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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

LVI-, sähkö-, kyLmä- ja RakennusPeLtItyöt.
uudIs- ja kORjausRakentamInen 

uRakaLLa taI tuntItyönnä.

ILma-
VesILämPöPumPut 

ILmaLämPö-
PumPut

kauttamme mm.

Metsäruoka Oy
Ostetaan kypsää HILLAA  
koko satokauden ajan!

Ostopaikat saa tietoon puhelimella  
numerosta 040 565 3845.

Syöte Triathlon järjestet-
tiin kesätapahtumaksi toista 
kertaa Syötteellä nyt 6-11.7. 
Tapahtumaa on kehitetty 
yhdessä Pudasjärven kau-
pungin ja paikallisten yri-
tysten kanssa sellaiseksi, että 
Syötteelle olisi mukava tul-
la lomailemaan pitemmäksi-
kin ajaksi. Syötteen kyläyh-
distyksen kautta tapahtuma 
on saanut suuren avun mm. 
liikenteenohjauksen toteutta-
miseen. Kaikkiaan talkoilijoi-
ta tapahtumassa on ollut yli 
50 henkilöä. 

Tänä vuonna Pikku-Syöt-
teen hotellissa oli Triathlon-
liiton järjestämä juniorileiri ja 
tapahtuman osallistujista oli-
kin suurin osa, noin 70 pro-
senttia Etelä-Suomesta. Kaik-
kiaan urheilusuorituksia oli 
458 kappaletta.

Tapahtuman yhteydessä 
oli myös Special Olympics 

Viljami Väyrynen, Kisan nuorin osallistuja Jerry Pohjola ja 
Tuuli Järvinen.

Tyttöjen 15-vuotiaiden 
SM-mitalistit Suomen mes-
tari Kaisa Keränen Oulu Tri-
athlon & Cycling ry, toisek-
si sijoittui Iina Vänttinen 
Triathlon Vantaa ja kolman-
neksi Nenna Mäkinen X-tri 
Lahti.

Special triathlonistit Teo Carslon, Jaakko Mikkonen, ta-
kana valmentaja Erwin Borremans, Saimi Oksa ja Roope 
Kontkanen. Special on kehitysvammaisten sarja.

Syöte Triathlon kesätapahtuma  
onnistui usean tahon yhteistyönä

KIEVARIN 
KESÄFESTARIT
Lauantai 24.7. klo 12-01

KESÄKIEVARI
Kirsiojantie 27, 93220 Livo. P. 0400 584 290

Lippu 20 €  
(lastentapahtuma ilmainen)

Majoitus-, asuntovaunu- ja telttapaikkatiedustelut  
LivoKas ry. 050 552 0280

Tiina Pitkänen 
klo 15:15 ja 17:15

Lasten tapahtuma 
alkaen klo 12:00

hevosajelua •  pelejä • ym. perheen pienimille

Lokakuun Linnut 
klo 19:45 ja 20:45

Duo Kuokkanen  
& Järvenpää 

klo 16:15 ja 18:15

• soppatykki
• makkaraa
• katettu 
   sisäpiha

Mukana  
The Voice of 
Finland:sta 
tuttu Lauri 
Huovinen

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

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

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Toyota Avensis 2,0 bensa, vm. 2006, manuaali, aj, 
VAIN 209.100 km, hyvässä kunnossa ja siisti sisältä, huol-
tokirja, kahdet hyvät renkaat, automaattinen ilmastointi, 
peruutustutka, vakionopeudensäädin ja jakopää ketjulla. 
    5500 €

Kotiseutuviikko jatkuu tors-
taina 22.7, jolloin 10.30 alkaa 
Tuubakimalainen Lastenkon-
sertti torilla ja illalla on Eerik 
Ohtamaan Kesäillan urkukon-
sertti kirkossa. Perjantaina on 
museolla avoimien ovien päi-
vä ja kello 14 maksuton opas-
tuskierros. Iltapäivällä voi 
kehrätä rukilla ja värttinäl-
lä Auli Rokalan opastama-

na. Uittoaiheinen tietovisa on 
koko päivän ajan Niemelän 
pirtissä. Lauantaina on lasten 
museopäivä kello 12-15. Ko-
tiseutuviikon päätöspäivänä 
sunnuntaina on jumalanpalve-
lus kirkossa, nisukahvit muse-
on pihapiirissä ja kello 12 koti-
seutujuhla museolla. 

Kotiseutuviikko jatkuu

Ostetaan HILLaa
Ma-La 

K-supermarketin  
parkkipaikalla 12 e / kg  

Puh. 050-331 2598 

Triathlon leiri, jonka valmen-
tajan toimi Erwin Borremans.

Tapahtuman kehittymi-
nen edellyttää koko alueen 
tukea ja yhteistyötä, jotta vie-
raille voidaan tarjota muka-
vaa tekemistä kahdeksi vii-
koksi. Puitteet ovat mahtavia 
luontaisesti, jota täydentää 
huikea Lumiareena, jossa 
valmentajat pystyivät tarjo-
amaan palauttavaa ja kehon 
huoltoon liittyvää ohjeistus-
ta. North Spor ry, joka oli toi-
nen järjestävä taho työllisti 
tapahtuman toteuttamiseksi 
kolme nuorta, joiden panos 
toteutuksessa oli merkittävä. 
Pystyimme tarjoamaan kil-
pailun kaikille ja nuorin osal-
listuja olikin 4-vuotias Jerry 
Pohjola.

Tapahtuman Triathlon 
kilpailut olivat Supersprintin 
osalta Suomen Cup kilpailuja 
ja 15, 17 ja 19 vuotiaat kilvoit-

telivat Supersprintin Suomen 
mestaruudesta sunnuntaina.

Oulun Triathlon & Cy-
cling ry haluaa kiittää kaikkia 
osallistuja ja yhteistyötahoja 
onnistuneesta tapahtumasta.
Pekka Turunen

Puhoskylän  
Möykkälässä  

Sikajuhlat 
s. 12PUDASJÄRVI -lehti

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

2995

1995

T-paiTa pROF Hi-Vis  
piTkäHiHainen ORanssi

T-paiTa pROF Hi-Vis ORanssi

Pitkähihainen, huomiovärinen 
t-paita. Heijastinnauhat hihoissa, 
olkapäillä ja ympäri paitaa. 
koot: S-XXL

Huomiovärinen t-paita, jossa 
heijastinnauhat olkapäillä ja 
ympäri paitaa. 
koot: S-XXL
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 25.7. klo 10. Toimittaa Jari Valkonen, 
avustaa Eva-Maria Mustonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Messua voi seurata myös seurakunnan YouTube-kanavan 
kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit ja kotiseutujuhla mu-
seolla, sateella kirkossa. Kirkkokyyti seurakuntakodilta klo 
9.30, paluu juhlan jälkeen. Omavastuu 5 €
Urkukonsertti kirkossa to 22.7. klo 18. Eerik Ohtamaa. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5€. 
Kesäillan musiikkihetki – unikeonpäivän haaveilua kir-
kossa ti 27.7. klo 18. Johanna Kilpijärvi, Viola da Gamba. 
Vapaa pääsy, musiikkihetki striimataan seurakunnan You-
Tube-kanavan kautta. 
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe klo 11–17.  
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin klo 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597

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 syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvilehti.fi
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Sara Kurtti
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi
Katariina Niemitalo (lomalla)

Heinäkuinen hartaushetki
Heinäkuun ensimmäisenä päivänä, eli 
muutama viikko sitten, tuli kuluneek-
si tasan vuosi siitä, kun aloitin täällä Pu-
dasjärvellä seurakuntapastorina. Vuosi on 
kulunut todella nopeasti; mukavassa kau-
pungissa mukavien ihmisten seurassa niin 
yleensä käy.

Nyt kun vuosi on takana, lienee sopi-
va hetki katsoa ajassa hieman taaksepäin 
ja kertoa jotakin niistä havainnoista, joita 
olen paikallisesta elämänmenosta ja kult-
tuurista täällä tehnyt.

Aluksi, heti tultuani tänne, yritin oival-
taa ihmisiä tavatessani ja heidän kanssaan 
keskustellessani pudasjärveläisen identi-
teetin syvimmän olemuksen. Varsin pian 
minulle kuitenkin kirkastui, että ei sellais-
ta olekaan. Pudasjärvi on laaja kaupunki 
monine elinvoimaisine kylineen; jokainen 
pudasjärveläinen on kotoisin joltakin ky-
lältä. Ei Pudasjärveltä. Identiteetti raken-
tuu kotikylän kautta, ei kaupungin nimen 
mukaisesti. Kaksi muuta seikkaa, jotka 
ovat merkittävästi vaikuttaneet pudasjär-
veläisiin ja pudasjärveläisyyteen, ovat so-
dan aikaiset tapahtumat ja suuret muut-
tovuodet Ruotsiin 1960- ja -70 -luvuilla. 
Sota jätti jälkensä hyvin voimakkaasti tän-
ne Pudasjärvelle; lähes jokaisella kylällä on 
oma kaatuneiden muistolaattansa ja suh-
teessa väkilukuun kaatuneiden määrät oli-
vat suuria. On väistämätöntä, että nuo ta-
pahtumat ovat jättäneet useita sukupolvia 
kestäviä muistijälkiä – jälkiä, jotka eivät 
koskaan katoa.

Suuria jälkiä jätti myös muuttoliike 
Ruotsiin. Pudasjärveltä – niin kuin toki 
muualtakin Suomesta – lähdettiin sankoin 
joukoin Ruotsiin teollisuustuotannon kas-
vaessa siellä voimakkaasti ja työvoiman 
tarpeen ollessa suuri. Monet lähtivät, mo-
net myös palasivat ja tätä kautta monilla 
pudasjärveläisillä on tänä päivänä edelleen 
sukulaisia Ruotsissa.

On paljon muitakin asioita, jotka en-
simmäisen täyden vuoden jälkeen tääl-
lä Pudasjärvellä olen huomannut. Näistä 
mainittakoon vaikkapa hillahulluus, josta 
kotiseudullani Keski-Suomessa ei mitään 
ymmärretä, tai vaikkapa runsassääskiset 
kesäsäät, jotka myös kokemassani run-
saudessaan ovat olleet Tikkakosken pojal-
le elämys (eikä lainkaan niin iloinen sel-
lainen).

Ja yksi erityinen piirre Pudasjärvellä on 
paikkakunnan juureva kristillisyys. Toki jo-
kaisella paikkakunnalla – Pudasjärvi mu-
kaan luettuna – on myös omat lieveilmi-
önsä, mutta täällä on kuitenkin helppo 
nähdä, kuinka yhteisö kantaa ja ottaa huo-
mioon myös ne vähimmät, joilla on ehkä 
omassa elämässään jonkinlaisia haastei-
ta voitettavanaan. Kaikki me olemme Ju-
malan edessä samanarvoisia, riippumatta 
identiteetistämme – olipa se sitten ky-
läidentiteetti tai kristillisen vakaumuksen 
hieman erilainen painotus.

Kaikessa kuitenkin näkee, että Pudas-
järvi on kaikessa moninaisuudessaan paik-
kakunta, jossa on helppo viihtyä ja jonne 

on myös helppo tulla takaisin, vaikka tie 
olisi välillä vienyt johonkin muuallekin. Tä-
mähän on kuin taivastiellä: vaikka tie oli-
si välillä vienyt sivummallekin, on tutul-
le tielle ja tuttuun kotiin aina hyvä tulla. 
Olen saanut viime- ja tänä kesänä osal-
listua muutamiin nuotioiltoihin, joita eri 
kylillä järjestetään. Nämäkin kokemuk-
set ovat osaltaan avartaneet huomat-
tavasti näkemystäni ja kokemustani pu-
dasjärveläisyydestä. Kaikkia näitä iltoja, 
joissa olen mukana saanut olla, on ollut 
hyvä olla päättämässä Jaakko Löytyn kap-
paleeseen ”Viimeinen laulu” ja erityises-
ti sen sisältämään siunaukseen. Lainaan 
tähän kahta säkeistöä tuosta laulusta: 

Yhteistä matkaa tehdä saamme,
turvaten vain Vapahtajaan.
Ristinsä näyttää meille suunnan,
käy Herra meitä siunaamaan.

Perille taivaan kotiin,
päästään vain hänen avullaan.
Armahda heikkoa ja kurjaa,
käy Herra meitä siunaamaan.

Hyvää kesää kaikille lukijoille tästä 
eteenpäinkin toivottaa

Jari Valkonen
seurakuntapastori

Nuotioillat:  
Paukkerinharjun Hautapahdalla ke 21.7. klo 18,  
Pintamon kylätalolla to 22.7. klo 18,  
Kuren kylätalolla ma 26.7. klo 18,  
Petäjäkankaalla (Perulantie 18b, Pikkuaho) ti 27.7. klo 18,  
Kalastuskeskuksen kodalla Kipinässä ke 28.7. klo 18, 
Sarakylässä Kesäkahvilalla, to 29.7. klo 18.
Nuotioillan ohjelmaan kuuluu yhdessäoloa, makkaran-
paistoa ja hartaus. 

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti klo 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to klo 12–16. p. 088823100. 
Rauhanyhdistykset: Seurat kirkossa su 25.7. klo 16 (Pek-
ka Lehto)
Kastettu: Aukusti Toivo Henrik Taipale
Haudattu: Timo Jouni Kullervo Harju 67 v, Pertti Juha  
Eskola 56 v, Dinora Melody Jade Diana Höglund 29 v.

Ikärit Suojalinnan 
kentällä 19.7.
Suojalinnan kentällä on pidetty heinäkuussa kolme Ikärit kisat, 
viimeksi maanantaina 19.7. Tässä kisojen tulokset:

P5v 40m 1. Niklas Tuohimaa 8,6, 2. Arttu Tuovila 9,3, 3. Mart-
ti Liikanen 11,5, 4. Vertti Liiaknen 11,8, 5. Elmo Lauhikari 14,1, 
6. Veikko Lauhikari 17,6, 7. Henti Holmström 24,6. T5v 40 m 
1. Alma Vikström 9,8, 2. Emma Kuusijärvi 10,3, 3. Minja Manni-
nen 14,6. P7v 40 m 1. Niilo Holmström 7,4, 2. Daniel Tuo-
himaa 7,6, 3. Ossi Vikström 8,4, 4. Aatos Lauhikari 8,5, 5. Axel 
Haugnes 8,6.T7v 40 m 1. Nelli Siekkinen 8,8, 2. Tinja Kle-
metti 9,0, 3. saana Illikainen 9,1, 4. Malla Illikainen 9,3, 5. Elvi 
Lauhikari 10,2, 6. Eevi Vikström 10,5. T9v 40 m 1. Siina Pin-
tamo-Kenttälä 7,2, 2. Reetamari Poijula 7,6, 3. Lotta Tuovila 7,7, 
4. Elsi Holmström 7,8, Ninni Siekkinen 8,2, 6. Sofia Aarni 8,3, 7. 
Viena-Lotta Penttilä 8,5. P 9v 40m 1. Oliver Tuohimaa 7,6, 2. 
Daniel Mattinen 8,8. T 11v 40m 1. Venla Penttilä 7,7. P 11v 
60m 1. Jonne Tuovila 9,6, 2. Matias Aarni 10,0, 3. Peder Haug-
nes 10,8, 4. Pauli Alahäivälä 10,9. T13v 60 m 1. Silja Alahäi-
vällä 32,0.  P 11v 200 m 1. Matias Aarni 38,2. P 13v 200 m 
1. Veeti Penttilä 37,4. P 5v pituus 1. Niklas Tuohimaa 226, 2. 
Martti Liikanen 143, 3. Arttu Tuovila 120, 4. Vertti Liikanen 105, 
5. Elmo Lauhikari 96, 6. Veikko Lauhikari 90.  T 5v pituus 1. 
Emma Kuusijärvi 140, 2. Minja Manninen 100. T 7v pituus 
1. Nelli Siekkinen 210, 2. Saana Illikainen 200, 3. Tinja Klemet-
ti 175, 4. Helvi Lauhikari 155, 5. Malla Illikainen 131. P 7v pi-
tuus 1. Niilo Holmström 259, 2. Daniel Tuohimaa 258, 3. Axel 
Haugnes 226. P 9v pituus 1. Oliver Tuohimaa 228, 2. Da-
niel Mattinen 170.  T 9v pituus 1. Reetamari Poijula 277, 2. 
Ninni Siekkinen 248, 3. Viena-Lotta Penttilä 244, 4. Siina Pinta-
mo-Kenttälä 237, 5. Elsi Holmström 234, 6. Sofia Aarni 206, 7. 
Lotta Tuovila 198.  T 11v pituus 1. Venla Penttilä 270.
P 11v pituus 1. Jonne Tuovila 345, 2. Matias Aarni 324, 3. Pe-
der haugnes 290, 4. Pauli Alahäiväl 246. P 13v 3-loikka 1. 
Veeti Penttilä 617. T 13v 3-loikka 1. Silja Alahäivälä 772.  
T11v keihäs 1. Venla Penttilä 8,06. P 11v keihäs 1. Jonne 
Tuovila 11,32, 2. Matias Aarni 6,05, 3. Pauli Alahäivälä 5,85, 4. 
Peder Haugnes 5,56. 

Puhosjärvessä sinilevää
Puhoksen fb ryhmän kes-
kustelussa on ollut esillä Pu-
hosjärvessä ilmenneessä le-
västä. Järvien vedet ovat nyt 
helteitten seurauksena ko-
vasti lämmenneet ja sinile-
vää ilmestynyt vesistöihin. 
Nyt uimarit ja lemmikkien 
uittajat kannattaa tarkkailla 
veden laatua! Kaikki veden 
pinnalla ei ole siitepölyä. 

Ympäristökeskuksen si-
vuilla mainitaan, että vähäi-
nen määrä sinilevää näyttää 
vedessä vihreiltä tai keller-
täviltä hiukkasilta. Rannalle 
voi ajautua kapeita levärai-
toja. Runsas määrä sinilevää 
muodostaa veteen vihreitä 
levälauttoja ja sitä kasautuu 
rannoille.

Levämassaa voi kokeil-
la tikun avulla. Jos se ha-
joaa hippusina veteen, on 
kyseessä todennäköisesti si-
nilevä. Jos levä taas jää roik-
kumaan keppiin, kyseessä 
on jokin muu kuin sinilevä. 
Sinilevää ei voi nostaa kepil-
lä vedestä.

Vettä voi testata myös 
näin: Ota leväpitoista vettä 

lasiin ja anna sen seistä noin 
tunnin ajan. Levä on toden-
näköisesti sinilevää, jos ve-
den pinnalle nousee vihreitä 
hiukkasia. Lähteet: Ympä-
ristökeskus.fi, Järviwiki.fi

Ympäristökeskuksen 
mukaan ihmisiä ei ole kuol-
lut sinilevämyrkytykseen, 
mutta kotieläinten kohdal-
la on ollut ikäviä tapauksia. 
Esimerkiksi koira voi saada 
tappavan annoksen sinile-
vämyrkkyä pelkästään nuo-
lemalla turkkiaan uituaan 
sinileväisessä vedessä, Ym-
päristökeskus kertoo.

Paikallinen sinilevätilan-
ne voi muuttua nopeasti, sil-
lä sinilevämyrkyt häviävät 
yleensä noin viikon sisäl-
lä, jos vesi vaihtuu paikassa 
nopeasti esimerkiksi tuulen 
myötä. Kuntien terveystar-
kastajat raportoivat tarkem-
min alueensa uimarantojen 
tilanteesta.

Kaisu Heikkinen
Puhosjärvestä S. Kumpumäen ottama kuva 4. heinäkuuta.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Tavallista parempia

MAKUJA

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

499

099
bAnAAni
Costa Rica  
Extra luokka

Kivikylän

PorsAAn  
KAssler
n. 2 kg

TARJOUKSET VOIMASSA To-sU 22.-25.7. ELLEI TOISIN MAINITA Naughty BRGR

chili- TAi  
PUnAsiPUlihilloKe,  
Myös UUTUUs  
liMe-JAlAPenohilloKe
210-230 g (12,39-13,57/kg)

Vaasan

The DoG nAUGhTy  
hoT DoG säMPylä
6 kpl/300 g (8,30/kg)  
Rajoitus 5 ps/talous

249
ps 285

prk

 
SASLIK-VARTAAT
resepti k-rUOkA.Fi/reseptit 
tAi k-rUOkA-sOVeLLUs

ilman plussa-korttia 2,69 ps (8,97/kg)

Plussa-kortilla

995

Alfocan 

rAPUJA
28-35 kpl/1 kg, pakaste 

lilJA- 
KiMPPU
Hollanti

490
kimppU pkt 

erä

VADelMAA  
PäiVän  

hinTAAn!

2295
kg

K-Ruokamestarin

TAKUUMUreAT nAUDAn 
enTrecôTe PihViT

SUOMI

HERKKUTORILTA

Voimassa To-lA 22.-24.7.

999

Kalaneuvos

TUore lohifilee
Vakuumipakattu A-leikattu, Norja
Rajoitus 2 fileetä/talous

kg

erä

VUoKrAA MeilTä Kesän 
rienToihin: PeräKärry 

PAlJUT JA sUP lAUDAT kg

kg

Pudasjärven Keskusta ha-
luaa tarkentaa, että kaik-
ki puolueet kutsuttiin kaik-
kien puolueiden yhteiseen 
neuvottelupöytään vaali-
en jälkeen toisin kuin perus-
suomalaisten kannanotos-
sa viime viikolla ilmaistiin. 
Kaikki puolueet myös nou-
dattivat kutsua. Puolueiden 
kesken oli käyty tuota en-
nen tiedusteluja neuvottelu-
halukkuuksista ja selvinnyt, 
ettei Pudasjärven perussuo-
malaiset tee muita liittoumia 
kuin kristillisdemokraattien 
kanssa tekemänsä liiton. 

Vasemmistolla, sdp:llä ja 
kokoomuksella oli halu teh-
dä Keskustan kanssa yhteis-
työtä ja pääsimme kaikkien 
puolueiden tavoitteita tuke-
vaan yhteiseen sopimukseen 
teknisestä vaaliliitosta. Puo-
lueilla on mahdollisuus teh-
dä teknisiä vaaliliittoja luot-
tamuspaikkojen jakamiseksi 
ja sitä oikeutta puolueet ovat 
Pudasjärvelläkin käyttäneet. 
Vaikka liitto on tekninen, 
vaikutti sen syntyyn myös 
puolueiden tulevaisuuden 
tavoitteet kuntamme kehittä-
misessä sekä poliittinen kult-
tuuri, jossa halutaan toimia 
rakentavasti toinen toisiam-
me arvostaen ja kunnioittaen.

Ratkaisukeskeistä ja 
eteenpäin katsovaa valtuus-
tokautta kaikille kuntalaisil-
le ja päättäjiksi valituille!

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Vastine Pudas-
järven Perus-
suomalaisten 
kannanottoon

Pudasjärven Osuuspankin Sadasta toiselle -rahastolta lahjoituksia
Pudasjärven Osuuspan-
kin satavuotisjuhlavuonna 
2008 perustettiin SADASTA 
TOISELLE –Pudas-järven 
Osuuspankin 100-vuotisjuh-
larahasto. Tämän rahaston 
peruspääoma muodostuu 
Osuus-pankin 100-vuotis-
juhlan johdosta päättämästä 
ja varaamasta 100 000 euron 
lahjoituksesta sekä rahas-
toon kertyneistä muista lah-
joituksista mm. 100-vuotis-
juhlaan tervehdykset. 

Hakemuksia eri hank-
keisiin tuli tänä vuonna yh-
teensä 13 kappaletta, joissa 
pyydettiin rahoitettavaksi 
yli 44 000 euron edestä. Pan-
kin hallitus oli päättänyt 
tänä vuonna lahjoittaa ra-
haston varoista yhteensä 10 

000 euroa. Lahjoitukset jul-
kistettiin keskiviikkona 30.6. 
osuuspankin kokoustiloissa. 

Rahaston sääntöjen mu-
kaan rahaston varoilla on 
tarkoitus tukea ja edistää 
monipuolista henkistä ja ta-
loudellista hyvinvointia ja 
menestystä Pudasjärven 
Osuuspankin toimialueella.

Koska rahaston varat on 
nyt käytetty loppuun, on 
pankin hallitus lopettanut 
rahaston eikä lahjoituksia 
enää jatkossa voida rahas-
tosta jakaa ja näin rahasto 
lopetetaan viimeisten lahjoi-
tusten maksujen myötä. 

-Pankki kuitenkin jatkaa 
muulla tavoin nuorten ja 
lasten urheilu- ym. harras-
tustoiminnan sekä eri yh-

distyksien, järjestöjen ja yk-
sityishenkilöiden toiminnan 
tukemista eri muodoissa. 
Anomuksia voi lähettää pit-
kin vuotta, totesi toimitus-
johtaja Pertti Purola. 

Avustuksia saivat:
Pudasjärven Fris-

bee-seura Jyrkkäkosken 
Frisbee -radan rakentamisen 
loppuun saattaminen mm. 
opasteiden laittaminen. 
Rata on ns. täyspitkä eli 18 
koria käsittävä. Toiminta on 
lähtenyt vilkkaasti liikkeelle 
ja sitä kehitetään koko ajan, 
totesi seuran hallituksen pu-
heenjohtaja Lauri Heikkilä.

Kipinän Kyläseura ry 
Kipinän koulun alueelle 
Fresbii -radan rakentami-
seen. Kaupungin ja osittain 

Esa Erkkilä esitteli tilaisuuden jälkeen Punaisen ristin 
hankkimaa riksaa, jota voidaan lainata ikäihmisten kuljet-
tamiseen virkistysmielessä. Kyydissä Christa van der Vegt 
ja Elisa -tytär. 

Lahjoitusten saajat yhteiskuvassa Punainen Risti Arja Panuma ja Esa Erkkilä, Punainen 
Risti Mirva Kirveskari ja Tiina Salonpää, Siuruan kylä ry Christa van der Vegt ja Elisa 6 v 
(takarivi), Kipinän kyläseura Sanna Parkkila, Frisbeeseura Lauri Heikkilä sekä Pintamon 
kyläseura Kirsi Kontas, Esa Huovinen ja Paavo Holappa. Oikealla Osuuspankin toimitus-
johtaja Pertti Purola.

Pohjolan voiman mailla si-
jaitseva 9-koria käsittävä 
rata on koululaisten ja kylä-
läisten käytössä, kertoi Kipi-
nän kyläseuran puheenjoh-
taja Sanna Parkkila. 

SPR:n Pudasjärven osas-
to sähköavusteisen riksan 
hankkimiseen. Hankinta on 
jo tehty ja riksa oli puheen-
johtaja Esa Erkkilällä ja sih-
teeri Arja Panumalla muka-
na ja esittelivät sitä pankin 
sisäpihalla tilaisuuden pää-
tyttyä. Ideana on, että pyö-
rää lainataan ikäihmisten ja 
vammaisten kuljettamiseen 
virkistystarkoituksessa. Elo-
kuussa voi hakeutua riksan 
käyttämisen koulutukseen 
ja tällainen uusi toiminta voi 
alkaa.

Siuruan Kylä ry entisen 
Ahosen kaupan kauppara-
kennuksen kunnostamiseen 
kylätaloksi Konttilan tien 
varressa. Kyläyhdistys on 
ostanut kiinteistön kyläläis-
ten käyttöön. 

Pintamon Kyläseura ry 
Kylätalon yhteydessä kara-
vaanarialueen laajentami-
seen, saunan rakentamiseen 
ja lasten leikkialueen ja -vä-
lineiden hankkimiseen. 

Pudasjärven 4h-yhdistys 
Törrön alueella viljelypals-
toilla nuorille kesätöitä.

Kotirintaman naisia ja 
perheiden elämää -kirja-
hanke, joka on työn alla. HT
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Iin Laulupelimannien konsertti ja yhteislaulutilaisuus torilla
Kotiseutuviikon edeltävän 
viikon torstaina 15.7. vierai-
li Iin Laulupelimannit toril-
la esittäen kansanmusiikkia 
ja vetäen yhteislaulua, johon 
runsaslukuinen toriylei-
sö osallistui aktiivisesti. Iin 
laulupelimanneja johti Pu-
dasjärven Iinattijärveltä läh-
töisin oleva opettaja Unto 
Kukka. Ryhmään kuului 
kuusi soittajaa ja kuusi lau-
lajaa. Myös soittajat osallis-
tuivat lauluihin. Iin Laulu-
pelimannit ovat esiintyneet 
vuodesta 1970. Vuosittain 
he osallistuvat Kaustisten 
kansanmusiikkijuhlille, jos-
sa kerran ovat toimineet 
vuoden juhlayhtyeenä. 
Vuonna 2018 laulupeliman-
nit ovat äänittäneet CD-le-
vyn ”Kivalterin katrilli, jon-

Iin Laulupelimannit vierailivat Pudasjärven torilla vetäen kansanmusiikki- ja yhteislauluti-
laisuuden. Vetäjänä on pudasjärveläissyntyinen Unto Kukka (vasemmalla). 

Pastori Rolf Heikkinen on tuttu kesälomavie-
railija Pudasjärven torilla. Tällä kerralla hän 
tuli yhdessä puolisonsa Tiian kanssa terveh-
timään Kerttu ja Hannu Simua.

Tapahtumapäivään osallistuivat myös Siu-
rualla lomailevat Kauko Timonen, Marjaa-
na Savila-Timonen, Kimmo Timonen, sekä 
toriemäntä ja -isäntä Kerttu ja Hannu Simu. 

Pudasjärven torilla on heinäkuun ajan viikoittain yhteis-
laulutilaisuuksia ja peräkärrykirppiksiä. Torstaina 19.7. oli 
väkeä mukavasti paikalla. 22.7. on TupaKimalaisen koko 
perheen konsertti, 29.7. Suopungin vetämää yhteislaulua 
ja Sydänyhdistyksen lettu- ja grillimakkarateltta sekä 5.8. 
Kalevi Vattula & pojat lauluohjelmaa hanurimusiikin kera. 

Siuruan kylä ry oli 
järjestänyt lettukah-
vilan, lettujen pais-
tajana toimi Kari 
Tykkyläinen. 

ka laulut ovat 1800-luvulla 
Oulussa laulettuja -kirjasta. 

Yhteislaulutilaisuuden 
välillä yleisö ja esiintyjätkin 
saivat nauttia Siuruan Kylä 
ry:n paistamia lettuja kahvin 
kera. Torilla oli myös useita 

peräkärrykirppismyyjiä.
Tapahtuman, kuten 

muutkin heinäkuun torin 
musiikkiohjelmat, toteut-
taa Pudasjärven kaupungin 
kulttuuripalvelut.

Tietopiste palvelee vuoroviikoin eri yhdistyksien voimin
Pudasjärven torilla on Tieto-
piste, josta saa kahvia, teetä, 
pullaa, jäätelöä, limukkaa ja 
mikä tärkeää, tietoa ja opas-
tusta. 

Viime viikolla pistettä 
on pitänyt avoinna Siuruan 
Kylä ry, jonka edustajat ker-
tovat aukipitämisen olleen 
antoisaa ja mielenkiintois-
ta. He vakuuttivat tulevan-
sa ensi kesänäkin uudelleen 
mahdollisuuksien mukaan. 
Sää on suosinut ja väki on 
ollut liikkeellä iloisella mie-
lellä. 

Tietopisteen toiminnal-
la on ollut tilausta. Ihmiset 
ovat päässeet tapaamaan 
toisiaan, samalla kahvitel-
len. Kyläyhdistyksen edus-
tajat pyysivät välittämään 
kiitokset Kurenalan kylä-
yhdistykselle, Pudasjärven 

Urheilijoille, kaupungille ja 
kulttuuritoimelle hyvästä 
yhteistyöstä. 

Siuruan Kylä ry haluaa 
toivottaa menestystä seu-

raavien viikkojen tietopis-
teen pitäjille. 

Siuruan viikon jälkeen on 
vuorossa Kongasjärven ki-
sapojat, Kajastus, LC Hili-

mat ja elokuun alussa Ku-
renalan kyläyhdistys.

Yllätysvieraita torilla
Toriemäntä Kerttu Simu ker-

toi yllätysvieraista torilla. 
Pudasjärven seurakunnas-
ta Ruotsiin seurakuntatyö-
hän muutama vuosi sit-
ten muuttanut pastori Rolf 
Heikkinen oli moottoripyö-
rällä lomamatkalla yhdessä 
puolisonsa Tiian rouvansa 
kanssa. He poikkesivat ter-
vehtimään ja ovat poiken-
neet torille tervehtimään 
pudasjärveläisiä joka kesä, 
josta Kerttu on ollut kovas-
ti otettu. 

Erityinen kohtaaminen 
oli myös, kun 10.7. Raumal-
la vihitty aviopari Kimmo 
Timonen ja Marjaana Sa-
vila-Timonen poikkesivat 
häämatkallaan torille. 

Siuruan myyntipistees-
sä toiminut Helena Koivu-
kangas oli huomannut, että 
Kerttu tunnetaan torilla 
”asiantuntijaksi”, joka hel-

posti pääsee keskusteluin 
ihmisen kuin ihmisen kans-
sa. Niinpä Kimmo ja Mar-
jaankin saivat evästystä yh-
teiselle rakkausmatkalle. 
Kerttu ja Hannu kertoivat 
omia hyviä kokemuksia yh-
teisestä matkastaan; tärkei-
tä asioita ovat silmiin kat-
sominen, taito kuunnella ja 
tulla kuulluksi sekä kädes-
tä kiinni pitäminen. Olikin 
liikuttavan näköistä, kuinka 
nuorenparin kädet hamui-
livat kiinni toistensa käteen 
Kertun ja Hannun opastus-
ta kuunnellessaan. Niin sit-
ten nuori pari jatkoi iloisella 
mielellä matkaa Kauko-isän 
kotipaikalle Siurualle ja lu-
pasivat tulla seuraavanakin 
kesänä torille tapaamaan. 

Heimo Turunen

Aittojärven koulun pihalla istuttiin tyylikkäästi penkkirivissä.

Syötteen kylätalolle kokoontui parikymmentä kyläläistä ja 
lomalaista.

Metsälässä heitettiin maatikkaa.Marikaisjärvellä lätyn heitto sujui onnistuneesti.

Seurakunnan nuotioillat jatkuvat sivukyillä

Seurakunnan nuotioillat jat-
kuvat sivukylillä. Marikais-
järvellä puhalteli muka-
van vilvoittava tuuli pitkän 
hellejakson jälkeen. Edel-
leenkään emme päässeet 
nuotiota sytyttämään met-
säpalovaroituksen vuoksi. 
Herkulliset makkarat kyp-
sentyivät kaasugrillin läm-
mössä. Illan aikana vaihdet-
tiin kuumimmat hillauutiset 
ja vietettiin leppoisa ilta Ma-
rikaisjärven rannalla.

Syötteen kylätalolle ker-
tyi parikymmentä kyläläis-

tä, lomalaista ja yksi koira 
kaasugrillin äärelle. Vielä il-
lallakin aurinko paahtoi sen 
verran kuumasti, että et-
simme hyvän varjoisen pai-
kan illan viettoa varten. Yh-
teislaulut, kisailut ja hartaus 
kuuluivat myös paikkakun-
tamme tunturikylän ohjel-
maan.

Aittojärven koulun pihal-
le kokoontui nykyisiä ja en-
tisiä kyläläisiä, jotka muiste-
livat koulun käyntiä kylän 
eri taloissa ennen koulun 

valmistumista. Aikaa on ku-
lunut noista päivistä ja tänä 
päivänä Aittojärven koulu 
toimii kyläläisten yhtenä ko-
koontumispaikkana. Kaasu-
grilli-iltaa vietettiin koulun 
pihassa koulun penkeil-
lä istuen. Tällä kertaa tai-
si oppiaineet jäädä vähäl-
le huomiolle. Matematiikka 
tarvittiin vain siihen, että 
olisiko toinen makkara jo lii-
kaa ja uskontotunnilla lau-
lettiin kaksi virttä ja kuun-
neltiin asiaa rukouksesta. 

Metsälän Metsäpirtti tar-
josi viihtyisän ja idyllisen 
paikan torstai-illan kokoon-
tumiselle. Metsäpirtissä toi-
mii tämänkin kesän aikana 
kerran viikossa kahvila. Kah-
vittelulla aloitimme yhtei-
sen nuotioillan. Tällä kertaa 
päästiin ihan oikean nuotion 
äärelle makkaranpaistoon, 
kun kylätalon pihalla oleva 
tilava kota tarjosi palotur-
vallisen makkarapaistohet-
ken koko väelle.

Marko Väyrynen
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

PERJANTAI-LAUANTAI 
23.-24.7.

MAANANTAI-ToRsTAI
26.-29.7.

Kungs 
AUToNPEsU- 
hARJA
teleskooppivarrella 

1595

695

Wurth 
TERAssIRUUvI
ruskea 55 mm
250 kpl

MELA puu

1995
Alkaen

AIRoT 240 cm

3895

Wasa 
Sport

NäkkI-
LEIPä

550 g

2 pkt/talous

115

079

299

199

100

1295

499

199 195299
2 pkt

199

299

149

100

100

prk

prk

pll

pss

prk

995

149289

399
pkt pkt

pkt kgkg

2 kalaa/talous

895
kg

kg

pkt
kg

rss prk pkt

pss pss

149

399

495

ltk

300

1295

2491195

499
pkt

119
kot 100

kpl

pss

rss

pkt kg

995
Irto 
kARJALAN-
PAIsTI

kg

kg

MA-TI 26.-29.7.  kE-To 28.-29.7.

PE-To 23.-29.7.

3295 

Ötökkä 
MAgNEETTI
ovIvERho

Ötökkä
ovIvERho
kIRkAs

HK
LAUANTAI 

TANko
430 g

Atria
gRILLI- 

sALAATIT
350 g

399

sPRAy- 
MAALIT 
perusvärit

PE 23.7.       LA 24.7.

Black&Decker 
AkkUPoRAkoNE 
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Annas
PIPARkAkkU

300 g

Pfanner   
AcE MEhU

2 l

Marli
JUIssIT
1 L

Atria
hIILLosMAkkARAT 
400 g tai hIILLos  
gRILLIPIhvIT 320 g

Sipsit ja snacksit 
MEgA- 
PUssIssA
235-325 g

Valio Hörppy 
sokerittomat
MEhUJUoMAT
1 L

Flora
RUokA- 
kERMAT
2,5 dl

Valio  
Hyvä suomalainen

ARkIJUUsTo 
625-750 g

Suomi
kEsäkURPITsA

1 lk

100

HK Poprilli
gRILLIMAkkARA 

400 g

RAUTAosAsToLTATEksTIILIosAsToLTA

Fazer
kEsäkAssI
500 g

Olvi  
LIMsA
0,95 L
sis. pantin

Atria
kAIsER- 
wURsTI
palana

Pingviini
sUkLAA- tai 
LAkRITsI-
TUUTTI
6 kpl

HK
bURgER
10 kpl/pss

TALoUs-
sokERI
1 kg

Naudan luuttomat 
kEITToLI- 
hAPALAT

Vaasan 
vIIPALEET
500-520 g 
maalais,  
monivilja  
ja kaura

Savusauna 
kINkkU

Pingviini
vANILIJA- 
JääTELö
1 L

MAALAIs- 
hyyTELö

Fazer  
PAAhTo- 
LEIväT
280-320 g

Tuore 
kIRJoLohI

Kotivara 
MEETvURsTI 
kANTAPALAT
1 kg

ERä! PELAsTUs-
LIIvIT

2990
kpl

Hollanti
PAPRIkA 

PUNAINEN

2,7 l

Rakentajan
PUUöLJy
esim. ruskea
0,9 l

650 1695

Naudan
PALAPAIsTI

695
kgsIkA-NAUTA 

JAUhELIhA
2 kg/talous 995

kg

159

Kariniemen 
Kananpojan
sIsäfILEE-
PIhvIT
400-500 g

kANAN- 
MUNAT

Valio  
voI

Magnum
JääTELö-
PUIkoT
88-120 ml

3790

4990 4590 4290

3495 4995 2495

3250 4790

Triump 
RINTALIIvIIT 
kAARITUELLA
A75-D85

ALUshoUsUT
koot 36-44

PUUvILLA-
MEkko
95 % puuvillaa  
5 % elastaani
eri kuoseja

PELLAvA- 
hoUsUT

Ringella naisten 
hIhAToN  
PAITULI
50 % puuvillaa  
50 % modaali
koot 36-48

MAxIMEkko
100 % puuvillaa

Pitkä 
PELLAvA- 
PUsERo
useita värejä

PELLAvA- 
TUNIkA
useita värejä

cAPRI- 
hoUsUT
95 % viskoosi 
5 % elastaani

3495 

NAIsILLE fIINI fRöökyNäLTä!

2 pss/talous

2/talous

2 pkt/talous

UUTTA!

pss
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Iloista elämää Iijoella

Juhannuksen jälkeisellä vii-
kolla melottiin ja soudettiin 
Elävä IIjoki ry:n voimin Ii-
joella. Joelle mennään naut-
timaan Suomen upeasta 
luonnosta, viihtymään mu-
kavien ihmisten seurassa, 
liikkumaan, syömään hyvin 
ja vain olemaan. 

Tänä vuonna halusim-
me nostaa tapahtuman tee-
maksi vaelluskalan palaut-
tamisen Iijokeen. Teemaa 
työstettiin yhdessä Villilohi 
ry:n kanssa. Villilohi ry toi-
mii valtakunnallisena vael-
luskalakantojen puolusta-
jien yhteistyöverkostona, 
ja vesiluonnon puhtauden 
edunvalvojana ja edistää 
vaelluskalakantojen palaut-
tamista Suomen padottui-
hin jokiin EU:n vesipuitedi-
rektiivin mukaisesti.

Jalavan Pirtissä järjes-
tettiin asiantuntijaluento, 
jossa tutkija Jukka Jormo-
la kertoi luonnonmukais-
ten ohitusuomien tarjoa-
mista mahdollisuuksista 
Iijoen vaelluskalakantojen 
palauttamiseksi. Tilaisuu-
dessa nousi ajatus vesireit-
tien avaamisesta patojen 
ohi myös jokiretkeilyä aja-
tellen niitä hyödyntämällä. 
Paikalle oli saapunut taival-
koskisia keskustelemassa 
teemasta.

Varsinainen tapahtu-
ma sujui jouhevasti, joskin 
Paula-myrsky juuri ennen 
tapahtumaa vaati tarkas-
tuslennon, jonka Pudasjär-
ven Ilmailukerhon Marko 
Kemppainen teki puheen-
johtaja Leo Siiran kanssa. 
Lennon ansiosta osasim-
me käydä poistamassa jo-
keen kaatuneet puut. Kuren 
seudulla olivat myrskytu-
hot niin suuret, että Kuren 
maa- ja kotitalousnaiset ei-
vät voineet vastaanottaa 
meitä. Koulun pihan kaikki 
männyt olivat maata myö-
ten, muutama rötkötti sau-
nan päällä. 

Myrskytuhot ottivat 
meidät vastaan myös Lo-
makartano Saijassa: puu-
ta oli nurin Jokijärvellä ja 
kartanon pihapiirissä run-
saasti. Starttasimme silti 
suunnitellusti tiistaina Jo-
kijärveltä Hepokankaan ja 
Helan kautta Taivalkoskel-
le. Sää oli loistava ja loppu-
viikkoa kohti se vain para-
ni.

Tynnyrimutkasta Siiraan 
etenimme Jurmun hiekka-
särkän kautta. Siellä juostiin 
hiekkarinnejuoksukilpailu, 
ja voittopystit saivat aikuis-
ten sarjassa Miika Valkama 
ja lapsista Wilhelmiina Pa-
karinen. Siiran rantaan Par-

viaiseen majoituimme kah-
deksi yöksi: saimme saunoa 
jokivarren parhaassa teltta-
saunassa ja nauttia kentän 
tunnelmassa. Siiran ran-
nassa lasten, perheiden ja 
aikuisten kesäleiritunnel-
ma on parhaimmillaan: pe-
lataan jalkapalloa (lapset 
voittivat taas!), joogataan 
(kiitos Niemeläisen Ritva!), 
kuunnellaan livemusiik-
kia (ihan mahtava Takalon 
Jukka!), lauletaan nuotiolla, 
parannetaan maailmaa ja 
nautitaan jurmulaisten vie-
raanvaraisuudesta. 

Loppuviikon suvan-
to-osuudet sujuivat lep-
poisasti. Sotkajärvellä Nie-
mitalot tarjosivat meille 
lounasta ja Eero Räisäsen 
Eeteni tarjosi hengenravin-
toa ja ihastutti joella kulki-
joita. Pytky Cafen kahvit 
tulivat hellepäivänä tarpee-
seen. Hilturannassa pääs-
tiin saunomaan ja uimaan 
urakalla. Lauantaiaamu-
na saatiin vielä nuorta pai-
kallista soutuvoimaa venei-
siin. Matka eteni kovassa 
helteessä monien tauko-
jen siivittämänä Varpuvir-
roille, jossa Majavan lap-
set tarjoilivat meille kylmää 
wichyä ja itseleivottua lee-
taa. Kollajanniemellä olivat 
Niemitalon Antti ja Katja 
laittaneet pöydän koreak-
si taas. Tapahtuman vii-
meisen päivän soutuosuus 
on raskas, sillä viikko joel-
la painaa jo. Mutta silti on 
mahtava todeta ”Tuolla nä-
kyy Vuormankoski!” ja heti 
sen jälkeen on vuorossa Ki-
pinänkosket ja kipinäläis-
ten kalasoppa. 

Joka kerta adrenaliini 
virtaa, kun sillan ali soutaa. 
Tänä vuonna seitsemän ve-
nettä ohjattiin turvallisesti 
Vähkyran rantaan. Nuorin 
perämies oli 15-vuotias Mii-
ka, joka ohjasi Juron mallik-

Tapahtuman kymppi Riikka Niemitalo koulutti tänä vuon-
nakin nuorisoa perämiestaidoissa. Tavoitteenamme on 
siirtää joella liikkumisen taitoja uusille sukupolville. Jun-
nosto-veneessä on kolme alle 18-vuotiasta, joista Miika oli 
jo perämiehenä Kipinänkoskessa.

Moni tuli Iijoelle koko perheen voimin. Kaikki veneet tulivat Kipinänkosket hienosti alas. Suurimmat 
loikat koskessa otti Estelle-vene.

Puuveneet nostettiin ran-
nalle ja väki siirtyi nautti-
maan Kipinän kyläjuhlasta.

Jokijärveltä Iijoelle siirryttäessä saimme todistaa Paula-myrskyn tuhoja.Jukka Jormola esitti näkemyksenään, että vaelluskalojen 
palauttaminen Iijoella on mahdollista lyhyellä aikavälillä.

Matkan varrella tapahtui monenlaista mukavaa. Matti Ala-
talon ja Hannele Lampelan Kuren kuohuviinitarjoilu on 
yksi huippuhetkistä.

Eero Räisäsen Eeteni on mieluisa pysähdyspaikka. Souta-
ja-veistoksen taustalla soutuväkeä.

kaasti koskien läpi. Kaikki 
koskenlaskut ovat katsot-
tavissa Elävän Iijoen Face-
book ja Instagram-tileillä.

Elävän Iijoen melonta ja 
soutu 2021 onnistui hienos-
ti. Tapahtuman onnistumi-
sen taustalla on suuri jouk-
ko toimijoita. Iijoki yhdistää 
seuraavat toimijat: Pudas-
järven kaupunki, Taivalkos-
ken kunta, Saijan Lomakar-
tano, Vaara Sport, Jalavan 
kauppa, Jurmun maa- ja ko-
titalousnaiset, Kuren maa- 
ja kotitalousnaiset, Kipinän 
kyläseura, Kollajanniemen 
kyläyhdistys, Pudasjärven 
seurakunta, Pudasjärven Il-

mailukerho, KJ-Experien-
ce, Pytky Cafe, Villilohi ry, 
Kuusamon melojat, Oulun 
seudun melojat, Taivalkos-
ken liikenne, Pudasjärven 
Urheilijat, New Oulu Small 
Bang sekä Anja Jussila & 
Majavan lapset, Jukka Ta-
kalo, Jukka Jurmola, Mika 
Flöjt, Eero Räisänen, Matti 
Alatalo & Hannele Lampe-
la. Kiitos teille kaikille! Kii-
tos myös melojat ja souta-
jat - ihan huippuporukkaa 
olette!

Tanja Lapinlampi,  
Elävä Iijoki ry

Oli taas kulunut vuosi siitä, 
kun Puhoksen perinteinen 
kuntoilutapahtuman aika 
oli, elikkä noin kolmeviik-
koa juhannuksen jälkeen. 
Tälle kesälle se osui heinä-
kuun 17 päivälle. 

Aamulla oli sää hie-
man viileämpi ja tuuleskeli 
aika lailla, kun kello lähes-
tyi yhdeksää, jolloin läh-
dettiin liikkeelle; kävellen, 
hölkäten, pyöräillen ja kaik-
kein nuorenpien osallistuji-
en polkupyörän peräkärry 
kyydissä. Matkaa taitettiin 
Haukijärven tiellä ja edel-
leen Näljängän tiellä. Koska 
mitään matkamääriä ei oltu 
päätetty, jokainen osallistuja 
päätti milloin lähtee riuhto-
maan takaisinpäin ja lähtö-
paikan maalia kohti. Ajat ja 
suoritetun matkan sai jokai-
nen reissun tehnyt merka-
ta itse, paitsi peräkärrymat-
kustajat. 

Puolimaratonin riipasi-
vat Janne Honkanen 1.56, 
Jorimatti Honkanen1,59. 
Neljännesmaratonin eli 10 
km kipaisivat Arto Honka-
nen 57,28. Erkki Honkanen 
1.47. Aija Honkanen kirma-
si 14 km 1.55, Raili Honka-
nen 8 km 1.24. Kaisa Hon-
kanen 10 km1.48. Anna 
Honkanen ja hänen koiran-
sa Bixi 1.48. Pyöräilijöis-
tä pisimmän matkan nöö-
räilivät Esko Niskasaari 60 
km 1.56 ja Tanja Halme 2.09 
sekä Mikko Kaski 1,59. Rau-
no Honkanen pyöräili 39 
km 2,15. Edvin Honkanen ja 
Hanne-Kaisa Kaski peräkär-
ryvetoa pyörällä 1,53 ja 1,56. 
Lapset Venla-Minea, Alisia, 
Belinda ja Gegilia olivat ve-
tokärryjen matkustajina. 

Raija Honkanen oli huol-
topuolen vastaava ja mauk-
kaita olivat hänen leipomat 
munkit, joita oli kaksi ämpä-
rillistä. Lisäksi olivat kakut, 
piparit ja korput sekä tietys-
ti kahvit, jota tiputteli Raili 
Honkanen. Rupattelu suo-
ritusten jälkeen oli rentoa ja 
yhteisöllisyyttä vahvistavaa. 

Kiitokset osallistujille. 
Tavataan vuoden päästä pe-
rinteisenä ajankohtana ju-
hannuksen jälkeen.

Erkki Honkanen

Puhoksella 
kuntoilu- 
tapahtuma

on turkkilainen päivä lauan-
taina 24.7. kello 13-18. Tar-
jolla on turkkilaisia kulttuu-
rielämyksiä ja eksoottisena 
tarjoiluna Välimeren helmi 
ottomaaniateria. Yhteistyös-
sä Kurenkosken kanssa tee-
mapäivän järjestää Albert 
Boutique Hotel&Cafee Ou-
lusta.

Ravintola 
Kuren-
koskessa
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Kipinän kyläjuhlaa vietettiin 
lauantaina 3.7. upeassa sääs-
sä. Juhlavalmistelut aloi-
tettiin jo perjantaina hyvis-
sä ajoin Vähkyrän rannassa. 
Talkooväkeä oli paikalla oi-
kein mukavasti. Perunoi-
ta kuorittiin 80 litraa joutui-
sasti usean naisen voimin ja 
miehillä telttojen pystyttä-
minen ja pöytien kasaami-
nen kävi ripeästi kuumuu-
desta huolimatta. 

Lauantaiaamuna lo-
hisoppa porisi jo hyvissä 
ajoin. Hellesäästä huolimat-
ta kokkimme Anna ja Maria 
jaksoivat ahertaa koko pit-
kän päivän patojen äärellä. 
Lohisopan keittämisen ohel-
la he paistoivat myös mauk-
kaita vohveleita. 

Kello yhden aikoihin 
kaikki alkoi olla valmista 
juhlia varten. Ensimmäisen 
kerran teltat täyttyivät ruo-
kailijoista heti yhden aikoi-
hin. Ruoan jakajilla ja kas-
salla piti kiirettä, kun väkeä 
tuli paikalle todella runsaas-
ti. Ensimmäinen pata lo-
hisoppaa menikin tyhjäksi 
reilussa tunnissa ja tunnel-
ma paikalla oli oikein mah-
tava. Ruokailun ohessa 
ohjelmassa oli myös tikan-
heittoa ja kassalla oli myyn-
nissä arpoja, sekä paikallisia 
kipinäläisten tekemiä tuot-
teita.

Toisen kerran teltat täyt-
tyivät, kun talkooväki ruo-
kaili. Noin kello 15.30 Elä-
vän Iijoen soutajat ja melojat 
saapuivat paikalle lasket-
tuaan ensin Kipinän tohon. 
Teltat olivat jälleen täynnä. 
Soutajien ruokailun aikana 
yleisöä viihdytti upea New 
Oulu Small Bang-bändi. Kä-
vipä paikalla myös Kylä-
seuran maskotti Kike Ket-
tulainenkin laittamassa suut 
makiaksi. Lopuksi kuuliim-
me vielä puheita mm. Riik-
ka Niemitalolta, Mika Fljö-
tiltä, sekä Leo Siiralta. Koko 
tapahtuman juonsi Pantti 
Rantala.

Sunnuntaina oli aika pur-
kaa teltat ja pöydät, onneksi 
talkoolaisia löytyi silloinkin 
ja homma saatiin hoidettua.

Kaikin puolin Kyläjuhla 

Juhlapaikalla oli tunnelmaa 
heti alusta alkaen.

Äänimies Kimmo Kuurola 
testaamassa laitteita.  

Soutajien Kymppi Riikka Nie-
mitalo pitämässä puhetta.  

New Oulu Small Bang vauhdissa. 

Ruokateltassa piti kiirettä, kassalla rahastamassa Anni 
Runni. 

Lämpö houkutteli omalta osaltaan kyläjuhlaan väkeä.

onnistui hienosti ja tunnel-
ma oli rento ja mukava koko 
tapahtuman ajan. Tarvetu-
loa ensi vuonna uudestaan!

Sanna Parkkila, kuvat 
Lasse Riepula, Tanja La-
pinlampi, Sanna Parkkila 

Lämpö helli ihmisiä  
Kipinän kyläjuhlassa

Eläkeläistä viedään  
kuin Tykkyläistä narussa

Toukokuussa oli kova tohi-
na kunnallisvaalien takia, 
en ollut mukana, suunnitel-
mat olivat aivan muualla. 
Kutsu tuli Kierikkiin vetä-
mään 14.-16.6. kahdelletois-
ta moottorisahaveistäjäl-
le kolmen päivän kurssia 
koronaakin uhmaten tuot-
ti onnistuneen tapahtuman. 
Aloittelevista sahaajista sain 
irti luovan puolen ja hieno-
ja teoksia syntyi, ensikerta-
laisiltakin, joita oli puolet 
kurssilaisista. Samalla saa-
tiin näyttää Oulun kulttuu-

ripääkaupunkipäättäjille, 
kuinka näkyvyyttä saadaan 
aikaan taiteella. Veistäjät tu-
livat ympäri maata. 

Viikko taukoa, niin Pu-
dasjärvelle Jyrkkäkos-
ken huvialueelle pölähti 
noin sata harrikkaa onnit-
telemaan johtamani moot-
torikerhon MC2 kolme-
kymmentävuotisjuhlaa. 
Nostalgiaa oli kuin vuon-
na 1993 ja 1995 järjestämieni 
Harley Davidson Club Fin-
landin eli HDCF kansain-
välisten päärallien aikaan. 

Jyrkkäkoski oli samanlainen 
kuin ennenkin. 

Sitten tulikin jo juhannus 
ja yllättäin etelään soitettiin, 
että Tykkyläinen on pan-
tu palasiksi Puikkarin edes-
sä. Lopultakin aletaan ym-
märtämään paikkakunnalla 
taidetta, ajattelin saunoes-
sani Joutsassa Päijänteen 
yläjuoksulla Suonteessa. 

Viikon päästä kutsui jo 
helteinen Kivijärven kun-
ta suomenmestariveistäji-
neen, haastoivat minut veis-
tämään Kalevala-aiheista 
puuveistosta. En tiedä, hul-
luuttani otin mestareista 
mittaa, 30 astetta lämmintä, 
kaksi päivää sahattiin kuu-
malla asfaltilla. En antanut 
periksi, vissyä nieluun ja hi-
keä pihalle, vaan koville otti. 
Kivijärven kunta on koon-
nut tekemistämme veistok-
sista puiston penkkeineen 
ja kirsikkapuineen turistien 
ja kuntalaisten iloksi. Hieno 
ja ainutlaatuinen nähtävyys. 

Nyt on saanut huilata 
ja uida Siuruajoessa, joten 
kunto hiljaa alkaa palautua, 
mutta eipä hätää, ei jäädä 
jouten makaamaan. 

Keskiviikkona 28.7. kel-
lo 18 Konttilan kylässä, Siu-
rualla, Tykkyläisten pellolla 
on Taidevankkuri Linnuntie 
uusine metkuineen. 10 rum-
palia (mukaan mahtuu vie-
lä) soittaa yhtä aikaa kovalla 
kolinalla opus`Siuruan kylä, 
osa 1, kantaesityksen. Muka-
na on myös Raimo Kela alias 
Mökämies kurkkuäänineen 
ja tietenkin itse Tykylevits. 
Illan kruunaa sitten oikea 
Burleskiesitys Eeva-Maria 
Kauniskangas Oulusta. Kä-
teisellä saa massut täyteen 
Siuruan Kylä ry:n teltasta. 

Ja kesän viimeisen ta-
pahtuman kohdaltani hoite-
lee korkokenkäkukkamekko 
suohiihdot 7.8. lauantaina. 

On siinä tekemistä, sanoi 
maakaasuputken tekijä. Toi-
votan kaikki ilomieliset kult-
tuurin ystävät katsomaan ja 
nauttimaan. Mököttäjiltä ve-
loitetaan vitonen. 

Kesäterveisin 

Tykkyläinen ja  
Siuruan kyläläiset

Jyrkkäkosken huvialueelle pölähti noin sata harrikkaa onnittelemaan Kari Tykkyläisen 
johtamaa moottorikerhon MC2 kolmekymmentävuotisjuhlaa. Onnitteluvuorossa Mongrel 
mc Oulusta.

Ula Hag-
lund voitti 
teoksellaan 
”Tämän 
päivä  
Kalevala” 
ykköspal-
kinnon Ki-
vijärvellä.

Konttilan kylässä, Siurualla, Tykkyläisten pellolla on 28.7. 
Taidevankkuri Linnuntie uusine metkuineen. Kuvassa on 
Taidevankkuri Linnuntiestä Tapani Kokko ja vaimonsa Vir-
pi, Eeva-Maria Kauniskangas sekä Kari Tykkyläinen tämän 
vuoden esiintyjistä. 
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

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

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

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

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

JÄTEHUOLTO

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

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

MAANRAKENNUSTA

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

Meiltä laadukkaat, 
kotimaiset sadevesi-
järjestelmät ja kattoturva-
tuotteet asennettuna.

SOITA 0400 259 511

  

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

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

Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja 
KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

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

Anon Ase ja Tukku

eräKesKus
anon ase ja tuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoitus 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

PUDASTORI
MYYDÄÄN

Suomalaisia vanhoja rahoja 
ja postimerkkejä asiakas-
pöydällä TopiTorilla Kauppaite 
3:ssa.

Pihakirppis
26-28.7. klo 11-17 osoit-
teessa Varsipolku 5/Rauni.
Tervetuloa takapihalle! 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilö-
tunnuksesi laskutusta varten.
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Kuopiolainen Savon Sanomat on ansiokkaasti jul-
kaissut jo neljän vuosikymmen ajan hersyviä savolais-
sutkauksia. Esimerkkikirjamme ”Pelekkee ilimoo” on 
ilmestynyt vuonna 2002. Tässä näytteitä savolaisesta 
elämäntavasta: 

Ukin jupinaa: – On se vuan sommoo hommoo nyky-
vään. Jos mies puhhuu tuhmija naiselle, niin se on suku-
puolista häerintöö, vuan ku naenen puhhuu riähkyyksijä 
miehelle, se on kaks eurova plus paekallispuhelumaksu! 

* * *

Tuomari: – Syyte kellovarkaudesta teitä vastaan rau-
keaa todisteiden puuttuessa. 

Syytetty: – Tarkoittaako se, että suan pittee sen kel-
lon?

* * *

Äiti: – Mittee varte sinä Matti kärtät ukkija niin kovas-
ti potkimaan jalakapallova?

– No ku isä sano, että kun ukki potkasoo tyhjee, niin 
meille ostetaan mersu.                                                                     

* * *

TuuMaset: Naisen parhaat vuodet alkavat siinä 50 
ikävuoden paikkeilla. Hän on silloin saanut kasvatettua 
lapsensa ja miehensä aikuisiksi.

* * *

Perheenemännän puolituntinen: - Tämä se on 
sitä varsinaista perhe-elämää. Kun isä tulee yökerhos-
ta, niin lapsen pitää olla jo tunnin päästä päiväkerhossa!   

* * *

Lähipubissa: – Meidänpä Maikki on liittynyt painon-
vartijoihin, Kake kertoo Makelle.

– Mu-mutta, Maikkihan on niin sutjakka kuin pajunvitsa!

– No sutjakkahan Maikki on, mutta hänpä vartioi, että 
minä en käy yöllä jääkaapilla! 

* * *
Aamiaispöydässä: – Jalkapallo täyttää koko elämä-
si, vaimo nyyhkäisee. – Et varmaankaan muista edes hääpäi-
väämme?
– Ja taatusti muistan. Se on 12. kesäkuuta – sama, jolloin 
Suomi voitti Tanskan 0–1!

* * *
P. Aatos: Avioitumisen jälkeen vaimo jakaa miehensä 
kanssa kaikki tämän huolet ja murheet, joita miehellä ei ol-
lut ennen avioitumista.

* * *

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

”Sommoo hommoo  
nykyvään!”

Virkistävää yhdessäoloa Siuruan nuotioillassa
Mukavan leppoisaa seura-
kunnan nuotioiltaa vietettiin 
heinäkuun 8. päivänä Siu-
ruan Osakaskunnan laavul-
la. Sää oli aurinkoisen läm-
min, mutta onneksi mukava 
tuulenhenki vilvoitti olotilaa 
ja piti ”öttiset” loitolla. 

Seurakunnasta vs. dia-
koni Marko Väyrynen ja vs. 
nuorisotyönohjaaja Mikko 
Salo osallistuivat nuotioil-
taan. Ohjelmistoon kuului 
kisailua, yhdessäoloa, har-
taushetki ja makkaranpais-
toa. Marko säesti kitarallaan 
yhteislauluja ja Mikko muis-
tutti meitä hartauspuhees-
saan Jumalan hyvästä ja ra-

kastavasta huolenpidosta 
kovimmankin luonnonilmi-
ön kohdatessa tai ihmisten 

Mikko ja Marko vetivät illan Pudasjärven seura-
kunnasta.

Nuotioilta kokosi lähemmäs neljäkymmentä osallistujaa 
laavualueelle.

Tästä se heitto lähtee - 
saatkohan kiinni.

Vaatii tarkkuuta, että saa ”lätyn” kiinni.

pahuuden keskellä. Mikko 
koki mukavana asiana olla 
mukana runsaassa väkijou-
kossa kauniin luonnon ää-
rellä Siuruan osakaskunnan 
laavualueella ja hän sanoi, 
että kokemansa perusteella 
Siurualla on vahva kyläyh-
teisö ja täällä ihmiset välit-
tävät toisistaan.

Tälläkin kerralla väki oli 
liikkeellä iloisella mielellä 
ja lähes jokainen osallistui 
leikkimielisiin kisailuihin.  
Kisailulajeina olivat onginta 
kuivalla maalla, sekä ”lätty-
jen paistaminen” parityös-
kentelynä.  Makkarat pais-
tuivat grillissä ja Siuruan 
Kylä ry tarjosi munkkikah-
vit kaikille osallistujille. Kii-
tos kaikille mukana olleille 
mukavasta illasta.  HK

Konnat Suomussalmen kesäteatterissa
Suomussalmen kesäteatte-
rissa esitetään tänä kesänä 
Eero ja Ulla Schroderuksen 
käsikirjoittama dekkariko-
media Konnat, joka kertoo 
lämminhenkisen ja ajatuksia 
herättävän tarinan ajankoh-
taisesta aiheesta, vanhusten-
hoidosta. Ensi-ilta oli tors-
taina 15.7., jonka jälkeen on 
16 esitystä 15.8. saakka.

-Tyylilajina on dekkari-
komedia, paljastaa toisena 
käsikirjoittajana ja ohjaaja-
na toimiva Ulla Schroderus. 
Ohjaaja lupaa, että luvassa 
on yllättäviä käänteitä ja yk-
sityiskohtia Kainuun mur-
retta unohtamatta. Tarinan 
pohjalla on asiaa meille kai-

kille, jotka jonain päivä-
nä elämme vanhuuttamme. 
Itse kävisin mieluusti Ryti-
näbaarin päiväkaraokessa 
sitten vanhanakin.

Pudasjärveltä on vierail-
tu ahkerasti Suomussalmen 
kesäteatterissa ja tehty myös 
linja-autoretkiä esitykseen. 
Tänäkin vuonna on usei-
ta yhdistyksiä järjestämässä 
teatteriretkiä. Teatterissa on 
esiintyjien joukossa ollut vii-
me vuosina joka kesä muka-
na pudasjärveläissyntyinen 
Antti Väyrynen. Hänen roo-
linsa on tämän kesän esityk-
sessä enkelisijoittaja Turkka 
Sirén. HT

Pudasjärveläissyntyisellä Antti Väyrysellä on esityksessä 
roolina enkelisijoittaja Turkka Sirén. Naiset: vasemmalla 
hoivakoti Pilvilinnan kasvot eli Hanna Aaltonen (Mari Kela) 
ja oikealla Turkan tuttavuus Mette Löhmus (Milka Suomi-
nen).

Pudasjärven Kokoomuk-
sen kuntavaalitulos oli en-
nakkoasetelmien mukainen. 
Kuudella ehdokkaalla saa-
tu paikka ja alustava paik-
kajako on tyydyttävä. Yh-
den edustajan mandaatilla 
vaikuttamismahdollisuus 
on hankalaa paikkoja jaet-
taessa ja siksi on äänestä-
jien arvostamista yrittää 
neuvotteluilla ja vaaliliitol-
la hankkia puolueelle läh-
tötilannetta enemmän vai-
kuttamispaikkoja. Mieluiten 
jokainen puolue menestyi-
si hyvällä vaalituloksella, 
mutta nyt päätöksenteos-
ta tulee demokraattisempaa 
usean puolueen ollessa mu-

Kokoomuksen terveiset paikkajaosta
kana päätöksenteossa.

Kokoomus ei olisi saanut 
muilla vaihtoehdoilla pa-
rempaa paikkatulosta, vaik-
ka niin väitetäänkin, kos-
ka pienpuolueet eivät olleet 
kaikki mukana mahdollisis-
sa, erilaisissa vaaliliitoissa. 
Kannattaa kuitenkin miet-
tiä pelisääntöjä siinä, miten 
äänestäjien antamaa tulosta 
käytetään paikkoja jaettaes-
sa. Nyt tieto vaihtoehdoista 
vaihteli sen mukaan, kuka 
asiaa kommentoi ja toi vää-
rinkäsityksiä. Esimerkik-
si hallituksen ja valtuuston 
puheenjohtajuuksien jaos-
ta tulee olla selkeä kuva, mi-
ten ne jaetaan. Ei pelkästään 

”totutun tavan mukaan”. 
Ensimmäinen valtuusto tu-
lee sinetöimään neuvotellun 
paikkajaon.

Tekninen vaaliliitto liit-
tyy paikkajakoon, ei puo-
lueiden sulautumiseen 
yhdeksi vaikuttajaksi. Ko-
koomus on saamassa yhdel-
lä edustajalla (aikaisemmas-
ta uutisoinnista poiketen) 
hyvinvointivaliokunnan 
varapuheenjohtajan pai-
kan, paikan tarkastus- ja 
viranomaislautakunnas-
sa. Lisäksi saimme paikan 
Oulunkaaren palvelutuo-
tantolautakunnassa. Aktii-
visesti pyrimme myös työ-
ryhmiin, maakuntaliiton ja 

Oulunkaaren paikkoihin jä-
seneksi, kaupungin tytäryh-
tiöiden hallituksiin ja hen-
kilökohtaisesti tavoittelen 
esimerkiksi OSAOn ohjaus-
ryhmän jäsenyyttä.

Uskon vakaasti, että kes-
kustelemalla ja katsomalla 
yhteistä tavoitetta kohden 
saamme aikaan tarkoituk-
senmukaisia päätöksiä. Mu-
kavia päätökset eivät aina 
ole. Tuleva valtuustokausi 
on täynnä   sopeuttamista, 
muutoksia ja uusia avauk-
sia.

Katri Virtanen
Pudasjärven Kokoomus ry
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KesäKoKous
pe 6.8.2021 klo 18.00  

Hankasarvessa 
Esillä sääntömääräiset asiat.

ervastinseudun metsästysseura 
ry:n sääntömääräinen

Peräkärrykirppis
ervastin KauPalla

  
lauantaina 7.8.2021 Klo. 10-13

Tervetuloa myymään, penkomaan,  
tekemään löytöjä ja samalla nauttimaan  

Koivikon kesäkähvilan tarjonnasta.
Ilmoittautuminen Airalle 5.8 mennessä 

puh.0405072948, (myyntipaikkoja rajoitetusti)  
Mikäli et ilmottaudu niin myyntipaikkaa ei ole.

järj. ervastin Kyläyhdistys

Miehet  
nelOnen  

FC Kurenpojat 
- OuRe  

Suojalinnalla  
la 24.7. klo13.  

Vapaa pääsy

www.pudasjarvi.fi /kirjasto

KIRJASTO

KIRJASTO AVATAAN 2.8.
ELOKUUN AJAKSI
Heinäkuu Kirjasto suljettu

Elokuu 2.8. – 29.8. Palveluaika Omatoimiaika

ma 10 - 19 8 – 10, 19 – 20

ti - pe 10 – 16 8 – 10, 16 – 20

la, su - 10 – 15

Syyskuu 30.8. - 3.10. Kirjasto suljettu

Sulkuaikana Pudasjärven kirjaston tilat ovat suljet-
tuna ja kirjastoauto Iso Karhu pois reitiltä. Kirjaston 
omatoimikäyttö ei tuolloin ole mahdollista, mutta 
lainoja voi palauttaa kirjaston palautusluukkuun.

outikirjastot.fi  – kirjasto@pudasjarvi.fi  – 040 826 6434

KEHITTÄMIS- JA  
TOIMINTATUKIEN INFOILTA
Ke 4.12.2019 klo 18-20 kaupungintalolla (os. Varsitie 7)

Tarkemmat tiedot vuoden 2020 hakuajoista yms. os. 
pudasjarvi.fi/yhdistykset

Tilaisuutta voi seurata suorana tai taltiointina osoitteessa 
www.youtube.com/c/Pudasjärvenkaupunki

Lisätietoja työryhmän jäseniltä:

• Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861
• Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen, puh. 040 572 0007
• Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden koordinaattori, vs.  

Elina Wachira, puh. 040 679 1476 (liikunta)
• Kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen, puh. 040 585 6229  

(yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)
• Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski puh. 040 560 9297  

(yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)

Henkilöstö- ja tukipalvelut

PUDASJARVI.FI
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PUDASJARVI.FI

Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan 
asemakaavan puistoaluetta (P) kortteleiden 57 ja 58 välis-
sä. Muutosalue sijaitsee Rahtimiehentien ja Iijoen välissä, 
Postimiehentien risteyksen läheisyydessä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa alueelle raken-
nuspaikka. Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan 
aloitteesta. Kaavoitus perustuu maankäyttösopimukseen.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan asemakaavoituksen vireille 
tulosta sekä varataan osallisille tilaisuus esittää mielipi-
teensä asemakaavaa muutettaessa. Kaavaluonnos sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRA 30 §:n 
mukaisesti nähtävänä 22. 07.- 13.08.2021.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä in-
ternetissä www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven kaupun-
gintalolla asiakaspalvelupisteessä. Nähtävänäolon aikana 
on osallisilla ja niillä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun kaava välittömästi vaikuttaa, mahdollisuus lausua 
mielipiteensä asiasta kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101  
Pudasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 16.07.2021
Kaupunginhallitus

KURENALAN POHJOISEN OSAN 
ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

PUDASJARVI.FI/PUIKKARI

Puikkarin allasosaston ja kuntosalin 

AUKIOLOAJAT 1.9.2020 ALKAEN
Palvelemme
ma - ke 12.00 - 20.00 
ti ja to 06.15 - 20.00 
pe - su 12.00 - 18.00

 
 

Tuulimyllyntie 4, p. 040 826 6440, puikkari@pudasjarvi.fi
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Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi 

PERHEPÄIVÄHOITAJAN 
määräaikaisen toimen Sarakylään 

ajalle 23.8.2021 – 5.6.2022. Perhepäivähoito ta-
pahtuu joko hoitajan kotona tai lasten kotona. 
Työ on päivätyötä. Palkkaus KVTES:n mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa 5.8.2021 klo 15.00 
mennessä osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, 
Varhaiskasvatustoimisto, PL 10,  
93101 PUDASJÄRVI.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen alue- 
johtaja Merja Kemppainen, puh. 0400626513.

040 6897 500
Umen-Lämpö www.umen.fi

Pidämme alueellanne 
maalämpöpäiviä 29.-30.7

MEILTÄ 

MAALÄMPÖ 

SELKEÄNÄ

KOKONAIS-

RATKAISUNA!

Tervetuloa keskustelemaan maalämmöstä  
ammattilaisen kanssa.

Yli 7000 tehdyn kohteen kokemuksella.
Meiltä kokonaistoimitus saman katon alta.

ESITTELYT TORSTAINA 29.7.
Hetekylän P-Paikka  klo 10.00-10.45 
Niemitalon juustola  klo 11.00-11.45
Kipinän koulu  klo 12.30-13.15
S-Market  
Pudasjärvi  klo 13.45-14.30
Siuruantien ja  
Hiltusentien risteys klo 15.00-15.45
Siuruan työväentalo  klo 16.15-17.00

ESITTELYT PERJANTAINA 30.7.
Livokas  klo 10.00-10.45 
Rytingin kauppa  klo 11.15-12.00
Sarakylän koulu klo 12.30-13.15
Syötekylän kauppa  klo 14.00-14.45
K-Kyläkauppa  
Ervasti klo 15.30-16.15
Paukkeriharjun  
kylätalo  klo 16.30-17.15

Jos et pääse esittelyyn, voit tilata maksuttoman esittelykäynnin
suoraan numerosta 040-6897 500

   Laulamme yhdessä
 SUOPUNKI-yhtyeeN 

 kanssa Pudasjärven torilla
 to 29.7. klo 11 alkaen

Kulttuuri-
palvelut

TERVE-
TULOA!
Järjestää
Pudasjärven 
kaupunki
ja seurakunta

KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
Pudasjärvellä sunnuntaina 25.7.2021

klo 10 JUMALANPALVELUS kirkossa
• saarnaa pastori Jari Valkonen
• avustaa Eva-Maria Mustonen
• kanttori Keijo Piirainen
jonka jälkeen 
kunniakäynti nälkään kuolleiden kivelle
klo 11 NISUKAHVIT museon pihapiirissä
(sateella kappelissa)
klo 12 KOTISEUTUJUHLA museon pihapiirissä
(sateella kirkossa)

Juhlan avaussanat  Anni-Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen pj.
Juhlapuhe Eero Oinas-Panuma
kaupunginvaltuuston 1. vpj.
yhteisöllisyysvaliokunnan pj.
Musiikkiesitykset 
- Sirkku Löppönen, laulu
- Jari Ranua, laulu
- Julius Rantala, muusikko, 2. sija Talent Suomi 2021
   harvinaiset soittimet ympäri maailmaa
- Juhlayleisö, yhteislaulu
- säestää Keijo Piirainen

Jumalanpalvelusta voi seurata 
suorana lähetyksenä seura-
kunnan YouTube kanavan kautta

0400 198 382

Korjaamo suljettu  
pe. 23.7. – ke.4.8.  
välisenä aikana

Autokorjaamo Pasi Kummala
Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi 
www.autokorjaamokummala.fi

RHy:n vuosikokous tiistaina 3.8  
Klo 18:00 alkaen pohjantähden auditoriossa.   
Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 17:00.   
Huom osallistujalla oltava metsästysvuoden 21-22 maksettu 
metsästyskortti mukana. oma riista –kortti riittää, jos maksu-
merkintä on siihen ehtinyt päivittyä, muutoin kuitti mukaan.
Vuoden 2020 pienpetokilpailuun voi vielä  
ilmoittautua toiminnanohjaajalle.
Koeammunnat jatkuvat:
Ruovaara: 31.7, 7.8, 21.8, 28.8, 11.9 Ja 25.9 Kello 10 alkaen
Hanhioja: 11.8 Ja 18.8 Kello 17 alkaen ja 4.9 Kello 10 alkaen
metsästäjätutkinto ampujien sisäampumaradalla (vanha meijeri) 
18.8. Kello 18:00 alkaen, henkilöllisyystodistus mukaan,  
käteismaksu 20 €.
 -toiminnanohjaaja, puhelin 0442383257

Pudasjärven riistanHoitoyHdistys    
tiedottaa

Kivarin erä ry 
KesäKoKous

lauantaina 31.7.2021 klo 9  
hirviliiterillä osoitteessa  

Rissasentie 12. 
Asiat sääntömääräiset.

Hirvimiehet kokoustavat heti perään. 
Puheenjohtaja

Pudasjärven eläKeliitto
järjestää jäsenille Askamäen teatteriin 14.8.  

lauantaina matkan. Lähtö 14.8.21 klo 11:30 linja-auto-
asemalta. Matkan hinta 20 €/jäsen, jos lähtijöitä on 40 hlöä.
Ilmoittautuminen Reijo Pekkala p. 0400 281023,  
viimeistään 3.8.2021 mennessä. Arvontaa matkalla!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Pintamon kyläseura

la 24.7. klo 20-24

klo 20-24
tulossa 31.7 KyläPäivät / KiertotäHdet tanssittaa

liiTerissä karaoke!
Lippu 15€.  
C-oikeudet (olut, siideri)

yöPerhonen ja raakel 
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Olavi Virran entinen ”letukka” oli Simolla taksikäytössä 
-50 luvun lopulla. Kuva otettu kyytireissulla Muhoksen 
maatalousnäyttelyssä, Simo vasemmalla.

Simon elämä päättyi 81 vuo-
den iässä 12.5.2021, hän oli 
syntynyt 27.9.1939 talviso-
dan alla. Hänen isänsä Pauli 
Savela oli käynyt katsomas-
sa poikaansa Oulun synny-
tyslaitoksella, mennessään 
sotaharjoituksiin. 

Simo on Laina ja Pauli Sa-
velan ainoa lapsi. Hänen äi-
tinsä oli tullut Pudasjärvelle 
kätilöksi vuonna 1931, hoi-
taen Jongunpiirin kätilön-
virkaa 37 vuotta. Isä Pauli 
oli ollut talvi- ja jatkosodas-
sa, kunnes hänet on ikänsä 
vuoksi vapautettiin vuon-
na 1944. 

Pauli oli laittanut sodan 
jälkeen ensin sirkkelisahan, 
koska sodanjälkeinen asu-
tustilojen rakentaminen oli 
käynnistynyt. Sirkkelisahal-
le oli käyttöä. Kuorma-au-
tokin oli heillä vähän aikaa, 
mutta Pauli anoi myöhem-
min lääninhallituksesta hen-
kilöauton ammattimaista 
liikennelupaa. Lupa myön-
nettiin vuonna 1952 asema-
paikkana Siivikko. Samal-
la päätöksellä peruutettiin 
kuorma-auton liikennelupa. 
Tästä alkoi Saveloiden tak-
siautoilu-ura. Ensimmäisek-
si autoksi Pauli laittoi rans-
kalaisen Ford Vedetten vm. 
1952. Muutaman vuoden 
jälkeen hän vaihtoi Vedet-
ten käytettyyn Dodge Gin-
gswei Delukseen vm. 1954. 
Sen aikaisten autojen kestä-
vyys oli sitä sun tätä jo tei-
den huonon kunnonkin 
vuoksi. Pauli kuoli vuonna 
1955, Simon ollessa silloin 

16-vuotias. ”Taksikuskiksi” 
palkattiin Matti Turunen, 
joka oli aikaisemminkin toi-
minut Paulilla apuna. 

Simo sai 18-vuotiaana 
erityisluvalla ammattimai-
sen ajokortin vuonna 1957, 
toimien ”taksarina” vuo-
teen 2008. Taksiyrittäjän 
uraa kertyi 51 vuotta. Simo 
aloitti autoilun Dodgella, 
mutta vaihtoi Oulusta ”ku-
lanssilta” vuonna 1958, käy-
tettyyn vajaan vuoden ikäi-
seen, mutta paljon ajettuun 
Chevrolet Bel Airiin. Autoa 
on kutsuttu kansanomaises-
ti ”letukaksi”. Autohan oli 
komea, varmaan siksi nuo-
rimies lankesi tähän, mut-
ta remonttia riitti. Myö-
hemmin selvisi, että auto oli 
Olavi Virran entinen auto ja 
kolaroitu. Sen vuoksi se oli 
jäänyt Ouluun. Vuosikym-
menien aikana autoja tuli ja 
meni. Tiet olivat huonokun-
toisia, eikä Volgat ym. sen 
ajan autot kovin kestäviä 
olleet, kaikki olosuhteetkin 
huomioon ottaen. 

Vaihtelua taksimiehen 
ammatissa riitti ja siitähän 
Simo tykkäsi. Oli koulu-
kuljetuksia ja tanssikyyte-
jä, välillä haitarinsoittajan 
tahdittamanakin. Synnytys-
kyytien aikana Simon koh-
dalle sattui muutama au-
toon synnytyskin. Onneksi 
mukana oli äiti Laina käti-
lönä. Auto pysähdyksiin ja 
kuski tielle kävelemään sik-
si aikaa. Sattui myös tapaus, 
että joku potilas kuoli au-
toon Ouluun mennessä. 

Simo oli rauhallinen ja 
huumorintajuinen, oikeu-
denmukaisuus ja rehellisyys 
kuuluivat hänen arvoihin-
sa. Perhe ja koti olivat erityi-
sen tärkeitä elämän peruspi-
lareita. Aika monenlaisessa 
hommassa Simo oli muka-
na. Hän toimi myös mm. Ka-
levan asiamiehenä pitkän 
aikaa, Siivikossa Tolpan-
vaarassa olevan linkkiase-

man paikallisena valvojana 
sekä Pudasjärven Urheilijoi-
den alaosaston Siivikon Si-
sun rahastonhoitajana. Hän 
hoiti vuosikymmenet myös 
taksiyrityksen kirjanpidon. 
Jonkinlaista kauppamiehen 
vertakin taisi olla, koska au-
tokaupanteko oli hänelle 
aina niin mielenkiintoista ja 
mieluisaa. Yleisesti ihmiset 
puhuttelivat häntä Savelan 
Simpaksi.

Kun menimme naimisiin 
vuonna1963, minäkin suo-
ritin ammattimaisen ajo-
kortin. Näin tulin mukaan 
tähän autoilijan työhön. 
Myöhemmin, vuonna 1965, 
lääninhallituksesta myön-
nettiin meille toinen liiken-
nelupa koululaiskuljetuksia 
varten. 

Perhekin kasvoi kolmel-
la pojalla. Vähän ajan päästä 
alkoi olla apumiehiä niin au-
totalliin kuin autonpesupai-

koille. Näin ajelimme Simon 
kanssa Siivikko asemapaik-
kana yli 20 vuotta. Myöhem-
min toisen auton asemapai-
kan saimme vaihtumaan 
Kurenalan keskustaan, sillä 
sivukyliltä väki väheni jat-
kuvasti.

Vuonna 1990 poikamme 
Sami tuli ajamaan toista tak-
siautoa ja sai liikenneluvan-
kin omiin nimiinsä. Näin au-
toilu jatkui Savelan suvussa 
kolmannessa polvessa. Mi-
näkin olin toiminut ”taksa-
rina” lähes 30 vuotta Samin 
tullessa mukaan. Tässä vai-
heessa jäin ilman työtä, luo-
pumalla jälkipolven hyväksi 
toisesta autosta. Hakeuduin 
parturi-kampaamolinjal-
le kouluun ja valmistuttua-
ni laitoin Kurenalle oman 
kampaamoyrityksen. Simo 
hoiti yhdellä autolla mei-
dän taksiyritystä vuoteen 
2008, jonka jälkeen luovuim-

me siitäkin. Samin vaimo 
Piia vaihtoi floristin työn al-
lergian vuoksi taksialalle. 
Hän haki meiltä vapautu-
neen liikenneluvan tilalle it-
selleen oman liikenneluvan. 
Jatkumoa tuli jälleen! Tak-
siautoilua Saveloilla on jat-
kunut jo 69 vuotta. Neljättä 
polveakin on jo mukana, sil-
lä Henri toimii kuljettajana 
vanhempiensa yrityksessä, 
ainakin toistaiseksi. Samal-
la hän katsoo, minne elämä 
kuljettaa. 

Simo ehti nähdä monen-
laisia vaiheita elämässään, 
kuinka yhteistyöllä pääs-
tään eteenpäin. Siinä samal-
la eläkepäivillä saattoi tyy-
tyväisenä katsella hänelle 
niin tärkeän autoilijan am-
matin jatkumista perheyri-
tyksenä.

Rakkaudella muistaen,

Pirkko Savela 

Simo Savela  
27.9.1939-12.5.2021

Simon ensimmäinen oma auto Dodge Gingswei Delux.

●	Stiga	ST	450	-moottori
●	432	cm3	/	7,5	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Leikkuuleveys		98cm
●	sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä
●	Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	Pyörät	edessä	15”	takana	18”
●	Multiclip-laite	lisävarusteena

AT3 98 HA   

1690€

RMI 632 P  

RM 2 RC

RMI 422 P  

●	maksimi	nurmikkoala	jopa	3	200m2
●	leikkuuleveys	28cm
●	alle	silppuava
●	leikkuukorkeus	20	–	60mm

●	moottori		Kohler	XT675	OHV	SC
●	teho	2,2	kW	/	3,0
●	alle	silppuava
●	leikkuuleveys	46cm
●	leikkuukorkeus	28	–	85	mm
●	suuret	kaksois	kuulalaakeroidut	pyörät
●	teräsrunko

●	maksimi	nurmikkoala	jopa	1	500m2
●	leikkuuleveys	20cm
●	alle	silppuava
●	leikkuukorkeus	20	–	60mm

RoboTTIRuoHonleIkkuRI RoboTTIRuoHonleIkkuRI

2199€

399€

1190€

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna: 
ma-pe 9-17

Kaikenlaista Kesään

Korjaamme ja huollamme moottori- ja raivaussahat, 
puutarhakoneet, mönkijät, polkupyörät jne. 

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

●	Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	586	cm3	/	10,4	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Leikkuuleveys		98cm
●	sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	Leikkuumenetelmä	keräävä
●	Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	Pyörät	edessä	15”	takana	18”

2590€

eSTATe 3098 H

48 SeQ

●	Briggs	&	Stratton	PowerBuild	4165	AVS	
moottori

●	500	cm3	/	9	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Leikkuuleveys		98cm
●	Leikkuumenetelmä	keräävä	/	multiclip
●	Keruusäiliön	tilavuus	240	litraa
●	Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	Pyörät	edessä	15”	takana	18”
●	Mukana	vakiona	akkulaturi,	vetokouk-
kusarja	ja	multiclip-laite

●	STIGA	ST	170	LS	OHV	Autochoke	
moottori

●	teho	2,6	kW	/	3,5	Hv
●	sähköstartti
●	keräävä	/	silppuava	/	sivulle-		taakse	
heittävä

●	leikkuuleveys	46cm
●	kuulalaakeroidut	pyörät
●	teräsrunko
●	keruusäiliön	tilavuus	60	litraa
●	keskitetty	korkeudensäätö		22	–	80mm

2790€

449€

PARk 220 + 95 

TR 425 HJ FS 38  SGT 500  

●	Briggs	&	Stratton	PowerBuild	3130	
AVS-moottori

●	344	cm3	/	7,4	kW
●	Hydrostaattinen	voimansiirto
●	Runko	–	ohjaus
●	Sähköinen	leikkuukorkeuden	säätö
●	Leikkuuleveys		95cm
●	Leikkuumenetelmä		
multiclip		
/	taaksepuhallus

●	Honda	moottori
●		25	cm3
●	0,98	Hv
●	nelitahti
●	hiljainen
●	runkoputki	katkaistava

●	27,2	cm3
●	0,9	Hv
●	erittäin	helppo		
siiman	lisäys

●	48	V
●	leikkuuleveys	30cm
●	mukana	akku	ja	laturi
●	kaksoissiimappää
●	automaattinen	siiman	syöttö
●	katkaistava	teleskooppi	varsi

CoMbI el QF leIkkuulAITe  

TRIMMeRI TRIMMeRIAe kIT AkkuTRIMMeRI

2990€

299€ 199€239€

●	Kevyet
●	Kestävät
●	Kotimaiset

●	Kevyet
●	Kestävät
●	Kotimaiset		
●	Jäykempi	pohja

●	moottori	350W	/	hetkellisesti	700W
●	toimintamatka	maks.	30	km
●	akku	36V	/	7,8Ah
●	nopeus	jopa	25	
km	/	h

●	maks.	käyttäjäpaino	
125	kg

●	etujarru	edessä	E-ABS	
energian	talteenotolla

●	jarru	takana	levyjarru

e-WAY e-350 SäHköPoTkulAuTA

449€

72,90€ 79€

AT4 98 HWA

●	Shimano	moottori	ja	akku
●	Shimano	näyttö
●	Shimano	hydrauliset	levyjarrut
●	Shimano	Acera	vaihteisto	8v
●	alumiinirunko
●	lukittava	joustohaarukka		
edessä

●	29”	renkaat

Xe 8 SäHköPYöRä

2190€

MADE IN  hANKO!

2590€

●	Shimano	moottori	ja	akku
●	Shimano	näyttö
●	Shimano	hydrauliset	levyjarrut
●	Shimano	Acera	vaihteisto	8v
●	alumiinirunko
●	lukittava	joustohaarukka	edessä
●	valot	edessä	ja	takana

Ce8 SäHköPYöRä MADE IN  hANKO!

bIG nIne 20v
●	Shimano	Deore	vaihteisto	/	voimansiirto
●	Shimano	hydrauliset	levyjarrut
●	alumiinirunko
●	lukittava	joustohaarukka	edessä
●	29”	renkaat

990€

kevYTSAAPPAAT kevYTSAAPAS CAMo

SAIMME PIENEN 

ERäN PyöRIä!

Muistokirjoitus taksiyrittäjä Simo Savelan elämänvaiheista
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Puhoskylän Möykkälässä hyvän mielen Sikajuhlat.

Puhoskylän odotetuin ja 
kaunein tapahtuma on le-
gendaariset Sikajuhlat. Pe-
rinteisiä juhlia kyseltiin jo 
alkukesästä paikkakunnan 
some-kanavilla. Viime vuo-
si jäi pandemian vuoksi vä-
liin, mutta nyt lauantaina 
10. heinäkuuta sika maistui, 
laulu raikasi ja tanssijat lii-
telivät parketilla. Yksi illan 
kohokohdista oli Sikamissin 
valinta. 

Puhoskylän kyläseuran 
puheenjohtaja Eero Hytti-
nen kertoi, että tapahtuman 
järjestäminen on ollut koko 
ajan veitsenterällä. Suosi-
tukset ja rajoitukset ovat 
eläneet läpi kesän ja uusia 
uhkia ilmaantui vielä pari 
viikkoa ennen juhlia. 

Hyttinen ja kyläseuran 
konkari Aarno Pääaho ker-
toivat, että jo noin 40-vuot-
ta järjestetyt Sikajuhlat 
peruttiin viime vuonna en-
simmäistä kertaa. Parhai-
na vuosina juhlijoita on ol-
lut yli 1200. Viime vuosina 

kävijämäärä on vakiintunut 
400-500 välille. Tällä kertaa 
alueella ei ollut ruuhkaa, 
mihin varmasti vaikutti vie-
lä pelko taudista. 

Ihmiset olivat silminnäh-
den iloisia lämpimässä ke-
säyössä. Ystäviä tuttuja ja 
tuntemattomia tavattiin hy-
myssä suin. Mielikuva rai-
lakkaista kyläjuhlista tap-
peluineen on vanhentunut. 
Aarno Pääaho kertoo, että 
pienet kärhämät on aina so-
vittu jämäkällä ja ystäväl-
lisellä puheella. Häntä on 
helppo uskoa. 

Tanssia ja karaokea 
Juhlijoita saapui paikalle 
Puhokselta ja lähikunnista. 
Paikallisten lisäksi mukana 
oli paljon alueen mökkiläi-
siä. Nuorimmat olivat juu-
ri täyttäneet 18 ja vanhim-
mat olivat yli 90-vuotiaita. 
Vanhempi väki viihtyi sisä-
tiloissa tanssin pyörteissä, ja 
liike oli ilmavaa ja tyylikäs-
tä. Tanssimusiikista vastasi 

ammattitaidolla Aarne Laa-
manen. 

Arvo Väisänen ja Eija 
Hurri saapuivat tanssimaan 
Näljängältä. Heillä on vuo-
sien kokemus Möykkä-
län tansseista ja Sikajuhlis-
ta. Väisänen harmitteli, että 
nuoret eivät käy enää enti-
seen tapaan tapahtumissa. 

Nuoriso viihtyi ulkona 
karaoketansseissa ja laulu-
vuoroa jonotettiin läpi illan. 
Karaokeillat ovat olleetkin 
jo pitkään Möykkälän suosi-
tuin tapahtuma. 

-Sikajuhlilla on aiem-
min järjestetty myös Sika-
disko nuoremmille juhlijoil-
le, mutta tällä kertaa disko 
jätettiin väliin kaiken epä-
varmuuden keskellä, kertoi 
Eero Hyttinen. 

Heidi Haapaniemi 
kruunattiin  
Sikamissiksi
Illan odotettuiin tapahtuma 
oli sikamissin valinta. Näis-
sä kisoissa on tyyliä! Puute-
ri pölysi ja osa kaunottarista 
valmistautui kisaan huolel-
la. Näitä kisoja muistellaan 
kiikkutuolissa ja asia mai-
nitaan ansioluettelossa. Tut-
tuun tapaan kilpailijattaret 
haluavat pelastaa maailman 
lapset ja luonnon sekä pois-
taa nälänhädän. 

Leikkimieltä riitti, ja mu-
kaan kisaan lähti myös ka-
raokea laulamaan saapu-
nut Joni Niva. Kaunottarien 
joukossa ei kuitenkaan ko-
meakaan herrasmies pärjän-
nyt. Voittajaksi kruunattiin 
tiukan äänestyksen jälkeen 

Puhoksen kyläyhdistyksen Aarno Pääaho ja Eero Hyttinen 
kertoivat juhlista ja esittelivät Sikamissikisaa.

Arvo Väisänen ja Eija Hurri saapuivat Sikajuhlille Näljän-
gältä. 

Iloinen kaveriporukka saapui tapahtumaan Pudasjärveltä. 
Kuvassa Jukka, Emilia, Jani, Heikki ja Jonne. 

Sika-annokset valmistuivat nopeasti ammattilaisen otteella. 

Sikamissi Heidi Haapanie-
mi upea kruunu päässään. 

Karaoketansseissa oli tunnelmaa.

Heidi Haapaniemi. Kruu-
nuna oli upea sikapäähine ja 
sanavalmis neito saa kuvan-
sa Möykkälän seinälle vuo-
den ajaksi. 

Maittavasta  
sika-ateriasta voimia 
Sikajuhlilla nautittiin luon-
nollisesti sikaa ja virvokkei-
ta. Takavuosina paikalle on 
tuotu kokonainen sika var-
taaseen pyörimään, mutta 
nykyisten säännösten puit-
teissa se ei ole enää mahdol-
lista. Näky saattaisi myös 
järkyttää nykynuorison 
herkkiä sieluja. Nyt sikaa 
tarjoiltiin valmiina paloi-
na. Murea liha siirtyi tyylik-
käällä otteella vauhdikkaas-
ti kuppeihin. Tässä ei turhia 
kursailtu, ja annos sisäl-
si vain sikaa. Kasvissyöjille 

on tarjolla sipulisilppua, si-
nappia ja ketsuppia annok-
sen päälle. 

Supliikki herrasmies suo-
sitteli annosta ja kertoi, että 
hänen uskonsa kieltää sian-
lihan, mutta yöllä pimeäs-
sä voi syödä. Luotimme tie-
tenkin hänen sanaansa ja 
söimme makoisan annok-
sen, joka riitti hyvin kahdel-
le kaupunkilaiselle. Kaikki 
tapaamamme juhlijat kehui-
vat annosta. 

Puhoksen Sikajuhlil-
la kaikki ovat hyvällä tuu-
lella. Ihmiset olivat ankean 
koronavuoden jälkeen jo 
odottaneet juhlia ja ihmis-
ten tapaamista. Lämpö huo-
kui sikaparilan lisäksi myös 
ihmisistä. Alueelle tipah-
ti vain muutama vesipisara, 
ja taivaalle piirtyi järjestäjien 

tilaama komea sateenkaari. 
Hieno tapahtuma järjeste-
tään jälleen ensi vuonna. 

Petri Huttunen ja  
Mari Kivioja

Seurakunnassa runsaasti musiikkitilaisuuksia.
Pudasjärven seurakunta 
järjestää kesän aikana mu-
siikkitilaisuuksia pääosin 
Pudasjärven kirkossa. Tilai-
suudet alkavat kello 18. 

Torstaina 22.7. kuullaan 
Eerik Ohtamaan urkukon-
sertti. Eerik Ohtamaa (s.2001) 
on nuori urkurinalku Kiimin-
gistä, Oulusta. Hän on saa-
nut urku- ja piano-opetus-
ta Oulun Konservatoriossa 
12-vuotiaasta lähtien. Uruis-
sa häntä on opettanut Essi 
Takkinen (2013-2014) sekä 
Christian Ahlskog (2014-
2020). Ohtamaa on kerryt-
tänyt osaamistaan pianossa 
Hannele Hynnisen sekä Sa-
muli Seppäsen opetuksessa.

Johanna Kilpijärvi soittaa 27.7. kirkossa viola da gambaa, 
jota soitinta on harvoin kuultu Pudasjärvellä. 

Hän konsertoinut sekä säes-
tänyt kuoroja ja laulajia eri-
tyisesti Oulun seudulla. Oh-
tamaa aloittaa syksyllä 2021 
urkuopinnot Helsingin Sibe-
lius-Akatemiassa. Konsertis-
sa kuullaan mm J.S. Bachin ja 
G. Merkelin urkuteoksia.

Tiistaina 27.7. kuullaan 
Pudasjärvellä harvoin kon-
serteissa kuultua soitinta, 
kun Johanna Kilpijärvi soit-
taa viola da gambaa. ”Unike-
onpäivän haaveilua” -nimen 
saaneessa kesäillan musiik-
kihetkessä kuullaan viola da 
gamballe sävellettyjä teoksia 
1600- ja 1700-luvuilta. 

Torstaina 5.8. kesäillan 
musiikkihetkessä esiintyvät 

Jari Ranua, laulu ja Riitta-Lii-
sa Lampela, piano ja urut

Kesäsarjan viimeises-
sä konsertissa keskiviikkona 
11.8. kuullaan Santeri Rauti-
aisen kitarakonsertti ”Ääniä 
välitetyille”.  Ohjelmassa on 
François de Fossan, J.S.Bach-
in, Vicente Asencion ja John 
Dowlandin musiikkia.

Santeri Rautiainen on 
nuori muusikko, jolle innok-
kuus ja analyyttisyys eivät 
ole toisiaan poissulkevia ele-
menttejä. Sukupolvensa ki-
taristeista hän on aktiivi-
simpia konsertoijia tuoden 
klassisen kitaran ilmaisuvoi-
maa esiin ympäri Suomea. 
Kotimaan lisäksi konsertit 

lukuisissa Euroopan maissa 
ovat työllistäneet Rautiais-
ta. Soolo- ja kamarimusiikin 
parissa hän on työskennel-
lyt niin 1500- luvun kielisoi-
tinmusiikin kuin modernin 
säveltaiteen mikrotonaalis-
ten ulottuvuuksien parissa. 
Musiikillisen peruskivensä 
Rautiainen muurasi opiskel-
lessaan Sibelius-Akatemias-
sa, jonka jälkeen hän opiskeli 
Alicanten yliopiston mesta-
riohjelmassa. Tällä hetkellä 
hän jatkaa musiikkiin tutus-
tumista Maastrichtin konser-
vatoriolla Hollannissa.

Seurakunta tiedotus 


