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Pilikkiviikon perinne 
jatkui Pudasjärven 
Havulanrannassa

PUDASjärveläinen
s. 6-7

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdoissa sukset 
lipsuivat vesikelissä s. 8-9

FC Kurenpojilla aktiivista 
toimintaa kolmella 
vuosikymmenellä s. 13
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Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

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

69,- 69,- Hiekkalaatikko 
MILJÖÖKORISTE
120x120cm kannellinen,  puuvalmis
Laadukas, kotimainen hiekkalaatikko pihaleikkei-
hin. Suomalaista havupuuta. Helppo koota, ruuvi-
kiinnitys. Sisältää kannen, joka suojaa roskilta. 

Leikkipaikka
JANA
Tässä leikkipaikassa lapset viihtyvät ja saavat 
virikkeitä monenlaisiin leikkeihin turvallisesti piha-
piirissä. Toimituspaketti sisältää tornin, liukumäen, 
kaksi keinua köysineen sekä tornin alaosassa 
olevan hiekkalaatikon.

399,- 399,- 2 kpl jäljellä

Keinu
KEVIN 99,- 99,- 1 kpl jäljellä

Syöte Taxi
040 561 6211

Tilausnumero 
on maksuton 24/7

www.syotetaksi.fi
KELATAKSI 0800 415 720

Turvastandardit täyttävä FSC-sertifioidusta puusta 
valmistettu keinu kahdelle lapselle. Pituus 270 cm, 
leveys 193 cm ja korkeus 230 cm. 2 keinuistuinta. 
Yli 3-vuotiaille (maks. 50 kg/lapsi)

TT-TURVATULI 
kouluttaa

 Pudasjärvi 19.8.2022
 Ilm. 0400 112 612

 tauno.toivanen@tt-turvatuli.inet.fi

TULITYÖKURSSIT

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

PUDASJÄRVEN PRUASNIEKKA
KURENALLA

Tervetuloa! Tulkua terveh! Oulun ortodoksinen seurakunta
Pohjois-Viena -seura

OHJELMA:
klo 10.00 Liturgia, 
 kirkkoherra Marko Patronen 
 ja kanttori Juhani Matsi
klo 11.00 Vedenpyhitys  
klo 11.30 Kahvipöydän siunaus, 
 kahvit/teet ja tarjottavat 
 Tervehdyssanat, 
 Kerttu Nurmela
 Pakolaisaalto Vienasta 100 vuotta sitten, 
 Anja Suvanto
 Yhteislaulua haitarin säestyksellä, 
 johtaa kanttori Juhani Matsi
 Arpajaiset
  Yhteislaulu, 
 Kymmenen virran maa
  Päätössanat, 
 kirkkoherra Marko Patronen

La 13.8.2022 klo 10.00 alkaen, 
Liepeen Pappilan Väentuvassa, os. Liepeen Pappila 2

 Näytteillä Vienaan liittyvää kirjallisuutta. 

Räisäsen 
SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

SOITA IHMEESSÄ!!!  041 314 9962  
raisasensiivousjakiinteistopal@gmail.com  

● Kotisiivoukset 
● Suursiivoukset
● Ikkunoitten pesut 
● Pienet pihatyöt ja -siivoukset 
● Mökkisiivoukset  

Meillä myös 
invataksi. 

Auto KP1460

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

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

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

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

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

Toyota Auris 1,6 bensa, manuaa-
li, aj. 272000 km, vm.2010, kats. 
4/22, kahdet hyvät renkaat, ilmas-
tointi, hyvä huoltokirja, 5900 €

Toyota Corolla Verso vm. 
2004, kats. 3/22, aj. 301500 km, 
kahdet renkaat, vetokoukku, il-
mastointi, webasto, 2800 €

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
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Jumala on antanut meille ih-
misille monenlaisia lahjoja 
ja taitoja, jotka on tarkoitet-
tu käytettäväksi ja jaettavak-
si. Meidän lahjat voivat olla 
aivan arkisia ja tavallisia, eri-
laisia ja eri kokoisia, näkyviä 
tai piilossa pysyviä, mutta hy-
vin hyödyllisiä ja tarpeellisia. 
Tulevana sunnuntaina kirkos-
sa puhutaan uskollisuudesta 
Jumalan lahjojen hoitamises-
sa. Meillä jokaisella on ikään 
kuin virka, jota meidän tulee 
uskollisesti hoitaa. Raamatun 
tekstit vievät meidät kyse-
lemään vastuutamme niiden 
lahjojen käytöstä, joita olem-
me saaneet.

Vaikka meille kaikille on 
annettu lahjoja, vahvuuksia ja 
erityistä osaamista, on meidän 
käsissämme, kuinka meille 

annettuja lahjoja käytämme ja 
kehitämme. Joku toteuttaa lä-
himmäisen rakkautta ammat-
tinsa kautta, kun taas toisel-
le kanava sen toteuttamiseen 
voi olla vaikkapa villasukki-
en neulominen paleleville ja-
loille. 

On helpompi nähdä asi-
at Jumalan lahjoiksi, kun ne 
tuottavat iloa. Vaikeampaa on 
nähdä pettymys, epäonnistu-
minen tai osattomuus lahjana. 
Näihinkin voi sisältyä lahja, 
nimittäin armeliaisuuden tar-
peen huomaaminen. Sen, että 
elämässä asiat voivat mennä 
täysin toisella tavalla kuin oli 
suunniteltu, joskus täysin pie-
leen, riippumatta meidän yri-
tyksestämme ja tahdostam-
me. Näin voi käydä meidän 
jokaisen kohdalla. Kun kat-

soo lähimmäistään armon sil-
mälasien läpi, hoitaa Jumalan 
lahjaa hyvin.

Osaa lahjoista käytäm-
me paljon, osaa vähemmän. 
Joidenkin lahjojen käytössä 
olemme valmiimpia, toisten 
käytössä tarvimme vielä pal-
jon harjoittelua. Mikä on si-
nun lahjasi, jota voisit käyttää 
yhteiseksi hyväksi omassa ar-
kisessa elämässäsi?  Mitä lah-
jaa haluaisit vahvistaa, kas-
vattaa ja kehittää? Millaisia 
lahjoja läheisilläsi on? Aina ei 
ole helppoa laittaa itseään li-
koon ja uskaltaa käyttää saa-
miaan lahjojaan tai edes huo-
mata omia lahjojaan. Tehtäviä 
ja lahjoja ei tarvitse vertailla 
toisten kanssa.  Evankeliumi-
teksti arvostaa vastuullisuutta, 
aloitekykyä ja rohkeutta. Us-

kalletaan käyttää lahjojamme 
yhteiseksi hyväksi kukin omi-
en voimiensa mukaan. 

 Jumala, taivaallinen isämme.
 Sinä olet varustanut meidät 
 hyvillä lahjoillasi.
 Tee meidät taitaviksi ja 
 uskollisiksi tehtävissä, j
 oihin kutsut meidät.
 Lahjoita meille kestävyyttä
 palvella sinua ja toisiamme
 valppaina uskossa ja 
 pitkämielisinä rakkaudessa.
 Kuule meitä Poikasi 
 Jeesuksen Kristuksen,
 meidän Herramme tähden.

Sirkku Fali 

Lahjoillasi meitä siunaat

S. 21.04.1986 Pudasjärvi
K. 12.07.2022 Oys teho2

Olit joukkomme tuki ja pylväs,
jäi tyhjäksi paikkasi ylväs.

Tonia syvästi kaivaten:
Äiti
Niina ja Reima perh.
Jenni ja Pasi perh.
Ystävät, työkaverit ja sukulaiset

Valkeni aamu kesäinen,
tuoden mukanaan viestin surullisen.
Ei auttanut toive pienen ihmisen,
vaan vei enomme uni ikuinen.

Enoa valtavasti ikävöiden:
Jone, Eetu, Jimi, Lilja-Julia, 
Eero, Janna ja Aaro

Rakkaamme

Toni Antero
OUTILA

Toni siunattiin haudan lepoon 06.08.2022 läheisten ja 
ystävien läsnä ollessa. Lämmin kiitos kaikille teille jotka 

kuljitte rinnalla ja olitte tukenamme suuren surun keskellä. 
Kiitos Hautaustoimisto Pihlaja.

Messu seurakuntakodilla su 14.8 klo 10. Toimittaa Jari Val-
konen, kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan 
kautta.  
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.  
Vapaita päiväkerhopaikkoja voi tiedustella puhelimitse lasten-
ohjaajilta.  
Lapsiparkki pe 12.8. ja 19.8. klo 9.30–12 seurakuntakodilla. 
Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
  Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
8684730 Tanja / P. 040 5861217 Sirpa. 
  Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaip-
paa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.  
Perhekerho ke 17.8 klo 10–12.30 seurakuntakodilla.  
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdes-
sä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen 
kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, pikkukirkko-
hetki sekä pientä suolaista ja makeaa.  
Siionin virsiseurat Korpisen kylätalolla pe 12.8. klo 18. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin klo 9.15–11. Yh-
teydenotot 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:  
Seurat ja makkaranpaistoa pe 12.8. klo 18 Eija ja Jouni Seppä-
lällä. Eero Illikainen. 
Seurat su 14.8. klo 16 ry:llä, Jukka Lehto, Arvo Niskasaari. 
Kesäseurat su 14.8. klo 13.00 Jaurakalla, Paula Paukkerilla. 
Heikki Saarikoski ja Juhani Kallioranta. 
Kastettu:   Kahelin Lucas Petteri 
Kuolleet:  Outila Toni Antero 36vuotta. 

Tämän kesän viimeistä oh-
jelmallista toripäivää Pu-
dasjärvellä vietettiin torstai-
na 4.8. Torilla oli sateisesta 
säästä huolimatta muutama 
myyjä ja enimmillään yli 
neljäkymmentä torin tapah-
tumiin osallistujaa.

Aamupäivällä torin la-
valla esiintyi trio Vauhko 
Varsa ja iltapäivällä yhteis-
laulua säesti Kalevi Vattu-
la haitarilla. Vauhko Varsa 
esitti folk-henkistä pop-rok-
kia jopa gospel vaikutteista 
musiikkia. Välillä yleisö lau-
loi mukana ja jopa tanssahte-
li. Iltapäivällä Kalevi Vattula 
säesti haitarilla yhteislaulua. 
Laulettiin Vattulan omia 
kappaleita ja tunnettuja yh-
teislauluja. Yhteislaulua veti 
Eero Räisänen ja kaimansa 
Eero Hirvelä.

Kurenalan Kyläyhdistyk-
sen puolesta Kerttu Simu 
kiitteli toripäivään osallis-
tujia, ja viimeisen ohjelmal-
lisen toripäivän kunniaksi 

Eläkeläiset vastuuvuorossa kesän 
viimeisessä toripäivässä

Kerttu ojensi kukkaset esiin-
tyjille. Tapahtumajärjestä-
jä, Kerttu Simulle ojennettiin 
myös kiitoskukkaset. 

Torikahvilaa piti viimei-
senä toripäivänä Pudasjär-
ven Eläkeläiset ry. Tarjol-
la oli kahvia, teetä ja tietysti 
paikalla paistettuja mauk-
kaita lettuja.

Seija Vähkyrä
Kiitoskukkasia ojennettiin puolin ja toisin.

Pudasjärven Eläkeläiset pitivät lettukahvilaa.

Kalevi Vattula säestää yhteislaulua.Trio Vauhko Varsa esiintymässä.
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Seurakunnan nuotioiltoja pi-
detiin yhteistyössä kylien 
kanssa heinä- ja elokuussa. 
Nuotioillat kokosivat ky-
län väkeä, lomalaisia ja va-
paa-ajan asukkaita enem-
män kuin muutamana 
edellisvuotena. Tänä kesä-
nä pidettiin 12 nuotioiltaa, 
joihin osallistui kaiken kaik-
kiaan lähes kolme sataa 
henkeä. Ikäjakauma nuoti-
oilloissa on ”vauvasta vaa-
riin”, mutta keski-ikä taitaa 
lähennellä kuuttakymmen-
tä vuotta.

Monilla kylillä kesäaika 
on aktiivista toiminnan ai-
kaa. Kylät järjestävät mo-
nenlaisia tapahtumia ja ret-
kiä, osalla on säännöllistä 
kesäkahvila toimintaa ja mo-
nilla kylillä perinteiset kylä-
juhlat tuovat kokoon kylän 
alueen ihmisiä. Seurakun-
nan puolesta on mukava 
tuoda nuotioiltojen toimesta 
pieni mukava lisä kylän ke-
sätoimintaan.

Nuotioilloissa ensim-
mäistä kertaa mukana olleet 
nuorisotyönohjaaja Sirpa 
Kukkohovi ja seurakunta-
pastori Veijo Lohiniva koki-
vat nuotioillat mukaviksi ja 

Seurakunnan nuotioillat 
kokosivat lähes 300 osallistujaa

lämminhenkisiksi tapahtu-
miksi. Sirpan mielestä tun-
tui hyvältä, että nuotioillois-
sa oli mukana myös lapsia 
ja nuoria. Sirpan mieleen oli 
hyvällä tavalla jäänyt ihmis-
ten välittömyys ja avoimuus 
sekä kylien yhteisöllisyys. 
Veijo piti siitä, että nuotioil-
lat ovat matalakynnyksisiä 
tapahtumia, joihin kaikille 
on helppo tulla mukaan.

Tänä vuonna kävim-
me makkaranpaistossa sekä 
leppoisaa ja lämminhenkis-
tä yhdessäoloa viettämässä 
Livolla, Sarakylässä, Syöt-
teellä, Kipinässä, Marikais-
järvellä, Paukkerinharjulla, 
Hirvaskoskella, Metsälässä, 
Siurualla ja Korpisella. Nuo-
tioiltojen perinteisiin kuuluu 
myös yhteiset grillailuhet-
ket Kaupunginkartanossa ja 
päihdehuollon tukiasuntola 
Törrössä.

Kiitos kaikille nuotioiltoi-
hin osallistuneille!

Nuotioiltojen vetäjät: 
Sirpa Kukkohovi, Markus 

Väyrynen, Veijo Lohiniva ja 
Marko Väyrynen

Metsälän kylätalon kodassa tunnelmoitiin makkaranpaiston 
äärellä.

Kaupunginkartanossa on perinteisesti vietetty myös nuotioil-
taa. 

Syötteellä oli tarkkakätisiä jousiampujia.

Korpisella seurattiin tarkkaavaisena mihin mölkkykapula 
osuu.

Marikaisjärvellä vietettiin iltaa virkistävässä tuulessa. 

K-ruokamestarin

KUUMA GRILLATTU  
JYVÄBROILERI
Raakapaino n. 1,2 kg

699
KPL

SUOMI

199
KG

Kariniemen

KANANPOJAN  
MARINOITU KOIPIREISI
n. 1,2 kg

1595
Hätälä

TUORE LOHIFILEE
C-leikattu, vakuumipakattu 
Norja 
Rajoitus 2 fileetä/talous

ERÄ

RUODOTON

Voimassa TO-LA 11.-13.8.
KG

Keskiviikko
Broilerikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperuna L, G 
Kaalikääryleitä L,G
Feta-kasviskiusaus L,G
Perjantai
Metsäsienikeitto L, G 
Uunilohi L, G

HERKKUTORILTA

Vadelma-
aika on nyt 

parhaimmillaan! 
Laatikoittain 

päivän 
hintaan!

Ilman Plussa-korttia 2,15 rs 
(5,38-7,68/kg) 560

Saarioinen

KEITOT
280-300 g sekä
MAKSA-, MAKARONI- ja 
PERUNASOSELAATIKOT
350-400 g (4,67-6,67/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous

3
RS

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 11.-14.8. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Ilman Plussa-korttia 0,59 prk (2,95/kg)Ilman Plussa-korttia 0,89-0,95 prk (5,93-6,33/kg)

Valio

LAKTOOSITTOMAT 
MAUSTETUT JOGURTIT
200 g (2,50/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous

250

Juustoportti

HYVIN JOGURTTI
Laktoositon ja
AB JOGURTTI
150 g (4,67/kg)

350 5 PRK5 PRK

Tavallista parempi ruokakauppa

-13 %
Plussa-etu

-15 %
Plussa-etu

-21-26 %
Plussa-etu

Dr. Oetker

RISTORANTE  
PIZZAT
216-390 g (6,84-12,35/kg) 
Myös gluteenittomat

8.- 3 PKT -18 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 3,25 pkt (8,33-15,05/kg)

TUMMA LUUMU
Unkari

099
KG

Otamme sitovia ennakkovarauksia 5kg:n mustikka- 
ja mustaherukkalaatikoista, päivän hintaan.

LUE ILMOITUKSEMME MYÖS DIGINÄ k-supermarket.fi/tarjoukset

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Broilerikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperuna L, G 
Kaalikääryleitä L,G
Feta-kasviskiusaus L,G

Perjantai
Metsäsienikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Keitin perunoita L, G 
Smetanahärkä L, G 
Lasagne L

Tiistai
Broilerikeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Karjalanpaisti L, G
Makkarapyttipannu L, G 

Torstai
Lohikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Keitin perunoita 
Palapaisti L, G 
Broileripasta L

Maanantai
Lihakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L,G
Lindströminpihvi L, G
Lohikiusaus L, G 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät kasvikset
Päivän salaatit

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
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Iso-Syöte Bike Parkin uusi hissipyöräilyreitti aukesi
Iso-Syötteen rinteillä al-
koi kesäkuun alussa mit-
tava projekti uuden hissi-
pyöräilyreitin rakentamisen 
käynnistyttyä. Nyt reitti on 
valmiina ja uuden Isoflow-
nimeä kantavan reitin ava-
jaisia vietettiin perjantaina 
29.7. Reitin rakentamisesta 
vastasi bikepark-rakentami-
seen erikoistunut Trail It Oy. 

Hissipyöräilyn suosio 
niin Suomessa kuin maa-
ilmallakin on kasvanut ja 
harrastajamäärät kasvaneet 
joten uusia reittejä rakenne-
taan. Iso-Syötteen Bike Par-
kissa eli hissipyöräilypuis-
tossa on yhteensä 13 erilaista 
ja eritasoista reittiä aina lä-
hes luonnontilassa olevista 
enduroreiteistä rakennettui-
hin bikepark-reitteihin. Uusi 
Isoflow on vauhdikas ja pin-
noitettu flow- ja freeride-
tyylinen bikepark-reitti, joka 
sopii monen tasoiselle har-
rastajalle. 

Uuden reitin varrelta löy-
tyy erilaisia hyppyreitä, tup-
laamisen mahdollistavia 
muotoja sekä lennokkaita 
mutkia.

-Suomen mittapuulla bi-

Hissimiehenä toiminut Mika Kokko kertoi kokeilleensa ala-
mäkipyöräilyä sen verran että sai tuntumaa siihen. -Ensim-
mäisellä kerralla pelotti ja hirvitti tulla rinnettä alas. Seu-
raavalla kerralla jo osasi ottaa rennommin. Kokko on ollut 
Iso–Syötteellä kausi rinnetyöntekijänä viitisen vuotta. – Nyt 
olen ollut koko kesän töissä. Keväällä huollettiin hissit ja kor-
jailtiin rinteitä. Nyt työllistää tämä hissipyöräily. Toivotta-
vasti tämä harrastus lisääntyy ja luo samalla uusia ympäri-
vuotisia työpaikkoja alueelle. 

kepark-rakentamisessa ei 
ole koskaan tehty näin isoa 
muotoa ja maanmuokka-
us yhdellä kertaa. Reitin ra-
kentamista varten rinteeseen 
tuotiin kaksi tuhatta kuutio-
ta siirtomaata. Suurin osa 
maasta on peräisin Iso-Syöt-
teellä sijaitsevan Luppove-
den kaivuusta ja maa-aines 
pääsi uusiokäyttöön Bike 
Parkissa, kertoo Iso-Syöte 
Bike Parkin toiminnasta vas-
taava Mikko Terentjeff. 

Oululainen Aleksi Juuso-
la on harrastanut hissipyö-
räilyä siitä lähtien kun en-
simmäiset radat Syötteelle ja 
Ruskoon valmistuivat. 

– Laji vei mukaansa heti 
ensimmäisen laskun jälkeen.  
Makiaa ja vauhdikasta hom-
maa, adrenaalitaso nousee ja 
saa kokeilla omia taitojaan 
vaativilla radoilla.  Tämä 
uusi Isoflow reitti sijoittuu 
ehdottomasti Suomen top– 
vitosien joukkoon. Lumien 
tultua siirryn taas lumilau-
tailun pariin jota olen har-
rastanut oikeastaan koko 
ikäni.

Mummon Monarkki ei 
sovellu alamäkiajoon, mut-

ta lajia voi kokeilla ensin 
vuokravehkeillä, jos laji al-
kaa kiinnostaa, niin hank-
kii sitten omat vehkeet, jois-
ta tärkeimmät ovat Enduro/
alamäki pyörä, kypärä, rinta 
– ja selkäpanssari ja erilaisia 
suojia.

– Pyörän saa noin 2000 
eurolla. Kypärän, rinta – ja 

selkäpanssari, niska–, pol-
vi ja kyynärsuojat noin 1000 
eurolla ja ihan huippuveh-
keet kaikkineen noin 5000 
eurolla. Kunnollinen pyörä, 
kypärä ja panssarit ovat ne 
tärkeimmät. Erilaisia suojia 
on sitten tarjolla joka lähtöön 
ja niistä voi valita mitä tar-
vitsee ja haluaa käyttää. R.E

Avajaisviikonloppuna tutustui uuteen hissipyöräilyreittiin 
innokkaita pyöräilijöitä – niin kokeneita harrastajia kuin la-
jin vasta-alkajiakin.Uuden reitin varrelta löytyy erilaisia hyppyreitä, tuplaamisen mahdollistavia muotoja sekä lennokkaita mutkia.

– Sade ei haittaa tätä harrastusta, paremminkin päinvastoin.  
Se tuo lisää haastetta radoille, tuumaili Aleksi Juusola.

Puolitimme hinnat!

–50 %
KAIKKI LINSSIT
TAI KEHYKSET

+ t oise t  lasi t  i t selle  t ai  k aver ille  –50 %

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.

PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649

0€

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS 
SILMÄLASIEN OSTAJALLE
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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 11.-17.8. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 11.-12.8. LAUANTAINA 13.8. MA-TI 15.-16.8. KESKIVIIKKONA 17.8.

TORSTAI-LAUANTAI 11.-13.8. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 15.-17.8.

KENKÄOSASTOLTA119999

449999229999

229595

115959

999595

229999

449999

pkt

110000

11119595

pktpkt

kgkg449999

kg

pkt

110000

4 pkt4 pkt

224949

550000

559999
pkt

889595

225050
2 pss

pkt

rssrss

pkt

pkt

4 prk

prk

111919
pkt

113939
pkt

339595
kplkpl

110000
pllpllrssrss 119999

kgkg

pktpkt

16169090 MASTONMASTON BRAKE  BRAKE CLEANERCLEANER
600 ml600 ml 339999

33339090

29299090

18185050 779090

26269090 49499595 3593590000

2592599090

kannu

119999
pkt

15159595

12129595

2 pkt/talous
669595

kgkg

11119595
kgkg

669595
pkt

11119595
kg

330000
2 pkt

12129090

Kotimaiset Kotimaiset AIROTAIROT
180 cm180 cm

42429595 44449595

240 cm240 cm

24249090

29299090

14149595

2 kalaa/talous 10109595
kg

kg

117979
pktpkt

12125050

110000
psspss

224949
pkt

raj. erä

52529090

alk

EräErä
PELASTUS-PELASTUS-
LIIVEJÄLIIVEJÄ
eri kokojaeri kokoja 29299090

kpl

Valikoimissamme nyt  Valikoimissamme nyt  
Discmania Disc GolfDiscmania Disc Golf
KIEKOT, KORIT, LAUKUT, KIEKOT, KORIT, LAUKUT, 
KIEKKOSETIT KIEKKOSETIT eri kokoja eri kokoja 
Esim. kiekko Esim. kiekko 
Driver, Active Driver, Active 
prenium Majestyprenium Majesty16169090

Kungs Kungs AUTON-AUTON-
PESUHARJAPESUHARJA
teleskooppivarrellateleskooppivarrella15159595
Varta Varta AKUT AKUT 
Esim. D24 60ahEsim. D24 60ah 89890000

sis. pantinsis. pantin

kgkg 229999
2 pkt

2 prk225050

2 pkt/talous2 pkt/talous

Oreo RemixOreo Remix
TÄYTEKEKSITTÄYTEKEKSIT

157 g157 g

AtriaAtria
VARRASVARRAS
Sweet BBQ Sweet BBQ 

500 g500 g

SnellmanSnellman
GRILLI-GRILLI-

MAKKARATMAKKARAT
360 g 360 g 

SuomalainenSuomalainen
SUIPPO-SUIPPO-

PAPRIKA PAPRIKA 
2 kpl2 kpl

AtriaAtria
JYVÄBROILERIN JYVÄBROILERIN 

FILEEPIHVIT  FILEEPIHVIT  
380-390 g380-390 g

Maalais-Maalais-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

AtriaAtria
SAUNA-SAUNA-
PALVIKINKKU PALVIKINKKU 
350 g350 g

Hyvä  Hyvä  
NAUTA JAUHE-NAUTA JAUHE-
LIHA LIHA -rasvaa max 10%-rasvaa max 10%

Atria Atria 
KAISERWURSTIKAISERWURSTI
-palana-palana

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

Kymppi Kymppi 
JAUHELIHA-JAUHELIHA-
HERNEKEITTOHERNEKEITTO
435 g435 g

Juhlamokka Juhlamokka 
KAHVI  KAHVI  
500 g500 g

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

Malaco miniMalaco mini
MAKEISPUSSITMAKEISPUSSIT
110-120 g110-120 g

Eldorado Eldorado 
KURKKU- KURKKU- taitai SINAPPI- SINAPPI-
KURKKUSALAATTIKURKKUSALAATTI
360 g360 g

Saarioisten Saarioisten 
PIZZAT  PIZZAT  
200 g200 g

HK HK 
SININEN SININEN 
LENKKILENKKI
500-580 g500-580 g

Eldorado  Eldorado  
KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

VipVip
OMENA-OMENA-

TÄYSMEHUTÄYSMEHU
1 L1 L

AtriaAtria
GOTLERGOTLER

MAKKARATANKOMAKKARATANKO
500 g500 g

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

Vici Classic Vici Classic 
KALAPUIKOTKALAPUIKOT
250 g  250 g  
-pakaste-pakaste

PERÄ-PERÄ-
MELAMELA
150 cm150 cm

Brandless Brandless 
poikien poikien 
HUPPARIHUPPARI
Koot 130-160Koot 130-160

Atria PossunAtria Possun  
FILEEPIHVIFILEEPIHVI
600 g Porḱ n 600 g Porḱ n 
pepper pepper 

Lassie  Lassie  
lasten Softshelllasten Softshell
TAKKITAKKI
Koot 122-140 Koot 122-140 
musta ja pinkkimusta ja pinkki

Brandless Brandless 
poikien poikien 
GOLLEGE-GOLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot 130-160 Koot 130-160 
harmaaharmaa

Asti tyttöjen Asti tyttöjen 
PUSEROPUSERO
KootKoot 128-164 128-164

Gulliver poikien Gulliver poikien 
Softshell Softshell 
LENKKARITLENKKARIT
Koot 28-35Koot 28-35

KOULUREPPUJAKOULUREPPUJA
isoille ja pienille  isoille ja pienille  
Esim. Nabo-reppuEsim. Nabo-reppu

Gulliver tyttöjen Gulliver tyttöjen 
Softshell Softshell 
LENKKARIT LENKKARIT 
Koot 28-35Koot 28-35

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 las-avata savustuksen aikana, ilman että lämpötila las-
kee varsinaisessa kee varsinaisessa 
savustustilassa.          savustustilassa.          

Brandless Brandless 
poikien poikien 
HUPPARI-HUPPARI-
TAKKITAKKI
Koot 130-160Koot 130-160

BrandlessBrandless
poikien poikien 
RAITA-RAITA-
VERKKARITVERKKARIT
KootKoot 130-160 130-160

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

OlviOlvi
LIMSATLIMSAT

  0,95 L0,95 L

Tuore porsaan Tuore porsaan 
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

OululainenOululainen
RUISLIMPPURUISLIMPPU
700 g  700 g  
-viipaloitu-viipaloitu

Valio Valio 
OLTER-OLTER-
MANNIMANNI
250 g250 g

True NorthTrue North
lasten Softshell lasten Softshell 
HOUSUTHOUSUT
Koot 92-164Koot 92-164

Brandless Brandless 
tyttöjen tyttöjen 
PUSEROPUSERO
Koot 130-160Koot 130-160

MELAMELA
150 cm150 cm

TuoreTuore
NORJAN LOHINORJAN LOHI
2-3 kg  2-3 kg  
kokonainenkokonainen

Ingman Ingman 
maustetut maustetut 
KERMAJÄÄTELÖT KERMAJÄÄTELÖT 
1 L1 L

SuomalainenSuomalainen
KUKKA-KUKKA-
KAALIKAALI

Valio Valio 
VOIVOI
500 g 500 g 
-normaalisuolainen-normaalisuolainen

Brandless Brandless 
tyttöjen tyttöjen 
GOLLEGE-GOLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot Koot 130-160130-160

SuomalainenSuomalainen
JÄÄSALAATTIJÄÄSALAATTI
pussipussi

Lämpömittarin Lämpömittarin 
avulla voidaan avulla voidaan 
tarkistaa lämpötila tarkistaa lämpötila 
savustimen sisällä. savustimen sisällä. 
Takuu 2 vuotta. Takuu 2 vuotta. 

Naudan luuttomat Naudan luuttomat 
KEITTOLIHA-KEITTOLIHA-
PALAT PALAT   

Atria Atria 
PORSAANPORSAAN
KASSLERKASSLER
n. 2,5 kg/kpln. 2,5 kg/kpl

559595

KariniemenKariniemen
BR. FILEE-BR. FILEE-
SUIKALEETSUIKALEET
300 g -hunajamarinoitu300 g -hunajamarinoitu

-laktoositon 2,90/pkt-laktoositon 2,90/pkt
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Osallistujia ympäri Suomen:Osallistujia ympäri Suomen:

Pilikkiviikkoperinne jatkui Pudasjärven Pilikkiviikkoperinne jatkui Pudasjärven 
HavulanrannassaHavulanrannassa

ti kaksi kalaa, jotka painoivat 
372 grammaa. Finaaliin hän 
pääsi pikkufinaalin kautta. 
Hän osallistui kisaan neljättä 
kertaa. Palkintona kotiin vie-
misiksi oli Pudasjärven K-
raudan 400 euron lahjakort-
ti. Määttä oli joukkuekisan 
voittajajoukkueen yksi jäsen 
ja viime vuonna joukkueki-
sassa kakkosena. 

Finaalin kalansaalis oli 
yhteensä 3808 grammaa 
(viime vuonna 6857 g). Täl-
lä kerralla sijat 20-25 piti ar-
poa, koska ei ollut yhtään ka-
laa punnitukseen. Kalat piti 
kuolettaa jo lautalla. Ne pa-
kastettiin jokaisen kisan jäl-
keen ja menivät lopuksi koi-
rien ruoaksi. 

Kaikkien kisalähtöjen 
suurimmat kalat palkittiin 
voileipägrillillä. Kisojen suu-
rimmasta kalasta Marttiinin 
Lapin Leukun sai 1412 gram-
man säyneellä Vuokko Tuo-
minen. 

Joukkuekisan  
voitto Muhokselle
Joukkuekisassa voiton pilk-
kivät 2605 grammalla Mu-
hoksen virkistyskalasta-
jat, jonka muodostivat Eero 
Määttä, Pekka Kurttila ja 
Martti Knuutinen. Toisena 
oli 1769 gramman saaliilla 

Tulokset: (kaikki tulokset 
näkyvät netissä): 
1.Jarno Tolonen 853 g, 2. Vesa Ra-
hikkala 434, 3. Eero Määttä 372, 4. 
Martti Knuutinen 268, 5. Jorma Vil-
minko 256, 6. Katja Siekkinen 251, 
7. Pekka Hahtonen 210, 8. Mauri 
Sydänmetsä 189, 9. Sirkka Kohtala 
125, 10. Katri Lehmikangas 117, 11. 
Janne Outila 116, 12. Eija Kaikko-
nen 101, 13. Vuokko Tuominen 95, 
14. Raimo Tuominen 87, 15. Marja-
Terttu Marjamaa 84, 16. Reijo Kent-
tälä 71, 17. Risto Iltanen 68, 18. Pek-
ka Kurttila 56, 19. Pirkko Loukusa 
55, 20-25. Heino Outila, Esa Ontero, 
Liisa Karjalainen, Mari Ritola, Ahti 
Kokko, Sirkka Kokko.

Kilpailualustana toimivat järjestäjien Pudasjärvelle ankkuroimat 2,4 x 2 metrin suuruiset styroksialustat, joissa kussakin on yksi pilkkireikä. Finaalissa kaikki 25 kilpailijaa pilkkivät kolme 
tuntia. 

Kesäpilikin MM-kilpai-
lut järjestettiin 26.7.-31.7. jo 
19:nen kerran Pudasjärven 
Havulan rannassa. Kisa ke-
räsi tänä vuonna noin 90 kil-

Kisan voittaja Jarno Tolosen 
pilkkimistyyyliä.

Kisan kolmosen Eero Määtän 
rauhallisen odottava pilkki-
misen tyyli.

Kakkospalkinnolle pilkkivä 
Vesa Rahikkala. 

pailijaa, joista monet pilkki-
vät maailmanmestaruudesta 
useita suorituksia, joista fi-
naaleineen kertyi noin 200 
suoritusta. 

Kisan voittona ollut 600 
euron Nesteen bensalahja-
kortti meni tällä kertaa Iihin, 
saajana kolmanteen pilikki-
kisaan osallistunut pudas-
järveläislähtöinen Jarno To-
lonen. Voitto tuli yhdellä 853 
grammaa painaneella ahve-
nella. Viime vuonna hän oli 
toisena ja eka kerralla pääsi 
välierään. Pilkkimisen Tolo-
nen kertoi olleen aktiivihar-
rastuksena monien vuosien 
ajan. Tänä vuonna Tolonen 
osallistui kisajärjestelyihin 
myös talkoolaisena, oli mm. 
kokoamassa lauttoja paikoil-
leen. 

Toiseksi tullut Vesa Ra-
hikkala myös Iistä, Voima-
lohi -seurasta, sai hopeasi-
jan 434 grammaa painaneilla 
neljällä kalalla. Rahikkala 
kertoi osallistuneensa kisaan 
yli 10 kertaa. Vuonna 2019 
hän sai pronssisijan ja pilkki 
viime vuonna joukkuekisan 
voittajajoukkueessa. Palkin-
tona oli S-marketin 500 eu-
ron lahjakortti. 

Kolmanneksi pilkkinyt 
pudasjärveläislähtöinen, Ou- 
lussa asuva, mutta Muvikaa 
edustanut, Eero Määttä nos-

Yleisöä oli joka päivänä paikalla seuraamassa kisaa. Eniten sunnuntai-iltana finaalin palkintojen jaon aikana. 

Joukkuekilpailun palkitut; keskellä voittaja Muvikan Pekka Kurttila, Martti Knuutinen ja Eero 
Määttä. Vasemmalla hopeajoukkue Team Hourooti Eija Kaikkonen, Jarno Tolonen ja Pentti 
Soikko. Oikealla Nemon Raimo Tuovinen ja Vuokko Tuominen.

Team Hourootit Eija Kaikko-
nen, Jarno Tolonen ja Pent-
ti Soikko. Kolmantena 1166 
grammalla NEMO Aila Rä-
sänen, Vuokko Tuominen ja 
Raimo Tuominen. 

Pudasjärvisiä oli tällä ker-
taa finaalissa Katja Siekki-
nen 5, Katri Lehmikangas 10, 
Reijo Kenttälä 16, Pirjo Lou-
kusa 19, Mari Ritola 23, Sirk-
ka Kokkko 25. 

Kilpailijat olivat saapu-
neet perinteisesti ympä-
ri Suomea. Karsinnat olivat 
tiistaista perjantaihin, lauan-

taina pidettiin välierät sekä 
joukkuekilpailu ja sunnun-
taina 1.8. olivat pikkufinaali 
ja loppukilpailu. Sää oli vii-
kon aikana alkuviikosta läm-
min ja aurinkoinen, loppu-
viikosta oli viileämpää. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den arpajaisissa 1000 euron 
Pudas-Koneen lahjakortin 
voitti arvalla 560 Jatta Kaija-
la, 500 euron S-Marketin lah-
jakortin voitti numerolla 171 
Kauko Kyngäs ja 400 euron 
lahjakortin K-Supermarket-
tiin arvalla 2 Eeva Ruuska. 
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Vakiokävijä  
Keski-Suomesta
Laukaasta saapunut raken-
nusalan yrittäjä, Arto Kää-
riäinen vietti koko pilikki-
viikon Havulanrannassa 
asuntoautossa. Kisaan osal-
listumisen lisäksi hän esit-
teli ja myi kalastusvälineitä. 
Hän toimi myös aktiivisena 
talkoolaisena ja työskente-
li kisajärjestelyissä. Hän tuli 
vakiokävijäksi kolme vuot-
ta sitten. 

-Tulen olemaan edelleen 
vakiokävijä ja pyrin tiedotta-
maan hienosta tapahtumasta 
Keski-Suomessa myös kave-

Palkintoja olivat jakamassa kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Vesa Riekki, kisojen pitkäaikainen talkoomies Paavo 
Ervasti ja Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Kirsi Han-
hela. 

Martti Knuutinen (oikealla) kertoi tulevansa vuosi toisensa jälkeen mielellään Pudasjärven pilikkiviikolle ja toivoi tapahtu-
man jatkuvan. Martilla ja vaimollaan Taimilla on onkiminen ja pilkkiminen pääharrastuksena. Kesällä käydään noin 60 onki-
kisassa ja talvella on ohjelmassa saman verran pilkkikisoja.

reille ja alan harrastajille, to-
tesi Kääriäinen. 

Kisan järjestäjänä oli Pu-
dasjärven Urheilijat, josta 
piti löytyä myös talkoovä-
ki kisan vaatimaan järjeste-
lytyöhön. Seuran eri jaostot 
vastasivat kunkin päivän 
järjestelyistä, johon kuu-
lui muun muassa kioskin 
ja makkaroiden paistopis-
teen hoitaminen sekä kil-
pailijoiden kuljetus lautoille 
ja takaisin. Kilpailualusta-
na toimivat järjestäjien Pu-
dasjärvelle ankkuroimat 2,4 
x 2 metrin suuruiset styrok-
sialustat, joissa kussakin oli 
yksi pilkkireikä. 

Kiitokset talkoo-
laisille ja tukijoille 
Kaupungin tervehdyksen 
esitti kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki. 

-Pilikkikisa on nous-
sut syksyn alla paikka-
kuntalaisten yhteiseksi 
jutuksi. Valtakunnallisesti har- 

vinainen tapahtuma on tuo-
nut Pudasjärvelle myönteis-
tä julkisuutta. Ensi vuonna 
järjestetään 20-vuotisjuhla-
tapahtuma, johon kannattaa 
kehitellä myös jotain uutta.

Pudasjärven Urheili-
joiden puheenjohtaja Kir-
si Hanhela kertoi kisan suo-
sion kantaneen läpi vuosien 

ja koonneen innokkaita ka-
lastuksen harrastajia ym-
päri Suomen. Hanhela toi 
esille järjestävän urheilu-
seuran voimakkaan talkoo-
hengen, jonka turvin tämä 
tapahtuma ja monia mui-
ta tapahtumia on pystyt-
ty järjestämään. Hän kiitti 
myös kaupunkia, paikalli-

sia yrityksiä, Havulan Nuo-
risoseuraa sekä ranta-alueen 
maanomistajia tuesta kisojen 
järjestämisessä. 

Heimo Turunen

Finaalissa 4-25 sijoittuneet pilkkijät pal-
kintoineen Havulanrannassa.

Pohjois-Pohjanmaan Liikun-
ta ja Urheilu ry. sekä Eloa 
kylille -hanke yhdessä pai-
kallisten toimijoiden kanssa 
tarjosivat tiistaina 26.7. Siu-
ruan kyläläisille ja mökki-
läisille maksuttoman retken 
Taivalkoskelle. 

Ohjelmaan kuului tutus-
tuminen Jalavan kauppaan 
sekä Herkonmäen kesäteat-
terin Tankki täyteen maalla-
muttajat -näytökseen. 

Retkelle lähdössä oli 
pientä kihelmöintiä ilmas-
sa, kun auto hyytyi lähtö-
pisteeseen, mutta erityisjär-
jestelyin siitäkin selvittiin ja 
matkalle päästiin noin puo-
li tuntia suunnitellusta ai-
kataulusta jäljessä. Lähtö-
viivästyksestä huolimatta 
matkalaiset ehtivät nautti-
maan kahvit ja tutustumaan 

Kesäteatteria ja 
paikallishistoriaa

Jalavan kauppaan ennen 
siirtymistä Herkonmäkeen.

Mukaan mahtui 30 en-
simmäisenä ilmoittautu-
nutta. Matkan aikana lin-
ja-autossa POPLI:n Teemu 
Hukkanen jumppautti ai-
vonystyröitä visaisilla tie-
tokilpailukysymyksillä. 
Voittajaksi selviytyi Kari 
Tykkyläinen vaimonsa Mar-
ja-Leenan suotuisalla avus-
tuksella. 

Matkalaiset olivat tyyty-
väisiä järjestettyyn kyläläis-
ten ja mökkiläisten yhteiseen 
retkeen sekä tällä tavalla 
mahdollisuuteen osallistua 
autottomanakin ”kesälomal-
le”. Teatteriesitys ja Jalavan 
kaupassa käynti olivat tä-
män kesän kohokohtia ja ko-
kemus olisi jäänyt saavutta-
matta mikäli POPLI ei olisi 

järjestänyt retkeä. Ilta oli jo 
pitkällä, ennen kuin retkeläi-
set saapuivat takaisin Siuru-
alle.

Nämä palvelupäivät ovat 
kaikille avoimia ja tällaisia 
yhteisiä reissuja matkalaiset 
toivoivat lisää. Siuruan ky-
län alueella vastaavia pal-
velupäiviä tullaan järjestä-
mään syksyn aikana yhdessä 
kaupungin, yhdistysten sekä 
paikallisten palveluntuotta-
jien kanssa. Kyläläisten tar-
peita kuunnellaan ja niiden 
mukaisesti palvelupäiviä to-
teutetaan. 

Terttu Salmi

Tunnelma oli leppoisa linja-
auton saapumista odotelles-
sa.

Pohjois-Pohjanmaan Liikun-
ta ja Urheilu ry:n Teemu Huk-
kanen tarkisti listat ennen 
Taivalkoskelle lähtemistä. Linja-autossa oli tunnelmaa ja visaisia kysymyksiä. 
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Sukset lipsuivat vesikelissäSukset lipsuivat vesikelissä

Taiteilijapariskunta Kari ja 
Marja-Leena Tykkyläinen 
järjestivät 6.8. Korkokenkä-
kukkamekkosuohiihdon Ka-
pustasuon vetisissä suonsil-
mäkkeissä. Tämän vuoden 
kisailu oli järjestyksessään jo 
15. kerta. Tykkyläisten apu-
na järjestelyissä oli mukana 
Siuruan Kylä ry. 

Ensi vuonna Tykkyläi-
nen täyttää 70 vuotta, joten 
silloin on luvassa hulppe-
at kisat, jotka koko maailma 
tulee muistamaan. Suohiih-
tokisan idea syntyi aikoi-
naan perussuomalaisten 
Paula Mannisen ja Eila Puu-
rusen kunnallisvaalimai-
noksen kuvaamisesta. Nai-
set ehdottivat Tykkyläiselle: 
”Kuvaa sinä meitä, kun hiih-
dämme suolla kukkame-
kot päällä!” Siitäpä taiteilija 
Tykkyläisen ajatuksissa al-
koi muhia ajatus: ”Tehdään-
pä tästä kesätapahtuma!”

Kukkamekon  
suosio
- Vuonna 1993 järjestin Har-
ley-Davidson eli Harrikka 
-tapahtumassa. Silloin lupa-
sin, että kaikki kukkamek-
ko-naiset pääsevät Harrikan 
kyytiin. Heti ilmoittautui 
250 naista! Moottoripyöriä 
oli lähemmäs tuhat ympäri 
Suomea, mutta kyydityshet-
kellä ajokuntoisia kuskeja oli 
600. Sivakan ja Osuuskau-
pan pihalla oli nelisentuhat-
ta ihmistä katsomassa show-
ta! Ajoimme paraatiajon 
terveyskeskuksen kautta. 
Potilaita oli tuotu ulos kat-
somaan meitä. Osa oli pyö-
rätuoleissa, jotkut sängyssä 
ja terveemmät olivat tulleet 
seuraamaan omin jaloin. 
Muistan, että se oli herkkä 
hetki meille ajajille, muisteli 
Tykkyläinen.

- Alussa porukkaa tuli 
korkokenkäkukkamekko-
suohiihtoihin ympäri maata. 
Huhu vain meni eteenpäin. 
Enkä minä ollut silloin edes 
Facebookissa. Marja-Leenan 
kanssa kustannamme tapah-
tuman kulut. Meillä on 400 
paria korkokenkäsuksia ja 
kukkamekkoja, joita voim-
me lainata kilpailijoille. Ar-
vostamme vapautta tehdä 
ja toteuttaa tapahtuma niin 

Naisten paremmuudesta taistel-
tiin ihan tosissaan!

Pasi Latva ja Saara tulivat varta vasten Lohjalta Korkokenkä-
kukkamekkosuohiihto-kilpailuun. - Tämä on hyvä kesätapah-
tuma. Täällä suomalainen hulluus on parhaimmillaan.

Kilpailun jyry päätti antaa pallonkeräyskilpailun ensimmäisen 
palkinnon Johanna Uitolle. Marja-Leenan kädenjälki näkyi mi-
taliriipuksissa ja tuunattuissa pokaaleissa, ”lisäksi oli rahapal-
kintoja, ulkomaan matkoja ja viikonloppuja Syöteellä.”  

Pieni lepohetki.

Palonkeräyskilpailun tiimellystä.

En minä tiiä -joukkueessa hiihtivät Antti Tykkyläinen, Rauno 
Pennanen ja Petra Virtala.

Sanna Kehusmaa löysi onneksi hyvät Järviset ja vihreät sau-
vat välinevarastosta.

kuin itse haluamme. Suo-
hiihto on saanut osakseen 
paljon kansainvälistä huo-
miota ja siitä on tehty useita 
tv-ohjelmia. Suohiihtoa voi 
seurata minun Youtube-ka-
navalla jopa 101 miljoonaa 
silmäparia. Huomaan, että 
kaupunki on vaivihkaan al-
kanut hyödyntää nyt mi-
nun ideaani mainoksissaan. 
Emme ole sopineet niistä, 
huomautti Tykkyläinen.

Kilpailijoiden val-
mistautumisia
Antti Tykkyläisen, Rau-
no Pennasen ja Petra Virta-
lan ”En minä tiiä”-joukkue 
valmistautui suohiihtoon 
viimevuotisilla kilpailu-
kokemuksella. Raunon hen-
kilökohtaisena tavoittee-
na oli löytää viime vuonna 
suosilmään uponnut suksi 
ja hiihtää kolmella suksella 
maaliin! Petran mielestä hä-
nellä on siurualaisena sel-
västi kotikenttäetu kilpai-
lussa. Antilla oli taktiikka 
valmiina miesten pikamat-
kan suhteen. 

Lohjalta saakka naisten 
kilpailuun ensimmäistä ker-
taa osallistuva Saara Latva 
kertoi: ”Tänne tultiin voit-
tamaan! Jännittää vähän tuo 
märkä ja mutainen suo, mut-
ta eiköhän siitä selvitä!” Siu-
rualainen Sanna Kehusmaa 
löysi onneksi Tykkyläisen 
suksivarastosta sopivat Jär-
viset ja vihreät sauvat. Sanna 
halusi hiihtää kyläyhdistyk-
sen ja oman kylänsä puoles-
ta. 

Kapustasuon hiihtoihin 
osallistui 12 henkilöä. Se 
oli vähemmän kuin edellis-
vuonna, mutta tapahtuma 
itsessään veti paikalle noin 
sata ihmistä. Marja-Leena 
Tykkyläinen arveli, että vii-
me päivien rankkasateet kar-
sivat varmaan hiukan osal-
listujamäärää. 

Kommentteja  
kilpailusta
Ensimmäisen kilpailusuori-
tuksen jälkeen Saara Latva 
kommentoi suoritustaan:” 
No olihan se aika rankkaa. 
Rankinta oli, kun suksi tök-
käsi sammalikkoon, eikä 
meinannut päästä eteenpäin. 



9PUDASjärveläinenNro 32 •  ke 10.8.2022

Lopulta sää suosi järjestävän tahon vaivannäköä ja yleisöä Kapustasuon hiihtokisoissa.

Antti Tykkyläinen huijasi miehet samaan lätäkköön.

Tykkyläinen johdatteli porukat Maamme-lauluun.

Oli suksissa varmaan vähän 
huonot voiteet. Ensi kerral-
la paremmin.” Palonkeräys-
kilpailun jälkeen Saara tote-
si marjanpoiminnan olevan 
rankempaa. Suosilmäke oli 
päässyt yllättämään hänet, 
eikä ämpärikään tullut täy-
teen!  

- Täytyy kyllä sanoa, että 
on erikoinen kilpailu. On 
niin kauhean pehmeä tuo 
maaliviiva, että tahtoo jo-

kainen jäädä siihen kiinni. 
Yleisölle tämmöinen kilpai-
lu on kohdillaan! Monta ker-
taa olen ollut seuraamassa ja 
aina on yhtä hauskaa ollut, 
kommentoi yleisönjoukosta 
Sauli Pahkala.

Tykkyläisten  
arviot tapahtumasta
Marja-Leenan mielestä kil-
pailu meni oikein hyvin, 

vaikka osallistujia oli viime 
vuoteen vähemmän. Rie-
mukasta! Ihmiset näyttivät 
nauttivan suossa rypemi-
sestä, se on aina kiva merk-
ki. Oli mukavaa huumoria.
Konttilan Erän hirvituval-
la meillä on järjestettynä kil-
pailijoille ja huoltajille sauna 
iltapaloineen. 

- Minä olen tyytyväinen. 
Tämä meni oikein hyvin. 
Oli innokasta porukkaa. Ai-

van ihana meininki. Nyt al-
kaa aurinkokin paistamaan. 
Ensin meitä koeteltiin, mut-
ta niin se vaan lopuksi pal-
kittiin. Onneksi minulla on 
suhteet tuonne yläkertaan 
kunnossa!, totesi Tykkyläi-
nen kilpailun päätteeksi.

TULOKSIA
Naisten suohiihto.

1. Leila Kyngäs-Teerinie-
mi, 2. Hilkka Anttila, 3. Pet-

ra Virtala
Miesten suohiihto.

1. Antti Tykkyläinen, 2. Rau-
no Pennanen, 3. Pasi Latva

Joukkuehiihto.
1. Suoneidot. (Leila Kyn-

gäs-Teeriniemi, Hilkka Ant-
tila ja Sanna Kehusmaa), 2. 
En minä tiiä. ( Antti Tykky-
läinen, Rauno Pennanen ja 
Petra Virtala), 3. Jäälin rin-
sessa & Kiimingin rinssi. 
(Johanna Uitto, Hanna Kor-

tesalmo ja Rinssi)
Pallokeräyskilpailun 

voitti Antti Tykkyläinen, 
mutta jyry päätti antaa en-
simmäisen palkinnon Johan-
na Uitolle. Kolmanneksi tuli 
Petra Virtala.

Ape Nieminen

Poliisi valvoo tieliikennettä. Välähtikö kamera?

Kamera ehtii ottamaan letkan jokaisesta autosta kuvan, jos 
nopeutta on liikaa.

Pudasjärviset autoilijat ovat 
oppineet muistamaan, mis-
sä sijaitsevat nopeusrajoi-
tuksia valvovat peltipoliisit. 
Niitä on Pudasjärven alueel-
la ainakin Taipalenharjus-
sa, Heteharjussa, Iijoen sil-
lan kupeessa, Rovaniemen 
tien risteyksessä ja Kuusa-
mon tiellä ainakin kolmessa 
kohtaan. Nopeusrajoituksi-
en mukaan ajavalle peltipo-
liisista ei ole harmia, mut-
ta painavamman kaasujalan 
omaavan täytyy sovittaa ajo-
nopeus ainakin kameran 
kohdalla sopivaksi. Oulun 
poliisilla on käytössä val-
vonta-auto, jonka tehtävä-
nä on valvoa ajonopeuksia 
koko maakunnan alueella. 
Linja-autopysäkille pysäköi-
ty pakettiauto saattaa vies-
tittää poliisin valvonta-au-
tosta, joka on varustettu 
ajonopeuksia kontrolloivalla 
tekniikalla ja kameralla. 

Keskiviikkona 3.8. polii-

si valvoi liikennettä Pudas-
järvellä. Vanhempi konstaa-
peli Hannu Muranen kertoi, 
että Oulun alueella on kat-
sottu valmiiksi tuhat valvon-
tapaikkaa. Poliisi pyrkii kar-
toittamaan paikkoja, joissa 
on koulu tai joku muu vas-
taava paikka. Maakunnissa 
valvontapaikkoja on vähem-
män. Muranen käy valvo-
massa liikennettä Oulusta 
käsin 150 kilomerin säteellä.

- Kun sopiva valvonta-
paikka löytyy, se hyväksy-
tään ja merkitään meidän 
järjestelmiimme. Me emme 
voi yhtä-äkkiä pysähtyä jo-
honkin paikkaan valvomaan 
liikennettä, vaan meillä täy-
tyy olla aina etukäteen suun-
nitelma mihin menemme. 
Oulun alueella poliisilla on 
käytössä yksi valvonta-auto 
ja Kajaanissa on toinen, jota 
käyttää välillä myös Joki-
laaksojen liikenneryhmä.

Valvonta-auton tunnetta-

vuus rauhoittaa selvästi lii-
kennettä. Kaupunkialueella 
ihmiset tuntevat tämän au-
ton. Ensin ajetaan reippaasti, 
kunnes keula painuu autos-
sa ja jatketaan hymyssä suin  
ohi ja huokaistaan. Tämän 
auton vahvuus on siinä, että 
mitä enemmän on liikennet-
tä, se on sitä parempi. 

- Kamera pystyy otta-
maan kuvan jokaisesta yli-
nopeutta ajavasta autosta, 
vaikka niitä tulisi jonossa 
useampia.  Valvontakame-
ran automatiikka ottaa ku-
vat erittäin nopeasti ja kuvan 
laatu on hyvä. Ne ovat kuin 
passikuvia. Kirjoituspää ei 
mene tukkoon, kun kuvat 
lähtevät automaattisesti lii-
kenneturvallisuuskeskuk-
seen Helsinkiin. Siellä kuvat 
käsitellään ja lähetetään asi-
anomaiselle muistutus lii-
kennerikkomuksesta.

- Koulujen alkamisen ai-
kana poliisi valvoo tieliiken-

nettä erityisesti koulujen lä-
hellä. Jos kaikki tienkäyttäjät 
huomioisivat toisensa liiken-
teessä, silloin se menisi hy-
vin. Joskus moititaan autoi-
lijoita, mutta voi sitä syytä 
olla kevyessäkin liikentees-
sä. Poliisilla on erityinen 
moporyhmä, joka on erikois-
tunut mopojen valvontaan 
koko maakunnan alueella. 

- Laittomista virityksis-
tä ja liikenneturvallisuuden 
rikkomisesta, esimerkiksi 
keulimisista annetaan sak-
koja tai otetaan kortti kuivu-
maan. Aina ei tule mopoili-
jalle mieleen, että vahinko 
voi sattua itselle tai ulko-
puolisille, kun keulitaan ajo-
väylillä tai parkkipaikoilla 
kavereiden kanssa, muistut-
ti Muranen.

Ape Nieminen
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Syyslukukausi pyörähti käyntiin 
kaupungintalolla

Ammattiopisto aloitti uusissa tiloissa

Oulun seudun ammatti-
opiston Pudasjärven yksi-
kön syyslukukausi pyörähti 
käyntiin 3.8. kaupunginta-
lon entisessä valtuustosalis-
sa. Kesän aikana tapahtunut 
muutto ja muutostyöt val-
mistuivat sopivasti ennen 
lukuvuoden alkua. Lähes 
koko kaupungintalon katu-
tason kerros on Pudasjär-
ven yksikön käytössä. Hen-
kilökunnalle ja opiskelijoille 
on nyt hyvät työ- ja opiske-
lutilat. 

Yksikössä työskentelee 
22 henkilöä, joista osa on 
opiston työntekijöitä ja osa 
Oulunkaaren henkilöstöä. 
Puolet henkilökunnasta on 
opettajia ja puolet tukihenki-
löitä. Opiskelijoita yksikös-
sä on alle 200. Uusista aloit-
tavista ryhmistä parhaiten 
opiskelupaikat ovat täyt-
tyneet sähköpuolella. Kou-
lutuksen aikana he tulevat 
perehtymään puuosaston 
koneiden ja laitteiden säh-
köistyksiin Jyrkkäkosken 
opetustiloissa. Opiskelijoi-
den ja henkilökunnan ruo-
kailu toteutetaan Palvelukes-
kuksen tiloissa, joten pieni 
happihyppely tulee piristä-
mään työ- ja opiskelupäiviä 
mukavasti. Yksikönjohtaja 
Keijo Kaukko toivotti uudet 
opiskelijat lämpimästi terve-
tulleeksi ja kiitti heitä heidän 
hyvästä valinnastaan opis-
kelupaikan suhteen. Hän sa-
noi opiskelijoille, että he te-

kevät historiaa aloittaessaan 
opiskelut kaupungintalon ti-
loissa. Kaukko kiitti kaupun-
kia siitä, että kampus-asia 
saatiin niin nopeasti toteu-
tettua. Oppimisympäristön 
kehittämistä jatketaan. Hen-
kilökunnan puolelta on tul-
lut pelkästään hyvää palau-
tetta uusista työtiloista. 

Hyvä asenne vie 
pitkälle
Oulun seudun ammattiopis-
ton koulutuskuntayhtymän 
johtaja ja rehtori Jarmo Pa-
loniemi kertoi, että Opistos-
sa opiskelee noin 8500 opis-
kelijaa ja työntekijöitä on 
noin 900. Koulutuskuntayh-
tymä OSAO on Suomen nel-
jänneksi suurin ammatilli-
nen kouluttaja. Paloniemi oli 
tyytyväinen, että opiskelijat 
ovat päässeet opiskelemaan 
ydinkeskustaan lähes uusiin 
tiloihin. 

- Kun te opiskelijat sitou-
dutte käymään koulua. Minä 
vakuutan, että opettajat ja 
muu henkilökunta huolehti-
vat, että teistä tulee ammatti-
laisia ja te työllistytte hyvin. 
Teidän aloittavien opiske-
lijoiden onni on se, että töi-
tä on tarjolla niille, jotka hoi-
tavat hommansa. Aina ei 
tarvitse saada parasta ar-
vosanaa. Riittää, kun tekee 
työnsä tunnollisesti. Omassa 
elämässäni olen huomannut, 
että hyvä asenne ja keskitty-

minen vie pitkälle. Käyttäy-
tykää toisianne kohtaan hy-
vin. Pudasjärven yksikkö on 
pärjännyt hyvin opiston si-
säisissä kyselyissä. Teistä vä-
litetään, välittäkää tekin toi-
sistanne. Paras tulos tulee 
yhdessä tekemisen kautta, 
kannustaa Paloniemi opis-
kelijoita.

Syyskauden virallisen 
avajaistilaisuuden jälkeen 
rehtori Paloniemi kommen-
toi vielä yksikön siirtymi-
sen etuja kaupungintalolle. 
Hän kertoi kokemuksesta, 
että yksikön sijainti vaikut-
taa koulutuksen vetovoimai-
suuteen. Keskeinen paikka, 
jossa kaupungin eri palve-
lut ovat lähellä houkuttelee 
opiskelijoita. 

Muuton myötä kaupun-
gin yleiskuva saa positiivis-
ta pöhinää ja piristystä, kun 
lähes 200 opiskelijaa näkyy 
katukuvassa. Paloniemen 
mukaan yksikön siirtyminen 
keskustaan oli hyvä ratkai-
su. Muuton myötä yksikkö 
säästää myös kiinteistövuok-
rissa. Seuraava tähtäin on 
saada asuntola keskustaan. 
Se helpottaisi opiskelijoiden 
koulunkäyntiä entisestään. 

Ape Nieminen

Kaupungin kiinteistöpäällikkö Perttu Granlund kertoi käytännön ohjeita opiskelu- ja työtilo-
jen suhteen. Uudet käytännöt kiinnosti myös rehtori Paloniemeä ja yksikönjohtaja Kaukkoa. 

Puuteollisuuden peruskurssilla aloitti kahdeksan uutta opiskelijaa. Opettajana toimii Jari 
Ruutikainen ja ohjaajana Hannu Kinnunen.

Lukuvuosi aloitettiin kaupungintalolle räätälöidyissä opetus- ja työtiloissa.
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Kesätapahtumia joka lähtöön

Nämä miehet tulivat taivaan tuulista herkuttelemaan makoi-
silla letuilla.

Pohjois-Iistä. Kesäpäivän 
ohjelmassa oli monenlaisia 
kisailuja muun muassa pöl-
linheiton SM-kilpailu sekä 
saappaan- ja kettinginheit-
toa. Koulun tiloissa Henna 
Muranen esitteli lampaan 
villan käyttömahdollisuuk-
sia: kuinka villaa karstataan 
karstamyllyllä ja miten sitä 
kehrätään sähkörukilla. Pe-
rinteisempää karstausta ja 
kehräystä esitteli ruuhen-
suolainen Ritva Satokangas. 
Muranen toi näytille itse ke-
rätystä langasta neulottuja 

villapaitoja ja Virve Stenius 
ja Minna Perttu erilaisia lam-
paantaljoista tehtyjä tuottei-
ta, kuten norjalaiseen tyyliin 
tehtyjä lammasvällyjä. Esillä 
oli myös Teija Taskilan koi-
ran karvasta kehrättyä lan-
kaa ja koirankarvasta kudo-
tut kynsikkäät. Kesäpäivässä 
oli tuotteiden suoramyyntiä, 
peräkärrykirppistä, yhteis-
laulua, arpajaiset ja lopuksi 
jännitystä pöllinheittoon toi 
myös kova sadekuuro. 

Torstaina 28.7. järjestet-
ty onkikilpailu veti kolmat-
takymmentä onnen onkijaa 
Livojoen rantamille. Nuo-
ret alle 16-vuotiaat, naiset 
ja miehet kilpailivat omissa 
sarjoissaan. Palkintosijoille 
pääseville oli luvassa hyvät 
tavarapalkinnot. Pisimmäs-
ti kaloja onki naistensarjan 
Elisa Juurikka, melkein seit-
semän metriä. Kalakilpai-
lu ei ole kalakilpailu ilman 
seurustelua tulipaikalla ja jo-
kaisen kertoessa omia kala-
juttujaan. Lauantaiksi 13.8. 
suunniteltu 

Moporalli  
peruuntuu
Pistelinkosken moporalli 
jouduttiin valitettavasti pe-
rumaan ennakkoilmoittau-
tuneiden vähyyden takia. 
Mopoja kannattaa alkaa kui-
tenkin jo kunnostamaan, sil-
lä ralli olisi tarkoitus järjes-
tää jälleen vuoden päästä.

Ape Nieminen 
Kuvat: Virve Stenius

Pöllin SM-kisat käytiin raikkaassa kesäsäässä. Henna Muranen esitteli ja kertoi lampaanvillan eri käyttömuotoja Livon kesäpäivässä.

Livokas ry järjesti 9.-10.7. 
Lettukestifaalit, jossa lettu-
ja paistettiin 24 tuntia. Livon 
koulun laavulla räiskäleitä 
oli paistamassa vuorokau-
den aikana kahdeksan pais-
tajaa sekä melkein saman 
verran muita apulaisia. Sa-
moilla tulilla kiehuivat no-
kipannukahvit, ja makkarat-
kin saivat iloisen värityksen. 
Kolme kaveria saapui tai-
vaan tuulista yllättäen lii-
tovarjolla samoille apajille. 
Heillekin lätyt ja nokipannu-
kahvit maistuivat.  

Porukkaa laavulla oli 
parhaimmillaan iltasella pa-
risenkymmentä ja kaiken 
kaikkiaan lättyjä myytiin 
noin 250 kappaletta. Yön ai-
kana oli hiukan hiljaisempi 
liikenne nuotiopaikalle, jo-
ten letunpaistaja sai vihdoin 
itsekin maistella tuotoksi-
aan. Lättyjä saattoi ostaa ko-
tiin viemisiksikin. 

Livon kesätapahtumat 
jatkuivat 16.7. Livon Kesä-
päivillä. Juhlapuheen piti 
valtakunnan virallinen XVI 
kylähullu Anita Sievänen 

Pistelinkosken moporallin jännittävin hetki. Kuva vuoden 2018 kisasta.Tärkeintä onkikilpailussa taitaa olla hyvät eväät? No, tulihan sitä kalaakin!

Letunpaistovuorossa Vesa Salmela.

Livolaisilla riittää energiaa
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Tilastokeskuksen heinä-
kuussa julkaisemien tietojen 
syntyvyyden laskusta pitäi-
si hätkäyttää kaikkia polii-
tikkoja. Alhainen syntyvyys 
on Suomen suurimpia on-
gelmia. Tilastokeskuksen 
ennakkotilaston mukaan 
tammi-kesäkuussa 2022 syn-
tyneiden määrä oli vuodes-
ta 1900 alkaneen mittaushis-
torian alhaisin, 22 180 lasta. 
Lapsia syntyi 2 453 vähem-
män kuin edellisen vuoden 
vastaavana ajankohtana. Al-
hainen syntyvyys haastaa 
koko hyvinvointiyhteiskun-
nan kestävyyttä, eläkejär-
jestelmän rahoitusta ja työ-
voiman saantia. Hallituksen 
tulee jatkaa myönteistä per-
hepolitiikkaa ja tehdä syk-
syn budjettiriihessä perheel-
listymistä ja lapsiperheitä 
tukevia päätöksiä. Korostan, 
että myös huolestuttavasti 
yleistynyttä lasten ja nuor-
ten pahoinvointia tulee en-
naltaehkäistä tukemalla ko-
teja ja vanhemmuutta, koska 
perhe on lasten hyvinvoin-
nin perusta.

Nyt lapsiperheet ovat en-
tistä ahtaammalla elinkus-
tannusten nousun vuoksi. 
Tarvitaan rohkeaa ja pää-
määrätietoista väestöpo-
litiikkaa, joka rohkaisee 
perheen perustamiseen ja 
vahvistaa lasten ja perhei-
den hyvinvointia.

Paljon hyvää on tehty-
kin. Elokuun alussa tulivat 
voimaan hallituksen päättä-
mä perhevapaauudistus ja 
sosiaaliturvaetuuksien yli-
määräinen indeksikorotus. 
Perhevapaauudistus lisää 
vanhempien valinnanva-
pautta ja indeksikorotus tuo 
helpotusta monille lapsiper-
heille, mutta valitettavasti se 

Budjettiriihestä tarvitaan 
perheellistymistä tukevia 
päätöksiä

ei koske lapsilisää, joita tulee 
korottaa ja ne pitää sitoa in-
deksiin. Lapsilisä on ainoa 
toistuvaluontoinen sosiaali-
turvaetuus, jota ei ole sidot-
tu indeksiin. Lapsilisän arvo 
on vuosikymmenten aikana 
romahtanut. Tein asiasta la-
kialoitteen keväällä 2022.

Lapsilisän arvo on las-
kenut 34,2–42,4 prosent-
tia vuodesta 1994 vuoteen 
2022. Tämä on suomalaisen 
lapsi- ja perhepolitiikan hä-
peäpilkku. Päästäksemme 
vuoden 1994 tasoon esimer-
kiksi ensimmäisestä lapsesta 
maksettavaan lapsilisään tu-
lisi tehdä 50 euron korotus. 
Viisilapsisen perheen lapsi-
lisiä tulisi korottaa noin 400 
euroa.

Odotan nyt vahvaa jat-
koa hallituksen aktiiviselle 
ja kannustavalle perhepoli-
tiikalle. Perheitä ja perheel-
listymistä tukevia päätöksiä 
tällä hallituskaudella ovat 
olleet muun muassa yksin-
huoltajien ja monilapsis-
ten perheiden lapsilisien 
korotus, opintorahan huol-
tajakorotuksen nosto, ala-
ikäisten poliklinikka-
maksujen poisto, äitien ja 
isien valinnanvapautta li-
säävä perhevapaauudistus, 
varhaiskasvatusmaksujen 
alentaminen ja toisen asteen 
oppimateriaalien maksutto-
muus.

Pekka Aittakumpu
Kansanedustaja 

(Keskusta)

Koulujen alkaessa on hyvä 
taas palauttaa mieleen, että 
lain mukaan oppilaan päi-
vittäinen koulumatka odo-
tuksineen saa kestää enin-
tään kaksi ja puoli tuntia.

Jos oppilas on lukuvuo-

Koululaisten 
päivittäinen matka-aika

MEILLE KIRJOITETTIIN 
* yleisönosasto

den alkaessa täyttänyt 13 
vuotta, saa koulumatka kes-
tää enintään kolme tuntia. 
Päivittäin saa koulumatkaan 
siis kulua yhteensä enintään 
tuo aika.

Toivo Miettinen

Kohta koululaiset nä-
kyvät katukuvassa.

Iijoen Taitelijat järjestivät 
kansallispuvun syntymäpäi-
vänä 5.8. kansallispukujen 
tuuletuspäivän Pudasjärven 
museolla. Tarkoitus oli tuu-
letella kansallispukuja mu-
seon piha-alueella ja syödä 
seurustelun lomassa omat 
piknikeväänsä, mutta elo-
kuinen sadekuuro siirsi ta-

Kansallispuvun tuuletuspäivä 
museolla

Iijoen Taitelijoiden puheenjohtaja Arja Äikäs toivotti kaikki 
lämpimästi tervetulleeksi kansallispukujen tuuletuspäivään.

pahtuman Niemelän talon 
pirttiin. Pirtti ei ollut yhtään 
huonompi paikka esitellä 
kansallispukuja kuin kaunis 
luonto. 

Iijoen Taitelijoiden pu-
heenjohtaja Arja Äikäs avasi 
ensimmäisen kansallispuku-
jen tuuletuspäivän.

- Kansallispukujen synty-

mäpäivää ja tuuletuspäivää 
vietetään 5.8. valtakunnal-
lisesti joka vuosi, mutta Pu-
dasjärvellä tuuletuspäivää ei 
tietojeni mukaan ole vietet-
ty. Nyt on hyvä treenata ja 
katsoa, miltä tällainen päivä 
vaikuttaa ja toteuttaa se ensi 
vuonnakin tähän samaan ai-
kaan. Meillä on tarkoitukse-
na, että kansallispukuja näin 
esitellään ja rohkaistaisiin 
ihmisiä käyttämään pukuja 
muulloinkin kuin spesiaali-
tilaisuuksissa. Meidän äitim-
me oli ahkera kansallispu-
vun pitäjä. Hän olisi mennyt 
Sarakylän vattumarkkinoil-
lekin puku päällä. Päätim-
me sisaremme kanssa viime 
kesänä, kun äitimme tykkä-
si käyttää usein kansallis-
pukua, että menemme ju-
hannuksena äidin haudalle 
kansallispuvut päällä. Kan-
sallispukuja on monenlaisia, 
joten täällä saamme kuul-
la teidän puvuista ja niiden 
taustoista lisää.

Kauniita pukuja ja mie-
lenkiintoisia tarinoita

Tuuletuspäivän osanotta-
jista kymmenellä naisella oli 
päällään kansallispuku ja he 
mielellään esittelivät oman 
kansallispukunsa tarinan. 
Joku oli valmistanut puvun 
kansalaisopiston kurssil-
la, toinen oli tilannut puku-
tarvikkeet valmiina, kolmas 
oli ostanut kauniin aarteen 
ystävältään ja joku onnekas 
oli saanut puvun perintönä. 
Naisten kertomukset puku-
jen valmistamisesta ja his-
toriasta antoivat läsnäoli-
joille syvempää merkitystä 
kansallispukujen arvosta ja 
niiden käytöstä. Keskuste-
luissa tuli ilmi, että pukuja 
mielellään lainataan arvok-
kaisiin tilaisuuksiin, mut-
ta jokainen puvun omistaja 

halusi itse pestä puvun lai-
naamisen jälkeen. Kansallis-
pukuja ei voi niiden useiden 
eri materiaalien, kangas osi-
en ja värien johdosta pistää 
könttänä vain pesukonee-
seen. Vanhimmat puvut oli-
vat lähes satavuotiaita ja eri 
alueiden puvuista löytyi eri-
laisia yksityiskohtia muun 
muassa avainta, paljinsol-
kea tai langasta itse tehtyjä 
nappeja. Kansallispukujen 
omistajat olivat sitä miel-
tä, että pukua pitäisi pitää 
päällä muulloinkin kuin esi-
merkiksi kotiseutujuhlassa. 
Kansallispuku sopii hyvin 
jokaiseen juhlaan. Lapsilla ja 
miehilläkin on omat kansal-
lispukunsa, mutta niitä ei ti-
laisuudessa ollut, niistä vain 
puhuttiin. Esillä olivat Koil-
lismaan, Härmän, Pyhäjär-
ven, Siikajoen, Luumäen ja 
Tuuterin, Inkerin maan kan-
sallispuvut. 

Kansallispukujen esit-
telyiden välillä Auvo Tuo-
maala ja Alpo Puhakka 
johdattelivat läsnäolijat yh-
teislauluihin ja piknikin 
unohtaneet saivat mais-
tella museon tarjoamat 
kahvit. Puheenvuorois-
sa naiset halusivat osoittaa 
kiitollisuuttaan Pudasjär-
ven kansalaisopistolle, joka 
on takavuosina järjestänyt 
useita kansallispukujen val-
mistamiskursseja. Tuleval-
le syksylle on esitetty toive 
kansallispukujen korjaus- ja 
täydennyskurssista. Jos joku 
innostuu kansallispuvuista 
eikä ole käsityöihminen, niin 
Tori.fi sivustolla näyttää ole-
van myytävänä kansallispu-
kuja 100-1200 euron hinta-
haitarilla.

Ape Nieminen

Kolme Koillismaan pukua, Tuuterin puku, 
Luumäen puku, Koillismaan puku, Siikajoen 
puku, etualalla Härmän puku, Koillismaan 
puku ja Pyhäjärven puku.

Päivi Niemelä kertoi oman kansallispukunsa tarinan. Nieme-
län pirtissä ilta meni mukavasti tarinoita kuunnellessa ja yh-
teislauluja laulaessa.  
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FC Kurenpoikien 30-vuotis-
juhlaa vietettiin lauantaina 
6.8. Suojalinnalla. Monipuo-
lisessa ohjelmassa oli ilta-
päivällä lasten tapahtuma, 
juhlien avauspotku, jalkapal-
lo-ottelu Kurenpojat-PaKa, 
30-vuotisjuhla urheiluken-
tän vierellä sekä illalla vielä 
jälkipelit Ravintola Meritas-
sa. Täytekakkukahvitarjoi-
lu oli sisällä Suojalinnan juh-
lasalissa. Juhlapuheen piti 
lapsuuden ja ylioppilasvuo-
siin saakka Kurenpojissa pe-
lannut Jani Sarajärvi. Nykyi-
sin tekee tohtorinväitöskirjaa 
Portugalissa ja on Gampian 
maajoukkuepelaajien kak-
kosvalmentaja. Suojalinnalla 
oli sisällä laaja näyttely Ku-
renpoikien vuosien varsien 
toiminnasta ja tapahtumista, 
mm. juhlapuhujan pelipaita 
ja kengät, joilla oli tehty usei-
ta SM-liigamaaleja -2000 lu-
vun alkupuolella. 

Juhlassa muistettiin Suo-
men Palloliiton ansiomer-
keillä seuran pitkäaikaisia 
jäseniä sekä perustettiin Ku-
renpoikien toiminnassa alku-
ajoista lähtien olleiden Mark-
ku ja Martti Lehmikankaan 
juhlarahasto. Sen on tarkoi-
tus mahdollistaa kaikkien 
seuran lapsipelaajien peli-
matkat sekä tukea varustei-
den hankinnassa. Juhlan 
juonsi seuran hallituksen jä-
sen Sami Myllymäki. 

Kurenpojat on anonut Pal-
loliiton ansiomerkit seura-
työssä ansioituneille toimi-

FC Kurenpojilla aktiivista toimintaa 
kolmella vuosikymmenellä

joille. Hopeinen ansiomerkki 
Toni Niemelä, pronssiset Tei-
ja Niemelä, Teemu Torvinen, 
Olli-Pekka Kokko. Merkit 
jaetaan kauden päätöstilai-
suudessa.

FC Kurenpojissa on noin 
100 lisenssipelaajaa neljäs-
sä eri jalkapallojoukkueessa 
ja lisäksi noin ainakin saman 
verran harrastemielessä toi-
mintaan osallistuvia. Lisäksi 
Kurenpojat liikuttaa erilaisis-
sa tapahtumissaan mittavia 
määriä kuntoilijoita. Talvi-
kaudella pelataan Futsalia 
usean joukkueen voimin

Pelin ja elämän 
taitoja oppimassa
Jani Sarajärvi kiitti puheensa 
aluksi kaupunkia tuesta Ku-
renpojille mm. hienojen kent-
tien suhteen. 

-Jalkapallo ja futsal ovat 
monipuolisia lajeja, joissa 
oppii monia erilaisia taitoja; 
Hyväksi pelaajaksi kehitty-
äkseen täytyy oppia ymmär-
tämään pelien ydin. Kaikki 
mitä kentällä tehdään, teh-
dään yhdessä muiden kans-
sa. Kukaan ei voi yksin teh-
dä asioita. Taidokkaaksi 
pelaajaksi kehittyminen vaa-
tii yrittämistä ja pitkäaikais-
ta sitoutumista harjoitteluun.  
Jalkapallossa kasvaa ja ke-
hittyy paremmiksi ihmisiksi, 
paremmiksi yhteisöiksi, pa-
remmiksi seuroiksi.

Edellä mainitut taidot 
ovat erittäin arvokkaita tai-
toja myös perhe-elämässä, 

työssä, politiikassa ja kaik-
kialla ihmisen toiminnassa. 
FC Kurenpojissa erilaiset ih-
miset voivat oppia ymmär-
tämään toisiaan ja toimimaan 
toistensa kanssa yhteisen hy-
vän puolesta, unohtamatta 
omia unelmiaan. 

Seurassamme lapset op-
pivat pelin ja elämän taito-
ja juniorijoukkueissa samoin 
kuin aikuiset edustusjouk-
kueissa. Kaikki tämä tapah-
tuu sen ansiosta, että useat 
seuraihmiset haluavat antaa 
lapsille, nuorille ja aikuisil-
le mahdollisuuden harrastaa 
ja olla yhdessä jalkapallon 
parissa. Olette korvaamat-
toman tärkeitä. Ilman teitä 
pudasjärveläiset eivät voisi 
harrastaa jalkapalloa ja fut-
salia seuratasolla, ilman teitä 
kentät olisivat hiljaisia.

Historian tunnistaminen 
on tärkeä osa mitä tahansa 
kulttuuria. FC Kurenpoikien 
perustajat teitte aikanaan 
sen, mikä oli oikein. Histori-
an tunnistaminen ei ole pel-
kästään sanoja, vaan teko-
ja, tarinoita, kuvia, esineitä 
ym. Esitän, että FC Kurenpo-
jat synnyttää projektin, jossa 
kerätään tarinoita ajasta, ta-
pahtumista ja ihmisistä seu-
ran perustamisajoilta ja sen 
jälkeen. Nämä tarinat, esineet 
ja muut muistot tulee laittaa 
esille paikkoihin, joissa ihmi-
set liikkuvat. Historia ja tari-
nat pitää näkyä ihmisten ar-
jessa.

Liikunta hoitaa 
kehoa ja mieltä
Pudasjärven kaupungin ter-
vehdyksen esitti kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja 
Olga Oinas-Panuma. 

- Liikunnan merkitys yh-
teiskunnassa on suuri. Par-
haimmillaan liikunta hoitaa 
kehoa ja mieltä ja saa voi-
maan hyvin. Se edistää myös 
terveyttä. FC Kurenpoikien 
seuratoiminta voi olla lapsil-
le ja nuorille kanava, jossa py-
sytään turvallisesti läsnä elä-
män kiemuroissa. Hyvä seura 
on turvallinen joukko kas-
vaa sekä myös elää aikuisuut-
ta. Seuratoiminta on myös lii-
kunnan lisäksi talkootyötä, 
kotouttamistyötä, yhteistyötä 
ja paikka oppia sosiaalisia tai-
toja, jotka kantavat kauas. Jal-
kapallo yhdistää ihmisiä yli 
kulttuuri- ja ikärajojen, totesi 
Oinas-Panuma. 

Juhlapäivän sadesäässä oli siinä määrin taukoa, että juhlapuheet voitiin pitää ulkona Suojalinnan kentän reunalla. 

FC Kurenpoikein 30-vuotisjuhlapäivänä perustettiin 
Markku ja Martti Lehmikankaan rahasto, 

joka mahdollistaa kaikkien lapsipelaajien pelimatkat 
ja pelivarusteiden hankinnan. 

Tiliä voi kartuttaa: FI 60 5360 0420 1729 94

LEHMIKANKAAN JUHLARAHASTO

Juhlan juontaja Sami Myllykangas kuulemassa mielenkiin-
nolla kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panu-
man kommentteja.

Seuran perustajajäsen Jar-
mo Paloniemi onnitteli juh-
livaa seuraa ja muisteli kel-
loseppä Alpo Kemppaisen 
tuoneen jalkapalloharrastuk-
sen Pudasjärvelle jo -60 lu-
vulla. -90 vuosikymmenel-
lä kyläsarjat olivat tärkeitä 
ja niissä kamppailut kiihkei-
tä. Useilla kylillä oli omat 

jalkapallojoukkueet. Run-
sas harrastajien joukko auttoi 
Kurenpoikien toimintaa läh-
temään heti vauhdikkaasti al-
kuun, totesi Paloniemi. 

Heimo Turunen

Juhlasta lisää juttua ja ku-
via ensi viikon lehdessä

Juhlakahveilla Kurenpoikien puheenjohtaja Toni Niemelä, 
juhlapuhuja Jani Sarajärvi, jalkapalloa harrastava puoliso 
Harriet Huhtakangas sekä Kurenpoikien sihteeri Olli-Pekka 
Kokko. 

Juhlan alussa muistettiin kukalla ansioituneita seuratoimijoita Toni Niemelä, Teemu Torvi-
nen, Teija Niemelä, Martti Lehmikangas ja Olli-Pekka Kokko.

Jani Sarajärven noin 10 vuotta kestäneen SM-liigakauden 
esittelypöydän äärellä keskustelemassa poikaansa nuoruu-
dessa kannustanut ja pelimatkoille kyydinnyt isä Erkki Sa-
rajärvi ja Kurenpoikien aktiivitoimija Martti Lehmikangas. 
Pöydällä on Sarajärven SM-liigakauden ajan valokuvia, peli-
paitoja sekä pelikengät, joilla Jani teki viisi SM-liigamaalia.
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Mitä ihmettä nää sinne aina 
meet? Siellähän joutuu käve-
leen, mahoton! Mää en kyl-
lä menis, ku siellä on itikoi-
ta, paarmojaki älyttömästi ja 
niitä mäkärijä! Siellähän on 
käärmeitäki! En kyllä viit-
tis, siellähän joko kastuu sa-
teesta tai sitten on niin valta-
van kuuma, että tulee hiki! 
Sää oot kyllä aika omituinen, 
kun aina kuljet luonnossa. 
Ihme hiippari.

Luontoon lomps!
kalastaen, nuotskalla istu-
en. Valokuvata luonnon ih-
meellisyyksiä ja kauneutta. 
Kuunnellen hiljaisuutta ja 
rauhaa. Mieli lepää. 

Toivon, että vielä van-
huksenakin pääsisin suon 
reunalle, mustikkamättäille, 
puolukkakankaille.

Näkemään vanhoilla hä-
märtyneillä silmillä, heikoil-
la korvilla, vääntyneillä ja-
loilla luonnon kauneuden ja 

Toivon, että vielä vanhuksenakin pääsisin suon reunalle, 
mustikkamättäille, puolukkakankaille, toteaa Kaisu Heikki-
nen.

”Oon kai se, joka uskaltaa sanoa 
ihtejään eräjorma-akaksi. Luonnossa 
kulkeminen ei ole vain miesten asia, 
vaan kuuluu se myös meille akoille. 

Näin se vaan menee - ja ei tarvii maksaa, 
kun vaivannäön, bensa ja eväät.”

Tällaista on tultu ihmet-
telemään ja sanomaan, suo-
raankin. 

Kerronpa vaan miksi 
meen luontoon aina uudes-
taan ja uudestaan. Ensinnä-
kin: Niin oonki outo ja todel-
la outo sellainen, koska minä 
nautin hyötyliikunnasta. En 
kuitenkaan kahvakuulien 
nostelusta, en juoksumatoil-
la juoksusta, en mittariin tui-
jottelusta paljonko kulutin 
kaloreita ja mikä oli syke.

Nautin katsella luonnon 
ihmeitä. Rämpien, kolu-
ten, seisahtuen. Eväitä syö-
den. Marjojakin poimien, 

rauhan. Voimaantumisen.
Olkaamme onnellisia, 

kun meillä on luonto, joka 
antaa paljon, kun haluaa 
nähdä ja kuulla!

Oon kai se, joka uskal-
taa sanoa ihtejään eräjorma-
akaksi. Luonnossa kulkemi-
nen ei ole vain miesten asia, 
vaan kuuluu se myös meille 
akoille. Näin se vaan menee 
- ja ei tarvii maksaa, kun vai-
vannäön, bensa ja eväät.

Nauti sinä salitreeneistä, 
minä nautin luonnosta!

Kaisu Heikkinen 

Annamari Kemppaisen valo-
kuvanäyttelyn kutsuvierasti-
laisuus pidettiin 5.8. Hyvän 
olon keskuksen Taideka-
marissa. Paikalle oli kutsut-
tu valokuvataiteilijan rakkai-
ta ystäviä ja henkilöitä, jotka 
esiintyvät näyttelykuvissa. 
Valokuvanäyttely ”Tarinoita 
kyliltä” sukeltaa yhdentois-
ta maaseudun kätköissä elä-
vän ihmisen elämään. Näyt-
telyyn tutustuja voi miettiä, 
miksi kotitarvetilan isäntä 
haluaa elää Ranuan Siikahar-
julla, miksi taivalkoskelainen 
maalaistyttö perusti kampaa-
mon navettaan tai miksi Jun-
nu palasi takaisin juurilleen, 
Syötteelle? 

Näyttelyn kautta Kemp-
painen haluaa nostaa esil-
le kylille jääneet persoo-
nalliset henkilöhahmot. 
Kemppainen saa inspiraati-
on taiteeseensa vanhan kan-
san tarinoista ja perinteestä. 
Hienolla ja herkällä tavalla 
todellisuus, sadunomaisuus 
ja valo sulautuvat yhteen hä-
nen teoksissaan. Annama-
ri Kemppainen on synty-
jään pudasjärveläinen. Hän 
erikoistui muotokuvaajaksi 
Tampereen Visuaaliviestin-
nän Instituutista. Tällä het-
kellä Kemppainen opiskelee 
valokuvataidetta Turun Tai-
deakatemiassa.

Kummitädin puhe
Kutsuvierastilaisuuden alku-
puheenvuoron piti Annama-
rin kummitäti Hilkka Parkki-
senniemi. 

- Sanoilla on valtava voi-
ma, mutta vanha sananlasku 
sanoo, että yksi kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa. 
Minun mielestäni sinä olet 
osoittanut sen toteen tämän 
valokuvanäyttelyn kautta. Si-

Tarinoita kyliltä -valokuvanäyttely 
elokuun ajan Taidekamarissa

nun 
vanhempasi ja isovan-

hempasi ovat antaneet sinul-
le hyvät siivet lentää. Sinä 
voit linnun lailla lentää kau-
komaille, mutta muista, että 
olet puhunut pienten kylien 
ja meidän maalaisten puo-
lesta. Älä unohda meitä. Tule 
piipahtamaan täällä. Minusta 
ja meistä on hienoa olla sinun 
ystäväsi, serkkusi tai kummi-
tätisi.

Ennen virallisen puheen 
alkua kutsuvieraat tutus-
tuivat näyttelyn valokuviin 
himmeäksi valaistussa Tai-
dekamarissa. 

Kuvauskohteiden 
valintoja
Juhani Leinonen kertoi, että 
Annamari oli bongannut hei-
dät jostakin ja otti yhteyttä. 
Hän halusi kuvata sivukylän 
ihmisiä, jotka ovat keksineet 
jotain omaperäistä. Meillä 
on Muhoksella Los Coyotes 
Ranch. Tilalta löytyy villin 
lännen tyyliin sisustettu sa-
luuna. Piha-alueella on pari 

hevosta, kanoja, kukkoja, 
vuohia, poni sekä reservaatti 
tiipiineen sekä teltta- ja sau-
na-alueet. Leinonen sanoi hy-
vällä mielellä lähteneen ku-
vattavaksi. 

Marja-Leena Tykkyläi-
nen mielellään vastasi myön-
tävästi Annamarin kutsuun 
tulla kuvattavaksi. Tykky-
läisen työverstas on täyn-
nä tavaraa, jollaista miljöötä 
Kemppainen etsi kuvattavak-
si. Annamari puolestaan sa-
noi, että hän halusi kuvata 
Marja-Leenaa erityisesti sik-
si, että hän on nainen ja in-
tohimoinen taiteilija, minkä 
kautta hän on saanut omaan 
tekemiseensä inspiraatiota. 
Opettajana ja ihmisenä Mar-

ja-Leena oli tuttu jo Rimmin-
kankaan kouluajoilta. 

- Olen hyödyntänyt ku-
vaushetkellä ulkoista valo-
lähdettä, jonka yhdistin luon-
nonvaloon. Tällä tekniikalla 
saan kontrastia ja draamaa 

kuviin. Jälkikäsittelyssä ai-
noastaan editoin sävyjä yhte-
näisemmäksi. Kaikki näkyvä 
on piirtynyt kuvashetkellä. 
Nämä ovat valokuvia, sanoi 
Annamari.

Ape Nieminen

- Minut kuvattiin ensin kissa sylissä, mutta kuvaushetkellä kissa hävisi. Onhan se kissa kuvassa, kun nyt tarkastelen valokuvaa 
tarkemmin, ihmetteli Marja-Leena Tykkyläinen.

Kuhmolainen Minna Seilonen järjestää omia taidenäyttelyi-
tä musiikin ja kuvataideopettajan työn lisäksi. Työnsä kautta 
hän haluaa edistää nuorten kuvataidekulttuuria.

Juhani Leinonen Muhokselta on terveellä tavalla ylpeä, kun 
sai olla kuvattavana.

Antti-Tapio Kokko perehtyi rauhassa Annamarin ottamiin ku-
viin.
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IIJOKI KAUNOINEN. KUVA: MARTTI KÄHKÖNEN

Väinö Linnan Tuntematon sotilas todistaa, miten 
vahva ikäväntorjunta-ase huumori on. Monet saat-
tavat muistaakin, miten Rokan Antti opetti kauhe-
asti pelkäävää Lampista näin: ”Jos sie ossaat laulaa 
ni hyrehi hiljaksee. Se pittää mielen kepiän. Sillee 
sitä täytyy mielenratekiaa toimittaa.”

Sotilashuumori oli vanhaan hyvään aikaan henkilöi-
tynyt vahvasti persoonallisuuksiin. Tykistönkenraali 
Vilho Petter Nenonen oli kerran antanut tykinlaukaisi-
jana toimineelle savolaiselle tykkimiehelle kolme vuo-
rokautta poistumiskieltoa. Kenraali kun oli huomannut 
Perkjärven leirillä iltalaukauksen myöhästyneen kaksi 
sekuntia.
 – Herra kenraalj, se poestumiskielto on aevan turha, 
sillä viäpelj lupas hirttee minut!
 – No, se kyllä riittää, kenraali tuumasi. – Saatte pois-
tua.  
                                                          * * *
Jermuja arvostettiin karskeina miehinä. Yksikin jermu 
tokaisi: ”Oli siinä sodassa hyviäkin puolia. Eipä tarvinnut 
viiteen vuoteen maksaa raittiusseuran jäsenmaksuja!” 
 Mutta vaikka olot olivat ankeat, jermut kyllä ymmär-
sivät romantiikkaakin, Sen yhtenä kauneimpana kuk-
kasena oli korpisoturin toteamus: ”Jos hangessa näki 
naisen kengän jäljen, se piti varoen ottaa pakin kanteen, 
sulattaa ja sitten juoda hitaasti ja nauttien.” Ja riu´ulla 
käynnistäkin löytyi hohdetta: siellähän saattoi ihailla 
Kassiopeian tähdistöä! 
                                                          * * *
Pohjan Prikaatin lähdöstä on jo iät ja ajat, mutta so-
tilashuumoria viljelevät lomille tulevat varusmiehet. 
Omaisia, tuttavia ja tulevia varusmiehiä varten on hyvä 
tehdä joitakin selvennyksiä. 
 Keskustelussa saatetaan kysyä, singahtiko (yrittikö 
tosissaan) ryynimyssy (jalkaväen kiväärimies, ”puska-
jussi”) nakkiaukkiin (huollon aliupseerikouluun) vai 
elbaako (lepäileekö) hän hässäkässä (sotilassairaa-
lassa)? Tai oliko veltoston (lennoston) gonamiehel-
lä (vanhempi jääkäri) hikifigurat vai hermoremmit 
(taisteluvyö) sodessa tai sotkussa (sotilaskoti), jossa 
lusmut (pinnarit) ja kämmääjät (hidastelijat) nipottivat 
(ottivat tosissaan) saamansa gaudeamus hukiturin 
(eniten lisähommia). 
                                                           * * *
Vielä pari sotilassanaston selvennystä. Aamutoimet: 
temppu, jolla 30 minuutin hommat jätetään tekemättä 
kolmessa minuutissa. Lusmuilu: temppu, jolla kolmen 
minuutin hommia ei saada tehtyä 30 minuutissakaan.”
Eli sotahistorioitsija Carl von Clausewitziä vapaasti 
mukaellen: ”Sotilashuumori on huumoria siinä, mis-
sä sotilasmusiikki on musiikkia ja sotaoikeus on oi-
keutta!”
                                                           * * *

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia

Rokan Antti ja mielenratekia   

Taksiautoilijana elämän-
työnsä tehnyt Martta Kor-
tesalmi vietti lauantaina 
30.7. 90-vuotismerkkipäivi-
ään perheen ja kyläläisten 
kanssa kotonaan Sarakyläs-
sä. Varsinainen merkkipäi-
vä oli ollut kahta päivää ai-
kaisemmin. 

Ei aavistanut Martta -tyt-
tö, kun vei lehmiä kotijärven 
taakse laiduntamaan, kuin-
ka pitkää ja rikasta elämää, 
joskin haastavaa ja työn-
täyteistä hän saa elää ko-
tikylässään Sarakylässä ja 
edelleen omassa kodissaan 
asuen. Puoliso Uunokin löy-
tyi omalta kylältä -50-lu-
vulla, kun hän tuli rengik-
si naapuritaloon. Oma koti 
rakennettiin keskeiselle pai-
kalle Sarakylään. Touhua oli 
monenlaista. Lapsia syntyi 
neljä, melkein peräkkäisinä 
vuosina, kaksi tyttöä ja kak-
si poikaa. 

Perheen taksiura alkoi 
periksiantamattomalla Uu-
nolla vuonna 1952. Mart-
ta äiti huolehti perheestä ja 
toimitti purtavaa, kun taksi 
jossain vaiheessa, jopa yön-
silmässä pysähtyi kotitalol-
le. Kyytejä riitti ja kun kou-
lukyyditykset alkoivat, oli 
Martan mentävä autokou-
luun vuonna -64. Taksilupa 
myönnettiin Martalle viisi 
vuotta myöhemmin. Poron-
hoito, marjastus ja lentopallo 
olivat koko perheen harras-
tuksena. Maa- ja Kotitalous-
naisten toiminta oli hyvää 
vastapainoa työ- ja perhe-
elämälle. 

Nainen taksiautoilijana 
oli siihen aikaan harvinaista. 
Sairaus- ja synnytyskyydit 
osoittautuivat naisautoilijal-
le ja -asiakkaille mieluisiksi. 
Niinpä Martalle muodostui 
mieluisa ja kiitollinen asia-
kaskunta. Synnytyksiä sattui 
matkan varrella autoonkin – 
kolme kaikkiaan. Kiireisim-
pinä vuosina kotiinkin tar-
vittiin jo kotiapulainenkin. 
Elämä soljui mukavasti las-
ten varttuessa ja hiljalleen he 

Martta Kortesalmi 90 v

Taksiautoilijan palvelua 
Sarakylässä 37 vuotta

lensivät pesästä kukin vuo-
rollaan ja näin vuoden vieri-
vät eteenpäin. 

Martan taksiura päättyi 
vuonna 1998 ja Pentti poi-
ka jatkoi Martan uraa. Tuli-
pahan tähän pehmeään las-
kuun sopivasti seurakunnan 
päiväkerho, jota Irene miniä 
piti koulun tiloissa. lapsia il-
moittautuikin ennätysmää-
rä ja niin tarvittiin toinen 
pari käsi kerhotyöhön. Niin-
pä Martta-anopista tuli oiva 
työpari miniälle. Siinä sit-
ten siunattiin yhdessä omas-
sa kappelissa eskarilaisia ja 
ekaluokkalaisia koulutielle 
ja kerhokyydit hoidettiin tie-
tenkin perheen taksilla. 

Leskeksi Martta jäi 2010, 
kun Uuno-puoliso poistui 
viereltä. Mukavat päivät ku-
luvat leppoisasti oman ko-
din lämmössä ja rauhassa 

lasten autellessa. Kaempaa 
tulevat lasten ja lastenlasten 
vierailut ovat Martalle mie-
luisia hetkiä, kuten nytkin 
90-v juhlapäivänä. 

”Kuin elämän helminau-
haa lukisin mielessäin. Niis-

tä jokainen yhtä tärkee on ja 
korvaamaton.”

Kiitokset merkkipäivän 
muistamisista!

Irene ja Pentti Kortesalmi

Martta Kortesalmi vietti 
lauantaina 30.7. 
90-vuotismerkkipäiviään 
kotonaan Sarakylässä.

Martta Kortesalmen taksinkuljettajan ura kesti peräti 37 
vuotta.

Perussuomalaiset valitsi 
eduskuntavaalien ehdokkaita
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirihallitus hy-
väksyi 31.7. Oulun vaalipii-
rin piirijärjestöjen asettamat 
eduskuntavaaliehdokkaat 
tuleviin eduskuntavaaleihin 
2023. Puoluehallitus tekee 
lopullisen hyväksynnän eh-
dokaslistasta.

Aavakare Eila metsäti-

layrittäjä Kajaani, Huotari 
Jukka aluepäällikkö Oulu, 
Hyvönen Saija työterveys-
huollon erikoislääkäri Oulu, 
Immonen Olli kansanedus-
taja Oulu, Kangas Antti 
maatalousyrittäjä Sievi, Kok-
ko Tero työnjohtaja Kuu-
samo, Korkiakoski Kimmo 
myyjä, asevastaava Nivala, 

Käsmä Paavo entinen ket-
jujohtaja, KTM Taivalkos-
ki, Leppäharju Raija hallin-
tonotaari, yrittäjä Pyhäjärvi, 
Mattila Anu yrittäjä Raahe, 
Plaketti Anu sairaanhoita-
ja Muhos, Polvinen Mikko 
insinööri, YAMK Kuhmo, 
Richter Juha lääkäri Oulu, 
Saarenpää Eetu media-as-

sistentti, teollisuusapumies 
Raahe, Simula Jenna kansan-
edustaja Oulu, Tyni Hele-
na lähihoitaja, laitossiivooja 
Oulu, Tynkkynen Sebastian 
kansanedustaja Oulu, Vähä-
mäki Ville kansanedustaja, 
DI Oulu. 

P-S tiedotus 
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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, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -
KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai
lajitteluopas.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

• 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

YRITTÄJÄ! 
Edullista mainostilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
MAINOSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

Iltarastit suunnistettiin kes-
kiviikkona 3.8. Syöte-Rome-
vaara maastossa. Ratamesta-
rina toimi Sauli Kuopus. 

TULOKSET
A-RATA: 4,9 km 1. Jou-
ko Höynälä 59,12, 2. Moona 
Harju 1.06,02, 3. Silja Alahäi-
välä 1.12,35, 4. Mira Niemelä 
1.20,01, 5. Tapani Alahäivälä 

Iltarastit Syöte-Romevaarassa

1.20,15. 
B-RATA: 3,3 km 1. Lau-

ri Suorsa 46,01, 2. Väinö Hin-
kula 52,20, 3. Veli-Heikki 
Ylikoski 57,07, 4. Antero Pät-
si 58,50, 5. Riina Lauhikari 
1.03,13, 6. Ari Kokko 1.35,37. 

C-RATA: 1,1 km 1. Pauli 
Alahäivälä 11,01. 

Suvi Teräsniska tulee esiin-
tymään lauantaina kello 20 
Jyrkkäkosken Huvikeskuk-
sessa. Konsertti kestää noin 
75 minuuttia. Huvikeskuk-
sen Portit ovat avoinna kel-
lo 19- 22.30. 

Konsertti on Ikärajaton. 
Alueella on erillinen annis-
kelualue. Suvi Teräsniska 

Suvi Teräsniska Jyrkkäkoskella

on esiintynyt edellisen ker-
ran Jyrkällä noin 10 vuotta 
sitten. 

Lippuja saa Tiketistä ja 
lauantaina portilta. Portil-
ta lipun hinta on 25 euroa, 
Tiketistä saa ennakkolipun 
hieman halvemmalla. 
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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 REMONTITMAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Napakymppi Hampushallilla
Lauantaina 13.8. alkaen kel-
lo 20 päätetään tanssikesä 
Hampushallilla. Lappilainen 
Tanssiorkesteri Napakymp-
pi saapuu viihdyttämään 
tanssikansaa soittamalla 
taattua monipuolista tanssi-
musiikkia reippaalla ja reh-
dillä asenteella.  

Orkesteri on perustettu 
uudelleen vuonna 2014. Soit-
tajilla on vankka muusikon 
tausta. Bändin mukavana li-
sänä on kontrabasso, joka 
luo kunnon tanssilavatun-
nelmaa. Orkesterin jäsenille 

bändi on harrastus, jota teh-
dään rakkaudesta musiik-
kiin. Rumpalina ja laulajana 
on Petteri Palosaari, bassos-
sa ja laulussa Jukka Holo-
painen, kitaristi-laulajana 
Markus Niemelä sekä kos-
kettimissa ja haitaria soittaa 
Joni Syväniemi. Orkesterin 
säestäminä on ollut useita 
nimekkäitä artisteja, kuten 
Heidi Pakarinen, Kalle Jus-
sila ja Kari Vepsä. Tällä het-
kellä orkesteri säestää omien 
keikkojen lisäksi pääsään-
töisesti Tony Montanaa. Or-

Napakymppi on lappilainen 
tanssiorkesteri ja heitä pää-
see kuulemaan ensi lauan-
taina Hampushallin kesän 
päätöstansseissa. 

kesteri on tehnyt myös omia 
levytyksiä, joita löytyy suo-
ratoistopalveluista, kuten 
YouTube ja Spotify. Kappa-
leet Tuttua Tutumpi, Kai-
paan Niin ja Rakkaudetto-
muus ovat soineet hyvin 
radioasemilla ja keikkuneet 
Radio Pookin listoilla kärki-
päässä. 

Näitä ja paljon muuta 
tanssittavaa musiikkia pääs-
tään kuulemaan ja pyöräh-
telemään niiden tahdis-
sa Hampushallilla siis ensi 
lauantaina. Iinattijärven 

Nuorisoseura ry. toivottaa 
tanssikansan kokemaan uu-
denlaisen Hampushallin 
tunnelman. Ravintolan puo-
lelta saa ostaa erilaista na-
posteltavaa ja virvokkeita 
sekä siellä on myös anniske-
luoikeudet. TS   

TANSSEJA Pudasjärvellä
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PUDASTORI

KAUDEN 
PÄÄTÖSTANSSIT 
Hampushallilla

la 13.8.2022 klo 20 - 01
Petäjäsalmentie 494, 93277 Iinattijärvi  

Ravintolassa anniskeluoikeudet.  Ravintolassa anniskeluoikeudet.  
Lippu 15 € Lippu 15 € (vain käteismaksu)  (vain käteismaksu)  K-18K-18 Iinattijärven Nuorisoseura ry. Iinattijärven Nuorisoseura ry. 

TanssittajanaTanssittajana

Napa-Napa-
kymppi kymppi 

Perinteinen makkaranpaisto-/kahvitteluhetki 
Liepeen nuotiopaikalla sunnuntaina 14.8. klo 15, 
sateen sattuessa Liepeen pappilan väentuvassa.

Syyskauden kerhotilaisuudet pidetään 
seurakuntakodin rippikoulusalissa maanantaina 

5.9., 3.10. ja 7.11 klo 15.00. 
Tervetuloa!

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry/
Pudasjärven paikallisosasto

VUOKRATAAN tai MYYDÄÄN RT-kaksio, 2h+k+ sauna, 
58 m². Koulut ja kaupat vieressä. P. 040 748 7353

K E R H O  
ma 15.8. klo 11 Rajamaanrannan laavulla

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry:n 

Vierailijana Sampo Laakkonen, 
kertoo liikunnan tärkeydestä ja vetää liikuntatuokion. 

Kävelymahdollisuus rantareitillä.
Arvontaa, arvontavoittoja toivotaan. 

Grillimakkaran paistamista nuotiolla, nuotiopannukahvia, ym.

Tervetuloa!

Runsaasti tavaraa laidasta laitaan ja kaiken-
ikäisille. Kahviosta maittavia kotileivonnaisia. 

Hyvät opasteet Puolangantieltä.

RANTAKIRPPIS
lauantaina 13.8. klo 11-16 

Penttiläntie 88, Hirvaskoski. 

Kesäpilikkiviikolla 
talkoolaisena mukana
Eräänä kesän hellepäivä-
nä kuuntelin aurinkoa pal-
voessani radiotoimittajan 
puhetta Suomessakin jär-
jestettävistä erikoisista ylei-
sötapahtumista. Kovasti 
toimittaja ihmetteli ja ihai-
li jollakin paikkakunnal-
la järjestettävää kesäpilkki-
tapahtumaa, jossa onginta 
kuulemma tapahtuu styrok-
silautoilta käsin. Pudasjärve-
läisenä tunnistin heti paik-
kakunnan ja kyseisen 
tapahtuman. Hiukan tieten-
kin harmitti, ettei toimitta-
ja muistanut kaupunkimme 
nimeä. Joka tapauksessa Pu-
dasjärven Urheilijoiden ja 
kumppaneiden kesäpilk-
kikisa on saanut positiivis-
ta mainetta ja tunnettavuut-
ta laajemminkin. Heinäkuun 
viimeisellä viikolla pilkkiki-
soihin saapui taas mukavas-
ti useamman kerran osallis-
tuneita ja uusia kisahenkisiä 
lautalta pilkkijöitä. 

Perinteisesti Heimo Tu-
rusen luotsaaman kuntour-
heilujaoston talkoopäivänä 
perjantaina aktiiviset naiset 
ja miehet kantoivat korten-
sa vapaaehtoistyön kekoon. 
Naiset hoitelivat kahvi- ja 
makkarakojun asiakaspal-
velutehtäviä ja riskit miehet 
kuljettivat pilkkijöitä lautoil-
le sekä hoitivat muita tärkei-
tä voimia vaativia tehtäviä. 
Vuodesta toiseen samat hen-
kilöt ovat halunneet antaa 

aikaansa ja voimavarojaan 
kiitettävästi mainion tapah-
tuman toteuttamisen onnis-
tumiseen. 

Järjestäjien toimesta Mar-
ko Koivula oli taas järjes-
tänyt pilkkijöiden, muiden 
asiakkaiden ja talkooväen 
kaikenpuolisen viihtyvyy-
den erinomaisesti. Talkoo-
väen muonituksessa huomi-
oitiin herkullisella salaatilla 
sellaiset henkilöt, jotka eivät 
olleet liharuokasuuntautu-
neita. Työhetkien lomassa oli 
antoisaa jututtaa paikkakun-
nalle muuttaneita henkilöitä, 
kertoa heille kaupungin pal-
veluista, mahdollisuuksis-
ta osallistua eri tahojen va-
paaehtoistöihin ja muuhun 
toimintaan. Kaikinpuolinen 
kuulumisten vaihtaminen ja 
ajankohtaisten asioiden set-
viminen asiakkaiden kans-
sa on molemmin puolin ri-
kastuttavaa. Eläinihmisenä 
arvostan suuresti sitä, että 
pilkkikisoja katsomaan tul-
leet ihmiset saavat tuoda 
hihnassa tai muuten hal-
linnassa olevat lemmikkin-
sä ottamaan kontaktia sekä 
eläimiin että toisiin ihmisiin. 
Hurmaava Simo-mäyräkoira 
oli oiva esimerkki tällaisesta 
yhteyden luojaolennosta. 

Mukavasta talkootyöhet-
kestä iloiten, 

Sointu Veivo 

Maija-Liisa Piri, Timo Kerälä ja Sointu Veivo iloisesti asiakaspal-
veluun valmiina Kesäpilikkikisan perjantaiaamuna.

Ravintola ja terassi avoinna! 
Maksut; käteinen ja kortti. 

Tervetuloa tanssimaan ja viihtymään!Tervetuloa tanssimaan ja viihtymään!

Siuruan 
Työväentalo-
Kylätalolla

la 13.8.2022 klo  20 - 24
Lippu 15€

Ajo-ohje Petäjäkankaan tietä noin 15 km ja 
Naisjärven th kohdalla oikealle Ristolantie. 
Tutustutaan mm. Ristolan perinnepirttiin. 

Lounasruokailu. 
Yhteislähtö klo 10.30 S-marketin parkkipaikalta linja-autopysäkin luona. 

Ilmoittaudu ruokatilausmäärän vuoksi Heimolle 0400 385 281. 

Pudasjärven Yrittäjien Senioriyrittäjien
kesäinen kokoontuminen

ke 17.8. klo 11 Erkki ja Elsa Urmalan kotona Ristolassa 
Petäjäkankaalla, osoite Ristolantie 25. 

Tervetuloa!

Siuruantie 2941

TANSSITTANSSIT

Syötteen Erä ry:n sääntömääräinen
KESÄKOKOUS

Esillä sääntömääräiset asiat.
Hirviporukkaan tulijat paikalle.

Tervetuloa!
Sihteeri

su 21.8.2022 klo 18 Syötteen Kylätalossa.

Kosamon Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS

su 21.8.2022 klo 12 Hirvikämpällä 
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.

Kokouksen jälkeen 
hirviporukan kokoaminen. 

Sihteeri    

Pärjänsuon metsästysseura ry

KESÄKOKOUS
la 20.8.2022 klo klo 10.00 Hirvihallilla.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 9.

Tervetuloa!
sihteeri

Maanantaisin klo 9-14 miestenryhmä palvelukeskuk-
sen koivukodissa (hinta 22,8e) sis. ruokailut, materiaalit, 
aloitus 22.8
Tiistaisin klo 10-13 vanhan terveysaseman kuntosalilla 
liikuntaryhmä (hinta 10,4e)   sis. kahvit, aloitus 16.8. 
Klo 13:30-15:30  VoiTas -ryhmä (voima-ja tasapaino) 
vanhan terveysaseman kuntosalilla (hinta 10,4e) sis. 
kahvit, aloitus 16.8.
Keskiviikkoisin klo 9-14 naistenryhmä palvelukeskuk-
sen koivukodissa (hinta 22,8e) sis. ruokailut, materiaalit, 
aloitus 17.8.
Torstaisin klo 9-14 naistenryhmä palvelukeskuksen koi-
vukodissa (hinta 22,8e) sis. ruokailut, materiaalit, aloitus 
18.8.
Perjantaisin klo 13-15:15 (parittomilla viikoilla) musiik-
kipainotteinen ryhmä palvelukeskuksen ruokasalissa, 
toivotaan uusia laulajia joukkoon (hinta 10,4e) sis kahvit, 
aloitus 19.8.

Taksikyyti kokopäivätoiminnan ryhmiin 4,10 euroa/suunta
Lisätietoa/ilmoittautumiset p. 0408365115/päivätoiminta

PUDASJÄRVEN IKÄIHMISTEN 
KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN 
RYHMÄT: 

oulunkaari.com

Olen aloittanut hieronnat ma 8.8.
Varastotie 5, Pudasjärvi

Ajanvaraukset
Eetu Niemelä 
040 531 0868

-KLASSINEN HIERONTA
-URHEILUHIERONTA

Puhoskylän metsästysseura ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KESÄKOKOUS

la 27.8.2022 klo 9.00 Teurastamolla.

Lopuksi hirviporukan kokoaminen.
Sihteeri Katja Kosamo
koutoska@gmail.com
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Jonkulaiset lapset pääsivät 
tänäkin kesänä viettämään 
lomaansa yhdessä leikkien ja 
pelaillen Jongun alueen ky-
läyhdistyksen järjestämäs-
sä kesäkerhossa. 3-13 -vuoti-
aille suunnattu kerho keräsi 
parhaimmillaan Paukkerin-
harjun kylätalolle lähes 20 
kerholaista ja tarjosi kesätöi-
tä kahdelle paikalliselle nuo-
relle, joiden palkkaaminen 
oli mahdollista Osuuspan-
kin Kesäduuni OP:n piikkiin 
-kampanjan ansiosta.

Jo kolmena peräkkäise-
nä kesänä kyläyhdistyksen 
laskuun työskennellyt Mil-
la Juurikka kertoi pitävänsä 
työstään ja oppineensa sen 
kautta paljon esimerkiksi 
lasten kanssa kommunikoi-
misesta.

- Hakeuduin tänne töihin, 
koska olen ollut täällä jo ai-
kaisempina vuosina ja ajat-
telin sitten, että miksei vielä 
yksi vuosi, hän selitti.

Juurikka selvensi kesä-
kerho-ohjaajan työn koostu-
van nimensä mukaisesti ke-
säkerhon ohjaamisesta, eli 
lapsista huolehtimisesta, hei-
dän kanssaan leikkimisestä, 
sekä kerhoajan ulkopuolella 
tapahtuvasta siivoamisesta. 
Näiden lisäksi hän mainitsi 
myös auttavansa kyläyhdis-
tystä erilaisten tapahtumien 
järjestämisessä.

Kesäkerho tarjosi jonkulaislapsille 
kesälomatekemistä

Juurikan mukaan lapset 
ovat viihtyneet kesäkerhos-
sa pääosin hyvin. Tämä voi-
daan päätellä myös siitä, että 
monet heistä ovat jaksaneet 
osallistua kerhoon kerta toi-
sensa jälkeen. Esimerkiksi 
siskokset Aino ja Kaisa oli-
vat mukana tämän kesän jo-
kaisella kerhokerralla.

- Pihalla on keinut, tram-
poliini ja vaijeri, ja sitten 
täällä sisällä on muovailu-
vahaa ja piirustustarvikkei-
ta, esitteli kymmenvuotias 
Aino kerholaisten käytössä 
olevia leikkivälineitä.

Hän kertoi erään kerho-
kerran aikana muun muas-
sa muovailleensa, ajaneensa 
polkuautolla ja pomppineen-
sa trampoliinissa. Viisivuoti-
as Kaisa puolestaan selitti 
käyneensä leikkimökissä ja 
vaijerissa, sekä leikkineensä 
sisällä kylätalossa. 

Jongun alueen kyläyh-
distyksen hallitukseen kuu-
luvan Onerva Ronkaisen 
mukaan kesäkerhoa järjeste-
tään, jotta kylän lapset pää-
sevät leikkimään yhdessä ja 
tutustumaan toisiinsa. Hän 
nostaa syyksi kerhon pitämi-
selle myös Jongun kylän pit-
kät välimatkat, joiden vuok-
si lasten voisi olla vaikea 
tavata toisiaan ilman järjes-
tettyjä kokoontumisia.

Ronkainen muisteli, että 

Kesäkerho huipentui elokuun alussa järjestettyyn makkaranpaistopäivään. 

Paukkerinharjun kylätalol-
la olisi järjestetty kesäkerhoa 
jo kymmenisen vuotta, ja pal-
jasti, että kerhoa olisi tarkoitus 
pitää myös tulevina kesinä.

- Kerhon pitoa jatketaan 
niin kauan, kun on tarvetta 
ja saadaan hyvin kerho-oh-
jaajia, hän vakuutti.

Anni Viljamaa

Kerhossa lapset pääsivät pelaamaan monenlaisia pelejä yh-
dessä toistensa ja kerho-ohjaajien kanssa.

Vaijerissa kerholaiset pääsivät nauttimaan vauhdin hurmas-
ta. 

Keinut olivat monien kerholaisten suosiossa. 

Trampoliini houkutteli kerholaisia pomppimaan sekä leikki-
mään erilaisia leikkejä. 

Eetu Niemelä avasi maa-
nantaina 8.8. uuden hieron-
tapalveluita tarjoavan yri-
tyksensä. Iältään Eetu on 
24-vuotias ja on samalla yksi 
nuorimpia yrittäjiä Pudas-
järvellä. Pudasjärven Yrittä-
jien puolesta 

Heimo Turunen kävi on-
nittelemassa ja tuomassa 
kukkakimpun heti avajais-
päivän aamuna. 

- Tuntuu mukavalta, kun 
otetaan tällä tavalla huomi-
oon pienempikin yritys, sa-
noi tuore yrittäjä.

Peruskoulun jälkeen Nie-
melä suoritti Pudasjärven 
lukiossa kaksoistutkinnon, 
kirjoittaen ylioppilaaksi ja 
valmistuen ammattiopis-
tolta sähköasentajaksi. Hie-
rojaksi hän opiskeli Suo-
men urheiluhierojaopistolla 
Fuengirolassa, Espanjassa. 
Koulutus kesti vajaa vuo-
den, mutta loppuajan hän 
oli korona-ajan takia Hel-
singin ortopedisen osteo-
patian koulutuskeskukses-
sa opiskellen teippauksia 
ja nivelten fysiologiaa. Idea 
opiskella hierojaksi syntyi 
Niemelälle seuratessa jal-
kapallo – ja futsalpelien yh-
teydessä toimivia hierojia. 
Niemelästä urheilun ja hie-
ronnan sovittaminen yhteen 
tuntui mielekkäältä ja mie-
lenkiintoiselta vaihtoehdol-
ta ammatin suhteen. Hiero-
jaksi opiskellessaan hänelle 
syntyi luonnostaan ajatus 
oman yrityksen perustami-
sesta, se ei tuntunut vaikeal-
ta eikä pelottavalta nuoresta 

Uusi hierontapalveluja 
tarjoava yritys 
Pudasjärvelle

iästä huolimatta. 
Hierojalle lieventämää ki-

puja tai rentoutumaan
- Hierojalle voi tulla, vaik-

ka ei mikään paikka tuntuisi 
olevan kipeänä eli tulla ren-
toutumaan. Hieronnan kaut-
ta voi löytyä piilossa olevia 
kipukohtia tai jumeja. Toisi-
naan hierojalle tullaan vasta 
sitten, kun lihakset ovat oi-
kein jumissa ja kipeät. Hie-
ronnan avulla myös en-
naltaehkäistä vammoja ja 
ylläpitää parempaa työkun-
toa. Hierontaan voi tulla kai-
kenikäiset joilla on jotain 
lihaskipua tai tulla pelkäs-
tään rentoutumaan. Minulla 
on lihashierontaa urheilulli-
nen näkökulma. Hieronnan 
avulla voin auttaa asiakkai-
ta pääsemään lihaskivuis-
ta. Esimerkiksi toisilla nis-
kat menevät jumiin työn tai 
muun syyn takia herkem-
min kuin toisilla. Hieron-
nan tarve ja määrä vaihtele-
vat kivun laadusta riippuen, 
se on hyvin yksilöllistä, ker-
toi Niemelä.

Hieroja Eetu Niemelän 
työtila löytyy Suojalinnan 
teollisuusalueelta, Varasto-
tie 5:stä. Hänellä ei ole var-
sinaista päivystystä, vaan 
ajanvaraus hoituu soittamal-
la numeroon 040-5310868. 
Pääsääntöisesti Niemelä ot-
taa asiakkaita vastaan arki-
sin. Ensimmäiselle työvii-
kolle oli tullut jo mukavasti 
työtehtäviä. 

Ape Nieminen

Hierontaan voi tulla myös vain rentoutumaan. Aina ei tarvitse 
olla erityisiä lihasjumeja, vakuutti Niemelä. Kuvassa Nieme-
lä Pudasjärven Yrittäjien tuomien onnittelukukkien kera 8.8. 
yrityksen aloituspäivänä.
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9 KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU  

kouluvuoden aikana, alk. 8.8.2022 
 

 M – P       M – P  
 

 7:30 Kuusamo, Ervastin aukio     16:10 
 7:32 Kuusamo, l.as.     16:07 
   8:20 Taivalkoski     15:10 
 9:15     Pudasjärvi l.as.     14:15 
  10:10 Kiiminki                      13:20 
  10:30     Oulu, l.as.     13:00 
     T          OYS             I 
  
 EDULLISESTI PUDASJÄRVELTÄ OULUUN! 

Lapset, nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 
 12,00 €/suunta. 

Aikuiset 15,00 €/suunta. 
 
 
 

 

4 SARAJÄRVI - PÄRJÄNSUO - 
KIVARINTIE - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
 

 M – P         M – P  
 

 7:50 Sarajärvi 15:55 
 8:05 Rytinkisalmi       15:40
   x Pärjänsuo        x 
    x  Lakarin koulu    I 
   x  Hirsikampus 15:05
 8:55    Pudasjärvi l.as.     15:00 
 
  Yhteys Ouluun klo 9:15 lähtevällä vuorolla. 
  Yhteys Oulusta klo 13:00 lähtevältä vuorolta. 
 

 

10 SYÖTE - PUDASJÄRVI  
kouluvuoden aikana 

 

 M – P    M – P  
 

   T  Hotelli Pikku-Syöte    T 
 7:45 Syötekylä  16:00 
 7:50 Luontokeskus        T  
 7:55 Romekievari 15:50 
       I  Tunturihotelli Iso-Syöte    T  
 8:15 Iinattijärven th. 15:30 
   x VT20 pysäkki    x 
 9:00 Pudasjärvi l.as. 15:00 
   

Yhteys Ouluun klo 9:15 lähtevällä vuorolla. 
  Yhteys Oulusta klo 13:00 lähtevältä vuorolta. 
        

 

PITÄJÄKERTTU 
  

 

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
Parillisina viikkoina torstaisin 

 

  9:00 Pudasjärvi           13:00 
          I Hyvän olon Pirtti          13:01 
  9:20  Kollajaniemi           13:20 
    9.40 Seiteri  13.40 
  9:50 Kipinä  13:50 
 10:00 Riepulantien th                     T   
 10:05 Syväojantie               14:05 
 10:30 Pudasjärvi  14:25 
    T Terveysasema  
  

PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 
              Parittomina viikkoina torstaisin 

 

  9:00 Pudasjärvi              15:00 
  9:40  Asmuntijoentie  14:10     
    x Saukkomaa     x  
    T Liekokylä                      T      
  9:55 Ylisiurua       x 
 10:10 Ikosenniemi  13:35 
 10:25 Aittojärvi  13:20 
    T Ypykkäjärvi     T 
 10:50 Pudasjärvi  13:00 
    T Hyvän olon Pirtti  13:01 
    
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 

 
TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 
PALVELUBUSSI OIVA 

 
AJOREITTI 1 

 
Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 

 
  9:10 Laiduntie 11:45 
    9:15 Kurentie terveysasema   11:40 
  9:17  Pappilantie         11:35 
  9:20 Kauppatie         11:30     
  9:20 Linja-autoasema 11:30 
    9:22 Hyvän olon Keskus Pirtti 11:27 
  9:25 Uimahalli            11:25     
  

AJOREITTI 2 
 
 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 

 
  9:25 Uimahalli 12:30 
    9:35 Rauhalankangas    12:20 
  9:38 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:40 Helmikoti        12:10    
  9:50 Uimahalli 12:00 
  9:52 Hyvän olon Keskus Pirtti 11:57 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveysasema 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu: 
 

Kertalippu / päivä 2 € 
Kuukausikortti 15 € 

 

AIKATAULUT 
voimassa 10.8.2022 - 2.6.2023 

 

4 PUDASJÄRVI – 
KIVARINTIE - 

YLI-LIVO - PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

     
 M – P   
 

 13:00 Pudasjärvi l.as 
 13:05 Lakarin koulu 
 13:10 Hirsikampus 
    x  Rissanen 
 13:45 Pärjänsuo 
    x  Yli-Livo 
 14:30  Pudasjärvi l.as. 
 

 

1 PUDASJÄRVI – 
TAIPALEENHARJU - 

PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

  
   M – P   
 

 13:00  Pudasjärvi l.as. 
 13:10  Hirsikampus 
       T  Mäntyniemen th. 
 13:33  Taipaleenharju  
          x  Kärjenperä 
 14:00  Pudasjärvi l.as. 
     
  
 

 

5 PUDASJÄRVI - HIRVASKOSKI - 
ERVASTI – JAURAKKAJÄRVI - 

PUDASJÄRVI  
koulupäivinä 

 
   Pe           Pe 
 

 12:05 Pudasjärvi l.as.   13:50 
 12:30 Hirvaskosken koulu   13:30
 12:45 Ervasti        13:20 
  12:55 Siivikko                13:10 
 13:05 Jaurakkajärvi      13:05 
  
 

 

2 PUDASJÄRVI - KALLIOSUO - AITTOJÄRVI 
- PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
M – P      M – P    M – P  
 

 6:55  Pudasjärvi l.as.  14:45 16:45  
 7:40  Kalliosuo th.            x    x 
 7:55  Kalliosuo   14:00 16:00  
 8:05  Körkönniemen th.    x    x     
  x  Aittojärvi     x    x     
    x  Ritvan th.     x    x 
    x  Hirsikampus  13:05 15:10 
      x  Lakarin koulu     I    I     
 8:45  Pudasjärvi l.as.  13:00 15:00     
     
  Yhteys Ouluun klo 9:15 lähtevällä vuorolla. 
  Yhteys Oulusta klo 13:00 lähtevältä vuorolta. 
 

 

 
www.nevakivi.fi 

 

 

 

 

 

 

1 HETEKYLÄ - KIPINÄ - 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

 
   M – P M – P 
 

 8:00   Hetekylä    15:35 
 8:05    Hetekylän koulu      x 
 8:15   Hetekylän th.    15:25 
 8:20   Kipinä      I 
 8:35   Taipaleenharju     x 
     x   Hirsikampus   15:05 
 8:50   Pudasjärvi l.as.   15:00
  

 
  Yhteys Ouluun klo 9:15 lähtevällä vuorolla. 
  Yhteys Oulusta klo 13:00 lähtevältä vuorolta. 
 

TURVALLISTA MATKAA TEILLE! 

        

5 JAURAKKAJÄRVI - ERVASTI – 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

 
 M – P         M – P      

 7:45         Jaurakkajärvi 15:55      
 7:55 Siivikko 15:45      
 8:10          Ervasti 15:35      
 8:20         Hirvaskoski   15:25          
   I Lakarin koulu    T
   x Hirsikampus 15:05
 8:45        Pudasjärvi l.as.   15:00   
     
 Yhteys Ouluun klo 9:15 lähtevällä vuorolla. 
 Yhteys Oulusta klo 13:00 lähtevältä vuorolta. 
 

 

             Yhteystiedot: Nevakivi Oy, puh. 08 822 052, nevakivi@nevakivi.fi 

 

Merkkien selitykset: 
x = auto pysähtyy tarvittaessa 
I = auto ei käy paikassa 
T = tarvittaessa 
M-P = maanantaista perjantaihin 
Pidätämme oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 
 

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 • Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 • www.pienkonehuolto.fi

MEILTÄ TUOTTEET SEKÄ VENEET!

1.190€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 1550€

1.390€
KAMPANJAKAMPANJA

Ovh. 1690€

BF 4BF 4 BF 5BF 5

TERHI SAIMAN HUNTERTERHI SAIMAN HUNTER

1.600€

TERHI 385TERHI 385

1.600€

SYYSPOISTOT SORSAJAHTIIN !

Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi 
liikkua vesillä entistä huomaamattomammin. Terhi Sai-liikkua vesillä entistä huomaamattomammin. Terhi Sai-
man Hunter perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman man Hunter perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman 
-malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy Hunterin si--malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy Hunterin si-
säväristä, joka on kauttaaltaan vihreä, kuten koko run-säväristä, joka on kauttaaltaan vihreä, kuten koko run-
kokin.kokin.

Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman 
mökkiveneilijän tärkeimmät tarpeet ja vaatimukset. Se mökkiveneilijän tärkeimmät tarpeet ja vaatimukset. Se 
on koko perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota on koko perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota 
on helppo ja kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kul-on helppo ja kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kul-
kee mukavasti myös pienellä perämoottorilla. Veneessä kee mukavasti myös pienellä perämoottorilla. Veneessä 
on lukittava, kuiva säilytystila penkin alla.on lukittava, kuiva säilytystila penkin alla.

Ovh. 2250€ Ovh. 2250€

VAIN 1 KPL VAIN 1 KPL 
JÄLJELLÄ!JÄLJELLÄ!
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Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 822 007 
www.pienkonehuolto.fi


