
nro 31 2019

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kesäkievari tarjoaa  
ilmaisia tapahtumia  

s. 13

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 1.8.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

 

 

Sarjat tytöille ja pojille:

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

Lääkäriajat: 
pe 2.8., to 5.9., to 19.9. 

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! liike suljettuna ma 5.8. - pe 9.8. kesäloman vuoksi

Lemmikkieläinruoka

Grillit Tirisemään
Pintamaustettu porsaan 

grillikylki 6,95 kg
Pintamaustettu porsaan 

grilliribs 7,90 kg
Pintamaustettu porsaan 
mureutettu ulkofi leepihvi 

11,90 kg
Herkkugrillimakkara 400 g 

2,70 pkt 6,75 kg

Hirvigrillimakkara 400 g 
5,40 pkt 13,50 kg

Pororyynäri 400 g 
2,49 pkt 6,23 kg

Grilliruuan kylkeen
Kujalan tilan löökikastikkeet 330 ml 

7,90 kpl 23,94 L

Öljypuu majoneesit 300 g 5,90 prk 19,67 kg 

Öljypuu konjakkisinappi 290 g 
5,90 prk 20,34 kg

Herkkumaa kurkkusalaatit 440 g 
3,90 prk 8,86 kg

Kesäkeittiöön
Poronlihasäilyke 100 % 400 g 

9,90 prk 24,75 kg

Kermainen savuporokeitto 
400 g 3,90 prk 9,75 kg

Omenapalat 680 g 
3,95 prk 5,81 kg

Sokerittomat 100 % hedelmä-
soseet 0,5 L 2,50 kpl 5,00 L

Meiltä laaja valikoima Sallisen 
isoja maustepurkkeja!

Karvakuonojen 
kesäherkut

Uutuus Hirvipyörykkä 
1 kg 5,90 pss

Porojauheliha 500 g 
2,95 kpl 5,90 kg

Poron putkiluut 1 kg 
5,00 pss

Hirven kylkiluut 500 g 
2,50 kpl 5,00 kg

Tarjoukset voimassa 
1.8-7.8.2019

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LASITUSLIIKE PUDAS-LASI 
TEOLLISUUSKYLÄSSÄ 

PUDASJÄRVELLÄ
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit   

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet

Tervetuloa!

Olemme 
Facebookissa

Tervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään
Romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

Kahvitarjoilu la 3.8.

TunTuRimaRKeTin ja 

TunTuRiPubin 1-vuOTis  

synTTäRiT!
TunTuRimaRKeT 
On  auKi KesäLLä
ma-la klo 10-18 
(tarvittaessa pidempään)
su klo 10-15
TunTuRi Pub On auKi 
pe klo 16-22, la klo 12-22
aukiolo-ajoissa joustetaan tarvittaessa! 
Keittiö suljetaan klo 21.

tervetuloa!

arkisin KOTiRuOKaLOunas klo 11-14.
viikonloppuisin myös pizzoja ja burgereita! 

Etsimme kahta kokkia koko talveksi.

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
maanantaisin klo 17.

Tervetuloa!

PERÄKÄRRYKIRPPIS Möykkälässä 
pe 2.8. klo 10 - 18.

Tule myymään ylimääräiset tavarasi pois sekä 
tekemään löytöjä hyvään hintaan!

EI PAIKKAMAKSUA!
Tervetuloa mukaan!

!!!! KAHVIO AVOINNA !!!!

Muutto ALE!

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

Tervetuloa ostoksille!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 4.8. klo 10, Rolf Heikkinen, 
Eva-Maria Mustonen, Jukka Jaakkola. Messu on katsotta-
vissa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Erämaakirkko Kirkaslammella Juorkunassa su 4.8. klo 13, 
Eva-Maria Mustonen, Heikki Nissinen. Jumalanpalvelus to-
teutetaan yhteistyössä Utajärven seurakunnan kanssa.

Iltakirkko ja kouluun lähtevien siunaaminen seurakun-
takodissa ke 7.8. klo 18, Eva-Maria Mustonen, Tiina Inke-
roinen, Jukka Jaakkola. Lopuksi kahvit ja jäätelöt.

Pudasjärven kirkko on tiekirkko 24.6.-2.8.2019 välisenä 
aikana. Kirkko on avoinna, esittelijä  ma-pe klo 11-17.  

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 31.7. klo 12 ja ke 14.8. klo 
12.

Nuotioilta Korpisen kylätalolla ke 31.7. klo 18.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 8.8. klo 18.

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Hirvaskosken entisel-
lä ry:n toimitalolla su 4.8. klo 13 ja 18 (Timo Mauno, Esa 
Rimpiläinen).  Seurat Ervastissa ry:n mökillä su 4.8. klo 13 
(Arvo Niskasaari). Seurat Kurenalan ry:llä su 4.8. klo 16 (Esa 
Kurkela, Kari Päkkilä).

Kastettu: Veera Johanna Taipale

Avioliittoon vihitty: Joni Aku Olavi Koskenniska ja Kirs-
ti Maria Takkinen

Haudattu:   Jenny Margareta Jussinniemi 91 v, Martti Ka-
lervo Liekola 89 v, Ilmari Johannes Jaara 88 v, Veli Mat-
ti Sarajärvi  52 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

Uusien kirjastotilojen 
suunnittelussa kuunnel-
laan kuntalaisia
Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston rahoittaman Ku-
ten haluatte? - kuntalaisten 
toiveet uusista kirjastotiloista 
–hankkeen tarkoitus on kar-
toittaa kuntalaisten toiveita 
ja ideoita uusista kirjastoti-
loista niin tilojen toiminnal-
lisuuden kuin visuaalisen il-
meen ja sisustuksen suhteen.

Erilaisille käyttäjäryh-
mille järjestettävien työpa-
jojen lisäksi kirjaston tilois-
sa on mahdollisuus vastata 
kyselyyn. Kaikille avoin ky-
sely jatkuu 29.8. asti, jonka 
jälkeen yhteystietonsa jättä-
neiden vastaajien kesken ar-
votaan 20 euron arvoinen 
lahjakortti Pudasjärven kirja-
kauppaan.

Pudasjärven uudet kirjas-
totilat sijoittuvat Hyvän olon 
keskukseen. Paikka on osuva, 
sillä kirjastossa jokainen kä-
vijä on tasa-arvoinen. Vaikka 
eräs kirjaston tärkeimmistä 
tehtävistä on monipuolisen 
lukutaidon ja lukemiskult-
tuurin edistäminen, kirjas-
toa ei ole tarkoitettu ainoas-
taan lukijoille. Kirjaston tulee 
tarjota tiloja opiskeluun, har-
rastamiseen, työskentelyyn ja 
kansalaistoimintaan.  Tästä 

syystä toivotaan, että hanke 
tavoittaisi myös kuntalaiset, 
jotka eivät tällä hetkellä käy-
tä kirjaston palveluita.

Esimakua kuntalaisten 
toiveista saatiin Pudasjär-
ven markkinoilla, jossa kir-
jaston työntekijät keräsivät 
kävijöiden ajatuksia tulevas-
ta kirjastosta. Monien näke-
mysten joukosta nousi esiin 
muutama kärkiteema: Kirjas-
ton toivottiin olevan meluton 
ja rauhallinen. Tilojen halut-
tiin olevan avarat ja valoisat. 
Useissa vastauksissa kaivat-
tiin lukunurkkausta sekä lu-
kusalia.  

Kirjastoa käyttävät hy-
vin erilaiset käyttäjäryhmät, 
joiden tarpeet voivat poike-
ta toisistaan paljonkin. Toi-
saalta kirjasto voi tarjota jo-
tain myös niille kuntalaisille, 
jotka eivät ole käyneet kir-
jastossa aikoihin tai koke-
neet kirjastoa koskaan omak-
seen. Jotta uudet kirjastotilat 
palvelisivat kuntalaisia mah-
dollisimman hyvin, on mo-
niäänisyys tärkeää. Kirjasto 
kuuluu kaikille!

Outi Lintula,  
projektityöntekijä

Hippo-jalkapallossa oli mukavaa!
”On!!!”, huutavat lapset vas-
taukseksi kysymykseen, 
onko ollut hauskaa. Tätä 
seuraa erilaisten uusien opit-
tujen leikkien luetteleminen. 
Hirvenmetsästys, Kuka pel-
kää Huuhkajaa, Pöllöt ja hii-
ret, Merirosvosaaret, Käpy-
jen ryöstö, Linnan vartijat 
ovat pienimpien Hippo-jal-
kapallokoululaisten suosik-
kileikkien kärjessä. ”Pelaa-
minen on parasta”, kuuluu 
isompien futaajien suista. 
Tähän yhtyvät myös monet 
pienemmät.

Viiden päivän ajan yh-
teensä lähes sata 4-12- vuo-
tiasta Hippo-jalkapal-
lokoululaista osallistui 
Kurenpoikien ja Osuuspan-
kin järjestämään futiskou-
luun heinäkuun toisella vii-
kolla. Koulusta ei niinkään 
ollut kyse, vaikkakin lapset 
ohjaajia opettajiksi nimittä-
vätkin. Ohjaajia tarvittiin-
kin useita. Päävastuu jalka-
pallokoulun valvonnasta on 
aikuisilla ohjaajilla, ideoin-
ti- ja toteuttamisvastuu kesä-

työntekijöillä. Kurenpojilla 
on Osuuspankin Kesäduu-
ni- kampanjan kautta kaksi 
kesätyöntekijää, jotka suun-
nittelivat viikon sisällön. 
Lapset jaettiin neljään ikä-
ryhmään, ja jokainen ikäryh-
mä vielä kahteen ryhmään. 
Kurenpoikien junioripelaajia 
oli ohjaajina aikuisten ja ke-
sätyöntekijöiden apuna.

Koko nurmikenttä käy-
tössä. Jo toisena aamuna lap-
set tunnistivat ryhmänsä ja 

Jalkapallokoulu päätettiin koko porukan yhteiseen viestiin ja palkintojenjakoon.

Isommat futiskoululaiset harjoittelivat jo jalkapallon tek-
niikkaa.

Leikin kautta oppii helposti ja mukavasti liikunnallisia taito-
ja sekä pallon käsittelyä.

ohjaajansa. Päivät alkoivat 
lämmittelyleikeillä, jotka oli-
vatkin koleassa kesäsäässä 
tarpeen. Takkeja, hanskoja 
ja pipoja riisuttiin hiljalleen 
päivän edetessä. Pian lap-
set kyselivätkin jo juomatau-
kojen perään. Pallonkäsitte-
lytapojen ja –taitojen ohella 
harjoiteltiin ohjeiden nou-
dattamista, yhteisiä peli-
sääntöjä sekä ryhmässä toi-
mimista. Päivän päättävissä 
peleissä jalkapallosäännöt-

kin tulivat lapsille tutuiksi.
Vanhemmat ja lapset on 

viikon aikana saatu innostet-
tua liikunnasta ja palloilusta. 
Muutamat lapset innostu-
vat niin, että haluavat mu-
kaan seuratoimintaan. Myös 
eniten osallistujia kerännyt 
pienten ryhmä toivoo pää-
sevänsä osaksi Kurenpoikia. 
Toivottavasti 4-6- vuotiaiden 
pallokerholle löytyy vetäjä, 
innokkaita palloilijoita aina-
kin on odottamassa. TN

Vihannoivat oksat
Aika usein minulta kysytään, mikä oli-
si hyvä virsi johonkin perhejuhlaan. On 
paljon hyviä vaihtoehtoja. Hyvä esimerk-
ki monikäyttöisestä virsitekstistä on virsi 
464 (Kuin oksat vihannoivat). Sen on kir-
jottanut Leena Impiö vuonna 1984. Tämä 
virsi sopii mielestäni arkeen ja juhlaan.  

Juuri nyt oksat vielä vihannoivat puis-
sa, toki jo syvän vihreinä. Vihannoivat oksat 
ovat esikuvana Jumalan luomistyöstä, ihmi-
sen yhteydestä Häneen ja toisiin ihmisiin. 
Vihreä lehti kertoo elävästä oksasta. Ke-
sän kasvu ja vehreys opastavat kiitollisuu-
teen. Elämän lahja on ainutlaatuinen ja –
kertainen. 

Mitä eroa on pienen lapsen tai aikuisen 
katseessa? Aivan pieni lapsi katsoo luotta-
vasti tulevaisuuteen silmät kirkkaina, tietä-
mättä pettymyksistä tai suruista. Iän vart-
tuessa huomaamme, että pettymykset, 
surut ja yllätykset ovat seuralaisina elä-

mässämme. Niiden tullessa toisten ihmis-
ten tuki ja huolenpito auttavat jaksamaan. 

Mutta huomataanko kaikkia pieniä 
ilonaiheita? On paljon tehtäviä ja huolta, 
on monta rautaa tulessa. Lisäksi herkästi 
suunnittelemme, vieläkö jotakin muuta eh-
tisin tehdä. Kodissa, perheessä tai ystävien 
kesken on monenlaisia hetkiä: ilon, onnen, 
pettymysten, surun hetkiä. Koemme asioi-
ta eri tavalla ja eri aikaan. Olisi tärkeää py-
sähtyä huomaamaan, mitä ympärillämme 
tapahtuu. 

Muutamien viikkojen kuluttua oksien 
vihreys muuttuu syksyn, luopumisen värei-
hin. Elämään kuuluvat monenlaiset luopu-
miset. On turvallista jäädä huomaamaan, 
että kaikissa elämämme vaiheissa, niin on-
nellisten ja iloisten hetkien kuin suurim-
man surunkin hetkellä sanoma Jeesuksen 
läsnäolosta ja syntien anteeksiantamuk-
sesta lohduttaa ja kutsuu. Elämämme ja ai-

kamme on Jumalan kädessä.
1. Kuin oksat vihannoivat vain puussa py-

syen, niin toisten kanssa yhteen on luotu ihmi-
nen. Kiitämme perheestämme. Yhteinen elä-
mämme on lahjaa Jumalan.

2. Toistamme tarvitsemme, syliä avoin-
ta, vanhemman kokemusta ja lapsen katset-
ta. Kohtaamme pettymykset, ilot ja yllätykset 
toistemme rinnalla.

3.  Voi itsekkyys ja kiire niin meidät sokais-
ta, ettemme lainkaan huomaa läheisten tar-
peita. Rukoilla silloin saamme, työn paineet, 
kuormat jaamme Kristuksen hoivassa.

4. Jää lähellemme, Jeesus, jää kaikkiin vai-
heisiin, myös luopumiseen, lähtöön, suruihin 
suurimpiin. Vain sinä, Herra, kannat ja meidän 
kasvaa annat armosi turvissa. (VK 464)

Jukka Jaakkola
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Tavallista parempi ruokakauppa

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 1.-4.8. ELLEI TOISIN MAINITA

KARINIEMEN 
kananpOjan  
marinOiTU rinTaleike
n. 1 kg

499
  
avOmaankUrkkU
SUOmi, SäävaraUS

099
kg

FAzER    
makU- ja  
TUmmaSUklaalevyT
190-200 g (10,00-10,53/kg)   
ei Sininen eikä WinTer

kg

SUOmi

Lupa
herkUTella

Ilman korttia 2,65 kpl  (13,25-13,95/kg)

-24 %
Plussa-kortilla

10.- 5
kpl

 
TUmma lUUmU
Unkari

099
kg

kaUSi 
alkaa

  
vapaan  
kanan mUnia
m10/580 g (2,16/kg)

250
-21%

Plussa-kortilla

Ilman korttia 1,59 rs (2,74/kg)

2
rs

  
vihreä rypäle
500 g (2,58/kg)  
eSpanja

129
rS

 
cOca-cOla
15-pack, (1,16/l)
 SiS. panTin 2,25€

799
kpl

p u d a s j ä r v i

      Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi.    Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

 K-RUOKAMESTARIN 
jäTTipihviT
pOrSaan kaSSleriSTa

895
kg

Voimassa TO-la 1.-3.8.

SUOmi

ATRIA GOUTER 
TankOmakkara
1,6 kg (3,75/kg), TankO

595
kpl

Kesäpäivät Livolla

Li¬vol¬la vietettiin lauan-
taina 20.7. Kesäpäivää Livon 
koulun pihapiirissä ja laa-
vulla.

Vuotuisessa Kesäpäivä 
-tapahtumassa Livokas ry. 
järjestää aina jotakin uutta. 
Tänä kesänä lapset saivat 
ikioman pallomeren, joka on 
mieluinen peuhaamispaik-
ka. Pallomeren viralliset ava-
jaiset pidettiin Kesäpäivän 
yhteydessä. Tapahtumas-
sa järjestettiin Tandempyö-
räily pariskunnille -kilpailu, 
sekä vietettiin täysimittai-
sen frisbeegolf -radan ava-
jaisia. Lettukestifaalit alkoi-

vat lauantaina ja päättyivät 
sunnuntaina 24 tunnin pais-
tourakan jälkeen. Eipä pääs-
syt nälkä yllättämään, kun 
sisällä oli myynnissä lou-
nasruokaa. Arpajaiset kuu-
luvat olennaisena osana Li-
vokkaan Kesäpäivään, jossa 
on aina hyvät palkinnot. Ar-
pajaisten pääpalkinnon voit-
ti Riitta Arponen.

Livokkaan kesäiset ta-
pahtumat jatkuivat torstaina 
25.7. yleisillä onkikilpailuil-
la. Onkijoita oli koulun ran-
nassa lasten, naisten ja mies-
ten sarjoissa kaikkiaan 34 
henkilöä. Nuorin oli 4-vuo-

Onkikilpailu käytiin lämpimässä torstai-illassa.
tias kalamies! Voittajiksi sel-
visivät lasten sarjassa Selena 
Stenius, naisissa Elisa Juu-

rikka ja miesten kisan yk-
köspalkinnon pokkasi Mer-
tsi Stenius. Välillä pääsi 
tankkaamaan rannalle grilli-
makkaraa, mehua, nokipan-
nukahvia ja tuoretta voisil-
mäpullaa. 

Livon kesätapahtumat 
jatkuivat lauantaina 27.7. Li-
vokkaan osallistuessa Ylen 
Saunapäivään. Tarjolla oli 
sisäsauna, telttasauna sekä 
palju ja tietenkin uimista jo-
essa ja pallomeressä. Askar-
telijat pääsivät tekemään ter-
vatonttuja ja kauneudesta 
kiinnostuneet luonnonkos-
metiikkaa kasvoille, hiuk-
sille tai jaloille. Livokkaan 
kioskista sai ostaa pien-
tä iltapalaa ja virvokkeita. 
Osallistujia neljän tunnin 
tapahtumassa kävi kolmi-
senkymmentä. TS

Riistakolmiolaskennalla  
tärkeä tehtävä kanalintujen 

metsästysajoissa
Metsäkanalintukantojen muu-
toksia seurataan riistakolmioi-
den kesälaskennalla. Vapaa-
ehtoiset metsästäjän laskevat 
vuosittain noin 1000 riistakol-
miota, joiden perusteella pää-
tetään syksyn metsästysajat.

Riistakolmiolaskennan tu-
loksena saadaan metsäkana-
lintujen (metso, teeri, pyy, 
riekko) tiheydet, poikasosuu-
det, keskimääräinen poikue-
koko ja poikueellisten naarai-
den määrä. Luvut kertovat, 
kuinka paljon lintuja on suh-
teessa aikaisempiin vuosiin 
ja miten metsäkanalintujen li-
sääntyminen on onnistunut. 
Tulevan syksyn metsästysajat 
päätetään laskentojen tulosten 
perusteella heti laskentakau-
den päätyttyä.

Riistakolmioiden kesälas-
kenta-aika on 27.7.–11.8. Las-
kentatulokset kannattaa pa-
lauttaa heti laskennan jälkeen 
riistakolmiot.fi -palvelun 
kautta. Sähköisesti 11.8. pa-
lautetut tulokset ennättävät 
vielä metsästysaika-asetuk-
sen pohjaksi. Metsäkanalin-
tujen metsästysaikoja koske-
va asetus lähtee lausunnolle 
elokuun puolivälissä ja ase-
tus tulee voimaa juuri ennen 

metsästyksen alkua. Metsäka-
nalintujen metsästysajat löy-
tyvät riista.fi -sivustolta 7.9. 
lähtien.

1000 riistakolmiota, 12 000 
kilometriä laskentalinjaa

-Viime vuosina kesälas-
kenta on tehty noin tuhan-
nella riistakolmiolla. Keski-
määrin kolmion laskentaan 
osallistuu kuusi laskijaa eli 
kyseessä on melkoinen pon-
nistus vapaaehtoisilta laski-
joilta, kertoo riistapäällikkö 
Olli Kursula Suomen riista-
keskuksesta.

Riistakolmiot ovat pysy-
viä metsäriistan runsauden 
seurantaa varten perustettuja 
laskentareittejä.  Riistakolmio 
on tasasivuinen kolmio, jonka 
sivu on neljä kilometriä, ja si-
ten laskentalinjan kokonaispi-
tuus on 12 kilometriä. Kolmen 
laskijan ketju kirjaa kaikki 60 
metrin kaistalta lähtevät met-
säkanalinnut. Yhden kolmion 
laskettu pinta-ala on siten 72 
hehtaaria. Kesälaskennan tu-
loksena saadaan metsäkana-
lintujen tiheydet (yksilöä/1 
km) ja poikastuoton 
tunnusluvut.
Mika Timonen Tandemkisan voittajapari Leo ja Pirjo Lopakka.
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”Pärjänsuo, Pärjänsuo,  
aapoines ja saarines.

Tuiskut tuimat ei lepoa suok-
kaan, talven tuulet yli huokaa, 

päällä soiden tummien,  
tummien, tummien.”

(Teksti Kerttu Nurmela)

Näillä laulunsanoilla oli 
hyvä aloittaa lauantaina 20.7. 
jälleen laajennettu tapaami-
nen, mukaan luettuna Lat-
van ja Suvannon koulujen 
entiset oppilaat, henkilöstö 
ja kylänväki. Nykyisin tämä 
alue käsitetään yhtenä Pär-
jänsuona. Tapahtumaamme 
oli saapunut runsaasti vä-
keä, laajalti ympäri Suomea 
ja Ruotsista saakka. Oli mu-
kava nähdä, kun väki halasi 
ja tervehtivät toisiaan kysy-
en ”mistä talosta sinä olet.” 
Kasvojen piirteet suvussa 
kulkevat ja siitä oli hyvä läh-
teä miettimään, kuka kul-
loinkin oli kyseessä. Iloinen 
puheensorina täytti Hirvi-
hallin pihapiirin. Yhteen-
kuuluvaisuuden tunne oli 
meillä kaikilla voimakas. 
Olemmehan lapsesta saak-
ka kasvaneet tiiviissä Pärjän-
suon yhteisössä. Leikit lei-

Hauskojen muistojen Pärjänsuo
kittiin, koulut käytiin, ensi 
rakkaudet koettiin ja hajot-
tiin maailmalle kuka minne-
kin. Kuitenkin koko ajan nä-
kymätön side pitää meidät 
kiinni juurillamme Pärjän-
suolla.

Tapahtuman juontajana 
toimi Kaarina Lohvansuu-
Bremer.  Eihän se ole juhla 
eikä mikään, jos ei ole juhla-
puhetta. Puhe käsitteli lap-
suuden ajan elämää ja sen 
monimuotoisuutta kylällä 
50- 60- luvulla lapsen ja nuo-
ren näkökulmasta. Puheen 
kokosi ja esitti Elvi Räisänen 
(Ravaska). 

Leikeissä mielikuvi-
tusta
Muisteloita päivän mittaan 
tuli paljon ja mietimme lap-
suuttamme, jota ei häirinnyt 
televisio, tietokone ja känny-

kät. Niinpä se antoi meidän 
käyttää mielikuvitusta lei-
keissämme. Keksimme jopa 
särkyneistä astioistakin leik-
kikaluja ja horsmat kasvat-
tivat nakkeja ja toimittivat 
lehmänhännän virkaa. Lap-
suusaikanamme päivät aloi-
tettiin aamu-puurolla ja vä-
lipaloja ei ollut olemassa. 
Päiväruoka oli ennen nave-
tointia ja niin, että vanhem-
mat ja pienimmät lapset eh-
tivät vielä ottaa nokosetkin. 
Sitten juotiin kahvit ja läh-
dettiin navettatöille. Lapset-
kin osallistuivat usein na-
vettahommiin ja pienimmät 
istuivat pärekorissa muka-
na. Lehmistäkin muodos-
tui enemmän kotieläimiä ja 
lapsille rakkaita kavereita. 
Iltanen syötiin ennen nuk-
kumaan menoa. Talo hilje-
ni usein yhdeksän - kymme-
nen maissa yöpuulle, koska 
edessä aamulla oli aikainen 
nousu.

Marjaanan ja Helvin 
muisteloissa oli ”Punikki- 
lehmän muutto”. He muiste-
livat kuinka Punikki- lehmä 
lehmänkauppojen yhteydes-
sä muutti kortteeria. Alku-

Tapahtuman järjestelyjen aktiivijoukko. 

Anelma Outila avustaa Heikki Lapinlampea. 

Puheiden ja muisteloiden välissä oli myös yhteislaulua.

Muisteloita ja lapsuuden miettimistä oli runsaasti päivän mittaan. 

Tapahtuman juontajana toi-
mi Kaarina Lohvansuu-Bre-
mer. 

jaan lehmän kotina oli ollut 
Jakun talo ja kauppojen yh-
teydessä oli edessä muutto 
Multitörmään. Kaikki ei su-
junut kuitenkaan niin kuin 
”strömsössä”, koska Puni-
killakin oli asiasta oma mie-
lipide. Matkanteko ei tahto-
nut sujua, kun se vain katseli 
taakseen synnyin kotia koh-
ti. Suurista silmistä Punikil-
la kyyneleet valuivat ainakin 
Marjaanan ja Helvin mieles-
tä. Taisi siinä tytöillä itsellä-
kin jokunen kyynel vierähtää 
poskelle. Tarinan mukaan 
Punikin mummolehmä oli 
joutumassa teuraaksi, mut-
ta isännän katsoessa lehmän 
suuriin surullisiin silmiin, 
se vältti teurastuksen. Tämä 
muistelo kertoo siitä eläin-
rakkaudesta, miten tärkeitä 
nekin olivat pienen syrjäky-
län asukkaille.

Hiihtokengillä myös 
jalkapalloa
Hiihtokilpailuja muisteltiin 
ja moni totesi, että olisi var-
masti voittanut, jos sukset 
olisivat olleet keveämmät 
eikä varustettu kasvunva-
ralla. Hiihtokengät toimitti-
vat myös jalkapallokenkien 
virkaa naapurikylän joukku-
etta vastaan pelatessa, mut-
ta eivät olleet tuoneet voit-
toa, vaan häviö oli 9-0. Oliko 
syy kengissä vai taktiikkako 
petti. 

Kouluumme tuli oppi-
laaksi ”Mystinen ja sala-
peräinen” Veikko. Tuoden 
tullessaan tuulahduksen toi-
senlaisesta maailmasta, mitä 
me pienen syrjäkylän lapset 
emme tienneet olevankaan. 
Hiukset hienosti Suavella 
muotoiltu, erilaiset vaatteet 
ja aivan outo murre puhees-
sa, mielestämme hän oli ”ko-
rea” poika. Kyllä me tytöt 
alettiin vilkuilla vähän tar-
kemmin peiliin - Onko tuk-
ka hyvin ja löytyisikö vähän 
nätimpää mekkoa ylle. Kou-
lumatkoja pyrittiin järjestele-
mään samaan aikaan. - Tätä 
kai kutsutaan ihastukseksi-? 
Olisikohan koulun pojilla ol-
lut hienoista mustasukkai-
suutta? Eivät myöntäneet. Ei 
Veikko kauan viihtynyt kou-
lukaverinamme, vaa lähti 
yhtä salaperäisesti kuin tuli-

kin. - Meille jäi vaan muistot!
Sitten koitti aika, että 

aloimme kiivaasti harjoitel-
la tanssiaskelia. Myynnis-
sä oli pieniä vihkosia, joissa 
oli piirrettynä askelkuvioi-
ta. Matot käärittiin syrjään ja 
musiikki laitettiin soimaan, 
jos jostakin saatiin kuulu-
maan. Askeleet vain eivät 
oikein onnistuneet vihkon 
kanssa. Niinpä siirryimme 
Pärjänsuon Maamiesseuran 
talolle harjoittelemaan. Joku 
joukosta osasi askeleet pa-
remmin ja opetti toisia. Jo-
han meillekin sitten alkoi 
hahmottua valssit, tangot, 
jenkat ja humpat. Niinpä sit-
ten rippikoulun jälkeen siir-
ryimmekin isommille parke-
teille.

Kenties ensi kesänä-
kin!
Tapahtumasta olisi kerrotta-
vaa vaikka miten paljon. Jä-
tämme ne mukana olleiden 
keskusteluihin ja muisteloi-
hin. Mikään tapahtuma ei 
onnistu, jos mukana ei ole 
yhteen hiileen puhaltavaa 
joukkoa. 

Niinpä haluamme lau-
sua kiitoksemme Pärjänsuon 
Metsästysseuran ahkeril-
le miehille ja kokki- Elisal-

le! Ilman heidän saumaton-
ta yhteistyötä ja apua emme 
olisi onnistuneet. Kiitok-
set myös arpajaisvoitto-
jen lahjoittajille; Räisäsen 
Hautaus- ja Kukkapalve-
lu, S- market, K- supermar-
ket, Pudas-Kone, Perhemar-
ket, Aarrearkku sekä kaikki 
yksityiset lahjoittajat. Suu-
ret kiitokset Suopunki-yhty-
eelle! Hyvin monien mieles-
tä heidän musiikkinsa sopi 
tuollaisiin tilaisuuksiin ja 
oli kuin ”mansikka kakun 

päällä”. Unohtamatta Heik-
ki Lapinlampea paikallis-
ta musiikkimiestä ja hänen 
omatekemäänsä kappaletta, 
jonka hän lauloi ja säesti itse 
haitarilla! Kiitokset koko ak-
tiiviporukalle, joka on kevät-
talven ideoinut ja suunnitel-
lut tapaamista!  

Kysymykseen tapaam-
meko ensi kesänä? Jälleen 
vastaamme ”kenties, ken-
ties, kenties...” 

Kaarina ja Elvi
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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
5.-8.8.

PERJantai-LaUantai
2.-3.8.

Magnum
JäätELö- 

PUikOt
88 - 120 ml

2 filettä/talous

2 kg/talous

maksa, perunasose,
liha-makaroni

1 pss/talous

695

5990

1500

6990

069

239

299

159

100 500

300

595695

795

049 695

139

179

295

100 g

199 199 100100 229599
pkt

pkt

pkt

pll

pkt

139
kg

099

1195

1495

1195

995

179

239
rss pss

ma-ti 5. - 6.8.          kE-tO 7. - 8.8.

RaUtaOSaStOLta

kESäHERkkUJa EDULLiSESti m-taVaRataLOSta

PE-tO  2.8. - 8.8.

PE 2.8.                  La 3.8.

3 prk

VIP Snadi
PiLLimEHUt
10 * 2 dl

Mokate
kEkSit
150 g

Casali
banaaniSUkLaa
300 g

JaUHELiHa  
Sika-naUta

VäHäRaSVai-
nEn PORSaan- 
LiHakUUtiO

naDan 
JaUHELiHa

PaiStiJaUHELiHa PaLaPaiSti

kOULUn aLkUUn...

Fun Light
JUOma-
tiiViStEEt
0,5 l

Leksands
kOLmiO 
näkkäRi
200 g

Dansukker
taLOUSSOkERi
1 kg

iRtOkaRkit

2 kpl

maaLaiSHyytELö

Atria
gOtLER- 
makkaRa
palana

Fazer
RUiSPUikULat
6 kpl/330 g

Atria Wilhelm
gRiLLi- 

makkaRa  
tai -PiHVi   

320 -400 g

HUnaJamELOni 
Espanja Järvikylän kartanon

SaLaattiRUUkkU 
min. 115 g

Atria
gRiLLi- 

SaLaatit
350 g

Kariniemen  
kananpojan

SiSäfiLEPiHVit
400-500 g

Kariniemen 
bROiLERin 

PaiStiSUikaLE
300 g marinoitu tai
250 g marinoimaton

Cloetta
”miniPUSSit”

110-120 g

Saarioisten
LaatikOt

350-400 g

aLE  

-Hintaan 

naisille

185

kg
kg

kg

pss

pss

pss

kgkg

kg

kg

kg

pss
pkt

pkt

Vaasan
LaPin- 
RiESkaSEt
8 kpl, 260 g

Vanajan
SOkERi- tai 
kanELikORPPU
340 g

Wurth
tERaSSiRUUVi
ruskea, 55 mm
250 kpl

Fiskars
PiStOLaPiO

Esim.
40 LbS

Prego
tUHkaimURi

SäHköPERämOOttORit

aVaimEntEkO- Ja LUkkOtaRVikkEEt

Markki
taittUVa
mattOtELinE

ERiLaiSia 
REPPUJa

nORJan
LOHifiLE 
ruodoton

raj.erä

RaUtaOSaStOLta

100

169

249

995
kg

Oolannin
UUniRaPEat 
POimUtEtUt 
RanSkaLaiSEt 
500 g

Atria
HERkkU- 
LEnkki
450 g

pss

Perinteinen 
JOgURtti
150 g

Atria 
kaiSERwURSti
palana

65,-

Sievin 
kUmi-
SaaPPaat
turvakärjellä tai 
nauhoilla

Lassie 
LaStEn takki
koot 98-140 cm

ERiLaiSia LaStEn 
LEnkkaREita

Lassie 
LaStEn PUkU
koot 98-128 cm

kOULUtaRVikkEita
Kynät, kumit, penaalit...

GoGoPo
kOULU- 
taRVikkEEt

2295

3995

159,-

125,-

Atria
HiiLLOS- 
makkaRat 400 g  
tai HiiLLOS 
gRiLLiPiHVit 320 g

349
Valio Hyvä  
Suomalainen
aRki JUUStO-
ViiPaLEEt
400-500 g

2 pkt

Nissin Soba
nUUDELit
90 g

alkaen

Lalizas
PELaStUS-
LiiVit

ERä!

2990
kpl
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Pudasjärven Pilikkiviik-
ko Kesäpilikin MM-kilpai-
lut järjestettiin 22.7.-28.7. 16. 
kerran Havulan rannassa. 
Kisa keräsi tänä vuonna va-
jaa 200 kilpailijaa, joista use-
at pilkkivät maailmanmesta-
ruudesta useita suorituksia. 

Kisan voittona ollut Sti-
ga -tuotepaketti matkasi täl-
lä kertaa Iihin, saajana kisan 
voittaja pudasjärveläissyn-
tyinen Elisa Juurikka. Voit-
tosaaliin muodosti 20 kalaa, 
jotka painoivat 1503 gram-
maa. Elisa kertoi päässeensä 
finaaliin pitkän kaavan mu-
kaan; maanantaina oli kar-
sinta, josta pääsi välierään, 
siitä sunnuntain pikkufinaa-
liin, josta sitten finaaliin. Eli-
sa kertoi osallistuneensa ki-
saan yhtä vuotta lukuun 
ottamatta joka kerran. Fi-
naalissa hän oli toisen ker-
ta, mutta palkintopallilla 
ensimmäistä kertaa ja heti 
korkeimmalla korokkeella. 

Ongintaa ja pilkkimis-
tä Elisa kertoi harrastavansa 
ympäri vuoden. Pilkkikisoi-
hin osallistuu talvisin lä-
hes joka viikonloppu. Viime 
talvena hän kertoi napan-
neen kolmannen sijan Luu-
lajan suuressa pilkkikisas-
sa. Elisaa oli kannustamassa 
kisassa yhdeksänvuoti-
as tytär Ella sekä pudasjär-
veläiset äiti Hilda Haanela 
sekä anoppi ja appi Vuokko 
ja Antero Juurikka,

Toisena ollut Raimo Läh-
de Turusta on kisojen vakio-
kävijöitä, mukana kisassa jo 
13. kerran. Henkilökohtai-
sessa kisassa hän oli ensim-
mäistä kertaa mitaleilla. Rai-
mo mietti, että miten hän saa 
mahtumaan autoonsa 70 ki-
loa painavan palkintosavus-
timen. Erityisen iloinen hän 
oli suurimman kalan voitos-
taan Marttiini lapinleukusta, 
jota sanoi tavoitelleensa joka 
kerran kilpailuissa. Voitto 
tuli 525 gramma painavalla 
lahnalla. Torstain karsinnas-

Finaalien tuloksia tarkastelemassa aktiivinen pilikkiki-
sojen osallistuja Vesa Teivaanmäki ja kisojen pääorga-
nisaattori, Pudasjärven urheilijoiden toiminnanjohtaja 
Marko Koivula.

Tulokset: (kaikki tulokset 
näkyvät netissä):
1.Elisa Juurikka 1503 g, 2. 
Raimo Lähde 1409, 3. Vesa 
Rahikkala 1383, 4. Tauno 
Laakso 1186, 5. Janne Outila 
1125, 6. Anja Kaarret 1105, 
7. Veikko Meskanen 938, 8. 
Vesa Teivaanmäki 851, 9. Tar-
ja Ojakoski 703, 10. Rauno 
Leppänen 688, 11. Jorma Vil-
minko 688, 12. Lilli Latvaleh-
to 676, 13. Martti Knuutinen 
637, 14. Aarne Vuononvirta 
591, 15. Aila Hemmilä 569, 
16. Ari Mahlakaarto 520, 
17. Reino Asikainen 491, 18. 
Hannaleena Poropudas 469, 
19. Pekka Kurttila 388, 20. 
Ensi Aikio 365, 21. Mari Ri-
tola 333, 22. Tuomas Karja-
lainen 236, 234. Esa Halonen 
200, 24. Leena Iltanen 73, 25 
Outi Heikkilä 0 g. 

Pilkkikisan tämän vuotiset kolme parasta Raimo Läh-
de, Elisa Juurikka ja Vesa Rahikkala palkinnot käsis-
sään. Raimo Lähteen suurimman kalan Lapin leuku 
sekä arvokkaat tavarapalkinnot eivät näy kuvassa. 

Suuri talkoopanos mahdollistaa kisojen järjestämisen. 
Pitkiä päiviä kisapaikalla töissä olivat Paavo Ervasti, 
Kirsi Hanhela ja Sauli Harju. 

Finaalissa 14-25 sijoittuneet pilkkijät palkintoineen Havulan rannassa.

Yleisöä oli joka päivänä paikalla seuraamassa kisaa. 
Eniten sunnuntai-iltana finaalin palkintojen jaon 
aikana. 

Finaalissa sijoille 4-13 sijoittuneet pilkkijät palkintoineen. 

Joukkuekilpailun kolme parasta palkintopallilla. Ris-
LeePi Kemistä; Pirjo Särkiaho, Risto Iltanen ja Leena 
Iltanen Mestaroidut kalastajat Raahe Jorma Vilminko 
sekä Los Dementos Helinä Jakkila, Esa Ontero ja Mer-
tsi Stenius. Mainittakoon, että joukkuekisan ykkönen 
kuusi kertaa kisoihin osallistunut Jorma Vilminko 
pilkki kilpailuviikon aikana peräti 19 tuntia. 

Kisan voittaja Elisa Juurikka Iistä on pudasjärveläis-
lähtöinen. Häntä olivat kannustamassa anoppi Vuokko 
Juurikka, äiti Hilda Haanela, tytär Ella sekä appi 
Antero Juurikka. 

Kilpailualustana toimivat järjestäjien Pudasjärvelle 
ankkuroimat 2,4 x 2 metrin suuruiset styroksialustat, 
joissa kussakin on yksi pilkkireikä. Asko Korsman 
Naantalista on osallistunut pilikkiviikolle lähes joka 
vuosi. Kuvassa hän osallistuu keskiviikon aamukar-
sintaan, jossa 954 gramman saaliilla pääsi jatkamaan 
välierässä.

sa hän sai myös suurimman 
kalan 522 grammaa paina-
van lahnan. Siitä oli pal-
kintona Marttiinin Kätevä 
-puukko. 

Kolmanneksi pilkkinyt ii-
läinen Vesa Rahikkala ker-
toi olevansa myös pilikki-
sojen vakiokävijä. Viime 
vuonna hän oli myös finaa-
lissa ja saavutti viidennen 
sijan. Kerran hän on pokan-
nut joukkuekisan hopeapal-
kinnon. 

Pudasjärvisiä oli tällä ker-
taa finaalissa neljä; Vesa Tei-
vaanmäki (8.), Aila Hemmilä 
(15.), Ari Mahlakaarto (16.) 
ja Mari Ritola (21). Pudas-
järveltä lähtöisiä voittajan 
lisäksi 18. sijoittunut Han-
naleena Poropudas Kempe-
leestä.

Kilpailijat olivat saapu-
neet perinteisesti ympä-
ri Suomea. Karsinnat olivat 
maanantaista perjantaihin, 
lauantaina pidettiin välierät 
sekä joukkuekilpailu ja sun-
nuntaina 29.7. olivat pikkufi-
naali ja loppukilpailu. Sää oli 
viikon aikana helteisen läm-
min ja aurinkoinen.  

Hyviä kalansaaliita
Kilpailunjohtaja Kirsi Han-
hela kertoi kalansaaliiden 
olleen tänä vuonna hyviä ja 
finaalissa kisahistorian par-
haimpia. Vain yksi henki-
lö jäi ilman tulosta ja kuu-
si osallistujaa pääsi yli kilon 
saaliille. 

Kisan järjestäjänä oli Pu-
dasjärven Urheilijat, josta 
piti löytyä myös talkoovä-
ki kisan vaatimaan järjeste-
lytyöhön. Seuran eri jaostot 
vastasivat kunkin päivän 
järjestelyistä, johon kuului 
muun muassa kioski, mak-
karoiden paistopisteen hoi-
taminen, kilpailijoiden kulje-
tus lautoille ja takaisin sekä 
valvontasoutu. Kilpailualus-
tana toimivat järjestäjien Pu-
dasjärvelle ankkuroimat 2,4 
x 2 metrin suuruiset styrok-

sialustat, joissa kussakin oli 
yksi pilkkireikä. 

Voittajalle oli palkintona 
arvokas Stiga -tuotepaket-
ti, kalapatsas ja kynttilä, ho-
pealla sai Betamet 70 kiloa 
painavan grillisavustimen ja 
pronssitila palkittiin saunan 
kiukaalla. Myös joukkuekil-
pailun kolme parasta palkit-
tiin. 

Joukkuekilpailun finaa-
li käytiin lauantaina illal-
la. Voiton vei kahden viime 
vuoden tapaan Mestaroidut 
kalastajat Raahe Jorma Vil-
minko, Ismo Karhunen ja 
Jari Heinonen. Toisena oli 
Viime vuoden kolmantena 
ollut RisLeePi Kemistä; Ris-
to Iltanen, Pirjo Särkiaho ja 
Leena Iltanen. Kolmante-
na oli Los Dementos; Helinä 
Jakkila, Esa Ontero ja Mertsi 
Stenius. Kaikkiaan joukkue-
kisan finaaliin osallistui kah-
deksan joukkuetta. 

Kiitokset talkoolaisille 
ja tukijoille 
Ennen palkintojenjakoa sun-
nuntai-iltana pidettiin hil-
jainen hetki Ensio Takkisen 
muistolle. Tämän jälkeen 
käytti tervehdyspuheen-
vuoron Pudasjärven Ur-
heilijoiden puheenjohtaja 

Kirsi Hanhela. Hän kertoi 
iloitsevansa ensikertalaisis-
ta tapahtumaan osallistujis-
ta vakiokävijöiden lisäksi. 
Hanhela toi esille järjestä-
vän urheiluseuran voimak-
kaan talkoohengen, jonka 
turvin tämä ja monia mui-
ta tapahtumia on pystyt-
ty järjestämään. Hän kiitti 
myös kaupunkia, paikalli-
sia yrityksiä, Havulan Nuo-
risoseuraa sekä ranta-alueen 
maanomistajia tuesta kisojen 
järjestämisessä. 

Tapahtuman aikana myy-
tiin kisa-arpoja. Päävoittoi-
na olleen Stiga -tuotepaketin 
voitti arvalla 62 Juho Kello-
lampi ja Betamet grillisavus-
timen arvalla 309 Paula Moi-
lanen. 

Heimo Turunen

Osallistujia ympäri Suomen:
Pilikkiviikkoperinne jatkui Pudasjärven Havulanrannassa
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Taipaleenharjussa onnistuneet  
Perinne- ja Kyläpäivät 70-vuotisjuhlan merkeissä

Taipaleenharjussa vietet-
tiin perjantaina ja lauantaina 
19.-20.7. toista kertaa Perin-
ne- ja kyläpäiviä. Ne huipen-
tuivat lauantaina Taipaleen 
kyläseuran ja Maamiesseu-
ran 70-vuotisjuhlaan. Juhla-
puheessaan kyläseuran hal-
lituksen jäsen Maija-Liisa 
Lax kertoi kylän historian 
vaiheita ja Maamiesseuran-/
kyläseuran historiaa, johon 
hän oli saanut mukaan myös 
huumorilla höystettyjä vai-
heita. 

Taipaleenharjun kylä-
seura ry:n edeltäjä Taipa-
leenharjun Maamiesseu-
ra perustettiin vuonna 1949. 
Kokouksessa sovittiin ohjel-
ma- ja urheilutoimikunnas-
ta sekä näyttelytoimikun-
nasta, olihan Pudasjärvelle 
tulossa maatalousnäyttely. 
Vuonna 1951 maamiesseu-
ran jäsenmäärä oli jo 60. 
Toimintasuunnitelmassa 
oli ompeluiltoja, opintoker-
ho, urheilu- sekä nauriin-
viljelykilpailut. Osuuskas-
san lainalla hankittiin muun 
muassa heinänsiemenen kyl-
vökone. Vuonna 1950 Taipa-
leenharjun kyläseurassa oli 
32 karjatilaa, viimeisin lopet-
ti vuonna 2008. Oma koulu-
rakennus aloitti toiminnan 
1957 ja toimi 52 vuotta.

1960-luvulle mentäessä 
väkilannan käyttö yleistyi 
pelloilla. Kylän isännät oli-
vat hankkineet omia trakto-
reita ja maamiesseuran ra-
hoilla hankittiin väkilannan 
levittäjä. Pitäjänlaajuisissa 
kahden päivän mittaisissa 
lypsykisoissa Aune Taipale 
voitti toisen palkinnon. 

Maatalousverotus muut-
tui 1964 todellisiin tuloihin 
ja menoihin perustuvaksi, 

ja maamiesseurat järjesti-
vät viljelijöille useita kursse-
ja kirjanpidon ja verotuksen 
uusien vaatimusten vuok-
si. Puutarhakurssejakin jär-
jestettiin, ja kyläläiset sai-
vat oppia marjapensaiden ja 
muiden hyötykasvien hoi-
dossa.

1970- luvulle mentäes-
sä Taipaleenharjulla tilo-
ja oli enää 11. Pudasjärvellä 
pidettiin maatalousnäytte-
ly, jossa taipaleenharjulaiset 
olivat mukana talkoolaisi-
na sekä kilpailuissa. Mainit-
takoon leivonnaisten sarja, 
josta kylälle tuli viisi mitalia. 
Kursseja pidettiin edelleen, 
esimerkiksi maatalousvero-
tuksesta ja salaojituksesta.

Kevyenliikenteen tie 
kyläläisten aloitteesta
1980- luvulla alettiin puu-
hata kevyenliikenteen tien 
rakentamisesta kylän koh-
dalle, samoin nopeusrajoi-
tuksen alentamista, nimi-
kylttejä ja valoja tienvarteen. 
Kevyenliikenteen tien raken-
tamista vauhditti vuonna 
1984 perustettu Taipaleen-
harjun kylätoimikunta. Kes-
ti kuitenkin 12 vuotta ennen 
kuin se saatiin. 

Vuonna 1990 Taipaleen-
harju valittiin Pohjois-Poh-
janmaan vuoden kyläksi ja 
vuonna 1991 Pudasjärven 
vuoden kyläksi. Kesällä ky-
läläiset esittivät useampia 
näytäntöjä Lauri Sankalan 
kirjoittamassa näytelmäs-
sä Kievarin päiväkirja. Esi-
tys kuvattiin ja se on ollut 
mahdollisuus nähdä video-
tykin kautta Sankalan pirtis-
sä mm. kyläpäivien aikana. 

Maamiesseuran sihteeri-
nä 44 vuotta toiminut Lau-
ri Sankala on ollut mo-
nitoiminen ja merkittävä 
persoona koko kylälle. Hän 
oli arvostettu ja tunnettu 
henkilö oman kylän lisäksi 
lähes koko Pudasjärven kun-
nan alueella. Hän keksi mm. 
perunanvarren murskaajan, 
joka taitaa olla kylän käy-
tössä edelleenkin. Mökilleen 
hän kehitti oman voimalai-
toksen, korjasi ja parante-
li laitteita, kaikenlaisia aina 
traktoreista lähtien.

Kyläseura toiminut 
vuodesta 1994
Vuonna 1994 maamiesseura 
ja kylätoimikunta päätettiin 
yhdistää Taipaleenharjun 
kyläseura ry:ksi, jonka toi-
minta jatkui vilkkaana. Saa-
tiin valaistu latu, linja-auto-
pysäkkikatokset, nälkäajan 
uhrien muistomerkki, kevy-
enliikenteen valaistus, uima-
kopit ja paljon muuta.  Vesi-
huoltoa varten perustettiin 
vesiosuuskunta, ja vuonna 
1999 saatiin oma jäteveden-
puhdistamo.  

2000-luvun Taipaleenhar-
jun kyläseura voi hyvin ja 

toimintaa on niin runsaas-
ti, että kaikkia ehdotuksia ei 
voida heti toteuttaa. Oleellis-
ta on kuitenkin, että tärkeim-
mät asiat poimitaan ja niitä 
viedään eteenpäin. 

Toisen kerran kylän his-
toriassa viettämät kyläpäi-
vät ovat merkki siitä, että 
kehittämisen tahtoa ja yh-
teisymmärrystä yhä löy-
tyy, ja sen eteen jaksamme 
ponnistella. Kun ensimmäi-
nen asukas valitsi asuinpai-
kakseen tämän kylän, voin 
ymmärtää häntä hyvin. Sa-
mat hyvät asiat, kulkuyhte-
ydet, viljava maa, puhdas 
luonto ja aito maahenkinen 
elämäntapa ovat edelleen 
olemassa ja voimissaan. Ve-
sireittien sijaan ajamme as-
valttitietä ja tieto liikkuu 
valokaapelia pitkin tai lan-
gattomasti, mutta edelleen 
on Taipaleenharju mukavas-
ti lähellä ja sopivasti kauka-
na. Esi-isien kaukaa viisaas-
ti valitseman asuinpaikan 
parhaat puolet vain korostu-
vat tulevaisuudessa, lausui 
Maija-Liisa Lax historiankat-
sauksessaan. 

Hirsirakentamisessa 
ja tuulienergiassa 
edelläkävijä
Kaupungin tervehdyksessä 
kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Sointu Veivo 
korosti kyläseurojen ja kau-
pungin välisen yhteistyön 
olevan ensiarvoisen tärkeä 
yhteistoiminnan sarka. 

-Taipaleenharjun kylä-
seuran esimerkillinen yh-
teen hiileen puhaltaminen 
on tanakka pohja koko Pu-
dasjärven elinkelpoisuuden, 
tunnettavuuden ja houkutte-
levuuden säilymiseksi ja li-
säämiseksi. 

Veivo näki myös 1600-lu-
vulla taipaleen poikki ra-
kennetun hirsisen venetien 
olleen ensimmäisiä aske-
leita Pudasjärven hirsipää-
kaupungin rakentamisessa. 
Kylä on myös ollut edelläkä-
vijä tuulienergian tuottami-
sessa, joka nyt on kasvamas-
sa koko maailmassa. 

Monipuolinen ohjelma
Kylä- ja perinnepäivillä kah-
den päivän aikana oli moni-
puolinen ja runsas ohjelma, 
josta vastasi noin 40 hen-
gen kyläläisten talkoopo-
rukka. Työnäytöksissä saat-
toi tutustua muun muassa 
suutarin työhön, kirveiden 
ja puukkojen teroitukseen, 
heinäntekoon sekä voin kir-
nuamiseen. Esittelykohteina 
olivat Sankalan kievaripirt-
ti, tuulimylly ja Aittojärven 
lintutorni. Alueella oli myös 
peräkärrykirppiksiä sekä 
näytteillä laaja koulukirjo-
jen ja vihkojen näyttelypöytä 
sekä entisöity Volkswagen 
kupla ja Tunturi mopedi. 
Vuonna 1991 kyläläisten toi-

Sankalan pirtissä esitettyä ”Kievarin päiväkirja” -näytel-
män tunnin kestävää videota oli katsomassa pirtin täydel-
tä väkeä.

Kyläseuran puheenjohtaja 
Seppo Sankala oli tyytyväi-
nen päivien järjestelyjen on-
nistumisesta. 

Juhlapuheen ja Taipaleenharjun historian esittänyt Maija-
Liisa Lax ja kaupungin tervehdyksen juhlaan tuonut Soin-
tu Veivo vaihtamassa ajatuksia. Niitä kuuntelemassa Maija-
Liisan puoliso arkkitehtiyrittäjä Asko Lax. 

Taipaleenharjun kyläseuran/-Maamiesseuran 70-v juhlan 
yleisö istui Sankalan pirtin pihapiirissä ruokailuteltassa ja 
aurinkoiselle pihalle kannetuilla penkeillä.

Sankalan pirtin pihalla oli esillä Kari Taipaleen entisöimä 
vuoden -69 ajokunnossa oleva Volkswagen kupla. Rekis-
terikilvessä on auton omistajan Päivi Taipaleen syntymä-
vuosi. 

Seppo Timonen kertoi os-
taneensa Tunturin vuonna 
1965 848 markalla. Hänel-
lä se oli aktiivikäytössä 15 
vuotta. Sen jälkeen raadok-
si ruostuneen ajopelin Sep-
po entisöi yhdessä veljen-
sä Joukon kanssa. Sepon 
nyt hyvin huolehtima ajo-
kunnossa oleva mopo kier-
tää näyttelyissä ja oli esillä 
myös Taipaleenharjun kylä-
päivillä. 

Antti Paavola kertoi tahkolla saavan parhaan tuloksen kir-
veiden ja puukkojen teroittamisessa. Raimo Timoselta lai-
naksi saatua tahkoa pyöritti Esko Repola, joka kertoi hom-
man olevan tuttua nuoruudesta lähtien. 

mesta esitetyn Lauri Sanka-
lan kirjoittaman näytelmän 
”Kievarin päiväkirja” video-
ta esitettiin Sankalan pirtis-
sä ja muun muassa ennen 
70-vuotisjuhlaa esitystä oli 
katsomassa pirtin täydel-
tä väkeä. Joukossa oli kol-
me tuon ajan näyttelijääkin; 
Anja Jussila, Urho Siliämaa 
ja Jaakko Taipale. 

Juhlan juontaja Aimo Pie-

tilältä oli tilattu Taipaleen-
harjun laulu, jonka Pietilä 
lauloi ensiesityksenä Timo 
Pesiön haitarisäestyksellä. 
Pesiö esitti myös haitarimu-
siikkia ja juhlaväki virittyi 
laulamaan yhdessäkin Pie-
tilän johdolla. Pihalle pysty-
tetyssä teltassa oli ruoka- ja 
kahvitarjoilua. 

Heimo Turunen
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Opistoseuroissa Ranualla tuttu ja turvallinen sanoma
Ranualla saatiin viikonlop-
puna 26.-28.7. viettää opis-
toseuroja helteisessä säässä. 
Suuruudeltaan noin 40 heh-
taarin alue oli lähes täyn-
nä asuntovaunuja, -autoja ja 
pikkutelttoja. Seuravieraita 
paikalla oli enimmillään lau-
antaina, vajaa 18 000, joukos-
sa useita satoja myös Pudas-
järveltä. Moni pudasjärvinen 
nuori on myös opiskellut Ra-
nuan opistossa ja kokenut 
opistovuoden antoisana. 

Ranuan opistoseurat 
avattiin virallisesti perjan-
taiaamuna. Kansanopisto-
yhdistyksen puheenjohta-
ja Antti Paananen korosti 
avaussanoissaan opistoseu-
rojen tunnuslauseeseen liit-
tyen, että Jumalan sana on 
valo tiellämme ja se on us-

kon ja elämän ylin ohje. Tun-
nuslause ”Jumalan sana 
on valo matkallani” (Ps. 
119:105) kutsuu Jumalan val-
takuntaan ja kehottaa kuuli-
aisuuteen Jumalan sanalle. 

Paananen muistutti, että 
opistoseurat ovat avoin ti-
laisuus kaikille; sinne ovat 
kaikki sydämellisesti terve-
tulleita. Opistoseuroihin ku-
ten suviseuroihin ja mui-
hinkin rauhanyhdistysten 
järjestämiin seuroihin on va-
paapääsy; pääsymaksuja ei 
peritä. 

Pudasjärviset sanan 
kuulossa ja oppimas-
sa ensi kesää varten 

Lea ja Vilho Tolonen oli-
vat tulleet opistoseuroihin 

Kurenalta. He kertovat, että 
opistoseuroihin Ranualle on 
lähdetty aina, kun se on ol-
lut mahdollista. 

— Eläkkeelle pääsyn jäl-
keen olemme olleet joka kesä 
täällä, he kertoivat. 

Toloset olivat saapuneet 
seuroihin jo torstaina ja ma-
joittuivat asuntovaunuun. 
He kokevat, että opistoseu-
rat ovat tärkeät paitsi opis-
ton taloudelle myös sen 
taustajoukoille. 

— Täällä kuulutetaan 
puhdasta Jumalan sanaa 
kaikille – se on tapahtuman 
päätarkoitus, Vilho kiteyt-
tää. 

Pudasjärven Hirvaskos-
kelta saapuneet Ulla ja Juk-
ka Lehto kertoivat olevansa 
opistoseurojen vakiokävijöi-
tä. Tolosten tavoin myös he 
pitävät tärkeänä Jumalan sa-
nan kuulemista ja uskomista 
omalle kohdalleen. Opisto-
seuroissa sitä selittivät Raa-
matun pohjalta 15 tehtävään 
pyydettyä puhujaa. 

— Täällä kuuluu tuttu ja 
turvallinen sanoma, he va-
kuuttivat. 

— Nämä seurat ovat ke-
säseurojen huipennus – täs-
tä alkaa siirtyminen kohti 
syksyä, jolloin seurat eri rau-
hanyhdistyksissä siirtyvät 
sisätiloihin. 

Jukka Lehto kertoi, että 
tämän kesän opistoseuroissa 

ollaan myös oppimassa, sil-
lä Pudasjärvi kuuluu aluee-
seen, joka vastaa opistoseu-
rajärjestelyistä kesällä 2020. 
Tämä alue, johon kuuluu 
myös Kuusamo, Taivalkos-
ki, Posio, Ranua ja Ylikiimin-
ki, vastasi tämän kesän opis-
toseurojen purkutöistä.

Opisto-opiskelu kiin-
nostaa nuoria 

Ranuan opistoseuro-
jen yhteydessä kokoontu-
nut opiston johtokunta näki 
opistotyön näkymät valoi-
sana. Uudessa hallitusohjel-
massa oppivelvollisuusikää 
pidennetään ja kansanopis-
tot kuuluvat sen piiriin. Se 
tarkoittaa, että tulevaisuu-
dessakin opistoon voidaan 
ottaa opiskelijoita suo-

Osa pudasjärveläisistä tuli opistoseuroihin Ranualle 
sunnuntaina yhteiskyydillä.

Kurenalla asuvat Lea ja 
Vilho Tolonen sanoivat, 
että Jumalan sanan julis-
taminen on opistoseuro-
jen päätarkoitus.

Ulla ja Jukka Lehto olivat 
tulleet opistoseuroihin 
Hirvaskoskelta. Jukka 
Lehto kertoi, että pudas-
järveläiset ovat mukana 
ensi kesän opistoseura-
järjestelyissä Ranualla.

raan peruskoulusta. Opis-
toon on ollut runsaasti ha-
kijoita, ja heistä syksyllä 
alkaville opintopoluille voi-
daan ottaa 120 opiskelijaa. 
Opintopolut mahdollistavat 
monipuolisempia valintoja 
opiskelijoille aikaisempien 
linjamuotoisten opintojen ti-
lalle. Jokainen opiskelija va-
litsee kaksi opintopolkua, 
joihin sisältyviä aineita hän 
opiskelee läpi vuoden. 

Opiston käyneet ovat ol-
leet erittäin tyytyväisiä opis-
tovuoteensa. Viime vuoden 
opiskelijoista noin 98 pro-
senttia koki opiskeluvuoden 
tulevaisuudelleen hyödylli-
seksi. 

Teksti ja kuvat  
opistoseuratoimitus

Lasten  
kalakilpailu
Susanna Holtinkoski lähet-
ti valokuvat, kun tytöt olivat 
saaneet komeat kalat ongella 
1.7. Iijoesta. 

Säynäjän onki Juulia ja 
lahnan sai ongella Jenny.
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

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

UUSI ISO PERHEMARKET AVATTU!

TERVETULOA!

loput keinut
3-hengen pehmusteilla

Honda
trX500Fpe t3b
4-veto, ohjaustehostin,  
sähkövaihteet, mekaaninen  
etutasauspyörästö, sähköinen ta-
sauspyörästön lukko,  
2/4-veto kytkin, vinssi,  
pohjapanssari, 26’’ renkaat,  
60 km/h nopeus, takuu 5 vuotta

loput nuotiopallot
iso koko, 84 cm

loput venootit

10,-

99,-

399,-

99,-

69,-

29,95

29,9524,95

24,95
24,95

24,95

10,-

leivon
pikkuleivät
600 g

Miesten & naisten
soFtsHell takki
2 väriä

Miesten 
takki
3 väriä

lasten 
sadetakki

naisten 
sadetakki
2 väriä

naisten 
tuulitakki

tyttöjen & poikien
soFtsHell takki

2,99
pss

atria wilHelM 
MakkarapiHvi 
320 g

atria perhetilan 
kana 
Fileesuikale 
hunaja, 300 g

1,80
pkt 1,99

rs

solar  
aurinkokenno- 
puutarHavalo 

philips
pölyniMuri 

Frezzer
kaasujääkaappi 
60 l, musta tai valkoinen

5 kpl 5 kpl

winde tuulilasin- 
pesuneste 4 l -20 c

terassinläMMitin
13 kw, kaasukäyttöinen

179.-

prego
kaHvinkeitin
6-kupin  

upo
kuivaava  
pyykinpesukone
pt 7121  

10,-

499,-

NyT UUTUUS

VAlIKOIMASSAMME 
JÄllEEN

NyT

NyT

299,-
NyT 10590,-

+ toimituskulut

890,-
NyT

loput Merano
terassikalustesarja
sohva + 2 tuolia + pöytä
lisäksi pehmusteet

SyKSyN UUTUUKSIA
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10-vuotisjuhlaturnauksen voitto Venäjälle
Ikämiesten Koillis-Euroopan 
mestaruus ratkaistiin nel-
jän joukkueen kesken lau-
antaina FC Kurenpoikien 
isännöimässä 10-vuotisjuh-
laturnauksessa. Suojalinnan 
loistavakuntoiselle nurmel-
le oli Kurenpoikia saapu-
nut haastamaan Kuusamon 
Evergreen ja venäläisjouk-
kueet FC Kantalahti sekä 
Louhen Veteraanit.

Sijoitukset ratkaistiin pe-
laamalla yksinkertainen sar-
ja, joten jokaiselle joukku-
eelle tuli kolme ottelua. Jotta 
turnaus saatiin pelattua yh-
den päivän aikana, oli otte-
lutahti tiivis eikä pelaajille 
jäänyt liioin lepoaikaa.

Monet kymmenen vuot-
ta mukana olleet pelaajat 
kertoivat, että tämänkertai-
nen turnaus oli historiansa 
raskain. Syy siihen oli tyyni 
yli 30 asteen hellesää ja tiivis 
ottelutahti. Myös luonnon 
nurmi on alustana keinonur-
mea raskaampi. 

Turnauksen ennakkosuo-
sikit FC Kantalahti ja FC Ku-
renpojat pystyivät omissa ot-
teluissaan voittamaan viime 

vuoden tapaan Louhen ja 
Kuusamon Evergreenin. 

Kantalahti voitti turnauk-
sen avausottelussa Louhen 
5-0 ja myöhemmin Evergree-
nin 2-0. Kurenpojat joutui 
hieman ahtaammalle. Voit-
tolukemat Evergreenistä oli-
vat 2-0 ja Louhesta 2-1.

Näin Kurenpoikien ja 
Kantalahden keskinäises-
sä pelissä ratkaistiin Koillis-
Euroopan mestaruus. Mo-

lemmilla joukkueilla oli alla 
kaksi voittoa, mutta Kan-
talahden maaliero (+7) oli 
parempi kuin Kurenpojil-
la (+3). Niinpä Kantalahdel-
le olisi riittänyt tasapeli mes-
taruuteen, mutta Kurenpojat 
olisi tarvinnut siihen voiton.

Kurenpojat lähtikin ha-
kemaan pelin avausmaalia. 
Sen teki kuitenkin Kanta-
lahti. Avausjaksolla Kanta-
lahden tehomies ja turnauk-
sen maalikuningas Aleksei 
Bazyhkin vei venäläiset jo 
turvallisen tuntuiseen 2-0 
johtoon.

Toiselle jaksolle lähdettä-
essä Kurenpoikien oli mes-
taruutta ajatellen tehtävä 
kolme maalia eikä antaa vas-
tustajalle enää yhtään maa-
lia.

Kurenpoikien Jarkko Leh-
mikangas nostattikin jakson 
alussa joukkueen toiveita 
harhauttamalla pari venä-
läispuolustajaa ja laukomal-
la pallon voimalla maalin 
kattoon. Kurenpojat hyök-
käsi entistä hanakammin, 

Joukkueet vasemmalta Louhen Veteraanit, Kuusamon Evergreen, FC Kantalahti ja FC Ku-
renpojat.Louhen maalilla kulmapotkua puskemassa Hannu Lehmi-

kangas (23) ja Jarmo Pihlaja. Eero Huitsi seuraa tilannetta. 

Jarmo Pihlaja ei anna palloa Louhen pelaajalle.

Maalivahti Pasi Ahvensalmi on nyrkkeilyt kuusamolaisten 
kulmapotkun väljemmille vesille.

jolloin Kantalahden Dimitri 
Nikolaev pääsi tekemään ti-
lanteeksi 3-1.

Jarkko Lehmikangas on-
nistui vielä jakson loppu-
puolella laukomaan ka-
vennusmaalin. Aika ei 
kuitenkaan riittänyt tasoi-
tus- saati voittomaaliin, jo-
ten Koillis-Euroopan mes-
taruuspokaali matkasi 
Venäjälle Vienanmeren Kan-
talahteen Kurenpoikien jää-
dessä kakkoseksi.

Pronssisijasta kamppai-
livat päivän viimeisessä pe-
lissä Kuusamon Evergreen 
ja Louhen Veteraanit. Kuu-
samolaisten hyvä alku taka-
si sille lopulta leveän 4-0 voi-
ton. Kuusamolaispelaajille 
voitto oli mannaa, sillä he ei-
vät olleet turnauksen histo-
rian aikana aikaisemmin ky-
enneet Louhea kaatamaan. 
Viime vuosien tasapelit an-
toivat joukkueelle viitteitä 
voittomahdollisuudesta.   

Kurenpoikien hopeajouk-
kueessa pelasivat Pasi Ah-
vensalmi, Mikko Hemmilä, 

Eero Huitsi, Veli Hyttinen, 
Seppo Jussila, Jani Kantonie-
mi, Jani Koivukangas, Har-
ri Kujala, Hannu Lehmikan-
gas, Jarkko Lehmikangas, 
Martti Lehmikangas, Albert 
Olamba ND´jeka, Jari Outi-

la, Jussi Perttu, Jarmo Pihla-
ja, Mauri Pihlaja, Ari Rantala 
ja Jussi Timonen. 

Markku Lehmikangas

Saksalaisvieraille hirsirakentamista,  
luontoelämyksiä ja savusaunomista

Baden-Wurttembergin alu-
eelle Saksaan on perustet-
tu viisi vuotta sitten pieneh-
kö, 10 hehtaarin kokoinen, 
Swartzwaldin kansallispuis-
to. Kansallispuiston toimijat 
tutustuivat Rokuan, Hossan 
ja Syötteen kansallispuis-
toihin sekä matkailutarjon-
taan 21-27.7.  Mukana kym-
menhenkisessä ryhmässä 
oli Schwarzwaldin kansal-

Syötteen Eräpalveluilla 
vieraat saivat tutustua hu-
naja-turvekäsihoitoon.

Saksalaisvieraat otettiin vastaan Syötteen luontokes-
kuksessa.

Torstaina illalla oli tutustuminen Syötteen 
kansallispuistoon patikoimalla, jossa vie-
railtiin Juho Niemelän opastuksella alku-
kesästä valmistuneella Teerituvalla. 

Syötteen Eräpalvelujen Huskytarhalla vieraat otti 
vastaan Johanna Määttä esitellen myös yrityk-
sen toimintaa. 

lispuiston, Baden-Badenin 
metsähallinnon sekä Leade-
rin edustajat ja lisäksi Poh-
jois-Suomen AVI:n neuvot-
televa virkamies Tommi 
Lantto ja Euroregion ry:n va-
rapuheenjohtaja Gottfried 
Ebbe.  

Pudasjärven osuudes-
sa 25.-27.7. oli mukana tors-
taina kaupunginhallituk-

sen varapuheenjohtaja Vesa 
Riekki ja perjantaina kau-
punginvaltuuston varapu-
heenjohtaja Sointu Veivo. 
Kaupungin edustajina vie-
railijoiden mukana olivat 
ympäristöjohtaja Henri Pätsi 
ja vs. kehittämisasiantunti-
ja Ulla-Maija Paukkeri. Tors-
taina vieraat otettiin vastaan 
Syötteen luontokeskukses-
sa. Illalla oli tutustuminen 

Syötteen kansallispuistoon 
patikoimalla Juho Niemelän 
opastuksella Teerituvalle. 
Perjantaiaamuna vierailtiin 
Syötteellä Husky-tarhalla 
ja lounaan jälkeen tutustut-
tiin Pudasjärven kirkkoon 
ja Hirsikampukseen. Her-
kullinen illallinen nautittiin 
Syötteellä Hanhilammen ko-
dalla, saunominen oli savu-
saunassa ja vilvoittelu hel-

teessä uimalla lammessa. 
Tämä kaikki oli mieleenpai-
nuva elämys vieraille.

Vierailu on osa pitem-
mäksi suunniteltua yhteis-
työprosessia Pohjois-Suo-
men AVI:n ja saksalaisten 
puurakentamisen kumppa-
neiden kanssa. Hirsikampus 
ja Pikku Paavalin päiväko-
ti olivat keväällä esillä Sak-
sassa. Elokuussa kaupun-

ginjohtaja Tomi Timonen on 
kutsuttuna puhujana puuse-
minaarissa Saksassa. Syksyl-
lä 2019 on tulossa uusi suu-
rempi ryhmä tutustumaan 
tarkemmin puurakentami-
sen toimijoihin ja kohteisiin 
Pohjois-Suomessa. 

Kaupunki tiedotus
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9 KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU  

kouluvuoden aikana, alkaen 8.8.2019 
 

 M – P       M – P  
 

 6:10 Kuusamo, Ervastin aukio      16:45 
 6:12 Kuusamo, l.as.      16:43 
   7:05 Taivalkoski      15:55 
      I Hirsikampus      15:05 
 8:00     Pudasjärvi l.as.      15:00 
   8:45 Kiiminki                       13:50 
 9:15     Oulu, l.as.      13:30 
     T          OYS              I 
  

HUOM! MUUTTUNUT AAMUAIKATAULU 
   
 
 

 

4 SARAJÄRVI - PÄRJÄNSUO - 
KIVARINTIE - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
 M – P  M – P  
 

 7:50 Sarajärvi 15:55 
 8:05 Rytinkisalmi       15:40
   x Pärjänsuo        x 
    x  Lakarin koulu    I 
   x  Hirsikampus    15:05 
 8:55y     Pudasjärvi l.as.     15:00yy 
 

        

5 JAURAKKAJÄRVI - ERVASTI – PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

 
 M – P   M – P      
 

 7:45         Jaurakkajärvi 15:55               
 7:55 Siivikko 15:45         
 8:10          Ervasti 15:35         
 8:20         Hirvaskoski   15:25                 
   x Lakarin koulu 15:10       
   x Hirsikampus 15:05       
 8:45y        Pudasjärvi l.as.   15:00yy      
 
   
 

 

10 SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
Kouluvuoden aikana, alkaen 8.8.2019 

 

 M – P   M – P  
 

    I  Hot. Pikku-Syöte    T 
 7:45 Syötekylä  17:00 
 7:50  Luontokeskus        T  
 7:55  Romekievari 16:50 
       I   Hotelli Isosyöte    T  
 8:15  Iinattijärven th. 16:30 
    x  VT20 pysäkki    x 
 9:00  Pudasjärvi l.as. 16:00 
   9:50  Kiiminki                    15:05 

10:15  Oulu, l.as.  14:40 
    T OYS             I 

 

3 PUDASJÄRVI - PÄRJÄNSUO - LIVO - 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

   M – P   M – P M – P  
 

 7:25 Pudasjärvi l.as. 14:10 16:15 
 7:50 Pärjänsuo    I 15:50 
 8:05 Livo    13:45 15:35 
 I Kirkko x    I  
 I Hirsikampus 13:10 15:10 
 x Lakarin koulu 13:05 15:05 
 8:45y Pudasjärvi l.as 13:00 15:00yy 

        
 

 

6 PUDASJÄRVI - JAALANKA - PAUKKERINHARJU - PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

 
       M – P        M – P         M – P    
 

  7:35        Pudasjärvi l.as.          16:15           
     x      Ruottisenharju         x               
   I Honkavaara     x    T       
   8:10       Paukkerinharju       x 15:40   
  8:20      Parkkila                   x    x       
   8:45       Lakarin koulu       13:10 15:10          
 8:50 Hirsikampus 13:05 15:05   
 8:55y       Pudasjärvi l.as.      13:00 15:00yy       

AIKATAULUT voimassa 8.8.2019 - 29.5.2020 

 

4 PUDASJÄRVI – KIVARINTIE - 
YLI-LIVO - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
    M – P   
 

 13:00  Pudasjärvi l.as 
 13:05  Lakarin koulu 
 13:10  Hirsikampus 
    x  Rissanen 
 13:45  Pärjänsuo 
    x  Yli-Livo 
   14:30   Pudasjärvi l.as. 
 

 

 

1 PUDASJÄRVI - 
MÄNTYNIEMEN TH -
TAIPALEENHARJU - 

PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

    M – P   
 

 13:00 Pudasjärvi l.as. 
 13:05 Lakarin koulu 
 13:10 Hirsikampus 
    T Mäntyniemen th. 
 13:33 Taipaleenharju  
    x Kärjenperä 
 14:00 Pudasjärvi l.as. 
     
  
 

 

5 PUDASJÄRVI - HIRVASKOSKI - 
ERVASTI – JAURAKKAJÄRVI - 

PUDASJÄRVI  
koulupäivinä 

 
 To – P   To – P  
 

 12:05 Pudasjärvi l.as.   13:50 
 12:30 Hirvaskosken koulu   13:30
 12:45 Ervasti        13:20 
  12:55 Siivikko                13:10 
 13:05 Jaurakkajärvi      13:05 
  
 

 

2 PUDASJÄRVI - KALLIOSUO - 
AITTOJÄRVI - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
M – P    M – P M – P  
 

 6:55 Pudasjärvi l.as.  14:45 16:45  
 7:40 Kalliosuo  th.        x    x    
 7:55 Kalliosuo   14:00 16:00  
 8:05 Körkönniemen th.    x    x     
  x Aittojärvi         x    x     
    x Ritvan th.      x    x 
    x Hirsikampus  13:05 15:10 
 x Lakarin koulu     I 15:05     
 8:45y Pudasjärvi l.as.  13:00 15:00yy     
     
 

 

 

1 HETEKYLÄ - KIPINÄ - PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

   M – P  M – P 
 

  
 8:00 Hetekylä 15:35 
 8:05  Hetekylän koulu x 
 8:15 Hetekylän th. 15:25 
 8:20 Kipinä I 
 8:35 Taipaleenharju x 
     x Hirsikampus 15:05 
 8:50y  Pudasjärvi l.as. 15:00
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PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, TIEISÄNNÖINTI

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

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/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITyöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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)

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

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

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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO

PALVELUHAKEMISTOSTA 

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
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MYYDÄÄN

OSTETAAN

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Myytävänä OKT-tontti Hölk-
käkujalla. Rauhallinen paik-
ka. Hyvä sijainti. P. 0400 
952151.

Myydään hyvää ja kuivaa 
pyöröpaaliheinää. Ei säilön-
täainetta. Kuljetus lähialueelle 
onnistuu. Hinta: 50€ (sis.alv.)  
P. 040-5020176.

Hyväkuntoinen Honda four 8 
hp perämoottori hp 400 e. P. 
040 543 7039.

Pumppuhaulikko Benelli Nova 
12/89 + lisätarvikkeita, 350 e/
tarjous. P. 0400 347 632.

Pakastin 100-150 ltr. P. P045 
357 4399.

Kesäkievari tarjoaa ilmaisia tapahtumia Livolla
Lauantaina 20.7. Kesäkie-
vari tarjosi kaikelle kansalle 
hernerokkaa. Historiikkiseu-
ran puuhapariskunta Marko 
Ipatti ja Sari Pulkkinen luot-
sasivat iloisella ilmeellä asi-
akkaita, joita tuli kyläläisten 
ja mökkiläisten lisäksi ihan 
ympäri pitäjää sekä tilaus-
ajolla Oulusta asti puolikas 
bussilastillinen.

- Aiemmin olemme itse 
valmistaneet keiton, mutta 
tänä vuonna yrittäjä Alpo Il-
likainen oli paikalla soppa-
tykkeineen, ehti Marko kii-
reittensä keskellä kertomaan.

Kesäkievari on nyt nel-
jättä kesää avoinna kolmen 
kuukauden ajan. Tälle ke-
sälle on vielä kuukausi aikaa 
nauttia tämän hienon piha-
piirin ja pirtin tunnelmasta. 
Yhdistys on restauroinut 
1850-luvun alkupuolella ra-
kennetun maatalon, sekä 
muita ympärillä olevia ra-
kennuksia. Pirtti on toiminut 
myös vanhan koulun ruoka-
lana Uusimpana projektina 
Marko Ipatilla on Tyrnävän 
Keskikylältä siirretty neljä-
toistametrinen luhtiaitta, jota 
hän tekee restaurointimesta-
rin opintojen päättötyönä. 

Ensi kesäksi pihaan siir-
tyy vanha savusauna Ylikii-
mingistä, joka lämmitetään 
pari kertaa kuussa asiakkai-
ta varten.

Kesälauantaisin on tarjol-
la kaikille halukkaille läm-
mintä saunaa, uimista Livo-
joessa ja pientä korvausta 
vastaan myös virvokkeita. 
B&B -majotustilat ja teltta-
alue kuuluvat niin ikään Ke-
säkievarin toimintaan.                                        

Zenith reunion kesä-
kievarissa
Livon Kesäkievari täyttyi 
lauantaina 27.7. ääriään myö-
ten ja myös piha-alueella oli 
kosolti väkeä kuuntelemas-
sa kun Pudasjärveltä lähtöi-
sin oleva Hard Rock Heavy 
Metall yhtye Zenith Reuni-
on kävi heittämässä kaksi-
osaisen akustisen keikan ko-
tipaikkakunnallaan. Keikalla 
kuultiin vanhoja tuttuja koti-
maisia covereita kuin myös 
yhtyeen ihan uutta, ennen 
kuulematonta tuotantoa.

Akustiset soittimet, hyvä 
musiikki, rento meininki 
sekä yleisön ja esiintyjien vä-
litön läheisyys teki tapahtu-
masta intiimin ja lämpimän 
yhteisen hetken. 

Äänentoistoon oli paneu-
duttu huolella. Vaikka tila 
on pieni, niin musiikki ja so-
listin ääni kuului selkeäs-
ti, sopivalla voimakkuudel-
la kaikkialle eikä etumaisten 
kuulijoiden tarvinnut pidel-
lä korviaan. Myös pihamaal-

le soitto kuului hyvin, mut-
ta ei häiritsevästi eikä kauas 
kantavasti. 

Yhtyeen jäsenet toteavat 
että kotipaikkakunnalla on 
aina mukava käydä esiinty-
mässä, vaikkakin esiintymi-
nen kotikentällä on paljon 
jännittävämpää, kun yleisös-
sä on paljon tuttuja kuin soit-
taa täysin vieraalle yleisölle.  
Samalla pääsee näkemään 
tuttavia, ystäviä ja sukulaisia 
sekä tutustumaan myös uu-
siin ihmisiin.

Bändillä on nyt rauhalli-
sempi vaihde päällä, kun yh-
tye keskittyy uuden levyn 
tekemiseen jonka jälkeen kei-
kat pyörähtävät taas käyn-
tiin.

Kesäkievari on saanut hy-
vän vastaanoton. Asiakkaita 
tulee niin Livolta kuin muil-
takin kyliltä tuttavia tapaa-
maan, jutustelemaan sekä 
aikaa viettämään ja se on 
osoittanut näin tarpeellisuu-
tensa yhtenä kylän yhteisenä 
jutustelu- ja kohtaamispaik-
kana. 

Kun Historiikkiseuran 
puuhaihmisillä on vahva 
usko onnistumiseen, kylä-
läisillä hyvä yhteishenki ja 
kaikki puhaltaa yhteen hii-
leen niin näin saadaan syn-
tymään mahdottomasta 

mahdollinen ja kylä on yhtä 
palvelua ja kolmea työpaik-
kaa rikkaampi. Täytyy nos-
taa hattua livolaisille. 

Zenith Reunionin juuret 
juontavat 90-luvun alkuun 
yhtyeen saatua alkunsa bän-
dien Loudspeaker ja Dead 
Fish hajotessa. Nimi oli alun 
perin Zenith, vuonna 2010 
yhtyeen kolme alkuperäis-
tä perustajajäsentä kasasivat 
yhtyeen kokoon ja nimesi-
vät sen Zenith Reunioniksi. 
STER

Kesäkievarin pirtti täyttyi yleisöstä.

Lämmin kesäilta tarjosi nautinnolliset puitteet kuunnella 
hyvää musiikkia Kesäkievarin pihalla.

Marko Ipatin restaurointimestarin opintojen päättötyönä 
valmistuva luhtiaitta.

Historiikkiseuran puuhaih-
miset Sari Pulkkinen ja Mar-
ko Ipatti ovat jo neljättä 
kesää pitämässä Livolla Ke-
säkievaria. 

Zenith Reunion esiintyi kahden setin verran.

Pudasjärven lentokentälle 
kokoontuu lauantaina 3.8. 
mittelöimään Suomen no-
peimmasta katuauto -titte-
listä North Blacklist- sekä 
Toyota Club of Finlandand. 
North blacklist on paikalla 
jo toista kertaa, edellisvuon-
na ajoivat myös kevään eka 
varttimailin kisoissa. Toyo-
ta clubi taas on ollut mukana 
jo useita vuosia. Tuttuun ta-
paan ajetaan myös STREET 
OUTLAWS -testiajoa omil-
la ajokeilla, joten kaikilla on 
mahdollisuus koettaa me-
nopelin suorituskyky 402 
metrillä.

Taivalkosken moottori-
kerho palkitsee nopeimmat 
vedot upeilla pokaaleilla. 
Toyota clubissa on myös ak-
tiivisia naisharrastajia, joten 
kerho palkitsee myös kolme 

nopeinta naiskuskia. 
Pudasjärven lentokent-

tä on saanut hyvän maineen 
koko Suomessa järjestettyjen 
kiihdytys- ja huippunopeus 
päivien myötä, kenttä on so-
pivan leveä ja eritoten tasai-
nen. Pito on myös hyvä no-
peisiin suorituksiin, koska 
moottorikerho on järjestänyt 
näitä jo vuodesta 2005. Kent-
tä on melko varmasti Suo-
men nopein ja tällä tarkoitan 
ajettuja huippuaikoja kautta 
vuosien. 

Yleisö on tervetullut kat-
somaan ja kannustamaan 
sekä testaamaan omaa au-
toa/moottoripyörää.

Liput 5 e, paikalla on tar-
joilua.

Teppo Niskasaari

Suomen nopein katu-
auto -kisa lentokentällä

Eemil Niskasaari aikoo osallistua North Blacklist - ”haial-
taaseen ” ja pyrkiä kymppilistalle upealla 1974 Chevrole 
Corvette StingRayllä.

Lähetään liikkeelle 2.0! -ideakilpailussa haetaan 
projektiehdotuksia nuorille suunnatun matalan 
kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi. 
Rahoitusta voi saada esimerkiksi ohjatun liikunta-
toiminnan tai liikuntatapahtumien järjestämiseen. 
Hankkeen ideakilpailussa on jaossa 3000 euroa 
Pudasjärvelle kokeiluprojektiin, jonka avulla mah-
dollistetaan nuorten liikkumista. Ideakilpailuun 
voi jättää projektiehdotuksia 31.8. saakka.

Hankkeen projektipäällikkö Tanja Löytynoja 
kertoo, että haussa on uudenlaisia avauksia ja eri-
tyisesti 15–29 -vuotiaille suunnattua matalan kyn-
nyksen liikuntatoimintaa.

-Ideakilpailussa painotetaan etenkin vähän liik-
kuvien nuorten huomioimista toiminnassa sekä 
nuorten osallisuutta projektin suunnittelussa ja 
toiminnan toteuttamisessa, Löytynoja toteaa.

Ideakilpailuun voivat jättää projektiehdotuk-
sensa yhdistys- ja kuntatoimijoista muodostetut 
tiimit, joihin kuuluu vähintään kolme henkilöä. Ko-
keiluprojektit ovat helppo tapa testata uudenlais-
ta toimintamuotoa vaikkapa urheiluseurassa.

-Kannustamme ideoimaan ja kokeilemaan roh-
keasti! Olisi hienoa, jos kokeiluprojektien seu-
rauksena syntyisi esimerkiksi pysyviä höntsäporu-
koita tai arkiliikunnan muotoja nuorille, Löytynoja 

sanoo.
Ideakilpailun ensimmäisellä kierroksella tou-

kokuussa rahoitettiin projektit Iissä ja Oulussa. 
Molemmissa jo rahoituksen saaneissa kokeilu-
projekteissa järjestetään liikunnallisia tapahtumia, 
joissa nuorten on mahdollista tutustua uusiin la-
jeihin ja liikkua matalalla kynnyksellä. 

Ideakilpailun ohjeistus ja projektilomake löy-
tyvät NOVA2-hankkeen verkkosivuilta (http://
www.popli.fi/nova2/ideakilpailut/). Asiantuntijois-
ta, nuorista ja kuntien edustajista koostuva raa-
ti valitsee projektiehdotuksista kokeiluprojektit, 
jotka toteutetaan NOVA2-hankkeelle ostopalve-

luna aikavälillä 16.9.-30.11.
ESR-rahoitteisen NOVA2-hankkeen tavoittee-

na on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulko-
puolella olevien nuorten osallisuutta ja toiminta-
kykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla. 
Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 – 31.5.2021. 
Toteuttajina ovat Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja 
Urheilu ry ja ODL Liikuntaklinikka. Hanke koh-
dentuu Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja 
Iin alueelle.

Heidi Hahtola
Viestinnän suunnittelija

Ideakilpailulla edistetään nuorten liikkumista

KOULUT ALKAA! Myydään tyt-
töjen / naisten 26” - 28 ” vaih-
de- ja vakiopyörät; Tunturi, 
Partneri ja Bulevardi. Siistit ja 
hyväkuntoiset! Sopuhintaan. P. 
040 504 2814.

Kiinnostavatko rivitalon käyte-
tyt ikkunat 5 kpl. 1 kpl leveys 
2070 mm, 2 kpl 1770 mm, 2 kpl 
1470 mm. P. 0400 763 089.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy

Tanssit Sarapirtillä pe 2.8.  Leila Riihijärvi Trio os. Sarakyläntie 4661.
Kiihdytyspäivä la 3.8. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihto la 10.8. klo 18.00, Tie nro 78. Lisätietoja: kari@
tykkylainen.net, p. 040 724 8982.
Jyrkkäkosken tanssit la 10.8. klo 21-01, Heikki Koskelo & Taivaankaari, Jyrkkäkosken 
huvialue, Rytilammentie 78. 
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. 
Vattumarkkinat la-su 17.8.-18.8. Sarakylä koulu, Sarakyläntie 5426, Pudasjärvi.

Ruuhensuon Metsästysseuran
sääntömääräinen 

KESäKOKOUS
Virkistyksellä la 10.8.2019 klo 13.00

Tervetuloa!
 Johtokunta

- Esillä sääntömääräiset asiat,  
  sääntömuutosasia ja jäsenasiat
- Johtokunta kokoontuu klo 10.00
- Lopuksi hirviporukan kokoaminen

Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS
Metsästysmajalla su 11.8.2019 klo 12

Terveisin puheenjohtaja

En juhli vanhenemistani.

Osmo Konttila
Kipinä

Johtokunta kokoontuu klo 11.00 
Lopuksi hirvikokous

Johtokunta

MALISEN ERÄ RY:n
kesäkokous Repomajalla

su 11.8 2019 klo 12.00

esitysajat:
su 4.8. klo 15.00

Näytelmän 
oikeuksia  
valvoo Suomen 
näytelmä- 
kirjailijaliitto.

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

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

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  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

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!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:

www.vkkmedia.fi

Jongun Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS  
pidetään pe 9.8.2019 klo 18.00 

hirvikämpällä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Koiviston porotilan avajaiset  
ja maalaismarkkinat

17.8.2019.   
Varaa myyntipaikka ja tule myymään tuotteitasi  

(paikkavaraukset viim.14.8. mennessä).
Tarkempi ilmoitus myöhemmin tässä lehdessä.
Koiviston porotila Autioperäntie 44, 93160 Hetejärvi

Tiedustelut puh. 0440787004

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

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 3.8.Perjantaina 2.8.
KARAOKE  

JA  
WINTTI

lippu 6 € sis. ep.

lippu 5 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Salin puolella
SUOMIROKKIA

PUb & WINTTI
(ei karaokea)

Avoinna:

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

Kipinän kyläseura kiittää sydämellisesti  
kaikkia Iijokisoudun päätöstapahtuman  

palkintojen lahjoittajia!
AarreArkku • Alfmix • Anon Ase ja Tukku

Hautaus-ja kukkapalvelu Räisänen
Jani Sääskilahti & Toni Parkkila

Kauneuskeskus Salotar • Kontiotuote
K-Supermarket Pudasjärvi • Kuljetuspudas

Kylmänen Food OY • MHY Koillismaa
Oulun Keilahalli • Perhemarket

Pudasjärven Kirjakauppa • Pudasjärven optiikka Oy
Stora Enso • Tarviketori 

  Vaatepuoti Hertta • 4H-yhdistys/ Topitori

Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 13.
Tiistaisin sana- ja 
rukousillat klo 18.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

PuU kuntourheilujaosto 
Jyrkkäkosken maaston vaellusreitillä 10 km ohjattu  

kävely su 4.8. Lähtö klo 18 Jyrkkäkosken campingilta.  
Omat juomat mukaan.

Kesän neljännet ikärit kil-
pailtiin 22.7. Suojalinnan ur-
heilukentällä. Kaikille osal-
listujille jaettiin mitalit. 

P5v 40 m 1. Niilo Holmström 
9,1, 2. Iiro Piri 10,4, 3. Valtteri 
Puolakanaho 10,6, 4. Topias Oja-
la 10,7, 5. Aappo Piri 10,8, 6. Jon-
Ante Jaurin 14,7, 7. Aleksanteri 
Jaurun 18,5.
P7v 40 m 1. Luka Alamäki 7,9
T7v 40 m 1. Sonja Paakki 8,7, 
2. Elsi Holmström 8,9, 3. Soria 
Aarni 9,0, 4. sara Puolakanaho 
9,7, 5. Essi Puolakanaho 9,9. 
P 9v 40 m 1. Matias Aarni 7,2, 
2. Pauli Alahäivälä 8,9. 
T11v 60 m 1. Silja Alahäivä-
lä 10,0.

Kesän neljännet ikärit
P13v 60 m 1. Jaakko Parkki-
la 9,6.
P5v pallo 1. Niilo Holmström, 
2. Iiro Piri, 3. Aappo Piri, 4. Valt-
teri Puolakanaho, 5. Topias Oja-
la, 6. Jon-Ante Jaurun, 7. Alek-
santeri Jaurun. 
P7v pallo 1. Luka Alamäki.
T7v pallo 1. Sonja Paakki, 2. 
Sara Puolakanaho, 3. Sofia Aar-
ni, 4. essi Puolakanaho, 5. Elsi 
Holmström. 
P9v pituus 1. Matias Aarni 
2,83, 2. Pauli Alahäivälä 1,97. 
T11v keihäs 1. Silja Alahäivä-
lä 14,71. 
P13 kuula 1. Jaakko Parkki-
la 7,87. 
T15 kiekko 1. Essi Parkki-
la 22,24. 

KESäKOKOUS

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu tuntia ennen.

Johtokunta

Aittojärven koululla, Kyläkolossa 
su 11.8.2019 klo 14.00.

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n
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Tomi Illikainen palvelun

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

KATUSUUNNITELMIA  
NÄHTÄVILLÄ
Liikennejärjestelyihin Kurenalan kohdalla liittyen 
on Pudasjärven kaupunki, yhdessä ELY-keskuk-
sen kanssa, laadituttanut valtatie 20:n, maanteiden 
18775 ja 18777 sekä katujen Varsitie, Pilliahontie, 
Lämpötie, Rimmintie, Jukolantie ja Naamangantie 
katusuunnitelmat.

Katujen osalta pidetään suunnitelmat maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti 
nähtävillä 31.7.–16.8.2019. Kadut sijaitsevat Kuren-
alan eteläisen osan asemakaava-alueella. Yleisten 
teiden osalta käsittely tapahtuu myöhemmin tänä 
syksynä.

Suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjär-
ven kaupungintalolla teknisessä toimistossa sekä 
internetissä www.pudasjarvi.fi. Niillä, joiden oikeut-
ta asia koskee, on mahdollisuus jättää suunnitel-
masta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään perjan-
taina 16.8.2019 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen 
Pudasjärven kaupunki, tekninen toimisto, Varsitie 7 
(PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Tekninen johtaja

KULTTUURIPALVELUT

PUDASJARVI.FI

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 
VOIMAANTULO
Valtuusto on kokouksessaan 13.06.2019 hyväksynyt 
Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutok-
sen kortteleihin 12 ja 14 sekä niihin liittyvään vihe-
ralueeseen.
Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Pudasjärvi 31.7.2019 
Kaupunginhallitus

Matkailuyrittäjät Reijo ja Helvi  
Lantto ovat vuoden posiolaiset 

Pudasjärveläissyntyisille 
matkailuyrittäjille Reijo ja 
Helvi Lantolle luovutettiin 
lauantaina 13.7. Vuoden Po-
siolainen tunnustuspalkin-
to. Posion Matkailuyhdis-
tys valitsee kerran vuodessa 
henkilön, joka on toiminut 
paikkakunnan hyväksi esi-
merkillisellä tavalla. 

Lantot ostivat vuonna 
2000 Kitkajärven rannalla si-
jaitsevan Lomakeskus Him-
merkin ja muutama vuo-
si myöhemmin myös hotelli 
Kirikeskuksen ja Kirinrinteet 
–yhtiön, jolloin he muuttivat 
myös Salosta Posiolle. 

Lantot ostivat vaikeuk-
sissa olleet yhtiöt ja antoi-
vat niille uuden elämän ra-
kentamalla ja kehittämällä 
ne tähän päivään. Nykyään 
nämä yritykset ovat merkit-
tävimmät matkailun työllis-
täjät Posiolla ja ovat Posion 
matkailun tukijalka. Niiden 
ansiosta kotimainen ja kan-
sainvälinen matkailu paik-
kakunnalle on kasvanut 
merkittävästi.

Lantot ovat viime vuosi-
na panostaneet yhteistyöhön 
erityisesti kansainvälisten 
matkanjärjestäjien kanssa 
yhdessä posiolaisten yhteis-
työkumppaneittensa kanssa. 
Työn tuloksena Posion tal-
vimatkailu on lähtenyt kas-
vuun. 

Reijo Lanton aloittees-
ta Posiolle perustettiin mat-
kailuyhdistys vuonna 2008. 
Tuolloin kansainvälisiä mat-
kailijoita oli Posiolla vielä 
vähän. Nyt niitä on 80 pro-
senttia Himmerkin ja Kiri-
keskuksen talvikauden asi-
akkaista. 

Lantot tekevät työtä kan-
sainvälisen kesämatkai-

lun sekä kestävän matkai-
lun eteen. He ovat edistäneet 
myös kulttuurimatkailua: 
osa Kirikeskuksesta on Ark-
tisen keramiikkakeskuk-
sen käytössä ja he vaikut-
tivat merkittävästi siihen, 
että maailman suurin ke-
ramiikkakongressi järjes-
tetään vuonna 2020 Posiol-
la ja Rovaniemellä. He ovat 
mahdollistaneet keramiikka-
keskuksen toiminnan Kiri-
keskuksesssa investoimalla 
paljon sen hyväksi.

Helvi Lantto on vas-
tannut erityisesti yritysten 
yleisilmeestä, kuten mökki-
en ja reittien suunnittelusta.  
Ennen Posiolle muuttoa Hel-
vi Lantto teki pitkän uran 
opettajana Salossa, jossa he 
yhdessä toimivat myös las-
tenlaulufestivaalien näkyvi-
nä vetureina.

Reijolla juuret Ku-
renkylässä ja Helvillä 
Pärjänsuolla
Reijo Lantto on syntynyt Ku-
renkylässä, Iijoen rannalla, 
jossa kävi myös Kuren kou-
lussa ns. supistettua koulua 
eli kolme ensimmäistä luok-
kaa vain lauantaisin koulus-
sa ja neljännellä luokalla sit-
ten viitenä päivänä viikossa. 
Neljännen luokan jälkeen 
Lantto siirtyi keskikouluun 
Kurenalle ja asumaan tänä 
kesänä purettuun oppilas-
asuntolaan. Lantto valmistui 
ylioppilaaksi Pudasjärven 
lukiosta vuonna 1968. Heti 
valkolakin saatuaan hän jat-
koi opiskelua Oulun yliopis-
ton sähköinsinööriosastolla, 
josta valmistui DI:ksi vuon-
na 1973.

Jo opintojeni loppuvai-

heessa hän meni Saloon Sa-
loralle kesäharjoittelijaksi ja 
erinäisten vaiheiden jälkeen 
kohosi Saloran toimitusjoh-
tajaksi vuonna 1988. Salo-
ran siirryttyä Nokian omis-
tukseen työ jatkui Nokia 
palveluksessa vuoteen 2002 
saakka, jolloin Lantto päät-
ti tehdä muutoksen elämäs-
sään ja muutti sittemmin Po-

siolle.
Helvi Lantto on myös 

pudasjärveläinen, syntyi-
sin Pärjänsuolta, josta muut-
ti Kurenalle Jukolantielle jo 
60-luvulla. Hän valmistui 
luokanopettajaksi Jyväsky-
län yliopistosta ja teki elä-
mäntyönsä luokanopetta-
jana Salossa eläkepäiviinsä 
saakka.  HT

Vuoden posiolainen-palkinto luovutettiin Reijo ja Helvi 
Lantolle Posion perinteisillä Muikkumarkkinoilla lauantai-
na 13.7. Palkinnon luovutti edellisenä vuonna palkinnon 
saanut Ritva Kokko, Korpihillan omistaja, joka myöskin on 
syntyperäinen pudasjärveläinen.

Reijo Lantto osallistui viime vuonna Pudasjärven lukion 
kevätjuhlaan riemuylioppilaana eli 50-vuotta sitten valko-
lakin saaneena. Hän käytti myös riemuylioppilaiden edus-
tajana puheenvuoron ja oli jakamassa ryhmänsä stipendiä. 

Oikaisuja   
Viime viikon Pudasjärvi-leh-
dessä Korpisen kyläjutussa 
kuvatekstissä mainittu Aarre 
(ei Arttu) Anttonen innostui 
kovasti lauluista.
Suofutis jutussa osa kuvista 
oli Lauri Nyströmin ottamia.

Toimitus
PUDASJARVI.FI

KIRJASTON KESÄAUKIOLOAJAT
Pääkirjaston kesäaukioloajat 17.6.–18.8.:
 palveluaika omatoimiaika
ma 10–19 8–10, 19–20
ti–pe 10–16 8–10, 16–20

la, su – 10–15

Juhannusaatonaattona palveluaika klo 10–15, 
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JÄTEVESI-ILTA
Ke 21.8. klo 18-20
Kahvitarjoilu klo 17.30-18
Pudasjärven kaupungintalo 

Ohjelma:

18-19 Jäteveden käsittelyvaatimukset asuin- ja vapaa-ajan  
 kiinteistöille, ProAgria jätevesineuvontahanke
19-19.15 Kaava-alueiden erityisvaatimukset, kaupungin kaavoitus
19.15-19.30 Viemäriverkostot ja liittymismahdollisuudet,  
 kaupunki/viemärilaitokset
19.30-19.45 Tarvittavat toimenpide- ja rakennusluvat,  
 kaupungin rakennusvalvonta
19.45-20  Vapautusmahdollisuudet, Oulunkaaren ympäristöpalvelut 

Tilaisuus on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 

Tervetuloa! 

Tilaisuuden järjestää Oulunkaaren ympäristöpalvelut, Pudasjärven kaupunki  
ja ProAgria jätevesineuvontahanke

Liekokylän Hirvipirtillä pi-
dettiin Hirvikävelyt hellevii-
kon maanantaina 22.7.

Tulokset:
1. Ahti Nivakoski, 1120 pist. 
(ammunta 546, arvio 574), 2. 
Kalervo Koivu 1112, 3. Tai-
to Säkkinen 1098, 4. Sampo 
Laakkonen 1084, 5. Mikko 
Hietava 1056, 6. Mirja Laak-
konen 1054, 7. Irja Säkkinen 
982, 8. Seppo Kukka 980, 9. 
Timo Märsy 971, 10. Lauri 
Laakkonen 916, 11. Eero Juu-
tinen 848, 12. Maire Petäjä-
järvi 829, 13. Risto Tauriai-
nen 746. 

Hirvikävelyt 
Liekokylässä
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Tervetuloa Touhula Pudasjärvelle!
Seikkailu- ja kielipainotteisen hirsipäiväkodin 

toiminta käynnistyy Varsitiellä 1.8!

 Tarjoamme monipuolista ja virikkeellistä 
varhaiskasvatusta perheen tarpeet huomioiden.

Tutustu toimintaamme ja hae 
päivähoitopaikkaa www.touhula.fi

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Mervi Kesti
puh. 050 478 2168 | mervi.kesti@touhula.fi

Touhula Pudasjärvi 
Varsitie 6, 93100 Pudasjärvi

SIEVIN
KANgASKASSI 

KAUPAN PÄÄLLE
 

gRAM PAKASTESÄILIöT VOI 
SIJOITTAA JOPA -15OC ASTEEN 

LÄMPöTILAAN!

PIENIMMÄSSÄKIN gRAM 
PAKASTESÄILIöISSÄ ON  

METALLI SARANAT!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
heinäkuussa  
la klo 9-13.

KESÄN MAUT TALTEEN

 FB 3095-90

 FB 3306-90

 FB 3413-90

 FB 4200-90

● nettotilavuus 98 litraa
● energialuokka A+ 
●  mitat K 84,2cm L 53,6cm       

 S 55,7cm

● nettotilavuus 302 litraa
● energialuokka A+ 
● sisävalo
●  mitat K 81,7cm L 

112,5cm S 67,2cm

● nettotilavuus 420 litraa
● energialuokka A+ 
● sisävalo
●  mitat K 85cm L 114cm  

S 72,1cm

● nettotilavuus 203 litraa
● energialuokka A++
● sisävalo
● mitat K 83,2cm L 95,2cm 

S 60,7cm

199€

299€

359€

439€

KS 1135-90 JÄÄKAAPPI 

KEVYTSAAPPAAT

● nettotilavuus 137 litraa
● energialuokka A++ 
●  mitat K 84,5cm L 56cm       

 S 57,5cm

● kotimaiset
● kevyet 
●  kestävät

239€

65€

Popedapudiksella -tapahtumaa  
juhlitaan lauantaina

Popedapudiksella järjeste-
lyt ovat loppusuoralla, sil-
lä tapahtuma rokataan vii-
konvaihteessa lauantaina 3.8. 
Pudasjärvellä Rajamaanran-
nassa. Konserttiyleisöä on tu-
lossa ympäri Suomen. Verk-
kokauppa on käynyt kiivaana 
ja lippuja on postitettu aina 
Helsinkiä myöten. Onpa lip-
puja tilattu jopa Ruotsiinkin. 
Alueelle odotetaan noin 2000 
hengen yleisöä. 

Rakennustyöt aloitettiin 
paikan päällä maanantaina 
29.7. Tapahtuma-alueelle on 
tullut rajoituksia ja suljetaan 
loppuviikolla muulta toimin-
nalta ja alueen läpi kulkevaa 
liikennettä rajoitetaan. Aino-
astaan huoltoliikenne sekä vi-
ranomaisliikenne sallitaan. 
Kiinnostuneita ja innostuneita 
talkoolaisia on otettu vastaan 
koko viikon. Halukkaat voi-
vat tulla alueelle katselemaan 
ja auttamaan rakennustöis-
sä. Talkoisiin voi ilmoittautua 

ennakkoon esimerkiksi säh-
köpostitse tai soittamalla jär-
jestäjille. Lähialueen asukkail-
le on tiedotettu poikkeuksista. 

Lauantaina 3.8. kello 10-
13 on koko perheen ilmai-
nen tapahtuma, jossa esiintyy 
Hevisaurus ja on muutakin 
ohjelmaa sekä Niemitalon let-
tukahvila palvelee. 

Illan tilaisuuteen portit 
avataan kello 16. Ellinoora 
esiintyy kello 17. Kello 18.45 
esittäytyy Etsivä Nuorisotyö 
ja kuullaan kumppaneiden 
tervehdykset. Kello 19 on Las-
se Oikarisen StandUp. Wo-
yzeck nousee lavalle kello 20 
ja illan pääesiintyjä Popedan 
esitys alkaa kello 22. Puolil-
taöin nähdään ja koetaan ilo-
tulitus. Ravintolateltassa jat-
kaa puolen yön jälkeen Dj Esc. 
Tapahtuma suljetaan kahden 
aikaan yöllä. 

Alueelle kulku ohjataan 
Rajamaanrannantien kaut-
ta kävellen. Sisääntuloportil-

la on turvatarkastus, alueel-
ta saa pääsylippua vastaan 
rannekkeen, jolla voi pois-
tua välillä ja palata uudel-
leen. Portin läheisyydessä on 
FC Kurenpoikien narikkapal-
velu. 

Tapahtuman järjestäjä Jan-
ne Soronen toivoo yleisön 
olevan ajoissa paikalla, sil-
lä sisääntulo voi ruuhkautua 
suuren väkimäärän takia. 

Tapahtuma-alueella on 
erillinen k-18 anniskelualue, 
ruokamyyntiä, ravintola Tuba 
palvelee ravintolateltassa ja 
Niemitalon myyntikoju tarjoi-
lee räiskäleitä ja makkaraa. 

Tapahtumaan on myös 
bussikuljetus Oulusta, Syöt-
teeltä ja Kuusamosta. Bussien 
aikataulut ja ilmoittautumis-
ohjeet löytyvät netistä.

Lippuja on myynnissä per-
jantaihin saakka Halla Cafe & 
Cateringissa sekä Oulussa K-
Supermarket Ritaharjussa ja 
Shaman Arts Tattoossa. Lip-
puja varataan myös portille 
lauantaina. 

Järjestäjän puolesta Jan-
ne Soronen toivottaa kaikil-
le mahtavaa konserttipäivää 
ja tervetulleeksi sunnuntai-
na purkamaan ja siivoamaan 
aluetta! 

Lisätiedot ja viimeisim-
mät kuulumiset löytyvät ko-
tisivuilla osoitteessa https://
pudiksella.fi. HT

Keskiviikkona eli kolmea päivää ennen tapahtumaa oli jo 
esiintymislava pystytetty, VIP-teltta kalustettu, bajamajat 
paikoillaan ja uusi esiintymiskalusteita kuljettava rekka tuli 
paikalle.


