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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kotiseutuviikko  
huipentui sunnuntain 

juhlaan  s. 6-7 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 25.7.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• 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

tyhjennys!
Pakkaa niin täyteen kuin saat...

PUDASJÄRVEN PUUTARHA KUKKAHUONE OY AvOinnA: 
ma-pe 9-17 

la 10-16 
www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

(pussi ja laatikko puutarhalta)

LAAtIKOLLInen 
KesÄKUKKIA 14,- PUssI 7,-

Tervetuloa!

IsOt AMPPeLIt 20,-  
PIenet 10,-

PUUt, hAVUt jA MOnI-
VUOtIset KUKAt -30%

Ma-pe klo 10-17, la klo 10-14
Toritie 2, Pudasjärvi P. 0400 886 158

Huom! la 27.7. liike suljettu. Tervetuloa ostoksille!

Laurie 
 capreja
50€

Mac  
värifarkut
-30%

Rintaliivejä
-30%

Paitiksia
-50%

Shortsit ja 
caprit
39€alk.

Trikoo-  
mekkoja
59€

Pihatelineestä
10€alk.

Mökille mukaan
Hirvenlihasäilyke 400 g 

7,40 prk 18,50 kg

Poronlihasäilyke 
5,65 prk 14,13 kg

Herkkugrillimakkara 
1,5 kg 6,90 kpl 4,60 kg

Mustamakkara 7,65 kg

Mustanmakkaran 
kastike 300 g 

3,49 kpl 11,63 kg

Paahdettu sipuli 500 g 
2,99 kpl 5,98 kg

Nyt keiton tekoon!
Veripalttu (rössy) 7,90 kg

Ylikypsä kylkipala 11,90 kg

Saunapalvi kylkipala 8,50 kg

Palvilenkki 1,2 kg 
7,90 kpl 6,58 kg

Savunauta 
paistipalat 14,90 kg

Kotimainen herne 500 g 
4 kpl 3,00 1,50 kg

Lemmikkieläinruoka

Retkeilyyn ja vaellukseen

Meiltä poron- ja saksanhirven 
kuivalihaa

Suolaliha 150 g 2,90 kpl 19,33 kg

Lappitappi 29,90 kg

Tarjoukset voimassa 25.7-31.7.2019

Uutuuksia! koirille
Hirvipyörykkä 1 kg 

5,90 pss

Hirvipyörykkä 1 kg sis. 
19 % luuta 5,65 pss

Koirille jyrsittävää
Poron sekaluu 2 kg 
6,00 kpl 3,00 kg

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

OSTAMME HILLAA 
PÄIVÄN HINTAAN!

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

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

TeRveTulOA TuTusTumAAn 
Kesän KehysuuTuuKsiin!

Lääkäriajat: pe 26.7., pe 2.8. ja to 5.9.

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Olemme lOmalla 29.7. - 4.8.  

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

 Avoinna ma-pe 7-16

VAkUUTUSyhTIöIdEn hyVäkSyMä kOLArIkOrJAAMO

• VAkUUTUSyhTIöIdEn  TyöT
• VAhInkOTArkISTUkSET
• LASInVAIhdOT JA -kOrJAUkSET
• kOLArIkOrJAUkSET
• AUTOMAALAUkSET
• TrAILErIn VUOkrAUS
• ILMASTOInnIn hUOLLOT

Pintamon kylätapahtuma
lauantaina 27.7. klo 12 - 15 kylätalolla 
(Pintamontie 321)

Myytävänä: 
paistettuja muikkuja,  
lettuja, virvokkeita, 
makkaroita, arpoja

Saappaanheiton ja rimagolfin Pintamon mestaruuskisa  aikuisille ja lapsille!

PE 26.7.  
klo 11-16. 

(ent. leipomo) 
lukiontie 1

Kirppis!

Koillis-Golf
on muuttunut varauskentäksi.
Ilmoita 5 päivää ennen tapahtumaa ja kenttä 
kunnostetaan.
Varaus minimissään 80 e.
0400 381 548 Pekka kinnunen

Tomi Illikainen palvelun

Olen aloittamassa 1.8.
hieronta- ja Liikuntapalvelut  

Tomi Illikainen palvelun
kauppatie 5:ssä, hieronta kari kären tiloissa.

• Klassinen hieronta,  
• urheiluhieronta,  

• faskia- eli lihaskalvohieronta  
• ja kineesioteippaus.

Ohjausta mm.  
• kuntosaliharjoitteluun,  
• kestävyysliikuntaan ja  

• kehonhuoltoon.

Ajanvaraukset: 040 148 0553

Tervetuloa!

Keskiviikko
Viikko puoliväliin jo ehti, nettiin ilmestyy Pudasjärvi-lehti. 
Toimitus teki hyvät jutut, aiheissa monet vieraat ja tutut.

Terveisin Mauno
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 28.7. klo 10,  Rolf Heikkinen, Jukka 
Jaakkola. Messu on katsottavissa suorana lähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokyyditys seurakunta-
kodilta klo 9.30. 

Kesäillan musiikkihetket Pudasjärven kirkossa:  
to 25.7. klo 19, Hannu Niskasaari, laulu ja Minna-Mari Nis-
kasaari, piano, hartaus Rolf Heikkinen

Pudasjärven kirkko on tiekirkko 24.6.-2.8.2019 välisenä 
aikana. Kirkko on avoinna, ja esittelijä paikalla pe 26.7. klo 
9-15, muina aikoina ma-pe klo 11-17.  

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 31.7. klo 12.

Nuotioillat: Sarakylässä entisellä K-kaupalla ke 24.7. 
klo 18, Syötteen kyläyhdistyksellä to 25.7. klo 18, Kipi-
nän koululla ma 29.7. klo 18, Marikaisjärven toimitalolla ti 
30.7. klo 18, Korpisen kylätalolla ke 31.7. klo 18.

Vuokralle tarjotaan Pudasjärven seurakunnan Liepeen 
pappilan toisen pään asunto 78 m2. Tupakeittiö + 2 mh 
+ sauna + pesuhuone + autotalli. Vuokra 608 e + sähkö ja 
vesi kulutuksen mukaan. Sähkölämmitys, jonka vuokralai-
nen maksaa kulutussähkön yhteydessä. Asunnossa tulisija, 
jonka käyttöön seurakunnalta mahdollisuus ostaa halkoja. 
Kuvia kohteesta www.tori.fi vuokrausilmoituksessa ja lisä-
tietoja Timo Niskanen P. 040 687 2144 tai timo.niskanen@
evl.fi.

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Hirvaskosken entisel-
lä ry:n toimitalolla su 4.8. klo 13 ja 18 (Timo Mauno, Esa 
Rimpiläinen).

Avioliittoon vihitty: Johannes Aleksi Ervasti ja  Johanna 
Katariina Juusola

Haudattu:  Vappu Maria Lehmikangas 89 v, Sakari Veste-
ri 79 v Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

yRiTTäJä! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

sivunvalmistus
Sara Kurtti
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Rakkaamme

Vappu Maria
LEHMIKANGAS
ent. Ruottinen
o.s. Koivumaanaho
s. 1.5.1930
k. 25.6.2019

Enkeli vuoteen vierellä kulki,
hiljaa äidin silmät sulki.

Kaivaten

Lapset, 
Lastenlapset,
Lastenlastenlapset

Oletko sinä, lukijani, pohtinut mitä on rak-
kaus? Voiko siihen liittyä myös laki? Mitä-
hän tällainen rakkauden laki voisi sitten 
olla? Laki kertoo siitä, että se velvoittaa 
toimimaan tarkasti säädettyjen ohjeiden 
mukaan. 

Ensi sunnuntaina kirkkovuodessa tee-
mana on rakkauden laki. Kirkkokäsikir-
jamme selventää, että Kristus tuli täyt-
tämään Jumalan tahdon ja käskyt. Jeesus 
itse kehottaa noudattamaan rakkauden la-
kia paremmin kuin lainopettajat ja farise-
ukset sen tekivät. Jeesus sanoi: ”Minä sa-
non teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa 
paljon paremmin kuin lainopettajat ja farise-
ukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan” 
(Matt.5:20). Kristityn tulee luopua omista 
oikeuksistaan lähimmäisten hyväksi. Ja ei 
siinäkään vielä kaikki, kun rakkautta tulee 
osoittaa myös vihamiehille!

Tästä rakkausaiheesta Jeesus puhuu 
vuorisaarnassaan (Matt. 5:20-30). Kerrot-
takoon, että tämä vuorisaarna on kokonai-
suudessaan kolmen luvun mittainen (Matt. 
5-7), ja se on kuuluisin koskaan esitetty 
saarna. Suosittelen lukemaan tämän vuo-

risaarnan kokonaisuudessaan. Matteuksen 
evankeliumi on vanhastaan katsottu kristi-
kunnan pääevankeliumiksi.

Joskus on sanottu, että laki ei kuulu us-
kovaiselle ihmiselle. Joku saattaa pohtia, 
voiko kristitty sitten hyvällä omallatunnol-
la esimerkiksi ajaa ylinopeutta, kiertää ve-
rot ja muut säädökset ja olla noudattamat-
ta muitakin lain pykäliä? Luterilaisuudessa 
halutaan erottaa maallinen ja hengellinen 
valtapiiri, joten niitä ei pitäisi sekoittaa 
keskenään. Meitä on kehotettu olemaan 
kuuliaisia esivallalle, sillä se on Jumalalta. 
”Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä vi-
ranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos 
siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oi-
kein! Silloin saat siltä kiitosta.” (Room. 13:3) 
Kristitty tahtoo noudattaa maallista lakia 
niin pitkälle, kuin se ei ole vastaan Juma-
lan Sanaa.

Vuorisaarnassa Jeesus kehottaa sopi-
maan välit sellaisen henkilön kanssa, jon-
ka kanssa välit eivät ole kunnossa. Kristus 
kannustaa tarjoamaan sovintoa matkalla 
oikeuteen. (Matt. 5: 23-25) Ei tarvitse kar-
tella tätä henkilöä, kun asiat saa selviksi. 

Rakkaus palautuu heti, kun asiat on sovit-
tu. Eikä siinä kaikki, Jeesus vahvistaa, että 
rakkaus on kristityn tuntomerkki: ”Minä 
annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisi-
anne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, 
rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tun-
tevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te ra-
kastatte toisianne” (Joh. 13: 34–35).

Jeesus opetti, että Jumalan laki ei ole 
vain tekojen tuomari, vaan myös ajatus-
ten tuomitsija.  Emme pelastu vain täyttä-
mällä lakia ja Jumalan käskyjä, koska niiden 
noudattaminen ei onnistu keneltäkään. 
”On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmis-
sä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sil-
lä uskosta vanhurskas saa elää” (Gal. 3:11). 
Meistä ei ole lain täyttäjiksi, tämän vuok-
si Jeesus tuli sovittamaan syntimme. Kris-
tus on lain täyttäjä alusta loppuun. Saam-
me turvautua Jeesuksen sovitustyöhön, 
evankeliumiin, anteeksiantamukseen syn-
neistämme. 

Eeva Leinonen

Kuuluuko laki uskovaiselle?

Kuudestoista Kesäpilikin 
MM -kisarupeama alkoi 
maanantaina 22.7. ihan hel-
lelukemissa ja säätieteilijöit-
ten mukaan saadaan kisail-
la samanlaisessa kelissä ihan 
sunnuntain palkintojen ja-
koon saakka.

Havulan ranta on saanut 
jälleen tutun kesätapahtu-
man ja vuosi toisensa jälkeen 
paikalle saapuu sekä tuttu-
ja että uusia kasvoja kilpai-
lemaan. Ennakkoilmoittau-
tuneita oli tänä vuonna 151 
henkilöä ja parin ensimmäi-
sen päivän aikana osallistu-
jia on tullut lisää, koska osa 
halusi ottaa useampia kar-
sintapaikkoja.

Maanantaista keski-
viikkoon karsitaan päivit-
täin kaksi kertaa, torstaina 

Pilikkiviikkoa vietetään kesäisessä säässä Taipaleenharjussa  
onnistuneet Perinne- ja  

Kyläpäivät
ja perjantaina tahti tiivistyy 
kolmeen karsintaan. Lau-
antaina ratkotaan välieris-
sä finaaliin ja pikkufinaa-
liin pääsijät, sekä kisataan 
joukkuekilpailun voittajas-
ta. Kesäpilikin MM huipen-
tuu sunnuntain finaaliin ja 
palkintojen jakoon, jolloin 
Havulan ympäristössä on 
kilpailijoitten ja järjestäjien 
lisäksi satapäin yleisöä. 

Pudasjärven kalat eivät 
olleet vielä maanantaina oi-
kein heränneet narraajien 
herkkuihin, mutta tiistaina 
saalista tuli jo ihan kantami-
seen asti.

- Kun ollaan ulkoilmassa 
ja säitten armoilla, on kisa-
järjestäjänä toimiva Pudas-
järven Urheilijat vastuussa 
myös kilpailijoitten, talkoo-

laisten ja yleisön turvallisuu-
desta. Soutajille on järjestä-
jän puolesta asiaan kuuluvat 
pelastusliivit ja uutuutena 
olemme tälle kesälle saaneet 
Pudasjärven Osuuspankin 
sekä Syötteen Maansiirron 
lahjoittaman sydäniskurin 
josta olemme erittäin kiitol-
lisia, kertoi toiminnanjohta-
ja Marko Koivula.

Teini-iän saavuttanut 
Kesäpilikin MM -tapahtu-
ma on Pudasjärven Urhei-
lijoille yksi suuri rutistus 
muitten suurten joukossa. 
Kahdeksasta jaostosta tal-
koolaisia pyörii viikon aika-
na eri tehtävissä noin 50 hen-
keä. Oheisohjelmana tänä 
vuonna on perinteisesti tor-

stai-iltana Livolla järjestettä-
vä rannalta onkimistapahtu-
ma. 

Arpajaiset kuuluvat Ke-
säpilikki-tapahtumaan ja 
Havulan rannan lisäksi ar-
palistoja on eri liikkeissä Pu-
dasjärven alueella.

Järjestävä seura, Pudas-
järven Urheilijat näyttää 
jälleen yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden merkitystä te-
kemällä pyyteetöntä, arvo-
kasta työtä ylläpitämällä tal-
koohenkeä! 

Terttu Salmi

Tämän vuoden kesäpilikin MM-kisoissa keskiviikkoaamun 
karsinnassa oli noin puolet 24 pilkkilautasta miehitettynä. 
Aurinko paistoi täydeltä terältä ja kalaa tuntui nousevan 
mukavasti.

Aimo Pietilä esitti sanoittamansa ja säveltämänsä Tai-
paleenharju -laulun. 

Taipaleenharjussa vietettiin 
perjantaina ja lauantaina 19.-
20.7. toista kertaa Perinne- ja 
kyläpäiviä. Ne huipentuivat 
lauantaina Taipaleen kylä-
seuran ja Maamiesseuran 
70-vuotisjuhlaan. Juhlapu-
heessaan kyläseuran halli-
tuksen jäsen Maija-Liisa Lax 
kertoi kylän historiaa, johon 
hän oli saanut mukaan myös 
huumorilla höystettyjä vai-
heita. Kaupungin terveh-
dyksen esitti kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja 

Sointu Veivo. Vuonna 1991 
esitettyä näytelmän filmiesi-
tystä ”Kievarin päiväkirja” 
oli kokoontunut katsomaan 
Taipaleen pirtin täydeltä vä-
keä. Juhlan juontaja Aimo 
Pietilältä oli tilattu Taipa-
leenharjun laulu, jonka Pie-
tilä esitti Timo Pesiön hai-
tarisäestyksellä. Päivillä oli 
myös runsaasti työnäytöksiä 
sekä ruoka- ja kahvitarjoilua. 

Enemmän päivistä juttua ja ku-
via ensi viikon lehdessä.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Seurakunnan nuotioillat 
ovat alkaneet. Heinäkuun 
aikana pidetään nuotioilto-
ja eri puolilla pitäjää. Tämän 
kesän toinen nuotioilta Pin-
tamolla veti paikalle väkeä 
lähes neljäkymmentä. Mu-
kana oli niin vakituisia asuk-

Nuotioilta Pintamolla

Joukkueet valmiina kisailuun.

Pötkylän heitto.

kaita kuin mökkiläisiäkin. 
Nuotioillan ohjelmassa oli 
tuttuun tapaan yhteislaulu-
ja, kisailuita, makkaransyön-
tiä, leppoisaa yhdessäoloa 
sekä hartaushetki.

Marko Väyrynen

Jokijärven kyläaktiivi Teu-
vo Lohilahti täytti tiistaina 
23.7. 80- vuotta. Teuvo on 
vielä kepperässä kunnos-

Teuvo Lohilahti museoesineidensä keskellä kädessään 
karbidilamppu.

sa ja on elävä esimerkki sii-
tä, että työnteko on ihmi-
selle vain hyväksi, sillä niin 
moneen työhön hän on eh-

tinyt tarttua elämänsä ai-
kana. Tällä hetkellä hänen 
päähuomionsa saa hänen 
kotitalonsa Yli-Simosen 
pihapiiriin perustama koti-
seutumuseo, johon hän on 
tallentanut 1900 – luvun 
elämää ja sen esineistöä ko-
titalouksissa. 

Toinen Teuvon sydän-
tä lähellä ollut asia on ol-
lut kotikylänsä Jokijärven 
hyvinvointi ja siihen vai-
kuttaminen aiemmin maa-
miesseurassa ja nykyään 
Jokijärven kyläseuran aktii-
vina johtokunnassa ja kylän 
yhteisissä talkoissa ja muis-
sakin riennoissa.

Viimeisin Teuvon ai-
kaansaannos oli Kalle Pää-
talon näköisveistoksen 
ideoiminen kylätalon piha-
maalle osana kirjailijan 100 
vuotta syntymästä juhlin-
taa. Tämän lisäksi Teuvo 
on ollut luottamustoimis-
sa kunnan eri lautakunnis-
sa ja myös Jokijärven jako-
kunnan eri tehtävissä.

Teuvo on ollut myös tak-
siyrittäjä yli kolmekym-
mentä vuotta, mutta suu-

rimman osan aikaa pirssiä 
ajoi hänen vaimonsa Sirk-
ka. Melkeinpä jo vannoutu-
neen poikamiehen ja Sirkan 
tiet yhtyivät vuonna 1982, 
kun Teuvo teki pitkiä työ-
päiviä Pudasjärven turve-
soilla, mutta kuitenkin siinä 
turvepölyn lomassa Amor 
sai ammuttua heihin nuo-
lensa ja näin alkoi heidän 
yhteinen tiensä. 

Pudasjärvelle on nyky-
äänkin paljon yhteyksiä, sil-
lä muun muassa kolme nel-
jästä lapsesta perheineen 
asuu Pudasjärvellä. 

Teuvo Lohilahti katsoo 
kuitenkin luottavaisena tu-
levaisuuteen ja uskoo, että 
kaikilla Suomen pikkuky-
lillä on oma roolinsa, kun 
Suomea rakennetaan entis-
täkin paremmaksi paikak-
si meidän kaikkien elää elä-
määnsä. 

-Erilaisia suhdanteita-
han on ollut maaliman sivu 
ja väkimäärät täällä kairoil-
la ovat käyneet liki nollassa, 
mutta siitä on aina noustu. 

Veikko Räisänen

Teuvo Lohilahti 80v Jokijärvellä 
– paljon yhteyksiä Pudasjärvelle

Tavallista parempi ruokakauppa

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 25.-28.7. ELLEI TOISIN MAINITA

SNELLMAN 
MaaTiaiSpOSSUn  
kaSSlerpala
n. 1,5 kg

595
kg

 
kUrkkU
SUOMi

079
kgkpl

ranSkalainen
kirsikka-

pannukakku

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai  

K-Ruoka -sovellus

Herkullista, helppoa ja nopeaa  
- valmiiksi paistetut  

kananpojan siivet vaativat vain 
kuumennuksen uunissa,  

grillissä tai rasvakeittimessä.  
Aina suomalaisesta  

kananpojasta.

HOOK  
brOilerin  

kypSäT SiiveT
700 g (7,13/kg) 

499
pS

UUTUUS
vain  

k-rUOkakaUpOiSTa

Kesäpäivän
parhaaT

SUOMi
 SJ Ø 
TUOre lOhifilee
vakUUMipakaTTU, nOrja  
rajOiTUS: 2 fileeTä/TalOUS

1195
kg

OLVI 
vichy
0,33 l (1,21 l)
SiS. panTiT 1,20

599
12
pack

 
SipUlinippU
SUOMi

099

SUOMi

HAApALAN 
leipäjUUSTOT
500 g (9,98/kg)

499
kpl

MAITOKOLMIO 
MeijerivOi
nOrMaaliSUOlainen ja lakTOOSiTOn
500 g (4,98/kg)
rajOiTUS: 2 pkT/TalOUS

249
pkT

p u d a s j ä r v i

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

erä
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Alkuillan vesisade ei pe-
lottanut kyläläisten saapu-
mista keskiviikkona 17.7. 
Livolle nuotioiltaan. Kuu-
lumisten ja tarinointien jäl-
keen seurakunnan nuoriso-
työntekijä Marko Väyrynen 
ja uusi pastorimme Eva-
Maria Mustonen toivottivat 
väen tervetulleiksi ja aloitti-
vat yhteislauluhetken nuo-
tion lämmittäessä suloises-
ti viileähkössä kesäillassa 
ainakin läsnäolijoiden mie-
liä, sillä laulukööri istui hiu-
kan kauempana ritiseväs-
tä nuotiosta. Tutut ja vähän 
oudommatkin laulut ka-
jahtelivat kilpaa takanam-
me liplattavan joen kohinan 
kanssa. Jottei väki olisi ihan 
kangistunut lauluasentoon, 
jakoivat Marko ja Eva-Maria 
porukan kahteen joukkuee-
seen ja erikoiset kisat saivat 
alkaa. Heiteltiin vesipulloja 
renkaisiin ja silmät peitettyi-
nä pyykkipoikia laatikkoon. 
Kuulostaa helpolta, mutta 
käytäntö todisti toisin. Ki-

Laulua, naurua, kilpailua ja herkuttelua Livolla

sajoukkueet olivat varsin 
tasaväkiset sekä ikäjakau-
maltaan että taitotasoltaan. 
Nuorimmat kisailijat olivat 
alle kouluikäisiä ja vanhim-
mat reilusti ylittäneet kyp-
sän nuoruusiän. Yhteispeli 
ja toisten kannustus oli ihas-
tuttavaa katseltavaa ja kuun-
neltavaa.

Kilpailujen jälkeen saim-
me paistaa perinteiset mak-
karat nuotiolla. Makkaran-
paistohetket tahtovat usein 

Makkaranpaisto oli tarkkuutta vaativaa puuhaa nuotioillas-
sa Livolla.

Illan ohjelmanumero oli mm. pyykkipoikien heittäminen laatikkoon silmät peitettyinä. 

olla aika jännittäviä. Niin 
nytkin. Erään paistajan mak-
kara putosi nuotioon ja su-
ruhan siitä puseroon tuli, 
mutta lohduttelun ja uuden 
makkaran avulla taas hymy 
saatiin herahtamaan har-
mistuneen suupieliin. Toi-
sen makkaratikku halusi olla 
soihtu ja syttyi palamaan. 
Tällaiset kommellukset kuu-
luvat asiaan ja jäävät loppu-
jen lopuksi kivoina muis-
toina mieliin. Samalla kun 

paistoimme iltapalojamme, 
autoimme Markoa tekemään 
hauskan ja omalaatuisen 
kertomuksen illastamme. 
Marko oli kirjoittanut auk-
kotarinan, jota täydensimme 
erilaisilla mieleen juolahta-

neilla adjektiiveillä. Tarinas-
ta tuli riemukas.

Mukava ja lämminhenki-
nen ilta päättyi Eva-Marian 
pitämään puhuttelevaan ja 
kauniiseen hartaushetkeen 
ja loppulauluihin.

Antoisasta nuotioillasta 
Eva-Mariaa, Markoa ja mui-
ta nuotiolla olleita kiittäen,

Sointu Veivo, kuvat Marko 
Väyrynen

Syötteen Luontokeskuksen 
yhteydessä oleva kahvila sai 
uudet yrittäjät. Viime viikol-
la yrittäjäpariskunta Terhi 
Taikavaara ja Janne Autere 
avasivat Kahvila Korpin uu-
sin ilmein ja palveluin. Kah-
vilasta saa päivittäin kahvi-
latuotteita ja keittolounasta. 
Kahvila Korpin taustalla toi-
mivalla Taigavire Oy:llä on 
luontokeskuksella vuokrat-
tavana myös runsaasti retkei-
lyvarusteita, mm. läskipyöriä 
ja pian myös kajakkeja ja me-
lontavarusteita.

Janne Autere on työsken-
nellyt pitkään luontomatkai-
lun ja ravintolapalvelujen pa-
rissa. Hänellä on kokkina, 
seikkailuohjaajana ja mat-
kailuyrittäjänä kokemusta 
kansainvälisten retkikuntien 
ruokapalvelujen toteuttami-

Kahvila Korppi avattiin Luontokeskuksen yhteyteen
sesta, hotelli- ja ravintolayrit-
täjyydestä sekä ryhmien 
opastamisesta Pohjoismais-
sa. Terhi on markkinointi- 
ja viestintäyrittäjä ja hänen 
alaansa ovat lisäksi liikun-
nanohjaajan sekä erä- ja luon-
to-oppaan työt. Kummatkin 
ovat viime vuosina tehneet 
paljon luontomatkailupalve-
luja naapurikunnissa, Suo-
mussalmen Hossassa ja Tai-
valkosken Kylmäluomalla. 

- Olemme asuneet vii-
meiset pari vuotta Palta-
mossa Oulujärven rannalla, 
josta olemme piakkoin muut-
tamassa Syötteelle. 

Terhin mukaan Kahvila 
Korppi on osoittautunut tar-
peelliseksi palvelupisteek-
si jo ensimmäisen viikon ai-
kana. Kahvilassa on käynyt 
patikoijia ja maastopyöräili-

jöitä, joille on Syötteellä tar-
jolla hyvät reitit. Perheitä ja 
muitakin retkeilijöitä on ol-
lut mukavasti liikkeellä. Var-
sinaisen avajaistapahtuman 
yrittäjät järjestävät hieman 
myöhemmin.

Kahvila Korpissa on mah-
dollisuus nauttia lounaskeit-
toa kuutena päivänä viikos-
sa. Jannella on kokkitaidot 
hyvin hanskassa ja ensim-
mäisen toimintaviikon ai-
kana kahvilassa nautittiin 
muun muassa savuporo- ja 
savulohikeittoa. 

-Tällä viikolla on tulos-
sa kasvispainotteisia ja eri-
koisempia keittoja kuten pu-
najuurivuohenjuustokeittoa. 
Aina torstaisin tarjotaan pe-
rinteistä hernekeittoa ja pan-
nukakkua. Lounaskeittoon 
kuuluu leipä ja levite sekä 

vesi, mehu ja lopuksi jälki-
ruoka. Olemme saaneet hy-
vää palautetta lounaspalve-
lusta. 

Kahvila Korpin yrittäjät 
tarjoavat kahvilapalvelujen 
lisäksi ohjelmapalveluja ku-
ten ohjelmoituja virkistys-
retkiä ja ohjattuja retkiä. He 
järjestävät myös työyhteisön 
kehittämispäiviä ja työilma-
piiriä parantavia tapahtumia 
yhdessä yritysten ja organi-
saatioiden johdon kanssa. 

- Tarkoituksemme on tar-
jota myös pikkujoulupalve-
luja ja sopivat tilatkin löy-
tyvät. Lisäksi vuokraamme 
pyöriä, Terhi mainitsi ja toi-
voi niin paikalliset asukkaat, 
lomalaiset ja mökkiläiset tu-
ristien lisäksi tutustumaan ja 
nauttimaan Kahvila Korpin 
palveluista. RR

Janne Autere, Terhi Taikavaara ja Pena-husky Luontokes-
kuksen pihassa. kuva Saara Airaksinen, Metsähallitus. 

Siuruan Työväentalolla pelattiin Pissikiveä 

Lapset Sofia 3v ja Eino 4v.

Siuruan Työväen talolla pe-
lattiin lauantaina 13.7. Pissi-
kiveä, jossa ratkottiin tämän 
vuoden mestarit. Jutun kir-
joittaja Hilkka Tihinen kertoi 
katselleensa netistä, josta ei 
löytänyt mistään vastaavaa 
pissikivipelaamista. 

Näinköhän on, että se on 
vain siurualaisten pelaami-
sen muoto. On kyllä muka-
va saada tämä hauska peli 
laajemmin ihmisten tietoon. 
Useimmille pelaajista ja kat-
sojista peli oli tuttu, olivat 
tulleet mielenkiinnolla katso-
maan ja muistelemaan miten 
peli kulkee. Siurualla lapsuu-
tensa viettäneet ja pois muut-
taneet kyllä ovat pelanneet 
tätä peliä. Nytkin oli mukana 
katsojia Ruotsia myöten.

Paikalle kerääntyi nuorta 
ja vanhempaa pelaajaa sekä 
runsaasti katsojia. Lapsille ja 
muillekin oli tarjolla erilaisia 

muitakin pelejä, muun muas-
sa tikanheitosta ja kettinkipe-
listä jaettiin myös palkinnot.

Peliä pelataan lattiatasol-
la tai vaihtoehtoisesti myös 
pöydällä. Parhaan tuloksen 
saa lattiapelaaminen. Ilmoit-
tautuneita pelaajia oli 16 hen-
kilöä. Arpomalla saatiin kah-
den hengen joukkueet, jotka 
pelasivat vastakkain. Voitta-
jista arvottiin seuraavat pe-
laajat, jotka pelasivat myös 
vastakkain. Lopulta oli vain 
neljä pelaajaa, jotka otteli-
vat voitosta.  Loppuottelu oli 
kyllä tosi tiukka ja mieleen-
painuva. Katsojat tulivat rin-
giksi pelaajien ympärille, eli-
vät ja kannustivat pelaajia eri 
tavoin. Voi miten kuultiin 
riemunkiljahduksia ja myös 
pettyneitä ilmeitä, kun tuli 
virhe pelissä. Seuraava sai 
aina tämän jälkeen jatkaa ja 
näin edettiin eteenpäin.

Pelin aikana oli suuren ur-
heilujuhlan tuntua. Kolmel-
le annettiin palkinnot ja yksi 
jäi ilman, kuten jääkiekkope-
lissä. Tuli myös selväksi, että 
harjoittelu on taattu seuraa-
van vuoden aikana. Sääntöjä 
katsottiin vielä läpi sormien, 
mutta ensi kesänä säännöis-
tä ei poiketa. Talven aikana 
säännöt petrataan ja tehdään 
kirjallinen muistio. Tuoma-
rointia on kehitettävä ja oh-
jeet pitää olla selkeitä.

Pienimmät pelaajat olivat 
kolme ja neljä vuotiaita eli 
pelaaminen on taattu tulevai-
suudessa.

Kaikki lapset saivat muis-
ton päivästä. Moitteettomas-
ti toimineessa tarjoilussa oli 
munkkikahvia, teetä ja lei-
vonnaisia.

Hilkka Tihinen
Iikka, Aino ja Maire.

keskellä voittaja Mirja, vasemmalla 
raili, oikealla Maire.

Marjatta, Auli ja Leena.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

maanantai-tORStai
29.7.-1.8.

PERJantai-LaUantai
26.-27.7.

1. -
kpl

Magnum
JäätELöPUikOt

88 - 120 ml

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

1 pss/talous

349

695

069

399

100

100
650

1695

219

299 595

795

049

795

499

399

100

049
100 g

499 299 100099 195099100
pss kgpss

pkt

0,9 l

2,7 l

prk

179
pkt

149

299

799
kg

399
pkt

ma-ti 29. - 30.7.       kE-tO 31.7. - 1.8.

kESäHERkkUJa EDULLiSESti m-taVaRataLOSta

PE-tO  26.7. - 1.8.

PE 26.7.                  La 27.7.

Jaffa
0,33 l tölkki 
sis. pantin

Arla
LEmPi JOgURtit
300 g

Ballerina
täytEkEkSit
190 g

Hyvä Suomalainen
aRki JUUStO-
ViiPaLEEt
400-500 g

JaUHELiHa  
Sika-naUta
2 kg/talous

naDan 
JaUHELiHa

tEkStiiLiOSaStOLta

Kulta Katriina
kaHVi
450-500 g

Hartwall
VicHy tai nOVELLE 
kiVEnnäiSVEDEt
1,5 l (1,19 l), sis. pantin

Dansukker
taLOUSSOkERi
1 kg

iRtOkaRkit JUHLa mOkka
            500 g

Kananpojan 
fiLEESUikaLE
450 g, hunaja

Myllyn Paras 
makaROni
400 g

Vaasan
ViiPaLEEt
500 g
sekaleipä,  
monivilja, kaura

Atria
gOtLER- 
makkaRa
1 kg, tanko

xx
xx

88 - 120 ml

Kariniemen 
PaiSti- 

LEikkEEt
600-700 g

Atria
HiiLLOSmakkaRat  400 g  

tai HiiLLOS gRiLLiPiHVit  320 g

Saarioinen
gRiLLitaSSU

4 kpl/ 300 g

Saarioinen
Pizza

200 g

 
VaRHaiS-
PERUna
1 kg, pesty, 

Suomi

 
kESä- 

kURPitSa
Suomi, 1 lk

 
POPRkkana

Suomi, 1 lkJääSaLaatti 
PUSSi

aLE  

-Hintaan 

naisille

169

1495

kg

kg

kpl

rss

kg

kpl

pss

pss

pkt

Tapolan 
ylikypsä
maaLaiS-
kinkkU

Ingman
VaniLJaJäätELö
1l (ei lakt.)

Snellman
iiVaRi tai EEt-
VaRtti gRiLLi-
makkaRat
360-400 g

Wurth
tERaSSiRUUVi
ruskea, 55 mm
250 kpl

nORJanLOHi
kOkOnainEn 
1-2 kg

Risella 
RiSOttORiiSi
1 kg

raj.erä

erä

LELUOSaStOLta

RaUtaOSaStOLta

100

199

299

995

rss

kg

kpl990
alkaen

180
alkaen

200
alkaen

3390

790
alkaen

HK
SininEn 
LEnkki 
500-580 g

Snellman
maatiaiSPOSSUn 
LiHaSUikaLE tai 
PaLaPaiSti
400 g

Lasten
PUSSiLakanaSEttEJä
eri kuoseja
150x210 cm

Plasto Lasten
kOttikäRRySEtti
sis. kottikärry, sanko, la-
pio, 3 kpl hiekkamuottia

Naisten
kangaSkEnkiä
eri värejä

REmmi- 
SanDaaLi
kiilapohja

UimaREnkaat käSiVaRSi- 
kELLUkkEEt

Naisten
caPREJa

1150

Piknik HUOPa
130-165 cm 

pkt

Oululainen 
REiSSUmiES
tosi ohut, 5 kpl
175 g

Atria 
kaiSERwURSti
palana

1490

1250

Unilever
Ville Vallaton

JäätELöPUikOt
12 * 35 ml

65,-

995,-

1395,- 790,-

Sievin 
kUmiSaaPPaat
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Rakentajan 
PUUöLJy
esim. pähkinä

kOttikäRRyn 
UmPikUmiREngaS
4x6

SOUtUVEnE
450 vihreä

3895
pari

PUUtERVa
esim. 2,5 l

3295

SPRaymaaLit
perusvärit

399

1990

taSaPERäVEnE 
410

aiROt 
240 cm

iSO kanOOtti
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Kotiseutuviikko huipentui sunnuntain juhlaan

nuorin juhlaan osallistuja oli 2-vuo-
tias Enna ylipahkala Oulusta, jonka 
isoäiti on lähtöisin ihan museon vie-
restä ja näin lapsenlapsi pääsee tu-
tustumaan juuriinsa.

Juhlapuhuja Virpi harilahti-Juola Maaseudun Sivistyslii-
tosta ja Pudasjärven kaupungin kulttuuriohjaaja Birgit To-
lonen ehtivät vaihtaa muutaman sanan ennen juhlan alkua.kuusamolainen Asta kanni-

ainen käy vuosittain Pudas-
järven kotiseutujuhlassa.

Eero Oinas-Panuma toi Pudasjärven kaupungin terveiset ja 
korosti yhteisöllisyyden tärkeyttä.

Juhlaväki nautti aurinkoisesta säästä ja saamastaan kulttuuriannista.

Pudasjärven Kotiseutuviik-
ko päättyi sunnuntaina 21.7. 
perinteiseen jumalanpalve-
lukseen kirkossa, hiljaiseen 
hetkeen nälkään kuolleitten 
kivellä ja Kotiseutujuhlaan 
museon pihalla.

Entisiä ja nykyisiä Pudas-
järven seurakuntalaisia oli 
kokoontunut kirkkoon kuun-

telemaan Eva-Maria Mus-
tosen toimittamaa ja Rolf 
Heikkisen avustamaa juma-
lanpalvelusta. 

Museon pihapiirissä pi-
detyssä Kotiseutujuhlassa 
erilaisten musiikkiesitysten 
lisäksi kaupungin terveh-
dyksen toi Pudasjärven 
kaupunginvaltuuston va-
rapuheenjohtaja sekä yh-
teisöllisyysvaliokunnan 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma. Tunteikkaassa pu-
heessaan Oinas-Panuma 
muistutti juhlaväkeä suku-
polvien aikana uudelleen ra-
kennetusta maasta ja siitä, 
kuinka tärkeää on vaalia saa-
maamme perintöä kotiseu-
dullamme. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen käynti nälkään 
kuolleitten muistomerkillä 
kertoo karua totuutta lähihis-
torian tapahtumista, josta sit-
keällä työllä ja panostuksella 
olemme saaneet oman kun-
tamme tähän nousuun mitä 
se tällä hetkellä osoittaa. Pu-
heessaan Oinas-Panuma kiit-
ti vapaasta isänmaastamme 
ja kotikaupungistamme nii-
tä nuoria, jotka nyt lepäävät 

kirkkomaan ja Sarakylän san-
karihaudoissa. Heitä on kaik-
kiaan 491 vainajaa.

-Pudasjärvi on kehityk-
sen kärjessä oleva kunta pit-
kän aikavälin hankkeitten 
kuten kulkuyhteyksien pa-
rantamisen, koulujen raken-
tamisen, sähköistämisen ja 
vesihuollon varmistamisen 
sekä kiinteän laajakaistan ra-
kentamisen saamiseksi. Yksi 
kauaskantoisista päätöksis-
tä oli tehdä Pudasjärvestä 
Hirsipääkaupunki, joka on 
saanut laajaa julkisuutta ja 
hyvien tulosten vuoksi eko-
loginen hirsirakentaminen 
on levinnyt ympäri maata ja 
maailmaa, joka puolestaan 
tuo lisää työpaikkoja Pudas-
järvelle, puhui Eero Oinas-
Panuma. Hän kiitteli vielä 
päätteeksi kaikkia yhdistyk-
siä siitä suuresta vapaaeh-
toisen työn määrästä, mistä 
niin paikalliset kuin vierai-
lijat saavat nauttia. Tämän 
mahdollistaa kaupungin ja-
kamat toiminta-avustukset 
ja näitten talkootyötuntien 
myötä saadaan aikaan yhtei-
söllisyyttä Pudasjärven kau-
pungissa.

Musiikkiannista vasta-
sivat vuorollaan Markku 
Kemppainen, Marko Väy-
rynen sekä Vox Margarita 
-kvartetti, johtajana Keijo Pii-
rainen.

Juhlapuheen piti Vir-
pi Harilahti-Juola Maaseu-
dun Sivistysliitosta. Puhees-
saan Virpi toi esille hiljattain 
solmitun kumppanuussopi-
muksen Pudasjärven kau-
pungin ja Maaseudun Sivis-
tysliiton välille, jota kautta 
etsitään uusia tapoja kuul-
la kuntalaisia ja heidän osal-
lisuutta kaupungin kehittä-
miseksi. Juhlapuheessaan 
Harilahti-Juola pohti moni-
paikkaisuuden vaikutusta 
kotiseuturakkauteen ja osal-
lisuuteen. Ihmiset rakentavat 
suhdettaan sinne, missä kul-
loinkin asuvat ja samalla he 
tuntevat kotiseuturakkaut-
ta moneen eri paikkaan yhtä 
aikaa.

-Tämän päivän muuttu-
vassa maailmassa on vai-
kea kertoa vain yhtä tarinaa 
ja yhtä paikkaa mistä on ko-
toisin, kun työ ja erilaiset 
projektit kuljettavat paikas-
ta toiseen. Toisaalla on myös 
ihmisiä, joilla on vahva ko-
tiseuturakkaus ja paikallis-
tuntemus. Siitä olivat hyviä 
esimerkkejä Markku ja Mar-
ko omilla kotikunnasta ker-
tovilla musiikkiesityksillään, 
tiivisti Harilahti-Juola pu-
hettaan ja korosti yhteisten 
tekojen merkitystä mikä saa 
meidät tekemään asioita yh-
dessä, tutustumaan toisiim-
me ja iloitsemaan aikaan-

saannoksistamme. 
Ensimmäinen yhteinen 

teko valitaan 29.8. Meidän 
Pudasjärvi -tapahtumapäi-
vässä.

Kotiseutujuhlan alkajai-
siksi Pudasjärven Maa- ja 
Kotitalousnaiset tarjosivat 
kaikille nisukahvit, johon tal-
koolaiset olivat edellisenä 
päivänä leiponeet pitkopul-
laa juhlaväelle. 

Kirkosta saapuneitten li-

säksi museon pihalle tuli vä-
keä pelkästään vaalimaan 
Kotiseutujuhlan perinnettä ja 
tutustumaan museon raken-
nuksiin, joita on parikym-
mentä. Lisäksi alue on saanut 
ympärilleen tämän ja viime 
kesän aikana uuden, noin 
puoli kilometriä pitkän riu-
kuaidan, joka on valmistettu 
perinnekäsityötaidoilla.

Terttu Salmi

Museolla leivontapäivä
Kotiseutuviikkoon liittyvä-
nä tapahtumana Pudasjär-
ven kotiseutumuseolla oli 
keskiviikkona 17.7. ohraries-
kan leivontapäivä. Anjus-
ka eli Anja Jussila sekä mu-
seonhoitaja Pauliina Majava 
leipoivat kävijöiden kanssa 
tottuneesti ohrarieskoja. Ma-
java kertoi, että pirtin jyke-
vä uuni on tehty 70- luvulla 
vanhan uunin paikalle ja on 
mallikelpoinen juuri riesko-
jen paistoon. 

Rieskojen leivonta alkoi 
illansuussa ja naiset aikoi-
vat tehdä rieskoja niin kau-
an kuin taikinaa riittää. Pi-
halla kävijöitä ohjasi oikeaan 
paikkaan Timo Makkonen. 
A-MK

Anja Jussila neuvoi leipomisessa Taimi ruottista, joka oli tullut 
lomailemaan ruotsista ja osallistui perheensä kanssa leivonta-
päivään. 

Vanhassa pirtissä riitti vilskettä, kun pikkuväkeä oli saapunut paikalle kokeilemaan 
rieskan tekoa.
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Hyvänmielen näytelmä koko perheelle
Kotiseutuviikon antiin kuu-
luva Teatteri Tien uutuus-
näytelmä Henkilö V ja Ha-
rakka Vinsentti sirkuksessa 
vieraili Pudasjärven Ko-
tiseutuviikolla lauantaina 

13.7. Museon pihapiiriin ra-
kennettuun kesäteatteriin oli 
kerääntynyt ihan mukavasti 
väkeä seuraamaan Henkilö 
V:n ja Vinsentin vauhdikas-
ta esitystä. 

Näyttelijä Iika Hartikai-
nen muuntautuu moneen 
rooliin tässä, erityisesti las-
ten mieleen kirjoitetussa yh-
den henkilön teatteriesityk-
sessä, joka perustuu Aapelin 

Museon pihapiiriin rakennettuun kesäteatteriin oli kerääntynyt 
ihan mukavasti väkeä seuraamaan henkilö V:n ja Vinsentin vauh-
dikasta esitystä. 

näyttelijä Iika hartikainen muuntautuu moneen 
rooliin.

lastenkirjaan Vinski ja Vin-
sentti. 

Merkillinen, salaperäi-
nen rikosten sarja oli alka-
nut Henkilö V:n ja Harakka 
Vinsentin kotikaupungis-

sa Hömpstadissa. Sen selvit-
tämisessä riitti päänvaivaa 
sekä konstaapeli Pysäyksel-
le että konstaapeli Hakkarai-
selle, kunnes he saivat erin-
omaisen siivekästä apua. 
Yllättäin selvisi, kuka varasti 
kaupunginjohtajan kellon ja 
rouva Pykäläisen pöytäho-
peat, sekä kukapa se auttoi-
kaan Miss Niagaran alas tra-
petsilta!

Kuten kaikkiin teatteri-
esityksiin kuuluu, olivat Pu-

dasjärven kulttuuripalvelu-
jen Birgit Tolonen ja Pauliina 
Majava jälleen valmistelleet 
myös väliaikapuffetin mu-
seon pihalle, josta sai ostaa 
mehua, pullaa, keksejä ja 
kahvia. Kaikilla oli mukava 
istua koleassa, mutta sateet-
tomassa säässä seuraamassa 
tätä sirkusta. 

Terttu Salmi, kuvat Birgit 
Tolonen

Terveystietoa, kummitustarinoita, lemmenjuomaa ja ennustuksia
Pauliina Majavan ja Bir-
git Tolosen ideoima uuden-
lainen tapahtuma toteutet-
tiin torstain 18.7. alkuillan 
ja -yön hetkinä museoalu-
eella ja Niemelän pirtissä. 
Puolisen sataa vierasta saa-
pui kuuntelemaan Kaleva-
laisen hieronnan oppeja Lee-
na Särkelän esittelemänä. 
Särkelä kertoi hierontamuo-
don historiasta, menetelmis-
tä, vastaili ansiokkaasti ylei-
sön esittämiin kysymyksiin 
ja antoi käytännön hoito-
näytteen kanttori Keijo Pii-
raiselle. Yleisön joukossa oli 
toinenkin saman alan kou-
lutuksen saanut hieroja, Jari 
Pohjolainen, joka pääsi osal-
listumaan tilanteeseen an-
tamalla hierontaa ja hyviä 
neuvoja lapsen/nuoren kas-

vu- ja penikkatautikipuihin 
sekä liikunnan tuomiin rasi-
tusvaivoihin mallihoidetta-
va Emmi Majavalle.

Alkuyö jatkui jännittävi-
en ja vatsan pohjaa kutkut-
tavien outojen tapahtumien, 
kummittelevien ihmisten, 
maahisten, noitien, taika-
esineiden esittelyn ja luon-
toon liittyvien selittämättö-
mien ilmiöiden kerronnalla 
ja muistelulla. Pauliina Ma-
javalla oli huikea kerron-
nallinen taito hiljentää koko 
pirtin väki välillä hiiren-
hiljaiseksi, kun hän kertoi 
paikkakunnan parantajista, 
kummittelevista paikoista 
ja ihmisistä. Verenpysäyttä-
misloitsut ja muut manauk-
set herättivät pohdintoja 
ja ihmettelyjä. Metsänpeit- kalevalaisen hieronnan asiantuntijat Leena Särkelä ja Jari Pohjolainen käytännön työssä

toon joutuminen, sieltä pois-
pääsemisvälineet ja loitsut 
tulivat kuuntelijoille tutuik-
si. Outoja, järjellä selittämät-
tömiä vanhemmilta ihmisil-
tä kuultuja ja itse koettuja 
aavemaisia tarinoita jakoivat 
kuulijoille tapahtumavieraat 
Paavo Ervasti, Pentti Uusi-Il-
likainen ja Kari Salmela.

Tilaisuuden luonteen mu-
kaisesti vieraille oli tarjolla 
pieni tuikka lemmenjuomaa 
tavallisen pullakahvin ohel-
la. Vanhojen asioiden lisäksi 
halukkailla oli mahdollisuus 
raotella oman tilanteensa ja 
tulevaisuutensa verhoja Sir-
pa-ennustajaeukon korteista 
ennustuksia kuunnellen.

Sointu Veivo, kuva Birgit 
Tolonen

Kylätapahtuma Yli-Siuruan 
metsästysseuran hirvipirtil-
le keräsi lauantaina 20.7. jäl-
leen kovasti iloista porukkaa 
helteiselle pihamaalle heit-
tämään kettinkiä ja tikkaa, 
syömään kuumia lettusia ja 

grillimakkaroita varjoisas-
sa teltassa. Mutta tärkeintä 
olivat lapset, jotka pääsivät 
taiteilija Marja-Leena Tyk-
kyläisen kanssa leikkimään 
väreillä erilaisten teknii-
koiden kokeilemiseen. Toi-

Kylätapahtumassa runsaasti ohjelmaa Yli-Siurualla

kisat aloitettiin keppihevostelun koulutuksella.

kaikille yllätyksenä, paikalle ilmestyi oikea mörkö. 
Taiteilija Marja-Leena Tyk-
kyläisen ohjauksessa lap-
set oppivat leikkimään 
väreillä ja kokeilemaan eri-
laisia tekniikoita.

saalla ratsastuskoulussa hy-
pittiin esteiden yli ja alikin 
keppihevosilla. Kouluttaja-
na toimivat Eveliina Peso-
nen ja ponihäntäinen Senni 
Hepola, erittäin taitava tyt-
tö. Kepparikisan ykköseksi 

alle kouluikäisissä tuli Kiira 
Romppainen lainahevosel-
la, toiseksi Vilma Uitto he-
vosella ”Joha” ja kolman-
neksi Ada Alatalo hevosella 
”Inna”. Kouluikäisten sar-
jan ykkönen oli Senni Hepo-

la hevosella ”Noel”, toiseksi 
Eveliina Pesonen hevosel-
la ”Peikko” ja kolmannek-
si Alisa Sandberg hevosella 
”Boss”. 

Varsinkin vanhemmat ih-
miset kiittelivät virikkeellistä 
Siurua Kylä -kyläyhdistystä 
järjestelyistä ja jaksamises-
ta. Nyt Siurua pelittää, sanoi 

eräskin pappa ja osti lapsen-
lapsen lapselle trippimehun. 
Eipä siinä kaikki, yllätykse-
nä kaikille, paikalle ilmestyi 
oikea MÖRKÖ. Vielä ennen 
kesän huipentumaa 10.8. eli 
Korkokenkäkukkamekko-
suohiihtoja ongitaan kilpaa 
27.7. Ala-Siurualla. KT
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Turvallisuus aiheena liikennepuiston teemapäivänä

Liikennepuistossa oli kes-
kiviikkona 17.7. teemapäi-
vä, jossa turvallisuuden 
teemaan tutustui runsaas-
ti lapsiperheitä. Liikenne-
päivän nimellä mainittu ta-
pahtuma oli suosittu, kun 
paikalle oli tuotu näytille pa-
loauto, poliisiauto sekä am-
bulanssi. Ensiapuhoitajat, 
palomiehet ja poliisit esitte-
livät autoja kävijöille.

Tapahtuman toteutta-
ja, Pudasjärven kaupungin 
liikuntapalvelusta Heino 

Jon-Antti ja Aleksanteri Jaurun testasivat, miltä tuntuu 
istua paloautossa. Isä Markus oli myös mukana.

heino ruuskanen liikennepuiston työntekijöiden ja ohjaajien kanssa vastasivat tapahtu-
man onnistumisesta.

Joose ja Elea hiltula valmistautumassa kilpailuun. 

Liikennepuistossa ovat ke-
sätyöntekijöinä Annika 
Blomster ja Sonja hanhisu-
anto. 

kävijämäärä on kasvanut 
vuosittain. Toiveissa on, 
että tulevina kesinä saatai-
siin myös kioski tai myynti-
koju paikalle. 

Ruuskanen kertoi kävijä-
määrän kasvavan joka vuo-
si ja toiveissa on, että tule-
vina kesinä saataisiin myös 
kioski tai myyntikoju paikal-
le. Tällä kertaa lapset saivat 
kuitenkin mehutarjoilua ja-
non yllättäessä. Ruuskanen 
veti tapahtuman aikana lap-
sille polkuautokilpailuja ja 
kaikilla kilpailijoilla olikin 
numeroliivit päällä. Palkin-
toja olikin runsaasti Pudas-
järven yrityksien lahjoitta-
mina. Röllin laulut soivat 

taustalla ja hiekkalaatikolla 
pienimmätkin vierailijat lau-
loivat laulujen mukana. 

Palkintoja lahjoittivat 
muun muassa M-tavarata-

lo, Koillistele, Perhemarket, 
Aarrearkku, Osuuskauppa 
Arina, K-supermarket, Anon 
ase ja tukku, Pudasjärven 
Kirjakauppa, ABC-Koillis-

portti, Pudasjärven Apteek-
ki, Arina Hesburger ja Nes-
te Oil. A-MK

Nuotioiltakierros eri puolilla paikkakuntaa
Seurakunnan kesäinen nuo-
tioiltakierros on saavutta-
nut puolen välin. Kaupun-
ginkartanon asukkaiden 
kanssa vietettiin lämpimäs-
sä maanantai-illassa muka-
va yhteinen nuotioilta. Tosin 
nuotiota ei talon pihaan vi-
ritelty, vaan paikalle tuotiin 
kaasugrilli. Metsälän Metsä-
pirtissä nuotioilta aloitettiin 
kahvittelulla ja yhteislauluil-
la, minkä jälkeen siirryttiin 
pihalle kisailemaan mm. ui-
mapötkylän heitossa. Siuru-
alla istuttiin nuotion äärellä 
makkaroita paistellen ja pää-
tettiin yhteinen ilta nuotioil-
tojen perinteikkääseen pää-
töshartaushetkeen. 

Marko Väyrynen
Siuruan nuotioillan kisatunnelmaa. 

kaupunginkartanon pihalla oli kuhinaa makkaransyönnin aikana.

Metsälän nuotioilta aloitettiin kahvittelulla.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

NYT 
rAKENNUSTArVIKE- 
NOUTOPIHA AUKI!

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

UUSI ISO PErHEMArKET AVATTU!

TArJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVArAA rIITTÄÄ! TERVETULOA!

HUIPPUEdUllISESTI!

loput ajettavat
ruohonleikkurit

kotikokki
pakastearkut

Biolan simppeli erotteleva
kuivikekäymälä

199,-

199,-

1,99

9,99

28,90

alkaen

sähkömönkijät

299,-
alkaen

29,95
alkaen

lotus emilia
talouspaperi
8 rullaa

lotus embo 
wc-paperi
16 rullaa

0,99
pkt

3,29
rs

3,19
rs 3,49

rs

atria nauta 
jauheliha 10%
400 g

atria
viljaporsaan 
marinoitu 
kaslerpihvi
500 g

atria atrilli 
grillimakkara
400 g

atria 
kanan  
paistileike
500 g, merisuola

aito
hienosokeri
1 kg x10 kpl

6,90 4,90
säkki

5,90

kolli

HUIPPU-UUTUUS

100 l

akku- /aurinkokenno- 
jääkaapit 12 v

UUTUUS

475,-
50 l

545,-
110 l

299,-
200 l

oma tuonti  
kompostikehikko
k 70 cm, l 90 cm

19,90

349,-
260 l

upo
jääkaappipakastin
k 185 cm, l 60 cm

399,-
rajoitettu erä!

saimme erän lattia- 
tuulettimia 

oma tuonti  
aurinkokennopylväsvalo 

oma tuonti  
aurinkokenno- 
puutarhavalot 

oma tuonti  
sulassapito-kaapelit 
2-30 m

säkki



10 11nro 30PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti25.7.2019 25.7.2019nro 30

Suofutiksen MM-kisoissa kasvatettiin yhteishenkeä
FC Kurenpoikien Hyvä yri-
tys on jo tuttu näky hei-
näkuisella Hyrynsalmen 
Vuorisuolla. Suofutiksen 
maailmanmestaruudesta 
joukkue on käynyt kisaa-
massa vuodesta 2013 alkaen. 
Heti ensimmäisen kokemuk-
sen rikastuttamana, ja rakas-
tuttamana, naiset päättivät 
houkutella mukaan myös 
miesten joukkueen. Yhdessä 
naisten Hyvä yritys ja mie-
histä koottu OhiLaukaus 
ovat viettäneet Vuorisuol-
la ja leirintäalue Villi Von-
kassa unohtumattomia het-
kiä jo kuutena peräkkäisenä 
kesänä.

Swamp Soccer 2019 pe-
lattiin 19.-20.7. Kentät oli-
vat viime vuotiseen kuivaan 
hellekesään verrattuna to-
della märkiä ja haastavia. 
Molempien joukkueiden en-
simmäiset pelit pelattiin alu-
een vaikeimmalla ja upot-
tavalla suolla, joka ei joka 
vuosi ole ollut edes turvalli-
sesti pelattavassa kunnossa.  
Vuorisuon kallioisella reu-
nalla sijaitsevalla kentällä oli 
paikoin lähes uitavia koh-
tia, ja pelikavereiden apu 
oli tarpeen ainakin vaihto-
penkille pyrittäessä. Katsojia 
hauskuuttivatkin ”nopeita 
vaihtoja” ja ”vauhdilla maa-
lille” pyytävät huudot. Vaik-
ka vauhtia kentällä ei paljon 
ollutkaan, niin menipä sit-
ten kahdella jaloin tai monen 
parhaaksi toteamalla nelive-
dolla, oli lihasten hapottu-
minen muutaman minuutin 
jälkeen varma saalis suolta. 

Hyvän yrityksen kohtalo-

na oli päästä pelaamaan vain 
yksi peli kentälle, jossa upot-
taminen oli vain ajoittaista ja 
suurin osa kentästä oli juos-
tavassa, vaikkakin sanomat-
takin selvää tasaista nurmea 
haastavammassa kunnos-
sa. Vähämaalisista alkuloh-
kopeleistä Hyvä yritys meni 
jatkoon yhdellä voitolla ja 
kolmella tasapelillä, kun taas 
OhiLaukaus karsiutui jatko-
peleistä. Lopulta Hyvän Yri-
tyksen sijoitus oli maailman-
mestaruuskisojen 5.-8. kun 
mitaliotteluista joukkue tip-
pui rangaistuspotkukilpai-
lun jälkeen.

Vaikka mestaruutta aina-
kin naiset lähtevät joka vuo-
si tavoittelemaan, ja kentäl-
lä mennään joka tilanteeseen 
kaikkensa antaen ja tuumaa-
kaan periksi antamatta, on 
kisojen tärkein anti rento yh-
dessäolo ja joukkuehengen 
kasvattaminen. 

Kesän ensimmäistä kos-
ketusta suohon odottaa aina 
yhtä kauhun sekaisin tun-
tein. Kylmän suon aiheutta-
ma pelin jälkeinen kylmyys 
valtaa koko kehon. Suohon 
hyppäämisen jälkeen adre-
naliini virtaa kehoon ja kyl-
myys ja kankeus unohtuvat. 
Illan rantasauna saa kuiten-
kin kaiken unohtumaan ja 
tulemaan joka vuosi uudes-
taan ja uudestaan. Toki mi-
talin nälkäkin vielä pelaajille 
jäi! Tästä syystä ilmoittautu-
minen vuoden 2020 kisoihin 
on jo hoidettu.

Teija Niemelä

hyrynsalmen Vuorisuolla on 21 pelikenttää.

Suo imee tehokkaasti pelaajia puoleensa.

OhiLaukauksen miehet etenemässä kohti vastustajan maa-
lia

FCk hyvä yrityksen naiset ennen ensimmäistä kylmettä-
vää suo kosketusta. Taustalla alueen haastavin kenttä, jos-
sa molemmat joukkueet aloittivat viikonlopun urakkansa.

nelivedosta on nopeasti päästävä kahdelle jalalle, jotta pal-
lon saa liikkeelle upottavasta suosta.

neliveto on ajoittain nopein tapa edetä upottavassa alus-
tassa.

Kierikin Muinaismarkkinoilla esityksiä ja runsaasti ohjelmaa

Savenvalannan työpajan 
vetäjän Sini Annalan löy-
tää markkinoilta viime vuo-
den tapaan. kuva harri Tar-
vainen.  

Yli-Iin Kierikkikeskuksen 
suositut Muinaismarkkinat 
kutsuvat jälleen 3.-4. elokuu-
ta kaikenikäisiä tekemään, 
näkemään ja kokemaan. 
Muinaismarkkinoilla on oh-
jelmaa molempina päivinä, 
lauantaina kello 10-17 ja sun-
nuntaina 12-18. Tänä vuon-
na markkinoilla on lauantai-
na luentoa; FT Satu Koiviston 
Iijoen lohenkalastuksen ki-
vikautisista juurista ja Sami 
Viljanmaan katsaus Kierikin 
suosituista, pitkäaikaisista 
yleisökaivauksista ja niiden 
tutkimustuloksista. 

Molempina päivinä Kan-
nuskadrumsin rumpuesitys 
täydentyy lauletuilla tarinoil-
la ja Kierikin Elämysteatte-
ri kertoo shamaanitarinoi-
ta rivitalossa. Markkinatorin 
aukiolla taistelevat miekkai-
luseuran miekkailijat ja tans-
sivat Louhen Korpit. Sun-
nuntaina duo ”Mamma ja 
Mesikämmen” ilahduttaa 
lapsia ja lapsenmielisiä kivi-
kauden kylän konsertissa. 

Markkinatorilla on yli 10 
myyjää kojuineen, kivikau-
tista ruokaa, paikallisia luo-
mutuotteita, perinteisiä kä-

sityöläisten työnäytöksiä eri 
luonnonmateriaaleja hyö-
dyntäen. Muuna toiminta-
na on muun muassa saven-
valantaa, kalliomaalauksia, 
kivenhiontaa, jousiammun-
taa, ruuhimelontaa ja bof-
ferimiekkailua. Yleisön ja 
Kannuskadrumsin Sanna 
Tuunaisen yhteisrummu-
tus täydentää päivän. Ylei-
sörummuttajien tulee ottaa 
oma rumpu mukaan. 

Viime vuoden markkinoil-
la kävi 2000 vierasta ja eniten 
palautetta tuli vain yhdestä 
lippukassasta, jonne tuli pit-

kä jono. Nyt päärakennuk-
seen on markkinoiden aikaan 
lisätty toinen kassa. Markki-
noille tulo on helppoa myös 
Kierikkibussilla, joka lähtee 
Oulun kaupungintalon edus-
talta kumpanakin päivänä. 
Lounasta on tarjolla Kierikin-
hovin ravintolassa pääraken-
nuksessa. 

Leena Lehtinen
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Tervetuloa!       Sihteeri

Ervastin seudun metsästysseura ry:n
SäänTömääräinEn

pe 9.8.2019 klo 19 Hankasarvessa.
Kokouksen jälkeen hirvipalaveri.

KESäKoKouS

Asia: sääntömääräiset.
Heti kokouksen jälkeen jatketaan 

hirvimiesten palaverilla.

KiVArin Erä ry:n 
kesäkokous

la 3.8.2019 klo 11.00 alkaen hirviliiterillä

Puheenjohtaja

kuren Metsästysseura ry:n 

kesäkOkOus 
su 4.8.2019 klo 10.00 kuren kylätalolla 

Esillä sääntömääräiset asiat.  
P.S. halkotalkoot kokouksen jälkeen

Johtokunta

Lauantainen Korpisen ky-
lätapahtuma vietettiin ke-
sän parhaalla sääkelillä, 
auringon ja lempeän tuu-
len syleilyssä. Epävirallis-
ta MM-kilpailuakin käytiin 
vastanheitossa jo 16. kerran 
ja vettä heitettiin kilpaa ihan 
lystikseen. Kylätalon piha-
piiriin saapui satakunta hen-
kilöä ja kaksi Ritolan hevosta 
lasten riemuksi. 

Puolelta päivin alkanut 
tapahtuma keräsi runsaasti 
väkeä pelaamaan bingoa ja 
kilpailemaan vastan- ja ve-
denheitossa. Koko iltapäivän 
kestäneessä tapahtumas-
sa oli ripaus kulttuuriakin, 
kun juhlaan saapuneet Pert-
ti ja Kylikki Lapinlampi ryh-
tyivät laulattamaan yleisöä. 
Myös kolmen henkilön yh-
teistyönä kehitelty hupinäy-
telmä Halonhakkaajat pääsi 

Korpisen kylätapahtumassa riemuittiin 
kilpaillen ja laulellen 

ensiesiintymiseensä ja näki 
päivänvalonsa.

Vastanheiton suosio on 
ollut vuosien saatossa hiipu-
maan päin. Miesten sarjaan 
osallistui kahdeksan henki-
löä. Voittaja oli Vesa-Matti 
Ritola uusi MM-mestaruu-
tensa 8,50 metrin heitollaan. 
Toiseksi tuli Veli Ylikoski 
kahdeksalla metrillä ja kol-
manneksi Matti Alatalo 7,5 
metrillä. 

Naisten sarjassa oli vii-
si osallistujaa. MM-voittaja 
oli Marjo-Riitta Hiltunen 7,3 
metrillä, toiseksi tuli Raija 
Laitinen 6,9 metrin sivalluk-
sellaan ja Mari Ovaska sijoit-
tui kolmanneksi metriä ly-
hyemmällä tuloksella. 

Lastensarjan voitti Samu 
Lehtola, josta on kasvamas-
sa tulevaisuuden anttiruus-
kanen. Samu viskasi mel-

kein kuusi metriä. Toiseksi 
sijoittui Leevi Laitinen lähes 
5,5 metrillä, ja kolmannek-
si sijoittunut Helmeri Alata-
lo hävisi hopean vain 20 sen-
tillä. 

Vedenheitto on paljon 
hankalampaa kuin luuli-
si. Heitetyn veden pitää sat-
tua parin metrin päässä ole-
vaan kapeaan vesimittariin. 
Parhaiten onnistui nuori Jee-
ku Hintsala ja sai kerrytettyä 
vettä 6 millilitraa. Tiukas-
sa kisassa toiseksi tuli Erkki 
Alatalo 5,5 ml ja kolmannek-
si Aili Erkkilä 5 ml.  

Puolelta päivin alkanees-
sa bingossa kokeili pelion-
neaan useita kymmeniä hen-
kilöitä, joista päävoiton sai 
Liisa Ylilehto.

Lasten riemulla ei ollut 
rajaa, kun suomenhevonen 
Miisa ja islanninhevonen 
Veiga saapuivat kylätalon 
pihamaalle. Hevoset saivat 
lasten jakamattoman huomi-
on osakseen, ja lapset pääsi-
vät kokemaan entisajan tyy-
lisen rekiajelunkin. Ajelut 
tehtiin hevostyttöjen Veera 
Ritolan ja Iina Alatalon ohja-
uksessa. RR

korpisen kylätalon portailla menestyneitä kilpailijoita. Pal-
kintoja meni samaan perhekuntaan; Marjo-riitta hiltunen 
ja raija Laitinen sekä lapsukaiset Leevi ja Aada Laitinen.

ritolan hevoset Veiga ja Miisa kiinnostivat nuoria ja lapsia. 
Suomenhevosen Miisan ohjaksissa Vesa-Matti ritola. 

Pertti ja kyllikki Lapinlampi johtivat yhteislaulantaa. Arttu 
Anttonen innostui lauluista niin paljon, että kapusi esiinty-
mislavalle mukaan. 

ruotsin Anderstopista tuotiin 18.7. jo kahdeksas peikko 
peikkopolulle kelo-Syötteelle, joten perinne jatkuu. Peikko-
jen rakentaja on taiteilija Maria Lind. Uusin peikko kuvassa 
oikealla on nimeltään kilipukkipeikko Ansgar. kuvassa  oi-
kealta peikon tuojat Markus, taiteilija Maria ja Gibson Lin-
delä sekä Arvo Särkelä. Lahjoituksen vastaanottajina olivat 
Iita ja Teijo Särkelä. kuva Atte Särkelä.

Ruotsista jälleen uutta 
peikkopolulle

Haapalan seudun 
metsästysseura ry
kesäkOkOus

la 10.8.2019 klo 11 Hirviliiterillä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Hirvipalaveri kokouksen jälkeen. Hirviporukkaan aikovat 
ilmoittautuminen Sakelle kokoukseen mennessä.

Merikantoa ja 
Kilpistä kesä-
illan musiik-
kihetkessä 
Kesäillan musiikkihetkessä 
torstaina 25.7. kello 19 kuul-
laan Pudasjärven kirkos-
sa perinteisten hengellisten 
laulujen ohella Oskar Meri-
kannon laulusarja Haudoil-
ta sekä otteita Yrjö Kilpisen 
laulusarjasta Tunturilaulu-
ja. Esiintyjinä ovat Hannu 
Niskasaari (laulu) ja Min-
na-Mari Niskasaari (piano). 
Yksityisesti laulua ja soittoa 
opiskellut, Ylikiimingissä 
asuva pariskunta on konser-
toinut ja esiintynyt pääasi-
assa Oulun seudulla. Nyt 
vuorossa on esiintyjien syn-
nyinkaupunki Pudasjärvi. JJ

Suuri ahven nousi ongel-
la Siuruanjoesta. Pituut-
ta oli 36 cm ja paino 658 g. 
Onkijana Oona Lammela 15 
vuotta. Todistajina toimi-
vat Tauno Niemelä ja Petri 
Lammela.

Lasten  
kalakilpailu

Myllykarista vonkale
Mauno Ruokangas kertoi 
nakelleensa uistinta Mylly-
karissa 10.7. aamulla. Tuli 
ensin tavallinen hauki, ja 
neljä ahventa. 

-Sitten vaihetin paikkaa ja 
laiton lottouistimen houkut-
timeksi. Ekaheitolla jysäh-
ti kala kiinni. Sitten katosi 
kylmä, alkoi miehinen temp-
puilu. Siima uhkasi loppua 
kelalta monta kertaa, kun 
jarrua ei voinut liikaa kiris-
tää. Muuten siima katkeaa 
isolla kalalla. Venehaavi sat-
tui olemaan mukana, muu-
ten hauki olisi luultavasti ka-
rannut. Kalan mitat olivat 90 
senttimetriä, paino 5,2 kiloa. 
Kovassa virrassa se oli todel-
la haastava saada rantaan, 
kertoi tyytyväinen kalamies. 

korpisen  
metsästysseura ry:n
sääntömääräinen kesäkokous

la 10.8.2019 klo 12.00 metsästysmajalla.
Sääntöjen määräämät asiat ja hirviporukkaan  

ilmoittautuminen.
Johtokunta kokoontuu klo 11.00

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
kAUTTAMME LVI-, Sähkö-, kyLMä-, 

PELTITyöT SEkä TArVIkkEET
kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

P Ojitus
P nuoren metsän hoito
P kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAkUUTUSyhTIöIdEn   
 TyöT
• VAhInkOTArkISTUkSET
• LASInVAIhdOT JA 
  -kOrJAUkSET

• kOLArIkOrJAUkSET
• AUTOMAALAUkSET
• TrAILErIn VUOkrAUS
• ILMASTOInnIn hUOLLOT

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

VAkUUTUSyhTIöIdEn hyVäkSyMä kOLArIkOrJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Pudasjärven HauTausTOImIsTO 
ja kukka ky, PIHlaja 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja saneeraus
ylipahkala & määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

maarakennus Puurunen Oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

majOITusTa kOkOus- ja juHlaTIlOja 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● hotelli Iijoki, 
karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO
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MYYDÄÄN

VUOKRATAAN

TAKSI

040 190 4344
yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

Ota yhteys pankkiisi

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

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

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PUDASTORI

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

h-auton peräkärryn akseli, 
renkaat 155x12 ja vetoaisa tar-
joa. P. 040 761 7843.

Miesten 3-vaihteinen nOPSA-
polkupyörä, nuorten, keski-
ikäisten ja mummojen pyörät. 
Tarpeettomana uusi äLyPU-
hELIn, takuu 2 vuotta - kesä-
helteiseen hintaan. P. 040 504 
2814.

Perinteiset 
Jonnimmoiset Jonkulaiset Kesäpäivät

Sunnuntaina 21.7. vietettiin 
jälleen kerran Jonnimmoisia 
Jonkulaisia Kesäpäiviä Jon-
gun kylätalolla Paukkerin-
harjulla.

Ohjelman alussa kerrot-
tiin kylältä saatavista yrit-
täjien tuottamista palveluis-
ta joista tarkemmin tietoja 
saa kylän internetsivuilta os-
oitteesta: http://jonku.net-
tisivu.org/. Kylällä on saa-
tavissa palveluita mm. 
parturi-kampaajasta maa-ai-
nesten toimitukseen. Löytyy 
polttopuiden toimittajia, lu-
men auraajia, rakennuspal-
veluita jne. Uusimpia ovat 
4H-yrittäjien tuottamia pal-
veluita ovat kodinhoitoon 
liittyvät ja leivontapalvelut. 
Kyläyhdistyskin tuottaa eri-
laisia palveluita työllistämis-
toimintansa tukena.

Ohjelmien välissä syötiin 
perinteisesti lohikeittoa ries-
kavoileipien kera ja myös 
kahvia ja sarjatyönä uudella 
Pudasjärven OP:n yhdistys-
ten käyttöön lahjoittamalla 
”letunpaistokoneella” teh-
tyjä lettuja. Ruokailun aika-
na ja jälkeen ohjelma jatkui 
saappaanheittokilpailulla, 
jossa olivat sarjat lapsille alle 
3. luokkalaiset ja 3.-9. luok-
kalaiset, sekä aikuisille sarjat 
miehille ja naisille. 

Ruokailun jälkeen VA-
PEPA (vapaaehtoinen pelas-
tuspalvelu) esitteli toimin-
taansa. Parhaiten toiminta 
tunnetaan kadonneiden et-

sinnästä viranomaisten apu-
na ja ohjauksessa. Jongun 
kylä on laaja joten ko. palve-
lulle voi joskus tulla tarvet-
ta. Lisätietoja saa VAPEPA:n 
sivuilta osoitteesta https://
vapepa.fi/.

Ohjelmien päätyttyä seu-
rasi sitten saappaanheiton 
palkintojen jako ja palkitut 
heittäjät kokoontuivat kylä-
talon portaille yhteiskuvaan.

Päivä päättyi arvontaan 
jossa runsaasti lahjoituksena 
saaduille palkinnoille löytyi-
vät arpaonnessa menesty-
neet arpojen ostajat.

Myös kylätalon alueella 
olevat trampoliini, keinut ja 
muut urheilu- ja leikkiväli-
neet olivat aktiivisessa käy-
tössä.

Tilaisuuden lopuksi kii-
tettiin kyläyhdistyksen puo-
lesta kaikkia päivään osal-
listuneita yhdistyksen 
toiminnan tukemisesta ja 

Saappaanheiton voittajat eri sarjoista: Merikukka Pesälä, 
Pekka Paganus, Anni Viljamaa, Aukusti Viljamaa, Selina 
Paganus ja Lauri Viljamaa.

yleisö kuuntelee tilaisuuden aluksi asioita kylän palveluista ja yrittäjistä.

Saappaanheittäjiä pienimpien sarjasta.

Suojalinnalla on lauantai-
na 27.7. ikämiesten K-EM 
10-vuotisjuhla jalkapallotur-
naus. 

FC Kurenpojat, Kuusa-
mon Evergreen ja Louhen Ve-
teraanit Venäjältä pelasivat 
vuonna 2009 ensimmäisen 
kerran ikämiesten Koillis-Eu-
roopan mestaruudesta Suo-
jalinnalla. Sen jälkeen kukin 
joukkue on vuorovuosin toi-
minut turnausisäntänä. Vii-
me vuonna turnaus oli Venä-
jän Kantalahdessa ja mukaan 
tuli uutena joukkueena Kan-
talahden ikämiehet. 

Nyt ensi lauantaina mes-
taruus ratkaistaan Suojalin-
nalla 10-vuotisjuhlaturnauk-
sen merkeissä. Mukana ovat 
kaikki viime vuoden nel-
jä joukkuetta. Turnaus alkaa 
kello 13.30 venäläisjoukku-
eiden kohtaamisella.  Kuren-
poikien pelit ovat kello 14.10 
Evergreen, kello 14.50 Louhi 
ja kello 15.50 Kantalahti. Ku-
renpoikien kaikki kolme vas-
tustajaa ilmoittivat tulevansa 
sillä mielellä, että Kurenpoi-
kien kuudes mestaruus jää to-
teutumatta.

Markku Lehmikangas 
kurenpoikien vuoden 2009 mestarijoukkue. Mukana siitä 
on ensi lauantaina vielä neljä pelaajaa.

toivotettiin tervetulleiksi 
muihinkin tapahtumiin, joi-
ta on vielä tulevan syksyn 
ja joista ilmoitetaan mm. ky-

Kansainvälistä jalkapalloa Suojalinnalla
Ikämiehillä 10-vuotisjuhlaturnaus 

Myydään kaunis, hyväkuntoi-
nen ryIJy. P. 0440 102 566.

VUOKRATAAN siisti yksiö 
Naamangantiellä, 34 m², lasi-
tettu parveke, 1. kerros. Vuok-
ra 420 € / kk + vesi + sähkö. 
Vuokraennakko 1 kk. Vapautuu 
1.9. Puh. 040 742 9802 tai 040 
716 3024.

läyhdistyksen internet- ja fa-
cebook-sivuilla. AL

Iltarastit Hirvaskoskella 
Iltarastit suunnistettiin keski-
viikkona 17.7. Hirvaskoskella. 

A-rata
1.Sauli Kuopus 32,53, 2. Lasse 
Moilanen 36,03, 3. Juha-Mat-
ti Inget 38,14, 4. Mari Laakko-
nen 39,56, 5. Stepan Sokhov 
40,47, 6. Juha Nifakina 42,02, 
7. Miikka harju 43,15, 8. Mi-
kael Persson 47,36, 9. Moona 
Harju 48,03, 10. Matti Suorsa 
51,32.

B-rata
1.Kaapo Malmström 22,52, 
2. Mirja Laakkonen 24,52, 3. 
Lauri Suorsa 25,13, 4. Vesa 

Kortetjärvi 30,16, 5. Heikki 
Paukkeri 32,03, 6. Ari Kok-
ko 35,43, 7. Taisto Luukkonen 
35,50, 8. Antero Pätsi 35,51, 9. 
Mauri Liikanen 35,57, 10. Ka-
lervo Koivu 49,39, 11. Anna-
Liisa Seppänen 50,25. 

C-rata
1.Neea Moilanen 20,18, 2. Silja 
Alahäivälä 22,01, 3. Pauli Ala-
häivälä 22,04, 4. Peppi Man-
ninen, Sannimaija Mäntyjär-
vi, Emmi Mäntyjärvi 27,3, 7. 
Toni Kuopus 30,01, 8. Niko 
Kuopus 30,05, 9. Liisa Moila-
nen 38,10, 10. Mette Moilanen 
38,12. 
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Peräkärrykirppis to 25.7. klo 10-15 Pudasjärven torilla.
Tanssit Pintamolla  la 27.7. klo 21-01, Onnenkerjäläiset & Tuomas Kaikkonen, os. Pin-
tamontie 321.
Tanssit sarapirtillä la 27.7. klo 21-01,  TUOVILAT os. Sarakyläntie 4661.
ikämiesten K-em 10-vuotisjuhlaturnaus la 27.7. alkaen Suojalinnalla.  Kurenpoikien 
pelit klo 14.10, 14.50 ja 16.10.
Tanssit sarapirtillä ke 31.7. klo 21-01, Merja Juutinen ja Jari Väliaho os. Sarakyläntie 
4661.
Tanssit sarapirtillä pe 2.8.  Leila Riihijärvi Trio os. Sarakyläntie 4661.
Kiihdytyspäivä la 3.8. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Jyrkkäkosken tanssit la 10.8. klo 21-01, Heikki Koskelo & Taivaankaari, Jyrkkäkosken 
huvialue, Rytilammentie 78. 
Korkokenkäkukkamekkosuohiihto la 10.8. klo 18.00, Tie nro 78. Lisätietoja: kari@
tykkylainen.net, p. 040 724 8982. 
no speed limit -huippunopeuden mittaus la 17.8. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukes-
kus, Lentäjäntie 49.
Tanssit sarapirtillä la 17.8.  Trio Tukkijätkät, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 17.8. klo 21-01, Armi Tenkula & Afrikan Tähti, Jyrkkäkosken hu-
vialue, Rytilammentie 78. 

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

kesäajan 2019  kuTsujOukkOlIIkenne
PErJAnTAISIn (2.8.2019 saakka)

kouva – Sarakylä – Tuhansuo – rytinki – Metsälä – 
Pärjänsuo – Livo –alueilta käynti Pudasjärvellä. 

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

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä 
klo 18.00 mennessä

LIPUT ENNAKKOONwww.puolanganpessimistit.fi

Eräs puolankalainen tarina

#kokokesäpilalla

ASKANMÄEN
KESÄTEATTERISSA 
PUOLANGALLA

Tiedustelut
info@puolanganpessimistit.fi
044 235 3752

LIPUT ENNAKKOONwww.puolanganpessimistit.fi

LIPUT ENNAKKOONwww.puolanganpessimistit.fi

ke
to
pe
la
su

31.7.
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.

klo 18
klo 18
klo 18
klo 13
klo 15

VIIMEISET 
NÄYTÖKSET
ENSI VIIKOLLA

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat, vain käteismaksu.

esitysajat:
Pe 26.7. klo 19.00
su 28.7. klo 15.00
Ke 31.7. klo 19.00
su 4.8. klo 15.00

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen näytelmä-
kirjailijaliitto.

SuomuSSalmen  
keSäteatteri

veSi kielellä
kirj. Eero Schroderus
ohj. Ulla Schroderus

Liput 15 e aikuiset /  
5 e lapset / 13 e ryhmät / 

(väh. 25 hlöä). Käteismaksu. 
Ryhmävaraukset: ark klo 9-17

puh. 040 512 7301
teatteriretikka.net

to  25. 7. klo 18
la  27. 7. klo 13
su  28. 7. klo 15
ti  30. 7. klo 18
to  1. 8. klo 18
la  3. 8. klo 13
su  4. 8. klo 15
ti 6. 8. klo 18
to  8. 8. klo 18
su  11. 8. klo 15

TANSSIT TÖNÖLLÄ

kollajantie 789, 93140 kipinä
Järj. yli-kollajan nuorisoseura

la 27.7. klo 21.00-01.00

Tervetuloa!

Tanssittaa 

keIkarIT
      LIPUT 15 €, käteismaksu 

(Pintamontie 321).la 27.7. klo 21.00–01.00
TanssiT PinTamolla

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

P.s. la 17.8. karaoke,  
la 24.8. marko Haapaniemi ja The steels

Tuomas kaikkonen& 
onnenkerjäläiseT 

TahdiTTamassa
la 27.7. klo 12-15 Pintamon kyläpäivät. Tervetuloa!

Koskenhovilla su 28.7.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

JV3

JV2

SNS

Lippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TanssIT
TAnSSITTAA

TAnSSITTAA

Tervetuloa!
Tulossa: la 17.8. Trio Tukkijätkät

os. Sarakyläntie 4661

la 27.7. klo 21-01

ke 31.7. klo 21-01

merja juuTInen &  
jarI välIaHO 

TuOvIlaT

Ostetaan hyvälaatuista  
HILLAA

maanantaista 22.7. alkaen
Pudasjärven tori klo 9-11 sekä illalla klo 17-18.

Taivalkosken tori klo 13-15.
Puh. 040 565 3845  ●   Metsä-Ruoka Oy

Siuruan osakaskunnan

Tervetuloa!

Ohjelma: 
• Juhlapuheet
• Ansiomerkkien luovutus
• Lasten, naisten ja miesten onkikilpailut
• Kettinginheittoa
• Arvontaa
Tarjotaan lohikeittoa ja pullakahvit.

 JUhLAVUOdEn  
OnkITAPAhTUMA

lauantaina 27.7.2019 klo 11.00 alkaen 
osakaskunnan laavulla, siuruantie 2600

30 vuotta järjestäytynyttä osakaskuntatoimintaa

korpisen kyläseura ry:n
ohjelmaa:

ke 31.7. klo 18:00 alkaen  
seurakunnan nuotioilta  
Pe 9.8. klo 18:00 alkaen  
Onkikilpailut rantaongintana 
Holapan rannassa  

Tervetuloa mukaan!

Turpeisenvaarantie 1150

kurenkOskI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/kurenkoski/

Ma -Ti  klo 15.00-22.00 
Ke klo 15.00-02.00 •  To klo 15.00-22.00 
Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-22.00 

Lauantaina 27.7.Perjantaina 26.7.
karaOke  

ja  
WInTTI

    WInTTI &
      karaOke

lippu 5 € sis. ep.lippu 5 € sis. ep.

hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Pudasjärven 
kirkko 

on avoinna, 
esittelijä paikalla 
24.6.-2.8.2019 
välisenä aikana 

ma-pe klo 11-17.

Otteluohjelma:
klo13:30 Kantalahti-Louhi (Venäjä)

klo14:10 Kuusamo-Kurenpojat
klo14:50 Kurenpojat-Louhi
klo15:30 Kantalahti-Kuusamo
klo16:10 Kurenpojat-Kantalahti
klo16:50 Louhi-Kuusamo

La 27.7. Ikämiesten Koillis-
Euroopan mestaruuden 
10-vuotisjuhlaturnaus  

Suojalinnalla.

FC-Kurenpojat

Kurenpoikien  
kioski palvelee, 
vapaa pääsy. 
Tervetuloa  

kannustamaan!

P15 Mestaruussarjan ottelu  
FC Kurenpojat - Tervarit-j 04/pun 
Suojalinnalla ke 31.7. klo 18.30.

Avoinna:

Vuoden 2019 loput koeammunnat:
hanhioja:
Keskiviikko 7.8 klo 17, Ke 14.8 klo 17, La 7.9 klo 10
ruovaara:
Lauantai 3.8 klo 10, La 10.8 klo 10, La 31.8 klo 10,  
La 14.9 klo 10, La 28.9 klo 10
Metsästäjätutkinto Ti 13.8 klo 18  
Pudasjärven ampujien sisäampumaradalla, os. Ranuantie 249A
             Toiminnanohjaaja

Pudasjärven rIIsTan- 
HOITOyHdIsTys TIedOTTaa: 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

OSTAMME PAIKKAKUNNALTA  
POIMITTUJA MARJOJA
Pudasjärven kaupunki ostaa tämän kesän marjo-
ja ja raparperia Hirsikampuksen keskuskeittiöllä 
29.7.2019 alkaen, osoite Nyynäjäntie 5. Ostopäivät 
ma, ke ja pe klo 12-15, muina aikoina ei ole marjo-
jen vastaanottoa.
Marjojen tulee olla tuoreita (poimittu edellisenä päi-
vänä tai vastaanottopäivän aamuna), puhdistettuja 
ja valmiiksi pakattuna 2-6 litran pakastepusseihin. 
Hillaa ja raparperia ostamme myös pakastettuna 
2-6 litran pakastepusseissa.
Marjojen ostohinnat ovat: mustikka 4,50 €/kg, puo-
lukka 3,00 €/kg, hilla 10,00 €/kg, vadelma 7,00 €/kg, 
karpalo 9,20 €/kg, viinimarjat 3,80 €/kg, raparperi 
2,00 €/kg.
Pudasjärven kaupunki pidättää oikeuden muutok-
siin. Muutoksista ilmoitetaan paikallislehdissä.

Tekniset palvelut

PUDASJARVI.FI

RANTAONGINTANIKSEJÄ  
KOKO PERHEELLE

Tiistaina 30.7. klo 14 – 16  
kirjastolla
Tilaisuudessa esitellään rantaon-
gintaniksejä ja tuunataan osallis-
tujien kalastusvälineitä. Ota omat 
välineesi mukaan!

Katso Facebookista Kalakaverit 
Iijoella

Järjestäjät Pudasjärven liikuntapalvelut sekä kirjasto

Oulunkaari kokeilee maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua Pudasjärvellä
Oulunkaari kokeilee Pudasjärvellä lapsiperhei-
den tilapäisten kotipalvelujen myöntämistä ilmai-
seksi. Kokeilu alkaa elokuun alussa ja jatkuu ensi 
vuoden huhtikuun loppuun saakka.

Sosiaalihuoltolain mukaisella lapsiperheiden 
kotipalvelulla tarkoitetaan muun muassa asumi-
seen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen tai asioin-
tiin liittyviä tehtäviä tai niissä avustamista. Maksu-
ton kokeilu koskee vain tilapäistä palvelua, jossa 
käyntejä on keskimäärin alle kerran viikossa ja 
korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Maksuton-
ta palvelua on mahdollisuus saada kokeiluaikana 
yhteensä 12 tuntia perhettä kohden. Kotipalve-
lun myöntämisen kriteerit sekä säännöllisen ko-
tipalvelun asiakasmaksut säilyvät ennallaan.

Syitä palvelun saamiselle voivat olla esimer-
kiksi synnytys tai pienen vauvan hoito, perheen-
jäsenen sairastuminen, avioero tai lapsen vakava 
vamma. Myös vanhemman uupumus tai perheen 
lasten määrä voivat oikeuttaa palvelun saami-
seen. Kotipalvelua ei voi saada esimerkiksi pelk-
kään siivoukseen tai töissä käymisestä johtu-
vaan lapsenhoitotarpeeseen. Myös parisuhteen 
hoito sekä henkilökohtaisen avun tarve on ra-
jattu kriteerien ulkopuolelle. Avun tarpeen arvi-
oi jatkossakin palveluohjaaja, joka kiinnittää eri-
tyistä huomiota perheen omaan kokemukseen 
avun tarpeesta. Pudasjärvellä perhetyötä ja lapsi-
perheiden kotipalvelua on voitu tarjota tarvetta 
vastaavasti. Viime vuonna sosiaalihuoltolain mu-

kaista kodin ja lastenhoitopalvelua sai parisen-
kymmentä perhettä, joista osa tilapäisesti ja osa 
vakituisesti. Kokeilulla halutaan tietoa siitä, kuin-
ka suuri painoarvo maksullisuudella on tarpei-
siin nähden, ja tuleeko uudenlaisia tarpeita esille. 
Kokeilujakson aikana arvioidaan maksuttoman 
lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta ja vaikutta-
vuutta.

Kokeilu tukee lapsiperheiden hyvinvointia ja 
mahdollistaa tilapäisen kotipalvelun saamisen 
joustavasti ilman, että se vaikuttaa perheen ta-
louteen.

– Lapsiperheiden jaksamisen tukeminen on 
ollut paljon esillä julkisessakin keskustelussa. 
Kun palvelun tarve kotipalvelun myöntämisen 

kriteereiden perusteella on todettu, sen vas-
taanottamiseen vaikuttaa usein perheen talou-
dellinen tilanne. Nyt on mahdollisuus katsoa ja 
kokeilla palvelun vaikuttavuutta ja arvioida tar-
vetta, kun palvelu on ilmaista kriteerit täyttävien 
perheiden osalta, kertoo Pudasjärven perhepal-
velujen palveluesimies Tuula Tolkkinen.

Oulunkaari tiedotus

Jos perhe kokee tarvitsevansa tilapäistä koti-
palvelua, kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä 
sosiaaliohjaaja Hanna Karhumaahan, 040 826 
6580.

Pudasjärven tori kukoistaa

Uusi hierontayritys aloittaa Pudasjärvellä

Vuosien työpanoksen tulok-
sena Kerttu ja Hannu Simu 
tiimeineen ovat saaneet Pu-
dasjärven torille jälleen elä-
mää ja kaupungin kustan-
tamat kukkaset värittävät 
toria omalla kauneudellaan.

Kesän ehdottomia veto-
nauloja ovat peräkärrykirp-
pikset ja yhteislaulutilaisuu-
det. Viime viikon torstaina 
Kulttuuripalvelut järjesti 
yhtenä Kotiseutuviikon oh-
jemaan kuuluvana tapah-
tumana yhteislaulutilaisuu-
den, jossa soitti paikallinen 
Suopunki-yhtye. Laulatta-
jina ja juontajina toimivat 
Anelma Outila ja Risto Pu-
hakka.

Peräkärrykirppis kuuluu 
erottamattomana osana yh-
teislaulutilaisuuksiin ja niin-
pä nytkin aamuauringon ja 
lämpimän sään kutsumana 
peräkärryjä oli saapunut pa-
rikymmentä.

Tavaraa oli laidasta lai-

taan ja ne myös vaihtoivat 
omistajaansa. Myyjät olivat 
tyytyväisiä aamuun, mutta 
iltapäivällä alkanut sateen-
poikanen karkotti sekä asi-
akkaat että myyjät paikalta.

Näihin tapahtumiin kuu-
luu myös kahviteltta. Tors-
taina 18.7. lättykahvimyyn-
nistä vastasi Pudasjärven 
Syöpäyhdistys.

Suopunki-yhtye laulatti torstaina torilla yleisöä.

Syöpäyhdistyksen talkoolaiset Aino Timonen-nissi, Sanni 
nissi, kaisa Manninen, kaisa Veteläinen ja Annikki Paavola 
palvelivat iloisina asiakkaita.

Sirpa Timonen-nissi harmitteli aamun aurinkoisen sään 
muuttumista sateiseksi, joka verotti asiakkaita.

Tomi Illikainen on aloitta-
massa hieronta- ja liikunta-
palveluyrittäjänä Pudasjär-
vellä. 

Perinteitä vaalien yhteis-
laulutilaisuuden päätteek-
si kutsuttiin Kerttu ja Han-
nu lavalle. Heille laulettiin 
tunteikas ”Lapin äidin keh-
tolaulu”, joka juontaa juu-
rensa heidän muuttamisesta 
Lapin portilta tänne Pudas-
järvelle suorittamaan arvo-
kasta ja pyyteetöntä työtä 
kaikkien kuntalaisten yhtei-
seksi hyväksi.

Seuraava peräkärrykirp-
pis ja yhteislaulutilaisuus 

on torstaina 25.7. Laulattaja-
na tässä tilaisuudessa toimii 
jo vuosien varrelta tutuksi 
tullut Iin Laulupelimannit 
ja kahvituksesta vastaa Ku-
renalan kyläyhdistys. Kerttu 
ottaa peräkärrykirppiksen 
ilmoittautumisia vastaan jo 
nyt numerossa 040 730 9481. 
Pudasjärven Kulttuuripalve-
lut, toriemäntä ja -isäntä toi-
vottavat niin paikalliset kuin 
vieraat viettämään kesäistä 
torstaipäivää torille. TS

PUDASJARVI.FI

PERHEPÄIVÄHOITAJAN  
SIJAISUUS
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatus hakee Ki-
pinän alueeelle perhepäivähoitajaa hoitajan kotona 
tapahtuvaan tai lasten kotona tapahtuvaan perhe-
päivähoitoon ajalle 2.9.2019 -31.12.2019. Työ on päi-
vätyötä. Palkkaus KVTES:n mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 3 kk:n koeaikaa. Valitun on 
esitettävä rikosrekisteriote, joka vaaditaan lasten 
kanssa työskenteleviltä.
Hakeminen 13.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi/rekrytointi

Varhaiskasvatus

Pudasjärvellä aloittaa elo-
kuun alusta uutena yrityk-
senä Hieronta- ja Liikun-
tapalvelut Tomi Illikainen. 
Toimipaikkana tulee ole-
maan hierontayritys Kari 
Kären toimitilat Kauppatie 
5:ssä.

Illikaisen hierontapalve-
lut sisältävät klassista hie-
rontaa, urheiluhierontaa, 
faskia- eli lihaskalvohie-
rontaa ja kineesioteippaus-
ta. Myöhemmässä vaihees-
sa tarjotaan myös kudoksiin 
kohdistuvaa ultraäänihoitoa 
sekä akupunktiota. 

Aikaisemmin Illikainen 

on työskennellyt Pudasjär-
vellä eri metsäalan organi-
saatioissa toimihenkilönä 
ja viimeisimpänä työpesti-
nä ennen hierojaopiskelu-
jaan TyöTakomo-hankkees-
sa projektikoordinaattorina. 

. Hierojaksi hän valmistui 
alkukesästä Oulun Seudun 
Ammattiopiston hierojakou-
lusta Oulusta. Osan hieroja-
koulutuksen aikaisesta työ-
harjoittelustaan hän suoritti 
viime talvena Pudasjärvellä 
Kari Kären hierontayrityk-
sessä.  Samalla kypsyi yh-
teiskuvio Kari Kären kanssa. 

Liikuntapalvelut pitä-
vät sisällään henkilökoh-
taista liikunnan ohjausta 
asiakkaan tarpeen mukaan 
räätälöitynä. Henkilökoh-
tainen liikunnan ohjaami-
nen voi tarkoittaa esimer-
kiksi kuntosaliharjoittelun, 
kestävyysliikunnan (hiihto, 
juoksu, kävely, sauvakävely, 
pyöräily) tai kehonhuoltoon 
liittyvää ohjausta. 

-Lisäksi talvikaudella tar-
joan hiihtokansalle suksien 
voitelupalvelua omassa au-
totallissani, kertoo uusi yrit-
täjä Tomi Illikainen. HT
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Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto,
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoimin-
nan ohjaaja
• Aloitus 28.10.2019, haku päättyy 1.9.2019
 
Matkailupalveluiden ammattitutkinto
• Aloitus 4.10.2019, haku päättyy 1.9.2019
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
• Aloitus 7.8.2019, haku päättyy 31.7.2019
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto
• Aloitus Pudasjärvellä 7.8.2019, 
 haku päättyy 31.7.2019
• Aloitus Kuusamossa 23.9.2019, 
 haku päättyy 1.9.2019

HAKEUTUMINEN TUTKINTOIHIN 
Hakeutuminen: osao.fi/koulutuskalenteri

VALMENTAVA KOULUTUS - VALMA
Hakeutuminen: www.opintopolku.fi
Haku päättyy 23.7.2019

LISÄTIETOJA KOULUTUKSISTA
• Pudasjärven yksikkö, pudasjarvi@osao.fi,  
 p. 050 575 8307 tai 050 598 8068
• OSAO Ovi, ovi@osao.fi, p. 040 826 6060 

 
 

Uusia 
ammatti- 
tutkintoja  

haussa

Ammattiin Pudasjärveltä
Puuteollisuuden koulutus myös Kuusamossa

Uuden Hotelli Iso-Syötteen rakennustyöt joulu-
kuisen tulipalon tuhoaman hotellin paikalla ovat 
käynnistyneet. Jo ennen kuin kaivinkoneet pää-
sivät raivaamaan hiiltyneitä raunioita, yrittäjien 
mielessä alkoi siintää uusi, entistä ehompi Hotel-
li Iso-Syöte. Keväällä, samaan aikaan purkutöiden 
kanssa, hahmottui suunnittelupöydillä ja tieto-
koneiden ruuduilla kolmikerroksinen rakennus, 
joka alkaa nousta tunturin huipulle kesän kulu-
essa, Kontion hirrestä, luonnollisesti.

Hotelliyrittäjä Juha Kuukasjärvi kertoo, että 
kireä aikataulu on luonut omat paineensa.

– Suunnittelijamme ovat tehneet loistavaa 
työtä koko kevään, ja rakentaminen pääsee vih-
doin vauhtiin. Venymiskykyä on löytynyt kaikilta, 
ja sitä on kyllä tarvittu.

Suunnittelua on tehty mahdollisimman paljon 
paikallisin voimin. Pääsuunnittelijana toimii pu-
dasjärveläinen puurakentamiseen erikoistunut 
arkkitehti ja muotoilija Asko Lax, jonka pääty-
öt ennen Iso-Syötteet tunturihotellia ovat olleet 
maailmalla. Pudasjärvellä -80 luvulla rakennettu 
Jyrkkäkosken huvikeskuksen hirsinen discora-
kennus on Laxin suunnittelema. 

– Askon kanssa olemme vuosien varrella 
vaihtaneet ajatuksia monenlaisestakin rakenta-
misesta, ja kun hän esitti ensimmäisen idealuon-
noksen, innostuimme siitä vaimoni kanssa heti. 
Tavoitteena ei ole paikka, jossa vain yövytään, 
vaan ravintola ja hotelli, jonka vieraat kokevat 
uusia, ainutlaatuisia elämyksiä upean luontomme 
keskellä, Kuukasjärvi kertoo.

Uusia tiloja  
kolmessa kerroksessa
Tulipalossa täysin tuhoutuneen ravintolan paikal-
le rakennetaan nyt tiloja kolmeen kerrokseen. 
Kahdessa alimmassa kerroksessa on 12 uutta, ti-

lavaa 36 neliön huonetta, 
joiden maisemaikkunois-
ta on esteetön näkymä 
rinteen puolelle. Tuhoutu-
neen Karhunpesä-sviitin 
tilalle rakennetaan uusi, ja 
sen seuraksi tuhkasta syn-
tymisen teemaan sopivasti 
yli 80 neliön ylellinen Fee-
nix-sviitti. Kuukasjärvet ra-
kentavat tilat myös kasva-
ville pyöräilypalveluille, ja 
safareille lähtö tapahtuu 
uuden hotellin väljemmis-
tä tiloista.

– Ylimpään kerrokseen 
tulee 240-paikkainen nä-
köalaravintola ja 60-paik-
kainen lounge, ja maisemia 
pääsee ihastelemaan ravin-
tolaa reunustavalta parvek-
keelta. Kylpyläosastosta tu-
lee reilusti tilavampi kuin 
vanhasta, ja myös sieltä on 
hienot näkymät vaaramai-
semaan. Varsinainen uutuus 
on hotellin ulkopuolelta katolle nouseva kävely-
reitti, jonka laella on näköalatasanne yli kymme-
nen metriä korkeammalla kuin vanhan hotellin 
sisäänkäynti, Kuukasjärvi valottaa suunnitelmia.

Ekologisesti Kontion hirrestä
Luontoarvot ja ekologisuus ovat vaikuttaneet 
materiaalivalintoihin. Materiaalin paikallisuus ja 
ekologisuus ovat tärkeitä arvoja uudessa raken-
nuksessa.

– Koska olemme Pudasjärvellä, hirsipää-
kaupungissa, koko ylin kerros päätettiin raken-
taa hirrestä. Sen toimittaa Kontiotuote, joka 

on maailman johtava hirsivalmistaja. Luonnon 
ja maiseman ehdoilla tehty puuarkkitehtuu-
ri on teknisesti vaativaa ja joiltain osin perintei-
sestä poikkeavaa. Voimme yhdessä arkkitehdin 
ja Kontion kanssa näyttää pudasjärveläistä hir-
sirakentamisen osaamista kansainvälisille asiak-
kaille. Palossa säästynyt huonesiipi saneerataan 
kauttaaltaan uusiksi, ja työ valmistuu tulevan tal-
visesongin tarpeisiin. Uusi ravintola aukeaa tule-
valle kevätsesongille 2020, ja jos kaikki menee 
sujuvasti, saamme paikan auki jo aikaisemmin. 
Pääurakoitsija Lapti Oy:n kanssa meillä on hyvä 
tekemisen meininki projektissa, Kuukasjärvi ker-
too.

Uuden osan huoneet, kylpylä ja muut tilat 
ovat valmiita ensi kesään mennessä.

Rakennuksen Lvi-suunnitelmat tekee suun-
nittelutoimisto Lvi Naamanka, jonka perustajan 
Mikko Naamangan juuret ovat vahvasti Syötteel-
lä. Sähkösuunnittelusta vastaa pudasjärveläinen 
Koillissähkö ja sisustussuunnittelusta vastaa Tatu 
Ahlroos Synopsis Oy:stä. Ahlroosin kädenjälkeä 
ovat olleet jo aikaisemmin valmistuneet Auro-
ra-sviitit ja Karhunpesä-sviitti. Rakennesuunnit-
telusta vastaa NQE Rakennetekniikka Oy.

Kontiotuote tiedotus 

Uusi Hotelli Iso-Syöte nousee tuhkasta – Kontio toimittaa hirret

Iso-Syötteen tunturin huipulle kohoaa ensi syksynä uusi hotelli Iso-Syöte. koko ylin kerros rakennetaan 
hirrestä.


