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

Oulun seudun keliakiayhdistyksen

www.k-rauta.fi
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Oulun seudun keliakiayhdistys ry.
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Syöte Taxi

Meillä myös
invataksi.
Auto KP1460

040 561 6211

KELATAKSI

0800 415 720

Tilausnumero on maksuton 24/7

Tarjous on voimassa 31.8.2022 asti.

www.syotetaxi.fi
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Jarin pakinat

En juhli
vanhenemista.
(Perinteinen kalareissu Lappiin!)

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

Reijo Kenttälä

Kasvissyöntiä

SÄHKÖSUUNNITTELU-/
ASENNUS
0400 214 150 • www.koillissahko.fi

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

Rytingin Kauppa Oy

Kasvissyöjänä olisi hankalaa olla seuraavissa tilanteissa:
- Ei omistaisi peltoa, missä kasvattaa kasviksia.
- Ei osaisi kasvattaa niitä.
- Ruuanvalmistajat lopettaisivat kasvisruokien teon.
- Kaupan vihannekset olisivat loppu.
- Olisi allerginen kasviksille.
- Jokin ylivoimainen este, kuten maailmanloppu.
- Jos ruuaksi kelpaisi vain liha.
- Huono taloudellinen tilanne.
- Ei olisi hampaita (peruna on raakana kova,
joutuisi keittämään, että voisi syödä).

Juusto

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

PALVELUPISTE

• Pudasjärven Apteekin
palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste
• DB Schenker noutopiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

M-market Rytinki
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki,
p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Oltermanni juustomainoksessa oli pieni,
juustoakin pienempi, Oltermanni ukko, joka
seikkaili mainoksessa. Menin heti tarkistamaan meidän jääkaappimme, että olinko
saanut tällaisen ukon juuston kylkiäisenä.
Ei näkynyt jääkaapissa jälkeäkään ukosta
eikä koko asunnossa. Oli kai mennyt naapurin kestittäväksi. Paskiainen.

Ufojuttu
Ufokirjassa sanottiin, että sikarinmuotoiset
ufot ovat itse asiassa lentäviä fallossymboleita. Kun minua viisaammat (kaiketi) ovat
kirjaan näin kirjoittaneet, niin kai se on uskottava (kun ovat ufoja koko ikänsä tutkineet). Minulla ei ole ufojen kanssa mennyt
muuta kuin yöunet! Tosin sekin on nykyään
vähenemään päin...

Pyörä

Teidänkin kulkupelissänne olisi siten neliskanttiset ”renkaat”. Hyvä että keksivät!

Valistusta
Oli aikoja, jolloin korkea kolesteroli ja iso
maha olivat miehelle kunniaksi. Toista on
nykyään. Pitää syödä salaattia ja muita kasviksia (vaikka porkkanaa, koska se on kasvis). Suonet menevät tukkoon ilman terveellistä elämäntapaa. Pysähtyy sydän ja henki
lähtee, jos huonosti käy (ja miksi ei kävisi).
Noudattakaa siis terveellisen elämän oppeja
ja elätte 100-vuotiaaksi asti!3

Viestintää
Kerrostalon lämpöpatterit ovat monikäyttöiset. Jos vaikka yläkerrassa ryypätään ja
reuhataan (keskellä yötä tietenkin) voi alakerran asukas hakata kepillä patteria, niin
silloin sen kuulee koko rivi. Ja häiritsijäkin
saattaisi älytä olla hiljempaa. Tätä ideaa voidaan hieman jalostaa. Sillä jos osaa morsetusta, voi morsettaa naapurille hakkaamalla
pattereita sillä kepillä. Ei tarvitsisi ihminen
enää puhelinta. Säästyisi näin rahaa, kun ei
tarvitsisi maksaa puhelinlaskuja. Kelpo idea
siis!

Orkesterissa
Onkohan epäkiitollista olla orkesterin jäsen? Se, jolla on kaikista vähiten soitettavaa.
Seisoa tumput suorina, kun toiset soittavat
ja odottaa omaa vuoroaan. Siinä vaaditaan
rautaisia hermoja, ettei sitten kun vuoro tulee, pilaa koko esitystä soittamalla väärin.
Mutta kyllä kestää ammattimuusikon hermo!
Jari Outila

Sanajumalanpalvelus Sarakylän koululla su 21.8. kello
10. Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Johanna Kummala.
Lapsiparkki pe 19.8. ja 26.8. 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
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Perhekerho ke 24.8. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa,
pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11.
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040
175 8597.  

Ikäihmisen ikkunasta on näköala tielle. Hän ei enää itse juurikaan kotoaan mihinkään pääse, mutta rukoukset kulkevat
edelleen. ”Herra, siunaa tuota naista”. ”Herra, varjele noita koululaisia”. Ikkunasta hän
näkee lähimmäisiä ja pyytää
heille siunausta. Vanhan ihmisen kädet menevät usein ristiin
monien, ihan tuntemattomien
ihmisten puolesta. Nimiä ja ihmisten elämäntilanteita hän ei
tiedä, mutta hän luottaa, että
taivaallinen Isä tietää.
Monenlaisten vaikeuksien
ja kipujen keskellä tuo vanhus
palvelee Jumalaa. Uskollisesti. Ja minä uskon, että nuo pie-

net, hiljaiset rukoukset kuullaan Taivaassa.
Jumala kutsuu meitä työhönsä. Hän lupaa varustuksensa, voimansa ja rakkautensa
käyttöömme ja pyytää meiltä
uskollisuutta. Pyhän evankeliumin äärellä voimme tutkailla omaa sisintämme ja miettiä,
millaisia ”taloudenhoitajia” itse
olemme. Käytämmekö oikein
Jumalan meille antamia lahjoja, lähimmäisiämme rakastaen ja luomakuntaa kunnioittaen? Nostammeko itseämme
ja menestystämme vähätellen
toisen erilaista tietä? Viemmekö toiselta tilan kasvaa vai kuljemmeko rinnakkain toinen
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Rauhanyhdistykset: La 20.8. kello 17 perttulinpäivät
ry:llä, Aimo Hautamäki, Yrjö Pirnes. Su 21.8. kello 10 messu, Seurakuntakoti, Aimo Hautamäki kello 13 perttulipäivät ry:llä, Yrjö Pirnes, Aimo Hautamäki kello 17 perttulinpäivät ry:llä, Aimo Hautamäki, Yrjö Pirnes.

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Kuolleet: Seppo Johannes Laakkonen 84 v, Kaarlo Einari
Timoniemi 67 v, Matti Juhani Nyström 33v.
www.pudasjarvenseurakunta.fi

s. 23.3.1955 Pudasjärvi
k. 26.7.2022 Muhos
Lämmöllä muistaen
Äiti
Sisar ja veljet perheineen
Muut sukulaiset
Ihana rauhan ranta,
suloisen levon antaa,
vaivoista vapahtaa,
surut murheet lopettaa.
Hautaus toimitettu
Pudasjärvellä 10.8.2022
Kiitos muistamisesta.

Onnittele tai
ota osaa
Pudasjärveläinenlehden palstoilla.
Ilossa ja
surussa mukana

Uskollisesti palvellen

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.  

Kastettu: Isla Aino Matleena Lehmikangas, Justus Vesa
Johannes Manninen.

Kaarlo Einari
TIMONIEMI

PUDASjärveläinen

Mitä jos pyörää ei olisi koskaan keksitty.

Messu seurakuntakodilla su 21.8 kello 10. Toimittaa
Timo Liikanen, saarnaa rovasti Aimo Hautamäki rauhanyhdistyksestä, kanttorina Hannele Puhakka. Striimaus YouTube-kanavan kautta.

Rakkaamme

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

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

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

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

toista tukien?
Kovin helposti meitä alkaa
vaivata myös väsymys ja lannistuminen tämän maailman
kaaoksen edessä. Liian paljon kaikkea hätää ja kärsimystä koettelee uskoamme. Oma
elämäntilanteemmekin
voi
olla täynnä vastoinkäymisiä ja
tuuleen huutamista.
Niin tuhlaavaisuutemme
kuin väsymisemme saamme
kuitenkin tuoda ristin juurelle.
Pyytää anteeksi ja pyytää voimaa. Isä ei hylkää. Hän on uskollinen. Hän on voimamme ja
viisautemme. Hän näyttää, että
rakkaus on kekseliäs. Uskollisuus vähässäkin on suuri siu-

naus.
Virren 954 sanoin voimme rukoilla: ”Kiitos, että meitä ohjaat, yhteyteen siunaavaan. Opeta, oi Herra, meitä
omastamme jakamaan.” (Jaakko Löytty)

Kirsi Männistö
Kirjoittaja on diakoniatyöntekijä, joka latautuu
hiljaisuudessa ja innostuu
luomisen voimasta

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
toimitus@vkkmedia.fi

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

Ilmoitushinnasto:
Etusivu
1,89 €/pmm.
Takasivu 1,75 €/pmm.
Sisäsivut 1,70 €/pmm.
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Jakelu: Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella, Posti Group

www.vkkmedia.fi

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin.
Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.
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Olympiakisoista jälkiselostus ruokasalissa!
Kun nykyihminen on tottunut olympiakisojen suoriin
selostuksiin niin radiossa kuin televisiossakin, on
vaikea kuvitella, miten olympiakisojen selostus
hoidettiin 94 vuotta sitten. 11. elokuuta oli radioohjelmistoon merkitty lyhyesti: ”Kello 18.30–18.50
Amsterdamin olympialaiset. Toimittaja Arvo Alanteen
jälkiselostus – urheilupakina.”

sä, puolimatkassa ja maalissa.
– 18 kilometrin voittajalla
Sulo Nurmelalla meni voitelu
pieleen ja hän joutui keskeyttämään. Kun Nurmela tuli
haastateltavakseni, nelituhatpäinen ruotsalaisyleisö aloitti vihellyskonsertin. Minä totesin mikrofoniin, että pidän
nyt hetken hiljaisuuden, jotta te, hyvä suomalaiset radionkuuntelijat, kuulette kuinka ”Pohjolan ranskalaiset”
tervehtivät suomalaista hiihtäjää.

Rautiolta. Näin luotiin olympialaisten radioselostusten
historiaa.

Haastatellessani
”Alaa”
1980-luvun puolivälissä hän
kertoi, ettei Amsterdamin kisoista tehty suoria tai nauhoitettuja lähetyksiä.
– Kun Yleisradion monitoimimies Alexis af Enehjelm sai kuulla minun lähtevän sanomalehtimiehenä
kisoihin, hän sopi tuosta jälkilähetyksestä. Olin ajatellut,
että viiden päivän mittaisella paluumatkalla kirjoittaisin
selostuksen laivalla. Myrsky
heitteli kuitenkin niin reippaasti Aranda-nimistä laivaamme, että minä pysyttelin enimmän osan matkasta
lepoasennossa.
– Turussa ehdin laiva- ja
tulliväen ystävällisellä avustuksella viime hetkellä hyppäämään
laivapikajunan
viimeiseen vaunuun. Helsingissä painelin tuttuun hotelliin, jonka ruokasalissa sitten
kirjoitin juttuni. Pakinani valmistui tuntia ennen lähetystä ja ”puoliksi runollinen” selostukseni sai tunnustausta
jopa Markus ”Markus-setä”

50 kilometrin
hiihto – suorana
lähetyksenä!

Selostuksesta
nousi kohu

Arvo Alanne aloitti jo vuonna
1929 Ounasvaaran talvikisojen selostukset.
Yksi mieleen jäävimmistä selostuksista oli hiihdon
maailmanmestaruuskisoissa Sollefteåssa vuonna 1934.
Pääselostaja Martti Jukolalle oli tullut este ja Alanne hälytettiin reportteriksi – vain
vuorokautta ennen kisamatkaa. Siinä ajassa piti hankkia
passikin.
– Perillä koin sitten todellisen järkytyksen, kun huomasin, että kaikki kilpailut radioitiin suorina lähetyksinä.
No, viesti ja mäenlasku sujuivat ilman suurempia kommelluksia, mutta sitten tuli se
viiskymppinen! Kilpailijathan nähtiin viiden tunnin selostuksen aikana vain lähdös-

NOPEAA JA
NÄPPÄRÄÄ
NÄLÄNKARKOITTAJAA

Ruotsissa selostuksesta nousi
melkoinen kohu. Kolmisenkymmentä sanomalehteä julkaisi heti tuoreeltaan pakinan
tai artikkelin kiihkeän suomalaisen radioselostajan päänmenoksi. Haparandabladet
– Haaparannanlehti leimasi selostuksen loukkaukseksi
ruotsalaisia kohtaan, suorastaan skandaaliksi. Länsi-Pohjassa kerättiin adressi, joka
lähetettiin tasavallan presidentille saakka.
– Presidentti Svinhufvud
kutsui puheilleen Yleisradion
pääjohtaja J.V. Vakion, luki
tälle adressin ja tuumasi:
– Kyllähän minäkin kuuntelin niitä selostuksia, mutta en huomannut mitään tämmöistä, josta radioselostajaa

nyt syytetään. Kai meidän kuitenkin täytyy jollakin tavalla
rangaista tätä Alannetta?
– Silloin Vakio esitti presidentille, että annetaan Alanteelle puolen vuoden kielto
selostaa kilpailuja. Vakio kertoi Ukko-Pekan vastanneen:
– Sehän on hyvä. Mehän
saamme tällä tavalla ilmoitetuksi, että häntä on rangaistu.
– Ns. ”villakoiran ydin”
piili siinä, että tuo puolen
vuoden kielto selostaa hiihtokilpailuja annettiin – huhtikuussa!
Vuonna 1937 Alanne haastatteli radiossa tasavallan presidentti Kyösti Kalliota. Se oli
sikäli ainutlaatuinen haastattelu, että Kallio kirjoitti itse
niin kysymykset kuin vastauksetkin.
– Sitä paitsi sai ne nähtäväkseni vasta juuri ennen radioinnin alkua Nivalassa.
No, kaikki meni aluksi hyvin:
minä luin Kallion olkapään
yli kysymykset ja hän luki
vastaukset. Mutta sitten alkoi lähetystö toisensa jälkeen
esittää suorassa lähetyksessä
tervehdyksensä presidentille
ja puolen tunnin lähetys venähti täydeksi tunniksi.

”Kalle on minun
nitroni!”
Sotavuosina Alanne toimi

muun muassa tiedotus- ja
valistusupseerina sekä tiedotuskomppanian
päällikkönä. Reservin kapteeni
Alanne siirtyi sotien jälkeen
Oulu Oy:n sosiaalipäälliköksi. Yhtiön Pateniemen tehtaiden yhteyteen rakennettiin
komea Honka-Pirtti, jonka
juhlasaliin tehtiin tilat vaativillekin teatteriesityksille.
Esitysten ja saunomisten jälkeen kokoonnuttiin Alanteelle syömään lohisoppaa. Perheen vieraskirjasta voikin
lukea seuraavanlaisia merkintöjä:
– Ystävällisyys on paras
lääke luulosairaallekin. Luulosairas Aku Korhonen 1951.
– Kiittäen suloisesta saunasta. Ella Eronen 1953.
– Kaikki rakastavat vaimojaan. Tauno Palo, Tuija
Halonen, Kalle Rouni, Helvi Aunio, Mikko Niskannen,
Åke Lindman 1955.
Mandi ja Arvo Alanteen
perheessä oli neljä koiraa,
joista viimeinen oli Kalle:
– Minä olen solminut monia viehättäviä tuttavuuksia
juuri kiinanpalatsikoira Kallen avulla, josta muuten lääkärinikin sanoi, että ”Kalle
on minun nitroni”! Moni nätti rouva tai neiti on pysähtynyt ihastelemaan Kallea – ja
on sitten katsahtanut minuakin.

Arvo Alanne (1904–1993)
julkaisi vuonna 1985 muistelmakirjan Näin sen näin.
Kirjan yhtenä mottona voisi
olla: ”Elämää ovat ne päivät,
jotka muistaa!”
– 18 kilometrin voittajalla
Sulo Nurmelalla meni voitelu pieleen ja hän joutui keskeyttämään. Kun Nurmela
tuli haastateltavakseni, nelituhatpäinen ruotsalaisyleisö aloitti vihellyskonsertin.
Minä totesin mikrofoniin,
että pidän nyt hetken hiljaisuuden, jotta te, hyvä suomalaiset radionkuuntelijat,
kuulette kuinka ”Pohjolan
ranskalaiset”
tervehtivät
suomalaista hiihtäjää.

– Ja jos ei kesäaikana huomaa, että tytöt kävelevät retongeissa, on tullut vanhaksi!

Muista
myös aina
edulliset
K-Menu
tuotteet!

Herkkutorilta

Herkkutoriltamme
arkisin maistuvat
lounasannokset
mukaan!

Keskiviikko

Lohikeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Rismariiniperunat L, G
Kinkkukiusaus L,G
Jauhelihapihvit L

Perjantai

Jauhelihakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Naudan hapanimeläkastike
Kasvispihvit L

Tiistai

KANAHODARI
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

Torstai

Lapin riistakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Keitin perunoita L, G
Liha-pekonimallaspulla L
Broileripasta L

Maanantai

Lohikeitto L, G
Nakkistroganoff L
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L,G
Keitinperunat L, G
Janssoninenkiusaus L, G

K-Menu

SUKLAACOOKIE

150 g (5,66€/kg)

Päivittäin

Jauhelihakeitto L, G
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Uunimuikku L
Lasagne L

Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä
Palvikylkeä
Päivän lämpimät kasvikset
Päivän salaatit

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

K-Menu

SUODANTINPUSSIT

HERKKUTORILTA

KIVIUUNIPIZZAT

SUOMI

310-350 g (7,14-8,06/kg)

10.-

4

Plussa-etu

PKT

-25 %

Ilman Plussa-korttia 3,29 pkt (9,40-10,61/kg)

ERÄ

TUORE
SUOMALAINEN
PERATTU MUIKKU
Suomi, säävaraus

Magnum

HERKUTTELUJÄÄTELÖT

8 10.95
KG

Voimassa TO-LA 18.-20.8.

VIHREÄ RYPÄLE

440 ml (7,58/l)
Rajoitus 2 erää/talous

3

KPL

500 g (3,38/kg) Espanja/
Italia/Kreikka

Plussa-etu

-28 %

Ilman Plussa-korttia 4,65 kpl (10,57/l)

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

Tavallista parempi ruokakauppa
PUDASJÄRVI

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

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

0
35
1

1x4/200 valkaisematon
(0,7 sentiä/kpl)

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 18.-21.8. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä
Grandiosa

Teksti ja kuva:
Martti Kähkönen

1

69
RS

85
PKT

PKT
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MAANANTAI-KESKIVIIKKO 22.-24.8.

TORSTAI-LAUANTAI 18.-20.8.

Atria
Kunnon arki
MIKROATERIAT

Atria
JAHTI
MAKKARATANKO

300 g

500 g

399

199
pkt

kpl

Kariniemen
Vihreä
BROILERIN
kivetön
MINUUTTIPIHVIT RYPÄLE

Irto
SAVUKYLKI

290-370 g

Suomalainen
OMENA

500 g

Atria
JUUSTOBALKAN
MAKKARATANKO

TO-PE 18.-19.8.
Tuore
NORJAN LOHI
2-3 kg
kokonainen

2 kalaa/talous

695

LAUANTAINA 20.8.
HK
HERKKUMAKSAMAKKARA

raj. erä

995
kg

Irto
KARJALANPAISTI

995

Mummon KEBABRANSKALAISET tai
MAKKARAPERUNAT
450-500 g

rk
2 ppkt

1l

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

pss

Porsaan
GRILLIKYLKI

kg

kg

Valio
OLTERMANNI
JUUSTOT

pkt
2 pss

TARJOUKSET
AJANKOHTAISET MUUTA
JA PALJON
.com
www.mtavaratalo

TO-KE 18.-24.8.
Valio Hörppy
MEHUJUOMAT
1 l sokeriton

Valio Hyvä
suomalainen
ARKIJUUSTOVIIPALE
400-500 g

100
395 19
450
200 32
189 18
100
100 79

Hiillos
GRILLIMAKKARAT 400 g tai
MAKKARAPIHVIT 320 g
Apetit
VIHANNESSEKOITUS
KEITTOJUURES
200-250 g

Eldorado
SUKLAAVOHVELI
200 g

Oreo Remix
TÄYTEKEKSI
157 g

Olvi
LIMSAT
0,95 l
sis. pantit

8-19
9-16

prk

M.X.O naisten
LEGGINSIT

pkt

kt
pkt
2p

Koot: S-3XL
musta, sininen,
harmaa, ruskea

26

90

True North
naisten
FLEECETAKKI

pss
43 prk

pss

HK
SININEN
LENKKI

Gabriella K.
naisten
PUSERO
94% viskoosi
Koot: 38-50

3190

Adam Walker
miesten
URHEILUPAITA
Koot: S-XXL

90

Adam Walker
miesten
URHEILUSHORSIT

1990

Crosshatch
miesten
T-PAITA

Adam Walker
miesten
COLLEGEHOUSUT

Koot: S-XXL

Koot: S-XXL

Koot: S-XLL

2190

90

3490

KENKÄOSASTOLTA

Nursin Care naisten
TYÖJALKINE
”farkku ja fantasy”
Koot: 36-41

90

kg

Sievi
TYÖJALKINE
Koot: 39-45

12300

Acces miesten ja
naisten
KUMISAAPAS
Koot: 37-45

28

95

Dan Sukker
TALOUSSOKERI 1 kg
2 pss/talous

199
089
pkt

pss

Porsaan
GRILLIKYLJYKSET

Atria
KANAN PAISTILEIKE 500-600 g
chili tai merisuola

499 695
695
kg

naturell tai maustettu

kg

Atria
METSÄSTÄJÄN
MAKKARA

pkt

kg

palana

RAUTAOSASTOLTA
CRC

ASELÖLJY
100 ml

690
KUMISAAPPAAT
* Light boot laces
* Light boot olive

6990
PUUKUKSA

3995

0,95 l

pkt

Sievin

Koot: S-XXL

pkt

pll

90

Crosshatch
miesten
COLLEGEPUSERO

Koot: XS-XL

Suomalainen
VARHAISKAALI

349
149
249

TEKSTIILIOSASTOLTA
Marinello naisten
HOUSUT

Koot: S-3XL

230 g chimichurri tai
valkosipuli

500-580 g

250 g

499
kg

Snellman Maatiaispossu FILEEPIHVIT

2 pkt/talous

-talon mausteella

-rasvaa max 10%

pkt

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Valio
JOGURTTI tai
JUOTAVAT
JOGURTIT

Pyyntivaraus

Tuore
MUIKKU

kg

299 1195
295

Atria
SAUNAPALVIKINKKU
350 g

Vip
APPELSIINI
TÄYSMEHU

kg

kg

150
250 695
795
300

150 g

pkt

KESKIVIIKKONA 24.8.

MA-TI 22.-23.8.

kpl

399

250
2 kpplll

kpl

kg

ras

pkt

210-315 g

175 g

1195 550 279 399 395
kg

Fresh
LOUNASHETKISALAATIT

Eesti Pagar
VALKOSIPULI- tai
YRTTIPATONKI

500 g

Atria Porsaan
ULKOFILE
n. 1.5 kg/kpl
naturell

5

1095

Atom

RETKIKEITIN
pieni

1849

RETKIRUOKAILUVÄLINEET

RETKIKAHVIPANNU

295

Haghus

* lusikka, haarukka, veitsi
alkaen
kpl

HYTTYSPÄÄHINEET
alkaen

ASEHIHNAT
alkaen

1390
PANOSVYÖT
alkaen

2290

Atom

RETKIKIRVES

2 kpl

1495

745

RETKIRUOKAILUVÄLINEET
puiset

990

RISUKEITIN
pieni

iso

1590 3490

475

Kokoonmenevä

RETKIMUKI

1290

23 cm

W&S ERÄPUUKKO

2990
Savotta

TAITTOVEITSI

690

KENTTÄPULLO
0,65 l

550
Atom

TERÄSTERMOKSET
alkaen

1790
MAKKARATIKKU
teleskooppinen

595

Houkutuslintu

SORSA

3 kpl

1000

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Koulujen pihoilla iloista porinaa
Koulujen syyslukukaudet
alkoivat Pudasjärvellä 10.8.
Oliver Iinattiniemi asteli reippaasi perheen kanssa
parkkipaikalta kohti Hirsikampuksen yhtenäiskoulua.
Jännittääkö mennä kouluun? ”Joo, joo. Vissiin!” Sinulla on reppu mukana, mitähän siellä mahtaa olla?
”Vaihtovaatteet ja kynäpenaali!” Pikkuveli Daniel tiesi, että Oliverin koulureppu
oli aivan uusi ja penaalissa
oli metsästysaiheiset kuviot. Oliver kertoi, että hän oli
käynyt tutustumassa kouluun jo aikaisemmin. ”Minä
olen menossa päiväkotiin,
se on tuollapäin, minne tuo
mopo meni”, kommentoi
Daniel.
- Onhan se kiva juttu, että
pojat ovat kasvaneet näin
nopeasti ja koulutie alkaa jo
Oliverilla. Aika menee nopeasti. Viime vuonna pojat
olivat eskarissa, niin siinä
mielessä on tuttu ympäristö. Kesälomalla harjoiteltiin
Oliverin kanssa kovasti lukemista, kertoivat Eveliina ja
Janne Iinattiniemi.

Avoimin
mielin uuteen
lukuvuoteen
Hirsikampuksen keskuspiha
oli täynnä siirtyvien luokkien koululaisista ja opiskelijoista. Iloiseen joukkoon oli
tullut reippaasti vanhempien saattamana 25 esikoulu-

laista ja 38 ensimmäisen luokan aloittavaa lasta.
- Mukavaltahan se aina
tuntuu, kun koulu alkaa syksyllä. On ihana nähdä lapsia
pitkästä aikaa. Saman luokan kanssa jatkan, eli 2 C:llä
on yksitoista lasta. Haluaisin
sanoa kaikille uusille koululaisille ja muillekin, että suhtautukaa kaikkeen uuteen
avoimin mielin ja oikein hyvää alkavaa kouluvuotta,
toivotti opettaja Hanne Talvensaari.
Rehtori Susanne Nyman
toivotti lukuvuoden avajaispuheessaan kaikki koululaiset ja opiskelijat tervetulleeksi kouluun. Erityisesti
hän halusi huomioida uudet
tulokkaat.
- On mahtavaa saada
kouluumme uusia eskarilaisia, ekaluokkalaisia ja uusia
seiskaluokkalaisia sekä uusia lukion ekaluokkalaisia.
Uskon, että meillä on tulossa hieno yhteinen lukuvuosi.
2A:n opettaja Juha Kipinän terveiset uusille aloittaville ja jatkaville koululaisille: ”Reippain mielin kohti
unelmia ja uusia haasteita.
Kun yrittää parhaansa, niin
hyvin se menee. Ei saa pelätä
epäonnistumisia, koska niistä yleensä oppii parhaiten.”
Kipinä pyrkii siihen, että
koulussa ei kiusattaisi ketään, vaan oltaisiin kavereita keskenään. Kenenkään ei
tarvitse olla töykeä tai epäystävällinen toiselle, vaik-

Lakarin tutut ulkoiluvälineet olivat heti vilkkaassa käytössä. Rehtori Kolu otti esimerkillisesti
ensimmäisen koulupäivän välituntivalvonnan itselleen.

ka ei tulisikaan juttuun hänen kanssaan. Jos jotakin on
tullut, niin kärhämät selvitetään heti Kipinän vetämässä
ryhmässä. On tärkeää saada
arki rullaamaan hyvin.

Paluu normaaliin
koulutyöhön
- Haluamme palata takaisin siihen aikaan, jossa meillä oli yhteisiä tilaisuuksia,
kummitoimintaa ja mahdollisuus nähdä toisia oppilaita.
Tänään aloitimme yhteisellä kouluvuoden avajaistilaisuudella. Meille tuli 17 uutta esikoululaista ja 27 lasta
ensimmäiselle luokalle. Kokonaisoppilasmäärä meillä on 174. Muuttoliikkeen

Hirsikampuksen sisäpiha täyttyi iloisista kohtaamisista kesäloman jälkeen.

myötä saimme keväällä kaksi ja kesällä vielä neljä uutta oppilasta. Kokoonnumme vielä saliin koululaisten
kanssa ja käymme läpi piha-alueeseen liittyviä turvallisuuskysymyksiä ja muita
ajankohtaisia asioita. Esiopetuksessa tehdään hyvää pohjatyötä. Sieltä tulee kouluvalmiita lapsia. Ekaluokkalaiset
tarvitsevat kuitenkin vanhempien tukea ja kannustusta, että läksyt tulisivat hyvin luetuiksi ja koulunkäynti
lähtisi siltä osin mukavasti käyntiin. Lapsen yksilöllisen kehittymisen kannalta
on tärkeää, että vanhemmat
osoittavat positiivista asennetta oppimista ja koulunkäyntiä kohtaan, sanoi Lakarin koulun rehtori Jussi Kolu.
Sivistystoimenjohtaja Juha Holappa arveli, että
kaikkien koulujen opettajien ja henkilökunnan toiveena on, että opetus pääsisi toteutumaan normaalimmassa
tilanteessa kuin aikaisempina vuosina. Yhteisöllisyyteen liittyviä asioita tullaan
varmasti koulutyössä lisäämään. Koulujen omat tapahtumat ja koulujen väliset
toiminnot, kuten urheilukilpailut halutaan toivottaa uudelleen tervetulleiksi. Viime
aikojen keskustelu mahdolli-

Rehtori Susanne Nyman johti avajaissanojensa jälkeen
koululaiset pieneen aamujumppaan.

Oppilasmäärät muissa
Pudasjärven kouluissa
Hirvaskoskella esikoulun
aloitti seitsemän reipasta
lasta ja ensimmäiselle luokalle siirtyi esikoulusta
yhdeksän koululaista. Kipinässä esikoulun aloitti myös seitsemän lasta
ja ensimmäisellä luokalla

aloitti viisi innokasta koululaista. Sarakylässä kaksi lasta aloitti esikoulun ja
yksi koululainen ensimmäisellä luokalla. Syötteen
Tunturi-koulussa
aloitti kolme ja esikoulun
puolelle tuli kaksi lasta.

Eveliinan ja Janne Iinattiniemen pojista Oliver aloitti ensimmäisen luokan ja Daniel jatkaa esikoulussa.

sista sähkökatkoista on saanut sivistystoimen johtajan
mietteliääksi. Holapan mielestä on syytä tehdä erilaisia

varautumissuunnitelmia tulevalle lukuvuodelle sähkökatkojen varalta.
Ape Nieminen

Tunnelmia Hirvaskosken koululta
Hirvaskosken koululla on
tänä kouluvuonna 66 iloista ja sirkeäsilmäistä lapsosta. Eskareita on 7 ja ekaluokkalaisia 9.
Koulun oppilaat tulevat laajalta alueelta, onhan
koulupiiri Puolangan kunnan rajalta Taivalkosken
kunnan rajalle! Aamuisin
koululaisia saapuu viiden
taksin ja kahden linja-auton kyydeissä. Ensimmäiset lapset nousevat taksin
kyytiin kello 7.15. Koulu alkaa puoli yhdeksän.
Koulumatka kestää siis aamulla tunnin ja vartin ja iltapäivällä tunnin lisää.

Parhaimmillaan luokkakavereiden synttäreiltä äiti
tai isä saa hakea omaa kullannuppuaan 70 kilometrin
päästä! Nämä etäisyydet tarkoittavat sitä, että täällä kaupungin itälaidalla tarvitaan
kunnossa olevaa koulua nyt
ja tulevaisuudessa.
Oppilasennuste on hieman laskeva. Noin kymmenen vuoden kuluttua
oppilasmäärä näyttää pyöriskelevän viidenkymmenen
seutuvilla. Eli Hirvaskoski on kuitenkin edelleen pitäjän suurin sivukylän koulu! Pudasjärven kaupunki
on hienosti satsannut lapsiin

ja nuoriin, kuten uusi Hirsikampus, laajennettu Kipinän
koulu sekä remonttia aloitteleva Lakarin koulu. Jospa
seuraavana olisi vuorossa
1950 -luvulla rakennettu muhatäytteinen Hirvaskoski!
Koulutyö on alkanut elämänmakuisen virkeästi. Kesäkuulumisia kala- ja hillasaaleineen on kuultu.
Aapiset ja matikan kirjat on
jaettu ja ensimmäiset läksyt
saatu. Välitunneilla yksi porukka kirmaa jalkapallon perässä, toinen on kiikkuhippaa, kolmas heittää frisbeetä,
neljäs leikkii pizzeriaa, muutama lapsi rakentaa majo-

ja. Konkkasillakin on jo oltu
sekä ”pollaa ja rollaa”!
Hirvaskosken koulu on
mukavalla paikalla. Koulu on pururadan ja valaistun hiihtoladun sisällä. Vieressä on kaukalo. Luontoon
ja ympäristöön pääsee helposti. Voi poimia marjoja,
käydä pilkillä, lähteä talvella hangen selkään, vierailla lammastilalla. Eikä täällä
ihan ”metsäläisiä” olla sillä
viime keväänä puolet oppilaista kävi Helsingissä leirikoulussa!
Jukka Lehto,
koulunjohtaja viime
vuosituhannelta saakka

Ekaluokkalaisilla on menossa välitunnilla pizzeria -leikki.
Tuli hyviä pizzoja! Koulussa on kuulemma ”kivvaa”.
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Asukastupatoiminnasta otettiin oppia

Kurenalan kyläyhdistyksellä tutustumisretki
Haukiputaan Kelloon
Kurenalan Kyläyhdistys järjesti lauantaina 6.8. mieleen
painuvan tutustumisretken
Kelloon.
Retkelle lähdimme sateisessa säässä, korkealla kynnyksellä. STP bussissa oli
lämmin sekä iloinen tunnelma. Pysähdyimme ensiksi
Kiimingin ABClla munkkikahveilla. Suuret ja maistuvat munkit oli valmistettu
juuri meitä retkeläisiä varten! Avosylin oli myyjä meitä vastassa tervetuloa tuumaillen.
Sieltä jatkoimme matkaa
Kellon Kiviniemen kalasataman kalapuohiin. Saimme
syödä maukasta lohikeittoa
lisukkeineen! Jälkiruokaa ja
kahviakin olisi ollut tarjolla, mutta kukaan ei halunnut kadottaa kunnon lohikeiton makua poskistaan!
Sade ei haitannut, koska
saimme ruokailla suojassa
kalapuohin sisällä ja kalavajassa. Kannattaa vierailla
puohissa, josta myös kalaa
mm. suussa sulavia lohiruusukkeitta, joita osa matkalaisista osti kotiin viemisiksi.
Pari reipasta retkeläistä
tahtoi kävellä rannasta asukastuvalle. Me muut kuljimme bussilla. Asukastuvalla
oli vastassa Kellon asukasyhdistyksen puheenjohta-

ja Liisa Koskela, joka esitteli
ja kertoi asukastupatoiminnasta. Hän mainitsi, että tuvan perustamiseen oli aloitteen tekijänä helmikuussa
2014 matkalla mukana ollut
Kaisu Heikkinen kaverinaan
Liisa Koskela. Oulun kaupungin myötävaikutuksella
tuvalla on sen jälkeen ollut
vilkasta toimintaa.
Kuuntelimme eri yhtyeiden soittoa sekä Pelle-esitystä, sekä rohkeimmat kävivät Potna-Pekka ajelulla.
Saimme kuulla myös sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen hienon puheen
”asukastupien
puolesta”.
Hän karautti paikalle ministeriauton kyydissä, turvaauton saattelemana.
Kiitospuheessa Haukiputaalta kotoisin oleva Kaisu
Heikkinen kiitteli asukastuvan väkeä ja yleisöä. Hän lupasi viedä asukastupatärkeyden tiedoksi Pudasjärvelle,
jossa on pyrkimyksenä saada tilat asukastupatoiminnan käynnistämiseksi! Hän
toivotti myös kaikki tervetulleeksi pysähtymään Kurenalla Pudasjärvellä, jossa
on monipuolisesti yrityksiä
ja putiikkeja.
Tulomatkalla ajettiin Kalimeenkylän kautta, jossa
Kaisu kertoi kylän tarinaa ja

näytti kohdan missä oli hänen synnyin kotinsa sekä
missä hänen rakentamansa talo, jossa oli kasvattanut
lapsensa.
Pysähdyimme palatessa
vielä pullakahville Kipinässä Juustokievariin. Vastassa
oli yrittäjänä toimiva ”emäntä” kokkihattu ja essu päällä,
tarjoten kaikkien yllätykseksi herkulliset variksenmarjakoktailit. Hymyilevä ja
palvelualtis Raija toivotti tervetulleeksi matkalaisia
varten paistetuilla pullakahveilla! Koska Niemitalon leipäjuustoa ei enää valmisteta,
monet ostivat kotiin viemiseksi edullista Haapalan leipäjuustoa.
Retkeläiset yhdessä tuumien, totesivat retken todella onnistuneeksi ja mietittiin
jo yhdessä uutta retkeä! Uusia jäseniäkin saimme ja lisää mahtuu joukkoon, vaikka kannattajajäsenenä!
Suunnittelimme edelleen
asukastupatoimintaakin,
joka yhdistäisi, vahvistaisi ja tukisi kaikkia yhdistystoimitsijoita, jopa estäisi yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.
Tupa on tarkoitus olla kaikkia varten, vauvasta vaariin.
Kurenalan Kyläyhdistyksen
puolesta Kaisu

Kellon harmonikkaorkesteri esiintyi vierailijoille.

Kellon asukastuvalla valmistaudutaan kuuntelemaan tuvan historiaa tähän päivään.

Kalapuohin sisätiloissa lohikeittoa syömässä. Osa ryhmästä
ruokaili sateen vuoksi myös ulkovajassa.

Ryhmäkuvassa on mukana myös sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja matkaryhmälle esiintynyt pelle.

Ystävyyttä yli puoluerajojen Kaisu Heikkinen, Hanna Sarkkinen ja Sointu Veivo.

Pudasjärven läntisin koulupiiri
Kipinän koulu on Pudasjärven yksi sivukylien toimivista kouluista. Kipinässä aloitti nyt kouluvuoden
49 oppilasta, joista eskareita
on seitsemän. Ensimmäiset
koulupäivät ovat sujuneet
rauhallisesti kesäkuulumi-

sia vaihtaen ja välitunnit
monella jalkapallopelejä pelaillen. Ulkona kiinnostusta
ovat herättäneet myös pienet sisiliskot, joiden touhuja muutama oppilas on välitunneilla seurannut pihan
laidalla.

Tokaluokkalaiset
Leevi Haapakoski ja Aarne Oinas-Panuma kommentoivat
koulun aloitusta.
Leevin mielestä koulun
alkaminen tuntuu ihan kivalta.
- Läksyt vie välipala-ai-

kaa, ni on hyvä, että läksyjä ei vielä oo tullu, kommentoi Leevi.
Aarnen mielipide koulun
aloittamisesta:
- Ihan OK:lta tuntuu. Nyt
ainaki, ku ei oo tullu vielä
läksyjä.

Kipinän koulu on saanut laajennusosan ja paljon Aittojärven
lakkautetun koulun pihapiiristä tuotuja ulkoliikuntavälineitä.
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Vasemmalla Koillis-Pohjan Sähkö Oy:n johtaja Pertti Airaksinen yhteiskuvassa hallituksen jäsenten kanssa. Jokaisesta jäsenkunnasta oli edustaja ja yksi Imatran Voima Oy:sta. Kuva: Reijo Talalan kuva-arkisto.
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Hulda-emäntä valtakunnassaan. Sähkövalo toi paremmat työolosuhteet navettaan. KoillisPohjan Sähkön asentajat toivat valoa elämään! Kuva: Reijo Talalan kuva-arkisto

Työpaikkana Koillis-Pohjan Sähkö Oy

Asentaja Eero Mäntykenttä muistelee
- Aloitin työt 1960-luvun
puolivälissä, silloin katulamppuja oli harvassa. Sivukylillä oli taloja, joista puuttuivat sähköt. Sitten, kun
sähköt saatiin, pidettiin niin
sanottuja valojuhlia.
Koillis-Pohjan
Sähkön
puolesta johtaja Pertti Airaksinen pyrki olemaan aina
paikalla. Itsekin sain olla
muutamissa
valojuhlissa
mukana. Kahvit juotiin ja ihmiset sanoivat sähköä tarpeelliseksi. Sähkönhinta oli
10 penniä kilowatilta (nykyrahassa 1.6 senttiä) vielä
1970-luvullakin. Liittymismaksut ja tariffit mietityttivät sähkön ottajia, kun raha
oli muutenkin tiukassa siihen aikaan.
Toiset olivat myötämielisiä, mutta oli sellaisiakin, jotka hankasivat vastaan. Sitten, kun sähköt saatiin, tuli
se mieli, että eipä noita pois
annetakkaan. Kun joku otti
sähköt, niin se lisäsi liittymien ottamista.
Ikävintä oli katkaista sähköt jostakin talosta, kun sähkölaskut olivat jääneet maksamatta useista kehotuksista
huolimatta.

Johtaja Airaksinen
näytti suuntaa
Eero Mäntykenttä työskenteli asentajana Koillis-Pohjan
Sähkössä vuosina 1965-2002
eli työvuosia kertyi noin 38
vuotta. Sähkönjakelu parani
1970-luvulla, kun sähköasemia alkoi tulla Koillis-Pohjan
Sähkön jäsenkuntiin; Ylikiiminkiin, Pudasjärvelle, Ranualle, Posiolle, Taivalkoskelle ja Kuusamoon.
Eerolla riitti työtä asemien rakentamisessa ja asennushommissa. Hän teki sähköasennuksia sähköaseman
sisällä ja kentällä. 1980-luvulla automatiikka kehittyi, että laitteita voitiin ohjatta valvomosta käsin.
Koillis-Pohjan Sähkön sisällä toimi oma radiopuhelinverkko, joka helpotti yhteydenpitoa maastoon ja
auttoi kaukokäyttöjärjestelmän hoitamisessa. 1980-luvulla kuuluvuus kantoi
Pudasjärveltä Ranualle ja
Kuusamoon saakka. Haanelan Esko oli Eeron työparina kymmeniä vuosia. Talvisaikaan he korjasivat muun
muassa kesän aikana rikki-

menneitä muuntajia. Johtaja Airaksisen ajatus oli, että
rikkimenneet laitteet korjataan itse.
Työmiehet sisäistivät johtajan asenteen, että kaikkea
ei tarvitse ostaa valmiina.
Monia työssä tarvittavia välineitä tehtiin talon sisällä itse.
Eero muisteli, että kerran Airaksinen ohjeisti korjaamon
työmiehiä: ” Varastomies on
onnellinen pienestäkin palautuksesta.” Sähköjohtojen
pätkät tuotiin siitä lähtien
maastosta pois. Samalla suojeltiin luontoa ja opeteltiin
hyödyntämään materiaalia
uudestaan. Airaksinen toimi
johtajana 1950-1972.

Asennustyötä oli
jatkuvasti
- Pikkukankaalla oli ainut
muuntaja, jakoasema, josta lähti sähköt eripuolille pitäjää muun muassa Ranualle. Pyhäkoskelta. Oulujoen
voimalaitokselta sähkö meni
Kuusamoon saakka. Nelivitosen eli 45 kilovoltin johto
tuli Kainuusta, Aittokosken
voimalaitokselta Taivalkoskelle ja sieltä Pudasjärvelle

ja Kuusamoon. Sähkön tarve
kasvoi vuosittain jatkuvasti ja kapasiteettia piti nostaa,
se työllisti asentajia jatkuvasti. Iijoen Haapakosken voimalaitoksen 110 kilovoltin
johdolle piti rakentaa omat
muuntajat ja sähköasemat.
Kemijärven Pirttikosken voimalaitokselta meni linja
Kuusamoon ja jossain
vaiheessa verkot rakennettiin yhteen. Näin varmistettiin sähkön saanti monesta
suunnasta. Asennustyötä oli
jatkuvasti sähköverkon kehittyessä. Myrskykeleillä ei
ollut ihan niin mukava lähteä maastoon korjaamaan
vahinkoja. Asentajat oli jaettu viikon varallaolovuoroihin. Usein muuntajia särkyi
ukkosilla. Päivystäjä soitti varallaolijoille asiakkaalta
tulleesta vikailmoituksesta.
Päivystäjä ohjasi valvomosta käsin tuhotöiden korjaamisia. Koillis-Pohjan Sähkö
oli hyvä työpaikka. Sain seurata sähkönjakelun tekniikan
kehitystä aitiopaikalta. Opiskeluakin tarvittiin, että pysyi
kehityksen mukana.

Heteharjun sähköasema otettiin käyttöön vuonna 1974. Eero
Mäntykentän kädenjälki näkyy
vielä hallin ja ulkoalueen sähkökytkennöissä. Rytingin sähköaseman huoltotöiden yhteydessä Eero sai 20 kilovoltin johdosta
sähköiskun. Iskun voimasta hän
meni tajuttomaksi ja sai palovammoja. Onneksi henki säilyi.

Ape Nieminen

Koillis-Pohjan Sähkön tukikohdan perusosa
valmistui 1957 ja jatko-osa 1990-luvulla.
Yhtiö työllisti satoja asentajia, teknikoita ja
toimistohenkilökuntaa vuosikymmenien aikana.

- Joulukuun alussa 1993 otettiin käyttöön Iso-Syötteen sähköasema ja Imatran Voima Oy:n omistama 100 kilovoltin johto. Päämuuntaja ja ulkonäöltään täysin uudistettu 20 kilovoltin kytkinlaitosrakennus on siirretty Ranualta, josta ne
vapautuivat, kirjoitti käyttöpäällikkö Esko Poikela KoillisPohjan Sähkön asiakas- ja tiedotuslehdessä.
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Sihteerin muisteluksia

FC Kurenpoikien juniorityö perustana
menestykseen 30-vuotistoiminnan aikana
FC Kurenpojat vietti 30-vuotisjuhlaa lauantaina 6.8. Suojalinnalla. Juhlaohjelmaa oli
iltapäivästä iltaan saakka.
Juhlaottelun Kurenpoja-PaKa ja Suojalinnalla pidetyn
juhlaohjelmaosuuden
jälkeen jälkipelit juhlittiin ravintola Meritassa. Pudasjärveläinen yhtye Vauhko
Varsa esiintyi seuraväelle.
Yhtyeen jäsenistä löytyi yhteyksiä Kurenpoikiin. Markun isä Alpo Kemppainen
on aikoinaan tuonut jalkapallon Pudasjärvelle, Marko Väyrynen oli lapsena
pelannut itsekin jalkapalloa ja yllätti yleisön esiintymällä vanha, lainaan saatu pelipaita päällä. Seuran
väki lupasi Markon pitää
paidan omanaan. Yhtyeen
rumpali Sampo Laakkonen
on valmentanut Kurenpoikien juniorijoukkueita. Ilta
Meritassa sujui leppoisasti
syöden ja seurustellen. Pitkään mukana olleita ja edelleen mukana jatkavia seuran
taustahenkilöitä kiitettiin vapaaehtoistyöstä ja muistettiin pienen lahjapussin muodossa.

Seuran
toimintahistoriaa
Seuran perustajajäsen ja alkuaikojen sihteeri Heikki
Karvonen ei päässyt paikalle juhlaan, mutta lähetti onnen- ja menestyksen toivotusten kera seuran alkuajan
toiminnasta muistelutietoa.
FC Kurenpojat ry:n taru
omana itsenäisenä jalkapalloseurana sai alkunsa kesän
ja syksyn aikana 1991. Aloitteen seuran perustamiseksi
teki silloinen puuhamiehemme ja tuleva puheenjohtajamme Pekka Siren. Pekka,
joka oli meitä pelaajia kymmenkunta vuotta vanhempi,
näki kirkkaimmin oman seuran edut ja oli ehkä pidempäänkin pohtinut ajatusta.
Aluksihan puhuttiin tietysti vain miesten joukkueen irrottautumisesta Pudasjärven
Urheilijoista. Juniorit jäisivät
ainakin toistaiseksi emäseuraan.
Miesten joukkue, joka oli
rämpinyt pitkään alimmassa
divisioonassa, oli tuossa vaiheessa jo valmis ottamaan
uusia haasteita vastaan.
Pekka teki Pudasjärven yrityksille kyselyn, olisivatko
he valmiita tukemaan uutta seuraa taloudellisesti, jos
oma seura perustetaan ja toimintaa kehitetään. Vastaus
oli melkein joka tapauksessa myönteinen. Ajatus omasta seurasta alkoi tuntua aina
vain paremmalta. Uuden
seuran perustamisvalmistelut pistettiinkin konkreettisesti pystyyn syksyn 1991 aikana.

Joskus käy niin, että oikeat ihmiset sijoittuvat oikeille
paikoille oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja nyt kävi
niin. Ensimmäisestä johtokunnasta muodostui erittäin
toimiva. Pekka Siren toimi
tarmokkaana ja inspiroivana puheenjohtajana. Jarmo
Paloniemi innokkaana jalkapallomiehenä ja vielä opiskelijana toimi varapuheenjohtajana. Itselleni lankesi
sopivasti sihteerin tehtävä,
sillä olinhan nuori virkamiehen alku. Juha Timonen otti
yrittäjänä taloudenhoitajan
paikan ja kokeneelle pelaajalle Jarmo Pihlajalle tuli pelaamisen ohella myös valmentajan rooli. Lisäksi Olavi
Paloniemi entisenä pankinjohtajana toimi talousasiantuntijana sekä Risto Timonen ja Teuvo Parviainen
pitkänlinjan jalkapallomiehinä asiantuntijan rooleissa.

Käsiohjelma toi
toimintaan varoja
On mainittava myös Pekan
keksintö käsiohjelman tuottamisesta joka vuosi. Sillä saatiin kerättyä varoja,
mutta myös seuran historiaa saatiin yksiin kansiin heti
ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien. Talkoita tehtiin myös kovasti.
Ensimmäinen toimintavuosi 1992 nelosdivisioonassa mentiin taivaan sinisissä
pelipaidoissa kovan innokkuuden merkeissä. Pelaajat olivat treenanneet hyvin
läpi talven, mutta kova kunto ei tuonut automaattisesti
menestystä. Vastustajajoukkueet olivat pääsääntöisesti suurilta jalkapallopaikkakunnilta, kuten Oulusta ja
Kajaanista ja polku ei ollut helppo. Vasta viimeisellä kierroksella saimme varmistettua sarjapaikkamme
dramaattisessa pelissä voitolla sarjakakkosesta ja näin
säilytimme sarjapaikkamme lisäksi uskottavuutemme
omana seurana.
Tässä vaiheessa Markku
ja Martti Lehmikankaan juniorimylly alkoi jo tuottaa
uusia nuoria pelaajia seuralle ja vuotta myöhemmin
juniorit liittyivätkin kokonaan FC Kurenpoikiin. Tässä on mainittava seuran yksi
näkymättömimmistä mutta
merkittävimmistä toimijoista silloin eli Pirjo Talala. Hän
loi seuralle väri- ja muotomaailman, joka on edelleenkin moderni ja ajaton. Usean sadan pelaajan ja toimijan
vaatettaminen tuossa vaiheessa ei ollut pikku juttu.
Pirjo teki siinä seuran identiteetille korvaamattoman tärkeän työn. Punainen paidan
värikin vapautui sopivasti käyttöön Neuvostoliiton

FC Kurenpoikien perustajajäsen ja alkuajan sihteeri Heikki
Karvonen.

kaaduttua ja sen menetettyä
poliittisen leimansa.

Tukijat
mahdollistivat
menestyksen
Olen edelleenkin suunnattoman kiitollinen silloisille seuran tukijoille. He
mahdollistivat seuran menestyksen. Pelaajilla ei tarvinnut enää itse maksaa pelaamisestaan, vaan seura
pystyi kustantamaan pelivälineet, varusteet, matkat,
lisenssit ja vakuutukset. Itselleni tuli hieman yllätyksenä, kuinka nopeasti tämä toi
ammattimaisuuden joukkueen toimintaan. Seuraavalla kaudella nelonen oli jo lä-

pihuutojuttu. Omien uusien
junioreiden avustuksella paria vuotta myöhemmin nousimme kolmoseen ja pyssyt paukkuen meinasimme
nousta sieltä suoraan kakkoseen. Tukijat lähtivät toimintaan mukaan vieläpä keskellä silloista syvintä lamaa!
Puheenjohtajamme Pekka Siren valitettavasti kuoli kahden toimintavuoden
jälkeen ja ruoriin astui Kauko Kyngäs. Kauko oli muuten se henkilö, joka piti yllä
henkitoreissaan ollutta jalkapallotoimintaa Pudasjärvellä 1980-luvulla ennen kuin
Markku ja Martti Lehmikangas ja Jarmo Paloniemi aloittivat junioritoiminnan. Itse
muutin Etelä-Suomeen työn

Seuran perustajajäsen Jarmo Paloniemi käytti 30-vuosijuhlassa tervehdyspuheenvuoron.

perässä viidennen toimintavuoden jälkeen.

Suhdetoiminta
tärkeää
Kurenpojissa jalkapallo toimii vielä hyvin junioritasolla, mutta edustusjoukkue
tuskin voi enää haaveilla kolmosdivisioonasta puhumattakaan kakkosesta. Suomi
on nyt myllerryksessä pandemian, talouden ja ulko- ja
puolustuspolitiikan vuoksi. Hyvät suhteet kaikkiin
puolueisiin eduskunnassa
ovat nykyisissä olosuhteissa
tärkeämmät kuin koskaan.
Mielestäni FC Kurenpojat
voisi jalkapallon lisäksi toimia esimerkkinä Koillis-

maalle ja koko Pohjois-Suomelle siinä, että suunnataan
kohti moniarvoista yhteiskuntaa ja olemista. Kun perusarvot toimivat, niin kunta
ja urheiluseuratkin toimivat.
Toivotan osaltani
onnittelut
FC Kurenpojille
juhlavuonna ja erityisesti
onnea seuralle ja
Pudasjärvelle tulevien
vuosikymmenien
haasteisiin!
Heikki Karvonen
FC Kurenpoikien
perustajajäsen, pelaaja
ja sihteeri 1991-1996
Etelä-Suomi

Juhlaottelun tauolla miteltiin rangaistuspotkukilpailu Kurenpoikien ensimmäisen joukkueen vuodelta 1992 pelaajien sekä
nykyisen P13 joukkueen välillä. Kilpailun päätteeksi asetuttiin yhteiskuvaan. Ensimmäisen joukkueen pelaajista paikalla olivat Jarmo Paloniemi, Hannu Lehmikangas, Juha Timonen, Heino Kela ja Veli-Matti Kipinä. Joukkuetta rangaistuspotkukilpailussa täydensivät seuran juniorivalmentaja Markku Lehmikangas ja pari vuotta perustamisen jälkeen Kurenpoikiin mukaan
tullut Albert Olamba N’Djeka.
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Lukiolla alkaa uusi urheilulinja
Lajeina lentopallo tai futsal
Heti lukuvuoden alkajaisiksi 10.8. oli Hirsikampuksen
liikuntasalissa tiedotustilaisuus yli 30:lle urheilulinjasta kiinnostuneelle opiskelijalle. Lukion puolelta linjasta
vastaa opettaja Jari Outila
ja Osao:n puolelta hanketta
koordinoi Jari Ruutikainen.
Liikuntalinjalla
opiskelija
voi valita joko lentopallon
tai futsalin. Lentopalloa valmentavat Janne Laakkonen
ja Emma Toura. Valmentamisen lisäksi Emma opettaa liikuntaurheilun psykologiaa. Futsalia valmentavat
Joonas Pahkala ja Teija Niemelä, joka tekee Euroopan
jalkapalloliiton virallista futsal-valmentajan tutkintoa.
Fysiikkapuolen valmennuksesta vastaa Mikko Raappana ja teoriaopetuksesta Hanna Repo.

Opiskelu on
tavoitteellista
Kerran viikossa muutamat
kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista
ovat mukana aamutreeneissä. Yläluokkalaisille treenit
kuuluvat liikunnan valinnaisiin. Lukion opiskelijat
saavat 20:stä treenistä yhden opistokokonaisuuden,
joka tarkoittaa kahta opistopistettä. OSAO:lla urheilulinjan treenit ja kurssit
suunnitellaan osaksi opiskelijan perustutkinto-opintoja. Liikuntalinjalla tullaan
käsittelemään monia urheilijalle tärkeitä asioita, kuten
palautumista, ravinnon merkitystä, psyykkistä valmentautumista, esiintymistä ja
niin edelleen. Tiedotustilaisuudesta erottui selvästi urheilullisen tekemisen ja tavoitteellisuuden henki. Jari
Outila korosti liikuntalinjalaisille, että oma-aktiivisuus
ja vastuullisuus kasvattava
opiskelijan urheilijan polkua eteenpäin. Tärkeitä sanoja ja tekoja tällä polulla
ovat tavoitteellisuus ja omatoimisuus. Aika pitkälle pitää osata suunnitella omaa
harjoitteluohjelmaa.
Suomen futsal maajoukkueessa
pelaava Juhanna Jyrkiäinen
toi tilaisuuteen videotervehdyksen, jossa hän kehui Jari
Outilan opetusta huippuhyväksi. Hän kehotti liikuntalinjalaisia kuuntelemaan
opetuksia ja tulemaan taitavaksi futsal-pelaajaksi.

Impulssi linjan
perustamiseen ja
yhteistyöhön
Outila ja Ruutikainen kertoivat taustaa, miten he päätyivät tekemään yhteistyötä.
- Alkupäinen ajatus lähti joidenkin opiskelijoiden
huoltajien taholta:” Onko
tavoitteellisille urheilijoille
tarkoitus järjestää parempaa

Pudasjärven ensimmäinen liikuntalinja historiallisessa yhteiskuvassa valmentajineen ja linjavastaavien kanssa.

toimintaa?” Rehtori vinkkasi
palautteesta minulle.
Suunnitteluvaiheessa
tuli jo idea siitä, että Osao:n
kanssa voisi tehdä yhteistyötä. He lähtivät innolla mukaan. Lukiolla ja Osao:lla on
liian vähän yhteistyötä, mutta nyt on selkeä foorumi tehdä yhteistyötä.
- Juurikin näin. Yhteistyötä pitää tehdä ja lisätä.
Minullakin on ollut ammattiopistossa muutamia yksilöurheilijoita oppilaana. Tämän linjan kautta saamme
yksilöllisiä polkuja opiskelijoille. Tältä linjalta saa paljon
tietoa liikunnan lisäksi myös
henkisestä valmennuksesta.
Tämä tuo lisäarvoa molemmille kouluille.
- Olemme valtakunnallisesti pieniä toimijoita. Meidän täytyy pystyä tarjoamaan koko ajan jotain uutta,
että saamme opiskelijat ylipäätään pysymään täällä.
Tästäkin porukasta olisi lähtenyt monta Rovaniemelle
tai Ouluun, jos emme olisi
voineet polkaista tätä käyntiin. Se on siinä mielessä tärkeää. Jatkossa meidän täytyy alkaa markkinoimaan
linjaa, että saisimme opiskelijoita tulemaan tänne. Tämä
on ensimmäinen ja uusi linja
meille. Ei ainakaan viime keväänä futsal-liiton päälliköllä ollut tietoa siitä, että missään muualla Suomessa olisi
tällaista linjaa! Tampereen ja
Helsingin seudulla ovat yrittäneet, mutta ei ainakaan viime vuonna tällaista ollut.
- Opintojen hyväksi lukemiset menevät meidän kautta. Katsomme, että opinnot

Jari Ruutikainen Osao:sta ja
Jari Outila lukiosta kertoivat
liikuntalinjan sisällöistä ja
käytännöistä.

etenevät. Meidän tehtävä on
koordinoida ja tehdä yhteistyötä valmentajien kanssa.
Liikuntalinjan jatkon takia
oli tärkeää saada toiminta
käyntiin nyt. Jatkossa tulemme hyödyntämään oppilasvalinnoissa valintakokeita
tai haastatteluja. Linjalle tulemiseen ei riitä pelkkä haluaminen, täytyy olla tiettyä
taustaa jommastakummasta lajista.
Ape Nieminen

Futsalin osalta
liikuntalinja on laatuaan ensimmäinen koko Suomessa.
Lentopallon pelaamisessa
Pudasjärvellä on pitkät
perinteet.
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Pudasjärven pruasniekka
Tietoa Vienan-Karjalan kulttuurista
Miten vanhemmat
voivat olla kilttejä?

Pohjois-Viena-seuran nykyinen puheenjohtaja Kerttu
Nurmela piti esitelmän vienankarjalaisten pakolaisaalloista 100 vuotta sitten.

Oulun ortodoksinen seurakunta ja Pohjois-Viena-seura järjestivät 13.8. Pudasjärven pruasniekan.
Juhlapäivään osallistui 25
henkilöä. Liepeen pappilan
Väentuvassa pastori Tuukka Rantanen, ponomarina
toiminut Kari Siuruainen ja
kanttori Juhani Matsi toimittivat liturgian. Rukousten
ja Raamatun luvun jälkeen
osallistujat kävelivät Iijoen
rannan tuntumaan. Runsaskasvuinen rantapensaikko
esti kuitenkin pääsyn aivan
veden ääreen, jossa oli tarkoitus suorittaa veden pyhitys. Paluumatkalla pastori
ja kanttori siunasivat kirkkokansan pyhitetyllä vedellä. Väentuvan edessä. Kun
kahvipöydän antimet oli siunattu, alkoi juhlaväen keskuudessa vapaamuotoinen
seurustelu. Kerttu Nurmelalle laulettiin onnittelulaulu syntymäpäivän johdosta.
Pastori Rantaselle liturgian
pitäminen Väentuvassa oli
ensimmäinen kerta. Pudasjärvellä hän vierailee yleensä elokuussa ja silloin, kun
on hautajaisia, vihkimisiä tai
kasteita.
- Tässä oli oikein hyvä
olla. Tämä tupa sopii meille erinomaisesti tsasounanomaiseksi pyhäköksi, rukoushuoneeksi. Paikka olisi
täydellinen, jos pääsisimme
pyhittämään veden tuonne
rantaan ja kastamaan ristin
juoksevaan veteen.
Pastori Rantanen on toiminut kahdeksan vuotta
Oulun ortodoksisen seurakunnan pastorina. Vuoden
vaihteessa syntyi suuri Pohjois-Suomen
seurakunta.
Oulun, Kainuun ja Lapin
seurakunnat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Alueella palvelee viisi vakituista pappia ja kanttoria ja yksi
toimistotyöntekijä.

Netistä kuunneltiin sävel Veikko Pällisen sanoittamaan Vienan sotapakolaisen lauluun.

Anja Suvanto kertoi seuran
perustamisesta ja tehtävästä.
- Seuran tehtävänä on toimia yhdyssiteenä vienankarjalaisten välillä sekä pitää esillä kulttuuria. Viime
aikoina toiminta on painottunut vienankarjalan kielen elvytykseen. Aikuisten
kielikerhoja on pidetty yli
20 vuotta ja lasten kielikerhomme täyttää pian kolme
vuotta. Opetuksemme liittyy
Opetusministeriön alaiseen
karjalankielen elvytykseen.
1990-luvulla teimme ensimmäisen aloitteen Kalevalan
kääntämisestä
vienankarjalan kielelle. Oli vaarana,
että Vienan-Karjalassa olevat kääntäjät ehtivät mennä
tuohonilmaan. Sitten vuokkiniemeläinen Raisa Remsujeva teki käännöksen.
Näyte
vienankarjalan
kielestä saatiin, kun Helvi Alaviitala luki kalevalaisen
Roza
Tihonovan
kirjoituksen ”Luonnon apteekki.” Ohessa pieni näyte: ”Malinan lehet, kukat
tamarjat hyvin autetah hipertonijan ta aterosklerosin
parentamisešša. Malina (vadelma) on hyvä verenvuotuo pijettämiseh. Lehistä
luajittu keitinvesi tahi hauteh on hyvä ripulitautih,
pakšusuolitulehukšeh, bronhiittih ta keuhkokuumieh.
Kun kurkkutauti vaivannou,
malinalehtihautiella huuhellah kurkkuo.”

Väentupa muuttui alttarin myötä ortodoksiseksi tsasounaksi
eli rukouspaikaksi.

Pakolaisaalto
Vienasta 100
vuotta sitten
- Vuosien 1914-1918 ajanjaksoon kuuluivat Venäjän
vallankumous,
Karjalassa
käydyt taistelut, Suomen itsenäistyminen ja vapaussota.
Suomalaisia punaisia pakeni
Venäjälle yhden arvion mukaan 2500. Vastaavasti vuoden 1917 loppupuolella tuli
Suomeen tsaarin kannattajia
ja valkoisen armeijan sotilaita,
jotka pakenivat Venäjän vallankumousta. Monia suomalaisten värjäämiä retkikuntia
lähti 1918 Vienan Karjalaan
ajatuksena liittää Petsamo ja
Vienan Karjala Suomeen. Retkikuntien vetäytyessä ja ItäKarjalan itsenäistymisen epäonnistuttua pakeni Suomeen
sodan ja nälänhädän rasittamia itäkarjalaisia. Vuoden

1922alun kovissa pakkasissa
heitä saapui noin 11200. Vuoden 1925 loppuun mennessä
pakolaisia oli tullut arviolta
35.000. Joukossa oli venäläisiä, karjalaisia, inkeriläisiä ja
muita kansallisuuksia. Pohjois-Vienan kylistä Kiestingistä, Oulangasta ja Pistojärveltä
pakolaiset menivät Kuusamon Lämsänkylään. Kuusamon kautta kulki arviolta
2000-3000 karjalaista. Ainakin
561 kiestinkiläistä ja 344 pistojärveläistä ohjattiin Ouluun,
esitelmöi nykyinen puheenjohtaja Kerttu Nurmela.
Pruasniekassa mukana ollut Seija Seppänen kertoi, että
oli ihan mielenkiintoista kuulla näitä kaikkia vanhoja asioita vienankarjalaisista. Hän
sanoi osallistuneen useana
vuotena pruasniekkaan.
Ape Nieminen

Vienankarjalan
kielestä ja
kulttuurista
Oulussa vuonna 1992 perustetun Pohjois-Viena-seuran
ensimmäinen puheenjohtaja

Ala-asteella: – Keksiikö joku esimerkin siitä, millä tavoin vanhemmat voivat olla kilttejä? opettaja sanoo.
– No, vaikka Ville? Ville: – Isä on lääkäri. Aina kun saan
selkäsaunan, hän antaa ensin paikallispuudutuksen!
***
Tenavatähti ala-asteella: – Opettaja, onko minun
pakko opetella kaikki konsonantit? Minustahan tulee
isona vokalisti!
***
Kuntosalin pukuhuoneessa: – Minusta tuli tänä
aamuna isä! Ari kertoo.
Kari: – Äläs nyt – onneksi olkoon! Tuliko tyttö vai
poika?
Ari: – Totta kai tuli – vai onko niitä muitakin vaihtoehtoja!
***
Netistä Pudasjärveläistä lukeva Mika Riihimäeltä on
lähettänyt kolme juttua ihmissyöjistä. Tutkija Hurskainen on päätynyt ihmissyöjien pataan. Ihmeekseen
hän kuulee, että heimopäällikkö on opiskellut hienossa englantilaisessa yliopistossa.
– Mu-mutta – te siis syötte edelleen ihmislihaa? Hurskainen hämmästelee.
Heimopäällikkö: – Jo toki– mutta nyt veitsellä ja
haarukalla!
***
Myös edustaja Auvoinen on joutunut ihmissyöjien
pataan. Heimopäällikön kohentaessa tulta padan alla
Auvoinen ihmettelee:
– Olen lukenut lehdistä, että te olette lopettanut
ihmislihan syönnin. Ja luullut. että tekin sentään
kunnioitatte perinteitä. Miksi minä siis olen joutunut
pataan?
Heimopäällikkö: – Juuri siksi – meillä on nyt meneillään perinneruokaviikko!
***
Suomalaisturisti on padassa ja yrittää vielä viimeistä
oljenkortta:
– Armahtakaa toki. Minulla on vaimo ja kuusi lasta
hoidettavana.
Heimopäällikkö huljauttaa kauhalla lientä ja urahtaa:
– Niin on minullakin!
***
Mattotelineellä: – Hei Alli, oletko menossa linjuriin?
Alli: – Juu, yhdeksän linjuriin.
Salli: – Viitsitkö viskata tämän paketin bussiin?
Alli: – Siihen yhdeksänkö bussiin?
Salli: – No ei sillä ole väliä. Paketissa on Jaakon eväät
ja hänhän on töissä linja-autoaseman löytötavaratoimistossa!
***
Rouvakutsuilla: – Meillä sitten sattui hassu tapaus,
rouva Kokkonen kertoo. – Kotiapulaisemme näet
meni kihloihin ulosottoapulaisen kanssa.
– Ai kun jännää, rouva Nokkonen tirskahtaa ja jatkaa
pisteliäästi: – He varmaankin tapasivat ensi kerran
teillä?
***
Kahvilassa: – No mutta eikös se ole Mäkisen Ulla? En
ollut millään tuntea kun olet niin vanhentunut viime
näkemästä!
Ulla: – Sitä samaa, Maija-kulta. Sinutkin tunsin vain
vaatteista!
***

Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia

Pastori Rantanen siunaamassa juhlapäivään osallistuneita pyhitetyllä vedellä.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON
KORJAAMOPALVELUT

VAURIOKORJAAMO

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä
kolarikorjaamo
- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu
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.
Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

AUTOLKIIKE

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050 554 3992

Voit tuoda Pudasjärven
siirtokuormausalueelle maksutta
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan
pohjanrahti@pohjanrahti.com

ASIANAJOTOIMISTO

EIJA HEIKKINEN OY
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot,
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.

Puh. 040 144 6888

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUSPALVELUT

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

MAARAKENNUSTA

Tuulimyllyntie 2
(Teboilin kiinteistö),
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

www.katsastusteam.fi

info@koilliskivi.fi

0400 389 015

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

www.koilliskivi.fi

IETIN RATTAAT Ky

LAKIPALVELUITA

Puutarhajäte

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

www.koillisauto.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Avoinna
ma-pe klo 9-17

• Seulotut kivet,
sepelit, hiekat ym.

KELLOSEPÄNLIIKE

• Suursäkeissä
myös kaikki lajit.

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT
Meiltä:

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

-KUKKAVÄLITYS

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

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKA KY, PIHLAJA
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058
-välitykset kaikkiin maihin

YRITTÄJÄ ilmoita

PALVELUHAKEMISTOSSA

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

Naamanka Ky

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

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

METALLINKIERRÄTYSTÄ

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

NOPEA NOUTO!

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT
AMMATTITAIDOLLA
Ari Mansikkamäki

0400 935 036

ari.m.mansikkamaki@gmail.com

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

Kauttamme mm.
Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric
ilmalämpöpumput

LVI- ja Rautatarvike Oy

Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi
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Liepeen nuotiopaikalla
aurinko paistoi ja laulu soi
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Pudasjärven paikallisosaston
syyskauden
toiminta käynnistyi perinteisellä makkaranpaisto- ja
kahvittelutilaisuudella sunnuntaina 14.8. Liepeen nuotiopaikalla, jonne saapui kolmisenkymmentä osallistujaa
nauttimaan yhdessäolosta,
makkaranpaistosta ja kahvittelusta.
Tilaisuuden alussa kunnioitimme pitkäaikaisen puheenjohtajamme Kaisa Mannisen muistoa hiljaisella
hetkellä ja laululla Hiljainen
tienoo.
Kauniin,
aurinkoisen
sään vallitessa penkkiriveistä kuului iloista puheensori-

PALVELUHAKEMISTO

* paikkakunnan parhaat
palvelut

RAKENNUSPALVELUITA

Keijo Piirainen säesti ja johti
yhteislaulua. Kuvassa mukana Pentti Puurunen.

naa ja yhteislaulut Keijo Piiraisen johdolla rikastuttivat
tilaisuuden antia.
Lämmin kiitos kaikille
mukana olleille ja tervetuloa kerhoihin, jotka pidetään
kuukauden ensimmäisenä

Liepeeseen oli kokoontunut noin kolmisenkymmentä osallistujaa kesäisestä säästä nauttimaan.

maanantaina seurakuntakodilla, alkaen 5.9.!

Maire Puhakka

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

+358 45 145 8330

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

Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

Oy

Paikallista rakennuspalvelua
- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt

- vesi-, palo- ja
mikrobivauriokorjaukset

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

RAKENNUS & REMONTTI

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI
MESUBLOMSTER

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

Laulut ja porinat kaikuivat kesäisen lämpöisenä sunnuntaina Liepeen nuotiopaikalla.

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys
tiedottaa
Ristiriitaisia tuntemuksia
erämetsällä on tiedossa tulevan syksyn aikana. Riistakolmiolaskentojen
tiedot antavat toivoa hyvästä
kanalintuvuodesta. Tältä
pohjalta asetusesitys metsästysajoista enteilee täysiä
metsästysaikoja, viimevuotiseen malliin. Toisaalta hirviluvat ovat tippuneet viime vuoden 776:sta 466:een.
Vasaprosenttikin on 55. Luvat ovat vähentyneet suhteellisesti vielä enempi eteläisellä lohkolla. Lohkojen
tasoero on nyt 30 prosentin
luokkaa.
Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen hallitus kokousti 15.8. pohtien mm.
suosituksia alueensa seuroille ja metsästäjille. Kanalintujen hyvien laskentatulosten johdosta ei nähty
tarvetta antaa sen enempi
määrällisiä kuin lajikohtaisiakaan suosituksia. Keskustelua herätti kuitenkin
metsästyksen eettiset periaatteet, joita jo metsästäjäkursseillakin opetetaan.
Metsästäjien toivotaankin

kohdistavan pyyntiä etenkin nuoriin lintuihin. Vanhat linnut, niin naaraat
kuin koiraatkin ovat tulevien vuosien osalta arvokkaimpia. Tämä kannattaa
ottaa huomioon etenkin alkukauden soidinpyynnissä, joissa vanhat koiraat
jäävät helposti saaliiksi. Saman
teerensoidinpaikan
toistuvaa pyyntiä tulee
välttää.
Varsinkin metsästyseuroilla on mahdollista omilla alueillaan harkita hyvien
soidinpaikkojen rauhoittamista, jolloin tulevien vuosien tasainen riistakanta on
paremmin turvattuna. Eettisiin periaatteisiin kuuluu
myös se, että hyvinäkään
vuosina ei ole tarpeen himoita saalista maksimaalisesti, vaan harkiten ja ennen kaikkea turvallisesti.

Hirvenpyyntiin
rutiinilla
Hirvenpyynnin
kanssa
mennään rutiinilla, luvat
ovat vähentyneet, vaan us-

kon, että näissäkin on tekemistä. Vasaprosentti niin
korkea, että töitä teettää…
Hallitus keskusteli myös
tästä tilanteesta ja ajatuksia
nostatti niin Tolpanvaaran
tuulivoimapuiston rakennustyöt sillä alueella metsästäville kuin vasasuojan
merkitys nykytilanteessa.
Riistanhoitoyhdistyksen
hallitus päättikin suosittaa seuroja ja seurueita keskustelemaan tykönään siitä
annetaanko naaraille mahdollisuus, eikä tehdä tuplakaatoja tai kuten joskus viime vuosina on ilmennyt,
ammutaan kaksosvasat ja
naaras samaan läjään. Metsästäjät kantavat oman vastuunsa tulevastakin kannasta. Tässä tilanteessa ei
nyt kannata katsoa miten
toiset mahdollisesti tekevät
vaan katsoa omiin tekemisiinsä.
Tolpanvaarassa ei ole
metsästyskieltoa,
mutta
varmaankin alueella metsästävät ymmärtävät tämänhetkisen tilanteen vaikeudet, niin liikenteen kuin

turvallisuustekijöidenkin
suhteen. Saapi nähdä miten hirvet tilanteen kokevat, väistävätkö hälyä vai
antavatko oman panoksensa töihin!
Kyyhkyjä ovat innokkaimmat jo kattilaansa haalineet, vaan sorsanpyyntihän perinteisesti jahdin
käynnistää. Karhunpyyntiin en omaa lusikkaani
tohdi työntää, vaan hirvittää miten kovilla panoksilla nyt Suomessa tällä petopyynnin saralla soppaa
keitetään.
Oli miten oli, metsään
huutoa mahtuu kuten Jukolassa aikoinaan, oli sitten
kyseessä härät tai karhut.
Toivottavasti pystytään pitämään hirvipalaveri ennen
pääjahdin alkua syyskuun
puolen välin jälkeen.
Kuitenkin
turvallista
jahtisyksyä kaikille jo ennen sitä.
Vesa Teivaanmäki,
toiminnanohjaaja

ASUNTOKAUPAT

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

Jenni
Timonen-Høgli

Suora yhteys
pankkiisi

Asuntokauppa,
kauppakirjat,
kaupanvahvistukset

040 363 6720
TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

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

Anon Ase ja Tukku

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

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

010 257 1920

Myyntijohtaja
Ivola Jonne

010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä
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TanssiT PinTamolla

* osta, myy, vuokraa...

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

la 20.8. klo 20-24

OSTETAAN järvenrantapalsta.

TanssiTTaa

lasihelmi

Saa olla metsää ja rakennuksia.
P. 040 703 4693

e
KaraoK
ssä

TULOSSA: la 3.9.
Afrikan tähti, Valentin
TerveTuloa! Pintamon kyläseura

Lippu 15€.

Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).

KUN HALUAT PÄÄSTÄEROON TARPEETTOMAKSI
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI TARVITSET JOTAIN,
ILMOITA PUDASTORILLA.

C-oikeudet

Sarapirtillä TANSSIT
La 20.8. klo 21–00.30

Pudasjärven torilla

os. Sarakyläntie 4661

SADONKORJUUMARKKINAT ja
PERÄKÄRRYKIRPPIS
Tule myymään ja ostamaan syksyn satoa!
Perunoita, porkkanoita, sipuleita, nauriita, omenoita,
marjoja, hunajaa, leivonnaisia....
EI ILMOITTAUTUMISIA eikä PAIKKAMAKSUJA!
Kerttu ja Hannu ovat vastaanottamassa klo 9 alkaen!
SUOPUNKI-yhtye viihdyttää ja laulattaa klo 11 - 13.30.
Tietopisteen kahvio avoinna! Tervetuloa!
Kurenalan kyläyhdistys ry.

NASEVA

Lippu 15 €, käteismaksu

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lahdenperän Erä ry:n

KESÄ- ja
HIRVIKOKOUS

Puheenjohtaja

Sotkajärven
Metsästysseura ry:n

HIRVIPORUKAN
KOKOUS

la 27.8.2022 klo 11.00 Hirviliiterillä.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti
pelaajamäärästä riippuen.

Tervetuloa kauden 2022-23 jahtiin osallistujat!

Pudasjärven Nuorisoseura

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on
vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon ja
siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju.

PUDASjärveläinen

Metsästyksen johtaja

luettavissa netissä www.vkkmedia.fi

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella
Veden, tulen ja valon juhla

La 27.8.2022

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02 (01)

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri

TIINA PITKÄNEN &
SARMAS

NUORTEN
VENETSIALAISET
pe 26.8.
Disco klo 20-00

• Revontuli-disko klo 20-02
• Karaokea
• Kokko syttyy klo 22.45
• Ilotulitus päättää
kesäkauden klo 23.30

Lippu 10€

PUDASJÄRVEN
URHEILIJAT

* jaostotoiminta
SUUNNISTUSJAOSTO
Iltarastit ja samalla Koillismaan mestaruuskilpailut Ohtavaarassa ke
24.8. alkaen klo 17.
Opastus Rotolantien
risteyksestä
Korentokankaalta.
A B C -radat.
Tiedustelut
p. 040 837 7975.
Tervetuloa!

Haemme nyt Pudasjärvelle

LINJASTOTYÖNTEKIJÄÄ
työskentelemään monipuolisissa tehtävissä
maukkaiden pizzojen parissa uudella
linjastollamme. Olet oma-aloitteinen ja valmis
oppimaan uutta. Tarjomme sinulle monipuoliset
työtehtävät toimivassa työyhteisössä sekä
kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat
henkilöstöedut.
Lisätiedot p. 050 325 3661. Hae viimeistään 28.8.
osoitteessa apetit.fi/tule-meille-toihin

Suunnistajille menestystä

Järjestää Pudasjärven Urheilijat

LASTEN
VENETSIALAISET
la 27.8. klo 10-13
Ohjelmassa mm.
disco, poniajelua,
kasvomaalausta,
ongintaa...
Myynnissä hattaroita,
vohveleita,
makkaraa ja MLL-tuotteita

alvelut!

Alueella ravintolap

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa!

Järjestää: Lions Club Pudasjärvi
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

JV 1 SNS

su 21.8.2022 klo 18.00.

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

K-18
LIPUT PORTILTA 20 €

Tervetuloa!

Tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa!

alkavat poikkeuksellisesti torstaina 8.9.2022
seurakuntakeskuksessa klo 14.30 ja
sitä ennen kahvittelu.
Vieraamme lääkäri Terttu Ahonen.
Muut syyskauden kerhot ovat entiseen tapaan
tiistaisin seurakuntakeskuksessa.
Pohjois-Pohjanmaan piirin hyvinvointipäivät
ovat 27.-29.9.2022 Pikku-Syötteellä (kts.kotisivut).
Tervetuloa!

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

BINGO
Koskenhovilla

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Kauppatie 34, Pudasjärvi

SYYSKAUDEN KERHOT

la 27.8.2022 klo 11.00 Vaaralassa

TANSSITTAA

pe 19.8.2022 klo 10 - 15

Maksuton
bussikuljetus Kurenalta
non stoppina alkaen
klo 19.45

liiTeri

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN
YHDISTYS RY:N

Tule! Näe! Koe!

Järjestää Pudasjärven MLL ry

Tervetuloa!
Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Heinäkuussa suunnistettiin
perinteisillä rastiviikoilla
Kainuussa ja Koillismaalla. Kainuun rastiviikolla
Puolangan Luhtakankaalla kilpaili ja kuntosuunnisti vajaa 3000 suunnistajaa.
Posion ja Kuusamon maastoihin järjestäjät saivat houkuteltua 250 kilpailijaa.
Kainuussa Pudasjärveläisiä suunnistuksen harrastajia oli vajaa 20 edustajaa kilpa- ja kuntosarjoissa.
Juuso Vainio, nuorin Pudasjärven uusista suunnistajista, teki H9RR- sarjassa

hienoja suorituksia. Konkareista tasaisen hyvää jälkeä
teki Matti Suorsa H65AL
(4.) voittaen ensimmäisen
osakilpailun, Silja Alahäivälä D14 (4.), Pauli Alahäivälä H12TR (5.), Sauli
Kuopus H35A (6.) ja Kari
Hiltula H55AL (6.).
Koillismaan
Rastipäivien yhteistuloksissa Silja
oli neljäs ja Pauli toinen.
Ylikiimingissä jaettiin
viikonloppuna
13.-14.8.
keski- ja pitkän matkan
aluemestaruusmitalit ja samalla juhlistettiin seuran

100-vuotista taivalta. Sarjansa mestaruuden sunnuntaina nappasi Juhani
Rajavaara H85, Tapani Alahäivälä H55 oli toinen ja
Silja Alahäivälä oli kolmas.
Prossille molempina päivinä suunnisti Pauli Alahäivälä.
Seuraava
lähiseudun
suunnistuskilpailu SYÖTEsuunnistus kilpaillaan Ohtavaaran upeissa avokalliomaastoissa 20.–21.8.
PuU Suunnistusjaosto
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Kalevan kisojen tuloksia
Kalevan kisojen pitopaikkakunta vaihtelee vuosittain.
Tänä vuonna kisat järjestettiin 4.-7.8. Joensuussa. Pudasjärven Urheilijoista Heino Ruuskanen kertoi, että
urheilijoiden eteen tehdään
kovasti työtä. Seura maksaa
osallistumisesta koituvat kulut tasourheilijoille. Yleensä soitan urheilijoille ennen
ja jälkeen kisojen ja kyselen tuntemuksia. On tärkeää
soittaa silloinkin, kun kilpailu on mennyt vähän alakanttiin. Urheilijat tarvitsevat
tsemppausta ja arvostavat
huolenpitoa seuran taholta.
Kalevan kisojen tulokset olivat Ruuskasen mielestä tyydyttäviä. Mari Laakkonen
paransi kesän parastaan ja
Kari Poutiainen juoksi ennätyksensä. Muilla urheilijoilla
tulokset ja sijoitukset olisivat
voineet olla onnistuessaan
parempiakin. Moni Pudasjärven Urheilijoita edustava urheilija on iältään nuori.
Kiekonheittäjä Anti Pränni on vasta 21-vuotias, jolla
on harjoituksissa mennyt 55
metrin raja rikki useaankin
kertaan. Potentiaalia siis on!
Karsinoissa Pränni heitti kesän parhaansa. Lopputuloksissa sillä kaarella olisi oltu
neljäntenä. Finaalissa ensimmäinen heitto kantautui heti
50,52 metriin, joka oikeutti
seitsemänteen sijaan.

Tsemppausta
ennen ja jälkeen
kilpailujen
Naisten kympillä 19 juoksijaa tavoitteli voittoa. Pudasjärveläinen Mari Laakkonen
sijoittui tiukassa kisassa yhdenneksitoista juosten kesän
parhaan aikansa 36.52,17.
Laakkosen ennätys kympillä on Porin Kalevan kisoista
2015, jolloin hän sai pronssia
34.53,74 ajallaan.
- Minun toinen ”juoksuurani” alkoi oikeastaan tänä
kesänä. Oli kova kynnys läh-

Antti Pränni heittää tasaisen varmasti joka kilpailussa yli 50
metriä.

teä juoksemaan, kun tiesi,
että ajat eivät ole olleet niin
hyviä kuin ennen. Joensuussa juoksu meni tosi hyvin,
vaikka lämpötila oli plus 28
astetta. En ole panostanut
juoksuun niin paljon kuin
ennen, koska nyt on työ ja
ikääkin on tullut enemmän.
Nyt juoksemisessa ei ole paineita. Voitto ei ole koskaan
ollut tärkeä, enemminkin
se, jos olen asettanut jonkun
oman aika tms. tavoitteen.
Ennen fokus vain kisoissa ja sitä pelkäsi, miten tiukalle sitä itsensä taas laittaa.
Nyt otan paljon rennommin.
Seitsemän vuotta sitten olin
viimeksi Kalevan kisoissa.
Asenne naisjuoksijoiden keskuudessa on muuttunut positiivisemmaksi. Nyt tsemppaamme toisiamme ennen ja
jälkeen juoksun. Juoksukavereita ja kannustavaa henkeä olen oikeastaan kaivannutkin. Ruotsalaisilta pitäisi
oppia se, että kilpailuihin tulisi mennä ilon ja nautinnon
kautta, eikä pelätä häviämistä. Pitää uskaltaa hävitä ja
voittaa, totesi Laakkonen.
Samuli Hussa osallistui 1500 metrin juoksuun.
Juoksu oli alussa hyvin hidasvauhtinen ja Hussa oli
ryhmässä, jonka vauhti oli
nykivää ja vei voimia. Hussa

Keinäsperän
Eräpojat r.y.:n

KESÄKOKOUS

Hirvikämpällä la 27.8.2022 klo 12.00
alkaen tuoppiammunnoilla.
Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen hirvipalaveri. Tervetuloa!

Johtokunta

Olen aloittanut hieronnat 8.8.
Varastotie 5, Pudasjärvi

-KLASSINEN HIERONTA
-URHEILUHIERONTA

Ajanvaraukset
Eetu Niemelä
040 531 0868

oli vähällä kaatuakin monta kertaa ja joutui koko ajan
varomaan ja jännittämään.
Juoksu ei ollut siinä mielessä
rentoa. Flunssasta toipuminenkin ehkä vähän verotti.
Kahdeksas sija loppukilpailussa on hyvä sijoitus. Hussa
on treenannut hyvin, joten
tulevaisuus näyttää hyvinkin valoisalta. Iältään Hussa
on 25-vuotias.
38-vuotias Kari Poutiainen kertoi, että paikat olivat vähän jumissa, joten siltä osin juoksu oli tahmeaa.
Hän juoksi kisoissa oman
ennätyksensä 9.13,63 ollen
3000 metrin estejuoksussa
kuudes.
Naisten kuulassa Annukka Saalismaa karsiutui finaalista. Sini Paukkeri oli ainut
ratakelaaja naisten 100:llä ja
400:llä voittaen molemmat
matkat.

Mari juoksi numerolla 14 ja pysyi hyvin kärjen vauhdissa mukana helteisessä säässä. Kuva:
Jussi ja Kati Hietava

Muita
kisaedustuksia
Antti Pränni ja Anette Saalismaa osallistuvat 16.-17.7.
alle 23-vuotiaiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden
mestaruus kilpailuihin Malmössä. Pränni oli kiekossa viides 50.79 heitollaan ja
Saalismaa sai pronssia naistenkuulassa (N20) tuloksella

Starttiviivalla on aina pieni jännitys ennen kuin pamaus kuuluu. Kuva: Jussi ja Kati Hietava

13,21. He osallistuvat vielä
26.-28.8. oman ikäkuokkansa 19-22-vuotiaiden SM-kilpailuihin Vaasassa. Ma-

XXXII Vattumarkkinat
la-su 20.-21.8.2022
SARAKYLÄN KOULULLA

Sarakyläntie 5426

Lauantaina markkinat alkavat 11.00.
12.00 Markkina-avaus: Kyläseuran tervehdys,
vuoden sarakyläläisen palkitseminen,
kaupungin teknisen johtajan
Janne Karhun puheenvuoro.
16.00 Markkinatori suljetaan
Sunnuntaina:
10.00 Jumalanpalvelus
12.00 Musiikkia, Sarakylän Sirkut-lauluryhmä,
kansanedustaja Jenni Pitkon
puheenvuoro, Kauko Kuukasjärven
markkinapakina
15.00 Markkinat päättyvät.
Molempina päivinä kyläseura tarjoaa
ilmaiset lättykahvit, myy ruokaa,
virvokkeita, makkaraa ja arpoja.
Muutamia torikauppiaitakin tulossa.

Tervetuloa!

Sarakylän alueen kyläseura ry.

ratonin
SM-kilpailuihin
Turkuun 23.8. ovat ilmoittautuneet Anne-Mari Kiekara ja Minna Huovinen.

Ape Nieminen
Heino Ruuskanen

Veteraanikisoista
kultaa ja kunniaa
Suomen aikuisurheilunliiton SM-kilpailut pidettiin Pedersöressä 11-14.8.
Pudasjärven Urheilijoista
kilpailuun osallistui kolme urheilijaa. Lauantain
kisapäivänä Henna Vanhanen voitti 5000 metrin
juoksun omalla ennätyksellään sekä 800 metrin
kilpailun naisten 40-vuotiaiden sarjassa. Viimeisenä kisapäivänä hän voitti sekä 10000 metrin että
1500 metrin kilpailut. Vanhanen tuli kotiin nelinkertaisena Suomen mestarina.

Kari Jylhänlehto tuli M65
300 metrin aitajuoksussa
hopealle ja voitti 2000 metrin estejuoksun Suomen
mestaruuden. Timo Vähäkuopus kruunattiin vastaavasti kolmiloikassa M60
Suomen mestariksi. Kisamenestystä tuli myös korkeushypyssä, jossa hän
kolmanneksi. Pituudessa
Vähäkuopus sijoittui neljänneksi. Kaiken kaikkiaan
kisamenestystä ja –kokemusta tuli roppakaupalla.
Ape Nieminen
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Pudasjärven sotaveteraanijärjestö sai vieraita Puolangalta
Puolangalta saapui 10.8. sotaveteraanijärjestön jäseniä
vierailulle
Pudasjärvelle.
Vieraita oli vastaanottamassa Paavo Ervasti ja Esko
Törmänen. Päivän vierailu alkoi tutustumalla Pudasjärven kirkkoon. Kanttori Keijo Piirainen kertoi
kirkon historiasta, esineis-

tä ja symboliikasta. Mielenkiintoisia yksityiskohtia löytyi niin saarnastuolista kuin
sakastin oven lukon reunuskilvestä. Piirainen kertoi seurakunnan ensimmäisestä kirkkoherrasta, joka
perheineen ja Raamatuineen hukkuivat Pudasjärveen. Raamattu löytyi noin

300 vuotta myöhemmin täysin lukukelpoisena. Sankarihaudoilla käynnin jälkeen
vieraiden seuraava kohde
oli tutustuminen kotiseutumuseoon. Museon alue kokonaisuudessaan sekä sinne tallennettu historiallinen
talonpoikaisesineistö tekivät vieraisiin vaikutuksen.

Päivän vierailu päättyi Havulan rantaan, jossa puolankalaisille kerrottiin Pilikkiviikko-tapahtumasta.
Paavo Ervasti

Vieraiden mieli ja sydän
hiljentyivät Sankarihaudoilla. Itsenäisyydestä
annettu uhri puhuttelee ja
hiljentää mielen kiitokseen.
Kuva: Paavo Ervasti

Keijo Piirainan, Hilja Kanniainen, Karina Kanniainen, Terttu Kanniainen, Martti Virrankari, Jorma Jakonen, Heikki Väisänen, Esko Törmänen, Tero Kähkönen ja Paavo Ervasti. Kuva: Ape Nieminen

Esko Törmänen kertomassa Pilikkiviikon järjestelyistä ja kilpailun kulusta. Järvellä olevat
pilkkialustat konkretisoivat sopivasti kerrontaa. Kuva: Paavo Ervasti

AIKATAULUT
voimassa 10.8.2022 - 2.6.2023

www.nevakivi.fi
9 KUUSAMO - TAIVALKOSKI PUDASJÄRVI - OULU
kouluvuoden aikana, alk. 8.8.2022
M–P
7:30
7:32
8:20
9:15
10:10
10:30
T

M–P
Kuusamo, Ervastin aukio
Kuusamo, l.as.
Taivalkoski
Pudasjärvi l.as.
Kiiminki
Oulu, l.as.
OYS

16:10
16:07
15:10
14:15
13:20
13:00
I

EDULLISESTI PUDASJÄRVELTÄ OULUUN!
Lapset, nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset
12,00 €/suunta.
Aikuiset 15,00 €/suunta.

10 SYÖTE - PUDASJÄRVI
kouluvuoden aikana
M–P
T
7:45
7:50
7:55
I
8:15
x
9:00

M–P
Hotelli Pikku-Syöte
Syötekylä
Luontokeskus
Romekievari
Tunturihotelli Iso-Syöte
Iinattijärven th.
VT20 pysäkki
Pudasjärvi l.as.

T
16:00
T
15:50
T
15:30
x
15:00

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

5 JAURAKKAJÄRVI - ERVASTI –
PUDASJÄRVI
koulupäivinä
M–P
7:45
7:55
8:10
8:20
I
x
8:45

M–P
Jaurakkajärvi
Siivikko
Ervasti
Hirvaskoski
Lakarin koulu
Hirsikampus
Pudasjärvi l.as.

15:55
15:45
15:35
15:25
T
15:05
15:00

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

1 HETEKYLÄ - KIPINÄ PUDASJÄRVI
koulupäivinä
M–P

1 PUDASJÄRVI –
TAIPALEENHARJU PUDASJÄRVI
koulupäivinä

M–P

8:00
8:05
8:15
8:20
8:35
x
8:50

Hetekylä
Hetekylän koulu
Hetekylän th.
Kipinä
Taipaleenharju
Hirsikampus
Pudasjärvi l.as.

M–P

15:35
x
15:25
I
x
15:05
15:00

13:00
13:10
T
13:33
x
14:00

Pudasjärvi l.as.
Hirsikampus
Mäntyniemen th.
Taipaleenharju
Kärjenperä
Pudasjärvi l.as.

2 PUDASJÄRVI - KALLIOSUO - AITTOJÄRVI
- PUDASJÄRVI
koulupäivinä
M–P
M–P
M–P
Pudasjärvi l.as.
14:45
Kalliosuo th.
x
Kalliosuo
14:00
Körkönniemen th.
x
Aittojärvi
x
Ritvan th.
x
Hirsikampus
13:05
Lakarin koulu
I
Pudasjärvi l.as.
13:00

16:45
x
16:00
x
x
x
15:10
I
15:00

Yhteys Ouluun klo 9:15 lähtevällä vuorolla.
Yhteys Oulusta klo 13:00 lähtevältä vuorolta.
5 PUDASJÄRVI - HIRVASKOSKI ERVASTI – JAURAKKAJÄRVI PUDASJÄRVI
koulupäivinä
To - pe
12:05
12:30
12:45
12:55
13:05

To - pe
Pudasjärvi l.as.
Hirvaskosken koulu
Ervasti
Siivikko
Jaurakkajärvi

M–P
7:50
8:05
x
x
x
8:55

M–P
Sarajärvi
Rytinkisalmi
Pärjänsuo
Lakarin koulu
Hirsikampus
Pudasjärvi l.as.

15:55
15:40
x
I
15:05
15:00

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

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

6:55
7:40
7:55
8:05
x
x
x
x
8:45

4 SARAJÄRVI - PÄRJÄNSUO KIVARINTIE - PUDASJÄRVI
koulupäivinä

13:50
13:30
13:20
13:10
13:05

PALVELUBUSSI OIVA

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai
11:45
11:40
11:35
11:30
11:30
11:27
11:25

AJOREITTI 2
Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai
9:25
9:35
9:38
9:40
9:50
9:52
10:00
10:05

Uimahalli
Rauhalankangas
Jyrkkäkoskentie
Helmikoti
Uimahalli
Hyvän olon Keskus Pirtti
Linja-autoasema
Kurentie terveysasema

13:00
13:05
13:10
x
13:45
x
14:30

12:30
12:20
12:15
12:10
12:00
11:57
11:55
11:50

9:00
I
9:20
9.40
9:50
10:00
10:05
10:30
T

Pudasjärvi
Hyvän olon Pirtti
Kollajaniemi
Seiteri
Kipinä
Riepulantien th
Syväojantie
Pudasjärvi
Terveysasema

Kertalippu / päivä 2 €

13:00
13:01
13:20
13.40
13:50
T
14:05
14:25

PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI
Parittomina viikkoina torstaisin
9:00
9:40
x
T
9:55
10:10
10:25
T
10:50
T

Pudasjärvi
Asmuntijoentie
Saukkomaa
Liekokylä
Ylisiurua
Ikosenniemi
Aittojärvi
Ypykkäjärvi
Pudasjärvi
Hyvän olon Pirtti

15:00
14:10
x
T
x
13:35
13:20
T
13:00
13:01

Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.

Matkasta perittävä maksu:

TURVALLISTA MATKAA TEILLE!

Pudasjärvi l.as
Lakarin koulu
Hirsikampus
Rissanen
Pärjänsuo
Yli-Livo
Pudasjärvi l.as.

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ
Parillisina viikkoina torstaisin

AJOREITTI 1

Laiduntie
Kurentie terveysasema
Pappilantie
Kauppatie
Linja-autoasema
Hyvän olon Keskus Pirtti
Uimahalli

M–P

PITÄJÄKERTTU

TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN

9:10
9:15
9:17
9:20
9:20
9:22
9:25

Merkkien selitykset:
x = auto pysähtyy tarvittaessa
I = auto ei käy paikassa
T = tarvittaessa
M-P = maanantaista perjantaihin
Pidätämme oikeuden
aikataulumuutoksiin.
4 PUDASJÄRVI –
KIVARINTIE YLI-LIVO - PUDASJÄRVI
koulupäivinä

Kuukausikortti
15 €
Yhteystiedot:
Nevakivi
Oy, puh. 08 822 052, nevakivi@nevakivi.fi

