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

PIHA PUNAMAALI 10l

0100
Pudasjärvi
84250
Pudasjärvi
0100 84250
84250
Pudasjärvi
0100
84250

Pellavaöljypohjainen, vesiohenteinen punamaali.
Maalaamattomien sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen, sekä aiemmin
punamultamaalilla maalattujen
pintojen maalaukseen.

27,90

SYÖTTEEN
AUTOMYYNTI
KBC-3

pieni autoliike
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205
myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi.
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

CELLO COVER Peittosuoja 9l PM1

Syötteen Taksi palvelee

0200 964 46
(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta
myös lentokenttäkuljetukset.
www.syotteentaksi.fi

OTAXI KELATAKSI 0800 93377
Palvelu on maksuton 24/7

Pudasjärvi-SyöteTaivalkoski.
040 482 4117

Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut,
peräkärryt ja paljon muuta.

Vesiohenteinen, puolihimmeä peittosuoja muodostaa ohuen peittävän kalvon jättäen puun pintakuvion näkyviin
talomaaleja paremmin.

78,90 + sävytys

Toyota Hiace 2,4 diesel MINIBUSSI 9 hengelle, aj. 241500 km,
juuri katsastettu,uudet talvirenkaat,
6500 €

Ford Anglia 1,0 bensa, aj.44800
km, vm.1965, kats. 7/22 ja seuraava katsastus 2024, hieno entisöity alkuperäinen, 6500 €

Toyota Auris 1,6 bensa, manuaali,
272000 km, vm.2010, kats. 4/22,
kahdet hyvät renkaat, ilmastointi,
hyvä huoltokirja, 5900 €

Lada Niva 1,6 bens., vm.1988,
kats. 4/22, aj. 84000 km, kahdet
renkaat, vinssi kaukosäädöllä,
HYVÄ METSÄSTYSAUTO, 3700 €

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

www.k-rauta.fi

Koskikalastuskurssi la-su 6.-7.8.
Kouvan Karhulassa
VIELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA TÄHÄN
AINUTLAATUISEEN TILAISUUTEEN
• ELY- keskuksen tuella toteutettava kaksipäiväinen kurssi pitää sisällään
Livojoen parhaimman koskialueen esittelyä, perhonsidontaa ja kalastusretkiä.
Kurssilla voidaan huomioida aloittelijat ja kokeneemmat
• Illalla sauna Esko Piipposen kuuluisassa paikassa.
Yöpyminen omissa teltoissa tai pienestä maksusta sisätiloissa.
• Kurssi on ilmainen sisältäen kurssiateriat ja kalastusluvat. Toteutuksesta
vastaa Kouvan kalastuskunta ja Pudasjärven Perhokalastajat ry.
• Metsähallitus Eräpalvelut osallistuu koskialueen esittelyyn ja opastukseen.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/
ASENNUS

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Mennyttä
aikaa

Lisäpainos Aili Pelttarin kirjasta pehmeäkantisena:

Kurenalla ennen ja jälkeen

Kirja on myynnissä:

Hinta:

35€

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

1907

Aili Pelttarilla
pelttariaili@gmail.com
Hautaus- ja kukkapalvelu
Räisäsellä, Kauppatie 4
Pudasjärven kirjakaupassa:
www.pudasjarvenkirjakauppa.fi

Livojoki ry
www.livojoki.fi

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

Lisätietoa & Ilmoittautuminen:
Antero Mustakangas, antero.mustakangas(at)saunalahti.fi p. 040 028 5189
tai Pekka Pönkkö, pekka.ponkko(at)gmail.com. p.040 521 6988

ELO- JA SYYSKUUN
TARJOUKSET

OSTETAAN
KYPSÄÄ HILLAA.
Ostopaikkana Hotelli Kurenkosken piha.

Soita.

Metsäruoka Oy
Joensuu

040 565 3845

Ripsien värjäys ja kulmien
muotoilu sekä värjäys 26 €
Ripsien kestotaivutus
ja värjäys 49 €
Ihonpuhdistus 42 €
Tervetuloa!
Kauppatie 4, p. 08 821 595

Kelataksin tilausnumero on muuttunut
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

2 PUDASjärveläinen
RAIVAUSSAHAN ABC
KOULUTUSPÄIVÄ
NAISMETSÄNOMISTAJILLE
la 13.8. klo 9-15 Jonguntie 277

Saat tietoa mm. taimikon raivauksesta, raivaussahan
huollosta ja turvallisesta käytöstä. Maksuton koulutus.
Omat sahat ja turvavarusteet mukaan, jos on.
Mukaan sopii 10 naismetsänomistajaa (Y-tunnus)
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hannu Nissi Pudasjärven Perussuomalaisten puheenjohtajaksi
Pudasjärven perussuomalaiset ry valitsi yleisessä kokouksessaan 30.6. puheenjohtajaksi kuluvan vuoden
loppuun saakka olevalle toimikaudelle Hannu Nissin.

Tule rohkeasti mukaan,
aiempaa kokemusta et tarvitse!
Ilmoittaudu linkin kautta: www.bit.ly/3oyOVrC
Koulutuksen järjestää Puuedu Koillismaa -hanke /
KSAK Oy, seija.harkonen@ksak.fi
Yhteistyössä Koillismaan Mhy

Nro 31 • ke 3.8.2022

Hannu Nissi valittiin heinäkuun alusta lähtien Pudasjärven Perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

Hänen tilalleen varsinaiseksi hallituksen jäseneksi kuluvalle kaudelle valittiin Vesa
Ruokangas.
Yleiselle kokoukselle toi
terveiset piirin puheenjohtajana Ahti Moilanen. Hän käsitteli katsauksessaan tulevia
eduskuntavaaleja. Hän totesi, että tulevissa vaaleissa on
perussuomalaisilla paremmat menestymisen mahdollisuudet kuin koskaan. Hallituksen politiikka kurjistaa
ennen kaikkea maaseutua.
Hallitus valitsi 19.7. kokouksessaan yhdistyksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Paula Sorosen.
Pudasjärven
Perussuomalaiset ry

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT

* jaostotoiminta

PuU SUUNNISTUSJAOSTO

ILTARASTIT SYÖTTEELLÄ KE 3.8.
klo 17.30 alkaen.
Opastus Pärjänjoen tieltä.
ABC-radat. Tied. 040 703 9826. Tervetuloa!

KIRPPIS

Lukiontie 1 (ent. leipomo)
ma-ti 8. - 9.8. klo 11 - 15

Tervetuloa!

Livolla

PISTELINKOSKEN
MOPORALLI
la 13.8.2022

Kisaan ilmoittautuminen 8.8. mennessä:
AP Niemelä 0400 923 698
Järjestää Livokas ry

Kesäseuraradio 29.6.–8.8.2022, Pudasjärvi 94,6 MHz,
Taivalkoski 100,7 MHz.
Perhemessu ja kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa su 7.8 klo 11, huom! aika. Toimittaa Veijo Lohiniva, avustaa Jari Valkonen, Sirpa Outila ja Tanja Halmekangas. Kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus
YouTube-kanavan kautta. Ekaluokkalaiset saapuvat
kutsuttujen aikuisten/perheen kanssa kappelille klo
10.45, josta mennään yhdessä ristikulkueena kirkkoon.

su 21.8.2022 klo 12.00 Hirvaskosken Kartanossa,
os. Hirvaskoskentie 31.

Aloitan hieronnat ma 8.8.
Varastotie 5, Pudasjärvi

-KLASSINEN HIERONTA
-URHEILUHIERONTA

Nuotioilta: Kipinän koululla ke 3.8. klo 18.00.

Ajanvaraukset
040 531 0868

Siionin virsiseurat Korpisen kylätalolla pe 12.8. 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 päiväkerhotiloissa Varsitie 12, Pudasjärvi. (Keväällä jatkoilmoittautumisen
ilmoittaneiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua.) 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.
Kastettu:   Emma Karoliina Pirnes, Noel Milo Olavi Illikainen ja Atso Ilmari Herukka
Kuolleet: Tuomaala Mari 93 vuotta, Puhakka Vappu
88 vuotta, Kuusijärvi Pentti 71 vuotta.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Anders Wikstömin sukuseuran
vuosikokous ja sukutapaaminen

Jumalanpalvelus klo 10.00 Pudasjärven
seurakuntakeskuksessa, kunniakäynti sankarihaudalla.
Osallistumismaksu (ruokailu, kahvi):
Aikuiset 15 €, 5-10 v 5 €, 0-4 v ilmainen. Maksu paikan päällä
tai ennakkoon tili FI83 5360 0420 0481 29.
Ilmoittautuminen ja erikoisruokavalio 10.8. mennessä
(tekstiviesti, whatsapp, sähköposti):
Pirjo Puurunen p. 040 574 5405, p.puurunen.tt@gmail.com,
Vesa Holmström, p. 0400 387 671, vesa.holms@gmail.com
Katso myös anderswikstrominsukuseura.com
Tervetuloa!
Sukuseuran hallitus

Jumalan katseen alla
Heprealaiskirjeen teksti tiivistää sen, mitä kristittynä eläminen perimmiltään tarkoittaa:
”Juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon
alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen.” (Hepr. 12:1b-2). Jumala on antanut ihmiselle kuolemattoman sielun, josta Hän
pitää kaikkina aikoina huolen,
myös elämän vaikeina ja selittämättömiä tapahtumia aaltoilevassa meressä. Jumalan silmissä kaikkien ihmisten sielut
ovat samanarvoisia ja tärkei-

tä. Hän antaa elämässään kilvoittelijoille Poikansa Jeesuksen kautta armoa ja vapautusta
pahojen tekojen ja ajatusten
kanssa kamppailussa ja tuskailussa. Jokaisella Jumalan luomalla olennolla on vaativa ja
toisaalta ahdistusta helpottava velvollisuus jakaa kykyjensä
mukaan lähimmäisenrakkautta ympärillä vaeltaville ihmisille. ”Vain unohtamalla itsensä,
pääsee lähelle Jumalaa” (Henry David Thoreau).
On lohdullista ajatella, ettei Jumalan silmissä ihmisten

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

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

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

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

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

tasa-arvo välttämättä perustu älyllisiin ja henkisiin kykyihin, vaan Hän viittaa kaikkien
ihmisten yhtä suureen oikeuteen kokea vapaana ja onnellisena elämisen oikeus. Jumalan runsaassa ja rikkaassa
varastossa on lukuisia keinoja auttaa ihmistä Pyhän Hengen ohjauksen ja Jeesuksen
oppien avulla ymmärtämään
sekä itseään että kanssaihmisen sielun ja elämäntilanteen
erityisyyksiä. Kaikkea ei voi
aina nähdä tai käsin kosketella, on uskallettava luottaa Ju-

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

malan oikeamieliseen johdatukseen. Olen varma siitä, ettei
kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei
korkeus eikä syvyys, ei mikään
luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
(Room.8:38-39).
Sointu
Veivo

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

PUDASjärveläinen

Nro 31 • ke 3.8.2022

3

Eläkeläiset kesäteatteriretkellä Suomussalmella

Jalonniemen pysäkillä Suomussalmella.

Pudasjärven Eläkeläiset ry
järjesti retken 17.7. Suomussalmelle. Matkaan lähdettiin
linja-autolla Oikopolun pysäkiltä. Matkan aikana saimme ihailla Kainuun kesäisiä
vaaramaisemia. Parin tunnin matkustamisen jälkeen
saavuimme ensimmäiseen
etappiin - Jalonniemeen.
Siellä matkalaisille oli varattu lounaspöytä konditoria –
kahvila Herkkusuusta.

Herkullisen ja täyttävän
kainuulaisen pitopöydän jälkeen oli vuorossa ostokset.
Ostettiin paikallisia leivonnaisia sekä makeisia kotiin
viemisiksi. Ostosten lomassa
tutustuttiin museoviraston
esihistorialliseen näyttelyyn.
Seuraavaksi linja-auto vei
matkalaiset kesäteatteriin,
Kaunisniemen harjumaisemiin, katsomaan Kunnon ihminen -näytöstä. Teatterin

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI
Suomussalmen kesäteatteri on yksi
Suomen suurimmista. Se sijaitsee 10
kilometriä Suomussalmen keskustasta etelään, Kaunisniemen kauniissa harjumaisemassa. Katetussa katso-

katsomoon oli varattu myös
meille paikat. Katetussa katsomossa oli runsaasti yleisöä.
Kesäteatterin tarina vei
katselijan teollisuuspaikkakunnalle, jossa kenkätehtaan
ja -kaupan lisäksi oli, baari
sekä golfkenttä että pankki.
Tehtaan ja yritysten omistus
näytti olevan yhden suvun
hallinnassa. Kun suvun päämies kuoli ja haudattiin,
perunkirjoituksessa
selviää yllättäviä asioita. Näistä asetelmista lähtee nopeatempoinen tarina liikkeelle.
Tehtailijan leski joutuu jättämään arjen askareet ja hyppäämään – suuriin saappaisiin.
Kuvioissa oli mukana
mm. kenkätehtaan omistajasuvun jäseniä, tehtaan aktiivista henkilökuntaa ja tietysti pankin virkailijoita.
Mukaan mahtui myös innokas konsultti. Juonen käänteitä oli monenmoisia ja tilannekomiikka
nauratti
yleisöä.

Perjantai

Lihakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
RosmariiniperunoitaL, G
Talon oma pulled pork L, G
Kasvislasagne L

Tiistai

VOI NORMAALISUOLAINEN

Lohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Keitin perunoita
Riistakäristys L, G
Lihakaalilaatikko

Lapinriistakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperuna L, G
Riisiä
Nyhtökalkkunaa L,G
Savupekonipaella L,

Gulassikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Metsäsienipossukastike L, G
Lihaperunalaatikko L, G

Tytöt, tytöt.

Espanjassa. Kuva Aino-Maria Väyrynen

muuta myyntiä venäläisistä kaalipiiraista paikkakunnan luomumansikoihin. Alueella on sisävessat sekä invavessa. Esitysten liikenteenohjauksesta
vastaa Suomussalmen Reserviläiset
ja ensiapupisteestä Suomussalmen

Tehyn henkilökunta. Kaunisniemen
harjuilla voi myös tutustua Suomussalmen omalaatuiseen luontomatkailukohteeseen Soivaan Metsään.
Lähde: http://www.teatteriretikka.
net/kesateatteri.html

Valio

Torstai

Keskiviikko

Seija Vähkyrä

jäämään kotiin. Lämpiminä päivinä
järjestämme alueelle vesipisteitä. Esitysten väliajalla on mahdollisuus kahvitella Suomussalmen Eläkeläiset ry:n
järjestämissä kahvipisteissä. Sunnuntain esityksissä alueella on usein myös

mossa on selkänojallinen istuinpaikka
noin 1200 katsojalle. Katoksen rakennustyöt alkoivat kesällä 2020 ja katos valmistui kesällä 2021. Teatterilta saa pyllynalusia pehmikkeeksi,
mikäli oma istuinalusta on sattunut

Herkkutorilta

Tänä kesänä näyttelijöillä oli mikrofonit, joten vuorosanat kuuluivat aiempaa
paremmin. Hauskat ryhmätanssiesitykset, joita säesti
mukaansatempaava musiikki, saí katsomon mukaansa.
Yleisön rytmilliset taputukset antoivat pontta esitykselle. Näyttelijäsuoritukset
olivat mainioita. Kainuun
murre siivitti mukavasti repliikkejä.
Näytelmän olivat käsikirjoittanut Eero ja Ulla Schroderus. Ohjauksesta vastasi
Ulla Schroderus.
Näytelmän tauolla matkalaiset pääsivät nauttimaan
Suomussalmen eläkeläiset
ry:n järjestämästä kahvitarjoilusta.
Jälleen kerran Suomussalmen kesäteatteri yllätti hauskutti meitä katselijoita.
Takaisin palattiin samaa
reittiä kuin tullessa, kuoppaista tietä Kainuun korvesta.

Olvi
Vichy tai Ke Vy tOlO
K iVe nnäisVe d e t

500 g (5,58/kg)
Rajoitus 2 pkt/talous

2

Maanantai

Lihakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L,G
Riisiä L, G
Kebabkastike L, G
Broilerikiusaus L, G

79

12 x 0,33 l (1,34/l) sis . pantit 1,20
Ei KEvytO lO mEhuKivEnnäisvEsi
Ke vy tO lO Sitru u na K i ve nnäi S ve S i vai n K-K au p Oi S ta

Plussa-etu

-17 %

PKT

Ilman Plussa-korttia 3,39 pkt 6,78/kg)

TUORE SUOMALAINEN PÄÄTÖN
PERATTU
PANNUSIIKA

Päivittäin

Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä
Palvikylkeä
Päivän lämpimät
kasvikset
Päivän salaatit

6

49

12

16

Snellman

SUOMI
Voimassa TO-LA 4.-6.8.

KUNNON NAUDAN
JAUHELIHA
10 %
700 g (8,56/kg)

God Morgon

CLASSIC TÄYSMEHUT

KANAN
JAUHELIHA
400 g (7,48/kg)

2

99

Plussa-etu

-24 %

PS

Ilman Plussa-korttia 4,25 ps (10,63/kg)

1 l, Orange, Apple, Orange&red
grapefruit, Orange-mandarin,
Tropical
Rajoitus 2 tlk/talous
Plussa-etu

1

99

-18-21 %

TLK

Ilman Plussa-korttia 2,45-2,55 tlk

5

99

KG

ERÄ

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 4.-7.8. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä
Kariniemen

5

99

HERKKUTORILTA

95
KG

PORSAAN
KASSLER
n. 2 kg

-PACK

Lokka tai Perämeri, Suomi
Säävaraus

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Kivikylän

ULKOKRYSANTEEMI

KESÄKURPITSA
Suomi, säävaraus

0

99
KG

19 cm, Hollanti

SUOMI

6

99
KPL

LUE ILMOITUKSEMME MYÖS DIGINÄ
k-supermarket.fi/tarjoukset

Tavallista parempi ruokakauppa
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

PS
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Kulttuuri-ilta avattiin Siuruan pyllistyksellä.
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Hellin mielestä rumpujen päristely oli kulttuuri-illan parasta antia.

Kulttuuriterveiset Konttilasta
Marja-Leena ja Kari Tykkyläinen yhdessä Siuruan Kylä
ry:n kanssa järjestivät vuotuisen, koko perheen Konttilan Kulttuuritapahtumaillan
keskiviikkona 20.7. Paikkana
oli aikaisempien vuosien tapaan Tykkyläisen pelto.
Illan avauksena oli Siuruan tyttöjen pyllistys. Viimeistään tässä vaiheessa vieraat tiesivät missä ollaan.
Tuttuina
taiteilijoina
esiintyi Taidevankkuri Linnuntie sekä Lai Lai Lintu ja
Tapani Tampuriini.
Eeva-Maria Kauniskangas esitti burleskia uudella
ohjelmanumerollaan.
Lähinnä lapsia ajatellen,
pellolle oli asetettu rumpusetti. Kaikilla halukkailla oli
mahdollisuus esittää oma
rumpusoolonsa.
Jotta väki pysyi notkeana
ja Siuruan Kylä ry:n tarjoiluteltalla riittäisi nälkäistä väkeä, Kari Tykkyläinen vetäisi tölkkijoogaa. Siinäpä pääsi
taivuttelemaan niin notke-

at nuoret kuin myös jäykät
keski-ikäiset.
Uutena ohjelmanumerona oli tanssikilpailut pellolle tuodun ”tanssiparketin”
päällä. Tuomarointi oli tiukkaa, mutta viimein voittajapari löytyi.
Kulttuuri-illassa muistettiin myös luontoa ja pidettiin hiljainen hetki Mursulle. Tämä kunnianosoitus oli
Kymenlaaksosta Korkeasaaren villieläinsairaalaan matkalla olleen mursun menehtymisen vuoksi.
Väliaikamusiikista
piti
huolen Kari Tykkyläinen sikariboksikitarallaan ja omaperäisillä lauluesityksillä.
Illan aikana Tykkyläisen
pellolla vieraili noin seitsemänkymmentä kävijää.

Taideva
n

kkuri Lin

nuntien

Virpi ja

Tapani.

Terttu Salmi
Kuvat: Elisa Rasmusson ja
Johanna Uitto

a voilpailuun, jonk
ltautui tanssiki eläissään tanssika
us
ri
pa
ea
Muutama rohk nko ensimmäisen kerran
Vira
Tykkyläinen
ton vei Viivi
: Marja-Leena
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Ku
.
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neen poikansa

Tölkkijooga sai osallistujat venymään ja
mukaan mahtui kaiken ikäisiä joogaajia.
Taide kuulu
u kaikille!
D
va-Maria
Kauniskan irectors Cat Burlesk
gas viihdy
i ja Eevauhdikkai
ttää aina
lla esityksi
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MAANANTAI-KESKIVIIKKO 8.-10.8.

TORSTAI-LAUANTAI 4.-6.8.

Viola
TUOREJUUSTOT

HK kanapojan
SISÄFILEEPIHVIT

200 g

400-500 g

599

500
2 pkt

pkt

Forssan
Pesty
ITALIAN-,
VARHAISPUNAJUURI- tai PERUNA
Suomi 1 kg
PERUNASALAATTI

Pulla-Pirtin
HILLOMUNKKI
8 kpl/560 g

Suomalainen
PARSAKAALI
300 g

Kymppi
NAUDAN
JAUHELIHAHERNEKEITTO

pss

pkt

TO-PE 4.-5.8.

1195
kg

-Ruotsi

2 kalaa/talous
Atria Possun
ULKOFILEE
1,5 kg/kpl
-naturell

699

995

350 g

Pingviini
VANILJAJÄÄTELÖ 1 L
raj. 4 pkt/talous

700 g/pss
-liekki - hunaja tai
crispy hot wings

Snellman
FILEEPIHVIT
410 g
-grillimar.

Pouttu
GOUTER- tai
JAHTITANKO
700 g

Olvi
LIMSAT

0,95L, sis. pantin

Sun Lolly
MEHUJÄÄT
10 kpl
-pakastettava

Filipinos
SUKLAAKEKSIT

Hyvä
Kariniemen
NAUTA JAUHEBR. KOIPIREISI
LIHA -rasvaa max 10% 3 kpl/rss -marinoitu

kg

149

Eldorado vapaan
KANANMUNAT

pkt

pkt

10 kpl

2 pkt/talous

TARJOUKSET
AJANKOHTAISET MUUTA
JA PALJON
.com
www.mtavaratalo

319
199
469
399
500
299
100
pkt

pss

pkt

kpl

4 pll

pkt

pkt

34

90

Brandless
naisten
TUNIKA

50% puuvilla
40%polyesteri
musta, ruskea,
sininen. harmaa
Koot S-3XL

100% puuvilla
Koot: S-5XL

2690

Atria
LAUANTAIMAKKARA
-palana

S-5XL

2290

Marinello
naisten
HOUSUT

Aito irto
TYNNYRISILLI

1990

14

90

Koot: S-X
S-XXL

1490

Koot S-XL

3990

1595

995

Koot: S-XXL

Koot S-XXL

KENKÄOSASTOLTA
Polecat nuorten
VAPAAAJAN KENKÄ

Strollers naisten
VAPAA-AJAN
KENGÄT

59

29

00

Koot 36-42

90

Porsaan
GRILLIKYLJYKSET
-naturell tai maustettu

kg

Gulliver lasten
LENKKARI
Waterproof
Koot 28-38

5900

995
299
kg

Fazer
JUUSTOSÄMPYLÄT

kg

pkt

Atria
KAALIKÄÄRYLEET

kg

5 kpl/350 g

pss

RAUTAOSASTOLTA
Ötökkä

MAGNEETTI
OVIVERHO

3490

Ötökkä

OVIVERHO

3690

MaSTON BRAKE

CLEANER

Brandless
miesten
VERKKOPAITA

Koot: 36-41

199
690 695
499

840 g

kirkas

BCF miesten
COLLEGEPUSERO

Brandless
miesten
RAITAVERKKARIT

Cross Harw
miesten
HUPPARI

Atria
Kunnon Arki
GRILLINAKKI

pkt

259
259
pss

12 kpl/324 g

Barilla
SPAGETTI 1kg

2 kg/talous

Brandless
naisten
PUSERO

95% viskoosi
5% elastaani
S-XXL

95% viskoosi
5 % elastaani
S-XXL

249

TEKSTIILIOSASTOLTA

Marinello
naisten
PUSERO

Marinello
naisten
PUSERO

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
kg

295 1195

Forssan
RIISIPIIRAKKA
6 kpl/390 g

pss

kg

TO-KE 28.7.-3.8.
Kariniemen
SIIVET

2 pkt/talous

Vaasan
HOTDOG
SÄMPYLÄ

pkt

450 g

350 g

pkt

Atria Kunnon
HERKKULENKKI

199
179 695
199
159

300

2 kpl

KESKIVIIKKONA 10.8.

MA-TI 8.-9.8.
pkt

Halva
VANHAT AUTOT
tai SALMIAKKIKUUTIOT

kg

Atria
KEITTOKINKKULEIKE

8-19
9-16

329 g

Irto
KARJALANPAISTI

kg

128 g

Atria Wilhelm
JUUSTOMAKKARAPIHVIT

399
kpl

4 prk

pss

LAUANTAINA 6.8.
raj. erä

195 ml

235 g

299 199 149 199 500
pkt

Jättis
KERMATUUTIT

Mr
PANINIT

435 g

400 g

Tuore
KIRJOLOHI

5

600 ml

Sievin

Mustang KAASUSAVUSTIN KYMI

Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren
savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW
ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin takaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen.
4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm.
Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden
avulla saadaan kokonaiset kalat roikkumaan savustimen
sisällä. Lämpömittarin avulla voidaan
tarkistaa lämpötila
savustimen sisällä.
Takuu 2 vuotta.

25990

KUMISAAPAS Mustang KAASUTurvakärjellä ja nauhoilla SAVUSTIN TENO

399 6990
Kotimaiset AIROT
180 cm

240 cm

4295 4495
PERÄMELA
150 cm

MELA
150 cm

Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm.
Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW =
5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustusritilöitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa
ripustuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset
kalat roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden alapuolelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Savustuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Puruastia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan
avata savustuksen aikana, ilman että lämpötila
laskee varsinaisessa savustustilassa
. Lämpömittarin
avulla
voidaan
tarkistaa lämpötila
savustimen sisällä.
Takuu 2 vuotta.

2490
2990 35900

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Kotiseutujuhlassa viivähdettiin historian äärellä

Perä-Pohjolan kansallispukuihin pukeutuneille Sarakylän Sirkuille esiintyminen oli ensimmäinen tällä kokoonpanolla; Minna Kummala, Rebekka Sarajärvi, Anniina Sarajärvi, Hannele
Kummala, Johanna Kummala ja Anne-Mari Kummala. Laulut säesti Sirkku Sarajärvi.

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaiset huolehtivat perinteiseen tapaan nisukahvitarjoilusta,
jota olivat hoitamassa Raija Kälkäjä, Marjo Laurila, Sinikka Ylilehto ja Tarja Paukkeri.

Pudasjärveläisillä on suuri elämisen
halu ja usko huomiseen
Pudasjärven kotiseutuviikon päätteeksi vietettiin perinteistä Pudasjärven kaupungin ja seurakunnan
järjestämää kotiseutujuhlapäivää sunnuntaina 24.7. kotiseutumuseon pihapiirissä. Juhlapäivän järjestelyistä

vastasi perinteiseen tapaan
kaupungin kulttuuripalvelut ja kotiseutumuseo, sekä
seurakunta. Juhlan aikana
oli aurinkoinen ja kesäinen
sää.
Kotiseutupäivä alkoi seurakuntapastori Veijo Lohini-

van toimittamalla messulla
Pudasjärven kirkossa. Kanttorina oli Elias Niemelä ja
kirkkoväärtinä toimi Sointu Veivo. Messun ohjelmaan
kuului myös nälkään kuolleiden muistokivellä vierailu ja kukkakimpun laskeminen.
Kirkkokahvit
tarjottiin
kotiseutumuseolla. Kahvihetken aikana kohdattiin ja
keskusteltiin tuttujen kanssa, mukana oli kauempaakin
tulleita entisiä pudasjärvisiä
ja muita juhlaan saapuneita vieraita. Kotiseutujuhlaan
osallistui noin 80 henkeä.

Pitäjän vahvuus
ihmisissä
Juhlapuheessaan kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Vesa Riekki kertoi

viivähtävänsä yhteisen kotiseutumme historian äärelle.
Nälkävuosien 1866-1868
koettelemuksista on vain
noin 150 vuotta. Silloin kuoli
nälkään ja sen aiheuttamiin
tauteihin lähes 1000 ihmistä.
Tästä käsittämättömästä koettelemuksesta huolimatta
on kuitenkin elämästä taisteltu paremman huomisen
uskossa, luottaen myös Jumalaan. Sotavuodet koettelivat pitäjää myös ankaralla
kädellä. Talvi-, jatko- ja Lapin sodassa joka kuudes pudasjärveläinen
rintamalla
palvelleista kaatui isänmaan
ja kotiseudun puolesta.
Nämä sotavuodetkin osoittivat, kuinka suuri on ihmisen
elämisen halu ja usko huomiseen, vaikka se ajanjakso
vaati sen sukupolven miehiltä, naisilta ja sotaorvoilta

Juhlan järjestelyistä vastannut kulttuurisuunnittelija Henna
Hiltunen kutsuttiin yleisön toivomuksesta esittelemään työtään ja myös itseään.

Kotiseutujuhlaan osallistui noin 80 henkeä. Eturivissä Pirjo Riihiaho, Olga Oinas-Panuma, Vesa Riekki, Sointu Veivo, Seppo ja
Mervi Sammelvuo, Veijo Lohiniva ja Erkki Honkanen.

lähes rajatonta kestokykyä.
Tämän laajan ja luonnoltaan monipuolisen pitäjän
vahvuus on aina ollut ihmisissä, tavallisissa pudasjärveläisissä, syntyperäisissä
tai tänne muuttaneissa. He
ovat olleet vuorollaan valmiit tarttumaan siihen auraan, jolla pudasjärveläistä
elinvoiman peltoa on parannettu. Meitä aikaisemmat
sukupolvet ovat antaneet
hyvän mallin ja perinnön.
Yhdessä tekemisen kuva,
jossa pikkuiset ja isommat
lapset yhdessä samalla auralla äitinsä ja isänsä kanssa muokkaavat tätä yhteistä peltoamme. Se on ollut
monesti kivinen, mutta kun
se on oma, yhteinen tavoite
siellä saran päässä, se panee
yrittämään. Työllä on ollut ja
on siunaus, totesi Riekki.

Kotiseutuylpeys
kunniaan
Juhlan avaussanat lausui
sekä toivotti juhlavieraat tervetulleeksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olga
Oinas-Panuma.
-Kotiseutuylpeys on asia,
josta kannattaa pitää ääntä. On asennekysymys pitää
omaa kotiseutuaan ja kotipaikkakuntaansa maailman
parhaana paikkana. Pudasjärvi on kyliensä kaupunki,
kuten kaupungin strategiassa sanotaan. Juuri kylissä on
kotikuntamme tulevaisuus
ja omaleimaisuus; Meidän
puhtaassa luonnossamme,
vapaana virtaavassa Iijoessa
ja mainiossa sijainnissamme.
-Juuri omaleimaiset ja
joskus vähän omalaatuisetkin kylämme tekevät kunnallemme luonteen. Korona-ajalla ja omalta osaltaan
myös nykyisillä sotauutisilla
on ollut vaikutuksena, että
ihmiset haluavat yhä enem-

män tehdä töitä etänä valokuidun kautta sekä asua väljästi.
-Tutkimusten
mukaan
yhä useampi osa suomalaisista haluaa muuttaa maalle. Tehtävämme on vain olla
vastaanottavaisia, jotta Pudasjärvelle on mukava tulla. Moikataan naapuria, kaavoitetaan tontteja uusille
kodeille ja pidetään hyvää
huolta hirsirakennuksistamme, totesi Oinas-Panuma.

Kuorolaulua ja
runonlausuntaa
Juhlassa esitti musiikkia Sarakylän Sirkut -kuoro Sirkku Sarajärven säestyksellä.
Perä-Pohjolan kansallispuvuissa esiintyneet laulajat
kertoivat, että heille tällä kokoonpanolla esiintyminen
oli ensimmäinen. Nimen
syntyyn oli vaikutteita säestäjän nimestä. Useat kuoron
jäsenistä laulavat myös Sarakylän kappelikuorossa kanttori Keijo Piiraisen johdolla.
Runoja esitti runojen
harrastaja ja kirjoittaja Pirjo Riihiaho. Osa runoista oli
hänen tänä vuonna ilmestyneestä runokirjasta ”Anna
askelten soida”. Yhteislauluina Elias Niemelän säestyksellä oli mm. Suvivirsi.
Äänentoistosta vastasi aikaisempien vuosien tapaan Janne Soronen Woyzeck Oy:stä
ja kirkkokahvitarjoilusta Pudasjärven Maa- ja kotitalousnaiset. Kotiseutumuseo oli
avoinna.
Juhlan järjestelijänä toimi ensimmäistä kertaa kesäkuun alusta työt aloittanut
kulttuurisuunnittelija Henna Hiltunen. Yleisön toivomuksesta hän kertoi juhlan
lopussa työstään ja esitteli itsensä.
Heimo Turunen
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Museolla leivontapäivä,
Kotiseutuviikolla ohjelmaa joka päivä

Toista kesää museon hoitajana toimiva Marja Laakko seuraa rieskojen valmistumista, joita
ovat leipomassa Anja Jussila, Pauliina Majava ja Eemil Majava.

Rieskojen mainiona paistopaikkana toimi Niemelän pirtin -70-luvulla valmistunut uuni, jonka sisäpituus on 1,5 metriä.

Kotiseutuviikko alkoi 17.7. museolla Teatteri Tien esityksellä Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin. Kuva Henna Hiltunen.

Kotiseutuviikkoon liittyvänä
tapahtumana Pudasjärven
kotiseutumuseolla oli keskiviikkona 20.7. koko perheen
ohrarieskojen leivontapäivä.
Anjuska eli Anja Jussila sekä
hänen aikuinen tyttärensä
Pauliina Majava leipoivat
kävijöiden kanssa tottuneesti ohrarieskoja. Majava kertoi, että pirtin jykevä uuni on
tehty 70- luvulla vanhan uunin paikalle ja on mallikelpoinen juuri rieskojen paistoon. Museonhoitaja Marja
Laakko kertoi, että Niemelän pirtin uunia oli lämmitetty kahtena päivänä, joten
lämpöä riitti rieskojen paistamiseen iltaan saakka.
Rieskojen leivontaan osallistui perheitä välillä jopa
tungokseen saakka. Kävijöitä laskettiin olleen noin 60.
Eräälläkin perheellä oli 13
lasta, jotka kaikki leipoivat ja
saivat kotiin viemisiksi lämpimät, juuri paistetut rieskat.
Rieskoja sai myös maistella
voin ja kahvin kera sekä ostaa pikkurahalla kotiin viemisiksi. Illalla rieskojen tekeminen jatkui niin kauan kuin

taikinaa riitti.
Iltakuuden aikaan leivontapaikka Niemen pirtti hiljeni, kun väki siirtyi Vauhko
Varsan iltasoitto-konserttiin
tunnelmalliseen Metsämuseon tiloihin.

Teatteria, kummitusjuttuja, lasten
museopäivä
Kotiseutuviikko alkoi sunnuntaina 17.7. museolla
Teatteri Tien esityksellä Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin. Ohjaaja toimi Hannu Raatikainen. Valtavan
taitavana näyttelijänä toimi
Inka Reyes. Tapahtumaan
osallistui mukavasti lapsia
vanhempineen.
Katsomo
pystytettiin Niemelän pirtin
pihalle, ja varakatsomo sateen varalle pirttiin. Esitys
jouduttiin hieman ennen väliaikaa siirtämään sisätiloihin sateen yllättäessä. Esitys
toimi hyvin sekä sisällä, että
ulkona.
Maanantaina 18.7. oli Ailin ja Jussin ilta, jossa Aili
muisteli vanhoja juttuja Ku-

renalan historiasta ja Jussi
näytti valokuvia.
Tiistaina 19.7. museolla
kerrottiin ja kuultiin kummitusjuttuja Pauliinan kanssa.
Torstaina 21.7. oli torilla
Laulamme yhdessä Suopunki-yhtyeen
-levyjulkkarit,
peräkärrykirppis sekä Pudasjärven syöpäkerhon kahvilateltta.
Perjantaina 22.7. oli museolla maksuttomia opastuskierroksia museonhoitaja
Marja Laakon vetämänä.
Lauantaina 23.7. oli lasten
museopäivä, jossa oli puolen
päivänä jälkeen ohjattuja pihaleikkejä ja askartelua.
Kotiseutuviikko päättyi
sunnuntaina 24.7. jumalanpalvelukseen kirkossa ja Kotiseutujuhlaan museon pihalla.
Lisäksi oli Paavo Tolosen säätiön klassikkoteoksia
-taidenäyttely Pirtin Taidekamarissa, jota valvoi mm.
kulttuurisuunnittelija Henna Hiltunen.
Heimo Turunen

Telin tutkimusmatka tulevaisuuteen esityksen katsomo jouduttiin sateen vuoksi kesken esityksen siirtämään sisälle Niemelän pirttiin. Taitavana näyttelijänä toimi Inka Reyes. Kuva
Henna Hiltunen.

Kotiseutuviikon keskiviikkoiltana oli Metsämuseolla Vauhko Varsan Iltasoitto -konsertti.
Rummuissa Sampo Laakkonen, kitara, huuliharppu ja laulu Marko Väyrynen sekä bassokitara
ja laulu Markku Kemppainen.

Kotiseutuviikon torstaina oli Suopunki -yhtyeen Rantakoivun alla -levyn julkistaminen, jonka
konsertissa haitaria olivat soittamassa Leo Tolkkinen, Toivo Partanen ja Antti Jokikokko. (Viime viikon lehden Suopunki-yhtyeen jutun haitaristien nimet nyt tässä oikaistuna).
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Hoitokunnan jäsen Jukka Körkkö ja Siuruan osakaskunnan puheenjohtaja Tuula Liikanen muhkean palkintopöydän ääressä.

Poikien sarjan voittaja Eemeli Ylilehto Pärjänsuolta.

Tyttöjen sarjan onkikisan
voittaja Hilda Liekola vei palkintonsa Tukholmaan.

Siurualla ongittiin ja kilpailtiin
Heinäkuun viimeisenä lauantaina ongittiin kilpaa Siuruan laavun rantatörmältä.
Kollajan lohkokuntaan kuuluvan Siuruan osakaskunnan
järjestämä onkipäivä oheistapahtumineen veti väkeä entiseen tapaan. Aamupäivän
sateen jälkeen kala oli syönnillään ja osakaskunnan laavualueella rikkoontui seitsemänkymmenen
kävijän
rajapyykki.
Osakaskunnan puheenjohtaja Tuula Liikanen avasi tapahtuman kulun puoliltapäivin.
-Tämä on nyt yhdestoista
kerta, kun onkitapahtumaa
järjestetään. Laavu on tuotu
tälle paikalle vuonna 2011 ja
täällä Siuruan osakaskunta
pitää vuotuisen onkitapahtuman. Yksi vuosi on jäänyt
väliin yleisten kokoontumisrajoitusten vuoksi, kertoi puheenjohtaja Liikanen avauspuheessaan.
Hoitokunnan jäsen Jukka
Körkkö puolestaan toimi kilpailun johtajana ja lähetti ensin lapset onkimaan. Lasten
sarjan saaliiden punnituksen
jälkeen pääsivät aikuiset testaamaan kuinka kala nappaa.
Puheenjohtaja Tuula Liikanen kertoi, että tämä jokavuotinen tapahtuma saatiin
järjestettyä Pudasjärven kaupungin avustuksella. Niinpä onkikisaan ei ollut osallistumismaksua ja sekä mehut,
munkkikahvit että grillimakkarat olivat kaikille ilmaisia.
Palkintopöytä oli muhkea
ja niiden hankinnan oli osa-

kaskunta suorittanut omista varoista. Lasten palkinnot
hankittiin kaupungilta saaduilla avustuksilla.
Maire Mertala toimi valvojana ja kirjurina kenttingin heitossa, joka osoittautui
yllättävän vaikeaksi tehtäväksi saada kettinginpätkä
osumaan kymmensenttiseen
reikään. Tasatulosten vuoksi lopulta sekä naisten että
miesten sarjassa jouduttiin
karsimaan kolmossijasta.
Mirja Taivaloja touhusi
kaikessa mukana ja oli tarkkana punnituksessa.
Suurimman kalan nappasi
tyttöjen sarjan Heta Roth, josta hän sai palkinnoksi pöydän isoimman pokaalin ja
karkkia. Viime vuonna rovaniemeläinen Heta kertoi saalistaneensa vain rikkinäisen
ongen Siuruan onkikilpailuissa.
Arpoja oli itseoikeutetusti
myymässä kohta ysikymppinen Elina Mertala.
-Tämä on meille kunniaasia, että saatiin Elina arpoja myymään, iloitsi Tuula Liikanen.
Arpajaisten pääpalkintona oli sähkösavustin, jonka
voitti Leila Haapalainen Siurualta.
Kahvion ylläpidosta pitivät huolen Siuruan Työväentalo-Kylätalon toimijat Leena
Kokko ja Airi Mertala. Makkaroita grillasivat Tapio Puranen ja Reino Taivaloja. Käsiparia tarvittiin useampaan
eri pisteeseen, kun oli punnituksia, kirjaamisia, valvo-

misia ynnä muuta juoksevaa
asiaa. Työväentalolta olivat
myös kaksi telttaa käytössä.
Siuruan
osakaskunnan
onkitapahtumaa voisi luonnehtia hyvinkin valtakunnan
laajuiseksi ja jopa kansainväliseksi. Osallistujia oli ainakin
Tukholmasta, Mariefredistä,
Espoosta, Harjavallasta, Iistä, Rovaniemeltä ja varmasti
monelta muulta paikkakunnalta, jotka eivät tulleet esille.
Päivä oli sateeton ja iloisen tunnelman kruunasi tietenkin jännittävä palkintojen
jako sekä arpajaiset.
Tyttöjen sarjan onkikisaan
osallistujat paremmuusjärjestyksessä olivat Hilda Liekola,
Heta Roth ja Lotta Roth. Poikien sarjassa oli kuusi osallistujaa ja kaikki saivat palkinnon järjestyksessä Eemeli
Ylilehto, Allan Liekola, Niilo
Juntunen, Eino Karhula, Verneri Sallinen ja Aatu Koivukangas.
Naisten sarjan voitti Taina Sallinen ja miesten sarjan
Johnny Söderströn vei voittopokaalin Tukholmaan.
Kettingin heitossa lasten
sarjan paras oli Lotta Roth,
naisten sarjan paras Marika
Ulvi ja miehistä ykköspaikan
vei Jukka Körkkö.
Siuruan
osakaskunnan
puheenjohtaja Tuula Liikanen kiitteli kaikkia osallistujia päivän kulkuun sekä
toivotti tervetulleeksi ensi
vuonna uudestaan narraamaan kaloja Siuruanjoesta.
Terttu Salmi

Heta Roth sai palkintopöydän komeimman pokaalin
palkintona onkikisan suuriman kalan narraamisesta.

Lastensarjalaiset saaliineen jonottamassa jännittävää punnitusta.

Kunniajäsen, 88-vuotias Elina Mertala jaksoi kiertää arpamyyjänä.

Palkintojen jakoa ja tulosten julistamista jännitti eri puolella laavualuetta reippaat 70 henkilöä.

Tarkkana on oltava, että kettinki menee reikään. Rovaniemeläiset Rosemaria ”heittää” ja Lotta valvoo.
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Lopelta oppia vuoden 2024 Suviseuroihin

Lopen Suviseuroissa oli teemana ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”.

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen
kesäjuhlaa
vietettiin Lopella 1-4. heinäkuuta. Suviseurojen teemana oli ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta.”
Lopen Räyskälän 184 hehtaarin tapahtuma-alueelle
kokoontui noin 80 000 seuravierasta. Suviseurat ovatkin pohjoismaiden suurin
hengellinen kesäjuhla ja samalla yksi suurimmista yleisötapahtumista Suomessa.
Ensi kesän Suviseurat järjestetään Kauhavalla ja vuonna
2024 Pudasjärven lentokenttä täyttyy seuravieraista, jos
Jumala suo.
Pudasjärven Suviseurojen 13:sta eri toimikuntien
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat olivat tutustumassa jo alustavasti Lopen
Suviseurojen järjestelyihin.
Opintomatkalaiset
ottivat
oppia tapahtuman järjestämisestä ja tutustuivat muun
muassa suurteltan ja muiden

seurarakenteiden purkutöihin. Ensi kesänä opintomatka tullaan tekemään isommalla porukalla Kauhavan
Suviseuroihin.

Lentokenttäaluetta laajennettu
Jukka Lehdon mielestä opintomatka Lopen Suviseuroihin oli erittäin antoisa tiedonsaannin osalta. Matka
antoi rohkaisua ja luottamusta suurten seuratapahtumien
järjestämiseen nykyisenä aikana. Lopelta lähdettiin hakemaan tietoa muun muassa
suurtapahtuman wc-ratkaisuista. Lopella oli ensi kertaa käytössä niin sanotut bajamajat, joita alueella oli 680
kappaletta. Bajamajat saivat
käyttäjiltään kiitosta toimivuudestaan. Lehto korostaa,
että ympäristöasiat tullaan
ottamaan huomioon myös
tulevissa Pudasjärven Suviseuroissa.

– Seurajärjestäjien puolesta olemme jo kahteen kertaan niittäneet Pudasjärven
lentokentän alueen. Nyt se
on siisti. Kaupunki on raivannut metsäalueita ja seurajärjestäjät ovat poistaneet
kantoja ja risuja. Maastoa on
tasoitettu, jotta asuntoautolla pääsee majoittumaan ja
vesiosuuskunnan kanssa on
parannettu alueen vedensaantia. Lisäksi kenttäalue
on laajentunut siten, että kiitotien länsipäästä on siirretty maa-ainesta pohjoispuolelle. Vielä on tämän kuun
lopulla tulossa yhdet risutalkoot. Pidämme koko Jyrkkäkosken alueen kehittämistä tärkeänä niin meille kuin
muillekin tapahtumien tuottajille. Suviseurojen 2024 toimikuntien puheen- ja varapuheenjohtajat ovat siis jo
valitut. Syyskuussa valitaan
toimikuntiin jäsenet, joten
noin 80-90hengen porukka
alkaa suunnittelemaan omaa

Menomatkalla Suviseuroihin. Linja-autossa kuusamolaisia ja
pudasjärvisiä. Kuva Pentti Pekkala.

vastuualuettaan. Lisäksi tarvitaan noin 700 vastuuhenkilöä. Kuusamon, Taivalkosken, Posion, Pudasjärven,
Ranuan, Kiimingin, Yli-Iin,
Kiimingin ja Jakkukylän
rauhanyhdistykset vastaavat Pudasjärven Suviseurojen järjestämisestä vuonna 2024. Me ihmiset teemme
suunnitelmia ja töitä. Kaikkivaltias Jumala sallii niiden
toteutumisen tahtonsa mukaan, muistutti Lehto.

Ranuan
opistoseuroissa
yli 20 000
seuravierasta
Ranuan opistoseurat järjestettiin 29-31. heinäkuuta. Koleasta säästä huolimatta seuravieraita oli kokoontunut
Jumalan sanan kuuloon yli
20 000.
- Seuravieraita tulee ympäri Suomea, mutta erityisesti Pohjois-Suomesta ja

Suviseurat ovat pohjoismaiden suurin hengellinen kesäjuhla ja samalla yksi suurimmista yleisötapahtumista Suomessa.

Oulun alueelta. Tälläkin kertaa joukossa oli kansainvälisiä seuravieraita, joten tulkkaus hoidettiin kolmella
kielellä. Jo viikolla oli noin
250 talkoolaista laittamassa paikkoja kuntoon. Tämän
vuoden aihe oli lainattu Jeremian kirjasta: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja
toivon.” Eli hyvin valoisista asioista puhuttiin, kertoi
opiston viestinnän opettaja
Lotta Laitinen.
Raimo ja Ulla-Maija Hirvasniemen perhe Pudasjärveltä oli kiitollinen siitä, kun
pääsivät osallistumaan koko
perheen voimin opistoseuroihin. He halusivat korvata väliin jääneet Lopen Suviseurat ja pystyttivät telttansa
opiston pihamaalle jo hyvissä ajoin torstaina. Vuosien varrella Hirvasniemille
on kerääntynyt kokemusta
ja käytännön tietoa telttailusta. Heitä ei koleakaan sää
pääse yllättämään. Hellepäi-

vinä evästarvikkeet pysyvät kylmälaukuissa kylmänä kotona jäädytetyillä litran
tuoremehupurkkien ansiosta, joita vaihdellaan tarpeen
tullen. Hirvasniemet ostavat litramyyntipisteestä keittoruuat, joten ruokahuolto
on helppoa suurellekin porukalle. Kännykkäviestillä
ilmoitetaan, milloin teltalle pitää tulla syömään. Tänä
vuonna Hirvasniemen perheen vanhemmat saivat olla
seuravastuista
vapaana,
vain lapset osallistuivat mieluisiin talkootöihin. Viikonlopun sanoma ”Minä annan
teille tulevaisuuden ja toivon”, lauantain ehtoollinen,
seurat ja laulut sekä ystävien ja sukulaisten näkeminen
antoivat voimaa ja iloa arkeen niin perheen vanhemmille kuin lapsille.
Ape Nieminen,
kuvat Antti Lehto

Lopen Suviseuroissa pehmytjäätelön syönnissä Merja ja Risto
Kokko Pudasjärveltä.
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Kotimaisia tähtiartisteja esiintyi Pudasjärvellä
festareissa keskikesällä

Janne Sorosella oli suuri urakka tapahtuman järjestämisessä. Tapahtumaan osallistui
yli 1000 henkeä. Yleisötavoite oli asetettu huomattavasti
korkeammalle.

The Voice of Finland -laulukilpailussa menestynyt Olga Wilhelmiina tunnelmoi juhannusillassa. Olga Wilhelmiina esiintyi duona yhdessä aviopuoliso Antti Luokkasen kanssa.

Räppäri Sana esitti energisellä keikallaan myös ennen kuulumatonta musiikkiaan ensiesityksenä. Sana myös juonsi #juhannuspudiksella tapahtuman.

tyytyväisten, livemusiikista nauttimaan saapuneiden
ihmisten hymyn kanssa. Tapahtuma näkyi laajasti alueen medioissa ja markkinoi
erinomaisesti myös Pudasjärveä! Juhannus osoittautui
haasteelliseksi ajankohdaksi,
silti tapahtumaan osallistui
yli tuhat henkeä.
Tapahtumassa oli paikalla Pudasjärveläisen pyytämä kuvaaja oululainen valokuvauksen harrastaja Jukka
Dahl. Hänen kuviensa julkaiseminen on siirtynyt heinäkuulla lehdestä toiseen.
Kuvateksteissä on auttanut
tapahtuman järjestäjän, pudasjärveläisen Woyzeck bilebändin vetäjä Janne Soronen.
HT,
kuvat Jukka Dah

Nostalgisen Roxette hittikimaran yleisölle tarjoili Roxette
Ultimate Tribute.

Etelä-Suomesta saapui Road Crew. Bändi tarjoili räyhäkästä,
perinteistä rokkia ja yleisö tykkäsi.

Kesän aikana on ollut paljon
tapahtumia Pudasjärvellä,
lähes joka kylällä. Yksi suurimmista tapahtumista oli
Rajamaanrannassa #juhan-

nuspudiksella, jossa oli esiintymässä kotimaisia tähtiartisteja. Lavalla nähtiin mm.
viimeaikaisia Emma-voittajia. Aurinko paistoi kilpaa

Paikalle kerääntynyt yleisö nautti
aurinkoisesta juhannuksesta ja loistavasta livemusiikista Rajamaanrannassa #juhannuspudiksella tapahtumassa.

Kesäyö ja Dingo. Legendaarinen Dingo todisti olevansa kovassa keikkakunnossa vetämällä yhden juhannuksen 2022 kovimmista keikoista. Pudasjärveläinen yleisö lämpeni hittien
edessä ja lauloi äänekkäästi mukana.

Energinen Blind Channel villitsi Pudasjärvellä juhannuksena 2022. Bändi saapui lähes suoraan Yhdysvaltain ja Euroopan -kiertueiltaan. Kaukaisimmat fanit olivat järjestäjän tietojen mukaan saapuneet katsomaan bändiä Saksasta. Innokkaimmat fanit jonottivat portilla jo
edellisenä päivänä ja yöpyivät teltassa.

Yksi kesän 2022 suosituimmista artisteista on Behm, joka
esiintyi Pudasjärvellä #juhannuspudiksella -tapahtumassa.
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Mies ja nelijalkainen ystävä
Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI on laskuissaan päätynyt samaan lopputulokseen kuin Suomen parhaat vitsit 2015 (Gummerus Kustannus
Oy). Henrik Musteen ja Petri Kasteen toimittama
huumoripläjäys näet kertoo, että lapsi hymyilee
400 kertaa päivässä. Huolestuttavaa on se, että
aikuinen hymyilee päivässä vain 15 kertaa! Monet
tuskin sitäkään. Näin Muste & Kaste:

Ella Viljamaa iloitsee avustuksesta, joka mahdollistaa Jongulle toimivan kirjaston.

Kirjoja on tällä hetkellä varaston uumenissakin, kun ne eivät
ole mahtuneet hyllyihin.

Jongun kylätalon kirjastoa
kehitetään Osuuspankin avustuksella
Jongun
alueen
kyläyhdistyksen
kirjastotoimintaa kehitetään Pudasjärven
Osuuspankin myöntämällä
avustuksella. Yhdeksän yhdistyksen saamista lahjoituksista uutisoitiin Pudasjärveläisessä heinäkuussa.
Kyläyhdistyksen
sihteerinä toimivan Ella Viljamaan
mukaan kyläyhdistyksellä
on omistuksessaan laaja kirjakokoelma, jonka se haluaa
saada kaikkien kyläläisten
ja kylällä vierailevien käyttöön.
- Suunnitelmissa on ke-

Pintamon syyskauden tanssit aloitetaan karaoketansseilla la 6.8 klo 21-01. Kyläbaari on ollut avoinna
karaokelle kesän aikana perjantai iltaisin ja laulajia on
käynyt mukavasti. Tästä johtuen päätettiin järjestää karaoketanssit. Näin laulajat
pääsevät esiintymään tanssiyleisölle. Kaikki jotka haluavat tulla laulamaan pääsee
mukaan. Tanssi-ilta aloitetaan klo 21 ja jatketaan klo
01 asti. Joten suurella joukolla laulamaan ja tanssimaan,
Tervetuloa!
Pintamon Kyläseura

hittää kylätalolle viihtyisä
lukunurkkaus, jossa kaikenikäiset voivat istahtaa lueskelemaan kirjoja. Samalla se
voisi olla paikka, jossa voisi tavata tuttuja ja vinkata
muillekin sopivaa luettavaa,
Viljamaa visioi.
Viihtyisään lukunurkkaukseen on kuitenkin vielä
matkaa.
- Tällä hetkellä iso osa
kirjoista on pinossa lattialla ja varastossa, sillä niille ei
ole ollut asianmukaista hyllysysteemiä, Viljamaa valottaa tilannetta.

Pankin lahjoituksen avulla onkin ensi töikseen tarkoitus hankkia lisää hyllytilaa
kirjojen säilytykseen. Tämän
lisäksi rahaa aiotaan käyttää esimerkiksi uusien kirjastoon sopivien kalusteiden
hankkimiseen.
Toiveenamme
olisi myös, että saisimme kirjastomme kirjat luetteloitua
tietokannaksi, että voisi kotisohvalta katsella, mitä kirjoja kylätalolta löytyy, Viljamaa mainitsee.
Osan lahjoituksesta kyläyhdistys onkin suunni-

tellut käyttävänsä sähköisen tietokannan laatimisessa
ja kirjojen järjestelemisessä
auttavien paikallisten nuoren palkkaamiseen.
- Työt pyritään aloittamaan jo tänä kesänä, Viljamaa kertoo.
Varsinainen toimintansa
Jongun kylätalon kirjaston
on tarkoitus aloittaa tulevan
syksyn aikana.
Anni Viljamaa

Pintamon syyskauden tanssit aloitetaan
karaoketansseilla

Elli: – Missä sinun miehesi on?
Alli: – Kotona nelijalkaisen ystävänsä kanssa.
Elli: – Mitä, ihanaa. Olette hankkineet koiran?
Alli: – Ei, ei. Tarkoitin sohvaa.
***
Työlounaalla: – Autatko vaimoasi siivouksessa?
– Totta kai autan, nostan aina jalkani pöydälle, kun hän
imuroi.
***
Pikku -Eemeli tuli koulusta ja sanoi äidille: – Ope lähetti terveisiä ja kiitokset.
Äiti: – Mistä hyvästä?
Eemeli: – Siitä, ettei mulla ole sisaruksia.
***
Loka ja Jörkkä pohtivat: – Onkohan tupakkalakon
tekeminen todella niin vaikeaa kuin väitetään!
– Ei varmastikaan, Tiedän monia kavereita, jotka ovat
tehneet se kymmeniä kertoja.
***
Viikon miete: – En ole koskaan ymmärtänyt, kun punaruskea lehmä syö vihreää ruohoa ja tekee valkoista
maitoa.
***
Käräjillä: – Löittekö häntä monta kertaa tällä pullolla?
tuomari kysyy syytetyltä pahoinpitelijältä. Syytetty: –
En, se on kertakäyttöpullo.
***
Itäsuomalainen kävi laihialaisten kahvikutsuilla.
Naapuri: – Oliko hyvät tarjoilut? – – No, heidän kahviaanhan juo ihan vesi kielellä.
***
Tykkimies Viitanen ilmoittautuu vääpelille: – Pyydän esikoislomaa, vaimoni on saanut kolmoset.
Vääpeli: – Kappas vaan Viitanen, kolmoset heti ensi
kerralla.
Tykkimies: – Sitä minä menenkin kotiin selvittämään,
sillä enhän minä ole ollut kotona lomalla kuin yhden
kerran.
***
Mummolassa: – Eihän sulla ole ollenkaan hampaita?
Niilo kysyi vaariltaan.
– Ei yhtään. Ne ovat tippuneet jo aikoja sitten.
– Hyvä. Sitten sinä voit vartioida näitä karkkeja sen aikaa, kun minä olen ulkona leikkimässä, sanoi poika ja
ojensi vaarille karkkipussin.
***
Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia

RIISTAKAMERAN KUVASSA VALKOINEN HIRVI JA VASA.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON
KORJAAMOPALVELUT

VAURIOKORJAAMO

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

Meiltä:

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä
kolarikorjaamo
- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

-KUKKAVÄLITYS

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

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKA KY, PIHLAJA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Naamanka Ky

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058
-välitykset kaikkiin maihin

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

HAUTAKIVIPALVELUT
- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.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

info@koilliskivi.fi

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

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

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

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

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

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi
KATSASTUSPALVELUT
Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset
Tuulimyllyntie 2
(Teboilin kiinteistö),
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

www.katsastusteam.fi

Puutarhajäte

Sää viilenee illaksi, tuuli kiskoo mustia pilviä auringon eteen.
Äidin tuvan seinustalla vielä tarkenee.

Taas kissa kiepsauttaa häntäänsä säärteni sivu.
Sulattaa sydäntä.
Lohtuna kissa! Parempi kuin ei mitään.
Syyskesälle kun käännytään, ja sitten kun syystuulet
hyisesti ujeltavat, minä jo osaan kissojen kielen!
Sydän on sulanut ja lämpöisenä sykkii.
- Pirjo Riihiaho -

ASIANAJOTOIMISTO

EIJA HEIKKINEN OY
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot,
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi
KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi,
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

SE MENI JOTENKIN NIIN

Mutta jotenkin siinä kävi niin, että penkin hylkäsin.
Siirryin seinustalle lämmittelemään.
Palelevat varpaat, kohmeinen sydän...

LAKIPALVELUITA

Puh. 040 144 6888

Voit tuoda Pudasjärven
siirtokuormausalueelle maksutta
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14

Avoinna
ma-pe klo 9-17

Kymmenet vuodet istuskelin rantapenkillä
joen virtausta tuijotellen. Tovin jos toisenkin.

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Panumalla Kalakunkkukisat
viidennen kerran
Pudasjärven Panumalla järjestetään tulevana lauantaina 6.8. rento joukkueiden
välinen Kalakunkkukisa jo
viidennen kerran. Kisa on
vuosi vuodelta kasvattanut
suosiotaan, eikä vähiten hyvien palkintojen takia.
Kunkkujoukkueelle on
luvassa viikonlopun mökkiloman Iso-Syötteellä. Palkittavana on kolme sarjaa: suurin kala, saaliin yhteispaino
ja kalalajien määrä. Lisäksi
kaikki alle 12-vuotiaat kalas-

tajat palkitaan.
Kisaan on helppo osallistua, sillä osallistumisessa
ei ole ennakkoilmoittautumista eikä ikärajoja. Samaan
joukkueeseen voi kuulua
enintään kaksi aikuista virveleineen ja pienempiä onkijoita sopiva määrä. Kisaa
osallistuminen on maksutonta, jos joukkueeseen kuuluu alle 12-vuotias.
Kisa käynnistyy kello 13
Panuman Hiekkarannalta.
Iltapäivän aikana kisapai-

kalla on tarjolla herkullista
syötävää ja mukavaa tekemistä koko perheelle. Hätälä
oy:n kalamestari Matti Koistinen antaa ohjeita saaliskalojen käsittelyyn. Tapahtuman järjestelyistä vastaavat
Panumajärvi ry ja Ala-Kollajan osakaskunta.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
MAARAKENNUSTA

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

RAKENNUSPALVELUITA

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme
kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja
pienimuotoiset putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330

lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

Oy

Paikallista rakennuspalvelua

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

NOPEA NOUTO!

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-,
PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET

Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt,
rännit ja kattoturvatuoteet

LVI- ja Rautatarvike Oy

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

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

Jenni
Timonen-Høgli

Suora yhteys
pankkiisi

Asuntokauppa,
kauppakirjat,
kaupanvahvistukset

Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

METALLINKIERRÄTYSTÄ

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt

ASUNTOKAUPAT

- vesi-, palo- ja
mikrobivauriokorjaukset

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

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT
AMMATTITAIDOLLA
Ari Mansikkamäki

0400 935 036

ari.m.mansikkamaki@gmail.com

RAKENNUS & REMONTTI

040 363 6720
TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

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

Anon Ase ja Tukku

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

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

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI
MESUBLOMSTER

Suunnittelun ohjaus, rakennuslupahakemukset ja asiakirjat, tarjousten vertailut,
vastuuhenkilöt sekä kohdevalvonnat.
Pitkä kokemus viranomaistyöstä, asioita voi hoitaa myös etänä.
puh. +358 413121 877,
email: mesublomster@gmail.com

Peräkärrykirppikset ja yhteislaulut elävöittävät toria
Peräkärrykirppikset ja yhteislaulutilaisuudet kutsuivat torille väkeä torstaisin
koko heinäkuun ajan. Pudasjärven kaupungin Kulttuuritoimen kutsumana oli
torstaina 28.7. torilla esiintymässä oululainen Duo Aino
& Aleksi, jotka vetivät myös
perinteisen yhteislauluosuuden.
Helteisen heinäkuun jälkeen pilvinen sää ja muut
tapahtumat verotti hieman
torilla istuvia, mutta kirppismyyjiä oli reippaat kaksikymmentä ja kauppa kävi
hyvin. Torikahvilaa piti Ku-

renalan kyläyhdistys ry. ja
toimijat olivat oikein tyytyväisiä päivän antiin.
Elokuun puolella vielä pidetään yksi Peräkärrykirppis torstaina 4.8. Pudasjärven Eläkeläiset ry. paistaa
lättyjä ja Vauhko Varsa esiintyy lavalla. Yhteislaulua on
vetämässä hanurimusiikin
säestyksellä Kalevi Vattula.
Tietopiste ja Torikahvila on ollut kiinni viime viikon sekä tämän viikon. Vain
kirppispäivinä
Tietopiste
palvelee entiseen malliin.
Kurenalan kyläyhdistys
ry. tekee vielä syksyn alka-

Marika Sillanpään myyntipisteessä oli monipuolista myytävää.

misen iloksi retken Kellon
Kalasatamaan
lauantaina
6.8. Vapaita paikkoja löytyy
vielä bussista, mutta keskiviikkoiltaan mennessä on ilmoitettava lähtönsä Kertulle
040 730 9481 ruokatilausten
vuoksi. Kyläyhdistyksen jäseniltä matkan hinta ruokailuineen ja kahveineen on 30
euroa ja ei jäseniltä 35 euroa. Bussikuljetus lähtee lauantaina Oikopolun pysäkiltä kello 8.30 ja paluu samaan
paikkaan on iltakuuteen
mennessä.
Terttu Salmi,
kuvat Kaisu Heikkinen

Oululainen Duo Aino & Aleksi esiintyi torilla torstaina 28.7. ja vetivät myös perinteisen yhteislauluosuuden. Kuva Henna Hiltunen.

Torivieraat kulkivat sanojensa mukaankin ”leppoisessa ja kiireettömässä hetkessä”.
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* osta, myy, vuokraa...
MYYDÄÄN jalaksilla oleva kesäsauna jossa teräksinen vesisäiliö. Sauna sijaitsee Ranualla. P. 040 502 3331.

Ruuhensuon metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS

la 13.8.2022 klo 10:00
Seuran toimitalolla Virkistyksellä
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä
sääntömuutosta sääntökohtaan 4§ koskien
yhdistyksen jäseneksi ottamista.
Tervetuloa!
Johtokunta

Yli-Siuruan metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS

Hirvipirtillä la 13.8.2022 klo 14.00
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hirviporukkaan ilmoittautuminen kokouksessa.
Talkoot samana päivänä klo 8.00 alkaen.
Tervetuloa!
Johtokunta

Haapalan Seudun Metsästysseura ry

KESÄKOKOUS

la 13.8.2022 klo 11 Hirviliiterillä
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 10.
Hirvipalaveri ja hirviporukkaan ilmoittautuminen
kokouksen jälkeen.
Tervetuloa!
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Sarapirtillä TANSSIT
La 6.8. klo 21–00.30

os. Sarakyläntie 4661

TANSSITTAA

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

la 6.8. klo 21.00-01.00

Karaoke-tanssit

KESÄKOKOUS

Asiat sääntömääräiset.
Tilin käyttöoikeudet/nimenkirjoitusoikeus,
jäsenmaksun määrän päättäminen, vierasluvat, laitehankinnat.
Johtokunta

Malisen Erä ry

KESÄKOKOUS

su 14.8.2022 klo 12.00 Repomajalla
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.
Lopuksi hirvikokous. Tervetuloa!
Sihteeri
Pelttarinseudun metsästysseura ry

KESÄKOKOUS

lauantaina 13.8.2022
klo 12.00 Metsästysseuran majalla
Esillä sääntömääräiset asiat.
Lopuksi hirviporukan kokoaminen.
Johtokunta klo 11.00.
Tervetuloa!
Sihteeri

TULOSSA:
la 20.8. Lasihelmi
3.9. Afrikan tähti, Valentin

Lippu 5€.

Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).

C-oikeudet

Tervetuloa!

Pintamon kyläseura

BINGO
Koskenhovilla
su 7.8.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti
pelaajamäärästä riippuen.
Tervetuloa!

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI

Kirj. Eero ja Ulla Schroderus
Ohj. Ulla Schroderus

KUNNON
IHMINEN

KESÄ- JA HIRVIKOKOUS
la 13.8.2022 klo 19.00 Kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Puheenjohtaja

Kuren Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS

su 14.8.2022 klo 12.00 Kuren kylätalolla
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

Aitto-ojan metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS

Pudasjärven Nuorisoseura

pe 12.8.2022 klo 18 Hirvikämpällä

la 13.08.2022 klo 9.00 Hanhiojan ampumarata

JV 3 SNS

tanssit Pintamolla

KESÄKOKOUS

Kivarin erä ry

Tervetuloa!

Kuopusjärven metsästysseura ry

Jongun Metsästysseura ry

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta

KESÄKOKOUS

Jaalankapirtissä su 14.8.2022 klo 17:00
Esillä sääntöjen kesäkokoukselle määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen hirviporukkaan ilmoittautuminen.
Hallitus kokoontuu klo 16:00
Tervetuloa
Puheenjohtaja

MERJA
JUUTINEN

Lippu 15 €, käteismaksu
Tulossa: la 20.8. Naseva.

Honkavaaran metsästysseura ry:n

Esitykset
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 24.7. klo 15
TI 26.7. klo 18
TO 28.7. klo 19
SU 31.7. klo 15
TI 2.8. klo 18
TO 4.8. klo 19
L A 6.8. klo 13
SU 7.8. klo 15

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

su 14.8.2022 klo 13.00
Aittojärven koululla, Hiltusentie 8
Johtokunta kokoontuu klo 12.00
Tervetuloa! Johtokunta

On toivottava, että
ihmiskunta järkeistyy
Kun seuraa uutisia ja muita ajankohtaisia lähetyksiä,
niin ovat kohtalaisen vaikeita, kuunnella tai katsella. On
ihan, kuin ei maailmassa olisi
yhtään hyvää missään maailman kolkassa. Näkösälle tulee valtavia sotatyökaluja,
joilla tuhotaan Ukrainan sodassa puolin ja toisin. Elikkä
sota ei tuo millään mittarilla
mitattuna hyvää. Sotaa seurataan kuin jotakin urheilukilpailua. Jees, näin pitää. Jotkut ilmaisevat selvän ilonsa,
että ollaan pääsemässä isoon
sotaporukkaan mukaan.
Jossain päin maailmaa on
taas tehty ydinkoe onnistuneesti. Se on reagoitu ja aiotaan kostaa. Niin ja onhan
meilläkin saatu uusi miehistön kuljetusvaunu, että ei ole
hätäpäivää. No ehkä hieman
kärjistettynä.
Tällainen kun toistuu joka
päivä ja monissa ympäri vuorokausien, niin ei ole ihme,
jos mielenterveysongelmat lisääntyvät. Mitenkä katsovat
lapset ja nuoret tulevaisuuden maailmaa? Yksi ohjelma
poikkesi näistä. Se oli rauhanjärjestön edustajan haastattelu. Hän selvästi sanoi,

kun toimittaja kysyi aseiden
viennistä, että aseet eivät ole
rauhan asiaa ja varsinkin, jos
joutuvat vääriin käsiin ja laittomaan asekauppaan.
Oli miten oli, ei me tavalliset ihmiset ole missään
maassa sodanaloittajia. Eikä
meidän tarvitse eri kansojen
välillä vihoitella toisillemme,
olivatpa he tulleet naapurista
tai muualta. Väärinkäytökset
ovat eri asia.
On vain toivottava, että
ihmiskunta järkeistyy ja pystyttäisiin asuskelemaan riemukasta ja tervettä elämää,
toinen toistansa kunnioittaen.
Toivotan kaikille hyvää
syksypuolen kesää!
Erkki Honkanen.
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Iltarastit Iso-Syötteellä
Pudasjärven Urheilijoiden iltarastit suunnistettiin keskiviikkona 27.7. Iso-Syötteen
maastossa.
Ratamestarina
toimi Juha-Matti Inget.
Tulokset
A-rata 4,3 km 1) Antti Pork-

ka, 40.39, 2) Sauli Kuopus,
45.15, 3) Jouko Höynälä,
50.56, 4) Moona Harju, 54.14,
5) Julia Nifakina, 57.18, 6) Stepan Soukhov, 1.19.30, 7) Mirja Linjama, 1.27.57, 8) Antti ja
Ronja Kokko, 1.31.30.

B-rata 2,9 km 1) Mika Kortesmaa, 40.23, 2) Lauri Suorsa, 46.01, 3) Antero Pätsi,
50.50, 4) Pauli Harju, 51.09, 5)
Taisto Luukkonen, 1.01.41, 6)
Teija Kangas, 1.04.46, 7) Jaana
Elorinne, 1.04.48, 8) Ari Kok-

ko, 1.07.23, 9) Pentti Kuopus,
1.08.03, Ei aikaa: Anna-Liisa
Seppänen, Tarja Tolonen.
C-rata 1,2 km 1) Kiira
Soukhov, 34.26, 1) Katja
Soukhov, 34.26.

Kesäistä leikkipuistotoimintaa Pietarilassa
Kesäduuni OP:n piikkiin
-kampanja mahdollisti MLL
Pudasjärven
yhdistykselle kahden nuoren työllistämisen kahden viikon ajaksi.
Tällä tavoin yhdistys järjesti leikkipuistotoimintaa Pietarilassa myös tänä kesänä.
Tällä kertaa ajankohta oli aikaisempia vuosia myöhäisempi, eli kaksi viikkoa kesä-heinäkuun
vaihteessa.
Ohjattu toiminta tavoitti hienosti kävijöitä. Kokonaisuudessaan päivittäisessä neljän
tunnin ohjatussa leikkipuistotoiminnassa kävi 185 lasta.
Aivan mahtavaa! Yhdistys
on todella iloinen runsaasta
kävijämäärästä.
Päivittäin
yhdistyksen
työllistämät kesätyöntekijät Jessika Tauriainen ja Sanni Tauriainen leikittivät ja
viettivät aikaa lasten kanssa. Muun muassa kasvo- ja
käsimaalaukset olivat hyvin
suosittuja. Toisella viikolla
osallistujat pääsivät itsekin

taiteilemaan kivimaalauksia. Yhdistys tarjosi mehua
ja keksejä kävijöille. Mehu
maistuikin hyvin kuumina kesäpäivinä. Viimeisenä
puistopäivänä yhdistyksen
oma Sulevi-kettu kävi myös
katsomassa mitä puistossa
touhutaan. Sulevi otettiin innolla mukaan leikkeihin.
Nuoret
kesätyöntekijät pitivät mielekkäästä kesätyöstään, vaikka olosuhteet olivat joinakin päivinä
todella kuumat. Sää tarjosi parastaan puistopäivien
ajan eikä yhtään sadepäivää
mahtunut sekaan. Yhdistys
järjestää muutaman vuoden
tauon jälkeen jälleen lasten
venetsialaiset elokuun viimeisenä lauantaina. Tervetuloa silloin Jyrkkäkoskelle!
MLL:n tämän kesän kesätyöntekijät Jessika ja Sanni
valmiina leikittämään lapsia. Kuva Hely Forsberg-Moilanen
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Pu ol it imme hi nnat!

KAIKKI LINSSIT
TAI KEHYKSET

–50

%

0€

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS
SILMÄLASIEN OSTAJALLE
VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

+ toiset lasit itselle tai kaverille –50 %
PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita.
50 %:n alennus myönnetään asiakkaan valinnan mukaan joko kehyksistä tai linsseistä. Mikäli linssit halutaan omiin kehyksiin, peritään lisäksi hiontamaksu
50 €. Silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla –50 %, alennus edullisemmasta parista. Tarjous on voimassa 25.9.2022 asti.

Perussuomalaisten
markkinakysely kiinnosti
Vastaajista valtaosa oli pudasjärveläisiä, mutta myös ulkopaikkakuntalaisia
oli vastaajina muutama prosentti. Yhtenä syynä vastaajien aktiivisuuteen lienee
ollut vastaajien kesken arvottu poronpaisti, minkä voitti Mervi Ervasti.

17,50 / 200 tabl.
(norm. 23,51 € / 200 tabl.)

8,50 € / 60 tabl.
(norm. 11,23 € / 60 tabl.)

imme
Apteekk myös
e
le
e
lv
a
p
a.
verkoss

Tarjous on voimassa 31.8.2022 asti.
PALVELEMME:
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi,
Puh. (08) 821 185

JARIN PAKINAT
Harmittaa
Jos ostaisi säästöillään maailman kalleimman auton ja kun se olisi pihassa, tulisi myrsky ja iskisi siihen salama.
Palaisi auto poroksi. Voisi silloin harmittaa. Jos taas olisi ostanut 850 euron

hintaisen Fiat Punton, ei silloin harmittaisi välttämättä niin paljon (ellei olisi
itse viritellyt sitä). Mutta mitä enemmän rahaa palaa, sitä enemmän harmittaa. Sanoo sen järkikin.

Pudasjärven
Perussuomalaiset järjestivät Pudasjärvimarkkinoilla mielipidekyselyn kaupungin muutamista
ajankohtaisista, päivänpolttavista asioista. Kysely sai suuren suosion. Perussuomalaisten teltalla oli lähes jatkuvasti
vastaajia. Vastauslomakkeetkin loppuivat välillä, mutta
niitä saatiin tulostettua lisää,
niin että vastaajien määrä
yllätti. Vastaajista valtaosa
oli pudasjärveläisiä, mutta
myös ulkopaikkakuntalaisia
oli vastaajina muutama prosentti. Yhtenä syynä vastaajien aktiivisuuteen lienee ollut
vastaajien kesken arvottu poronpaisti, minkä voitti Mervi
Ervasti.
Ensimmäiseksi kysyttiin
mielipidettä Pudasjärven taloustilanteesta.
Vastaajista
vain kolme prosenttia piti tilannetta hyvänä. Hyvänä taloustilannetta piti 39,49 prosenttia vastaajista, välttävänä
46,5 % ja huonona 12,10 %.
Eli yli puolet vastaajista piti
tilannetta epätyydyttävänä.
Seuraavaksi kysyttiin mielipidettä Pudasjärvellä tarjottaviin Oulunkaaren terveyspalveluihin.
Erittäin tyytyväisiä oli 7,69
%, tyytyväisiä 67,31 %, tyytymättömiä 19,87 % ja erittäin
tyytymättömiä 5,13 %.
Tärkeästä lähiajan asiasta, investointien tärkeysjärjestyksestä myös kysyttiin.
Vaihtoehtoina olivat Nivanhankaan alueen kaavoitushanke, jäähallin rakentaminen, tuulivoimakaavoitus ja
viimeisenä vaihtoehtona pidättäytyminen uusista hankkeista rahatilanteen vuoksi.
Nivankankaan kaavoitushanketta kannatti vain 7,84 %
vastaajista. Jäähallin rakentaminen sai kannatusta 13,07
%,
tuulivoimalakaavoitus

28,10 % ja pidättäytyminen
uusista hankkeista 50,98 %.
Kaupungin työntekijöiltä on kysytty tyytyväisyyttä kaupungin johdon toimintaan. Sitä myös kysyttiin
yleisöltä.
Hyvin tyytyväisiä oli 5,06
% vastaajista, tyytyväisiä
58,23 %, tyytymättömiä 34,81
% ja erittäin tyytymättömiä
1,90 %.
Koska kyselyä ei rajattu pelkästään pudasjärveläisiin, eikä vastauksiin eritelty
vastaajan kotipaikkakuntaa,
vastaukset ovat vain suuntaa-antavia. Kuitenkin jotain
havaintoja vastauksista voinee tehdä. Taloustilanteesta vallitsi epävarmuus, vaikka kaupungilla on menossa
talouden tasapainottamisohjelma.
Terveyspalvelut ovat vanhenevalle väestölle tärkeitä. Merkillepantavaa on, että
vastaajista noin neljännes
oli tyytymätön palveluihin.
Henkilöstövajaus ei voi olla
vaikuttamatta. Kun vanhustenhoidosta taannoin poistettiin yksi osasto tavoitteena
kotiolosuhteissa
selviäminen, on vanhusten hoito siirtynyt kuormittamaan akuuttiosastoa, missä kärsitään,
niin kuin valtakunnassa
muuallakin
hoitajapulasta. Siksi akuuttiosastolla on
hoitopaikkoja jouduttu pitämään tyhjänä.
Investointihankkeissa
vastaajista yli puolet oli sitä
mieltä, että uusista, suurista hankkeista tulisi pidättäytyä. Kaupungin ajama hanke
Nivankankaan kaavoituksesta ei saanut kannatusta.
Keskusteluissa epäiltiin, että
tonttien hinnat tulevat niin
kalliiksi, ettei pienipalkkaisella työntekijällä ole varaa
kalliiseen tonttiin, kun kaik-

ki kaavoitukseen ja infran rakentamiseen sisältyvät kustannukset lisätään tontin
hintaan. Kaupungin veronmaksajienhan ei oleteta osallistuvan näihin talkoisiin.
Tuulivoimahankkeet eivät
saaneet varauksetonta kannatusta. Yleensä rakentajana
on ulkomainen yhtiö, minkä
intressissä on tehdä mahdollisimman suuri voitto. Monesti rakennuttajayhtiö myy
heti tuulipuiston kolmannelle, joten vastuiden kantaminen jatkossa on epävarmaa,
niin kuin on vielä tuulimyllyjen vaikutuskin jokapäiväiseen elämään.
Kaupungin intressi lienee
puhtaasti yksityistaloudellinen. Tuleehan sieltä verotuloja kaupungin kassaan. Suoranaisina kärsijöinä ovat ne
maanomistajat, joiden maat
pakkolunastetaan nimellistä korvausta vastaan johtokatujen alle. Haitta kestänee
vähintään vuosikymmenien
ajan. Perussuomalaiset suhtautuvat vielä pidättyvästi tuulivoimaan. Ei ole kansalaisten etu, että kiireellä
rakennetaan
tuulimyllyjä,
ennen kuin niiden vaikutuksista on parempaa tietoa.
Kaupungin johto-organisaation toiminnasta aiemmin
kaupungin henkilöstöraportin kyselyssä on 35 % ollut
tyytymättömiä avoimuuteen
ja 40 % työntekijöiden vastauksissa oli sitä mieltä, että
johtamisessa on parannettavaa.
Yleisö oli vastauksissa
pääsääntöisesti tyytyväinen
johdon toimintaan, yli 63 %.
Tyytymättömiä oli vähän yli
35 %. Kyselyissä ei ole eritelty eri kohteita.
Pudasjärven
Perussuomalaiset ry

