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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Evert Siuruainen 
polkupyöräilevä 

valokuvaaja 
Siurualla s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 2.7.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

Meidän kautta myös teräkset 
putket, levyt, akselit, palkit, verkot, 

myös erikoismetalleina!

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
KESKIvIIKKOISIN

Syöte-Iinattijärvi-Pintamo-Pudasjärvi
Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.

Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä.
Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.

P. 0400 158 258
Liikennöinnin järjestää Iso-Syötteen Taksimatkat Oy ja 

STP Liikenne sekä Pudasjärven kaupunki

Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Pudasjärven seurakunta

Konserttia voi seurata 
myös seurakunnan 
Youtube-kanavalla.

 Rohkeana ja rajoja rikkovana urkurina 
Elias Niemelä Kiimingistä. 

PudasjärvEN kirkossa 
keskiviikkona 8.7. klo 19 

 virtuoosista urkumusiikkia sekä 
tunnettuja orkesterisävellyksiä 

uruille sovitettuna.

Nyt Maaningan mieheltä
PöLyPUSSIT

Pudasjärven torilla
perjantaina 3.7.

letkut, suulakkeet, suodattimet 
myös keskusimureihin

Ota malli mukaan!
Sihvola. Puh. 0400 729 852

Pudasjärven torilta Pe 3.7.
tuoretta MetrilaKritsaa

MaKeisia Monenlaisia
jättiKassi KeKsejä 10€

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

TerveTuloa TuTusTumaan 
kesän kehysuuTuuksiin!

Lääkäriajat: ke 15.7., ke 22.7. ja ke 5.8.

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

kesällä liike auki: 
ma-ke klo 10-17, to-la suljettuna

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14, su 10-14  www.k-rauta.fi

AKKUTRIMMERI FXA 18V-L XCLICK 
1X2,0AH
Akkutrimmeri monipuolisilla 
ominaisuuksilla. Leikkuuleveyden 
pikasäätö 25-30 cm, 
automaattinen siimansyöttö ja 
reunanleikkuu-
ominaisuus. Teles-
kooppivarsi sekä 
säädettävä etukahva. 

IMURIPUHALLIN FXA 1800W 16:1 
SIS. LEHTIPUSSIN. Maks. 60 m/s
Tehokas kaksitoiminen lehtipuhallin 
imuvarustuksella. Helppo ja kevyt 
käyttää. 16:1 silppusuhde ja 
40 l:n keruusäkki. 
80 db:n äänenpaino 
15 metrin päässä. 5490

6990
Sisältää 1 x 2,0 Ah 
akun ja pikalaturin.

HYVÄT VALIKOIMAT KAUNIITA 
KESÄKUKKIA JA AMPPELEITA!

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

www.pudasjarvenpuutarha.fi

MONIVUOTISET KUKAT 
OSTA 5 MAKSA 4!

AvoinnA:
mA-pe 9-18

lA 10-16
su 12-16

Olemme facebookissa!

8,50/kpl
MArJA-ArONIAKOrISTEPENSAAT!

ALPPIrUUSUT!

HErUKKAPENSAAT, 
KArVIAISET, TYrNIT, 

VADELMAT, SASKATOON 
JA HUNAJAMArJAT

OMENA- JA LUUMUPUUT! Tervetuloa kukkaloistoon!

......JA NIIN PALJON 
KAIKKEA MUUTA!

0400 198 382

AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA 
kesälomalla 1.7. - 12.7.

Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi 
www.autokorjaamokummala.fi

KIrPPIS 8. - 9.7.
15. - 16.7.  

KLO 11-15 
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Olemme lOmalla 6.7. - 12.7.  

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

 Avoinna ma-pe 7-16

VAkUUTUsyhTiöiden hyVäksyMä kOLArikOrJAAMO

• VAkUUTUsyhTiöiden  TyöT
• VAhinkOTArkisTUkseT
• LAsinVAihdOT JA -kOrJAUkseT
• kOLArikOrJAUkseT
• AUTOMAALAUkseT
• TrAiLerin VUOkrAUs
• iLMAsTOinnin hUOLLOT
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
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.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo, Sara Kurtti
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Messu kirkossa su 5.7. kello 10, Timo Liikanen, Jari Valko-
nen, Keijo Piirainen. 
Messu kirkossa su 12.7. kello 10, toimittaa Timo Liikanen, 
saarna Jari Valkonen, kanttorina Elias Niemelä. Messun jäl-
keen Jari Valkosen tulojuhla ja kirkkokahvit. Kirkkokyyti 
seurakuntakodilta kello 9.30, paluu kirkkokahvien jälkeen, 
omavastuu 5 € edestakainen matka.
Virtuoosista urkumusiikkia -konsertti kirkossa ke 8.7. 
kello 19, urkuri Elias Niemelä soittaa virtuoosista urkumu-
siikkia sekä tunnettuja orkesterisävellyksiä uruille sovitet-
tuna. Konserttia voi seurata suorana lähetyksenä seurakun-
nan YouTuben kautta.
Pihaseurat Korpisen kylätalolla su 12.7. kello 15, Timo Lii-
kanen.

Nuotioillat:    
Hirvaskoskella Liikasen rannassa (Pikkaraisentie 27 B) 
ti 7.7. kello 18, 
Aittojärven koululla to 9.7. kello 18,
Pintamon kylätalolla ma 13.7. kello 18,
Kuren kylätalolla ke 15.7. kello 18,
Jaurakkajärven venerannassa to 16.7. kello 18, 
Kaupunginkartanossa ma 20.7. kello 18, 
Metsälän kylätalolla  ti 21.7. kello 19,
Siuruan osakaskunnan laavulla to 23.7. kello 18, 
Paukkerinharjun Hautapahdalla ma 27.7. kello 18,
Livon koululla ti 28.7. kello 18. 
Nuotioillan ohjelmaan kuuluu yhdessäoloa, makkaran-
paistoa ja hartaus. 

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe kello 9-11 ja 11.30-
14, puhelin 08 882 3100.  
Kastettu:  Elias Gabriel Echegoyenberry, Elea Anna Alina 
Lammi.

Me suomalaiset viihdymme veden ääres-
sä. Kesän lämmetessä hakeudumme mie-
lellämme jokien ja järvien läheisyyteen. 
Vesi on kaiken elämän edellytys. Maapal-
lon pinta-alasta yli 70 prosenttia on vettä. 
Maailman kaikesta vedestä vain reilu kaksi 
prosenttia on suolatonta vettä. Tätä vettä 
me ihmiset tarvitsemme juomana ja ruo-
kamme kasvatukseen. Siksi tuntuu etuoi-
keutetulta elää täällä, jossa tätä vettä on 
runsaasti tarjolla. 

Vesi on siis elämän edellytys. Sik-
si onkin luontevaa, että Raamatusta löy-
tyy useita vedestä kertovia kohtia. Otan 
niistä tähän kirjoitukseen kaksi. Jeesuk-
sen julkisen lähtökohtana voidaan pitää 
sitä, kun Johannes kastoi hänet Jordan-vir-
rassa. Tuossa tapahtumassa vesi oli keskei-
sesti mukana. Kasteen yhteydessä Pyhä 
Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jee-
suksen päälle. Se vahvisti ja auttoi Jeesus-
ta tulevissa tapahtumissa. Jeesus piti tuo-
ta kastetta niin merkittävänä asiana, että 
hän jätti tämän käskyn viimeisenä perin-
tönä kaikille opetuslapsille: »Minulle on an-
nettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Po-
jan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa 

heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen 
käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä 
olen teidän kanssanne kaikki päivät maail-
man loppuun asti.» (Matt. 28:18-20) Kaste 
oli siis Jeesuksen julkisen toiminnan alku-
piste ja viimeinen sana. Kastetoimitukses-
sa vesi tekee konkreettisella tavalla nä-
kyväksi Jeesuksen käskyn noudattamisen. 
Martti Luther kirjoittaa kastevirressään 
näin: Silmämme näkee kasteessa vain vet-
tä paljaaltansa, vaan sana Hengen voimas-
sa on siinä veden kanssa. Uskossa meidät 
kätketään Kristuksen pyhään vereen ja 
kaikki synti heitetään syvälle armon me-
reen (virsi 214:2). 

Eräässä toisessa kohtaa evankeliu-
mia kerrotaan siitä, kuinka Jeesuksella oli 
jano. Hän oli oppilaineen matkalla Juude-
asta Galileaan. Matkan varrella he tulivat 
Sykar-nimiseen kaupunkiin. Tuolla kau-
pungin kaivolla Jeesus kohtasi samarialai-
sen naisen. Jeesus pyysi naiselta juomavet-
tä, vaikka siihenkään aikaan samarialaiset 
ja juutalaiset eivät lähtökohtaisesti olleet 
tekemisissä keskenään. Keskustelun kulu-
essa Jeesus toteaa naiselle: »Joka juo tätä 
vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka 
juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan 
ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, 

tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen 
elämän vettä.» (Joh:4:13,14). Meille ihmisil-
le tulee jano säännöllisin väliajoin. Tuo Jee-
suksen lupaus hänen antamasta vedestä 
liittyykin ihmisen hengellisyyteen. Jeesuk-
sen käyttämä ilmaus Elävä vesi tarkoittaa 
sitä, että hän lupaa Pyhän Hengen voimak-
si ja avuksi myös meille. Virressä 374 ru-
noilija Andreas Knopken muotoilee asian 
näin: Mitä silloin multa puuttuu, kun Herra 
huolen kantaa? Turhaan sielu häneen suut-
tuu. Hän taivaan leipää antaa, elävää vettä 
juottaa, se virvoituksen tuottaa. Hän antaa 
Pyhän Hengen. 

Ensi sunnuntaina jumalanpalveluksessa 
puhutaan armahtamisesta. Tuo Jeesuksen 
Sykarin kaivolla kohtaama nainen oli mo-
nella lailla epäonnistunut elämässään. Siitä 
huolimatta Jeesus halusi tarjota kaikkein 
parasta antiaan myös hänelle. Olkaamme 
siis mekin armeliaita toisiamme kohtaan. 
Muistuttakoon meitä tänä kesänä tuo ym-
päristössämme näkyvä vesi kaikesta sii-
tä hyvästä, jota Jeesus on luvannut meil-
le antaa. 

Keijo Piirainen

Virvoittavan veden äärelläNiin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Koulutuskuntayhtymä 
OSAO:n Pudasjärven yksi-
kön opettaja Paavo Kortetjär-
vi juhli 60-vuotispäiväänsä 
juhannuksena perhepiiris-
sään Hirvaskoksen Kopukas-
sa. Viime kaupunginvaltuus-
ton kokouksen alussa hän 
otti vastaan merkkipäiväon-
nittelut jo hieman etukäteen.

Kortetjärvi on syntyisin 
Taivalkosken Loukuskyläs-
tä. Ylioppilaaksi valmistu-
misen jälkeen hän opiskeli 
Wärtsilän teknillisessä oppi-
laitoksessa koneinsinööriksi. 
Myöhemmin hän on suorit-
tanut ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon. Paavo 
Kortetjärvi sai töitä silloises-
ta Pudasjärven maatalous-
oppilaitoksesta vuonna 1984 
ja kulki alkuun töissä Posiol-
ta käsin. Vuonna 1987 hän 
muutti vaimonsa Soilin kans-
sa Pudasjärven Kortentokan-
kaalle. Uusi talo rakennettiin 
Hirvasjoen varrelle Hirvas-
koskelle vuonna 2003. Työs-
sään OSAO:lla hän opettaa 
konepuolta ja nykyisin ma-
tematiikkaa, kemiaa ja fysiik-
kaa. Työ on hänelle mieluisaa 

ja opiskelijat motivoituneita. 
- Olen työskennellyt Pu-

dasjärvellä jo 36 vuotta ja tuo-
na aikana Pudasjärvi ja Ku-
renalusta on muuttunut aika 
paljon. Vaikka väki on kovas-
ti vähentynyt, monessa mie-
lessä on menty parempaan 
suuntaan, kuten Kurenalus-
tan julkikuvassa. On paljon 
rakennettu ja taajama alkaa 
näyttää siltä, miltä pitääkin. 
Viime aikoina on rakennet-
tu ja rakennetaan kovasti hir-
restä ja hirsikaupungin titteli 
sopii sopivaksi brändiksi, jol-
la Pudasjärvi erottuu muis-
ta kaupungeista, Kortetjärvi 
tuumailee.   

Väkiluvun vähenemi-
nen on Kortetjärven mukaan 
kaupungille merkittävä haas-
te, joka tuo mukaan muitakin 
ongelmia, kuten verotulojen 
vähenemisen ja palvelujen 
supistumisen. Syötteen mer-
kitys on tärkeä kaupungin 
vetonaula, joka vetää matkai-
lijoita ja vapaa-ajan asumis-
ta sekä tuo työpaikkoja in-
vestointien ja rakentamisen 
myötä sekä kaivattuja vero-
tuloja. Syötteen alue on Kor-

tetjärven mielestä hyvin tär-
keä kaupungin kannalta.

Päätöksenteko  
sujuu hyvällä  
yhteishengellä
Kaupunginvaltuustossa Paa-
vo Kortetjärvi on jo kolmat-
ta kautta ja hänellä on muita-
kin luottamustehtäviä, kuten 
kaupunginhallituksen vara-
jäsenyys, elinympäristövalio-
kunnan jäsenyys ja varapu-
heenjohtajuus sekä jäsenyys 
viranomaislautakunnassa. 
Kortetjärvi toimii myös Hir-
vaskosken rauhanyhdistyk-
sen puheenjohtajana sekä 
Kortejärven osakaskunnan 
puheenjohtajana. Päätökset 
luottamustehtävissä sujuvat 
hänen mukaansa yksituu-
maisesti ja pudasjärveläisten 
parhaaksi yhteistyössä kau-
punginjohtajan ja johtavien 
virkailijoiden kanssa.

- Hyvän Olon Keskus on 
tällä hetkellä merkittävä in-
vestointikohde, joka on tär-
keä ja tarpeellinen palvelu-
jen kannalta. Pudasjärvi on 
hieman etunenässä uusien 

tilojen rakentamisessa, mut-
ta samanlainen tilanne on tu-
lossa monella muulla paik-
kakunnalla. Ennemmin tai 
myöhemmin joudutaan uu-
simaan rakennuksia, hän sa-
noo ja arvelee veroäyrin ko-
rottamisen vaikutuksista:  

- Veroäyrillä ei pysty ko-
vin paljon kunnan talousti-
lannetta parantamaan. Siihen 
saattaa kuitenkin tulla pientä 
tarkistusta. Pikemminkin ta-
loutta tulevat parantamaan 
jatkossa tehtävät sopeutta-
mistoimet, joita näyttää jou-
duttavan tekemään aina 10 
vuoden välein. 

Kaupungissa ovat Kortet-
järven mukaan hyvät viran 
haltijat ja heidän kanssaan on 
helppo päättää asioista. Uu-
sia ja nuoria johtavia virka-
miehiä on hiljattain valittu 
monelle sektorille ja heidän 
toimintaansa ja ammatti-
taitoonsa Kortetjärvi sanoo 
luottavansa.    

- Toivon, että Pudasjär-
vellä on tulevaisuudessakin 
kaikilla hyvä asua ja elää. Jos 
joudutaan koviin säästötoi-
menpiteisiin, niin toivon, että 

Paavo Kortetjärvi 60 v:
Pudasjärven kehittyminen menossa hyvään suuntaan

Viime kaupunginvaltuuston kokouksessa kaupunki huomi-
oi Paavo Kortetjärven 60-vuotismerkkipäivän. 

se ei kovin paljon vaikeuta 
ihmisten elämää.  

Kesäisin Kortetjärven 
perhekunta viettää lomaan-
sa Taivalkosken Kortejärven 
rannalla sijaitsevassa loma-
paikassa, jossa myös perheen 

aikuiset viisi lasta perheineen 
käyvät lomailemassa. Paavo 
käy siellä syksyisin metsästä-
mässä ja kuuluu siellä hirvi-
porukkaankin. 

Rauni Räisänen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

k-ruokamestarin
parempi 
naudan  
jauheliha 10%

995
kg

TARJOUKSET VOIMASSA TO-Su 2.-5.7. ELLEI TOISIN MAINITA
LöfbERgS 

jauheTuT kahviT
500 g (7,90/kg) 
ei luOmu, COlOmbia 
 eikä papukahviT

399
rS

KARINIEMEN KANANpOJAN 

minuuTTipihviT
290-360 g Tai vain k-kaupOiSTa  
gOurmeT kananpOjan iSO Suikale fileeSTä  
aurinkOkuivaTTu TOmaaTTi 400 g 
(9,98-13,76/kg)

299
rS

ATRIA

viljapOrSaan kaSSlerviipale
SweeTy SmOky Tai
viljapOrSaan  
OhuT kaSSlerpihvi
hunaja-OluT  
350-400 g (7,48-8,54/kg)

199

nekTariini
1 kg 
eSpanja/iTalia

395
pkT

 

kurkku
SuOmi

 

TuOre kOkOnainen lOhi
kaSvaTeTTu, nOrja 
rajOiTuS 2 kalaa/TalOuS

129
kg699

kg

Kesäpäivän
piriSTyS

SavuSTuSpuSSiSSa 
SavuSTeTTu  
lOhifilee ja 

mummun kurkut

katso resePti:
k-supermarket.fi tai  

k-ruoka-sovellus

erä

SUOMI

kgIlman korttia 4,95-5,45 rs(12,38-18,79/kg)

-19-26%
Plussa-kortilla

uudeT 
aukiOlOaikamme! 

palvelemme keSäkauden 
elOkuun lOppuun Saakka: 

ma-la 7.00 - 21.00
Su 10.00 - 21.00
Tervetuloa!

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

Palvelemme: 29.6.-30.8.  ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

veSimelOni
kOkOnaiSena 
eSpanja

099
kg

Voimassa TO-LA 2.-4.7.

895
kg

Voimassa TO-LA 2.-4.7.

SUOMI

Meillä paistettu! Viikon paistoleipä! 

349
kpl

SUOMI erä

SavuSTeTTu 
Silakka 
SuOmi, SäävarauS

FaZer kiireeTÖn
kaura-, Siemen- Tai

hapanjuurileipä 390 g (8,95)

TuOreTTa 
manSikkaa 

päiviTTäin 5 kg 
laaTikOiSSa!  
päivän hinTaan!

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

Pudasjärven Eläkeliiton kevätkokous:
Vanhusten hoivapalvelut toteutettava 

vastaamaan ikäväestön tarpeita 
Pudasjärven Eläkeliiton ke-
vätkokous pidettiin tiistai-
na 23.6. Suojalinnalla, joka 
toimi erinomaisena kokous-
paikkana ja pystyttiin huo-
mioimaan myös korona-ajan 
suositetut turvaetäisyydet. 
Poikkeusajan ilmentymän 
vuoksi myös kokouksen pi-
täminen oli siirtynyt nor-
maaliajankohdasta kesä-
kuulle eli kokous pidettiin 
heti kun ajankohta oli mah-
dollinen. 

Kokous käsitteli pääasi-
assa ns. viralliset asiat eli 
viime vuoden toimintaker-
tomuksen ja tiliasiat. Lisäk-
si hyväksyttiin yhdistyksen 
kannanotto, joka lähetettiin 
tiedoksi ja huomioitavak-
si Pudasjärven kaupungil-
le, kun kaupunki valmistelee 
tai päivittää hyvinvointi- 
sekä kaupunkistrategiaansa. 

Pitkän tapaamisen jäl-
keen jäsenillä oli paljon kes-
kusteltavaa, joka sujui hyvin 
muun muassa täytekakku-
kahvia nauttiessa. Kokouk-
sessa päätettiin, että syys-
kuussa jatketaan kerhoja, 
mikäli uusia määräyksiä ko-

ronan ilmentymästä johtuen 
ei tule. 

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Jorma Alatalo ja 
sihteerinä Kyllikki Tolkki-
nen. Yhdistyksen puheen-
johtaja Heleena Talala kertoi 
ajankohtaisia asioita ja valot-
ti myös tulevaa toimintaa. 

Kannanotto  
ikäväestön puolesta
Pudasjärven Eläkeliiton kan-
nanotto. Eläkeliiton Pudas-
järven yhdistys vaatii Pu-
dasjärven kaupungilta, että 
kaikille kansalaisille on taat-
tava turvallinen ja arvokas 
vanhuus. Eri-ikäisten kansa-
laisten on voitava luottaa sii-
hen, että hoivapalvelut vas-
taavat yksilöllisiä tarpeita, 
ovat laadukkaita ja että toi-
minnalla on riittävät edel-
lytykset. Palvelujen kilpai-
luttaminen on tehtävä laatu 
edellä ja että palvelujentuot-
tajat vastaavat seuraamuk-
sista, mikäli kunkin toimijan 
laiminlyöntejä sopimuksen 
ehdoista todetaan. Epäkoh-
dista on ilmoitettava tilaajal-

le ja valvovalle viranomai-
selle välittömästi. Palvelun 
tuottaja huolehtii, että hen-
kilökuntaa on oltava riittä-
västi ja että henkilökunnalle 
taataan osaamista täydentä-
vää koulutusta asiakastar-
peita vastaavaksi. 

Iäkkäät ihmiset eivät ole 
yhtenäinen joukko. Ikäih-
misten erilaisuus näkyy voi-
makkaasti muistisairauk-
sien lisääntyessä ja tarpeet 
tuetussa ja tehostetussa pal-
veluasumisessa. Kotiin an-
nettavien palveluiden hen-
kilöstöresursseja on lisättävä 
niin että ne kohtaavat todel-

lisen kysynnän. Eläkeliiton 
jäsenistö edellyttää, että yk-
silöllisesti suunniteltuja, mo-
nimuotoisia, itsenäisyyttä 
tukevia asumisen ratkaisu-
ja tulee kehittää ja panostaa 
merkittävästi myös korjaus- 
ja hissiavustuksiin. 

Vanhusneuvostoa on 
kuunneltava ja yhteistyössä 
tulee suunnitella kuntalais-
ten palvelurakennetta sekä 
asuinympäristön/-alueen 
toteuttamista ja valvonnan 
onnistumista. Ikäystäväl-
linen Suomi – kuten myös 
asuinpaikka – on yhteinen 
etumme. HT

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja Helee-
na Talala laittamassa kiertämään kevätkokousmateriaalia. 
Suojalinna sali toimi erinomaisena kokouksen pitopaikka-
na.

Virtuoosista 
urkumusiikkia 

kirkossa
Pudasjärven kirkossa kuul-
laan keskiviikkona 8.7. virtu-
oosista urkumusiikkia sekä 
tunnettuja orkesterisävellyk-
siä uruille sovitettuna. Urku-
riksi saapuu Elias Niemelä 
Kiimingistä. Hänet tunne-
taan erityisesti rohkeasta ra-

joja rikkovasta tyylistään ur-
kurina.

Kello 19 alkavaan kon-
serttiin on vapaa pääsy. 
Konserttia voi seurata myös 
Pudasjärven seurakunnan 
Youtube-kanavalla. KP

Urkuri Elias Niemelä. Kuva Katja Koivumäki. 
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Puikkariin uusia palveluja – peruspalveluiden hinnat ennallaan

Siuruan osakaskunnalla moninaista toimintaa
Siuruan osakaskunnan 
sääntömääräinen vuosiko-
kous pidettiin sunnuntai-
na 28.6.2020. Paikalla olivat 
puheenjohtaja Tuula Liika-
nen, rahastonhoitaja Kau-
no Nyman, hoitokunnan-
jäsenet Jani Uitto ja Pertti 
Jaakola, sekä 15 osakaskun-
nan osakasta tai osakkaiden 
edustajaa. Yhteensä edus-
tettuna oli 33 kiinteistöä.  

Liikanen kertoi, että hoi-
tokunta päätti Kalatalou-
den Keskusliiton toimin-
taohjeen mukaisesti pitää 
voimassa samat hinnat ka-
lastusluville kuin viime 
vuonnakin, koska ei voi-
nut tietää, milloin osakas-
kunnan sääntömääräinen 
kokous voidaan pitää ko-
ronavirusepidemiasta syn-
tyneen poikkeustilan vuok-
si.  Kalastuslupien hintojen 
määrääminen pitää tehdä 
ennen kalastussesongin al-
kua. 

Siuruan osakaskunnan puheenjohtaja Tuula Liikanen ja 
hoitokunnan jäsen Jani Uitto tarkastivat edustettuina ole-
vat osakaskunnan osakkaat, heidän edustamansa kiinteis-
töt ja osuuksien suuruudet.

Kokouksessa käsiteltiin 
muun muassa sääntömää-
räiset asiat; hyväksyttiin 
vuoden 2019 toimintaker-
tomus, vahvistettiin tilin-
päätös, myönnettiin vas-
tuuvapaus hoitokunnalle ja 
muille tilivelvollisille, sekä 
hyväksyttiin toimintasuun-
nitelma vuodelle 2020. 

Kalavesien hoito ja 
kalastuksen valvonta
Hoitokunta on tehnyt vesis-
töalueelle kunnostustarve-
kartoituksen, jonka pohjalta 
päätettiin jäädä odottamaan 
isompaa rahoituskanavaa, 
johon kunnostushanke voi-
taisiin liittää, sillä osakas-
kunnalla itsellä ei ole resurs-
sia lähteä viemään hanketta 
eteenpäin. 

Kokouksessa päätettiin 
täpläravun poistohankkees-
ta, jossa kannan hävittämis-
tä osakaskunnan vesialu-
eelta on tarkoitus kokeilla 

ensisijaisesti tehostetun mer-
tapyynnin avulla. Tämän 
vuoden aikana kartoitetaan 
aluksi, kuinka laajalle alu-
eelle ja kuinka tiheänä täp-
lärapukanta esiintyy ja sen 
jälkeen poistotoimet paino-
tetaan tiheämmän kannan 
alueille. Tähän hankkeeseen 
on haettu poikkeuslupaa 
ELY-keskukselta vuosille 
2020–2024. Osakaskunnal-
la on mahdollisuus saada 
ohjausta poistohankkeen 
käytännön järjestelyihin 
Luonnonvarakeskuksen ra-
pututkijalta Esa Erkamolta. 

Kalastuksen valvontaa 
suoritetaan osakaskunnan 
vesialueella Iijoen Kalatalo-
usalueen valvojien ja mui-
den viranomaisvalvojien toi-
mesta. Tavoitteena on saada 
oma ELY-keskuksen hyväk-
symä kalastuksenvalvoja. 
Osakaskunta tekee jokaises-
ta luvattomasta pyynnistä ri-
kosilmoituksen poliisille.

Toimintaa, talkoita ja 
yhteistyötä 
Siuruan osakaskunta omis-
taa laavualueen. Siellä teh-
dään tarpeellisia kunnostus-
töitä esimerkiksi kaupungin 
myöntämällä kehittämis- ja 
toimintatuella. Toimintaan 
liittyvät tehtävät hoidetaan 
talkootyönä osakaskunnan 
osakkaiden toimesta, sekä 
alueen muiden toimijoiden 
kanssa yhteistyössä. Tänä 
vuonna laavualueella ei jär-
jestetä suosittua onkitapah-
tumaa koronviruksen aihe-
uttamasta poikkeustilasta 
johtuen, mutta Pudasjärven 
seurakunnan nuotioilta jär-
jestetään torstaina 23.7. kel-
lo 18 alkaen. Järjestelyis-
sä on mukana Siuruan Kylä 
ry. Muista alueella järjes-
tettävistä tapahtumista tu-
lee tehdä ilmoitus puheen-
johtajalle luvan saamiseksi. 
Siuruan osakaskunnan asi-

oista tiedotetaan laavulla ja 
kyläalueella olevilla ilmoi-
tustauluilla, paikallislehdes-
sä, sosiaalisessa mediassa 
sekä Iijoen kalatalousalueen 
ja Pudasjärven kaupungin 

verkkosivuilla. 

Siuruan osakaskunta
Kuva: Helena 
Koivukangas

Voimaa luonnosta – valokuvakilpailu
Invalidiliiton Oulu-Kainuu 
-alueen yhdistysten jäsenis-
tölle järjestetään heinäkuun 
aikana valokuvakilpailu, jo-
hon voivat osallistua kaikki 
Pudasjärven Invalidit ry:n 
jäsenet.

Valokuvakilpailun aihe 
on Voimaa luonnosta! Osal-
listumisaikaa 31.7.2020 saak-
ka. Kuvien on oltava kil-
pailijan itsensä ottamia ja 
jokainen voi osallistua ki-
saan enintään kahdella valo-

kuvalla.
Kilpailussa on omat sar-

jat mustavalkoisille- ja väri-
kuville.

Voittajat julistetaan elo-
kuussa ja parhaat kuvat pal-
kitaan.

Osallistujan lähetettyä 
kuvansa kilpailuun, hänen 
katsotaan antaneen Invalidi-
liitolle oikeuden käyttää ku-
via painotuotteissa sekä säh-
köisessä mediassa maksutta 
valokuvakilpailun edistä-

mistarkoituksessa ja kilpai-
lun voittajien julkistamises-
sa. Muusta käytöstä sovitaan 
aina erikseen kuvaajan kans-
sa. Osallistujalla säilyvät te-
kijänoikeudet kilpailuun lä-
hettämiinsä kuviin.

Kilpailuun osallistu-
taan lähettämällä kuva joko 
sähköisesti pudasjarvenin-
validit@gmail.com tai toi-
mittamalla paperikuva 
osoitteeseen Esa Viuhkola, 
Lukiontie 11, 93100 Pudas-

järvi.
Lisätietoja valokuvakil-

pailusta saa sihteeriltä.
Jos et ole jäsen ja haluat 

osallistua kilpailuun, ota 
pikaisesti yhteyttä sihtee-
riin, puhelin 0400 499 745 
niin mietitään sopivaa rat-
kaisua asiaan.

Terttu Salmi

Vedessä on voimaa.

Kaupunginhallitus kokoon-
tui torstaina 25.6. Virkistys-
uimala Puikkarissa otetaan 
käyttöön uusia palveluita 
virtuaalispinning ja fatbike-
vuokraus, johon hyväksyt-
tiin uusien tuotteiden hinnoit-
telu ja nykyisten tuotteiden 
hinnanmuutokset 1.8. alka-
en. Nykyisten palvelujen hin-
nat mm. uintiliput ja kuntosa-
limaksut säilyvät ennallaan. 
Puikkarilla on kaksi fatbikeä, 
joiden vuokraus maksaa 35 
euroa kolme tuntia ja vuoro-
kauden hinta on 75 euroa. Vir-
tuaalispinning on kaksi euroa 
henkilö tai sisältyy kuntosali-
maksuun. 

Lisärakennuspaikka
Tilan 615-408-55-54 maan-
omistaja esitti Pudasjärven 
kaupungille Hulhavanahon 
asemakaavan muutosta kort-
telissa 35 sekä siihen liittyvällä 
viheralueella. Kaavamuutos-
alueella on kolme rakentama-
tonta lomarakennuspaikkaa, 
joihin maanomistaja haki yhtä 
rakennuspaikkaa lisää. Kukin 
tontti sisältää 150 neliömetrin 
rakennusoikeuden. Hallitus 
hyväksyi Hulhavanahon ase-

makaavaesitykseen muutok-
sen ja päätti solmia maankäyt-
tösopimuksen maanomistajan 
kanssa ennen kaavoituksen 
aloittamista.

Jyrkkäkosken  
Fresbeegolfrata
Kaupungin reittityöryhmä 
on tarkastanut Jyrkkäkosken 
fresbeegolfradan suunnitel-
man. Radan rakentamisessa 
seuran edustajat ovat sitoutu-
neet olemaan mukana ja teke-
mään talkootyötä sekä radan 
valmistuttua tarjoamaan oh-
jattua toimintaa lajista kiin-
nostuneille. Kaupunginjoh-
taja esitti, että myönnettäisiin 
hankkeen toteuttamiseen täl-
le vuodelle 10 000 euron mää-
räraha ja varattaisiin vuoden 
2021 investointiohjelmaan 
5000 euroa hankkeen lop-
puun saattamiseen. Halli-
tus kuitenkin päätti äänes-
tämällä, että asia käsitellään 
vasta vuoden 2021 talousar-
vion valmistelun yhteydes-
sä. Kaikki paikallaolevat hal-
lituksen jäsenet kannattivat 
kaupunginjohtajan esitykses-
tä poikkeavaa Reijo Talalan 
esitystä. Mainittakoon, että 
Vesa Riekki ei ollut paikalla 

kokouksessa äänestyksen ai-
kana. 

Virkavalintoja ja  
maakauppa
Päätettiin jatkotoimenpiteistä 
Hirsikampuksen apulaisreh-
torin viran täytössä. Haku-
aika apulaisrehtorin virkaan 
päättyi 24.6. Saapuneet ha-
kemukset esiteltiin hallituk-
selle kokouksessa. Päätettiin 
valita virkaa hakeneista haas-
tatteluun Hely Forsberg-Moi-
lanen, Juha Pätsi, Virve Heik-
kilä ja Janne Salmela.

Hyvinvointipäällikön vir-
kaan valittiin haastatteluun 
kutsuttujen viiden hakijan 
joukosta Outi Nivakoski, joka 
toimii tällä hetkellä Pudasjär-
ven kirjastontoimenjohtaja-
na. 

Kaupungin ja Osuuskaup-
pa Arinan välillä on käyty 
neuvottelua määräalan kau-
pasta koskien Kurenalan ete-
läisen osan asemakaavan 
korttelin 201 rakennuspaik-
kaa 2 sekä pysäköintialueen. 
Noin 1788 405 neliömetrin 
määräala muodostuu tiloista 
Kotisuo, Keskuskoulu, Lieko 
ja Iisakki. Määräalaan tulee 
myöhemmin maantietoimi-

tuksessa liitettäväksi lisäksi 
noin 437 neliömetrin maan-
tiealue. Päätettiin myydä 
Osuuskauppa Arinalle edel-
lä mainittu määräala 285 000 
euron kauppahinnasta. Kau-
punki sitoutuu tarvittaessa 
muuttamaan pysäköintialu-
een asemakaavaa polttoaine-
mittarien osalta. 

Kevyenliikenteen  
väyliä parannetaan
Kaupunki on sitoutunut ke-
hittämään kevyenliikenteen 
yhteyksien parantamista ja 
myös jo toteutuneiden koh-
teiden parantamista. Tehtä-
vänä on myös edistää työ-
paikkaliikennettä siten, että 
se tapahtuisi mahdollisuuk-
sien mukaan kävellen tai 
pyöräillen. Taloussuunnitel-
ma vuosille 2021-2022 pitää 
sisällään noin runsaan kuu-
den miljoonan investoinnit, 
jotka sisältävä kevyenliiken-
teen rakentamiseen liittyviä 
kustannuksia noin 790 000 
euroa. Lisäksi Valtatie 20 
alueeseen liittyy ELY:n hal-
linnoimaa väylää ja kevy-
enliikenteeseen liittyviä ali-
kulkusiltoja ja teitä, joiden 

arvioitu kustannus on noin 
1,076 miljoonaa euroa. 

Kaupunginhallitus hy-
väksyi Lapin ELY-keskuk-
sen kilpailuttaman hankin-
talain mukaisen avoimen 
hankintamenettelyn tie- ja 
liittymäjärjestelyiden osal-
ta Kurenalan kohdalla ja hy-
väksyi valitun urakoitsijan 
ja urakan mukaiset maksu-
postit. Urakkasopimuksen 
allekirjoittavat rakennusura-
koitsijana Maanrakennus J. 
Päkkilä Oy ja vastuullisena 
rakennuttajana ELY-keskus. 
Ely-keskus. Urakkahinta on 
noin 2,5 miljoonaa euroa.

Hirvaskosken  
koululle lisää tilaa
Pudasjärven hyvinvointi- 
ja sivistyspalvelu on tuonut 
esille tilantarpeen lisäyk-
sen Hirvaskosken alakou-
lun osalta. WSP Finland Oy 
on Pudasjärven kaupun-
gin teknisten palveluiden 
toimeksiannosta aloittanut 
kilpailutuksen Hirvaskos-
ken alakoulun tilaelement-
tirakennuksesta. Tarjous-
pyynnössä on pyydetty 

tarjousta tilaelementeistä 
koostuvan koulurakennuk-
sen toimituksesta, asennuk-
sesta, käyttökuntoon saat-
tamisesta ja tilojen käytön 
koulutuksesta. Tila toteute-
taan vuokrattavalla tilaele-
menttirakennuksella. Pää-
tettiin vuokrata tilaelementit 
Adapteo Finland Oy:ltä 110 
037 euron hinnalla. 

Suunnittelu- 
toimistojen palvelua
Tekninen osasto on kilpai-
luttanut EU-kynnysarvon 
ylittävänä hankintana kau-
pungin yksilöimättömät 
konsulttipalvelut puiteso-
pimuksen. Hankinta kos-
kee toimeksiantoja, joi-
ta ei kilpailuteta erikseen. 
Kaupunginhallitus päät-
ti valita puitesopimuksella 
suunnittelutoimistot tehtä-
väalueittain. Sopimus astuu 
voimaan sen allekirjoitta-
misesta ja on voimassa kol-
me vuotta, mutta enintään 
1.8.2023 saakka. 

Pudasjärvi-lehti
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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) 

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
6.-9.7.

199

795
kg

Naudan
pAISTIjAuhelhA

Hyvä NAuTA 
jAuhelIhA 
rasvaa max 10%

995
kg

995

750

179
kg 695

599

2 kalaa/talous

100

kg

100

169

299

pkt

pkt

kg

2 pkt/talous

795
kg

rajoitettu erä

pkt

kg

pss

299

100

299
pkt

269

049

100299
pss

pkt

ras

199
pss

100 379

499 099
rove

129

250595
kg 1991195

kg

699
kg

100
plo 149

pkt 399

2 kpl

pkt

100 g

2 kpl

3 prk

kpl

pkt

pss

2 pkt/talous

pss

ptk

790 490 1390

4150 3850

2990 4890

4290

2190

68,- 539,-

MA-TI 6.-7.7.           Ke-TO 8.-9.7.

pe-TO 3.-9.7.

Kulta Katriina
KAhvI

500 g

Täydellinen
pyöRä 
155R13 
4*100

Atria
gRIllI-

SAlAATIT
350 g

Markki
lAudeRuNKO
saranoitu

129.-

IRTO-
KARKIT

pe 3.7.    lA 4.7.

Porsaan
gRIllIKylKI
talon mausteella

Kariniemen
bROIleRIN 
KOIpIReISI
3 kpl/ras
marinoitu

Arla
vOI 500 g
normaalisuolainen

Valio Hyvä 
suomalainen Arki
RuOKAKeRMA 
10%, 2 dl

Kotivara
veNäläINeN
MeeTvuRSTI
170 g

Apetit
KARTANON  
KASvIKSeT
300 g

Kotimainen
tuore
KORjOlOhI

Suomalainen
vARhAIS-
peRuNA 1 kg
pesty

SATOjA TARjOuKSIA 

jOKA päIvä!

Poprilli
gRIllI-
MAKKARAT
400 g

199
pkt

Atria Wilhelm
gRIllI-

MAKKARAT
350-400 g

RAuTAOSASTOlTATeKSTIIlIOSASTOlTA

Atria
KAISeRwuRSTI
palana

Atria perhetilan
KANAN SIIveT
900 g

Ballerina
TäyTeKeKSIT 
190 g

Taffel
MegA-
puSSIT
160-325 g

MINI-
veSI-

MelONI
Espanja

Atria perhetilan
fIlee-
pIhvIT

450 g

peRjANTAI-lAuANTAI 
3.-4.7.

Fazer
puuSTIT
220-240 g
kaneli tai omar

Arla
vIIlIT 200 g
ei laktoositon

Poprilli
gRIllI-
MAKKARA
400 g

HK
buRgeR
100 g

Atria perhetilan
KANAN pAISTI-
SuIKAle 450-500 g
naturell tai merisuola

Saarioinen
pIzzAT
200 g

KANAN-
MuNAT
10 kpl

jAuhelIhA
SIKANAuTA
2 kg/tal.

Oululainen
RuISlIMppu
700 g

Naudan 
pAlApAISTI

Porsaan
KASSleRpIhvIT

100
kpl

Jano
vIchy tai

KIveNNäISveSI
0,95 l

sis. pantin

Atria Kunnon Arki
MIKRO-

ATeRIAT
300 g

Valio
Oltermanni

juuSTO-
vIIpAleeT

270-300 g

Magnum
jääTelöpuIKOT

88-110 ml, ei Ryby, Vegan, 
no added sugar

10 kpl

2 pkt

pIeNIlle KeSääN!
cApRI 
leggINgS
Koot: 90-130 cm
punainen, musta, 
valkea

Edullisia
T-pAITOjA jA 
hAMeITA
Koot: 90-130 cm

Poikien
T-pAITOjA
Koot: 90-128 cm

Alkaen Alkaen

NAISIlle juhlAAN!
Hihaton
KuKKA-
TOppI
100% polyesteri

MeKKOjA
95% polyesteri
5% spandex

Hihaton
TuNIKA
100% puuvilla
vuori 95% viskoosi, 
5% elastaani

uuTTA 
MIehIlle!

Crosshatch
ShORTSIT
puuvilla/elastaani
farkku, beige, musta

Crosshatch
T-pAITOjA

Markki
KuIvAuSTelINe 
5-haarainen (narua 59m)

65,-

Timco 24L/2Hp
KOMpReSSORI
tuotto 206L/min

9900

TuuleTuSTelINe
* Sinkitty
* Kääntyvällä yläkehällä

125,-

Kipor
SAlKKu- 
AgReKAATTI 
2000 w
22 kg
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Apetit Ruoka Oy:n Pudas-
järven tehtaalla muistettiin 
vuoden vaihteessa eläkkeel-
le siirtynyttä valmistuspääl-
likkö Urpo Illikaista sangen 
erikoisella tavalla. Hänel-
le ja vaimo Annalle oli va-
rattu kuumailmapallolento, 
joka oli tarkoitus toteuttaa jo 
talvella, mutta koronapoik-
keustilan vuoksi siirtyi to-
teutettavaksi kesäkuulle. Iki-
muistettavaa tapahtumaa 
kesäiltana oli saapunut to-
distamaan usean kymmenen 
henkilön joukko Illikaisen 
työkavereita sekä lähiomai-
sia. 

Kuumailmapallolento oli 
tilattu oululaiselta Moments 
Oy:ltä. Lennättäjämestari-

Kuumailmapallon lennättämänä eläkepäiviä viettämään

na toimi Olli Muhonen apu-
naan Jarno Tölli. 

Urpolle ja Annalle koho-
aminen kuumailmapallol-
la korkeuksiin oli aivan uusi 
kokemus, jota he kertoivat 
odottaneensa mielenkiinnol-
la ja jännittyneenäkin. Mu-
kana Apetitin takapihalla 
olivat heidän poikansa Juk-
ka perheinen, Emilia perhei-
neen ja Kuopiossa opiskele-
va tytär Roosa. Muut lapset 
seurasivat lentotapahtumaa 
etänä mm. whatsupin kaut-
ta. 

Lentotapahtuma oli ajoi-
tettu illaksi, koska piti olla 
suhteellisen tyyni ilma. Tuu-
len suunta oli Ouluun päin, 
joten lennättäjät arvelivat 

Kuumailmapallo alkaa kohota Olli Muhosen ohjaamana.

Nopeasti kohottiin ylös ja ylöspäin ja pian ei enää vilkutuk-
sia erottanut – ainakaan ilman kiikaria. 

Lähtöhetki lähestyy. Tässä vielä kuvataan pallon täyttymistä. Urpo ja Anna Illikainen oi-
kealla. 

tunnin lennon päätyvän jon-
nekin Taipaleenharjun seu-
tuville. Tuulen tyyntymistä 
vielä odoteltiin jonkin aikaa, 
mutta hyvin siinä tapahtu-
man päähenkilöiltä ja katso-
jilta aika kului. 

Kun sitten h-hetki koit-
ti, Olli Muhonen antoi Kyös-
ti Hökälle ja Jukka Illikaisel-
le paksut rukkaset käteen ja 
ohjasi heidät maassa makaa-
van suuren kangasrykelmän 
kulmiin. He nostivat kangas-
ta, jonne kone alkoi puhaltaa 
lämmintä ilmaa. Nopeasti 
kangas alkoi kohota ja saa-
van oikean muodon. Loppu-
vaiheessa koneesta leimah-
teli liekkiäkin kuuman ilman 
tehostamiseksi. 

Lähtöhetkellä Anna ja 
Urpo nousivat koriin yh-
dessä lennon ohjaajan Ol-
lin kanssa. Eipä aikaakaan, 
kun kuumailmapallo koho-
si äänettömästi korkeuksiin, 
kuulemma jopa kilometrin 
korkeuteen saakka. Ja kuin-
ka ollakaan puiden latvojen 
yläpuolella pallo suuntasi 
– kuten oli arveltu – Taipa-
leenharjun suuntaan. 

Vilkutuksia puolin ja toi-
sin. Useallakin kamerakän-
nykällä kuvattiin tapah-
tumaa ja Annan ja Urpon 
ikimuistettava matka oli al-
kanut. Myöhemmin tuli tie-

to, että pallo oli laskeutunut 
tunnin lennon jälkeen on-
nistuneesti valtatie 20 var-
teen Taipaleenharjun lähel-
le, hakkuuaukean reunaan. 

43 vuotta  
työrupeamaa  
– usean yrittäjän 
palveluksessa
Urpo Illikaisen 43 vuoden ja 
kahden kuukauden työru-
peama alkoi Koivukankaan 
kotileipomossa Varsitien 
varren tiloissa. Leipomos-
sa valmistettiin leipäjuustoa 
ja paistettiin rieskaa. Sieltä 
muutettiin 250 neliömetrin 
uusiin tiloihin Suojalinnan 

alueelle. Leipomossa oli viisi 
uunia, joissa valmistui leipä-
juustoa ja rieskoja. Vuonna 
1988 yrittäjäksi vaihtui Mik-
ko Kälkäjä. Leipäjuusto jäi 
pois ja uutena alettiin leipoa 
pizzapohjia. 

Vuonna 1991 muutettiin 
nykyisiin tiloihin teollisuus-
alueelle, jossa valmistettiin 
edelleen pizzapohjia ja uu-
tena tuli pizzojen valmis-
tuslinja. Nykyinen Apetit 
Ruoka Oy on ollut tehtaan 
omistajana elokuusta 1998 
lähtien, jonka palveluksesta 
Urpo jäi ansaitulle eläkkeel-
le viime vuoden vaihteessa. 

Heimo Turunen

Urpo Illikaisen työkavereita ja lähiperhettä oli saapunut seuraamaan ikimuistettavaa kuumailmapallolentoa.

Yhteisöllisyysvaliokunnalla päivän mittainen kokous
Yhteisöllisyysvaliokunta otti 
kiinni poikkeusolojen vuok-
si kesken jääneen vuosikel-
lon mukaisen aikataulun pi-
tämällä lähes koko päivän 
mittaisen kokouksen 17.6. 
Tilannekatsaukset kuultiin 
työllisyyden, Pudasjärven 
Kehitys Oy:n, hankkeiden ja 
osallisuuden osalta. 

Työllisyyskatsauksessa 
pohdittiin, että kaupungin 
toimien ulkoistaminen tuot-
taa haasteita eri työtehtävien 
löytämiseen työllistettäville. 
Voidaankin kysyä, että olisi-
ko mahdollista purkaa jois-
tain sopimuksista sopimuk-
sen lisäksi ostopalveluna 

ostettavia lisätehtäviä osit-
tain takaisin kaupungille. 
Tällöin työllistettäville saa-
taisiin oikeita työtehtäviä. 
Tai vaihtoehtoisesti lisätä 
palkkatuki-/velvoitetyöllis-
täminen osana ulkoistusten 
sopimuksia. Tämä vaatii oh-
jaajaresurssin. Ei kuitenkaan 
ole tarkoituksenmukaista, 
että kaupunki kilpailisi yri-
tysten kanssa vapailla mark-
kinoilla. 

Yrittäjiltä on tullut kiitos-
ta Pudasjärven Kehitys Oy:n 
aktiiviseesta toiminnasta. 
Suomen yrittäjien kuntaba-
rometrissä kehitysyhtiö on 
saanut hyvän tuloksen. 

Pudasjärven kaupungin 
hankesalkku oli kesäkuun 
2020 alussa 7,2 miljoonaa. 
Luku on laskettu hankkei-
den kokonaisbudjetilla. Ke-
säkuun 2020 alussa voimas-
sa olevista 44 hankkeesta 
Pudasjärvi maksaa kuntara-
haosuutta vuoden 2020 aika-
na yhteensä 128 221 euroa. 
Luku muuttuu sitä mukaa, 
kun uusia hankepäätöksiä 
saadaan.  Hankkeen varsi-
nainen työ ei aina näy kun-
talaisille ja siksi niistä kuulee 
usein kritiikkiä.  Hankkeet 
ovat keino  saada lisäresurs-
sia mm. uusien toimintamal-
lien kokeilemiseksi. Hanke-

toimintaa seurataan tiiviisti 
paitsi rahoittajien niin myös 
kaupungin hanketiimin ja 
valtuutettujen taholta.   

Osallisuuden ja kunta-
laisdemokratian katsotaan 
lisääntyneen sen jälkeen, 
kun yhteisöllisyysvaliokun-
ta aloitti toimintansa puoli-
toista vuotta sitten. Asiaan 
on alettu kiinnittää enem-
män huomiota toimintojen 
valmisteluvaiheissa, jotta 
kuntalaisten ääni saataisiin 
kuuluviin. Juuri tästä syys-
tä yhteisöllisyysvaliokun-
ta ohjeisti mm. työttömien 
yhdistyksen Työpetarin tä-
män vuoden toimintamalli 

poikkeusolojen aikana jakaa 
EU-ruokapusseja on saanut 
paljon kiitos kuntalaisilta. 
EU-ruokapusseja jaettiin yh-
teistyössä Pudasjärven kau-
pungin, seurakunnan, SPR:n 
ja kyläyhdistysten kanssa. 
Yhteisöllisyysvaliokunta toi-
voo, että Työpetari yhdes-
sä yhteistyökumppaneiden 
kanssa harkitsee toimintata-
van jatkamista myös jatkos-
sa. 

Vanhus- ja vammaisneu-
voston ja nuorten valtuuston 
esityksiin tulee kiinnittää 
entistä enemmän huomiota 
sekä huolehtia, että esitykset 
tulevat päätöksentekopro-

sessiin mukaan. 
Valmistelussa olevaan 

järjestöyhteistyön asiakir-
jaan pyydetään yhdistystoi-
mijoilta kommentit ennen 
kuin se viedään ohjausesi-
tykseksi. Hyvän Olon Kes-
kuksesta tulee kuntalaisten 
kohtaamispaikka, joten asia-
kasnäkökulma tulee ottaa 
huomioon jo suunnitteluvai-
heessa työntekijöiden näkö-
kulman lisäksi. Työryhmän 
tulee miettiä osallisuuden 
keinoja asiakasnäkökulman 
huomioimiseksi. 

Pudasjärvi-lehti
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Evert Siuruainen polkupyöräilevä valokuvaaja Siurualla
Siuruan kylän puuhaihmi-
set avasivat juhannuksena 
20.6. Siuruan työväentalolla 
valokuvanäyttelyn 1950 -lu-
vulla polkupyöräilleen va-
lokuvaaja Evert Siuruaisen 
kunniaksi. Evert on saanut 
paljon iloa aikaan kuvaamal-
la Siuruankylän ihmisiä ja 
elämää. Sen vaikutus kan-
taa tähän päiväänkin. Evert 
sai rauhallisella ja välittö-
mällä persoonallisuudellaan 
niin lapset, nuoret kuin van-
hemmatkin vapautumaan ja 
olemaan luonnollisesti ku-
vissa. Siurualta kotoisin ole-
vat ja juuret Siurualla ole-
villa ihmisille Evertin kuvat 
ovat luoneet yhteisöllisyyt-
tä ja kyläläiset ovat löytäneet 
toisensa uudelleen. 

Evert Siuruaisen ta-
lon omistaa nykyisin Pert-
ti Mertala, joka oli äsket-
täin löytänyt talon vintiltä 
noin 1000 negatiivia, joista 

Kuvia oli esillä Työväen talon seinillä ja salin keskellä pit-
källä pöydällä. Kuvia katsomassa Maire Mertala, Mikko 
Pekkala, Auli Körkkö ja Paavo Tihinen. Avajaispäivänä kuviin kävi tutustumassa noin 180 henkeä, joka yllätti näyttelyn järjestä-

jät positiivisesti. 

Pihalle oli pystytetty virvoketeltta, josta sai ostaa lettukah-
vit, mehua ja grillimakkaroita. 

Kunniapaikalla oli 1950-lu-
vulla polkupyörällä talos-

ta toiseen liikkuneen Evert 
Siuruaisen valokuva selos-

tuksen kanssa. 
Digimummo Elina Mertala poikansa kanssa Evertin ikuistamana 1950 luvulla. Näyttelyn 
avajaispäivänä hän oli myymässä kävijöille arpoja. 

on käsitelty noin 800. Niis-
tä hän oli teetättänyt valo-
kuvia, joista työväentalos-
sa on esillä noin 200. Lisäksi 
kuvia on esillä Siuruan työ-
väentalon Facebook -sivuil-
la. Päivän kuluessa näytte-
lyyn kävi tutustumassa noin 
180 henkeä, jotka kirjoittivat 
myös näyttelykirjaan nimen-
sä. Monet tunnistivat lähio-
maisia ja jopa itsensäkin ku-
vien joukosta. Sivuja seuraa 
myös Elina Mertala, 86 vuot-
ta, joka kuullessaan maalis-
kuussa 2020 sivujen avaami-

sesta liittyi heti Facebookiin, 
jotta voi seurata niin 1950 
luvun Evertin kuvia kuin 
myös mitä talkoolaiset kek-
sivät yhteiseksi iloksi tälle 
päivälle ja tulevaan. Ja hän-
kin löysi ennen näkemättö-
män kohta 68 vuotta sitten 
otetun kuvan, jossa on hän 
ja neljän kuukauden ikäinen 
poikansa.

Päivän aikana Siuruan 
työväentalon aktiivisilta tal-
koolaisilta saattoi ostaa ta-
lon vieressä olevasta teltasta 
grillimakkaroita, lettukah-

vit ja mehua. Niitä oli mu-
kava nauttia talon edustalla 
olevalla kesäterassilla. Kävi-
jöille oli järjestetty myös ar-
pajaiset, tikan ja kettingin 
heittoa. 

Juhannuksesta eteenpäin 
näyttelyyn voi käydä tutus-
tumassa aina kun talolla on 
tapahtumia. 

-Kuvia on tarkoitus vä-
lillä vaihdellakin, mutta jo 
esillä olevat kuvat pidetään 
myös saatavilla jatkossa-
kin, kertoo kuvat käsitellyt 
ja näyttelyn järjestelyissä ak-
tiivisesti mukana oleva Irma 
Mertala. 

Mertala haluaa vielä mai-
nita, että käytännössä näyt-
telyn olivat järjestämässä 
tarjoiluineen Auli Körkkö, 
Mirja Taivaloja ja Hilkka Ti-
hinen. HT

Korentokangasjuoksu kisattiin yhdeksännen kerran
Korentokangas-juoksu to-
teutettiin lauantaina 27.6. 
Hirvaskosken koululla yh-
deksäntenä vuonna peräk-
käin. Käytännön järjestelyis-
tä vastasi Sotkajärven Veto 
talkoolaisvoimin. Matkoi-
na oli puolimaraton, 12,6 km 
ja lapsille oma matka. Mat-
kat juostiin kangaspoluilla ja 
hiekkateillä. Huoltopisteissä 
tarjottiin juotavaa ja parhaat 
palkittiin. Sää suosi tapahtu-
maa: kuumin helleaalto hel-
litti juuri sopivasti juoksu-
päivänä ja tuulenvire viilensi 
matkantekoa.

Ensi vuonna onkin sit-
ten juhlavuosi, 10. Koren-
tokangas-juoksu päästään 
toivottavasti starttaamaan 
normaaliolosuhteissa. Sinne 
odotetaan entisten uskollis-
ten kävijöiden lisäksi uusia 
juoksijoita. Korentokankaan 
hienoilla poluilla on muka-
va juosta!

Sotkajärven Veto kiit-
tää Pudasjärven kaupun-
kia toiminta-avustuksesta, 
mikä mahdollistaa Korento-
kangas-juoksun sekä monen 
muun tapahtuman ja toimin-
nan kylällä.

Mirja Laakkonen

Tulokset
Puolimaraton M yl. 1. Jukka 
Illikainen 1.41,24, 2. Janne Laakko-
nen 1.55,49.  M40 1. Jorma Puuru-
nen 2.17,04. N40 1. Minna Lauri-
la-Harju 1.46,37, 2. Miia Hannunen 
2.02,20, 3. Mari Sipola 2.09,47. 
M50 1. Teuvo Kuusela 1.33,05, 2. 
Pekka Kukkula 1.37,14, 3. Pekka 
Laurila-Harju 1.46,18, 4. Juha Laak-
konen 1.53,32. N50 1. Satu Sii-
ka-aho Oulu 2.00,27. M60 1. Tais-
to Puurunen 1.42,20, 2. Markus 
Hast 1.56,43.  12,9 km M 1. Sau-
li Kuopus 58,11, 2. Timo Krohns 
1.01,34, 3. Antti Pohjanvesi 1.03,50, 
4. Ari Suorsa 1.06,12, 5. Reijo Iso-

Virkistysuimala Puikkari 
järjesti kesäkuussa kaikki-
aan yhdeksän lasten kesäui-
makoulua ja niihin osallistui 
lähes 50 lasta. Uimakouluis-
sa harjoiteltiin sukelluksia, 
hyppyjä, kellukkeilla ja il-
man kellukkeita uintia, ve-
siliukumäen laskua ja eri-
laisten vesileikkien avulla 
vedenpelon poistamista. 
Noin puolet lapsista oppi ui-
maan tai osasi jo ennestään 
uida.

Lämmin kesä ja lämpi-
mät vedet innostavat lapsia 
varmaan jatkamaan uinti-
harrastuksen parissa ja pa-
rantamaan jo opittuja taitoja. 
Elokuussa järjestämme vielä 
uimataidottomille yli 8-vuo-
tiaille uimakoulun.

Pudasjärven 
liikuntapalvelut toivottaa 

kaikille lämmintä ja 
vesiturvallista kesää!

Puikkari järjesti kesäkuussa yhdeksän kesäuimakoulua 
lapsille.

Uimakouluja lapsille 
kesäkuussa

Lähtötunnelmia.

Naisten ja miesten 12,9 km mitalikolmikko 
sekä puolimaratonin miesten yleisen sarjan 
mitalistit.

Lasten sarjalaisten riemua palkintojen jaos-
sa: Elmeri, Teodor, Elias, Aapeli, Silja ja Iiris.

la 1.08,04, 6. Pekka Kuivalainen 
1.11,28, 7. Juha Ronkainen 1.12,52, 
8. Heikki Paukkeri 1.20,07, 9. Jouko 
Ojala 1.35,34.  12,9 km N 1. Ma-
rika Krohns 56,27, 2. Miia Heiku-
ra 1.02,53, 3. Marjo Vesala 1.07,46, 
4. Kati Kuivalainen 1.11,51, 5. Heli 

Vierto-Suorsa 1.13,10, 6. Anneli 
Ojala 1.35,34.  1,7 km P10 1. El-
meri Liikanen 11,36, 2. Teodor Lii-
kanen 11,37. 1,7 km P12 1. Eli-
as Riepula ja Aapeli Liikanen 10,44. 
1,7 km T12 1. Silja Alahäivälä 
8,49, 2. Iiris Piri 9,04. 



8 9nro 27PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.7.2020 2.7.2020nro 27

Palveluhakemisto

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 KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.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

Kesän toiset ikärit pidettiin 
29.6. Suojalinnan kentällä. 
Kaikki osallistujat saivat pal-
kinnoksi suklaalevyn. 

Tulokset
P5v 40 m 1. Veikka Koppelo 
9,3, 2. Valtteri Puolakanaho 10,5, 
3. Konsta Lantto 11,3, 4. Kaspe-
ri Lantto 11,4, 5. Toni Kuopus 
11,9, 6. Neo Hemmilä 12,0, 7. 

Ossi Granlund 12,5, 8. Martti 
Liikanen 13,8, 9. Uuno Klemet-
ti 14,6, 10. Henti Holmström 
30,6. T5v 40 m 1. Nelli Siekki-
nen 8,9, 2. Saana Illikainen 10,2, 
3. Reeta Illikainen 10,5, 4. Alma 
Vikström 10,6, 5. Emilia Ylilehto 
10,8, 6. Eevi Granlund 13,2. 
P7v 40 m 1. Aaron Illikainen 
8,2, 2. Niilo Holmström 8,3, 
3. Juhana Ylilehto 8,4, 4. Niko 

Kuopus 8,9, 5. Daniel Matti-
nen 9,4, 6. Aappo Piri 9,8, 7. Iiro 
Piri 10,5. T 7v 40 m 1. Nin-
ni Siekkinen 8,5, 2. Sofia Aar-
ni 8,6, 3. Elsi Holmström 8,7, 4. 
Anni Pesiö 8,8, 5. Tinja Klemetti 
9,2, 6. Eevi Vikström 9,3, 7. Mal-
la Illikainen 10,7.  P9v 40 m 
1. Luka Alamäki ja Viljami Ylileh-
to 7,2.  T9v 40 m 1. Kerttu 
Pesiö 9,3, 2. Sara Puolakanaho 

10,0.  P 11v 60 m 1. Pauli Ala-
häivälä 11,8. T11v 60 m 1. Ii-
ris Piri. P13 v 1000 m 1. Jaak-
ko Parkkila 4,20,5. T13v 1000 
m 1. Silja Alahäivälä 4,20,5. P5v 
pituus 1. Konsta Lantto 174, 
2. Valtteri Puolakanaho 168, 3. 
Veikka Koppelo 158, 45. Neo 
Hemmilä 132, 5. Ossi Granlund 
129, 6.  Martti Liikanen 125, 7. 
Henti Holmström 83, 8. Uuno 

Klemetti 72, 9. Kasperi Lantto 
66. T5v pituus 1. Eevi Gran-
lund 164, 2. Nelli Siekkinen 160, 
3. Saara Illikainen 143, 4. Emilia 
Ylilehto 130, 5. Reeta Illikainen 
119, 6. Alma Vikström 107. T9v 
pituus 1. Kerttu Pesiö 194, 2. 
Sara Puolakanaho 153.  P9v 
pituus 1. Viljami Ylilehto 278, 
2. Luka Alamäki 275.  P11v pi-
tuus 1. Pauli Alahäivälä 198. 

T11v pituus 1. Iiris Piri 247. 
P7v pallo 1. Daniel Mattinen, 
2. Aaron Illikainen, 3. Juhana Yli-
lehto 4. Iiro Piri, 5. Niilo Holm-
ström 6. Niko Kuopus, 7. Aappo 
Piri.  T7v pallo 1. Ninni Siek-
kinen, 2. Sofia Aarni, 3. Anni Pe-
siö, 4. Elsi Holmström, 5. Mal-
la Illikainen, 6. Tinja Klemetti, 7. 
Eevi Vikström. 

Ikäreissä palkintona suklaata 

Haukia ja säyne
Topi Alatalo sai virvelillä 
Korpisenjärvestä kolme hau-
kea ja säyneen, yhteensä 1,8 
kg. Mukana olivat isä Jimmy 
Alatalo ja isoeno Antti Ala-
talo. 

Lasten kalakilpailu 

Suomen vanhimpiin lukeutuva kauppa Jalavan 
Kauppa Taivalkoskella on ottanut Päätaloviikon 
29.6-5.7.  kunniaksi digiloikan. Jalavassa juhliste-
taan viikkoa pihapiirissä olevilla ulkoilmanäytte-
lyillä sekä virtuaalisesti netin puolella. Kaupan 
uudistuneet nettisivut pääsevät näin ollen heti 
hyötykäyttöön. 

Netin puolella viikon aikana julkaistaan vi-
deoita, jossa käsitellään Jalavan historiaa ja Pää-
talon vaikutusta Jalavan Kaupan historiaan ja 
nykyisyyteen. Vanha kauppias Ari Jalava kertoo 
pitkäaikaisesta suhteestaan Kalle Päätaloon. Li-
säksi verkossa on Taivalkosken Taideyhdistyk-
sen kesänäyttely ”Valoa verkossa” nähtävillä 
Päätaloviikon ajan. 

Jalavan pihapiirissä on useita eri ulkoilma-
näyttelyitä, jotka on järjestetty yhteistyössä 

Taivalkosken Taideyhdistyksen kanssa. Vitriini-
näyttely Pallosarja sekä Asuntonäyttely lapsil-
le ovat Jalavan vitriinivastaavien taidonnäyttei-
tä. Kylttinäyttely Paalupaikka levittäytyy Jalavan 
etupihalle ja terassille. Kylttinäyttelyssä on ku-
via Taideyhdistyksen kesänäyttelystä sekä kut-
suvierastaiteilijoina Paula Suominen ja Teuvo 
Tuomivaara. Lisäksi taiteilija Jussi Valtakarin ko-
ronaveistosnäyttely löytyy sekä Jalavan Kaupan 
nettisivuilta että Jalavan kahvilan puolelta. 

Ulkoilmanäyttelyt sekä Valoa verkossa -ke-
sänäyttely on tehty yhteistyössä Taivalkosken 
Taideyhdistyksen kanssa. Jalavan uudistettui-
hin nettisivuihin on saatu tukea Business Fin-
landilta.

Pudasjärvi-lehti

Päätaloviikko 2020 
Jalavan Kaupassa

Särkiä ja ahvenia
Topi Alatalo onki 21.6. mato-
ongella Iijoen Lapinkorvalta 
särkiä ja ahvenia 1,5 kg. Mu-
kana olivat Paul Määttä ja 
Anna-Liisa Alatalo-Määttä. 

Suuri hauki
Lasten vuosittainen kalakil-
pailu pyörähti käyntiin tänä 
kesänä vallan suurella saa-
liilla. Aatu Poropudas, 10 
vuotta, sai 27.6. vetouistele-
malla 10 kilon hauen Iijoen 
ylälammelta. Isä Markku oli 
mukana kipparina ja apuna 
hauen ylös nostamisessa.

ALASI  
AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
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PUDAS-
TORI

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITyöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OvET
myynti, asennus ja rahoitus

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

remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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!

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Palveluhakemisto

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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

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

TYÖVAATTEET

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

MYYDÄÄN

Puhdasta koivuhalkoa suur-
säkeissä. Pituudet 30, 40, 50 
cm. Ilmainen kuljetus viikon-
loppuisin täysillä kuormilla Pu-
dasjärveltä 100 km:n säteellä 
(8 suursäkkiä/kuorma). P. 0400 
384 485.

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
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

Kesäteatteri pelastaa kesän!

Valdemarin uusitulla teatterilavalla esiintyvät Irina Vartia, 
Jarno Jokiharju ja Hannu Friman. Luvassa on hauskaa re-
vittelyä kahden nuoren aikuisen elämästä sekä naapurin 
sedästä.

Kokoontumisrajoitusten 
vuoksi teatterit ja kesäteat-
terit eivät ole päässeet har-
joittelemaan ohjelmistoaan, 
joten monella yhdistyksellä 
on kesän kohokohta jäänyt 
väliin ja olemme tahoillam-
me joutuneet uudelleenjär-
jestelyihin.

Rovaniemellä Valdema-
rin Ravintolateatteri on kui-
tenkin pystynyt harjoitte-
lemaan ja jo juhannuksen 
aikana he pääsivät nauratta-
maan teatterikansaa Kirkan 
musiikista koostuvan mu-
siikkinäytelmän Hetki lyö 
-esityksillä. 

Koko heinäkuun sekä 
elokuun ensimmäisen vii-
kon ajan keskiviikosta sun-
nuntaihin ohjelmistossa on 
Hannu Frimanin käsikirjoit-
tama ja ohjaama musiikki-
näytelmä Usko, Toivo, Rak-
kaus - ja Korona. 

Rooleissa nähdään vah-

voja nimiä. Uskoa esittävä 
Hannu Friman on näytellyt 
vuosikymmeniä muun mu-
assa Rovaniemen kaupun-
ginteatterin lavalla ja toimii 
nyt oman yrityksen nimis-
sä näyttelijänä, käsikirjoit-
tajana, ohjaajana sekä kou-
luttajana. Toivona musisoi 
trubaduuri Jarno Jokiharju 
ja hänelle määrätty Rakka-
us on Salkkareista tuttu Irina 
Vartia. Kukahan lienee Ko-
rona? Se jää nähtäväksi!

Useaan kertaan uusiin 
puihin mennyt käsikirjoitus 
sai lisäväriä Frimanin kynäs-
tä, kun pandemia piti meitä 
kaikkia pinhuusissa neljän 
seinän sisällä.

Kesäkuun alussa saatujen 
vapautuksien myötä Valde-
marin kesäteatteri ja ravin-
tola Valdemari ryhtyivät te-
kemään erikoisjärjestelyjä 
taatakseen teatterikansalle 
iloa myös tälle kesälle. Tur-

vallisuus edellä mennään ja 
senpä vuoksi lippuja esityk-
siin on saatavilla huomatta-
vasti normaalia vähemmän.

Pudasjärven Invalidit va-
rasi 50 paikkaa heti lipun-
myynnin avauduttua. Yh-
distys järjestää yhteisen 
teatterimatkan Rovanie-
melle lauantaina 18.7. kel-
lo 18 näytökseen. Jäsenyyttä 
emme vaadi, vaan retki on 
kaikille avoin ja saman ar-
voinen. Perillä Valdemaris-
sa on ryhmällemme järjes-
tetty ruokailu, joka sisältyy 
perittävään 30 euron oma-
vastuuosuuteen. Tarkempaa 
tietoa saa soittamalla Anni-
kille 0400 104 208 tai Tertul-
le 0400 499 745. Matkalla on 
myös arpajaiset!

Terttu Salmi
Kuva: Kirsi Jääskö

Huutokauppa Hirvaskosken 
Penttiläntiellä lauantaina 11.7. 
Paljon hyvää tavaraa laidasta 
laitaan! Lisätiedot ensi viikon 
lehdessä.

PIHA-/VARASTOKIRPPIS. 
Kaikenlaista tavaraa. Eurosta 
alkaen. Sateen sattuessa au-
tokatoksessa. Ti-ke 7-8.7. klo 
10.00-19.00. Mursuntie 7. P. 
0400 212 377.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, 
Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pien-
laskutuslisä. 
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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Taksi Piipponen Oy 
 Arto 0400 244 195, Seija 040 507 23 18

KESÄAJAN 2020 
KUTSUJOUKKOLIIKENNE 7.8.2020 saakka

PERJANTAISIN
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h. Linja-autotaksa.
TORSTAISIN 

Sarakylän alueelta Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.

Lukijan kynästä

Kansantautien yksi riskitekijä on vähäinen liikunta. Liikkumisel-
la on paljon hyviä vaikutuksia. Yleisesti on tiedossa ja tutkimuk-
setkin sen osoittavat, että liikunnalla on positiivinen merkitys 
tavalliselle ihmiselle ja sitä kautta kansantaloudelle. 

Sivakkavaaran kuntoradan kunnosta tässä terveisiä Pudas-
järven kaupungin päättäjille ja liikuntapaikkojen hoitajille. Rata 
on täynnä kantoja ja juurakoita ja heinä kasvaa siellä hyvin. Oli-
siko tarpeellista laittaa edes puomit ja varoituskyltit radan mo-
lempiin päihin, isompien vahinkojen välttämiseksi. Rataa käyt-
tävät paljon eläkeläiset ja ihan tavalliset omasta terveydestä ja 
hyvinvoinnista huolehtivat ihmiset. Eläkeläiset maksavat veroja 
neljänneksen tuloistaan ja niiden määrä tulee Pudasjärvelläkin 
lähivuosina kasvamaan. Kaikki eivät halua käyttää eikä kaikilla 
edes ole autoa käytössään, jotta voisi mennä paremmassa kun-
nossa oleville liikuntapaikoille (esim. Jyrkkäkoskelle tai Syöt-
teelle). Voisiko radalla tehdä tarvittavat raivaus- ja kunnostus-
työt mahdollisimman pian. 

Nimim ”Liikuntaa harrastava”

Sivakan kuntoradasta 
huomioita

PuU yLEISUrhEILUJAOSTO
Cooperin testi Suojalinnalla 
ma 6.7. klo 19.00.  
3 kertaa kesän aikana osallistuneet mukana 
liikunta-aiheisten tavarapalkintojen jaossa.
Tervetuloa!

PuU SUUNNISTUSJAOSTO
ILTARASTIT ke 8.7. alkaen klo 17.30
Kelosyötteellä, 
Peikkopolun P-paikalla.  
A, B ja C radat. Tiedustelut 0400 244 214 / Jari. 

PUDASJARVI.FI

KAUPUNGINTALON AUKIOLO 
KESÄAJALLE 6.7. - 2.8.2020 JA 
3.8.2020 ALKAEN
KAUPUNGINTALO JA ASIAKASPALVELUPIS-
TE OVAT SULJETTUNA 6.-26.7.2020
Olemme kesälomalla 6.-26.7.2020. Kaupungintalolla 
asiakaspalvelupiste ja puhelinvaihde eivät ole toi-
minnassa kyseisenä aikana. 
Kaupungintalolla voi asioida ainoastaan ajanva-
rauksella. Voit varata ajan suoraan siltä henkilöltä, 
jota asiasi koskee. Kaupungin työntekijöiden yhte-
ystiedot löydät kaupungin web-sivulta osoitteesta 
pudasjarvi.fi/yhteystiedot
Kulku kaupungintalolle tapahtuu pääovesta katsoen 
vasemmalla sijaitsevasta keskiovesta.

KAUPUNGINTALO JA ASIAKASPALVELUPIS-
TE TOIMIVAT RAJOITETUSTI 27.7-2.8.2020
Kaupungintalolla voi asioida ainoastaan ajanva-
rauksella. Voit varata ajan suoraan siltä henkilöltä, 
jota asiasi koskee. Voit myös tiedustella yhteystie-
toja kaupungin vaihteesta ma - pe klo 8.00 – 15.00 
välisenä aikana puhelinnumerosta 040 826 6417.
Kulku kaupungintalolle tapahtuu pääovesta katsoen 
vasemmalla sijaitsevasta keskiovesta. 

KAUPUNGINTALO JA ASIAKASPALVELUPIS-
TE PALAAVAT NORMAALIIN TOIMINTAAN 
3.8.2020
Maanantaina 3.8.2020 etätyöstä palataan normaaliin 
toimintaan ja asiakaspalvelupiste toimii normaa-
leilla aukioloajoilla, ma-pe 8.00-16.00, puhelinnu-
merossa 040 826 6417.
Tietyt rajoitukset kaupungintalolla asioidessa ovat 
kuitenkin toistaiseksi voimassa:
• Kaupungintalolle ei saa tulla, jos on hengitystieoi-

reita tai tunnet itsesi vähänkään flunssaiseksi tai 
sairaaksi. Tässä tapauksessa pyydämme asioi-
maan ainoastaan puhelimitse tai etäyhteyksillä 
asiakaspalvelupisteeseen tai kaupungin työnteki-
jöiden kanssa.

• Kaupungintalolle saavuttaessa tulee ensin pestä 
kädet aulan wc-tiloissa tai käyttää aulassa olevaa 
käsihuuhdetta.

• Asiakaspalvelupisteen neuvontaan odottaessa 
pyydämme huomioimaan turvavälin, 1-2 metriä.

• Kaupungintalolla noudatetaan hyvää käsi- ja yski-
mishygieniaa. Ohjeistukset ovat esillä aulassa.

• Kaupungintalon aulan yhteiskäyttötietokone ei ole 
käytössä.

• Yhdistykset ja järjestöt voivat varata asiakaspalve-
lupisteestä kaupungintalon neuvotteluhuoneista 
vain Otsoa ja Otavaa omaan tarpeeseen. Huomioi-
tavaa on, että neuvotteluhuoneiden kapasiteetti on 
puolitettu, jotta osallistujat voivat pitää 1-2 metrin 
turvavälit toisiinsa. Maksimäärä osallistujia on Ot-
sossa 12 henkilöä ja Otavassa 20 henkilöä.

Noudatamme rajoituksissa THL:n, Työterveyslaitok-
sen ja valtioneuvoston voimassa olevia ohjeistuksia.
Pudasjärven kaupungin henkilöstö toivottaa kaikille 
iloista ja rentouttavaa kesää!

KESÄSIIvOUS!
Keräämme nurkistanne romuakut. 

Myös autoromut ja talousromut käy. 
Hinta sovitaan paikan päällä. 

Noudetaan paikan päältä. 
Puh. 046 661 5543. Romun kerääjä

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

Oulunkaaren virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivys-
tyksestä vastaa 1.7. alkaen Oulun seudullinen sosiaali- 
ja kriisipäivystys. Muutoksesta johtuvat uudet palvelu-
ajat ja yhteystiedot ovat:

• Virka-aikoina (ma–pe klo 8–16): 
 p. 08 5875 6888.
• Virka-ajan ulkopuolella (ma–pe klo 16–08, 
 viikonloput ja arkipyhät): p. 044 703 6235

Sosiaalipäivystykseen saa aina yhteyden myös hätä-
keskuksen kautta, p. 112.

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN 
YHTEYSTIEDOISSA  
MUUTOKSIA 1.7. ALKAEN

MYYNNISSÄ:
Kahvia, pullaa, jäätelöä, limsaa, 

makkaraa....myös anniskeluoikeudet.Arvontaa

Ilmoittautumiset paikan 
päällä klo 11 alkaen.

Siuruan Työväentalo-kylätalo, 
Siuruantie 2941, Ala-SiuruaTervetuloa!

Pelataan 
ulkopelejäKauppatie 34, Pudasjärvi

Tilaisuudet sunnuntaisin 
toistaiseksi Sammelvuo-salilla 

klo 13.
Tiistaisin sanan- ja rukouksenilta 

rukoushuoneella klo 18.

Olet sydämellisesti tervetullut!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Lukijan kynästä

Uusi mattojen pesupaikka Rimminkankaalla on oikein okset-
tavan saastainen.

Romua nurmikolla juuri silmien edessä! Aidat on kyllä pe-
supaikan ympärillä, mutta eivät ne ole näkösuojina. Eikö noita 
romuja voisi viedä pois ja siistiä kauniin mäntykankaan?

Matonpesijätär

Matonpesupaikasta

Pudasjärven Urheilijoiden 
suunnistusjaoston iltarastit 
suunnistettiin keskiviikkona 
24.6. Syötteellä Teerivaaras-
sa. Ratamestarina toimi Juha-
Matti Inget.

A-rata 5,2 km 1) Janne 
Nurminen 49.10, 2) Esa Hieta-
la 53.45, 3) Hannu Hiltula 53.59, 
4) Miikka Harju 1.00.57, 5) Ju-
lia Nifakina 1.03.11, 6) Jari Lou-
kusa 1.08.48, 7) Tapani Alahäivälä 
1.11.26, 8) Moona Harju 1.20.14, 
9) Matti Suorsa 1.28.18. B-rata 
3,3 km 1) Lauri Suorsa 47.06, 
2) Ari Kokko 47.29, 3) Riina Lau-

hikari 47.47, 4) Taisto Luukko-
nen 51.17, 5) Hannele Puhakka 
51.18, 6) Antero Pätsi 51.33, 7) 
Heikki Paukkeri 54.55, 8) Väinö 
Hinkula 56.39, 9) Maire Kosamo 
57.22, 10) Milla Harju 1.03.19, 
11) Anna-Liisa Seppänen 1.12.33, 
12) Annika Mattinen 1.12.35. C-
rata 1,8 km 1) Silja Alahäivä-
lä 25.02, 2) Pauli Alahäivälä 30.20, 
3) Elsi Nurminen 34.38, 4) Lot-
ta Nurminen 51.57. Oma rata 
Samu Klauser, Katja Soukhov, 
Kiira Soukhov, Emilia Niskasaa-
ri, Pentti Kuopus, Siiri Korhonen, 
Stepan Soukhov.

Iltarastit Teerivaarassa

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

lippu 3 € sis. ep.

Perjantaina 3.7. Lauantaina 4.7.

klo 21.00-01.00

AvOINNA: mAANANtAINA jA 
tIIStAINA

klo 13.00-21.00 (02)

KESKIvIIKKONA 14.00-02.00 

tORStAINA klo 13.00-21.00 (02)

pERjANtAINA 14.00-02.00 

LAUANtAINA 14.00-02.00

SUNNUNtAINA klo 14.00-19.00 (02)

Sunnuntaina 5.7. KESävISA tIEtOKILpAILUklo 16.00

lippu 3 € sis. ep.

pUBISSA KARAOKE 
SALISSA SUOmIROKKIA/dISKOA

klo 20.00-01.00KARAOKE

Pudasjärven Invalidit ry:n
TEATTErIrETKI 

”Usko, Toivo, rakkaus - ja Korona”
Omavastuuosuus 30,00 € / hlö 

(sis. matkat, pääsyliput ja ruokailun).
*** Arpajaiset ****

Ilmoittautumiset 15.7. mennessä
0400 104 208 / Annikki tai 0400 499 745 / Terttu

pudasjarveninvalidit@gmail.com
Lähtö Oikopolun pysäkiltä (S-market) klo 13.00.

Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta!

rovaniemelle valdemarin kesäteatteriin
la 18.7.2020

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi
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Luonnon pieniä ihmeitä

Petäjäkankaan tien varressa 
asuva Usko Kokko otti yh-
teyttä toimitukseen ja kertoi 
nähneensä kaksi luonnonih-
mettä, joita ei ole aikaisem-
min pitkän elämänsä aikana 
ole nähnyt. 

Ervastissa olevalla kesä-
mökillään hän oli nähnyt ju-
hannuksena rannassa koi-
vun juurella koivunlehtiä, 
jotka oli kääritty erikoisel-
la tavalla ja taitavasti. Sisällä 
oli mustia, oikein pieniä mu-
nia ja yksi toukka. 

Näin taitavasti oli koivun lehdet kääritty. Ilmiölle selitystä 
Usko Kokko ei tiennyt. Vierellä on hillan varsi, jossa sa-
massa varressa oli Uskon ihmeteltävänä kolme hillan raa-
kiletta.

Usko Kokko seuraa luontoa 
ja on ahkera hillojen ja mui-
den marjojen kerääjä.

-En ole aikaisemmin tuol-
laista ihmettä nähnyt. Epäili, 
että itikat oli kääntänyt leh-
det puussa, josta ne olivat 
tippuneet maahan. Urpo oli-
si kiinnostunut asiantuntijan 
mielipiteestä.

Toisen ihmeen hän näki, 
kun hänen vakio hillapai-
kassaan Hollon sydänmaas-
sa, Tuulijärven takana, näki 
samassa hillan varressa kol-
me raakiletta. Sekin oli Us-
kolle erikoista, jollaista ei ol-
lut ennen havainnut. 

Samalla hän totesi, että 

näyttää hillasoilla olevan 
paljon raakileita ja tulossa 
on siis hyvä hillakesä. Nyt 
ei mahdollinen hallayö voi 
enää marjoja vioittaa. Aino-
astaan kuivuus voi hillasa-
toa vähentää, koska hillojen 
kypsyminen vaatii kosteut-
ta. Usko kertoi keräävänsä 
joka vuosi hilloja ahkerasti, 
mutta vain omiksi tarpeik-
si. Myyntiin hän ei ole niitä 
laittanut, eikä aio laittaa tä-
näkään kesänä. HT

Hyvinvointivaliokunnan ko-
kouksessa 12.6. alussa kes-
kusteltiin vuoden 2019 tar-
kastuskertomuksen sisällöstä. 
Valiokunnan jäsenten kokous-
aktiivisuus puhututti ja siinä 
todettiin olevan vahvan petra-
uksen paikka.

Varhaiskasvatuspalvelujen 
tilannekatsauksen antoivat 
Naperolinnan/Lorulinnan 
edustaja Tomi Kantoniemi, 
Touhulan johtaja Mervi Kes-
ti sekä Pudasjärven varhais-
kasvatuksen aluejohtaja Merja 
Kemppainen ja Jaana Rajala. 
Todettiin yhteisesti, että ko-
rona-aika on ollut haastavaa. 
Naperolinan Kantoniemi ker-
toi, että heidän uuden yksi-
kön avaaminen Lakarin alu-
eella sattui haastavaan aikaan. 
Uuden yksikön avaaminen 
on kuitenkin saanut todella 
paljon positiivista palautet-
ta sijainnistaan ja tiloistaan. 

Ongelmana on pätevien työn-
tekijöiden saaminen.

Touhulan johtaja Mervi 
Kesti oli samoilla linjoilla ko-
ronan vaikutuksista. Hän ker-
toi, että julkisuuteen tulleesta 
tiedosta Touhulan yrityssa-
neerauksesta Pudasjärven yk-
sikkö on rajattu pois.

Touhullan osalta Pudasjär-
ven kaupunki on käynyt kes-
kusteluita mahdollisuudesta 
perustaa päiväkotiin esiope-
tusryhmä. 

Merja Kemppaisen mu-
kaan koronatilanteen takia 
Pudasjärven varhaiskasva-
tuksessa käyttöaste puto-
si, mutta kun vahva suositus 
poistettiin, lapsia palasi takai-
sin hoitoon ja käyttöaste nou-
si 55-70 prosenttia. Pikku-Paa-
valin päiväkoti oli varautunut 
siihen, että tautilanteen muut-
tuessa pahemmaksi, joudu-
taan muuttamaan työvuoroja 

yllättäen tai lisäämään hen-
kilöstöä johtuen kriittisillä 
aloilla työskentelevien lasten 
muuttuneista tai lisääntyneis-
tä hoitotarpeista. Tällöin oli 
ollut mahdollista, että päivä-
koti olisi ollut avoinna 24/7.
Yhteenvetona voidaan tode-
ta, että korona-ajan vaikutuk-
set päivähoitoon olivat enna-
koitua pienemmät. 

Hyvinvointivaliokunnalle 
saapuneeseen aoitteeseen Ki-
pinän ryhmäperhepäiväkodin 
muuttamista päiväkodiksi an-
toivat varhaiskasvatuksen 
aluejohtajat Merja Kemppai-
nen ja Jaana Rajala selvityk-
sen. Valiokunta totesi, että tä-
mänhetkisin tiedoin ei nähdä 
edellytyksiä esitetyn muutok-
sen toteuttamiselle. 

Opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa antoi hyvin-
vointivaliokunnan jäsenille 
tilannekatsauksen koronavi-

ruksen vaikutuksista. Pudas-
järven tilanne on ollut koko 
ajan todella hyvä. Oppilai-
den tavoitettavuus tuona ai-
kana on ollut hyvä. Oppilalle 
on tarjottu etäopetuksen aika-
na oppilashuolto- sekä muu-
ta tukea. Etäopetuksen aikana 
järjestettiin oppilaille etäruo-
kailu. Liikuntapalvelut, va-
paa sivistystyö, nuoriso ja 
kulttuuripalvelut keskeytet-
tiin ohjeistusten mukaisesti. 
Taloudelliset vaikutukset ko-
ronakriisistä tulevat olemaan 
valtavat ja vaikuttavat myös 
Pudasjärven kaupungin talo-
uteen. 

Hyvinvointivaliokunnan 
perustaman vanhustyön pal-
velutilanteen selvitystyöryh-
män toiminta keskeytyi koro-
natilanteen takia. Työryhmä 
aloittaa selvitystyön uudel-
leen syksyllä ja saattaa sen 
päätökseen vuoden loppuun 

menessä. 
Kokouksessa keskustel-

tiin vuoden 2019 valtuusto- ja 
kuntalaisaloitteista sekä nii-
den käsittelyaikataulusta to-
deten, että aloitteiden käsit-
telyä jatketaan kaupungin 
talousarvion laatimisen yhte-
ydessä. 

Valiokunnan pohdittavak-
si tuotiin Oulunkaaren pal-
veluesimies Lilja Kettusen lä-
hettämä kirjelmä koskien 
ikäihmisten päivätoiminnan 
tiloja. Kohteena ovat kansa-
laisopiston opetuskäytössä 
olevat Koivukodin kiinteistön 
tilat. Keskustelussa todettiin, 
että asia on tärkeä ja toimmin-
na jatkuvuus tulee taata niin 
kansalaisopiston kuin van-
husten päivätoiminnan osal-
ta. Päätettiin ohjeistaa Oulun-
kaarta ottamaan vanhusten 
päivätoiminnan tilojen järjes-
tämisen tiimoilta yhteyttä tek-

niseen toimeen suunnitelman-
sa mukaisesti.

Hyvinvointivaliokunta lä-
hetti keväällä Webrobol- ky-
selyn vuoden 2020 perusope-
tuksen päättäville nuorille, 
heidän huoltajille ja niille, jot-
ka ovat oikeutettuja hake-
maan kevään yhteishaussa 
toisen asteen koulutukseen. 
Kyselyn vastauksissa esille 
nousi vahvasti toivomus am-
mattioppilaitoksella järjestet-
tävien opintolinjojen laajem-
mista vaihtoehdoista, sekä 
suuremmasta vapaa-ajan toi-
minnan määrästä ja lisätilois-
ta nuorille.

Valiokunnan puheenjohta-
ja Sointu Veivo kehoitti valio-
kunnan jäseniä perehtymään 
valtioneuvoston sivuilta löy-
tyvään uuteen (5.6.2020) sote-
uudistusjulkaisuun.

Sointu Veivo

Hyvinvointivaliokunta koolla pitkän tauon jälkeen

Karaokeillat alkoivat kolmen kuukauden hiljaisuuden jälkeen
Tansseja järjestävissä paikois-
sa on ollut hiljaista maalis-
kuun puolesta välistä lähtien 
korona pantemian johdosta. 
Pintamon kylätalolla hiljai-
suus päättyi juhannuspäivä-
nä 20.6., jolloin siellä järjes-
tettiin kesän ensimmäinen 
karaokeilta. Esiintymispaik-
ka oli järjestetty ulkoterassille, 
jossa laulajia riitti ihan jonok-
si saakka. Kahvio palveli ja jos 
siellä väkimäärä ylitti yli salli-
tun, tuoleja järjesteltiin myös 
ulos terassin viereen. Musiik-
ki kuului myös salin puolel-
le, jossa oli runsaasti väljyyttä 
muutamalle tanssiparille pyö-
rähdellä musiikin tahdeissa. 
Karaokemestarina toimi ou-
lulainen Heikki Juutilainen, 

Karaokelaulajana hyvin ke-
hittynyt Joni Huitsi oli va-
rannut Lapin tangon ja vuo-
roaan odottaessa vaihtoi 
ajatuksia Paavo Holapan 
kanssa. 

Kuusamolainen Mikko Meskus lauloi ”käyt rinnallain, kun 
vaskikellot soi”. Karaokemestarina toimi Heikki Juutilainen.

Iltaa istuttiin terassilla ja tarvittaessa tuoleja järjesteltiin te-
rassin viereenkin. joka oli viettämässä juhan-

nusta anoppilassa Pintamojär-
ven rannalla. Väkeä oli loman 
viettäjinä eri puolilta Suomea. 
Kuusamostakin oli saapunut 
viiden hengen porukka, jotka 
myös varasivat ahkeraan lau-

luvuoroja. 
Tanssien järjestämisen 

puuhamies Paavo Holappa 
kertoi, että juhannuksena on 
perinteisestikin järjestetty ka-
raoke -ilta. 

-Täällä on noussut hyviä 

laulajia, myös nuoria on ak-
tiivi laulajissa mukana. Heis-
sä olisi ainesta osallistua myös 
karaokelaulukilpailuihin, tuu-
masi Holappa.

Karaokeiltoja oli suunni-
telmissa järjestää kesän aika-

na lähes joka viikonloppu-
na. Seuraava on lauantaina 
11.7. Orkesteritanssien järjes-
tämisiäkin on suunniteltu ja 
esiintyjiin oltu yhteydessä. 

Tavoitteena on, että tansse-
ja pystyttäisin järjestämään, 
toki koronan rajoitukset huo-
mioon ottaen, jo heinäkuus-
sa. HT
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KesäTE
EM

ANUMERO 2020Kylät esittäytyvät
Kyläseura Iinattijärven rannalla

Iinattijärven kyläseura ry. 
on rekisteröity 22.6.1999 
ja toimii kauniitten vaara-
maisemien ympäröivän Ii-
nattijärven molemmin 
puolin sekä osin Naaman-
ganjokivartta ylöspäin ja Ii-
nattijokivartta alaspäin. Ak-
tiivista yhteistyötä kyläseura 
tekee Iinattijärven Nuoriso-
seuran kanssa.

Kyläseurassa on jäseniä 
noin 200 ja jäsenmaksu on 
vapaaehtoispohjalta perit-
tävä 5 euroa per henkilö tai 
perheeltä 10 euroa henkilö-
määrästä riippumatta. Mök-
kiläisistä muodostuu etenkin 
kesäaikana huomattava lisä-
ys kyläraitin vilkkauteen.

Iinattijärven kyläseuralla 
ei ole omia toimitiloja, mut-
ta erilaisia tapahtumia var-
ten on mahdollista vuokrata 
Koivukartanoa, entistä Iinat-
tijärven koulua. 

Kyläseura on investoi-
nut vanhan urheilukentän 
päähän aitta-varastokopin 
omille tavaroille ja suunni-
telmissa olevan pelikentän 
tavaroille. Kenttä rakenne-
taan, mikäli siihen saa kau-
pungilta investointiavus-
tusta. Kyläseura käyttää 
pelikenttään myös huomat-
tavan summan omaa rahaa 
sekä kaikki työt tehdään tal-
koilla. Pelikentän toimenpi-
delupa on valmiina odotta-
massa kentän rakentamista. 
Näin saataisiin erityisesti las-

Kyläseuran talkootyönä rakentama aitta-varastorakennus 
urheilukentän laidalla.

ten ja nuorten tarpeisiin lii-
kuntapaikka ja pelialusta.

Vuotuisina ta-
pahtumina kyläseu-
ra järjestää pilkkikilpailut 
huhtikuussa, venepilkkikil-
pailut kesä-heinäkuussa, ky-
läpäivät elokuun ensimmäi-
senä lauantaina, joululaulut 
ja puurojuhla joulukuussa 
sekä uudenvuoden vastaan-
ottojuhlan. Vuosikierrolla 

pyritään järjestämään jokai-
selle jotakin tapahtumaa.

Kyläseuralla on muun 
muassa iso ruoka- ja kahvi-
astiasto, telttakatos, grilli ja 
friteerausvehkeet joita kylä-
läiset voivat vuokrata. 

Lisätietoja kyläseuran toi-
minnasta ja tapahtumista an-
taa puheenjohtaja Kalervo 
Lassila, puh. 040 551 0649. 
STK. Kuva: Kalervo Lassila

Kaakkoiskulman Puhos
Puhoskylä sijaitsee noin 55 
kilometrin päässä Pudasjär-
ven keskustasta kaakkoon 
päin. Kylä rajoittuu kolmeen 
eri kuntaan; Taivalkoskelle, 
Suomussalmelle ja Puolan-
galle.

Kylän toiminto ja asutus 
on pääsääntöisesti suuren 
Puhosjärven ympärillä sekä 
teiden varsilla. Lisäksi aluee-
seen kuuluvien pienempien 
järvien ympäristöt ovat asu-
tettuja.

Puhoskylän kyläseura ry. 
on rekisteröity 17.7.2002 en-
tisen maamiesseuran lakat-
tua toimimasta.

Kyläseuran jäsenmaksu 
on 10 euroa perhekunnilta. 
Vuotuisia jäsenmaksuja seu-
ra kuittaa tililleen puolisen 
sataa.

Puhoksella toimii oma 
kylätalo Möykkälä, vanhal-
ta nimeltä Hiisihovi. Möyk-
kälä on suosittu tanssipaikka 
ja myös valtakunnallises-
ti tunnettu. Tansseja pyri-
tään järjestämään läpi vuo-
den viidestä kahdeksaan 
kertaa. Kesäisin on kara-
okeiltoja lähes joka lauan-
tai. Heinäkuussa kyläseura 
järjestää vuoden päätapah-
tumana suuret sikajuhlat, 

Metsälän kylä koillisessa
Metsälän maa- ja kotitalous-
seura ry. on rekisteröity täl-
le nimelle juuri ennen joulua 
vuonna 1991.

Tuolloin kyläseuran toi-
mintaan yhdistyivät Maa- ja 
Kotitalousnaiset sekä Maa-
miesseura ja näin uusi nimi 
näki päivänvalon.

Metsäpirtti on seuran oma 
kylätalo ja kokoontumispaik-
ka, jossa on myös saunatilat 
käytettävissä. Taloa vuokra-
taan sekä yksityisille että muil-
le yhdistyksille. Metsäpirtti 
on nähnyt niin ristiäisiä, hää- 
ja syntymäpäiväjuhlia kuin 
myös muistotilaisuuksia. Hir-
vipeijaiset järjestetään vuo-
sittain yhdessä Kuopusjär-
ven Metsästysseuran kanssa. 
Myös talon sadan hengen asti-
astoa on vuokrattavissa omiin 
juhliin.

Metsälä on alle puolensa-
dan savun kylä kantatie 858:n 
varrella, Syötteen ja Rytingin 
puolessa välissä. Kylän alueel-
la isompina vesistöinä ovat Iso 
Kuopusjärvi ja Pikku Kuopus-
järvi, jonka kutsumanimi van-
hemman kansan suussa on 
edelleen Vähä Kuopusjärvi.

Metsälän maa- ja kotitalo-

Metsäpirtti on Metsälän maa- ja kotitalousseuran kylätalo, 
jota voi vuokrata erilaisiin tapahtumiin. Heinäkuussa siellä 
toimii Kesäkahvila.

usseura ry:n jäseneksi pääsee 
kaikki halukkaat. Jäsenmaksu-
na peritään ainoastaan nimel-
linen 5 euroa henkilöltä.

Kesäaikana kylän väkimää-
rä triplaantuu ja kylä elävöityy 
mökkiasukkaitten myötä. 

Kesäkahvilatoiminta on 
vakiintunut vuotuiseksi ta-
pahtumaksi. Heinäkuussa vii-
den viikon ajan keskiviikkoi-
sin kylätalolla toimiva kahvila 
on avoinna klo 12-15. Tarjolla 
on kahvia, teetä ja virvokkei-
ta sekä taatusti tuoreita leivon-
naisia. Pirtissä on myös kirjoja 
ja lehtiä lainattavaksi sekä pie-
ni myyjäispöytä ja lapsille as-

kartelunurkka. Osoite on Ry-
tinkisalmentie 2760.

Lisätietoja seuran toimin-
nasta antaa puheenjohtaja 
Tuomas Honka, 040 835 6404 
tai tuoppi.honka@gmail.com.

Metsälän maa- ja koti-
talousseura ry:llä on myös 
omat Facebook-sivut (Metsä-
lä), josta voi lukea kyläläis-
ten ja mökkiläisten ajankohtai-
set viestit ja tapahtumat. STK. 
Kuva: Tuomas Honka

Tervetuloa mukaan 
tapahtumiimme ja 

toimintaamme! 

Toimintaa Hetekylässä
Hetekylässä ei toimi enää 
omaa kyläseuraa. Alueen 
kaikki kyläseurat lakkautet-
tiin, koska samat henkilöt toi-
mivat kaikissa yhdistyksissä 
ja toimihenkilöitä ei riittänyt 
jokaiseen erikseen. Tällä het-
kellä Hetekylässä toimivia 
yhdistyksiä on useita, kuten 
maa- ja kotitalousseura ry, 
nuorisoseura, kalastuskunta, 
metsästysseuroja ja sukuseu-
roja.

Hetejärven maa- ja kotita-
lousseura ry. on rekisteröity 
9.6.1993. Seuran toiminta pol-
veutuu yli 80-vuotisesta his-
toriasta. Kuten maalaiskylis-
sä yleensä, myös Hetekylässä 
tuolloin toimintaa ohjasi pai-
kallinen maamiesseura. Hete-
kylän Maamiesseura ja Hete-
kylän Maa- ja kotitalousnaiset 
löivät sittemmin hynttyyt yh-
teen ja perustivat uudella ni-
mellä olevan toimivan seuran, 
jonka nimeksi tuli Hetejärven 
maa- ja kotitalousseura ry. 

Seuran toiminta-alueeseen 
kuuluu koko Hetekylän alue 
Pudasjärven kaupungin lou-
naisosassa. 

Valtatieltä 20, Niemitalon 
Juustolan kohdalta kääntyy tie 
Hetekylään.

Hetekylässä on noin 100 
taloutta, joissa asuu lähes 250 
henkeä. Vapaa-ajan asuntoja 
ja mökkeinä käytettäviä enti-
siä asuintaloja on noin 260 kpl. 
Mökkiläiset ovatkin tärkeä osa 
kylän elämää, ja he ovat myös 
tervetulleita jäseniksi.

Maksavia jäseniä yhdistyk-
sessä on vajaa 80 ja nimelli-

nen kolmen euron jäsenmak-
su peritään vuosittain. Yli 
80-vuotiaat jäsenet siirtyvät 
yhdistyksen kunniajäseniksi. 
Heille järjestettäviin tilaisuuk-
siin kutsutaan aina entiset ja 
uudet kunniajäsenet paikalle.

Hetejärven maa- ja ko-
titalousseura ry järjestää ti-
laisuuksia useimmiten He-
tepirtillä, jota voivat kaikki 
kyläläiset vuokrata erilaisiin 
tapahtumiin nuorisoseuran 
kautta. Hetepirtti oli alkujaan 
maamiesseuran ja nuoriso-
seuran yhteinen talohanke. 
Seurat sopivat vuonna 1981, 
että talo jää Hetekylän nuori-
soseuralle ja tontti maa- ja ko-
titalousseuralle. Ratkaisuun 
päädyttiin nuorisoseuran teh-
tyä taloon mittavan remontin 
sekä laajennusosan.

Hetejärven maa- ja kotita-
lousseura ry:n pienempiä ko-
koontumisia pidetään vuoron 
perään kunkin kodissa tai pi-
hapiirissä.

Yhdistys järjestää kyläläi-
sille mahdollisuuksien mu-
kaan erilaisia kursseja tai ta-

pahtumia. Viime vuosina on 
ollut Betonia puutarhaan- 
sekä Valotalo- ja kranssikurs-
seja. Vuosittain järjestetään 
myös jäsenistölle pikkujoulu-
ruokailu. Latujen tekeminen 
ja ylläpito ovat Hetejärven 
maa- ja kotitalousseura ry;n 
toimintoja vuotuisella tasol-
la. Talvikautena ompeluillat 
ovat suosittua toimintaa. Seu-
ralle saadaan tuloja myymäl-
lä näissä illoissa valmistettuja 
tuotteita.

Seuralla on myös astia-
vuokrausta ja kaksi kahvin-
keitintä, jotka ovat 10 ja 15 lit-
ran vetoisia. Näitä voi kysellä 
puheenjohtajalta tai sihteeril-
tä.

Lisätietoja antavat puheen-
johtaja Jouko Niva, 0400 188 
027 tai sihteeri Annikki Paa-
vola, 040 765 4153. STK. Kuva: 
Ritva Jurvansuu

Hetejärven maa- ja 
kotitalousseura ry toivottaa 
uudet jäsenet tervetulleiksi 

toimintaan mukaan!

keväällä on pääsiäisjuhla ja 
joulukuussa joululaulutilai-
suus. Pitkin talvikautta yh-
teistyössä paikallisen urhei-
luseuran kanssa kyläseura 
ylläpitää hiihtolatuja ja joka 
vuosi järjestetään myös las-
ten hiihtokilpailut. Paras-
ta aikaa seurat kunnostavat 
yhdessä valaistua latua ensi 
talveksi. Lisäksi kaupun-
ki järjestää kylätalossa omia 
kerhoja niin lapsille kuin se-
nioreille.

Möykkälä on vuokratta-
vissa omiin juhliin. Talosta 
löytyy myös tarvittava asti-
asto.

Puhoskylän kyläseura te-
kee yhteistyötä muitten toi-
mijoitten kanssa, jotka vain 
osaavat kysäistä apua – tal-

koolaisia löytyy.
Puhoksella toimii oma 

kauppa, joten myös siltä 
osin kylä on erittäin elinvoi-
mainen. 

Lisätietoja Puhoskylän 
kyläseurasta ja kylän toimin-
nasta antavat puheenjohtaja 
Eero Hyttinen, 040 730 3892 
sekä varapuheenjohtaja Aar-
no Pääaho 0400 172 936.

Käyntikohteina Puhok-
sella ovat Julmaharju ja 
UKK-reitti, joka lävistää 
koko kyläseuran alueen. Li-
säksi Pääahontien varrelta 
löytyy Marjohiedan uima-
ranta, jossa on myös veneen-
lakupaikka. Näihin kan-
nattaa käydä tutustumassa. 
STK. Kuva: Eero Hyttinen

Möykkälään on uusittu vesikatto.

Hetepirtti toimiin yhteisenä kokoontumis- ja tanssipaikka-
na Hetekylässä.


