChampionChampion
5W40 SYNTHETIC 5W40 SYNTHETIC 
MOTOR OILMOTOR OIL
5 L5 L

29299090

ChempiolChempiol
46 HYD.ÖLJY46 HYD.ÖLJY
20 L20 L

59599090
ChempiolChempiol
32 HYD.ÖLJY32 HYD.ÖLJY
20 L20 L

59599090

ApetitApetit
KRUUNU KRUUNU TAITAI  
AMERIKAN-AMERIKAN-
SEKOITUSSEKOITUS

300 g300 g

Eldorado Eldorado 
ANANAS-ANANAS-
SÄILYKKEETSÄILYKKEET
227/140-143 g227/140-143 g

HalvaHalva  
POMMIXPOMMIX
KARKKIPUSSITKARKKIPUSSIT
100 g100 g

AtomAtom
RETKIKIRVESRETKIKIRVES
23 cm23 cm

14149595

PikkuväinöPikkuväinö
REPPUJAKKARAREPPUJAKKARA
18 L18 L

34349090

69699090

Eldorado Eldorado 
KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl, 10 kpl, 
2 pkt/tal.2 pkt/tal.

Porsaan Porsaan 
ULKOFILEEULKOFILEE
1,5 kg/kpl1,5 kg/kpl
-naturelli-naturelli
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Pudasjärven markkinoilla 
lauantaina aamupäivällä 9.7. 
markkinapuheen piti Kes-
kustan eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja, yrittäjänä toi-
miva kansanedustaja Juha 
Pylväs Ylivieskasta.

-Elinvoiman rakentami-
sessa yhteistyö kaupunki-
laisten, kaupungissa toimi-
vien yritysten sekä eri alojen 
järjestöjen kesken on tärke-
ää. Pitää olla herkkyyttä ja 
taitoa kuunnella laajasti ih-
misiä, yrityksiä ja eri toimi-
joita. 

-Yhteisöllisyys ja kaupun-
gin henkinen ilmapiiri vai-
kuttavat olennaisesti myös 
ihmisten viihtymiseen. Tä-
hän henkiseen ilmapiiriin 
voimme jokainen omilla toi-
milla vaikuttaa. Innostava ja 
kannustava, rohkeasti yrittä-
vä ja kokeileva ilmapiiri luo 

Runsaasti ohjelmaa lauantaipäivänä 
markkinoilla

valtavan ponnistusvoiman.
-Epävarmassa maail-

massa on pidettävä huol-
ta siitä, että leipää ja lämpöä 
– ruokaa ja energiaa – riit-
tää omasta takaa. Maamme 
huoltovarmuutta ja omava-
raisuutta pitää kaikin tavoin 
ylläpitää ja parantaa. Koti-
maisen ruuan tulevaisuus 
pitää turvata kestävästi. Se 
edellyttää, että viljelijät saa-
vat reilun ja oikeudenmu-
kaisen korvauksen työstään. 
Kaupan ja teollisuuden pitää 
kantaa vastuunsa.

Energiapolitiikassa linjan 
pitää olla: saastuttava, ulko-
mainen, uusiutumaton ener-
gia alas. Puhdas, kotimai-
nen, uusiutuva energia ylös.

-Suomesta pitää tehdä 
maamme luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen 
ja huippuosaamiseen perus-

tuva bio- ja kiertotalous. Pu-
dasjärvellä ei kaukaa tarvitse 
hakea esimerkkejä siitä, mitä 
hirrestä voidaan tehdä, tote-
si Pylväs.

Kesätapahtumilla 
ja yrittäjyydellä 
vahva yhteys 
Lauantain toinen markki-
napuhuja oli Suomen Yrit-
täjien puheenjohtaja Petri 
Salminen. Hän totesi monil-
la kesäisillä tapahtumilla ja 
yrittäjyydellä olevan vahva 
yhteys. Molemmat rakenta-
vat ja ylläpitävät elinvoimaa 
läpi Suomen.

Salminen oli erittäin huo-
lissaan Suomen julkisen ta-
louden velkaantumisesta. 
Julkisyhteisöt ovat kerryttä-
neet viimeisten kymmenen 
vuoden aikana alijäämää yli 

Markkina-arpavoittojen hirsisen aitan, soutuveneen ja sähköpolkupyörän arvontaa seurattiin mielenkiinnolla. 

Markkinapuheen piti lauantaina aamupäivällä kansanedus-
taja Juha Pylväs Ylivieskasta. Kädessään markkinoilta kotiin 
viemisinä kaupungin infokassi, kuksa ja juuri taitettu sauna-
vasta.

Pudasjärven Vuoden 2022 Merkkihenkilönä palkittiin elin-
keinoneuvoja Auvo Turpeinen. 

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salmiselle kertoivat Pudasjärven kuulumisia Yrittäjien kuin kaupunginkin edustajat. 
Yhteiskuvassa Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Heimo Turunen, kaupunginjohtaja ja puoliso Inka Paasilinna ja Tomi Ti-
monen, Petri Salminen ja puoliso Annamaija Itäranta-Salminen sekä kaupunginhallituksen jäsenet Anni-Inkeri Törmänen ja 
Juhani Jurmu.

50 miljardia euroa. Jos ha-
luamme säilyttää edes kes-
keisimmät hyvinvointivalti-
on kansalaisilleen lupaamat 
palvelut, on menon velkaan-
tumisen ja ylisuurten julkis-
ten menojen osalta muutut-
tava. Mikäli näin ei tapahdu 
Suomi joutuu rikkomaan ih-
misille annetut lupaukset 
turvasta silloin kun ihminen 
itse ei kykene itsestään huo-
lehtimaan.

Suomen tulevaisuus voi 
perustua vain aktiivisten ih-
misten tulevaisuuden us-
koon. Suomen hyvinvointia 
ei kannata rakentaa lainoit-
tajien pitkämielisyyden va-
raan. Työ ja kilpailuky-
kyinen yrittäjyys on ainoa 
kestävä tapa rakentaa tule-
vaisuuden hyvinvointia ja 
lunastaa kansalaisille anne-
tut lupaukset.
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Pudasjärveläinen Vauhko Varsa -yhtye esiintyi lauantaina iltapäivällä; kitara, laulu ja huuli-
harppu Marko Väyrynen, rummut Sampo Laakkonen ja basso Markku Kemppainen. 

Daavittila  
haastateltavana 
Lauantaina musiikista vasta-
sivat Duo Marko Ylisirkka ja 
Markus Junttila Oulusta, jot-
ka soittivat tilaisuuteen sopi-
vaa Suomi-rokkia. Pudasjär-
veläinen Vauhko Varsa esitti 
rokahtavaa ilofolkkia. Kol-
men miehen Marko Väyry-
sen, Markku Kemppaisen ja 
Sampo Laakkosen esittämät 
laulut kertoivat elämästä, 
niin hyvistä kuin huonoista-
kin käänteistä.

Pudasjärven Merkkihen-
kilönä palkittiin puolen päi-
vän aikaan yritysneuvoja 
Auvo Turpeinen.

Markkinoiden järjestä-
jien, Pudasjärven Yrittäji-
en telttakatoksesta myy-
tiin markkina-arpoja, jotka 
kaikki menivät kaupaksi. 
Hirsisen aitan voitti pu-
dasjärveläislähtöinen Sep-
po Timonen Oulusta, sou-
tuveneen Riitta Korteniemi 
Taipaleenharjulta ja sähkö-
polkupyörän Eino Piittis-
järvi Sarakylästä. Voittojen 
arvo oli reilut 5500 euroa.

Tapahtuman juonta-
ja Martta Oinas-Panuma 
haastatteli esiintyjien lisäk-
si myös markkinavieraita, 
joiden joukosta hän poimi 
lavalle muun muassa ex-
kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittilan. Utajärvellä Sär-
kijärven rannalla eläkepäi-
viä, yhdessä aviomiehen-
sä Joukon kanssa, viettävä 
Daavittila toivoi kaupun-
gin päättäjien tarttuvan toi-
meen ja huolehtivan Iijoen 

Järjestyksenvalvonta hoidettiin yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa; Marko Koi-
vula, Markku Koivula, Kauko Tervonen, Sauli Harju ja Marjo Tervonen. 

Pudasjärven emeritus kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila 
kertoi kuulumisiaan tapahtuman juontaja Martta Oinas-Panu-
man haastattelemana. 

Pudasjärven Yrittäjien markkina-arvat kävivät hyvin kaup-
pansa, josta hallituksen jäsenet Mikko Vilppola, Tapio Poijula 
ja Markku Knuuttila olivat tyytyväisiä. Muutama vuosi sitten 
yrittäjien sihteeri Jaana Mourujärvi, nykyisin posiolainen, 
vastasi markkinamyyjien paikkojen järjestämisistä ja maksu-
jen keräämisistä. 

-Vain kilpailukykyinen 
ja kannattava yritystoimin-
ta voi tuoda kasvua ja säteil-
lä hyvinvointia ympärilleen. 
Kilpailukykyinen toimin-
taympäristö rakentuu tur-
vallisuuden ja vakauden li-

säksi mahdollisuudesta 
reagoida eteen tuleviin yl-
lätyksiin ja näistä eteen tu-
levista yllätyksistä olemme 
saaneet ylenpalttisesti esi-
merkkiä viime vuosina, tote-
si Salminen.

yli menevän sillan kaitei-
den alentamista siten, että 
näkymä avautuisi kauniil-
le Iijoelle. Nykyisinä harras-
tuksinaan hän kertoi olevan 
koneella neulomisen ja kuo-
rolaulamisen. Markkinoil-
la vierailemisen pudasjär-
veläislähtöinen Daavittila 

kertoi kuuluvan joka kesäi-
seen ohjelmaansa.

Puolen päivän jälkeen 
markkinatunnelmaa häiritsi 
hieman reilun tunnin kestä-
nyt sadekuuro. Muuten koko 
markkinoita suosi kesäinen ja 
sopivan lämpöinen sää. 

Markkinamyyjiltä tuli jär-

jestäjille myönteistä palau-
tetta eli kauppa oli käynyt 
hyvin. Ympäri Suomea tul-
leista myyjistä monet vara-
sivat jo paikan ensi kesän 
markkinoille. 

Heimo Turunen

Markkinoiden ensimmäisenä 
päivänä oli mahdollisuus tu-
tustua moderniin hirsiasumi-
seen, kun Pudasjärven Vuok-
ratalot Oy esitteli Hirsihovin 
esittelyhuoneistoa osoittees-
sa Oikopolku 4 A 25. Iijoen 
Taitelijat ry oli somistanut 
esittelyhuoneiston upeilla 
keramiikkatöillä ja tauluilla, 
joihin saattoi tutustua taitei-
lijoiden opastuksella myös. 
Esittelyhuoneiston sisustuk-
sesta on vastannut Huoneka-
luliike Heikkilä Oy.

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Riikka Tuo-

Hirsihovin esittelyhuoneisto taidonnäytteenä 
Pudasjärvellä olevasta osaamisesta

mivaaran mukaan esitte-
lyhuoneisto esitellään tai-
donnäytteenä Pudasjärvellä 
olevasta osaamisesta. 

-Paikkakunnalta löytyy 
maailmanluokan hirsiraken-
tamista ja lasiliukuovien val-
mistaja sekä monimuotoista 
vapaa-ajan harrastustoimin-
taa. Hirsihovia käytetään 
markkinoimaan alueen osaa-
mista. Tilassa on vieraillut tä-
hän saakka tehtaiden edusta-
jia asiakkaineen ja kaupungin 
yhteistyökumppaneita sekä 
yritysasiakkaita. Tilaan on 
haluttu kokonaisuus, joka 

kertoo hiilineutraalista ra-
kentamisesta ja alueella ole-
vasta vahvasta taiteen te-
kemisestä. Kansalaisopisto 
mahdollistaa eri kurssien to-
teuttamisen.

Hirsihovin arkkitehtina 
on toiminut Linja Arkkiteh-
dit Oy. Kiinteistö on hybridi-
rakennus: välipohjat ja kanta-
vat väliseinät betonia, muut 
ja ulkovuoraus painumaton-
ta hirttä. Mielenkiintoinen 
hanke yhdistää teräksen, be-
tonin ja puun. Runkoa kan-
nattelevat kierrätetystä te-
räksestä valmistetut Peikon 
DELTABEAM® Green -liit-
topalkit sekä Betrocin beto-
nipilarit. Ulkoseiniä verhoaa 
Kontiotuotteen painumaton 
hirsivaippa. Ennakkoluulot-
tomassa rakennusmallissa 
eri materiaalien vahvimmat 
ominaisuudet yhdistyvät 
ekologiseen ajatteluun.

Kiinteistössä esitellään 
Kontiotuotteen ensimmäistä 
DELTABEAM® Green -koh-
detta Suomessa. <DELTA-
BEAM® Green on Peikon 
uusi, ympäristöystävällinen 
liittopalkki, joka vähentää 
CO2-päästöt jopa puoleen. 
Yli 90-prosenttisesti kierräte-

Esittelyhuoneistossa on Iijoen taiteilijoiden edustava taide-
näyttely.

Iijoen taiteilijoista olivat markkinoiden aikaan taidenäyttelyä esittelemässä Arja Äikäs, Taina 
Niemelä, Elvi Räisänen, Vuokko Nyman ja Seppo Äikäs. 

tystä materiaalista valmistet-
tu liittopalkki mahdollistaa 
pitkät jännevälit ja sopii yh-
teen eri välipohjaratkaisujen 
kanssa. 

Pudasjärven Vuokrata-
lot Oy omistama kiinteis-
tö valmistui viime vuonna. 
Asuntoja on 53 sekä katuta-
sossa viisi liiketilaa. Raken-

tajina toimivat Lapti Oy ja 
Kontio Oy yhteisprojekti-
na. Kontio SmartLog- hirret 
toimitti Kontio Oy. Esittely-
huoneiston lasiliukuovi on 
Profin Oy:ltä ja huoneiston 
sisustuksesta on huolehtinut 
Huonekaluliike Heikkilä Oy. 
Huoneiston taidenäyttelystä 
on vastannut Iijoen Taiteilijat 

ry, josta näytteilleasettajina 
ovat Johanna Kilpijärvi, Tai-
na Niemelä, Vuokko Nyman, 
Elvi Räisänen, Seija Vuolan-
to, Arja Äikäs, Seppo Äikäs 
sekä kutsuttuna taiteilijana 
Marja-Leena Tykkyläinen. 

Heimo Turunen, 
kuvat Riikka Tuomivaara
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Pudasjärven Yrittäjät tekivät sen taas! 
Markkinat 39. kerran

Kahden vuoden taukoilun 
jälkeen Pudasjärven Yrittä-
jät ry. järjestivät kesän ko-
hokohdan torille. Pudasjär-
ven 39. Markkinat pidettiin 
8.-9.7.2022. 

Yrittäjien uusi puheenjoh-
taja HeimoTurunen hoiti lei-
viskänsä huolella ja osittain 
myös uudistetusti. Avaus-
puheessaan Turunen mainit-
si uudistuskohteena muun 
muassa mainonnan, johon 
oli panostettu hyvin moni-
puolisesti. Printtimainon-
nan lisäksi oli sisääntulotei-
den varsille pystytetty isoja 
mainostauluja, banderolleja 
sekä tiedotusta jaettiin myös 
Yrittäjien nettisivuilla ja fa-
cebookissa.

Supliikkimiehenä Hei-
mo Turunen sanoi unohta-
neensa tervetulopuheensa 
tulostimeen, mutta tokko-
pa hänen sellaista tarvitsi 
edes kirjoittaa. Puhujamie-
heltä sanat tulevat ihan itses-
tään. Turunen kiitteli mark-
kinamyyjiä koronavuosien 
jälkeisestä aktiivisuudesta. 
Yli 60 myyjää oli paikalla ja 
ilman heidän sekä yleisön 
paikalle saapumista mark-
kinoista ei olisi tullut yhtään 
mitään. 

Puheenjohtajan kiitokset 
suuntautuivat myös Pudas-
järven Yrittäjät ry:n hallituk-
selle ja kaikille talkoolaisille, 
jotka tavalla tai toisella osal-
listuivat järjestelyihin. 

Sää oli suosiollinen mo-
lempina päivinä ja esiin-
tymislavalla nähtiin sekä 
musiikkia että markkinapu-
heita. Juontajan pestiä oli 
hoitamassa vankalla ammat-
titaidolla Iijokiseudun pää-
toimittaja Martta Oinas-Pa-
numa. 

Kaupungin tervehdyksen 
markkinakansalle toi kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen. Puheessaan Timonen 
kertoi viimeisimpien vuosi-
en aikana tapahtuneesta ke-
hityskaaresta Pudasjärven 
kaupungissa. Uusia yrityk-
siä on perustettu, uutta ra-
kennuskantaa on valmis-
tunut, liikenneyhteyksiä 
parannettu ja julkiset palve-
lut ovat uudistuneet ja laa-
jentuneet, jotka löytyvät nyt 
keskitetysti yhdestä paikas-
ta. Kaupunginjohtaja mai-
nitsi myös, että Pudasjärvi 
on luonnonläheinen kylien-
sä kaupunki ja yrittäjyyden 
merkityksen kivijalkana 
ovat verotulot. Viestinä oli, 
että pidetään paikkakunnan 
palvelut voimissaan suosi-
malla pudasjärveläistä yri-
tystä, mikä vaikuttaa myös 
mahdollisuuksiin toteuttaa 
julkisia palveluita. 

Pudasjärven seurakun-
nan kirkkoherra Timo Lii-
kanen iloitsi myös siitä, 
että olemme jälleen pääs-
seet markkinatunnelmaan. 
Tällaisille vapaille kokoon-
tumisille ja tapaamisille on 

ollut todella kysyntää. En-
tisten vuosien tapaan seura-
kunnalla oli oma teltta missä 
pääsi keskustelemaan seura-
kunnan työntekijöitten kans-
sa tai ojentamaan auttavan 
kätensä hädänalaisten kan-
salaisten avuksi. Kirkkoher-
ra muistutti myös marras-
kuun seurakuntavaaleista. 

Korkean tason 
markkinapuhujia
Perjantaina markkinapu-
heen piti Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien puheen-
johtaja Jussi Riikonen.  
Puheessaan Riikonen kiit-
teli Pudasjärven kaupun-
gin ja Pudasjärven Yrittäjien 
avointa yhteistyötä, millä on 
saatu kehitettyä paikallisia 
elinkeinoasioita, jotka puo-
lestaan vaikuttavat suoraan 
kuntalaisten saamiin palve-
luihin. 

Riikonen otti puheessaan 
esille myös matkailun ja Pu-
dasjärven reipas kehittymi-
sen sillä saralla. Tämän päi-
vän trendi on etätyö ja se 
on elinvoiman virkistämis-
tä kaikkialla Suomessa, niin 
myös Pudasjärvellä. Riiko-
sen mukaan tällainen työn-
tekomalli tulisi huomioida 
myös kunnissa ja miettiä mi-
ten siitä saataisiin mahdolli-
simman suuri hyöty irti. Hän 
vinkkasi yhtenä esimerkki-
nä toimistohotellityyppises-
tä ratkaisusta. Samalla yrit-
täjät ja työntekijät voisivat 
verkostoitua paikkakunnan 
viranhaltijoiden ja yrittäjien 
kanssa. Hyvät palvelut tie-
tenkin voivat rohkaista mök-
kiläisiä miettimään mahdol-

Vauhdikas Pressan Katti sai lapset innostumaan ja iloitsemaan saippuakuplista sekä ilmapallokeihäistä. 

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Heimo Turunen 
kiitteli kaikkia markkinoille 
tavalla tai toisella osallistu-
via tahoja. Myyjien ja yleisön 
lisäksi talkoolaisilla on suuri 
osuus tapahtumien onnistu-
misessa. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien puheenjohtaja Jussi Rii-
konen korosti puheessaan 
Pudasjärven kaupungin ja 
Pudasjärven Yrittäjien avoin-
ta yhteistyötä, millä on saa-
tu kehitettyä paikallisia elin-
keinoasioita.

Pressan Katti hauskuutti eri-
laisilla touhutempuillaan 
paikalle saapunutta pikku-
väkeä.

Martta Oinas-Panuma juonsi 
kaksipäiväisen markkinata-
pahtuman.

lista muuttoa Pudasjärvelle. 
Jussi Riikonen muistut-

ti myös puheessansa, kuin-
ka Pudasjärven Yrittäjät 
ry:n edellinen puheenjohta-
ja Tommi Niskanen on ol-
lut suuressa roolissa paik-
kakunnan kehittämisessä 
yhdessä luotsaamansa yrit-
täjäyhdistyksen hallituksen 
sekä muiden paikkakunnan 
toimijoiden kanssa. 

Tommi Niskanen pal-
kittiin viime syksynä Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
vuosikokouksessa vuoden 
paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtajana. Niskanen jat-
kaa nyt Pudasjärven Yrit-
täjät ry:n sekä Pudasjärven 
Kehitys Oy:n hallitustoimi-
jana. 

Esiintymisiä kaikki 
huomioiden 
Musiikki oli punaisena lan-
kana tämän vuoden Pudas-
järvi Markkinoilla. 

Valto Savolainen esiin-
tyi perjantaipäivän aikana 
eri rooleissa. Markkinatorin 
avauduttua oli Valton esit-
tämänä Vanha Rauta -kon-
sertti ja tuntia myöhemmin 
hän hauskuutti lapsia Miska 
Pressan Katti -roolissa. 

Puolilta päivin alkoi Af-
rikan tähti & Armi Tenkula 
esittämään reipasta tanssi-
musiikkia ja sai näin tanssi-
kansaa liikkeelle iltapäivän 
neljän setin aikana. Markki-
natansseissa he esiintyivät 
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sen lavalla. 

Terttu Salmi
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Kouvan  Karhunlan uusi elämä

Nykyiseltä nimeltään Kylätalo Karhula uudessa kuosissaan ja uudella nimellään varustettuna 
on valmiina ottamaan vieraat vastaan.

Remontin yhteydessä kaikki sisäpinnat hiottiin kirkkaiksi. Kattoa korotettiin noin puolella metrillä ja laipio muutettiin harja-
malliseksi, jotta saliin saatiin lisää ilmavuutta.

Paula Piipponen ja Antero Mustakangas kertoivat mistä kaik-
ki sai alkunsa ja miten se toteutettiin. Piipponen on Kouvan 
kalastuskunnan sihteeri/rahastonhoitaja ja Mustakangas ka-
lastuskunnan puheenjohtaja.

Juhlatilaisuuden solistit Inka 
Syrjälä ja Nikke Leiviskä. 

Jorma Kouvan pitämässä juhlapuheessa hän kertoi Karhulan 
historiasta ja nykypäivästä ja siitä miten kaikki on yhteistuu-
min ja yhteisvoimin saatu aikaan.

– Hillamarkkina reissulla 
2017 tuli puheeksi Karhulan 
nykyinen kunto ja se että voi-
siko Kouvan kalastuskunta 
ostaa ja kunnostaa Karhulan 
kylän yhteiseksi pitopaikak-
si. Siitä asiat lähtivät etene-
mään ja maamiesseura myi 
rakennuksen tontteineen ka-
lastuskunnalle vuonna 2018.  
Erilaiset avustusasiat oli-
vat vieraita ja outoja. Nekin 
ovat tässä vuosien kuluessa 
tulleet tutuiksi ja alku aina-
kin oli vauhdikas. Soittelin 
Leaderin toimistoon pikku-
sen ennen pääsisäistä 2018 
ja kyselin olisiko tämä Kar-
hulan hanke sopiva avus-
tuskohde. Sieltä kerrottiin 
olisihan se mutta sinulla oli-
si nyt pikkusen kiire sen ha-
kemuksen kanssa, kun se pi-
täisi olla täällä saman päivän 
aikana.  Kiireenhän se teki, 
mutta määräaikaan mennes-
sä kustannusarvio oli tehty 
ja avustus hakemus oli jätet-
ty ajoissa sisään.

2019 saatiin rahat ja Kar-

Kylätalo Karhulan avajaisjuhla 16.7.202

hulaan katto päälle ja sen jäl-
keen on koko talo käyty läpi.  
Ainoastaan hirsiseinät ja jal-
ka niiden alla on alkuperäis-
tä. Kaikki muu on rakennet-
tu uudestaan ja kaikki työ 
on tehty talkoovoimin ja yh-
teistuumin yhteisen hyvän 
eteen, josta iso kiitos kaikille 
mukana olleille, Kouvan ka-
lastuskunnan puheenjohtaja 
Antero Mustakangas kertoo.

Paula Piipponen kertoi 
mistä varat Karhulan kun-
nostukseen tullut ja mihin 
sitä on mennyt.

– Karhulan kunnostus 
aloitettiin 2019 kattoremon-
tilla. Sitä varten saatiin kau-
pungilta puskurilainaa, jon-
ka maksoimme pois 2020 

Leader kautta helmikuussa 
saamallamme 19 995 euron 
tuella pois. Rahoitustuen li-
säksi saimme, lakkautetul-
ta Kouvan maamiesseuralta, 
tontinraivauksen yhteydes-
sä tehdyistä puukaupoista, 
vanhojen kattopeltien myyn-
nistä, kyläseuralta ja erilai-
sista talkootöistä kerättyä ra-
haa 11 922 euroa. 

 Kokonaissummaksi ker-
tyy näin ollen 31 917 euroa. 
Paljon olemme saaneet lah-
joituksena erilaista puutava-
raa, tarvikkeita ja kalustei-
ta talkooväeltä, vapaa-ajan 
asukkailta ja kyläläisiltä, jot-
ka eivät edellisessä summas-
sa näy.

Pelkästään rakennustar-

vikkeisiin on tähän men-
nessä kulunut 29 676 euroa. 
Talkootyön arvo on suuri. 
Kesältä 2019 talkootyön ar-
voksi laskettiin 24 000 euroa. 
Seuraavien vuosien työtä ei 
ole laskettu mutta summan 
voi vähintäänkin tuplata. 
Talkoolaiset ovat käyttäneet 
omia koneita ja laitteita, ja 
polttoainettakin on kulunut 
työkaluissa ja ajoneuvoissa, 
kun tavaraa on kuskattu tal-
koolaisten voimin.

Kun vuosien talkootyöt ja 
lahjoitusten arvo lasketaan 
yhteen käytetyn rahan kans-
sa, 90 000 euroa ei ole liian 
suuri summa. Uusia hank-
keita on tulossa ja Kyläta-
lo Karhulan remonttikin on 
pieneltä osin vielä kesken, 
joten työtä riittää jatkossa-
kin. Mutta jo tehdyillä töillä 
saatiin kylän yhteinen juhla - 
ja tapahtumapaikka kunnos-
tettua ja voimme järjestää 
siellä erilaisia tapahtumia ja 
iltamia. R.E

Juhlapuheessaan kaupunginvaltuuston varapu-
heenjohtaja Jorma Kouva käsitteli Karhulan ja nyt 
jo lakkautetun Kouvan Maamiesseuran historiaa. 

–Kouvan maamiesseurantalo, Karhula oli rakennettu 
alun perin 1947 KortepaloonToppila Oy.n toimesta 
metsätyökämpäksi. Kämpässä kortteerasi aikoinaan 
runsas sata kauempaa tullutta jätkää. Kämppäkar-
tanoon kuului myös muita tarpeellisia rakennuk-
sia.  Savotat ja metsät loppuivat alueelta aikanaan ja 
kämppä jäin autioksi. 

Kortepalon kämppä sai uuden elämän kun 1962 
Kouvan maamiesseura teki kulttuuriteon ja osti ra-
kennukset ja siirsi kämpän hevosilla jäitä pitkin Kor-
tejärven ylitse nykyiselle paikalleen. Samalla paikalla 
sijaitsi varojen kartuttamiseksi 1957 rakennettu tans-
silava. Vaatimusten kasvaessa oli päätetty hankkia 
oma toimitalo, jossa voitaisiin pitää iltamia ja mui-
ta juhlia kautta vuoden. Karhulaa rakennettiin koko 
kylän voimin talollinen Markku Enbergin johdolla. 
Kirvesmiehenä ja muurarina toimi Toivo Vuorma. 
Muu rakennuksessa tarvittava puutavara saatiin lah-
joituksena kylän isänniltä, joista saatiin sahattua tar-
vittavat määrät lankkua ja lautaa, Kouva kertoi Kar-
hulan historiasta.

-Nyt tehdyillä kunnostuksilla Karhula säilyy ai-
nakin seuraavat 50 vuotta ja on samalla osoitus siitä, 
mitä kylän hyvällä yhteishengellä, yksituumaisuu-
della ja talkootyöllä voidaan saada aikaan, Kouva to-
tesi. 

Jorma Kouvan pitämä Karhulan historiikki ja 
Kouvan kylän esittely julkaistaan kokonaan myö-
hemmin Pudasjärveläisessä.

 ”Karhula oli huonossa kunnossa. Katto ra-
kenteet olivat kärsineen ja kattoa oli joudut-

tu tukemaan sisältä päin.  Vasta katon purku-
vaiheessa selvisi kuinka huonossa kunnossa 

se olikaan, tuskinpa se enää seuraavan talven 
lumikuormasta olisi selvinnyt laukeamatta.”

Kortepalon 
metsätyökämpästä 
Karhulan kylätalo
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Oulun Icaros Team (OIT) 
järjesti Pudasjärven lento-
kentällä varjoliitotapahtu-
man torstaista sunnuntaihin 
7.-10. heinäkuuta. YötönYö-
lentotapahtumaan osallistui 
varjoliitopilotteja eri puo-

YötönYö-varjoliitotapahtuma pidettiin Pudasjärvellä
lelta Suomea, muun mu-
assa pääkaupunkiseudul-
ta, Varsinais-Suomesta, 
Etelä-Pohjanmaalta ja Savos-
ta. Osallistujia oli yhteensä 
nelisenkymmentä henkeä.

Tapahtuman aikana tie-

tenkin lennettiin paljon niin 
moottoroitua varjoliitoa 
(MOVA) kuin vapaalentoa-
kin. Vapaalentojen lentoon-
lähtö tapahtui hinaamalla, 
ja parhaimmillaan hinauksia 
oli yhtäaikaisesti käynnissä 
jopa neljä kiitotien molem-
min puolin. 

Nimensä mukaisesti hi-
nauksia tehtiin aamuyöhön 
saakka ja illan tullen mootto-
roidun varjoliidon osalta keli 
muuttui sopivan rahallisek-
si ja pienituuliseksi. Vapaa-
lentojen hinauksissa tuulet 
saattoivat lähennellä 5 m/s, 
puuskat 7-8 m/s.

Paikallisten kolmiolen-
tojen lisäksi Pudasjärvel-
tä tehtiin myös useita alle 
30 kilometrin matkalento-
ja moottoroimattomalla var-
joliitimellä pelkkien tuulien 
ja nosteiden varassa. Pisim-
män matkalennon teki Janne 
Kumpulainen Oulusta. Hän 
lensi Pudasjärveltä metsien 
ja soiden yllä yli 80 kilomet-
rin matkan Posiolle.

Pidennetyn viikonlo-
pun YötönYö-tapahtumas-

Oulun Icaros Team järjestää vuosittain varjoliitokursseja Oulussa. Talvella meren jäällä kurssin pitäminen mahdollistaa koulutuksen tur-
vallisissa olosuhteissa ja keleissä. YötönYö-lentotapahtumaan on mahdollista tulla katsomaan mitä varjoliito on ja lentää kokeneen pi-
lotin kyydissä tandemlentoja. Siinä saa erinomaisen kuvan lajista ja oma kiinnostus voi jopa roihahtaa, kuten monella on käynyt.

Pilotit ottavat tuntumaa tuuleen ja tarkistavat, että narut ja ohjaimet ovat kunnossa. Kuva 
Ape NIeminen

Varjoliidossa hyödynnetään tuulia. Taitava pilotti voi lentää satoja kilometrejä. Kuva Ape NIe-
minen

sa oli ilmailujuhlan tuntua. 
Siellä järjestettiin leikkimie-
lisiä kilpailuja osallistujien 
kesken. Matkalentokilpai-
lun voitti Markku Mastomä-
ki Helsingistä. Hän lensi 28,5 
kilometriä. Varsinaisen pi-
simmän lennon tehnyt Janne 
Kumpulainen oli yksi tapah-
tuman järjestäjistä ja jäi siksi 
palkinnotta. Tarkkuuslasku-
kilpailun voitti Kai Peksu-
jeff Vaasasta, moottoroidun 
varjoliidon suunnistuski-
san voitti Jekki Kettu Tuu-
sulasta, pisimmän lentoajan 
tilanteeseen suhteutettuna 
sai Ville Kauppinen Kuo-
piosta ja parhaan hakukus-
kin palkinnon voitti Samuel 
Hulkkonen Kajaanista. Ta-
pahtuman aikana lennettiin 
varovaisesti arvioiden noin 
400 lentoa.

Osallistujilta saadun pa-
lautteen mukaan tapahtuma 
oli alusta loppuun hienosti 
järjestetty sekä erinomaises-
ti ja tehokkaasti organisoitu. 
Järjestäjät pohtivat onnistu-
neen kokemuksen perusteel-
la tapahtumalle jatkoa myös 

Hihaukseen valmistautumista. Kuva Ape NIeminen

Pilotit vedettiin taivaan tuuliin pitkällä köydellä. Kuva Ape 
NIeminen

Maisemakuvaa Pudasjärven Rauhalanksnkaalta keskustaan 
päin. Kuva: Kai Peksujeff

Lentopäivän aamubrieffing eli ohjeistus ja perusfaktojen 
jako. Kuva Meri-Tuuli Himanen. 

tulevaisuudessa Pudasjär-
ven kentällä, jossa olosuh-
teet sen järjestämiseen ovat 
parasta luokkaa. 

Tapahtuman pääjärjes-
täjinä toimivat Oulun Ica-
ros Teamin Hermanni Kei-
nänen, Janne Kumpulainen, 

Miika Tuuli, Jari Matti Kai-
vosoja ja Timo Lassila.

Ja tietenkin osallistujia 
kävi runsain joukoin Pudas-
järven markkinoillakin!

Kai Peksujeff

Pudasjärvi. Kuva Kai Peksujeff
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Siuruan Nuotioiltaa vietettiin 
sadetta uhmaten

Marko Väyrynen ja Veijo Lohiniva vetivät Nuotioillan yhteis-
laulua.

vasta yhdessäolosta laulaen, 
kisaillen, nauttien makka-
roista, kahvista pannarin ja 
Siuruan suorien kera, sekä 
hartaushetkestä kuivassa il-
tahetkestä. 

Seurakunnan työnteki-

jöistä tällä kertaa mukana 
olivat pastori Veijo Lohiniva 
ja diakoni Marko Väyrynen. 
Marko totesikin, että nuoti-
oiltaan on aina yhtä muka-
va tulla, kun kokee olevansa 
tervetullut ja ihmiset otta-
vat lämpimästi vastaan joka 
ikinen kerta. Veijo puoles-
taan oli ensimmäistä kertaa 
Siurualla, kuten myös en-
simmäistä kertaa Pudasjär-
ven uutena pastorina seura-
kunnan nuotioillassa. Hänen 
kokemuksensa oli positii-
vinen ja hän totesi, että täl-
laisia nuotioiltoja kannattaa 
ehdottomasti jatkaa tule-
vinakin vuosina joka kylällä. 

-Tämä on juuri sitä jal-
kautumista ihmisten pariin 
ja toisaalta ihmisillä on ma-
tala kynnys tulla iltaan mu-
kaan. Myös heillä, jotka 
eivät kovin usein käy seura-
kunnan tilaisuuksissa, totesi 
pastori Lohiniva.

Keskiviikkoiltana 20.7. vie-
tettiin Pudasjärven seura-
kunnan nuotioiltaa Siurual-
la, Osakaskunnan laavulla. 
Mukana lähemmäs neljän-
kymmenen osallistujan ko-
koonpano. Siuruan Kylä 

ry:n väki oli käynyt jo päi-
vällä pystyttämässä teltat sa-
teen suojaksi, sillä vettä satoi 
koko päivän ajan kuin ”saa-
vista kaataen”. Kuten usein 
aikaisemminkin, sade lakka-
si ja saimme nauttia muka-

Tuttuun tapaan Marko 
säesti kitaralla yhteislaulu-
ja ja entisenä nuorisotyön-
ohjaajana hän koki mieluisa-
na ja hyvänä laulutoiveena 
Tuulien teitä -laulun, sillä 
sitä ei yleensä toivota. Nuo-
tioillassa oli mukana nuo-
ria, joiden rippilauluna se oli 
ollut konfirmaation yhtey-
dessä mistä syystä toive tuli 
heiltä. 

Tänä vuonna kisailtiin 
Siuruan jousiammunnan 
olympialaisissa ja mölkyn 
pelaamisessa. Kun kisailijat 
oli jaettu kahteen joukkuee-
seen, niin jokainen sai kokea 
voiton riemua, sillä toinen 
joukkue voitti ensimmäisen 
ja toinen toisen lajin. 

Kisailujen jälkeen saim-
me herkutella seurakunnan 
tarjoamilla nuotiomakka-
roilla ja illan päätteeksi Veijo 
- pastori piti hartaushetken. 
Hartauspuheen teemana oli 

edellisen sunnuntain evan-
keliumitekstin mukaises-
ti Armahtakaa. Hän tote-
si, että ihmisillä on kiusaus 
sortua oikeassa olemisen 
syntiin tyylillä, että itsellä 
on se oikea näkemys ja toi-
set ovat väärässä. Tällaisiin 
erimielisyyden näkemyk-
siin saattaa vaikuttaa esi-
merkiksi teologiset, poliitti-
set tai minkä tahansa alueen 
näkemykset. Yhteisen hy-
vän toteutumiseksi pitäisi 
ymmärtää kaikkia osapuo-
lia ja luopua omasta itsekes-
keisyydestä. Kiitos kaikil-
le mukanaolosta. Tavataan 
taas vuoden päästä samois-
sa merkeissä. 

Tällä kertaa osallistujat sai-
vat kotiin viemiseksi PUDAS-
järveläinen -lehden, jonka liit-
teenä oli Siuruan kesälehti 
2022. Lehteä jaetaan kaikissa 
muissakin Siuruan Kylä ry:n 
tapahtumissa. HK, STK

Joukkueet on valittu ja kisailu voi alkaa! 

Sateen uhasta huolimatta Siuruan Nuotioillassa oli nelisenkymmentä osallistujaa.

Pärjänsuon metsästysseura 
ry. järjesti lauantaina 16.7. ke-
sätapahtuman seuran omis-
tamalla Hirvihallilla. Sääen-
nuste lupasi sadetta, mutta 
aurinko paistoi koko tapah-
tuman ajan. 

Lapsia oli paikalla paljon 
ja lasten viihtyvyyteen tapah-
tumassa haluttiin panostaa 
muun muassa eri kilpailula-
jien suhteen sekä palkintojen 
valinnassa.  

Kilpailuista suosituin 
oli lapsille järjestetty este-
kisa keppihevosilla. Muita-
kin leikkimielisiä kilpailuja 
oli, mutta keppihevoskisa oli 
niin suosittu, että muut kil-
pailut eivät liioin kiinnosta-
neet. 

Lapset pitivät kepparinsa 
niin innokkaasti liikkeessä, 
että hevoset eivät ehtineet le-
vähtää koko tapahtuman ai-

Superlauantain tapahtuma Pärjänsuolla
kana, eikä esteitä ehditty aina 
nostamaan. Niinpä hevoset 
joutuivat välillä menemää es-
teiden alitse. Kilpailun tuo-
mari ei kuitenkaan hylännyt 
kenenkään suoritusta, joten 
kaikki kilpailuihin osallistu-
vat lapset saivat palkinnon. 
Ikäjakauma kilpailuissa oli 
2–12 vuotta ja niin pojat kuin 
tytöt olivat innokkaita osal-
listumaan kaikkiin kilpailui-
hin.

Tikanheittoa oli myös ja 
se oli suunnattu sekä lapsille 
että aikuisille. 

Puffetin puolelta oli tarjol-
la jokaiselle jotakin. Siellä oli 
mehua, kahvia, kahvileipää, 
grillimakkaraa ja jäätelöä. 

Pärjänsuon metsästysseu-
ra ry. kiitää kaikkia tapahtu-
maan osallistuneita. 

Tuula Kuukasjärvi  Kepparikisa oli suosituin laji lasten sarjassa. 
Milja oli pienin, joka sai pal-
kinnon kilpailusta. 
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39. Kipinän kyläjuhla vie-
tettiin lauantaina 9.7. läm-
pimässä, mutta vaihtelevas-
sa säässä. Välillä tuli vettä ja 
välillä paistoi aurinko, mut-
ta se ei haitannut juhlaväkeä 
laisinkaan. Kyläläisiä, mök-
kiläisiä ja kauempaa tullei-
ta vieraita saapui paikalle ja 
eipä mennyt aikaakaan, kun 
kaksi kolmesta lohisoppa-
padasta olivat jo tyhjiä. Jää-
telöt ja vohvelit maistuivat 
myös juhlaväelle. Tapahtu-
massa oli ohjelmassa lapsille 
kepparirata ja jalkapallorata, 
sekä tikanheittoa. Aikuisil-
le oli tikan- ja saappaanheit-
toa. Nähtiinpä paikalla myös 
pari turria, jotka ilahduttivat 
juhlaväkeä jakamalla kark-

Kipinän kyläjuhlan merkitys Kipinän kyläjuhlan merkitys 
on kyläläisille suurion kyläläisille suuri

kia ja yhteiskuvia. 
Musiikista tapahtumassa 

vastasivat New Oulu Small 
Bäng sekä Jukka Takalo. 
New Oulu Small Bäng soit-
ti useamman yleisöä viih-
dyttävän kappaleen ja Jukka 
Takalo esiintyi kolmen kap-
paleen verran. Oli ilo saada 
mukaan tasokkaita esiintyjiä 
kyläjuhlaamme. 

Paikalla vieraili myös Ou-
lun vastaanottokeskukses-
ta ukrainalainen perhe, jotka 
olivat myös mukana Elävän 
Iijoen melonta- ja soututa-
pahtumassa, jonka kautta 
he päätyivät myös vierailul-
le Kipinään. He nauttivat ke-
säisestä tapahtumasta täysin 
rinnoin. 

Soutajien ja melojien saa-
vuttua paikalle tyhjeni myös 
viimeinen pata lohisoppaa 
ja hekin ehtivät nauttia mu-
siikista ja kyläjuhlan tunnel-
masta. On todella mukava, 
että myös Kipinän kyläjuh-
laa kunnioitetaan melonnan 
ja soudun päätöstapahtuma-
na ja perinne kyläjuhlasta 
pysyy yllä. Ensi vuonna on 
vuorossa jo 40. Kipinän ky-
läjuhla, joten meillä on tie-
dossa juhlavuosi. Kipinän 
kyläjuhlan merkitys on kylä-
läisille suuri ja tapahtumaan 
on aina kuulunut myös näyt-
tävä kosken lasku melojien 
ja soutajien toimesta. Sitä ja 
lohisoppaa yleisö odottaa ta-
pahtumassa eniten. 

Soutajat ja melojat rantautuivat Vähkyrän rantaan. 

Keittiön väki työn touhussa Anna Riepulan johdolla. Turrit piipahtivat myös paikalla.

Jukka Takalon mukaansatempaava esitys sai yleisön nautti-
maan.

Puheita kuulimme tapah-
tumassa myös. Riikka Nie-
mitalo kertoi Elävän Iijoen 
terveiset ja Mika Fljöt oman-
sa. Tapahtuman juontajana 
toimi tuttuun tapaan konka-
ri Pentti Rantala.

Tapahtuman taustalla 
häärivä mahtava talkooväki 
sai tapahtuman tälläkin ker-
taa järjestettyä ja ikinä ei hei-
tä voi kylliksi kiittää avusta 
tapahtuman järjestämisessä, 
mutta iso kiitos kuitenkin! 
Kiitos myös palkintojen lah-
joittajille: Anon Ase ja tukku, 
Hautaus- ja Kukkapalvelu 
Räisänen sekä Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja Kukka 
Pihlaja.

Sanna Parkkila

On taas se aika kesästä, että 
Puhoskylän kuntoilutapah-
tuma lähestyi. Se tapahtuu 

Perinteinen kuntoilutapahtuma Puhoksella

kolme viikkoa jälkeen juhan-
nuksen, elikkä tällä kertaa 
sattui 16 päivä heinäkuuta. 

Tapahtuma oli viidestois-
ta kerta. Säiden ennustajat 
olivat ennusteissaan tinki-

Lapsiakin oli tapahtumassa 
mukana.

Lähtöviivalle asettui parikymmentä henkeä.

mättömiä ja ennustivat erit-
täin sateista lauantai päivää. 
Mutta lauantai aamuna au-
rinko paistoikin ja ilman vii-
leys oli sopimmoilleen, kun 
oli kuitenkin kysymys ul-
koliikunnan harrastamises-
ta. Niinpä ennen lähtöaikaa 
saapui jo muutamat juoksijat 
ja pyöräilijät lähtöpaikalle. 
Perinteisesti lähtöaika on jo 
muotoutunut yhdeksältä aa-
mulla. Muutamat pyöräilijät 
olivat päättäneet sutata pyö-
rällä vähän pitemmän mat-
kan ja lähtivät hieman ennen 
yhteislähtöä. Paikalla oli läh-
töhetkellä parikymmentä ih-
mistä, suut makealla hymy-
messingillä, että päästäänpä 
hieman kroppaa vetreyttä-
mään, että saa hieman selvil-
le, minkälaisessa vireessä li-

hakset ovat. 
No, lähettäjä Edvin piir-

tämän viivan taakse aset-
tuivat lähtijät, joista kuusi 
oli 2-6-vuotiasta lasta. Nel-
jä kirmaisi kolme kilomet-
riä ja kaksi 2,2 kilometriä äi-
tien hyvässä ja turvallisessa 
seurassa. Aikojakin otettiin. 
Lapsilla kolme km kulke-
neilla aika oli 39 minuuttia 
ja 2.2 km kulkeneilla 30 mi-
nuuttia. 

Maalissa oli Raijan leipo-
maa piirakkaa, kahvia ja juo-
tavaa. Lapsille oli erikois-
palkintona jäätelöä. Meille 
kaikille osallistujille jäi hyvä 
mieli palkinnoiksi, joka toi-
von mukaan säilyy seu-
raavaan kertaan, joka on 
23.7.2023. 

Kiitoksia paljon seurasta 

ja terveitä aikoja, johon kuu-
luu iloinen mielikin.

TULOKSET
21 km Hannu Jäntti 1.25, 
Janne Honkanen 1.41. 

15 km Aija Honkanen 
1.50.

12 km Edvin Honkanen 
1.20, Erkki Honkanen ja Rai-
ja Honkanen 1.50. 

Kävely 14 km, ei aikaa 
Anna Honkanen ja Pixi.

Pyöräily 60 km Esko Nis-
kasaari 1.54,20, Tanja Halme 
2.13,20, 38 km Rauno Hon-
kanen 2.20, 33,5 km Mik-
ko Kaski,1.11, 29 km Hilkka 
Honkanen 1.29. 

Rullaluistelu 23 km Juha 
Honkanen 1.45.

Erkki Honkanen, 
kuvat Anna-Riina Honkanen



13PUDASjärveläinenNro 29 •  ke 20.7.2022

Tervetuloa viettämään Pyt-
ky Cafeen mukavaa kesäpäi-
vää 30.7 kello 12-22.

Rompetori avoinna koko 
päivän ajan. Tule myymään 
tai ostamaan kaikkea kivvaa! 
Kepparikisat pidetään kel-
lo 14 ja ötökkähotelleja tuu-
nataan toimintapäivän ajan 
12-16 josta peritään tarvike-
maksua 10 euroa.

Iltatapahtumassa kello 19 

Pytkyn heinäkuinen 
kesäpäivä

pärähtää kunnon jamit, kun 
lavalle nousee ”oman ky-
län poijjat”, ZR Acoustic feat 
Rytmi-Repe, pääsymaksu 5 
euroa.

Meillä on anniskeluoi-
keudet ja kahvilassa myyn-
nissä munkkeja, jätskiä, 
makkaraa ja muuta suolais-
ta herkkua. Nähdään muka-
van päivän merkeissä, ter-
vetuloa!

Siltaputki on polymeeripinnoitettu sinkitty kierresaumattu 
teräsputki, jonka käyttöikä on 100 vuotta.

Nikujärven yksityistien Nikujärven yksityistien 
Nikuojansilta uusittiinNikuojansilta uusittiin 

Valmis silta ylhäältä kuvattuna. 

Ukkosmyrsky kaatoi puita 
keskiviikkona 13.7.Lintupe-
rällä Pärjänsuolla. Puita kaa-
tui myös sähkölinjalle, joka 

Ukkosmyrsky kaatoi puita
meni poikki Pentti Eskelisen 
talon vierellä. Apu tuli muu-
taman tunnin sisällä ja saatin 
sähköt takaisin.

Ukkosmyrsky teki pahaa jälkeä Lintuperällä.

Vastaanottotarkastuksen ku-
vassa vasemmalta Pekka Pit-
känen/Pudasjärven kaupun-
ki, Veikko Heikkinen/VeiTa 
Tekniika Oy, Erkki Vähäkuo-
pus ja Petri Repola/VeiTa 
Tekniikka Oy.

Hyvinvointikeskus on tul-
lut tutuksi terveyskeskuk-
sessa käyntiemme aikana 
ja niin on myös käyntimme 
tullut tutuksi kaikille niille 
henkilöille, jotka asioivat ta-
lon muissakin tiloissa kuin 
poliklinikalla. Jokainen, 
joka pääovesta kävelee si-
sään, katsoo heti vaistomai-
sesti oikealle ja hei siellähän 
me taas olemme ja niin on 
paljon muitakin, jota tämä 
näkyvyys häiritsee. Jos ha-
luat nähdä numerosi info-

Terveysaseman odotustilaan 
parannusehdotus

taululta vaikeuksitta, ovat 
kasvosi juuri tuonne pää-
oven tuloaulaan päin. Onko 
mahdollista saada näkö-
estettä aukon kohdalle, tai 
onko mahdollista kääntää 
vaatesäilytyspaikka näkö-
esteeksi? Asiasta keskustel-
laan poliklinikalla varmasti 
lähes yhtä paljon, kuin Iijo-
en sillasta. 

Nimim. Kerran viikossa 
polilla asioivat

MEILLE KIRJOITETTIIN 
* yleisönosasto

Nikujärven yksityistien pi-
tuus on 8,1 kilometriä, jos-
sa Nikuojan silta sijaitsee 
6,1 km etäisyydellä tien al-
kupäästä Puolangantiestä 
(kantatie 78). Nikuojan van-
ha ja lahonnut silta korvat-
tiin tänä kesänä putkisillalla.

Työt käynnistettiin 13.6. 
ja uusi silta valmistui 7.7. 
Vastaanottotarkastus pidet-
tiin 12.7. Sillan toteutuneet 
kustannukset olivat 100 000 
euroa, johon saatiin valti-
onavustusta 75 prosenttia 
ja Pudasjärven kaupungin 
avustusta 15 prosenttia. 

Tiekunnan osakkaita on 
24. Kaksi pysyvästi asut-
tua kiinteistöä, kuusi vapaa-
ajanasuntoa ja tonttia sekä 
16 metsäkiinteistöä. Nikuo-
jan siltahanke hyväksyttiin 
tiekunnan ylimääräisessä 
kokouksessa tämän vuoden 
tammikuussa. Aukko- ja sil-
tasuunnitelma, kilpailutus 
ja rakennustöiden valvon-
ta tapahtui VeiTa Tekniik-
ka Oy:n hoitamana. Viacon 
Oy:n toimittama siltaputki 
on polymeeripinnoitettu sin-
kitty kierresaumattu teräs-
putki, jonka käyttöikä on 100 
vuotta. Putken alapituus on 
15 metriä, yläpituus 11 met-

riä ja halkaisija 2,2 metriä. 
Rakennusurakan toteutti JP 
Matic Oy.

Hoitokunnan puheenjoh-
taja Jussi Ervasti veti pro-
jektin tiekunnan valtuut-
tamana. Hän kertoi kaiken 
sujuneen suunnitellusti ja 
jouhevasti. 

-ELY keskuksen valion-
avustukseen liittyvä asioi-
den hoito tapahtui nopeas-
ti ja mallikkaasti. Siitä kiitos 
ELY:n yksityistieasiantun-
tija Risto Herralalle. Myös 
Pudasjärven kaupungin 
päätöksenteko tapahtui no-
pealla aikataululla. Pekka 
Pitkänen huolehti hienos-
ti asioiden hoidon kaupun-
gin päätöksentekoon, kiitte-
lee Ervasti. HT

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

TULEPPA                      AISTIIN!TULEPPA                      AISTIIN!
Navigaattoriin os. Konttilanharjuntie 7, niin et aja ohi! 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. Tervetuloa!

Aina sähköpostin kanssa 
joutuu miettimään seuraa-
vaa: millä tervehdyksellä 
viestin aloittaa?

Helpoin tapa on tietysti 
kirjoittaa ”Tervehdys”. As-
tetta vaikeammaksi hom-
ma menee, jos päättää käyt-
tää kellon aikaan sidoksissa 
olevia tervehdyksiä kuten 
”huomenta”, ”päivää” tai 
”iltaa”. Näiden edellä mai-
nittujen kanssa, kun pitäi-
si tietää mihin aikaan viesti 
luetaan. Onhan se noloa, jos 
vastaanottaja avaa koneensa 
kello 8.00 ja viesti alkaa iloi-
sesti ”Iltaa”. Monenlaisiin 
ongelmiin sitä ihminen it-
sensä laittaa.

Sähköposti

JARIN PAKINAT 
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Puolueet olivat mukavasti 
edustettuina Pudasjärven markkinoilla
Tuula Kuukasjärvi kertoi, 
että sosiaalidemokraattien 
teltalla jaettiin ilmaiseksi 
makkaraa molempina päivi-
nä vain pienet määrät. Asiak-
kaita oli käynyt ihan muka-
vasti ja politiikkaa puhuttu. 
Hän kertoi, että markkinoilla 
kannattaa olla mukana, kos-
ka pääsee keskustelemaan 
ihmisten kanssa. Keskuste-
lua virittivät muun muassa 
Suomen politiikka, hallituk-
sen toimet, Nato ja vanhus-
tenhoito Pudasjärvellä.

Vihreiden teltalla vierai-
li kansanedustajaehdokas 
Mika Flöjt Kuusamosta. Hän 
kertoi, että on ollut muka-
vaa olla pitkästä aikaa mark-
kinoilla. Keskustelua oli syn-
tynyt ruokatuotannon tilasta, 
ilmastonmuutoksesta ja ener-
giataloudesta. Fjölt kyseli, 
miten biokaasua voisi hyö-
dyntää Pohjois-Suomen lii-
kenteessä. Keskustelua oli 
käyty myös Iijoen vaelluska-
la-kysymyksistä ja siitä, mi-
ten ne palautuisivat takaisin 
luonnonmukaisilla ohitusuo-
milla. Irma Ingetin mielestä 
Pudasjärveltä puuttuu kriitti-
nen ja rakentava keskustelu. 
Me aina odotamme muualta 
tulevaa messiasta, joka hoitaa 
meidän asiamme. Tämä tun-
tuu inhorealismilta, valitet-
tavasti. Me elämme velalla! 
Kuka meille tekee ne valtion 
tuet? Olen joskus aikaisem-
minkin ihmetellyt julkisesti: 
Tuoko velkarahalla rakenne-
tut kulissit kestävää hyvin-
vointia – hyvää oloa. Mikä 
meille riittää? Antiikin ajatte-
lijaa lainaten: ”Mikään ei riitä 
hänelle, jolle tarpeeksi on lii-
an vähän.”

Markkinoilla ei tu-
putettu politiikkaa
Keskustan teltalla oli mark-

kinapäivien aikana vaihtu-
vuutta esittelijöiden suh-
teen. Olga Oinas-Panuma 
oli haastatteluhetkellä yk-
sin kommentoimassa. Hän 
kertoi, että teltalla oli kivas-
ti käynyt porukkaa. ”Ihmi-
set ovat olleet hyväntuuli-
sia. Positiivinen meininki. 
Olemme markkinoilla sillä 
ajatuksella, että ihmiset voi-
vat tuoda omia terveisiä ja 
ajatuksia. Emme ole tulleet 
tänne tuputtamaan politiik-
kaa. Miellä on tarjota arpa-
jaisia, kompiasia ja hyvää 
seuraa.”

Perussuomalaisten tel-
talla oli touhu päällä, kun 
uusi puheenjohtaja Han-
nu Nissi ja Seppo Huit-
si auttoivat asiakaita täyt-
tämään kyselylomakkeita. 
Nissi kertoi, että porukkaa 
oli käynyt tasaiseen tahtiin. 
Hyvä, että oli ehtinyt tari-
noimaan ja vastailemaan 
kysymyksiin, kun jo uutta 
ihmistä tuli juttusille. Nis-
sin kokemus on, että mark-
kinoilla kannattaa olla, 

koska on mielenkiintoista 
kuulla ihmisten mielipiteitä 
puolin ja toisin. Kysellään ja 
tulee samalla uutta tietoa.

Pudasjärven markkinoi-
den historiassa oli ensim-
mäinen kerta, kun Kaisu 
Heikkinen toi Liike Nyt:n

teltan torille. Heikki-
nen kiitteli lämpimästä vas-
taanotosta. Keskustelua oli 
käyty muun muassa Pu-
dasjärven tämän hetkises-
tä tilanteesta. Heikkisellä 
oli se tuntuma, että ihmisiä 
kiinnostaa Liike Nyt:n teke-
mä politiikka. Hän ja puo-
lue tahtoo tehdä politiikkaa 
ihmisten kanssa yhdessä. 
Heikkinen toivoi, että ih-
miset rohkeasti ottaisivat 
häneen yhteyttä puolueen 
paikallisena puheenjohta-
jana tai lähettäisivät jäsen-
hakemuksen suoraan netin 
kautta Helsinkiin. 

Ape Nieminen

Vihreiden teltalla: Hanne Vähäkuopus, Irma Inget, Mika Flöjt Kuusamosta ja Suvi Kipinä.

Markkinapuheen pitänyt kansanedustaja Juha Pylväs (vasemmalla) piipahti lauantaina myös 
Pudasjärven Keskustan teltalla tapaamassa paikallisia Keskusta-aktiiveja sekä markkinavie-
raita, Olga Oinas-Panuma, Henrik Hämäläinen, Jouni ja Leila Vengasaho sekä Anni-Inkeri Tör-
mänen.

Sosiaalidemokraattien teltalla: Tapio Pohjanvesi, Hilkka Blomqvist ja Tuula Kuukasjärvi.

Perussuomalaisten teltalla Seppo Huitsi ja Hannu Nissi.

Liike Nyt:n Pudasjärven puheenjohtaja Kaisu Heikkinen.
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Naistenviikolla on hyvä muistuttaa lukijoille naiseu-
den oikeasta olemuksesta. Esimerkiksi netistä löytyi 
tällainen määritelmä: 
”Tosi naisen koti on aina siisti ja pyykkikori tyhjä. Tosi 
nainen pukeutuu aina kauniisti ja hiukset on laitettu. 
Hän ei koskaan kiroile, vaan käyttäytyy sulokkaasti kai-
kissa tilanteissa. Hän huolehtii kärsivällisesti perhees-
tään. Häneltä irtoaa aina hymy ja ystävällinen sana. 
Tekstin puolivälissä alkoi tuntua siltä, että sen oli kir-
joittanut MIES!
   * * *
Naistenviikolla on tärkeää muistaa myös miehiä, 
joilla on – etenkin aviossa – paljon siteitä naisiin. 
Niistä kertoo Henrik Musteen ja Kari Kalliksen toi-
mittama Suomen parhaat vitsit 2006-kirja (Gum-
merus Kustannus Oy). 

Me miehet: – Mikähän olisi paras keino vähentää au-
ton melutasoa? Kake aprikoi.
Makella on vastaus valmiina: – Antaa vaimon ajaa!                                                    
   * * * 
Me naiset: – Mieheni sai melkein 3000 euroa veron-
palautuksia.
– Sepä hauskaa! Mitäpä ostit niillä rahoilla?
   * * * 
Kyllästyneen näköinen nainen asianajotoimistossa: 
– Haluan avioeron. Onkohan minulla siihen perustei-
ta?
Juristi: – Oletteko naimisissa? 
Nainen: – Tietysti olen. Juristi: – Sitten teillä on!
   * * *
Nainen soittaa hätänumeroon: – Voitteko lähettää 
poliisin tänne? Mieheni on tapellut naapurin isännän 
kanssa kohta tunnin! 
Hätäkeskuspäivystäjä: – Miksi te ette soittanut jo 
aikaisemmin?
Soittaja: – No kun Artto oli silloin alkuun voitolla! 
   * * *
Paavo: – Minulla oli kauhea sanaharkka vaimo-
ni kanssa eilen, mutta onneksi sain viimeisen sanan. 
Eero: – Jaa, no mitä sinä sanoit?  
Paavo: – No minä ostan sitten sen takin!                                                       
                                                       * * *
Opettaja kysyi oppilailta, mitä näiden isät tekevät. – 
No, Kalle, mitä sinun isäsi tekee? 
Kalle: – Kaiken mitä äiti käskee!
   * * *
Alli ja Elli, eläinlääkäri ja eläintentäyttäjä, perus-
tivat liikkeen. Mainoskyltissä luki: ”Kävi miten kävi, 
meiltä saatte lemmikkinne takaisin!”    
   * * *

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Nainen on nainen 
aina vaan!

KARHU JA PENTU. KUVA: JORMA TERENTJEFF.

Kesäpilikin maailmanmes-
taruuskilpailut on yksi suu-
ri Pudasjärven kesätapah-
tumista, joka toteutetaan 
heinäkuun viimeisellä vii-
kolla. Kesäpilikki on järjes-
tetty vuodesta 2004 alkaen 
Pudasjärvi-nimisen järven 
Havulan rannassa. Kisa-
paikka sijaitsee Pudasjärven 
kirkon läheisyydessä, noin 
kahdeksan kilometriä kau-
pungin keskustaajamasta 
Kurenalta. 

Järjestäjänä toimii Pu-
dasjärven Urheilijat. Kes-
kellä kesää pidettävien 
pilkkikisojen pituus oli ai-
kaisemmin kokonainen viik-
ko. Alkukilpailujen, välieri-
en ja pikkufinaalin jälkeen 25 
parasta pilkkijää kisaa maa-
ilmanmestaruudesta.  

Tänä vuonna on sääntö-
jä uusittu. Karsintoja on kah-
deksan, joista voittaja pää-
see suoraan finaaliin ja kaksi 
seuraavaa sunnuntaiaamun 
pikkufinaaliin. Karsinnan 
neljäs, viides ja kuudes pää-
sevät lauantaiaamun väli-
erään. Lauantaina on myös 
joukkuekilpailun finaali, jo-
hon karsitaan kahdeksan 
joukkuetta alkukarsintojen 
sijoitusten perusteella. Lau-

Valkoisia lauttoja vedetään 
jälleen laineille 

antain välierästä sijoittuu 
kaksi parasta suoraan sun-
nuntain finaaliin ja pikkufi-
naaliin sijoilta 3 -11. Ennen 
pikkufinaalia, finaaliin on 
selvinnyt jokaisen karsinnan 
voittaja ja välierän kaksi pa-
rasta, jolloin pikkufinaalista 
pääsee vielä 15 pilkkijää fi-
naaliin. 

Finaalissa pilkkii 25 kil-
pailijaa ja jokainen heistä 
palkitaan. Jokaisessa karsin-
nassa, välierässä, joukkue-
kilpailussa, pikkufinaalissa 
ja finaalissa palkitaan suu-
rin kala. Koko kisojen suurin 
kala palkitaan Martiinin La-
pinleuku-puukolla.  

Pilkkiminen tapah-
tuu järven selälle asetettu-
jen styroxista ja puusta val-
mistettujen, paikoilleen 
ankkuroitujen lauttojen pääl-
tä. Keskellä lauttaa on reikä, 
josta pilkkiminen tapahtuu 
kuin avannosta ikään. Muu-
toinkin kisan säännöt vas-
taavat pääosin normaaleja 
pilkkikisojen sääntöjä. Kiso-
jen historiassa Pudasjärves-
tä on ongittu paljon lahnaa, 
mutta on noussut myös ah-
venta, haukea, särkeä, kiis-
keä, säynävää ja salakkaa. 
Kisojen suurin ahven on pai-

Saaliskaloja on monen sorttisia ja punnitustapahtuma on 
tarkkaa työtä.

nanut 975 grammaa ja suu-
rin kala on ollut yli kolme ki-
loa. 

Tapahtuma järjestetään 
nyt 19 kerran. Kisojen tu-
levaisuutta katsotaan kiso-
jen jälkeen ja mietitään mitä 
jatkon suhteen tehdään. Ta-
pahtumassa on ollut Pudas-
järven kaupunki isolla pa-
noksella mukana, mutta 
talouden sopeuttamisohjel-
massa Pudasjärven kaupun-
ginvaltuusto on päättänyt 
pudottaa seuran tukea kai-

kista tapahtumista merkit-
tävällä määrällä, joten seura 
joutuu hyvin tarkkaan miet-
timään mitä tapahtumia voi-
daan jatkossa järjestää. Sel-
vää on, että kaikkia tällä 
hetkellä olevia tapahtumia 
emme pysty järjestämään, 
mutta joka tapauksessa tä-
män vuoden kisat viedään 
läpi iloisin mielin ja kyllähän 
se toiveena olisi pitää ensi 
vuonna kaksikymmenvuo-
tisjuhlakisat, mutta se jää 
nähtäväksi kuinka käy. 

Valkoisten lauttojen rivistö valtaa jälleen Pudasjäven selän 
heinäkuun viimeisellä viikolla. 

Duo Aino & Aleksi on ou-
lulainen yhtye, jonka muo-
dostavat laulaja Aino Junna 
sekä pianisti Aleksi Keränen. 
Muusikot tutustuivat mu-
siikkikasvatuksen opinnois-
sa Oulun yliopistossa. Aino 
on esiintynyt erilaisissa ko-
koonpanoissa yli vuosikym-
menen ajan ja valmistunut 
myös pop/jazz-laulunopet-
tajaksi. Aleksilla on koke-
musta niin klassisena pia-
nistina, kanttorina sekä 
studiomuusikkona työsken-
telystä. Hän soittaa muun 
muassa oululaisten muusik-
kojen Petri Lusikan ja Eeri-
ka Hännisen tuoreilla julkai-
suilla.

Duo Aino & Aleksi syntyi 
yhteisestä rakkaudesta hy-
vään musiikkiin ja esiinty-
miseen. Molempien mieles-
tä hääkeikat ovat erityisen 
mieluisia, sillä niissä pää-

Uusia esiintyjiä Pudasjärven torilla

Aino Junna ja Aleksi Keränen omaavat paljon kokemusta muusikkoina toimimisesta.

see osaksi ihmisten tärkeintä 
päivää! Kesä onkin vierähtä-
nyt pitkälti reissaten häissä 
esiintymässä. Ensi vuodelle-
kin on jo varauksia. 

Pudasjärven torille he 

ovat valinneet Suomen su-
veen sopivia kappaleita, jot-
ka olisivat myös mahdolli-
simman tuttuja kuulijoille. 
Duon ominaista musiikki-
tyyliä ovat jazz ja soulmu-

siikki, joten kappaleita on 
saatettu hieman sovittaa näi-
hin tyyleihin sopivaksi. Ai-
nakin Aleksi pääsee soitta-
maan upeita pianosooloja! 
TS
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YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMIS-
TO JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
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.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

Oululainen Peltokurki-duo esiintyi torilla  

Oululainen Duo Pelto-
kurki esiintyi torstaina 14.7. 
Pudasjärven torilla. Laulu-
yhtyeen muodostavat Anna 
Peltomaa ja Emma Kurki-
nen. Idea duon perustami-
seen ja musiikin tekemiseen 
yhdessä tuli Posion yhteis-
metsällä metsänistutushom-
missa. Silloiset työkaverit 
kannustivat heitä tekemään 
istutuslaulun karonkkaa 
varten. Opintojen ohessa he 
ovat tehneet yhdessä useam-
man vuoden ajan, mutta vii-
meisimmän vuoden he ovat 
toimineet päätoimisina yrit-

täjinä. Peltokurjella on sovit-
tuna keikkoja kesän aikana 
ympäri Suomea. 

Peltokurjen musiikki on 
aseista riisuvan rehellistä 
ja kuulijaa lähelle tulevaa. 
Tekstit ja tarinat ovat lau-
lujen keskiössä ja kosketta-
vat, elämältä maistuvat sa-
noitukset saavat näkemään 
vaikeissakin asioissa toi-
voa. Suomalaisessa mytolo-
giassa kurkea on pidetty tai-
vaankannen kannattajana ja 
niin myös Peltokurki kyke-
nee ottamaan kuulijansa loh-
duttavasti siipien suojaan. 

Peltokurki julkaisi esikoisal-
buminsa keväällä 2021 toi-
nen albumi on parhaillaan 
työn alla.

Tunnin mittaiselle kei-
kalle mahtui monenlaista 
tunnetta ja keikka huipen-
tui yhteislaulutuokioon iki-
vihreiden sävelmien paris-
sa. Väkeä oli kerääntynyt 
mukavasti kuuntelemaan 
Pudasjärven kulttuuripal-
veluiden tarjoamaa ilmais-
keikkaa. Duo esitti myös 
muutaman vielä toistaisek-
si julkaisemattoman kappa-
leen. TS 

Oululainen lauluduo 
Peltokurki esiintyi 

torilla Pudasjärven 
Kulttuuripalveluiden 
järjestämässä ilmais-

konsertissa. Kuva: 
Henna Hiltunen
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

RAKENNUSPALVELUITAMAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT! Tuomo Määttä 0400 658 877, 93350 Jaurakkajärvi               

www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

Suora yhteys 
pankkiisi

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

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

RAKENNUS & REMONTTI 
 

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI   
MESUBLOMSTER
Suunnittelun ohjaus, rakennuslupahake-
mukset ja asiakirjat, tarjousten vertailut, 
vastuuhenkilöt sekä kohdevalvonnat. 

Pitkä kokemus viranomaistyöstä, asioita voi hoitaa myös etänä.
puh.  +358 413121 877, 

 email:  mesublomster@gmail.com

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

”On Iijoella kultaisen läm-
min, päivä kesäinen…” lau-
lettiin Iijokisoudun ava-
jaisissa sunnuntaina 3.7. 
Jokijärven Saijassa 9-henki-
sen Suopunki-yhtyeen tah-
dissa ja ilta tanssittiin ran-
tapaviljongissa. Lämmintä 
olikin seuraavat kolme päi-
vää 38:n kerran järjestetyn Ii-
jokisoudun ajan.

Lähtöaamun aamupalan 
lisäksi nautittiin myös sou-
tuun tulleen lontoolaisen 

Iijokisoutu iloisissa tunnelmissa koronatauon jälkeen                       

Kuressa liikennöivä Kellon lossi. Tällainen kulkupeli on nykyään harvinainen näky vesistöjen 
ylityksessä. 

pianisti-säveltäjä Stephen 
Baronin pienestä pianokon-
sertista. 

Sään lisäksi tunnelma ja 
jokivesi olivat lämpimiä. Jo-
keen pulahdettiin muun mu-
assa Jurmunlammella ennen 
tiistain viilentävää sadekuu-
roa.

Pudasjärven Luonnon-
suojeluyhdistyksen perin-
teiseen Iijokisoutuun osal-
listui odotettua enemmän 
väkeä. Soutajia ja melojia oli 

Taivalkoskella Tynnyrimutkan rannassa venekunnat valmis-
tautuvat lähtemään Iijoen aaltojen vietäväksi.

yli 90. Vesille lähti 14 venet-
tä ja mukana oli kiitettäväs-
ti myös ensikertalaisia. He 
kiittelivät järjestelyjen toimi-
vuutta, kun “mistään ei tar-
vinnut itse huolehtia, vaan 
kaikki oli hoidettu”.  

Tänä vuonna mukana 
ei ollut ministereitä, kos-
ka samalla viikolla oli kak-
si täysistuntoa. Mutta kan-
sanedustaja Jenni Pitko souti 
istuntopäivien välissä kak-
si viimeistä päivää Taival-

koskelta Kurkeen. Pitko kiit-
ti Luonnonsuojeluyhdistystä 
pitkäjänteisestä työstä, jonka 
helmenä meillä on yhä va-
paita jokiosuuksia ihmisille 
ja jokiluonnolle. 

-Tapahtumalle on yhä 
paikkansa, sillä luontokato 
näkyy myös virtavesissä, to-
tesi Pitko onnistuneen sou-
dun päätteeksi.

Iijokisoutu sai alkunsa 
vuonna 1983 vaatimuksella 
Iijoen vesistön vapaiden kos-

kien säilyttämisestä voima-
laitosrakentamiselta. 1987 
koskiensuojelulain jälkeen 
on edistetty jo 35 vuotta Iijo-
en vesistön omien vaelluska-
lakantojen palauttamista ja 
jokivarsien kulttuuriperin-
nön suojelua. Nyt lohen ja 
taimenen arvokkaan seura-
laislajin, jokihelmisimpukan 
eli raakun suojelutason pa-
rantaminen on myös Iijoki-
soudun tavoite, jossa yhteis-
työtä tehdään muun muassa 

kuusivuotisen LIFE Revive-
sin kanssa. Raakku oli täl-
lä kertaa soudun teemana 
ja siitä keskusteltiin pitkin 
jokivartta. Viimeisenä ilta-
na siihen ja Iijoen vesistön 
raakkutilanteeseen tutustut-
tiin raakkuiltamissa Kuren 
koululla. Puhuttiin myös 
yhdistyksen maailman-
perintöveneistä ja niiden 
kunnostamisesta sekä te-
kemisestä. Mukana keskus-
telemassa oli myös alan am-
mattilaisia.  

Soudun päätteeksi laulet-
tiin ja tanssittiin Kuren kou-
lulla Ave Tuomaalan säes-
tyksellä. 

Luonnonsuojeluyhdistys 
kiittää lämpimästi kaikkia 
jokivarren toimijoita jälleen 
mukanaolosta ja vuosikym-
menten yhteisestä ponnis-
tuksesta Iijoen hyväksi. Ensi 
vuonna tulee kuluneeksi 40 
vuotta ensimmäisen Iijoki-
soudun järjestämisestä. TS

Pirkko-Liisa Luhta
Kuvat: Sally Luhta
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KUN HALUAT PÄÄSTÄEROON  TARPEETTOMAKSI  JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  TAI TARVITSET JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA.

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata PUDASTORIN kautta. Normaalit PU-
DASTORIN myynti- / ostoilmoitusten hinnat ovat 15 €. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
-vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitukset 25€. Hintoihin lisätään pienlaskutuslisä 3 
€. Teksti on toimitettava sähköpostilla: ilmoitukset@vkkmedia.fi, 0400 499 745 tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistat-
han ilmoittaa yhteystietosi laskutusta varten.

LIPPUVARAUKSET JA 
LISÄTIEDOT: 
0400 670 430

taivalkoskennayttamo@gmail.com

TULEVAT
ESITYKSET:
Pe 22.7.  klo 19.00
La  23.7.  klo 13.00
Su  24.7.  klo 16.00
Ti  26.7.  klo 19.00
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 13.00
Su  31.7.  klo 13.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ
HERKONMÄEN KESÄTEATTERILLA

WWW. TAIVALKOSKENTEATTERI.FI

NÄYTELMÄN OIKEUKSIA VALVOO 
SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJOIDEN LIITTO

OHJAUS JA SOVITUS NÄYTTÄMÖLLE 
AIMO HILTUNEN
KÄSIKIRJOITUS 

NEIL HARDWICK JA JUSSI TUOMINEN
SOVITUS 

ANTTI VIITAMÄKI

Taivalkosken näyttämö
@taivalkoskennayttamo

JV 2 SNS
Lippu 15 €, käteismaksu
Tulossa: la 6.8. Merja Juutinen. 

SarapirtilläSarapirtillä  TANSSITTANSSIT

Tervetuloa!Tervetuloa!

os. Sarakyläntie 4661
La 23.7. klo 21–00.30  
TANSSITTAATANSSITTAA
KALEVI & KALEVI & 

SALAMA DUO   SALAMA DUO   

KESÄTAPAHTUMAKESÄTAPAHTUMA

* kirppari
* keppari
* arpajaiset

  la 23.7.2022 klo 11 - 15   la 23.7.2022 klo 11 - 15 
Sarapirtillä, Sarakyläntie 4661Sarapirtillä, Sarakyläntie 4661

Tervetuloa! Aurinko on tilattu paikalle!Tervetuloa! Aurinko on tilattu paikalle! 

* saappaanheitto ja 
tikanheitto, joihin pieni 

osallistumismaksu

Puffetista kahvia, teetä, mehua, lettuja grillimakkaroita ym.

Sarakylän Nuorisoseura ry. 

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789, 93140 Kipinä
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

AUVO ”AVE”AUVO ”AVE”

la 23.7. klo 21-01. 

Tervetuloa!

LIPUT 15 € käteismaksu

Tanssittaa

Suopunki laulaa ja laulattaa
Pudasjärven torilla 21.7. klo 11.00
Levynjulkkarit alkaa klo 11.00, jonka jälkeen Suo-
punki esiintyy ja laulattaa yleisöä.

Syöpäyhdistys paistaa lettuja torilla torstaina 21.7. 
ja Sydänyhdistys pitää tietopistettä auki 18.7.-22.7.

Torilla myös Kurenalan kyläyhdistys ry:n peräkärry-
kirppis! Kertulle ilmoittautumiset.

pudasjarvi.fi/kulttuuri

IHMINEN
KUNNON

Lippu 16 e, ryhmät 14e , lapset 5 e
Ryhmävaraukset ark. klo 9-12

p. 040 512 7301

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI

Kirj.  Eero ja Ulla Schroderus 
Ohj.  Ulla Schroderus

SU 10.7.  klo 15
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 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 15SU 7.8.  klo 15

Esitykset

Kiitos kaikille arpajaispalkintojen lahjoittajille 
sekä tapahtumien sponsoreille Pienkonehuolto 
Keskiaho Oy:lle ja Kuljetusliike Kaijala Oy:lle.

Pintamon Kyläseura

Pintamon KYLÄPÄIVILLÄ sekä illan 
TANSSEISSA/KARAOKESSA käyneitä

Kiittää kaikkia

Syötekyläntie 382, 93280 Syöte
045 272 4441, pytkyoy@pytky.fi

Haaransuonkuja 2, 90240  OULU Puh. (08) 815 3600

PYTKY OY - VIITAT JA KYLTIT

PR 8742

P4.1 Pytky Cafe & Parttio Bistro -mainos / määrä: 1 kappale

Mainoksen koko: 1000 mm x 1000 mm
Mainoksen materiaali: alumiinikomposiitti

Pytky Cafe & 

Parttio Bistro

Avoinna / Open:

045 272 441         pytkycafe.fiSeuraa meitä facebook ja instagram  

KESÄPÄIVÄÄ 
vietetään la 30.7. klo 12-22
* Rompetori 
* Kepparikisa klo 14
* Ötökkähotellien tekoa  
  (materiaalimaksu 10€)

ALKAEN klo 19 
ZR Acoustic feat Rytmi-Repe

Liput 5€

Varaa myyntipaikkasi ja 
tule tekemään kauppaa 
Pytkyn kesäpäivään! 
www.pytky.fi

Ervastinseudun metsästysseura ry:n 
sääntömääräinen KESÄKOKOUS 
la 6.8.2022 klo 12.00 Hankasarvi-kämpällä, 

osoitteessa Sotkajärventie 1359, Pudasjärvi. 

Esillä sääntömääräiset asiat ja 
Kivivaara-Sotkavaara -alueen tuulipuisto-

hankkeen maanvuokrasopimus.

Korpisen Metsästysseuran

KESÄKOKOUS
la 6.8.2022 klo 12:00 metsästysmajalla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Lopuksi hirvikokous.

Johtokunnan kokous klo 11:00.
Tervetuloa!           

Puheenjohtaja

VUOKRATTAVANA
Pudasjärven keskustassa Naa- 
mangantiellä 33 m2 yksiö. 
Heti vapaa. Lisätietoa Ossilta: 
040 685 0660

Livon Metsästysseuran

KESÄKOKOUS
su 31.7.2022 klo 12.00 Livon koululla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Vahvistetaan hirviporukan osallistuminen 

jahtiin syksylle -22.
Riistakolmiolaskenta ennen kokousta. 

Kokoontuminen koululle klo 8.00. 
Toivotaan reilusti osallistujia.

HALLITUKSEN KOKOUS KLO 11.00.
Johtokunta koollekutsujana

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

KESKIVIIKKONA
www.vkkmedia.fi

LIPPUVARAUKSET JA 
LISÄTIEDOT: 
0400 670 430

taivalkoskennayttamo@gmail.com

TULEVAT
ESITYKSET:
Pe 22.7.  klo 19.00
La  23.7.  klo 13.00
Su  24.7.  klo 16.00
Ti  26.7.  klo 19.00
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 13.00
Su  31.7.  klo 13.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ
HERKONMÄEN KESÄTEATTERILLA

WWW. TAIVALKOSKENTEATTERI.FI

NÄYTELMÄN OIKEUKSIA VALVOO 
SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJOIDEN LIITTO

OHJAUS JA SOVITUS NÄYTTÄMÖLLE 
AIMO HILTUNEN
KÄSIKIRJOITUS 

NEIL HARDWICK JA JUSSI TUOMINEN
SOVITUS 

ANTTI VIITAMÄKI

Taivalkosken näyttämö
@taivalkoskennayttamo
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din sydän oli eniten toivot-
tu ja sen aiheuttamia tun-
temuksia kuvailtiin muun 
muassa näin: ”Äiti otti mi-
nut syliinsä, laittoi hellyy-
den sanoiksi. jotka hän pu-
hui minulle. Ne putosivat 
kuin siemenet lämpöiseen 
maahan ja minulle, lapselle 
tuli hyvä ja turvallinen olla.” 
Toinen muisteli, kuinka äi-
din puoleen saattoi kään-
tyä, kun murhe painoi lap-
sen mieltä. 

Koululauluillan päät-
teeksi laulettiin myös kol-
me vanhaa kouluajan joulu-
laulua. Leena Kokko kertoi, 
että koulun kuusijuhla lau-
luineen ja virsineen teki hä-
nestä ikuisen jouluihmisen. 

Illan aikana esitettiin mu-
siikkiaiheisia kysymyksiä. 
Jos vastauksia etsi kännykäl-
lä googlettamalla ja siitä kä-
rähti, rangaistuksena oli pu-
helimen jääminen vuodeksi 
kaniin. Kukaan ei uskaltanut 
ottaa moista riskiä! 

Lopuksi erään koululai-
sen muisto. ”Lapsena pil-
vet olivat aina kulta- tai ho-
peareunaisia, tuuli pehmeää 
karitsanvillaa, linnut hilpei-
tä ja laulavaisia ja niillä oli 
aurinko siivissään. Meidän 
lapsuudessa aurinko paistoi 

Vanhojen koululaulujen ilta Siurualla 

kesällä joka päivä.”
Paten karaokessa riitti 

laulajia aina puoleen yöhön 
saakka, jossa innokkaim-
mille esiintyjille tuli pientä 
odottamista. Laulamisen li-
säksi tanssittiin, seurustel-
tiin ja naurettiin. 

Illan tunnelma oli tutun 
iloinen ja kaikille jäi hyvä 
mieli tapahtumasta.

Tällaisia tapahtumia toi-
vottiin lisää. Seuraavaksi 
ideoitiin esimerkiksi Muisto-
jen iskelmä -iltaa.  Järjestäjät 
toivovatkin esityksiä uusista 
aihealueista. 

Terttu Salmi 
Koululauluillan tunnelmaa.  

juontajista oli sairastunut. 
Muutaman minuutin varoi-
tuksella Paten puheenlahjat 
kuultiin, eikä katkoksia tul-
lut. 

Alkusanoina Paavo Kor-
tesalmi, ”Pate”, luki Osmon 
kässärin jossa toivotettiin 
tervetulleiksi Siuruan sata-
kielet tähän lauluiltamiin.

Etukäteen koululaulu-
osuuteen olivat muutamat 
entiset koululaiset jättäneet 
toiveita. Jokaisen laulun 

jälkeen kerrottiin tunteita 
mitä se toi mieleen ja min-
kä vuoksi juuri se koululau-
lu oli merkityksellinen. 

Tärkeimmiksi aihealueik-
si listautuivat äiti, lapsuus, 
lapsuuden koti, joulu ja kou-
lun kuusijuhla.

Laulujen mieliin synnyt-
tävät tarinat siis puettiin sa-
noiksi tässä lauantai-illassa. 

Ensimmäisenä laulettiin 
alueemme maakuntalaulu, 
Kymmenen virran maa. Äi-

Mirja Taivaloja on yksi aktii-
visimmista talkoolaisista.

Pudasjärven ”bavarotti” Paa-
vo Kortesalmi on tuttu näky 
Siuruan Työväentalo-Kyläta-
lolla Paten Karaokeilloissa. 

Vanhoja koululauluja toivot-
tiin, laulettiin ja muisteltiin 
”Moskovassa” järjestetyis-
sä iltamissa lauantaina 16.7. 
Laulutunnin jälkeen oli vä-
litunnin vuoro ja sitten Pate 
aloitti Karaoketanssit. Pate 
veti koko illan tapahtuman, 
sillä toinen koululauluillan 

PUDASJARVI.FI

ISO-SYÖTTEEN OLLUKANTIEN 
KUIVATUS- JA HULEVESIJÄR-
JESTELYT
Pudasjärven kaupunki asettaa Iso-Syötteen asema-
kaava-alueelle sijoittuvan Ollukantien kuivatus- ja 
hulevesijärjestelysuunnitelman maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 43 §:n ja 46 §:n mukaisesti nähtä-
ville ajalle 18.7.-2.8.2022. 
Suunnitelmaehdotus on nähtävillä Hyvän olon kes-
kuksessa (Varsitie 1) ja kaupungin internetsivuilla 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi.  
Suunnitelmasta voi esittää mielipiteensä 2.8.2022 
klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella Pudas-
järven kaupungin Tekninen ja ympäristötoiminta, 
PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo@pudasjarvi.fi. 
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044.

Tekninen ja ympäristötoiminta

Pudasjärven Näyttämö ry:n

KOKOUS
su 31.7.2022 klo 16.00 Koskenhovilla.

Esillä sääntömääräisiä asioita. 
Johtokunta kokoontuu klo 15.00.

Tervetuloa!
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Soutu loppui Tohon pärskeisiin

- Tätä tapahtumaa en 
ole ikinä vielä nähnyt, niin 
päätin tulla katsomaan. Me 
muutimme tänne Kempe-
leestä helmikuun alussa, kun 
emme löytäneet kaupungis-
ta sopivaa asuntoa. Löysim-
me täältä Kipinästä sopivan 
ja samalla mökkimatkakin 
lyheni. Minulle oli yllätys, 
että Pudasjärven kaupunki 
lähetti meille tervetulotoivo-
tus kirjeen, jossa oli mahtava 
teksti! Lisäksi kirjeestä löy-
tyi männynkerkkäjauhepus-
si! Tämä huomiointi oli meil-
le miellyttävä yllätys.

Tohossa riitti vettä
Sillalle ja rannalle oli kerään-
tynyt yhteensä 80 katseli-
jan joukko katsomaan ja jän-
nittämään, kun 16 kajakkia, 
kaksi avokanoottia ja kah-
deksan puuvenettä laskivat 
vuoronperään Tohosta läpi. 
Vain yksi kajakkimeloja pyö-
rähti aallokossa nurin ja eräs 
yksin avokanootilla laske-
nut mies taisi näytösluotoi-
sesti pistää avokanoottinsa 
nurin ennen suurimpia kuo-
huja ja antoi näin katseltavaa 
yleisölle. Uinti koskessa oli 
varmaankin pitkän urakan 
loppukantaatti ja tervetullut 
virkistäytyminen. Hätää ei 
kummallakaan uijalla ollut, 
koska Oulun seudun kajak-
kiseurojen melojat pelastivat 
lajitoverinsa ja kaluston ruti-
noituneella otteella. 

Reilu vuosi sitten miehen-
sä kanssa Kipinään muut-
tanut Leena Rinta-Runsala 

kertoi näkemästään.
- Koskenlasku puuveneel-

lä näyttää aika vauhdikkaal-
ta. Näyttää siltä, että soutajat 
tietävät, mitä tekevät, muu-
ten eivät olisi pystyssä tuolla 
koskea alla. Itse en ole kos-
kia laskenut. Minua kiin-
nostaa enemmän melonta 
vakailla vesillä. Kyllä tämä 
mielenkiintoiselta näyttää, 
mutta itse en ole mikään ex-
tream-lajien ihminen. Mikä 
sai muuttamaan Pudasjär-
velle? Hmm, me olemme 
mieheni kanssa opiskelleet 
Oulussa, olleet töissä ja liik-
kuneet näissä pohjoisen mai-
semissa, niin se veti meitä 
tänne. Itä- ja länsi eikä Oulu 
meitä kiinnostaneet. Töi-
den ja harrastuksien suhteen 
täältä on lyhyt matka mo-
neen paikkaan.

Soututapahtuman 
päätösjuhla  
Vähkyrän rannalla
Rantalan Penttiä pyydet-
tin kyläseuran taholta autta-
maan ruokailu- ja tarjoilutelt-
tojen pystyttämisessä. Hän 
on 25 vuotta sitten jäänyt 
eläkkeelle sotilasuraltaan. 
Omien sanojensa mukaan 
hän on opetellut eläkkeellä 
olemista, mutta huonosti op-
pinut. Ennen soutajien tuloa 
oli teltoissa runsaasti lohiso-
pan syöjiä ja kahvittelijoita. 
Kipinän kyläseuran järjes-
tämässä kyläjuhlassa, Väh-
kyrän rannassa live-musiik-
kia esittivät Jukka Takalo ja 
New Oulu Small Bang. Mu-

siikin lisäksi juhlassa kuul-
tiin useita puheenvuoroja. 

- Olemme soutu- ja me-
lontaporukalla tulleet 160 ki-
lometriä. Olemme vuoden 
päivät suunnitelleet tätä ta-
pahtumaa. Tämä on letkeä 
ja lupsakka koko perheen ta-
pahtuma. Pyrimme säilyt-
tämään puuveneillä souta-
misen kulttuuriperintöä ja 
nauttia Iijoesta. Osanottajia 
oli joella 50-60 henkeä päi-
vittäin. Tapahtuma on järjes-
tetty siksi, että pystyisimme 
nauttimaan yhdessäolosta Ii-
joella. 

- Meitä on tietty porukka, 
jotka haluavat nähdä toisen-
sa näissä merkeissä. Yritäm-
me motivoida nuoria tähän 
toimintaan. Meillä on Koti-
seutuliiton kanssa Mestari-
kisälli-hanke, jonka kautta 
olemme opettaneet nuoril-
le muun muassa tervanpolt-
toa ja veneiden tervausta. 
He ovat meille kavereina vi-
deoiden tekemisessä Youtu-
been ja Tiktokiin. Elävä Iijo-
ki ry on järjestävä taho, joka 
on myös Suomen Melonta- 
ja Soutuliiton jäsen. 

- Yhteistyökumppanei- 
ta meillä on pitkin Iijo-
en vartta. Kiitos: Pudasjär-
ven kaupunki, Taivalkos-
ken kunta, Päätaloviikko, 
Saijan Lomakartano, Jalavan 
kauppa, Jurmun maa-ja ko-
titalousnaiset, Kuren maa-
ja kotitalousnaiset, Kipinän 
kyläseura, Kollajanniemen 
kyläyhdistys, Pudasjärven 
seurakunta, Pudasjärven 

Osuuspankki, KJ-Experien-
ce, Pytkyn Cafe, Kuusamon 
melojat, Oulun seudun me-
lojat, Taivalkosken melojat, 
Syöte Charter, Pudasjärven 
Urheilijat, New Oulu Small 
Bang, Antti Niemitalo sekä 
Majavan perhe, Jukka Ta-
kalo, Soiva Siili, Mika Fjölt, 
Eero Räisänen, Jouni Soik-
keli, Meira Valtonen, Poh-
joinen kulttuurivirta, Matti 
Alanko & Hannele Lampela. 

- Osallistujia on ympä-
ri Suomea, suurin osa tulee 
Kuusamo-Pudasjärvi-Ou-
lu-akselilta. Se, että kaksi 
soututapahtumaa on pääl-
lekkäin, niin syitä on kaksi. 
Olemme tottuneet ottamaan 
lomat heinäkuulle ja Juhan-
nuksen jälkeen vesi alkaa jo-
essa laskemaan uhkaavasti. 
Esimerkiksi Kuren Kilkussa 
ja Honkasessa tulimme joen 
läpi jo hyvin vähällä vedellä, 
kertoi tapahtumajärjestäjien 
puolesta Riikka Niemitalo.

Jalasjärveläiset Janne Lat-
vala ja Susanna Siirtola osal-
listuivat soututapahtumaan 
avokanootilla. Jannelle osal-
listuminen oli ensimmäinen 
kerta. Susanna on melonut 
reitin aikaisempina vuosina 
kaksi kertaa kajakilla. Hei-
dän mielestään kokemus oli 
luonnonläheinen, silmä le-
päsi maisemia katseltaessa ja 
kosket olivat mahtavia. 

Ape Nieminen

Kajakissa ollaan istutaan vedenpinnan alapuolella. Tyrskyt 
tulevat usein kantta pitkin syliin.

Soututapahtuma keräsi suuren yleisön seuraamaan soutajien 
ja melojien koskenlaskua.

Jännittäviä hetkiä Kipinän Tohossa niin soutajille kuin ylei-
sölle.

Koskenlaskussa sattuu ja tapahtuu

Viimeinenkin puuvene selvisi koskenkuohuista onnellisesti.

Elävä Iijoen järjestämä  sou-
tu- ja melontatapahtuma 
päättyi kauniissa säässä vii-
me lauantaina 9.7 Kipinään. 
Taivalkosken Saijasta alka-
nut soutu  4.7 päättyi 160 
kilometrin päästä Pudas-
järven Kipinään. Sillalle ke-

rääntynyt yleisö odotti kär-
sivällisesti puolitoistatuntia, 
kunnes soutajat ja melojat 
ilmestyivät näköpiiriin. Sii-
nä odotellessa Pudasjärvel-
le muuttanut Leena Riepu-
la kertoi ajatuksiaan kosken 
rannalla.


