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PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 24.8.2018

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Suora yhteys pankkiisi
Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933

Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Pertti Purola, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Mikko Kähkönen, 
myyntijohtaja 010 257 1921

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

• 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

VETERAANIKERÄYS 
PUDASJÄRVELLÄ

ke 29.8. klo 16-20.
Kerääjinä Kainuun prikaatin varusmiehiä. 

Keräystuotto käytetään 
sotaveteraanien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry

Eero Ahonen keräysvastaava
puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!

LASTEN 
VENETSIALAISET 
Jyrkkäkoskella la 25.8. klo 10-13

TERVETULOA!

OHJELMASSA MM. DISCO, 
PONIAJELUA, KASVOMAALA-

USTA, ONGINTAA…

TAIKURI-ROOPE ESIINTYY 
KLO 11-12

MYYNNISSÄ HATTARAA, 
POPCORNIA,

MAKKARAA, LÄTTYJÄ…
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8.900

20.800+alv

MB E320 CDI Avantgarde autom ...... -05
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB E220 CDI, aut., farkku .................-04 
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm -04
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm, 
siisti ....................................................-01
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm..-07
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm..................-04
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm...-02
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm....-06
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm.-05
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm ............-03
Opel Vectra 1.8i ................................. -02
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm........-01
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .......-98
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .....-00
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm .............-00
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg ......-89
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

OSTA OSAMAKSULLA – NYT MYÖS 
ILMAN KÄSIRAHAA!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO

13.900 
8.350
5.950
5.650
4.650

4.350
4.250
3.850
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20.800+alv

MB E320 CDI Avantgarde autom ...... -05
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi...... -99
MB E220 CDI, aut., farkku .................-04 
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm -04
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm, 
siisti ....................................................-01
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm..-07
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm..................-04
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm...-02
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm....-06
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm.-05
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm ............-03
Opel Vectra 1.8i ................................. -02
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm........-01
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .......-98
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .....-00
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm .............-00
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ...............  -97
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg ......-89
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h..........-99

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

VOIMME ETSIÄ MIELEISESI 
AUTON MYÖS TILAUKSESTA!

OSTA OSAMAKSULLA – NYT MYÖS 
ILMAN KÄSIRAHAA!

MYYNTI, VAIHTO, OSTO

MB E320 CDI Avantgarde autom .........-05 13.900
Mazda 6 2.0i Sport Wagon, ml. 236 tkm -08 8.350
MB C180 kompressor, ml 215 tkm,  
farkku  ...............................................-03  6.350 
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi ........-99 5.950
MB E220 CDI, aut., farkku ...................-04 5.650
Toyota Corolla Verso 1.8i, ml. 226 tkm .-04 4.650
MB C200 Kompressor, ml. 219 tkm,  
siisti  ..................................................-01 4.350
Ford Focus 1.6i, farkku, ml. 225 tkm ...-07 4.250
Mazda 3 1.6i, ml. 178 tkm. .................-04  3.850
Nissan Almera 1.5i HB, ml. 137 tkm ....-02  3.650
Opel Astra 1.6i farkku, ml. 258 tkm .....-06 3.650
Nissan Primera 1.8i farm, ml.196 tkm .-05 3.450
Honda Civic 1.6i, ml. 271 tkm .............-03 2.950
Opel Vectra 1.8i  .................................-02 2.450
Nissan Primera 1.6i, ml. 208 tkm ........-01 1.550
Toyota Avensis 1.8i, ml. 349 tkm .........-98 1.450
Volvo S40 2.0i Turbo, ml. 266 tkm .......-00 1.450
Ford Fiesta 1.3i, ml. 187 tkm ..............-00 950
MB E 220 dsl., ml. 386 tkm ................-97 850
Kuljetusauto:
Volvo FL6 11, kantavuus 6600 kg.............-89 8.900
Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h .............-99 20.800+alv

PERATTUA MUIKKUA  
MAANANTAINA 27.8.
KLO 11-12 PUDASJÄRVEN TORI

KLO 12.30-12.45 HETEKYLÄN ENT. KAUPPA
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. 

SÄÄVARAUS.

HUOM! 
UUDISTUNEET AUKIOLOAJAT 1.9. ALKAEN!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti.
Alina Pudasjärvi 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Tule tapaamaan 
Alinaa!
Tervetuloa tutustumaan Alinan moni
puolisiin palveluihin K-Marketissa 28.8. 
klo 9–15 ja S-Marketissa 29.8. klo 9–15.
Hoiva- ja siivouspalvelut ihan kaikille!  
• Kotityöpalvelut • Talonmiespalvelut • Hoivapalvelut  
• Lapsiperheiden kotipalvelut • Kotisairaanhoitopalvelut  
• Päivystyspalvelut • Etälääkäripalvelut

Olemme palvelusetelituottaja. 

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

12400

SÄHKÖKIUAS 
HARVIA ECO 6KW MOCCA
Harvia Eco 6 kW on suoma-
laisten suosima, perinteinen 
seinälle asennettava kiuas. 
Eco sopii 5–8 m³:n kokoisiin 
saunoihin. Eco-kiuasta ohjataan 
käyttökytkimillä, jotka on sijoi-
tettu kiukaan alaosaan.

ILMASTOINTITEIPPITORNI 
3 KPL 38MMX25M

1000 Ilmastointiteippi on hyvin 
tarttuvaa, voimakasliimaista 
ja vedenpitävää. Tarttuu hyvin 
epätasaisillekin pinnoille.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

P. 040 821 1819Varaa aika

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Lääkäriajat: ke 29.8., ke 5.9. ja ke 12.9. 

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

SYKSYN 
KEHYS-UUTUUKSIIN

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

KUTSUMME KAIKKI VIETTÄMÄÄN 
PUDASJÄRVEN SOS DEM 
TYÖVÄENYHDISTYKSEN

80-VUOTISJUHLAA 
PUDASJÄRVEN KOSKENHOVILLE 

SUNNUNTAINA 26.8. KLO 12.00 ALKAEN
OHJELMASSA 

PUHEITA: KANSANEDUSTAJA 
TYTTI TUPPURAINEN, 
SDP:N OULUN PIIRIN 

PUHEENJOHTAJA TANJA TIAINEN
MUSIIKKIA: MARKKU 

KEMPPAINEN, KEIJO PIIRAINEN
RUNOJA: EERO RÄISÄNEN

KLO 14.00 ALKAEN KOILLISMAAN DEMARITAPAAMINEN, 
JOHON OLETTE MYÖS TERVETULLEET!

teemasivut

K
K

P

1967

KONGASJÄRVEN 
KISA-POJAT 

50-vuotta
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 26.8. kello 10. Lähimmäisen 
päivän messu, Timo Liikanen, Ari Kokkonen, Keijo Piirai-
nen. Lähimmäiset ja omaishoitajat avustavat. Messu on kat-
sottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisi-
vujen kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit, syyskauden 
kirkkoväärtivuorojen jako, laulutuokio sekä tietoa lähim-
mäispalvelusta ja omaishoitajuudesta.

Retki Oulun hiippakunnan lähetysjuhliin Utajärvelle la 
1.9. Lähtö seurakuntakodilta kello 8.30, paluu 19.30 men-
nessä. Seurakunta tarjoaa bussikuljetuksen, ruokailu oma-
kustanteisesti. Retki toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähin-
tään 10. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon ke 29.8 
mennessä, p. 08 882 3100. 

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15-11.

Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin 
kello 10-13 seurakuntakodilla.

Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuoti-
aat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumi-
set lastenohjaajille (ma klelo 12-16, muina arkipäivinä kel-
lo 8-16)  Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 
040 743 4896, Kerttu Luokkanen 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Ervastissa ry:n mökillä 
la 25.8. kello 19 (Simo Kinnunen). Seurat Kurenalan ry:llä 
su 26.8. kello 16 (Valtteri Laitila, Pekka Lehto).

Kastettu: Atte Kasperi Laakkonen.

Avioliittoon vihitty: Pasi Tapio Alho ja Neea Katariina 
Keskimäinen, Jani Petteri Hekkala ja Elisa Marjatta Nurme-
la.

Haudattu:  Elsa Tumelius 79 v, Aila Maria Hiltula  57 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: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Elsa 
TUMELIUS
s. 18.6.1939
k. 5.8.2018

Hiljaa voimasi uupuivat,
lähdön hetki läheni.
Väistyi vaiva, tuli rauha,
uni kaunis ikuinen.

Kaivaten
Vesa ja Oili
Aino
Matti
Sukulaiset ja ystävät. 

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa. Kiitos Pudasjärven 
terveysaseman hoitohenkilökunnalle Elsan hyvästä hoidosta. 

Jeesus sanoi: ”Minä tunnen kaikki lam-
paani, ja kaikki lampaani tuntevat minut”. 
Hyvä paimen pitää huolen laumasta, hakee 
eksyneen lampaan takaisin laumaan. Ihmi-
nen voi eksyä väärälle tielle, kadottaa elä-
män hallinnan. Sisäinen rauha järkkyy, mi-
kään ei tunnu hyvältä. Ulkoiset asiat voivat 
olla kunnossa, mutta sisällä on sekasor-
toinen olo. Näitä ihmisiä Jeesus tarkoittaa 
vertauksessa kadonneet lampaat. Näitä 
eksyneitä ihmisiä hän kutsuu nimeltä, että 
saisimme vapautuksen pahaan oloomme. 

Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte uskollisi-
na minun sanalleni, te olette todella ope-
tuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, 
ja totuus tekee teistä vapaita.”Joh.8:31-32. 
Tämä Raamatun kohta tukee, mitä edel-
lä kirjoitin. Teksti on myös evankelisluteri-
laiselle kirkolle tarkoitettu perusteemak-
si. Piispatkin ovat vain ihmisiä, ei heillä ole 
valtuuksia muuttaa Raamatun linjauksia ja 
Jeesuksen opetuksia. Kirkolliskokouksen 

pitää myös harkita huolella omia linjauk-
sia. Kirkon pitää esimerkillisesti edistää ja 
korostaa elämän arvojen säilymistä. Kaikki 
ihmiset ovat kelvollisia Jumalalle, jotka ha-
luavat hänen yhteyteen. 

Käydessäni S-marketissa tuli hyvä mie-
li, kun kohtasin tutun henkilön. Hän sanoi, 
Mauno minä arvostan sinua, vaikka en ole 
kaikesta samaa mieltä. Eräs rouva kuuli tä-
män puheen ja sanoi, on hyvä olla sovussa 
eri mieltä. Näin helposti voi saada hyvän 
mielen. kun kohtaa ihmisiä, jotka arvostaa 
muitakin kuin itseään. Yhtä helposti myös 
mielensä pahoittaa, kun kohtaa kyynisen 
ihmisen. Hän ei halua valita sanoja, arvos-
taa vain itseään. 

Meillä suomalaisilla useilla puuttuu 
puhumisen taito. Muutama sana tai lau-
se merkitsee paljon sopivassa tilanteessa. 
Ennen, varsinkin maaseudulla. oltiin ren-
nompia ja käytiin toistemme luona jutte-
lemassa. Nyt ihmisillä on kiire, maallinen 

mammona ja urakehitys menee ihmis-
suhteiden edelle. Hengelliset asiat jäävät 
kauaksi sivuraiteelle. Matteuksen evanke-
liumin luvussa 16 on muun muassa näin 
”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa 
omakseen koko maailman, mutta menet-
tää sielunsa”? Tämä on juuri sitä itsen-
sä kovettamista, kyynistymistä. Ansiomer-
kit eivät lämmitä rintaa, jos sisäinen rauha 
puuttuu. Koko elämä on oppimista ja it-
sensä kehittämistä alati muuttuvassa maa-
ilmassa. 

Nyt palaan kirjoitukseni alkuun, miten 
päästä ja löytää vertauksessa mainittuun 
lammastarhaan? Jos menee lammastar-
haan aidan yli, on varas ja 
ryöväri. Sinne pitää mennä 
portista ja portti on Jeesus 
Kristus.

Mauno Ruokangas

Sisäinen rauha on elämän peruskivi

Tikutuskutitusta Pudasjärvellä
Pudasjärven Pruasniekas-
sa lauantaina 18.8. esitettiin 
Leena Arhippaisen kirjoitta-
mat kolme laululeikkiä.

Vienalaiset ovat aina ol-
leet ahkeria ja taitavia tikut-
tajia. Joka kylällä on ollut 
oma mallinsa. Pohjois-Vie-
na-seuran jäsenet ovat jat-
kaneet arvokasta tikutuspe-
rinnettä ja heidän käsissään 
on vuosien varrella synty-
nyt kirjavia kintaita näytte-
lyihin, lahjaksi, arpajaisiin ja 
myyntiin saakka. 

Kun seuran perustajajä-
sen ja taitava tikuttaja Anja 
Suvanto yllätti Arhippaisen 
perheen tämän vuoden alus-
sa antamalla lahjaksi kulle-
kin oman vienalaisen kirjo-
kintaan, oli selvää, että ne 
päätyisivät esitykseen työ-
kintaiksi. Nämä kuusi kin-
nasta synnyttivät laululeikin 
”Vienalaiset tikuttaa”. Siinä 
esitellään nämä Pistojärven 
ja Kiestingin mallit: Aita, 
Kohtavinokirjat, Peitto, Äk-
kimutkat, Suvanto sekä Ar-
kikintaat. Arkikintaat, jois-
sa on reikärivi kädensuussa, 
on yleinen malli Vienan Kar-
jalassa ja Pohjois-Suomessa. 
Koska tästä laululeikistä tuli 
lasten kanssa niin hauskaa, 
piti sen perään keksiä ”Ti-
kutuskutitus”. Jotta perhe 
pääsisi vienankarjalaa har-
joittelemaan, yksi esitys piti 
tietenkin tehdä vienan mur-
teella ”Vienalaini tikuttau”. 

Laululeikeissä pääroolia 
esittävät Anja Suvannon ti-
kuttamat vienalaiset kirjo-
kintahat, joiden mallit ovat 
Pistojärveltä ja Kiestingis-
tä. Ylhäällä Aita-malli ja har-
maat Arkikintaat reikärivillä. 
Alhaalla pinkit Äkkimutkat 
ja Peitto. Vasemmalla Koh-
tavinokirjat ja oikealla si-
nisävyinen Suvanto. (Kuva: 
Leena Arhippainen)

”Pohjois-Vienan malleilla, kelpaa vaikka laulella, on niin 
kauniit kuviot, suorat, mutkat, vinohot” lauloivat Sisu, Lee-
na, Eelis, Liinu, Seppo ja Nita Pudasjärven pruasniekassa 
Vanhusten Palvelukeskuksessa viime lauantaina. Pohjois-
Viena-seuran puheenjohtaja Kerttu Nurmela seuraa esitys-
tä. (Kuva: Lauri Nurmela)

Arhippaisen perhe on tänä kesänä kiertänyt esittämässä 
Vienalaini tikuttau – laululeikkiä Kuusamossa, Taivalkos-
kella, Kemissä, Oulussa ja Pudasjärvellä.  (Kuva: Leena Ar-
hippainen)Tässä laululeikissä esitellään 

mallit: Sahanhampahat, Hii-
ren kirjat, Pienet ja suuret 
plaskaset sekä Lemmenleh-
tiset. 

Muamo (Leena Arhippai-
nen) on kirjoittanut ja ideoi-
nut laululeikit, muamon tu-
atto (Seppo Arhippainen) 
sekä lapset Nita (2), Liinu 
(4), Sisu (8) ja Eelis Väänänen 
(13) ovat iloisina opetelleet 
ja esittäneet tikutuslaulu-
ja. Tästä laululeikkitouhusta 
on muodostunut kolmen su-
kupolven mukava yhteinen 
harrastus.

Leena Arhippainen, 
kuvat Leena Arhippainen, 
Lauri Nurmela

Vain hyviä syitä 2 – hirsira-
kentamisen seminaari järjes-
tetään Suomen hirsipääkau-
punki Pudasjärvellä 28.-29.8. 
Seminaarissa tutustutaan 
modernin puurakentamisen 
hyvinvointi- ja muihin vai-
kutuksiin sekä hirsirakenta-
misen toteutuneisiin ja uu-
siin mahdollisuuksiin alan 
tutkijoiden, suunnittelijoi-
den, päättäjien ja käytännön 
toteuttajien kanssa. Esimer-
kiksi puun antibakteerisista 
ominaisuuksista puhuu Tii-
na Vainio-Kaila ja Ruotsin 

mahdollisuuksia valottaa 
TräCentrum Norrin toimin-
nanjohtaja Bror Sundqvist. 
Vierailla on tilaisuus tutus-
tua myös hirsirakennuskoh-
teisiin ja yrityksiin. Tilai-
suuteen on ilmoittautunut 
yli 100 osallistujaa eri puo-
lilta Suomea. Ensimmäi-
nen seminaaripäivä on Pu-
dasjärven hirsikampuksella, 
toinen Iso-Syötteellä. Tapah-
tuman järjestää Moderni hir-
sikaupunki Pudasjärvi –han-
ke, jota rahoittaa Euroopan 
aluekehitysrahasto. AR

Hirsirakentamisen 
seminaari 

Hirsikampuksella ja 
Syötteellä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kirjallinen kysymys poronhoidon 
aiheuttamista ongelmista

Pudasjärvelle ensi sunnuntaina 26.8. SDP:n 
80-vuotisjuhlaan saapuva kansanedustaja 

Tytti Tuppurainen on jättänyt perjantaina 17.8. 
eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, joka tässä 

julkaistaan.

Poronhoitoa säätelevä po-
ronhoitolaki 848/1990 ei 
määrittele poronhoidon ta-
voitteita, ja siinä ei aseteta 
poronhoidolle päämääriä ta-
loudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävästä toi-
minnasta. Vaikka kyseessä 
on sinänsä arvokas ja perin-
teinen elinkeino, aiheuttaa 
poronhoito voimassa olevan 
lain puitteissa monenlaisia 
ongelmia.

Erityisesti poronhoitoalu-
een eteläosissa (tähän kuu-
luvat Lapin maakunnan 
eteläisten osien ohella Kuu-
samon, Taivalkosken, Pu-
dasjärven, Suomussalmen ja 
Hyrynsalmen kunnat sekä 
osia Oulun kaupungista ja 
Iin, Puolangan sekä Utajär-
ven kunnista) poronhoito 
nykyisessä muodossaan ai-
heuttaa ongelmia muulle 

maankäytölle ja asuinympä-
ristölle. 

Porot liikkuvat usein jopa 
asuntojen pihapiirissä, vil-
jelyksistä ja taimikoista pu-
humattakaan. Lisäksi po-
ronhoito aiheuttaa ongelmia 
liikenne- turvallisuudelle.

Edellä olevan perusteella 
ja eduskunnan työjärjestyk-
sen 27 pykälään viitaten esi-
tän asianomaisen ministerin 
vastattavaksi seuraavan ky-
symyksen:

Onko hallitus tietoinen 
poronhoidon asuinympäris-
töille ja muulle maankäytöl-
le aiheuttamista ongelmista 
ja mitä hallitus aikoo tehdä 
niiden poistamiseksi tai lie-
vittämiseksi?

Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja

Tytti Tuppurainen oli mukana Kiiminki-päivillä 4.8.

Oulunkaari päivitti ikäih-
misten asumis- ja laitospal-
velujen myöntämisen pe-
rusteita. Kuntayhtymän 
palvelutuotantolautakunta 
hyväksyi uudet palvelujen 
myöntämisperusteet keski-
viikkona 15.8.

Uudet ikäihmisten asu-
mis- ja laitospalvelujen 
myöntämisperusteet kos-
kevat palveluasumisen, te-
hostetun palveluasumisen, 
lyhytaikaisen kuntouttavan 
asumisen ja laitoshoidon 
palveluja. Uusissa myöntä-
misperusteissa on kuvattu 
laajemmin muun muassa 
palvelujen sisältö ja miten 
asiakkaan toimintakykyä 
arvioidaan.

Uudet sosiaalihuoltolain 
mukaisten asumispalvelu-
jen ja laitoshoidon myöntä-
misen perusteet pohjautu-
vat Lapin maakunnan I&O 
-kärkihankkeen laatimiin 
perusteisiin. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön valtakun-
nallisessa hankkeessa ke-
hitetään ja yhtenäistetään 
ikäihmisten sekä omais- ja 
perhehoitajien palveluja. 
Yhtenäiset perusteet lisää-

vät asukkaiden tasapuolista 
kohtelua ja helpottavat pal-
velujen järjestämisen suun-
nittelua myös maakuntata-
solla.

Kuntayhtymä on päivit-
tänyt perusteita viimeksi 
vuonna 2012, minkä jälkeen 
palvelut ovat kehittyneet ja 
lainsäädäntö ja valtakun-
nalliset suositukset ovat 
muuttuneet. Esimerkiksi 
asiakkaan toimintakyvyn 
arviointiin on otettu käyt-
töön entistä laajempi Rai-
toimintakykymittaristo.

Asumis- ja laitospalve-
lut eivät ole ensisijainen 
palvelu, vaan ikääntynei-
den sote-palveluja koskevat 
lait linjaavat, että arvokas-
ta elämää tukeva pitkäai-
kainen hoito ja huolenpito 
tulisi järjestää ensisijaisesti 
kotiin annettavilla ja muilla 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon avopalveluilla. Samas-
ta periaatteesta muistuttaa 
myös kuntayhtymän stra-
tegiassa määritelty visio, 
Mielekäs elämä kotona.

Oulunkaari tiedotus

Uutta ikäihmisten 
asumis- ja 

laitospalvelujen 
myöntämisen 
perusteisiin

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Vesiputkien tarkistus sukeltamalla
Ervastin kylän kohdalla to-
teutettiin lauantaina 18.8. 
Ervastin Vesiosuuskunnan 
toimesta Iijoen alittavien 
vesijohtojen tarkistus. Ope-
raatio liittyy vesiosuuskun-
nan omavalvontasuunnitel-
maan. Sen mukaan vesistön 
alittavat vesijohdot tarkas-
tetaan aika ajoin ja nyt oli 
taas se aika. 

Ojalankankaan vedenot-
tamolta, noin kolmen kilo-

metrin päästä, tulevat ve-
sijohdot alittavat Iijoen 
kolmesta eri kohdasta. Put-
ket kuvattiin samalla. Su-
vannossa toimiva pääputki 
todettiin hyväkuntoiseksi. 
Sillan alla varaputken pai-
nojen kanssa on ollut pieniä 
ongelmia ja ne ovat päässet 
jonkin verran siirtymään. 
Kolmas putki sijaitsee kos-
ken alapuolella ja on niin 
mutakerroksen suojassa, et-

tei sitä enää ole sieltä löy-
detty. 

Ervastin Vesiosuuskun-
taan kuuluu 27 taloutta. 

Sukeltajista Jaska Kosa-
mo on pudasjärveläinen, 
asuu nykyisin Puhoksel-
la. Hän on tehnyt elämän-
työnsä koneasentajana ym-
päri maailman. Asennus- ja 
hitsaustöitä on tehty niin 
maan päällä, kuin veden al-
lakin. Toinen miehistä oli 

kuusamolainen Eero Koski. 
Jo sukelluspukuun pukeu-
tuminen osoittautui vaa-
tivaksi ja rautaista kuntoa 
kysyväksi tehtäväksi. Itse 
sukeltaminen oli sitten jo 
oma lukunsa - kuntourhei-
lua vaativimmillaan.

Paavo Ervasti

Kaksi putkea tarkastettiin joista toinen kuvattiin, kolmas on 
kosken alapuolella mutakerroksen suojassa.

Eero Koski ja Jaska Kosamo pukeutumassa sukelluspu-
kuihin, joka jo vaatii hyvää kuntoa. Sukeltaminen on sitten 
kuntourheilua parhaimmillaan. 

Siuruan osakaskunnan alu-
eella jäi valtion kalastuksen-
valvojien haaviin viimevii-
kolla luvaton ravustaja.

Henkilöllä oli pyynnis-
sä luvattomia, merkitsemät-
tömiä mertoja 27 kappaletta 
Ritvankosken niska-alueella.

Henkilö tulee menet-
tämään merrat valtiolle ja 
saamaan päiväsakkoja lu-
vattomasta ravustuksesta 
osakaskunnan vesialueella.

Osakaskunnan alueella 
luvattomasta kalastuksesta 

tai ravustuksesta tulee, val-
vojien harkinnan mukaan, 
jatkossakin lähes aina jon-
kinlaisia seuraamuksia.

Mukana pitää olla todis-
tus maksetusta osakaskun-
nan maksusta sekä kalas-
tonhoitomaksu niillä joille se 
kuuluu iän puitteissa, sekä 
valtion vesialuelle saatava 
erillinen kalastuslupa.

Kireitä siimoja toivottaen.
Siuruan osakaskunta

Luvaton ravustaja 
Ala-Siurualla
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TE-toimistossa työnhaun  
verkkoasioinnin neuvontaa
TE-toimiston Pudasjärven 
toimipisteessä jatkuu hen-
kilökohtainen työnhaun ja 
verkkoasioinnin neuvon-
ta joka maanantai ilman 
ajanvarausta. Työnhaun ja 
verkkoasioinnin valmen-
taja auttaa muun muas-
sa: TE-toimiston verkkoasi-
oinnissa, kuten työttömäksi 
työnhakijaksi ilmoittautu-
misessa sekä CV-netin ja 
työllistymissuunnitelman 
laatimisessa, työnhaun asia-
kirjojen (esim. CV ja työ-
hakemus) laatimisessa, eri 
työnhakukanavien käytös-
sä, työllistävien alojen etsi-
misessä sekä opiskelumah-
dollisuuksien kartoituksessa 
työttömyyden vaihtoehtona.

Työnhaun valmentaja 
neuvoo ja ohjaa työnhakuun 
liittyvissä prosesseissa sekä 
kannustaa ja sparraa verk-
kotyönhaussa. Valmentajan 
kanssa voi myös muun mu-
assa luoda tai päivittää Lin-
kedIn-profiilin. 

Verkkoasioinnin mah-
dollistamiseksi mukaan tar-
vitsee ottaa verkkopank-
kitunnukset. Työnhaun 
käynnistämistä varten mu-
kaan kannattaa ottaa myös 
työ- ja opiskelutodistukset 
tai olemassa oleva CV, mis-
tä käy ilmi työ- ja opiskelu-
historia. Palvelu jatkuu vuo-
den loppuun asti.

TE-toimisto tiedotus 

Työnhakuvalmentaja Hanna Maria Kotovaara Oulusta käy 
Pudasjärven TE-toimistossa maanantaisin antamassa hen-
kilökohtaista työnhaun ja verkkoasioinnin neuvontaa.

Lähiruoan suosio kasvaa

K-Supermarketissa vietettiin 
viime perjantaina 17.8. Pai-
kallista sinulle -lähiruoka-
tapahtumaa. Teemapäivänä 
asiakkaat pääsivät keskuste-
lemaan paikalla olleiden lä-
hiruoan tuottajien kanssa ja 
tutustumaan heidän tuottei-
siinsa. Mukavien maistiais-
ten myötä lukuisat erilaiset 
ruokatuotteet solahtivat asi-
akkaiden ostoskärryihin.

-Lähiruoan suosio on kas-
vussa ja se näkyy monipuo-
lisesti myös kaupan tuote-
valikoimassa. Usean vuoden 
ajan tehdyn yhteistyön an-
siosta esimerkiksi pakaste-
altaiden valikoimiin kuuluu 
sesongista riippuen usean 
eri paikallisen lihatuottajan 
tuotteita, karitsan, poron ja 
jopa kanin lihaa. Paikalliset 
tuote-esittelijät olivat teema-
päivästä myös hyvillään ja 
tapahtuman ajankohtaa pi-
dettiin sopivana, koska lo-
malaisiakin oli runsaasti liik-
keellä. 

-Pudasjärveläisistä lähi-
ruoan tuottajista oli paikalla 
Niemitalon juustola sekä lä-
hipaikkakunnilta Meriläisen 

Leipomo Oulun Maikkulas-
ta, Petäjälammen Herkku 
Kuusamosta, Taiwalkosken 
panimo ja Kasvishovi Ou-
lusta, kertoili kauppias Nis-
kanen hyvillään tuote-esitte-
lijäjoukosta.

MTK Pudasjärven väki 
osallistui myös kauppiaan 
kutsusta lähiruoka-teema-
päivään ja he valmistivat ja 
myivät paikan päällä paikal-
lisesta naudan lihasta val-
mistettuja hampurilaisia. 

MTK:n kojulta kerrottiin, 
että lähiruokaan keskitty-
vä teemapäivä yhdessä use-
an elintarviketoimijan kans-
sa tuntui erittäin mukavalta. 
Lähiruoka kiinnostaa ihmi-
siä kovasti ja paikallisia tuot-
teita kaivataan yhä lisää, esi-
merkiksi pudasjärveläistä 
perunaa. HT

Oululainen perheyritys Kasvishovi maistatti raikkaita sa-
laatteja ja majoneesituotteita. 

Taivalkosken Panimo esitteli uusia makumaailmoja tavan-
omaisten oluiden sijaan. 

Meriläisen leipomolla Oulun Maikkulasta oli runsas valikoi-
ma lähileipomon tuotteita. 

Pudasjärven MTK:n väki sai 
asiakkailta kovasti kiitok-

sia hampurilaisista, joiden 
pihvit oli valmistettu pai-

kallisesta naudan lihasta. 
Paistopuuhissa Eero Hytti-
nen, kassanhoitajana Sirk-

ka Pankinaho. 

Juha Mertala  
Metal Angel-fest  
semifinaaliin

Pudasjärveläinen Juha 
Mertala on mukana Metal 
Angel-fest 2019 semifinaa-
lissa. Metal Angel tapahtu-
man taustalla on malli- ja 
pr-maailmaa ja tänä vuon-
na kilpailu avautui ensim-
mäistä kertaa myös miehil-
le. Metal Angel valinnassa 
haetaan räväkän luonteen 
ja ulkonäön omaava luo-
tettavaa ja ammattimais-
ta pr-henkilöä. Kilpailus-
sa tatuoinnit ja lävistykset 
eivät ole kiellettyjä, vaan 
jopa suositeltavia.

Metal Angelin on myös 
hyväntekeväisyystapahtu-
ma, jonka tämän vuotisena 
kohteena ovat syrjäytyneet 
ja yksinäiset ihmiset.

-Hain ensin tapahtu-
man talent- osioon, jon-
ka jälkeen sain kuulla, että 
miehetkin voivat osallis-
tua itse malli- ja pr-osi-
oon. Ajattelin että olisi 
hieno kokemus osallistua 
malli- ja pr-osioon, joten 
hain mukaan ja nyt olen-
kin jo matkalla semifinaa-
liin. Hyväntekeväisyys oli 
myös iso syy osallistua ta-

Juha Mertala.

pahtumaan ja kohde on 
erittäin tärkeä. Arvostan 
myös todella paljon erilai-
sia ihmisiä ja sitä että ih-
miset uskaltavat olla roh-
keasti omia itsejään, Juha 
kertoo. 

Semifinaali järjestetään 
22.9. Oulussa 45 Specialis-
sa ja sieltä finaaliin selvin-
neet jatkavat 2.2.2019 fi-
naaliin Rovaniemelle Rock 
ravintola Grandeen. Kil-
pailun etenemistä yleisesti 
voi seurata myös Faceboo-
kissa ja Instagramissa. HT

Pudasjärven sos. dem. 
työväenyhdistys juhlii 80 
vuotista taivaltaan Pudas-
järven politiikassa. Varsi-
nainen syntymäpäivähän 
on 21.10.1937, joten juhla-
vuosi on jo pitkällä. Suo-
men Työväenpuolue pe-
rustettiin 1899 Turussa ja 
nimi muutettiin Suomen 
sosialidemokraattisek-
si puolueeksi 1903 Fors-
sassa. 

Suomessa 1930-luku 
oli maalaisliiton ja sosi-
alidemokraattien lähen-
tymisen aikaa, koska Eu-
roopassa ja Suomessakin 
radikaalit oikeistovoimat 
saivat vahvaa jalansijaa. 
Tässä yhteydessä perus-
tettiin myös Pudasjärven 
sos. dem. työväenyhdis-

tys. Varsinaisia asiakir-
joja on säilynyt paikalli-
sesta toiminnasta vähän, 
mutta puolueosasto on 
ollut pudasjärveläisessä 
politiikassa pitkään. Ny-
kyisin puheenjohtajana 
toimii Päivi Pohjanvesi ja 
valtuustoedustajina Tuu-
la Kuukasjärvi, Paula So-
ronen ja Eija Ikonen, joka 
on myös kaupunginhalli-
tuksessa.

Yhdistys juhlii Kosken-
hovilla 26.8. kello 12. Oh-
jelmassa on muun muassa 
kansanedustaja Tytti Tup-
puraisen puheenvuoro ja 
paikallisten taiteilijoiden 
esityksiä. 

Tilaisuus on kaikille 
vapaa. MK

80-vSos.dem. 
työväen-

yhdistyksellä 
80-vuotisjuhla
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
24.-25.8.

MAANANTAI-TORSTAI 
27.-30.8.

100

249 100

695 099
ltkkpl

pkt

249
pss

pkt

199399 149 169
ras

ras 169
kg ras

199

199

189

100

159

199

179
ras

279
ras

prk

595
kg

1195

ltk299

kg

1090

069
pss

995
kg

kpl

149
kg 119

pss

raj. erä

kpl

1195
kg

Naudan
PAISTIJAUHE-
LIHA

795
kg

Naudan 
PALAPAISTI

Porsaan
KYLJYKSET

Irto luuton
KARJALAN-
PAISTI

995
kg

pkt

Tuore naudan
MAKSA
palana tai 
jauhettuna 595

kg

495
kg

250

995
kg

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

2 ltk/talous

Valio
JOGURTTI
200 g

795
kg

pkt

kpl

kg

1090

1 pss/talous

2395

990
kpl

2350

2 kg/talous

2 pkt/talous

MA-TI 27.-28.8.                KE-TO 29.-30.8.

Pingviini
TUUTIT
6 kpl/720 ml

Dansukker
TALOUS-
SOKERI 
1 kg

KANAN-
MUNAT
10 kpl

RAUTAOSASTOLTA

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

Valio 
VOI 500 g
normaali-
suolainen

Kananpojan
PANEROIDUT
NUGGETIT 
200 g

HK
UUNI-
LENKKI
400 g

Tuore 
Norjan
LOHIFILEE
2 filettä/talous

Mummon
KEBAB-

RANSKALAISET tai 
MAKKARAPERUNAT

450-500 g

PE-T0 24.-30.8.

Eldorado
PISARA-

TOMAATTI
250 g

Atria Wilhelm
JUUSTO- tai

CHILI-
SULATEJUUSTO-

GRILLIMAKKARA
350 g

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE 

400 g
kermapippuri

Snellman
Maatiaispossu
LIHASUIKALE

400 g
naturell tai marinoitu

Minneolas
MANDA-

RIINI

Valio
VALIO-
JOGURTTI
1 kg

Riitan Herkku
SENTTI PIZZAT
250 g

HK
MIKRO-
ATERIAT 
250-300 g

Kantolan
SUKLAAKAURA- 
tai KAURAKEKSI
200-400 g

HK
METRILENKKI
500 g

HK
AURINKO-
SALAATTI
380 g

HK HERKKU-
MAKSA-
MAKKARA
500 g

HK
JAHTIMAKKARA-
TANKO 1,5 kg
HOX! vain 4,63 kg

Suomalainen 

JÄÄSALAATTI-

PUSSI
100 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Naudan 
luuttomat 
KEITTO-
LIHAPALAT

  PE 24.8.                              LA 25.8.

Tuore
ANANAS
extra sweet

pkt

Tuore
MUIKKU
pyyntivaraus

Kariniemen
BROILERIN 

PAISTILEIKE
600-700 g

maustamaton tai marinoitu

6 prk

Black&Decker 
AKKUPORAKONE- 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm
250 kpl

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

9900

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

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

399

SPRAY-
MAALIT
perusvärit

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

Mustang
KAMINA

199,-

ras

JUHLA 
MOKKA
KAHVI
500 g

3 pkt

Naisten
SLOGGI MAXI
koot: 40-54, ruskea, 
musta. 3 kpl/pakt

Miesten
FLANELLI-
PAITA

Polaari
ULKOILU-
TAKKI 
STRETCH
naisten ja miesten malli.
Kaksi rintataskua, kuminau-
hakiristys helmassa ja hupus-
sa. Materiaali joustavaa ja 
hengittävää. YKK-vetoketjulli-
set. Korkea kaulus.Metsästäjän

KÄÄNTÖLIPPIS

Polaari
ULKOILUHOUSUT
STRETCH
naisten ja miesten malli.
Joustavaa ja hengittävää ma-
teriaalia. Kaksi etutaskua 
ja edessä kaksi reisitaskua. 
YKK-vetoketjulliset. Vyölen-
kit, lahkeissa kiristysnauhat. 
Hyvin istuva malli.

76,-

87,-
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Korkokenkäkukkamekkosuohiihdot 12. kerran:

Sisukasta suorämpimistä kukkamekoissa ja 
muissa asuissa

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdot kisailtiin 12. ker-
ran lauantaina 11.8. Kapusta-
suolla Ranualle johtavan tien 
varressa. Ilma oli aurinkoi-
nen, joskin hieman tuulinen. 
Humoristisen ja iloisen ta-
pahtuman järjestelyistä vas-
tasi taiteilijapariskunta Kari 
ja Marja-Leena Tykkyläinen 
yhdessä Siuruan kyläyhdis-
tyksen kanssa. Yleisöä saapui 

Osallistujat ryhmittyivät kuuntelemaanTykkyläisen antamia ohjeita, joka suoritti myös välinetarkastuksen.

Tamperelainen Juha Hartikainen kuuli radiosta mökillään 
Lumijoella Pudasjärven suohiihtotapahtumasta, kiinnostui 
ja läksi kameran kanssa mukaan. Kuville hänellä oli tiedos-
sa monenlaista käyttöä. 

Ensikertalaisena kisaan osallistunut Tuomi-Tuulia Ervasti 
voitti naisten sarjan. 

Järjestelyissä aktiivisesti mukana olleen Siuruan kyläyh-
distyksen sihteeri Tarja Heikkinen ottamassa ilmoittautu-
misia vastaan. Häntä auttoivat sisarukset Anni ja Petra Ke-
husmaa. 

Miehiä oli tällä kerralla mukana historian eniten. Vasemmalla tv:stä tuttu naiseksi pukeutu-
va Markus Kuotesaho, joka oli myös Kapustasuolla tyylilleen uskollinen. 

Kari Tykkyläinen tervattuna ja höyhennettynä laulamassa 
loppulauluna siinä tilanteessa riimittämänsä Kapustasuo- 
biisin, joka tallentui Yle TV2:n kameraan Aki Lahtisen ku-
vaamana. 

Alusta saakka mukana ollut Paula Manninen turvesuon sy-
leilyssä. 

Marja-Leena Tykkyläinen on 
ollut aviomiehensä Karin 
rinnalla koko ajan Suohiih-
totapahtuman kantavana 
voimana. Karilla oli yllään 
Marja-Leenan suunnittele-
ma ja ompelema Suoenke-
li -puku. 

rippipukuihin. Miehiä ja nai-
sia oli suunnilleen sama mää-
rä. Kaikilla oli hauskaa, eikä 
ryppyotsaisuutta ollut havait-
tavissa. 

Tampereelta olivat saa-
puneet Yle TV-2:n toimittaja 
Juha Portaankorva ja kuvaaja 
Aki Lahtinen, jotka aiemmin 
olivat tehneet keväällä näh-
dyn ”Tykkyläisen rippituo-
li” -ohjelman. Suohiihdon he 
lupasivat laittaa hetimmiten 
Yle Areenaan ja YouTubeen 
ja TV:stä ohjelma tulee jos-
sain vaiheessa perjantai-dok-
karissa. 

-Tapahtuma sai alkunsa 11 
vuotta sitten, kun suunnitte-
limme Marja-Leena Tykky-
läisen, Eila Puurusen ja Paula 
Mannisen kanssa kukkamek-
kokuvia ja tehtiin sitten yh-
dessä myös mainoskuva. To-
tesimme, että meillä yhteistyö 
sujuu ja siitä muotoutui sit-
ten tämä hiihdon idea, muis-
teli kisojen keulahenkilö Kari 
Tykkyläinen. 

Hän luovutti yhdessä puo-
lisonsa Marja-Leenan kanssa 
suohiihtoaiheiset vehnäjau-
hobatiikki-tekniikalla maa-
latut t-paidat ja suksikorut 
sekä kaupungin muistamise-
na kynttilät Paula Mannisel-
le ja Eila Puuruselle. Paula oli 
edelleen mukana kisassa. 

Nollabudjetilla
Tykkyläisen mukaan tapah-
tuma järjestetään nollabudje-
tilla. 

-Sponsoritukea olemme 
saaneet sen verran, että kil-
pailumaksuja ei peritä ja pys-
tymme tarjoamaan kisan jäl-
keen osallistujille salaatin ja 
makkarat Konttilan erän hir-
vituvalla, jossa oli osallistujil-
le tarjolla myös sauna ja pesu-
mahdollisuus.

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja kaupunginvaltuus-
ton varapuheenjohtaja Sointu 
Veivo lausuivat Pudasjärven 
kaupungin kiitokset suuren 
julkisuuden saaneesta tapah-
tumasta ja luovuttivat Karil-
le eräsukset ja Marja-Leenalle 
hemmottelulahjakortin. 

Tilaisuus aloitettiin Tyk-

kyläisen antamilla kilpailuoh-
jeilla. Hän kävi vielä tarkas-
tamassa kaikkien varusteet ja 
johdatteli sitten perinteen mu-
kaiseen Maamme-lauluun. 

Itse kilpaileminen aloitet-
tiin viesteillä ja yksilöhiih-
doilla. Lopuksi oli takaa-ajo-
kisa. Sääntönä oli, että jos saa 
edellä juoksijan kiinni, saa to-
teuttaa unelmansa kiinniote-
tun kanssa suossa. Turvekyl-
pyäkin tuli monille, joskin 
tällä kertaa suo oli aikaisem-
pia vuosia kuivempi. 

Ihmiset kiittelivät suuren-
moisesta kokemuksesta Ka-
pustasuon syleilyssä. Ensiker-
talaisten mielestä kokemus oli 
kerrassaan vapauttava ja ren-
touttava. 

Tykkyläiset jakoivat kun-
kin sarjan kolmelle parhaalle 
palkintoina poronsarviluus-
ta tehtyjä koruja ja -suksia, ja 
Tykkyläisten valmistamat ko-
rut saivat vielä loputkin kil-
pailijat. 

Yllätysohjelmana oli pal-
kintojen jaon jälkeen Paula 
Mannisen ja Mari Kälkäjän 
astuminen esiin tervapön-
tön kanssa. Ensin he riisui-
vat Karin lähes ilkosilleen 
ja sitten tervasivat hänet 
ylt’ympäriinsä päälaki mu-
kana. Kaiken huipuksi jos-
tain vielä löytyi höyhensäkit 
ja nehän tarttuivat tervattuun 
ihoon ”kuin täi tervaan”. TV-
kamera ja muut kamerat ku-
vasivat ahkeraan tilannetta ja 
yleisöllä piisasi lystiä. Sitten 
Kari Tykkyläinen otti esille ki-

jälleen kerran satamäärin kan-
nustamaan läheltä ja kaukaa. 
Autojonoparkki tien laidassa 
venyi kilometriseksi. Ihmiset 
osasivat parkkeerata autonsa 
hyvin, ongelmia ei valtatielle 
syntynyt. 

Hiihtäjiä saapui paikalle 
ennätyksellisesti reilut 30, pu-
keutuneena asiaankuuluvasti; 
naiset kukkamekkoihin ja nai-
loneihin, miehet liian pieniin 

taran ja viritti äänentoistolait-
teet ja alkoi laulamaan oman 
tekemänsä improvisaation sii-
nä hetkessä, jota voisi nimit-
tää vaikkapa Kapustasuohiih-
to -biisiksi. 

Kisojen jälkeen siirryt-
tiin Konttilan Erän hirvitu-
valle nauttimaan murkinaa 
sekä jatkamaan iloista yhteis-
tä meininkiä uinnin ja sauno-
misen ohella. 

Heimo Turunen

Tulokset: 
Joukkuekilpailu
1) Sulosääret (Mikko Tykkyläinen, 
Maiju Rahko ja Katariina Pentikäi-
nen) 2) Päähänpotkijat (Markus 
Kuotesaho, Ella Häyrynen ja Juha 
Mertala) 3) Pitkäsääret (Paula Man-
ninen, Siiri Sarjas ja Tuomi-Tuulia Er-
vasti). Joukkueita kahdeksan.
Yksilöhiihto naiset 
1) Tuomi-Tuulia Ervasti 2) Tuovi Ta-
pojärvi 3. Mari Tykkyläinen. Osallis-
tujia oli yhteensä 15.
Yksilöhiihto miehet
1) Marko Kehusmaa; 2) Mikko Tyk-

kyläinen ja Mika Pöyskö 4)Markus 
Kuotesaho. Osallistujia 16.
Takaa-ajo 
1) Mikko Tykkyläinen 2) Teija Vähä-
kuopus 3) Vesa Mäkinen.
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KONGASJÄRVEN 
KISA-POJAT 50-vuotta1967

2018

Kilpailuhenki ja aktiivinen 
talkootyö menestyneen 
toiminnan perustana

Kongasjärven Kisa-Pojat urheilu-
seura juhli 50-vuotista toimintaan-
sa Verkkarijuhlana lauantaina 18.8. 
heidän itse tekemällään urheiluken-
tällä Ruottisenharjuntien varressa. 
Kukkaonnittelut esitti muun muas-
sa Pudasjärven Urheilijat ja Pudas-
järvi-lehti. 50v juhlapokaalin lah-
joitti seuralle Osmo Lehmikangas. 
Juhlaan tullessaan jokaiselle asetet-
tiin numerolappu rintaan urheilu-
juhlatunnelman virittämiseksi. Siitä 
siirryttiin ruokailemaan lihakeittoa, 
jota tarjoiltiin Pitopalvelu Illikai-
sen soppatykistä. Ruokailu tapahtui 
kentälle pystytetyssä teltassa. 

Ruokailun jälkeen oli ensimmäi-
senä ohjelmanumerona Hanna Leh-
mikankaan johdolla järjestäyty-
minen 10 eri ryhmään asuinkylän 
ja -paikan mukaan, jonka jälkeen 
mietittiin, mitä yhteistä on ryh-
män jäsenillä. Paras ryhmä Keksi-
jät löysi peräti 21 yhdistävää asi-
aa ryhmän keskuudessa. Koko illan 
ajan oli runsaasti ohjelmaa mm. eri-
laisia kilpailuja, johon joukkueet va-
littiin numerolappujen numeroita 
avuksi käyttäen. Lapsilla ja nuoril-
la oli koko ajan ohjelmaa korkeus-
hypyn-, lentopallon, fresbii-golfin 
ja jalkapallon parissa, jossa maalin 
perukalle oli asetettu maalipotkun 
nopeuden näyttävä tutka. Tutkan 
näyttämät nopeuslukemat kiinnos-
ti aikuisiakin. Kävipä muutamat 
lapsista myös uimassa tien toisel-
la puolella olevassa kylän maaui-
massa. Juhlakahvia tarjoiltiin koko 
illan ajan talkoilla leivottujen pulli-
en kera. Kyläläiset keskustelivat ja 

vaihtoivat kuulumisia.
Kongasjärven Kisa-Poikien sih-

teeri Kirsi Isomursu oli laatinut seu-
ran historiikin, jonka kertomista hän 
elävöitti kolmen joukkueen välisel-
lä Marikaisjärven ja Kongasjärven 
kylän historiaa käsittävällä tietokil-
pailulla. Lopuksi oli puheenjohtaja 
Aki Ritolan vastuulla oleva ilotuli-
tus. Raketit ammuttiin pimenevässä 
illassa maauimalalta ja ilotulituksen 
seuraamisessa oli parhaat näkymät 
juhlapaikan vieressä Aulis Lehmi-
kankaan perheen pihapiiristä. 

Kilpailu- ja  
talkoohenki  
voimissaan
Kongasjärven Kisa-Pojat perustet-

tiin huhtikuussa 1967 Pudasjärven 
Urheilijoiden alajaostona. Perusta-
miskokous oli Kivirannan uudessa 
talossa, jossa oli läsnä 35 henkilöä. 
Monenlaista urheilu- ja kylätoimin-
taa oli ollut toki jo paljon ennen sitä; 
mm hiihtokisoja, jalkapalloa. Kisa-
Pojat nimenä on hyvin kuvaava – 
kaikenlainen kisaaminen on ollut 
aina mukana, kaikessa mitä on teh-
ty.

Pudasjärven urheilijoiden ala-
jaostona toimittiin vuoteen 1994 
saakka, jolloin nähtiin toimivam-
maksi rekisteröityä omaksi seurak-
si. 

Kongasjärven innostus jalka-
palloon syttyi, kun jo lapsena so-
talapsena Ruotsiin joutunut Kauko 
Hemmilä palasi Suomeen armei-

jaan vuonna 1956 ja toi mukanaan 
innostuksen jalkapalloon. Jalkapal-
lo ja Kisa-Pojat ovat aina kuuluneet 
yhteen – ei ole Kisa-Poikia ilman 
jalkapalloa, kannustusjoukkoja 
unohtamatta. Kylän kisaavat po-
jat ovat aina olleet mukana Pudas-
järven Urheilijoiden, myöhemmin 
Kurenpoikien edustusjalkapallo-
joukkueessa, ei ainoastaan pelaa-
massa mutta myös seura-, valmen-
nus- ja taustajoukoissa. 

Jalkapallon lisäksi myös hiihto 
on ollut aktiivista tavalla tai toisel-
la.  Vuonna 1977 vuosittain pidetyt 
pääsiäishiihtokilpailut muutettiin 
avoimiksi piirikunnallisiksi Pääsi-
äishiihdoiksi Kongasjärven Män-
tyniemessä. Maalaismiljöö pirttei-
neen ja navettoineen ja kaikkine 

oheistoimintoineen kasvatti hiih-
tojen suosiota osallistujamäärän 
noustessa jopa yli 200 hiihtäjään. 
Esimerkiksi Riitta-Liisa Roponen, 
silloinen Lassila, kävi useampana 
vuonna pokkaamassa sarjansa yk-
köspalkinnot. Viimeiset pääsiäis-
hiihdot järjestettiin vuonna 1999.

Vilkas toiminta on vaatinut 
suunnattoman määrän talkootun-
teja kymmeniltä kyläläisiltä.  Tal-
kootyö on ollutkin aina kylän mer-
kittävä voimavara. Mitä tahansa on 
tehty, se on tehty yhdessä. Mitään 
ei ole jäänyt kokeilematta – ja mitä 
erikoisin idea on se pakko toteuttaa 
ja vieläpä suuremmalla innokkuu-
della.  Jos jotain tarvittiin, se tehtiin 
itse.  Ja kun jotain tehdään, niin se 
tehdään kunnolla! 

Juhlassa oli seuran kuvakansio, joka kertoo monipuolises-
ta toiminnasta, josta on kooste myös näillä teemasivuilla. 
Kansiota katsomassa Riitta Lohvansuu ja seuran talkootoi-
minnan promoottori ja rahastonhoitaja Eeva Ritola. 

Juhla pidettiin Verkkarijuhlana, jossa yli kolmen tunnin ajan seurusteltiin ja osallistuttiin ohjelmaan sekä nautittiin tarjoiluista. 

Juhlakahvien kanssa tarjottavat pullat oli leivottu tal-
kootyönä Liisa Jaurakkajärven keittiössä. 

K
K

P

1967
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Urheilukenttä ja 
maauimala
Yhdessä tekeminen alkoi heti seu-
ran perustamisen jälkeen kylän ur-
heilukentän tekemisellä. 

Vuonna 1968 Kisa-Pojat vuok-
rasi Metsähallitukselta maa-alu-
een Päätalon läheltä, Marikaisjär-
ven tienhaarasta. Kenttä valmistui 
vuonna 1970 kyläläisten omilla va-
roilla ja talkootyöllä. 

Toinen, nykyisin käytössä oleva 
urheilukenttä, rakennettiin vuon-
na 1983 Aulis Lehmikankaan maal-
le. Sekin talkootyöllä ja omin kus-
tannuksin. Urheilukentälle tehtiin 
luistinrata, mikä sai koko kylän ja 
kaikenikäiset kyläläiset liikkeelle. 
Kahden kuukauden aikana käynti-
kertoja kirjattiin parhaimmillaan lä-
hes 1000. Pelaajien ikähaitari oli lap-
sista aikuisiin. Aktiivista luistelua 
kesti monta vuotta, ja siitä kasvoi 
monta pelaajaa, valmentajaa ja mui-
ta vastuunkantajia myöhemmin pe-
rustettuun Pudasjärven Palloseuran 
jääkiekko joukkueeseen. 

Joku sai vihiä maauimalasta, jo-
ten tutustumisretkelle siihen tu-
tustumaan. Pian oli jo kaivinkone 
kaivamassa lähellä urheilukenttää 
Aulis Lehmikankaan pellolla. Löy-
tyipä käyttöä meijerin vanhoille al-
taille veden puhdistusjärjestelmänä. 
Nykyisin altaan puhdistusjärjestel-
mä on jo nykytekniikkaa.

Kylätalo  
toiminnan keskus
Aktiivinen kylätoiminta tarvit-
si myös toimitilan. Koska kylällä 
ei ole koulua, lähdettiin suunnitte-
lemaan Marikaisjärven kylätalon 
rakentamista yhdessä maamies-
seuran, metsästysseuran ja kalas-
tuskunnan kanssa. Vuonna 1984 
ostettiin hirsikehikko Pärjänsuolta 
ja siitä alkoi taas parin vuoden tal-
kootyö. Ja komea pirttihän siitä tuli! 
Siellä on ollut hyvä järjestää kaiken-
näköiset kylätapahtumat kokouk-
set, kun aiemmin kaikki tapahtu-
mat järjestettiin aina jonkun kotona. 
Aikana, jolloin kylällä asui paljon 

lapsia, pikkujoulut muodostuivat 
yhdeksi tärkeimmistä tapahtumis-
ta. Ohjelmaa suunniteltiin ja har-
joiteltiin pitkin syksyä, eikä pelkäs-
tään lapset vaan myös aikuiset. 

Koko 50-vuoden historian ajan 
Kongasjärven Kisa-Pojat on ol-
lut aktiivinen seura, joka on luo-
nut puitteet monipuoliselle har-
rastamiselle.  Tästä kiitos kaikille 
Kisa-Poikien puheenjohtajille ja 
johtokunnanjäsenille.  Pisimpään 
puheenjohtajana on toiminut Risto 
Timonen, 17 vuotta yhtäjaksoisesti. 

Seuratoiminnasta 
hyvä pohja  
elämälle
Toimintana urheiluseuran ohella 
on ollut myös kyläseuratoiminta. 
Oli kumpaa tahansa, aina kisailu on 
liittynyt toimintaan tavalla tai toi-
sella. Jos jokin on ja pysyy kongas-
järveläisten geeneissä, on se valtava 
kilpailuhenkisyys! Numerolappu 
rintaan ja silloin mennään!  Jalka-
pallon, jääkiekon ja hiihdon lisäksi 
paljon muitakin lajeja on harrastet-
tu. Varsinkin alkuaikoina lentopal-
lo on ollut aktiivista sekä yleisur-
heilua, pyöräilyä. Mäkihyppykin 
oli vilkasta yhteen aikaan. Kyläl-
lä oli monta junnua kilpailemas-
sa Pudasjärven Urheilijoiden mäki-
hyppytiimissä, samoin huoltajana ja 
valmentajana. Useita vuosia Lehmi-
kankaan veljekset ja serkukset kier-
sivät Suomen junnukisoja. Tuli suo-
menmestaruuksiakin ja lukuisia 
muita arvokisamitaleja.

Uskon että kaikki me, jotka 
olemme saaneet lapsuutemme ja 
nuoruutemme kasvaa tässä ympä-
ristössä sekä olla mukana kaikes-
sa seuran toiminnassa, on antanut 
meille valtavan hyvän pohjan elä-
mälle. Olemme saaneet pienestä pi-
täen luottamusta ja vastuuta. Olem-
me oppineet, että jos jotain haluaa, 
sen eteen on tehtävä töitä. Ja jos on 
aktiivinen, pääsee myös eteenpäin. 
Kaikkea osaa ja kaikkeen pystyy, 
jos vaan itse haluaa.  Toivottavasti 
osaamme itsekin jakaa samaa oppia 
omille lapsille ja lapsenlapsille. Ei 
Seura tee hyviä ihmisiä – vaan ah-
kerat ihmiset tekevät hyvän toimi-
van Seuran! Jatketaan samaan mal-
liin, totesi Kirsi Isomursu. 

Heimo Turunen

Kisa-Poikien sihteeri Kirsi 
Isomursu oli koonnut seuran 
sekä Marikaisjärven ja Kon-
gasjärven kylien toiminnas-
ta 50-vuotishistoriikin. Mu-
kana esityksessä oli kolme 
kyläläisten ryhmää, joilta 
kyseltiin välillä kyläta-
pahtumia koskevia tietokil-
pailukysymyksinä.

Aulis Lehmikangas on luovut-
tanut maa-alan Kisa-Poikien 
käyttöön niin urheilukentäl-
le kuin maauimalalle Ruotti-
senharjun tien varrella ole-
van kotinsa läheisyydestä. 
Aulis on myös osallistunut – 
kuten moni muukin kyläläinen 
– talkootöihin tuntejaan las-
kematta. 

Verkkarijuhlaan saapuessa kaikille laitettiin numerolaput rintaan osana hyvää juhlatun-
nelmaa. Huoltorakennuksen seinällä seuran pelipaitoja vuosikymmenten varrelta. 

Loppuillasta oli kahden ryhmän välinen narujuoksu- ja 
tehtäväkisa. Kaikilla oli naru nilkassa ja vaati taitoa 
löytää oikea etenemistyyli. 

Illan lopuksi kokoonnuttiin Lehmikankaan perheen pihaan 
seuraamaan maauimalalta tapahtunutta ilotulitusta. 

Keksijöiksi itsensä nimennyt ryhmä keksi 10 minuutissa pe-
räti 21 kaikkia yhdistävää tekijää ja voitti ryhmien väli-
sen kisan. 

Hanna Lehmikangas järjesteli illan ensimmäisenä ohjelma-
na yleisön 10 eri ryhmään asuin- tai synnyinpaikan perus-
teella. 

Risto Timonen ja Lahja ”Onerva” Kipinä ovat olleet vuosi-
kymmenien ajan seuran aktiivisia toimijoita. Risto oli ai-
kanaan 17 vuotta seuran puheenjohtajanakin.  Hän muisteli 
erityisesti urheilukentän tekemistä, jossa oli kerrallaan 
jopa yli 10 kyläläisten traktoria töissä. Lahja on seuran 
perustajajäsen. Seuran toiminta on ollut yksituumaista ja 
olen kokenut toiminnan ihanaksi ajaksi, hän totesi. 
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1992 vuosikokouksessa palkitut jalkapallojuni-
orit.

Ensimmäinen Syötehiihto 1983.

Luistelua navetan takana 1980.

PK-hiihdot 1992 Kauko Manninen, Risto Timonen ja  
Markku Lehmikangas.

PK-hiihdot 4.4.1994 yleisöä.

PK-hiindot 1992 lähtö. Posion Kirikeskus 20.9.1992.

Pyöräretkelle 13.6.1993.

Uima-allastalkoot 1992. Uima-allastalkoon päätteeksi Henna uimaan.

Urheilukentän talkoot.

Urheilukilpailut 1992 Riitta Lohvansuu pituus-
hypyssä.

Viimeiset kisat Mantyniemessä 9.4.1999. K
K

P
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Kuljetus Juhani Juurikka
Vaasa 

Muraset tyytyväisiä 
Marikaisjärven 

uusina asukkaina
Henna ja Aki Murasen per-
he muutti Marikaisjärvelle 
kaksi vuotta sitten rakenta-
maansa Kontion hirsitaloon. 
Naapurin mieheltä ostettiin 
kolmen hehtaarin metsäinen 
maapalsta, jossa ei ollut mi-
tään rakennuksia. Tänä ke-
sänä pihapiiriin on noussut 
160 nelimetrin kasvihuone, 
jota käytetään talviaikaan 
lampolana ja kesällä se toi-
mii kasvihuoneena. Talo ja 
lampola sijaitsevat Mari-
kaisjärven rannalla lähel-
lä kylän yhteistä toimitaloa. 
Rakennukset ja etenkin ul-
koapäin jo valmis kasvihuo-
nelampola näkyvät hyvin 
Marikaisjärven tiellä ajetta-
essa. Metsäinen, lähinnä pa-
jua kasvanut maa-alue, on 
raivattu ja peltoakin on teh-
ty. Tosin lampaiden rehuksi 
käytettävät heinäpaalit teh-
dään Kongasjärven puolel-
la olevalta 10 hehtaarin pel-
lolta.

Marikaisjärvelle synty-
jään pudasjärveläiset Mura-
set muuttivat Pudasjärven 
keskustasta Mursunsaasel-
ta, jossa he asuivat 12 vuotta. 
Maaseudulle luonnon lähel-
le perhettä veti noin kahdek-
san vuotta sitten kesämökil-
lä Ypykkäjärvellä alkanut 
koira ja lammasharrastus, 
joka on laajentunut nopeasti. 
Tällä hetkellä Murasen per-
heellä on yli 70 lammasta, 
kun mukaan luetaan myös 
tämän kesän karitsat. Koiri-
na on kaksi border collieta, 
joilla tehtävänä on myös 
lampaiden paimentaminen. 

Lampaat ovat Akilla ja 
Hennalla lähinnä harraste-
pohjalla, vaikkakin lammas-
lukua ollaan vielä lisäämäs-
sä lampolan valmistuttua. 
Aki työskentelee Kontiotuot-
teella ja Henna on sairaan-
hoitajana Pudasjärven terve-
ysasemalla. 

Lampaista saatu liha, vil-
lat ja taljat ovat tähän men-
nessä käytetty perhepiiris-
sä. Lihasta on tehty mm. 
makkaraa sekä villat ja tal-
jat ovat menneet lähisuvulle 

Aki ja Henna Muranen osallistuivat Kongasjärven Kisapoikien 50-vuotis-
verkkarijuhlaan. 

Kesäisin lampaat laiduntavat Vääräsaaressa ja 
tekevät samalla maisemanhoitotyötä. 

Marikaisjärven rannalle on kohonnut Murasten 
rakentama Kontion hirsitalo ja vieressä on auto-
tallirakennus. 

Tänä kesänä on pihapiiriin rakennettu kasvihuo-
ne, joka toimii talvisin lampolana ja kesäisin 
kasvihuoneena. Tytär Juulia viihtyy erityisen 
hyvin lampaiden parissa. 

ÄLÄ KÄRSI NIVELRIKOSTA 

TURHAAN!  SOITA 044 9786084!

Yksi pistos voi lievittää 

kipua jopa vuoden!

Lääkäriasema

Kauppatie 1 L 3, 93100 

Pudasjärvi 

www.medipudas.fi

Jari Keskiaho  
040-516 0430
Sami Kaivorinne  
040-560 5993

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. (08) 822 007 
• www.pienkonehuolto.fi

VAIHTOMÖNKIJÄT:                               Vm:    Hinta:
Can-am DS 90 Lastenmönkijä .........................-17   2200 €
Polaris Sportsman 300 4X4  2900 km. ............-08   3900 €
Yamaha YFM450 FWAD GRIZZLY aj.5490 km -11   5150 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander DPS 500 XT aj. 5786 km ...-10   5600 €
Polaris Sportsman 500 aj. 3454 km .................-12   5900 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander 400 T3 aj.1283 km
Traktorimönkijä  ..............................................-12   6500 € 
Can-am Outlander 500 MAX T3 aj.1800 km
Traktorimönkijä  ..............................................-13   7900 €
Honda TRX500FPAE aj.3000 km Telasarjalla ..-14   8600 € ALV väh.kelp.

Polaris Ranger 570 EFI rinnakkainistuttava
Traktorimönkijä lavalla  ..................................-15 12400 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander 650 6X6 DPS-T3
aj.7356 km Telasarjalla Traktorimönkijä  .......-17 17500 € ALV väh.kelp.

Can-am Spyder F3 SE6 DAYTONA
3-rattainen moottoripyörä  ............................-17 22500 € ALV väh.kelp.

Tarjous koskee 2017–2018 Outlander 
450 traktorimönkijöitä ja on voimassa 
26.4.–31.10.2018. Tarjous ei koske T3B 
uusia tyyppihyväksyttyjä mönkijöitä. 
Laitteiden saatavuus voi vaihdella jäl-
leenmyyjäkohtaisesti. Tiedustele saata-
vuutta omalta Can-Am -jälleenmyyjältä.

+ tk. 400 €

Myyty

lahjoina. Pääluvun noustua 
tullaan käyttämään Pudas-
järven pienteurastamon pal-
veluja ja on mietinnässä, 
miten lihatuotteet markki-
noidaan. Villat on tehty Pir-
tin kehräämössä langoiksi ja 
taljat käsitellään Rantasen 
nahkatehtaalla. Kaikki eläi-
mistä saatu hyödynnetään. 

Lampaat kesäi-
sin maiseman-
hoitotyössä
Lampaat ovat kesäisin mai-
semanhoitotöissä EU:n tuel-
la, jota hallinnoi Ely-keskus. 
Erinomaiseksi paikaksi on 
löytynyt 25 hehtaarin Tör-
rönjoen Vääräsaari, joka si-
jaitsee Ranuan tien sillalta 
noin 200 metriä alajuoksun 
suuntaan. Saaren omistavat 
Metsähallitus, Pudasjärven 
kaupunki ja pari yksityistä, 
joiden kanssa on useamman 
vuoden maisemanhoitoso-
pimus. Lampaita katsomas-
sa käydään usean kerran 
viikossa. Alueella on paljon 
veneilijöitä, jotka saattavat 
katsoa lampaita, mutta se ei 
ole Murasten mukaan niitä 
häirinnyt. Alueella ei ollut 
myöskään ilkivaltaa tai pe-

tovahinkoja. Metsästäjät koi-
rineen ovat ottaneet hienos-
ti eläimet huomioon. Myös 
muissa lähisaarissa on eri 
omistajien lampaita. 

Lampaiden kasvatukseen 
ja hoitoon Muraset ovat saa-
neet oppia paikkakunnan 
muilta lampureilta muun 
muassa pitkään lampurina 
toimineelta Antti Holmströ-
miltä Hirvaskoskelta. 

-Yhteyttä pidetty ja mu-
kava kun saa tarvittaessa ky-
syä, toteavat Aki ja Henna. 

Paikkakunnalle on tullut 
monia uusia lampureita en-
tisten lisäksi. Murasten mu-
kaan saattaisi olla paikallaan 
yhteistyön tiivistäminenkin 
esimerkiksi tapaamisten ja 
eri tapahtumien merkeissä.

Murasten perheen lapset 

ekaluokkalainen tytär sekä 
neljännellä ja seitsemännel-
lä luokalla olevat pojat osal-
listuvat koirien ja lampaiden 
hoitamiseen. Etenkin tytär 
Juulia on lampaista aivan in-
noissaan. 

Kyläläiset ovat ottaneet 
uudet asukkaat vastaan erit-
täin ystävällisesti ja avosy-
lin, jonka Muraset ovat uusi-
na asukkaina kokeneet hyvin 
tärkeänä. Yhteisiin talkoisiin 
on osallistuttu ja Muraset oli-
vat kesällä mm. kyläläisten 
markkinateltassa myymäs-
sä kahvia ja lättyjä. Muissa-
kin yhteisissä tapahtumissa 
on pyritty käymään mm. vii-
meksi Kongasjärven Kisapoi-
kien 50-vuotisjuhlassa. 

Heimo Turunen

KONGASJÄRVEN                              KISA-POJAT 50-vuotta
1967
2018
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Onkijat Iina Kivelä 2,5 v, Jenina Kivelä 9 v, Aada-
Emilia Lehtola 10 v, Alisa Liehu 12 v. pappa var-
mentaa.

Lasten kalakilpailu
Topi Ala-
talo osal-

listuu 
toisel-

la kuval-
la kalakil-

pailuun. 
Kuvan 
lähetti 

Mummo 
ja pappa.

Anton, Niklas ja Anni Kyn-
käänniemen saivat ongella 
mukavan kokoisia ahvenia 
Ala-Siurualla Sirkka ja Ka-
levi Taivalojan mökkiran-
nassa, jotka myös tätä rie-
mua todistivat!  Antonin 
saalis 0,19 oli kg, Niklak-
sen 0.18 kg ja Annin von-
kale 0.16 kg . Kaikki lapset 
onkivat sarjassa 0-10 v. 

Jarmo Hyttisen 
jalkapallomuistoja 

Ensimmäinen kontakti jal-
kapalloon oli kun sain jou-
lulahjaksi jalkapallon ja 
olin tuumannut pallosta 
että onpa perkeleen iso pal-
lo. Siitä kait se jalkapalloura 
on alkanut ja kesti melkein 
50-vuotiaaksi saakka.

Alkuaikoina pienenä poi-
kana pyörin miesten muka-
na ”treeneissä”, välillä pää-
sin mukaan pelaamaan ja 
välillä hain palloja metsikös-
tä. Sitten tuli oman ikäisteni 
joukkue, muistaakseni olivat 
vuotta vanhempia missä pe-
lasin. Kun ei ollut omia peli-
paitoja, saatiin miesten jouk-
kueen vanhat pelipaidat 
käyttöön. Mutsi pienensi mi-
nulle pelipaidan sopivaksi, 
että pysyi pelatessa päällä. 
Yleensä pelin jälkeen paita 
oli revennyt. Johtuikohan se 
siitä, että vastustaja ei pysy-
nyt mukana, niin pitivät mi-
nua paidasta ja siinä ompe-
leet repeilivät.

Harjoituksiin kuljin aina 
polkupyörällä. Muistan ker-
ran kun oli harjoitukset, niin 
pojat sanoivat etteivät pää-
se, koska pelto-ojaa piti kai-

Polkupyöräily jatkuu edelleen. Minkä nuorena op-
pii, sen vanhempanakin taitaa…

vaa yhden heinäsaran ver-
ran. Hyppäsin pyörän 
selkään, ajoin 10 kilometriä 
poikien avuksi Hoppulan 
pellolle avuksi kaivamaan 
ojaurakan. Sitten päästiin 
harjoituksiin Veskun, Mau-
rin ja Tarmon kanssa, mat-
kaa oli 20 kilometriä. Ei sil-
loin kuljetettu autolla, vaan 
mentiin pyörällä. Siinä tuli 
alku- ja loppuveryttelyt sa-
malla. Kotoa löytyy vanhoja 
lehtileikkeitä niiltä ajoilta ja 
maalintekijöistä kuka minä-

kin vuonna oli tehnyt min-
käkin verran maaleja.

Lisäksi kyläsarja oli kiih-
keitä pelejä varsinkin alku-
aikoina Iinattijärven nuo-
risoseuran kanssa. Välillä 
Insu taktikoi niin, että pe-
liä siirrettiin viikolla. Mutta 
kisapojat maksoi lentoliput 
Helsinkiin ja takaisin, jotta 
päästiin pelaamaan loppu-
otteluun.

Jarmo Hyttinen

KONGASJÄRVEN                              KISA-POJAT 50-vuotta
1967
2018

Yhdistyksiä 
Kongasjärvellä

Kongasjärven Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1984. Palveluja käyttää Marikais-
järven-Kongasjärven, Kongasojan sekä Parkkisentie alueella 45 vakituisesti asuttua kotitalout-
ta ja 10 muuta asiakasta.
Paavolanjärven kalaveden osakaskunta (ent. Paavolanjärven kalastuskunta) on toi-
minut järjestäytyneenä yhteisen alueen osakaskuntana toukokuusta 1972 alkaen. Osakaskun-
nan muodostavat 46 osakaskiinteistön omistajat. Osakaskunnan 172 hehtaarin suuruiseen ve-
sialueeseen kuuluu Paavolanjärvi, osa Marikaisjärvestä sekä em. järvien välinen Kaivosoja. 

Löydät meidät myös facebookista:
Kongasjärvi - Marikaisjärvi nimellä

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433   
Varsitie 10 as. 4-5, PUDASJÄRVI  •  Tuohimaantie 12, KIIMINKI • Kumputie 35 as. 6, JÄÄLI

www.kiifys.fi

FYSIOTERAPEUTTIEN OHJAAMAT RYHMÄT
alkavat Pudasjärvellä Varsitie 10, 3.9. maanantaisin

    15.00-16.30 painonhallintaryhmä.
16.30-17.30 kuntosaliryhmä 1. 
17.30-18.30 kuntosaliryhmä 2.

Tiedustelut info@kiifys.fi tai puh. 0400 681 433. 

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

PUDASJÄRVI

Laajasta 14 500 tuotteen valikoimasta 
löydät myös paikalliset herkut
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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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

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/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA 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!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA! METALLIROMUN KERÄYS

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!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

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)

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

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

KATSASTUS

Vaativaa kuntoutusta ja yksilövalmennusta

Jätehuolto tiedottaa:
Pyydämme huomioimaan jäteastian sijainnin.
Jäteastian etäisyys enintään 10 m tieliittymästä.
Tätä kauempana sijaitsevat jäteastiat jätetään tyhjentämättä.

Kiertokaari Oy/Kuljetuspudas Oy

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti 
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!SEKALAISTA

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 

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

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

TAKSI
RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 

PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET
-IKKUNAT ja OVET

myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

NUOHOUSPALVELUT

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

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

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

LAKIPALVELUJA

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

Toyota Corolla 1.3 -97. 4 ov. 
Varmatoiminen käyttöauto.
Kats.8/18. Ajettu vain 276th. 
1350 €. P. 040 501 7988.

Mustaherukkaa itsepoimien 
Petäjäkankaalla. P. 0400 298 
046.

Päältätäytettävä pyykinpesu-
kone, merkki Ignis, hyväkuntoi-
nen, 50 €. P. 040 842 8753.

Suomen luonnon päivä 
lauantaina 25.8. kansallispuistossa
Suomen luonnon päivää 
juhlitaan lauantaina 25.8. 
Syötteen kansallispuis-
tossa ja Syötteen luonto-
keskuksella. Luontokes-
kus täytti alkuvuodesta 15 
vuotta, joten luonnon juh-
lapäivä on hyvä hetki tä-
mänkin virstanpylvään 
juhlistamiseksi. Ohjelmas-
sa on kahvi- ja mehutar-
joilu kello 11-14 Välitu-
van päivätuvalla, jonne on 
patikointimatkaa luonto-
keskukselta 3,5 kilometriä 
suuntaansa. Välituvalla on 
paikalla Metsähallituksen 
Luontopalveluiden henki-
lökuntaa turisemassa ret-
keilijöiden kanssa ajan-
kohtaisista asioista. 

Luontokeskuksel-
la nostetaan juhlan kun-
niaksi lippu salkoon, ja 
kahvila-ravintolassa on 
tarjolla lohikeittoa kel-
lo 11-15. Luontokeskuk-
sen aulassa retkeilijöitä 
hoitaa Retkitohtori, jolta 
saa luontoaiheisia resep-
tejä vaivaan kuin vaivaan. 
Auditoriossa on nähtävil-
lä valokuvaesitys Vaara-
metsien maa, ja vaihtu-

vassa näyttelyssä on esillä 
Asta Siuruan taidokkaita 
huovutustöitä sekä Iijoen 
Taiteilijoiden grafiikkaa. 
Lapset löytävät tekemis-
tä Kaija Karhun kätköra-
dalta.

Suomen luonnon päivä 
on luonnon oma juhlapäi-
vä. Päivää juhlitaan aina 
elokuun viimeisenä lau-
antaina, kuten on juhlittu 
jo vuodesta 2013 asti. Suo-
mesta tuli vuonna 2017 

maailman ensimmäinen 
maa, joka virallisesti li-
putti luontonsa kunniak-
si. Sama juhlava toiminta 
jatkuu myös vuonna 2018. 
Liputukseen voi osallistua 
itselle sopivalla tavalla ja 
itselle sopivassa paikassa. 

Suomen luonnon päi-
vää juhlitaan rennosti ja 
pilke silmäkulmassa. Juh-
laan voi lähteä mukaan 
järjestämällä tapahtuman 
tai osallistumalla tapahtu-

maan, lähtemällä retkelle 
tai leipomalla mustikka-
piirakan, Suomen luon-
non päivän oman juhla-
leivoksen. Luonnon päivä 
2018 myös kannustaa ih-
misiä lähtemään liikkeel-
le luontoon. Jo luonnossa 
oleskelu tuottaa mielihy-
vää ja lisää kehon ja mie-
len hyvinvointia.

Luontokeskus tiedotus

Myytävänä
HEINÄÄ 

PYÖRÖPAALEISSA 
(halkaisija 135 cm) 
muoviin käärittynä.
Hirvaskosken tila 
p. 0400 907 821 

(Matti).

Käy hakemassa Laidunalueel-
ta lasten leikkikaluja; pehmoja, 
nukkeja, palloja yms. Leikkika-
lut pakattu ja annetaan pus-
seittain, ei yksittäisiä erikseen. 
Tiedustelut Terttu p. 040 534 
5827. 

OSTETAAN

OSTETAAN 
HYVÄKUNTOINEN 

TUOREREHU- /
NIITTOSILPPURI-

SILPPURI,  
Tuhti, JF, Taarup tms.  

P. 0400 582 042

KADONNUT

Suomen pystykorva ma 20.8. 
Kollajalla. Tuntee nimen Unna. 
P. 050 917 5921.

Viime viikon lehdessä Iijoen 
Taiteilijoiden retkijutun ku-
vateksteissä mainittiin, että 
esittelijänä olisi ollut Anu 
Pentik. Hän ei ollut kuiten-

kaan paikalla. Pentikillä esit-
telijänä toimi Helvi Lantto.

Toimitus

Oikaisu
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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

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Maalauksia 60-luvulta - Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely 17.7.-5.9.  Taidehuone 
Pohjantähti, Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe 
suljettu. Poikkeuksellisesti suljettu la-su 25.-26.8.
Väriä elämään - Mariya Simbirkinan öljyväritöitä 20.8-24.9. Pudasjärven kaupun-
ginkirjasto. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina. 
Luonnon keskellä” ja ”Matkamuistoja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luontokeskuk-
sella 5.6.-31.8., 26.6. lähtien ti-su klo 10-16.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
Nuorten Venetsialaiset pe 24.8. klo 18, Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
No speed limit -huippunopeuden mittauspäivä la 25.8. klo 8, Lentäjäntie.
Venetsialaiset la 25.8. klo 18, Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
Jalkapalloa: PC kurenpojat - Sodankylän pallo la 25.8. klo 18.30 Suojalinna, Urhei-
lutie 2.
Suomen luonnon päivä Syötteen luontokeskuksella la 25.8. klo 10-16.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Haupa/2 su 26.8. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 2.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 27.8. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1. Klo 
17 Bluboin ja ponin leffa. Klo 19 Mielensäpahoittaja 2: Iloisia aikoja.
Tanssit Sarapirtillä la 1.9. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Kiihdytyspäivä la 8.9. klo 8, Lentäjäntie.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Oulun Tarmo la 8.9. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 2.
Sienipäivä Syötteen luontokeskuksella la 8.9. klo 9-16.

Koskenhovilla su 26.8.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän  merkeissä  
ke 5.9.2018 klo 8 kaupungintalon kah-
viossa. 
Tilaisuus alkaa Suomen lipun yhteisellä  
nostamisella.
Mukana kaupungin virkamies- ja luottamus-
henkilöjohtoa.

Kaikki yrittäjät tervetuloa!

Pudasjärven kaupunki 
Pudasjärven Yrittäjät ry 

PUDASJARVI.FI

Pudasjärven 
Eläkeläiset ry

TUETULLE LOMALLE KALAJOELLE 
YHTEISKULJETUS LINJA-AUTOLLA   
su 2.9.2018 klo 10 S-marketin pysäkiltä.

Tarvittaessa poiketaan Oulun linja-autoasemalla.
Matkan hinta 35 euroa /henkilö.

Mikäli et osallistu yhteiskuljetukseen tai tulet autoon 
Oulusta ilmoita siitä Leena Rantalalle puh. 050 559 9066.

Tervetuloa lomalle!

Pudasjärven 
Sydänyhdistys ry

MA 27.8.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
PULUBOIN JA 
PONIN LEFFA

-S- 8€ 
● Klo 19.00  
MIELENSÄ 

PAHOITTAJA 2 
ILOISIA AIKOJA

-K12- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Kipinän kyläseura ry järjestää 

retken Hailuotoon 
la 15.9. Lähtö klo 8.00 

Kipinän koulun pysäkiltä.
Linja-autokyyti ilmainen, ruoat omakustanteiset. 

Ilmoittautuminen pe 7.9. mennessä 
puh. 044 993 1200/Sanna.

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

PUIKKARI AVATAAN  
VIHDOINKIN MA 27.8.
Aukioloajat 27.8.-2.9:
ma-to  12-20
pe  6.15-14
la ja su  suljettu

Aukioloajat ma 3.9. alkaen:
ma ja ke  12-20
ti ja to  6.15-20
pe-su  12-18

Huom! Vauvauinti alkaa la 8.9. klo 11-11.30.

Tervetuloa!

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa tiistaina 4. 
päivänä syyskuuta 
2018 alkaen klo 16.00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 30.8.2018 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 10.9.2018 klo 
12.00-15.00 sekä ylei-
sessä tietoverkossa 
10.9.2018 alkaen.

Pudasjärvi 22.8.2018

Mari Kälkäjä 
valtuuston puh.joht.

KUULUTUS 
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN 
LUETTELOSTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seura-
kuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävä-
nä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–
14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 Pudasjärven seura-
kunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Varsitie 12, 93100 
Pudasjärvi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkit-
ty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kir-
kon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa teh-
dä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty 
pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva 
merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 
kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Varsi-
tie 12, 93100 Pudasjärvi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 
pidettävässä kokouksessaan. 

Pudasjärvellä 30.5.2018 

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Timo Liikanen 
Puheenjohtaja 

YLEISÖTILAISUUS,  
KURENALAN ETELÄISEN OSAN 
JA RIMMINKANKAAN  
ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN 
MUUTOS
Asemakaavamuutoksen luonnosta sekä katujen 
yleissuunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa 
Pudasjärven kaupungintalolla maanantaina 3.9.2018 
klo 18.00, osoite Varsitie 7, Pudasjärvi.

Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdolli-
suus esittää mielipiteensä asemakaavan muutos-
ta valmisteltaessa. Kaavoituksen luonnosvaiheen 
kuuleminen on jo päättynyt mutta mielipiteensä voi 
esittää vielä yleisötilaisuudessa.

Asemakaavan laatijana toimii Sweco Ympäristö Oy ja 
suunnitelma-alueen liikennesuunnittelijana toimii 
Plaana OY.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Matti-
nen, puh. 0400 389 972.

Pudasjärvellä 22.8.2018 
Kaupunginhallitus 

PUDASJARVI.FI

PUDASJÄRVEN INVALIDIT RY
ATK-PERUSKURSSIN JATKO-OSA
alk. ma 3.9.2018 klo 14.00-17.00 

Hirsikampuksella. 
Kokoonnutaan yhteensä 8 kertaa.

Kerrattaan keväällä opittuja asioita sekä
opetellaan mm. nettipankin, kelan ja 

verotoimiston asiointia.
Max 15 opiskelijaa, mielellään oma kone mukaan.

Ilmoittautuminen 31.8.2018 mennessä
puh. 0400 326 931 / Esa 
Koulutus on ilmainen!

Marjomäen Puutarha
Puolangantie 956, p. 040 704 8927

MUSTAHERUKKAA 4€/kg
PUNAHERUKKAA 2€/kg

(Arkipäivisin)

Nyt Marjomäeltä itsepoimien

Tervetuloa!

YLI-SIURUAN KYLÄPÄIVÄ
Koko kylän liikuntapäivää sekä 

Kyläkisälli-hankkeen avauspäivää vietetään 
Yli-Siuruan entisellä koululla (Asmuntintie 869A) 
maanantaina 3.9.2018 kello 18-19.30. 
Ohjelmassa mm. verenpaine- ja kehonkoostumusmit-

tauksia Eikka-hyvinvointibussissa sekä 
pientä kisailua ja liikuntamaistiaisia. 
Kaikki toiminnot ovat maksuttomia. 

Paikalla myös Asmuntin Maa- ja kotitalousseuran 
pitämä kahvio. 

Tervetuloa!

Suomen Keskusta, Kurenalan 
paikallisyhdistys ry:n

YLIMÄÄRÄINEN YLEINEN KOKOUS
pidetään su 26.8.2018 klo 18.00 

Kaupungintalo, kahvio.
Käsiteltävänä asiana mm: Eduskuntavaalit,  mahdollisen 

ehdokkaan asettaminen jäsenvaaliin/ 
kansanedustajavaaleihin. Paikallisyhdistyksen 

hallitus kokoontuu klo 17.00. 
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Kultaisia koulumuistoja Kuresta

Kyllä riitti juttua, naurua ja 
lämmintä tunnelmaa mei-
dän entisten Kuren koulun 
oppilaiden kokoontuessa 
lauantaina 11.8. ensimmäi-
sen kerran sitten kouluvuo-
sien.  

Oli ilo palata rakkaal-
le koululle ja todeta kuin-
ka hyvässä kunnossa Ku-
ren asukkaat koulun pitävät.  
Pylkön Elvi (Iinatti) oli apu-
joukkoineen taikonut pöy-
tiin monenmoisista herkkua 
ja juhlasali oli valmisteltu 
juhlavieraiden saapua. Van-
hoja koulukuvia ja ryhmä-
kuvia äitienpäiväjuhlista oli 
laitettu esille.  Koulun koko 
kylälle järjestämät joulujuh-
lat ja äitienpäiväjuhlat oli-
vat tärkeitä tilaisuuksia pie-
nellä kylällä. Esimerkkejä 
vuosikymmenten takaisis-
ta oppikirjoista oli onneksi 
onnistuttu säilyttämään sii-
tä huolimatta, että koulu oli 
lakkauttamisen jälkeen kak-
sikymmentävuotta vuokral-
la milloin missäkin käytössä.

 Saimme kuulla koulun 
historiikkia ja entisten kou-
lukavereidemme kuulumi-
sia.  Oli monenmoisia mie-
lenkiintoisia opintoja ja 
elämäntarinoita. Suurin osa 
osallistujista oli jo eläkkeel-
lä. Useimmilla oli kerrotta-
vanaan hauskoja episodeja 
kouluvuosilta, osa ehkä pai-
nokelvottomia.  

Kouluhanke vireillä 
1920 luvulta
Perinnetiedon mukaan kou-
lua alettiin suunnitella jo 
1920-luvulla. Koulun pai-
kaksi suunniteltiin alkuaan 

Kivivaaran rinnettä Säkki-
sen ja Pylkön talojen rajalle.  
Tontista ei kuitenkaan pääs-
ty sopimukseen Pylkön Ju-
hon pelätessä, että koulupo-
jat syytävät kiviä läheisille 
pelloille. Sittemmin Alatalon 
talo myi koulun paikaksi sen 
nykyisen tontin Takalam-
men rannalta, johon koulu 
sittemmin rakennettiin.

Ennen oman kouluraken-
nuksen saamista kylässä pi-
dettiin isojen talojen pirteis-
sä kiertokoulua muutamia 
viikkoja vuodessa. Kierto-
koulussa sen ajan lapset ovat 
oppineet luku- ja kirjoitus-
taidon, samoin laskennon 
perustaidot.

Lieneekö kiista koulun 
tontista ja alkanut sota myö-
hästyttänyt koulun valmis-
tumista. Vasta vuonna 1947 
koulu voitiin ottaa valmii-
na opetuskäyttöön. Koulu 
rakennettiin hirsistä. Siihen 
tuli kaksi luokkahuonetta ja 
koulun yläkertaan opettajien 
asunnot.

Kuren koululle tuli oppi-
laita laajalta alueilta. Ervas-
tista, Venymältä, Tirmosta 
jne.  Matkat olivat pitkät, osa 
joutui ylittämään joen ja osa 
joutui hiihtämään kouluun.  
Monet lapset joutuivat asu-
maan kylän taloissa kovilla 
pakkasilla ja kelirikkoaikoi-
na.  Opiskelumotivaatio on 
täytynyt olla korkea noissa 
olosuhteissa.  Myös Kuresta 
koulusta keskikouluun läh-
teneillä oli ensi alkuun pit-
kä matka taivallettavanaan 
Ervastiin linja-autolle.  Jos-
sain vaiheessahan koulukul-
jetukset paranivat ja lopul-
ta linja-autokin alkoi kulkea 

Kuresta.  Ei tarvinnut enää 
asua Kurenalla.  Varsinkin 
asuntolamuistot olivat huo-
noja, monella painoi paha 
koti-ikävä.  Aiheuttipa se 
ainakin yhden tytön keski-
koulun keskeytymisenkin 
kahden viikon opiskelun jäl-
keen. 

Koulusta pidetty 
hyvää huolta 
Kuren koulu oli koulukäy-
tössä vain vaivaiset kaksi-
kymmentävuotta 1947-1967. 
Sen jälkeen alkoivat koulu-
kuljetukset ensin Ervastiin ja 
myöhemmin Hirvaskoskel-
le. Koulun lakkauttamisen 
jälkeen Pudasjärven kun-
ta vuokrasi koulua asumis-
käyttöön. Vuonna 1987 Ku-
ren metsästysseura ja Kuren 
maa- ja kotitalousnaiset 
päättivät hankkia koulun 
kylätalokseen. Heidän an-
siostaan koulu on säilynyt 
ja pidetty kunnossa. Niinpä 
saimme kokoontua muiste-
lemaan omia kouluaikojam-
me hyvin säilyneissä tiloissa. 
Paljon on kylän elämä hil-
jentynyt sitten meidän kou-
luaikojemme.  Tällä hetkellä 
kylässä on vain yksi koulu-
ikäinen lapsi.

Oli mukavaa saada tilai-
suuteen kolme koulun en-
simmäisiin oppilaisiin kuu-
lunutta tyttöä; Kariniemen 
Hilja, Matintalon Laina ja 
Pellonpään Tyyne.  He oli-

vat ennen koulun avaamista 
joutuneet käymään koulua 
useammassa kylän talos-
sa (Essalassa ja Mäntyläs-
sä). Tytöt olivat osallistu-
neet koulun rakentamiseen 
keräämällä hirsien rakoihin 
sammalta tilkkeeksi (palk-
katyönä).  Hirsirakenteinen 
koulu oli kuitenkin kylmä 
kovilla pakkasilla, istuttiin-
pa joskus tunnilla jopa vant-
tuut käsissä.  Oli tavallis-
ta, että koululaiset avustivat 
vahtimestaria kantamalla 
halkoja, koska pakkasilla ra-
kennusta jouduttiin lämmit-
tämään kaksi kertaa.

Pellonpään Paavo (Nis-
kasaari) kertoi menneensä 
kouluun vuonna 1947 0-luo-
kalle.  Aada-äiti oli pyytänyt 
saada lähettää pojan kou-
luun Tyyne-siskon mukaan.  
Joustavaa toimintaa koulun 
puolelta.

Kovasti arvostimme 
sitä, että saimme tilaisuu-
teen koulun entisen opetta-
jan, koululaisten kiittämän 
topakan ja huumorintajui-
sen Orvokin.  Nuori yliop-
pilas Orvokki Hedman tuli 
opettajaksi Kurkeen vuonna 
1956.  Samaan aikaan koulul-
le tuli vahtimestariksi Ruu-
hijärven Anni (Veteläinen).  
Kyllä siinä tuli kylän pojille 
vipinää ja kilpailua.  Ja niin-
hän siinä kävi, että molem-
mat tytöt löysivät elämän-
sä miehen Kuresta ja heistä 

tuli kurkelaisia loppuiäk-
seen. Pylkön Reijolla (Lant-
to) oli monia omakohtaisia 
muistoja Orvokin opettajuu-
desta.  Saipa juhlaväki kuul-
la Reijon esittävän pitkän ru-
nonkin Orvokin antaman 
laiskanläksyn ansiosta. Reijo 
koulunsa tunnollisesti hoi-
tavana poikana oli kerran 
unohtanut opetella läksynsä 
ulkoa (läksyjä opeteltiin sii-
hen aikaan paljolti ulkoa) ja 
saanut laiskanläksyn, jonka 
sitten hoiti niin hyvin, että 
muisti sen tänäkin päivänä.

Useita opettajia
Koulun ensimmäisinä opetta-
jina oli kaksi ylioppilastyttöä. 
Heidän jälkeensä opettajina 
toimivat vuoden kerrallaan 
kaksi pariskuntaa. Salli Sii-
tonen tuli koulun opettajaksi 
vuonna 1950 ja toimi monien 
kurkelaisten lasten opettaja-
na aina vuoteen 1956 saak-
ka. Hänen poikansa Teuvo 
Siitonen toimi myös ylioppi-
laaksi valmistuneena saman-
aikaisesti opettajana äitinsä 
ohella.  Teuvo löysi Alatalon-
harjulta Aunen vaimokseen. 
Teuvon kerrotaan kulkeneen 
kesät ajan tavan mukaises-
ti ylioppilaslakki päässään. 
Opettajista Valdemar Järvi-
salo muistettiin vaativana 
ja hyvänä opettajana.  Jouk-
koon mahtui ehkä turhankin 
kovaa kuria pitänyt opettaja.  
Karttakeppi katkesi useam-
mastakin kohdasta ja lähinnä 
poikia juoksutettiin koulun 
ympäri.  Näin jälkeenpäin 
nämäkin muistot saivat kul-
taiset reunat ja hymyilyttivät 
makeasti.  Mahtoikohan hy-
myilyttää silloin tapahtuma-
hetkellä. 

Marjojen tuominen kou-
luun syksyllä oli tärkeä osa 
koululaisten velvollisuuksia.  
Jopa niin tärkeä, että Pylkön 
Reijon ympäristöopin nu-
merokin oli laskenut vajaan 
marja-astian takia.

Kuren koulu oli supistet-
tu kansakoulu.  Lukuvuosi 
alkoi jo elokuun alkupuolel-
la, jolloin kolme ensimmäistä 
luokkaa kävi koulua kuutena 
päivänä viikossa kolmen vii-
kon ajan. Kun ylemmät luo-
kat tulivat kouluun kolmen 
viikon jälkeen, alaluokat siir-
tyivät käymään koulua vain 
lauantaisin.  Keväällä kolmen 
viikon jokapäiväinen koulu-
jakso alaluokille toistui. To-

tesimme, että siitä huolimat-
ta, että meille kurkelaisille 
on tarjottu opintojen alkutai-
paleella normaalia vähem-
män oppitunteja, olemme 
pärjänneet hyvin maailmal-
la. Hyvinkin hulppeita ura-
suorituksiakin on saavutettu. 
Ehkä olemme saaneet koulu-
tiedon lisäksi jotain muuta-
kin tärkeää elämän evästä ky-
lästämme. Kun Pylkön Reijo 
oli esitelmöinyt koulukoke-
muksistaan ja kylän silloises-
ta elämästä Etelä-Suomessa 
työyhteisössään, kommentti-
na hän oli saanut ”Sinä et ole 
tästä maailmasta”.  Niin vaa-
timattomilta meidän olosuh-
teemme vaikuttavat sikäläis-
ten silmissä, että heidän on 
vaikea uskoa moista todek-
sikaan.

Kolmen vuoden  
kuluttua uusi  
kokoontuminen
Hauskakin juhlapäivä on 
aina lopulta päätettävä.  Sil-
minnähden päivästä naut-
tinut juhlaväki kiitteli vuo-
laasti mahdollisuudesta 
saada tavata entisiä kou-
lukavereitaan ja muistel-
la menneitä.  Mäntylän Jus-
si koollekutsujana ansaitsi 
ja sai isot kiitokset ja Pyl-
kön Elvi päivän järjestely-
jen ja tarjoilujen hoitajana sai 
aivan superkiitokset. Tilai-
suuden lopuksi totesimme 
joukolla, että olkaamme yl-
peitä tästä koulusta ja niistä 
opeista, joita olemme täällä 
saaneet. Olkaamme ylpeitä 
myös omasta kotikylästäm-
me Kuresta!

Sovimme, että järjestäm-
me seuraavan kokoontu-
misen kolmen vuoden ku-
luttua.  Tällöin kutsutaan 
koolle kurkelaiset, ei aino-
astaan entiset Kuren kou-
lulaiset.  Toiveissa on, että 
saamme silloin nostaa lipun 
uuteen lipputankoon. Pää-
oman kerääminen tangon 
rahoittamiseksi laitettiin jo 
alulle tapaamisessa.

Henkisesti itsensä kurke-
laisiksi tunteville perustet-
tiin Facebook-ryhmä, ”Mei-
dän Kurkemme”.  Ryhmä 
helpottaa myös kokoontu-
misista ja yhteisistä asioista 
tiedottamisessa.

Paavontalon Marjaana 
(Komulainen)Juhlaväki nauttimassa pöydän antimista

Vasemmalla Pellonpään Tyyne (Lantto) ja Matintalon Lai-
na (Honkanen). Kuvasta puuttuu Kariniemen Hilja (Honka-
nen). He toivat tilaisuuteen vanhempaa tarinaa menneiltä 
vuosilta ja nauttivat rattoisasta seurasta.

Helsingin lahja Kuren kylälle, opettaja Orvokki Ojala (os. 
Hedman).  Kuvassa myös Multiniemen Ritva (Lantto).

Pylkön Reijolta (Lantto) kuulimme paitsi koulun historias-
ta myös Reijon mielenkiintoisesta ja erittäin ansiokkaas-
ta työurasta (joka jatkuu vielä täysin uusissa ympyröissä). 
Hyvänä tarinankertojana Reijo hauskuutti yleisöä monilla 
koulumuistoillaan.
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Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 25.8.2018

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 PudasjärviTervetuloa!

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

K-18

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 

• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella musiikki 
  soi koko illan 
• Huvialueella 
  anniskeluoikeudet ja   
  ruokamyyntiä

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 24.8. 
Disco klo 21-02
Järj. Pudasjärven Urheilijat

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 25.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

LIPUT: 18 €

SARMAS
• Kokko syttyy klo 22.45
• Ilotulitus klo 23.45

PUDASJÄRVI -lehtiLC Pudasjärvi Ry

Järjestää: 
LC Pudasjärvi 

yhteistyössä 
Pudasjärven 

UrheilijatKURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

OSTAMALLA 
PÄÄSYLIPUN 

VENETSIALAISIIN
OSALLISTUT 
ARVONTAAN: 

pääpalkintona 500 euron 
matkalahjakortti 

haluamaasi kohteeseen.

Pruasniekasta Vienan oppia ja iloa rennolla otteella
Pudasjärven pruasniekassa 
riitti lauantaina 18.8 eloa ja 
iloa, kun vanhusten palvelu-
keskuksessa pidettävään juh-
laan oli kokoontunut väkeä 
lähialueiden lisäksi Äänekos-
kelta ja Helsingistä saakka. 
Pohjois-Viena-seuran järjestä-
mässä tapahtumassa saatiin 
oppia karjalan kielestä ja sen 
eri murteista sekä vienankar-
jalaisesta pukeutumisesta ja 
käsityöperinteistä. 

Pruasniekka alkoi perin-
neleikein, johon yleisö osallis-
tui hymyssä suin. Seuran pu-
heenjohtaja Kerttu Nurmela 
opetti väelle Šaven šotenta –
leikin, jossa esine kulkee osal-
listujalta toiselle ja keskellä 
oleva yrittää silmät sidottuina 
arvata kenellä esine lopulta 
on. Laululeikkien myötä osal-
listujat pääsivät tutustumaan 
toisiinsa ja tunnelma kävi mu-
kavan rennoksi. Tapahtuman 
nuorimmat esiintyjät, Nita (2) 
ja Liinukaan (4) eivät ujostel-
leet kovin enää oman tikutus-
esityksensä aikana. Heidän 
veljensä Sisu Väänänen (8) 
on oppinut jo nauttimaan esi-
tyksistä, eikä enää pahemmin 
jännitä yleisön edessä. Hän on 
kiertänyt esittämässä vesse-
lin tarinaa jo viime kesänä eri 
puolilla Pohjois-Suomea. 

-On mukava, kun yleisö al-
kaa nauramaan meidän esi-
tyksen aikana. Silloin meinaa 

Vienalaisessa perinneleikissä on keskellä Torvella soitteli-
ja ukko (Sisu Väänänen), jolta väki kysyy: Ukko, ukko, mis-
tä kivistäy? Ukko näyttää, että piätä kivistäy eli päätä ki-
vistää (särkee). Sitten väki ympärillä laulaen pyörii ja pitää 
vieruskaverista kiinni siitä kohtaa, mistä ukkoa kulloinkin 
kivistää.

Anja Suvanto kertoi vienankarjalaisesta pukeutumisesta ja 
käsityöperinteestä. Hänen kansanpukunsa käsittää asuko-
konaisuuden: kosto (mekko), rätsinä (paita), peretniekka 
(essu), sorokka (vaimon päähine) ja paikka (huivi). Kaulas-
sa on vienalainen risti. Kädessään Anja pitää Pääjärveltä 
Anni Vlasovalta saatua räsynukkea. Tällaiseen nukkeen ei 
tehty kasvoja valmiiksi, vaan lapsi sai siihen itse piirtää tai 
muotoilla mieleisensä kasvot.

Kulkijaini eli vienankarja-
lainen tuatto (Seppo Arhip-
painen) ja Suomessa syn-
tynyt pojan vesseli (Sisu 
Väänänen) poikkesivat Pu-
dasjärven pruasniekassa 
tapaamassa heimolaisia. 
Taustapöydällä näytteillä on  
Pohjois-Viena-seuran ko-
koamaa vienalaista kirjalli-
suutta.

itseäkin alkaa naurattaa, Sisu 
kertoo.

Lämminhenkisessä tilai-
suudessa laulettiin yhdessä 
karjalaisia lauluja, minkä jäl-
keen Leena Arhippainen esit-
ti sanoittamansa laulun, jossa 
vuoroin lauletaan ja vuoroin 
lausutaan. Laulu on tehty 
kiitokseksi sotaveteraaneil-
le ja lotille heidän isänmaan 
eteen tekemästään arvokkaas-
ta työstä. Erityisesti laulu oli 
omistettu vuoden alussa pois 
nukkuneelle rakkaalle Tai-
mi-mummulle (Arhippainen, 
os. Veteläinen), joka oli toimi-
nut pikkulottana muunmuas-
sa Selpakassa evakoita muo-

nittamassa. Taimi oli iloinen 
kuullessaan, että Jussi-mie-
hensä muistelmat ja tarinat 
kootaan kirjaksi. Jussi eli Jo-
hannes Arhippaiselle oli tär-
keä tuoda esille vienankarja-
laisten kokemia kohtaloita, 
olihan hänen omat vanhem-
pansa menettäneet kotiseu-
dut, suuret talot ja suvut. Pa-
kolaisten lapsena Johannes 
koki vanhempiensa surun 
ja ikuisen kaipauksen Vie-
nan Karjalaa kohtaan. Onnel-
lisen, vaikkakin vaatimatto-
man lapsuuden Kuusamon 
seudulla katkaisi Oulujoel-
le Maikkulan pakolaiskansa-
kouluun lähtö. Kodittomuus 

ja ulkopuolisuuden tunne vai-
vasi herkkää karjalaispoikaa 
läpi hänen elämänsä. Kohteli-
as ja puhelias Johannes purki 
tuntojaan kirjoittamalla. Hä-
nen kirjoittamansa omaelä-
mäkerrallinen ja vienalaiset 
starinat julkaistiin tänä vuon-
na, jolloin tulee kuluneeksi 
kaksikymmentä vuotta hänen 
siirtymisestään tuonilmaisiin.

Pohjois-Viena-seuran jär-
jestämillä tapahtumille, kuten 
tällaisilla pruasniekoilla on 
suuri merkitys ihmisille, joilla 

on juuria Vienan Karjalassa, 
mutta jotka eivät ehkä tiedä 
paljon juuristaan tai Vienan 
Karjalan asioista niin mennei-
nä aikoina kuin nykypäivänä-
kään. 

-Tällaiset tapahtumat an-
tavat mahdollisuuden oppia 
vienalaisuudesta ja tavata en-
nalta tuntemattomia sukulai-
sia sekä sukulaissieluja. Sel-
keästi olisi tarvetta järjestää, 
vaikka kursseja kansanpuku-
jen tekemiseen, käsityöperin-
teeseen, leipomiseen ja karja-

lan kieleen liittyen, kertoivat 
Kerttu Nurmela ja Anja Su-
vanto. 

Kursseille ja tapahtumiin 
olisi hyvä ottaa lapset mu-
kaan, jotta kiinnostus vie-
nalaisia asioita kohtaan syn-
tyisi luonnostaan, vaikka 
leikkien ja laulujen kautta.

Leena Arhippainen,  
kuvat Leena Arhippainen, 
Lauri Nurmela

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

PUUTARHAKONEITA 
ULOSHEITTOHINTAAN

RUOHONLEIKKUREITA (POLTTOMOOTTORI JA AKKU), 
TRIMMEREITÄ, AKKUKÄYTTÖISIÄ PUUTARHAKONEITA, 

AJETTAVIA RUOHONLEIKKUREITA (MYÖS KÄYTETTYJÄ),
ROBOTTILEIKKUREITA, JYRSIMIÄ YM. 

LOPPUIHIN 
ROBOTTILEIKKUREIHIN 

ASENNUS KAUPAN 

PÄÄLLE! EDUN ARVO 350€

TULE KYSYMÄÄN TARJOUKSIA!


