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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

MM-Kesäpilikki viikon 
tapahtumana s. 2

Kievarin Kesäfestarit s. 11
Marko ja Vauhko Varsa 

-bändin ensi esiintyminen s 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 23.7.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
KESKIvIIKKOISIN

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

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

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

STP Liikenne sekä Pudasjärven kaupunki

044 700 2577
Jukolantie 18, 93100 Pudasjärvi

kosmetologisenja@gmail.com

HOIDATA KESÄKUNTOON!
Jalkahoito ja

varpaankynsien kestolakkaus
65€ (norm.80€)

löydät minut myös facebookista ja instagramista

Ripsien ja kulmien kestovärjäys
sis. kulmien muotoilun

20€ (norm.29€)

Ripsien pidennykset
uudet setit: klassiset, volyymit tai hybridit

80€ (norm.85110€)

tarjoukset voimassa 31.8.2020 asti.

www.northweld.fi

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

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

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

myös erikoismetalleina!

Kelosyötteen alueen yksityistie
pyytää tarjousta aurausurakasta talvikaudelle 1.11.2020 
- 30.4.2021, sekä optiot seuraavalle kahdelle kaudelle. 
Aurattava alue on edestakaisin ajettuna n. 11 km. 

Tiedustelut sähköpostitse kelosyote.yksityistie@gmail.com, 
josta lähetetään myös tarkempi tarjouspyyntöasiakirja. 
Puh. 0400 907 818 Sauli Särkelä 

Etsimme nyt joukkoomme määräaikaista

ASIAKKUUSNEUVOJAA
Tehtävästä
Tehtävässä pääset työskentelemään monipuolisesti pankkipalveluiden parissa. 
Tehtävänkuvasi muotoutuu tarkemmin aiemman kokemuksesi ja mielenkiintosi 
mukaisesti.  

Mitä odotamme sinulta
Sinulla on aiempaa kokemusta ja näyttöjä erinomaisesta asiakaspalvelutyöstä. Aiempi 
kokemus pankin alan tehtävistä ei ole pakollinen. Perehdytämme sinut tehtävään. 
Sinulla on tahtoa ja kykyä omaksua uutta sekä aito halu työskennellä asiakkaiden 
parissa ja tarjota juuri heille sopivimmat palvelut. Haluat kehittää omalta osaltasi 
toimintaamme ja olet otteiltasi myynnillinen.

Tarjoamme sinulle
Meillä saat mahdollisuuden monipuolisiin vastuisiin ja tilaisuuden kehittyä oman kiin-
nostuksesi mukaan. Lisäksi tarjoamme laajat henkilökuntaedut ja työyhteisön, jossa 
on mukava ja välitön meininki.

Lisätiedot ja hakuohjeet
Hae tehtävään viimeistään 29.7. mennessä osoitteessa op-careers.fi.  
Lisätietoja tehtävästä antaa myyntijohtaja Jonne Ivola p. 010 257 1922. 

OP on Suomen johtava finanssiryhmä ja alan suurin työnantaja Suomessa. OP:n muodostavat yli 
140 itsenäistä osuuspankkia ja niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhtei-
söineen. Ryhmässämme työskentelee yli 12 000 finanssialan ammattilaista.

Op Pudasjärvi on OP Ryhmään kuuluva itsenäinen osuuspankki. Olemme markkinajohtaja alu-
eellamme ja palvelemme pankkimme n. 12 600 asiakasta 11 henkilön voimin konttorillamme 
Pudasjärvellä.

KESÄKIEVARIN  
TERASSI

Lauantai 25.7. klo 11.00 - 02.00

    Vapaa pääsy
   TERVETULOA!

 Kirsiojantie 27, 93220 Livo  0400 584 290

Ronski Beat trio
klo 19.30 - 22.00

beat iskelmää,  
poppia sekä rokkia

Katettu sisäpiha

Ostetaan HILLAA
päivän hintaan heti kun on 

valmista poimittavaksi!
P. 040 565 3845

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

Tervetuloa ostoksille!

TEHTAANMYYMÄLÄ

 Herkkuja Kesään!

Munkki + kahvi  2 €

kyPSÄ RIISTAPyöRykkÄ 
4 kg:n laatikko

590

PoRonkÄRISTyS 270 g

kylMÄSAVUSTeTTU  
PoRonPAISTIleIke 100 g

1895

2000

23,40€/kg  

66,67€/kg  

Karvaiselle kaverille
HAUkkU RAAkAPAkASTeTTU

HIRVIPyöRykkÄ 1 kg

1200
3 pss

3 pss

3 pkt

kg

4,00€/kg  

Koulutettu hieroja  
MIKA LUOKKANEN

TOrITIE 2, PUdAsjärvI (KäyNTI sIsäPIhAN PUOLELTA)

AjANvArAUKsET:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä

Tarjoukset voimassa  31.7.2020 saakka

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

/kpl

/kpl

VARASTOHYLLY GOODIY 
K180L80S40/4/200KG SININEN
Näppärän kokoinen varastohylly 
monipuolista säilyttämistä varten. 
Kantavuus jopa 200 kg/hylly. 
Siniseksi jauhemaalattu. 2 vuoden 
takuu. Metallirunkoinen varastohylly 
on helppo koota ruuvittoman raken-
teensa ansiosta.

PESÄKEINU HÖRBY BRUK 4150 98CM SININEN
Hauska ns. hämähäkkikeinu lujalla 
teräsrungolla yksityiskäyttöön (EN71). 
Sininen pohjakangas, joka on miellyttä-
vän tuntuinen ja läpäisee vettä. Halkaisija 
98 cm, maksimikuorma 150 kg. Keinun 
köyden pituus on säädettävissä 2–2,5 
metrin korkeudelle.

7900

3490
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Sara Kurtti
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Kirkastussunnuntai - Kristuksen kirkastumisen päivä
Kirkastussunnuntai on Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon kirkkovuodessa nimitys 
seitsemännelle kolminaisuudenpäivän jäl-
keiselle sunnuntaille eli nykyisin kahdek-
sannelle sunnuntaille helluntaista. Päivää 
vietetään Kristuksen kirkastumisen muis-
toksi. Kirkastusvuorella Elia ja Mooses 
keskustelivat Jeesuksen kanssa ja taivaal-
le ilmestyy pilvi, josta kuuluva ääni sanoo: 
”Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa hän-
tä!” Kirkastusvuori tarkoittaa vuorta, jol-
la Raamatun mukaan tapahtui Kristuksen 
kirkastuminen, jonka yhteydessä Mooses 
ja Elia ilmestyivät Jeesuksen opetuslapsille 
Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. Kir-
kastusvuori on vanhan tradition mukaan 
Taaborinvuori Israelissa. 

Jumalan ääni kuului pilvestä, jossa hän 
kehotti ihmisiä uskomaan ja luottamaan 
siihen mitä Jeesus puhuu maanpäällä olles-
saan. Epäilykset poistuivat, Jeesuksen ope-

tukset kirkastuivat todeksi. Joh.14:16-17 
Jeesus sanoi: ”Minä käännyn isän puoleen 
ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on 
kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on to-
tuuden henki.” Totuus ja siinä pysyminen 
on yksi elämän tukipilari. Muunneltu to-
tuus tulee pian ilmi, siitä alkaa ongelmien 
kierre. Kotona ja koulussa opetettiin pu-
humaan aina totta. Apostolit näkivät Kris-
tuksen kirkastumisen ja kuulivat Jumalan 
äänen, josta edellä kirjoitin. Jeesuksen kas-
vot ”loistivat kuin aurinko ja hänen vaat-
teensa tulivat valkeiksi kuin valo.”  Matt.17:2 
näistä tapahtumista on Raamatussa ker-
rottu laajemmin Matt.17:1-8. Kirkastus-
sunnuntai on näiden tapahtumien muis-
topäivä.

Kansakoulussa uskontotunnilla oli pu-
hetta myös Siinain vuoresta, jossa Jumala 
ilmestyi kirkkaudessa Moosekselle. Hyvin 
merkityksellinen paikka tämäkin on Raa-

matun historiassa. Opettaja kertoi Moo-
seksen nousseen Siinain vuorelle matkalla 
israelilaisten kanssa kohti luvattua maa-
ta. Mooses viipyi vuorella pitkään. Kansa 
pitkästyi odottamaan alhaalla johtajaansa 
ja siksi valmistivat kultaisen vasikan, jota 
epäjumalaa alkoivat palvomaan. Mooses 
tuli vuorelta alas ja näki pakanallisen me-
non olevan täydessä käynnissä. Hän suut-
tui ja heitti käsistään kivitaulun, joka sär-
kyi palasiksi. Kivitauluun oli kirjoitettu 10 
käskyä. 

Tästä uskontotunnista on minulla aikaa 
reilut 50 vuotta. En ole varma menikö sa-
natarkasti kertomus näin, mutta asian ydin 
ja aihe on niin kuin kirjoitin. 

Mauno Ruokangas
kirkkovaltuutettu

Lauttoja, lämpöä ja lättyjä

Maanantaina 20.7. starttasi 
Pudasjärven Urheilijoitten 
isännöimä seitsemästoista 
MM-Kesäpilikki Pudasjär-
vellä, Havulan rannassa. 

Aikaisemmista vuosis-
ta poiketen järjestelyt oli-
vat hieman muuttuneet sekä 
kilpailijoitten, että talkoo-
laisten terveydentilan suo-
jaamiseksi. Muun muassa 
järjestäjä antoi kilpailijoille 
paikka-arvonnan yhteydes-
sä kasvomaskin, jota tulee 
käyttää aina rannalla liikku-
essa tai veneessä ollessa. 

Kuljetukset hoituvat tä-
män viikon aikana veneen 
koosta riippuen 1-3 hengen 
porukoissa ja karsinnat, vä-
lierät, joukkuekilpailun fi-
naali sekä pikkufinaali ovat 
aikaisempaan verrattuna 
tunnin lyhyempiä, eli pilki-
tään vain kaksi tuntia. Aino-
astaan sunnuntain finaali on 
entiseen malliin kolmitun-
tinen. Finaali alkaa klo 15 ja 
vuoden 2020 MM-kesäpili-
kin mestari on yleisölle tie-
dossa noin seitsemän aikaan 
sunnuntai-iltana.

Pudasjärven Urheilijoit-
ten aktiivinen talkooporuk-
ka huolehtivat jaostoittain 
eri tehtäväkenttiä. 

Talkoolaisina pilikkivii-
kon starttasi käyntiin pe-
rinteisesti suunnistusjaos-
to. Tiistaista ja torstaista on 
vastuussa yleisurheilujaos-
to, keskiviikkona lentopal-
loilijat, perjantaina kuntour-

heilujaosto sekä viikonlopun 
talkoiluista huolehtii mäki- 
ja voimistelujaostot.

Sää suosi alkuviikon pilk-
kijöitä sekä rannalla olevia. 
Oli aurinkoa ja myös hieman 
pilvisempää, mutta sateet 
kiersivät vielä Havulan ran-
nan ja luvatuilta ukkospuus-
kilta säästyttiin. Keskiviikko 
valkeni pilvisempänä ja en-
nusteitten mukaan sadetta-
kin on luvassa, mutta sehän 
ei kilpailijoita vieroita pois 
lautoilta. Korkeintaan ran-
nalla olevaa yleisöä sateet 
verottavat vähemmäksi.

Kioski on perinteiseen ta-
paan monipuolinen tarjon-
naltaan. Kahvi, makkarat ja 
lätyt ovat ihan niitä suosi-
tuimpia myyntiartikkeleita.

Lautat ovat noin 2,5-met-
risessä vedessä, josta kalaa 
on saatu ihan kiitettävästi. 
Se suurin kala vielä odottaa 
narraajaansa. Suurimman 
kalan pilkkijä palkitaan sun-
nuntaina Marttiinin Lapin 
leukulla.

Turvallisuussyistä tänä 
kesänä ei ole perinteisiä pi-
likkiarpoja myynnissä ja pi-
likkitanssit järjestetään pie-
nemmässä mittakaavassa 
lauantaina Kurenkoskessa.

Kesä on vehreimmillään! 
Kannattaa käydä viikon ai-
kana Havulan rannassa ai-
nakin lättykahveilla ja tapaa-
massa tuttuja!

Terttu Salmi

Suunnistusjaosto aloitti pilikkiviikon talkoot kioskissa. 
Ensimmäisessä työvuorossa olivat Maire Kosamo, Anna-
Liisa Seppänen ja Emilia Niskasaari. Lentopallojaostoa 
edustava Siiri Korhonen oli katsomassa mitä pitää ottaa 
huomioon, kun oma työvuoro tulee eteen.

Havulan ranta pihapiireineen on kaunis näky järveltä päin.

Valvontaveneessä Väinö Hinkula.

Näin niitä kaloja nostellaan! Paikkakuntalainen Usko Kok-
ko uitti kaloja reijästä lautalle.

on valmistunut  
Oulun ammatti- 
korkeakoulusta  

agrologiksi.

Tommi Antero Junnonaho
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 23.-26.7. ELLEI TOISIN MAINITA
-31%

Plussa-kortilla

199
pkT 499

pSIlman korttia 7,25 rs (12,08-15,10/kg)

Hook

CHICkEN WINGS kYpSÄ
BONELESS TaI pOpS kYpSÄ
400-700 g (7,13-12,48/kg)

799

JÄÄSaLaaTTI
100 g (5,90/kg)
Suomi

Kesä on
JUHLa

TÄYTETTY
kokonaisena  
savustettu  
kirjolohi

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai  

K-Ruoka-sovellus

Voimassa TO-LA 23.-25.7.

kG

TUOrE kOkONaINEN  
BENELLa kIrJOLOHI
kasvatettu, Suomi 
rajoitus 2 kalaa/talous

ErÄ SUOMI

SUOMI

499
kpL

Haapalan

LEIpÄJUUSTOT
500 g (9,98/kg)   

Vakuumipakkaus  
säästää tilaa  

ja muovia

UUTUUS

UUDET 
aUkIOLOaIkaMME! 

paLVELEMME kESÄkaUDEN 
ELOkUUN LOppUUN Saakka: 

Ma-La 7.00 - 21.00
SU 10.00 - 21.00

1495
kG

TUOrE  
kUMMELITUrSkafILEE

Ruotsi tai Tanska, säävaraus

Voimassa TO-La 23.-25.7.

VaSTUULLISESTI 
pYYDETTYErÄ

TUOrETTa VaDELMaa  
pÄIVÄN HINTaaN!

VUOkraaMME 
SUp-LaUTOJa!

Atria 
HIILLOS GrILLIMakkaraT  
TaI MakkarapIHVIT 
320-400 g (4,98-6,22 /kg)  

Kariniemen

GOUrMET kaNaN- 
pOJaN ISOfILEE- 
pErHONEN
Inkivääri-kaffir 
550 g (13,62/kg)

749
rS

499
rS

Atria Perhetilan

kaNaN OHUET  
fILEELEIkkEET
480-600 g (8,32-10,40/kg)

359
pL

Hook

DIpIT Ja  
SIIpIkaSTIkkEET
250-310 g (11,58-14,36/kg)

299
rS

Atria

VILJapOrSaaN  
kaSSLErVIIpaLE
Sweety Smoky tai

VILJapOrSaaN  
OHUT kaSSLErpIHVI
Hunaja-olut
350-400 g (7,48-8,54/kg)

099
kpL

fOOTBaLL fUN
DONITSI
 (16,37€/kg)

059
pS

Kotiseutuviikon toteutus usean tahon yhteistyön tulos

Pudasjärven kotiseutu- ja 
museoviikko käynnistyi 
sunnuntaina 19.7. jumalan-
palveluksella kotikirkos-
samme. Kotiseutuviikon to-
teutus on jo pitkään ollut 
useiden tahojen yhteinen 
ponnistus, jonka hedelmis-
tä olemme saaneet yhdes-
sä nauttia. Tänä vuonna 
ei kaupunki voinut järjes-
tää yleisötapahtumia, mut-
ta silti kulttuuripalvelun 
suunnitelmat kotiseutuvii-
kolle käynnistyivät jo ai-
kaisin kevätlumien aikaan. 
Museo ”nukkui” vielä sil-
loin valkean lumipeitteen 
alla.

Koronan takia täytyi nyt 
miettiä uusia vaihtoehtoi-

sia toiminta-tapoja. Hil-
jaa ajatusten kypsyttyä, oli 
viikko täynnä erilaisia tee-
mallisia päiviä, jotka olisi 
mahdollista toteuttaa. Tä-
näkin vuonna on toteutus 
ollut jälleen usean tahon yh-
teistyön tulos, josta voimme 
olla iloisia. Kulttuuripalve-
lut organisoi ja suunnitte-
li viikon kokonaisohjelman 
ja teemapäivät toteutetaan 
luonnollisesti kotiseutumu-
seolla. Meillä on Pudasjär-
vellä monia osaajia ja taita-
via toteuttajia, joiden avulla 
olemme voineet aina toimia 
ja valmistella viikon ohjel-
maa. Siitä esimerkkinä uusi 
museovideomme. Teema-
päivät ja avoimet ovet jat-
kuvat vielä tämän viikon, 
sekä museovideo ja valoku-
vat pyörivät päivittäin Nie-
melän pirtissä. 

Kotiseutu on tärkeä paik-
ka meille kaikille ja luulta-
vasti siksi kotiseutumuseo 
houkuttelee meitä monia 
vierailulle. 

On ollut mukava huo-
mata, että tänä kesänä on 
käynyt paljon hyväntuuli-
sia vierailijoita, lapsia ja ai-
kuisia. On tärkeää juhlistaa 
60-vuotiasta museoamme 
ja kotiseutuamme, sillä nyt 

Vuonna 2013 rakennuskonser-
vaattoriksi opiskeleva paikka-
kunnan oma nuorimies Timo 
Kortetjärvi pystytti ja konservoi 
Reino ja Hilma Räisäsen sääti-
ön lahjoittaman Paavon tupa -ra-
kennuksen yhdessä apumiehen 
kanssa. Kuva Juha Nyman.

Kuva Niemelän pirtin elämänluukulta keittiön ja kamarei-
den suuntaan. Kuva Birgit Tolonen.

Museon avajaiset pi-
dettiin kesäkuussa 
1960. Kuvan on otta-
nut Paavo Räisäsen.

Museologon on suunnitel-
lut kaupungin mediatuotta-
ja Juha Nyman.

on meidän kaikkien entis-
ten ja nykyisten pudasjär-
veläisten juhlavuosi! Lai-
natakseni edesmenneen 
maakunta-arkiston johta-
jan Samuli Onnelan sanoja, 
hieman mukaellen: ”Jokai-
sen museoesineen takana 
on elävää elämää”. Sitä kan-
nattaakin pysähtyä mietti-
mään, kun vierailette mu-
seolla. Varatkaa aikaa ja 
istahtakaa tuumailemaan 
Niemelänpirttiin kahvi-

kupposen ääreen. Museom-
me on teitä kaikkia varten 
ja me toimijat olemme yh-
dessä rakentaneet kotiseu-
tuviikkomme teille kaikille. 

Tervetuloa viihtymään! 

Birgit  
Tolonen
kulttuuri- 
suunnittelija
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Tavarat vaihtoivat omistajaa Tulitauon Rompetorilla

Kiekara juoksi parhaan aikansa 11 vuoteen

Kahvila-Ravintola Tulitauko 
järjesti pihallaan rompetorin 
lauantaina 18.7. Aiempina 
vuosina on ollut myös vas-
taavia tapahtumia ja jossain 
vaiheessa myös Hirvaskos-
ken kyläyhdistyksen järjes-
tämänä. Paikalle oli saapu-
nut reilut 10 myyjää, jotka 
kauppasivat tuotteita perä-
kärryistä, myyntipöydiltä ja 
autoista. Yleisöä ja myyjiä 
viihdytti ensiesiintymisel-
lään Marko ja Vauhko Varsa 
-bändi musiikillaan. 

Rompetori on järjestetty Tulitauon pihalla jo useampana 
kesänä. Kuva Eila Lahtinen. 

Tyrnävältä saapuneelle Sisko Seiterille Hirvaskoski on tut-
tua, koska asui kylällä muutamia vuosia sitten viiden vuo-
den ajan. 

Olavi ja Irma Säisä tulivat myymään kirpputoritavaroita 
Pintamon kesämökiltään. 

Viime vuoden lopulla Laak-
kosen Sampo totesi, että hän 
on soitellut rumpuja koto-
na vanhoja aikoja muistel-
len. Juttelimme musiikkihar-
rastuksistamme ja totesimme 
lopuksi, että olisi mukava 
soitella yhdessä. Reilu kuu-
kausi tämän jutustelun jäl-
keen teimme mitä ei yleensä 
tehdä, toteutimme puheem-
me käytännössä. Treenikäm-
pällä Sampo kasasi rummut 
ja minä kytkin akustisen ja 
laulumikin vahvistimeen. 
Soittelimme minun tekemiä 
lauluja, kun minä en oikein 
muuta osaa soittaa. Soittami-

Marko ja Vauhko Varsa musisoi soittamisen ilosta duurivoittoista melankolista ilofolkkia

Marko ja Vauhko Varsa bändillä oli ensiesiintyminen Hir-
vaskosken Rompetoritapahtumassa. Markku Kemppainen 
basistina ja laulajana, Marko Väyrynen kitarassa ja laulaja-
na sekä rummuissa Sampo Laakkonen. 

Marko ja Vauhko Varsa -bändillä oli ensi esitys 
livenä lauantaina 18.7. Rompetori -tapahtumassa 

Tulitauon pihalla. Pyynnöstämme yhtyeen 
perustaja Marko Väyrynen lähetti bändistä 

kertovan esittelykirjoituksen. 

nen toisen kanssa tuntui hie-
nolta. Jatkoimme soittelua 
aina kun siihen oli aikaa arki-
elämän lomassa. 

Ensimmäinen keikka oli 
lähellä ja meillä ei ollut basis-
tia. Ilman basistia emme olisi 
bändi. Basisti löytyi lähipiiris-
tä, kun Kemppaisen Markku 
liittyi joukkoomme. Nyt yh-
tyeessämme oli puolen vuo-
sisadan kokemuksen omaava 
basisti, neljän vuosikymmen 
kokemuksen omaava rumpa-
li ja kolmen vuosikymmenen 
kokemuksen omaava laulaja-
kitararämpyttäjä. Toki kaikil-
la meillä oli ollut välillä mo-

Myyjien joukossa oli Sis-
ko Seiteri, joka kertoi muut-
taneensa Hirvaskoskelta 
vajaa viisi vuotta sitten Tyr-
nävälle. Hänellä oli myyn-
nissä kahvipusseista tai-
dokkaasti tehtyjä kasseja 
ja itse kutomiaan villasuk-
kia. Kahvipusseja hän ker-
toi saavansa runsaasti Fa-
ce-kavereiltaan ja muutama 
ravintolakin niitä toimit-
taa. Sisko kertoi kiertävän-
sä myyntimatkoilla kesäto-
reja muun muassa Sallassa, 

Kuusamossa ja Kemijärvel-
lä. Samalla käy tervehtimäs-
sä niillä suunnilla olevia su-
kulaisiaan. 

Pintamolla kesämökiltä 
käsin tulivat käytettyjä tuot-
teita myymään Olavi ja Irma 
Säisä. He kertoivat saaneen-
sa myytäviä tuotteita muun 
muassa tyttäreltään ja lähi-
sukulaisnuorilta sekä me-
talliyrittäjä tuttavaltaan. He 
kertoivat harrastaneensa pe-
räkärrykirppistoimintaa nel-
jänä kesänä. Talvet tuotteet 

nen vuosikymmenen tauko 
bänditouhuista ja soittami-
sestakin. Tauoista huolimat-
ta saimme soittomme kulke-
maan ja keikalle voisi lähteä 
hyvillä ja luottavaisin mielin. 
Meistä tuli Marko ja Vauh-
ko Varsa. Bändin nimi juon-
taa oman soittoharrastukseni 
alkuvaiheisiin ja omaan suo-
sikkiyhtyeeseeni Neil Young 
& Crazy Horseen. Tosin yh-
tyeemme musiikkityylillä ei 
ole mitään yhteneväisyyksiä 
edellä mainittuun yhtyeeseen.

Ensimmäinen keikka oli 
kesäkuussa Open Stage -ta-
pahtumassa. Koronaepide-
mian vuoksi keikka soitettiin 
etälivenä Facebookin kaut-
ta. Keikka meni oikein hy-
vin, joka poiki uuden keikan 
Hirvaskoskelle. Treenasimme 
muutaman laulun lisää. Edel-
leenkin pysyimme vahvas-
ti itse tekemiemme laulujen 

ovat säilyneet kesämökin ai-
tassa, jolloin itse asuvat Uu-
majassa. Myyntitoiminnan 
he kertoivat olevan kuiten-
kin aika työlästä ja suunnit-
telivat tämän kesän jälkeen 
lopettavansa kiertämisen to-
reilla ja tapahtumissa. 

-Pudasjärven torille pe-
räkärrykirppikseen kuiten-
kin tullaan maanantaina elo-
kuun kolmantena päivänä, 
tuumasivat Olavi ja Irma. 

Tulitauon yrittäjäparis-
kunta Kaija ja Paavo Hu-

kari olivat tyytyväisiä, kun 
tapahtuma lisäsi kahvi-
la-ravintolassa asiointia. 
Erityisesti jäätelöt tekivät 

parissa. Mietimme hetken ai-
kaa, josko soittaisimme setis-
sä muutaman yleisölle tutun 
coverin. Päätimme pitäytyä 
pienen neuvottelun jälkeen 
omissa tuotoksissa. Toinen-
kin keikka tuntui erittäin hy-
vältä ja meidän duurivoit-
toinen melankolinen ilofolk 
toimii mainiosti triona. Olem-
me valmiita kolmannelle kei-
kalle Rajamaanrantaan elo-
kuun lopulla. 

Triomme pääajatus on soi-
tella yhdessä iloisin ja ren-
noin ottein. Ehkä yhtyeemme 
voisi olla rohkaisuna muille-
kin varttuneemmille harras-
temuusikoille koota oma soit-
toporukka vuosikymmenten 
tauon jälkeen. Ei taidot, soit-
tamisen ilo ja halu ole mihin-
kään kadonnut. Kyllä se siellä 
on olemassa, tämän huoma-
simme itsekin nopeasti. Jat-
kamme soittamista omak-

si iloksemme ja viikkojemme 
piristykseksi. Jos siinä ohes-
sa pääsee keikoilla pistäyty-
mään, niin se tuo mukavasti 
lisämaustetta harrastukseen.

Marko Väyrynen
Vauhko Varsan  
laulurämpyttelijä

kauppansa kesäisenä helle-
päivänä. HT

Turun Kalevan kisoihin 
kuntoaan tähtäävä Pudas-
järven Urheilijoiden Anne-
mari Kiekara juoksi 10 000 
metriä mainiosti 33.47,9 
17.7. Forssan ratakympillä. 
Kiekara, 43, taivalsi matkan 
miesten kilpailussa, jossa oli 
osallistujia, kuntosarjalaiset 
mukaan lukien, yli 50. 

Kiekara on entinen maas-
tojuoksun Euroopan mesta-
ri. Kympin hän on tätä no-
peammin viimeksi juossut 
vuonna 2009, sekä ratajuok-
sut että maantiejuoksut huo-
mioon ottaen.

– Olen ihan tyytyväinen 

aikaan. Tässä oli keväällä 
ongelmia, vissiin rasitukses-
ta ja kylmästä johtuva ongel-
ma ja pohkeessa pieni repe-
ämä ja huhtikuun lopussa 
oli sitten reisi kipeä, Kieka-
ra kertoi.

Nyt Kiekaran mukaan 
juoksu kulkee. Hän juok-
si vain viisi päivää ennen 10 
kilometriä Kymiringillä ve-
sisateessa 34.34.

– Ajatuksissa ovat Tu-
run Kalevan kisat elokuus-
sa. Ensin ajattelin, että juok-
sen siellä vain 10000 metriä, 
mutta nyt olen ajatellut, että 
juoksen myös 5000 metriä. 

Minulla tosin on sen matkan 
tulosraja vielä rikkomatta, 
Kiekara sanoi.

Pohjantähti – Games 
Suojalinnan kentällä
Kalevan kisojen tulosrajan 
rikkominen voisi tapahtua 
Pohjantähti – Games kilpai-
lussa Pudasjärven Suojalin-
nan kentällä keskiviikkona 
29.7. Annemarin lisäksi 5000 
metrin kisassa juoksee Jo-
hanna Peiponen, jotka mo-
lemmat tavoittelevat 16 
minuutin aikaa. Naisten ki-
sassa on mukana myös Pu-

dasjärven Urheilijoiden 
koko kestävyysjuoksukaarti 
- mm. Veera Mantere, Krista 
Lindholm, Susanna Saapun-
ki, Henna Vanhanen jne.

Naisten moukarissa Posi-
on Pyrinnön Tytti Oikarinen 
hätyyttelee 60 metrin rajaa. 
Naisten 100 metrillä on mu-
kana Pohjois-Suomen par-
haimmisto Jandew Jallowin 
johdolla, Jandew juoksi vii-
me vuonna Kalevan Kisojen 
finaalissa. P 13 sarjan kuu-
lassa työntää Onni Kukko-
nen, joka pitää hallussaan 
oman ikäluokan Suomen 
kärkitulosta kuulassa, kie-

kossa ja mouka-
rissa. Miesten 800 
metrillä Pudasjär-
ven Urheilijoiden 
Mikko Rahkolal-
la on Kalevan Ki-
sojen tulosraja jo 
alitettu, kun juok-
si kesäkuussa 
1.54,40. Nyt on ta-
voitteena uusi en-
nätys. 

Heino  
Ruuskanen

Pudasjärven Urheilijoita edustava An-
nemari Kiekara on elämänsä kunnos-
sa 43-vuotiaana. 
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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

Leluosastolta

MAANANTAI-TORSTAI
27.-30.7.

Atria
LAuANTAI- 
MAkkARA 
palana

IRTOkARkkI

179 1595

695

179

895399

249 159

499

100 199299 100199 250

pss

kg

pkt

299

kpl

kplpss kgkgpkt

kg

kg

795

100

199

kg

269

149 100

129

089

499
kg

1195

449 * ei Ryby, Vegaaninen,  
ei lisättyä sokeria 

pll

pss

kg

ptk

pss

pkt

pkt kpl
kg kg

Snellman
NAudAN 
jAuheLIhA
10 %, 400 g

pkt

Magnum
jääTeLö- 

puIkOT
88-110 ml

2 kpl

Oululainen 
äITIMuORIN 

heRkkuLIMppu 
 450 g

MA-TI 27.-28.7.        ke-TO 29.-30.7.

pe-TO 24.-30.7.

399

SpRAy- 
MAALIT 
perusvärit

pe 24.7.    LA 25.7.

Irto
kARjALAN- 
pAISTI

kANANMuNAT 
10 kpl

699

Tuore 
NORjANLOhI
2-3 kg, kokonainen

Valio
jOguRTTI
1 kg

Valio
VOI
500 g
normaalisuolainen

Atrian 
Perhetilan
fILee- 
SuIkALeeT 
250-300 g

299 100
pkt pkt

Snellman  
Iivari tai Eetvartti

gRILLIMAkkARAT
360-400 g

RAuTAOSASTOLTATekSTIILIOSASTOLTA

Pullapirtti  
OhRARIeSkA
3 kpl/450 g

Pullapirtti  
eLONA  
kAuRALeIpä
450 g

Paistovalmiit 
pORSAAN- 
LeIkkeeT

HK Porsaan 
kASSLeR- 
pIhVIT
450 g
marinoitu

299

399

Vip Vipmix
SekAMehu- 
TIIVISTe
1,5 l

Eldorado
RApSIöLjy
1 l

Eldorado
pekONI
140 g

Eldorado
TONNIkALApALAT
vedessä tai öljyssä
185/140 g

Eldorado
CORN fLAkeS
MAISSIhIuTALeeT
375 g

Eldorado
MANSIkkAhILLO
420 g

Oululainen
TäyTepITkOT
400 g

peRjANTAI-LAuANTAI 
24.-25.7.

MINIVeSIMeLONI  
Espanja 1 lk 

jääVuORI- 
SALAATTI 

Suomi 

Maalais 
LIhAhyyTeLö  

Suomalainen
VARhAISkAALI

Valio Hyvä 
suomalainen Arki
RuOkAkeRMA 
10%, 2 dl

Kariniemen
bROILeRI  

MINuuTTIpIhVIT
259-350 g

Taffel
SIpSIT jA SNACkSIT

MegApuSSeISSA
160-325 g

65,-

99,-

Sievin 
kuMISAAppAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Würth
TeRASSIRuuVI
ruskea
55 mm
250 kpl

Timco 
kOMpReSSORI
24 l, 2 hp
tuotto 206 l/min

Kungs
AuTON- 
peSuhARjA
Teleskooppivarrella

Eurol
jARRu 
CLeANeR 
500 ml

10,-
3 kpl

399

2 kpl

Saarioinen 
pIzzAT 

 200 g

Apetit Kotimainen 
peRuNASIpuLI- 
SekOITuS  
500 g

Hyvä  
NAuTA 
jAuheLIhA 
rasvaa max 10%

Kuuma  
gRILLI  
bROILeRI

jAuheLIhA
SIkA-NAuTA

kg

Dometic RGE2100
kAASu- 
jääkAAppI 

1099,-

995 595 595399

2 kalaa/talous
rajoitettu erä

2 pkt/talous

2 pkt/talous

2 kg/talous

1490

Naisten 
TRIkOOhOuSuT
musta tai harmaa
taskut

Naisten 
TOppI/LIIVI
S-XL

Opal MIeSTeN  
pIkkuhOuSuT
aukollinen

VARVASSANdAALIT

peRhOShAAVI

TARRA- 
heITTOpeLI

ReNkAANheITTOpeLI
puinen

pALOMIeheN 
VeSITykkI

790

27901290

1395

1390

Miesten T-pAITA  
SuOMI-pRINTILLä
valkoinen,  
keskisininen,  
tummansininen

Cross Hatch 
MIeSTeN bOkSeRIT
3 kpl pakkaus

690

590

390

HK  
LIhApyöRykäT 360 g 

TAI jAuheLIhApIhVIT 
330 g

prk

prk

kpl

895
kpl

prk pll

pkt

179

189

189

pkt tai

Kottikärryn
uMpIkuMI- 
ReNgAS
4x6

1990

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA päIVä!
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Kesäretkellä kesäteatterissa

Pudasjärven Invalidit ry. jär-
jesti lauantaina 18.7. teatteri-
retken Rovaniemelle Valde-
marin kesäteatteriin. Bussi 
oli täynnä iloista puheenso-
rinaa, kun matkalaiset pää-
sivät vihdoinkin kauan 
kaivatulle, joka kesäiselle te-
atteriretkelle. Kevään yleiset 
rajoitukset ovat koskeneet 
myös teattereiden harjoituk-
sia, jonka vuoksi moni kesä-
teatteri on käytännössä sul-
jettu tältä kesältä.

Koronasta huolimatta kolmikko uskaltautui käymään kaupassa.

Aikataulun mukaisesti pysähdyimme menomatkalla Ranualla. Osa matkalaisista asettau-
tuivat ryhmäkuvaan ennen matkan jatkumista Rovaniemelle.

Ilkka Väisänen kuljetti meitä 
Rovaniemelle päin… ...ja Mauno Sarajärvi palaut-

ti matkalaiset takaisin Pu-
dasjärvelle. 

Love (Irina Vartia), Usko (Hannu Friman) ja Toivo (Jarno Jokiharju) hauskuttavat tämän ke-
sän aikana Valdemarin kesäteatterin katetulla lavalla vielä kaksi ja puoli viikkoa.

Valdemarin kesäteatteri 
kuitenkin toimii ja tälle ke-
sälle on Hannu Friman kä-
sikirjoittanut varsin ajan-
kohtaisen, monipuolisen 
musiikkinäytelmän. Friman 
myös ohjaa sekä näyttelee 
hieman höperöä ja naapu-
rin setää Uskoa, esitykses-
sä Usko, Toivo, Rakkaus – ja 
Korona.

Valdemarin kesäteatte-

ri ja Ravintola Valdemari 
ovat tehneet erikoisjärjeste-
lyjä taatakseen yleisön tur-
vallisuuden. Teatterin koko 
on 200 asiakaspaikkaa, mut-
ta tämän kesän aikana täy-
tetään näytöksiin vain 75%, 
jolloin turvavälit tulee huo-
mioiduksi. Pääsylipun hin-
taan sisältyi myös kasvo-
maski jokaiselle katsojalle! 

Valdemarin kesäteatteril-
la on jo seitsemäs kausi me-
neillään. Näyttelijät ja aiheet 
vaihtelevat, mutta musiik-
ki ja Valdemarin maistuvat 
ruoka-annokset pysyvät täl-
lä yhteistyökaksikolla! Ke-
säteatteri sijaitsee legendaa-
risen ravintola Valdemarin 
terassilla Kemijoen törmäl-
lä, ihan Jätkänkynttilä-sil-
lan kupeessa, joten ulkoiset 
puitteet ja näköala ovat mitä 
upeimmat. Sään armoilla ei 
tarvitse olla, sillä teatteri on 
katettu ja ympärillä on sei-
nät.

Hannu Friman aloitti tä-
män vuoden teatterikäsi-
kirjoitusta tammikuussa, 
jolloin ei ollut vielä tietoa 
koronasta. Helmikuun puo-
lessa välissä kässäri meni 

uusiksi ja 24.6. Friman löi 
viimeiseen näytökseen vii-
meisen pisteen paikoilleen. 
Omien sanojensa mukaan 
vasta tämä kolmas painos 
on täsmänäytelmä tähän ai-
kaan ja tähän tilanteeseen 
sekä meillä että maailmal-
la - ja tuntuu toimivan. Hul-
vattoman hauskaa kohellus-
ta esittivät rovaniemeläiset 
käsikirjoittaja-ohjaaja Han-
nu Friman Uskona, truba-
duuri Jarno Jokiharju Toi-
vona ja vierailevana tähtenä 
Salatut elämät -sarjasta tut-
tu Irina Vartia Lovena.

Poikkeuksellisesta ke-
sästä ja rajoituksista huoli-
matta väki on löytänyt tien-
sä täysille katsomoille koko 
heinäkuun ajan. Ehdotto-
masti kannattaa käydä vie-
railemassa Rovaniemellä 
kesäteatterissa!

Valdemari tarjoaa loista-
vat puitteet sekä kesäteat-
terille että ravitolavieraille, 
josta kiitokset Tuula ja Juk-
ka Alapirtille, heidän upeil-
le työntekijöille, sekä tieten-
kin näyttelijöille. 

Retkemme kuljetukses-
ta vastasi Syötteen Taksi-

palvelut Oy 52-paikkaisella 
bussilla, jonne suuntaamme 
myös kiitoksemme turval-
lisesta matkasta – poroista 
huolimatta. Ilkka Väisänen 
ja Mauno Sarajärvi luotsasi-
vat meitä iltapäivä yhdestä 
ilta kymmeneen saakka.

Paluumatkalla suorite-
tuissa arpajaisissa pääpal-
kinnon, Kylmäsen tuotepa-
ketin voitti Maija-Liisa Piri.

Kiitokset kaikille toimin-
taamme tukeneille yrityk-
sille sekä yksityisille henki-
löille.

Riviera kutsuu 
Pudasjärven Invalidit järjes-
tää seuraavan retken tiistai-
na 11.8. Pudasjärven rantaan 
Rivieralle päiväkahvien, 
makkaranpaiston, musisoin-
nin ja mukavan touhuilun 
merkeissä! Saattaapa siellä 
olla arpajaisetkin ja jotakin 
muuta mukavaa ohjelmaa! 
Yhdistys tarjoaa makkarat 
ja kahvit – vain kolikoita tar-
vitset arpajaisiin! Kuljetus-
ten vuoksi ota yhteyttä sih-
teeriin 0400 499 745.

Terttu Salmi

Punaisen Ristin Pudasjärven paikallisosasto 
järjestää lasten päiväleirin Pudasjärvellä 

Liepeen pappilassa 3.-6.8.

LähiTapiola on tukenut Suomen Punaisen Ristin toimin-
taa koronakriisin aikana merkittävällä taloudellisella 
panoksella. Tämä panos mahdollistaa muun muassa las-
ten päiväleirin järjestämisen Punaisen Ristin Oulun pii-
rin kahdessa osastossa. 

Päiväleirillä nautitaan kesästä samalla Punaisen Ris-
tin teemoihin tutustuen. Leiri on Punaisen Ristin jäsenil-
le maksuton (jäsenyys 10 euroa/vuosi), ei-jäsenille hinta 
on 15 euroa. Leirillä syödään lounas sekä kevyt välipala. 

- Olemme todella iloisia, että meille mahdollistui täl-
lainen tilaisuus järjestää lapsille mielekästä tekemistä tä-
män poikkeuksellisen kevään jälkeen. Leirillä lapsilla on 
mahdollisuus leikkiä ja pelata sekä nauttia kesästä vie-
lä ennen koulun alkua. Leirille ovat tervetulleita kaik-
ki 7-12 -vuotiaat lapset, Pudasjärven paikallisosaston va-
paaehtoinen Tuomo Ronkainen sanoo. 

Leirille voi ilmoittautua mukaan täältä: https://va-
paaehtoiset.punainenristi.fi/event/8163

Lasten päiväleiri Liepeessä VAHVUUS VERSOO
Tyttösen hiuksissa, heleänvaaleissa

vanhuksen kuhmurainen käsi 
hellästi silitellen.

Neitosen sydän syrjällään,  
kertoo tarinaa mummilleen:

oi! niin ihastunut...

”Muista tyttöseni tämä,
herkät rakastujat ovat aina vaikeuksissa.”

Nuori nainen tuo kotiin nyytin.
Rakkauslapsi. Ihana.

Keski-ikäinen nainen  
saattelee hautaan vanhan naisen,  

haurastuu hiipuu hulluuteen.

Kohta on ilta.

Illan kynnyksellä paikkoa haavoihin.
Selkeä mieli.

Vahva nainen, vahvan naisen tytär.

Pirjo Riihiaho

Pudasjärven Urheilijoi-
den suunnistusjaoston 
järjestämät iltarastit oli-
vat 15.7. Hirvaskoskella. 
Alahäivälät toimivat rata-
mestareina.

Tulokset:
A-rata 6 km 1. Esa 

Hietala 30,01, 2. Sauli Kuopus 
31,47, 3. Jari Loukusa 35,35, 
4. Julia Nifakina 36,51, 5. Jus-
si Nissinen 39,36, 6. Stepan 
Soukhov 41,28, 7. Matti Suor-
sa 42,13, 8. Ian Niva 42,23, 9. 
Riina Lauhikari 51,10, 10. Ari 
Kokko 51,44, 11.Maire Ko-
samo 53,05, 12. Antero Pät-
si 60,37, 13. Hannele Puhak-
ka 60,50, 14. Lasse Moilanen 

ja Essi Pätsi 75,29, 16. Anna-
Liisa Seppänen 77,27. 

B-rata 3,1 km 1. An-
tero Pätsi 23,33, 2. Hannu 
Mäntykenttä 26,08, 3. Aimo 
Vainio 27,31, 4. Taisto Luuk-
konen 29,45, 5. Pentti Kuo-
pus 34,056, 6. Vesa Kortetjär-
vi 35,39, 7. Annika Mattinen 
40,53, 8. Leena Vanhatalo 
43,05. 

C-rata 1. Hannele Pu-
hakka 19,49, 2. Siina Pintamo-
Kenttälä 26,17, 3. Selja Pin-
tamo-Kenttälä 26,18, 4. Toni 
Kuopus 30,26, 5. Niko Kuo-
pus 31,19, 6. Hilda Seppälä ja 
Jessika Seppänen 36,35. 

Iltarastit Hirvaskoskella
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Vagabond sirkus  
vieraili Livolla

Nykysirkusesitys Vaga-
bond esiintyi keskiviikko-
na 15.7. Livon kylätalon pi-
halla. Kiertuemanagerina 
toimii Pohjois-Pohjanmaan 
Kylät ry, joka tällä taval-
la antaa panoksensa kylien 
toiminnan piristämisessä. 
Nykysirkus vieraili kesän 
aikana 20 eri kylällä eri 
puolilla maakuntaa. Kier-
tue alkoi 24.6. Oulaisten Pe-
täjäkoskelta ja päättyi 19.7. 
Kuusamon Kurkijärvelle. 

Vagabond riuhtoo irti 
tutusta ja turvallisesta. Kar-
kumatkalla eletään tässä ja 
nyt eikä kaksikon Hanna 
Moisalan ja Milla Kurrosen 
päämäärää turhaan allevii-
vata. Tarinaa kuljettaa tai-
dokas fyysisyys ja hengäs-
tyttävä tasapainoilu mitä 
epävakaimpien objektien 
päällä. Onni voi vaarallisel-
la matkalla kääntyä nopeas-
ti. Esitys on tunnelmallinen, 
leikittelevä ja tiivis kuva-
us kahden karkurin ohikii-
tävästä hetkestä autotalli 
rockilla höystettynä. Ben-
salta tuoksuva teos sytyttää 
kapinan kipinän, joka jää 
polttelemaan katsojan ihon 
alle näiden elämää suu-
rempien naishahmojen val-
loittaessa lavan. Yleisö otti 
nuoret naisesiintyjät erit-
täin positiivisesti vastaan ja 
tuntui siltä, että tilaisuus oli 
onnistunut. -PUI  

Esityksen kruunasi taitava köysiesitys. Osa liikkeistä oli hyvin leikkisiä.

Yleisöä oli Kylätalon kentälle tullut aika runsaasti ja yleisö oli tyytyväinen.

 Välissä oli leikkisää kuviointia.

Vaativat numerot seurasivat toisiaan.

Kesä se hurisee menemään 
ja kohta tullaan jo syk-
syn kynnykselle. Keväällä 
suunniteltuja, mutta koro-
nakevään vuoksi peruttuja 
lähiruokatapahtumia käyn-
nistellään paraillaan. Pu-
dasjärven Kehitys Oy tar-
joaa lähiruoan ympärille ja 
tapahtumien kautta tietoa ja 
verkostoitumista sekä mo-
nenlaisia mahdollisuuksia 
tuoda paikallisesti tuotettu-
ja elintarvikkeita ja käsitöitä 
myyntiin. 

Tervetuloa  
lähiruokatorille
Paikallisia elintarvikkei-
ta kysellään ja niitä myös 
tarjotaan, mutta aina os-
taja ja tarjoaja eivät oikein 
kohtaa. Kehitysyhtiö tarjo-
aa tiedotusavun kera sap-
luunan joka toinen perjan-
tai-iltapäivä toteutuvasta 
yhteisestä lähiruokatoris-
ta, joka käynnistyy ensim-
mäisen kerran 7.8. kello 
11.30. Tule myymään ja ta-
paamaan muita tuottajia, 
kotileipureita ja -puutar-
hureita, kerro kuluttajille 
tuotteistasi edustamalla 
paikallista osaamista. Käsi-
työimmeisiä toivotaan mu-
kaan myös. Lähiruokato-
rille ei tarvitse ilmoittautua 
vaan saapua vain paikal-
le. Torimaksu on 10 euroa 
ja se maksetaan käteisenä 
torivalvojalle. Asukkaat ja 
matkalaiset, käykääpä kur-
kistamassa perjantain lähi-
ruokatorille, mitä maukas-
ta sieltä löytyy!

Kehityksen  
Kyläkierros 
Marjastus ja kohta metsäs-
tys juoksuttavat pudasjär-
veläisiä aamua iltaa pit-
kin soita ja metsiä, mikäs 
sen mukavampaa. Käykää-
pä tauolla Kyläillassa ker-
tomassa maaseutuajatuksia 
Pudasjärven Kehityksen tar-
joaman kahvin ja pullan ää-
rellä. Kehityksen Kyläkier-
ros tarkoittaa siis sitä, että 
lähiruoka-asiantuntija Sirk-
ku ja matkailun yrityskehit-
täjä Jukka kiertävät kylillä 
kertomassa maaseudun ke-
hittämiseen liittyvistä ajan-
kohtaisista asioista. Kuulem-
me mielellämme kyläläisten 
ajatuksia aiheisiin liittyen 
sekä pohtikaamme yhdessä 
myös kylien kehittämiseen 
liittyviä asioita. 

Osuuskunta  
ja KUMAKKA
Lähiruokatuotannon toteut-
tamista ja yrittämistä ajatel-
len voisi asiaa pohtia vaikka 
osuuskunnan ja kumppa-
nuusmaatalouden kautta. 
Esimerkiksi joukko lähiruo-
katuottajia voisi vuokrata 
yhteiset työtilat tai markki-
noida tuotteitaan yhteisen 
osuuskunnan kautta. Näin 
kustannukset, kirjanpito, 
aika ja vaiva saadaan jaet-
tua yrittäjäjäsenten kesken. 
Kumppanuusmaatalous 
puolestaan on paikallisuu-
teen perustuva maatalous-
tuotannon ja ruoanjakelun 
malli. Siinä tuottaja ja kulut-
tajat tai muut kumppanit ja-
kavat maatalouden riskejä 

Lähiruoka on hyvä syy

Henna ja Aki Murasen lampaat maisemanhoitotöissä Iijoen saaressa. Lampureiden 
kanssa kokoonnutaan syksyllä kuulemaan mielenkiintoisia tuottajanäkökulmia. 

Pihakanojen munissa on se oikea maku. Siuruan Kanilan 
kanaset rentoutumassa kesälaitumella. 

ilman välikäsiä, tuotannon 
kestävyyttä kehittäen ja yh-
teisön tuella. KUMAKKA-
hankkeesta ja toteutuneista, 
pitkään toimineista osuus-
kunnista saadaan kuul-
la yritystarinoita tulevassa 
Osuuskuntaillassa. Kaikki 
aiheesta kiinnostuneet ter-
vetuloa 17.8. Osuuskuntail-
taan. Vink! Käsitöistä kiin-
nostuneille tiedoksi, paikalla 
on myynnissä aito Hailuoto-
lainen tikkuri. 

Vieraillaan ja  
kokoonnutaan
Rajamaanrannassa toteu-
tuu 23.8. Lähiruokatapahtu-
ma, johon toivotetaan terve-
tulleiksi lähiruokatuottajat ja 
käsitöiden taitajat myymään 
paikallisesti valmistettuja 
tuotteita. Kaupunkilaiset ja 
matkaajat voivat viettää mu-
kavan sunnuntai-iltapäivän 
livemusiikin ja hyvän ruoan 
parissa. Samanlainen myyn-
tipäivä toteutuu myös Syöt-
teellä Luppovesitapahtuman 
yhteydessä. Lampurit puo-
lestaan kutsutaan koolle Lie-
peen Pappilaan 1.10. pidettä-
vään yhteiseen tapaamiseen 
kuulemaan mielenkiintoi-
sia vierailevia tuottajanäkö-
kulmia. Lähiruokatuottajille 
tarjotaan lisäksi tutustumis-
kierros keskuskeittiöön 11.8. 
Pudasjärven 4h on aina reip-
paasti mukana lähiruokatal-
koissa. 4h aloittaa marjanos-
ton, joten 4h:lle kun myypi 
marjansa, tietää, että sil-
lä tuetaan samalla paikka-
kunnan nuoria yrittäjyyden 
ja lähiruokatuotannon tiel-
lä. Jos et ehtinyt vielä varaa-
maan omaa puutarhapalstaa 
4h:n OSAO:lta vuokraamil-
ta pelloilta, tee se nyt tai ensi 
vuonna. 

Kaikista mainituista ta-
pahtumista löytyvät tarkem-
mat ilmoittautumistiedot, 
aikataulut ja paikat Pudas-
järven Kehityksen verkkosi-
vuilta www.pudasjarvenke-
hitys.fi Blogit/Sirkku Kianto 
sekä tiedustelemalla suoraan 
050 505 5850. 

Lähiruoka-asiantuntija
Sirkku Kianto
Pudasjärven Kehitys Oy
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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. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Pudasjärven Hautaustoimisto 
ja KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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

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

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
siuruainenMAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

TYÖVAATTEET

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

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

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

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 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

- 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
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MYYDÄÄN

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € 
+ alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoi-
tykset 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 osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Erilaisia pyyhkeitä, kynä-
pusseja, värikkäitä säilyty-
sastioita, keräilyrahoja ja 
postimerkkejä. Lisäksi n. 38 
muuta eri pikku tuotetta. Topi-
Torin asiakasmyynti Kauppatie 
3 Pudasjärvi.

Herkules kaapparisirkkeli ja 
Nova-merkkinen pöytäsirk-
keli. Hinta 60 € kappale. P. 
0400 765 838

Kuivaa koivuhalkoa suursä-
keissä. Pituudet 30, 40, 50 cm. 
Varaa ensi talven puut edulli-
sesti. Kuljetus k-autolla Pudas-
järven alueella. Ei kuljetusmak-
sua. P. 0400 384 485.

OSTeTAAN
Hyvälaatuista hillaa P. 050 
584 2080.

Katri Kulmuni vierailee Pudasjärvellä
Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmu-
ni kiertää Suomea heinäkuun ajan. Ihmiset 
voivat tulla tapaamaan Katria ja ilmoittau-
tumaan samalla kuntavaaliehdokkaaksi. 

Kulmuni on todennut; ”Nostetaan siis 
mekin vihreä apilalippu jälleen korkeal-
le liehumaan. Lähdetään valmistautumaan 
tuleviin kuntavaaleihin, keräämään ehdok-
kaita ja tekemään selväksi, millainen on 
keskustalainen näky hyvästä suomalaises-
ta yhteiskunnasta ja onnellisesta elämästä. 
Itse haluan puheenjohtajana tukea tätä työ-
tä lähtemällä laajalle kenttäkiertueelle ym-
päri Suomen heti kesällä.”

Aiemmin Katri Kulmuni vieraili Pudas-
järvellä tammikuussa K-supermarketin pi-
hassa jututtamassa kansalaisia ja siitä hän 
suuntasi matkansa LumiAreenan vihkimi-
seen Syötteelle.

Kesäisellä kiertueellaan puheenjohta-
ja Kulmuni saapuu Pudasjärvelle torstaina 
30.7. kello 15 S-marketin piha-alueelle. STK

Pohjois-Pohjanmaa  
Keskusta tiedote

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on 
tavattavissa heinäkuun viimeisenä torstaina 
S-marketin edessä kello 15 alkaen.

River-seurakunnan – River 
Church Finlandin 10 hen-
gen ryhmä vieraili keski-
viikkona 15.7. Pudasjärven 
torilla. Tilaisuus kuului seu-
rakunnan koko maata kat-
tavaan kiertueeseen, jossa 
kolmella eri ryhmällä vie-
raillaan 52 eri paikkakun-
nalla. Tilaisuudet aloitettiin 
15.7. Heinolasta. Pudasjär-
velle saavuttiin Iisalmesta 
ja Kajaanista sekä jatkettiin 
matkaa pohjoiseen. Kolmen 
eri ryhmän päätöstilaisuus 
oli sunnuntaina 19.7. seura-
kunnan Oulun toimipistees-
sä Limingantie 5:ssä.

Helsingistä saapuneet 
pastorit Sanna ja Tomi Leh-
to kertoivat River-seurakun-

nan syntyneen näystä kunni-
oittaa Jumalaa Suomessa! 

-Haluamme nähdä, että 
Suomessa toimii seurakunta, 
joka rakastaa Jeesusta täy-
destä sydämestään, on vah-
va uskossaan, horjumaton 
Sanan opetuksessa sekä täy-
sin antautunut Pyhälle Hen-
gelle. Uskomme, että sun-
nuntain jumalanpalvelukset 
voivat olla paikkoja, jois-
sa kristityt saavat hengellis-
tä ravintoa elämäänsä ja jois-
ta he lähtevät täynnä voimaa 
tulevaan viikkoon! Näkym-
me on, että jokainen suo-
malainen saa kuulla evan-
keliumin hyvän sanoman ja 
voi löytää elävän seurakun-
nan, jossa kasvaa uskossaan 

ja kantaa hyvää hedelmää. 
Halumme on nähdä ihmis-
ten menestyvän – ja Suomen 
menestyvän, Lehdot totesi-
vat. 

Avioparia voi seurata 
joka lauantai kello 17 TV7 
Hyvä Elämä -ohjelmassa. 

Kansainvälisyyttäkin 
nähtiin esiintymislaval-
la, kun Suomessa vieraileva 
englantilainen Colleen roh-
kaisi laulullaan avaamaan 
sydämet Herralle. Hän vä-
littää sinusta, rakastaa sinua.

Italiasta tullut Rosella 
lauloi mukaansa tempaaval-
la esityksellään ilosta, joka 
tulee Jumalalta. Toisessa 
laulussaan hän todisti, että 
Jumala voi tehdä kaiken ja 

Kansainvälistä hengellistä ohjelmaa torilla

Yleisö oli torille hajaantuneena. Kahvitarjoiluteltta oikealla, jossa oli esillä myös hengellistä materiaalia.

Englantilainen Colleen rohkaisi laulullaan avaamaan sydämet Herralle.

River Church Finland -seurakunnan pastorit Sanna ja Tomi 
Lehto kertoivat River-seurakunnan syntyneen näystä kun-
nioittaa Jumalaa Suomessa! 

Italiasta tullut Rosella lauloi mukaansatempaavasti. 

myös ihmeitä. 
Henkilökohtaisesta us-

kostaan todisti Pirjo. Us-
koontulon seurauksena kir-
kastui päämäärä, joka on 
taivas. 

Vierailevalla ryhmällä oli 
mukanaan äänentoistolait-
teet, istumatuolit ja teltta-
katos, jossa tarjottiin rinke-
likahvit. Lopuksi arvottiin 
vielä lahjakortteja paikalli-
seen S-marketiin, joten kan-
natti istua mukana vajaan 
tunnin kestänyt tilaisuus 
loppuun saakka. HT

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

KESÄAJAN 2020 
KUTSUJOUKKOLIIKENNE 7.8.2020 saakka

Perjantaisin
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

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

sarakylän alueelta rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.

Kivarin Erä ry:n 

KESÄKOKOUS
lauantaina 1.8.2020 klo 10 hirviliiterillä.  

Asiat: sääntömääräiset.
Kokouksen jälkeen jatketaan  

hirvimiesten kokouksella.
Puheenjohtaja

Miehet Nelonen Kurenpojat - KTU  
la 25.7. klo 15 Suojalinnalla.   
Vapaa pääsy, kioski palvelee.  Tervetuloa!

FC Kurenpojat

- Esillä sääntömääräiset asiat
- Johtokunta kokoontuu klo 11.00
- Lopuksi  hirviporukan kokoaminen.

Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS
Metsästysmajalla su 2.8.2020 klo 12

Tervetuloa    Puheenjohtaja

Haapalan Seudun 
Metsästysseura ry
KESÄKOKOUS

la 8.8.2020 klo 11 Hirviliiterillä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hirvipalaveri ja hirviporukkaan ilmoittautuminen  
kokouksen jälkeen. 

Liepeen Pappila Pudasjärvi
3.8.-6.8. klo 10-14

7-12 vuotiaille.

Viimeistään 28.7.  
Tuomo Ronkainen 040 358 5905, Virpi Liikanen 044 583 7521.

Olen päättänyt lähteä ehdolle vuoden 
2021 kunnallisvaaleihin, koska haluan 
päästä vaikuttamaan kuntaamme kos-
keviin asioihin. Pudasjärven kaupungin 
kannalta merkityksellisiä kokonaisuuksia 
ovat:
Vetovoima/pitovoima, jolla 
tarkoitetaan kaupungin houkuttelevuut-
ta asuinympäristönä ja sen tarjoamia 
mahdollisuuksia asukkaille, kuten työ, 
opiskelu, toimivat terveyspalvelut ja yk-
sityisen sektorin toimijat, kuten kaupat 
sekä muut yritykset.

Antti Tihinen ehdolle  
2021 kunnallisvaaleihin

Taloudellinen tilanne kaupungissamme tulee olemaan toinen iso koko-
naisuus. Uusia rakennuksia rakentaessa Pudasjärvelle on jäänyt paljon vanhoja 
kiinteistöjä, joille on todella vaikeaa löytää käyttöä. Pudasjärven kaupungin 
täytyy sopeuttaa taloutta siten, että saamme tarpeeksi hyvän taloudellisen 
liikkumavaran, jotta vanhaa kiinteistömassa saadaan purettua, jolloin samalla 
poistuu ylläpitokustannuksia, jotka osaltaan rasittavat kaupungin taloutta.
Muuttovoittoa 
Kaupungin kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada selville se, että 
mitä ikäryhmiä/ihmisryhmiä kaupunkimme tavoittelee muuttovoittona Pudas-
järvelle. Kun se on selvillä, voimme alkaa katsomaan keinoja joilla vetovoimaa/
pitovoima voidaan lisätä, tai vähintäänkin pitää vakaana.
Luonto on lähellä meitä ja meillä on syytä olla luonnolle armollinen. Upea 
Iijokemme, järvemme, lampemme ja muut vesistöt sekä laajat metsämme, mo-
nimuotoiset ja ainutlaatuiset suomme. Kokonaisuudessaan kaupunkimme on 
hallinnoitava omistamiaan pinta-aloja luonnon kannalta kestävällä tavalla. Moni 
asia on jo ihmisen aikaansaannoksena muuttunut pysyvästi, mutta on myös pal-
jon asioita, joilla luontoa voidaan auttaa toipumaan rajun selkkauksen jälkeen.
Menot kurissa silloin kun menee hyvin 
Realistinen ja taloudellisesti järkevä vastasyklinen talouspolitiikka on Pudas-
järven menestymisen kannalta avainroolissa pitkällä aikavälillä. Lyhyesti se 
tarkoittaa sitä, että nousukauden aikana kaupunki pitää menonsa kurissa, jolloin 
laskusuhdanteen aikana ei ole niin rajut leikkaukset ja veronkorotukset edessä. 
Tämä on pitkäjänteinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen tapa toimia. Ainoas-
taan rahalla ostetaan ja tuotetaan palveluita ja rahaa pitää kerätä noususuhdan-
teessa ja käyttää laskusuhdanteessa. Näin syntyy tasapaino, joka näkyy vakaana 
kuntataloutena ja luotettavina peruspalveluina.
Äänestä Anttia - sillä on kanttia!

Antti Tihinen

Esitysajat:
29.7.  klo 18
31.7.  klo 18
1.8.  klo 12
5.8.  klo 18

ASKANMÄEN  
KESÄTEATTERISSA

Käteistä,  kiitos!
Kohtauksia Markku 

Hyvösen kirjoittamasta 
näytelmästä, sekä muuta 

ohjelmaa, musiikkia,  
monologeja 

Liput 10 €,  
lapset 5-12 v. 5 €.
Kahvio ja makkarakoju 
palvelee väliajalla tuttuun 
tapaan - nyt turvavälein.
Koronarajoitusten vuoksi, 
soitatahan ja varaat lippusi 
etukäteen numerosta  
040 865 0327
Tervetuloa terveenä  
Askanmäen kesäteatteriin!
Askanmäentie 25, Puolanka

Korpisen  
Metsästysseura Ry
KESÄKOKOUS

la 8.8.2020 klo 12.00 metsästysmajalla.
Esillä sääntömääräiset asiat ja  

hirviporukkaan osallistujat.
johtokunnan kokous klo 11.00

Tervetuloa!                                Puheenjohtaja

KIRPPIS

MA-TI 
27.-28.7.  

KLO 11-15. 

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

(Pintamontie 321).karaoke  
Pintamon kyläseuran

 talolla
lauantaina 25.7.  
klo 20.00-24.00.

C-oikeudet (olut, siideri)

Lippu 5 €

Pintamon kyläseuratervetuloa!

TULOSSA: 1.8.  TIINA PITKÄNEN, 8.8. NAPAKyMPPI
15.8. SARI KOIvIKKO & KUUN HOPEA

Pudasjärven torilla Pe 24.7.
tuoretta MetrilaKritsaa

MaKeisia Monenlaisia
isot laKusanKot

PUDASJÄRvEN 
ELÄKELÄISET Ry

PERINTEINEN KESÄTAPAHTUMA
eero räisäsen eetenissÄ 6.8.2020 kello 12.00. 

Lähtö s-marketin linja-autopysäkiltä  
klo11.00 omilla autoilla.

Ota mukaan kaverisi tutustumaan  
yhdistyksemme toimintaan.

Saamme tutustua Eeron taiteeseen.  
Kahvittelemme ja paistamme makkarat.  

Järjestämme ohjelmaa ja arpajaiset.
Tervetuloa!

PuU yLEISURHEILUJAOSTO
Kestävyysjuoksuleiri ti 27.7. klo 10-15 Suojalinnalla.
Vetäjänä Annemari Kiekara. Vapaa pääsy.  
Ilmoittautuminen Heino Ruuskanen 0400 346 097.  
Kiekara mukana myös ma illan ikäreissä. 

lauantaina  
25.7. klo 16  

Halmenniemessä

Puffetista pientä  
purtavaa. 

Osallistumismaksu  
aik. 5 €, alle 15v. 2 €. 

Tervetuloa!

SOTkajärven 
vedOn

OnkikilPailu

SarjaT:  
aikuiset ja alle 15 v.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

WINTTI
WINTTIKARAOKE
KARAOKE

klo 00.00-03.30 lippu 12 € sis. ep.

lippu 5 € sis. ep.
klo 21.00-03.30 klo 21.00-03.30

YÖN HETKI
klo 00.00-03.30

klo 22.00-01.30



10 11nro 30PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti23.7.2020 23.7.2020nro 30

 Kievarin kesäfestarit sai ihmiset liikkeelle

Zenith Reunionilta tulossa uutta tuotantoaViime lauantaina 18.7. Livol-
la soi monenlainen musiik-
ki, kun Kesäkievari järjesti 
ensimmäiset suuret festarin-
sa. Tämmöistä on kaivattu!  
Tämä on onnistunut tapahtu-
ma joka tuo piristystä paikka-
kunnalle tapahtumaköyhän, 
ankean kevään ja alkukesän 
jälkeen!  Lisää tämmöisiä ta-
pahtumia, yleisö kommentoi 
tapahtumaa.

Pääsylipun hintaan sisäl-
tyi linja–auto kuljetus Oulus-
ta sekä Kesäkievarin pihalla 
Alpo Illikaisen keittämä li-
hakeitto, jota tarjoiltiin 15–18 
välisenä aikana.  Ja kun sää 
suosi niin festivaaliväki sai 
nauttia kauniista kesäsääs-
tä ja hyvästä musiikista. Toi-
saalta, kun alue oli katettu ei 
sadekaan olisi haitannut. Ta-
pahtumasta on muodostu-
nut vuosien varrella kotipaik-
kakunnalta olevien ystävien, 

Duo Merja Juutinen ja 
Jari Väliaho aloittivat 
festivaalin kevyemmän 
ohjelmaosuuden soit-
tamalla menevää tanssi-
musiikkia. 

Seuraavaksi lavalle nousi Jukka Ihmeen sukulaisista muodostuva Wonder Cou-
sins kokoonpano, joka soitti kevyesti rullaavaa Blues Rock tyylistä musiikkia. 
Yhtye tunnetaan paremmin nimellä Wonder Brothers jossa solistina toimii Jouni 
Ihme joka työkiireiden vuoksi joutui jättämään tämän keikan väliin.
Kitarassa Jukka Ihme, solistina Janne Rinne, basso Sami Ihme ja rummut Reijo 
Yli–Sirniö

Viimeisenä lavalle nousi Zenith Reunion, joka soitti ensimmäisessä osiossaan hieman raskaam-
malle tyylille sovitettuna kaikille tuttuja covereita. Toinen setti sisälsi yhtyeen omaa tuotantoa, 
jonka aluksi kuultiin yhtyeen valmistumaisiltaan olevalta albumilta neljä täysin uutta kappalet-
ta. Kitaraa soittaa Jukka Ihme, solisti Jouni Juurikka, bassossa Jukka Jokikokko, toinen kitaristi 
Jukka Uusi–Illikainen sekä rumpalina Ville Hanhisuanto.

tuttavien ja sukulaisten koh-
taamistapahtuma, jonne saa-
vutaan kaukaakin.

Muusikot kertoivat ole-
vansa huojentuneita, kun pa-
kollinen keikkatauko on ohit-
se ja päästään treenikämpiltä 
yleisön eteen soittamaan, joka 
on parasta nautintoa koko 
hommassa.

– Pahimpaan aikaan 
emme kokoontuneet edes 
treenikämpälle, vaan jokai-
nen soitteli kotonaan, koska 
kaikki työskentelee aloilla, 
joissa joudumme kosketuk-
siin eri määriin ihmisiä.  Va-
roimme, ettemme tartuttaisi 
toisiamme, jos olisimme al-
tistuneet koronalle. Kun tau-
din leviäminen alkoi talttua 
ja sallittiin pieniä kokoontu-
misia, niin päästiin yhdes-
sä treenaamaan ja nyt ollaan 
yleisön edessä. Parempaa fii-
listä ei voi toivoa. 

Pudasjärveläiset sukujuuret 
omaava Zenit Reunion on 
saanut uuden albumin stu-
dio-osuudet soitettua ja nyt 
on vuorossa jälkikäsittely. 
Keväällä 2021 uusi albumi  
on kuuntelijoiden saatavilla.

– Tätä albumia on val-
misteltu jo pitkään ja tämä 
korona vielä venytti valmis-
tumista entisestään, mutta 
nyt ollaan voiton puolella 
ja ensi keväänä uusi albu-
mi on ulkona, kertoo Zenith 
Reuniosta Jukka Jokikokko.

Jokikokko vastaa suu-
rimmaksi osaksi uuden al-
bumin sanoituksista ja sä-
vellyksistä, mutta myös 
kaikki bändin jäsenet osal-
listuvat prosessiin ja loppu-
tulos on useimmiten yhteis-
työn tulosta. Toisinaan joku 

kappale teettää töitä enem-
mänkin, mutta joskus se 
syntyy muutamassa minuu-
tissa alusta loppuun ja on 
valmis saman tien. 

– Vaikea sanoa mistä ide-
at tulevat. Ne vaan alkavat 
yhtä äkkiä purskahtelemaan 
päästä ja silloin täytyy lait-
taa ne muistiin. Nykyaika-
na se on paljon helpompaa, 
kun kännyköissä on moni-
puoliset tallennusvälineet, 
ennen ei aina ollut kynää ja 
paperia saatavilla ja osa jäi 
merkkaamatta, Jukka Joki-
kokko kertoo tuotantopro-
sessistaan.

Multi–instrumentalis-
ti Ville Hanhisuanto, joka 
myös säveltää ja sanoittaa 
yhtyeen kappaleita, ker-
too tuotantovaiheensa ete-

nevän siten että hän kuulee 
päässään kappaleet koko-
naisuuksina, jossa soi kaik-
ki soittimet ja joskus myös 
laulun sanat. Sen jälkeen 
hän menee studioon tai soit-
taa kuulemansa kappaleen 

kotonaan soitin kerrallaan 
nauhalle demoksi. Sen jäl-
keen bändin jäsenet pääse-
vät kuulemaan kokonaisen 
kappaleen kaikkine soittimi-
neen ja antamaan komment-
tinsa. RE

Valtakunnan laajuisesti 4H 
-järjestön Satosankarit -toi-
mintamalli avaa paikallis-
ten yhdistysten sekä niiden 
työllistämien nuorten yllä-
pitämiä marja-asemia ensi 
maanantaista alkaen. Met-
sämarjoja keräämällä ja 
myymällä niitä Satosanka-
rit- marja-asemille ansaitset 
rahaa ja samalla tuet paikal-
lista nuorisotyötä.

Pudasjärvellä 4H-muo-
ret ovat ostamassa mustikoi-
ta S-marketin parkkipaikalla 
maanantaisin, keskiviikkoi-
sin ja lauantaisin. Marjat vä-
litetään eteenpäin Kainuussa 
toimivalle Kiantama Oy:lle.

4H työllistää nuoria metsässä
Satosankarit on Suomen 

4H-liiton metsämarjojen os-
toon ja välitykseen sekä 
nuorten työllistämiseen liit-
tyvää toimintaa. Useamman 
vuoden ajan 4H-yhdistyk-
set ovat pyörittäneet tällais-
ta toimintaa, mutta kesästä 
2020 alkaen keskitytään Sa-
tosankarit -toimintamallin 
alle.

- Metsämarjojen poimi-
misesta elintarviketeollisuu-
den käyttöön ovat yleensä 
huolehtineet ulkomaalaiset 
poimijat. Tälle kesälle Suo-
messa suurinta ulkomaalai-
sista muodostuvaa poimija-
ryhmää thaimaalaisia ei ole 

saatavilla, jolloin keräämi-
nen on meidän suomalaisten 
vastuulla. Sen vuoksi 4H-
liitossa avattiin Satosanka-
rit-toiminta, jotta voisimme 
innostaa ja työllistää met-
sässä mahdollisimman mo-
nia nuoria, kertoi 4H-liiton 
aluejohtaja Heli Hietala tie-
dotteessaan ja lisäsi, että liit-
to on saanut tälle sekä ensi 
vuodelle eduskunnalta lisä-
määrärahaa, jolla on mah-
dollista palkata marja-ase-
mille 18 vuotta täyttäneitä 
nuoria.

Pudasjärven 4H toimii 
marja-asemaa pyörittävien 
nuorten työnantajana. Nuo-

ret saavat perehdytystä ja 
neuvontaa metsämarjojen 
keräämiseen. 

Tiina Salonpää kertoi, 
että Pudasjärvellä kuudelle 
ensimmäiselle alle 29-vuoti-
aalle nuorelle, jotka tuovat 
kaksi 10 litran ämpärillistä 
mustikoita marja-asemalle, 
maksetaan bonusta 20 euroa. 

Mikäli haluat mukaan 
nuorten keruurinkiin, lisä-
tietoja antaa toiminnanjoh-
taja Tiina Salonpää, 0400 
289 330, tiina.salonpaa@4h.
fi. STKHilda ja Rosaliina Mäntykenttä tietävät, että metsämarjoja 

keräämällä ja myymällä niitä Satosankarit -marja-asemalle 
ansaitsee rahaa ja samalla tulee tuetuksi paikallista nuori-
sotyötä.

– Linja–autokuljetus Oulusta 
sekä Alpo Illikaisen keittolou-
nas olivat nyt kolmatta kertaa 
kesätapahtumassamme muka-
na ja ovat yleisölle tarjolla ensi 
kesänäkin, mutta muutoin Ke-
säfestivaali tässä mittakaavas-
sa oli ensimmäinen tämän suu-
ruinen ja laatuinen tapahtuma 
mitä olemme täällä järjestäneet. 

Tanssilavaa emme ehtineet saa-
da järjestettyä, mutta ensi ke-
säksi lavan vaatimat pohjatyöt 
saadaan tehtyä ja tanssilava on 
käytettävissä.  Tapahtuma oli 
onnistunut ja yleisömäärä oli 
tavoitellun suuruinen ja mikä 
parasta yleisössä oli mukana eri 
ikäluokkia nuorista vanhuksiin 
asti.  Ensi kesän tapahtumaa on 

jo alustavasti suunniteltu. Ta-
voitteena on luoda koko per-
heen yhteinen kylätapahtuma 
vauvasta vaariin asti, jossa olisi 
ohjelmaa ja tekemistä ja katso-
mista kaikille ikään katsomatta, 
Livon Kesäkievarin yrittäjäpa-
riskunta Sari Pulkkinen ja Mar-
ko Ipatti toteavat. RE

Kuvat Erkki Riihiaho
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  KALAKAVERI

KalaKaveri  
Pudas-Koneen  

edessä ma-ti 27.-28.7. 

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi    040 952 8336

3 kpl

3 kpl

3 kpl

2 kpl

raPaloita

lotot

2500

1000
mePPs ja veltic

verKot, HyttyslaKit 
ja -taKit ym.

verKKoPaita
(38,70) 1000

1000

Elbe Sensor (Striker) 
HyrräKela (69,-)

Kelan ostajalle 
vetovaPa

1950

Shimano AX 1000 tai Hyperloop 2500 FB 
avoKela + vaPa + siima 
(61,30) 1950

Likaa ja vettä hylkivä. Takapuoli ja
polvet: joustavat, 

Miesten treKKingHousut

4950hengittävät, 
vedenpitävät.

KesäKalastustyHjennys!

digivaaKa
40 kg/10 g 690

100

 Aloitamme puhdistamattoman mustikan oston
ma 27.7. S-marketin parkkipaikalla.

Ostopäivät ja -ajat ovat  
ma klo 12-14, ke klo 16-18 ja la klo 12-14.

Haemme marja-asemalle töihin 18 vuotta täyttänyttä nuorta.

Välitämme mustikan Kiantama OY:lle. 
Lisätietoja antaa Tiina Salonpää 0400 289 330

Pertti Heikkinen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 681 895

Riikka Niemitalo
Kiinteistönvälittäjä LKV, 
kaupanvahvistaja
Puh. 0400 457 758

Hei pudasjärveläiset! 
Oulun Arvokiinteistöt Oy palvelee teitä pudasjärveläisiä  

asiakkaitamme kodin ja vapaa-ajan asuntojen myynti- ja ostoasioissa.  
Kun sinulla on asuntokaupat mielessä, ota yhteyttä:

Riikka Niemitalo, Puh. 0400 457 758
riikka.niemitalo@oulunarvokiinteistot.fi

Sunnuntaina 19.7. kotiseu-
tuviikko alkoi jumalanpalve-
luksella kirkossa, jonka jäl-
keen kuului kukkakimpun 
laskeminen kirkon vieressä 
olevalle nälkään kuolleiden 
muistomerkille. Kirkkovuo-
den laskuissa seitsemänte-

Kotiseutuviikolla tarjontaa jokaiselle jotakin

nä sunnuntaina helluntaista 
messun suoritti seurakunta-
pastori Jari Valkonen, avus-
tajana diakonissa Kyllik-
ki Syrjäpalo sekä väärtinä 
Terttu Puurunen. Kanttori-
na toimi Elias Niemelä. Val-
konen puhui koskettavasti 

tämän päivän ilmiöstä, kuin-
ka niin monelle rikkauksis-
ta ja omaisuudesta tulee ju-
mala, jota he palvovat. Hän 
muistutti siitä, että voimme 
paremmin, kun toimimme 
epäitsekkäästi ja autamme 

Pudasjärven kirkon pihamaalla sijait-
see muistomerkki, joka on pystytetty 
katovuosien aikana nälkään kuollei-
den muistoksi.

Vaivaisukko tervehtii museovieraita.

POHJANTÄHTI GAMES
Piirin GP -osakilpailu
kansainväliset yleisurheilukilpailut 
KE 29.7. KLO 17.00 SUOJALINNA

Lippu 5 e, alle 12 v. ilmaiseksi

Tällä lipulla ilmainen sisäänpääsy

ILMAISLIPPU

Pohjantähti Games
2020 PudasjU/

yu-jaostoPUDASJÄRVI -lehti

www.huippukymppi.fi	 www.pudu.fi

toisiamme.
Perinteistä kotiseutujuhlaa 

ei tänä vuonna järjestetty muse-
on pihapiirissä.

Maanantaina oli museon 
esittelyvideon ensinäytös, jo-
hon voi tutustua omaan tahtiin 
koko kotiseutuviikon ajan, jol-
loin museolle on vapaa pääsy.

Tiistaina avattiin Pudasjär-
vi silloin ennen -valokuvanäyt-
tely, johon pääsi tutustumaan 
TV-näytön välityksellä ihan 
omaan tahtiin. 

Keskiviikkona vierailijoita 
haastettiin ottamaan selfie mu-
seolla olevan mielenkiintoisen 
esineen tai rakennuksen vierel-
lä.

Torstai-iltana pääsee muse-
oon tutustumaan ihan ilta yh-
deksään saakka. Siellähän saat-
taa kuulla illan hämyssä jopa 
vanhojen rakennusten ja esi-
neitten kertomaa omalla na-
rahtelullaan. Lemmenjuomaa 

tarjoillaan janoisille – mutta 
varmuuden vuoksi vain pieni-
nä annoksina.

Perjantai on museolla wan-
hojen autojen, rattoreiden ja 
Pappa-Tuntureiden päivä. 
Tuolloin pääsee nuorempi su-
kupolvi tutustumaan joko iso-
vanhempien tai heitä edeltä-
vien sukupolvien käyttämiin 
kulku- ja työkoneisiin. Vanhoil-
la vehkeillä paikalle päristele-
ville kulttuuritoimi lupaa tarjo-
ta nisukahvit.

Lauantai on lasten museo-
päivä erilaisine rasteineen, as-
karteluineen, videoesityksineen 
ja tietenkin mehu-keksitarjoi-
luineen.

Tästä kesästä alkaen Pudas-
järven kotiseutumuseon vie-
railijoita tervehtii Vaivaisukko, 
jonka taiteilija Kari Tykkyläi-
nen on valmistanut.

Terttu Salmi


