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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Piispa vihki kymmenen 
uutta pappia Oulun 

hiippakuntaan s. 4

Puutarhapäivä 
Pudas-Koneessa s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 13.6.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

KUKKALOISTOA KOTIISI! 

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

AvoinnA:
 jokA päivä mA-pe 9-19, 

lA-su 9-16 
www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa KUKKALOISTOON!

Olemme facebookissa!

UPEAT JÄTTIAMPPELIT 26,-

Lumihiutale alk. 3,90 kpl

Komeat PELARGONIAT 
20,-/4 kpl (useita värejä)
Tuuheat MARKETAT
20,-/4 kpl (useita värejä)

VÄHÄN PIENEMMÄT 22,50 - 
PIENET 15,-

Kesäleimu ja 
Kesäbegonia 3,50 kpl

Kauniit RUUSUBEGONIAT 6,- 
Kestävät KIRSIKKA- JA 

OMENAPUUT!
.. JA PALJON MUUTA!  

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

Vuokraamme nyt myös lyhytaikaisiin 
tarpeisiin isoja nelivetoja, 

esim. kylvötöihin, rehuntekoon yms. Myös urakointina.
Vuokrattavana myös pyöräkuormaajia, pakettiautoja, 
traktorin ja henkilöauton peräkärryjä sekä klapikone. 

P. 0400 926 405

TRAKTOREITA VUOKRALLE

Toimitamme 
RUOKAMULTAA

Myydään:
MB E2510, 2014
Paku Citroen Jumper, 2013

www.kokkopeat.fi

Myytävänä koivuklapeja.

Pesiöläntie 21, 93400 Taivalkoski
Puh. 0400 518 080
puutarha@pesiola.fi

Puutarha avoinna ma-pe 8-20, la 8-16  
Taivalkosken kylän myymälä avoinna 
ma-pe 9-17, la 9-13. Posion myymälä 
avoinna ma-pe 9-17, la 9-13, kaikki 
toimipisteet avoinna juhannusaattona 
9.00-13.00!

TerveTuloa!

www.pesiola.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän 

etukortti!

Kesäretkelle Pesiölään!
Kasvihuoneet täynnä värejä ja tuoksuja.
Pesiölän istutuspalvelu: 
Tuo ruukkusi puutarhalle, me suunittelemme ja 
istutamme ne puolestasi (tai suunnitellaan yhdessä). 
uuden ruukun ostajalle istutus ja mullat veloituksetta!
Tarjous: ruusubegonia 
3 kpl           6 kpl isoT amPPeliT 49 €

2 kpl18 € 30 €
voimassa 11.-15.6.2019 • Elintarvikkeet

• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

Nyt meiltä myös 
Kalavapriikin Kalaonni tuotteet!

Palvattuja herkkuja 

Lämminsavustettu 
kalkkunan rintafi lee 

13,90 kg 

Lämminsavustettu 
porsaan ulkofi lee 

”juhlafi lee” 9,90 kg 

Maalaispalvi 12,90 kg 

Saunapalvikylki 
n.1kg 7,90 kg

Ylikypsä porsaan 
kylkipala 11,90 kg

Kylmäsen omat grillattavat
Pintamaustettu Grillikylki 6,95 kg
Mureutettu porsaan ulkofi leepihvi, 

pintamaustettu 13,90 kg

Helpot eväät 
Herkkugrillimakkara 400g 
2 pakettia 3,99 4,99 kg

Porogrilleri 380 g 
2,95 pkt 7,76 kg

Maalaishyytelö n. 
1 kg 7,90 kg

Naudan kylmäsavupaisti 
viipaleet 90g 

3 kpl 10,00 37,04 kg
Meiltä korkealaatuiset 

eläinlääkärien suosittelemat 
Vetdog koirien kuivamuonat

Hirven sekaluut 2kg 
5,00 pss 2,50 kg

Saksanhirven rustoluut 
500g 2,50 pss 5,00 kg

Poron kuivatut sekaluut 500g 
2 pss 5,00 5,00 kg 

Hirven rustoluu 1 kg 3,95 pss

Tarjoukset voimassa 13.6.-19.6.19

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

oulunkeilahalli.fi 

2 tuntia/ henkilö
10 €

Kesähinnat!
Aktiviteettipaketti voimassa 1.6.-31.8.
Sisältää keilailun, biljardin ja ratagolfi n!

Kenkävuokra keilailussa 
2 €/henkilö

SPORTsimulaattoriUutta:

lauantaina 15.6. klo 12 
Hirvaskosken koulun maastossa

Aikuisten osallistumismaksu 20 € 
(sisältää huoltopisteet ja pullakahvit puffetista) 

SoVe:n tilille FI87 5360 0450 1860 54 tai paikan päällä. 
Lapsilta ei maksua.

Ilmoittautuminen mielellään 
to 13.6. mennessä: 

mirja.laakkonen@pudasjarvi.fi tai 
040 702 6306.

Tervetuloa kuntoilemaan 

yhdessä!

VIII KoREnToKAngAs-
juoKsu

(jussintie 10, 93270 sotkajärvi)

järj. sotkajärven Veto

T/P 12 ja 14: 1,7 km
n/M: 12,6 km

n/M, n/M 40, n/M 50, 
n/M 60: puolimaraton

sARjAT:

Kolme parasta miestä ja naista palkitaan!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: Ke 26.6., to 4.7. ja to 11.7.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Huom! To 13.6. liike auki klo 9-15.30 ja Pe 14.6. klo 9-15!

TehTaanmyymälämme
on suljeTTu

24.6.-14.7. välisen ajan 
vuosihuoltojen vuoksi.

apetit Ruoka oy
Pudasjärven tehdas
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 16.6. kello 10, Rolf Heik-
kinen, Tiina Inkeroinen, Keijo Piirainen. Rippikouluryhmä 
Kesä II konfirmaatio. Messu on katsottavissa suorana lähe-
tyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokyyditys 
seurakuntakodilta kello 9.30.

Varhaisnuorten kesäleirit Hilturannan leirikeskuksessa 
6-9 vuotiaille 1.-2.7. ja 10-13 vuotiaille 3.-5.7.2019. Leirit 
ovat ilmaisia. Ilmoittautumiset viimeistään to 20.6. kirkko-
herranvirastoon p. 08 882 3100. Lisätiedot leireistä: tiina.
inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.

Kesäkuun toimintaa lapsi- ja perhetyössä: Kesäkerhot 3.-
18.6.  Liepeen väentuvalla  3-6 vuotiaille ma, ti, to ja pe, 
aamuryhmä kello 9-12 ja iltapäiväryhmä kello 12-15. Ker-
hoihin ei ole ilmoittautumista, mukaan otetaan 15 lasta tu-
lojärjestyksessä. Kerhoon otetaan omat eväät mukaan ja ul-
koiluun sopivat vaatteet. 

Nuotioillat: seurakunta järjestää 9.7-1.8. nuotioiltoja. Nuo-
tioiltoja pidetään seuraavasti: vk 28 (ti-to), vk 29 (ma-to), vk 
30 (ma-to) ja vk 31 (ma-to). Nuotioillan voi varata omalle 
kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08 882 3100.

Vuokralle tarjotaan Pudasjärven seurakunnan Liepeen 
pappilan toisen pään asunto 78 m2. Tupakeittiö + 2 mh + 
sauna + pesuhuone + autotalli. Vuokra 608 € + sähkö ja vesi 
kulutuksen mukaan. Sähkölämmitys, jonka vuokralainen 
maksaa kulutussähkön yhteydessä. Asunnossa tulisija, jonka 
käyttöön seurakunnalta mahdollisuus ostaa halkoja. Lisätie-
toja talouspäällikkö Timo Niskanen 040 687 2144.

Rauhanyhdistykset: Seurat Ervastissa ry:n mökillä su 16.6. 
kello 13 (Lauri Kaikkonen, Veli Mertala). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 16.6. kello 16 (Arvo Niskasaari, Jukka Jaakkola).

Haudattu: Matti Tumelius 82 v, Paavali Kareketo 81 v,  
Aarne Johannes Ylitalo 79 v. 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 poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu@vkkmedia.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo, Jenna Suutari
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rakas isämme, pappamme,
isopappamme ja veljemme

Paavali (Paavo)
KAREKETO 
s. 10.12.1937 Pudasjärvi
k. 20.5.2019 Pudasjärvi

Rakkaudella kaivaten
Pirjo, Kari, Ritva, Terttu, Pasi, Sari 
ja Soile perheineen
lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset
sisaret perheineen
sukulaiset ja ystävät

On isän neuvot loppuneet, 
hän hiljaa nukkui pois.
Näin emme olis’ tahtoneet, 
on meiltä paljon pois. 

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 8.6.2019 
Pudasjärven kirkossa. Lämmin kiitos osanotosta suuressa 

surussamme.  

Lämpimät 
kiitokset

muistamisesta!

Kiitos!
Jenni Hiltula

Kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni.
Elämässäni on meneillään muu-
tosten aika. Kuten monet tietä-
vät, sain kutsun uuteen työteh-
tävään kansanopistomaailmaan. 
Edessä on muutto Reisjärvelle, 
lähelle synnyinmaisemiani. 

Lähdön tunnelmissa sydä-
messäni on soinut virsi 212 
”Kiitos Karitsa kuollut”. Monet 
sukupolvet ovat veisanneet 
tuota vanhaa arkkivirttä seuro-
jen ja erilaisten juhlatilaisuuksi-
en päätösvirtenä. Se myös tii-
vistää omia ajatuksiani tässä 
elämänvaiheessa, ja siksi haluan 
jakaa sen sanat teille.

 1.Kiitos, Karitsa kuollut
 ja ylösnoussut myös,
 sun nimees 
 kokoonnuimme,
 se on sun armotyös.
 Sun kalliin veres voiman
 suo olla osamme
 ja sinun pyhäin haavais
 kokoushuoneemme.

 2. Sanallas siunaa meitä
 nyt erotessamme.

 Suo, että edessäsi
 yhdessä olemme.
 Kaikissa toimissamme
 tee meidät valppaiksi,
 maatessa, valvoissamme
 tee kuuliaisiksi.

 3.Oi armon Pyhä Henki,
 tee työsi voimallas
 ja voita syntisiä
 sun laumaas saarnallas.
 Elävä usko anna,
 kiinnitä Jeesukseen.
 Ne joissa työsi aloit,
 sä auta taivaaseen.

4. Ain seuraa sotaa rauha,
 päivämies palkitaan.
 Kun loppuu taipaleemme,
 voitosta iloitaan.
 Me isänmaahan kerran
 taas yhteen pääsemme,
 jos armon kerjääjinä
 Jeesusta seuraamme.

Muutokset kuuluvat elä-
mään. Vanhan testamentin Saar-
naajan kirjan sanoin ”Kaikella 
on määrähetkensä, aikansa joka 

asialla taivaan alla.” (Saarn.3:1). 
Hän myös jatkaa ”aika on syleillä 
ja aika olla erossa” (Saarn. 3:5). 
Minun, perheeni ja pudasjärve-
läisten välille on tullut jäähy-
väisten aika. Lähteminen tekee 
kipeää. Tuntuu surulliselta jättää 
ensimmäinen papinvirka taakse 
ja muuttaa kauas teistä hienois-
ta ja läheisiksi tulleista ihmisistä. 

Kaikesta huolimatta minul-
la on hyvin turvallinen mieli. Ju-
mala osoitti aikanaan asuin- ja 
työpaikaksemme Pudasjärven. 
Nyt hän on avannut Reisjär-
velle uudet työmahdollisuudet, 
joissa saan olla myös papin työn 
ytimessä. Luotan yhdessä per-
heeni kanssa Jumalan johdatuk-
seen ja huolenpitoon. Samaan 
rohkaisen jokaista lukijaa. Van-
han testamentin ajan lupaus on 
edelleen voimassa: ”Minä annan 
teille tulevaisuuden ja toivon.”

Haikeuden ja jäähyväisten 
keskellä edellä lainaamani virsi 
tuntuu lohdulliselta. Toivon ta-
paavani mahdollisimman mo-
nia pudasjärveläisiä jatkossakin 

– ja jos emme tapaa täällä, ”Me 
isänmaahan kerran / taas yhteen 
pääsemme, / jos armon kerjääjinä 
/ Jeesusta seuraamme.” Jokais-
ta ihmistä kutsutaan kulkemaa 
kohti iankaikkista elämää, Juma-
lan kansan päämäärää. Sitä mat-
kaa tehdään ”päivämiehinä” eli 
päiväläisinä päivän matka ker-
rallaan Jumalan armon varassa 
ja Jeesuksen veren voimassa. 

Vaikka tekijät vaihtuvat, työ 
jatkuu. Kristuksen työ jatkuu 
edelleen Pyhän Hengen työ-
nä. Sydämeni yhtyy edellä pai-
netun virren kolmannen säkeis-
tön sanoihin, luethan ne vielä 
kertauksen vuoksi uudelleen. 
Sydämellinen kiitos, pudasjär-
veläiset, kaikesta, mitä olen tei-
dän kanssanne ja teidän kaut-
tanne saanut kokea. Siunatkoon 
teitä ikiaikojen Jumala!

Valtteri Laitila

On aika kiittää ja hyvästellä

Putiikki pyörien päällä
Suomen suurin liikkuva vaa-
tekauppa, Senior Shop, vie-
raili maanantaina 10.6. Pal-
velukeskuksen tiloissa. 

Pari vuotta Senior Sho-
pissa franchising-yrittäjä-
nä toiminut Outi Juutilainen 
on lähtöisin Hirvaskoskelta. 
Tällä esittelyreissulla hänen 
vaaterekkinsä rantautui sun-
nuntaina myös Pintamon 
Kylätalolle, jossa hän käy 
aina keväällä ja talvella pi-
tämässä vaatekauppaa ja on 
myös mukana Pintamon ky-
läpäivillä heinäkuun lopus-
sa. Jos missä, niin tässä slo-
gan pitää todella paikkansa 
- Vaatekauppa joka tulee asi-
akkaan luo!

- Tämä on aina yhdenlai-
nen ”kesätapahtuma” Pin-
tamolle, kun käyn kylällä 
esittelemässä ja myymässä 
tuotteita. Tälläkin kertaa ky-
läläisiä ja mökkiläisiä kävi 
paikan päällä kymmenit-
täin. Oli oikein mukava ta-
vata tuttuja kahvikupposen 
äärellä, kertoili yrittäjä Outi 
Juutilainen jonka Pintamol-
la asuvista vanhemmista äiti 
toimii apukäsinä näissä pai-
kallisissa esittelytilaisuuk-
sissa.

Juutilaiselle tulee vuoden 
aikana noin 200 esittelykeik-
kaa. Hänen vastuualueen 

Yrittäjä Outi Juutilainen on 
lähtöisin Pintamolta ja te-
kee työksensä laadukasta 
vaatekauppaa.

Kotihoidon iloiset työntekijät Raili Uitto, Maija Honkanen ja 
Neea Alho kävivät ostattelemassa itsellensä väriä elämään. 

eteläisin piste on Hyrynsal-
mi ja pohjoisin Ylitornio. 
Parin päivän PopUp myy-
mälöitä on aina tarpeen mu-
kaan.

Pohjoismaissa ja Saksas-
sa Senior Shop franchising-
yrittäjiä on yhteensä noin 60, 
joista Suomessa toimii vain 
kahdeksan. 

Vaatevalikoimaa löytyy 
alusasuista klassisen moder-

niin tyyliin sopivia juhla-, 
arki- sekä ulkoiluvaatteita. 
Miehille on oma valikoima.

Vaatteille on ominaista 
iholle mukavat materiaalit, 
kuten viskoosi-elastaani yh-
distelmä. Housut ja hameet 
ovat kuminauhavyötäröllä, 
jolloin ne on helppo pukea 

myös avustettavalle henki-
lölle.

Senior Shop on mukana 
muotinäytöksessä syksyllä 
pidettävillä Seniorimessuilla 
Tuomas Sammelvuo -salissa.

Terttu Salmi
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Ylitä
ruokarajasi

grillaa jotain uutta
kokonaisena 

grillattu  
naudan kuve 

KatSo rESEPti:
k-supermarket.fi tai 

K-ruoka -sovellus

varhaisperuna
1 kg
suomi, säävaraus

199
kg

kukkakaali
ruotsi/hollanti  
säävaraus

uutuus

179
ps

1995
kg

Tamminen

suomalainen  
takuumurea naudan 
kalvoton ulkofilee
palana tai pihvinä

suomi

099
kg

kokonainen
vesimeloni
espanja

Hyvään  

hintaan 
koko  

kuukauden

1296

gin  
lonkerot 5,3 %
6 x 0,33 l (6,09/l)  
sis. pantit 0,90

6
pack

399
rasia

atria perhetilan

kanan fileesuikaleet
400-480 g (8,31-9,98 / kg) 

3.
kypsä maissi
400 g (3,75 / kg) 
espanja 2

pkt-
yksittäin 1,79 pkt (4,48/kg) 

949
hartwall novelle ja novelle kalsium 
kivennäisvedet
24 x 0,33 l (0,90 / l) sis. pantit 2,40

sj Ø
tuore lohifilee
vakuumi, norja, 
rajoitus: 2 fileetä/talous

1099
kg

AtriA GrillAAmo 
17.6 ma klo 10.30-17.30 

Grillaamme tarjouskassin 
tuotteista! ilmaisia 
maistiaisannoksia.

tervetuloa maistamaan! 

ateriamestari ismo grillaa 
maistiaisia ja kertoo kuumimmat 

vinkit grillaamiseen atrian 
Grillaamolla! 

Kampanjatuotteet: Atria Wilhelm cheesy nacho 350g, Atria grilliperunat voi-
tilli 500g, Atria chili-pekoni bataattisalaatti 350g, Sibylla valkosipulimajoneesi 
470ml, Atria grill & glaze cola bbq kanan grillipala 450g, Turun sinappi mieto 
125g, Santa maria grillaus- ja yleismauste 70g, Arla apetina classic 200g 
välimerellinen juustopala

15,-erÄ! Grillikassi tasarahaan 

annoksia tuhannelle ensimmÄiselle asiakkaalle! 

24
pack1430

kg

Betulia Begonia
korissa, 19 cm, hollanti 

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 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa
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Oulun hiippakuntaan vihit-
tiin sunnuntaina 9.6. pap-
pisvirkaan kymmenen 
teologian maisteria. Pappis-
vihkimyksen suoritti piis-
pa Jukka Keskitalo avustaji-
neen. 

– On hienoa saada näin 
monta uutta pastoria palve-
lemaan Kristuksen kirkkoa. 
Mikä voisikaan olla hienom-
pi päivä pappisvihkimyksel-
le kuin helluntai, kristillisen 
kirkon syntymäjuhla, piispa 
totesi vihkimysmessun jäl-
keen. 

Juhlallisessa messussa 
Oulun tuomiokirkossa uu-
det papit vihittiin apostoli-
sen perinteen mukaan kät-
tenpäällepanemisella ja 
rukouksella.   

Uudet pastorit, heidän 
seurakuntansa ja tehtävän-
sä ovat: Rolf Heikkinen Pu-
dasjärven seurakunnan 
seurakuntapastori, Jane Fa-
gerström Tornion seura-
kunnan seurakuntapastori, 
Hannamaria Yliraudanjo-
ki Oulun ev.-lut. seurakun-
tayhtymän kehitysvammais-
työn pastori, Teija Salmi 
Tuiran seurakunnan seu-
rakuntapastori, Miia Joki-
ranta Raahen seurakunnan 
seurakuntapastori, Eva-Ma-
ria Mustonen Pudasjärven 
seurakunnan seurakunta-
pastori, Jari Kolmonen Tai-
valkosken seurakunnan 
seurakuntapastori, Rosa Te-

Piispa vihki kymmenen uutta 
pappia Oulun hiippakuntaan 

Piispa Jukka Keskitalo ja helluntaina pappisvirkaan vihityt pastorit. Pudasjärven seura-
kunnassa pastorina aloittava Eva-Maria Mustonen neljäs vasemmalta ja Rolf Heikkinen 
oikealla. 

Kirkkoherra Timo Liikanen (keskellä) oli mukana pappis-
vihkimyksessä toivottaen uudet työntekijät Eva-Maria Mus-
tosen ja Rolf Heikkisen tervetulleeksi työhön Pudasjärven 
seurakuntaan. 

räväinen Oulaisten seura-
kunnan seurakuntapastori, 

Leea Vahtera Kemin seu-
rakunnan seurakuntapas-
tori, Tomi Koho Suomen 
ev.lut. opiskelija- ja koulu-
laislähetys OPKO / Tuiran 
seurakunta.

Rolf Heikkinen on aloit-
tanut työt jo 1.6. Pudasjär-
ven seurakunnassa. Tulojuh-
laa vietetään sunnuntaina 
23.6. Pudasjärven kirkossa. 
Eva-Maria Mustonen aloit-
taa seurakuntapastorina 
24.6, tulojuhla on sunnuntai-
na 7.7. kirkossa. 

Heimo Turunen,  
kuvat Harriet Urponen

Yllättävän monet ihmiset ovat kokeneet ja kokevat jatkuvasti 
oudolta ja pelottavaltakin tuntuvan ilmiön eli he kuulevat pu-
hetta tai muita ääniä päänsä sisällä. Tämä ilmiö on yleistä eikä 
sitä luokitella automaattisesti sairaudeksi. Äänien kuulemisen 
tutkimukset kertovat, että lähes 40% ihmisistä on kokenut ää-
nien kuulemiskokemuksen yhden tai useamman kerran elä-
mänsä aikana.

Ääniä kuulevat ihmiset sekä heidän kuulemansa äänet ovat 
erilaisia ja kokemus yksilöllinen. Äänet voivat kuulua satunnai-
sesti tai jatkuvasti. Ne ovat yleensä puhetta, hälinää tai musiik-
kia. Ääniä voi olla monia ja ne voivat kuulua pään sisällä, pään 
ulkopuolella tai jopa kehossa. Ajatuksetkin saattava kuulua ää-
ninä, jotka vaikuttavat tulevan jostakin ulkopuolisesta lähtees-
tä. Äänien kuuleminen koetaan usein hämmentävänä ja hävettä-
vänä asiana. Äänet saattavat olla ilkeitä, määräileviä ja käskeviä, 
mutta ne voivat olla myös positiivisia, kannustavia ja toimia jopa 
voimavarana.

Äänien syntymisen vauhdittajana voi olla jokin traumaatti-
nen tai voimakkaita tunteita herättävä tapahtuma. Vaikea ruu-
miillinen sairaus, läheisen kuolema, pitkä yksinolo, tärkeän 
ihmissuhteen katkeaminen, psykiatriseen sairaalahoitoon jou-
tuminen, päihteiden käyttö, työpaikan menetys tai seksuaalinen 
hyväksikäyttö voivat muodostua äänien laukaisijoiksi.  Psykiat-
riassa äänten kuuleminen määritellään sanallisiksi kuulohallusi-
naatioksi ja se on tulkittu oireeksi vakavasta mielenterveyden 
häiriöstä kuten skitsofreniasta.

Alttius kuulla ääniä saattaa olla perinnöllistä tai varhaiske-
hityksen aikana syntynyttä. Vaikka oikean lääkityksen avulla ää-
net voidaan saada loppumaan tai vähentymään, se ei kaikkien 
kohdalla välttämättä toimi. Ensiarvoista ja tärkeää onkin ope-
tella tulemaan toimeen äänien kanssa, lisätä omaa vaikutusval-
taa niihin ja hyväksyä ne osaksi elämää. Joskus ajatellaan, että on 
vaarallista tai pelottavaa olla tekemisissä ääniä kuulevien ihmis-
ten kanssa. Tämä on täysin virheellinen ja vääriin tietoihin pe-
rustuva käsitys, joka lisää ilmiöön liittyvää entisestäänkin ras-
kasta leimaamisen rasitetta. Äänien kuulemisilmiö muodostuu 
pelottavaksi siksi, että sama outo kokemus voi tulla jokaisen 
meidän kohdalle.

Pään sisällä kuuluvista äänistä on hyvä puhua rohkeasti kans-
saihmisille ja tarvittaessa lääkärille. Ei kannata eikä ole henki-
sesti hyväksi jäädä yksin pohtimaan ja kummastelemaan tilan-
nettaan. Äänien kuulijoille on perustettu tukevia ja ymmärrystä 
lisääviä vertaisryhmiä, jotka jakavat äänien tuottamaa kiusalli-
suutta ja positiivisia voimavaroja.

Sointu Veivo

Puhujat ja 
äänet pään sisällä

Pudasjärven kirkossa pidetään kesäillan musiikkihetkiä kesä-
kuussa keskiviikkoiltaisin ja heinäkuussa torstai-iltaisin. Juhan-
nusviikolla esiintymisvuorossa on Pudasjärven seurakunnan 
Vox Margarita –kuoro Keijo Piirainen johdolla. Kuoron ohjel-
massa ovat mm suomalainen kansansävelmä Lähtiessä laulama-
han, Pekka Simojoen Anna-Mari Kaskisen tekstiin tekemä laulu 
Tahtoisin laulaa, Terttu Puurusen sanoittama ja säveltämä laulu 
Ristin suojassa ja Esa Pyöriän tekemä Iltarukous. 

Pudasjärven urut täyttävät tänä vuonna 10 vuotta. Kesäil-
lan musiikkihetkessä juhannuksen jälkeen esiintyy urkujen ra-
kentamisvaiheessa hankkeen valvojana ollut Risto Ainali.  Risto 
opiskeli kanttoriksi Kuopion musiikkiopistossa ja suoritti ur-
kudiplomin Sibelius-Akatemiassa 1976. Hän on toiminut Ou-
lun konservatorion urkujensoiton lehtorina 1988-2012. Ainali 
on säveltänyt urku- ja kuoromusiikkia ja hänen omia sävellyk-
siä kuullaan musiikkihetkessä Pudasjärven kirkossa. HT

Kesäillan 
musiikkihetkissä 
kuoromusiikkia ja 
urkuri Risto Ainali

Kuluvan vuoden lokakuun 
6. päivä on valtakunnalli-
nen Vanhustenpäivä ja siitä 
eteenpäin aina  13.10. saakka 
vietetään Vanhustenviikkoa, 
jonka  teemana on "Varaudu 
vanhuuteen". 

Viikko on maassamme 
pisimpään  juhlittuja tee-
maviikkoja - ihan ansaitus-
ti! Tänä vuonna tapahtuma 
täyttää "puolipyöreitä", eli 
65. Pääjuhlaa vietetään So-
dankylässä.

Pudasjärven vanhus- ja 
vammaisneuvosto järjestää 
eri toimijoiden ja yhteistyö-
kumppaneitten kanssa Seni-
orimessut maanantaina 7.10. 
Tuomas Sammelvuo -salis-
sa, josta työryhmä piti tiedo-
tustilaisuuden keskiviikko-
na 5.6.

Työryhmä muodostuu eri 
vanhus- ja vammaisjärjestö-
jen, Pudasjärven kaupungin, 
Oulunkaaren sekä Pudasjär-
ven seurakunnan edustajis-
ta. 

Seniorimessujen tar-
koituksena on tuoda esille 
ikäihmisille merkityksellisiä 
asioita. Tapahtuma on ilmai-
nen ja keskustan alueelta on 
niin ikään ilmainen kuljetus 
Tuomas Sammelvuo -salille, 

jonne on myös esteetön kul-
ku. Tutkinnassa on myös jär-
jestää maksullinen kahvi- ja 
ruokailumahdollisuus. 

Juhlapuhujaksi on lupau-
tunut geriatrian ylilääkäri  
Marja-Liisa Karjula. 

Pudasjärven kaupun-
gin ja seurakunnan edusta-
jat tuovat omat tervehdyk-
sensä messuille. Esittelijöinä 
nähdään diabetes-, kuulo-, 
näkö-, muisti-, liikunta-, ra-
vinto-, turvallisuus- ja lääke-
huollon edustajistoa. Edel-
leen työryhmä toivoo lisää 
näytteilleasettajia, esimer-
kiksi uudenlaisen tekniikan 
opastamista ja sen hyödyn-
tämistä.

Ohjelmatarjonta on mo-
nipuolista. Siellä tullaan nä-
kemään niin laulua, tanssia, 
muotinäytöstä kuin keppi-
jumppaa, josta saa myös oh-
jeet takataskuun.

Musiikkipuolesta vastaa 
oppilas- ja eläkeläiskuoro.

Seniorimessujen järjeste-
lyt on aloitettu jo helmikuun 
lopulla ja nyt kesän aika-
na varmistellaan vielä näyt-
teilleasettajia, luennoitsijoi-
ta, liikenneyhteyksiä ym. 
juoksevia asioita. Työryhmä 
toivoo myös vapaaehtoisia 
avustajia mukaan messuille.

- Ajoissa on oltava liik-
keellä, jotta kaikki saadaan 
varattua, selventää Ant-

ti Pesälä ja jatkaa että vaik-
ka messut järjestetään Van-
hustenviikolla ja nimenä on 
Seniorimessut, tämä tapah-
tuma on tarkoitettu ihan kai-
ken ikäisille.

- Tarkoituksenamme on 
saada tiedoksi, että me kaik-
ki vanhenemme ja meillä 
kaikilla tulee olla hyvä mieli 
vanhetessamme, jatkaa van-
hus- ja vammaisneuvoston 
puheenjohtaja Esko Ahonen.

Ennen kaikkea, kaikil-
la tulee olemaan kivaa - va-
kuuttavat työryhmän jä-
senet! 

Terttu Salmi

Kaiken Kansan Seniorimessut tulossa

Seniorimessujen työryhmään kuuluvat Esko Ahonen, Antti Pesälä, Helena Koivukangas, 
Arja Panuma, Heleena Talala ja Ritva Peltola.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

maanantai-tORStai
17.-20.6.

PERJantai-LaUantai
14.-15.6.

Punainen
KiRSiKKa-
tOmaatti
250g suomi

350

299 100

299
pkt

599 149

169

799

299

kpl

299

100

100

595
kg

Naudan
PaLaPaiSti

Porsaan
gRiLLiKyL-
JyKSEt

199
pkt

100
ras

1195
kg

JaUhELiha
SiKa-naUta

299

259

1195
kg

Kultarypsi
maRgaRiini
400 g / 60%

pss

179

2 kg/talous

kg

kg

300

kpl

3 prk

2 kg/talous

pl

100

pkt

Trolli
hEDELmÄ-
KaRKKi
SEKOitUS
1 kg

pkt rss

pkt

pkt

pss

159

199

149
pss

pss

pkt

995

100

kg

599
pkt

595
kg

395
kpl

1395
kg

895
kg

650
prk

2 prk

690

990

490

5650

2 filettä/talous2 kalaa/talous

1990 695 695

399
pss

ma-ti 17.-18.6.         KE-tO 19.-20.6.

RaUtaOSaStOLta

Atria 
XS PORSaan 

tEXaS gRiLLiPihvi 
360 g

PE-tO 7.-13.6.

Herkkumaa
maUStEKURKKU

1.7/3,2kg

Meira
SaLUDO 
Kahvi
450 g

Valio
JOgURtit
1 kg

Kariniemen
SiSÄfiLE-

Pihvit
400-500g

Saarioinen
gRiLLitaSSU

4kpl/300g

Olvi
LimSat
0,95 l
sis.pantin

pkt

PE 14.6.                  La 15.6.

Hk
KabanOSSi 
gRiLLimaK-
KaRat
360-400g

Korpela  
PORSaan 
fiLEEPihvi 
1 kg
grillimaustettu

100
tuubi

Saarioinen
Pizzat

200 g

Turun
SinaPPi 
125g

KEnKÄOSaStOLta

Fazer 
SUKLaa-

LEvyt
100 g

JÄÄvUORi-
SaLaatti

-Ruotsi

Findus
KanELi-
PULLa 
12kpl/420g

Sunpride100%
ananaS-
tÄySmEhU
1 l

Pouttu
KinKKU-
maKKaRa
700g

Irto 
KaRJaLan-
PaiSti

pkt

tEKStiiLiOSaStOLta

Arla
PERintEiSEt 

JUgURtit
150g

Sievin 
KUmi-
SaaPPaat
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

995,-
SOUtUvEnE
450 vihreä

1395,-

3895
pari

taSaPERÄvEnE 
410

aiROt 
240 cm

790,-
iSO KanOOtti

maaLaiS-
Liha-
hyytELö

prk

3295 

3495

Ötökkä 
magnEEtti
OvivERhO

Ötökkä
OvivERhO
KiRKaS

695

Würth 
tERaSSiRUUvi
ruskea 55 mm
250 kpl

avaimEntEKO Ja 

LUKKOtaRviKKEEt

Mustang
KaaSUgRiLLi 
Pullman 4+1, 
4x2,7kw
+1 sivupoltin 2,5kw 
(sh. 359,-)

249,-Rakentajan
PUUöLJy
esim. pähkinä
0,9 l

650

1695

2,7 l

Weetos
SUKLaa-
mUROt
375 g

Sunnuntai
OhUKaiS& 
LEttUJaUhE
300g

Fazer
maRJa-
PiiRaKat
2x140 g

HK
KEittO-
KinKKU tai
SaUnaPaLvi-
KinKKU 300 g

Fazer
PaahtO-
LEivÄt
 280-320 g

HK
mEEtvURSti 
200 g 199

pkt

Hyvä
naUta 
JaUhELiha

795

Keski 
vaniLJa-
RinKELi
378g

2 pkt

Hk viljaporsaan
KaSSLERPihvi 
900 g marinoitu

Oululainen
PEhmOviiPa-
LEEt 450 g 
kaura tai 
vehnä

Norjalainen 
tuore KiRJO-
LOhifiLEE 
raj. erä

Kotimainen
tuore
KiRJOLOhi
raj. erä

Miesten
Lyhyt-
hihainEn 
PiKEE-
Paita

Miesten
KangaS-
KEngÄt

Naisten
t-Paita

Poikien
t-Paita
koot: 130-160 cm

Naisten 
faRKKU
caPRi

Lapsille ja 
nuorille 
tEnna-
REita

alkaen

SanDaaLit 
timanteilla
koot: 36-41
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Kesän alkajaisiksi ja perin-
teitä vaalien Pudas-Koneen 
Kyösti Hökkä kumppanei-
neen järjestivät perjantaina 
7.6. Puutarhapäivän.

Paikalla olivat myös tuo-
temallistoja esittelemässä Sti-
gan edustaja Tero Haavisto 
Seinäjoelta, sekä Trapperin 
maahantuojan edustajana 
Urho Tujula Lempäälästä. 

Mielenkiinnolla miesvä-
ki liikkui sekä ruohonleik-
kureitten, että traktorimön-
kijöitten ympärillä. Olipahan 
siinä mönkkärin päällä mu-
kava käydä testaamassa ajo-
asentoa, kun penkki pysyi 
näillä keleillä kuivana. 

- Nämä mönkijät ovat re-
kisteröinnin jälkeen valmiita 

Puutarhapäivä Pudas-Koneessa
töihin ja tien päälle. Olemme 
saaneet  kiitosta asiakkail-
tamme ja useat ovat pysy-
neet samassa merkissä, mut-
ta kenties pykälää isompana, 
vakuutti Trapperin maahan-
tuonnista Urho Tujala.

Stigan edustaja Tero Haa-
visto ja kauppias Kyösti Hök-
kä esittelivät pihalla ruohon-
leikkureita ja syntyipä siinä 
myös kauppoja asiantunte-
vassa opastuksessa.

- Teemapäivää varten 
olemme saaneet erikoistarjo-
ukseen kerääviä, sähköstar-
tilla käynnistyviä Stiga ruo-
honleikkureita, markkinoi 
Tero Haavisto esitellessään 
helposti käynnistettävää ko-
netta.

- Akun lataamiseen me-
nee aikaa vain kahvikuppo-
sen verran, jatkoi kauppias 
varmalla kokemukseen pe-
rustuvalla tiedolla.

- Meillä on myös kont-
ti, johon saa tuoda vaihtoko-
neen veloituksetta, muistut-
ti Hökkä leikkureitten ostajia.           

Teemapäivänä naisväki 
puolestaan liikkui mieluim-
min viileässä Pudas-Koneen 
myymälässä.

- Ajankohta on nyt juu-
ri oikea, sillä monen vuoden 
jälkeen meitä tänä Puutarha-
päivänä sää suosii, kertoi hy-
myillen Pudas-Koneen myy-
jä Anu Salmela ojentaessaan 
tornituuletinta naisasiakkaal-
le.

ST1 tempaisi myös sa-
mana päivänä Pudasjärvellä 
tuoden hyvää henkeä ja tie-
toa polttoaineista! Jakelupis-
te on Pudas-Koneen välittö-
mässä läheisyydessä. Näin 
saatiin volyymia lisää puolin 
ja toisin. Hellepäivän kunni-
aksi tankkaajat saivat juoma-
tölkin, uuden ST1 -etukortin 
sekä polttoainetta tankkiin 
edullisella hinnalla.

Kaikkien Puutarhapäi-
vänä leikkuri- tai mönkijä-
kaupat tehneitten kesken ar-
vottiin Insera Classic 1 V 
polkupyörä, jonka onnekas 
uusi omistaja on pudasjärve-
läinen Pekka Honkanen.

Terttu Salmi    

Alpo Kaivorinne sai asiantuntevaa tietoa ruohonleikkuri-
asioissa Tero Haavistolta ja Kyösti Hökältä.

Liisa Stenius käytti hyväkseen ST1 tarjoaman polttoaine-
tarjouksen.

Urho Tujala tietää että Trap-
per mönkijöistä löytyy ko-
koluokka jokaiselle.

Anu Salmela kertoi tuuletin-
kaupan sään lämpenemisen 
myötä lähteneen vauhdilla 
liikkeelle.

Kaiken kansan Torimessu ja
peräkärrykirppis avasivat kesän torikauden
Pudasjärven tori on saanut 
elämää pintaansa, kun to-
rin siunaaminen suoritettiin 
Helatorstaina 30.5. Kaiken 
kansan torimessun yhtey-
dessä. Messun toimitti kirk-
koherra Timo Liikanen, 
lähtösaarnan piti seurakun-
tapastori Ari Kokkonen ja 
ehtoollisen jakamisessa oli-
vat heidän lisäkseen vs. kap-
palainen Valtteri Laitila sekä 
diakoniatyöntekijät Hele-
na Koivukangas ja Marko 
Väyrynen. Kirkkokuoro lau-
loi kanttori Jukka Jaakkolan 
johdolla. Kirkkoväärtin teh-
tävässä tekstin lukijana toimi 
Eija Ikonen. Kaikille tarjotta-
vien kirkkokahvien ja grilli-
makkaroiden tarjoilun suo-
rittivat Pudasjärven Maa- ja 
Kotitalousnaiset. Torimes-
suun osallistui 160 henkeä. 

Peräkärrykirppis 
Avoimien ovien päi-
vänä
Avoimien kylien päivänä 
lauantaina 8.6. pidettiin ke-
sän ensimmäinen Peräkärry-
kirppis, joka sai hyvän me-
nestyksen. Myyjiä oli 23 ja 
tori heräsi elämään!

-Peräkärrykirppiksen 
avannut toriemäntä Kerttu 
Simu lausui kaikki tervetul-
leeksi myymään tuotteitan-
sa ihan milloin vaan, viikon 
jokaisena päivänä. Maanan-
taista perjantaihin on tieto-
tuvassa kahvipannu kuu-
mana kello 9 - 15 välisenä 
aikana, hän tiedotti.

Simun mukaan jatkoa 
näille suosituille Peräkärry-
kirppiksille tulee olemaan 
kesän aikana useita. 

Seuraava on tiedossa jo 
keskiviikkona 26.6. kello 16 
alkaen Open Stage -tapahtu-
man yhteydessä. 

-Kesä-, heinä- ja elokuun 
ajan on Paavalinpuiston po-
lulla postilaatikossa vihko 
mihin saa halutessaan antaa 

yhteystietonsa kuukauden 
viimeisenä päivänä suoritet-
tavaa kahvipakettiarvontaa 
varten ja syksyllä sieltä saa 
lenkin kiertäjät nauttia ke-
sän antimista, muistutti to-
riemäntä! 

Paavalinpuiston lenkki-
polulla on esteetön kulku 
myös apuvälineitä käyttävil-
le ja levähdyspenkit suovat 

pienen tauon kulkemiseen 
sekä puhtaasta luonnosta 
nauttimiseen.

Kukkia odotellessa tori-
kahvilan ja yleisilmeen huo-
lehtijaksi Tietopisteeseen on 
täksi kesäksi saatu palkattua 

Tietopisteen äärellä leppoisasti keskustelemassa peräkärrykirppisväkeä. Vasemmalla Ku-
renalan kyläyhdistyksen sihteeri Aini Seppänen, toriemäntä Kerttu Simu sekä uusi tieto-
pisteen kesätyöntekijä Markus Ervasti. 

Työpetarin kautta miesener-
giana Markus Ervasti. 

Heimo Turunen, kuvat 
Eila Puurunen ja Heimo 
Turunen

Kaiken kansan Torimessuun helatorstaina osallistui runsaasti väkeä. 

Vuoden ajan Pudasjärven vs. seurakuntapastorina toimi-
nut Ari Kokkonen piti messussa läksiäissaarnan. Kuvassa 
Ari yhdessä vaimonsa Ainon ja 1,5 tyttärensä Alman kans-
sa sylissään seurakunnan kukat, jotka ojensivat hänelle 
messun päättyessä kirkkoherra Timo Liikanen ja kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Esko Ahonen. 

Peräkärrykirppikseltä löytää myös kysyttyjä kuparipannuja.
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Kulje vierelläni konsertissa hienoja esityksiä

Anne Herukka ja ”Onnelliset” pianoesitys.

Ari Tapper ja Jaakko Tuovila kassan hoitajina.

Konsertin esiintyjiä; Anne Herukka, Kalevi Vattula, Eero Räisänen, Anna-Reeta Pakarinen, 
Pirjo Pekkala, Jaana Mosorin ja Aino Asikkala. 

Seurakuntatalolla pidettiin 
torstaina 23.5. Kulje vierel-
läni konsertti, johon osallis-
tui hieman yli sata henkilöä 
kuuntelemaan kuntoutuji-
en hienoja esityksiä. Kon-
serttiväkeä ilahdutti esityk-
sillään kahdeksan esiintyjää, 
jotka esittivät laulua, pia-
non soittoa, runonlausun-

taa sekä yhteislaulua. Anna-
Reeta Pakarinen piti puheen 
vierellä kulkemisen eri muo-
doista ja tavoista, sekä kertoi 
omakohtaisia kokemuksia 
auttamisesta ja tukemises-
ta. Aino Asikkalan esittämä 
”Älä itke äiti kulta” henki-
lökohtaisen kirjeen tyttärel-
tään saanut runo, sai kuuli-

jat herkistymään.
Pirjo Pekkala lauloi kau-

niisti laulun ”Kaunis päi-
vä”, Anne Herukka soit-
ti pianolla ”Onnelliset” ja 
Jaana Mosorin soitti myös 
pianolla ”Jumalan kämme-

nellä”. Esiintyjä konkarit Ka-
levi Vattula ja Eero Räisänen 
esittivät Kalevin säveltämät 
ja sanoittamat laulut ”Äidil-
le” ja ”Kesän juhla”

Konsertin juontajana toi-
mi Helena Ylipahkala ja 
säestyksestä vastasi Kei-
jo Piirainen. Konsertin päät-
teeksi pidettiin arpajaiset, jo-
hon oli kerätty kuntoutujien 
toimesta arpajaispalkintoja 
paikallisilta yrityksiltä. Lo-
puksi tarjoiltiin juhlaväelle 
pullakahvit. 

Mielenterveysyhdistys 
Kajastus ry kiittää Pudas-
järven yrityksiä panokses-
taan, yksityisiä lahjoittajia, 
seurakuntaa sekä esiinty-
jiä hyväntekeväisyyskonser-
tin onnistumisesta. Konser-
tin tuotosta puolet tilitetään 
Kajastuksen alaryhmälle 
Ruskapirttiin. Varoilla edis-
tetään mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien sosiaa-
lista kanssakäymistä sekä 
heidän virkistystoimintaa. 
HI

Siivoustalkoot 
Kipinässä

Koulujen päättäjäispäivänä 
vietettiin Kipinässä perin-
teisiä siivoustalkoita. Kylä-
läisten voimin saatiin kerät-
tyä roskat pois tienvarsilta ja 
siivouksen jälkeen kokoon-
nuimme Riepulan kodalla 
makkaraa paistaen ja kahvia 
juoden.

Tänä vuonna siivoustal-
koisiin osallistuneiden kes-
ken arvottiin myös herkku-
kori. Osallistuipa talkoisiin 
myös muutama nelijalkai-
nen. Kissoista oli suuri apu 
ja hekin saivat kotipaket-
tiin makkaraa ahkerasta ura-
koinnista.

Tänä vuonna kyläseura 

Pai-kissa on tehnyt havainnon roskista. 

Makkaran paistoa Riepulan kodalla.

on istuttanut myös kukkia 
tienvarteen piristämään ky-
läläisiä ja ohikulkijoita. 

Sanna Parkkila

Kaupungin lasten päiväleirit starttasivat!
Pudasjärven kaupungin päi-
väleirit starttasivat maanan-
taina 3.6. iloisin mielin, kun 
tupa alkoi täyttyä innokkais-
ta lapsista. Viikon aikana eh-
dittiin touhuta monenlaista. 
Yhtenä päivänä testasim-
me Ritolantien uudistunut-
ta leikkipuistoa, jossa lasten 
suosioon nousi hurja hämä-
häkkikeinu. 

Säät suosivat leiriläisiä, ja 
pääsimme viettämään paljon 
aikaa ulkona. Mukaan mah-
tuneet sadepäivät eivät kui-
tenkaan masentaneet mieliä, 
sillä ne vietettiin muun mu-
assa askarrellen sekä leikki-
en nuorisotiloissa ja Hirsi-
kampuksen salissa. Lounaan 
jälkeen kirjaston henkilö-
kuntaa on käynyt lukemas-
sa lapsille tarinoita lepohet-
ken ajan.

Monelle viikon kohokoh-
ta oli varmasti pyöräretki 
Pudasjärven rantaan, jossa 
lapset pääsivät uimaan, syö-
mään retkieväitä sekä ihas-

telemaan maisemia lintu-
tornin korkeuksista. Useille 
vierailu senioreiden luona 
Kaupunginkartanossa sekä 
Pappilantien kerhohuonees-
sa oli myös mieluinen, sil-
lä pääsimme yhdessä pe-
laamaan bingoa. Lapset ja 
seniorit yhdistivät myös voi-
mansa tietokilpailussa, jossa 
kaikkien ikäluokkien osaa-
mista tarvittiin.

Viikon päätteeksi kävim-
me Suojalinnalla viettämäs-
sä hellepäivää muutamien 

aktiviteettien parissa. On-
nistuneen viikon kunniksi 
söimme lounaamme ulko-
na, herkutellen muun muas-
sa grillimakkaroilla ja vesi-
meloneilla. Hellettä helpotti 
virkistävät mehujäät. Perjan-
tain ja hyvän sään kunniak-
si söimme grillimakkaraa ja 
jäätelöä. Lapsilta kyseltiin 
mietteitä leiristä; mitä mieltä 
he olivat päivien sisällöistä, 
ruuasta ja haluaisivatko tul-

la uudestaan leirille. Palaut-
teet olivat mukavia ja posi-
tiivisia.

Leirillä mukana touhu-
aa monta ohjaajaa. Nuoriso-
toimesta ohjaajia oli viisi ja 
Pudasjärven seurakunnasta 
kaksi. Ohjaajien apuna tou-
husi seitsemän nuorta kesä-
työntekijää.

Annika Blomster ja  
Annika Paavola

Pyöräretkellä Pudasjärven rantaan lapset pääsivät uimaan, 
syömään retkieväitä sekä ihastelemaan maisemia lintutor-
nin korkeuksista. 

Sadepäivinä askarreltiin sekä leikittiin nuorisotiloissa ja 
Hirsikampuksen salissa.

Suojalinnalla vietettiin hel-
lepäivää aktiviteettien pa-
rissa.

Senioreiden luona vierailtiin Kaupunginkartanossa sekä 
Pappilantien kerhohuoneessa. 

Kukka-asetelma Kipinän 
risteyksestä.
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Hirvaskosken kartanossa 
laulettiin tuttuja koululauluja

Helatorstain iltana 30.5. ko-
koonnuttiin Hirvaskosken 
kartanoon laulamaan vanho-
ja koululauluja. Paikalle oli 
saapunut 45 laulajaa. Laulu-
jen säestyksestä vastasi Kei-
jo Piirainen. Tapahtuman ai-
kana laulettiin mm. laulut 
Tuuli hiljaa henkäilee, Ar-

von mekin ansaitsemme ja 
Kun taas päivä luo kultian-
sa. Laulamisen lomassa nau-
tittiin kahvit ja Oskari Holm-
ström kertoi Hirvaskosken 
kartanon historiasta ja tule-
vista tapahtumista. 

-Tänä kesänä on talon re-
montoinnissa vuorossa ul-

Hirvaskosken kartanoon kokoontui kesän ensimmäiseen lauluiltaan liki 50 henkeä. 

kovuorauksen korjaus ja 
ulkomaalaus. Työt on jo aloi-
tettu, selvitti Holmström. 

Musiikkitilaisuuksia on 
Hirvaskosken kartanossa li-
sääkin luvassa. Lauantaina 
29.6. on kansanmusiikkita-
pahtuma, jossa soittaa kan-
sanmusiikkiryhmä Karpalo. 

Kahvipöydässä oli esillä ke-
vään ensimmäiset Kullerot. 

Oulun Seudun Leaderin hallitus järjestäytyi

Uusi hallitus Turkansaaren kesäisisä maisemissa.

Oulun Seudun Leader ry:n 
hallitus on valinnut 5.6. Ou-
lun Turkansaaressa pidetys-
sä järjestäytymiskokoukses-
sa puheenjohtajaksi Veijo 
Väänäsen Ylikiimingistä ja 
varapuheenjohtajaksi Tauno 
Kovan Iistä. 

Oulun Seudun Leader on 
myöntänyt rahoitusta uusiin 
Nuoriso Leader-hankkei-
siin. Tukea yrityskokeilui-
hin ovat saaneet mm. DVSG 
Projects Pudasjärveltä 495 
euroa tietokone sisällöntuo-
tantoa harjoittavan 4H-yri-
tyksen käyttöön. Yritys työl-
listää kolme nuorta. 

Tukea muihin nuorten 
projekteihin ovat saaneet 
mm. Uusi harrastus kesäk-
si nuorten ryhmä Pudasjär-
veltä 477 euroa SUP-lauta 
ja mela kylän nuorten käyt-
töön. 

Nuoriso Leader-rahoi-

Ryhmän jäsenet ovat Pudas-
järveltä ja Seskarön saarelta. 
Kartanon keittiössä Pop-up 
kahvila VilliKuppila tuo vil-
liyrittipohjaisia ruokia tilai-
suuteen.

Anna-Riitta Holmström 

tusta myönnetään Oulun 
Seudun Leaderin toimin-
ta-alueen 13-25 vuotiaiden 
nuorten yrityskokeiluihin 

ja yhteisiin harrastusväline-
hankintoihin sekä muihin 
nuorten omiin projekteihin. 
Tukea myönnetään 100- 500 

euroa. Hakuaika on jatkuva. 

Pirjo Hongisto

Eläkeläiset vierailivat Korpisen kylätalolla
Pudasjärven eläkeläiset 

vierailivat tiistaina 4.6. Korpi-
sen kylätalolla tutustumassa 
kyläläisiin ja kyläseuran toi-
mintaan. Vierailupäivä sujui 
mallikkaasti, sillä vierailijat 
ihastelivat maisemien lisäksi 
kyläseuran aktiivisuutta. 

Kyläseuran sihteeri Lii-
sa Törmänen kertoi kyläseu-
ran hankkeista, joilla on saatu 
aikaan uusi liiterirakennus ja 
monitoimitila. Lisäksi yhdis-
tys työllistää kolme työnteki-
jää, joita kyläläiset saavat pal-
velukseensa päiväkorvausta 
vastaan. Vuoden mittaan ta-
pahtumia kertyy viikoittain.  

- En ole tiennyt, että täällä 

on näin aktiivinen ja yhteen 
hiileen puhaltava kyläseura. 
Täällä on paljon toimintaa, 
jota ei monella kylällä ole, 
vierailijat tuumailivat ihastu-
neena.

Ruokailun jälkeen laulet-
tiin yhdessä hanuristi Kale-
vi Vattulan säestyksellä. Elä-
keläisistä Vattula ja Eero 
Räisänen esittivät hauskan 
ohjelmanumeron, joka oli 
viihdyttävää ja raikasta. Ky-
läseuran ohjelmissa kuultiin 
Rohvessori Julukun hoitokei-
noista ja Hilima-muorin vii-
meiset uutiset. RR

Rohvessori Julukku kävi mainostamassa hoitokonstejaan 
ja uhkaili lopettaa kaikilta eläkkeet, koska kaikki vieraat oli-
vat hänen mielestään nuoria ja työkykyisiä.

Open Stage –tapahtuma järjestetään Pudasjärven torilla viime 
kesän jälkeen nyt toista kertaa heti juhannuksen jälkeen keski-
viikkona 26.6. yhteistyössä Kurenalan kyläyhdistyksen kanssa. 
Samaan aikaan torilla on sekä peräkärrykirpputori että kioski.

Tapahtumaan on jo ilmoittautunut erityisesti musiikin saral-
ta mm. Tykylevits, Duo Haka, Marko, Miss Tiodor, Siemens und 
telefunken, Kalevi & Pojat ja JuMen tulishow. 

-Vielä mahtuu esiintyjiä mukaan. Olkaa vain rohkeasti yh-
teydessä minuun, tuumaa tapahtuman pääjärjestäjä Juha Mer-
tala. Esityksen ei tarvitse olla pitkä tai mitenkään ammatti-
mainen. Pudasjärvellä ja lähikunnissa tiedetään olevan paljon 
ihmisiä, jotka osaavat esimerkiksi soittaa jotakin instrumenttia 
ja Open Stage tarjoaa heille mahdollisuuden tulla näyttämään 
taitonsa lavalle. Mukaan tarvitsee ainoastaan omat soittimet/
esiintymisvälineet. Lavalle tulee äänentoistolaitteisto, joten sii-
tä ei tarvitse artisteilla huolehtia. Paikalle toivotaan saapuvan 
myös innokasta yleisöä.

Juha Mertala 0407426176, peräkärrykirppis Kerttu Simu 
040 730 9481. 

Open stage ja 
peräkärrykirppis torilla

Ilmoitustaulut 
kuntoon Siurualla

Kevät on vaihtunut kesään 
ja luonto puhjennut lois-
toonsa. Useiden mökkiläis-
ten tie johtaa taas Siuruanjo-
kivarteen kesän viettoon.

Siuruan Kylä ry on suun-
nitellut jälleen monenlais-
ta tapahtumaa ja virikettä 
mökkiläisille ja tietenkin kai-
kille kyläläisille. Mökkiläisil-
le ei tule paikallislehtiä, joten 
tiedottamista täytyy toteut-
taa monella eri tavalla. Tänä 
kesänä kyläyhdistyksen ta-
voitteena on uusia mahdolli-
simman monta ilmoitustau-
lua entisten jo kaatuneiden 
ja muuten huonokuntoisten 
taulujen tilalle.  Ilmoitustau-
lujen on hyvä olla kunnossa 
ja sijainniltaan monessa eri 
paikassa niin Ala- kuin Yli-
Siurualla, jotta niihin voi-
daan ilmoituksia laittaa. Siu-
ruan Kylä ry tarkoituksena 
on, että kyläyhdistyksen jär-
jestämät tapahtumat tavoit-
tavat kaikki ihmiset. 

Valtakunnallista Avoi-
met-Kylät- päivää vietet-
tiin lauantaina 8.6. kuuden-
nen kerran. Siuruan Kylä ry 
osallistui ensimmäisen ker-
ran tähän valtakunnalliseen 
päivään, eli Siuruankyläkin 
löytyy nyt Avoimet-Kylät 
8.6.2019 GoogleMaps-kartal-
ta monien muiden eri Suo-
men paikkakuntien kylien 
joukosta. 

Päivän tarkoituksena oli, 

että sadat kylät ympäri Suo-
men kutsuvat tutustumaan 
kylätoiminnan monipuoli-
suuteen ja tarjoavat mah-
dollisuuden tutustua kyliin 
ajanvietto - ja asumispaik-
koina. Sekä eri kylillä on 
mahdollista järjestää mo-
nenlaisia tapahtumia ja tal-
koita ympäri Suomen tapah-
tumapäivänä. Päivä saattoi 
olla sisällöltään monen kir-
javainen eri paikkakuntien 
kylillä. Talkoilun puitteissa 
tulikin positiivista palautet-
ta erityisesti mökkiläisiltä, 
kuinka tärkeää tiedottami-
nen on. 

Hyvää kesää ja tervetuloa 
tapahtumiin! 

Siuruan kylä Ry

Osa talkooväestä lähdössä viemään paikoilleen yhtä mo-
nista tehdyistä ilmoitustauluista. 

Taulu odottamassa ko-
vaa käyttöä Ikosenniemellä 
Konttilantien risteyksessä. 
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TERVETULOA!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

Nord Clean
suihkusaippua
300 ml 
(syreeni, vehnänoras, mustikka) 

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

UUSI ISO PERHEMARKET AVATTU!

149,-

Woodtec puruimuri

TARJOUKSET VOIMASSA 

NIIN KAUAN KUIN 

TAVARAA RIITTÄÄ!

Woodtec koNelehti-
saha

139,-

Woodtec oiko-/taso-
höylä

349,-

Woodtec rakeNNus-
sirkkeli

389,-

Woodtec pöytä-
sirkkeli

199,-

0,99

at home
ilmaNraikastiNspray 
Jättipullo 400 ml
(meri, lilja, hedelmä, vanilija) 

plo

2,99

leivon
sokerikorput 800 g

leivon
pikkuleivät 600 g
(suklaamuro, sitruunamuro, hanna, 
pikkuserkku, kaneliässä, nötteri) 2,99

Nord Clean
astiaNpesuaiNe
500 ml (minttu ja sitruuna) pss

0,99
plo

0,69

kirsi
puuvillamatto
70x150cm 4 eri väriä: 
musta, punainen, beige, 
turkoosi

ERÄ 

11,90

Nord Clean
WC-raikastiN

2,-
3 kpl

kpl
0,99

pss
plo

pkt
atria
atrilli 
grillimakkara 
400 g

4,95

UUSI ERÄ 

VAHAKANKAITA

metri
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Lusikkanäyttely avattiin Pohjantähdessä

Heinäkuun loppuun saakka 
pääsee Pudasjärvellä, Kult-
tuurikeskus Pohjantähdes-
sä ihastelemaan ja ihmettele-
mään pientä osaa komilaisen 
keräilijän Igor V. Korabelni-
kovin yli 5000:n lusikan ko-
koelmasta. Näyttely avattiin 
yleisölle keskiviikkona 5.6.

Pudasjärven kaupungin 
kulttuuriohjaaja Birgit Tolo-
nen toivotti sekä komilaiset 
että suomalaiset vieraat ter-
vetulleiksi avajaistilaisuu-
teen.

- Puolin ja toisin meillä on 
ollut ilo ja kunnia tehdä eri-
laista kulttuurillista yhteis-
työtä komilaisten kanssa ja 
tästä on hyvä jatkaa, iloitsi 
Birgit Tolonen avaussanois-
saan.

Kaupungin tervehdyksen 
esitti itseoikeutetusti kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen. 
Hän kiitteli eri yhteistyö-
kumppaneita, kuten Pudas-
järvellä toimivaa Suomi-Ve-
näjä-Seuraa.

- Tämä on suuri kunnia 

Pudasjärvelle, kun saam-
me nauttia komilaisesta kult-
tuurista mitä erilaisimmissa 
muodoissa. Tällaista lusik-
kanäyttelyä emme varmasti-
kaan tule toista kertaa tänne 
saamaan. Tässä näyttelyssä 
pääsemme näkemään millais-
ta kulttuuri hienoimmillaan 
voi olla, kiitteli kaupungin-
johtaja ja jatkoi kuinka veljes-
kansojemme välinen yhteis-
työ on koko ajan tiivistynyt 
tämän yli kymmenen vuotta 
kestäneen toiminnan aikana. 

- Seuraavaksi meillä on 
tarkoitus viedä Komin ta-
savaltaan valokuvanäyttely 
pudasjärveläisestä elämästä, 
vinkkasi Timonen.

Mukana näyttelyä pystyt-
tämässä ollut Syktyvdinin 
piirin museoyhdistyksen joh-
taja Vladimir Muravev puo-
lestaan toivoi, että seuraa-
va kulttuuritapahtuma olisi 
tanssitaidetta! Siitä saatiin 
uusi aihealue mietittäväksi.

Suomi-Venäjä-Seuran 
Pudasjärven osaston jäsen 

Markku Kemppainen sai ve-
näjänkielisellä lauluesityksel-
lään komilaiset vieraat lau-
lamaan mukana. He olivat 
hyvin otettuja omankielisestä 
musiikkiesityksestä! 

Tulkkina toiminut, lähes 
täydellistä suomea puhuva 
Sergey Gabov kertoi, että lu-
sikkakokoelmasta on tehty 
myös kirja. Siihen voi tutus-
tua Pohjantähdessä. 

Näyttelyä esitellessään 
Igor V. Korabelnikov kiitteli 
museoitten merkitystä, kuin-
ka ne säilyttämällä mennei-
tä muistoja, ovat tärkeä osa 
kulttuuria.

- Kautta ihmiskunnan his-
torian, lusikka on ollut ja tu-
lee olemaan joka-aamuinen 
esine ihan vauvasta vaariin 
saakka, aloitti lusikkahistori-
oitsija Igor ja jatkoi kertomal-
la kuinka monenlaisista ma-
teriaaleista lusikoita on tehty. 
Hän on haalinut lusikoita 
erilaisista paikoista ympä-
ri maailmaa ostamalla ja lah-
joituksina. Mukana on niin 
historiallisia-, lahja-, keräily-, 
matkamuisto- kuin käyttölu-
sikoita ihan laidasta laitaan. 
Lusikalla voi kiinnittää hui-
vin tai puhdistaa korvat.

Kokoelman vanhin lusik-
ka on iältänsä 100 v ennen Kr, 
alkuperäisin Afganistanista ja 
sen on Igor ostanut Australi-
asta.

Vladimir Muravev, Tomi Timonen, Igor V. Korabelnikov ja 
Sergey Gabov olivat tyytyväisiä Pudasjärven ja Komin ta-
savallan kulttuuriyhteistyöhön.

Markku Kemppainen sai ve-
näjänkielisellä esityksellän-
sä vieraat haltioitumaan.

Historiallisista lusikoista löytyy myös harvinaisuus, joka 
on ajalta 100 v ennen ajanlaskumme alkua.

Paljon on vielä lusikoita 
maailmalla, joita tämä koko-
elma ei ole tavoittanut. Ke-
räilijä ottaa aina uusia lah-
joituksia vastaan, joten aina 
kannattaa tarjota, jos on ha-
lua luopua jostakin lusikasta!

Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti toivottaa vieraat lämpi-
mästi tervetulleiksi tutustu-
maan tähän erikoislaatuiseen 
osakokoelmaan. 

Näyttely on avoinna hei-
näkuun loppuun saakka ma-
ke klo 13-20 ja la-su klo 13-17.

Terttu Salmi

Korpisen 
virkistyspäivät jäivät 

kesätauolle
Korpisen kylätalolla vietet-
tiin perjantaina 7.6. kevät-
kauden viimeistä virkistys-
päivää. Tapahtumassa oli 
mukavanlaisesti kylänväkeä 
ja lomalaisiakin. Päivän ai-
kana nautittiin yrittäjien Pir-
jo Leinon ja Silja Liikanen 
palveluista, kuten tukanleik-
kuusta, hieronnoista ja jalka-
hoidoista. Kyllikki Syrjäpalo 
mittaili halukkaiden veren-
paineita ja verensokeriarvo-
ja. Pirjo Karekedon ja Sari 
Honkasen valmistaman ruo-
kailun jälkeen tutustuttiin 
kahteen kaverikoiraan Ee-
viin ja Untoon, jotka vieraili-
vat ohjaajiensa kanssa. 

Kyläseuran luona vierai-
li perjantaina myös 25 Sara-
kylän alueen kyläseuralaisia, 
jotka saivat ruokailla ja naut-
tia kahvitarjoilusta. Saraky-
läläiset saivat aimoannoksen 
kylätietoa Juhani Ylitalol-
ta. Heistä monille Korpisen 
kylä oli aivan ennen näke-
mätön kylä. 

Kyläseuran järjestämät 
virkistyspäivät jäivät kesä-
tauolle ja toimintapäivä on 
seuraavan kerran syyskuus-
sa. Kesäaikana kylätalon tii-
moilla on muuta toimintaa, 
kuten frisbee-golfkilpailu 
ensi lauantaina ja kesäjuhla 
heinäkuun lopulla.  RR

Kaverikoira Unto ja ohjaaja Minna Niskasaari vierailivat 
Korpisen kylätalon virkistyspäivässä. Unto on hiljattain to-
tutellut vierailemaan kaveriesiintyjänä.     

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 11.6. 
Vuoden 2020 talousarvi-
on sekä taloussuunnitelma-
vuosien 2021-2022 raamin 
valmistelu on käynnistynyt. 
Toiminta-alueiden tulee toi-
mittaa vuoden 2020 talousar-
vioesityksensä ja 2020-2021 
taloussuunnitelmaesityk-
sensä kaupunginhallituk-
selle 20.9. mennessä. Asi-
aa käsiteltiin kesäkuun alun 
valtuustoseminaarissa, jon-
ka jälkeen käynnistyivät Ou-
lunkaaren kuntaneuvotte-
lut. Valtiovarainministeriön 
huhtikuussa julkaiseman ta-
loudellisen katsauksen mu-
kaan Suomen talouskasvu 
hidastuu selvästi nousukau-
den jälkeen, jonka johdos-
ta Pudasjärven kaupungilla 
ei ole kovin suurta talouden 
liikkumavaraa tuleville vuo-
sille. Myös viime vuoden ti-
likauden tulos oli huomatta-

Kaupungin talouden liikkumavara 
pienentyy tulevina vuosina

vasti ennakoitua heikompi. 

Rakentamisen  
valvonta
Hyväksyttiin Ramboll CM 
Oy:n Hyvän Olon Keskuk-
sen rakentamiseen liittyvän 
puitesopimukseen perustu-
van tarjouksen 180 000-220 
000 euroa, johon sisältyvät 
rakennusteknisten töiden, 
LVIA-teknisten töiden ja 
sähköteknisen töiden val-
vontatehtävät sekä rakenta-
misen ja käyttöönoton ja ta-
kuuaikaiset tehtävät. 

Minikarjaa  
maaseudulle -hanke 
Minikarjaa maaseudulle 
-hyönteistuotannon osaa-
misen kehittämisestä ja pi-
lotoinnista suunniteltiin 
hankkeen käynnistämistä tä-
män vuoden alusta. Tilanne 
hyönteiskasvatusalalla Suo-

messa on kuitenkin laantu-
nut paljon rahoituksen hake-
misen ja rahoituspäätöksen 
saamisen jälkeen. Näin pää-
tettiin, että kaupunki ei 
käynnistä muuttuneista olo-
suhteista johtuen Minikarjaa 
maaseudulle –hanketta.

Siivouspalvelujen tuotta-
ja

ISS Palvelut Oy on toi-
minut Pudasjärven sotera-
kennusten siivouspalvelu-
jen palveluntuottajana viime 
vuoden kesäkuusta lähti-
en ja sopimus jatkuu tämän 
vuoden loppuun saakka. Sii-
vouspalvelujen (sote) palve-
lu-urakkaa päätettiin jatkaa 
ISS Palvelut Oy:n kanssa op-
tiokaudelle 1.6.2021 saakka. 

Talous- ja  
hallintopäällikön virka
Päätettiin jatkaa Pasi Kemp-
paisen talous- ja hallinto-

päällikön virkaa kuluvan 
vuoden loppuun saakka, jot-
ta hyvinvointi- ja sivistystoi-
minnan mahdolliset uudet 
hallintojärjestelyt saadaan 
selvitettyä toiminnan kehit-
tämisohjelman laatimisen 
yhteydessä.

Puskurirahaa  
myönnettiin
Kouvan Kalastuskunnalle 
myönnettiin puskurirahaa 
20 000 euroa Karhula-nimi-
sen kylätalon katon uusimi-
seen. Summa maksetaan ta-
kaisin vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Pudasjärven Il-
mailukerho ry:lle myön-
nettiin puskurirahaa 54 615 
euroa uuden lentokoneen 
hankintaan. Laina makse-
taan takaisin viimeistään 
30.11.2020. RR

Virtapiiriläiset Puhoksen Marjohiekan rannalla.

Sarakylän wirtapiiriläiset 
Kaisa Nivalan ja Iivari Jur-
mun johdolla tekivät kesä-
retken Pudasjärven kaak-
koiskulmille lauantaina 8.6. 
Vuosia sitten Puhoksen ja 
Korpisen väki vieraili Sara-
kylässä ja sieltä vastattiin 
nyt kutsuun. 

Päivän kierros alkoi kah-
vituokiolla Möykkälässä, 
jossa kuultiin lyhyt esitte-
ly Puhoksen alueesta ja ny-
kyajasta. Linja-auton ilmas-
toidussa kyydissä nähtiin 
kaikki kyläkulmat Kosa-
monniemestä Pääahoon. 
Marjohiekan rannalla oli 
vuorossa makkaran paistoa 

ja nuotion lisäksi aurinko 
lämmitti iloista joukkoa. 

Matka jatkui Korpisen 
kylätaloon, missä kylän ak-
tiivit olivat valmistaneet etu-
käteen varatun ruokailun ja 
sitten kotimatkalle, jossa oli 
lyhyt jäätelötauko Ervastis-
sa.

Tällainen kotiseutumat-
kailu osoitti, miten upeita 
ja erilaisia, tutustumisen ar-
voisia kohteita Pudasjärvel-
tä voi löytää.

Taina ja Hannu Vainio 
sekä Tuulikki Turpeinen 
Puhokselta

Wirtapiiriläiset retkellä 
Puhoksella ja Korpisella 
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Iän myötä arvostus kasvaa 
entisestäänkin niitä henki-
löitä kohtaan, jotka mahdol-
listivat koulutien avaamisen 
meille, jotka emme päässeet 
kunnalliseen keskikouluun. 
Elettiin suurten ikäluokki-
en aikaa. Kunnalliseen kes-
kikouluun pyrittiin ja sin-
ne otettiin rajallinen määrä 
oppilaita. Tämä oli vallitse-
va käytäntö kaikkialla, sillä 
elettiin rinnakkaiskoulujär-
jestelmän aikaa.  

Pontimena ns. privatis-
tiryhmän perustamiselle 
– aloittaa maksullinen op-
pikouluopetus – oli toden-
näköisesti se, että omalle 
lapselle haluttiin avata kou-
lutie, vaikka mutkan kaut-
ta. Rovasti Arvi Sorri oli to-
dennäköisesti primus motor. 
Kun hengenheimolaisia löy-
tyi riittävä määrä, kannatus-
yhdistys perustettiin ja noin 
kolmisenkymmentä nuor-
ta aloitti oppikoulun syksyl-
lä 1961 kannatusyhdistyksen 
ylläpitämässä ns. privatisti-
ryhmässä. Monen oppilaan 
vanhemmat olivat toden-
näköisesti kannatusyhdis-
tyksen jäseniä. Kannatusyh-

Sorrinkoulu 1961 -1962

Sorrin koululaiset luokkakuvassa vuonna 1992.

distys sitoutti koululaisten 
vanhemmat siten, että luku-
kausimaksu oli maksetta-
va, vaikka oppilas keskeytti 
koulunkäynnin kesken lu-
kuvuoden. Tämä avasi alle-
kirjoittaneen opintien, sillä 
sisareni aloitti tässä priva-
tistiryhmässä, mutta muu-
taman viikon kuluttua hän 
varaoppilaspaikalta pääsi-
kin kunnalliseen keskikou-
luun ja näin äitini neuvotte-
li minut tälle vapautuneelle 
paikalle.

Opettajanamme toimi 
ylioppilastyttö Elvi Lassila 
syyslukukauden ja kevätlu-
kukaudella opettaja Heino-
nen. Kannatusyhdistys mak-
soi opettajan palkan ja pitikö 
maksaa myös vuokraa. Ikä-
haitari oli melkoinen. Osa 
oppilaista oli käynyt jopa 
kansalaiskoulun, osa vii-
si – kuusi luokkaa kansa-
koulua. Koulupäivämme al-
koi puolen päivän tietämissä 
tai myöhemmin, aina silloin, 
kun jokin luokkahuone va-
pautui. Koulupäivä päättyi 
viiden - kuuden aikaan illal-
la. Meille opetettiin vain lu-
kuaineita; harrasteaineet ku-

ten kuvaamataito, musiikki 
ja liikunta puuttuivat koko-
naan.

Ypykkäjärveltä kotoi-
sin olevana asuin koulu-
kortteerissa Kujansuulla ja 
sunnuntaiksi pääsin kotiin. 
Koulupäivän rytmi sopi mi-
nulle erinomaisesti, sillä aa-
mupäivä oli läksyjenlukuai-
kaa. Kaikki oli maksullista. 
Kirjat, ruoka, lukukausimak-
sut, koulukyydit jne. Suuri 
uhraus viisilapsisen pesueen 
yksinhuoltajaäidiltä, pikku 
tilan emännältä.

Pudasjärven lukio oli 
aloittanut toimintansa v. 
1960 ja toimi tuolla nimel-
lä vuoteen 1962. Pudasjär-
ven yhteiskoulu perustettiin 
1962 ja tällä nimellä toiminta 
jatkui kevätlukukauden 1969 
loppuun saakka. Yhteiskou-
lu sisälsi sekä keskikoulun 
että lukion. Me sorrinkou-
lulaiset siirryimme syksyllä 
1962 toimintansa aloittanee-
seen Pudasjärven yhteiskou-
luun ja kannatusyhdistyksen 
ylläpitämä privatistiryhmä 
jäi historiaan. En muista piti-
kö pyrkiä 2.luokalle, vai mi-
ten siirto tapahtui.

Olen yrittänyt jäljittää do-
kumentteja Sorrinkoulusta, 
mutta ei niitä ole löytynyt 
mistään. Ja kun ei ole do-
kumentteja, niin osaillahan 
voi. Olisiko Pudasjärven lu-
kion kannatusyhdistyksel-
lä ollut jo alkuvuodesta 1961 
anomus ministeriössä laa-
jentaa opetus keskikoulun 
kattavaksi, joten privatisti-

ryhmän kannatusyhdistys 
uskalsi luottaa, että opetuk-
sella on jatkumo? Rohkeutta 
on tarvittu ja onneksi sitä on 
ollut. Kiitos!

Maija-Liisa Veteläinen

PS. Pudasjärven yhteiskoulun 
2. luokan aloittaessa syysluku-
kautensa 1.9.1962 oppilaskoos-

tumus oli sellainen, että mei-
dän sorrinkoululaisten lisäksi 
luokallamme oli kunnallisen 
keskikoulun puolelta siirtynei-
tä oppilaita. Koulun status oli 
hyvä. Me tämän vuoden riemu-
ylioppilaat olemme ensimmäi-
siä Pudasjärven yhteiskoulusta 
kirjoittaneita ja samalla viimei-
siä, kun tukeudutaan koulun 
nimeen!

Sirkus Finlandia ilahdutti Pudasjärvellä
Sirkus Finlandian järjestyk-
sessään jo 43. kiertue vieraili 
sunnuntaina 26.5. Pudasjär-
vellä uudella laadukkaalla 
ohjelmallaan. 

-Uusi parin tunnin ohjel-
ma kunnioittaa yli 40-vuo-
tiaan sirkuksemme pe-
rinteitä ja on taas erittäin 
kansainvälinen. Taiteilijoi-
ta on kiinnitetty yhdeksäs-
tä maasta, esityksen ohjaaja, 
sirkustirehtööri Carl Johan 
Jernström kertoi. 

Esiintyjät olivat Yhdys-
valloista, Englannista, Irlan-

nista, Sveitsistä, Ruotsista, 
Ukrainasta, Venäjältä ja Kii-
nasta. Suomalaista väriä toi 
taikuri, klovni ja vatsasta-
puhuja Sebastian, joka juon-
si esityksen. 1.200 henkilön 
teltassa soitti perinteiseen ta-
paan oikea orkesteri.

Ohjelmassa oli mm. Pat 
Clarrisonin Hotdogs-eläin-
numero ja akrobaattikaksik-
ko Duo Garcia. Nykyaikaista 
sirkustaidetta edusti pop-
ping-tanssija, yhdysvaltalai-
sen Robert Murain eli Mr. 
Fantasticin, jossa oli ripaus 

vanhan ajan kumimiestäkin. 
Myös ukrainalainen voima-
mies Denis Ilchenko häm-
mästytti yleisöä.

Kiertuepaikkakuntia on 
tänä vuonna Pudasjärven 
lisäksi 100. Kausi päättyy 
Helsinkiin marraskuun al-
kupäivinä. Eteläisin kiertue-
paikkakunta on Tammisaari 
ja pohjoisin Ivalo, jossa sir-
kus vierailee kesäkuussa. 
Karavaanissa kiertää sata-
kunta henkilöä. Yleisömäärä 
on vakiintunut viime vuosi-
na 225 000 katsojan paikkeil-
le. 

-Monet sirkukset ovat ko-
rottaneet hintoja automaatti-
sesti vuosittain ja me olem-
mekin halvimmasta päästä 
eurooppalaisessa vertailus-
sa. Hattaran hinta taitaa olla 
jopa maan halvin, tiedottaja 
Jouni Aalto totesi.

Sirkusmuseo vireillä
Sirkus Finlandia on digi-
talisoinut vuosikymmen-
ten tallenteita ja arkistojaan 
jo parin vuoden ajan ja nur-
kan takana odottaa seuraa-
va suurhanke: ensimmäisen 
suomalaisen sirkusmuseon 
perustaminen. Yritys on os-
tanut kotipaikkakunnaltaan 
Karjaalta 4 500 neliömetrin 
teollisuushallin, josta saa-
daan lisää varastotilaa, ja ti-
lat myös museolle.

Hanke toteutetaan Teat-
terimuseon kanssa, joka vas-
taa ammatillisesta puolesta. 

-On tärkeää saada suoma-
laisten sirkusten ja taiteilijoi-
den historia talteen. Jos me 
emme sitä tee, niin kuka sit-

ten, Jernström sanoo. 
Sirkus Finlandian 

40-vuotista taivalta juhlistet-
tiin vuonna 2016. Carl-Gus-
taf Jernström ja Leena Jurva-
kainen perustivat sirkuksen 

vuonna 1976. Isä-Jernström 
sai Monte Carlossa tammi-
kuussa 2019 Maailman sir-
kusliiton myöntämän eri-
tyispalkinnon sirkustaiteen 
edistämisestä. Carl Johan 

Jernström on vastannut toi-
minnasta vuodesta 2011, jol-
loin perheyrityksessä tehtiin 
sukupolvenvaihdos.

Anna-Mari Kouva 

Tunnelmallinen 1200 hengen sirkusteltta oli lähes täynnä yleisöä ja pellet takasivat koko-
aikaisen viihtymisen.

Voimamies häkellytti Yleisöä vetämällä suullaan isoa autoa 
sekä monilla muilla voimatempuilla

Pienet sirkusponit olivat estehyppyineen ja temppuineen 
yksi pääesiintyjistä.

Esiintyjät kiittämässä yleisöä. 
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIdEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIdEN HYVäKSYMä KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

PUdAsjäRVEn HAUTAUsTOIMIsTO 
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
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10 96100 Rovaniemi. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKEnnUs PUURUnEn Oy

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAjOITUsTA KOKOUs- jA jUHLATILOjA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO
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OSTETAAN

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

Ota yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka 010 257 1925
Graber Soile 010 257 1939
Semin Tiina 010 257 1910

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
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:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

Halutaan ostaa eläintenpitoon 
soveltuva maatila Pudasjärven 
alueelta. P. 040 705 2713.

Erittäin siisti perhe haluaa 
vuokrata siistin asuntoauto-
an tai -vaunun to illasta 27.6. 
su iltaan 30.6. suviseuroihin. 
Vesa, p. 040 528 1906.

VUOKRATAAN

Otetaan vastaan joutilaaksi 
jääneitä polkupyöriä! 
P. 040 504 2814MYYDÄÄN

Vakio naistenpyörät Montana 
retro ja Helkama Jopo. 
p. 040-504 2814

OSTETAAN ASUNTO 
Pudasjärveltä, 3-4mh. 

Omakotitalo tai rivi/paritalo. 
Talviasuttava mökki myös 

kiinnostaa.
pmpesonen@gmail.com tai
issakainenja@gmail.com. 

P. 040 631 2417
SEKALAISTA

Kurenpoikien naiset starttasi 
jalkapallokauteen kotiturnauksesta
Pohjois-Suomen piirin nais-
ten harrastesarja aloitettiin 
tänä vuonna Pudasjärvel-
tä toukokuussa. Avaustur-
naukseen osallistui Kuren-
poikien lisäksi joukkueita 
Pellosta, Kolarista, Oulus-
ta ja Rovaniemeltä. Harras-
tesarjassa pelataan pienellä 
kentällä kahdeksalla kenttä-
pelaajalla. Voimassa on nor-
maalit jalkapallosäännöt.

Kurenpojat kohtasi isän-
nöimässään turnauksessa 
Pellolaisen SirSin kaksi jouk-
kuetta sekä Kolarin Kontion. 
Avausottelussa Kurenpojat 
– SirSi/valkoinen Kurenpo-
jat siirtyi juuri ennen tauko-
vihellystä 1-0 johtoon Sanna 
Järvenpään maalilla. Toisen 
puoliajan alussa puolustuk-
sen ja maalivahdin kommu-
nikointi petti, ja SirSi pääsi 
tasoittamaan ottelun. Puo-
lustuspää halusi kuitata vir-
heensä, ja Teija Niemelä 
maalasi loppulukemat 2-1 

laukoen alaspäin pelatusta 
kulmapotkusta pallon maa-
livahdin ohitse.

Toisessa ottelussa vastaan 
tuli Kolarin Kontion mukana 
Kurenpoikien kasvatti Sanni 
Arvola. Kurenpojissa tolppi-
en väliä vartioinut Sanni oli 
kenttäpelaajanakin puolus-
tusta työllistävä hyökkää-
jä. Kurenpoikien vahva aloi-
tus palkittiin Lilja Kettusen 
maalilla jo ottelun neljän-
nellä minuutilla. Kontio kui-
tenkin tasoitti ottelun ennen 
taukoa. Kun toisella puoli-
ajalla ei maalinteossa onnis-
tuttu, loppulukemiksi kirjat-
tiin 1-1 tasatulos.

SirSi/musta oli täysin al-
tavastaaja Kurenpoikien tur-
nauksen päättävässä otte-
lussa. Kurenpojilla oli vara 
tuhlaillakin paikkoja, kun 
Eevaleena Sääskilahti vii-
meisteli ottelussa neljä osu-
maa. Lisäksi maalinteossa 
onnistuivat Lilja Kettunen, 

Merikukka Pesälä ja Katja 
Siekkinen, ja maalivahti Hei-
ni Haanelan selän taakse up-
posi vain kerran. Kurenpojil-
le ottelusta hieno 7-1 voitto. 

Piirisarjaturnaukset jat-
kuvat Kurenpoikien osalta 

vasta elokuussa. Sitä ennen 
joukkue käy tuttuun tapaan 
mittelöimässä maailman-
mestaruudesta Suopotku-
pallokisoissa Hyrynsalmella 
heinäkuussa. TN

Eevaleena Sääskilahti vastasi neljästä osumasta Kurenpoi-
kien ottaessa 7-1 voiton SirSi/valkoisesta.

Kunniakierros järjestettiin jo 38. kerran
Kunniakierros juostiin maa-
nantaina 10.6. jo 38. kerran. 
Samaan aikaan lähti myös ke-
sän ensimmäinen cooper-testi 
juoksu, jossa useat mittasivat 
myös alkukesän kuntoaan. 
Alusta saakka yhtenä organi-
saattorina ja kuuluttajana on 
toiminut Aimo Pietilä ja oli 
jälleen kuuluttajana. Haitari-
taiteilija Timo Pesio ilahdutti 
soitollaan osallistujia samoin 
kuin yleisöä. Nuori pyörä-
tuolikelaaja Sini Paukkeri oli 
saapunut Helsingin seudulta 
muutaman päivän vierailul-
le ja osallistui kunniakierrok-
seen pyörätuolikelauksella 
sekä suoritti harjoittelupy-
rähdyksiä radan loppusuo-
ralla. 

Juoksijoita ja kävelijöitä oli 
reilut 20. Parhaat kiersivät ra-
dan tunnin aikana 25 kertaa, 
kävelijät siitä puolet. Pudas-
järven yleisurheilujaoston 
puheenjohtaja Heino Ruus-
kanen haluaa lausua kiitokset 
kaikille osallistujille ja tuki-
joille. Keräyslupa on voimas-
sa vuoden loppuun – joten 
voi olla halutessaan yhtey-
dessä ja tukea nuorison eteen 
tehtävää työtä paikkakunnal-
la ja koko valtakunnassa. Itse 
tapahtumassa jo tuli merkit-
tävä summa tukieuroja. Kam-
panjan tuotto käytetään yleis-
urheilutyöhön seuroissa, 
piireissä ja SULssa.

Tapahtuman jälkeen siir-
ryttiin sisätiloihin Nesteen 
ravintolaan, jossa kaikille 
tarjottiin täytekakkukahvit. 
Yleisurheilujaoston puheen-
johtaja Heino Ruuskanen ker-
toi Pudasjärven yleisurheili-
joiden avanneen kautensa. 

Krista Lindholm juoksi 
uuden komean ennätyksen 
10.000 metrillä piirinmesta-
ruuskilpailuissa Kempelees-
sä. Aika 37,47 alittaa Kalevan 

Kisojen tulosrajan. Minna 
Laurila-Harju juoksi uuden 
ennätyksensä 44.10.

Henna Vanhanen juoksi 
toukokuussa Terwamarato-
nilla puolimaratonin N40 sar-
jan voittoon 1.30,07 ja Min-
na Laurila-Harju hyvän ajan 
1.41,07 N 45 sarjassa. Mari-
ka Krohns Spring oli Hel-
singissä maratonilla toinen 
ajalla 3.12,04 ja juoksi Terwa-
maratonilla 3,5 tunnin jänik-
senä aikaan 3.29,00.

Anette Saalismaa heitti 
kiekkoa Uudessakaupungis-
sa T15 sarjan kauden kärkitu-
loksen 47,33, ennätys parani 
yli kolme metriä. Anetella on 
myös T15 sarjan kuulan kär-
kitulos 14,17, joka tulos syn-
tyi Turussa. Annukka Saa-
lismaa työnsi Turussa N 17 
sarjassa kuulaa 14,81, joka on 
kauden kärkitulos ikäluokas-
saan Suomessa.

Mikko Rahkola juoksi pe-
rinteisen Lohijärven viiden 
kilometrin vappujuoksun 
voittoon. Iida Haataja juok-
si Rovaniemellä 400 m aikaan 
55,86 ja 800 m 2.25,84.

Annukka Saalismaa pa-
ransi omissa nimissä olevaa 
T17 sarjan kuulantyönnön 
kauden kärkitulosta Hä-

meenkyrössä lukemiin 15,28.
Nuori pyörätuolikelaaja 

Sini Paukkeri kertoi olleen-
sa harjoitteluleirillä Sveit-
sissä, jossa harjoitteli ja tu-
tustui elokuussa pidettävien 
nuorten paraurheilijoiden 
MM-kisojen suorituspaik-
koihin. Juhannuksen jälkeen 
ovat Pajulahden urheiluopis-

Kunniakierroksen kanssa yhtä aikaa lähtivät Cooperin testiin osallistuneet juoksijat, josta 
monet jatkoivat vielä kunniakierroksella. 

tolla Paranuorten EM-ki-
sat, jossa Paukkeri osallistuu 
pyörätuolikelauksessa 100, 
400 ja 800 metrin matkoil-
le sekä myös Suomen maa-
joukkueessa pyörätuolikori-
pallokisaan. Paukkeri kertoi 
piipahtavansa jälleen Pudas-
järvellä juhannuksena Poh-
jantähti Games kisoissa. 

Juoksun jälkeen täytekakkukahvilla Henna Vanhasen 
kanssa juosseet nuoret Viia Vanhanen ja Vilma Majava. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteis-
tön myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken campingin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
Pohjantähti games to 20.6. klo 17.30, Suojalinna, Urheilutie 2.
Iso-Syöte Mäkiajot pe 21.6. klo 14, Iso-Syöte, Romekievarintie, Pudasjärvi.
Iso-Syöte Sprint la 22.6. klo 18, Iso-Syöte, Romekievarintie, Pudasjärvi.
Tanssit Sarapirtillä  la 22.6. klo 21-01, Trio Naseva, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 22.6. klo 21-01, Ässät, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Purjelennon kerholuokan SM-kisat su-la 23.6.-29.6. Pudasjärven ilmailukeskus, Len-
täjäntie 49, Pudasjärvi.
Open Stage Pudasjärvi ke 26.6. klo 16, Pudasjärven Tori, Puistotie 2.
Iijokisoutu ti-la 2.7.-6.7. Iijoki Taivalkosken Saijasta Pudasjärven Kipinään, Saijantie 8, Tai-
valkoski.
Pudasjärven Markkinat pe-la 5.-6.7. Pudasjärven Tori, Puistotie 2.
Jyrkkäkosken markkina tanssit la 5.7. klo 21-01, Jarkko Honkanen & Taiga, Jyrkkäkos-
ken huvialue, Rytilammentie 78. 
Tanssit Sarapirtillä  la 6.7. klo 21-01, Teuvo Vuoti & Captain, os. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Sarapirtillä  la 13.7. klo 21-01, Sari Turpeinen & Hannu Viitalan yhtye, os. Sara-
kyläntie 4661.
Tanssit Sarapirtillä  la 20.7. klo 21-01, Trio Pataässä, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 20.7. klo 21-01, Sarmas, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 
78. 
Kiihdytyspäivä la 20.7. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Peräkärrykirppis la 20.7. Ervasti kyläkaupan piha, Puolangantie 1099, Pudasjärvi.
Tanssit Sarapirtillä ke 31.7. klo 21-01, Merja Juutinen ja Jari Väliaho os. Sarakyläntie 
4661.
Tanssit Sarapirtillä la 27.7. klo 21-01,  TUOVILAT os. Sarakyläntie 4661
Tanssit Sarapirtillä ke 31.7. klo 21-01, Merja Juutinen ja Jari Väliaho os. Sarakyläntie 
4661.
Tanssit Sarapirtillä pe 2.8.  Leila Riihijärvi Trio os. Sarakyläntie 4661.

Taksi Piipponen Oy 
Arto 0400 244 195, seija 040 507 2318

KEsäAjAn 2019  KUTsUjOUKKOLIIKEnnE
PERJANTAISIN (2.8.2019 saakka)

Kouva – Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Metsälä – 
Pärjänsuo – Livo –alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö n. klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h 
Matkan hinta on linja-autotaksa.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä 
klo 18.00 mennessä

Kurssi suunnattu yli 12-vuotiaille, hinta 10€ ilta, (max. 10 hlöä/
ilta). Erämelojilta löytyy tarvittavat välineet, myös omat välineet 
käy. Mukaan vaihtovaatetta ja lenkkarit. Kurssipaikkana Pudas-
järven rannan turvallinen, matala uimapaikka. 
Os. Saarikoskentie.

Lähde vesille!
kajakkimelontakurssit

Iijoen Erämelojat 
järjestää:

Tervetuloa!

TI 
18.6. klo 17-21, 

alkeet / miniretki järvelle

MA 
17.6. 

klo 17-21, alkeet

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 16.6. mennessä
Hannu Timonen p. 040 743 7866. Hieno mahdollisuus myös testata 
erilaisia kajakkeja upeassa ympäristössä.

Koskenhovilla su 16.6.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven Perussuomalaiset ry
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

PIKKUJUHANNUS
Rajamaan rannassa la 15.6. alk klo 17

Luvassa ohjelmaa koko perheelle
- makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu, arpajaiset
- hevosenkengän heittoa, jättisaippuakuplintaa

Tervetuloa niin ylä- kuin alavirrastakin,
politiikkaa kanssamme ovat porinoimassa
kansanedustaja VILLE VÄHÄMÄKI ja
edustajat Pohjois-Pohjanmaan Piiristä.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään keskiviikkona 19.6.2019 
klo 18.00 Kaupungintalolla, kokoustila Kotkassa.
                                              

Tervetuloa Sanerall-
asennusnäytökseen:

Kauan eläköön katto

Tervetuloa tutustumaan paikalliseen katto- 
saneeraukseen! Tule katsomaan, kuinka  
kattoremontti hoidetaan Sanerallin tavalla.

Paikan päällä makkaratarjoilu!

To 13.6. klo 11-13: ILLIKAINEN, Urheilutie 15, Pudasjärvi 
 
Ti 18.6. klo 11-13: TYNI Ruuhensuontie 1293, Sarajärvi

pudasjarvi.fi

Kirjaston 
KesäauKioloajat

Pääkirjaston kesäaukioloajat 17.6. – 18.8.:

                            palveluaika      omatoimiaika
ma                      10 – 19               8 – 10, 19 – 20
ti – pe                 10 – 16               8 – 10, 16 – 20
la, su                   -                       10 – 15

Juhannusaatonaattona palveluaika klo 10 – 15, oma-
toimiaika klo 15 – 20. Juhannusaattona omatoimiai-
ka klo 10 – 15.
Kirjastoauto lähtee reitille 17.6. Tarkista reittiaikatau-
lut: pudasjarvi.fi/kirjasto tai soita 040 826 6434 (pää-
kirjasto), 0400 281 053 (kirjastoauto).

Iltarastit suunnistettiin 5.6. 
Pintamovaarassa. Ratames-
tarina toimi Antero Pätsi. 

A-rata 1.Sauli Kuopus 
34,53, 2. Esa Hietala 36,01, 3. 
Juha-Matti Inget 38,02, 4. Pek-
ka Suorsa 44,46, 5. Julia Nifakina 
48,19, 6. Tuomas Kaijala 48,33, 
7. Stepan Soukhov 49,20, 8. Mii-
ka Harju 50,26, 9. Moona Harju 
51,43, 10. Seppo Kälkäjä 52,05, 
11. Tapani Alahäivälä 523,21, 12. 
Matti Suorsa 53,08, 13. Mauri 
Liikanen 1.15,40. 

B-rata 1.Taisto Luukkonen 
35,52, 2. Lauri Suorsa 36,26, 3. 
Pentti Kuopus 38,50, 4. Kaler-
vo Koivu 49,55, 5. Maire Kosa-
mo 50,05, 6. Sari ja Seela Kujala 
51,01, 7. Juhani Rajavaara 52,07, 
8. Heikki Paukkeri 59,53, 9. An-
na-Liisa Seppänen 1.11,51. 

C-rata 1.Silja Alahäivälä 
15,01, 2. Aino Kaijala 24,47, 3. 
Emilia Niskasaari 25,58, 4. Pauli 
Alahäivälä 26,51. 

Iltarastit 
Pintamo-
vaarassa

Ala-Livon Vesiosuuskunnan
VUOsIKOKOUs

pe 5.7.2019 klo 18 Esko Törmäsellä. 
Esillä sääntömääräiset asiat.  

Tervetuloa! Hallitus

JYRKKÄFESTARI

KIITOS 
KAIKILLE

Pudasjärven Urheilijat 
kiittää kaikkia talkoolaisia, 

jotka mahdollistivat  tapahtuman 
järjestämisen

Kiitokset yhteistyökumppaneille.
Kiitokset yleisölle, että tulitte 

tapahtumaan.

Kiitokset ICE K
Kiitokset HELLO!

Kiitokset Pasi ja Anssi
Kiitokset Portion Boys!

Kiitokset Prime Time music

       NÄHDÄÄN JYRKÄLLÄ
Kirsi Hanhela       Marko Koivula
puheenjohtaja     toiminnanjohtaja 

PUdAsjäRVEn yHdIsTys Ry
ELäKELIITOn jäsEnET

ELäKELIITOn TEATTERIRETKI
Taivalkosken Pölkky teatteriin 

sunnuntaina 30.6. päiväesitykseen 
”Luponmatkaajat”

 Lähtö linja-autoasemalta klo 12:00. 
Hinta 25,-/hlö (sis. matka ja lippu), peritään autossa. 

Matka toteutuu mikäli lähtijöitä on väh. 40. 
Ilmoittautumiset 19.6.19 mennessä puh. 

Håkan 0400 772 126 tai Reijo 0400 281023. 
Matkalla arvontaa! Tervetuloa!

Toinen eläkeliiton teatterimatka 
järjestetään Suomussalmelle, Teatteri 

Retikka, esitykseen ”Vesi kielellä” 
la 3.8.19  (esitys klo 13.00), sitä ennen 
ruokailemme. Lähtö linja-autoasemalta 
klo 9:00. Paluu heti esityksen jälkeen. 

Hinta 35,-/jäsen (matka+ruoka+lippu), peritään autossa.  
Sitovat ilmoittautumiset 16.7.19 mennessä 

puh. Håkan 0400 772 126 tai Reijo 0400 281 023 tai  
Heleena 044 275 7050. Matkalla arvontaa!

Tervetuloa!

(Pintamontie 321).
La 15.6.2019 klo 21.00–01.00.
TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.S. Tulossa: la 22.6. Keskikesän 
karaoketanssit, la 29.6. Tuovilat

naPakymPin 
Tahdissa!
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Lukion omia teatteriesityksiä valmistettu pian 40 vuotta
Pudasjärven lukion opiskeli-
jat tutustuivat oppiainerajat 
ylittävällä taiteiden välisellä 
teemakurssilla kuvaamatai-
don, käsityön ja äidinkielen 
opettajan johdolla teatteri-

produktion valmistamiseen 
käsikirjoituksesta esitykseen 
saakka. Aktiivinen ja ahke-
ra porukka laati käsikirjoi-
tuksen Alexandre Dumasin 
klassikkonäytelmän ”Kol-

me mukettisoturia” pohjal-
ta. Opiskelijat suunnittelivat 
ja valmistivat myös puvut 
ja lavasteet itse. Valmiik-
si hiottu näytelmä esitettiin 
yhden keskiviikkopäivän ai-

kana kolme kertaa: aamulla 
alakoululaisille, iltapäiväl-
lä yläkoululaisille ja lukio-
laisille sekä illalla vielä Hir-
sikampukselle saapuneelle 
yleisölle.

Tällainen kurssi vaatii 
opiskelijoilta sitoutumista, 
vastuunkantoa, pitkäjäntei-
syyttä ja heittäytymiskykyä, 
mutta samalla se antaa mo-
nenlaisia huikeita kokemuk-

sia. Kurssilaiset kertovat 
oppineensa itsestään, saa-
neensa rohkeutta sekä naut-
tineensa yhdessä tekemisen 
tuomasta hyvästä mielestä. 
ER

 Iloinen näyttelijäporukka lavalla.
Kolme muskettisoturia ottavat urhean dartonin mossipo-
jakseen.

Ranskan kuningatar antaa Englannin kuninkaalle arvok-
kaan kaulanauhan muistoksi heidän kielletystä rakkaudes-
taan.

Ilkeä ja vallanhimoinen kardinaali neuvoo Ranskan kunin-
gasta esittämään vaimolleen toiveen käyttää kaulanauhaa 
suuressa juhlassa.

Kuningatar saa kaulanauhansa takaisin, ja hänen maineen-
sa säilyy. Lopussa juhlitaan.

Kardinaalin kätyrit yrittävät anastaa kaulanauhan musket-
tisotureilta, jotka ovat hakeneet sen takaisin Englannista.

Kurenpoikien junnut turnausisäntinä
Toukokuun viimeisenä vii-
konloppuna sadat jalkapal-
lojuniorit vierailivat Suo-
jalinnalla. Lauantaina 26.5. 
kentällä järjestettiin P9 –
ikäisten piirisarjaturnaus, 
johon osallistui kaksitoista 
joukkuetta eri puolilta Poh-
jois-Suomea. Pelejä pelattiin 
neljällä eri kentällä kuuden 
tunnin ajan. 

Kurenpoikien 2010-2011- 
syntyneitä pelaajia on seu-
rassa niin paljon, että sarjaan 
voitiin ilmoittaa kaksi jouk-
kuetta. Toiselle joukkueelle 
tuli päivän ajalle pelattavak-
si neljä ottelua ja toiselle kol-
me. Nämä 7-9- vuotiaat ovat 
jo konkareita pelaamisessa, 
ja turnauspäivät menevät 
rutiinilla. 

Palloliiton Leikkimaail-
ma- toimintaidean mukai-
sesti tuloksia ja sijoituksia 
ei turnauksissa lasketa. Aito 
riemu on aistittavissa ken-
tän reunalle asti, ja erilaisten 
tunteiden läpikäyminen ei 
jätä kylmäksi katsojiakaan. 
Jalkapallon perusidean ja 
erityistaitojen oppimisen li-
säksi merkittävässä roolissa 
ovatkin sosiaalisten ja tunne-
taitojen kehittäminen. Pelaa-
jat ovat kuitenkin ottaneet 
isommista mallia, ja tuule-
tuksissa ainakin pystytään 
matkimaan suurten kenttien 
idoleita. P11- sarjassa pela-
taan myös vielä Leikkimaa-

ilma- periaatteiden mukai-
sesti. 

Piirisarjaturnaus P11
Kurenpoikien 2008-2009- 
syntyneet isännöivät ikäis-
tensä piirisarjaturnausta 
sunnuntaina 27.5. Tässä iäs-
sä siirrytään jo pelaamaan 
puolikkaalle kentälle, ja 
kenttäpelaajien määrä nou-
see kahdeksaan. Pelejä pelat-
tiinkin aamusta iltaan asti, ja 
kun mukana oli 15 joukkuet-
ta, nousi päivän osallistuja-
määrä pariin sataan.

Kun kaksisataa noin kym-
menenvuotiasta palloilijaa 
kokoontuu, ei vauhdista ole 
puutetta. Sadekaan ei hidas-
tanut näiden urheilijanuoru-
kaisten menoa ja iloa. 23 ot-
telua pelattiin päätökseen 
sunnuntain aikana, ja tal-
koolaisilta vaadittiin myös 
venymistä. 

Pelillisesti Kurenpojat 

ylsi tasolleen. Talven fut-
salharjoittelusta oli saatu li-
sää pallonkäsittelytaitoja, ja 
pitkään yhdessä pelannut 
joukkue onnistui jo pelaa-
maan pitkiäkin syöttökuvi-
oita. Kurenpojille turnauk-
sen saldona kaksi voittoa ja 
yksi tappio.

Pudasjärven tekonurmi-
kenttää on kehuttu maakun-
nan parhaaksi kentäksi, ja 
tämä näkyy joukkueiden ha-
luna osallistua paikkakun-
nalla järjestettäviin turnauk-
siin. Vaikka jalkapallo onkin 
tarkoitettu pelattavaksi ai-
dolla nurmella, on kaupun-
kimme tekonurmi ns. uu-
den sukupolven alusta, joka 

P9 pelaaja Unto Niemelä 
taistelee KajHan puolustus-
ta vastaan kotiyleisön kan-
nustamana.

Kurenpoikien P9 pelaajia on ikäluokassa niin runsaasti, että sarjaan on ilmoitettu kaksi 
joukkuetta.

Sää vaihtui turnauksen P11 turnauksen aikana sateiseksi, mutta se ei Kurenpoikien me-
noa hidastanut. Viimeisessä ottelussa RoPS kaatui 9-2 lukemin.

P11 ikäluokan daniel Loh-
vansuu esitti debyytissään 
pelimiehen otteita.

voittaa jo huonommat nur-
mikentät. Kentän ansiosta 
Kurenpojat voi pelata kotiot-
teluita sekä järjestää turna-

uksia jo toukokuussa. Kesäl-
lä kun Suojalinnan nurmi on 
käytössä, nämä kaksi hyvää 
jalkapallokenttää mahdol-

listaisi vieläkin suurempi-
en turnausten järjestämisen. 
TN
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Leiri on suunnattu aloitteleville
ja hieman 

voimistelua/telinevoimistelua 
harrastaneille 8-15-vuotiaille.

Hinta sisältää koulumajoituksen, ruokailut (2 
lämmintä ateriaa, aamu-, väli- ja iltapala), joka 
päivä vähintään 4 tuntia ohjattua liikuntaa, teline-
ja permantoharjoittelua, tanssillista voimistelua, 
tanssia ja kehonhuoltoa sekä muuta leirin 
oheistoimintaa. Hintaan sisältyy myös leiriläisen 
yllätyspussi.

Hinta 65 €/75€ (alempi hinta Kiimingin 
urheilijoiden ja Pudasjärven urheilijoiden 
jäsenille)

Ohjaajina toimivat Voimistelumaailman 
telivoimisteluvalmentajat, Oulun 
voimisteluseuran tanssillisen voimistelun 
valmentaja sekä seurojen omat ohjaajat 

Lisätietoja: 
Minna Heikkilä/minna@kiimu.fi

Järjestäjät: Kiimingin Urheilijat ry ja 
Pudasjärven Urheilijat ry

Ilmoittautuminen aukeaa 3.6.2019 osoitteessa: 
www.kiimu.fi

Yhteydenotot:
0400 391 855

janne.paakkola@iinmetsatyo.fi

Etsimme 
ammattitaitoista 

ajokoneen kuljettajaa 
Pudasjärvelle

Nykyisen kuljettajan jäädessä eläkkeelle 
tarvitsemme vakituiseen, pitkäaikaiseen 

työsuhteeseen uutta ajokoneen kuljettajaa. 
 

Työskentelyalue Pudasjärvi, työt alkavat heti sopivan 
kuljettajan löydyttyä. Työkoneena uusi Ponsse 

Buffalo. 
 

Olethan yhteydessä mikäli sinulla on kykyä 
itsenäiseen työntekoon, hyvä ja motivoitunut asenne 

sekä  aikaisempaa kokemusta alalta. 
www.iinmetsatyo.fi

Löydät meidät myös facebookista

k-rauta.fi
PUDASJÄRVI

Tuotantotie 1, Pudasjärvi  puh. 020 7528 260 
ark. 08-17  la 09-14  su suljettu  www.k-rauta.fi Tehdään hyvää.

Yhdessä.

1 595-
Kylpytynnyri Cello by Kirami
Kuudelle henkilölle. Ulkoleveys on 169 cm, 
sisäleveys 164 cm, korkeus 109 cm, syvyys 93 cm 
ja tilavuus 1450 l. 501932180

polttava wC
Cinderella Comfort
Tehokas ja ympäristöystävällinen. Ei vaadi 
vesi- eikä viemäriliitäntää. 501556673.

ma 17.6.2019 Klo 11-17

1195
leiKKaavat puutarha-
välineet fisKars
501765284, 501765185, 501523938 

/alkaen 3990-.

lättyKahvitarjoilu!

.
+ rahti

Tämän kesän ensimmäinen lasten kalakilpailun osallistu-
ja on Meea Hyttinen 10 v, joka mato-ongella sai Kongas-
järvestä 2,2 kiloa painavan Säynävän. Pituutta kalalla oli 
56 senttiä. 

-Sääsket kiusasivat, mutta päätin vielä kerran yrittää ja 
sitten ongen koukkuun tarttui mörkö, totesi Meea. 

Saaliin mittaamista olivat todistamassa Aulis Lehmi-
kangas ja Orvokki Hyttinen. 

Lasten kalakilpailu
Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja pituus (todistajien 2 kpl nimet 
mukaan),  pyyntipaikka, pyyntitapa ja mielellään  kuva mukaan (ei pakolli-
nen). Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Lisätietoja numerosta 0400 122 696 Jussi Timonen-Nissi

KalaKilPailun

Tiedot kaloista osoitteeseen: Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi 
Timonen-Nissi Jalastie 13, 96460 Rovaniemi tai sähköpostilla:
jussitimonennissi@gmail.com

Palkintona 
lahjakortit ja kaikille 

jotain pientä

Kilpailuaika: 
1.6.-31.8.2019

Kesä lähestyy ja lasten kalakilpailu myös.  Pudasjärven kylän 
osakaskunta järjestää taas kisan.

Kilpailualue koko Pudasjärven pitäjän alue. Kalastusväline vapaa. Kaikki kalat käy.

Kilpailusarjat 0-10v ja 10-16v


