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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uutta taidetta  
Pohjantähdessä s. 3

Kulmuni nostamassa 
vihreän apilalipun  

liehumaan korkealle s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 6.8.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Koulutettu hieroja  
MIKA LUOKKANEN

TOrITIE 2, PUdAsjärvI (KäyNTI sIsäPIhAN PUOLELTA)

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

e-passi käy maksuvälineenä

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!

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com  
www.hallacatering.com

Suljemme kahvilan ma 10.8.2020  
lähtien toistaiseksi työvoimapulan vuoksi. 

Keskitymme ainoastaan tilausten, pitopalvelun, 
eskariruoan, kokoustarjoiluiden, kotiin ja työpai-
koille kuljetettavien ruokien tekoon. Toivotaan 

että löydämme pian uuden työntekijän ja voimme 
avata ovemme uudelleen. Etuoveen tulee ovikello 

jota voi soittaa jos haet esim.tilauskakkuja. 

    Pahoittelemme tilannetta. Terveisin: Henna  
ja Olli Ryhänen/  

Halla Cafe & Catering

Kahviteltan antimista huolehtii Pudasjärven Syöpäkerho.
Kurenalan kyläyhdistys ry

VIELÄ KERRAN TÄLLE SYKSYLLE!
PERÄKÄRRYKIRPPIS  
Pudasjärven torilla ma 17.8.2020 klo 10-16. 

Ilmoittautumiset la 15.8. mennessä  
Kerttu Simu puh. 040 730 9481

SUOPUNKI-yhtye laulattaa!

Tervetuloa!

OSTETAAN korpihillaa ja mustikkaa.
050 584 2080

KESÄKIEVARI
Lauantai 8.8. klo 11.00 - 02.00

Vapaa pääsy
TERVETULOA!
 Kirsiojantie 27, 93220 Livo  0400 584 290

Radio  
Luxemburg trio

klo 20.00 alkaen
Koti- ja ulkomaisia hittejä

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

ELOALE ! ELOALE !

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AvoinnA:
mA-pe 9-17, 

lA 10-15 
Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa! 

Koriste- ja hedelmäpuut,  
koriste- ja marjapensaat, 

havut, ruusut ja  
monivuotiset kukat 

OSTA 5 MAKSA 4!

ULKOKRYSANTEEMIT!

Kalkit ja SYYSLANNOITTEET!
muista käyttää lahjakortti, suljemme puutarhan 28.8.2020 perjantaina
Kiitos kaikille ihanille asiakkaillemme kesästä 2020, mukavaa  ja lämmintä syksyä!

Kekkilän puutarhamulta 50L 
16,90/5 säkkiä

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

/sk

KÄSINEET PROF LIGHTGRIP PU-PINNOITET-
TU MUSTA 10 PARIA KOOT 9-11
Kudotut polyesterikäsineet, joissa 
on polyuretaanipinnoite. Sopivat 
erinomaisesti kuiviin ja likaisiin 
työskentelyolosuhteisiin. 

REHUx KANATÄySREHU NG 20 KG
Täysrehu munivien kanojen ruokintaan.

Tuote on kalajauhoton, geenivapaa ja 
sisältää kananpunkin häätöaineen.

1590

/10 kpl pkt1295

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Gynekologi Liisa Karinen pe 14.8.
Yleislääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri  

Olli Heikkilä vastaanotto ti 25.8.

ASKANMÄEN  
KESÄTEATTERI

Käteistä,  kiitos!
Yleisön pyynnöstä LISÄNÄYTÖS
Sunnuntaina 16.8. klo 16

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

Kirppis ma-ti 
13.-14.8.  

Klo 11-15 
lukiontie 1 

(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

TerveTuloa TuTusTumaan 
kesän kehysuuTuuksiin!

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

kesällä liike auki: 
ma-ke klo 10-17, to-la suljettuna
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa su 9.8. klo 10, 
toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Hannele Puhakka.
Kouluun lähtevien siunaaminen seurakuntakeskuksessa 
pe 7.8. klo 18, pappina ja musiikista vastaa Timo Liikanen, 
avustaa Tiina Inkeroinen.
Kesäkahvila seurakuntakeskuksessa ke 12.8. klo 12
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe klo 9-11 ja 11.30-14, 
puhelin 088823100.  
Haudattu: Aulis Olavi Hiuspää 88 v, Hilkka Sofia Iinattinie-
mi 84 v, Leevi Sakari Kaasalainen 84 v, Irene Tellervo Män-
tyjärvi 65 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 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

Useimmille meille on opetettu varhain 
lapsuudesta lähtien kotona ja koulussa, 
ettei toista ihmistä saa tuomita. Tuomit-
seminen on vakava ja väärä toimintata-
pa eteenkin silloin, kun siihen ei ole juri-
disia perusteita. Ellei tuomitsemiseen ole 
lain määräämää näyttöön perustuvaa vah-
vaa perustetta, se on loukkaavaa ja vää-
rää tuomitsemisen kohteeksi joutunutta 
kohtaan. Jokapäiväisessä elämässä ihmisil-
le syntyy erimielisyyksiä moraalin, asen-
teiden, arvojen, toimintatapojen ja moni-
en muiden asioiden tiimoilta. Mielipiteiden 
äityessä liian kiihkeiksi innostutaan hel-
posti tuomitsemaan toinen ihminen tai 
ihmisryhmä liian nopeasti ja perusteet-
tomasti. Sortuminen kyseenalaiseen ja 
vääränlaiseen tuomitsemiseen perustuu 

helposti vihan tunteeseen ja harkitsemat-
tomuuteen. Tällaisesta tuomitsemisesta 
on kunnioitus rakkautta ja hyvää tarkoit-
tavuutta kohtaan erittäin kaukana.    Raa-
matusta löytyy selkeä ohjeistus tuomitse-
miseen: ”Tuomitessasi toisen julistat tuomion 
myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, 
teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että 
Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka 
tekevät tällaista”. (Room. 2: 1-2).

Huolimatta siitä, että edellä mainittu 
teksti varoittaa väärästä tuomitsemises-
ta, se on positiivisesti pysäyttävä.  …”kos-
ka sinä, toisen tuomitsija, teet samoja teko-
ja” on hieno muistutus omasta tilanteesta 
ja asemasta. Kukaan meistä ei ole niin via-
ton ja synnitön, että olisi oikeutettu heit-
tämään sen ensimmäisen kiven. On rikas-

tuttavaa pysähtyä välillä pohtimaan omia 
jääräpäisiä sanojaan ja toimiaan eli kat-
somaan tiukasti ja realistisesti henkiseen 
peiliinsä. Peilistä voi katsoa takaisin nolo, 
katuva ja häpeilevä minä tai näkemänsä jäl-
keen ymmärryksen ja suunnan muutoksen 
jälkeen uudesti ajatteleva hiukan viisaampi 
minä. Peili saattaa muistuttaa seuraavista 
Jeesuksen sanoista: ”Olkaa valmiit armah-
tamaan, niin kuin teidän Isännekin armah-
taa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomi-
ta”. (Luuk. 6: 36-37).

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Tuomitsemisen helppous

Bingoa jälleen Koskenhovilla
Bingon pelaaminen alkaa 
korona-ajan pakollisen taon 
jälkeen sunnuntaina 9.8. kel-

lo 18. Viimeksi sitä pelat-
tiin sunnuntaina 8.3. Bingo-
toimintaa on ollut noin 20 

Bingoa pyörittämässä muutama vuosi sitten Raija 
Pohjola ja Jukka Niemelä.

Ostokortin lisäksi bingossa on runsas palkintopöytä. 

vuoden ajan. Sitä ovat pyö-
rittäneet Pudasjärven Nuo-
risoseura ja Pudasjärven 
Näyttämö. Kävijöitä on ollut 
viidenkymmenen molem-
min puolin, suuri osa vakio-

kävijöinä. Pääpalkintona on 
ollut 125-200 euron ostokort-
ti sekä useita pienempiä pal-
kintoja. Ostokortin summa 
on ollut riippuvainen kävijä-
määrästä. HT

Rakkaamme

Irene Tellervo
MänTyjäRvI
o.s. Kalliaisenaho 
s. 23.7.1954 Salla
k. 19.7.2020 Pudasjärvi

Niin yllättäen, äkkiä lähdit sä pois
emme sua vielä antaneet ois.
On suru, kaipaus suunnaton
mutt´ tiedämme sun hyvä olla nyt on.

Rakkaudella kaivaten

Mikko
Janne, Sinikka, Peetu ja Pinja
Johanna, Ville, Netta ja Miska
Jaana ja Juha
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 30.7.2020.
Lämmin kiitos osanotosta!

Rakas äitimme, mummumme  
ja isomummumme

Helli Annikki
AHOnEn
o.s. Panuma
s. 13.4.1927 Pudasjärvi
k. 22.6.2020 Pudasjärvi

Sinä odotit kevättä, kesää uutta,
sen valoa, lämpöä, suloisuutta.
Sait kauneimman, ihanan uuden maan.
Jäimme sinua kyynelin kaipaamaan.

Kaivaten ja rakkaudella muistaen

Lea ja lapset perh.
Leo ja Sirkka, Sari perh.
Heidi ja Jouni
Heli ja Jouni, Pia ja Taneli
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 18.7.2020 läheisten läsnä ollessa.  
Lämmin kiitos osanotosta. 

Rakkaamme

Hilkka Sofia
IInATTInIEMI
o.s. Särkelä 
s. 10.9.1935 Pudasjärvi
k. 13.7.2020 Pudasjärvi

Sen tiesi kesän aurinko,
sitä kuiski vieno tuuli
ja siinä pesää tehdessään
sen pihan linnut kuuli.
Se soi laulussa lintujen:
tää aamu on rakkaamme viimeinen.

Kaivaten

Arto ja Jaana
    Juho ja Emma
    Janne, Eveliina, Oliver ja Daniel
sisar perheineen 
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 31.7.2020.
Lämmin kiitos meitä surussamme muistaneille.

Tykkyläisen taidetta 
Honkasenkankaalla

Tykkyläisen veistämä Lem-
pi-teos ihastuttaa Mikko 
Liehun pihalla.

Suuret ja massiiviset piha-
puut ovat uljas näkymä pi-
hapiirissä. Joskus tulee ti-
lanne, jolloin ikivanhasta 
jättiläispuusta talon päädys-
sä on luovuttava. Mikko Lie-
hun kotitalon pihan kuusi-
komistukselle tämä lähdön 
hetki koitti jokin aika sit-
ten. Puunkaadon ammat-
tilainen Paavo Outila hoiti 
mallikkaasti ja turvallisesti 
puun kaatamisen. Kuusen 
oksatkin olivat yhtä paksuja 
kuin pienet puut. Niistä tu-
likin hyviä polttopuita lei-
vinuuniin ja saunan pesään. 
Itse kuusen runko oli mam-
muttimaisen paksu ja tie-
tenkin hurjan painava. Het-
ken pohdinnan jälkeen puun 
omistaja sai mainion idean 
tarjota runkoa taiteilija Kari 
Tykkyläiselle materiaalik-
si moottorisahalla tehtäviin 
veistoksiin. Tykkyläinen otti 
tarjouksen vastaan ja lupasi 
kiitokseksi veistää kuusivan-
huksen kannon päälle tai-
deteoksen. Nyt Honkasen-
kankaalla on talon väen ja 
ohikulkijoiden ihasteltava-
na upea, rehevämuotoinen 
naishahmo nimeltään Lem-
pi. Tykkyläinen kertoi, että 
hän haluaa Lempin hersy-

vällä muotojen runsaudel-
la välittää viestiä taiteen ja 
yleensä kulttuurin moni-
muotoisuudesta ja runsau-
desta.

Lempi-teos ei ole ainoa 
Pudasjärvisten ja lähikun-
nan yksityisten pihapiireihin 
ilmestynyt puuveistos. Tyk-
kyläinen kertoi veistäneen-
sä kuluvana kesänä jo neljä 
erilaista puupatsasta häntä 
puumateriaalilla ”sponssan-
neille” ihmisille. 

Sointu Veivo
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Superhelpot
arkiruoat

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

SUOMI

Findus

paneroidut  
kalafileet  
ja -nuggetit
225-250 g (10,00-11,11/kg)

pudasjärveläinen  
varhaisperuna 
jussi

Fazer

sininen maitosuklaalevy  
sekä maku- ja tumma- 
suklaalevyt
190-200 g (10,00-10,53/kg)

Ingman

maustetut  
kermajäätelöt
1 l  
ei laktoosittomat, smoothie,  
vanilja eikä muumi  
rajoitus 3 pkt/talous

5.- 1.-10.-

 

kanan fileepihvit
500-520 g (9,60-9,98/kg)

499
rs

 

kesäkurpitsa
suomi, säävaraus

099

5
kpl

Tamminen 

hetkessä hyvä  
lihamureke
600 g (8,32/kg)

499
rs

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 
6.-9.8. ELLEI TOISIN MAINITA

Ilman korttia 2,25-2,65 kpl (11,25-13,95/kg) Ilman korttia 2,69 pkt

Plussa-kortilla

Ilman korttia 5,29-5,49 rs (10,17-10,98/kg)

SUOMI

paikallistasinulle

kg

pkt

Ilman korttia 3,09 pkt (12,36-13,73/kg)

-19%
Plussa-kortilla

-11-24%
Plussa-kortilla

-62%
Plussa-kortilla

TM

www.msc.org
MSC
VASTUULLISESTI
PYYDETTY

SERTIFIOITU 

voimassa to-la 6.-8.8.

599
kg

tuore  
kokonainen lohi
1-3 kg 
kasvatettu norja 
rajoitus 2 kalaa/talous

erä

ulkokrysanteemi
19 cm, Belgia

599
kpl

169
kg

995
kg

Saarioinen

kaalikääryleet

voimassa to-la 6.-8.8. 

169
kg

Kariniemen kananpojan

marinoitu koipireisi
n. 1,2 kg

vuokraamme 
sup-lautoja!

2
pkt

lisätietoa ja vuokraukset 
kaupalta / 020 789 0450

pullapirtin konsulentti  
torstaina 6.7 klo 9 alkaen!

Elokuun ajan on Taidehuo-
ne Pohjantähdessä kahden 
taiteilijan yhteisnäyttely, 
kun pudasjärvinen Marja-
Leena Tykkyläinen sekä hä-
nen oululainen kyty Jorma 

Uutta taidetta Pohjantähdessä

Jorma Styng ja Marja-Leena Tykkyläinen pysähtyivät yh-
teiskuvaan ”Päällikkö” -teoksen kanssa.
Kuva Birgit Tolonen

Styngiillä on näyttelyssä 
isoja puusta ja kierrätys-
materiaaleista valmistettuja 
veistoksia. 

Jorma Styngin teoksissa vahvat värikontrastit sekä eri tek-
niikat kohtaavat.

Tykkyläisen neljän työn ”Köynnökset” -kokonaisuus vaatii 
ison seinän päästäkseen oikeuksiinsa.

Styng laittoivat omaa taidet-
tansa esille ”Luonnollisesti” 
-näyttelyyn, joka on yleisöl-
le avoinna 3.8. – 9.9. välisen 
ajan.

Marja-Leena Tykkyläi-
nen on tuttu lähinnä teks-
tiilitaiteestaan, mutta tässä 

näyttelyssä on esillä myös 
hänen tekemiä pieniä veis-
toksia.

Taiteellisissa tekstiili-
töissään Tykkyläinen käyt-
tää pajua ja kuparia. Pajujen 
vuosikasvaimet hän kerää 
lehdettöminä keväisin ja 
syksyisin. Paju on ollut tai-
teilijan kudonnaisissa vuo-
desta 2009 alkaen. 

- Vanhin esillä oleva te-
okseni on vuodelta 1979 
ja uusin ihan tämän vuo-
den tuotantoa. Veistokset 
ovat kaikesta mahdollises-
ta materiaalista valmistettu-
ja. Löytyy puuta, luuta, ke-
ramiikkaa, kiveä, betonia ja 
metallia. Tekstiileissä olen 
yhdistellyt puuvillaan ja 

poppanaan pajua sekä ku-
parilankaa, jotka molemmat 
antavat elävyyttä ja uuden-
laista silmäniloa. Pajun ja 
kuparin värimaailman yh-
distäminen on hyvin kieh-
tovaa, opasti Tykkyläinen 
omien töittensä taustaa.

Näihin töihin voi teh-
dä ennakkovarauksia. Teks-
tiileissä löytyy niin pie-
nemmille kotiseinille kuin 
isompiin tiloihin tulevia ko-
konaisuuksia.

Oululainen Jorma Styng 
vaihtoi kitarataiteen ja sä-
vellystyön kuvataiteeseen 
muutama vuosi sitten. 

Toki maalaukset ja veis-
tokset ovat kulkeneet kä-
sikädessä musiikin kanssa 
Styngin taidekodissa lähes 
aina, mutta aika aikaa kuta-
kin! Eri kokoisia yksityis- ja 
yhteisnäyttelyitä eri taitei-
lijoitten kanssa Styngillä on 
ollut Karesuvanto – Helsin-

ki akselilla vuodesta 1999 al-
kaen.

Veistoksissaan Jorma 
Styng käyttää pääasiassa 
puuta sekä osittain kierrä-
tysmateriaalia. Jonkin ver-
ran löytyy myös betoni ja 
kuparitöitä. Maalauksia tai-
teilija tekee akryyli-, öljy- ja 
sekatekniikalla.

Tällä hetkellä Styngin tai-
detta on esillä kahdessa eri 
näyttelyssä, Oulussa ja Pu-
dasjärvellä, sekä pysyväs-
ti on katsottavissa Karhu-
pajalla iso öljyvärimaalaus, 
jonka Pudasjärven kaupun-
ki on sinne hankkinut. Teok-
sen nimi ”Pastori” ja se on 
taiteilijan tuotantoa vuodel-
ta 2000.

Styngin teoksia voi myös 
ostaa tai vuokrata Oulun tai-
teilijaseuran taidelainaamos-
ta ARTo:sta.

Terttu Salmi
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Kouvan kalastuskunta jär-
jesti 25.7.2020 leikkimielisen 
onkitapahtuman. Onkia sai 
niin rannalta kuin venees-
täkin yhdellä mato-ongel-
la. Tulos ratkaistiin kalojen 
kappalemäärällä. Rannalla 
katsojia ja kisailijoita palve-
li telttakahvila. Suun sai ma-
keaksi ja vatsan täyteen gril-
limakkaroilla, muurikoissa 
paistetuilla lätyillä ja kahvil-
la ynnä muilla virvokkeilla. 
Onkimisen lisäksi kisailtiin 
yhdistetyssä tikan- ja saap-
paanheitossa. Tässä parem-
muusjärjestyksen ratkaisi 
yhteenlasketut metrit ja pis-
teet. 

Paikan päällä myytiin ar-
poja ja pyöritettiin onnen-
pyörää. Voittoja arvottiin 
runsain määrin. Kisailun 
palkinnot ja arpavoitot oli-
vat yritysten ja yksityisten 
lahjoittamia tuotteita. Iso 
kiitos kaikille toimintaam-
me tukeneille ja tietysti ah-
keralle talkooväelle.

Onkikilpailu 0-12 vuo-
tiaat: 1. Jere Vähäkuopus (17 
kalaa), virveli, 2.-3. Tommi Pen-
nanen ja Juuso Vähäkuopus (11 
kalaa molemmilla), derbi -rep-
pu ja sulkapallomaila. Tässä sar-
jassa palkittiin muut osallistujat 
salibandy -suojalaseilla ja nappi-
kuulokkeilla.

Onkikilpailu 13-vuoti-
aat ja vanhemmat: 1. Ossi 

Saappanheittovuorossa Niko Pääkkönen, kirjurina Matti Manninen. 

Kouvanjärvellä ja järven rannalla kisailtiin

Eläkeliiton virkistyspäivässä runsaasti ohjelmaa

Tikka- ja saappaanheiton voittajakolmikko. Esko Piippo-
nen, Niko Pääkkönen ja Antero Mustakangas. 

Tikkakisa käynnissä. Onkikilpailun kouluiän ohittaneet Seko Piipponen, Sisko 
Kylmäluoma ja Ossi Vähäkuopus. 

Onkikilpailu alle 13-vuotiaat osallistujat. 

Vähäkuopus (60 kalaa), uistin-
pakki, 2. Sisko Kylmäluoma (14 
kalaa), kalaverkko, 3. Esko Piip-
ponen (6 kalaa), halogeenilamp-
pu. 

Tikan- ja saappaan-
heitto: 1. Antero Mustakan-
gas, moottorisahalaukku, 2. 
Niko Pääkkönen, termospul-
lo, 3. Esko Piipponen, ensiapu-
laukku. 

Kylätalo Karhulan 
kuulumisia
Aloitimme Karhulan remon-
tin kesällä 2019 vaihtamal-
la kaikki kattorakenteet ja 
vesikaton, jolloin myös kat-
toa korotettiin. Tähän saim-
me Leader-rahoituksen 
tuen. Remonttia on jatkettu 
koronatilanteen rauhoitut-
tua kalastuskunnan varoin. 
Seuraavina kohteina ovat 
eteisen ja kahvilasalin lattian 

uusiminen, terassin raken-
taminen sekä keittiön uu-
distaminen. Monta muuta-
kin vaihetta on jäljellä, mutta 
osaavien talkoolaisten voi-
min työ etenee kaiken aikaa. 

Vähitellen saamme vanhan 
ja perinteisen Karhulan taas 
kuntoon ja toivottavasti mo-
nipuoliseen käyttöön.

Paula Piipponen

Tulokset ja palkinnot

Pudasjärven Eläkeliiton vir-
kistyspäivää vietettiin tiis-
taina 28.7. ulkoilmatapahtu-
mana Koskenhovin pihalla. 
Kesäisellä hellesäällä paikal-
la oli viitisenkymmentä hen-
keä. Iijoki virtasi vieressä. 
Tapahtuman järjestelyt aloi-
tettiin jo edellisenä iltana Os-
sin, Raunin Taimin, Reijon ja 
Pentin toimesta, jotka tapah-
tumapäivänä vetivät myös 
leikkimielisen kilpailun.  

Eevan, Raunin ja Taimin 
paistamat letut maistuivat 
Heleenan tekemästä neljän 
litran taikinasta. Keittiöllä 
touhusivat Kirsti, Ulla ja He-
leena. Arpajaiset hoituivat 
Raimon ja Kyllikin toimesta. 
Yhteislaulu raikasi Sinikan 
vetämänä ja Leo Tolkkisen 
soittamaa hanurimusiikkia-
kin kuunneltiin. Grillimak-
karaakin oli tarjolla Reijon 
grillissä, jossa Ossi toimi ka-
verina. Puheenjohtaja He-
leena ehti joka paikkaan 
touhuamaan ja siinä vaihta-
maan myös kuulumisia osal-
listujien kanssa. 

Tapahtuman ohjelmas-
sa oli neljän paikan kilpailu. 

Ensin heitettiin tikkaa, sitten 
yritettiin saada lypsykoneen 
nännejä maitotonkkaan. Sii-
tä siirryttiin narupallojen 
heittoon. Ne piti saada tika-
puun tapaiseen laitteeseen, 
josta eri kohdilla sai eri pis-
teet. Viimeiseksi heitettiin 
riimuja vaneriin tehtyihin 
aukkoihin. Yhteistulos rat-
kaisi voittajan. 

Syksyn toiminta alkaa 
tiistaina 1.9. kerhokokoon-
tumisella ja toiminta jatkuu 
siitä eteenpäin totutulla ta-
valla, tiedotti puheenjohtaja 
Heleena. HT

Yhdessä laulaminen onnistui hyvin Pudasjärven Näyttämön katsomossa istuen.

Rauni paistaa lettuja, Reijon grilli on kuumana ja Heleena 
odottamassa myymänsä letun valmistumista. 

Seppo Haikonen heittämässä tikkaa, jota seuraavat kilpai-
lun järjestäjät Taimi Pekkala, Pentti Kellolampi ja Reijo Pek-
kala. 

Narupallojen heittotulokseen vaikutti heittotyyli. Anja Jus-
sila kokeilemassa eri tyylejä.
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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) 
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Kulmuni nostamassa vihreän apilalipun liehumaan korkealle 
Keskustan puheenjohtaja 
Katri Kulmunin heinäkuus-
sa koko Suomea koskevan 
heinäkuisen kiertueen toi-
seksi viimeinen tilaisuus oli 
torstaina 30.7. Pudasjärvel-
lä S-marketin pihalla. Ai-
kaisemmin päivällä hän oli 
vieraillut jo Kuusamossa ja 
Taivalkoskella ja kiertueen 
viimeinen eli 70. tilaisuus oli 
illalla Oulussa. Ihmisiä kut-
suttiin tapaamaan Katria ja 
ilmoittautumaan samalla 
kuntavaaliehdokkaaksi. 

Kulmuni kertoi halu-

avansa nostaa vihreän apila-
lipun liehumaan jälleen kor-
kealle. 

-Lähdetään valmistau-
tumaan tuleviin kuntavaa-
leihin, keräämään ehdok-
kaita ja tekemään selväksi, 
millainen on keskustalainen 
näky hyvästä suomalaises-
ta yhteiskunnasta ja onnelli-
sesta elämästä. Itse olen ha-
lunnut tällä laajalla ympäri 
Suomea käsittäneellä kent-
täkiertueella tukea tätä työ-
tä jo kesällä hyvissä ajoin en-
nen vaaleja, Kulmuni innosti 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan varapuheenjohtaja Marjut 
Lehtonen keskustelemassa Kulmunin autonkuljettaja Mik-
ko Ruokolan ja kansanedustaja Pekka Aittakummun avus-
taja Henrik Hämäläisen kanssa. Aittakumpu ei päässyt pai-
kalle lomareissun vuoksi.

paikalle kertyneelle noin sa-
dalle kuulijalle. 

Kulmuni korosti Keskus-
tan edustavan hänen johdol-
laan alueellisen tasa-arvon, 
vihreyden, edistyksen ja so-
siaalisen oikeudenmukai-
suuden linjaa. 

Hän näki tärkeänä mah-
dollisuuden työskennellä 
myös vapaa-ajan asunnolta 
käsin ja kannatti siinä suh-
teessa kaksoiskuntalaisuut-
ta, jolloin loma-asunnossaan 
asuva voisi maksaa osan 
kunnallisverostaan vapaa-
ajan kuntaansa. 

-Työllisyyden edistämi-
nen on ensiarvoisen tärkeää 
kunnissa. Kaikki työ on ar-
vokasta. Jos saisimme työl-
lisyysastetta nostettua pro-
senttiyksiköllä, se merkitsisi 
kansantalouteen miljardin 
euron parannusta, totesi 
Kulmuni. 

Hän toivoi puheessaan 
myös puun lisäkäyttöä, ku-
ten Pudasjärvellä on näytet-
ty hyvää esimerkkiä koko 
Suomessa. Tulevaisuudessa 
puu voi korvata myös öljyä. 
Hän kertoi vastustaneensa 
vastaanottokeskuksen lak-
kauttamista Pudasjärvellä ja 
oli toivonut sen toiminnan 
jatkumista paikkakunnalla. 

Puheen jälkeen Kulmu-
nilla oli aikaa kuunnella toi-
veita ja terveisiä sekä vasta-
ta kysymyksiin. Iivari Jurmu 
avasi keskustelun toivoen 
keliakiakorvausten tulevan 
vähintään entiselle tasol-
le. Antti Holmström selvitti, 
kuinka lampaiden teurastus 
pitäisi sallia lampureiden 
toimesta. Työllisyyden hoi-

toon toivottiin lisäkeinoja 
ja oltiin huolissaan lisään-
tyneestä alkoholin tuonnis-
ta Virosta. Eläkeläisten ve-
rotuksessa kannatettiin 
valtiovarainministeri Van-
hasen esitystä, että eläketulo 
ja mahdollinen työtulo vero-
tettaisiin erikseen. Huolis-
saan oltiin polttoaineveron 
korotuksesta, joka vaikeut-
taa syrjäseutujen asukkaiden 
välttämätöntä auton käyt-
töä. Tieverkoston korjaustar-
peestakin meni terveisiä.

Yritteliäitä ihmisiä
Tilaisuuden juonsi ja kun-
nan tervehdyksen esitti kun-
nanvaltuuston varapuheen-
johtaja Sointu Veivo. 

-Pudasjärvellä on yritteli-
äitä ihmisiä ja kylät ovat elä-
viä. Matkailu on nousussa 
Syötteen johdolla. Keskus-

tassa on meneillään mittavat 
rakennustyöt, joka on merk-
ki kaupungin kehittymises-
tä ja katsomisesta eteenpäin, 
totesi Veivo. 

Kulmunin mukana Koil-
lismaan kiertueella oli myös 
Pohjois-Pohjanmaan keskus-
tapiirin varapuheenjohtaja 
Marjut Lehtonen Oulaisista. 
Hän vertasi kunnallista pää-
töksentekoa urheilujoukku-
eeseen, jossa menestyksen 
eteen tehdään töitä joukku-
eena. Harjoittelu tuo menes-
tystä. Vastukset voitetaan 
neuvottelemalla ja yhteis-
työtä tekemällä, Lehtonen 
totesi.

Keskustan Pudasjärven 
väki oli järjestänyt S-mar-
ketin pihalle telttakatok-
sen, jonka vierellä sai jokai-
nen paistaa grillimakkaroita 
ja mehua oli palan painik-

Aino Niskasaarella oli ajankohtaista asiaa.

 Eläkeläisten asioista kyseli Annikki Käsmä-Lasanen.

Elvi Räisäsellä, Raimo Tervosella ja Ritva Kinnulalla oli 
myös toiveita ja terveisiä.

Taina Niemelä, Martti Räisänen sekä Seppo ja Mervi Sam-
melvuo esittämässä toiveita ja terveisiä. 

Katri Kulmuni (keskellä) ottamassa vastaan tilaisuuden juontaja Sointu Veivon Pudasjär-
ven terveisiä. Yleisöä oli noin 100 henkeä.

keeksi. 
Arpajaisissa olleen hedel-

mäkorin voitti Veeti -kissa, 
voiton nouti kissan emän-
tä Sointu Veivo. Hän kertoi 
kissallaan olleen arpaonnea 
aikaisemminkin. Puhoksen 
muikkua voittivat mm. Sep-
po Holmström, Matti Holm-
ström ja Erkki Hyttinen. 
Puhoksen kalasäilykettä luo-
vutettiin myös Kulmunille 
kotiin viemisiksi Pudasjär-
vellä.

Tilaisuuden yksi päätar-
koituskin toteutui, sillä ta-
pahtuman aikana kunnallis-
järjestön puheenjohtaja Eero 
Hyttiselle ilmoittautui yksi 
uusi kuntavaaliehdokas.

Heimo Turunen

Seurakunnan ja kylien yhteisiin nuotioiltoihin osallistui 300 henkeä
Seurakunnan ja kylien yh-
dessä järjestämiä nuotioilto-
ja pidettiin heinäkuussa eri 
puolilla pitäjää. Nuotioillat 
kokosivat tänä kesänä kol-
misen sataa henkeä. Ilmo-
jen suhteen pärjäiltiin, kun 
vain pukeuduttiin vallitse-
van sään mukaan. Nuotioil-

tojen ohjelmassa jokainen 
pääsi osallistumaan makka-
ranpaistoon, leikkimielisiin 
kisailuihin, yhteislauluihin 
ja hartaushetkeen. Nuotioil-
lan aikana vaihdettiin kuu-
lumisia ja kohdattiin van-
hoja ja uusia tuttavuuksia. 

Pudasjärven seurakunta

Kaupunginkartanossa oli 
ohjelmassa muun muassa 
narupallojen heittoa.

Metsälässä keskustelu kävi 
vilkkaana nuotiotulen ää-
ressä ja grillimakkaroita 
paistaen.
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Ruijanesikko Perämeren rantojen harvinaisuus
Lähes kaikki Suomessa luon-
nonvaraisena kasvavat esik-
kokasvit ovat harvinaistu-
neet viime vuosikymmeninä. 
Esikoiden taantumiseen on 
ollut useita syitä. Päällim-
mäisenä ovat ihmisen aihe-
uttamat muutokset kasvu-
ympäristössä.

Suomessa ruijanesikkoa 
ei esiinny enää muualla kuin 
Perämeren rannikolla. Muu-
tamat sisämaan esiintymät 
ovat hävinneet pois, kuten 
myös mahdollinen esiinty-
mä Pudasjärvellä.

Ruijanesikko on etupääs-
sä Jäämeren rantojen kau-
nistus. On arveltu, että Pe-
rämereltä on ollut aikoinaan 
meriyhteys Jäämerelle ja rui-
janesikko on jäänne näiltä 
ajoilta. Jäämerellä, Norjan 
ja Venäjän rannikolla ruija-
nesikkoa kasvaa edelleen. 
Muitakin kasveja on jäänyt 
Pohjanlahden rannoille noil-
ta ajoilta. Tällaisia ovat esi-
merkiksi suolasara ja me-
rihanhikki. Ruijanesikon 
vähentymiseen ovat vaikut-
taneet muun muassa ranto-
jen voimakas mökittyminen, 
sekä vesistöiden rehevöity-
minen. Viimeisten 40 vuo-
den aikana järviruoko eli 
ryti on vallannut laajoja alu-
eita matalilta merenlahdilta. 
Ryti on voimakkaana ja kor-
keana kasvina vienyt kasvu-
paikkoja alkuperäisiltä lin-
tu- ja kasvilajeilta. Suurin 
syy rydin laajoihin kasvus-
toihin on ollut vesistöiden 

rehevöityminen ja saastu-
minen. Rydin leviämistä on 
edesauttanut myös karjan-
laidunnuksen loppuminen 
lähes kokonaan. Ruijanesik-
ko ja monet muut matalat 
rantaniittyjen kasvit ovat hä-
vinneet monilta perinteisiltä 
kasvupaikoilta.

Linnuista kahlaajat ovat 

Ruijanesikko on etupäässä Jäämeren rantojen kaunistus, mutta arvellaan sen esiintyneen joskus myös Pudasjärvellä.

Janne Karhu aloitti  
teknisen johtajan virassa
Kesäkuussa valittu uusi tek-
ninen johtaja Janne Kar-
hu aloitti 3.8. vauhdikkaas-
ti virkauransa Pudasjärven 
kaupungin palveluksessa. 
Ensimmäisenä työnä oli kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
sen ja tehtävänsä Karhulle 
jättävän Eero Talalan kanssa 
tutustuminen Hyvän Olon 
keskuksen työmaalle. Ra-
kennustyö on Karhun mu-
kaan edennyt hyvin ja työn 
jälki on moitteetonta. Kohtei-
siin tutustumisia ja palave-
reita riittää näin alkutoimik-
si, mutta myös kuntalaisiin 
tutustumiselle pitää järjestää 
aikaa, hän toteaa. 

Koulutukseltaan Karhu 
on rakennustekniikan in-
sinööri (AMK). Hän on suo-
rittanut opiskelunsa Oulus-
sa, kuten lähes koko työuran. 
Pudasjärvelle teknisen johta-
jan virkaan Karhu siirtyi Ou-
lun kaupungin tilapavelut 
liikelaitoksen projektipääl-
likön tehtävistä. Muutaman 
viikon Janne Karhu ja eläk-
keelle siirtyvä Eero Talala 
tekevät yhteistyötä ja tehtä-
vien vaihtoa teknisellä puo-

lella.
Heinäkuun aikana Oulus-

ta perheineen Pudasjärvelle 
muuttanut Karhu kertoi, että 
veri on vetänyt jo vuosikau-
sia tänne suuntaan.

- Vapaa-ajan asunto tuli 
rakennettua Syötteelle puo-
lisen kymmentä vuotta sit-
ten ja kaikki vapaat olemme 
viettäneet siellä. Näin myös 
Pudasjärven seutu on tullut 
tutuksi ja kun teknisen joh-
tajan virka avautui, oli itses-
tään selvää, että sitä paikka 
tulen hakemaan ja muut-
tamaan paikkakunnalle. 
Niin ikään puolison työ siir-
tyi suuressa organisaatios-
sa näppärästi Pudasjärvelle, 
kertoi Janne Karhu elämän 
valinnoistaan.

Vaalassa syntynyt ja lap-
suutensa viettänyt Karhu us-
koo löytyvän Pudasjärveltä 
turvallinen kasvuympäris-
tö myös perheen päiväkoti-
ikäiselle lapselle.

Harrastuksina uudel-
la teknisellä johtajalla on 
monipuolinen luontoliik-
kuminen. Kahden metsäs-
tyskoiran omistava Janne 

Karhu iloitsee siitä, että nyt 
paikkakuntalaisena laajat 
metsästysmaat ovat lähel-
lä. Retkeilyn lisäksi maasto-
pyöräily, maastohiihto ja te-
lemark ovat Karhun perheen 
yhteisiä luontoharrastuksia.

Tekninen johtaja Janne 
Karhu löytyy kaupunginta-
lon työpisteestä.

Terttu Salmi 

Janne Karhu aloitti maanan-
taina Pudasjärven kaupun-
gin teknisen johtajan tehtä-
vissä.

Oulun ilmailukerho järjes-
tää purjelentopäivän lau-
antaina 15.8. Pudasjärven 
ilmailukeskukseen (lento-
kentälle). Päivä alkaa kello 
10 ilmailukeskuksen aamub-
riefing tilaisuudella. Sen jäl-
keen jokainen halukas voi 
lähteä maksulliselle esitte-
lylennolle, jonne voi ilmoit-
tautua etukäteen tai aamul-
la paikan päällä. Nähtävillä 
on myös purje- ja moottori-
lentokoneita sekä ilmailula-
jien esittelyä. 

Purjelento on hauskaa, 
edullista ja ympäristöystä-
vällistä lentämistä luonnon 
ehdoilla. Polttoainetta ku-
luu ainoastaan lennon alus-
sa, kun moottorilentokone 
tai vintturi hinaa purjelen-
tokoneen taivaalle. Hinauk-
sen jälkeen lentäjä kerää li-
sää korkeutta lentämällä 
ympyrää nousevassa ilma-
virtauksessa eli termiikissä. 
Nostojen merkkinä kesätai-
vas täyttyy kumpupilvistä. 
Sään lukeminen on tärkeä 

osa harrastusta.  
Turvallisen lentämisen 

perustaidot opetellaan kurs-
silla. Kun lentolupakirja on 
suoritettu ja taidot karttu-
neet, matkalennoilla kier-
retyt reitit kasvavat sato-
jen kilometrien mittaisiksi 
ja keskinopeus toiselle sa-
dalle. Useilla purjekoneilla 
voi myös lentää taitolentoa, 
jolloin pääsee kokeilemaan, 
miltä tuntuvat silmukat ja 
pystykäännöksien G-voi-
mat. 

Purjelentoa harrastaak-
seen ei tarvitse ostaa omaa 
purjekonetta. Ilmailukerhot 
tarjoavat jäsentensä käyt-
töön monipuolista kalustoa 
ja koulutusta.  

Suomen Ilmailuliitto ja 
Oulun Ilmailukerho toivot-
tavat kaikki ilmailuharras-
tuksesta kiinnostuneet ter-
vetulleiksi Pudasjärven 
lentokentälle. 

Kirsi Seppälä
Suomen Ilmailuliitto

Purjelentopäivä  
Pudasjärven ilmai-
lukeskuksessa

Kesän kolmannet ikärit jär-
jestettiin maanantaina 27.7. 
Suojalinnan kentällä. Kaikki 
kilpailijat saivat mitalin, jot-
ka jakoi Pudasjärven Urhei-
lijoita edustava Annemari 
Kiekara, joka on naisten tä-
män hetken kärkikestävyys-
juoksija Suomessa. Ikärit ja 
samalla kaupungin mesta-
ruuskisat olivat 3.8., jotka tu-
lokset julkaisemme ensi vii-
kon lehdessä. 

Tulokset
P5v 40 m 1. Veikka Koppelo 
9,0, 2. Toni Kuopus 9,5, 3. Kas-
peri Lantto 9,7, 4. Valtteri Puo-
lakanaho 10,4, 5. Neo Hemmi-
lä 10,9, 6. Uuno Klemetti 14,5, 
7. Martti Liikanen 13,9, 8. Vert-
ti Liikanen 16,3, 9. Henti Holm-
ström 18,3. T5v 40 m 1. Tinja 
Klemetti 8,4, 2. Nelli Siekkinen 
9,3, Reeta Illikainen 10,0, 4. 
Emma Kuusijärvi 10,9, 5. Saa-
na Illikainen 12,5. P7v 40 m 
1. Aaron Illikainen 8,0, 2. Niilo 
Holmström 8,2, 3. Daniel Mat-
tinen 8,8, 4. Niko Kuopus 8,9, 5. 
Aappo Piri 9,7, 6. Iiro Piri 10,6. 
T7v 40 m 1. Sofia Aarni 8,4, 
2. Elsi Holmström 8,6, 3. Nin-
ni Siekkinen 8,7, 4. Essi Kaikko-
nen 9,4, 5. Malla Illikainen 1,3. 
T9v 40 m 1. Ella Kaikkonen 
7,1, 2. Laura Turja 7,5. P11v 60 
m 1. Matias Aarni 10,4, 2. Pau-
li Alahäivälä 11,8. T11v 60 m 
1. Iiris Piri.P13 v 60 m 1. Jaak-
ko Parkkila.T13v 60 m 1. Sil-
ja Alahäivälä 9,9, 2. Alisa Turja 
10,6. P5v pituus 1. Toni Kuo-
pus 164, 2. Neo Hemmilä 163, 
3. Valtteri Puolakanaho ja Kons-
ta Lantto 160, 5. Veikka Koppe-
lo 155, 6. Martti Liikanen 107, 
7. Kasperi Lantto 97, 8. Hen-
ti Holmström 78, 9. Uuno Kle-
metti 50, 10. Vertti Liikanen 45. 
T5v pituus 1. Saara Illikai-
nen 188, 2. Nelli Siekkinen 172, 
3. Reeta Illikainen 138, 4. Tinja 
Klemetti 115, 5. Emma Kuusi-
järvi 111. P7v pituus 1. Aaron 
Illikainen 223, 2. Niko Kuopus 
218, 3. Niilo Holmstöm 215, 4. 
Aappo Piri 196, 5. Iiro Piri 183, 
6. Daniel Mattinen 159. T7v 
pituus 1. Ninni Siekkinen 229, 
2. Sofia Aarni 198, 3. Elsi Holm-
ström 190, 4. Essi Kaikko-
nen 165, 5. Maila Illikainen 120. 
T9v pituus 1. Elli Kaikkonen 
320. P11v korkeus 1. Ma-
tias Aarni 78, 2. Pauli Alahäivä-
lä 78. P13 v keihäs 1. Jaak-
ko Parkkila 30,30. T13 kuula 
1. Alisa Turja 5,45, 2. Silja Alahäi-
välä 5,10. T13v keihäs 1. Sil-
ja Alahäivälä 14,03. 2. Alisa Turja 
12,78. T15 kuula 1. Essi Park-
kila 10,11. T15 moukari 1. 
Essi Parkkila 29,39. 

eniten kärsineet liki kolmen 
metrin korkuisesta rytivii-
dakosta. Ruijanesikko kas-
vaa rannoilla niin yksittäi-
sinä kasveina kuin myös 
pienissä ryhmissä, joissa on 
usein parisenkymmentä kas-
via. Varsin tiiviissä ryhmäs-
sä kasvavat ruijanesikot ovat 
lisääntyneet juuriensa avul-

la ja yksittäiset kasvit taa-
sen siemenistä. Ruijanesikko 
on viileän ilmanalan kasvi 
ja ilmaston lämpeneminen 
saattaa olla sille kohtalokas-
ta kuten monelle muullekin 
pohjoisen lajille. Toinen poh-
joisessa viihtyvä esikkolaji 
on lapinesikko, jota ei enää 
löydy kuin muutamalta kas-

vupaikalta. Ihmisen toimin-
ta on tuhonnut myös lapine-
sikon kasvupaikkoja, joten 
myös lapinesikon tulevai-
suudesta kannattaa olla huo-
lissaan.

Jarmo Vacklin

Kiekara 
jakoi pal-
kinnot 
kesän kol-
mansissa 
ikäreissä
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Pohjantähti-Games kilpailu juhannuksen  
sijaan heinäkuussa

36. Pohjantähti-Games ki-
sat kilpailtiin keskiviikko-
na 29.7. Runsas sade loppui 
mukavasti ennen kisaa, joten 
kisat voitiin viedä läpi hyvis-
sä olosuhteissa Suojalinnan 
urheilukentällä. Kisat olivat 
samalla Pohjois-Pohjanmaan 
GP -sarjan osakilpailu. Osal-
listujia oli noin 150, jossa oli 
30 hengen lisäys viimevuo-
tiseen kisaan. Pudasjärvel-
tä kisaan osallistui liki 20 ur-
heilijaa. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den Annemari Kiekara voit-

ti naisten 5000 m hyvällä 
ajalla 16.23,45. Puoleen vä-
liin saakka hyvänä kirittäjä-
nä oli rovaniemeläinen Jo-
hanna Peiponen, jonka aika 
oli 16.41. Pudasjärven ur-
heilijoiden Susanna Saapun-
ki juoksi myös hyvän ajan 
17.37, neljänneksi kipittä-
nyt Henna Vanhanen 18.30 
ja viidentenä ollut Veera 
Mantere 18.37. Kiekara ai-
koo juosta Turun elokuisissa 
Kalevan kisoissa 5000 ja 1000 
metriä. 

800 metrillä Kalevan ki-
sojen tulosrajan jo rikkonut 
Pudasjärven urheilijoiden, 
lääkäriksi Oulussa opiskele-
va, Mikko Rahkola kiri lop-

Sateen tauottua illaksi yleisöäkin oli saapunut katsomoon runsaasti. 

Jani Kiiskilä heitti keihäässä senttiä vaille 
70 metriä, joten hän ei ihan yltänyt viime ke-
sän kisoissa heittämäänsä 74,36.

Palkinnot jakoivat mäkihypyn maailmanmestari Tapio Räisänen, liikuntaneuvos Seppo 
Sammelvuo ja Pudasjärven urheilijoiden puheenjohtaja Kirsi Hanhela.

Pudasjärven urheilijoilla on naisten kestävyysjuoksijoissa 
Suomen ja Pohjois-Suomen kärkitasoa. Henna Vanhanen, 
Veera Mantere ja Annemari Kiekara kertaavat juuri juostun 
5000 metrin vaiheita.

Pohjantähti-Games kisat 
ovat vakiinnuttaneet ase-
man Pohjois-Suomen mer-
kittävimpänä yleisurheilu-
kisana. Heino Ruuskanen 
on toiminut kisojen johtaja-
na vuodesta 1988 ja oli sitä 
ennen kolmena vuotena ki-
sojen tekninen johtaja. 

Mikko Rahkola kiri loppusuoralla 800 metrin voittoon ajalla 1.57,17. Loppu-
suoralle saakka kisaa johtanut Limingan Samuli Hussan jäi toiseksi muu-
taman kymmenyksen heikommalla ajalla.

Kuulassa 13-vuotiaiden sarjassa Suomen kärkitulosta hal-
lussaan pitävä Oulun Pyrinnön 12-vuotias Onni Kukkonen 
työnsi huipputuloksen 17,10.

Kokeneena kuuluttajana toi-
mi Eero Hietapelto Oulus-
ta. Toisena kuuluttajana oli 
Jorma Jokela Limingasta. 

Sini Paukkeri osallistui 100 
metrin pyörätuolikelauk-
seen. 

Tänä kesänä Suomen kär-
keä edustava kestävyys-
juoksija Annemari Kiekara 
saapumassa 5000 metrillä 
voittajana maaliin. 

pusuoralla Limingan Samu-
li Hussan ohi. Voittotulos 
oli 1.57,17, joka jäi hieman 
alle jo tänä kesänä juostua 
1.54,40. Mikko kertoi tavoit-
televansa Kalevan kisoissa 
loppukilpailupaikkaa. 

Kuulassa poikien 13-vuo-
tiaiden sarjassa Oulun Pyrin-
nön 12-vuotias Onni Kukko-
nen työnsi huipputuloksen 
17,10. Hänellä on omassa 

ikäluokassaan Suomen kär-
kitulos. 

Naisten 100 metrillä oli 
mukana Pohjois-Suomen 
parhaimmisto. Voiton vei 
Oulun Pyrinnön Taru Väi-
sänen 12,16 tuloksella. 200 
metrillä hän kellotti voiton 
25,58. 

Miesten 100:lla metril-
lä vielä muutama vuosi sit-
ten Pudasjärven urheilijoi-

ta edustanut Eetu Rantala 
juoksi 10,84. 4x100 metrin 
viestissä Oulun ikiliikkuji-
en joukkueessa pudasjärve-
läisistä juoksivat Pertti Puro-
la ja Hannu Timonen-Nissi, 
aika oli 52,56. 

Keihäässä Veitsiluodon 
Kisaveikkojen Jani Kiiskiläl-
lä 70 metrin ylitys jäi sentin 
päähän tuloksella 69.99. Sini 
Paukkeri osallistui 100 met-
rin pyörätuolikelaukseen, 
aika oli 19,86. 

Kisojen avaussanoissa 
kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtaja Vesa Riekki 
kiitti kisojen järjestäjää Pu-
dasjärven Urheilijoita, kun 
poikkeusolojen takia perutut 
juhannuskisat kuitenkin jär-
jestettiin heinäkuun lopulla. 

-Kaupunki on omalta 
osaltaan huolehtinut, että 
Suojalinnan urheilukeskus-
ta on pidetty hyvässä kun-
nossa ja myös edelleen ke-
hitetty investoimalla uuden 
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13 v Kuulakisan kakkonen Ante Oinas esittelee palkinto-
pokaalia äidilleen Jenni Naumaselle. Ante on ylittänyt P12 
sarjan valtakunnallisen A-taitomerkkirajan. 

Avauspuheen pitänyt Vesa Riekki keskustelemassa toimin-
nanjohtaja Marko Koivulan kanssa, jolla oli kova kiire hyvin 
kaupaksi käyneiden lettujen paistajana.

Posion Pyrinnön puheen-
johtajana 14 vuotta toiminut 
Erkki Ahola kertoi tulleensa 
kesälomallaan seuraamaan 
Pudasjärven kisoja. Samoin 
hän oli vieraillut yu-kisois-
sa Taivalkoskella ja Kuusa-
mossa. Hän kannusti myös 
seuransa urheilijoita, joista 
Tytti Oikarinen voitti mou-
karin hyvällä tuloksella 

Pudasjärven urheilijoiden ja  
pudasjärveläisten sijoitukset ja tulokset:
100 m erä 2. 2. Sointu Purola 13,20. 200 m erä 2. 2. Pin-
ja Purola 27,39. 3. Sointu Purola 27,54. 100 m pyörätuoli-
kelaus 1. Sini Paukkeri 19,86.  N5000 m 1. Annemari Kieka-
ra 16.23,45, 3. Susanna Saapunki 17.37,51, 4. Henna Vanhanen 
18.30,82, 5. Veera Mantere 18.37,69. 800 m 1. Mikko Rahkola 
1.57,17. Moukari 2. Jyrki Mäkelä 50,98.  T 11 1000 m 5. 5. Ii-
ris Piri 4.25,45. P 13 60 m 1. Veeti Purola 8,81, 4. Jaakko Park-
kila 10,02.  P13 1000 m 3. Jaakko Parkkila 3.43.47.  P13 kuu-
la 2. Ante Oinas 9,38, 3. Jaakko Parkkila 8,39.  T13 1000 m 2. 
Silja Alahäivälä 3.49,36.  T15 Moukari 1. Essi Parkkila 26,09.

57,32. Osallistujia oli seuras-
ta myös miesten ja poikien 
15-vuotiaiden 800 metrillä. 
Erkki kertoi kilpaurheilleen-
sa nuorena ja harrastavan-
sa edelleen kuntoliikuntaa 
ja osallistuneensa usein mm. 
Huippukympille Iso-Syöt-
teellä. 

-Olen sinne tulossa tule-
vanakin syksynä, hän totesi. 

Posiolta kisavieraana

tekonurmen ja jääkiekko-
kaukalon. Myös uusia lähi-
liikuntapaikkoja on raken-
nettu eri puolille kaupunkia. 
Myös ympäröivä mahtava 
luonto ja monipuoliset har-
rastusmahdollisuudet lisää-
vät kuntalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia, totesi Riekki. 

Kisojen läpiviennissä tar-

vittiin, todella runsas, 80 tal-
koilla toimivien kisatoimit-
sijoiden määrä. Palvelevasta 
urheiluseuran grillistä sai 
makkaraa sekä kioskista let-
tukahveja, juotavaa, jääte-
löä sekä karkkeja. Grillillä ja 
kioskilla olikin koko kisojen 
ajan tosi vilkasta. HT

FC Kurenpoikien kasvat-
ti Jani Sarajärvi rakastaa yli 
kaiken jalkapalloilua. Hän 
on syntynyt Sarakylässä 40 
vuotta sitten ja kiinnostui 
jalkapalloilusta lapsesta läh-
tien. Kaveripoikien kans-
sa pelaaminen sujui alkuun 
Pisteen ja Sarakylän koulun 
pihoilla, kunnes harrastus-
kenttä alkoi laajeta Kurena-
lustan suuntaan. Jani kiitte-
leekin isäänsä Erkkiä, joka 
jaksoi kuljettaa häntä harjoi-
tuksiin ja peleihin junnupe-
leistä alkaen aina viikoittain. 

FC Kurenpoikien juni-
orijoukkueissa hän sai pe-
laamisen ja valmennuksen 
alkuopit aina lukioaikaan 
saakka. Ensimmäisen Pu-
dasjärven lukiovuoden jäl-
keen hän siirtyi Ouluun 
Kastellin urheilulukioon ja 
pelasi lukion jälkeen ammat-
tilaisena vuodet 2000-2010. 
Hän on edustanut Suomen 
pääsarjatasolla useita seuro-
ja, kuten AC Allianssia, Vaa-
san Palloseuraa, FF Jaroa ja 
Turun Palloseuraa. Ruot-
sin puolellakin Jani käväisi 
pari vuotta pelaamassa IFK 
Norrköpingissä, jossa hän 
kertoi viihtyneen hyvin. Jani 
on ollut pelipaikaltaan vasen 
laitapuolustaja ja keskikent-
täpelaaja. 

Jo peliuran aikana hän 
aloitti liikuntaopinnot val-
mistuen liikunnanohjaajaksi 
ja kilpauran jälkeen Jyväsky-
län yliopistosta liikunta- ja 
terveystieteiden maisteriksi. 
Sen jälkeen hän alkoi siirtyä 
valmennuspuolelle opiskel-
len jalkapallovalmentajak-
si muun muassa Lissabo-
nin yliopistossa, jossa hän 
on vieläkin kirjoilla. Hänel-
lä on lähivuosien tavoitteena 
väitöskirjan tekeminen jalka-
palloilusta. 

- Kun pelasin itse, minua 
ajoi eteenpäin pelaamisen ja 
kehittymisen palo kohti niitä 
unelmia, joita minulla pelaa-
jana oli. Myös valmentami-
sessa minulla on sama palo. 
Haluan kehittyä koko ajan 
paremmaksi valmentajaksi. 
Minulla ei ole tarkkaa suun-
nitelmaa, millaisista palasis-
ta tieni kohti unelmaa raken-
tuu. Päämäärä on kuitenkin 
selkeä, se on huippuvalmen-
tajuus – ja jos teen työni hy-
vin, minulla on mahdolli-
suus saavuttaa unelmani, 
toteaa Sarajärvi.

Korona puuttui  
Ecuadorin aikaan
Viimeksi Suomessa HJK:n 
kakkosvalmentajana työs-
kennellyt Sarajärvi päät-

FC Kurenpojista maailmalle:
Jani Sarajärvi valmentanut  
Independiente del Vallen  
jalkapallojoukkuetta Ecuadorissa

ti siirtyä viime vuonna Ecu-
adoriin, josta oltiin häneen 
yhteydessä. Häntä pyydet-
tiin Independiente del Val-
len kakkosjoukkueen, In-
dependiente Juniorsin, 
valmennustiimiin. Normaa-
lin kenttävalmennuksen li-
säksi hänen vastuullaan oli 
joukkueen fysiikkavalmen-
nus. Koronan vuoksi Janin 
työsuunnitelmiin tuli muu-
tos ja hän palasi Suomeen 
maaliskuun puolella tarkoi-
tuksenaan mennä jatkamaan 
opintoja myöhemmin syk-
syllä Lissaboniin. 

Jani kertoi Independiente 
Juniorsin pelaavan Ecuado-
rin toiseksi korkeimmalla 
sarjatasolla Serie B:ssä. Jouk-
kueen toiminta ja harjoit-
telu tapahtuvat pääseuran 
modernissa harjoituskes-
kuksessa Rendimientossa. 
Harjoituskeskus sijaitsee 
Ecuadorin pääkaupungin 
Quiton esikaupunkialueella, 
Sangolquíssa.

- Vaikka Independiente 
ei olekaan Ecuadorin suu-
rimpia seuroja, se on Etelä-
Amerikassa erittäin hyvässä 
maineessa oleva seura niin 
toiminnallisesti kuin jalka-
palloilullisesti. Lisäksi seu-
ran pelitapa perustuu sa-
moihin asioihin kuin oma 
jalkapalloilullinen ajatteluta-
pani. Perustana ovat pallon-
hallinta ja positional play. 
Kilpailullisen menestyksen 
lisäksi Juniorsin ensisijainen 
tehtävä on kehittää nuoria 
pelaajia myytäviksi suurem-
piin seuroihin ja kasvattaa 
pelaajia seuran edustusjouk-
kueeseen ja sen vuoksi se et-
sii koko ajan lupaavia juni-
oreita koko maan alueelta, 
Jani kuvailee Independien-
ten tapaa toimia.

Jani Sarajärvi on ollut pelipaikaltaan vasen laitapuolustaja. 
Kuva Ahmed Khalid.

Independiente voitti Etelä-Amerikan alle 20-vuotiaiden mestaruusturnauksen. Kuva Inde-
pendiente.

Independiente Juniorsin valmennustiimi lähdössä Etelä-
Amerikan alle 20-vuotiaiden mestaruusturnaukseen Para-
guayhin. Kuva Independiente.

Jani on ollut viime viik-
koina avovaimonsa kanssa 
synnyinseudullaan Pudas-
järvellä, tapaillut sukuaan ja 
entisiä pelikavereitaan sekä 
tutustunut Pohjois-Suomen 
nähtävyyksiinkin. Hän on 
myös päässyt näyttämään 
pelitaitojaan FC Kurenpoi-
kien peleissä 4-divisioonas-
sa. 

- Syksyn myötä siirryn 
asumaan Portugaliin ja jat-
kan opiskeluja ja väitöskir-
jan tekemistä Lissabonin 
yliopistossa, Jani Sarajärvi 
kertoi ja sanoi viihtyvänsä 
maailmalla, jossa hän pärjää 
hyvin monipuolisella kieli-
taidollaan. 

Rauni Räisänen
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Kurenpoikien kausi alkanut uutta linjaa etsien
Kurenpoikien miesten edus-
tusjoukkueesta vetääntyi vii-
me kesänä useampia kon-
kareita antaen tilaa nuorille 
pelaajille. Myös pitkäaikai-
nen valmentaja Albert Olam-
ba NDjeka jättäytyi pois jouk-
kueen johdosta. Kaudesta 
tiedettiin tulevan haastava, ja 
aikaa uuden joukkueen esiin-
tulolle olisi annettava. Ko-
ronakevät toi kuitenkin yl-
lätyksiä pelaajarosteriin. 
Kurenpoikia palasi maailmal-
ta koti-Suomeen ja Pudasjär-
velle. Jalkapalloilijana ja ny-
kyisin valmentajana mainetta 
niittänyt Jani Sarajärvi viettää 
koronan takia kesää Pudas-
järvellä ja hänet saatiin vah-
vistamaan ja koutsaamaankin 
joukkuetta. Futsalia Ruotsissa 
pelannut Arttu Niemelä pala-
si kesäksi kotiseudulleen, ku-
ten myös veljensä Eetu, jon-
ka opiskelumatka Espanjaan 
päättyi taukoon Pudasjärvel-
lä. Molemmat liittyivät Ku-
renpoikien miehistöön. Li-
säksi raahelaista AS Moonia 
futsalissa edustanut Joonas 
Pahkala palasi kasvattajaseu-
raansa. Kun vielä Oulusta tuli 
uusia pelaajia kevään try ou-
tien kautta Kurenpoikia vah-
vistamaan, voitiin joukkueen 
pelillisiä tavoitteita nostaa.

Valmentajaksi ajautui 
joukkueenjohtaja Toni Nie-
melä, joka saa valmennukseen 
apuja pelaajavalmentajan 
roolia saaneilta paluumuut-
tajilta. Yhdessä tavoitteita 
nostettiin välittömästi, ja pe-
litapaa alettiin rakentaa aiem-
mista kausista poikkeavak-
si. Palloa pyritään pelaamaan 
syöttökombinaatioiden kaut-

ta hyökkäysalueille, ja jokai-
sen rooli kentällä on aiempaa 
tärkeämpi. Myös pelaajien 
ryhmitystä kentällä on muu-
tettu. Kauden ensimmäiset 
pelit ovat osoittaneet, että pe-
lisysteemin muutos vaatii ai-
kansa. Kauden alku oli han-
kala, mutta joukkue uskoo 
pelitapaansa, ja neljännestä 
ottelusta saatiin jo toivottua 
tulosta.

Kolme vaikeaa  
kotiottelua
Ensimmäiset kolme ottelua 
olivat kotipelejä Suojalin-
nan nurmella. Heti kävi ilmi, 
että pelaajat eivät olleet täy-
sin valmiita tiiviiseen syöttö-
peliin ja alustana nurmi luo 
tähän vielä oman haasteen-
sa tekonurmeen verrattuna. 
Ensimmäisessä ottelussa 8.7. 
OsPaa vastaan Kurenpojat ei 
päässyt juurikaan hyökkää-
mään, vaikka pallonhallin-
ta oli etenkin ensimmäisellä 
puoliajalla täysin kotijoukku-
eella. Toisen puoliajan alussa 
Kurenpojat ei saanut peliään 
käyntiin ajoissa, ja OsPa ro-
kotti kulmapotkun jälkitilan-
teesta lukemat 0-1, joka jäi ot-
telun lopputulokseksi.

Neljän päivän kuluttua 
ensimmäisestä pelistä Ku-
renpojat kohtasi kotinurmel-
laan JuNsU:n. Pallonhallin-
ta oli vieläkin selkeämmin 
kotijoukkueella, mutta maa-
lipaikoille pääseminen oli 
edelleen vaikeaa. Arttu Nie-
melä jatkoi päällään puolus-
taja Abdulrauf Bakhshin pur-
kupallon suoraan joukkueen 
tuoreelle kiinnitykselle kär-

jessä pelaavalle Ali Qaisille, 
joka nosti pallon tyylikkääs-
ti vastaan tulleen maalivah-
din yli. Peli oli loppuun asti 
Kurenpoikien hallintaa, 
mutta yliajalla topparin kä-
sivirheestä tuomitusta va-
paapotkusta JuNsU pääsi ta-
soittamaan ottelun 1-1 juuri 
ennen loppuvihellystä.

Parin viikon harjoitte-
lu oli tuonut tulosta, ja 25.7. 
pelatussa ottelussa KTU:a 
vastaan Kurenpojat pääsi jo 
etenemään muutamaan hal-
littuun hyökkäykseen. Näistä 
Qaisin esityön ansiosta pallo 
saatiin pelattua Artulle, joka 
murtautui puolustajien ohi 
kulmalipulta kohti rangais-
tusaluetta ja syötti pallon ala-
viistoon maalivahdin alueen 
rajalle. Sinne tiensä löytänyt 
joukkueen kuopus, 15- vuoti-
as Otto Niemelä, pisti pallon 
maaliverkon perukoille. Tätä 

Joukkueen kuopus 15-vuotias Otto Niemelä on viimeistel-
lyt joukkueen kolmesta maalista kaksi.

Kurenpoikien kärkipelaaja Ali Qais on teettänyt töitä vas-
tustajien puolustajille.

Kurenpoikien edustusjoukkue hioo pelitapaansa pelaajis-
tolleen sopivaksi. (kuva Ahmed Khalid)

ennen KTU oli kuitenkin siir-
tynyt jo kahden maalin joh-
toon tehtyään toisen maalin 
rangaistuspotkusta, eikä Ku-
renpojat onnistunut toistami-
seen maalinteossa. Harmitta-
vasti pisteet lähtivät Kelloon.

Voittoisa vierasreissu
Heinäkuun viimeisenä päi-
vänä Kurenpojat matka-
si ensimmäiselle vieraspe-
lireissulle Haukiputaalle. 
HauPalla on joukkueet sekä 
Kolmosessa että Neloses-
sa, joten arvattavaa oli, että 
ylemmältä sarjatasolta tulee 
kotijoukkueelle vahvistuksia 
haukiputaalaisten pyynnös-
tä perjantaille siirrettyyn ot-
teluun. HauPa marssittikin 
kentälle kuusi Kolmosen pe-
laajaa, mutta Kurenpojat tah-
toi voittoa, tästäkin sisuun-
tuneena, enemmän. Hyvin 
pelannutta vastustajaa vas-

taan pelatessa pudasjärve-
läiset saivat myös oman pe-
linsä paremmin kulkemaan. 
Hyökkäyksiä rakenneltiin 
maltilla, ja keskikenttä pa-
kotti haukiputaalaiset hyök-
käämään pitkillä syötöillä. 
Valmennus vaihtoi pelipaik-
kojakin, ja sai näin uutta ryh-
tiä pelaamiseen. Jo yhden-
toista peliminuutin kohdalla 
Qais Ali runnoi itsensä pää-
tyviivalle, ja Otto Niemelä 
irtautui puolustajan otteesta 
pistämään Qaisin syöttämän 
pallon maaliin. Kurenpoi-

kien maalia vartioinut Olli-
Pekka Kokko esitti osaamis-
taan ja vahvan puolustuksen 
kanssa yhteistyössä sai pi-
dettyä maalin puhtaana. En-
nakko-odotuksista poiketen 
Kurenpojat nappasi tärke-
ääkin tärkeämmät vieraspis-
teet HauPasta lopputuloksel-
la 0-1.

Sunnuntaina 9.8. Kuren-
poikien vieraaksi saapuu 
viikonloppuna vasta ensim-
mäisen tappionsa kokenut 
FC Raahe. Peli pelataan Suo-
jalinnalla kello 15. TN

Vasemmistoliitto Pohjois-
Pohjanmaa ja Pudasjärven 
yhdistys järjestivät kesäi-
sen keskustelutilaisuuden 
lauantaina 1.8. Ravintola 
Meritan lasiterassilla. Vie-
railijana olivat kansanedus-
taja Hanna Sarkkinen ja pii-
rijärjestön puheenjohtaja 
Olli Kohonen. Etukäteen il-
moituksessa kutsuttiin ih-
misiä vaikuttamaan Pu-
dasjärven tulevaisuuteen 
keskustelemalla kuntavaa-
liehdokkuudesta ja raken-
tamaan paikkakunnasta pa-
rempi asuinpaikka kaikille, 
ei harvoille. 

Muutamia kuntavaalieh-
dokassuostumuksia allekir-
joitettiin, jotkut vielä jäivät 
miettimään ehdokkuutta. 
Piirin puheenjohtaja Olli 
Kohosella oli mukanaan 
muun muassa Kansatahdon 
uusinta numeroa, joita ja-
koi tilaisuuden osallistujille. 
Pudasjärven Vasemmiston 
puheenjohtaja Antti Tihinen 
lausui vieraat tervetulleek-
si ja johti Sarkkisen puheen 

jälkeen vilkasta keskuste-
lua. 

Kansanedustaja Han-
na Sarkkinen kertoi tämän 
vuoden menneen koronan 
merkeissä. 

Kuitenkin kiitos suoma-
laisten tilanne nyt hyvä ja 
politiikan agendalle mah-
tuu muutakin. Takana on 
raskas kevät, erityisesti sai-
rastuneille ja hoitohen-
kilökunnalle, sekä ikäih-
misille, jotka joutuivat 
eristäytymään sosiaalises-
ti sekä talouskriisin myötä 
työnsä menettäneille.

Hallitus on Sarkkisen 
mukaan keskittynyt kevääl-
lä hoitamaan koronaa, ja jäl-
kihoitamaan taloutta ja yh-
teiskuntaa. Tavoitteena 
on, etteivät terveet yrityk-
set kaadu ja ihmiset suistu 
syrjäytymiseen koronakrii-
sin seurauksena. Pitkäai-
kaistyöttömyyden ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisy 
on inhimillisesti ja talou-
dellisesti erityisen tärkeää. 
Hallitus on koronakriisissä 

panostanut köyhimpien toi-
meentuloon tekemällä toi-
meentulotuen korotuksen ja 
antamalla helpotusta työt-
tömyystuen saantiin. Lasten 
ja nuorten hyvinvointiin on 
annettu mittava rahasum-
ma. Kuntia on myös tuettu 
vaikeassa tilanteessa anta-
malla yli miljardin korona-
tukipaketti sekä sen päälle 
tämän vuoden yli miljardin 
valtionosuuskorotus. Lisäk-
si on päätetty aloittaa alu-
eellisia infrahankkeita elvy-
tysnäkökulmasta.

Eduskunnassa on vireillä 
myös muita tärkeitä asioita, 
esimerkiksi soteuudistus ja 
oppivelvollisuuden piden-
nys. Nämä ovat äärimmäi-
sen tärkeitä uudistuksia.

Nyt hallituksella on edes-
sä budjettiriihi ja työllisyys-
toimista päättäminen sekä 
pitkän tähtäimen talous-
suunnittelu. Ei tule olemaan 
helppoa päättää toimista, 
mutta yhteistyöllä mennään 
eteenpäin.

Kuntavaalit ovat tärkeät. 

Kunnissa hyvinvointivaltio 
tulee todeksi ihmisten ar-
jessa; koulut, kirjastot, sote-
palvelut, tienpito, vesihuol-
to jne.

Tärkeää on, että kunta-
politiikassa on ihmisiä, jot-
ka haluavat rakentaa hyvää 
asuinympäristöä kaikille, 
ei harvoille, ja jotka tuovat 
myös vähävaraisten ihmis-
ten näkökulmaa päätöksen-
tekoon. Ihmisiä tarvitaan, 
jotka puolustavat ja kehit-
tävät julkisia palveluita ja 
palveluita tuottavia työn-
tekijöitä. Heidän toivotaan 
tuovan myös ympäristöar-
voja esiin ja näin katsovan 
pitkälle tulevaisuuteen.

Toivottavasti mahdolli-
simman moni lähtee ehdok-
kaaksi ja kysyy myös tuttu-
ja ehdolle. Ehdokasasettelu 
ratkaisee paljolti kuntavaa-
lit. Hienoa, että Pudasjär-
vellä on aktiivista vasem-
mistotoimintaa ja nyt jo 
kuntavaaliehdokkaita, tote-
si Sarkkinen. HT

Kansanedustaja ja piirin puheenjohtaja  
vauhdittivat kuntavaaleihin valmistautumisessa

Kuntavaaliehdokasluettelo karttui tilaisuudessa muutamal-
la nimellä, kun mm. Paavo Tihinen ja Erkki Honkanen alle-
kirjoittivat ehdokassuostumuksen. 

Vasemmistoliitolla oli kesäinen kuntavaaleihin valmistava ti-
laisuus Meritan lasiterassilla. Kansanedustaja Hanna Sarkki-
sen (oikealla) Armas -poika, 7 kk, viihtyi myös tilaisuudessa.  
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Yrittäjäveljekset Voitto (Martti Köngäs) 
ja Onni Ryytimaa (Aarne Kehänen)  jah-
kailevat nykyajan kehityksen vaikutus-
ta yritykseensä.

Askanmäen kesäteatterissa 
alkoivat tämän kesän esityk-
set sunnuntaina 26.7. Esityk-
siä oli neljä kappaletta, joista 
viimeinen oli keskiviikkona 
5.8. Yleisön pyynnöstä teat-
teri on päättänyt järjestää 
ylimääräisen esityksen sun-
nuntaina 16.8., jonne muun 
muassa Pudasjärven Sydän-
yhdistys järjestää linja-auto-
retken. Esityksissä makus-
tellaan hauskoja makupaloja 
Markku Hyvösen kirjoitta-
masta näytelmästä Käteistä, 
kiitos! Väliajan jälkeen nau-
titaan Juha Ylitalon ja Aar-
ne Kehäsen esittämästä mu-
siikkista sekä Juhan ja Martti 
Könkään monologeista. Te-
atteriesitykset ovat mainio 
piristysruiske koronakesän 
kulttuurianemiaan.    

Ohjaaja Hilkka Oikarisen 
mukaan Askanmäessä näh-
dään koronasta johtuvien 
olojen vuoksi erilaista kesä-
teatteria. Alkujaan oli tarkoi-
tus tänä kesänä esittää Hy-
vösen kirjoittama näytelmä 
kokonaisuudessaan, mutta 
korona puuttui peliin. 

- Aloitimme lukuharjoi-
tukset hyvissä ajoin jo ke-

Askanmäen kesäteatterissa makupaloja, musiikkia ja monologeja
väällä, jolloin ei vielä ollut 
tietoa koronarajoituksista, 
joiden vuoksi harjoitukset 
sitten lopetettiin. Tilanne 
kuitenkin alkoi kesän myö-
tä höllentyä, ja aloimme As-
kan Ahertajien puheenjoh-
tajan Kirsti Kokon kanssa 
miettiä, voisimmeko loppu-
kesästä tarjoilla makupaloja 
ensi kesän teatteriesitykses-
tä, onhan Askanmäessä tar-
jottu kesäteatteria vuodes-
ta 1984. 

Oikarisella on pitkä ko-
kemus näyttelemisen lisäk-
si ohjaustyöstä. Tälläkin ker-
taa hän on saanut framille 
kokeneen, Askanmäestä tu-
tun näyttelijäkaartin, kuten 
Aarne Kehäsen, Martti Kön-
kään, Toimi Hiltusen, Tarja 
Kinnusen ja Helena Räsäsen. 
Heidän lisäkseen ensiesiin-
tymisensä Askanmäessä te-
kevät Minttu Lauronen ja 
Juha Ylitalo. Äänen toiston 
hoitaa kokenut Arto Kerä-
nen.

Reipas ja hauska 
esitys
Hilkka Oikarinen on valin-
nut sopivat näyttelijät ku-

Napaansa näyttelee Touho (Toimi Hiltunen) Rai-
nerille (Juha Ylitalo). Touhon navasta Raineri 
pystyi tutkimaan monia asioita.

Touho (Toimi Hiltunen) iloit-
see uutisesta, joka oli ko-
vasti hänen mieleensä.

hunkin rooleihin ja sen 
vuoksi huumoria ei puutu 
tämänkään vuoden esityk-
sestä. 

- Minä en ole koskaan en-
nen näytellyt muualla kuin 
koulun joulujuhlassa, ensi-
kertalaisena reippaasti näyt-
televä Minttu mainitsi.

Pudasjärven Korpisen 
kylällä asuvaa Juha Ylitaloa 
esiintyminen vetää puoleen-

sa. Näyttelemisestä hänel-
lä on laaja-alainen kokemus 
Kiimingin ajoilta, samoin 
laulajana, koomikkona, ka-
raoketanssien vetäjänä ja 
yrittäjänä. 

- Vasta heinäkuun 6. päi-
vä päätimme ryhtyä har-
joittelemaan esitystä, sanoi 
Juha Ylitalo, jonka mukaan 
Askanmäessä on mahtava 
näyttelijäporukka. 

-Koronan vuoksi pyy-
dämme varaamaan liput en-
nakkoon, jotta voimme jär-
jestää koronan vaatimat olot. 
Ketään ei kuitenkaan passi-
teta pois, Hilkka Oikarinen 
lupaa ja toivoo käteismak-

sua, kuten näytelmän nimes-
sä sanotaan. Väliajalla on 
mahdollista piipahtaa kah-
viossa ja grillikioskeilla.

Rauni Räisänen

Iinattijärvellä kyläpäivät 15. kerran

Iinattijärven kyläpäivää viet-
tiin Koivukartanossa lauan-
taina 1.8. Kyläpäivästä on 
muodostunut jo perinne ky-
lällä asuville paikallisille 
asukkaille ja mökkiläisille. 
Tämän vuotinen tilaisuus on 
jo 15. perättäinen. Kyläpäivät 
tarjoavat jokaiselle jotakin; on 
ongintaa lapsille ja aikuisil-
le, vetouistelua kala-ahneille 
veneilijöille, saappaanheittoa 
sekä muuta mm. kirpputoria 
muille kyläläisille jutustelun 
lomaan. Kyläpäivään kuuluu 
oleellisena osana muikut ja 
muut herkut, jota kylän nai-
set loihtivat muille ja itsel-

Vetouistelijat lähdössä järvelle. Kylän väki palkintojen jakoa odottamassa.

Lasten ongintapalkitut vasemmalta oikealle. Naisten onginnan kolme pa-
rasta vasemmalta oikealle.

Vetouistelelujoukkueiden kolmen kärki vasem-
malta oikealle.

Saappaanheiton sarjojen voittajat, vasemmalta 
pojat alle 12 v, tytöt alle 12 v, naiset ja miehet.

leen nautittaviksi. Kyläläisten 
ja lomalaisten talkoopanos ta-
pahtuman onnistumiseksi on 
erittäin tärkeä.  

Tänä vuonna kyläpäivien 
vetouisteluun lähti veneillä 16 
joukkuetta, joista soutamal-
la oli liikkeellä kolme jouk-
kuetta. Kokonaiskalasaalis oli 
noin 25 kiloa, pääasiassa hau-
kea. Soutamalla uistelleet sai-
vat hyvityksenä kalojen pai-
non tuplana. Tänä vuonna 
soutuveneilijät ottivat kak-
soisvoiton.

Kalervo Lassila, tulokset 
Raija Lukkari 

Vetouistelu 1. Reijo Kenttälä ja Kauko 
Takaharju 9,2 kg, 2. Team Mäntylä (Mirja, 
Markku, Esa) 6,1, 3. Kalle ja Petri Kenttälä, 
Kalervo Illikainen 4,2, 4. Vintturi II Heimo ja 
Venla Hallikainen, Jyrki Lampila) 3,3, 5. Vint-
turi I 2,4, 6. Kari Koivukangas ja Annika Illi-
kainen 1,9, 7. Tuurilla ne laivatkin seilaa 1,6, 
8. Team nimiongelma (Sanna ja Eetu Lukka-
ri, Juho Iinatti) 1,2, 9. Team Sani (Sami Luok-
kanen ja Toni Jaakkola  0,9, 10. Kaija ja El-
meri Kuiri, Keijo Niemelä 0,6. Joukkueita 
yhteensä 16. 

Onginta aikuiset 1. Alli Halkola, 2. 
Laila Juurikka, 3. Riikka Lukkari, 4. Matti, 5. 
Kerttu Haataja, 6. Jakke Kemilä.

Onginta lapset 1. Elias Ylilehto, 2. 
Sulo Hietajärvi, 3. Hilda Hietajärvi, 4. Ee-
meli Ylilehto, 5. Iikka Haataja, 6. Verneri Kui-
ri, 7. Emilia Kuiri, 8. Iida Komulainen, 9. Toni 
Kuopus, 10. Viivi Luokkanen, 11. Suvi Viita-
nen, 12. Eve Vähäkuopus, 14. Niko Kuopus, 
5. Salma Viittala. 

Saappaanheitto miehet 1. Eetu 
Lukkari, 2. Olli Hietajärvi, 3. Raine Kuiri, 
4. Sami Luokkanen, 5. Oskari Sotaniemi, 6. 
Sauli Kuopus, 7. Kalervo Lassila, 8. Kimmo 
Juurikka, 9. Eemeli Kuiri, 10. Tomi Kuiri, 11. 
Janne Kenttälä, 12. Elmeri Niemi, 13. Jarmo 
Tiirola, 14. Ari Niskanen, 15. Juho Iinatti. Ki-
sassa 24 osallistujaa. 

Saappaanheitto naiset 1. Mirja 
Hallikainen, 2. Sanna Lukkari, 3. Kati Kemi-
lä, 4. Annika Illikainen, 5. Kaija Kuiri, 6. Laila 
Juurikka, 7. Tiina Kuopus, 8. Tanja Kauppi, 9., 
Maarit Hallikainen, 10. Mari Kenttälä, 11. Ii-
ris Rahkola, 12. Raija Pintamo-Kenttälä. 

Saappaanheitto tytöt 1. Elle Rah-
kola, 2. Venla Kenttälä, 3. Emilia Kuiri, 4. Vii-
vi Luokkanen, 5. Milja Kauppi, 6. Jessika Illi-
kainen, 7. Hilda Hietajärvi, 8. Suvi Viitanen, 9. 
Eve Vähäkuopus. 

Saappaanheitto pojat 1. Onni 
Huhta, 2. Elias Ylilehto, 3. Niko Kuopus, 4. 
Toni Kuopus, 5. Topias Niskanen, 6. Sulo 
Hietajärvi, 7. Eemeli Ylilehto, 8. Verneri Kuiri.

Tulokset:
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Palveluhakemisto

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
uponor komposiittijärjestelmällä

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 
siuruainen

MAANRAKENNUSTA

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

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

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
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MYYDÄÄN

VUOKRATTAVANA

PUDASTORI
löYTYYKö

Kuivaa koivuhalkoa suursä-
keissä. Pituudet 30, 40, 50 cm.
Varaa ensi talven puut edulli-
sesti. Kuljetus kuorma-autolla.
P. 0400 384 485.

Huonekaluja muuton vuoksi.
P. 040 528 6715.

Korennolla 1h+k. P. 0400 512 
997.

Pudonnut peräkärrystä Jon-
guntien varteen arvokkaat 
puutavarasakset. Jos löytyy, 
soita 0400 385 281.

Lukijan kynästä

Pian se alkaa
Nimittäin sorsan metsästys ja lakihan sen sallii. Eräillä metsäs-
täjillä on tapana ruokkia sorsia esimerkkisi viemällä viljojen jy-
viä lammikoiden reunoille sinne tekemilleen ruokintapaikoille. 
Sorsia ruokitaan viikkoja ennen tuota metsästyksen aloituspäi-
vää. Voi sorsaparkoja kun eivät aavista, mikä odottaa. Miten ih-
minen voi olla noin julma ja saalishimoinen. Sitten vielä iletään 
kehua niillä suurilla saalismäärillä. Kyllä tuommonen touhu pi-
täs lailla kieltää.

Nimimerkki. Metsästän, mutta en pullasorsia

Tuleeko kaupungille kallis lasku?
Pudasjärven kaupungille on tulossa kova lasku asuntojen tut-
kimisesta ja tilkitsemisestä, jos eturivin kunnallispoliitikon aja-
tukset toteutuvat. Olin erään yhtiön yhtiökokouksessa, jossa 
keskusteltiin asuntotupakoinnista ja siitä, miten tulisi menetel-
lä, jotta tupakoimattomien asukkaiden oikeudet terveelliseen 
asumiseen tulee hoidetuksi. Kaupungin virkamies oli aiemmin 
ilmoittanut, että vuokra-asuntoihin tehtäviin vuokrasopimuk-
siin otetaan asuntotupakoinnin kieltävä ehto.   

Poliitikon mukaan asuntotupakointia ei voi kieltää ja asun-
nossa saa polttaa. Jos tupakanpoltto häiritsee tupakoimattoman 
asumista, tulee yhtiön kustannuksellaan tutkia tupakanpolttajan 
asunto ja tilkitä niin, ettei siitä kulkeudu muihin asuntoihin sa-
vukaasuja. Poliitikko kiisti, vahvasti epäili tai piti vaikeana tupak-
kalain 79 pykälässä yhtiölle annettua oikeutta hakea tupakointi-
kiellon määräämistä myös huoneistojen sisätiloihin.

Esimerkkitapauksessani oli kyse pääosin osakeyhtiölain mu-
kaan toimivasta kiinteistöyhtiöstä, jossa asuntotupakoinnista ja 
käytävälle levinneestä savusta oli tullut tupakoimattomille on-
gelma. Heti kun ongelma ilmeni, operatiivinen johto puuttui asi-
aan keskustellen ja ohjeistaen tupakoitsijaa tupakkalain ja ter-
veydensuojelulain periaatteiden noudattamisesta, mutta toi 
myös esille sen, että huonetupakointiin voidaan hakea myös tu-
pakointikielto. Yhtiökokouksessa poliitikko teki yhdessä tupa-
koitsijan kanssa operatiivisen johdon toiminnasta johtopäätök-
sen, että operatiivinen johto oli käyttäytynyt väärin eikä ollut 
ryhtynyt tutkimaan ja tilkitsemään tupakoitsijan asuntoa.  

Poliitikon ajattelutapa tarkoittaa, että tupakoitsijan osake 
parannetaan alkuperäisestä tilastaan kaikkien osakkeenomista-
jien kustannuksella. Ajattelutavan ymmärtäisi, jos kyseessä oli-
si ilmastointiin tai muuhun rakennukseen liittyvä, yhtiön vas-
tuulla oleva asia. Mutta kun kyseessä on ihmisen toimintaan 
(= tupakointiin) liittyvä asunnon käyttötapa, ei ajattelutapa tule 
järkisyin ymmärrettäväksi. Osakkeenomistajien yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen mukaan (OYL 5:13; 1:7) tulee kaikki yh-
tiön osakkeet tutkia ja tarvittaessa tilkitä, vaikka ongelmaa ei 
olisikaan.

Terveydensuojelulain 27 pykälän mukaan tilan käytöstä ai-
heutuvan terveyshaitan poistamisen kustannuksista vastaa hai-
tan aiheuttaja. Tupakkalain 79 pykälän mukaan tupakoijalle on 
varattava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla 
toimenpiteillään ennen viranomaistoimia. Laissa tupakoitsijan 
omat toimenpiteet ovat ensisijaisia muihin viranomaistoimen-
piteisiin nähden: ne sidotaan korjaustoimenpiteisiin ”ja” sekä 
”ennen” sanalla. 

Kaupungin vuokrataloissa on tullut ilmi asuntotupakoinnin 
ongelmia, joten poliitikon esittämän, tupakointiin liittyvän toi-
mintatavan korjauslaskua voi vain kauhistella.

Mirja Särkelä

Kivakin työnteko yksin tehty-
nä saattaa maistua pitemmän 
päälle puulta. Toisinpäin aja-
teltuna voidaan todeta, että 
työläskin toiminta muuttuu 
iloiseksi ahertamiseksi mu-
kavassa porukassa. Lapsuus- 
ja nuoruusaikana voimia 
vaativat heinäpeltotyöt oli-
vat tuskallisia oman pienen 
väen kanssa tehtävänä. Heti 
kun pellolle ilmestyi vieras-
ta porukkaa alkoi heinähom-
mat tuntua, jos ei ihanilta, 
niin ainakin kohtuullisen sie-
dettäviltä. Talkootyöt ovat 
harrastustoimintaa, jota teh-
dään hyvinkin kirjavalla ja 
erilaisia persoonallisuuksia 
omaavalla sakilla. Talkoo-
porukkaan meneminen on 
luonnetta, henkistä vahvuut-
ta ja kokemusta kasvattavaa. 
Talkootoiminnan kautta pää-
see mukaan sekä suurien asi-
oiden tekemiseen että pie-
nempiin, mutta merkittäviin 
tekemisiin ja tapahtumiin 
sekä kohtaamaan arvokas-

ta elämänrikkautta lisääviä 
ihmisiä. On tärkeää muis-
taa, että kaikessa tekemises-
sämme tarvitsemme enem-
män tai vähemmän muita 
ihmisiä, joten arvostava kes-
kustelutaito, kuuleminen ja 
kuunteleminen ovat paras ja 
kivuttomin keino saavuttaa 
kaikkia osapuolia tyydyttä-
vä lopputulos. Näillä perus-
taidoilla pääsee useimmilla 
elämän tantereilla positiivis-
ten ja opettavaisten tönäisy-
jen maustamana hyviin elä-
mänkokemuksiin ja yhteisiin 
saavutuksiin.

Viime viikolla Pudasjär-
ven Urheilijat toteutti jälleen 
erityistilanteesta huolimatta 
mallikkaasti Kisäpilikin MM-
kisat ansiokkaan talkooporu-
kan avulla, joka oli osaltaan 
takaamassa tapahtuman on-
nistuneen kulun.

Sointu Veivo
Kuntourheilujaoston 
talkoolainen

Talkootyö on  
arvokasta ja iloista  
yhdessä puurtamista

Maija-Liisa Piri, Sointu Veivo ja Taimi Pekkala Pilikkisojen 
kioskilla talkoissa.

Puitesopimus  
suviseurojen järjestä-
misestä lentokentällä 
puhuttaa kuntalaisia
Pudasjärven kaupunki ja 
Suomen Rauhanyhdistyksen 
Keskusyhdistys (SRK) ovat 
sopineet puitesopimuksella 
suviseurojen järjestämises-
tä vuona 2024 ja 2027, lisäk-
si seurat voidaan järjestää tä-
män sopimuksen perusteella 
vuonna 2030 ja 2033.

Sopimusta on alettu neu-
vottelemaan jo vuonna 2017. 
Silloin kustannusarvio Jyrk-
käkosken alueen kunnosta-
miseen ko. tapahtumaan oli 
noin 320 00 euroa. Nyt teh-
dyn sopimuksen kustan-
nusarvio on 450 000 euroa ja 
kaupunki maksaa tästä sum-
masta 2/3 osaa eli 300 000 
euroa ja SRK 1/3 osan 150 
000 euroa. Lisäksi kaupun-
ki on sitoutunut tehdyn so-
pimuksen perusteella osal-
listumaan myös tulevien 
vuosien tapahtuman järjes-
telykustannuksiin samal-
la 1/3 kustannusjakoperus-
teella.

Sopimusasiaa on käsitel-
ty useassa kaupunginhalli-
tuksen kokouksessa ja esit-
telijöiden toimesta meille 
on kerrottu, että järjestävä 
taho (SRK) maksaa kaupun-
gille koko summan 450 000 
euroa takaisin viimeistään, 
kun kolmannet suviseurat 
vuonna 2030 on järjestetty. 
Sopimus oli jo toukokuussa 
päätettävänä, mutta silloin 
tarkasteltuani sopimusta 
kyseenalaistin meille esite-
tyn kustannusten jakoperus-
teen ja asia siirrettiin jatko-
valmisteluun. Kun sopimus 
tuli hallitukseen päätettä-
väksi kesäkuun kokoukses-
sa, niin tulkintani osoittautui 
oikeaksi, eli järjestävä taho 
osallistuu kustannuksiin ai-
noastaan mainitulla 1/3 pe-
riaatteella ja loppu jää kau-
pungin maksettavaksi.

Jyrkkäkosken alueen 
kunnostaminen Suviseura-
tapahtumaan käsittää seu-
rakentän pohjan, tiestön ja 
kevyen liikenteen reitistöjen 
ja muun infran (veden, vie-
märöinnin, sähkön) kehit-

tämiseen ja rakentamiseen.  
Tehdyn sopimuksen perus-
teluna on esitetty, että aluet-
ta voidaan myöhemmin 
käyttää myös muiden suuri-
en yleisötapahtumien järjes-
tämiseen. Olisi hyvä kuulla 
mitä ne voisivat olla?  Jyrk-
käkoskella on toimiva huvi-
keskus ja leirintäalue ja puit-
teet riittänevät nykyisellään 
tiedossa olevien tapahtumi-
en järjestämiseen. 

Suviseurat ovat merkittä-
vä tapahtuma koko Koillis-
maalle, pudasjärvisille, kiin-
nostaa suurta yleisöä, tukee 
meidän liike-elämää, luo po-
sitiivista imagoa ja on ehdot-
tomasti kannatettava tapah-
tuma. Minusta kaupungin 
maksuosuus edellä kerro-
tun perusteella on liian suu-
ri ja siksi tein esitykseni, että 
kustannukset jaetaan puo-
liksi sopimuskumppanien 
kesken, tämä ei mennyt läpi 
ja jouduin jättämään pää-
tökseen eriävän mielipiteen. 
Minua ihmetyttää miksi mi-
kään poliittinen ryhmä ei 
ollut valmis tukemaan esi-
tystäni, oliko kenties käy-
ty neuvotteluja ennakkoon 
ryhmien välillä?

Jyrkkäkoski on kokonai-
suutena hieno lähiliikunta- 
ja virkistysalue ja se vaatii 
kokonaisvaltaisen kehittä-
missuunnitelman. Toivotta-
vasti tulevana syksynä val-
tuusto saa päätettäväksi 
suunnitelman, jossa huomi-
oidaan kaikkien harrastaji-
en tarpeet ja toiveet pitkälle 
tulevaisuuteen. Näin pääs-
täisiin lopultakin alueen ko-
konaisvaltaisessa kehittämi-
sessä eteenpäin.

Marjaisaa loppusyksyä 
toivotellen, 

Jorma Kouva 

Tutkapantojen esittelypäivä-
nä tiistaina 4.8. oli Koillis-Te-
lessä metsästäjät liikkeellä, 
kun Trackerin myyntipääl-
likkö Heikki Sirviö esitte-
li koiran ja metsästäjän vä-
listä, maailman älykkäintä 
kommunikaatiojärjestelmää. 
Tracker on perustettu vuon-
na 1977, joten yhtiöllä on pit-
kä historia koirien paikanta-
misessa.

Tarjouksina Sirviöllä oli 
esimerkiksi uuden pannan 
ostajalle vuoden lisenssi 
kaupan päälle. Lisäksi van-
han pannan paikan päälle 

tuoneille tehtiin pistämättö-
miä vaihtotarjouksia.

Hetekyläläinen Matti La-
pinlampi kävi päivittämässä 
vuoden 2008 Trackerin uu-
teen malliin ja näin 11-vuo-
tias hirvikoira Manta on taas 
turvallisesti maastossa isän-
nän ja muun Jurvasen hir-
viporukan jäsenten seuran-
nassa.

Tracker on Suomen suosi-
tuin koiratutkamerkki, joka 
mahdollistaa koiran reaali-
aikaisen seuraamisen maas-
tossa sekä kommunikaation 
seurueen muitten jäsenten 

kesken. Tracker on pohjois-
suomalainen tutkabrändi, 
se valmistetaan Suomessa ja 
niissä on käytönkestävä ra-
kenne, joka on suunniteltu 
kestämään haastavimmis-
sakin olosuhteissa. Tracker 
kehittää mallistoaan jatku-
vasti, joista nyt on esitelty 
täysin uusi ohjelmisto pu-

helimeen ja tablettiin. Jär-
jestelmä muodostuu koiran 
tutkapannasta, seurantaoh-
jelmasta ja pilvipalvelusta.

Tracker koiratutkat ta-
kaavat parhaan kuuluvuu-
den ja tarkan paikannuksen 
koiralle. 

Terttu Salmi

Matti Lapinlampi kävi päivittämässä hirvikoira Mantan 
Tracker-pannan uuteen versioon. Edustaja Heikki Sirviö oli 
kiireinen, sillä metsästäjiä liikkui Koillis-Telessä koko päi-
vän. Kuva Heimo Turunen.

Tracker tutkapäivä Koillis-Telessä
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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.

puu yleisurHeilujaosto
Cooperin testi Suojalinnalla 
ma 10.8. klo 19.00.  
3 kertaa kesän aikana osallistuneet mukana 
liikunta-aiheisten tavarapalkintojen jaossa.
Tervetuloa!

KESäKOKOuS

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu tuntia ennen.

Johtokunta

Aittojärven koululla, Kyläkolossa 
su 16.8.2020 klo 13.00.

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n yli-siuruan 
metsästysseura ry:n 
KesäKoKous

Hirvipirtillä su 16.8.2020 klo 11.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Hirviporukkaan ilmoittautuminen kokouksessa.
Tervetuloa! Johtokunta

Koskenhovilla su 9.8.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO
alkaa 

Tervetuloa! 

Kosamon metsästysseura ry:n
KesäKoKous

lauantaina 15.8.2020
klo 12.00 Hirvikämpällä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 11.00.
Kokouksen jälkeen hirviporukan kokoaminen.

Tervetuloa! Sihteeri

Esillä sääntömääräiset ja  
muut esille tulevat asiat. 

     Sihteeri

Varpulan Erä ry:n

la 15.8.2020, klo 12.00 kodalla
KESäKOKOuS

Ruuhensuon Metsästysseuran
sääntömääräinen 

KESäKOKOuS
pidetään la 15.8.2020 klo 10:00  

Virkistyksellä.
Tervetuloa! Johtokunta

pärjänsuon metsästysseura ry:n
KesäKoKous 

la 15.8.2020 klo 10.00 Hirvihallilla.   
Johtokunta kokoontuu klo 9.00. 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kokouksen lopuksi käsitellään hirven 

metsästykseen liittyvät asiat. 
Tervetuloa! Sihteeri

Miesten Nelonen FC Kurenpojat - FC Raahe  
Suojalinnalla su 9.8. klo 15.
Naiset 8v8 sarjaturnaus Suojalinnalla la klo 12.00, 13.15 ja 14.30.
Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

FC Kurenpojat

pudasjärven urheilijat
KevätKoKous

su 23.8.2020 klo 16.00  
Virkistysuimala Puikkarissa.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus

TERVETULOA MYYMÄÄN JA OSALLISTUMAAN!
Pudasjärven Rajamaanrannan  

Lähiruoka-ja käsityömarkkinoille
23.8.2020 klo 12-16, maksuton myyntipaikka

Myyjät: Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla,  
puhelimitse tai tekstiviestillä. 

p. 050-505 5850, sirkku.kianto@pudasjarvi.fi

7.8. ALKAEN JOKA TOINEN PERJANTAI  
LÄHIRUOKATORI klo 11.30 – 15.30 

(Pudasjärven torilla, ei ennakkoilmoittautumista)
Katso kaikki lähiruoka- ym. tapahtumat verkkosivuilta  

osoitteesta: www.pudasjarvenkehitys.fi/toimialat/lahiruoka/

Ilmoittaudu mukaan!   
Järjestää Pudasjärven Kehitys Oy

Kuren Metsästysseura ry:n 

KesäKoKous 
su 16.8.2020 klo 10.00 Kuren kylätalolla 

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Hirviporukkaan ilmoittautuminen  

kokouksen jälkeen.
                            Tervetuloa!      Puheenjohtaja

Keinäsperän Eräpojat r.y.:n
KesäKoKous 

Hirvikämpällä la 15.8.2020 klo 12.00 
alkaen tuoppiammunnoilla

Esillä sääntömääräiset asiat.
                           Tervetuloa!       Johtokunta

Lähtö klo 14 S-marketin tilausajopysäkiltä.
Hinta 20 e, sisältää kyydin ja lipun. 
50 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu. Paikkavarauksen 
vuoksi ilm. viim. 12.8. Leenalle 050 559 9066 tai  
Heimolle heimo.turunen@vkkmedia.fi 0400 385 281. 
Jäsenet ja  
kaikki muutkin tervetuloa!  
Hinta sama kaikille.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys  
järjestää su 16.8. linja-autoretken

Askanmäen kesäteatterin  
ylimääräiseen näytäntöön  

KÄTEISTÄ KIITOS!

Laadukkaat koiranruoat, 
mm. Metsästäjäliiton  
suosittelemat  
Booster täysravinnot  
VIPstore jälleenmyyjältäsi 
Anne-Maria Holmström 
045 630 8372

syötteen mökkiläisyhdistys ry:n
vuosiKoKous 

on la 5.9.2020 klo 14.00 Luontokeskuksella.  
Esillä ovat sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu kokouksen aluksi.

Tervetuloa! Hallitus

 

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Lippu 15€.  
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

la 8.8. klo 20.00–24.00

TanssiTTaa

tulossa 15.8. sari KoiviKKo & Kuun Hopea  
5.9. sami rosHolm & casanova

naPakymPPi

Oulun seudun ulosottovirasto
myydään metsätila 
pudasjärvellä

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 6.8.-20.8.2020.
Kohdenumero 2071441: Pudasjärven kunnassa Aittojärvellä si-
jaitseva Suonvieri -niminen tila RN:o 26:23 (615-407-26-23). Tilan 
pinta-ala on 72,02 ha. Laaditun metsäarvion mukaan tilalla on tuk-
kipuuta 163 m3 ja kuitupuuta 1.789 m3. Tila rajoittuu Aittojärveen.

Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies Ritva 
Honkanen puh. 029 5628 425 (arkisin klo 8.00–16.15) tai www.
oikeus.fi.

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Honkavaaran metsästysseura ry:n 
KesäKoKous

Jaalankapirtissä su 16.8.2020 klo 14.00. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen hirviporukkaan  

ilmoittautuminen.
Hallitus kokoontuu klo 13.00 

Tervetuloa! Puheenjohtaja 
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/120 tabl.
12,00€

(norm. 15,33€)

/14 poretabl.

8,50€
(norm. 10,69€)

Tarjous on voimassa 31.8.2020 asti

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

Taidevankkuri Linnuntie esittää Taidesirkusta perjantai-iltana 
Tykkyläisen pellolla. Kuva Kari Tykkyläinen

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

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 29.8.2020

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Tervetuloa!lipuT pORTilTA 20 €
K-18

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

• Revontuli-disko  
• Karaokea ja  
  karaokekilpailun finaali     
  ulkolavalla

• Kokko syttyy klo 22.45 
• Ilotulitus päättää kesä-  
  kauden klo 23.45

Järjestää: 
Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

ARMI TENKULA
& Afrikan Tähti

Alueella 
ravintolapalvelut!

NUoRTEN 
VENETsIALAIsET

pe 28.8.2020 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

PUDASJÄRVI -lehti
RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`

LAsTEN 
VENETsIALAIsET
la 29.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä hattaroita, vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

Lippu 10€

Sirkustaidetta tulossa Konttilaan

Sarakylän alueen kyläseura ry

Juutislammen luontopolun 
avajaisia 

vietetään Sarakylässä  
lauantaina 15.8. klo 12. alkaen.

Tervetuloa!

Kokoontuminen parkki-
paikalle Lehmisuontie 
123 Sarajärvi.
Polkuhankkeen esittely 
ja telttakatoksessa  
kaikille maksuton kui-
valihavellitarjoilu, jonka 
jälkeen kävelemällä 
polkuun tutustuminen. 
Laavulle matkaa n. 1 km, 
jossa kahvitarjoilu. 

ni Kokko on pudasjärveläis-
lähtöinen ja Kari Tykkyläisen 
taidekolleega. Miehet löivät 
viisaat päänsä yhteen ja ryh-
tyivät suunnittelemaan taide-
tapahtumaa muualle kuin as-
falttiviidakkoon. Näin syntyi 
Siuruan kansantasavallan tai-
dekulttuuri-ilta esitettäväksi 
elokuun hämyssä.

Taidevankkuri Linnun-
tie aloittaa illan kello 18 Tai-
desirkuksella, joka sisältää 
esimerkiksi rummutusta ha-
pettomassa tilassa tai karhun 
kesytystä. Jännittävää on siis 
tiedossa!

Tämän jälkeen esiintyy 
Toivakasta tullut performans-

sitaiteilija Marko Kaiponen, 
jonka perjantai-illan esitys on 
vielä verhojen takana piilossa.

Välillä Kari Tykkyläinen 
musisoi Rootsii ennen seuraa-
vaa esitystä, jonka vetäjänä 
on Virpi Kanto. Kyseessä on 
Tölkkithaitsii - jumppatuokio, 
jossa jokainen tekee liikkeitä 
taiteen keinoin Virpin ohjeit-
ten mukaan.

Tähän väliin kuulemme 
jälleen Rootsii ja illan viimei-
senä esittävät oululaiset Eeva-
Maria Kauniskangas sekä Oli-
via Occulto Burleskia.

Tapahtuma on taiteili-
japariskunta Tykkyläisen 
pelloilla, osoitteessa Kont-

tilanharjuntie 7. Sisään-
pääsymaksua ei ole, kos-
ka tapahtuma on ulkona! 
Kolikoita kannattaa kui-
tenkin varata mukaan, 
sillä myynnissä on gril-
limakkaraa, kahvia, tee-
tä, mehua, nisua ja mitä 
kaikkea Siuruan Kylä 
ry:n puuhaporukka kek-
siikään! Mukavaa ulkoil-
matapahtumaa on odo-
tettavissa perjantaille ja 
lauantainahan meno jat-
kuu Kapustasuolla Kor-
kokenkäkukkamekko-
suohiihdon merkeissä 
alkaen kello 18.
Terttu Salmi

Siuruan Kylä ry avustaa ja myy virvokkeita,

,

Siuruan Kylä ry avustaa ja myy virvokkeita,

,

Siuruan kansantasavallan tai-
dekulttuuri-illassa perjantai-
na 7.8. tulee olemaan monen-
laista mukavaa esitystä koko 
perheelle! Siellä nähdään bur-
leskia, performanssia, rootsia, 
sirkustelua ja tietenkin muka-
na on Siuruan Kylä ry:n buf-
fetti. 

Illan alkajaisiksi sirkus-
telutaidetta esittää Taide-
vankkuri Linnuntie, joka on 
entuudestaan tuttu näky Pu-
dasjärvellä. Orimattilalai-
set taiteilijat Tapani Kokko 
ja Virpi Kanto tuovat esille 
myös omia veistoksiaan, joi-
ta voi muutamalla kympillä 
ostaa kotiin viemisiksi. Tapa-

Sarakylän alueen kyläseura ry



16 TPnro 32PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti6.8.2020 6.8.2020nro 32

 M – P   M – P

  9:15 Pudasjärvi  14:15
 10:30 Oulu 13:00
 T OYS I

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli  12:30 
      9:35 Rauhalankangas     12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti         12:10    
  9:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

                               Puh. (08) 822 052        www.nevakivi.fi       nevakivi@nevakivi.fi  

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

taajama- ja läHialueen 
palveluBussi oiva

 
ajoreitti 1

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai

 9:10 Laiduntie 11:45 
 9:15 Kurentie terveysasema 11:40 
 9:17  Pappilantie         11:35
 9:20 Kauppatie         11:30    
 9:20 Linja-autoasema 11:30
 9:25 Uimahalli            11:25

pitäjäKerttu
pudasjärvi - Kollajaniemi - Kipinä

Parillisina viikkoina torstaisin
   9:00 Pudasjärvi          15:00
         I Terveysasema         15:01
   9:20  Kollajaniemi          15:20
     9:40 Seiteri 15.40
   9:50 Kipinä 15:50
 10:00 Riepulantie T
 10:15 Syväojantie              16:05
 10:40 Pudasjärvi 16:25
    T Terveysasema 

pudasjärvi - asmunti - iKosenniemi
Parittomina viikkoina torstaisin

   9:00 Pudasjärvi 17:10
   9:40 Asmuntijoentie 16:35    
 x Saukkomaa x 
 10:00 Liekokylä 16:15     
 10:15 Ylisiurua x
 10:30 Ikosenniemi 15:45
 10:45 Aittojärvi 15:30
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20
 11:15 Pudasjärvi 15:00
 T Terveysasema 15:01

Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.

ajoreitti 2
 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai

 9:25 Uimahalli 12:30
 9:35 Rauhalankangas    12:20
 9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15
 9:45 Helmikoti        12:10   
 9:55 Uimahalli 12:00
 10:00 Linja-autoasema     11:55   
 10:05 Kurentie terveysasema 11:50

Matkasta perittävä maksu:
Kertalippu / päivä 2 €
Kuukausikortti 15 €

aiKataulut  
voimassa 12.8.2020 - 4.6.2021

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle kaikilla mukavuuksilla varustetun turistibussin ja
ammattitaitoisen kuljettajan niin pienille kuin suurille ryhmille. Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous!

Lapset, nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 10,00 €/suunta.
Aikuiset 13,50 €/suunta.

Jatkoyhteydet aamulla Pudasjärven sivukyliltä Ouluun klo 9:15 ja
iltapäivällä takaisin klo 15:00 Pudasjärveltä lähtevillä vuoroilla.

puh. 08 822 052
nevakivi@nevakivi.fi

www.nevakivi.fi

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli  12:30 
      9:35 Rauhalankangas     12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti         12:10    
  9:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

                               Puh. (08) 822 052        www.nevakivi.fi       nevakivi@nevakivi.fi  

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

Merkkien selitykset:

 x = auto pysähtyy tarvittaessa
 I = auto ei käy paikassa
 T = tarvittaessa
 M – P = maanantaista perjantaihin
 y = yhteys Ouluun klo 9:15
 yy = yhteys Oulusta klo 13:00

Pidätämme oikeuden
aikataulumuutoksiin.

edullisesti Bussilla ouluun!

9 Kuusamo - taivalKosKi -   
pudasjärvi - oulu

kouluvuoden aikana, alk. 10.8.2020 
   M – P                                        M – P 
   7:30 Kuusamo, Ervastin aukio 16:10
   7:32 Kuusamo, l.as. 16:07
   8:20 Taivalkoski 15:10
   9:15 Pudasjärvi l.as. 14:15
 10:10 Kiiminki 13:20
 10:30 Oulu, l.as. 13:00
 T OYS I

10 syÖte - pudasjärvi
kouluvuoden aikana 

 M – P                                        M – P 
 I  Hot. Pikku-Syöte  T
 7:45 Syötekylä 16:00 
 7:50 Luontokeskus T
 7:55 Romekievari 15:50
 I Hotelli Isosyöte T
 8:15 Iinattijärven th. 15:30
 x VT20 pysäkki x
 9:00y Pudasjärvi l.as.     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.    15:00yy

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

5 pudasjärvi - HirvasKosKi - 
ervasti – jauraKKajärvi -

pudasjärvi
koulupäivinä 

 M ja P  M ja 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

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
 T Kirkko x T
 x 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

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.

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.

Yhteys Ouluun klo 9:15 lähtevällä vuorolla.
Yhteys Oulusta klo 13:00 lähtevältä vuorolta.

turvallista 
matkaa  
teille

7 pudasjärvi -
ruottisenHarju –
länsirannantie -

pudasjärvi
koulupäivinä 

 M – P
 7:40 Pudasjärvi l.as
 x Ruottisenharju
 8:18 Länsiranta
 x Jonguntie
 x Hirsikampus
 x Lakarin koulu
  8:55y Pudasjärvi l.as.

7 pudasjärvi - jonGuntie
- ruottisenHarju 

koulupäivinä 

 M – P
 13:00 Pudasjärvi l.as
 13:05 Lakarin koulu
 13:10 Hirsikampus
 x Jonguntie
 13:34 Länsiranta th.
 x Ruottisenharju
 14:10 Pudasjärvi l.as.

8 pudasjärvi -  
vuormantie - pudasjärvi 

koulupäivinä 

 M – P
 7:35 Pudasjärvi l.as.
 7:55 Vuormantie
 8:00 Kollajanniemen th
 8:25 Karhupaja
 8:30 Hirsikampus
 8:40 Honkasenkangas
 8:50 Hirsikampus
   8:55y Pudasjärvi l.as.

8 pudasjärvi -  
vuormantie - pudasjärvi 

koulupäivinä 

 M – P  M – P
 13:15    15:00yy Pudasjärvi l.as
 13:20 15:05 Hirsikampus
 I x Pirinranta 
 x x Hilturanta
 x x Vuormantie 
 14:20 15:50 Pudasjärvi l.as.

7 pudasjärvi -  
ruottisenHarju -
länsirannantie 

koulupäivinä 
 M – P
    15:00yy Pudasjärvi l.as.
 15:05 Lakarin koulu
 15:10 Hirsikampus
 15:20 Mäntyniemi th.
 15:30 Ruottisenharju
 x Länsiranta
 x Jonguntie
 16:00 Pudasjärvi l.as.


