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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 

OSTETAAN 
KYPSÄÄ 
HILLAA.

Ostopaikkana Hotelli Kurenkosken piha.
Metsäruoka Oy

Joensuu
040 565 3845SOITA

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117

Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 
peräkärryt ja paljon muuta.

Iso pakettiauto 290 eur/viikonloppu.

KIITOS KESÄSTÄ KAIKILLE KIITOS KESÄSTÄ KAIKILLE 
ASIAKKAILLEMME!ASIAKKAILLEMME!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335, 0400 239 754   

www.pudasjarvenpuutarha.fi
Olemme facebookissa!

Suljemme puutarhan pe 19.8.
Vielä ehdit edullisille ostoksille!

Mukavaa alkavaa 
syksyä kaikille, 

nähdään ensi keväänä!

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-15 TERVETULOA!

Omena-, kirsikka- 
ja lehtipuut sekä 
koristepensaat -30%

MONIVUOTISET 
KUKAT -30% 
osa jopa -50%

KAIKKI KESÄKUKKA-AMPPELIT 10,- 
KAIKKI KESÄKUKAT pussi 6,- laatikko 12,-

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

Pressutalli PROF 
3,0 x 5,0 x 2,4m
Erinomainen, hyvä suoja autoille, työ-
koneille ja mönkijöille. Mitat 3,0 x 5,0 
x 2,4 m. Pressun vahvuus 200 g/m². 
Pressu on UV-suojattu ja materiaalil-
taan PE-muovia. Väri on tummanhar-
maa / valkoinen.349349--..

Rajoitettu erä

Sähkökiuas HARVIA 
Cilindro 6,8kW Black Steel PC70
Harvia Cilindro Black Steel -kiukaat (PC 
70 & PC 90) kätkevät sisälleen massiivi-
sen kivimäärän, joka tarjoaa nautin-
nollisen saunaelämyksen. Pilarimallin 
suuren kivipinnan ansiosta lämpö leviää 
tasaisesti saunaan. 299299--..

Teemme retken tapahtumaan. 
Lähdemme 

linja-autoasemalta klo 10.00. 
Palaamme tilaisuuden päätyttyä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
ti 2.8. mennessä 

Vesa Holmström 0400 387 671 ja 
Eero Ahonen 040 530 2536.

Tervetuloa!
Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Perinteinen
ROSVOPAISTI-

tapahtuma
veteraaneille, puolisoille ja 

leskille ja heidän saattajilleen

Kempeleessä 
pe 5.8.2022 
klo 12.00

SIIVOUSTOIMETSIIVOUSTOIMET

Tilaukset: 041 318 1397
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

OTAMME VASTAAN UUSIA KOHTEITA!

Teemme tilauksesta mökkisiivouksia Pudasjärven 
kaupungin alueella. Syötteen alueen kohteita 

olemme siivonneet vuodesta 2014 alkaen!

*  KOTI-, MÖKKI- JA YRITYS- 
SIIVOUKSET

*  RAKENNUS- JA LAITOS-
 SIIVOUKSET

Teemme 
erilaisia 

siivouksia 
asiakkaiden 

toiveiden 
mukaisesti! Palveluseteli tai kotitalousvähennys

Hoidamme myös mökkien huoltotehtäviä.

Klo 14.00  alkaen lastentapahtuma 
 tekonurmella, näyttely aukeaa
Klo 14.45  juhlien ”avauspotku”
Klo 15.00  paikallisderdy Miesten Nelonen 
 FC Kurenpojat - FC PaKa
Klo 17.00  juhlapuheet ja muistamiset
Klo 19.00  ”Jälkipelit” ravintola Meritassa.   
 Mukana Vauhko Varsa.

FC Kurenpojat
30-vuotisjuhlat 
lauantaina 6.8. Suojalinnalla

Yhteistyökumppanit, entiset ja 
nykyiset pelaajat, taustajoukot ja 

kannattajat tervetuloa!
Mahdolliset muistamiset FC Kurenpojat 

FI40 5360 0440 0407 00

Kotiseutuviikolla kuvia, 
kummitusjuttuja ja 
muuta mukavaa

Aittojärven kyläseura 
toiminut 30 aktiivista 
vuotta

Hampusvaara tunnetaan 
myös kalliokiipeilyn 
paikkana

www.syotteentaksi.fi
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Puhoskylän suuret Sika-
juhlat on Puhoksen ja lä-
hiseudun suurin ja tär-
kein tapahtuma. Kylätalolla 
Möykkälässä ulkona laule-
taan karaokea, maistellaan 
sika-aterioita sekä pidetään 
sikamissikisat. Sisätilassa 
on elävän orkesteri ja perin-
teiset tanssit. Tänä vuonna 
juhlakansaa tanssitti Pau-
li Haapalainen & Rytmiset. 
Tavallisesti nuoriso viihtyy 
ulkona ja varttuneempi juh-
laväki valtaa tanssilattian. 
Nyt vauhdikas rock-kimara 
sai nuoremmatkin mukaan 
tanssimaan.

Pauli Haapalainen kiertää 
Rytmiset orkesterin kanssa 
tiiviisti tanssilavoja läpi ke-
sän. Haapalainen kehui juh-
lien tunnelmaa ja järjeste-
lyjä. - Tunnelma oli hieno. 
Tanssiparketulle tuli liiket-
tä jo tanssi-illan alkaessa klo 
20.00. Rytmisetorkesteri hoi-
ti illan ensimmäisen setin. 
Kaikki orkesterin pojat lau-
lavat vuorollaan omat bii-
sinsä.

- Minä saavuin estradille 
kello 21 ja hoidin solistina il-
lan viisi settiä. Juhlavieraat 
olivat tanssiin osallistuvaa 

Pauli Haapalainen & Rytmiset 
tanssitti Sikajuhlilla

porukkaa, Haapalainen ker-
too. 

Pauli Haapalainen & Ryt-
miset on monipuolinen ja 
taitava tanssiorkesteri. Eri 
tyylilajit tuovat vaihtelua, ja 
tanssijoilla on omat suosik-
kinsa. 

- Humppa ja foxit toi-
vat yhtäaikaisesti eniten vä-
keä tanssiparketille. Muut-
kin rytmilajit saivat tanssijat 
mukaansa. Mentiin valssia, 
tangoa, kiva, rumbaa, bug-
gia, jenkkaa, polkkaa. Me-
nevä Elvis -rock-kimara il-
lan loppupuolella sai pihalta 
nuorisokin tanssimaan, Haa-
palainen kertoo ilahtuneena.

Onnistuneet juhlat 
saivat kiitosta
Tiiviisti tanssilavoja kiertä-
vällä orkesterilla on koke-
musta juhlista ja juhlapai-
koista. Puhoskylässä osataan 
järjestää hyvät ja iloiset juh-
lat. 

- Puhoskylässä oli Hieno 
kesäinen meininki. Erityi-
sesti kiinnitimme huomiota 
erinomaiseen organisointiin 
ja talkoohenkeen. Siellä sel-
keästi tehtiin tiiminä talkoo-

työtä hyvillä fiiliksillä. 
- Esiintyjistäkin pidettiin 

hyvää huolta. Saimme syö-
dä sikajuhlien pääeinestä 
eli grillattua possua. Syön-
tihommat hoidamme yleen-
sä vasta keikan jälkeen. On 
tavallaan ansaittu sovitut 
hommat hoitamalla hyvät 
yöpalat ennen öistä kotimat-
kaa, Haapalainen summaa. 

Suositulla orkesterilla on 
uskollisia faneja, ja tanssi-
väkeä saapuu usein paikalle 

Pauli Haapalainen & Rytmiset. Basisti Jokkeri Mansikkamaa, 
solisti Pauli Haapalainen, rumpali Heikki Kotila ja kosketin-
soittaja Adam Makowski.

kauempaakin.
- Tansseissa oli muutamia 

entuudestaan tuttuja pareja, 
jotka ovat käyneet aiemmilla 
keikoillammekin. Uusia fa-
neja, saatiin myös. Ilahdut-
tavinta oli, kun eräs nuori 
neiti kävi kehumassa keikan 
päätteeksi ohjelmistoamme 
ja pyysi nimmarit itselleen 
koko orkesterilta.

Petri Huttunen

www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Mitä sinulle merkitsee tuo ot-
sikon sana? Uskoisin, että aika 
monelle se merkitsee paljon, 
eli se on hyvin tärkeä sana 
ihmisten välisissä suhteis-
sa ja miksei myös ihmisten ja 
eläintenkin välisissä suhteis-
sa. Lemmikkieläin tunnistaa si-
nut omistajaksi ja luottaa sii-
hen, että kohtelet häntä hyvin. 
Jos taas tällaista kohtelua ei ta-
pahdu, niin eläin voi pahoin ja 
pelkää ja välttelee. Samaa voi 
tapahtua myös ihmisten kes-
ken esimerkiksi työpaikalla. 
Sinuun kohdistuu työntekijä-
nä ja myös ”pomona” tiettyjä 
odotuksia ja velvoitteita, jot-
ka sinun täytyy hoitaa. Jos olet 
vielä luvannut hoitaa jonkin 
homman, etkä tee sitä, niin et 
ole onnistunut ja olet menettä-
nyt luottamuksen, joka pahim-
massa tapauksessa johtaa pot-
kuihin ilman, että saat uuden 
tilaisuuden. 

Sama pätee myös ystävyys ja 
parisuhteisiin. On sanottu, että 
luottamus on helppo menet-
tää, mutta vaikeaa saada ta-

kaisin pätee hyvin. Jos emme 
pidä jotain lupausta kaveril-
le, on aivan selvää, että hän ei 
todennäköisesti enää luota si-
nuun kovin hyvin ja voi vaikka 
sanoa ystävyyden irti. Parisuh-
teessa luottamuksen menettä-
minen on jopa vielä ikävämpää 
ja voi käydä niin, että uutta ti-
laisuutta et enää saa, jos olet 
loukannut pahasti puolisoa. 
Sen takia on äärettömän tärke-
ää toimia niin, että oman käyt-
täytymiseni takia en vaaranna 
ystävyyssuhteita, enkä mah-
dollista parisuhdetta, koska ne 
kantavat sinua elämässä ja an-
tavat voimia silloin, kun elämä 
on vaikeaa. 

Suhteessa Jumalaan ihmiset 
pettivät aikanaan Jumalan ja 
lähtivät pimeälle puolelle eli 
Paholaisen mukaan. Eipä tar-
vitse sitten ihmetellä, miksi ih-
miskunnan historia on raaka ja 
sotien ja väkivallan täyttämä. 
Jumala on rakkaus, mutta Pa-
holainen paha. Rakkauden ta-
kia Jumala ei tehnyt ihmisistä 
sokeasti hyvää tekeviä, vaan 

antoi valinnanvapauden, jota 
ihmiskunta on valitettavasti 
käyttänyt enemmän pahan te-
kemiseen. Käsittämättömän 
rakkauden takia Jumala on 
kuitenkin antanut meille mah-
dollisuuden päästä perille Tai-
vaan valtakuntaan, vaikka olisi 
hyvin voinut vihaisena tokais-
ta, että ihmisillä ei ole asiaa 
Taivaaseen-ei muuta kuin hel-
vettiin vaan kaikki! Jumala an-
toi kuitenkin uuden mahdolli-
suuden, kun lähetti poikansa 
Jeesuksen antamaan meille 
uuden mahdollisuuden. Jeesus 
toi meille uuden esimerkki-
mallin siihen miten tätä elämää 
pitäisi elää ja toisaalta mi-
ten hoitaa suhdetta Jumalaan. 
Omalla ristinkuolemallaan 
Jeesus sovitti kaikkien ihmis-
ten synnit ja lunasti ylösnou-
semuksellaan meidät vapaik-
si Paholaisen vallasta. Jumala 
ei ole menettänyt luottamus-
taan meihin, vaikka olisimme 
sen ansainneet. Aikanaan Jee-
sus sanoi Pietarille, että tule 
ja seuraa minua ja se kutsu on 
tarkoitettu myös meille. Juma-

la on antanut meille pelastuk-
sen Jeesuksessa ja muuta tapaa 
ei ole päästä Taivaaseen. Pek-
ka Simojoki teki aikanaan sä-
velen Erkki Lemisen runoon: 
Minä tulin sinua varten, jonka 
myös legendaariset Turun vel-
jekset, Matti ja Teppo ovat le-
vyttäneet ja lopuksi ote tästä 
laulusta. 
”Sillä sinä olet minulle rakas, 
olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet 
minulle rakas, ota minut vas-
taan nyt. Sillä sinä olet minul-
le rakas, minä kannoin tuomi-
on. Sinä olet minulle rakas, ovi 
taivaan auki on”.
Hyvää ja siunattua loppukesää 
kaikille!   

Veijo Lohiniva, 
vs. seurakuntapastori

Luottamus

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

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

Kansanlaulukirkko Hilturannan leirikeskuksessa su 31.7 
klo 10. Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Anna-Kaisa Yasin, viulu, Aira Siuruainen-Kalliola, kontra-
basso. Kansanlaulukirkossa lauletaan tuttuja kansanlaulu-
ja, joihin Anna-Mari Kaskinen on tehnyt hengelliset sanat. 
Striimaus YouTube-kanavan kautta.   
Nuotioillat: Sarakylän entisellä K-kaupalla ke 27.7. klo 18, 
Syötteen kylätalolla to 28.7. klo 18.  
Päiväkerhoon ilmoittautuminen to-pe 4.–5.8. klo 9.00 
- 15.00   Voit ilmoittaa 3–5-vuotiaan lapsesi päiväkerhoon 
puhelimitse lastenohjaajille: Sirpa 040 5861217, Tanja 040 
8684730 tai käymällä paikan päällä seurakuntakodin päi-
väkerhotiloissa (Varsitie 12, Pudasjärvi). (Keväällä jatkoil-
moittautumisen ilmoittaneiden ei tarvitse erikseen ilmoit-
tautua.) 
   Päiväkerhot alkavat viikolla 32 ryhmäjakojen mukaisesti: 
Tiistaina 9.8. klo 9.00-11.30 ja klo 12.30–15.00 
Torstaina 11.8. klo 9.00-11.30 ja klo 12.30–15.00  
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin klo 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597   
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu:    
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti klo 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to klo 12–15.  p. 088823100.     
Rauhanyhdistykset: SRK:n seurat Aittojärvellä, Hiltusen-
tie 42, to 28.7. klo 18.30 (Jim Jurmu, Amerikasta) . 
Avioliittoon vihitty: Jenna Elina Mattila ja Jere Pauli 
Johannes Simonen, sekä Anna-Julia Hannele Seppänen ja 
Joel Esko Johannes Vuoti.  
Kuolleet: Märsynaho Elsa 92 vuotta.

VUOKRATAAN
saunallinen kaksio 62 m2, II krs, 

Puistotie 2 A 12.

Heti vapaa. Vuokra 600 e kk.
P. 0400 681 895/Pertti Heikkinen

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

TIISTAINA ILTAPÄIVÄLLÄ
www.vkkmedia.fi
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Tapahtumatäyteinen ko-
tiseutuviikko tarjosi mo-
nenlaista osallistumismah-
dollisuutta kaikenikäisille. 
Lapset ja lapsenmieliset pää-
sivät katsomaan ja pohti-
maan Teatteri Tien avulla 
Telin tutkimusmatkaa tule-
vaisuuksiin. Juha Nymanin 
ja Aili Pelttarin näyttämät 
kuvat ja kertomat tarinat 
Kurenalan keskustan raken-
nuksista, maisemista, ta-
pahtumista ja ihmisistä he-
ruttivat yleisön mielissä ja 
puheissa muistoja ja ihas-
tuttavia tarinoita vanhoista 
ajoista. ”Hiljainen” histori-
allinen tieto pääsi vilkkaas-
ti ääneen ja asioista tietämät-
tömien kuulijoiden korviin. 
Kummitusjuttuja- illassa 
Pauliina Majavan johdolla 
kerrotut oman paikkakun-
tamme kylillä tapahtuneet ja 
koetut selittämättömät ais-
timukset ja tapahtumat sai-
vat osakseen nuoremmankin 
kuulijakunnan tarkkaavai-
sen ja jännittyneenkin huo-
mion. 

Niemelä pirtin uunin 
lämmössä ja jauhojen pöli-
nässä kokoperheen leivon-
taillassa saivat kaikki lei-
pomisinnokkaat kokeilla 
Anja Jussilan ja kumppa-
neiden asiantuntevien oh-
jeiden mukaisesti leipomis-

Kotiseutuviikolla kuvia, kummitusjuttuja ja muuta mukavaa 
taitojaan. Kaikkein parasta 
oli nähdä pienten ja vähän 
meidän isompienkin ihmis-
ten maireat hymyt, kun oma 
itsekaulittu rieska putkah-
ti uunista kauniina ja oikein 
paistettuna. Ja se uunikuu-
man leivän ja sen päällä su-
lavan voin maku! Nuori lei-
poja ei unohda sitä pitkään 
aikaan, jos koskaan. Leipo-
mistohinan jälkeen ehti vielä 
kuuntelemaan Metsämuse-
olle Vauhko Varsa-yhtyeen 
Pudasjärvi-tunnelmaista ko-
meaa musiikkia. Musiikil-
linen anti jatkui Laulamme 
yhdessä- toritapahtumassa 
Suopunki-yhtyeen levyjulk-
kareissa. Samalla reissulla 
saattoi tehdä kivoja ostoksia 
peräkärrykirpparilla, Pudas-
järven omissa yrityksissä, 
piipahtaa Pirtin Taidekam-
mariin tutustumaan Paavo 
Tolosen klassikkoteoksiin tai 
viettää aikaa museoalueella 
tutustumalla sen aarteisiin. 

Kotiseutuviikko hui-
pentui jumalanpalveluk-
seen, kukkalaitteen laske-
miseen nälkään kuolleiden 
hautamuistomerkille ja var-
sinaiseen Kotiseutujuhlaan 
museoalueella. Piristävän 
kahvitarjoilun jälkeen oli an-
toisaa kuunnella valtuuston 
puheenjohtaja Olga Oinas-
Panuman ja kaupunginhal-

lituksen puheenjohtaja Vesa 
Riekin puheet, jotka käsitte-
livät kiinnostavasti Pudas-
järven ihmisten kohtaloita 
ja selviytymistä vaikeiden 
aikojen kurimuksista sekä 
kuntalaisten yleisestä posi-
tiivisesta asenteesta nyky-
elämään ja tulevaisuuteen. 

Metsämuseolla Vauhko Varsa esitetti keskiviikkona 20.7. Pudasjärvi-tunnelmaista komeaa musiikkia. Jutun kirjoittaja istu-
massa edessä.

Pirjo Riihiahon kirjoittamat 
ja lausumat runot luotsasi-
vat yleisön ajatukset ja mie-
likuvat kauniisiin maisemiin 
ja iniseviin sääskiin. Nuo-
ret naiset, Sarakylän Sirkut, 
hurmasivat herkällä ja tai-
tavalla laulullaan varmasti 
kaikki kuulijat. 

Kotiseutujuhlat ovat erin-
omainen oppimisen, ajatus-
maailman laajentamisen, ko-
kemusten kasvattamisen ja 
lämpimän yhteisöllisyyden 
tarjotin. Jokaisen ikäluokan 
osallistuminen Kotiseutuvii-
kon tilaisuuksiin on arvo-
kasta ja kunnioitettavaa.

Hienosta Kotiseutuviikon 
tarjonnasta järjestäjiä kiittä-
en 

Sointu Veivo 

Kotiseutuviikosta enemmän 
juttua ja kuvia ensi viikon Pu-
dasjärveläinen-lehdessä.

Ilman Plussa-korttia  
5,79 rs (15,24-19,30/kg)

399

Atria

KANAN OHUT  
FILEELEIKE
300-380 g (10,50-13,30/kg)

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 28.-31.7. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

SUIPPOPAPRIKA
200 g (4,45/kg)  
Hollanti/Belgia

089
PS

RS

HELPOT  
KANATORTILLAT
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT 
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

Tavallista parempi ruokakauppa

Ilman Plussa-korttia  
2,35-2,85 kpl (11,75-15,00/kg)

9.-
Fazer

SININEN MAITOSUKLAA sekä  
MAKU- ja TUMMASUKLAALEVYT
190-200 g (11,25-11,84/kg)

4KPL
-4-21 %
Plussa-etu

-31 %
Plussa-etu

399

Aino

KERMAJÄÄTELÖT
900 ml (4,43/l)  
Ei laktoosittomat,  
kesyttömät eikä kaurajäätelöt

Ilman Plussa-korttia  
4,59 kpl (5,10/l)

KPL -13 %
Plussa-etu

K-Ruokamestarin

PORSAAN GRILLIPIHVI

1095
KG SUOMI

Voimassa TO-LA 28.-230.7.

599

Street foodia

KESÄÄN

KG

Atria

VILJAPORSAAN 
KASSLER
n. 2,5 kg

HERKKUTORILTA 1895
PRK

Kalatukku E. Eriksson

SUOMALAINEN  
TÄPLÄRAPU

n. 10-11 cm, 10 kpl/prk, keitetty 
Suomi, pyyntivaraus

Putaan Pulla

VALKOSIPULIPATONKI 
230 g (6,48/kg)

1 49
KPL

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

Fazer

SHARE THE FUN  
MAKEISPUSSIT
250-280 g (5,96-6,67/kg) 
Ässä +Choco ja  
Ässä Max +Choco  

3 PS

Ilman Plussa-korttia 
2,39 ps (8,54-9,56/kg)

5.- -30 %
Plussa-etu

Keskiviikko:
Lapinriistakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperuna L, G
Keitin perunoita L, G
Liha-pekonimallaspulla
Janssoninkiusaus L,G
Perjantai
Loihikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Savujuustokermaperunoita
Keitin perunoita L, G
Täytetty broilerinleike L
Possukastike L
Tiistai:
Gulassikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Lihapullakastike L, G
Pasta caborana L

Torstai:
Lihakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Tummahärkäpata L, G
Kung po chicken L,
Maanantai:
Metsäsienikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Uunimuikku L
Savupekonipaella L

Päivittäin:
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä
Palvikylkeä
Päivän lämpimät
kasvikset
Päivän salaatit

Pidätämme oikeuden muutoksiin

HerkkutoriltaHerkkutorilta

LUE  
TARJOUSLEHTEMME  

MYÖS DIGINÄ
k-supermarket.fi/tarjoukset

Voimassa TO-LA 28.-30.7.
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Aittojärven Kyläseura ry. 
vietti lauantaina 16.7. tapah-
tumapäivää Aittojärven kou-
lulla 30-vuotisen toiminnan 
merkeissä. Jo hyvissä ajoin 
ennen tapahtuman alkamista 
pörräsi pihalle riviin vanhoja 
traktoreita eri työkonein va-
rustettuna. Niitä käytiin tut-
kimassa ja traktoreiden omis-
tajat selvittivät traktoreiden 
vuosimalleja ja työhistoriaa. 
Tapahtuman lopuksi kaikki 
traktorit käynnistettiin ja ne 
kiersivät pihaa näytösluon-

Aittojärven kyläseura toiminut 30 aktiivista vuotta

teisesti pakoputkista pako-
kaasusavua tuprutellen.

Kyläseuran puheenjoh-
tajana tämän vuoden alusta 
toiminut Ulla-Maija Hirvas-
niemi kertoi Aittojärvellä val-
litsevan positiivisen vireen. 
Uusia asukkaita sekä paluu-
muuttajia on muuttanut ky-
lälle. Voisi olla enemmänkin 
muuttajia, jos tonttitarjon-
ta vastaisi kysyntää. Heidät 
kaikki on toivotettu mukaan 
kyläseuran toimintaan, johon 
osallistuu myös mökkiläisiä. 

Vuosittaisiksi toiminta-
muodoiksi ovat vakiintu-
neet pilkkikisat kevättalvella, 
lahnaralli touko-kesäkuus-
sa, kesätapahtuma ja syys-
tapahtuma sekä joulun alla 
joululaulutililaisuus ja puu-
rojuhla. Keväisin on siivottu 
tienvarsia

Aittojärvellä vuodesta -81 
lähtien asunut Silja Puuru-
nen oli koonnut kansakou-
lujen käyttämistä aapisista 
näyttelyn, jossa esillä oli 250 
aapiskirjaa sekä lukukirjoja. 

Aittojärven koulun pihalla olivat esillä seuraavat traktorit: Steyer 54, omistaja Pauli Puurunen. MF 135, perässään maamoottori, Pekka Lehto. International, Tapio Pohjanvesi. Nuffielt -60-lu-
vulta, Arto Piri. Fordsor Major, Matti Kuha. MF35 -61, Kai Mattinen. Fordson Texta -64, Alpo Kuha (omistanut vuodesta -74 lähtien, alkuperäiset takarenkaat). Valmet 502 -75, Elina Kokko 
(Särkelä&Mattila). 

Eija Taavitsainen esitteli Aittojärveltä koottua historiallisesti arvokasta valokuvakansiota.

Silja Puurunen on koonnut vuosikymmenien kuluessa mittavan aapiskokoelman, joka oli esil-
lä k yläjuhlassa. 

Kyläseuran puheenjohtaja Ulla-Maija Hirvasniemi johdatteli juhlatapahtuman kulkua ja ohjelmaa.
Juhlan päätteeksi siirryttiin sisätiloista pihalle seuraamaan vanhojen traktoreiden ”ohimars-
sia”. Kuva Ari Isola.  

Koko kokoelma sisältää 340 
aapista ja reilut 100 lukukir-
jaa. Vanhimmat aapiset oli-
vat vuodelta 1832. 1800 lu-
vun ruotsinkieliset aapiset 
olivat koottu Suomessa, mut-
ta painettu Tukholmassa. 
Puurunen myös selvitti aapi-
sien historiaa Suomessa aina 
Agricolan ajoista 1500-luvul-
ta lähtien. Monien muistama 
aapiskukko on komeillut aa-
pisien kannessa 1800 luvulta 
lähtien. 

Eija Taavitsaisella oli mit-

tava ja historiallinen valoku-
vakansio kylän tapahtumis-
ta, jonka tekovaiheista hän 
myös kertoi juhlayleisölle. 

Lampuriharrastaja Auli 
Rokala on tullut tunnetuksi 
kylällä lankojen kehrääjänä 
ja sen taidon ohjaajana. Ro-
kala kertoi villan oikean kä-
sittelyn olevan tärkeän vai-
heen kehräyksessä. Hän oli 
myös puuhaihmisenä kylän 
yhteisen Aittojärvi-peikon 
valmistamisessa, joka vie-
dään syyskuun alussa Syöt-

teen peikkopolulle kylien yh-
teisenä kampanjana. 

Yhteisesti laulettiin kan-
sakoululauluja Kaisa Nissin 
säestyksellä. Kaikille tarjot-
tiin Tapio Pohjanveden keit-
tämä lihakeitto ja jälkiruoaksi 
oli täytekakkukahvit. Jokai-
sella vieraalla myös oli mah-
dollisuus osallistua ilmaisiin 
arpajaisiin, jossa voittona oli 
herkkukori. 

Heimo Turunen
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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 28.7.-3.8. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 28.-29.7. LAUANTAINA 30.7. MA-TI 1.-2.8. KESKIVIIKKONA 3.8.

TORSTAI-LAUANTAI 28.7.-30.7. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 1.-3.8.

KENKÄOSASTOLTA119999

119999669595 225959

110000

119999

449999

004949

14149595

229999
kgkg

kpl

229999

999595

kplkpl

kgkg449999

kg

pkt

117979

prkprk

559595

119999

111919
pkt

110000

229999
pkt

pkt

kg

pkt

pkt

100 g

pkt

pss

330000
2 kpl

110000
prkt

110000
prk

330000
2 pkt2 pkt

339595
pktpktpktpkt 119999

pktpkt

2 pkt/talous

pktpkt

119999
pktpkt

39399090

MaSTON BRAKEMaSTON BRAKE
CLEANERCLEANER
600 ml600 ml

339999

56565050
42420000

34349090

24249090 15159090 13139090

595900005959000044449090 3593590000

2592599090

pkt

229999
ltk

21210000

26269090

2 kg/talous

669595
kgkg

ÖtökkäÖtökkä
MAGNEETTI MAGNEETTI 
OVIVERHOOVIVERHO

34349090

36369090

ÖtökkäÖtökkä
OVIVERHOOVIVERHO
kirkaskirkas

999595
kg

10109090
 2 pkt

669595
kg

11119595 669999
kg kg

119999
pss

25259090

Kotimaiset Kotimaiset AIROTAIROT
180 cm180 cm

42429595 44449595

240 cm240 cm

24249090

29299090

SievinSievin
KUMISAAPASKUMISAAPAS
Turvakärjellä ja nauhoillaTurvakärjellä ja nauhoilla

69699090

14149595

2 kalaa/talous 10109595
kg

kg

AtriaAtria
HIILLOSMAKKARAHIILLOSMAKKARA

400 g400 g
perinteinenperinteinen

AtriaAtria
Nauta-viljapossuNauta-viljapossu

JAUHELIHAJAUHELIHA
400 g400 g

NiemitalonNiemitalon
LEIPÄ-LEIPÄ-

JUUSTOJUUSTO
500 g -pakaste500 g -pakaste

SuomalainenSuomalainen
KUKKA-KUKKA-
KAALIKAALI

ValioValio
JOGURTTI  JOGURTTI  1 kg 1 kg 
tai tai JUOTAVAT JUOTAVAT 
JOGURTIT JOGURTIT 0,95 l0,95 l

AtriaAtria
KAISER-KAISER-
VURSTIVURSTI
palanapalana

AtriaAtria
LIHAPERUNA-LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO SOSELAATIKKO 
350 g350 g

Porsaan  Porsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

Atria Atria 
LAUANTAIMAKKARALAUANTAIMAKKARA
-palana-palana

NaudanNaudan  
PAISTI JAUHELIHAPAISTI JAUHELIHA

KULTA KULTA 
KATRIINA KATRIINA 
KAHVIKAHVI
50 g50 g

KotivaranKotivaran
MEETVURSTIMEETVURSTI
KANTA-KANTA-
PALA 1 KG PALA 1 KG 

Esikeitetty Esikeitetty 
MAISSIMAISSI
2 kpl/450 g2 kpl/450 g
-Espanja-Espanja

Vici Classic Vici Classic 
KALAPUIKOT KALAPUIKOT 
250 g250 g
-pakaste-pakaste

Filipinos Filipinos 
SUKLAA-SUKLAA-
KEKSITKEKSIT
135 g135 g

SnadiSnadi
PILLIMEHUT PILLIMEHUT 
10x2 dl10x2 dl

Keski Keski 
VANILJA-VANILJA-
RINKELIRINKELI
378 g378 g

Valio Valio 
HERKKURAHKA HERKKURAHKA tai tai 
HERKKUMOUSSEHERKKUMOUSSE
100-130 g100-130 g

Valio Valio 
HÖRPPY HÖRPPY 
MEHUJUOMATMEHUJUOMAT
1 L 1 L 
-sokeriton-sokeriton

Atria Kunnon arki Atria Kunnon arki 
ATERIAT MUUSILLAATERIAT MUUSILLA
300 g300 g

IngmanIngman
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖJÄÄTELÖ

1 L1 L

CampingCamping
MAKKARAPIHVI MAKKARAPIHVI 

300 g300 g

PARSA-PARSA-
KAALIKAALI

300 g300 g
SuomiSuomi

IRTOKARKITIRTOKARKIT

Valio Valio 
VOIVOI
500 g normaali-500 g normaali-
suolainensuolainen

Jättis Jättis 
KERMA-KERMA-
TUUTITTUUTIT
195 ml195 ml

PERÄ-PERÄ-
MELAMELA
150 cm150 cm

Fiini FröökynäFiini Fröökynä
naisten naisten 
TUNIKATUNIKA
100% viskoosi100% viskoosi
yksi kokoyksi koko

Atria PossunAtria Possun  
FILEEPIHVI FILEEPIHVI 
600 g Pork´n pepper600 g Pork´n pepper

BX Jeans BX Jeans 
N. HOUSUTN. HOUSUT
36-4836-48

Fiini FröökynäFiini Fröökynä
CAPRITCAPRIT
YKSI KOKOYKSI KOKO
75% viskoosi75% viskoosi
20% nylon20% nylon

True North True North 
M. FLEECE-M. FLEECE-
TAKKITAKKI
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Moomin Moomin 
P COLLEGE-P COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
92-12292-122

Disney Disney 
P.T PAITAP.T PAITA
Koot: 180-116 cmKoot: 180-116 cm

Gulliver Lasten Gulliver Lasten 
LENKKARILENKKARI
Waterproof Waterproof 
Koot 28-38Koot 28-38

Polecat  Nuorten Polecat  Nuorten 
VAPAA-VAPAA-
AJAN KENKÄAJAN KENKÄ
Koot: 36-41Koot: 36-41

Natura naisten Natura naisten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot 37-41Koot 37-41

MustangMustang KAASU-  KAASU- 
SAVUSTIN KYMI SAVUSTIN KYMI 
Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren 
savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW 
ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin ta-ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin ta-
kaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. kaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. 
4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm. 4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm. 
Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden 
avulla saadaan ko-avulla saadaan ko-
konaiset kalat roik-konaiset kalat roik-
kumaan savustimen kumaan savustimen 
sisällä. Lämpömitta-sisällä. Lämpömitta-
rin avulla voidaan rin avulla voidaan 
tarkistaa lämpötila tarkistaa lämpötila 
savustimen sisällä. savustimen sisällä. 
Takuu 2 vuotta. Takuu 2 vuotta. 

MustangMustang KAASU-  KAASU- 
SAVUSTIN TENOSAVUSTIN TENO
Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm. Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm. 
Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW = Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW = 
5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savun-5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savun-
tuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustus-tuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustus-
ritilöitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa ritilöitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa 
ripustuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset ripustuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset 
kalat roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden ala-kalat roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden ala-
puolelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Sa-puolelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Sa-
vustuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Pu-vustuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Pu-
ruastia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan ruastia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan 
avata savustuksen aikana, ilman että lämpötila avata savustuksen aikana, ilman että lämpötila 
laskee varsinaises-laskee varsinaises-
sa savustustilassa sa savustustilassa 
. Lämpömittarin . Lämpömittarin 
avulla voidaan avulla voidaan 
tarkistaa lämpötila tarkistaa lämpötila 
savustimen sisällä. savustimen sisällä. 
Takuu 2 vuotta. Takuu 2 vuotta. 

BCF BCF 
M. COLLEGE-M. COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-xXLKoot: S-xXL

AstiAsti
tyttöjen tyttöjen 
MEKKOMEKKO
Koot: 74-116 cmKoot: 74-116 cm

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Valio Valio 
Hyvä suomalainenHyvä suomalainen

ARKIJUUSTO-ARKIJUUSTO-
VIIPALE VIIPALE 400-500 g 400-500 g 

Naudan  Naudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

Porsaan Porsaan 
KASLERPIHVITKASLERPIHVITgg

Pullapirtin Pullapirtin 
HILLOMUNKKIHILLOMUNKKI
8 kpl/560 g8 kpl/560 g

HyväHyvä  
NAUTAJAUHELIHANAUTAJAUHELIHA
-rasvaa max 10%-rasvaa max 10%

TuoreTuore  
PORSAAN PORSAAN 
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

Vaasan Vaasan 
RUISPALATRUISPALAT
12 kpl/660 g12 kpl/660 g

Adam Walker Adam Walker 
M. COLLEGE-M. COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-3XXLKoot: S-3XXL

Pan Patrol Pan Patrol 
P. PUSEROP. PUSERO
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

MELAMELA
150 cm150 cm

Norjan Norjan 
LOHILOHI
2-3 kg kokonainen2-3 kg kokonainen
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Hampusvaara tunnetaan myös 
kalliokiipeilyn paikkana 

sa kiipeilyä, sen eri alalaje-
ja sekä kiipeilyssä tarvittavia 
välineitä. Alkuun kuitenkin 
pääsee edullisesti ja välinei-
tä voi myös vuokrata. La-
jiin tutustumisen voi aloit-
taa turvallisesti ja ohjattuna 
vaikkapa kiipeilyseiniltä ja 
siirtyä sieltä kokemuksien ja 
taitojen karttuessa vaativim-
piin olosuhteisiin. Kannattaa 
myös liittyä alan yhdistyk-
siin ja käydä alan kursseil-
la ja tutustua kiipeilyä har-
rastaviin ihmisiin. Sieltä saa 
alaan liittyviä tietoja, ohjaus-
ta ja vinkkejä ja hyviä kiipei-
lykavereita. Luennon päät-
teeksi siirryttiin kallioille. 
Tapahtuman aikana vierei-
sellä kallioseinämällä oli kii-
peilyryhmiä kipuamassa 
kallioita ylös.

Hampusvaarassa reitte-
jä on yli 20 kappaletta, jois-
ta varmistettuja puolenkym-
mentä. Kallioiden korkeus 
on 10–12 metriä. Lähimmät 
seinäkiipeilypaikat löytyvät 

Pikku–Syötteen hotellilta ja 
Taivalvaaran hyppyrimäen 
tornin juurelta.

Esittelyn jälkeen Jark-
ko tarjosi yleisölle mahdol-
lisuuden kokeilla kiipeilyä 
heti mukanaolevilla väli-
neillä. Riikka Lukkari otti 
haasteen vastaan ja laittoi 
kiipeilyvarusteet ylle ja kii-
pesi rohkeasti kaksi eri reit-
tiä Hampusvaaran päälle. 
Kommenttina oli, että ”Oli-
pa huikea kokemus! Ja kyllä 
olen ylpeä itsestäni. Välillä 
jännitti ja hirvitti, mutta oli-
pa hieno tunne päästä ylös 
asti ja ihailla maisemia.” 

Sää suosi ja tapahtuma 
kokosi paikalle noin 70 hen-
keä. Paikalle oli saapunut 
myös useita peräkärrykirp-
piksen pitäjiä ja yleisöllä oli 
mahdollisuus pelata myös 
pihalle laitettuja omatoimi-
pelejä. Lapsille järjestettiin 
rastien etsintätehtävä, mis-
sä palkintona kaikki rastit 
löytäneille oli maukas Muu-

Hampusvaarassa on yli 20 reittiä, joista varmistettuja puo-
lenkymmentä. Kallioiden korkeus on 10–12 metriä.

Aihe kiinnosti. Luentoa kuulemassa oli kymmenittäin ihmisiä.

Jarkko Niemelä luennoimassa kiipeilystä.

Lauantaina 23.7. Iinattijär-
ven Nuorisoseura ry.n järjes-
tämän Tapahtumalauantain 
teemana oli Kalliokiipei-
ly. Hampuksen piha–alueel-
la oli peräkärrykirppis myy-
jiä, sekä erilaista ohjelmaa 
ja pelejä lapsille. Pihagrillis-
tä ja sisältä kioskista sai os-
taa makkaraa, kahvia, pientä 
purtavaa sekä virvokkeita.

– Olemme suunnitelleet, 
että järjestämme ensi kesä-
nä yhdessä Oulun kiipeily-
seuran kanssa kalliokiipei-
lykurssin, jos harrastuksesta 
kiinnostuneita ilmaantuu. 
Tapahtuma sai alkunsa, kun 
oltiin tässä Hampushallin 
korjaustyömaalla talkoissa ja 
huomattiin, että tästä kulkee 
päivittäin paljon väkeä vaa-

raan ja takaisin. Satuin pi-
halle, kun Jarkko Niskanen 
tuli vaarasta kaikissa kiipei-
lyssä tarvittavissa rensseleis-
sään pihamaalle. Alettiin ju-
tustella ja kysyin, että olisiko 
mahdollista, että joku tulisi 
meille esittelemään aihetta 
ja pitäisi vaikka pienen kii-
peilynäytöksen. Jarkko lu-
pautui heti tulemaan, kertoo 
Ritva Kinnula Iinattijärven 
nuorisoseura ry.stä. 

Kiipeilypaikka on ihan 
Hampushallin läheisyydes-
sä ja siellä käy porukkaa Ou-
lusta ja kauempaakin har-
joittelemassa.

Seitsemän vuotta alaa 
harrastanut Jarkko Niskanen 
esitteli tapahtuman alus-
sa Hampushallin sisätilois-

mi-tikkari. Lisäksi miteltiin 
paremmuutta perinteisessä 
tikanheittokisassa. Lasten ti-
kanheittokisassa osallistujia 
oli kahdeksan ja kisan voitti 
Jimi Virtanen. Aikuisten tik-
kakisaan osallistui 15 henki-
löä. Miesten tikkakisan voitti 
Mikko Viittala ja naisten tik-
kakisassa jaetulle ensimmäi-
selle sijalle tuli Marja-Lee-
na Kaijala ja Ritva Kinnula. 

Palkintona jaettiin voittajil-
le suklaalevy ja lapsille irto-
karkkipussi. 

Tapahtuman aikana kuul-
tiin paljon mielenkiintois-
ta tietoa eri kiipeilylajeista. 
Koettiin jännitystä huikean 
kiipeilykallion juurella sekä 
nautittiin raikkaasta ulkoil-
masta ja maittavista musti-
koista. R.E

Riikka Lukkari lähdössä kiipeämään.

Hampuksen pihamaalla oli lapsille erilaisia tehtävärasteja ja 
ajanviettopaikkoja. Oululaiset Milja Kauppi pisteiden lasku-
vuorossa ja Hilda Hietajärvi tikkaa heittämässä.
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Puhoskylän kylätalol-
la Möykkälässä järjestettiin 
16.7. lauantaina perinteiset 
sikajuhlat. Sää helli juhla-
kansaa lämmön ja poudan 
merkeissä, eikä muutamaa 
päivää aiemmin uhattu sa-
derintama päässytkään tol-
panvaaran paremmalle puo-
lelle tilaisuutta häiritsemään.

Möykkälän sisätiloissa 
tanssikansaa viihdytti Pau-
li Haapalainen & rytmiset 

Sikamissikisat vetonaulana Sikamissikisat vetonaulana 
Möykkälän SikajuhlassaMöykkälän Sikajuhlassa

orkesteri. Lisäksi ravinto-
lan munkkikahvit ja virvok-
keet tekivät kauppansa hel-
lepäivän kallistuessa kohti 
iltaa. Terassin puolella kai-
kui remakka puheensorina, 
kun tanssien välissä istuttiin 
jäähdyttelemässä seuraavaa 
kierrosta odoteltaessa.

Pihan puolella tapahtu-
ma- alue oli aidattu, ja alueli-
pulla pääsi nauttimaan tans-
siyhtyeen lisäksi ulkobaarin 

ja sikagrillin antimista, sekä 
karaokelaulusta ulkolavalla. 
Sika oli Kylmäseltä ostettua 
savukasleria, mikä grillattu-
na oli aivan suussa sulavan 
mureaa ja maukasta. Pie-
nempään nälkään grillissä 
tirisi makkaraa, ja palan pai-
nikkeeksi tarjolla oli monen 
sortin virvokkeita.

Uutena vetonaulana si-
kajuhlissa oli missikisa, mis-
sä valittiin seuraavan vuo-

Viime vuonna valittu Sika-
missi 2021 Heidi Haapanie-
mi.

Mökkiläiset ja nuorempi sukupolvi oli tänä vuonna hyvin edustettuna juhlaväessä.

den ajaksi kruunua kantava 
Sikamissi. Nyt onkin val-
litsevan kansainvälisen ti-
lanteen vuoksi Möykkälän 
missillä tekemistä maail-
manrauhan edistämisek-
si, mitä kaikki missikisojen 
osanottajat aina perinteises-
ti sanovat toiminnallaan aja-
van. Missikisa aiotaan pitää 
ohjelmassa jatkossakin, joten 
tervetuloa osallistumaan tai 
seuraamaan kisaa taas ensi 

vuonna.
Mökkiläiset ja nuorem-

pi sukupolvi oli tänä vuon-
na hyvin edustettuna juhla-
väessä, mutta harmiksemme 
totesimme, että eläkeiässä 
oleva sukupolvi oli ilmei-
sesti vielä koronahuolien ta-
kia jäänyt kotiin. Toivotta-
vasti ensi vuonna tilanne on 
jo sen verran parempi ja va-
kiintuneempi, että sikajuh-
lia vuosikymmeniä käyneet 

osallistujatkin pääsisivät 
nauttimaan yhteisistä tapah-
tumista ja yhteisöllisyydestä 
entiseen malliin.

Kiitos kaikille osallistujil-
le, ja järjestetään ensi vuon-
na taas entistä paremmat si-
kajuhlat!

Kyläseuran johtokunta 

Sikamissit 2022 vasemmalta; ensimmäinen perintöprinsessa 
Jenni Manninen, Sikamissi 2022 Pauliina Lampinen ja toinen 
perintöprinsessa Marja Kälkäjä. 

Sikamissiehdokkaita haastattelee tapahtuman juontaja ja karaokeisäntä Juha Ylitalo.

Lauantaina 23.7. järjestettiin 
Ervastin kyläkaupalla jo pe-
rinteeksi muodostunut pe-
räkärrykirppis. Myyjiä oli 
ilmoittautunut taas muka-
vasti, kaikkiaan seitsemän 
kappaletta. Myyntiaikaa oli 
kolme tuntia, joka on todettu 
ihan sopivaksi ajaksi. 

Ostajia ei ollut tällä ker-
taa kovin paljon liikkeellä, 
mutta kuitenkin sen verran 
että tavara vaihtoi omista-
jaa ihan kivasti ja kirppis-
tapahtumaan tulleet nautti-
vat Koivikon kesäkahvilan 
itse tehdyistä tuotteista, jot-
ka ovatkin maistamisen ar-
voisia. Leivonnaisten sekä 
maku että ulkonäkö pakot-
tavat maistamaan ja osta-

Perinteistä peräkärrykirppistä Ervastissa

Puolangan tien varressa si-
jaitsevan Ervastin kyläkau-
pan pihalla oli lauantaina 
seitsemän kirppismyyntipis-
tettä. 

maan kotiin viemisiksi. Oli-
sikohan kävijöiden määrään 
vaikuttanut parhaillaan ole-
va hillasesonki. Tänä kesä-
nä kirpputori tapahtumia 
on eri puolilla pitäjää pidet-
ty entiseen tahtiin. Ensi kesä-
nä katsotaan taas uudestaan. 
Kiitos kaikille myyjille ja kä-
vijöille.

Aira Ervasti
Kyläyhdistyksen pj. 
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Panumajärven hiekkaran-
nalla vietettiin lauantaina 
16.7. suvipäivää vaiherik-
kaassa säässä. Väkeä ko-
koontui yhteiseen puuhas-
teluun ja kesäherkkujen 
syöntiin. Pääohjelmanume-
roina olivat Siuruan kylän 
peikkohaasteeseen vastaa-
minen sekä pikkuhiljaa pe-
rinteeksi muovautuva lento-
pallo-ottelu naapurikylää tai 
-kyliä vastaan.

Peikkohaaste oli jo siitä 
kuullessa sellainen, että tot-
ta kai Panumalla vastataan 
siihen! Mietimme ja ideoim-
me yhdessä, millaisia panu-
malaiset peikot olisivat ja 
raaka-aineet kerättiin saa-
dut ideat mielessä. Peikkoja 
rakennettiin yhdessä usean 
sukupolven voimin ja jokai-
nen valmistunut peikko sai 
oman nimen. Peikkonäyttely 
on tällä hetkellä Panumalla 

Panumalainen suvipäivä vuosimallia 2022
tanssilavalla kaikkien ihas-
teltavana. Myöhemmin pää-
tetään Syötteen peikkopolul-
le lähtevä edustaja loppujen 
jäädessä kotimaisemiin. 

Lentopallossa pääsimme 
pelaamaan sekä Kipinän että 
Hetekylän joukkueita vas-
taan. Pelit käynnistyivät Pa-
numan ja Kipinän välisel-
lä ottelulla pellolle tehdyllä 
kentällä, mutta ukkoskuu-
ro pakotti keskeyttämään 
ottelun 3. erässä. Lännes-
tä tullut kuuro kasteli maan 
ja ihmiset ja kova tuuli olisi 
lennättänyt pallon ties min-
ne. Hetken aikaa näytti epä-
varmalta, pystytäänkö pe-
lejä viemään loppuun, vai 
pitääkö miettiä vaihtoeh-
toista päivää. Pelastukseksi 
tuli Kipinän kylä ja koulun 
sali. Yhdessä tuumin pelaa-
jat siirtyivät Kipinään, jossa 
pelit jatkuivat leikkimielellä, 

mutta tosissaan. Panuman ja 
Kipinän välinen ottelu päät-
tyi lopulta erin 3 – 0. Kipinän 
ja Hetekylän välinen ottelu 
päättyi erin 0 – 3. Minitur-
nauksen voitosta kamppai-
livat Panuma ja Hetekylä, 
josta panumalaiset ottivat 
voiton erin 3 – 1. Suuret kii-
tokset naapurikylille hyvis-
tä peleistä ja Kipinään kuu-
luu kiitos varapelipaikasta. 
Tästä on hyvä jatkaa kesäisiä 
lentopallo-otteluita!

Ukkoskuuron tauottua 
väki palautui rannalle jat-
kamaan kesken jäänyttä su-
vipäivää. Myräkän jälkeen 
lapset pääsivät uimaan ja 
rantaleikkeihin sekä jatka-
maan peikkojen rakennus-
ta. Kesäherkut maistuivat 
ja syömisen lomassa tehtiin 
tuttavuutta vielä tuntemat-
tomiin mökkiläisiin, ja sa-
malla mietittiin rannan ja 

kylän kehityskohteita sekä 
mahdollisia hankintoja. 

Suvipäivä saatiin vietyä 
onnistuneesti läpi, vaikka il-
massa oli katastrofin ainek-

sia. Joustavuudella ja yh-
teistyöllä voidaan tuottaa 
onnistuneita kokemuksia 
ja elämyksiä muisteltavik-
si. Tämän vuoden suvipäi-
vä tullaan muistamaan pei-
koista, kaiken kastelevasta 
ukkoskuurosta ja Panuman 
ensimmäisestä lentopallo-
voitosta! Seuraavaksi Panu-

majärvi ry:n katseet kään-
tyvät kohti elokuun alun 
Kalakunkkukisoja. Nähdään 
Panumalla!

Jenni Riepula, 
kuvat 

Martta Oinas-Panuma ja 
Marika Kujala.

Venla Riepula peikon teossa. Nenukki-peikko komeimmillaan. Myntse-peikko miettii elämän tarkoitusta.

Pallo lentää Kipinän ja Panuman välisen lentopallo-ottelun 1. erässä. 

Liikennepuistossa meneillään vilkas kesä
Liikennepuistossa oli keski-
viikkona 20.7. teemapäivä, 
jonka aikana paikkaan tu-
tustui runsaasti lapsiperhei-
tä. Liikennepäivän nimellä 
mainittu tapahtuma oli suo-
sittu, kun paikalle oli tuotu 
näytille paloauto ja ambu-
lanssi, joita ensiapuhoitajat 
ja palomiehet esittelivät kä-

Teemapäivän vetäjä Heino 
Ruuskanen seuraa, kun Tii-
na Haapakoski ottaa vastaan 
Mika Luokkaselta liikenneki-
saan ilmoittautumisen. Ku-
vassa myös heinäkuun ajan 
kesätyöntekijänä oleva Roo-
sa Sainsalo ja 4h:n työllistä-
mä Kerttu Ylikoski. 

Lapsia ja vanhempia kävi tutustumassa ensihoitajien 
esittelemään ambulanssiin ja pelastuslaitoksen palo-
miesten esittelemän johtoauton toimintaan.

vijöille.  Poliisiautoakin odo-
teltiin, mutta hälytystehtä-
vät estivät partion paikalle 
saapumisen. 

Ylipalomies Pertti Puhak-
ka esitteli johtoautoa. Hän 
kertoi, että viime vuoden 
toukokuussa Pudasjärven 
paloasemalla siirryttiin 24h 
päivystykseen yhteistyössä 
Kuusamon kanssa. Paikal-
la on koko ajan vähintään 
kaksi palomiestä sekä Kuu-
samon kanssa yhteisesti päi-
vystävä palomestari. Kaikki-
aan miehistön vahvuus on 
Pudasjärvellä 10 henkeä vii-
dessä eri ryhmässä. Lisäk-
si vapaapalokuntalaisia on 
parikymmentä. Lapset van-
hempineen saivat tietoa mm. 
kolariautosta ihmisten pe-

lastamisesta turvallisesti irti 
leikkaamalla. 

Ensihoitajat Markus Ta-
pio ja Oli Rääpysjärvi ker-
toivat Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin vastaa-
van Pudasjärven sairaankul-
jetuksesta. Pudasjärvellä on 
lähtövalmiudessa kaksi au-
toa päivisin ja yöaikaan yksi 
auto. Yhteistyötä tehdään 
Kiimingin ja Taivalkosken 
kanssa. 

Liikennepuiston kesä-
työntekijä Tiina Haapakoski 
kertoi liikennepuiston avau-
tuneen 6. kesäkuuta ja toi-
minnan kestävän 5.8. saak-
ka. Puisto on avoinna arkisin 
kello 10-18. Toiminta on ol-
lut erittäin vilkasta. Kesä-
kuussa oli noin 2000 kävijää 
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Pudasjärven Sotkajärvel-
lä edistetään linnuston pe-
simäoloja ja arvokkaan pe-
rinnemaiseman säilymistä 
kunnostusraivauksilla. Kun-
nostuksia tehdään Pöllän-
jokisuistossa. Rehun kerää-
minen piti alueen avoimena 
1960-luvulle asti, mutta ny-
kyisellään se uhkaa pusikoi-
tua umpeen. 

Pöllänjokisuisto on lin-
nustoltaan arvokasta aluetta. 
Siellä pesii paljon sorsalin-
nustoa, josta osa on uhan-
alaista. 

Linnusto on alueen kes-
keinen suojeluperuste, mut-
ta pusikoituminen heiken-
tää pesimämahdollisuuksia 
merkittävästi. 

-Hoidettuna alue olisi 
matalakasvuista tulvaniit-
tyä, joka sopii hyvin linnus-
ton pesintään. Nyt korkeim-
mat osat ovat pajukon 
peitossa ja lintujen täytyy 
tehdä pesänsä alaville ran-
noille. Kun tulvat nostavat 

Raivaussahat ja lampaat palauttavat Raivaussahat ja lampaat palauttavat 
perinnemaiseman Sotkajärven Pöllänjokisuistossaperinnemaiseman Sotkajärven Pöllänjokisuistossa

vedenpintaa, pesät tuhoutu-
vat. Lisäksi pensaat tarjoavat 
tähystyspaikkoja variksille 
ja muille pesärosvoille, ker-
too suojelubiologi Päivi Vir-
nes Metsähallituksen Luon-
topalveluista. 

Pöllänjokisuisto on myös 
maakunnallisesti merkittä-
vä perinnebiotooppi ja val-
takunnallisesti arvokas mai-
sema-alue. Perinnebiotoopit 
eli perinnemaisemat ovat 
perinteisen maatalouden 
myötä syntyneitä luonto-
tyyppejä, joissa tyypillisesti 
on rikas lajisto. Hoitamatto-
mina ne kasvavat umpeen ja 
lajisto heikentyy, kiihdyttä-
en luontokatoa entisestään. 

Pöllänjokisuistosta on ai-
kanaan niitetty rehua karjal-
le, ja poromiehet keräsivät 
vielä 1960-luvulla alueelta 
poronrehua. Kohteen hoi-
totarve on tiedostettu jo 
pitkään ja alueella on teh-
ty aiempina vuosina jonkin 
verran kunnostusraivauksia. 

Lampaat huolehtivat  
jatkohoidosta 
Metsähallituksen Luontopal-
velut aloitti nykyiset raivauk-
set viime syksynä ja töitä on 
jatkettu tällä viikolla. Tämän 
kesän jälkeen raivattuna on 
yhteensä neljä hehtaaria. Rai-
vatut alueet pysyvät jatkos-
sa avoimina laidunnuksen 
avulla. Jo tästä kesästä alkaen 
kohdetta hoitavat Pudasjär-
ven Hirvaskoskella asuvien 
koskenlampureiden lampaat. 

Raivaustöitä jatketaan tu-
levina vuosina pala kerral-
laan yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen 
kanssa. Kunnostettavaa pe-
rinnemaisemaa on yhteen-
sä 55 hehtaaria, mutta tah-
ti riippuu siitä, miten hyvin 
maanomistajat tavoitetaan. 
Alueella on jonkin verran 
valtionmaata, mutta suuri 
osa on yksityismaata. 

-Hoitotoimet perustuvat 
maanomistajien vapaaehtoi-

suuteen ja kaikilta pyydetään 
kirjallinen lupa. Maanomis-
tajien tavoittaminen on vä-
lillä hidasta, kun esimerkiksi 
perikunnissa on paljon jäse-
niä, joista osa ei asu Suomes-
sa tai heille ei löydy yhteys-
tietoja, Virnes kuvailee. 

Pöllänjokisuisto on osa 
Sotkajärven yksityistä luon-
nonsuojelualuetta, joka taas 
kuuluu Sotkajärven ja He-
lakansuo-Kalettomansuon 
Natura-alueeseen. Kunnos-
tusraivaukset tehdään ympä-
ristöministeriön Helmi-ohjel-
man rahoituksella. Ohjelman 
tavoitteena on suojella ja en-
nallistaa elinympäristöjä ja 
näin auttaa satoja uhanalaisia 
lajeja ja lukuisia uhanalaisia 
luontotyyppejä.

Metsähallitus tiedotus, 
kuvat Miika Ahonen

Koskenlampureiden lampaat 
pitävät raivatut alueet avoi-
mina.

Pöllänjokisuiston linnuille on raivattu lisää pesimätilaa.

Niila Suorsa 3 v oli kiertä-
mässä polkuautolla liiken-
nepuistoon merkattua rataa 
ja selviytyi siitä hienosti. Pu-
dasjärveläislähtöinen mum-
mulassa vierailemassa ollut 
isä Vesa-Matti Suorsa seuraa-
massa poikansa ajamista. 

ja heinäkuussa on toimin-
ta jatkunut lähes yhtä vilk-
kaana. Lapsille on kirjoitettu 

myös satoja ajokortteja. 
Liikennepäivässä paikal-

la oli perheitä reilut viiti-

senkymmentä henkeä, joista 
parikymmentä lasta osallis-
tui myös liikennekilpailuun. 

Työntekijät olivat suunni-
telleen polkuautolla ajetta-
van radan, jossa piti selviy-
tyä mm. liikennesääntöjen 
mukaan liikenneympyrästä, 
ryhmittymisestä ja stop py-
sähtymismerkin noudatta-
misesta. Lämpimänä kesä-
päivänä oli kävijöille tarjolla 
mehua. Teemapäivän juon-
si ja polkuautokilpailun veti 
Heino Ruuskanen kaupun-
gin liikuntapalveluista. HT

Teemapäivän vetäjä Heino Ruuskanen seuraa, kun Tiina Haapakoski ottaa vastaan Mika Luok-
kaselta liikennekisaan ilmoittautumisen. Kuvassa myös heinäkuun ajan kesätyöntekijänä 
oleva Roosa Sainsalo ja 4h:n työllistämä Kerttu Ylikoski.
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Suomen sodat ovat jättä-
neet jälkensä niin maise-
maan kuin ihmisten mieli-
kuviin kaikkialla Suomessa. 
Taistelukaivantojen ja kor-
sujen ohessa sota-ajan ra-
kentamiseen lukeutui ruot-
salaistalojen kaupunginosat, 
upouudet lentokentät sekä 
huomattava määrä tiestöä. 
Rakennushankkeiden jäljet 
ovat näkynyt ympäristös-
sämme näihin päiviin asti 
ja monet sota-ajan raken-
nukset ovat sittemmin saa-
neet uusia käyttötarkoituk-
sia. Myös hylätyt rauniot 
ovat löytäneet uudet käyttä-
jänsä esimerkiksi lasten leik-
kipaikkoina ja suunnistajien 
maamerkkeinä.

Muistitieto ja sota-ajan ra-
kenteiden myöhempi käyttö-
historia ovat nousseet osaksi 
myös Luftgau Finnland -tut-
kimushanketta, jossa Saksan 

Pudasjärven lentokenttä muistoissa ja maisemassa
ilmavoimien käytössä ollei-
ta suomalaisia lentokenttiä 
tutkitaan haastatteluiden, 
arkistotutkimuksen ja arke-
ologian keinoin. Heinäkuus-
sa tutkimukset keskittyivät 
Pudasjärven lentokenttään, 
jonka sota-ajan rakenteita on 
kartoitettu maastossa. Nyt 
lentokenttään liittyviä muis-
toja ja kertomuksia kerätään 
talteen myös paikallisilta 
asukkailta.

Lentokenttä  
rakennettiin  
talvisodan jälkeen
Pudasjärven lentokenttää 
alettiin rakentaa pian talvi-
sodan päätyttyä. Rakennus-
töihin osallistui satoja mie-
hiä ja hevosia Pudasjärveltä 
ja lähikunnista, joiden työ-
panoksella Törrön tilalle val-
mistui noin 600x60 ja 600x80 

metrin mittaisia sora- ja 
hiekkapintaisia kiitoalueita. 
Lokakuussa 1940 valmistu-
nut lentokenttä luovutettiin 
puolustusministeriön hal-
tuun.

Jatkosodassa lentokent-
tä toimi Saksan ilmavoimien 
varakenttänä. Muistitiedon 
mukaan saksalaisia lento-
koneita saapui lentokentäl-
le kesällä 1941, jolloin niitä 
huollettiin ja tankattiin Kies-
tingin rintaman pommitus-
lentoja varten. Saksalainen 
lentäjä Gerhard Agather kir-
joittaa muistelmissaan, että 
Pudasjärven lentokenttää 
käytettiin lähinnä Stuka-ko-
neiden tankkauspaikkana.

Erään kertomuksen mu-
kaan saksalaiset käyttivät 
Pudasjärven lentokenttää 
vain hyökkäysvaiheen aika-
na, minkä jälkeen rakennel-
mat purettiin ja lentokenttä 

Maavalleina erottuva lentokoneen sirpalesuoja Jyrkkäkosken ulkoilualueella. Kuva: Teemu 
Väisänen.

Pudasjärven lentokenttä vuonna 1957. Kuva: Maanmittauslaitos.

jäi tyhjäksi. Sittemmin len-
tokenttää käytettiin suoma-
laisten toimesta Lapin so-
dassa. Ilmeisesti alueelle ei 
kuitenkaan valmistunut uut-
ta rakennuskantaa eikä sota-
ajan rakennusten raunioita 
havaittu myöskään heinä-
kuussa 2022 tehdyssä inven-
toinnissa. Rakennusten si-
jaan alueella dokumentoitiin 
harjumuodostelmaan kai-
vettuja lentokoneiden sir-
palesuojien jäänteitä, jotka 
erottuvat edelleen jylhinä 
Jyrkkäkosken ulkoilualueen 
maastossa.

Muistitieto osana 
tutkimusta
Muistitiedon merkitys his-
toriantutkimukselle on mer-
kittävä, sillä sen kautta 
tutkimus voidaan tuoda lä-
hemmäksi paikallisten ih-

misten arkea. Pudasjärven 
lentokentän sota-ajan vai-
heista kaivataankin edelleen 
tarkempaa tietoa esimerkik-
si kohtaamisista saksalaisten 
lentäjien kanssa sekä muis-
tikuvista liittyen lentoken-
tän käyttöön Lapin sodassa. 
Myös muistot lentokentän 
myöhemmästä käyttöhisto-
riasta luovat yleiskuvaa so-
ta-ajan rakentamisen kauas-
kantoisia vaikutuksista.

Pudasjärveläisten ko-
kemusten lisäksi sota-ajan 
paikkoihin liittyvää muisti-
tietoa kerätään parhaillaan 
ympäri Suomen. Yhdes-
sä Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran kanssa järjestet-
tävään muistitietokeruuseen 
toivotaan monipuolises-
ti vastauksia niin sota-ajan 
muistikuvista kuin sota-ajan 
rakenteiden myöhemmästä 
käytöstä, kuten lapsuuden 

leikeistä juoksuhaudoissa tai 
asumisesta vanhassa parak-
kirakennuksessa. Keruuseen 
voi vastata Suomalaisen Kir-
jallisuuden verkkosivuilla 
osoitteessa www.finlit.fi.

Teemu Väisänen 

Kirjoittaja on arkeologi ja Tu-
run yliopiston väitöskirjatutki-
ja, joka tutkii väitöskirjassaan 
Saksan ilmavoimien lentokent-
täverkostoa ja sota-ajan muis-
tin paikkoja.

Elinikäinen työpaikka ei ole 
enää opiskelun tavoite. Sen 
sijaan työn tekemisessä, an-
sainnassa ja yhteiskuntaan 
osallistumisessa työllä on 
merkitystä edelleen.

Digitalisaatio on muut-
tanut ja mahdollistanut työ-
elämää vaatimalla tietoko-
neen käyttöä ja antamalla 
monipaikkatyön mahdolli-
suuden. On työtehtäviä, joi-
ta tekniikkakaan ei korvaa ja 
toisaalta kehityksen myötä 
on syntynyt uusia ammatte-
ja. Monipaikkatyö edellyttää 
itseohjautuvuutta ja vastuul-
lisuutta. 

Lapset valitsevat jo pe-
ruskoulussa oppiaineitaan 
ja viimeistään lukiossa ha-
vahtuvat valintojen rajoit-
taviin tai laajentaviin vai-
kutuksiin opiskelupaikkaa 
haettaessa. Nuorten opis-
keluun liittyvästä ahdistuk-
sesta ja jopa masennuksesta 
raportoidaan kouluterveys-

Koulutuspolut kuntoon 
kyselyissä ja muissa kartoi-
tuksissa. Aikuisten tulee olla 
tiennäyttäjiä, polkujen avaa-
jia ja tukijoita. Vanhempien 
rooli ohjaajina voi jäädä ke-
vyeksi, nykyaikaisen kou-
lunkäynnin ollessa erilaista 
omaan opiskeluun verrattu-
na, tietoa ei välttämättä ole 
riittävästi koulutuspoluista 
ja tukitoimista. Erityisope-
tuksen, kuraattorien ja opin-
to-ohjauksen tarve on suuri.

Oppivelvollisuuden laa-
jentuminen ja maksutto-
muus on tarkoitettu mah-
dollistamaan kaikille toisen 
asteen koulutus (oppivel-
vollisuuslaki 1.8.2021). Tut-
kintoon valmistava koulutus 
(TUVA) on tarkoitettu niil-
le henkilöille, joilla ei syystä 
tai toisesta ole ammatillista 
koulutusta tai opiskelupaik-
kaa. Alle 18-vuotiaalle TU-
VA-koulutus voi olla osa 
koulutuspolkua. TUVAssa 
yhdistyvät aikaisemmat pe-

ruskoulutuksen lisäluokka 
(kymppiluokka), lukio-opin-
toihin valmistava koulutus 
(LUVA) ja ammatilliseen 
koulutukseen valmistava 
koulutus (VALMA). Uusi 
TUVA alkaa 1.8.2022.

Korkeakouluopintoihin 
voi hakeutua todistuksen 
ja valintakokeiden kautta. 
Opiskelupaikkojen rajalli-
suuden takia joillekin aloil-
le kannattaa opiskella avoi-
men yliopiston tai avoimen 
ammattikorkeakoulun kurs-
seja hakeutuakseen erilais-
ten kiintiöiden kautta. Valin-
takokeilla voi osoittaa joskus 
osaamistaan paremmin kuin 
todistuksellaan.

Aikuisenakin ammatin 
vaihtaminen on joissain ti-
lanteissa jopa toivottavaa. 
Uuden oppiminen kehittää 
ihmistä ja antaa valmiuksia 
ja etenemismahdollisuuksia.  
Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen niin opiske-

lussa kuin työelämässäkin 
on noussut arvoonsa. Tätä 
käytetään erityisesti oppiso-
pimuskoulutuksessa, missä 
opiskelu tapahtuu pääasias-
sa työelämässä ja opiskelus-
sa hyödynnetään aikaisem-
paa osaamista. Osaamista 
voi hankia opiskelun lisäk-
si harrastuksissa, lyhyissä 
työsuhteissa tai esimerkik-
si kansalaisopiston kursseil-
la. Osaamisperusteisuuteen 
kiinnitetään huomiota kan-
salaisopistojen kursseilla al-
kavan syksyn tarjonnassa ja 
hankittua osaamista voi hyö-
dyntää ammatillisessa opis-
kelussa. 

Opinto- ja uraohjauksel-
la tuetaan koulutuspolulle ja 
työelämään sijoittumisessa. 
Uraohjauksessa ja valmen-
nuksessa tarvitaan taitoa ja 
herkkyyttä tutustua opiske-
lijaksi tai työelämään aiko-
van osaamiseen ja vuoro-
vaikutustaitoihin. Ihminen 

tulee saada loistamaan ura-
polullaan. 

Työelämän tulevaisuu-
denkuvan luominen nuo-
rille vaatii perehtyneisyyt-
tä asiaan. Yhteiskuntamme 
tarvitsee työntekijöitä, mut-
ta ammatillisen osaamisen 
ja avoinna olevien työpaik-
kojen kohtaaminen eivät täs-
mää. Tulevaisuuden työ-
elämä tulee lisäämään 
yrittäjyyttä ja työsuhteiden 
ja sivutoimisen yrittäjyyden 
yhtäaikaisuutta. Joustavaa 
mieltä tarvitaan niin työyh-
teisöissä kuin työnhakijoil-
lakin. Työn tekemisen tulee 
olla kannustavaa ja miele-
kästä. Työnantaja vastaan 
työntekijäasetelma on van-
hanaikaista ajattelua eikä 
tuo parasta tulosta. Työtii-
mien vastuuttaminen, osal-
listaminen ja palkitseminen, 
yrittäjämainen tapa tehdä 
työtä kunkin kykyjen mu-
kaan, antaa tehdylle työl-

le tarkoituksenmukaisuut-
ta ja työn tekemiselle arvoa.  
Nuorille tulee esitellä työelä-
mä mahdollisuutena.

Katri Virtanen
FT, TtM, eläkkeellä oleva 

koulutuspäällikkö
Pudasjärven Kokoomus ry
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Kyläpäivillä kävijöitä reilut sata.

Vas: Päiväkaraokea.

Pintamon Kyläpäivät leppoisassa kesäsäässäPintamon Kyläpäivät leppoisassa kesäsäässä

Ratsastuttajina Emma-Lotta ja Kirsi, hepoilla oli mukavasti 
ratsastajia.

Oik: Pekka Airaksinen voitti 
tänä vuonna arpajaisten pää-
palkinnon moottorisahan. 

Pintamon Kyläpäivät vietet-
tiin la 16.7 leppoisassa kesä-
säässä. Paikalle oli saapunut 
reilut 100 kävijää. Paistetut 
muikut ja muurinpohjale-
tut maistuivat kävijöille. Kil-
pailuna oli rimagolf ja saap-
paanheitto. 
RIMAGOLF
Naiset: 1.Helena Karvonen, 
2.Anne Rauma, 3.Sinikka 
Blomster 
Nuoret: 1.Moona Kaijala, 
2.Enya Jäderbratt, 3.Julius 
Korvala
Miehet: 1.Mikke Jäderbratt, 
2.Kari Karvonen, 3.Sami 
Luokkanen
SAAPAANHEITTO
Naiset: 1.Anne Rauma, 

2.Maija Keinin, 3.Aino Par-
tanen
Nuoret: 1.Enja Jädetbratt, 
2.Samuli Ruottinen, 3.Mati-
as Ruottinen
Miehet: 1.Joni Huitsi, 2.Juho 
Iinattiniemi, 3.Ilmo Ronkai-
nen

Arpajaisten pääpalkin-
non, moottorisahan voit-
ti tänä vuonna Pekka 
Airaksinen. Päivän tapah-
tumassa mukana oli Pien-
konehuolto Keskiaho, esit-
telyssä  olimuunmuassa 
mönkijä puutavarakärryi-
neen. Emma-Lotan hepoil-
la pääsi ratsastamaan päi-
vän aikana. Päiväkaraoket 
veti myös muutamia innok-
kaita laulajia ja haitaria soit-
teli Toivo Partanen. Illan 
tansseja tahditti Sari Koivik-
ko & Kuunhopea ja menos-
sa mukana sponsoroimas-
sa Kuljetusliike Kaijala Oy. 
Tanssikansaa riitti myös il-
tamenoihin. Pintamon Kylä-
seura Kiittää kaikkia! 

Pihapeli YATZY:n mesta-
ruus ratkottiin Siurualla lau-
antaina 23.7. Paikkana oli 
Siuruan Työväentalo-Kylä-
talo, eli tutummin ”Mosko-
va”. Mestaruus meni tällä-
kin kertaan Etelä-Suomeen, 
kun Kirkkonummelta saak-
ka palkinnon kävi pokkaa-
massa Iikka Liekola. Vaivai-
sella yhden pisteen häviöllä 
viimevuotinen mestari tun-
nusti tappionsa. 

Sisätiloissa puolestaan 
tietovisailtiin, jossa vii-
saudessaan kolme joukku-
etta ylsi samaan tulokseen. 
Kerrasta poikki -menetel-
mällä voittajiksi selviytyivät 
Liisa, Iikka ja Leo. Palkin-
noksi he saivat kunniaa, rai-
kuvat aplodit sekä herkulli-
set pannarikahvit.

Päivän aikana talolla kävi 
pelaajien lisäksi porukkaa 
kahvittelemassa ja porinoi-
massa. Talosta on tullut ky-

Pihapelimestaruudesta 
kisailtiin Siurualla

läläisten kohtaamispaikka ja 
poiketessaan baarissa, yksin 
asuvat ihmiset saavat kai-
paamaansa seuraa iltapäivä-
kahvien merkeissä. Talolla 
toimii myös pienimuotoinen 
kirjasto lainaa ja palauta pe-
riaatteella.

Siuruan Työväentalo-Ky-
lätalon toimijoiden mieles-
tä kesän kuumimpaan loma-
aikaan on mukava järjestää 
erilaisia tapahtumia, joissa 
näkee iloisia ilmeitä ja tapaa 
niin tuttuja kuin tuntematto-
miakin sekä läheltä että kau-
kaa. Tällaiset tapahtumat 
tuovat osallistujille ja järjes-
täjille niin mukavan tunnel-
man, että niillä muistoilla 
jaksaa taas rämpiä läpi tal-
ven tuiskun ja pakkasen.

 Terttu Salmi

Vuoden 2022 Piha-YATZYn voittaja Iikka Liekola saa viime-
vuotiselta voittajalta reilun käden noston voittonsa merkiksi.  

Ensi vuonna pelit jatkuvat. Uudet pelaajat ottavat tarkkoina 
oppia tulevista koitoksista. ”Vapiskoon Etelä-Suomi – täältä 
tullaan!”
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Kurenpoikien joukkueita 
on kulkenut kansainvälises-
sä suurturnauksessa Ruotsin 
Piteåssa jo 1990-luvulta lä-
hes säännöllisesti. Koronara-
joitukset estivät turnauksen 
järjestämisen vuosina 2020 ja 
2021. Tänä kesänä kisat jär-
jestettiinkin teemalla #wel-
comehome. Kurenpojat otti 
tietysti kutsun vastaan ja pa-
lasi mukavaan suurtapahtu-
maan suurella joukolla.

Kurenpojilta turnauk-
seen osallistui neljä joukkuet-
ta, joissa pelaajia oli yhteen-
sä 55. Joukkueiden taustoja 
sekä mukana olevia vanhem-
pia oli mukana yhteiskyy-
dityksessä parikymmentä ja 
lisäksi muutamat perheet tu-
livat paikalle omin asuntoau-
toin tai mökkimajoitukseen. 
Pudasjärveltä Kurenpoikia 
matkusti paikan päälle tänä 
vuonna huikeat sata henki-
löä!

Pelaajien ikähaarukka oli 
7- 18- vuotta. Nuorin joukkue 
osallistui P9- sarjaan, joka 
pelattiin 5v5 pelisysteemil-
lä pienellä kentällä pieniin 
maaleihin. Pelit pelattiin pää-
osin kisojen keskuspaikal-
la Noliassa, Pite Energi-ken-
tillä. Kenttien ympärillä oli 

Kurenpojat koronatauon jälkeen Piteå Summer Kurenpojat koronatauon jälkeen Piteå Summer 
Gamesissa RuotsissaGamesissa Ruotsissa

karnevaalitunnelmaa pomp-
pulinnamaineen, markkina-
kojuineen, live-bändeineen ja 
erilaisine kilpailupisteineen. 
Kenttien reunoja ympäröivät 
ihmiset, ja heidän kannus-
tuksensa toi pelaamiseen ai-
nutlaatuisen kokemuksen.

Onnistumisia  
laajalla rintamalla
Kurenpoikien P12- jouk-
kue pelasi Suomessakin ai-
emmin käytössä olleella pe-
litavalla 7v7. Pelit pelattiin 
ilman paitsioita ja maalivah-
tien pelaamiseen oli suoma-
laisista poikkeavat säännöt. 
Tässä ikäryhmässä ei vielä 
laskettu pisteitä eikä kirjat-
tu ylös tuloksia. Onnistumi-
sia tuli laajalla rintamalla, ja 
joukkueelle nämä onnistumi-
set varmasti tuovat lisäpot-
kua sarjan syyskierrokselle 
kotimaassa.

P13-joukkue pelasi myös 
Suomessa aiemmin käytössä 
olleella välimuodolla ison ja 
pienen kentän peleistä. Pelit 
pelattiin 9v9 pelimuodolla ja 
kenttä oli lyhennetty täysiko-
koisesta kentästä. Käytössä 
olivat ison kentän maalit, ja 
säännöt kuten aikuisten pe-
leissä. Tämä ikäluokka oli en-

simmäinen, jossa sijoitukset 
ratkottiin. Kurenpojat meni 
omasta lohkostaan jatkoon 
voittamalla, pelaamalla tasan 
ja häviämällä yhden alkuloh-
kon peleistä. 

Arpaonni ei jatkoon me-
non kannalta ollut kovin suo-
siollinen, sillä heti ensimmäi-
sessä pudotuspelissä vastaan 
tuli Meksikolainen Intercups 
MX. Meksikolaiset pelasi-
vat todella taitavaa ja valmis-
ta jalkapalloa, mutta yllät-
täen Kurenpojat pystyivät 
antamaan heille kovan vas-
tuksen. Toki väli-amerikka-
laisten viimeistely oli kliinis-
tä, ja he voittivat ottelun 4-0, 
mutta ilmaiseksi pudasjärve-
läiset eivät voittoa antaneet. 
Ottelun päätyttyä vastusta-
jaa kiiteltiin ja kunnioitettiin 
ja ystävyyden eleenä asetut-
tiin yhteiskuvaan. Meksiko-
laiset etenivät puhtaalla pelil-
lä koko turnauksen finaaliin 
ja voittivat senkin vielä puh-
taasti 5-0.

Voitto ja kaksi tap-
piota
Piteåssa pelataan yleensä ju-
niorisarjoja vain 16 ikävuo-
teen asti, mutta kahden ko-
ronavälivuoden takia, tänä 

vuonna turnaukseen saivat 
poikkeuksellisesti osallistua 
myös 17-vuotiaat. Kun mu-
kaan sai ottaa vielä muuta-
mia yli-ikäisiä, päätti Kuren-
poikien P19 Futsal-joukkue 
lähteä nauttimaan viimei-
sestä yhteisestä junioritur-
nauksesta. Mitään pelillisiä 
tavoitteita joukkueella ei tur-
nauksessa ollut, vaan pääpai-
no oli yhteishengen ylläpi-
dossa. Yllättäen Kurenpojat 
voittikin vapautuneella pe-
laamisellaan ensimmäisen ot-
telunsa 3-0. Kaksi seuraavaa 
alkulohkon ottelua kuitenkin 
hävittiin fyysisesti ylivoimai-
sille norjalaisille joukkueille. 
Jatkoon joukkue ei päässyt, 
vaikkakin esitti ajoittain tai-
tavaa ja nopeaa ”tikatakaa”. 

Mukana olleet kaksi tyttö-
pelaajaa saivat kehuja ruotsa-
laisilta erotuomareilta ja ty-
töille povattiin upeaa uraa 
jalkapallon parissa. P17 pe-
lasi vielä lohkosta pudon-
neiden keskinäisiä otteluita 
kahtena viimeisenä turnaus-
päivänä. 

Nuorille kello 8 aamupe-
li oli liikaa, ja tämä ottelu pe-
lattiin nukuksissa häviten se 
selkeästi 1-5. Sen sijaan koko 
turnauksen Kurenpoikien 

osalta viimeisessä ottelussa 
joukkue päätti junioriuransa 
voittoon. Joukkue teki, mitä 
lupasi ja voitti ToJK:n puh-
taasti 4-0. 

Onnistunut  
turnausreissu
Turnausreissu oli kokonai-
suutena onnistunut! Pienet 
lapset, aikuistuvat nuoret 
sekä joukkoja koossa pitäneet 
aikuiset toimivat hienosti yh-
dessä ja osoittivat yhteistä ku-
renpojat-henkeä. Majoitus-
paikalta kisakentille kuljettiin 
yhdessä ja omia kannustettiin 
kenttien reunoilla. 

Kurenpoikien P13 asettui yhteiskuvaan meksikolaisen vastustajansa kanssa ottelun päätyt-
tyä.

Yhteiskyydityksellä matkustaneiden lisäksi reilut parikymmentä kannattajaa ja pelaajaa matkusti paikalle omin kyydein.Yhteiskyydityksellä matkustaneiden lisäksi reilut parikymmentä kannattajaa ja pelaajaa matkusti paikalle omin kyydein.

Kurenpoikien vanhin juniorijoukkue pelasi jäähyväisturnauk-
sensa juniorisarjoissa.

Huolto toimi kentän reunalla 
ja tarjosi viilennystä pelaa-
jille helteisillä pelikentillä.

Kurenpoikien muut pelaajat kannustivat P17 joukkuetta.

Riemu oli katossa P9 joukkueen ottaessa historiallisen en-
simmäisen voittonsa. ”Voitto!Voitto!Voitto”- huudot raikui-
vat vielä linja-autossa.

Pelien tauoilla vietettiin 
aikaa yhdessä turnausalu-
eella ja katsottiin etelä-ame-
rikkalaisten nuorten taitavaa 
peliä. Jokainen koki varmasti 
ylpeyttä saadessaan kuulua 
Kurenpoikiin. Vaikka osa pe-
laajista vanhenee pois junio-
riturnauksista, on ilo huoma-
ta, että tulevinakaan vuosina 
eivät tällaiset turnausmatkat 
lopu. Niin mahtava joukko 
uusia pelaajia on koko ajan 
kasvamassa mukaan toimin-
taan!

Teija Niemelä
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Syötteen maastopyöräreitte-
jä uudistetaan edelleen tänä 
kesänä. Reittejä on kestävöi-
ty, lisäksi Toraslammen tai-
paleelle rakennetaan uusi 
silta. Suosittu Ahmatuvan 
reitti puolestaan rauhoite-
taan pyöräilyltä. Alueella 
tehdään myös muita kun-
nostustöitä. 

Syötteen maastopyö-
räilijöiden toivoma uudis-
tus toteutuu tänä kesänä, 
kun Toraslammen taipa-
leelle rakennetaan uusi sil-
ta. Rajakosken ylittävä To-
raslammen taival on 35 km 
pitkä pyöräreitti, joka tarjoaa 
haastetta kokeneemmallekin 
pyöräilijälle. Etenkin tulva-

Syötteen retkeilyrakenteiden kunnostaminen jatkuu
Työlistalla pyöräreitit, lähtöpisteet ja taukopaikkojen katot

aikana reitillä oleva joen yli-
tys on tuonut suuria haastei-
ta kovan virtauksen vuoksi. 
Nyt reitille on rakentumassa 
silta, joka valmistuu elokuun 
aikana. 

Viime kesänä valmistu-
nut uusi pyöräreitti, Ketun 
kevennys, on puolestaan 
yhdistetty Pitämänvaaran 
lenkkiin ja Syötteen kierrok-
seen. Reitti lupaa sopivas-
ti haastetta ja kauniita mai-
semia. Matkaa reitille tulee 
KIDE-hotellin parkkipaikal-
ta lähdettäessä noin 22 kilo-
metriä. 

Ahmankierros taas on 
päätetty turvallisuussyis-
tä rauhoittaa pyöräilyltä ko-

konaan. Reitti kulkee hy-
vin vaativassa maastossa ja 
se on tarkoitettu kokeneille 
maastopyöräilijöille. Reitti 
on kuitenkin ollut odotettua 
suositumpi ja sitä käyttävät 
myös vähemmän kokeneet 
pyöräilijät. Loukkaantu-
misten ehkäisemiseksi reitti 
muutetaan patikointireitik-
si ja pyöräily ohjataan muil-
le pyöräreiteille. Muutos tuo 
Syötteelle yhden pyörättö-
män reitin, jota on paljon 
kaivattu. 

Uudet lähtöpisteet 
ja kattoremontteja 
Syötteellä urakoidaan mui-
takin retkeilyrakenteita kun-
toon. Suosituimpia maas-
toreittejä on tämän vuoden 
aikana kestävöity sorasta-
malla. Kestävöintejä on teh-
ty Rytivaaraan, Torasleh-
toon, Syötteen kierrokselle ja 
Ketun kevennykselle. 

Osaan Syötteen taukopai-
koista on kuluneen talven ja 
kevään aikana remontoitu 
uudet huopakatot. Kattojen 
kunnostus jatkuu vielä, joten 
joillakin kohteilla voi olla ra-
kennustelineet taukopaikan 
ympärillä. Suurin osa kor-
jaustöistä valmistuu tämän 
vuoden puolella. 

Syksyllä on vuorossa läh- Lomaojan laavu on saanut uuden katon.

töpisteiden uudistaminen. 
Kansallispuiston päälähtö-
pisteen ja sivulähtöpisteiden 
opasteiden rakenteet ja opas-
tustaulujen sisällöt uusi-
taan kokonaan. Työt alkavat 
syyskuun alussa ja valmis-
tuvat syksyn aikana. Syksyl-

lä jatketaan myös moottori-
kelkkaurien kunnostamista 
siltojen rakentamisella. 

Metsähallituksen Luonto-
palvelut kunnostaa Syötteen 
kansallispuiston ja Iso-Syöt-
teen retkeilyalueen palvelui-
ta eduskunnan myöntämän 

lisärahoituksen turvin. Osa 
urakoista toteutetaan osto-
palveluina, osa tehdään Met-
sähallituksen omana työnä. 

Metsähallitus tiedotus, 
kuvat Vilma Gröhn

Pyörä Iso-Syötteen maisemissa.

Vuoden 2022 Pissikiven 
maailmanmestaruudesta ki-
sailtiin lauantaina 2.7. Siu-
ruan Työväentalo-Kyläta-
lolla. Helteinen päivä keräsi 
talolle kilpailijoitten lisäk-
si yleisöä jännittämään tä-
män vuoden mestaruudes-
ta. ”Moskovan” tanssisalin 
lattialla ”istumatyönä” suo-

Koko perheen Pissikivipäivä Siurualla 

Eevi, Niilo ja Reino saivat omat pokaalinsa Pissikivikilpailussa.

Maire Mertala sai pokaalin 
Pissikivipäivän oheiskilpai-
luna olleesta kettinginhei-
tosta, jossa naiset ja miehet 
mittelivät yhdessä. 

ritettua tiukkaa kisaa ei ul-
kona jylissyt ukkonen hai-
tannut. 

Lieneekö Pissikiven pe-
laaminen naisten laji, sil-
lä tämän vuoden mestariksi 
selviytyi Raili Lammela, toi-
seksi pelasi Maire Mertala ja 
kolmannen palkinnon niiasi 
Vuokko Kurra. Lapsille oli 

omat kilpailut. Oheistapah-
tumana ulkona oli kettingin- 
ja tikanheittoa. 

Monenlaista menopeliä 
liikkui tapahtumalauantai-
na Siuruan kyläraitilla. Yksi 
tuli vuosimallia 1954 oleval-
la Valametilla ja toinen veti 
auton perässä jättikokois-
ta Pissikiveä. Lieneekö ollut 

voittohaave mielessä? 
Siurualta lähtöisin oleva, 

nykyään Kirkkonummella 
asuva Iikka Liekola on val-
mistanut ja hionut jättimäi-
sen Pissikiven osat koto-
naan ja toi ne tämän kesän 
Pissikivitapahtumaan Siuru-
an Työväentalo-Kylätalolle. 
Osien kokoaminen ja pääl-

Jättimäinen Pissikivi tuotiin auton vetokoukkuun asennetun 
telineen päällä. Myöhemmin päivän aikana teos nostettiin 
talon katolle.

lystäminen Pissikiveksi ta-
pahtui mökkiperällä. 

Tapahtumapäivän aika-
na jättimäinen Pissikivi nos-
tettiin koristamaan ”Mosko-
van” katonrajaa. 

Arpajaiset ovat aina ylei-
sölle jännityksen kohde. 
Tällä kertaa hedelmäko-
rin onnekas voittaja oli Rai-

li Lammela. 
Ensi kesänä ratkotaan sit-

ten uusi Pissikiven maail-
manmestari.

Terttu Salmi 
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ohjelmanumeroiden ja leik-
kimielisten kilpailujen lo-
massa.

Tänä vuonna kesäpäivät 
käynnistyivät juhlavasti li-
punnostolla ja sen yhteydes-
sä lauletulla Lippulaululla, 
jonka jälkeen vierailijat oh-
jattiin sisälle kuuntelemaan 
Jongun kyläyhdistyksen 
varapuheenjohtaja Raimo 
Tervosen pitämää terve-
tuliaispuhetta. Tervetulotoi-
votuksia puolestaan seurasi 
siirtyminen ruokasalin puo-
lelle höyryävien lohikeitto-
lautasten äärelle.

Lounaan jälkeen ohjel-
massa oli runoja, musiikkia 
ja kyläläisten kuulumisten 
kartoittamista. Elma Moi-
lasen lausumassa englanti-
laisessa kansanrunossa ih-
meteltiin “Mistä on pienet 
tytöt ja pojat tehty”, mikä 
sai hymyn kohoamaan mo-
nien pienten ja hieman suu-
rempienkin kuulijoiden kas-
voille. Moilanen lausui myös 
Aaro Hellaakosken Hauen 
laulun, minkä jälkeen vuo-
rossa oli Reeta Viljamaan 
soittama Riedingin viulu-
konsertto Op. 35.

Aili Pelttarin johdolla pai-
kalla olevat aikuiset pääsi-
vät keskustelemaan Jongun 
eri alueiden nykytilanteesta 
sekä muistelemaan hieman 
menneitä lasten purkaessa 
ylimääräistä energiaansa ul-
koleikeissä ja temppuradal-

Jonkulaiset Jonnimmoiset kesäpäivät täynnä 
jonkulaista ohjelmaa

Kilpailujen voittajat Raija Ronkainen, Sini Ronkainen, Lauri 
Viljamaa ja Matti Viljamaa vastaanottivat palkintonsa. 

la. Esitysten lopuksi kuul-
tiin vielä runonlausuntaa, 
kun Onerva Ronkainen luki 
Alpo Noposen Minä aika-
na ihminen kaunein on? -ru-
non, jonka päätyttyä vierai-
lijat siirtyivät nauttimaan 
lettukahveista.

Kahvittelun lomassa aloi-
tettiin myös kesäpäivien kil-
pailuosuus. Tänä vuonna la-
jeiksi olivat valikoituneet 
tikanheitto sekä pienille lap-
sille suunnattu hernepussien 
tarkkuusheitto, jotka onnis-
tuivatkin keräämään mu-
kavasti osallistujia. Jännit-
tävän tikanheittokilpailun 
voittajaksi selviytyi naisten 
osalta Raija Ronkainen, kun 
taas miesten sarjassa voiton 
vei Matti Viljamaa. Herne-
pussinheitossa puolestaan 
parhaan tuloksen saavut-
ti tytöistä Sini Ronkainen ja 
pojista Lauri Viljamaa.

Kilpailujen ja asiaankuu-
luvien palkintoseremoni-
oiden jälkeen vuorossa oli 
kesäpäivien viimeinen oh-
jelmanumero: arpajaiset, joi-
ta lukuisat arvanostajat ja 
myös arpoja ostamattomat 
kokoontuivat seuraamaan 
mielenkiinnolla. Monet pää-
sivätkin päivän päätteeksi 
lähtemään kotimatkalle vas-
tavoitettujen arpapalkinto-
jensa kanssa.

Anni Viljamaa

Kesäpäivät aloitettiin Suomenlipun nostolla.

Ohjelmaa seuraamaan kokoontui mukavasti väkeä.

Lohikeittolautasten äärellä päästiin vaihtamaan 
kuulumisia.

Lapsille oli järjestetty myös 
ongintamahdollisuus.Tikanheittopaikalla jännitettiin yleisöä myöten.

Arpajaisissa oli odottava tunnelma.

Lasten temppuradalla kävi vilske ja vilinä.

Paukkerinharjun kylätalol-
le kokoonnuttiin sunnun-
taina 17.7. viettämään jo 
perinteeksi muodostunei-
ta Jonkulaisia Jonnimmoi-
sia kesäpäiviä. Kyseessä on 
suurin Jongun alueen ky-

läyhdistyksen vuosittain 
järjestämä tapahtuma, jon-
ka tarkoituksena on yhdis-
tää kyläläisiä ja mökkiläisiä, 
sekä tarjota ihmisille mah-
dollisuus vaihtaa kuulumi-
sia hyvän ruuan, erilaisten 
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Maailman talousfoorumi ennusti tuoreessa raportissaan, 
että sukupuolten tasa-arvo on toteutumassa nykytahdil-
la 132 vuoden päästä. Jos suomalaisilta aviomiehiltä olisi 
kysytty mielipidettä, vastauksina olisi ollut muun muassa:
”Voi harmi, ei siis minun elinaikanani”! Tai: ”Tokkopa sit-
tenkään!” 
Näitä näkemyksiä puoltavat seuraavat sieppaukset to-
sielämästä:

Opettaja: – Tänään keskustelemme vastakohdista, siis sellai-
sista kuin musta ja valkoinen. Sanokaapa jokin esimerkki vas-
takohdista. Kalle? 
Kalle: – Isä ja äiti! 
                                                           * * *
Viikon miete: Menestyvä mies ansaitsee enemmän rahaa kuin 
vaimo pystyy kuluttamaan. Menestyvä nainen on hän, joka 
löytää sellaisen miehen!  
                                                            * * *
Me naiset: – Teija paljasti eilen, että naapurin Arttu kohtelee 
Elliä kehnommin kuin niiden koiraa. Koira sai uuden kaulanau-
han, mutta Elli ei!  
                                                            * * * 
Make Kakelle: – Nyt minulla on valmiina vaatimukset ihanne-
vaimolle. Ensiksi: hänellä pitää olla vartalo kuin Marilyn Mon-
roella. Toiseksi hänen pankkitilillään pitää olla vähintään mil-
joona euroa.
Kake: – Mutta – jos hän menisi naimisiin kanssasi, hän olisi täy-
si hölmö!
Make: – No juuri se on se kolmas vaatimukseni! 
                                                             * * *
Viikon pähkinä: – Milloin vaimolla on oikeus sylkeä miestään 
kasvoihin? 
Vastaus: – Silloin kun miehen viikset ovat tulessa! 
                                                             * * *
Aviomies tavaratalossa: – Katselisin vaimoilleni jotain synty-
mäpäivälahjaksi: 
Myyjä: – Meille tulikin tänään erä todella rohkean tyylisiä verk-
kosukkia.
Aviomies: – Joo, mutta jos nyt ensin katseltaisiin sitä syntymä-
päivälahjaa! 
                                                            * * *
Poika: – No mitäs äitisi ja isäsi sanoivat minusta, kun kävin teil-
lä kylässä?
Tyttö: – Isä ei ole vielä sanonut mitään ja äiti odottaa isän mie-
lipidettä voidakseen sanoa vastaan! 
                                                            * * *                                                              
Aviomies: – Olen kyllästynyt siihen, että sinä aina oiot puhei-
tani, Sitä on nyt jatkunut jo kymmenen vuotta: Aviovaimo: – 
Yksitoista vuotta!                                                    
                                                             * * *
Kake kehaisee Makelle: – Meidänpä Allilla on sellainen yleis-
sivistys, että hän pystyy riitelemään kenen kanssa tahansa ja 
mistä aiheesta tahansa!
                                                             * * *

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

KAUPUNGIN KESÄÄ. KUVA: MARTTI KÄHKÖNEN.

Jyrkkäkosken Ratsastajat 
JYR järjesti 18.6. leikkimieli-
sen hevosnäyttelyn OSAO:n 
entisellä kentällä. Muka-
na oli kymmenen hevosta. 
Myös maailman suurimman 
hevosrodun edustaja shire-
hevonen.

Näyttelyn parhaaksi va-
littiin suomenhevosruuna 
Antinori, esittäjänään Em-
ma-Lotta Vikström, joka 
puolestaan pokkasi Hööksin 
lahjoittaman parhaan esittä-
jän palkinnon. Tuomarina 
toimi Sanna Loukusa. Ylei-
söä oli paikalla runsaasti ja 
sääkin suosi.

Kaikille mukana olleille 
kiitoksia!

Ensi vuonna uusiksi.

Tarja Tumelius
Kuvat Veeti Pyörälä

Horse Match Show Jyrkkäkoskella

Näyttelyn parhaaksi valittiin suomenhevosruuna Antinori, 
esittäjänään Emma-Lotta Vikström.

Maailman suurimman hevosrodun edustaja shirehevonen esittelyssä.

Poni oli esittelyn pienin.

Sisko Illikainen

Miehille tasa-arvo 132 
vuoden päästä!
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAAJÄTEHUOLTOPALVELUT

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P P Leimaus
P P Puukauppapalvelut
P P Tila-arviot
P P Metsäsuunnittelu
P P Maanmuokkaukset
P P Metsäviljely Metsänomistaja, Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P P Metsäveroilmoitukset
P P Ojitus
P P Nuoren metsän hoito
P P Kemeratuet
P P Taimet ja siemenet

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

MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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 -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)  
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.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

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
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

• 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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

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

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

Pudasjärven Invalidit ry. ja 
Pudasjärven alueen Sydän-
yhdistys ry. yhdistivät voi-
mansa lauantaina 23.7. ja te-
kivät yhteisen teatteriretken 
Taivalkoskelle Herkonmä-
en katettuun kesäteatteriin, 
joka sijaitsee aivan keskus-
tan tuntumassa hotelli Her-
kon piha-alueella.

Heinäkuun ajan esitykse-
nä pyörii televisiosta tuttu 
sarja Tankki täyteen - maal-
lamuuttajat, joka on taattua 
reinikaismaista kohellus-
ta missä ei kommelluksilta 
vältytä, mutta kaikki päät-
tyy onnellisesti, kuten hyvi-
en satujen juoneen kuuluu. 

Kyläläisten lisäksi niin 
maan perusteellisen tutut 
hahmot Emmi, Sulo ja Ju-
hana Vilén sekä konstaa-
peli Reinikainen ja baari-
apulainen Ulla seikkailevat 
tapahtumarikkaissa juonen-
käänteissä.

Huoltoaseman pakko-
lunastuksen jälkeen Vilénit 
ovat muuttamassa kaupun-
kiin, mutta Sulo ostaa, kun 
halvalla saa, maatilan. Siitä 
tulee näytelmälle nimi maal-
lamuuttajat!

Yhteisellä teatterimatkalla Herkonmäessä 
Käsikirjoituksen tähän 

näytelmään ovat tehneet yh-
teistyössä Neil Hardwick ja 
Jussi Tuominen. Taivalkos-
ken näyttämölle sen on so-
vittanut ja ohjaa Aimo Hil-
tunen. 

Markun luotsaamana ke-
säisen heinäkuun teatteri-
retkelle lähdettiin Syötteen 
Taksipalveluiden isolla bus-
silla. 

Muutaman poisjäännin ja 
peruuntumisen myötä kah-
den yhdistyksen väkeä oli 
kaikkiaan 39 henkilöä muka-
na. Kaikki sujui sutjakkaas-
ti matkan aikana ja jo ennen 
Pintamoa oli välttämättömät 
rutiinit hoidettu ja odotet-
tiin ensimmäistä pysähdys-
tä, sillä eihän lyhytkään ret-
ki ole mistään kotoisin, jos ei 

ole välistoppia. Yhdistykset 
tarjosivat matkalaisille kah-
vit Kosken Topparissa Tai-
valkoskella, paikkakunnan 
oman leipomon munkkien 
kera. Perillä teatteriesityk-

STP Liikenne huolehti turval-
lisesta ja mukavasta kulje-
tuksesta kahden yhdistyksen 
yhteisellä teatteriretkellä. 
Kuva: Ismo Riepula

sen väliajalla halukkaat sai-
vat ostaa grillimakkaroita ja 
juotavaa näyttämöyhdistyk-
sen omasta myyntipisteestä. 

Paluumatkalle oli vielä 
mukavaa ohjelmaa tiedos-

sa, kun autossa pidettiin yh-
distysten yhteiset arpajaiset. 
Pääpalkintona oli ötökkäho-
telli, jonka voitti Ilmari Leh-
tola Siurualta.

Tällaisia, yhdistysten yh-

teisiä retkiä toivotaan lisää 
uusien tuttavuuksien ja yh-
teishengen luomiseksi. 

Terttu Salmi



18 PUDASjärveläinen Nro 30 •  ke 27.7.2022

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

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

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

LIPPUVARAUKSET JA 
LISÄTIEDOT: 
0400 670 430

taivalkoskennayttamo@gmail.com

TULEVAT
ESITYKSET:
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

LIPPUVARAUKSET JA 
LISÄTIEDOT: 
0400 670 430

taivalkoskennayttamo@gmail.com

TULEVAT
ESITYKSET:
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 13.00
Su  31.7.  klo 13.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ
HERKONMÄEN KESÄTEATTERILLA
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PuU SUUNNISTUSJAOSTO
ILTARASTIT KE 27.7. 
klo 17.30 alkaen  Iso-Syötteellä. 
Opastus Iso-Syötteen huipulle menevältä tieltä. 
A-, B- ja C-radat. Tied. 040 163 9224. Tervetuloa!

EHDOKASASETTELUA  
KOSKEVA KUULUTUS
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 
23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seu-
rakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi neli-
vuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seu-
rakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) 
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seura-
kunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 

2)	 joka	on	konfirmoitu	viimeistään	15.9.2022,	ja	joka	täyt-
tää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 

4) joka ei ole vajaavaltainen

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi 
asettamiseen, 

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopi-
mussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainit-
tua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 
mennessä Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranvirastoon, 
joka on avoinna ma ja ti klo 9.00-11.00, 11.30-14.00 ja to 
klo 12-15 sekä torstaina 15.9.2022 kello 12.00-16.00.

Kirkkoherranviraston osoite on Varsitie 12. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on 
saatavana kirkkoherranvirastosta, seurakunnan kotisivuil-
ta	osoitteesta	www.pudasjarvenseurakunta.fi	sekä	verkkosi-
vuilta	info.seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 21.6.2022
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Timo Liikanen, puheenjohtaja

PUDASjärveläinen      www.vkkmedia.fi

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

Lippu 15€. 
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet Pintamon kyläseura

TULOSSA: 
LA 6.8 karaoketanssit

la 20.8. Lasihelmi

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
 la 30.7. klo 20-24

KaraoKe KaraoKe liiTerissäliiTerissä  

TanssiTTaaTanssiTTaa

nasevanaseva

kyläbaari

Tervetuloa 
laulamaan kara-

okea!

avoinna 
perjantaisin 

klo 21 alkaen

VUOKRATTAVANA 
saunallinen kaksio Veteraani-
talossa, Puistotie 3.
Puh. 040 540 5411

Pintamon Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS
la 13.8.2022 klo 15 Kyläseuran talo.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!          

Sihteeri

Ala-Siuruan Metsästysseura ry

KESÄKOKOUS
la 6.8.2022 klo 11 metsästysmajalla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 10.

Lopuksi hirviporukan kokoaminen.
Tervetuloa!

Puheenjohtaja

Livon koulun 
rannassa

to 28.7.2022
klo 18.45-20.45

Ala-Livon metsästysseura ry:n sääntömääräinen 

KESÄKOKOUS 
la 13.8.2022 klo 14

Pirjo Tuovilalla, Ranuantie 1587

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lämpimästi tervetuloa!

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin ,ettei se jää turhaksi. armon niin ,ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

MYYDÄÄN
Tutkimusmateriaalia, jännit-
tävää suomalaista vanhoja 
kolikoita, ulkomaalaisia koli-
koita ja seteleitä, postimerk-
kejä ja leimoja, kattovalai-
simia. Lisäksi 1 euron tavaraa. 
Topitori asiakaspöytä. 

 Livon yhteisen alueen osakaskunta

Kovapaalain
Pyöröpaalain

Hytillinen leikkuupuimuri
Muita maataloustyökoneita

Puh. 040 566 9472

OSTETAAN
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Järjestää Siuruan osakaskunta

KESÄINEN ONKITAPAHTUMAKESÄINEN ONKITAPAHTUMA
lauantaina 30.7.2022 klo 12.00 alkaen 

Siuruan osakaskunnan laavulla, 
Siuruantie 2600

Tervetuloa!Tervetuloa!

Kilpailun sarjat: tytöt, pojat, naiset ja miehet.
Kettingin heittoa

Arvontaa
Tarjotaan pullakahvit ja makkarat!

Hyvät palkinnot.

PUDASJARVI.FI

ASEMAKAAVAN MUUTOS 
Muutos koskettaa Kurenalan eteläisen osan asema-
kaavan korttelin 14 tontteja 2 ja 4
Suunnittelualue sijaitsee Kurenalan keskustassa, 
kaupungintalon ympäristössä, rajoittuen Varsitie-
hen, Pappilantiehen ja Kauppatiehen.
Asemakaavamuutoksessa on tavoitteena muuttaa 
hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen (YH) 
käyttötarkoitus yleisten rakennusten korttelialueek-
si (Y), joka sallii tontilla myös opetustoiminnan. 
Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille 
tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma nähtäväksi 27.7.2022 alkaen.  Asemakaava-
luonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 
27.7. - 26.8.2022.
Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävil-
lä internetissä www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven 
kaupungin teknisellä osastolla, osoite Karhukun-
naantie 6. Nähtävänäolon aikana osallisilla ja kun-
nan jäsenillä on mahdollisuus antaa kirjallinen pa-
laute osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen 
osasto, PL 10 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla kir-
jaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku 
Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukun-
naantie 6, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972,  
markku.mattinen@pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 22.07.2022, kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

NIVANKANKAAN ASEMAKAA-
VALUONNOS NÄHTÄVÄNÄ
Suunnittelualue sijaitsee Ranuantien ja Kuusamon-
tien risteyksen koillispuolella noin 1,5 kilometrin 
etäisyydellä Kurenalta pohjoiseen. 
Asemakaavatyön tavoitteena on laatia Nivankan-
kaan asemakaavoittamattomalle ja rakentamat-
tomalle alueelle uudiskaava, joka mahdollistaa 
houkuttelevan maaseutumaisen asuinalueen ra-
kentumisen Pudasjärven keskustaajaman välittö-
mään läheisyyteen.  
Kaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti näh-
tävänä 27.07.- 26.08.2022. Kaavamuutokseen liittyvät 
asiakirjat ovat nähtävillä internetissä www.pudas-
jarvi.fi sekä Pudasjärven kaupungin teknisellä osas-
tolla, osoite Karhukunnaantie 6. Nähtävänäolon ai-
kana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus 
antaa kirjallinen palaute osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki, tekninen osasto, PL 10 93101 Pudasjärvi 
tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku 
Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukun-
naantie 6, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972,  
markku.mattinen@pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 22.07.2022 
Kaupunginhallitus

Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 11.30
Hinta jäseniltä 20€, ei jäseniltä 25€ (mieluiten tasaraha).

Sisältää matkan ja lipun sekä kahvit.
Vielä mahtuu mukaan!

Ilmoittautumiset 31.7.2022 mennessä 
Jukalle puh. 040 517 5266 (myös tekstiviestillä).

KESÄTEATTERIMATKA ASKANMÄELLE
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n

su 7.8.2022, Huomenta rakkaani -näytökseen

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

Tiedustelut: kari@tykkylainen.net, puh. 040 724 8982Tiedustelut: kari@tykkylainen.net, puh. 040 724 8982

Pudasjärven kaupungin 
kulttuuripalvelut aloitti tors-
taina 7.7. heinäkuiset, ilmai-
set konserttitarjonnat torilla. 
Ensimmäisenä olivat esiinty-
mässä jo vuosien varrelta tu-

Iin Laulupelimannien torikonsertti 
kokosi väkeä laulamaan

Iin Laulupelimannit käyvät vuosittain esiintymässä Pudasjärven torilla. Kuva: Henna Hiltunen

tuksi tulleet Iin Laulupeli-
mannit. 

Tämä kansanmusiikkia 
esittävä ryhmä on esiintynyt 
jo reippaat 50 vuotta. Vuo-
sittain he osallistuvat myös 

Kaustisen kansanmusiikki-
juhlille ja ovatpa he taltioi-
neet myös oman CD-levylli-
sen musiikkia. 

Päivän antiin kuului 
myös suuren suosion saa-

vuttanut peräkärrykirppis, 
missä toisen turhake on toi-
sen aarre ja näin tavara pääsi 
vaihtamaan omistajaa. 

Tarjoilupuolesta huolehti 
Siuruan Kylä ry. TS 
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julkistamiskonsertti torilla

Torin laidalla olevassa pisteessä ostettiin vilkkaasti levyjä ja 
arpoja.

Suopunki-yhtye julkistamiskonsertissa solisteina toimivat Risto Puhakka ja Anelma Outila. Eero Liikanen basso, Niilo Hanhi-
suanto kitara, Timo Vuorma rummut, haitarissa Olli Kyrö, Toivo Partanen ja Antti Jokikokko sekä Ritva Kinnula kosketinsoit-
tajana. 

Kotiseutuviikkoon kuuluvassa torikonsertissa ja yhteislaulutilaisuudessa oli hyvin yleisöä. Taustalla näkyy myös peräkärrykirppiksen myyntipisteitä. 

Pudasjärven Syöpäkerhon kahvilateltassa grillimakkarat, kahvit ja muurinpohjaletut kävivät hyvin kauppansa. 

Kotiseutuviikkoon kuului 
torstaina 21.7. torilaisuus, 
jossa oli Suopunki-yhtyeen 
levyn ”Nuoruusmuistoja 
rantakoivun alla” -julkistamis-
konsertti ja yhteislaulutilai-
suus. Torilla oli saman aikai-
sesti myös peräkärrykirppis. 
Syöpäkerholaisten telttaka-
toksesta sai ostaa grillimak-
karoita ja kahvia muurinpoh-
jalettujen kera. Suopunki oli 
järjestänyt myös arpajaiset ja 
levyä oli myynnissä 20 euron 
hintaan. Jatkossa levyä voi 
hankkia yhtyeen jäseniltä. 

-Viime syksynä valmis-
tuneen cd-levyn julkista-
misajankohta oli nyt sopiva, 
koska osa yhtyeen jäsenis-
tä on synnyinpaikkakunnal-
laan vain kesäisin. Viisi vuot-
ta kerkesimme jo miettiä, että 
haluaisimme levyttää kappa-
leita ja nyt viimein saimme 
sen tehtyä, kertoi levyä esitel-
lyt Risto Puhakka. 

Levyn nimi on ollut yh-
tyeen perustajajäsenen Antti 
Jokikokon mielessä jo vuosi-
en ajan. 

-Suopunki oli esiintymäs-
sä Keinäsperällä ja siellä yh-
tyeen jäsenet kävelivät ranta-
koivun alla. Bändin ikähaitari 

on sen verran korkea, että 
kaikilla on nuoruusmuistoja. 
Näin se tuli luontevasti levyn 
nimeen mukaan, kertoi hai-
taria yhtyeessä soittava Joki-
kokko.

Yhtyeen ydinporukka 
koostuu kansalaisopiston 
musiikkipiirin porukasta, 
jota on johtanut mm. Teuvo 
Kalliola ja Lasse Aaltonen, 
joka on myös sovittanut kaik-
ki kappaleet. Levy on äänitet-
ty pääosin Ylä-Pietarilassa ja 
lauluosuudet käytiin äänittä-
mässä Hirsikampuksella si-
jaitsevassa studiossa. Jukka 
Jokikokko vastasi äänitykses-
tä ja miksauksesta.

Kaikkiaan levyjä on 500 
kappaletta, joista 100 on tar-
koitettu ilmaisjakeluun. Pai-
kallisille asumispalveluyk-
siköille on lahjoitettu omat 
kappaleet, jotta ikäihmiset 
pääsevät nauttimaan musii-
kista. Lisäksi levy on lähetet-
ty Pooki- ja Järviradioon, mi-
hin voi halutessaan esittää 
levytoivomuksia.

- Yhtyeen soittajat ovat 
mukana harrastusmielel-
lä ja olemme käyneet soit-
tamassa paljon eri tapahtu-
missa muun muassa torilla 

yhteislaulutilaisuuksissa ja 
ikäihmisten asumispalvelu-
yksiköissä. Kokemuksemme 
mukaan musiikin kuunteli-
jat tykkäävät tanssia ja lau-
laa mukana. Siksi levy on 
suunniteltu siten, että tangot, 

valssit, humpat ja fokstro-
tit ovat pareittain. Levyä voi 
kuunnella vaikkapa omas-
sa olohuoneessaan ja tanssia 
mukana kaksi rytmeiltään sa-
mantyylistä kappaletta, ker-
toi yhtyeen kosketinsoittaja 

Ritva Kinnula.
Julkistamistilaisuudessa 

soitettiin myös monelle pu-
dasjärveläiselle tanssiharras-
tajalle tutuksi tulleet Aimo 
Pietilän säveltämät ja sanoit-
tamat kappaleet Pudasjärvi-

humppa sekä jenkka nimeltä 
Peräkylän poijat. Kappalelis-
talta löytyy myös Tango Sil-
lalla, jonka Antti Jokikokko 
sävelsi Keinäsperän sillan 
avajaisia varten. HT


