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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kirsi Kipinä 
50 v. s. 4

Hippo -jalkapallo-
koulussa saa tehdä 

maaleja s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 21.7.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

KUTSU-
JOUKKOLIIKENNE

keskiviikkoisin
Syöte-Iinattijärvi-Poijula-Pudasjärvi

Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.
Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä

Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.
Syötteen Taksi

Puh. 0400 158 258

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit
alkavat ma 31.7. ja 

ma 14.8. klo 17 
Tervetuloa!

Avoinna: 
vko 30 ma-ke 
9-17, to 27.7. ja 
pe 28.7. suljettu
vko 31 ma-pe liike 
suljettu 31.7.-4.8.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
Ke 12.7. ke 26.7. ja ke 9.8. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

KESÄKUKKIA JA AMPPELEITA!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 

MA-PE 9-18, LA 10-16
Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa!

Kekkilän  
puutarhamulta 50l 

15,90/5 kpl

PUUT JA PENSAATMONIVUOTISET KUKAT 
OTA 5 MAKSA 4! 

Esim. KUKKIVAT
VÄRILILJAT

12,-/5 kpl

46 95

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

Harmaa-mustat työhousut 
riipputaskuilla. Materiaali 
polyesteriä ja puuvillaa, 
235 g/m². Polvisuojatas-
kut ovat kestävää Cordu-
raa. Solakka mitoitus.

HOUSUT FXA 
HARMAA/MUSTA

TAKKI FXA HI-
VIS KELTAINEN

Työtakki hi-vis-keltainen. Mate-
riaali 235 g/m² 65 % polyesteriä, 
35 % puuvillaa. ID-korttitasku , 
3M:n heijastin teipeillä. EN20471 
luokka 2. 

55 50

HOUSUT FXA HI-
VIS KELTAINEN

Työhousut, väri hi-vis keltainen. 
Materiaali 245 g/m² 65 % po-
lyesteriä, 35 % puuvillaa. 3M:n 
heijastin teipeillä. EN20471 
luokka 1.

59 90

HUPPARI PROF 
HIVIS KELTAI-

NEN LUOKKA 2
Huppari rakennuksille ja 
vapaa-aikaan. Teet töitä tai ulkoi-
lutat koiraa pimeän aikaan niin 
tarvitset miellyttävän pehmeän 
hupparitakin, jossa vetoketjutas-
kut. Materiaali 280 gr/m2, 100 % 
polyester

69 90

TERVETULOA!

%

Rekisteröintejä Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

%

Tuulimyllyntie 2 (Teboilin kiinteistö), 
93100 Pudasjärvi. Puh. 0400 997 689.
Avoinna ma-pe klo 9-16

www.katsastusteam.fi

Katsastus Team 
palvelee heinäkuussa!

PERÄKÄRRYKIRPPIS
TORSTAINA 27.7. klo 10-15

-Teemme yhdessä torin toimivaksi ja pidämme ympäristön siistinä ja viihtyisänä -

Kurenalan kyläyhdistys ryTERVETULOA!

soittoa ja yhteislaulua laulattaa 
Kalevi ja pojat klo 11-12

Pudasjärven Eläkeläiset ry järjestää 
ohjelman sekä myyvät lättykahvia.

Paikkamaksu 10 €.

Ilmoittautumiset 
26.7. mennessä 

Kertulle!

avoinna ti ja to klo 14-17.
Os. Rimmintie 15, Pudasjärvi
entinen ruokala 4. rakennus

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 23.7. klo 10, Timo Liikanen, Juha 
Kukkurainen, Jukka Jaakkola ja kirkkokuoro. Kotiseutu-
juhla jumalanpalveluksen jälkeen museolla, sateella kir-
kossa. Messu katsottavissa suorana videolähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokyyditys seura-
kuntakodilta klo 9.30, ei omavastuuta.
Kesäillan musiikkihetki kirkossa ke 26.7. klo 19 (huom! 
aika) Illan ohjelmassa on yksinlaulua, urkumusiikkia ja 
yhteisvirsiä. Mikko Hietava, Esa Pihlaja ja Matti Törmä-
nen, laulu Jukka Jaakkola, urut , Timo Liikanen, urut ja 
hartaus.
Kuorot: kirkkokuoro to 20.7. klo 18.
Pudasjärven kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe 
klo 11-17.
Nuotioillat: Livon koululla ti 25.7. klo 18, Siuruan osa-
kaskunnan laavulla to 27.7. klo 18. Hetekylässä Koivu-
törmällä (Keinäsperäntie 130)  ke 26.7. klo 18 Nuotioillan 
voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 
08-8823100.
Diakoniavastaanotto torstaisin klo 9.15.-11.00.
Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvaskosken ry:llä su 
23.7. klo 18 (Simo Kinnunen). Seurat Kurenalan ry:llä su 
23.7. klo 16 (Eero Illikainen, Jukka Jaakkola).
Kastettu: Maija Susanne Puurunen
Avioliittoon vihitty: Juha Samuel Naamanka ja Leea 
Mirjami Arffman
Haudattu: Teemu Kuukasjärvi 87 v, Reino Hyttinen 83 v, 
Seppo Kalevi Puhakka 75 v

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Hannu Rastas
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin 
kuin se Raamatussa on: ”Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi”, te teette oikein. 
Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teet-
te syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. 
(Jaak. 2:8-9)

Rakkauden laki ja oma toimintamme 
muodostavat ristiriidan jossa tieto, tai-
to ja toiminta eivät kohtaa toisiaan. Meil-
lä on tieto. Tieto siitä mitä rakkauden lail-
la tarkoitetaan. Tieto siitä kuinka kuuluisi 
toimia. Meillä on myös taito toimia toi-
siamme arvostaen ja rakastaen. Teemme 
sitä joka päivä kaikkein läheisimmillem-
me. Mutta toiminta, rakkauden lain täy-
täntöönpano, muita kuin aivan läheisim-
piämme kohtaan, ontuu toisinaan pahasti. 
Mahdottomuutta jonka ihminen kykenee 
tunnistamaan mutta jota hän ei voi itse 
hallita tai voittaa. Kun puhutaan laista, sii-
hen liittyy aina sama piirre. Ihmiset pyr-
kivät korostamaan niitä asioita jotka tun-
tuvat oikeimmilta ja vastaavasti rajaamaan 

niitä jotka uhkaavat tai pelottavat.
Kun kuulemme jonkun puhuneen meis-

tä pahaa, eikö usein tapana olekin purkaa 
pahoitettua mieltä samalla mitalla. Näin 
toimiessa tulemme samalla myrkyttäneek-
si oman mielemme. Samalla mitalla mak-
samiseen sijaan voisimme selvittää asian 
pahan puhujan kanssa kahden kesken, il-
man yleisöä. Eikö Jeesuskin opettanut toi-
mimaan näin. Näin toimimalla olisimme jo 
voittajia. Tämä käy järkeen. Mikä olisikaan 
parempi näpäytys kuin osoitus siitä, että 
on tietoinen mitä toinen on tehnyt, eikä 
hyväksy sitä. Mutta se on niin kamalan vai-
keaa. Samallahan siinä tulee paljastaneek-
si, että toisen sanomiset loukkasivat. Ei ole 
helppoa mennä ’kiusaajan’ eteen ihan il-
man suojamuureja.

Kuinka paljon helpompaa olisi, jos voi-
simme luottaa siihen, että maailma ympä-
rillämme ei ontuisi näiden samojen on-
gelmien parissa. Kuinka paljon helpompaa 
olisi opetella rakkauden lain noudatta-

miseen, jos voisit ympärilläsi nähdä koko 
ajan onnistuneita suorituksia. Rakasta lä-
himmäistäsi. Jokaista, erottelematta. Käy-
tännössä tämän opetteluun menee ihmi-
sen koko elämä.

Entä jos tästä hetkestä alkaen aloittai-
simme päivämme kiittämällä Jumalaa, että 
meille on annettu sekä helppoja että vai-
keita ihmissuhteita. Kiittäisimme siitä, että 
saamme opetella rakastamaan erilaisia ih-
misiä, ja ratkomaan yhdessä ihmissuhteis-
sa eteen tulevia pulmia. Ja kiittää siitä, että 
Jumala on luvannut siunata yrityksemme.

”Rukoile ja työtä tee, muu Luojalle jää. 
Ajallansa työsi kantaa saa hedelmää. 
Vaikka oma voimasi on vaatimaton, 
vierelläsi voimallinen Jumala on.”
(Anna-Mari Kaskinen)

Tiina Inkeroinen
Nuorisotyönohjaaja

Rakkauden laki

Pirinrantalaiset koolla

Joukko pirinrantalaisia kokoontui Koskenhoville lauantaina 15.7. Muistoissa palattiin evakkotaipaleeseen, jatkosodan 
päiviin 1944.
Erkki Piri haastatteli paneelia, jossa on vasemmalta lukien Eila, Elvi, Emmi, Eeva ja Seppo. Useimmat matkasivat Orimat-
tilaan, Emmi, neljätoistavuotias tyttönen kuljetti lehmiä Muhokselle. Eevan pikkuveli Jouni Antero jäi Orimattilaan, jossa 
on hänen hautapaikkansa. Evakkotaival oli jättänyt jälkiään myös Seppoon, joka oli tuolloin kolmivuotias. EP

70 v täyttyy 27.7.
Merkkipäivää vietän 29.7. yhdessä 

90 v täyttävän äitini kanssa Koskenkolossa 
lähisuvun läsnäollessa.

Aira Siuruainen-Kalliola
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Viime lehdessä oli monipuolinen kuvakertomus Pudasjärven Markkinoilta 7.-8.7. Tarkoitus oli laittaa myös Keskustan Pu-
dasjärven kunnallisjärjestön kuva, joka tässä nyt julkaistaan. 
Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön teltalla lauantaina palveluvuorossa Elvi ja Martti Räisänen, Sointu Veivo, An-
ni-Inkeri Törmänen ja Mari Kälkäjä.

Keskusta mukana markkinoilla

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Suojalinnan tekonurmikentän vuorot 
haettavissa 28.7.2017 klo 15 mennessä.

Lähetä vuorohakemus sähköpostilla 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi/
0400 346 097

Pudasjärven kaupunki/liikuntapalvelut  

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Illikaisen suku juhli Livon koululla
Illikaisen suku kokoontui 
kesäjuhliin lauantaina 15.7. 
Livolle ja piti samalla su-
kuseuran vuosikokouksen. 
Juhlapaikka, Livon koulu, 
on Illikaisen suvun ”kotipe-
sä”. Paikalta on suku laajen-
tunut vuosisatojen saatossa.

Juhlaväen toivotti terve-
tulleeksi Markku Illikainen 
kertoen varsin miellyttävällä 
tavalla suvun alkuvaiheita ja 
paikan rakennusten histori-
aa. Hänen puheestaan kuul-
si ylpeys suvun saavutuksis-
ta, niin yhteiskunnan kuin 
taiteiden alueelta.

Esa Romppainen valotti 
suvun ensimmäisten ihmis-
ten polkuja ja niin käsitys su-
vun laajuudesta avautui var-
masti monelle.

Ari Karvonen keskittyi 
juhlapuheessaan valotta-
maan suomalaisten ja erityi-
sesti pohjois-suomalaisten 
sukujen ja asutuksen kehi-
tystä peilaten sitä myös Li-
von ja Illikaisen suvun kehi-
tykseen.

Tilaisuus oli erittäin hy-
vähenkinen ja ihmiset viih-
tyivät tutustuen kaukaakin 
saapuneisiin sukulaisiin. pui

Illikaisten suvun juhlakuva.

Ari Karvonen piti ansiokkaan juhlapuheen. Juhlayleisö kokoontuneena Livon luokkaan.Toimitusjohtaja Markku Illikainen avasi juhlat.

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  

• Valokuvauspalvelut  
 (yrityskuvaukset, häät,  
 hautajaiset, rippi- 
 kuvaukset, syntymä- 
 päivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281                   vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi                    www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kirsi Kipinä 50 v:

Voimistelu ykkösenä monipuolisessa harrastustoiminnassa
Pudasjärven terveysase-
man vastaanoton palvelu-
esimies Kirsi Kipinä viettää 
50-vuotismerkkipäiväjuh-
laansa kakkukahvien mer-
keissä Jyrkkäkosken huvi-
keskuksella perjantaina 21.7. 
kello 13-17. Iltapäivätans-
sit ovat kello 15-17 Suopun-
ki-orkesterin tahdittamana. 
Juhlat jatkuvat illalla kello 
20 Revontuli Diskon puolel-
la rokaten ja rollaten. Siel-
lä musiikista vastaa Maya 
Paakkari & hippikaverit ja 
Dj. 

Tarjolla on pientä suolak-
kaa ja Pudasjärven urheili-
joiden baari on auki. Juhla-
vieraiden pukukoodiksi on 
esitetty Rock & roll tai muu 
rento asu. 

Kirsi Kipinä on syntyisin 
Kiimingistä, jossa asui sekä 
lapsuuden että nuoruuden. 
Hän on yrittäjäperheen kuo-
pus, jolla urheilu on ollut 
kuvioissa voimakkaasti lap-
suudesta lähtien. 

- Kesäisin olen suunnis-
tanut ja yleisurheillut, tal-
visin hiihtänyt. Myös balet-
tia tanssin pienenä Oulussa. 
Murrosiässä tuli kuvioihin 
voimistelu ja se jäi ykkösla-
jikseni. Muut lajit jäivät sii-
nä vaiheessa, liikunnallinen 
Kirsi kertoi.

Moottoriurheilukaan ei 
ole outoa Kirsille, joka on 
harrastanut sitä pikku ty-
töstä lähtien. Isä ja velipoi-
ka ajoivat aikoinaan rallia 
ja Kirsi jokamiesluokkaa -80 
luvun lopulla silloisen poi-
kaystävän, nykyisen avio-
miehen Antin jokkisautol-
la. Nyt hän ajelee kesäisin 10 
vuotta sitten hankitulla Har-
ley-Davidson moottoripyö-
rällä. 

- Tykkään ajella yksin ja 
perheen kanssa. Aviomie-
helläni Antilla ja vanhem-
malla tyttärelläni on omat 
moottoripyörät. Kummatkin 
tyttäremme olivat pienem-
pänä vanhempien kyydissä. 
Olemme ajelleet pääasiassa 
kotimaassa, mutta Norjas-
sakin on käyty ystäväparis-
kunnan kanssa, Kirsi mai-
nitsi.

Kirsi Kipinä tuli lehtijuttuhaastatteluun omalla Harley-Davidsonillaan.

Musiikkia ja tanssia
Kirsi aloitti kuusi -vuo-

tiaana pianotunnit ja laula-
misen Kiimingin kiuruissa. 
Espoosta vuonna 1996 Pu-
dasjärvelle muuton jälkeen 
lauluharrastus jatkui seu-
rakunnan kamarikuorossa. 
sen toiminta lakattua mies-
laulajien puutteeseen ja hän 

siirtyi jatkamaan lauluhar-
rastustaan naiskuoro Vox 
Margaritaan, joka on toimi-
nut 13 vuotta. Nykyisin kuo-
roa johtaa kanttori Keijo Pii-
rainen.

Heti Pudasjärvelle muu-
ton jälkeen Kirsiä pyydettiin 
voimisteluohjaajaksi, josta 
hänellä on koulutus ja vuo-
sikymmenien kokemus. Oh-
jattavat ovat olleet iältään 
vauvasta – eläkeikään. 

-Voimistelujaoston toi-
minta ja sen puheenjohta-
juus on ollut minun arkea 
jo vuosia. Omat tyttäretkin 
ovat saaneet voimisteluki-
pinän jo äidinmaidosta. Ny-
kyisin molemmat tyttäret 
Inka ja Essi voimistelevat ja 
ovat myös voimistelukoulun 
ohjaajina.

Pudasjärven urheilijoi-
den hallituksessa Kirsi on 
toiminut 10 vuotta, varapu-
heenjohtajana viisi vuotta, 
pr-työryhmän vetäjänä usei-
ta vuosia. KurenTanssityö-
ryhmässä hän on ollut alusta 
saakka ja toiminut tapahtu-
missa juontajana Ensio Koi-

vulan kanssa. Nyt tosin jär-
jestämisvastuu on siirtynyt 
urheiluseuralta Pudasjärven 
Nuorisoseuran Iijoen Tans-
sijoille, jossa Kirsikin on mu-
kana. Pari vuotta sitten Kirsi 
oli itsekin tanssijana Kuren-
tanssi -kisassa.

Sairaanhoitajan uralla
Sairaanhoitajaksi Kirsi 

valmistui -93 Espoossa. Pu-
dasjärvelle muuton jälkeen 
hän oli aluksi sairaanhoito-
työssä Kiimingin Jaarankar-
tanossa. Sitten tuli Rimmin-
kankaalla tyttöjen liikunnan 
opettajan paikka auki ja sii-
hen hän olisi päässyt töihin. 

- Kuitenkin samaan ai-
kaan aukesi sairaanhoita-
jan viransijaisuus Pudasjär-
ven terveyskeskuksessa ja 
opettajan työasiat jäivät sii-
hen. Työtehtäviä minulla on 
ollut akuuttiosastolla, van-
huspuolella, vastaavana hoi-
tajana asumispalveluyksi-
kössä ja terveyskeskuksen 
vastaanotossa sairaanhoita-
jana. Vuonna 2010 siirryin 
Oulunkaaren kuntayhtymän 

palvelukseen, jossa avautui 
esimiespaikka ja siinä olen 
työskennellyt palveluesi-
miehenä, viimeisen puolen 
vuoden ajan vuorotteluva-
paalla ollut Kirsi kertoi. 

Työnsä Kirsi aloittaa jäl-
leen elokuun alusta. Tuleva 
Sote-uudistus häntä hieman 
mietityttää, koska vielä ei ole 
tiedossa mikä siitä tulee lop-
pupelissä. 

- Luotan, että Pudasjär-
vellä palvelut pysyvät, ett-
eivät ainakaan huonone.  
Työntekijöillä töitä riittää, 
koska muun muassa vanhe-
nevan väestön osuus lisään-
tyy, hän tuumailee.

Kirsi Kipinä toivoo pu-
dasjärveläisten arvostavan 
omaa kotikuntaansa, jon-

ka harrastusmahdollisuuk-
sia usein vähätellään ”tääl-
lä ei ole mittään”-tyyliin. 
Kuitenkin Pudasjärvellä on 
edulliset ja hyvät harrastus-
mahdollisuudet. Luonnon 
kauneuden ja monipuolisuu-
den voisi paikkakuntalai-
sena tiedostaa nykyistäkin 
enemmän. 

- Meillä on todella hieno 
luonto. Yleensäkin toivoi-
sin enemmän Vuoden Merk-
kihenkilöksi valitun Kerttu 
Simun esimerkillistä posi-
tiivista luonnetta tänne. Toi-
von, että Pudasjärvi tunnet-
taisiin laajalti positiivisena 
kaupunkina.

Heimo Turunen

Kirsi Kipinä viettää 50-vuotismerkkipäiväjuhlaansa kakku-
kahvien merkeissä perjantaina 19.7. Jyrkkäkosken huvi-
keskuksella.

Kirsi juontamassa Pudasjärven Urheilijoiden voimisteluja-
oston kevätnäytöstä viime vuonna. 

Kirsi tanssimassa ”Sellainen on Viipuri” -humppaa tanssi-
parinsa Jari Jussilan kanssa KurenTanssikisassa vuonna 
2015. 
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

Candyking
IRTO-
KARKIT 199

kpl

229
pkt

Atria
NAUTA-SIKA-
JAUHELIHA
400 g

Porsaan
GRILLI-
KYLKI
maustettu

Hyvä
NAUTA-
JAUHE-
LIHA

159
kg

VARHAIS-
KAALI
Suomi

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA 499

kg
2 kg/talous

Unilever Solero
JÄÄTELÖT
55-90 ml 100

kpl

200
2 kpl

Pouttu
PALVI- TAI
KEITTO-
KINKKU 150 g

Arla
MEIJERI-
VOI
500 g

Saarioinen
KEITOT
300 g 199

kpl

Wipu
MEHUT
1 l 099

prk

149
pkt

Atria Hiillos
GRILLIMAKKARAT 

tai -PIHVIT
(320-400 g)

(3,73-4,66 kg)

HK

VILJAPORSAAN

LIHASUIKALE

kermapippuri 400 g

199
rss

100
kpl

Magnum 88-120 ml 
tai Kingis 75-78 ml
JÄÄTELÖPUIKOT

100

1495
kg

3 filettä/talous

HK Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

pkt

059
100 g

099
kg

MINIVESI-
MELONI

Espanja

LOPPUVIIKKO PE-LA 21.-22.7.

199
kpl 199

ras.

Atria 

GRILLISALAATTI
350 G

595
kg

Olvi
 LIMSAT
0,95 l
(0,84€/l)

PRINGLES

299
kpl

Grandiosa
 PIZZAT

100
pll

MAALAIS-
PALVIKINKKU kg995

159
pss

Vaasan
VIIPALEET
500-520 G

699
kg

179
pkt

Pappagallo
TIKKU-
JÄÄTELÖT
8 KPL

PERJANTAI 21.7.              LAUANTAI 22.7. MAANANTAI 23.7.        TIISTAI 24.7.

RAUTAOSASTOLTA

LOHIMARKKINAT: 
Tuore norjan
LOHIFILE 
raj. erä

2490

Päijän
VENEET
alk.

UUDET 
KOULUREPUT SAAPUNEET

TEKSTIILIOSASTOLTA

499
rss

Kariniemen
KP O&O 
FILEEPIHVI
maustamaton, 
lime-kor., hunaja

1720,-

Naisten
T-PAITA

1890

MEILTÄ KUMISAAPPAAT 
KOKO PERHEELLE!

Naisten
PITSITOPPI

2500

UUTTA! Naisten
TOPPIRINTALIIVI
saumaton, eri värejä 1090

Tyttöjen
KESÄMEKKO
ALK.

1250

Naisten
COLLEGE-
TAKKI
eri värejä

2490

695

TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm
250 kpl

pariKotimaiset
AIROT
alk.
Kotim.
MELA

29,-

Sievi Light Boot 
Laces
SAAPPAAT

65,-

Ruostumaton Fisher
TERASSIRUUVI
5x90 mm 100 kpl

1990
pkt

Kota Kuru 14
KIUAS

289,-
Kota Kuru 20
KIUAS

359,-
Kota Luosto VS
KIUAS

599,-
KESTOPEITE
3x5 m

1495
KEVYTPEITE
3x5 m

695
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Hippo- jalkapallokoulussa 
saa tehdä maaleja

Kurenpoikien järjestämä 
Hippo- jalkapallokoulu ve-
tää vuosittain uusia, innok-
kaita palloilijoita. Jalkapal-
lokoulun aikana Suojalinnan 
kenttä täyttyy kymmenistä 
lapsista, jotka kirmaavat pal-
lon perään säässä kuin sääs-
sä. 

Ohjaajina jalkapallokou-
lussa toimivat Kurenpoikien 
kesätyöntekijät sekä vapaa-
ehtoiset Kurenpoikien pe-
laajat. Suomi100 juhlavuo-
den Yhdessä- teemalla tänä 
vuonna 10.-14.7. Suojalinnal-
la järjestetty koulu sai koulu-
laisilta paljon kiitosta. 

Viisivuotias Joose kertoo 
olevansa jalkapallokoulussa 
jo toista kertaa. Joosen mie-
lestä parasta on, kun pystyy 
tekemään maaleja! Paljon 
hän kertoo tämänkin vii-
kon aikana oppineensa. Oh-
jaajana toimiva Arttu näyt-
tää pomputtelun mallia, jota 
5-7 –vuotiaat kerääntyvät in-
nolla katsomaan. Joose ker-
too, ettei hän harjoittelusta 
huolimatta ole oppinut vie-
lä pomputtelua, mutta aikoo 
sen vielä oppia. Ihan oikeaan 
joukkueeseen viisivuotiaalla 
olisi myös kova hinku.

Antti, 7 v, muistelee tä-
män olevan hänelle jo kol-
mas jalkapallokoulu. Hänen 
toiveenaan on myös päästä 
pelaamaan oikeaan joukku-
eeseen, kuten Kurenpoikiin. 
Antti kertoo pelaamisen ole-
van kaikkein kivointa, ja saa 
kaveriporukalta myönteis-
tä nyökyttelyä. Joku pojista 
ilmoittaa myös lämmittelyn 
olleen tosi mukavaa. Jälleen 
muut pojat seuraavat pe-
rässä kertoen pelaamisen ja 
lämmittelyn olleen ihan pa-
rasta. Pelitaktiikkaa ja uu-
sia kuvioita sekä reilua peliä 
pikkupojat kertovat jalka-
pallokoulussa oppineensa. 
Ja tämä kaikki välittyi kyl-
lä kentän reunalla peliä seu-
ranneille.

Sanna 12 v ja Miila 9 v 
ovat jalkapallokoulun ensi-
kertalaisia. Molemmat kerto-
vat saaneensa viikon aikana 
uusia kavereita, ja kertovat, 
että ovat käyneet aiemmin-

kin katsomassa pelejä ja Ku-
renpoikien tapahtumia. Jal-
kapallosta on tullut tänä 
kesänä Sannan harrastus, 
ja Miilankin mieli halajaisi 
joukkuepelaamiseen. Paras-
ta Sannan mielestä on ollut 
”pilkut”, koska siinä saa ve-
tää maaleja. Miila on pitänyt 
siitä, että on oppinut syötte-
lyyn uutta tekniikkaa. Tytöt 
kertovat, että tyttöjen kesken 
pelaaminen on helpompaa, 
mutta jalkapallokoulussa on 
saanut pelata poikien kanssa 
ja se on opettanut enemmän, 
koska pojat tulevat tilantei-
siin kovempaa. 

Aarne 11 v, Perttu 12 v ja 
Paavo 9 v ovat jo jalkapallo-
koulun konkarikävijöitä. Tä-
näkin vuonna on syntynyt 
uusia tuttavuuksia ja pojat 
kehuvat ohjaajien olleen in-
nostavia ja osaavia. Ohjaajat 
ovat näyttäneet mallia suori-
tuksiin sekä välillä esitelleet 
temppujen ja erilaisten tek-
niikoiden osaamista. Pertun 

mielestä parasta on ollut pe-
laaminen, ja hän on oppinut 
lisää potkutekniikkaa. Aarne 
ja Paavo kertovat osaavan-
sa syöttelyn perusteet, mut-
ta oppineensa tällä viikolla 
syöttämään paremmin. Ve-
tely ja maalien tekeminen 
on ollut jalkapallokoulussa 
kivointa. Kaikki kolme poi-
kaa haluaisivat liittyä myös 
joukkueeseen, ja esikuvana 
pojilla on Ronaldo. Kotiken-
tillä pojat ovat seuranneet 
Heinäturnausta ja tavoittee-
na on itselläkin olla Heinä-
turnauksen ratkaisupelaajia 
tulevaisuudessa. Turnauk-
sessa tänä vuonna pelannut 
Aarnen ja Paavon isoveli ei 
ollut poikien mukaan oikein 
hyvin maalinteossa onnistu-
nut, ja tästä he olivatkin pa-
lautetta veljelleen antaneet. 
He aikovat myös isona tai-
taa maalinteon veljeään pa-
remmin.

Teija Niemelä 

Jalkapallokouluun osallistui tänä vuonna yhteensä 60 lasta. Kuvassa Joose oikealla ja 
Antti kyykyssä olevista vasemmalla.

Kolme poikaa vasemmalta Aarne, Perttu ja Paavo.

Tytöt maalin edessä Sanna ja Miila.

Kuntastrategian toteutusta 
käytännössä
Kesän alussa kaupungin-
valtuusto hyväksyi laajas-
sa kuntalaisten yhteistyös-
sä laaditun kuntastrategian, 
joka ohjaa kaupungin toi-
mintaa kasvutavoitteisesti 
vuoteen 2027 saakka. 

Kuntastrategia ei ole vain 
kuntalain pakottamana laa-
dittu moniste, vaan kaikkia 
kuntalaisia positiivisesti si-
touttava ja uusiin kehittäviin 
ideoihin ja tekoihin ohjaava 
kannustusasiakirja.  Tulevai-
suuden kunnan keskeisistä 
tavoitteista kuntastrategias-
samme on mm. osaamisen ja 
kulttuurin edistäminen, me-
gatrendi; luovuus synnyttää 
työtä ja hyvinvointia, tah-
totilan mahdollistaja; kas-
vua edistävä ja positiivinen, 
suvaitseva sisäinen laaja-
alainen ” kyllä se hyövää”- 
asenneilmasto.

Edellä mainittuja kun-

tastrategian tavoitteita to-
teuttaa käytännössä luovuu-
den, osaamisen ja kulttuurin 
osalta elokuun alussa (1.-3-
8.2017). Suomi-Venäjä-Seu-
ran Pudasjärven osaston 
järjestämä Sukukansojen tai-
deleiri 14-20-vuotiaille nuo-
rille. Leirillä opettajina toi-
mii kaksi komilaista ja kaksi 
pudasjärveläistä taiteen asi-
antuntijaa. Tästä nuorelle 
maksuttomasta leiristä saa 
lisätietoja osaston puheen-
johtaja Marja-Leena Törröl-
tä sp. marja-leena.torro@pu-
dasjarvi.fi. Hyvinvoinnin, 
yhteisöllisyyden ja myön-
teisen asenteen kasvatta-
mista toisiamme kohtaan 
tavoitetta toteutetaan Kiva-
puhe-hankkeen järjestämäl-
lä leirillä Pikku-Syötteellä 
12.-13.8. Leiri on suunnat-
tu 18-29-vuotiaille pudasjär-
veläisnuorille, joista puolet 

on maahanmuuttajanuoria 
ja puolet kantaväestön nuo-
ria. Leirin tavoitteena on li-
sätä eritaustaisten nuorten 
vuorovaikutusta mukavan, 
yhteisen tekemisen keinoin. 
Tiedustelut leiristä ja ilmoit-
tautumiset voi tehdä projek-
tipäällikkö Siiri Nuutiselle 
Pudasjärven kaupungille.

Nämä kaksi tapahtumaa 
muiden tilaisuuksien rinnal-
la ovat oivallisia esimerkke-
jä muidenkin kuntastrategi-
assa asetettujen kaupungin 
arvojen, päätavoitteiden ja 
strategisten linjausten to-
teutuksille jokapäiväisessä 
kaupungin kasvua nostatta-
vassa toiminnassa. Yhdessä 
tekemällä ja osallistumalla 
tavoitteiden konkreettinen 
toteutuminen on enemmän 
kuin mahdollista.

Sointu Veivo

Mauno Ruokangas julkaisi 
kirjan ELÄMÄN VARSITIE
Pudasjärven Kurenalla asu-
va Mauno Ruokangas on 
harrastanut kirjoittamista 
pitkään. Kirjoituksia on jul-
kaistu paikallis- ja sanoma-
lehdissä ja pöytälaatikkoon-
kin niitä on kertynyt vuosien 
varrelta. 

Pitkään mielessä olleen 
haaveen Mauno toteutti nyt 
kesällä. Kirjoitukset, runot ja 
mietteet on koottu yhdeksi 
”Elämän varsitie” -kirjasek-
si, sivuja on 48 sekä kannet. 

Kirjan sisältää mielipi-
teitä ja ajatuksia vuosien ja 
vuosikymmenten ajalta, jot-
ka olivat lehtileikkeinä, kä-
sin- ja koneella kirjoitettuina. 
Aiheina on muun muassa ta-
lous ja politiikka. Omasta 
elämästä Mauno on kirjoitta-
nut myös muistelmia ja elä-
män vaiheista kohokohtia 
kuvien kera ja onpa maus-
teena muutama runokin. 

Puhtaaksikirjoitustyössä 
auttoi pudasjärveläislähtöi-
nen, valokuvausta harrasta-
va Anna-Mari Kemppainen, 
jonka ottama on myös pit-
kospuu -aiheinen kansiku-
va. Asiantuntijana auttoi 
myös päätoimittaja Martta 
Oinas-Panuma. Kirjasen tait-
totyö, lopullinen ilme ja pai-
natus muotoutui VKK-Me-
dia Oy:n kautta. Painotalona 
oli Erweko Oy Oulussa. 

Kirjasen takakannessa 
kerrotaan Maunon synty-
neen ja asuneen aina Pudas-
järvellä. 

-Elämän koulua olen käy-
nyt ja käytännön työt ovat 
opettaneet arjen sujumiseen. 
Harrastuksina on kalastus, 
metsästys, marjastus ja kir-

Mauno Ruokangas kädessään juuri valmistunut kirjanen 
Elämän varsitie.

joittaminen sekä lukeminen. 
Liikuntaa myös harrastan ja 
yhteisten asioiden hoitamis-
ta laajalla rintamalla.

Kirjassa on laaja, moni-
puolinen kuvaus miehestä, 
joka syntyi köyhään perhee-
seen vuonna 1955. Kotikas-
vatus oli kristillinen, arvot ja 
rajat olivat jo nuorena selvät. 
Luonnossa liikkuminen on 
tärkeä voimavara, ”elämän 
varsitiellä”. Myös kirjoituk-
sia, joita ei ole ennen julkais-
tu, olen kirjoittanut kulu-
neenakin vuonna, esitellään 

kirjan kirjoittajaa.
Kirjaa Mauno myy 15 eu-

rolla. 

”Ihmisen päivät ovat kuin 
palapeliä, toisinaan kaikki 
täsmää hyvin yhteen, toisinaan 
ei mikään loksahda kohilleen. 
Elämä on ajattelua valintoja ja 
oppimista. Kulkemista 
suorittamista, iloa ja surua, 
kumpaankin kuuluu 
kyyneleet”. 

Mauno Ruokangas
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Tarkkaavaisuus kannattaa

Pudasjärven Urheilijoiden 
Tuurituvan kioskitoimin-
nasta vastaava Anu Sara-
järvi on toteuttanut Veikka-
uksen ikärajaohjeita aivan 
oikein. Eräänä päivänä Tuu-
ritupaan osui aika nuo-
ren näköinen asiakas ja hän 
meni pelaamaan pelikonet-
ta. 

Veikkauksen ohjeiden 
mukaan pelikoneita ei saa 
pelata alle 18-vuotiaat, joten 
Anu Pyysi asiakasta näyttä-
mään henkilöllisyystodis-
tuksen, jotta Anu varmis-
tuu, että pelaaja voi jatkaa 
pelaamista. Asiakas näytti 
paperit ja antoi samalla la-

pun, jossa luki: Onnittelut! 
Olet melkoinen salapoliisi 
ja paljastanut Veikkauksen 
Mysteryshoppaajan. Ilmoit-
tamalla tietosi veikkauksen 
asiakaspalveluun, osallistut 
1000 euron matkalahjakortin 
arvontaan. Anu ilmoitti tie-
tonsa Veikkaukseen ja parin 
kuukauden kuluttua tuli pu-
helu Veikkaukselta: 

Olet voittanut Mystrys-
hoppaajakisan matkalahja-
kortin. Kortti tullaan luovut-
tamaan sinulle myöhemmin. 
Luovutus suositettiin tors-
taina 20.7. Tuurituvalla, jos-
ta yllä oleva kuva todistee-
na. 

Tuuritupa on Osuuspan-
kin rakennuksessa olevas-
sa välikössä sijaitseva kah-
vila-veikkauspiste, jossa on 
myös Pudasjärven Urheili-
joiden toimisto. 

Tuurituvalta löytyy veik-
kauksen onlinepelit sekä 
peliautomaatteja. Lisäksi 
kioskista löytyy kahvia, vir-
vokkeita, leivoksia sekä mui-
ta kioskituotteita. Kioskista 
saa päivittäin tuoretta pul-
laa ja uusimmat veikkauk-
sen pelivihjeet ja ajantasaiset 
kertoimet. Ammattitaitoi-
nen veikkausmyyjä palve-
lee asiakkaita asiantuntevas-
ti.  HT

Aira Siuruainen-Kalliola 70 v:

Merkkipäivää juhlitaan Koskenkolossa suvun kesken 

Aira Siuruainen-Kalliolan pihapiirissä kukkii juuri parhaillaan lumipalloheisi. Kotipiirissä 
vietetään myös Airan ja äidin sukulaisten kanssa merkkipäiväjuhlia heinäkuun lopulla. 

Aira Siuruainen-Kalliola 
täytti 70 vuotta 27.7. Merk-
kipäiväjuhlaa hän juhlii su-
kunsa kesken lauantaina 
29.7. kotonaan Koskenkolos-
sa Yli-Livolla. Samalla viete-
tään Airan äidin Marja-Liisa 
Siuruaisen 90-vuotismerkki-
päivää.

- Halusimme järjestää 
molemmat juhlat samaan ai-
kaan, koska äitini syntymä-
päivä on joulukuun lopul-
la huonon kelin aikaan. Nyt 
saamme vieraiksemme kau-
kaiset sukulaisemmekin, 
Siuruainen-Kalliola mainit-
si ja kertoi olevansa omas-
sa talossa asuvan äitinsä 
omaishoitaja. 

Aira Siuruainen-Kalliola 
on syntynyt Yli-Livolla, jos-
ta lähti 16-vuotiaana opiske-
lemaan Tornion seminaariin. 
Opettajaksi valmistumisen 
1969 jälkeen hän työsken-
teli opettajana eri puolilla 
Suomea, kuten Tampereella, 
Ikaalisissa, Helsingin Laut-
tasaaressa ja Torniossa. 

Vuonna 2002 Aira pala-
si synnyin pitäjäänsä takai-
sin ja toimi useita vuosia 
opettajana Pärjänsuon kou-
lulla. Koulun juhlissa nau-
tittiin Airan opettamien op-
pilaiden musiikkiesityksistä, 
sillä jokainen oppilas osasi 
soittaa jotain instrumenttia. 
Koululle hankittiin 5-kielisiä 
pikkukanteleita, klassisia ki-
taroita ja kontrabassokin oli 
koululaisten käytössä. 

- Olen aina ollut sitä miel-
tä, että jokainen oppii soitta-
maan ja laulamaan. 

Aira on opiskellut mu-
siikkia muun muassa Sibe-
lius Akatemiassa ja toiminut 
Suomen Kansanmusiikkilii-
ton johtokunnassa, vetänyt 
suurien kuorojen ja soittaji-
en yhteisharjoituksia, sekä 
johtanut esityksiä. Hänel-
le on tasavallan president-
ti myöntänyt Director can-
tus, musiikkineuvoksen 
arvonimen. Ulkomaillakin 
hän on vieraillut edesmen-
neen miehensä Teuvo Kal-

liolan kanssa esiintymäs-
sä mm. Ruotsissa, Norjassa, 
Neuvostoliitossa/Venäjällä, 
Tanskassa, Saksassa, Bulga-
riassa, Kreikassa, Indonesi-
assa, Eestissä sekä Unkaris-
sa useita kertoja. 

Iloisten ja hyvin aiko-
jen lisäksi Airan elämässä 
on ollut myös raskaita me-
netyksiä. Hänen miehen-
sä menehtyi viime syksy-
nä Indonesian matkalla ja 
nuorempi poika kahdeksan 
vuotta sitten Malesiassa 
moottoripyöräonnettomuu-
dessa. Vanhin poika asuu in-
donesialaisen vaimonsa ja 
lastensa kanssa Jakartassa.  

Aira toimii edelleen kan-
salaisopistossa musiikin- ja 
lauluntuntiopettajana. Hän 
opettaa kotonaan ja käy 
myös pitämässä oppitunteja 
Sarakylällä. 

Rauni Räisänen

PudasjärviPudasjärvi
tutuksi  tutuksi  

Suomen
Hirsipääkaupunki

Pudasjarvi Tutuksi Kannet 2017.indd   3 30.6.2017   14:44:45

Veikkauksen aluemyyntipäällikkö Jan-Erik Backström kävi luovuttamassa Tuurintuvan 
kioskitoiminnasta vastaavalle Anu Sarajärvelle tarkkaavaisuudesta arvonnassa osuneen 
1000 euron matkalahjakortin kukkakimpun kera.

PudasjärviTutuksi 2017 – laaja tietopaketti
Pudasjärvellä on valmis-
tunut Pudasjärvi Tutuk-
si –julkaisu, jota on julkais-
tu vuosittain vuodesta 2013. 
VKK-Media Oy:n toteutta-
maan julkaisuun on koot-
tu kaikki tiedossa olevat 
Pudasjärven tapahtumat, 
Pudasjärven palvelujen esit-
tely mahdollisimman kat-
tavasti yhteystietoineen, 
karttoja, liikenneyhteyk-
siä, harrastus- ja vapaa-ajan 
viettomahdollisuuksia, tie-
toja hankkeista ja projekteis-
ta sekä kattava yritysluettelo 
ajan tasalla olevine tietoi-
neen. 

Pudasjärvi tutuksi info-
paketin julkaisee VKK-Me-
dia Oy yhteistyössä Pudas-
järven kaupungin kanssa. 
Mukaan on toivottu myös 
eri tapahtumien järjestäjät 

sekä kaikki Pudasjärvellä 
toimivat yritykset, yhdistyk-
set ja toimijat. 

Pudasjärvi Tutuksi julkai-
su on jaettu jokaiseen talou-
teen Pudasjärvellä ja sitä on 
laitettu jakoon eri yrityksis-
sä, matkailupisteissä sekä eri 
tapahtumissa. Yritykset voi-
vat varata julkaisua ilmai-

seksi myös yrityksessään 
jaettavaksi. 

Jos julkaisu ei ole tullut 
kotiin, sitä voi käydä hake-
massa Kurenalla eri yrityk-
sistä tai suoraan hakemis-
ton tekijältä VKK-Medialta/
Pudasjärvi-lehdestä os. Kor-
pitie 6

Jos haluat julkaisua yri-
tykseesi jaettavaksi, ota yh-
teyttä, niin toimitamme!

Mainittakoon, että tämän 
vuotisesta julkaisusta on tul-
lut paljon myönteistä pa-
lautetta nimenomaan siitä, 
että 88-sivuisessa vihkoses-
sa on positiivisella tavalla 
hyvää tietoa Pudasjärvestä 
niin paikkakuntalaisille kuin 
mökkiläisille, turisteille ja 
ohikulkeville matkailijoille. 
Kannattaa tutustua ja levit-
tää eteenpäin!
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Anders Wikströmin sukuseura ”Yhdessä sukumme juurilla”

Anders Wikströmin suku-
seuran sukutapaaminen 
järjestettiin seurakuntata-
lossa Pudasjärvellä sunnun-
taina 16.7. Päivän teemana 
oli ”Yhdessä sukumme juu-
rilla”.

Sukutapaaminen alkoi ju-
malanpalveluksella Pudas-
järven kirkossa. Sen jälkeen 
oli sankarihaudoilla käyn-
ti. Seppele laskettiin sanka-
rihaudalla sukuseuran toi-
mesta. 

Sukujuhla jatkui Pudas-
järven seurakuntakodissa, 
jossa alkuun oli ilmoittautu-
minen sekä ruokailu. Kaikil-
le osallistujille laitettiin ni-
mikyltti rintapieleen, jossa 
ilmeni nimen lisäksi myös 

sukuhaara, johon kuului. 
Penttilän sukuhaara oli eni-
ten edustettuna, sukuhaaro-
ja on yhteensä kuusi. 

Ruokailun jälkeen suku-
seuran hallituksen puheen-
johtaja Vesa Holmström piti 
tervetulopuheen. Tässä käy-
tiin mm. sukuhaarat läpi 
sekä vähän historiaa. Tämän 
jälkeen Sari Hukari soitti 
kannelta. Mikael Pentikäi-
nen piti juhlapuheen, jossa 
oli mielenkiintoista historiaa 
osin huumorissävytteisesti-
kin kerrottuna. Puheen jäl-
keen Lapinojan Elja soitti 
nokkahuilulla kaksi musiik-
kikappaletta. Inkeri Karvo-
nen lausui runoja runokir-
jastaan ”Hupsuja hassuja 

hipsukkatassuja”. 
Sukujuhlan ohjelman jäl-

keen oli kahvitarjoilu, jon-
ka aikana sukulaiset ehtivät 
tavata toisiaan tutustuen ja 
vaihtaen kuulumisia. Kah-
vittelun jälkeen pidettiin 
sukuseuran kolmas vuo-
sikokous. Tähän alkuun 
muistettiin poisnukkunut-
ta sukuseuran jäsentä sekä 
muistettiin vuoden aikana 
sukuseuran jäsenille synty-
neitä vauvoja Inkeri Karvo-
sen runokirjalla. Vuosiko-
kouksen jälkeen suoritettiin 
vielä arvonta.

Sami Juusola

Seurakuntasali täyttyi sukutapaamisen osallistujista. 

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen piti juh-
lapuheen, omin sanoin ”suvun yhtenä vävynä”. Pentikäisen 
puolison sukujuuria on Hirvaskoskella. Hänen vaimonsa Silja 
Pentikäinen, omaa sukuaan Karvonen, on syntyisin Pudasjär-
veltä ja kuuluu Anders Wikströmin sukuun.  Pentikäisen pu-
heessa käsiteltiin Pudasjärven vaiheita ja kerrottiin suvun ih-
misistä ja heidän kohtaamisistaan.

-On suuri ilo ja kunnia olla puhumassa tässä raudan ja mes-
tarisepän suvun, Anders Wikströmin jälkeläisten sukujuhlas-
sa. Viisi lastani ovat Wikströmin jälkeläisiä seitsemännessä 
polvessa. Anders oli lasteni papan mummun pappa.

Anders Wikström tuli Pudasjärvelle 1850 perheineen Poh-
jois-Ruotsista. Hän kulki siis eri suuntaan kuin ne tuhannet 
pudasjärviset, joita on lähtenyt laajalti täältä Ruotsiin – joissa-
kin vaiheissa satoja vuodessa, ja joita on tänä kesänä täällä mo-
nella hienolla tapaa muistettu.

Kun Wikströmit tulivat tänne, Suomi oli osa Venäjän suu-
riruhtinaskuntaa, jota hallitsi Nikolai I. Yhteiskunnan kehitys 
oli hidasta. On puhuttu hiljaisuuden ajasta. Suomi oli keisari-
kunnan rauhallisinta kolkkaa. ”Jättäkää suomalaiset rauhaan, 
se on provinssi, joka ei ole aiheuttanut minulle minuutinkaan 
huolta”, tsaarin kerrotaan sanoneen. Tilanne kuitenkin muut-
tui nopeasti. Krimin sota alkoi vain muutama vuosi sen jäl-
keen, kun Wikströmin perhe oli kotiutunut Hirvaskoskel-
le. Häviö Krimin sodassa johti Venäjällä kriisiin, jonka myötä 
keisariksi tuli Aleksanteri II. Hän aloitti maan uudistamisen.

Hirvaskosken ruukki oli käynnistynyt joitakin vuosia en-
nen Wikströmien saapumista Timosen verotalolta ostetuille 
maille, minkä vuoksi puhuttiin Timosen ruukista. Puhallus-
laitos aloitti 1841 ja vasarapaja 1843. Hiilenhankinnan turvaa-
miseksi ruukki osti myöhemmin kolme tilaa. 1870 maata oli jo 
3000 hehtaaria.

Anders tuli vasaraseppämestariksi – tehtävään saattaa tak-
kirauta takomiskelpoiseksi. Työ oli raskas. Se vaati erityistä 

ammattitaitoa, jotta rauta olisi ollut laadukasta. Työtä tehtiin 
yötä päivää vuoroissa. Anders asui Kesäsen torpassa Korento-
järven lähellä. Kun ruukki lopetti tulipalon jälkeen 1877, An-
ders jäi Kesäseen, jossa hän kuoli 1882 66-vuotiaana.

Veikko Pentikäinen, Kalle Timonen, Antti Koukkari
94 vuotta Wikströmin Hirvaskoskelle tulon jälkeen oma iso-
isäni Veikko Pentikäinen saapui samoille seuduille syyskuun 
lopulla 1944. Lapin sota oli alkanut paria viikkoa aiemmin, 
eikä ollut montaa viikkoa siitä, kun Carl Gustav Mannerheim 
oli ottanut presidentin tehtävät Risto Rytiltä.

Isäni Juha Pentikäinen on käynyt läpi isänsä Veikon päi-
väkirjaa ja kirjeenvaihtoa. Juha toteaa, että Veikko oli koke-
nut Hirvaskoskelle saapuessaan ”tulleensa ikään kuin kotiin”. 
Veikko kävi myöhemminkin Hirvaskoskella mm. 1953 polku-
pyörällä Haapajärveltä Puolangan kautta. 

Pentikäinen kuvaili puheessaan mielenkiintoisella tavalla 
eri Hirvaskoskella ja Pudasjärvellä vaikuttaneita henkilöitä, 
muun muassa Kalle Timosta ja Antti Koukkaria. 

Timos-Kalle, legendaarinen saarnamies Kalle Timonen, oli 
jäänyt hoitamaan evakkoon lähteneiden taloja. Itsekin muis-
tan Kallen, kun hän vieraili kirkolliskokousedustajana koto-
namme Turussa. Hänen suuri hahmonsa teki vaikutuksen. 
Kallesta kerrotaan, että Amerikassa automaattivaaka oli sano-
nut Kallelle, kun tämä meni vaa’alle, että vain yksi kerrallaan. 
Kalle Timonen oli harvinaisen raamikas, raskaan sarjan paini-
jan kaltainen. 

Sitten Pentikäinen kertoi mielenkiintoisesti isoisänsä pap-
pisveljestä Antti Koukkarista, joka toimi kaksi kautta kansan-
edustajana ja sittemmin Taivalkosken kirkkoherrana. Koukka-
ri oli humoristi, josta kertoo seuraava tarina Hirvaskoskelta: 
”Oli kesäyö. Väki nukkui. Kello kolmen tietämissä Antti pis-
täytyi ulkona ja sai ajatuksen kiivetä navetan katolle. Sen har-

jalla istuen hän alkoi matkia kukon ääntä. Koko kylän kukot 
heräsivät taitavasti matkittuun ääntelyyn, alkoivat kiekua ja 
herättivät kylän emännät navetoille. Erehdys paljastui vasta 
navettaväen palatessa ja tarkistaessa kellojaan. Aamulla kier-
si kylällä yleinen ihmettely, mikä herätti kukot niin aikaisin.”

Taivalkoskelta Antti kävi pitkällä saarnamatkalla Ameri-
kasta, ja toi sieltä Suomeen Buickin, joka herätti huomiota. Sel-
laista ei ollut Taivalkoskella nähty. Autoon ihastui myös ap-
piukkoni setä, taksiautoilija Pekka Karvonen, josta tuli Antin 
kuljettaja. 

Helmikuussa 1958 Antti Koukkarin matka päättyi sydän-
kohtaukseen. Oulun tuomiokirkko oli ääriään myöten täyn-
nä, kun Koukkari siunattiin. Isoisäni Veikko oli kantamassa 
Antin arkkua pappisveljien kanssa tämän viimeisellä matkal-
la. Muistotilaisuudessa Antin ystävä, Taivalkosken nimismies 
Martti Moisala luonnehti hänen elämäntyötään: ”Kynttilä, 
joka palaa molemmista päistä, ei kestä kauan.”

Edelliset sukupolvet saaneet paljon aikaan
Sukumme ja isänmaamme kohtalot kutoutuvat yhteen tämän 
maan rakentamisessa. Tänään muistamme kiitollisuudella su-
kulaisiamme, jotka ovat tätä maata rakentaneet niin rauhan 
kuin sodan aikana, kukin kutsumustaan noudattaen. Itsenäi-
syyden juhlavuonna on hyvä muistaa, miten paljon edelliset 
sukupolvet ovat saaneet aikaan ja miten Suomessa on moni 
asia hyvin. Suomi on maailman vakain ja turvallisin maa. 

Suomessa on maailman paras hallinto ja vähiten järjestäy-
tynyttä rikollisuutta. Suomessa on riippumattomin oikeus-
laitos, Tanskan ohella vapaimmat vaalit ja maailman vapain 
lehdistö. Suomen peruskoulutus ja lukutaito ovat maailman 
parasta. Suomi on maailman toiseksi paras maa olla tyttö, 
mikä minua kahden tyttären - Anders Wikströmin jälkeläisen 
– isänä erityisesti ilahduttaa.

Juhlapuheessa Pudasjärven ja suvun ihmisten mielenkiintoisia vaiheita

Sukuseuran vanhimpiin kuuluvaa Yrjö Vikströmiä haastattelemassa mm. Arto Vikström, 
Jenni Juusola ja Mika Hämäläinen.

Juhlapuhetta pitämässä Mikael Pentikäinen. 



8 9nro 29PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti21.7.2017 21.7.2017nro 29

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA
PORAUKSIA

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

Meiltä:

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

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

MYYDÄÄN

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Vuokrattavana tai myytävänä
OK-talo Lakarin alueella, 3 h+k, 
khh, ps, sauna, 94 m2 + auto-
talli ja autokatos, 2 varastoa. p 
045 123 7400. Vanhat kangaspuut, valmistettu 

vankilassa, kudontaleveys 140 
cm, 8-vartiset, täysin toiminta-
kuntoiset, säilytetty sisätiloissa 
(kudottu viimeksi kesäkuussa 
2017), 150 €, p. 050 494 8624. 

Kunnostusta vailla oleva wan-
ha puinen kuusipalju 1000 lit.+ 
rosterilämmitin 200 €. Kaksi-
osainen sininen kulmasohva 
konepestävällä kankaalla 50 €.
Ensisiasesti nouto. Toimitus 
pientä korvausta vastaan kes-
kustan alueella. P. 040 596 
6251.
 

Pudasjärven keskustassa siisti 
yksiö 33,5 m2+lasitettu parve-
ke, 1 krs,  Puh. 0400 680 877.

VUOKRATTAVANA

Yksiö 25 m2 Juhontiellä, va-
paa 1.8. alkaen. Puh. 041 433 
8109. 

Lue lehti 
netistä

www.pudas-
jarvi-lehti.fi
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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!

Taksi Piipponen Oy 0400 244 195

SARAKYLÄ-PUDASJÄRVI
KUTSUJOUKKOLIIKENNE TILAUKSET

Eero räisänen taidetta eetenissä kesäkuu – heinäkuu 2017 ulkoveistospuisto 
eeteni on auki ja siellä voi poiketa omaan tahtiin. Eeteni löytyy pirinrannalta aja-
malla parkkilan suuntaan noin 8,5 kilometriä. Parkkilantie 876.
Kadonnut kansa -taidenäyttely on avoinna to 15.6. Lähtien paavo ahosen 
taidegalleriassa petäjäkankaantie 1547 kipinä, pudasjärvi. Kuluvan vuoden aikana 
syntyneiden 15 maalausten ja piirrosten aiheina ovat mm. Pohjois-amerikan inti-
aanielämää 1880 -luvulta lähtien. Esillä myös muita töitä. Taidenäyttely avoinna aina 
kun taiteilija on paikalla tai sovitusti.
Vilho outila isoja ja pieniä vuolukiviveistoksia pihapirissä 27.6.-30.8. Kol-
lajantie 10, niemitalon juustolaa vastapäätä.
Viljo luokkanen muuttajat 5.7.-1.9. Kulttuurikeskus pohjantähti, teollisuustie 1, 
93100 pudasjärvi. Avoinna: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. Pudas-
järven kirjasto tuulimyllyntie 4. Avoinna kirjaston aukioloaikoina: ma 10-19, ti-pe 
10-16.
Suomi, kotiseutu ja minä – marko väyrynen, kirjastossa pe 21.7.  klo 11 ja 
14 järjestää pudasjärven kirjasto ja marko väyrynen. 
Avoimet ovet kotiseutumuseolla koko päivän pe 21.7.  - Opastuskierros klo 
13. Järjestää pudasjärven kaupunki/ kotiseutumuseo. 
Finnhits –kiertue livon koululla pe 21.7. klo 17 järjestää livokas ry. 
Lettukestifaalit livon koulun laavulla pe-la 21.-22.7. klo 9-9.00 Järjestää livokas 
ry. 
MP-Huippuajot pe-su 21.-23.7. PMC Pudasjärvi järjestää kaikille moottoripyö-
rämerkeille avoimen kokoontumistapahtuman Iso-Syötteen upeissa maisemissa! 
Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Finnhits-kiertue pe 21.7. klo 17. Poppia, rokkia ja iskelmiä 60-90 -luvuilta! Mark-
ku Kemppainen ja Marko Väyrynen laulattavat ja säestävät kitaroin. Livon koulu, 
Kirsiojantie 31.
Lasten museopäivä kotiseutumuseolla la 22.7. klo 12-15  järjestää pudasjärven 
kaupunki/ kotiseutumuseo. 
Lentopallon kyläsarja la 22.7. klo 9 Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Tanssit ruostehovilla -dry capri kuopiosta tanssittaa la 22.7.  Klo 20.30-01 Sa-
rakyläntie 1310, 93220 livo. Järjestää livokas ry. 
Livon koulun 100-vuotisjuhla la 22.7. klo 9 Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - KTU la 22.7. klo 15 Suojalinnan kenttä, Urhei-
lutie 2.
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla la 22.7. klo 21, Pintamon kyläseuran talo, 
Pintamontie 321.
Tanssit Sarapirtillä la 22.7. klo 21 Sarapirtti, Sarakyläntie 4863.
Tanssit Siuruan työväentalossa la 22.7. klo 21, Siuruan työväentalo, Siuruantie 
2941.
Kotiseutupäivän juhlallisuudet su 23.7 klo 10 jumalanpalvelus kirkossa. Klo 
11.15 * Nisukahvit, museon pihapiirissä (sateella kappelissa). Klo 12 * kotiseu-
tujuhla, museon pihapiirissä (sateella kirkossa). Järjestää pudasjärven kaupunki ja 
seurakunta. Kotiseutumuseo, siuruantie 225.
Finnhits-kiertue su 23.7. klo 19. Poppia, rokkia ja iskelmiä 60-90 -luvuilta! Mark-
ku Kemppainen ja Marko Väyrynen laulattavat ja säestävät kitaroin.  Kuren kylätalo.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 24.-30.7. Lomastressiä lievitetään jo totuttuun ta-
paan Pudasjärvi-nimisen järven Havulanranta -nimisellä vesistöalueella Pudasjär-
ven kaupungissa. Kisapaikka sijaitsee aivan kirkko- ja museoalueen läheisyydessä 
kymmenisen kilometriä keskustasta, Kurenalta. Havula, Siuruantie 179.
Lentopallopelailuvuoro ma 24.7. klo 16-17. Kaikille 16-29 -vuotiaille maksuton!
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Nuorten sportti-ilta ke 26.7. klo 18-21. Kaikille 16-29 -vuotiaille suunnattua 
ohjelmaa. Maksuton! Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Koripallopelailuvuoro to 27.7. klo 16-17. Kaikille 16-29 -vuotiaille avoin ja mak-
suton! Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Yleiset onkikilpailut Livon koululla to 27.7. klo 18.45-20.45. Livon koulu, Kir-
siojantie 31.
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla pe 28.7. klo 21. Pintamon kyläseuran 
talo, Pintamontie 321.
Tanssikurssi Pikku-Syötteen hotellilla 29.7. klo. 10 alkaen. Järj. Syötteen ky-
läyhdistys.

klo 21.00-00.30 
TERHI LEHTONIEMEN 

Pintamon kyläseuraTERvETuLOa!

PINTaMON kyLäTaPaHTuMa 
lauantaina 22.7. klo 12-15 
kylätalolla (Pintamontie 321).

TaNssIT ILLaLLa

Kilpailuja aikuisille ja nuorille: 
saappaan- ja tikanheittoa sekä rimagolf. 

Pienemmille muuta ohjelmaa.
Myytävänä kahvia, lettuja, makkaraa, muikkuja, arpoja.

Liput 15 €
TAHDITTAMANA

C-oikeudet. 
Huom! Käteismaksu

Pe 21.7. Livo koulu 17.00
La 22.7. Hetekylä Hetepirtti 12.00
Su 23.7. Kuren kylätalo 19.00

FINNHITS-KIERTUEPoppia, rokkia ja iskelmiä 
60-90-luvuilta

Markku Kemppainen ja 
Marko Väyrynen

LAULATTAVAT sekä 
SÄESTÄVÄT 

kitaroin

”Saavat nämä laulut muutkin kuin meidät aivan villintymään! 
Finnhits-kiertue, Pudasjärvi 

Kaikkiin  tilaisuuksiin yleisöllä 

vapaa pääsy!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 29.7.2017, Sari Turpeinen ja Hannu Viitalan yhtye

os. Sarakyläntie 4661
la 22.7. klo 21-01

TRIO 
TUOVILA

HETEPIRTILLÄ TAPAHTUU

Kesätapahtuma klo 12

SIKAJUHLAT
klo 21-02

Tuttu sikajuhlameininki: 
ruokaa, tanssia ja arvontaa.

Lippu 12€, käteismaksu.
Hetekylän Nuorisoseura ry

RENNE & Aliset duo

lauantaina 22.7.

- Finnhits -kiertue
- Peräkonttikirppis (ei paikkamaksua)
- Kesäistä kisailua
- Kioski, kahvio, arvontaa

Pudasjärven Eläkeläiset ry
Lähdemme Suomussalmen kesäteatteriin katsomaan 
KUPLA näytelmää su 6.8.2017 kello 10.30 Sokoksen 

linja-autopysäkiltä.
Ruokailemme kello 13.00, teatteri alkaa kello 15.00

Sitovat ilmoittautumiset ti 30.7.2017 mennessä 
Leenalle puh. 050 559 9066.

la 22.7.2017 klo 14.00 alkaen
(Turpeisenvaarantie 1150)

KESÄJUHLA
Sunnuntaina ei bingoa. 

Bingo pelataan lauantaina kyläjuhlan yhteydessä.

TERVETULOA 
JOUKOLLA MUKAAN! 

Korpisen Kyläseuran

Koskenhovilla su 23.7.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Lippu 10 €, käteismaksu. 

Lauantaina 22.7. klo 21.00-01.00

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

TANSSIT 
Siuruan Työväentalolla

Soittaa 
JOKIVARREN OLA 

& NASEVA

Tervetuloa!

Pintamon Metsästysseura ry:n
sääntömääräinen kesäkokous

lauantaina 29.7.2017 klo 17.00 Hirvivajalla, 
Pintamontie 321.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 16.00.

Lopuksi tulevan syksyn hirvenmetsästykseen 
liittyvää asiaa.

Tervetuloa! Johtokunta

AskAnmäen 
kesäteAtterissA  

puolAngAllA 
kesällä 2017
markku Hyvösen 

pÖYtä on
kAtettu 

 käsikirjoitus: markku Hyvönen 
ohjaaja: maria korkatti  

tuotanto: Askan Ahertajat ry

HAuskA, muttA mYÖs

la 22.7. klo 15
su 23.7. klo 13 ja 17

Esitysajat: 

Liput 13 e, lapset 5-12 v. 5 e, ryhmät  
vähintään 20 henkilöä 10 e, alle 5 v. ilmaiseksi.  

Näytelmän kesto noin 2 tuntia, väliajalla 
tarjolla kahvia, pullaa ja maittavia makkaroita.  

Kesäteatterissa on 500 hengen  
tuulisuojattu ja katettu katsomo.

Lisätietoja ja lippuvaraukset:  
puh. 040 865 0327

Askan Ahertajat ry  www.puolankainfo.fi

puHuttelevA teAtterielämYs!

la 5.8. klo 15
su 6.8. klo 13 ja 17

tervetuloA tAAs kokemAAn

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Evankeliumin ilosanomatilaisuuksia torilla ja tel-
tassa. Mukana Esa Vähäaho ja lauluryhmä.
Pe 21.7. klo 13 torilla
Teltassa Kauppatie 34
Pe 21.7. klo 18, La  22.7. klo 16, Su  23.7. klo 13

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Jeesus sanoo: ”Jos siis Poika tekee teidät 
vapaiksi,niin todella tulette vapaiksi”. Joh 8:36
Olet sydämellisesti tervetullut !



10 11nro 29PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti21.7.2017 21.7.2017nro 29KOTISEUTUVIIKKOPU
DA

SJÄ
RV

EN

RYTIVAARAN KRUUNUNMETSÄTORPPA
La 15.7. Perinnepäivä 
klo 12-15

TORI
To 20.7.  Laulamme yhdessä – kesäisellä torilla  
klo 11 Suopunki-yhtye

KULTTUURIKESKUS POHJANTÄHTI JA KIRJASTO
 5.7.-31.8.  Näyttely: Viljo Luokkanen - Muuttajat

LIVO
Su 16.7. Kesäseurat Livon koululla  
klo 12.00
Pe 21.7. Finnhits –kiertue Livon koululla 
klo 17 
Pe-la 21.-22.7. Lettukestifaalit Livon koulun laavulla 
klo 09-09 koko vuorokausi
La 22.7. Tanssit Ruostehovilla - Dry Capri Kuopiosta 
klo 20.30-01 Sarakyläntie 1310

KOTISEUTUMUSEO JA KIRKKO
Ti 18.7. Teatteri Mukamas kotiseutumuseolla 
klo 13 ja klo 18 Nallen retkilaukku - vapaa pääsy
Ke 19.7. Kesäillan konsertti Pudasjärven kirkossa 
klo 19  Hannu Jurmu, tenori ja Elina Forsberg urut ja piano 
Klo 18 alk. Konserttikahvit kappelin edessä
To 20.7.  Työnäytöksiä kotiseutumuseolla 
klo 17-19 
Pe 21.7.  Avoimet ovet kotiseutumuseolla 
koko päivän -opastuskierros klo 13
La 22.7.  Lasten museopäivä kotiseutumuseolla 
klo 12-15 Leivontaa ja leikkejä

KIRJASTO
Suomi, kotiseutu ja minä – Marko Väyrynen
Ma 17.7.  Ke 19.7. To 20.7. Pe 21.7. 
klo 17:30 klo 11 ja 14 klo 14 klo 11 ja 14

Su 23.7. KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
klo 10  Jumalanpalvelus kirkossa 
klo 11.15 Nisukahvit, museon pihapiirissä (sateella kappelissa) 
klo 12 Kotiseutujuhla, museon pihapiirissä (sateella kirkossa)

Tapahtumat järjestävät yhdessä:  
Pudasjärven kaupunki/

kulttuuripalvelut ja 
kotiseutumuseo, Pudasjärven 

seurakunta, Pudasjärven kirjasto, 
Paavo Tolosen säätiö, Iijoen 

taiteilijat ry., Livokas ry, Syötteen 
luontokeskus ja Sarakylän 

kyläseura, Siirtolaisuusprojekti, 
Taipaleenharjun kyläyhdistys, 
Markku Kemppainen ja Marko 

Väyrynen
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PudisGo tapahtumia:

Nuoriso- ja liikuntapalvelut jalkautuivat 
kylille ja keskustaan 
Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelut ja liikun-
tapalvelut järjestivät heinä-
kuussa kahden viikon ai-
kana toimintaa eri puolilla 
Pudasjärveä. PudisGo-päi-
viä pidettiin neljällä eri ky-
lällä ja keskustassa. Ohjel-
massa oli mm. maalausta, 
leikkiä ja pelaamista. 
Mukana olleet nuoret Tobi-
as ja Kaapo kirjoittivat kah-
den viikon kesätyökoke-
muksestaan jutun ja mukana 
on pari kuvaa, jotka he ovat 
itse valinneet. Pojat kertoi-
vat olleensa hieman häm-
mentyneitä, kuinka vähän 
PudisGo keräsi porukkaa ja 
epäilivät, että sää rajoitti ih-
misten tuloa. 

-Tunnelma oli hyvä, vaik-
ka ihmisiä olikin melko vä-
hän. Työporukka ja -ilma-
piiri oli mahtava. Pidimme 
myös vanhuksille kerhoa ja 
oli ilo huomata, miten täysil-
lä he olivat siinä hommassa 
mukana. Mukava työporuk-
ka oli omalta osaltaan vai-
kuttamassa, että kesätyöstä 
jäi hyvät muistot, kertoivat 
Tobias ja Kaapo. 

Hyvä valmistautuminen
Kun PudisGo startta-

si maanantai aamuna 3.7., 
aloitimme valmistelut ja 
suunnittelut nuorisotilalla. 
Katsoimme seuraavien viik-

Tampereen- ja Oulun seudun leipomotuotteita
Pudasjärvellä Kylmäsen edessä

pe-la 21.-22.7. klo 11-19.
100 % taikinajuuri-, täysjyvä-, vaaleat leivät ym.

Eemelin Eväät

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

Eero Räisänen julkaisi mietelmäkirjan
Eero Räisänen tunnetaan 
Pudasjärvellä monipuolise-
na kansantaiteilijana. Tilai-
suuksissa ja juhlissa hän on 
suosittu esiintyjä runojen ja 
mietelmien esittäjänä. Mie-
telmiä Eero kertoi laittaneen 
muistiin viimeisen seitse-
män vuoden ajan, jotka hä-
nen poikansa Markus Räisä-
nen on koonnut, taittanut ja 
painattanut kirjaksi, joka jul-
kistettiin heinäkuun puolen 
välin jälkeen. 

Myös ”Ajatuksen kor-
pivaellus” -kirjan kannen 
kuva on Markus Räisäsen 
piirtämä. Kirjaa, joka sisäl-
tää 527 mietelausetta, Eero 
myy 15 euron hintaan ja sitä 
on myynnissä myös Pudas-
järven kirjakaupassa. Aikai-
semmin, vuonna 2009, Eero 
julkaisi ”Sinun omenasi” 
-runoteoksen. 

Kotipaikallaan Eetenissä, 
Parkkilantien varressa, Ee-
rolla on ollut kesäisin vuo-
sien ajan kaikille avoin yk-
sityinen pihanäyttely, johon 
saa käydä vapaasti tutustu-
massa milloin vain. Mikäli 
Eero paikalla, hän on myös 
valmis esittelemään taidet-

taan. Täksi kesäksi on val-
mistunut myös uusia taide-
teoksia. 

Eeteni on suosittu rantau-
tumispaikka Iijoen veneili-
jöillä. Tänä kesänä perjantai-
na 7.7. Rakkaudesta Iijokeen 
-kirkkovene pysähtyi Räisä-
sen pihaan ja tapahtuman 
järjestäjät esittivät monita-
hoisen Iijokeen ja loheen liit-
tyvä näytelmän. Eeron mu-
kaan tuon tyyppinen esitys 
oli hieno, harvinainen, mo-
ni-ilmeinen ja tunteita he-
rättävä. Näytelmässä oli ku-
vataiteilija, tanssitaitelija ja 
siihen kuului äänitehostei-
ta. Lavastus ja puvustus oli 
myös erikoista ja on harvi-
naista nähdä tuollainen esi-
tys, tuumaili Eero. 

Iijokisoudun väki vierai-
li myös samana päivänä. Pu-
dasjärven Eläkeläiset olivat 
paikalla järjestämässä kahvi-
tarjoilun, voileipiä ja juomia. 
Eläkeläiset pitivät myös ai-
emmin kesällä oman virkis-
tyspäivänsä Eetenissä. Lä-
hiaikana on luvassa vielä 
Osviitan väen vierailu. 

Eero kertoo täyttäneensä 
82 vuotta, mutta vielä on jak-

kojen tavarat valmiiksi, sekä 
mietimme tulevan ohjelman. 

Tiistaina vuorossa ensim-
mäisenä oli Syöte, jossa vä-
keä ei ollut paljoa, mutta si-
täkin innokkaampia lapsia. 
He piirsivät katuliiduilla ul-
kona, heittelivät frisbeetä, 
leikkivät sokkoa ja monia 
muita leikkejä. Keskiviik-
kona pidimme vanhuksil-
le kerhoa, jossa oli mm. bin-
goa, keilausta ja hernepussin 
heittoa pistetauluun. Kä-
vimme myös Rajamaan ran-
nassa, mutta sää ei suosinut 
PudisGo:ta. 

Torstaina ajoimme Sa-

rapirtille, jossa meitä odot-
ti Jaana. Muutamia lapsia 
eksyi paikalle. Sarakylässä 
myös heitettiin tikkaa ja he 
myös voittivat kylien välisen 
tikanheittokilpailun. 

Perjantaina ja lauantaina 
olimme Pudasjärven mark-
kinoilla, jossa oli tarjolla kas-
vomaalausta lapsille ja lap-
senmielisille. Mukana oli 
myös toimintaonnenpyörä ja 
tehtävän suoritettua sai osal-
listua arvontaan, jossa pää-
palkintona oli kaksi lippua 
eputpudiksella konserttiin. 
Torilla oli paljon ihmisiä. Ja-
oimme myös Pudasjärvi pu-

rukumeja. 
Seuraavana tiistaina 

olimme Hirvaskoskella, jon-
ne yksi työntekijä toi kolme 
koiraansa. Lapset tykkäsi-
vät pelata krokettia ja naka-
ta frisbeetä. Keskiviikkona 
olimme taas vanhusten luo-
na bingoilemassa ja keilaile-
massa, myös kilpailut olivat 
suosittuja. 

Torstaina menimme Kipi-
nään lasten kanssa touhua-
maan. Leikimme leikkivar-
jolla, joka oli lapsille todella 
mieleinen. Nyt perjantaina 
tätä kirjoittaessa on hyvät fii-
likset lopputuloksesta. 

Eero Räisänen julkaisi 527 mietelausetta sisältävän kirjan 
”Ajatuksen korpivaellus”.

sanut Eetenin ja pihanäytte-
lyn pitää kunnossa. Kuinka 
kauan voimat riittävät, sitä-
pä ei tiedä, mutta tämä kesä 

mennään näin. Onneksi po-
jat ovat auttaneet kenttäalu-
een hoitamisessa, tuumasi 
Eero.  HT

Kotiseutupäivän juhlallisuudet
Sunnuntaina 23.7.2017
klo 10 Jumalanpalvelus Kirkossa
 • saarnaa kirkkoherra Timo Liikanen
 • avustaa kappalainen Juha Kukkurainen
 • kanttori Jukka Jaakkola

jonka 
jälkeen  kunniakäynti nälkäänkuolleitten kivelle
 
klo 11.15 NISUKAHVIT museon pihapiirissä  
 (sateella kappelissa)

 TULEVAISUUDEN KUUSI – juhlavuoden kuusi  
 istutetaan kotiseutumuseon pihalle

Pudasjärven kaupunki

   Lämpimästi tervetuloa!

klo 12.00   KOTISEUTUJUHLA museon pihapiirissä  
 (sateella kirkossa)
 • Tervehdyssanat -  Juha Kukkurainen, kappalainen
 • Juhlapuhe – Anni-Inkeri Törmänen, 
  kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Musiikki- ja runoesityksiä 
  – Kirkkokuoro, Aimo Pietilä, Eero Räisänen
  Anna-Kaisa Yasin, Vilja-Elina Törmänen ja 
  Jukka Jaakkola

PUDASJÄRVEN 
SEURAKUNTA
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2 kpl

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

ARIEL COLOR
nestemäinen 1,08 l

SUVISILLI
250/580 g

prk 2,79

VALMISPIIPPU
2,5 m
+ läpivientitarvikkeet

395,-
Kuva viitteellinen

VENEET
14 ERI MALLIA
AIROT JA 

HANKAIMET 
KAUPAN 
PÄÄLLE!

PERÄ-
MOOTTORIT

599,-

SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORIT

149,-

Alkaen

Alkaen

Lay-Z-Spa 850 l
SÄHKÖKÄYTTÖINEN
UIMA-ALLAS

499,-
PE-MUOVIKYLPY-
TYNNYRI
100% kotimainen

1590,-

PIHA-
GRILLI

395,-

Biolan
KUIVKE-
KÄYMÄLÄ

349,-

MÖKKIPORTTI
jatkettava, sinkitty, erittäin 
vankka rakenne

295,-
PIHA-
KEINUT

79,50
Alkaen

TRAMPOLIINI 4,3 m
+ SUOJAVERKKO

249,-
Yhteishintaan

Polttomoottori
KLAPISIRKKELI 
13 hp, terä 400 mm

699,-

Duro
KANTOJYRSIN 13 hp

1090,-
Kuva viitteellinen

AGGREGAATTI 5,5 kW
Hox! Myös voimavirtamalli

995,-

HALKAISTU
ORSILEIPÄ
2 kpl/pussi

VANILJA-
KIERRE
5 kpl/250 g

2,69

KESÄTEKSTIILI ALE 
JATKUU! 

UUSIA TUOTTEITA ALEHINNOIN!

ALE!ALE!

ALE!

Suomen
puhtaasti lämmittävin

- kotimainen NunnaUuni!
OSTA NUNNAUUNI

JA VOITA KÄYTTÖÖSI
MERCEDES-BENZ A

nunnauuni.com

APETINA
CLASSIC
pala 200 g

3,50 1,99

BROILERIN
KOIPIREISI

kg

LIHA-
PIIRAKKA

400 g/4 kpl

1,99

3,99

WC-ANKKA
750 ml

4,00
2 pll

NORD CLEAN
NESTESAIPPUA
500 ml

0,99 0,99

NORD CLEAN
PYYKINPESU-
NESTE 1l

PROFESSIONAL
SHAMPOO TAI
HOITOAINE
900 ml

5,00

ELVITAL
SHAMPOO TAI
HOITOAINE 400 ml

2 pll 6,902 pll

NYT KESÄ
”KROKSIT”
PE-SU

-30%

1,50


