
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 9.7.2014

nro 28 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Yli 30 vuotta 
markkinatunnelmaa 

Pudasjärvellä 
s. 4-5

Sunnuntai  13.7 
 Klo 9-16 RYTIVAARAN PERINNEPÄIVÄ  
  - yhteistyö Syötteen luontokeskuksen kanssa  
  - ilmoittautumiset linja-autokuljetukseen to 10.7. mennessä   
 Klo 10  RADIOJUMALANPALVELUS Pudasjärven kirkossa  
  Saarnaa kirkkoherra Juha Rauhala  
Maanantai 14.7 
 Klo 18  HENKILÖ V - Teatteri Nahkiainen,  
  kotiseutumuseolla   sateella Havulassa   - Vapaa pääsy!  
  - Yli 5-vuotiaille, esityksen kesto väliaikoineen 
  n. 1 h 20 minuuttia 
Tiistai 15.7
 Klo 18  KASVIEN PERINNEKÄYTTÖ - kasviretki museon pihapiirissä  
  Oppaana Riitta Nykänen  - yhteistyö Syötteen luontokeskuksen
  kanssa  
Keskiviikko 16.7 
 Klo 17- 19 Taipaleenharjun kyläseuran TYÖNÄYTÖKSIÄ 
  kotiseutumuseolla Rieskan leivontaa, pöllin parkkuuta, 
  verkon paulontaa ym.  
Torstai 17.7. 
 Klo 11  LAULAMME YHDESSÄ Suopunki yhtyeen kanssa, 
  Pudasjärven tori  Yhteistyö Syöpäkerhon kanssa.  
Perjantai 18.7.  
 Klo 10-17 AVOIMET OVET kotiseutumuseolla 
  -  Yleisöopastus klo 13.00  Vapaa pääsy koko päivän!  
Lauantai 19.7.  
 Klo 12-14 LASTEN MUSEOPÄIVÄ  kotiseutumuseolla Vanhanajan leikkejä
  ja lelujen tekoa, sekä vanhoihin työtapoihin tutustumista.

Ensi sunnuntain Jumalanpalvelus kaikuu kauas Pu-
dasjärven kirkolta: se nimittäin kuuluu radionkin 
kautta. Kirkkoherra Juha Rauhala kertoi, että Kir-
kon tiedotuskeskus oli Pudasjärven seurakuntaan 
yhteydessä ja kyseli tahtoa olla mukana tällaisessa 
tapahtumassa. 

-Asiaa pohdittuamme vastasimme että kyllä tah-
dotaan. 

Kirkon tiedotuskeskus järjesti Helsingissä koulu-
tuspäivän, johon ottivat kirkkoherra Rauhalan lisäk-
si osaa pastori Jaakko Sääskilahti ja kanttori Jukka 
Jaakkola. Rauhalan mukaan tilaisuus on toki vaati-
vampi kuin tavallinen Jumalanpalvelus, johtuen hyvin 
pitkälti ohjelmiston sekunnintarkasta aikataulusta.

-Harvemmin tulee tehtyä Jumalanpalvelusta se-
kuntikellon kanssa, Rauhala naureskelee.

Lähetystä kuuntelee arviolta noin 100 000 henki-
löä ympäri Suomen. Suuri kuuntelijamäärä ei kuiten-
kaan Rauhalaa suuremmin vaivaa.

-Hiemanhan tämä toki jännittää, onhan kysees-
sä kuitenkin vaativampi kuin tavallinen Jumalanpal-
velus. TS

Radiojumalanpalvelus 
Pudasjärven kirkosta

KAIKKIIN KOTISEUTUVIIKON TAPAHTUMIIN ON VAPAA PÄÄSY!
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Pudasjärven 
KOTISEUPÄIVÄT  13.-20.7.2014

Sunnuntai 20.7.
  KoTiSeuTuPäivän juhLaLLiSuudeT
  Yhteistyössä Pudasjärven kaupunki ja seurakunta
 Klo 10 JUMALANPALVELUS kirkossa 
  Saarnaa rovasti Seppo Lohi jonka jälkeen 
  SEPPELPARTIO SANKARIHAUDOILLE
 Klo 11.15 NISUKAHVIT museon pihapiirissä (sateella kappelissa)
  Klo 12.15 KOTISEUTUJUHLA museon pihapiirissä 
  (sateella kirkossa)   
  Juhlapuhe,  Markku Kuorilehto, FL, TM
  Kaupungin tervehdys, 
  Timo Vähäkuopus , kaupunginvaltuuston pj.
  Musiikki- ja lausuntaesityksiä

www.pudasjarvi.fi

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

1,20

1,39
pss

4,99
pkt

miesten james farkut
jousto

naisten tunika pingviini eskimo 
puikkopakkaukset 525 g 

- trio  - vanilja - kolmoset - mansikka

24,95

23,50
caprit

poikien kauluspaita

4,90

16,80

poikien t-paidat
alk.

ALE 
ALE 

(44,70)

 35,-  9,95
(14,90)

fingepori t-paidat

 9,95
(12,50)

1,29 pkt

39,90
pkt

tosi rukiinen
ruisleipä halkaistu

175g
2 pss

muru aurajuusto
150g

holland edam 
juustoviipale

1kg

ohuen ohut
saaristolais-

meetwursti
150g

viljapossun
fileepihvi

n. 1,2kg

10,95
kg

maustamaton

naudan
jauheliha

10% 400g

pkt3,49
tennarit

koot 28-35
ALE 

james kauluspaita 

skila shortsit

16,90

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

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA-PE 9-18 

LA 10-16
SU 12 - 17

tervetuloa!

KauNIIta KeSÄKuKKIa 
aleNNetuIN HINNoIN !

JÄttIaMPPelIt 20,-
vähän pienemmät 10,-

rIIPPuKuKat
amppelipetuniat,
miljoonakellot 5,-
keijunmekko
jne. 20,- / 5 kpl
(ilman amppelia)

asteri 1,50

PIeNet KeSÄKuKat    
10,- / 10 KPL

MoNIvuotISet KuKat 
Ja KorIStePeNSaat
OTA 5 MAKSA 4 !!

Kekkilän puutarhamulta 
50l 20,90 / 6 säkkiä

1, 2, 3

Möykkälässä la 12.7.2014 
klo 20.30-02.00

Näljängäntie 1391, Puhoskylä

Orkesteri 
HANNU HAUTANIEMI

- Olutta
- Siideriä

- Lonkeroa
- Makkaraa

Hirsiladon arvonta

Sarakyläntie 1320 Livo
la 12.7. klo 17-19
(voi myös tanssahdella)

Musiikista vastaa oululainen 
Viihdemixeri Ky Vesa Piri ja 

laulusta ensisijaisesti 
Jouko Viita-aho ent. Illikainen. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!

Karaoketapahtuma 
Ruostehovissa
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRiTTäjä! 
ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Kesälomittaja
Jenni Peltoniemi
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Pudasjärven seurakunta on 
pitänyt tänä kesänä men-
neitten vuosien tapaan Lie-
peen Pappilassa lasten ke-

Erikoista väkeä seurakunnan 
kesäkerhon naamiaisissa

säkerhoa. Neljä viikkoa 
kestänyt kerho on aloitet-
tu kesäkuun alkupäivinä ja 
viimeinen kerhopäivä pidet-

Liepeen Pappilassa seurakunnan lasten kesäkerhon naamiaisissa oli erikoisen nä-
köistä väkeä. Vasemmalla takarivissä kerho-ohjaana toiminut kaupungin nuoriso-
toimen kesäduunityöntekijä Elina Jaakola, Prinsessa Inka, Ronja-keiju, Spiderman 
Tuomas, Batman Eppu, Silja, Sirpa Väkevä Adolf (Sirpa Outila, seurakunnan lasten-
ohjaaja). Eturivissä Spiderman Elias, Merirosvo Milja ja pepe-koira, Palomies Aatu, 
Prinsessa Aino, Supermies Topi, Lohikäärme Antti.

tiin viime perjantaina 27.6. 
naamiaisten merkeissä. Päi-
vä aloitettiin kerhopäivien 
vakio-ohjelmaan kuuluval-

Tänäkin kesänä ihmiset ovat olleet 
liikkeellä suurin joukoin. Maassamme 
on valtavasti erilaisia kesätapahtumia. 
Hengelliset kesäjuhlat kokoavat myös 
yhteensä lähes 150 000 osallistujaa. 
Viime viikonloppuna oli herättäjäjuh-
lat Lapualla. Kirjoitan tätä hartautta 
juhlia edeltävänä torstaina. Herättäjä-
juhlat ovat herännäisyyden eli körtti-
läisyyden suurin vuosittainen kokoon-
tuminen. Juhlille odotetaan 35 000 
osallistujaa veisaamaan Siionin virsiä, 
hiljentymään sanan äärelle ja kohta-
maan ystäviä.

Viime sunnuntain evankeliumi oli 
tuttu kertomus tuhlaajapojasta, hä-
nen veljestään ja isästä. Jeesus puhui 
vertauksensa aikansa publikaaneille eli 
veronkerääjille ja muille syntisiksi lei-
matuille. Sana kertoo, että fariseukset 
ja lainopettajat olivat myös kuuntele-

massa häntä. He sanoivatkin paheksu-
en: ”Tuo mies hyväksyy syntiset seu-
raansa ja syö heidän kanssaan.”

Sikojen, saastaisten eläinten, pai-
menena oleminen oli häpeällisin työ, 
mihin Jeesuksen kuulijat kuvitteli-
vat kenenkään ihmisen voivan joutua. 
Ja edes sikojen ruokaa tuo omaisuu-
tensa menettänyt mies ei saanut syö-
dä. Sen alemmaksi ihminen ei voi vai-
pua. Siellä sikojen kanssa nälissään ja 
kaiken omaisuutensa menettäneenä, 
pienelle paikalle joutuneena, tuhlaaja-
poika muisti isänsä. Vertauksessa ker-
rotaan tuhlaajapojan mielen muutok-
sesta: ”Ei, nyt minä lähden isäni luo ja 
sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt 
syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. 
En ole enää sen arvoinen, että minua 
minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut 
palkkalaistesi joukkoon.”

Juutalainen kasvatusihanne edellyt-
ti, kuten meilläkin aikanaan, että isän 
oli vitsalla ja kurilla kasvatettava poi-
kiaan. Isän olisi tavan mukaan pitänyt 
ottaa kotiinsa palannut poikansa pu-
hutteluun ja määrätä hänelle ankara 
rangaistus tai ainakin koeaika, ennen 
kuin voisi suostua poikansa pyyntöön. 
Mutta isä juokseekin poikaansa vas-
taan, eikä poika ehdi sanoa sanaakaan 
ennen kuin isä sulkee hänet syleilyyn-
sä. Isän sydämen täytti armo ja rak-
kaus.

Jeesuksen kuulijoina olivat armoa 
ja anteeksiantoa tarvitsevat ja armoa 
tarvitsemattomat. Mutta isä on mo-
lempia kohtaan samanlainen, koti on 
yhteinen koti. Ei isä tuominnut van-
hempaa poikaansakaan, vaan sanoi: 
”Poikani, sinä olet aina minun luona-
ni, ja kaikki, mikä on minun, on sinun.”

Elämän ja asenteen muutosta tar-
vitsi tämä toinenkin poika. Niinhän 
tänäänkin me jokainen tarvitsemme 
anteeksiantoa ja armoa. Ja myös sitä, 
että saamme uskoa ja tuntea olevam-
me kaikki saman isän lapsia, meillä on 
siis yhteinen koti, jossa on tilaa kaikil-
le. Kristus on sama tänäänkin,
hän hyväksyy yhä syntiset seuraansa ja 
syö heidän kanssaan. Siionin virressä 
Hänestä sanotaan näinkin: ”Niin huo-
noa ei, jonka hylkäisi hän, kun syytä ja 
syntiä karttuu. Hän kyyneleet kuivaa 
ja suo elämän, hän kuolleenkin paarei-
hin tarttuu. Jeesus vaivaiset syntiset 
korjaa.” Sv 67:4

Matti Nuorala
Herättäjä-Yhdistyksen 
aluesihteeri Nivalasta

Kesä on kokoontumisen aikaa

Messu Pudasjärven kirkos-
sa su 13.7. klo 10, Juha Rau-
hala, Jaakko Sääskilahti, Juk-
ka Jaakkola, Keijo Piirainen, 
kirkkokuoro ja Vox Marga-
rita. Suora radiojumalanpal-
velus, kirkko-vieraita pyy-
detään saapumaan ajoissa 
radioinnin takia. Taksi seu-
rakuntakodilta klo 9.30, 
omavastuu 5 € edestakainen 
matka. 
Kirkko avoinna ja esittelijä 
paikalla ma-pe klo 11-17.
Kesäkahvila ke 9.7. klo 12-

14 kanttorilassa. Tervetuloa 
kahvikupposen ääreen po-
risemaan, tapaamaan tuttu-
ja ja tutustumaan uusiin ih-
misiin. 
Kuorot: Vox Margarita ke 
9.7. klo 18 kirkossa. 
Kirkkokuoro to 10.7. klo 18 
kirkossa.
Nuotioillat: diakonia- ja 
nuorisotyö järjestää heinä-
elokuussa nuotioiltoja. Nuo-
tioiltoja pidetään seuraa-
vasti: vk 30 (ma-to), vk 31 
(ma-to), vk 32 (ma-to) ja vk 

33 (ma-to). Nuotioiltoja voi 
varata omalle kyläkulmal-
leen kirkkoherranvirastosta 
08-8823100.
Rauhanyhdistykset: Livon 
kesäseurat Ruostehovilla su 
13.7. klo 13 (Juha Myllyne-
va, Mikko Pätsi). Seurat Ki-
pinässä Lauri Pähtilällä  su 
13.7. klo 15. Seurat kirkos-
sa su 13.7. klo 17 (Juha Myl-
lyneva, Mikko Pätsi). Seurat 
Ervastissa ry:n mökillä su 
13.7. klo 19 (Jukka Lehto).
Kastettu: Eve Jadessa Johan-

na Vähäkuopus
Haudattu: Anja Elviira Ny-
man 91 v, Eino Antero Män-
nikkö 80 v, Reino Raiskio 
84 v, Reino, Raimo Antero 
Luokkanen 71 v, Repola 84 
v, Ritva Helena Iinatti 54 v, 
Rauno Tapio Ruottinen 51 v 

la hartaus- ja lauluhetkellä. 
Hauskojen laulu- ja ryhmä-
leikkien jälkeen oli naami-
aisten vuoro, johon kuu-
lui jokaisen hahmon esittely 
muille kerhokavereille ja lo-
puksi vielä naamiaistanssia. 
Päivän päätteeksi kerholai-
set pääsivät mukanaan tuo-
miensa makeiden ja suolais-
ten herkkujen kimppuun.

Viimeisenä kerhopäivänä 
Sirpa Väkevä Adolfiksi esit-
täytynyt, asianmukaiseen 
naamiaspukuun ja kasvo-
maalauksin somistautunut 
lasten ohjaaja Sirpa Outila 
kertoi, että kesäkerhoa on pi-
detty arkipäivisin maanan-
taista perjantaihin ja lapsia 
on ollut keskimäärin 13-15 
per päivä. Outila totesi, että 
kerhosta on pidetty kovas-
ti ja hän laskeskeli, että tänä 
kesänä kerhossa käyneitä 
lapsia on yhteensä noin 240.

-Olemme touhunneet 
lasten kanssa kesän kulu-
essa monenlaista. Päivit-
täisten lukuisten leikki- ja 
lauluhetkien ohella kerho-

laiset ovat tehneet myös ret-
kiä. Olemme vierailleet esi-
merkiksi Hirvaskoskella 
lampolassa ja tutustuneet 
myös Pudasjärven kotikirk-
koon. Juhannusviikolla pais-
toimme ulkona makkaraa 
ja tutustuimme pappilan 
vieressä sijaitsevaan luonto-
polkuun. Monet lapset myös 
tykästyivät vieressä sijaitse-
vaan luonnonniittyyn, jol-
ta he saivat poimia ohjaajien 
kanssa luonnonkukkia ko-
tiinviemisiksi. Kesäkerhossa 
lasten kanssa kahden viikon 
ajan työskennellyt kaupun-
gin nuorisotoimen kesäduu-
nityöntekijä Elina Jaako-
la kertoi viihtyneensä lasten 
kanssa leikkiessä ja heidän 
touhujaan seuraten ja totesi, 
että työ on ollut erittäin mu-
kavaa ja hän olisi voinut teh-
dä sitä pitempäänkin. 

Pertti Kuusisto
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

KIINNOSTAAKO 
LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS?

HAKU KÄYNNISSÄ

www.virpiniemi.fi

Pikku-Syötteellä alkaa syyskuussa 2014

TANSSITAITEEN LINJA
- 60op
- päiväopinnot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO
- 120ov
- oppisopimuskoulutus

VIRPINIEMEN LIIKUNTAOPISTO - Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi - Puh. (08) 5614 200 

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSKURSSI
- päiväopinnot 4kk
- monimuoto-opinnot 9kk

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO
- 30ov
- monimuoto-opinnot

KATSO MYÖS MUUT VIRPINIEMESSÄ ALKAVAT KOULUTUKSET:

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO (LAT)
Monimuotokoulutus, jonka voit suorittaa myös 

oppisopimuskoulutuksena. 30 ov.

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi

P. (08) 822 001, 040 524 2545
Avoinna: ma–pe 9.00–17.00, 

   
• Mansikat  • Porkkanat
• uudet perunat • Herneet
• sipulit 

Ke 9.7 ja pe 11.7 myymälän edestä vihanneskojulta!  
mm. Tuoreet kotimaiset:

Huom! perjantain mansikkavaraukset numeroon: 040-524 2545

Digikamera-arvonta

Foto-Laatukuvassa olleessa 
digikamera-arvonnassa onne-
tar suosi Aili Jaurakkajärveä. 

Liike onnittelee voittajaa!

• Kahvia
• Räiskäleitä
• Makkaraa
• Arpoja – 
  Hyvät palkinnot!

Järj. Pärjänsuon huvitoimikunta 
ja Pärjänsuon Metsästysseura

Tervetuloa!

Kylätapahtuma 
Pärjänsuolla

La 19.7. klo 12 Hirvihallilla

Leikkimielisiä kilpailuja 
lapsille ja aikuisille

Tarinoita ja tavaroita 
-näyttelyn suosio yllätti

Anelma Siivikko tutkimassa tyttäriensä kanssa näyt-
telyssä olleita vanhoja, sota-ajan jälkeen ilmestyneitä 
kuvalehtiä. 

Pyhäkyläläinen Paula Pönty-
nen oli kiinnostunut Suomen 
kuvalehdestä vuodelta 1944. 

kertoivat niiden käytöstä.  
Turpeisesta ja Niemeläs-

tä löytyneiden maa-, karja- ja 
ruokatalouteen liittyvien ta-
varoiden ja esineiden joukos-
sa oli myös kyläsuutarina toi-
mineen Herman Alatalon 
tekemiä saappaita. Esillä ol-
leista esineistä nuoremmalle 
yleisölle tuntemattomimmat 
olivat jauhosäkin pidin ja suu-
tarin pihdit.  

Naisten kädentaidoista 
kertovia kudonnaisia ja käsi-
töitä oli esillä aika kattavas-
ti. Vanhimmat villaraanut oli-
vat lähes sata vuotta vanhoja. 
Maija Turusen omistama Pe-
rä-Pohjolan kansallispuku 
edusti 1800-luvulla valmistet-
tua juhla-asua, jonka hameosa 
oli kotona kudotusta, kehrä-
tystä ja värjätystä villalangas-
ta.  

Moni työ- ja tarvekalu he-
rätti ajatuksia ja muisteluksia 
samoin kuin vanhat sanoma- 

ja kuvalehdet. Näyttelytilan 
kruunasi Jani Lehtolan va-
lokuvat, Kaisa Ylilehdon tif-
fanytyöt ja ikkunoilla ja pöy-
dillä kukkivat sinivalkoiset 
orvokit. Näyttelyn avajaisten 
yhteydessä kylätalolla vietet-
tiin virkistyskerhon päättä-
jäistapahtumaa ja myytiin ky-
läkirjaa.  

Kyläseuran puheenjohtaja 
Juha Ylitalo oli varsin tyyty-
väinen näyttelypäivän antiin 
ja sen herättämään mielen-
kiintoon. Hän toivoo, että ky-
lätalolla olisi jatkossakin mo-
nenlaista käyttöä etenkin, kun 
keittiö on juuri saatu remon-
toitua ajanmukaiseksi. 

Tarinoita ja tavaroita 
-näyttely on avoinna heinä-
kuun loppuun, joten näytte-
lyyn voi käydä tutustumassa 
kunakin päivänä muutaman 
tunnin ajan heti puolen päi-
vän jälkeen. RR

Korpisen kylätaloon pystytet-
ty Tarinoita ja tavaroita -näyt-
tely sai hyvän vastaanoton. 
Avajaispäivän tilaisuuteen 
osallistui niin kyläläisiä kuin 
lomalaisia reilut 50 henkilöä.

- Näyttää siltä, että entis-
ajan esineet ja asiat kiinnos-
tavat ihmisiä, järjestäjätaho 
iloitsi ja lupasi järjestää tule-
vanakin kesänä vastaavanlai-
sen näyttelyn ja ehkä jonkun 
työnäytöksenkin.

- Työnäytökset olisivat 
mielenkiintoisia. Yhden ker-
ran vuosia sitten olemme sel-
laisen päivän järjestäneetkin, 
Liisa Putula mainitsi ja tun-
nisti heti näyttelyssä muun 
muassa olleen entisajan ka-
oluulaudan, jolla naisväki 
mankeloi pellavaiset sileiksi.      

Avajaisvieraat pääsivät 
tutustumaan näyttelyyn Lii-
sa Törmäsen ja Antti Ylitalon 
esittelyn myötä. He ottivat 
esille työkaluja ja esineitä sekä 

Keskikesän lämpöiset ja au-
rinkoiset päivät iltoineen kut-
suvat ihmisiä lähtemään, 
osallistumaan ja sosiaalistu-
maan erilaisten tilaisuuksi-
en ja mielenkiintoisten tapah-
tumien myötä. Pudasjärven 
markkinoille, Iijokisoutu- ja 
muihin tapahtumiin osallis-
tuneiden palautteen mukaan 
toisten ihmisten kohtaaminen 
oli yksi tärkeimmistä syis-
tä lähteä liikkeelle. Osallistu-
minen ei välttämättä edellytä 
itse toiminnan järjestämisessä 
mukana olemista. Osallistu-
minen on menemistä mukaan 
toisten tekemistä ja aikaan-
saannoksia tutkimaan ja niis-
tä elämänvirtaa saamaan.

Pudasjärven kesäkalente-
rin sisältö tarjoaa useita kym-
meniä erilaisia mielen virkis-
tyksiä. Peräkärrykirppikset 
torilla antavat mahdollisuu-
den kokeilla myyntihenkilön 
taitoja ja samalla iloa siitä, että 

Kesärientojen riemut ja tarjonnat parhaimmillaan
itselle tarpeeton tavara onkin 
jollekin toiselle mielekäs löy-
tö. Lentokentälle kannattaa 
suunnata matkansa, jos vauh-
ti ja moottoreiden kiihdytyk-
set tuottavat mielihyvää. Lap-
sille ja nuorille yhdessäoloa, 
oppia ja rentoutumista tarjo-
avat kaupungin ja seurakun-
nan yhteistyössä järjestettävät 
toiminta- ja leiripäivät. Livo-
kas ry:n lasten lentopalloleiri 
ja Nuorten eräleiri ovat huip-
putapahtumia nuorille. 

Tanssitarjonnan suhteen 
Pudasjärven kesätanssitar-
jonta on lähes ylitsevuota-
vaa runsaudessaan. Jyrkkä-
kosken diskossa, Hikimajassa 
ja Riemuliiterissä tanssitaan 
viikonloppuisin ja keski-
viikkoisin Naistentansseissa 
kauniin maiseman keskellä 
hyvien musikanttien tahditta-
mana. Siuruan Työväentalol-
la, Möykkälässä, Hetekyläs-
sä, Sarakylässä, Iinattijärvellä, 

Yli-Siurualla ja Pintamolla on 
ollut ja on mahdollisuus kel-
lohametta heilautella. Tanssit 
Livon Ruostehovilla ja Sotka-
järven Pimpinkankaalla ovat 
omaa upeaa kokemusluok-
kaansa.

Pudasjärven Näyttämön 
esittämää humoristista ja sy-
väluotaavaa Lommo Mer-
sussa- näytelmää ehtii vie-
lä varsin hyvin katsomaan. 
Paavo Tolosen Sininen kat-
se- näyttely Pohjantähdes-
sä on katselemisen arvoista 
kulttuuritarjontaa. Liikunta- 
ja huumorikulttuuria tarjoaa 
puolestaan perinteiset kuk-
kamekkokorkokenkähiihdot 
Ranuantien varressa oleval-
la suolla.  Pilkkikisat ja muut 
kalastustapahtumat odotta-
vat kalastajia ja heidän kan-
nustajiaan kisoihin mukaan. 
Pudasjärvellä on myös moni-
puolinen urheilukisatoiminta; 
lasten ikärit, suunnistukset, 

kunniakierros ja aikuisten ja 
nuorten yleisurheilukisat ym. 

Kotiseutupäivät ovat vii-
kon kestävä kaupungin, seu-
rakunnan ja muiden tahojen 
yhteistyön näytös, jonka kult-
tuuriohjaaja Birgit Tolonen 
on taidokkaasti luotsannut 
joukkueensa kanssa. Viikon 
ainutlaatuisimpaan antiin 
lukeutuu 13.7. toimitettava ra-
diojumalanpalvelus kirkossa, 
jossa kirkkoherra Juha Rauha-
la saarnaa.

Pudasjärven kesässä on vi-
pinää edellä mainittujen ta-
pahtumien, mainitsematta 
jääneiden tilaisuuksien ja tie-
tenkin pienemmissä henki-
lökohtaisemmissa piireissä 
järjestettyjen tempusten siivit-
tämänä. Mennään ilomielellä 
porukalla osallistumaan, sillä 
tämä kesä tapahtumineen on 
vain kerran elämässä.

Sointu Veivo

Tervetuloa!

Perinteikkäät Pimpinkangas
-tanssit

lauantaina 12.7. klo 18 alkaen
tanssia

Haitarimusiikkia

makkaranpaistoa ym.
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Markkina-alueen päälaval-
la oli koko ajan monipuo-
lista ohjelmaa. Tapahtuman 
avasi Pudasjärven yrittäjien 
puheenjohtaja Marko Rau-
tio. Hän valotti markkinoi-
den 33. vuotista historiaa ja 
kertoi markkinoiden alku-
ajoista. Rautio kantoi huolta 
yrittäjien jaksamisesta, kos-
ka työpäivät yleensä veny-
vät hyvinkin pitkiksi. 

-Omasta hyvinvoinnis-
taankin kannattaa huolehtia 
ja ottaa aikaa myös läheisten 
kanssa ajan viettämiseen, 
Rautio huolehti. 

Yli 30 vuotta markkinatunnelmaa Pudasjärvellä
Pudasjärven 33. markkinat järjestettiin 4-5.7. Arviolta 
yli 10 000 nouseva markkinaväki tapasi perinteisesti 
tuttaviaan ja kävi hieromassa kauppoja oikean 
markkinahengen mukaisesti. Pudasjärven tori oli 
ääriään myöten täynnä myyjiä. Myyjiä olisi ollut 
tulossa enemmänkin, mitä mahtui torille. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
oli toiveikas koulukampuk-
sen töiden etenemisestä. 

-Elokuussa päästäneen 
varsinaisiin rakentamis-
töihin nyt jo toteutettujen 
maansiirtotöiden pohjalta.

Riekki kertoi Pudasjär-
vellä olevan muitakin ra-
kentamiskohteita muun 
muassa Kairan Kuidun kaa-
pelityömaat. Hän kertoi las-
keneensa, että Pudasjärven 
alueella oli yhtä aikaa 27 kai-
vinkonetta työssä sekä lisäk-
si kuorma-autot ja muu kul-
jetuskalusto. Riekki myös 
iloitsi, että rakentamiskoh-
teissa työskentelevistä on 
suuri osa pudasjärveläisiä. 

Pk-yritykset  
työllistävät
Perjantain markkinapuheen 
pitänyt Suomen Yrittäjien 

varapuheenjohtaja Jari-Pek-
ka Koponen Hankasalmel-
ta sanoin yrittäjien elävän 
haasteellista aikaa, koska ta-
louden kasvu on pysynyt 
paikallaan. 

-Yrittäjät ovat varautu-
neet talouskasvuun, jota 
onkin orastamassa muun 
muassa sahateollisuuden 
alueella. Koponen toivoi yri-
tyksille viennin lisäänty-
mistä ja yrityksien ponnis-
televan ulkomaankaupan 
saralla ja saavan kasvua sitä 
kautta. 

Koposen mukaan on po-
sitiivista myös se, että pienet 
ja keskisuuret yritykset ovat 
pystyneet lama-ajasta huoli-
matta lisäämään työpaikko-
ja. 

Lauantaina oli markki-
napuhujana kansanedustaja 
Pirkko Mattila 

-Meillä on Suomessa tällä 
hetkellä työnantajapula, siitä 

kertovat suuret työttömyys-
luvut, jotka ovat karua totta 
myös Euroopassa tällä het-
kellä. Jos pienistä yrityksis-
tä vaikkapa kolmanneskin 
pystyisi työllistämään uu-
den työntekijän, tulisi täs-
tä tuhansia työpaikkoja Suo-
meen. Mutta käytännössä 
vain voittoa tuottava tai sitä 
vakaasti tavoittelemaan ky-
kenevä yritys työllistää. 

Yksinyrittäjiä ja pienyrit-
täjiä Suomessa on kymme-
niätuhansia. Jokainen suu-
rikin yritys on joskus ollut 
pieni. Siksi on tärkeää, miten 
me kohtelemme pieniä yri-
tyksiä. Suuri merkitys myös 
miten valtio kohtelee yrittäji-
ään. Sillä vientituloja me tar-
vitsemme valtion velkaan-
tumisen sijaan sekä myös 
kotimarkkinoille vireää yrit-
täjyyttä, totesi Mattila. 

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien puheenjohta-
ja Lauri Mikkonen totesi 
Suomen Yrittäjien edunval-
vontatyön olevan tärkeää. 
Pohjois-Pohjanmaalla on 

tänä kesänä kannettu huolta 
sairaankuljetusyrittäjien toi-
minnasta kun Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopii-
ri ilman kilpailutusta teki 
päätöksen sairaankuljetus-
toiminnan muutoksista, jos-
sa moni nykyinen ambu-
lanssiyrittäjä jää vaille työtä 

ja työvoimaa on jäämässä 
työttömäksi 150-200 henkeä. 
Mikkonen toivotti tervetul-
leeksi tutustumaan Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien uu-
siin toimitiloihin Oulussa ja 
lisäksi hän kutsui kuulijoita 
8-10.8 yrittäjien järjestämille 
Kiiminki-päiville. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, kehittämisjohtaja Jorma Pietiläi-
nen ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jari-Pekka Koponen vaihtamassa aja-
tuksia Pudasjärven markkinoilla. 

Vuoden Merkkihenkilönä 
huomioitiin kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila. 

Pekka Niemitalo kertoi olleensa jokaisella 33. markki-
noilla myyjänä. 

Markkinoille kuuluu perjantai-iltana kaupungin ja yritysten järjestämä Jenni Jaakko-
lan konsertti, jossa esiintyi myös yllätysvieraana Jennin kaveri, KIDSing loppukil-
pailussa myös laulanut Oona Pätäri Ylöjärveltä. 

Markkinayleisöä seuraamassa Pudasjärven merkkihenkilön palkitsemista.
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Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyksen ja Pienkonehuolto Keskiahon pisteissä arvuuteltiin mönkijän kärryssä ol-
leen kuorman painoa, joka oli 855 kg. Painoa arvuutteli noin 500 henkeä. 

Markkinoilla esittäytyi-
vät myös uusi kaupungin-
johtaja Tomi Timonen ja uusi 
kehittämisjohtaja Jorma Pie-
tiläinen. 

Laulua ja esityksiä
Markkinoilla oli runsas mu-
siikkianti. Perjantaina esiin-
tyi useaan otteeseen Ässät 
orkesteri. KidSing laulukil-
pailun voittaja Jenni Jaak-
kolalla yhdessä orkesterin-
sa kanssa oli perjantai-iltana 
konsertti. Hänen esiintyes-
sään torin edusta täyttyi kuu-
lijoista ja lapset, nuoret ja ai-
kuisetkin menivät esityksen 
jälkeen hakemaan hänen ni-
mikirjoituksiaan. 

Lauantaina esiintyivät 
Pudasjärven oma laulaja-
tähti Kati Poijula, jota säesti 
Reijo Kossin kokoama mark-
kinaorkesteri. Samalla jul-
kistettiin Poijulan ensilevy. 
Hanuritaiteilija Timo Pesiö 
soitti haitarimusiikkia ja Jip-
pii lasten ja nuorten teatte-
riryhmä esiintyi lauantaina 
aamupäivällä ja Pasi Pelle 
lasten musiikkihetken mer-
keissä iltapäivällä. Markki-
noiden juontajana toimi pit-
käaikaisella kokemuksella 
Aune Ekdahl. 

Kaarina Daavittila 
merkkihenkilöksi
Pudasjärven merkkihenki-
löksi oli valittu Pudasjärven 
kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila. Valinnan peruste-
luissa mainittiin, että Daavit-
tila on tuonut esille ja tietoi-
suuteen valtakunnan tasolla 
harvaan asutun pitäjän pal-
velutuotantoon liittyviä asi-
oita. Rohkeat palveluiden 
tuottamisen uudistamiset 
mm. teknisen toimen palve-
lutuotannon ulkoistaminen 
on yksi valtakunnallisestikin 
merkittävä kaupungin elin-
voimaa lisäävä tekijä ja vielä 
urakoiden uudelleen kilpai-
lutuksessa onnistuttiin saa-
maan enemmistö sopimuk-
sista paikallisille yrittäjille. 
Lisäksi on saatu isoista ura-
koista myös aliurakoita pu-
dasjärveläisille yrityksille. 
Julkinen hirsirakentaminen 
on tuonut myönteisesti Pu-
dasjärveä Suomen ja maail-
man kartalle. 

Merkkihenkilön puhees-
saan tällä hetkellä eläkkeelle 
siirtymässä oleva ja vapaita 
ja lomia viettävä Daavittila 
kiitti lämpimästä kuluneista 
kuudesta vuodesta kaupun-
ginjohtajan virassa. 

-Pudasjärven kaupun-
ki on käynyt toiminnassaan 
läpi perusteellisen muutos-
prosessin. Muutoksen onnis-
tumiseksi tarvitaan poliitti-
set johtajat ja ammattilaisista 
valitut ammattijohtajat, kau-
punginjohtajan johdolla. 
Pudasjärvellä on sekä yrit-
täjillä että kaupungilla erin-
omaiset mahdollisuudet olla 
suunnannäyttäjinä ja selviy-
tyjinä. Muutosten aikakau-
della kannattaa muutoksen 
tekijöiksi valita parhaat voi-
mat ja hakeutua tietoisesti 
uudistajien joukkoon. Näin 
vanhaan kaipuuta eivät val-
veutuneet muutosjohtajat 
vahvista, vaan kaikin kei-
noin koettavat aistia tule-
via muutostuulia, vahvis-
taa niiden voimaa ja löytää 
nosteita, jotka varmistavat 
kehityksen vahvistumisen 
suunnan, pohti puheessaan 
Daavittila.  

Kesäkeittiö  
toimittajalle
Yrittäjillä oli myynnissä pe-
rinteiset markkina-arvat, 
jossa päävoittona olleen 
Timpan Kurkihirren valmis-
taman hirsisin kesäkeittiön 
voitti arvalla 1502 toimittaja 

Pertti Kuusisto. Hän oli huo-
lehtinut arvan ostamisesta 
jo heti markkinoiden alus-
sa.  Yllätys voitosta oli to-
della suuri, kun Kuusisto sai 
kuulla voitostaan ollessaan 
lauantaina kalassa Puhos-
järvellä. Vakuutus ilkival-
lan varalta piti heti tehdä ja 
Huhtelan vaihtolava-autol-
la rakennus siirrettiin sun-
nuntaina torilta. Onnellisel-
la voittajalla ei ollut itsellä 
käyttöä rakennukselle, joten 
hän päätti laittaa kesäkeitti-
ön myyntiin. 

Lahjakortit pudasjärve-
läisiin liikkeisiin voittivat ar-
valla 2045 Liisa Malinen ja 
778 Sandra Saari Oulusta.

Pudasjärven Osuuspan-
kin ja Pohjolan arvonnan 
päävoittona olleen herkku-
korin asiakaslahjoineen voit-
ti Outi Siltala Oulu. 

Pudasjärven Keskustan 
perjantain arpajaisissa pää-
palkinnon eli KEPU pyörän 
voitti Eeva Puhakka, herk-
kukori Paavo Kinnunen, 
herkkumukit Vilho Kosamo, 
kakku Maija-Liisa Lehto, 
paidat Airi Järvinen ja Pent-
ti Pekkala sekä onnenharja 
Oili Kokko. Lauantain arpa-
jaisissa Herkkukorin voit-
ti Tellervo Penttilä ja lisäksi 

Yrittäjien markkina-arvat olivat hyvin suosittuja. Päävoittona oli hirsinen kesäkeit-
tiö. Arpoja myymässä Tapio Poijula, Aki Niemitalo ja Aila Helve. 

arvottiin pienempiä voittoja, 
joista on voittajille ilmoitettu 
puhelimella. 

Arpojen myynnin yhte-
ydessä tehtiin tutuksi Kes-
kustan tulevaa tempausta: 
Pyörät pyörimään tapahtu-
maa, joka starttaa Rovanie-
meltä 21.8. ja on perillä Hy-
vinkäällä 22.8. Mukaan voi 
liittyä matkan varrelta tai 
ajella lyhempiä etappeja. 
Kunnallisjärjestöt järjestävät 
pysähdyspaikoilla erilaista 
ohjelmaa. Lisätietoja tapah-
tumasta voi lukea Keskusta.
fi sivuilta. 

Iijokilaakson omat jäsen-
vaalit kansanedustajaehdok-
kaista järjestetään 30.-31.8. 
Suostumuksen ovat antaneet 
Ulla Parviainen Kuusamos-
ta, Vesa Riekki Pudasjärveltä 
ja Niilo Keränen Taivalkos-
kelta. Oulun osalta tilanne jäi 
auki ja tulevan piirikokouk-
sen päätettäväksi. Ylimääräi-
nen piirikokous järjestetään 
6.9.2014. Kunnallisjärjestöt 
ympäri Suomen on taas val-
jastettu Juha Sipilän johdolla 
mukaan mittavaan vaalityö-
hön tulevia eduskuntavaa-
leja silmälläpitäen. Olemme 
innolla mukana Pudasjärvel-
läkin, kertoi Keskustan kun-
nallisjärjestön puheenjohtaja 

Mari Kälkäjä. 
LähiTapiolan puutar-

hatyökalusetin voitti Sari 
Luokkanen Jäälistä ja Niilo 
Huitsi sekä salaattiottimet 
Leena Rantala ja Kirsi Kipi-
nä. 

Iijokiseudun vuosikerran 
voitti Reijo Vuorinen ja ta-
varapalkinnot Kalle Luokka-
nen, Heino Määttä ja Toivo 
Jokikokko. 

Metsänhoitoyhdistyk-
sen kojulla arvattiin mön-
kijän kärryssä olevaa puu-
kuorman painoa, joka oli 855 
kg. Vastaukset oli pyydetty 
10 kg tarkkuudella joten 15 
vastaajaa osui yhtä lähelle. 
Lähimmäksi oikein arvan-
neiden kesken järjestettiin 
arvonta ja voittajaksi selvi-
ytyi Väinö Hinkula. Kaik-
kien kesken järjestetyssä 
arvonnassa voittajaksi selvi-
ytyi Pirjo Puurunen ja Kau-
ko Lahtinen. Voittajille on 
ilmoitettu henkilökohtaises-
ti. Kaikkiaan vastauksia tuli 
noin 500. 

Heimo Turunen, 
Timo Siuruainen, 
Markku Kemppainen

LISÄÄ MARKKINOISTA 
KUVIA JA JUTTUA ENSI 
VIIKON LEHDESSÄ

Jippii lasten ja nuorten teatteriesityksessä oli menoa 
ja meininkiä.

Markkina-arpajaisten pääpalkinnon arvonnan suoritti Pudasjärven entinen nimis-
mies Ilpo Virtanen. Pudasjärven yrittäjistä olivat arvonnassa mukana Jaana Mouru-
järvi, Marko Rautio ja Aune Ekdahl. 
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Suviseurat Pyhäjoella:

Pyhäjoen Yppärissä pidettyi-
hin suviseuroihin kokoon-
tui 27.-30.6. noin 80 000 sa-
nankuulijaa. 57 seurapuhujaa 
nousi vuorollaan saarnatuo-
liin ja puheiden välissä vei-
sattiin kaikkiaan 93 virttä ja 
Siionin laulua. Suviseurojen 
tunnuksena oli jouluevan-
keliumin kohta, jossa enke-
li ilmestyy yöllä työtään te-
keville paimenille sanoen: 
“Minä ilmoitan teille suuren 
ilon” (Luuk. 2:10). Seuramer-
kissä oli kuvattu yö, jota ris-
tinmuotoinen tähti valaisee 
kumpuilevassa, vuoristoises-
sa Betlehemissä. Juhla-alue 
oli 190 hehtaaria laaja metsi-
köistä ja laajasta peltoaukea-
masta muodostunut alue, 
jonka pituus oli kaksi ja puo-
li kilometriä ja leveys puoli-
toista kilometriä. Juhlakau-
punki oli täysin omavarainen 
kaikkien palveluiden osal-
ta. Oikeastaan vain yksi mat-
kalaisten tarvitsema tuote oli 
sellainen, jota ei voinut hank-
kia seura-alueelta; polttoai-
netta täytyi ostaa tarvittaes-
sa seurakentän ulkopuolelta. 
Juhlien päätyttyä muodostui-
kin melkoiset jonot läheisen 
huoltamon mittareille.

Torstain lehdistötilaisuu-
dessa psykoterapeutti Aino 

Suviseurat Pyhäjoella: Minä ilmoitan teille suuren ilon

Kanniainen Leppävirralta lu-
ennoi naisen asemasta van-
hoillislestadiolaisuuden kes-
kuudessa. Itsekin politiikassa 
pitkään olleena Kanniainen 
vakuutti, että naiset saavat 
toimia miesten kanssa tasa-
veroisina yhteiskunnallisissa 
tehtävissä sekä muutoinkin 
liikkeen parissa. Hänen mie-
lestään lestadiolaisten kieltei-
nen asenne naispappeuteen 
ei ole tasa-arvokysymys. Se 
on uskonopillinen kysymys. 
Kanniainen nosti lisäksi esil-
le rohkeasti erään keskeisen 
näkemyksen. Hän valotti eh-
käisyyn liittyvää problema-
tiikkaa uudella tavalla. Kan-
niainen totesi, että ”lasten 
vastaanottamiseen liittyvät 
ratkaisut pohjautuvat hen-
kilökohtaiseen uskoon, eikä 
niitä voi ulkoistaa toisille us-
kovaisille tai uskonyhteisöil-
le.” Avioliiton hän sanoi ole-
van suoja, joka mahdollistaa 
seksuaalisuuden toteuttami-
sen kauniilla ja turvallisella 
tavalla. 

-Avioliitto on kansakun-
taa vahvistava instituutio, 
jonka merkityksen väheksy-
minen on historian saatossa 
murtanut yhteiskuntaa, pai-
notti Kanniainen.

Henna ja Päivikki 
järjestävät naisten 
kutsuja
Sairaanhoitaja Henna Taski-
la ja sosionomi Päivikki Lam-
minmäki tutustuivat toisiinsa 
nuoruusvuosinaan silloises-
sa kotikaupungissa Oulussa. 
Molempien perheet muut-
tivat muutama vuosi sitten 
Rovaniemelle, jonka he ovat 
todenneet mukavaksi ja mo-
nipuoliseksi kaupungiksi. 

-Rovaniemellä on kiva te-
kemisen meininki, ja myös 
paikallisessa rauhanyhdis-
tyksessä on paljon virikkeel-
listä toimintaa. Meillä on 
muun muassa nuorten nais-
ten yhteisiä tapaamisia, jol-
loin kokoonnumme toistem-
me kodeissa, kertoivat nuoret 
rouvat.

Hennan ja Päivikin mie-
hetkin ovat uskomassa. Hen-
nalla on neljä lasta ja Päivikin 
perheessä kaksi lasta.

Uusi SRK:n puheen-
johtaja Viljo Juntunen 
SRK:n johtokunta valitsi yk-
simielisesti uudeksi puheen-
johtajaksi teol.tri Viljo Juntu-
sen Oulusta. Kotimaa-lehden 
toimittaja yritti saada Juntus-

ta ottamaan kantaa aikaisem-
man pääsihteerin Tuomas 
Hännisen lausuntoon, jossa 
hän kyseenalaisti viime vuo-
den Pudasjärven suviseurois-
sa hiippakunnan piispan Sa-
muel Salmen synninpäästön 
oikeudellisuuden. Viljo Jun-
tunen totesi, että ei hän tie-
tenkään ryhdy arvostele-
maan piispaa, joka on hänen 
esimiehensä. Piispan tehtä-
viin sen sijaan kuuluu arvioi-
da puolestaan häntä.

Juntusen lausunnot viime 
vuosina esiin nousseista ki-

peistä asioista olivat varsin 
maltillisia ja sisälsivät nöyrän 
anteeksipyynnön. Näyttää 
siltä, että oikeanlainen avoi-
muus tulee lisääntymään jat-
kossa vanhoillislestadiolai-
sen liikkeen parissa.

Nyt tehtävät jättänyt en-
tinen puheenjohtaja, rovas-
ti Olavi Voittonen pitää edel-
leen kiinni kolme vuotta 
sitten Liperin suviseuroissa 
lausumastaan kannastaan.

-Mikäli kirkko ryhtyy 
siunaamaan homo- ja les-
bopareja saattaa vanhoillis-

lestadiolainen liike joutua 
sanoutumaan irti kansankir-
kosta.

Voittosen toteamus, jonka 
hän lausui henkilökohtaises-
ti minulle, on varsin rohkea 
ja kunnioitettava kannanotto 
tilanteessa, jossa perinteistä 
miehen ja naisen välistä avio-
liittoa vastaan käydään rajua 
taistelua.

Juhani Happonen
Kuvat Suviseurojen 
kuvapalvelu

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistysten (SRK) 
johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittu Viljo 
Juntunen radiohaastattelussa.

Seuratelttaan mahtuu liki 4000 kuulijaa. 

Suviseurojen juhlaportti on hyvä 
kohtaamispaikka. Juhlaportti ja lip-
purivistö ovatkin tunnuksenomaisia 
maamerkkejä seuraväelle.

Sunnuntaina 29.6. seura-alueella 
oli arviolta 74 000 seuravierasta.
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Pudasjärven tori täyt-
tyi koirista ja koiraihmisis-
tä keskiviikkona 2.7., kun 
torilla järjestettiin jo perin-
teeksi muodostunut mark-
kinaviikon match show. 
Match show eli ”mätsäri” 
on leikkimielinen koiranäyt-

Parhaat haukut palkittiin 
markkinaviikon match show’ssa

Ruostehovissa 
karaoketapahtuma 
– saa myös tanssia

Ruostehovissa Livolla on 
lauantaina 12.7. kello 17-
19 karaoketapahtuma, jossa 
voi myös tanssahdella. Mu-
siikista vastaa oululainen 
Viihdemixeri Ky Vesa Piri ja 
laulusta ensisijaisesti Jouko 
Viita-aho ent Illikainen. Vii-
ta-aho osallistuu myös Illi-
kaisten sukukokoukseen. 

Jouko on pitkänlinjan 
muusikko laulun saralla. Ki-
pinän laulamiseen hän sai jo 
lapsena isoisänsä Albin Illi-
kaisen rakennuttamassa ko-
titalon pirtissä Ranuan Vii-
ta-ahossa veren perintönä, 
yhdessä sisarusten ja van-
hempiensa kanssa musisoi-
dessa yhtenä perheen har-
rastuksena. 

Jouko on erikoistunut 
klassiseen - taidemusiikkiin. 
Hän on ollut mukana lau-
lamassa suurimmat kirkko-
teokset niin kotimaan kir-
koissa kuin ulkomaillakin 
useaan otteeseen. Hän on 
konsertoinut yksin ja yhdes-
sä toisten muusikkokolle-
goittensa kanssa yli kolmen-
kymmenen vuoden aikana. 

Viihde-ja kevyempi mu-
siikki kuuluu myöskin hä-

nen ohjelmistoonsa. Niinpä 
nyt kun hän on tullut oman 
sukunsa juhlille Livolle, ha-
luaa hän tuoda omana pa-
noksenaan tervehdyksen 
musiikin maailmasta mm. 
tässä karaoketapahtuman 
muodossa, jonka hän itse-
näisesti erillisenä tapahtu-
mana tuo kaikille, jotka pi-
tävät musiikista tässäkin 
muodossa.

Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. HT

Jouko Viita-aho laulaa 
Ruostehovin karaokessa.

tely, johon voivat osallistua 
kaiken rotuiset tai rodutto-
mat koirat. Ainoa ehto osal-
listumiselle on, että koiran 
rokotukset ovat kunnossa. 
Mätsärissä oli oma luokkan-
sa pennuille, pienille aikui-
sille ja isoille aikuisille.

Epävakaasta säästä huo-
limatta Pudasjärven Koira-
harrastajat ry:n järjestämään 
mätsäriin osallistui yli kol-
mekymmentä koiraa. Pen-
nuilla ja pienillä aikuisilla 
tuomarina oli Riikka Juntu-
nen ja isot koirat tuomaroi 

Katja Huurinainen. Best in 
Show -kehässä esiintyivät 
kaikkien luokkien parhaiten 
menestyneet, joista tuoma-
rit yhdessä valikoivat neljän 
kärjen.

Mätsärin tulokset
BIS 1: japaninpystykor-

va Justus, om. Eeva-Leena 
Kokko. BIS 2: siperianhus-
ky Suke, om. Toni Miettinen. 
BIS 3: siperianhusky Ruca, 
om. Toni Miettinen. 

BIS 4: australiankelpie 
Jekku, om. Teija Turunen.

Pudasjärven Koirahar-
rastajat ry:llä on tänä kesä-
nä ollut muutakin toimintaa 
mätsärin lisäksi. Yhdistys on 
järjestänyt agility-, rally-to-
ko- ja perustottelevaisuus-
kurssit sekä yhden päivän 
hakukoulutuksen. Kesän ja 
syksyn aikana on tarkoitus 
järjestää vielä toko- ja me-
jä-koulutukset sekä yhden 
päivän agilitykoulutus. Elo-
kuun lopussa järjestetään 
myös agilityn epäviralliset 
kisat.

Jenny Kangas

Parhaiten menestyivät Justus, Suke, Ruca ja Jekku.

Kuluvan vuoden marraskuussa järjestetään valta-
kunnalliset seurakuntavaalit, jossa seurakuntiin va-
litaan luottamushenkilöt, päättämään seurakunnan 
asioista ja toiminnan linjauksista. 
Lisäksi luottamushenkilöt päättävät myös millainen 
on tulevaisuuden kirkko, minkä kokoinen on kirkol-
lisveroprosentti ja mihin kirkollisverorahoja käyte-
tään, keitä autetaan, missä ja miten.
Luottamushenkilöt valitsevat myös seurakunnan 
viranhaltijat mm. papit, kanttorit ja diakoniatyönte-
kijät.
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajat-
televia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä, jotka anta-
vat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan 
käyttöön.

Ryhdy ehdokkaaksi, ehdokkaaksi voi asettua konfir-
moitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeis-
tään 9.11.2014 ja on seurakunnan jäsen viimeistään 
15.9.2014, ja lisäksi hänen tulee antaa kirjallinen 
suostumus ehdokkaaksi asettumisesta.
Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta ja valitsijayh-
distyksen perustamisesta saat oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastosta, tai käy tutustumassa www.
seurakuntavaalit.fi. Ehdokaslistat on jätettävä 15.9. 
mennessä seurakunnan kirkkoherranvirastoon.
Syksyn vaaleihin haluamme hyviä ehdokkaita – Si-
nut!

TIEDOTE, PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Juha Rauhala
Kirkkoherra

Asetu ehdolle 
seurakuntavaaleissa

Pudasjärven näyttämön tä-
män kesän näytännön Lom-
mo Mersussa ensi-ilta oli 
Koskenhovin näyttämöllä 
perjantaina 4.7. Sen jälkeen 
on ollut viime viikonvaih-
teessa kaksi esitystä, jotka 
jatkuvat tänään keskiviik-
kona 9.7, perjantaina 11.7, 
lauantaina 12.7 ja viimeinen 
esitys on sunnuntaina 13.7. 
kello 15. 

Lommo Mersussa on 
28-vuotiaan pudasjärveläis-
syntyisen Henna Laitisen 
esikoiskäsikirjoitus. Laitinen 
opiskelee Centria Ammatti-
korkeakoulussa Kokkolassa 
teatteri-ilmaisun ohjaajaksi.

Näytäntö sisältää tari-
nan naisesta, joka rakas-

Lommo Mersussa 
näytännöt meneillään

ti miestään niin paljon, että 
melkein kertoi sen hänelle. 
On juhannus ja ensimmäi-
nen Virtasten perhekokoon-
tuminen sitten perheen äi-
din kuoleman. Äiti ilmestyy 
perhejuhlaan kummitukse-
na, jolla on tehtävä; hän ha-
luaa kertoa miehelleen, että 
hän rakasti tätä, sillä hänel-
lä ei koskaan tullut sanottua 
sitä eläessään. Hehän olivat 
kuitenkin naimisissa vain 
35 vuotta. Ongelmana on se, 
että vain perheen tytär Han-
na voi nähdä äidin, eikä hän 
ilahdu äidin paluusta. Ja vai-
keudet alkavat, kun isä kut-
suu uuden seuralaisensa ju-
hannuspäivälliselle. HT

Keskimmäinen tytär Hanna Marja-Liisa Väyrynen, nuorin tytär Maija Tuulianna Tuohimaa, vanhin tytär Eeva Tuula 
Turves, perheen edesmennyt äiti Ritva Pirjo Lauronen, perheen isä Markku Pentti Kuopusjärvi, perhetuttava Sei-
ja Kati Siliämaa, Seppo Eevan puoliso Senja Latvala ja Eevan ja Sepon tytär Mari Helmilotta Tuohimaa. 

Näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja, pudasjärveläissyntyi-
nen Henna Laitinen kenraaliharjoituksessa, jossa oli 
viileä Suomen kesän ilma. 



8 9nro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti9.7.2014 9.7.2014nro 28

Rytivaaran kruununmetsätorpalla, Syöt-
teen kansallispuiston sydämessä, tutustu-
taan entisaikojen elämään perinnepäivän 
merkeissä sunnuntaina 13.7.

Rytivaaran torppa rakennettiin Syöt-
teen erämaahan vuonna 1852. Elämä erä-
maassa oli ankaraa ja katovuodet kohte-
livat ankarasti torpan asukkaita. Elanto 
hankittiin viljelemällä kaskipeltoja, pi-
tämällä kotieläimiä, savottatöillä ja hyö-
dyntämällä ympäröivää luontoa. Asuk-

kaat vaihtuivat torpassa vuosien varrella 
ja viimeisenä torppaa asuttivat Reete ja 
Maija Eskelinen. Vuonna 2001 Metsähal-
litus kunnosti pahoin ränsistyneen torpan 
Syötteen kansallispuiston kävijöiden ilok-
si ja opiksi. 

Rytivaaraan järjestetään bussikulje-
tus Pudasjärveltä kello 9. Bussi kulkee 
Syötteen luontokeskuksen kautta, jos-
sa esitetään Rytivaaran historiasta kerto-
va filmi kello 10. Myös luontokeskuksel-

ta on mahdollista nousta kyytiin. Filmin 
jälkeen matka jatkuu Ukonvaaran pysä-
köintialueelle, josta kävelyä Rytivaaraan 
kertyy noin neljä kilometriä. Päivän aika-
na Sarakylän kyläseura myy torpan piha-
piirissä nokipannukahvia ja pientä syötä-
vää. Paluukyyti lähtee Rytivaarasta kello 
15. Paikalle on mahdollista saapua myös 
omalla autolla. Ilmoittautumiset bussi-
kyytiin: birgit.tolonen@pudasjarvi.fi

Tapahtuma järjestetään yhteistyönä 

Pudasjärven kaupungin kotiseutuviikon 
ja Sarakylän kyläseuran kanssa.

Entisaikojen elämään on mahdollista 
tutustua myös 15.7. kello 18, jolloin jär-
jestetään Pudasjärven kotiseutumuseon 
pihapiirissä kasviretki kasvien perinne-
käytöstä Pudasjärven kotiseutuviikon ja 
Metsähallituksen yhteistyönä. 

Luontokeskus tiedotus

Perinnepäivä Rytivaaran torpalla

Rytivaaran torpan pihapiiri huokuu muistoja 
menneistä ajoista. Kuva Annu Partanen Metsähallitus. 

Perämoottori palkintona Puhosjärven uistelukisassa
Puhosjärvessä järjestetään lauantaina 
12.7. uistelukilpailu kello 10-15 ja paikal-
le kannattaa tulla viimeistään tunti ennen 
alkua. Osallistumismaksu on 20 euroa ja 
kilpailukeskuksena toimii Marjohiekka, 
missä veneiden laskukin/nosto tapahtuu. 
Suurimmalla kalalla ja suurimmalla vii-
den kalan yhteistuloksella kotiin viemi-
seksi lähtee sähköperämoottori. 

Puhosjärven haukikanta on vahva. Vii-
me kesänä Pudasjärven vetouistelijoiden 
kuuden tunnin kisan voittotulos oli 84 ki-
loa. Hyvin tyypillinen keskikoko kaloilla 
on kolmen kilon luokkaa. Seassa ui jätte-
jäkin, joten 10 kilon puhkaisu on mahdol-
lista. 

Lämpiminä ja aurinkoisina kesäpäi-
vinä kalan tavoittaa usein matalasta alle 
metrin vedestä. Tyypillisesti matalassa 
toimivat huomiovärien yhdistelmät kel-
tainen, punainen, oranssi ja vihreä. Noin 
10 senttiset vieheet (Bomber, Jesse, Ra-

pala, Kosto) antavat noin kahden kilon 
haukea ja sekaan tulee pannukarkeaa ah-
venta. Pilvisellä kelillä kannattaa suosia 
luonnonvärejä, (muikkua, ahventa ja sär-
keä). Vieheitä ei turhaan kannata laskea 
liian kauas, sillä syönnillään olevat hau-
et napsivat vieheet yllättävän läheltä ve-
nettä. Paikkoina Kitukari, Uimanimen 
ja Hautasaaren välinen alue sekä Isose-
län pohjoislaidat ovat olleet saalisvarmo-
ja.  Keskikoko matalassa on usein pienem-
pää, mutta kappaleita nousee paljon. Jos 
kala ei osoita syönnin merkkejä vieheko-
keiluista huolimatta, niin paikanvaihto 
kannattaa tehdä rivakkaan. Tuulen suun-
nalla on usein merkitystä. Useamman 
päivän samaan suuntaan käynyt tuuli tuo 
usein kalat tuulen alle.

Isompaa kalaa kannattaa tavoitel-
la vähän syvemmiltä vesiltä. Vedenalai-
sia penkkoja voi etsiä kaikuluotaimella 
tai sitten pyrkiä syvyyskartan avulla py-

symään hautojen päällä. Helpointa on 
kokeilla noin 15 cm pitkillä syvännevaa-
puilla. Siiman pituudella saa säädettyä 
hyvin myös uintisyvyyttä. Sävyinä kan-
nattaa kokeilla rohkeasti huomioväreis-
tä luonnonväreihin. Paisteella kirkasta ja 
pilvisellä tummempaa on hyvä yleissään-
tö.  Tyypillisiä vieheitä tähän kalastuk-
seen ovat Rapalan Super Shad 14 cm, Nils 
Masters Invinsible 15 cm, Rapala Mag-
num. Vaapun uinnissa kesäkelillä kannat-
taa suosia letkeämpää ja voimakkaampaa 
potkua. Jos kala ei isompaan vieheeseen 
nappaa, niin silloin on viisasta kokeilla 
uittaa pienempää viehettä siimapainojen 
avulla syvempään. Joskus kala on syvän-
kin päällä niin sanotusti pinnassa, joten 
pienemmillä matalampi uintisilla vieheil-
lä voi päästä myös hyviin tuloksiin. Saa-
lisvarmoja paikkoja ovat Materonhauta 
ja Hautasaaren länsipäässä oleva hauta. 
Isoselältä löytyy niemenkärkiä ja lahden-

suita, joissa hauet viihtyvät. Syvemmäl-
lä vedellä syvyyskartasta kannattaa etsiä 
vaihtelevia pohjanmuotoja ja pyrkiä ka-
lastamaan niistä.

Peltien käyttäjillä kannattaa vetouiste-
lussa kiinnittää vielä enemmän huomio-
ta vetonopeuksiin, koska nopeuden mer-
kitys uintiin on suuri. Perus Professoreilla 
on saatu hyviä saaliita.

Puhosjärvessä on luvassa hyvä kilpailu 
ja mukaan kannattaa lähteä rohkeasti. En-
nen kisaa pitää muistaa tarkastaa siimo-
jen ja koukkujen kunto. Haavia ei myös-
kään kannata unohtaa kotiin. Kalaa tulee 
varmasti ja pienellä tuurilla kotiin viemi-
senä on haukien lisäksi sähköperämoot-
tori. Luvassa on joka tapauksessa hieno-
ja kalastuskokemuksia.

Auvo Turpeinen

Puhosjärvessä on luvassa hyvä uiste-
lukilpailu ja mukaan kannattaa lähteä 
rohkeasti.

Jyväskylän asuntomessut avataan perjan-
taina 11.7. ja ne jatkuvat 10.8. saakka. Mes-
sualueelle kohonneessa 13-kerroksisessa 
Maailmanpylväässä on hyödynnetty Pu-
dasjärvellä sijaitsevan Profin Oy:n uuden-
laista 5 in 1 - seinäelementtiratkaisua. Pro-
fin Oy:n kehittämä 5 in 1 -ratkaisu yhdistää 
yhdeksi elementiksi lasiliukuseinän, ikku-
nat ja tarvittaessa myös seinän kiinteän 
osan. Ratkaisu suunnitellaan aina koh-
teeseen, ja se soveltuu kaikkiin rakennus-
tyyppeihin.

– Ratkaisu on erittäin kustannusteho-
kas ja nopea. Se sisältää kaiken tarpeellisen 
lasiliukuseinistä ja ikkunoista lähtien ja 

vaatii vain yhden asennuksen, Profin Oy:n 
toimitusjohtaja Mikko Haapala kiteyttää. 

Jyväskylän asuntomessuille ko- 
honneessa, YIT:n toteuttamassa Maailman- 
pylväässä (kohde 39–43) on kaikkiaan 13 
kerroksessa 53 huoneistoa. Jokaisen huo-
neiston parveketaustaseinät on toteutettu 
Profinin 5 in 1 -ratkaisulla.

– Rakennusteollisuuden palaute ja ko-
kemukset ovat erinomaiset, Haapala tote-
aa. 

Rakennusprosessissa nopea ja kustan-
nustehokas ratkaisu lisää mukavuutta 
myös asumiseen. Se tuo huoneistoon va-
loa ja avaruutta sekä parantaa tilantunnet-

ta liukuvan ovensa ansiosta. Lisäksi se an-
taa kohteelle omaa persoonallista ilmettä. 

– Kaikkinensa ratkaisu nostaa 
kiinteistön arvoa, Haapala summaa. 

Tehdasvalmis 5 in 1 täyttää kovatkin 
laatuvaatimukset. Se toimitetaan asen-
nusvalmiina ja asennetaan kohteeseen 
runkovaiheessa kerros kerrokselta. Tuot-
teessa on työmaasuojaus, jossa on työmaa-
aikainen liukuva käyntiovi. 

Lasiliukuseinät yleistymässä 
Jyväskylän asuntomessuilla voi tutustua 
myös useisiin muihin kohteisiin, joissa on 

hyödynnetty Profinin lasiliukuseiniä.
– Lasiliukuseinän käytön yleistymi-

nen suomalaisessa rakentamiskulttuurissa 
näkyy selvästi, Mikko Haapala toteaa. 

Jyväskylässä Profin -lasiliukuseiniä on 
mm. seuraavissa kohteissa: Laajarannassa 
(kohde 14), Villa Lumouksessa (22), Skam-
min talossa (23), Honka Kaarnassa (24), 
Talo A:ssa (34) ja Maailmanpylväässä (39–
43). Profinin esittelypiste asuntomessuilla 
on Villa Lumous, kohteen 22 sisäpiha.

Profin Oy tiedotus

Profinin kehittämä 5 in 1 Jyväskylän Maailmanpylväässä
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Pudasjärveläiset tutustuivat nykyaikaiseen turvetuotantoon
Vapo Oy järjesti keskiviik-
kona 25.6 kaikille avoimen 
tutustumistilaisuuden tur-
vetuotannon vesienkäsit-
telyyn, tuotantoon ja jälki-
käyttöön. Iso-Kinttaisuon 
tuotantoalueella oli osal-
la alueesta tuotantoa, mutta 
suurin osa oli vielä valmis-
telutyö vaiheessa. Valmis-
tuttuaan tuotantoalue on 
Pudasjärven suurin, jolloin 
tuotantoalueen pinta-ala on 
250 hehtaaria.  Turvetuotan-
non kuivatusvedet puhdis-
tetaan nykyisin tehokkaasti. 
Vapo tehostaa myös jo tuo-
tannossa olevien alueiden 

vesienkäsittelyä. Vuoden 
2014 lopussa kaikilla tuo-
tantoalueilla vesienkäsittely 
perustuu parhaaseen käyt-
tökelpoiseen tekniikkaan ja 
Vapo lopettaa turvetuotan-
non alueilla, joiden vesien-
käsittely perustuu pelkkiin 
laskeutusaltaisiin. Investoin-
nin arvo on laskettu olevan 
lähes 30 miljoonaa euroa.

Ensi kesänä kaikkien tuo-
tannossa olevien tuotanto-
alueiden vedet käsitellään 
kosteikoilla, kemiallisella 
puhdistamolla tai pintava-
lutuksella. Iso-Kinttaissuon 
tuotantoalueen vedet kä-

sitellään pintavalutusken-
tällä, jolla on kokoa peräti 
24 hehtaaria. Lisäksi vedet 
puhdistetaan suon sarka-
ojien lietteenpidättimien ja 
kokoojaojissa olevien vir-
taamasäätöpatojen avulla. 
Lupamääräykset ovat turve-
tuotannossa todella tiukat. 
Iso-Kinttaisuolla jopa niin 
tiukat, että, pintavalutus-
kentältä lähtevässä vedessä 
fosforipitoisuus saa olla vain 
40 mikrogrammaa litrassa 
(µg/l). Se tarkoittaa, että fos-
foripitoisuus on pienempi 
kuin vastaanottavassa Säy-
näjäojassa tai Siuruanjoes-
sa keskimäärin. Vaihtoehtoi-
sesti pintavalutuskentän on 
poistettava puolet sille tule-
vasta fosforipitoisuudesta. 
Tavoite on todella haastava 
kuten jokainen voi luvuis-
ta päätellä. Iso-Kinttaissuon 
vedenlaatua seurataan myös 
jatkuvatoimisten antureiden 
avulla, joiden tuloksia voi 
seurata myös netissä. Vapon 
nettisivulla ”Turvetuotantoa 
vastuullisesti” on linkki tu-
loksiin. 

Retkeläisia Iso-Kinttaissuolla vasemmalta Jesse Viljamaa, Ritva Leskelä, Eero Han-
hisuvanto, Alpo Ollila, Pekka Takarautio, Eino Taavitsainen ja Kari Väisänen.

Lisäksi retkeläiset tutus-
tuivat reissulla Epäillyk-
sensuon jälkikäyttöön. Tur-
vetuotannosta ei ollut enää 
jälkeäkään, vaikka tuotan-
non lopettamisesta on vain 
muutama vuosi. Tuotannos-
ta poistuneelle alueelle on 

tehty noin 35 hehtaarin ko-
koinen järvi, jonka linnut 
ovat ottaneet hyvin omak-
seen. Myös puuston kasvu 
on lähtenyt paikoin hyvin 
liikkeelle, mutta sitä vie-
lä tehostetaan palauttamal-
la Toppilan voimalaitoksen 

turvetuhkaa takaisin enti-
selle tuotantoalueelle. Ret-
keläiset olivat kiinnostuneita 
erityisesti vesienkäsittelys-
tä ja olivat tyytyväisiä nä-
kemäänsä myös tuotannon 
loppumisen jälkeinen muu-
tos oli mieluisa.Hyvin toimiva Iso-Kinttaissuon pintavalutuskenttä.

Pullonpalautusarpajaisten tuotot hyväntekeväisyyteen
Pudasjärven K-supermarke-
tissa, kuten monessa muus-
sakin K-ruokakaupassa, voi 
jatkossa osallistua pullonpa-
lautusarpajaisiin, jonka tuo-
tot ohjataan puolivuosittain 
hyväntekeväisyyteen.

-Pullonpalautusarpajaiset 
tarkoittavat tavara-arpajai-

sia, joihin voi osallistua kier-
rätykseen palautettavan juo-
mapakkauksen panttiarvoa 
vastaavalla summalla, ker-
too kauppias Tommi Niska-
nen.

Yksi arpa maksaa vii-
si senttiä. Arpajaisista voi 
voittaa tavaraa tai tavaraan 

taikka palveluihin vaihdet-
tavissa olevia lahja- ja ostos-
kortteja. 

-Asiakas saa tiedon voi-
tosta heti automaatin näy-
töltä ja kuitista. Arpajaisten 
tuotto ohjataan puolen vuo-
den välein Mannerheimin 
lastensuojeluliitolle tai Las-

tenklinikan kummeille.
Palautusarpajaisista saa-

dut lahjakortit 30 euroon 
saakka lunastetaan kaupas-
sa ja suuremmat voitot asi-
akas lunastaa pullon pa-
lautusarpajaisten palvelua 
tuottavalta Parpa Oy:ltä. Ar-
pajaisten päävoittoina on 

henkilöautoja ja lomamat-
koja. Elokuuhun mennes-
sä palautusarpajaiset ovat 
jo 160 K-ruokakaupan pul-
lonpalautusautomaateissa 
Suomessa. Tavoitteena on 
ulottaa pullonpalautusarpa-
jaiset noin 260 K-ruokakaup-
paan tämän vuoden aikana, 

kerrotaan Ruokakeskon tie-
dotteessa. Kauppias Tom-
mi Niskanen kertoo, että 
K-supermarketin pullonpa-
lautuskone on kunnostettu 
arpajaisten tiimoilta uuden 
veroiseksi ja hän toivottaa 
onnea asiakkaille pullonpa-
lautusarpajaisiin. TS

Jyrkkäkoskella oli musiik-
kipitoinen kahden tapahtu-
maillan viikonloppu. Perjan-
tai-illan markkinatansseissa 
paikalla hääräsi humppa-
kansa. Heitä tanssitti Chan-
nel Four. Illan isäntänä toimi 
Heimo Turunen ja lauantain 
Kirsi Kipinän emännöimään 
Heinärockiin saapastelivat 
bile- ja raskaamman rockin 
ystävät.

HeinäRockin avasi suo-
sittu ja eloisa bilebändi Tis-
kikone kevyemmällä mu-
siikki tarjonnallaan. Bändin 
solistina nähtiin ja kuultiin 

illan aikana solistina myös 
Jenni Jaakkola. Tiskikoneen 
jälkeen Zenith Reunion jat-
koi iltaa.

 Pudasjärveläislähtöisen 
Zenith Reunionin keikka 
oli harvinaislaatuinen, kos-
ka loppuillasta bändi esiin-
tyi ensimmäistä kertaa 23 
vuoteen lähes alkuperäisellä 
miehityksellään kun bändin 
alkuperäinen rumpali Kalle 
Särkelä istahti vanhalle tu-
tulle paikalleen rumpupatte-
reiden taakse.

Suomussalmella synty-
nyt, Pudasjärvellä lukion 

käynyt ja nykyisin Oulus-
sa asuva Antti Laatikainen 
oli tullut runsaan kahden-
kymmenen vuoden tauon 
jälkeen katselemaan Jyrkkä-
kosken nykyistä meininkiä, 
verestämään muistoja ja ta-
paamaan vanhoja tuttavia 
ja koulukavereita, joista osa 
oli illan aikana esiintymäs-
sä. Samassa tarkoitukses-
sa paikalle olivat saapuneet 
myös haukiputaalais- ka-
verukset. Miesten kierrel-
tyä katselemassa paikkoja 
ja tutkailtuaan mikä on täl-
lä välin muuttunut, he her-

kesivät muistelemaan men-
neitä ja totesivat, että ainoat 
mitä eroja he huomaavat, on 
uusiutuneet vessat ja mikä 
puuttuu on liftarit. 

– Silloin porukkaa tuli 
Oulustakin päin ja paljon. 
Tien varret oli liftareita täyn-
nä ja valinnan varaa riitti. 

Markkinatansseissa esiintyi Channel Four ja tanssijat olivat tyytyväisiä heidän ot-
teeseensa esiintymisessä. Yhtye soitti monipuolista tanssimusiikkia ja tuoreita is-
kelmiä. 

Tiskiko-ne esiintyi lauantai-na Heinä-rockissa.

Zenith 
Reunion 
esiintyi pit-kästä aikaa lähes alku-peräisessä koostumuk-sessa.

Jyrkkäkoskella markkinatanssit ja rokki-ilta

Sama juttu oli takaisin päin 
mennessä. Ensimmäiset oli 
pyrkimässä kyytiin tuossa 
montulla ja viimeiset heilut-
telivat peukaloitaan lähel-
lä Haukipudasta. On kyl-
lä hienoa, että tämä paikka 
on säilynyt ja on näin hy-
vässä kunnossa. Tämä on 

harvinaislaatuinen paik-
ka Suomessa. Venetsialai-
siin täytyy ehdottomasti tul-
la katsomaan ja kokemaan 
mitä Jyrkkä oikeasti on kun 
alue on tupaten täynnä vä-
keä. RE ja HT
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Suomalaiset
Mansikat
5 kg / ltk

2490ltk

Tuoretorin tuotteet voimassa 14.7. asti.

Rainbow Espanjan
Hunajameloni

089kg

Avokadopussi
800 g (2,48 kg) 199pss

Ida Red 
Omena 089kg

699
kg

Snellman
Grillikylki
n. 900 g

DanSukker
Taloussokeri
1 kg

Rainbow suomalainen
Broilerin Ohutleikkeet
430-500 g (13,83-11,90 kg)

Atria takuumurea
Naudan ulkofilee
n. 800 g 

Hätälä 
Norjan lohifile
vac.

095pss

Saarioinen
Suvisalaatti
250 g (6,36 kg)

Sunnuntai
Pakastetaikinat
400 g (6,72 kg)

159rasia 269pkt

X-tra
Virvoitusjuomat
1,5 l 4-pack (0,68 l)
sis. pantit

569pack

Pingviini
Vaniljakermajäätelö
1 litra

149pkt

595 2290 895
rasia kg

Enemmän kuin edullinen

1 pkt   halloumijuustoa
1 nippu   rucola
1 l   tuoreita mansikoita
1/2 kpl   hunajameloni
1/2 kpl   cantaloupemeloni
1 kpl   avocado
1 rasia   kirsikkatomaatteja
1/2 dl   oliiviöljyä
1 kpl lime
3 rkl valkoviinietikkaa

1 pkt   halloumijuustoa
1 nippu   rucola

Kesäsalaatti

6
Snellman
Grillikylki
n. 900 g

Enemmän kuin edullinen
Nämäkin hinnat

voimassa

heinäkuun loppuun!

kg

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

2 1 kpl lime
3 rkl valkoviinietikkaa

erä mansikkaa päivän hintaan!



10 11nro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti9.7.2014 9.7.2014nro 28

Lämpimät
kiitokset

Pudasjärven markkinoiden markkinayleisölle sekä 
hyvästä yhteistyöstä Pudasjärven kaupungille, 

kaikille yhteistyökumppaneille, talkoolaisille, ohjelmien esittäjille
ja markkinamyyjille kautta Suomenmaan!

Teimme yhdessä onnistuneet 33. Pudasjärven markkinat.

Markkina-arpojen voittajat: Kesäkeittiö nro 1502 Pertti Kuusisto. Lahjakortit pudasjärveläisiin 
liikkeisiin nro 2045 Liisa Malinen ja nro 778 Sandra Saari Oulu. 

Lahjakortit voi lunastaa Kesport Pudasjärvi -liikkeestä.

Kiitos!

Lapissa ja Koillismaalla on 
rakennettu Arjen turvaa 
kunnissa -toimintamallia, 
jolla olemassa olevat resurs-
sit kootaan aiempaa tehok-
kaammin yhteisen hyvän to-
teuttamiseen. Pilottikuntana 
toimii muun muassa Pudas-
järvi sekä lisäksi Kemijärvi, 
Pelkosenniemi, Posio ja Tor-
nio. 

Arjen turvaa kunnis-
sa -toimintamalli on valittu 
Maaseutuverkoston Parhaat 
käytännöt 2014 -kilpailun fi-
naaliin sarjassa: yhteistyö. 
Voittajan valitsee Maaseutu-
verkoston nimeämä tuoma-
risto ja voittajat julkistetaan 
lokakuun lopulla Lahden Si-
beliustalossa järjestettävässä 
Maaseutugaalassa. 

Arjen turvaa kunnis-
sa -toimintamalli voitti vii-

Arjen turvaa Parhaat 
käytännöt -finaalissa

me vuonna Euroopan julki-
shallinnon instituutin EIPA 
järjestämän kilpailun, jossa 
etsittiin luovia ratkaisuja Eu-
roopan taloudellisen kriisin 
selättämiseksi.

Projektipäällikkö Marko 
Palmgrenin mukaan jokai-
sessa kunnassa on kymme-
niä toimijoita, jotka haluavat 
tukea lapsiperheitä, ikäih-
misiä tai työllistää nuoria ja 
pitkäaikaistyöttömiä. Yhdis-
tykset, järjestöt, seurakun-
nat, yritykset, oppilaitok-
set ja monet muut tahot ovat 
yhtä kiinnostuneita kuin 
kunnat. Kyse on kuiten-
kin asenteesta – halutaanko 
kaikki resurssit ottaa yhtei-
seen käyttöön?

Pudasjärvellä toimiva Ar-
jen turvaa projektityönteki-
jä Ritva Kinnula kertoi ole-

vansa vakuuttunut siitä, että 
paikallisia resursseja on pal-
jon enemmän kuin on osat-
tu edes toivoa. Arjen turvaa 
kunnissa -toimintamalli on 
yksi keino hyödyntää pai-
kallisia resursseja ja turva-
ta matalan kynnyksen lä-
hipalvelut. Mitä paremmin 
kuntatasolla pystytään huo-
lehtimaan ihmisten jokapäi-
väisistä tarpeista, sitä vä-
hemmän kalliita korjaavia 
kustannuksia vaativia toi-
menpiteitä tarvitaan. Hy-
vinvoinnin lisääminen sääs-
tää pitkällä aikavälillä rahaa 
korjaavista kustannuksista, 
jolloin voidaan päästä posi-
tiiviseen kierteeseen ja sat-
sata jatkossa vielä enemmän 
hyvinvointiin. HT

Posiolla järjestetään 30 vuo-
den ikään tulevat Muikku-
markkinat 12. - 13.7. Tänä 
vuonna leppoisaa markki-

Vatsastapuhuja Ari 
Lauanne on markki-
noiden pääesiintyjä.

Lasten Taidevankkurit tuo lavalle sirkusesi-

tyksen ja -työpajan lauantaina

Markkinoiden pääesiin-
tyjänä nähdään vatsasta-
puhuja Ari Lauanne ja mu-
siikista vastaa Nelituuli 
-orkesteri. Lapsille suun-
nattua ohjelmaa on tarjol-
la erityisesti lauantaina, kun 
Vanne on Vau! -sirkusesi-
tys valtaa lavan ja sirkus-
työpajassa lapset pääsevät 
oppimaan erilaisia sirkus-
temppuja. Lauantain mark-
kinapäivä huipentuu bi-
lebändi NMT:n vetämiin 
tansseihin Hotelli Posiolla. 
Kilpailuina nähdään lauan-
taina Taikamaan rullahiih-
tokisat ja sunnuntaina mui-
kunperkauskilpailu. 

Juhlavuoden kunniaksi 
erilaista ohjelmaa on tarjol-
la koko markkinaviikon ajal-

le, jolloin järjestetään muun 
muassa valokuvausretki Rii-
situnturille, kirjaston poisto-
kirjamyynti entisellä Aholan 
koululla, teatteri Nahkiaisen 
ulkoilmaesitys palvelukes-
kus Valkamassa sekä tari-
natupa Posion kunnantalol-
la. 

Keramiikka  
nostaa päätään 
Tänä vuonna myös keramii-
kan ystäville on luvassa mie-
lenkiintoista ohjelmaa.

Lauantaina klo 14 alka-
en Posion virastotalon Hol-
vissa eli entisessä Posion 
pankissa järjestetään ensim-
mäinen Keramiikkakeskus 
–huutokauppa. Myynnis-
sä on tunnettujen keraamik-

kojen töitä. Teokset ovat täl-
lä hetkellä esillä Anu Pentik 
Gallerian alakerran näyttely-
tiloissa. Huutokaupan tuotot 
ohjataan suoraan Posion Ke-
ramiikkakeskuksen toimin-
nan kehittämiseen. 

Muikkumarkkinoita jär-
jestää Posion matkailuyhdis-

tys yhdessä Posion Pyrinnön 
jääkiekkojaoston sekä Po-
sion kunnan kanssa. Koko 
markkinaviikonlopun ohjel-
ma näkyy Posion matkailun 
nettisivuilta.

Sonja Kinnunen

Posion Muikkumarkkinoilla 30. juhlavuosi

natunnelmaa siivittää moni-
puolinen ohjelma, joka sisäl-
tää niin musiikkia, sirkusta 
kuin vatsastapuhumistakin. 

Kuudennet korkokenkä-
kukkamekkosuohiihdon 
ämmänkisat hiihdetään 
lauantaina 12.7. kello 18 Ka-
pustasuolla, valtatie 78 var-
rella, noin 15 km Pudas-
järveltä Ranuan suuntaan 
lauantaina. Naisilla on kil-
pailuasuna kukkamekko ja 
korkokengät, housuissa ei-
vät naiset hiihdä. Miehillä on 
pieneksi jäänyt rippipuku.

- Tapahtuma sai alkunsa 

Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon ämmänkisat

muutama vuosi sitten, kun 
suunnittelimme Eila Puuru-
sen ja Paula Mannisen kanssa 
kukkamekkokuvia ja tehtiin 
sitten yhdessä myös mainos-
kuva. Totesimme, että meillä 
yhteistyö sujuu ja siitä muo-
toutui sitten tämä hiihdon 
idea, muistelee kisojen keula-
henkilö Kari Tykkyläinen.

Hiihtotyyli on vapaa ja 
matkaa noin 30 metriä. Noin-
kin lyhyt matka vetelällä 

suolla riittää imemään hiihtä-
jistä voimat etenkin kun vä-
lillä uppoaa suohon napaan-
sa myöten.

Kisaa on uudistettu uu-
della lajilla. Ennen oli mies-
ten takaa-ajo, jossa naiset 
ajoivat miehiä takaa ja kiinni 
saadessaan saivat tehdä mitä 
halusivat. Tasapuolisuuden 
nimissä nyt on mukana myös 
naisten takaa-ajo, jossa mie-
het ajattaa naisia ja kiinni saa-

Tämmöisillä välineillä 
hiihdetään taas lujaa ja 
syvällä Kapustasuolla. 

dessa pätee samat säännöt. 
- Miespuolisista osallis-

tujista on ollut hienoista pu-
laa ja tällä yritetään nyt saada 
runsaammin miehiä mukaan. 
Alastomia miehiä ei ole ol-
lut kisojen alkaessa mukana 
kuin yksi koko historian ai-
kana. Kisojen päätöslajin jäl-
keen puolialastomia miehiä 
on näkynyt jo useampiakin.

Kilpailijoita pyydetään 
olemaan kisapaikalla noin 
tuntia ennen varusteineen. 
Mikäli varusteita puuttuu, 
niitä on mahdollista lainata 
ennen kilpailua suoraan Tyk-
kyläiseltä kotoa tai sitten ki-
sapaikalta.

- Tapahtuma järjestetään 
nollabudjetilla. Paikallisel-
ta kauppiaalta olen saanut 
sponsoritukea sen verran, 
että pystyn tarjoamaan kisan 
jälkeen osallistujille salaatin 
ja makkarat Konttilan erän 

Kuva viime vuoden kilpailusta.
hirvituvalla, jossa on osallis-
tujille tarjolla myös sauna ja 
pesumahdollisuus, Tykkyläi-
nen toteaa.

Paikalle saapuvia katso-
jia pyydetään pysäköimään 
autonsa vasemmalle puo-
lelle tietä ja tulemaan pai-
kalle kimppakyydein, sekä 
liikkuessaan alueella huomi-
oimaan tiellä tapahtuvan lii-
kenteen. Paikan ohittavaa lii-
kennettä ohjataan.

–Alueella liikkuvat ihmi-
set ja ohittava liikenne ovat 
käyttäytyneet hyvin kisojen 
aikana. Kisojen mainostami-
nen on tapahtunut pääasias-
sa somen kautta. Sielläkin lii-
kenne- ja kisaturvallisuutta 
painotetaan koko ajan.

Kisoihin on osallistunut 
vuosittain 40-50 hiihtäjää ja 
katselijoita 300-500 väliltä. 
Suurin osa kilpailijoista on 
muualta tulleita. Paikkakun-

talaiset tyytyvät pääasiassa 
katsojan rooliin. Tapahtumaa 
on filmattu ja uutisoitu kaut-
ta maailman useammankin 
suuren kansainvälisen uutis-
ryhmän toimesta. R.E
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biolan
kuivikekäymälä

349,- 799,-

199,-

595,-

  119,-

499,-

biolan erotteleva
kuivikekäymälä

449,-
biolan komposti
käymälä

589,-

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Four reason 
tuotteet 
9,90 kpl Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

     Liike suljettu to 10.7.!!

595,-

995,-

biolan
pikakompostori
220 litraa

valkoinen
muovituoli

pyöreä

39,95

muovipöydät

ovaali

49,50

polttomoottori
puunhalkaisukone
• 13 hp
• 10 tonnin
• maksimi halon pituus 52 cm

polttomoottori
puunhalkaisukone
• 12 tonnin
• maksimi halon pituus 1,2 m
• Vetokuula ja kumipyörät

11,90

479,-

bistro kaluste
setti

  69,-
pyykinkuivaus
teline

mattoteline
Kiinteä yläosa

  115,-
mattoteline
Kääntyvä yläosa

  129,-

puuliesi

tupatakka

helo kiuas
13 kw

kastor kiuas
18 kw
• Vesisäiliöllä

395,-

helo valmispiippu
• Rosteri

korpikamiina
• lasiluukulla
• Keittolevyllä
• Liitosputkella

399,-

795,-

polttomoottori
katkaisu sirkkeli/
klapikone
• 13 hp
• teränhalkaisija 70 cm
• Kuljetuspyörät
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Korpisen kylätapahtuma 
lauantaina 5.7. onnistui pu-
heenjohtaja Juha Ylitalon 
mukaan hyvin, sillä tapahtu-
maan osallistui noin 80 hen-
kilöä. Illan aikana saatiin 
laulaa palvelusuunnittelija 
Ritva Kinnulan säestyksel-
lä ja Juha Ylitalo sekä Toivo 
Piira huolehtivat esilaulami-
sesta. Muillakin vierailla oli 
mahdollisuus käydä laula-
massa karaokea illan aikana. 

Tapahtuman ohjelma 
noudatteli edelliskesien 
mallia. Vastanheiton MM-
kisan naisten sarjan voit-
ti Sari Janatuinen, joka siten 
uusi viime kesän mestaruu-
tensa. Miesten sarjan voit-
ti Jyrki Hintsala. Muissakin 
kisailuissa voitot menivät 
mökkiläisten eduksi.

Saunapehtoori 2014 - tit-
telin sai Antti Ylitalo, joka 
on ollut pitkään kylätoimin-
nassa mukana. Arjen turvaa 
-hankkeen projektityönte-
kijä Ritva Kinnula luovutti 
Korpisen kyläseuralle kun-
niakirjakopion Euroopan 
Unionin myöntämästä 1. 
palkinnosta. Kinnulan mu-
kaan kunkin kyläkulman 
toimijayhteisölle tullaan luo-
vuttamaan kyseinen kunnia-
kirjakopio ajallaan.

Korpisen kesätapahtu-

Huumori kukki Korpisen 
kylätapahtumassa

Vastanheiton MM-mesta-
rit Sari Janatuinen ja Jyr-
ki Hintsala hakemassa 
palkintoja palkintoraadin 
jäseniltä. 

masta ei puuttunut huumo-
ria tälläkään kertaa. Etenkin 
Juha Ylitalon roolisuorituk-
set olivat ensiluokkaisia. 
Alistus alistus -sketsin Juha 
esitti yhdessä Toivo Piiran 
kanssa.  Monologi Rohves-
sori Julkusta kelpaisi isom-
millekin estradeille. Lyhy-
ehkö hupaelmakin sujui 
suuremmitta ongelmitta.

Nälkä ei päässyt tapah-
tumaan osallistujat yllättä-
mään, siitä piti Veikko Tör-
mänen huolen. Grilli oli 
kuumana aivan viime met-
reille asti. Kahvituspuolen 
naisväki möi munkkeja ja 
kahvia Liisa Törmäsen joh-
dolla. Kaikki hyvä loppuu 
aikanaan ja niin kävi nyt-
kin. Tapahtumaan osallis-
tujat kiittelivät kovasti jär-
jestäjien näkemää vaivaa 
tapahtuman onnistumisek-
si. Kun Suomen lippu lasket-
tiin alas, sen jälkeen kyläta-
lon pihapiiri hiljeni ainakin 
joksikin aikaa. RR

Alistus alistus -sketsi sujui Juha Ylitalolta ja Toivo Pii-
ralta mallikkaasti.

"Näytelmä Taistelevat koppelot 
kertoo anopin, aikamiespojan ja tu-
levan miniän yhteiselosta samassa 
taloudessa. Ystävälliset naapurit, 
rovasti mukaanlukien, yrittävät pe-
lastaa miesparan ja tämän äidin häi-
käilemättömän miniän hirmuvallasta. 
Lisämausteen näytelmään antaa 
miniän hyyssättävänä oleva oma 
mammanpoika."

Liput  12 €, alle 12 v 5 €
Tiedustelut ja varaukset Raija Kelly 
puh. 044 3073764   
sähköposti raija.kelly@gmail.com
Ryhmille tilauksesta myös ruokailu-
mahdollisuus ennen näytöstä. 
Pyydä tarjous! 
Katso lisää www.jokijarvi.com

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää

Ensi-ilta:   La 28.6.2014 klo 18  
Muut esitykset:
Su 29.6.14 klo 14
Ti 01.7.14 klo 19
Ke 02.7.14 klo 19
Pe  04.7.14 klo 19
La 05.7.14 klo 18
Su  06.7.14  klo 14
Pe 11.7.14 klo 19

Su  13.7.14 klo 14
Ke  16.7.14 klo 19
Pe  18.7.14 klo 19
Ti  22.7.14 klo 19
La 26.7.14 klo 18
Su 27.7.14 klo 14

Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla

Ahti Nevanperä, Arja Majava, Kimmo Räisänen, 
Leena Laatikainen, Ulla Räisänen, Pasi Kivimäki, 
Raija Kelly, Leo Räisänen, Osmo RäisänenROOLEISSA:

AUNE, 
Pekan äiti, vanhaemäntä

CUNILLA KUIKANSALO, 
et cetere, Pekan avokas

GUNNAR, 
Cunillan poika jost. ed. aviol.

MÄKINEN, 
rovasti

PEKKA, 
Lakealammin vanhapoikaisäntä

TOISTUVAN ULPU, 
naapurin leski

TUULIA, 
Veijon vaimo

VEIJO HURMALAINEN, 
naapurin isäntä

VOITTO INTONEN, 
sijoituskonsultti

Ohjaus: 
Elsa Ruokangas

Käsikirjoitus: 
Heikki Luoma

KUVAT: Lea Mikkonen
JULISTE: Osmo Rantapelkonen

Taivalkosken Näyttämö esittää

NISKAVUOREN NAISET
Kirjoittanut Hella Wuolijoki

Ohjaaja Karoliina Kanagsniemi

Esitysajat:
Ke 9.7. klo 19
La 12.7. klo 19
Su 13.7. klo 15
Ti 15.7. klo 19
To 17.7. klo 19
La 19.7. klo 19
Su 20.7. klo 15
Ke 23.7. klo 19

Pe 25.7. klo 19
Su 27.7. klo 15
La 2.8. klo 19
Su 3.8. klo 15

Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2,
93400 Taivalkoski

Liput 12 €/5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
0400 670 430 www.taivalkoskenteatteri.fi

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto. 

Kuva Jussi Valtakari

Kirjoittanut ja ohjannut Henna Laitinen

ESITYKSET 
KOSKENHOVILLA

Koskenhovinkuja, 
93100 Pudasjärvi

Tervetuloa! 
Tiedustelut puh. 0400 198 385

Pudasjärven näyttämö • Pudasjärven kansalaisopisto

ESITyKSET:
Ke 9.7. klo 19
Pe 11.7. klo 19
La 12.7. klo 15
Su 13.7. klo 15
Liput: lapset 8 €, aikuiset 10 €

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa on torstaina 10.7. maa-
ilmanmestaritanssinopetta-
jien Pirjo ja Jouni Koivulan 
vetämä tanssikurssi, jossa 
opetellaan suosittua fuskua. 
Kello 18 alkaa peruskuvioil-
la ja kahden tunnin jälkeen 
ilta jatkuu jatkotason mer-
keissä. Kurssille ei tarvitse il-
moittautua etukäteen. Koivu-
lat ovat kiertäneet kesän ajan 
tanssikurssien merkeissä eri 
lavoilla. Pudasjärvelle he saa-
puvat Kuopiosta ja seuraava 
kurssi on Nurmeksessa. 

Koivuloiden mukaan kan-
san keskuudessa syntyneenä 
ilmiönä lavatanssikulttuuri 
on kehittynyt ja muuntunut 
koko olemassaolonsa ajan, 
mutta perusidea on säilynyt 
melko samana. Bändit ovat 
entistä monipuolisempia ja 
toiminta on ammattimaisem-
paa. Tanssijoiden reviiri on 
kasvanut ja suositut lavat ke-
räävät tanssijoita satojen kilo-
metrien säteeltä. 

Tanssikurssi Jyrkkäkoskella
Ainutlaatuiseksi suoma-

laisen lavatanssikulttuurin 
tekee juuri musiikin ja tans-
silajien monipuolisuus. Illan 
aikana soitetaan useita, hy-
vin paljon toisistaan poik-
keavia musiikintyylilajeja ja 
tanssijat hallitsevat useita eri 
tanssilajeja. 

Joskus kuulee kritisoita-
van uusien tanssilajien lavoil-
le tuloa. On jopa väitetty, että 
uudet tanssilajit tuhoavat la-
vatanssikulttuurin. Tämä 
on turha huoli. Suomalaisen 
tanssilavan perusjuoni ei ole 
se, että tanssitaan vanhaan 
tanssimusiikin tahdeissa, 
vaan se, että illan aikana soi 
monipuolisesti erilaista tans-
simusiikkia. 

Uusien nuorisoakin kiin-
nostavien musiikinlajien ja 
tanssilajien tulo lavalle ei siis 
ole uhka, vaan elinehto suo-
malaisen lavatanssikulttuu-
rin hengissä pysymiselle, 
kertovat Koivulat. (HT)

OIKAISU
Viime lehdessä oli kirjoi-
tus ”Pakkanen kiusaa kuu-
sen taimikoita”. Jutussa oli 
käytetty lähteenä METLAn 
nettisivuja (joka jutussa oli 
jäänyt epähuomiossa mai-
nitsematta). 

Pudasjärveläisen Timpan Kur-
kihirren ammattimiesten  val-
mistama uusin ensimmäinen 
mallikappale. Etupuolella alas 
käännettävä, läpinäkyvä valo-
kate esim. sadesuojaksi vaikka 
ruoan laittoon. Ulkomitat 2,5 
x 5 metriä, alla jalakset, siir-

rettävissä kätevästi.  Odottaa 
ensimmäistä kotipihaansa, val-
miina kuljetukseen Pudasjär-
ven taajamassa, kuorma-auton 
lavalla.  Valmistajan norm. hin-
ta 7 500 euroa, nyt hp. 5 500 
euroa/tarjous. 
Tarjoa, p. 045-638 2076.

NOPEALLE OSTAJALLE, uusi ja jämäkkä, 4 tuuman hirrestä 
valmistettu n. 12 neliön hirsinen kesäkeittiö/aittarakennus
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!
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NyT KEMPELEESEEN!

Hemmilän Stadioni nuorten jalkapalloharrastusta varten
misen aikoinaan ideoinut, 
tontin vieressä asuva oma-
kotitalon omistaja Lauri 
Hemmilä kertoi, että aluksi 
tontilla oli kunnan omista-
ma puistoalue, johon ei saa-
nut rakentaa mitään.
-Me haluttiin Huminatien 
porukan kanssa rakentaa 
tontille jalkapallokenttä nuo-
rille. Niinpä minä sitten olin 
yhteydessä kuntaan Seppä-
sen Kaukoon, että voisim-
meko me rakentaa siihen tal-
kootyönä pallokenttä. No, 
Kauko antoi luvat ja sen jäl-
keen silloinen naapurini Il-
likaisen Esa tasoitti tulevan 
kentän maapohjan pillaril-
laan ja täytti sen läpi men-
neen 2-3 metriä leveän ve-
sikanavan. Laitettiin siihen 

sitten naapureiden kanssa 
nurmi ja tuotiin jalkopallo-
maalit verkkoineen, muiste-
li Lauri Hemmilä kentän ra-
kennusvaiheita.
-Vaikka kenttä on tavallista 
pienempi, pituus vain noin 
40 metriä ja 30 metriä leveä, 
pelipaikka on silti melko 
suosittu. Kenttä on vapaasti 
halukkaiden käytössä ja sii-
nä käy kesäaikana päivittäin 
jopa 20 jalkapallon harrasta-
jaa, suurin osa nuoria, jotka 
potkivat palloa ja treenaavat. 
Kaikki Kurenpoikien par-
haat rankkaripotkijat ovat 
aikanaan treenanneet potku-
jaan Hemmilän Stadionilla!
-Vielä kesäkuun viimeisel-
lä viikolla kentällä kasvava 
heinä tosin oli niin pitkää, 

Huhtotiellä asuvat naa-
purukset, Hannu Val-
kola ja Lauri Hemmilä 
päättivät yhteistuumiin 
leikata Hemmilän Stadi-
oniksi kutsutun pienen 
kentän ylipitkän niittykas-
vuston nuorten jalkapal-
loharrastusta varten. Nyt 
Hemmilän stadion on va-
paa käyttäjiä varten.

Pudasjärven taajamassa Hu-
minatien varressa sijaitsee 
paikkakuntalaisten nimeä-
mä, Hemmilän Stadionik-
si kutsuttu pienikokoinen 
jalkapallokenttä. 25 vuotta 
sitten Huminatien tyhjällä 
tontilla ei ollut suuremmin 
käyttöä kenellekkään.
-Jalkapallokentän rakenta-

ettei lyhyimpiä pelaajia voi-
si nähdä siellä pellossa ollen-
kaan. Naapurini Hannu Val-
kola oli minuun yhteydessä 
ja kysyi, että leikattaisiin-
ko tuo kentän ruoho, johon 
minä sanoin, että leikataan 
vaan. Nyt kenttä on vaih-
teeksi täydessä pelikunnos-
sa. Toivoisin että kaupungin 
kesätyöläiset voisivat käy-
dä leikkaamassa kentän ruo-
hon silloin tällöin, jotta kent-
tä pysyy käyttökunnossa. 
Olisi mukavaa järjestää lap-
sille ja nuorille leikkimieli-
nen rangaistuspotkukilpai-
lu tänä tai ensi kesänä tuossa 
kentällä, kertoi jalkapallon 
ystävä Hemmilä tämän het-
ken mietteistään. TS

Kalajoen Kesäteatterissa on 
tänä kesänä kantaesitetty 
koko perheen musiikillinen 
seikkailunäytelmä Supersan-
karit, jonka näytelmän käsi-
kirjoittaja on pudajärveläis-
lähtöinen Timo Torvinen.

Hän toimii näytelmässä 
myös näyttelijänä ja tuotta-
jana. Alkukipinän näyttele-
miseen Torvinen on saanut 
näytellessään useiden vuosi-
en ajan Pudasjärven Näyttä-
mön kesäteatteriesityksissä. 

Pudasjärveltä alkuopit Supersankarit käsikirjoitukseen

Näytelmässä esiintymäs-
sä vas. Antti Korhonen, 
Henri Tuominen ja Timo 
Torvinen. 

Työryhmään kuuluu Hel-
singissä asuvat Teatterialan 
ammattilaiset Iida – Maaria 
Lindtedt, joka toimii näytel-
män ohjaajana. Näyttelijä, 
muusikko Antti Korhonen 
sekä Teatterikorkeakoulus-
sa, näyttelijäntyön laitoksella 
kolmannen opiskeluvuoten-
sa aloittava Henri Tuominen.

Ensi-ilta oli 14.6, jonka jäl-
keen on ollut 15 esitystä ja 
ne jatkuvat aina sunnuntai-
hin 13.7, jolloin on vielä kaksi 

esitystä. Torvinen toivoi, että 
Pudasjärveltäkin näkisi tut-
tuja henkilöitä katsomossa.

Kalajoen esityskauden jäl-
keen työryhmällä on suun-
nitteilla viedä esityksiä päi-
väkoteihin ja kouluihin 
ympäri Suomea. HT
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos 
haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). Sama 
ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

VUOKRATAAN

Kirjahylly Vitriini lasiovilla lev. 
74cm,  kork. 170cm, syv. 28cm.
Koko kirjahyllyn leveys 230cm.  
Väri vaalea, 50 €, p. 040 718 
2863.

Vanha poljettava Singer ompe-
lukone. Hinta 70 €. P. 040 822 
5437.

Uusi plyysinen sohvatuoli. Hp 
120 €, p. 040 378 1771.

Kuorittuja hirsiä liiterintekijälle 
p. 0400 188125

Puhoskylän Möykkälässä pi-
detään lauantaina 12.7. pe-
rinteiset tanssit ja suuret si-
kajuhlat, jossa ohjelmassa on 
tanssia, makkaranpaistoa, li-
haruokaa ja hirsilaavun ar-
vonta. Ulkolavalla voi myös 
laulaa karaokea. Illan orkes-
terina toimii Hannu Hau-
taniemi yhtyeineen. Yhtye 
on perustettu vuonna 2010 
ja se on peruskokoonpanos-
saan tanssimusiikkia esittä-
vä kvintetti, jonka solistina 
toimii Hannu Hautaniemi, 
harmonikkaa soittaa Veikko 
Aho, koskettimia Rainer Yli-
Suvanto sekä bassoa ja kita-
raa Tapio Kuha ja rumpuja 
Kari Hautasaari. Tanssiylei-
sö on ottanut yhtyeen omak-
seen ja yhtyeen suosion 
kasvaessa myös esiintymis-
matkat ovat ulottuneet entis-

Möykkälän sikajuhlilla 
Hannu Hautaniemi

Möykkälän perinteisillä Sikajuhlilla saadaan nauttia 
hyvästä ruuasta sekä Hautaniemen yhtyeineen soitta-
masta monipuolisesta tanssimusiikkista.

tä laajemmalle alueelle hei-
dän kotipaikastaan Oulusta, 
lähinnä tanssilavoille ja -ta-
loille välillä Kuopio – Äkäs-

lompolo. Luvassa on sekä 
hidasta että nopeaa tanssi-
musiikkia, joka sytyttää ylei-
sön kuin yleisön. TS

MYYTÄVÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

OSTETAAN
Hyväkuntoinen lasten pihakei-
nu! P. 040 849 8233.

Tr. etukuormaajalla sekä Mas-
sey ferguson 35 (3-pyttyinen) 
p. 040 722 1033.

Toimiva pulsaattoripesukone.
Tarjoa! Puh. 040 557 4753.

halutaan hankkia/ostaa Eino 
Jokisen ”Pikku kihona Kiestin-
gissä” kirja. Kirjaa tarvittaisiin 
viemiseksi Sohjanankosken 
kulttuuritalolle Vienan karja-
laan. Tied. puh. 0400 309 908.

Halutaan ostaa puu- tai vaneri-
jokivene + 5-6 hw 2t-moottori. 
Myös erikseen. P. 040 578 
2934.

Millainen on suomalaisen 
miehen tie ja minne se vie? 
Siitä pidetään ääntä Gos-
pel Riders -moottoripyörä-
kerhon kolmannessa 7xSF 
(seitsemän kertaa Suomi 
Finland) -kampanjassa hei-
näkuun aikana. Pudasjärvel-
lä kiertueeseen kuuluva ti-
laisuus on perjantaina 11.7 
klo 11 torilla. Paikallisina 
puhujina ovat edustajat Pu-
dasjärven seurakunnasta ja 
Helluntaiseurakunnasta. 

Tämän vuoden teemana 
on Miehen tie. Se johtaa poh-
timaan elämän peruspali-
koita, suuntaa ja päämäärää. 
Miehen hyvinvointi vaikut-
taa vahvasti koko yhteiskun-
taan. Miten vahvistaa sitä ja 
viestittää erityisesti miehille 
heidän mahdollisuuksiaan 
ja vastuutaan yhteiskunnan 
rakentajina, suunnannäyttä-
jinä ja kestävien perusarvo-
jen asettajina tuleville suku-
polville?

Kymmenet, jopa sadat 

Moottorikerho Gospel Riders 
vierailee Pudasjärvellä

Euroopan suurimman kris-
tillisen moottoripyöräker-
hon Gospel Riders Finlan-
din motoristit — miehet ja 
naiset —painavat 7.7. startti-
nappejaan Orisbergissa Isos-
sakyrössä ja kiertävät kol-
mena ryhmänä eri puolilla 
Suomea kolmen viikon ajan. 
Yhteistyössä seurakuntien 

ja muiden kumppaneiden 
kanssa järjestetään noin sata 
ulkoilmatilaisuutta, joissa 
kerrotaan moottorien jytinän 
lomassa musiikin ja puheen-
vuorojen keinoin Miehen tie 
-teeman esiin nostamista ja 
muista elämän arvokkaim-
mista asioista. (HT)

Gospel Raides matkalla eteenpäin

Kalastuksenvalvonta tiukke-
ni tälle kesälle: väärin mer-
katuista pyydyksistä ei sel-
viä enää opastuksella, nyt 
voi saada jo sakot. Pyydys-
ten tarkemmat merkintä-
vaatimukset ovat voimassa 
jo kolmatta kesää, mutta nyt 
on sovittu, että valvonnassa 
opastusvaihe on ohi ja uusi-
en merkintätapojen on olta-
va hallinnassa. 

Myöskin kalojen alami-
tat ovat muuttuneet vuoden 
2014 alusta. Kannattaa muis-
taa, että esimerkiksi taime-
nen alamitta on näillä leve-
yksillä joitakin poikkeuksia 
lukuun ottamatta 60 sentti-
metriä ja harjuksen alamit-
ta on ollut 35 senttimetriä jo 
useamman vuoden ajan.

Metsähallituksen am-
mattivalvojat kiertävät ak-
tiivisesti Kainuun ja Koillis-
maan kalavesiä tänä kesänä. 
Useilla alueilla samat ka-
lastuksenvalvojat kiertävät 
sekä valtion että yksityis-
ten vesiä. Tämä perustuu 
sopimukseen, jonka kalas-

Kalastuksenvalvonta tiukkeni

Kalareissulla kalastajalla tulee olla tarpeelliset kalas-
tusluvat hankittuina ja luvat mukana mahdollista lu-
pien tarkistusta varten. Metsähallituksen ammattival-
vojat tarkastavat kalastuslupia muun muassa Iijoella. 
Kuva Pertti Kuusisto
tusalueet ovat solmineet 
Metsähallituksen kanssa. 
Yhteisvalvonnassa ovat mu-
kana Pohjois-pohjanmaalla 
ja Koillismaalla Iijoen kalas-
tusalue ja koskikalastusalue 
sekä Kainuussa Hyrynsal-
men-Ristijärven, Kuhmon, 
Sotkamon ja Suomussalmen 

kalastusalueet. Lisätietoja 
kalastuslupa-asioista löytyy 
esimerkiksi oheisista net-
tiosoitteista: www.iijoki.fi, 
www.eraluvat.fi/kalastus/
kalavesien-hoito/alamitat-
ja-poikkeukset, www.ahven.
net. TS

Lauantaina 12.7. Jukolan-
pirtin New York Dinerissa 
esiintyy bilebändi Woyzeck. 
Vuonna 1997 Pudasjärvellä 
perustettu Woyzeck on Suo-
men rankin bilebändi, jonka 
ainutlaatuiset tulkinnat suo-
mirock ja -pop-klassikoista 
saavat bileet käyntiin missä 
vain. Bändi pysyi alunperin 
kasassa vuoteen 2001, mut-
ta syntyi uudelleen vuon-
na 2006 mystisten voimien 
ja keikkapyyntöjen ansios-
ta. Nykyisin Woyzeck tun-

Jukolanpirtissä Bilebändi 
Woyzech

netaan huikeista ja ammatti-
taitoisista keikoistaan, joista 

energiaa ei tosiaankaan puu-
tu.  TS

Bilebändi Woyzeck tunnetaan huikeista keikoistaan.

Edullinen mummonmökki tai 
yksiö Pudasjärveltä 17.7 alka-
en toistaiseksi. Yht.otot sähkö-
posti: marja.pitkanen@pudas-
jarvi.fi

Lukioon tulevalle pojalle asun-
to. Yhteydenotot 0400 759 408.

Puolangan bändileirin vii-
meinen ilmoittautumisviik-
ko on meneillään. Mukaan 
kaivattaisiin etenkin koske-
tinsoittajia, basisteja ja pu-
haltajia, mutta muissakin 
soittimissa on tilaa. Myös ää-
nitekniikkalinjalle voidaan 
ottaa vielä muutama aihees-
ta kiinnostunut.

Koskettimien soittoa 
opettaa Heidi Suonio, joka 
opettaa talvisin pop/jazz-

Bändileirille kosketinsoittajia 
pianonsoittoa ja vapaasäes-
tystä mm. Ammattikor-
keakoulu Metropoliassa 
Helsingissä ja Sibelius Aka-
temiassa. Basso-opettaja 
Tero Palo soittaa mm. Chi-
sun bändissä. Äänitekniik-
kalinjaa luotsaavat Petri Ma-
juri, joka työskentelee mm. 
Finnvoxin studiolla ja Harri 
Nyyssönen, joka toimii mik-
saajana Livepaletti Oy:ssä.

Bändipuolelle on ilmoit-

tautunut lähes 50 10-24-vuo-
tiasta bändisoitosta kiinnos-
tunutta ympäri Suomen. 
Äänitekniikkalinjalla on 
mukana lähinnä aikui-
sia äänittämisen harrasta-
jia. Viisipäiväinen leiri alkaa 
maanantaina 28.7. Puolanka-
järven koululla. Ilmoittautu-
miset osoitteessa www.puo-
lankainfo.fi/bandileiri/.

Miehen tie teemana:

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

ILMOITA 
ILMAISEKSI!



16 17nro 28PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti9.7.2014 9.7.2014nro 28

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI Oy
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KuNtoNeva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

ALASI 
AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA! 

Ilmoita palveluhakemistossa 
040 195 1732!!!
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Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIdOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN Oy
naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

MAANRAKENNUSTA

VUOKRAUS-
PALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RakennusPeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu e. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖyTyy!
-	Hyttysmyrkyt
	 lemmikeille
-	kalaverkot:
	 laajin	valikoima
-	vaaput,	lusikat	ja		
	 lipat
	 alk.	4kpl/10€
-	sIImat,	kelat,
	 vavat,	setIt
-	kUmIsaaPPaat:
	 sievi,	Nokian
	 Finnwald,	Finnjagd
-	kaHlUUsaaPPaat
-	kaHlUUHoUsUt
-	Haix	ja	Beretta
	 GoreteX	keNGÄt
-	sasta	+	Beretta
	 GoreteX	PUvUt
-	retkeIly		 	
	 varUsteet
-	Ultrapoint-	ja
	 Garmintuotteet
-	kUksat	ja	PUUkot

-	kylän	halvimmat
	 koIraN	rUUat		
	 laajin	valikoima		
	 koiranruokia
	 18	eri	laatua:
	 Hau	hau	kanariisi
	 24€/15kg
-	aCtIoNkamera
	 FullHD	+	tarv.	219€
-	autokamera	99	€
-	aseet	Ja
	 erÄtarvIkkeet	ym.
-	Nelitahti	PerÄ	 	
	 moottorI
	 2,6	hv	alk.	599€
-	sÄHkÖPerÄmoot	
	 torI
	 62	lBs	199€
-	airsoft	aseet	alk.	15€
-	kuulat	2,50€/1000	kpl

Sari Koivikko ja Naseva 
Jyrkkäkosken keskiviikkotansseissa

Jyrkkäkoskella on keski-
viikkona 16.7. naistentanssit, 
jossa lopussa on myös tun-
ti miehille. Esiintyjinä täl-
lä kertaa on Sari Koivikko & 
Naseva-yhtyeen kanssa. Sari 
Koivikko on Oulun liepeillä 
vaikuttava laulaja. Hän viih-
dyttää tanssikansaa tanssit-
tavalla musiikillaan, upealla 
äänellään ja mukaansatem-
paavalla lavakarismallaan. 
Sari on osallistunut moneen 
kilpailuun, muun muas-
sa Tangomarkkinoille, jois-
sa hän pääsi finaaliin asti. 
Sarilta on myös ilmestynyt 
oma pitkäsoittolevy, joka 
kantaa nimeä Valoni vie. Tä-
män levyn menevin kipa-
le Kaunein kosketus on saa-
nut myös paikallisradioissa 

hyvän vastaanoton. Tausta-
musiikista vastaa tanssior-
kesteri Naseva. Tällä 'kun-
tayhtymän' muodostamalla 
bändillä taittuu monenlai-
nen tanssimusiikki tarpeen 
ja tilaisuuden mukaan. Ny-
kyinen kokoonpano on seu-
raava: mies Kuusamosta, Ari 
Määttälä, hoitaa laulamisen, 
kitaran ja basson. Pudasjär-
ven edustaja Lasse Aalto-
nen laulaa, soittaa kitaraa, 
rumpuja ja koskettimia. Sii-
hen väliin jää Taivalkosken 
kaveri, Asko Räisänen, lau-
lu, midi-hanuri ja midi-taus-
tat. TS

Jyrkkäkoskella naisten-
tansseissa Sari Koivik-
ko & Naseva tanssittavat 
keskiviikkona.

Yli-Kollajan nuorisoseu-
ra järjestää lauantaina 12.7.  
Nuorisoseuran talolla eli 
”Tönöllä” tanssit, jossa esiin-
tyy Voitto Leppänen. Tans-
sit alkavat kello 21 ja kes-
tävät aamukahteen. Illan 
solisti Voitto Leppänen on 
Haukiputaalta kotoisin ole-
va entinen huippupainija 
ja nykyinen huippulaulaja. 

Voitto Leppänen esiintyy Tönöllä

Voitto Leppänen viihdyt-
tää Yli-Kollajan nuoriso-
seuralla lauantaina12.7.

Keikkaohjelmisto koostuu 
ikivihreistä ja tämän päivän 
parhaasta tanssimusiikista, 
tyyliin Antti Huovila, Olavi 
Virta, Reijo Taipale, Mikko 
Mäkeläinen, Yölintu ja jne. 
Voitto yhtyeineen esiintyy 
nuorekkaalla energialla, joka 
saa varmasti kaikenikäiset 
tanssimaan! TS

Usein kuulee kysyttävän, että 
mikä se oikein se Pimpinkan-
gas on, niin tässäpä valo-tusta 
siihen asiaan: Sota-aikanahan 
lisääntyivät paljon niin sano-
tut nurkkatanssit, jotka pidet-
tiin ilman minkäänlaisia viral-
lisia lupia. Lupa-anomukset ja 
järjestelyt olivat kovin moni-
mutkaisia ja vaikeita.

Senpä vuoksi myös sotka-
järveläiset ja jonkulaiset päät-
tivät, että nyt piisaa byro-
kratia, ja alkoivat pitämään 
luvattomia tansseja Hirsikan-
kaalla. Paikka sijaitsee Sotka-
järvellä Helkalantien varres-
sa, Parkkilasta Jongulle päin 
noin kilometri. 

Tansseista muodostui erit-
täin suosittuja, kuuluihan 
Sotkajärven ja Jongun ky-
liin paljon asukkaita ja huvi-
tilaisuudet olivat harvassa. 
Yhdeksänkymmentä luvul-

Pimpinkankaalla tanssit
la haastattelin tansseissa sota-
aikana mukana olleita henki-
löitä. He kertoivat tansseissa 
parhaimmillaan olleen satoja 
osallistujia. Syyspimeällä oli 
joskus tullut kiire suojaan, 
kun pommikoneiden äänet al-
koivat moukua. Nuotiot, jotka 
olivat valaistuksena, piti saa-
da äkkiä sammuksiin.

Soittimina oli haitari tai 
haitareita, viulu niitäkin jos-
kus useampi, ja huuliharppu 
jonkalaista en ole viisikym-
mentä luvun jälkeen nähnyt. 
Harppu oli noin 40 senttiä pit-
kä ja siinä oli toisella puolella 
erittäin hyvät bassoäänet. Ja 
tietenkin soittimina oli myös 
mandoliinit, tai maniskat ku-
ten siihen aikaan sanottiin.

Kun sota oli kiihkeimmil-
lään ja kaikki kynnelle kyke-
nevät miehet sodassa, alkoi 
luonnollisesti väkikato tulla 

myös Hirsikankaalle. Olipa 
kertoja, jolloin tansseissa oli 
melkein vain naisia. Eräänä 
tällaisena iltana tämä basso-
huuliharpun soittaja tuumasi: 
Tämähän on Pimpinkangas, 
ja siitä lähtien on ollut niin.

Historia jatkuu: Yhdek-
sänkymmentä luvulla eräs 
paikallinen, nyt jo edesmen-
nyt hen-kilö, herätti henkiin 
nämä Pimpinkankaan ilta-
mat, nyt tosin ihan virallisil-
la luvilla! Myös soittimet ovat 
monipuolisempia, pääosissa 
kuitenkin edelleen hanurit.

Tänä vuonna on kuudes-
toista kerta rauhan aikana, 
kun kokoonnutaan vapaa-
muotoi-siin iltamiin lauantai-
na 12.06. kello 18 alkaen.

Tämän muisteli 
Alpo Laakkonen

Lauantaina 12.7. Livon 
Ruostehovilla kansaa tans-
sittaa lauantaina 12.7 Teuvo 
Vuoti & Captain. Tämä pit-
kän linjan muusikoista koos-
tuva trio saa tanssikenkiin 
vipinää! Orkesterissa Teuvo 
Vuoti laulaa, Tuomo Hämä-
läinen soittaa kitaraa ja Kim-
mo Niiranen hanuria. TS

Teuvo Vuoti tanssittaa Ruostehovilla

Teuvo Vuoti & Captain saa tanssikenkiin vipinää.
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Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

• Riemuliiterissä esiintyy T:T Purontaka
KE 9.7.2014 NAISTENTANSSIT klo 21.00 - 01.30

T-paita arvonta!

• REVONTULIDISKO 
• Hikimajassa OP-Karaoke osakilpailu (k-18)
voittaja pääsee MM-karsintaan

16.7. Keskiviikkona NAISTENTANSSIT Sari Koivikko ja Naseva

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

lip
pu 15/8,-

Lähtö Hirvaskoskelta Puolangantien 
ja Jonguntien risteyksestä. 

Oppaana Paula Manninen. 
Kannonpää – reitti kulkee mukavissa mai-

semissa Hirvaskoskelta Rumavaaraan, 
jossa on laavu ja näköalareitti. 

Jos vielä tulistelujen jälkeen haluaa 
jatkaa muutaman kilometrin patikointia 

niin se on mahdollista Pernun kautta 
Kuusamontien varteen.

Kävelyvaellus pe 18.7. klo 18.00

HeMPan HöLöKät sunnuntaisin KLO 18.00
Jyrkkäkosken Campingilta.

tunti kävelyä/sauvakävelyä, 
hölkkää tai juoksemista.

tervetuloa!

ilmoittautumiset yhteiskyytiä varten:
senja Pihlaja puh. 040 767 2317 

tai  Heimo turunen 0400 385 281, 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Kesätapahtuma Sarakylän entisellä K-kaupalla la 12.7. klo 12-18 KIRPPIS!
13.7. Sarakylän suunnasta rytivaraan menijät kokoontuminen murtoon klo. 9.30 
aarteita luonnosta - asta Siuruan huovutustaidetta 17.6.-30.8.  joka päi-
vä klo 10-17.  Näyttelyyn vapaa pääsy, tervetuloa! Paikka Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
ikärit maanantaisin klo 18-20, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Yleisurheilukerho 7-9-vuotiaille tiistaisin klo 11-12.30 ja torstaisin 11-12.30. 
9-12-vuotiaille tiistaisin 12.30-14 ja torstaisin 12.30-14. Suojalinnan urheilukenttä, 
Urheilutie 2.
Sininen katse 13.6-27.8. Paavo Tolosen teoksia 2000-luvulta.  Avoinna  ma-ke 
klo 15-20, to-pe suljettu, la-su klo 14-17. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuus-
tie 1
Kesäkahvila avoinna ti ja to klo 11-16. entisellä K-kaupalla Sarakylässä. 
iijokisoutu ma-la 30.6.-5.7.
Match Show ke 2.7. Ilmoittautumiset klo 17.00 alkaen, arvostelu alkaa klo 
18.00.
Ohjelmassa myös lelukoirakilpailu lapsille. Lelukoirakisan ilmoittautumiset klo 
17.00 alkaen, itse kilpailu klo 17.30. Torialue, Puistotie 2.
Pudasjärven näyttämö esittää: Lommo Mersussa ke 9.7. klo 19,  pe 11.7. 
klo 19, la 12.7. klo 15, su 13.7. klo 15. Pudasjärven Näyttämö ry. esittää Hen-
na Laitisen kirjoittaman ja ohjaaman näytelmän Lommo Mersussa. Koskenhovi, 
Koskenhovinkuja.
Midnight sun longboard festival Iso-Syöte to-su 10.-13.7.
Kiihdytys- ja testipäivä la 12.7. klo 9.  Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon ämmänkisat la 12.7. klo 18. Kapus-
tasuo, Ranuantie.
Pimpinkangas-tanssit la 12.7. klo 18. Perinteikkäät Pimpinkangas-tanssit Pa-
tokankaalla Sotkajärvellä., Helkalantie 30. Tanssia hanurinsoiton tahdissa metsän 
siimeksessä. Kahvia, makkaranpaistoa.
Perinnepäivä Rytivaaran torpalla Tule tutustumaan entisaikojen elämään 
Syötteen kansallispuistoon, Rytivaaran torpalle su 13.7. Perinnepäivä järjestetään 
Syötteen luontokeskuksen, Pudasjärven kotiseutuviikon ja Sarakylän kyläseuran 
yhteistyönä.
Kotiseutuviikko 13.-20.7. klo 10-17. Paikka Kotiseutumuseo, Siuruantie 225.
Cooperin testi ma 14.7. klo 20-21. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Kasviretki Pudasjärven kotiseutumuseolla ti-pe 15.7.-17.7.
Keskiviikkotanssit jyrkkäkoskella ke 16.7. klo 21. Jyrkkäkosken huvialue.
Laulamme yhdessä to 17.7. klo 11-15. Laulamassa ja laulattamassa Suopunki-
yhtye.
Torialue, Puistotie 2.
Kiihdytys- ja testipäivä, no speed limit la 19.7. klo 9.  Tule ja testaa ajoneu-
vosi suorituskyky varttimaililla, valvotuissa olosuhteissa. Asianmukainen varus-
tus, ajo omalla vastuulla. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Pintamon kylätapahtuma la 19.7. klo 12. Monenlaista ohjelmaa ja tarjoilua 
koko perheelle. Pintamon kylätalo, Pintamontie 321.
Yleisurheilun nuorisokansalliset la 19.7. klo 13. Suojalinnan urheilukenttä, 
Urheilutie 2.
Kotiseutujuhla su 20.7. klo 10.  Juhla pidetään kotiseutumuseon pihalla, sateen 
sattuessa kirkossa.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 21.-27.7. klo10-19. Havulan ranta, Siuruantie 175.
onkikilpailut Livon koululla to 24.7. klo 18.45-20.45. Livon koulu, Kirsiojan-
tie 31.
MP huippuajot iv iso-Syötteellä  pe-su 25.-27.7.
SYÖTe-Suunnistus 2014 Pudasjärven Urheilijat järjestävät pe-la 26.-27.7. 
2-päiväiset kansalliset SYÖTE-Suunnistus -kilpailut.
Laulamme yhdessä to 31.7. klo 11-15. Laulattamassa Keijo Piirainen. Paikka 
Torialue, Puistotie 2.
Syöte MTB la 2. 8. klo 9. Kolmatta kertaa järjestettävä Syöte MTB on kenties 
Suomen paras maastopyöräilytapahtuma Syötteen kansallispuiston henkeäsal-
paavissa maisemissa ja upeilla, haastavilla reiteillä.
FC Kurenpojat - Tervarit-j su 3.8.  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Kiihdytys- ja testipäivä la 9.8. klo 9. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.

Perjantaina 11.7.

Wintissä: klo 24-03.30  
DJ MARKKU

KURENKOSKI

Aukioloajat:
ma-ti 15-22 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

TuLoSSa: 18.7. eini & Boogie, 26.7. Tanssiorkesteri naseva

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lauantaina 12.7.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ LEILA

    PerusSNaiset hiihtämässä 
  Kapustasuolla 12.7. klo 18

Henna Kupsala

Sirpa Ahola-Laurila
Pirkko Mattila

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERISSA

ESITyKSET:
SU   13.7. KLO 15
TI     15.7. KLO 18
TO    17.7. KLO 18
SU   20.7. KLO 15
TI    22. 7. KLO 18

TI    5.8.   KLO 18
TO   7.8.   KLO 18
SU  10.8. KLO 13
TI    12.8. KLO 18

Liput: 12€ aikuiset, 5€ lapset, ryhmät (väh. 25hlöä) 10€ / hlö.
Tiedustelut 040 512 7301 www.TEATTERIRETIKKA.NET

TO   24.7.  KLO 18
SU   27.7. KLO 15
TI    29.7. KLO 18
TO   31.7. KLO 18
SU  3.8.   KLO 15

tanssit
Yli-kollajan nuorisoseuralla ”tönöllä”, 

os. kollajantie 789
la 12.7.2014 klo 21-02.
Esiintyy Voitto Leppänen.

Lippu 12 e, käteismaksu.
tervetuloa!Yli-kollajan nS

Lähdemme Kaikenkelin Kaikkonen näytelmään 
Suomussalmelle su 27.7.2014 kello 12.00 

Sokoksen linja-autopysäkiltä. 

Vielä on muutamia paikkoja vapaana. 
Sitovat ilmoittautumiset pe 18.7. mennessä

Leenalle 050 559 9066. 
Ennakkoilmoittautumiset otetaan huomioon. 

PUDASJÄRVEN  ELÄKELÄISET Ry

Korentojärven kalaveden osakaskunta, 
Sotkajärven maa- ja kotitalousseura ja Yrjö Vikström.

PENTTILÄN KALAILTA LA 12.7.
PERUTAAN SAIRASTAPAUKSEN 
JA MUIDEN YHTEENSATTUMIEN 

JOHDOSTA
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PUDASJÄRVEN KAUPUNKIGOSPEL RIdERS 

Pudasjärven torilla 
pe 11.7. klo 11.

Tule katsomaan ja kuulemaan mm. 
mitä motoristit haluavat kertoa sinulle!

Tervetuloa!

järjestää:
Pudasjärven helluntaiseurakunta ja 

Pudasjärven  ev.lut seurakunta

Puhos-uistelu
Puhosjärvessä la 12.7 klo. 10 – 15

Kilpailukeskuksena toimii Marjohiekka.
Tule paikalle tunti ennen aloitusta.

Osallistumismaksu 20 € / venekunta.
Kilpailussa huomioidaan 5 kalaa / vene!

Suurin 5 kalan yhteistuloksen saanut 
venekunta ja suurimman kalan saanut 

venekunta palkitaan sähköperämoottorilla!
Erikoispalkinto 

suurimman yhteistuloksen saajalle
Hyvät palkinnot!

Tiedustelut: 
Vesa Huhta puh. 0400 685822

Arto Manninen puh. 0500 691782

Illikaistenviikon
TAPAHTUMIA

Ke 9.7. klo 17.00 
tutustuminen Ranuan kirkkoon ja hautausmaahan.

To 10.7. klo 17.00
tutustuminen Pudasjärven kotiseutumuseoon.

Pe 11.7. klo 17.00 
tutustuminen Pudasjärven kirkkoon ja 

hautausmaahan.
Omat kyydit. Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 

viim. 6.7.  Eevalle 040 841 8177 tai 
e.mantykentta@hotmail.fi

Sukujuhla 12.-13.7. 
Livon koululla, 

vielä ennätät ilmoittautua!
Tervetuloa!

”Tuuppa mukkaan, 
ei sitä liian tihiään nähä!”

PIRINRANTALAISTEN 
TAPAAMINEN

Koskenhovilla la 26.7. alk. klo 12
Ohjelmassa 
 * Tervetuloa, Pirinrannalle johdattelee Erkki Piri
 * Rantalaisten muistolle, musiikkia
 * Runoja, Eero Räisänen
  * Yhteislaulua
      * Koulumuistoja
      * Ruokailu
      * Sana on vapaa
      * Kahvi

Tervetuloa!
Juhlatoimikunta

Ilmoittautumiset su 20.7. mennessä
Eeva, puh. 0400 595 264 tai Anna-Maija, puh. 050 357 8837,

ilmoitathan jos on erityisruokavalio.

Käytöstä poistettujen parakkien  
myynti-ilmoitus
Pudasjärven kaupunki myy tarjousten perusteella kahdeksan siirret-
tävää, asuinkäytössä ollutta parakkia. Parakkien nykyiset sijoituspai-
kat ovat: Ruottisenharjuntie 10 (1 parakki), Ruottisenharjuntie 105 
(4 parakkia) ja Ranuantie 67 (3 parakkia). Parakit myydään siinä kun-
nossa kuin ne luovutushetkellä ovat. Parakit on ostajan kustannuksel-
laan siirrettävä pois sijoituspaikoistaan, kun hyväksytty tarjoushinta 
on kaupungille kokonaisuudessaan maksettu ja viimeistään 30.9.2014 
mennessä.

Kirjalliset ostotarjoukset kaupunginhallitukselle osoitettuna tulee lä-
hettää 31.7.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella Pudasjärven 
kaupunginhallitus, PL 10, 93101 Pudasjärvi. Ostajaehdokkaat 
voivat tarjota kaikista parakeista yhteishinnan, mutta tällöinkin tarjo-
uksessa on eriteltävä ainakin kohteittain tarjoushinta.

Lisätietoja antaa: 18.7.2014 saakka vs. tekninen johtaja Eero Talala, 
puh. 040 587 2275 ja 21.-31.7.2014 kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, 
puh. 0400 389 973.

Pudasjärvi 2.7.2014, Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

to 17.7. Lähtö linja-autopysäkiltä klo 12.
Matkan hinta 30 e, maksu lähtöpaikalla.

Matkalle ei ole varattu ruokailua.
Paluumatkalla mahdollisuus kahvitteluun.

Eläkeliiton 
Pudasjärven yhdistys

Teatteriretki Möljälle

Hallitus

TE-toimiston palvelut Pohjois-
Pohjanmaalla 1.7.2014 lähtien
Haapajärvi, Kuusamo, Pudasjärvi ja Raahe: 
- asiointi ilman ajanvarausta: ma-ti klo 8-16
- asiointi ajanvarauksella: ke-pe klo 9-16

Oulu ja Ylivieska: 
- asiointi ilman ajanvarausta ja ajanvarauksella
ma-pe klo 8-16

Asiointi puhelimitse joka arkipäivä: Vaihde p. 0295
056 500, Yrityspalvelut p. 0295 056 502 ja
 verkossa 24/7: www.te-palvelut.fi, www.te-palve-
lut.fi/pohjois-pohjanmaa, www.yrityssuomi.fi

 Lue lisää: www.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa >
Asioi meillä

 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 

JAALANGAN VESIOSUUSKUNNAN 
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Paukkerinharjun kylätalolla 
pe 18.7.2014 klo 20.00.

Päätetään uuden osuuskuntalain 
vaatimista sääntömuutoksista.

Tervetuloa!
Hallitus

Kilpailun sarjat tytöille, pojille, 
naisille ja miehille. 

Tarjotaan pullakahvit ja makkarat. 
Arvontaa. 

Hyvät palkinnot!

Tervetuloa!

Siuruan jakokunnan (kalastuskunnan)

KESÄINEN ONKITAPAHTUMA
lauantaina 12.7.2014 klo 12. 

jakokunnan maa-alueen laavulla Siuruantie 2600 

Naapurien kuuleminen Tolpanvaaran 
tuulivoimaloiden ja sähköasemien ra-
kentamiseksi
Metsähallitus / Laatumaa on jättänyt hakemuksen Pudasjärven kau-
pungin rakennusvalvontaan 26.6.2014. Hakemus sisältää asiakirjat 
22 tuulivoimalan ja 1-2 sähköaseman rakentamiseksi Pudasjärven 
Tolpanvaaran tuulivoimapuistoon, jonka yleiskaava on hyväksytty 
26.3.2014. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa huomautus 
rakennusluvasta. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin rakennus-
valvontatoimistossa, os. Varsitie 7.

Kirjalliset huomautukset on toimitettava 25.7.2014 klo 15.00 
mennessä Pudasjärven kaupunginvirastoon (os. Varsitie 7), postit-
se osoitteella Pudasjärven kaupunki, rakennusvalvonta, PL 10, 93101 
Pudasjärvi tai sähköpostitse os. kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja antavat tarkastusinsinööri Eero Talala, puh. 040 587 2275 
ja vs. rakennustarkastaja Teijo Kettunen, puh. 0400 384 691.

Pudasjärvi 7.7.2014, Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi

3-vuotis JUHLABINGO
ke 9.7. klo 18.00 

alkaen odottelubingolla klo 17.45 
  Päävoitto 300€:n ostokortti.  

Tervetuloa!

HANNUKSESSA 
TAPAHTUU!

(Loukkojärventie 4)

Muissakin voitoissa extraa!
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Pudasjärveläinen laula-
ja Kati Poijula julkaisi en-
simmäisen cd-taltiointinsa 
Pudasjärven markkinoilla 
lauantaina 5.7. Hän on har-
rastanut karaokelaulua, jon-
ka parista Reijo Kossi hänet 
pari vuotta sitten löysi laula-
maan kansalaisopiston viih-
deorkesteriin. Keväällä Kati 
suoritti pop/jazz –laulun 
peruskurssitutkinnon, jo-

Kati Poijulan ensimmäinen levy on julkaistu
hon piti valmistautua hallit-
semalla eri tyylejä, kieliä ja 
genrejä. Viidellä kappaleel-
la hän sitten vakuutti tuo-
mariston ja sai osaamises-
taan hyväksytyn arvosanan. 
Ennen levynjulkistusta Kati 
on tehnyt muutamia tans-
si- ja syntymäpäiväkeikkoja 
muun muassa kansalaisopis-
ton viihdeorkesterin kanssa 
ja laulanut myös Aimo Pieti-

län sävellyksiä Aimon omal-
la levyllä.

Levyllään, joka on kaksi-
jakoinen, Kati esittää kaksi 
englanninkielistä omaa kap-
palettaan ja viisi Tannan ai-
emmin levyttämää suomen-
kielistä kappaletta. Kati on 
aina pitänyt Tannan musii-
kista ja halusi levyttää sitä 
nyt, että nuoremmatkin kuu-
lijat pääsevät tutustumaan 

tämän lauluntekijän musiik-
kiin. 

Miksi sitten omat kappa-
leet ovat englanniksi? Hän 
on paljon kuunnellut myös 
englanninkielistä musiikkia 
ja erityisesti Bryan Adamsin 
rokkaavampi osasto miellyt-
tää kovasti. 

Kati Poijula on erittäin 
tyytyväinen aikaansaatuun 
äänitteeseen ja kiittelee Reijo 

Kossia joka on tehnyt paljon 
töitä tämän projektin onnis-
tumisen eteen muita tieten-
kään unohtamatta. Ilon aihe 
on myös se, että nimen-
omaan Pudasjärvellä pystyy 
tekemään levyn alusta lop-
puun. Pudasjärven Markki-
noilla elävänä kuullut levyn 
kappaleet rohkaisivat monet 
tyytyväiset kuulijat myös os-
tamaan äänitteen. 

Kati toivoo, että levy poi-
kii keikkoja. Suuria myyn-
tiodotuksia ei ole, mutta 
levyä on ostettavissa Aarre-
arkussa ja Tulitauossa. Tois-
taiseksi ammatinvalinta on 
selvä: musiikki on harrastus 
ja koulunkäyntiohjaajan työ 
ammatti, kunhan opiskelut 
syksyllä valmistuvat. 

Markku Kemppainen

Kati tunnelmoimassa Tannan musiikkimaailmassa. Taustalla levyn voimahahmo 
Reijo Kossi. 


