
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 16.7.2014

nro 29 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kotiseutupäivillä 
monipuolinen 

ohjelma s. 3
Sisukasta suo-

rämpimistä s. 4

Tehtävänkuvasi räätälöimme osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan 
sijoitus- tai rahoitusasioiden hoitoon. Voit olla jo valmis 
ammattilainen tai vasta opinnoista valmistunut, tärkeintä on 
korkea motivaatio ja innokkuus tehtävää kohtaan. Odotamme 
sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta, myynnillistä ja aktiivista 
otetta asiakaspalvelutyöhön sekä halua kehittyä huipputekijäksi.

Määräaikainen tehtävä alkaa 1.9.2014 ja päättyy 31.5.2015.
Mahdollisesti työ jatkuu tuon jälkeenkin. Lisätietoja tehtävästä 
antaa myyntipäällikkö Mikko Kähkönen, puh. 010 257 1921.

Hakemuksen ansioluetteloineen pyydämme lähettämään 
24.7.2014 mennessä sähköpostitse mikko.kahkonen@op.fi.

sijoitus- tai rahoitusneuvojaa

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen 
myyntihenkistä

OP-Pohjola-ryhmään kuuluva Pudasjärven Osuuspankki toimii 
Pudasjärven kaupungissa. Luonnostaan tunnettua, laajaa
kaupunkiamme halkoo Iijoki, ja korkein paikka löytyy Iso-Syötteen
huipulta. Pudasjärven Osuuspankin pankkitoiminnan volyymi on 
noin 275 miljoonaa euroa ja kannattavuus ja vakavaraisuus ovat 
erinomaisessa kunnossa. Kaupungin asukasmäärän ylittävää 
asiakasjoukkoamme (n. 12 900) palvelee 17 pankkialan 
ammattilaista.

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

KeSäale jatKuu -20-50%

oSta Kahdet dominique -liivit 
hintaan 89 € (114,-)

Valitse fuksialle kaveri siniharm/mustahopea/keltainen
liivi+houSut oStajalle peSupuSSi (5 €) Kaupanpäälle

Naisten viikolla 18-24.7

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

AVOINNA
MA-PE 9-18 

LA 10-16

PUSSILLINEN 
ISOJA 
KESÄKUKKIA 10,-

JÄttIAmPPELIt 20,-

mONIvUOtISEt KUKAt 
JA KOrIStEPEbNSAAt(meiltä pussi, pakkaa itse 

niin täyteen kuin saat!)

KeSäale alKOI!

tAI PIENIÄ 
KUKKIA 5,-

PIENEt 10,-

rUUSUt 15,- (norm. 25,-)

OtA 5 mAKSA 4 !!!

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
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Varaa aika
P. 040 821 1819

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.

KAIKKIIN KOTISEUTUVIIKON TAPAHTUMIIN ON VAPAA PÄÄSY!
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Pudasjärven 
KOTISEUTUPÄIVÄT  13.-20.7.2014

 Klo 10 JUMALANPALVELUS kirkossa 
  Saarnaa rovasti Seppo Lohi 
  jonka jälkeen
 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

Sunnuntai 20.7.
KoTiSeuTuPäivän juhLaLLiSuudeT

Yhteistyössä Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Seppo Lohi

Lääkäriajat:  
ke 23.7. ke 30.7. ja ke 6.8. 

Markku Kuorilehto
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Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

kuntakodilta klo 9.30, oma-
vastuu 5 € edestakainen mat-
ka.
Kotiseutujuhla museolla ju-
malanpalveluksen jälkeen.
Kirkko avoinna ja esittelijä 
paikalla ma-pe klo 11-17.
Kesäkahvila ke 16.7. klo 12-
14 kanttorilassa. Tervetuloa 
kahvikupposen ääreen po-

risemaan, tapaamaan tuttu-
ja ja tutustumaan uusiin ih-
misiin. 
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: Seurat 
Hirvaskosken ry:llä la 19.7. 
klo 19 (Jukka Lehto). Kesä-
seurat Iinattijärvellä Toini ja 
Markku Luukkosen kesämö-
killä, Eteläpuolentie 580, su 
20.7. klo 13 (Lauri Kaikko-

nen, Päiviö Karttunen). Seu-
rat Kurenalan  ry:llä su 20.7. 
klo 17 (Lauri Kaikkonen, 
Päiviö Karttunen) 
Haudattu:  Matti Jalmari 
Loukusa 92 v

Pudasjärvi

Messu  Pudasjärven kir-
kossa su 20.7. klo 10, Sep-
po Lohi, Jaakko Sääskilahti, 
Jukka Jaakkola, Taksi seura-

Kuulen usein kastejuhlissa puhuttavan kummituk-
sista.  Leikillisesti halutaan väännellä tuota tuttua-
kin tutumpaa kummi-sanaa. Hyvä, että puhutaan, sil-
lä kummius on hieno asia, johon voi liittää ripauksen 
myös kummittelua.

Kummi-sana on lainattu kieleemme venäjän sa-
nasta kum (kuma), joka tarkoittaa hengellistä van-
hempaa, erityisesti oikeaoppisessa idänkirkossa, 
joka on säilyttänyt kummiuden ajatuksen puhtaim-
millaan läpi koko kirkon historian.  No, nyt meni jo 
vaikeaksi käsittää, mutta selitetäänpä hiukan tuota 
termiä ihan sieltä alkukirkon ajoista lähtien. Ei, ei - 
arvasit aivan väärin, en aio mennä siihen Isoon Kir-
jaan asti, sillä siinä ei puhuta kummeista sanaakaan, 
vaikka kummeja on ollut aivan ensimmäisistä kas-
teista lähtien – kasteen todistajina.

Seuraavaksi voisin luetella pitkän listan alkukir-
kon viisaita opettajia 100-luvulta Tertulianoksesta 
Johannes Krysostomoksen kautta Johannes Damas-
kolaiseen ja aina autuaaseen Augustinukseen asti, 
ja jatkaa vielä keskiaikaiseen Lutheriin sekä selittää 
heidän opetuksiaan kasteesta ja kummiudesta, mut-

ta enpä tee sitäkään. Kummallista, eikö niin? Ei näillä 
helteillä jaksa vaahdota opeista, otetaan ennemmin 
vaikka aurinkoa, ja sitäkin varovasti ettei pinta pala. 

Alkuaikoina kastettavalla oli vain yksi kummi – 
tämä johtui osaksi siitä, että kastettava oli usein jo 
aikuinen, mutta viisisataaluvulle tultaessa kummien 
määrä oli vakiintunut kahdeksi lapsikasteen myötä. 
Yhä vielä on kirkkokuntia, joissa lapsella on kumme-
ja vain kaksi, kummiäiti ja kummi-isä. Mitähän mah-
taisivat ajatella kahden kummin kirkoissa, jos tietäi-
sivät, että enontekiöläisellä Lapin lapsella on usein 
kirkonkirjoissa 15-20 kummia - kummi jokaisesta 
naapuritalosta!

Kummin suhde kummilapseensa on hengellinen 
suhde – ei sukulaissuhde.  Mainzin kirkolliskokous 
vuonna 813 selkiytti tätä suhdetta kieltämällä veri-
sukulaisuussuhde-ajatuksen. Mutta yhä vieläkin aja-
tellaan monella suunnalla, että kummilapsi ei saa 
mennä naimisiin kumminsa lapsen kanssa. Taitaa olla 
aika viisas ajatus sinänsä.

Vanhemmat valitsevat harkiten lapselleen kum-
mit – samalla varmasti pohtivat mielessään kum-

min sopivuutta tehtävään. Ehkä yhä vielä kaihona 
toiveena vanhempien sydämen sopukoista nousee 
ajatus myös kummin kristillisen kasvattajan tehtä-
västä. Lausuuhan kummi kastetilaisuudessa vanhem-
pien rinnalla uskontunnustuksen, jota vauva ei vielä 
itse pysty lausumaan.  Ja kastehan velvoittaa huoleh-
timaan kastetun kristillisestä kasvatuksesta – ennen 
kaikkea opettaa lapsi tuntemaan Jumalan hänen Tai-
vaallisena Isänään.

Kummilapselle tulee puhua Jumalasta ja Jumalal-
le tulee puhua kummilapsesta – voiko sitä enää sel-
vemmin sanoa tuota kummin tärkeintä tehtävää? 
Niin, puhua Jumalalle – siis ristiä sormensa päivittäin 
ja kantaa rukouksen siivin kummilastaan Jumalan sy-
liin ja pyhien enkelien siipien suojaan. Näkymätöntä 
työtä, onko siinä se ripaus kummittelua?

Mikä ihmeellisintä, vaikka et olisikaan itse kummi 
– sinullakin on omat kummisi. Kummittelevatko he?
     
Juha Kukkurainen    
Kappalainen

Kummitteletko?

Seurakunnan diakonia- ja 
nuorisotyön perinteiset nuo-
tioillat alkavat ensi viikol-
la. Pari tuntia kestävän nuo-
tioillan ohjelmaan kuuluu 
makkaranpaistoa, leikkimie-
lisiä kisailuja, yhteislauluja 

Seurakunnan  
nuotioillat alkavat

ja hartaushetki. Viime vuon-
na nuotioiltoja pidettiin yh-
deksällä kylällä, joissa kävi 
yhteensä noin 150 henkeä. 
Nuotioilloista kiinnostuneet 
kylät voivat olla yhteydessä 
kirkkoherranvirastoon. MV

Kesän alussa torille jäätelökios-
kin pystyttänyt Jouni Koivula 
osti jo pitkään asiakkaita pal-
velleen Torin grillin ja palkka-
si kirvesmiehen remontoimaan 
sitä. Vanhat väliseinät puretaan 
kokonaan pois, grilliin tulee 
ruokailutiskit niin lapsille kuin 
aikuisille ja tarkoituksena on 
saada sisälle tilaa noin 10-15:lle 
asiakkaalle. Grillin avautumis-
ajankohta sijoittuu noin kuu-
kauden päähän, mikäli eteen ei 
tule mitään yllättävää. 

- Entisten tarjottavien lisäk-
si tulee kahvio, jossa on tarjolla 
esimerkiksi kahvia, jäätelöä ja 
leivoksia, selostaa Koivula. JA

Torin grilli uuteen uskoon

Jouni Koivulan tarkoitukse-
na on vaihtaa hänen oikeal-
la puolella olevan ikkunan 
paikalle ovi, josta asiakkaat 
pääsevät kulkemaan sisään. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

AarreArkku
jokaiselle jotakin!

Kauppatie 8, p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net
Avoinna: Ma-To 10-17,

Pe 10-18, la 10-14

JOVI DECOR -askartelumaali
12.95 €Todella ihanteellinen maali kaikille askartelijoille!

VAIN

SOPII KAIKIllE PInnOIllE! 
Kivelle, lasille, puulle, styroxille, tekstiileille, kartongille...

 Kerää talteen kauniita kiviä ja maalaa mu-
kavassa seurassa tai omassa rauhassa, pa-

peripainoksi, silmäniloksi, lahjaksi tai vaikka 
kesämuistoksi lapsuudesta... Maalatut kivet 

näyttävät hauskoilta myös oven vieressä, 
kukkapenkeissä, kasvimaalla, terassilla...

Radio 
Pudasjärvellä 102,8 MHz 

Ranualla 107 MHz
Kesäseuraradio toimii koko maassa 25.6 - 28.7.

netissä www.rauhanyhdistys.fi

TERVETULOA!

OPISTOSEURAT
24. - 27.7.

Ranuan kr. kansanopistolla
Kenttä avataan to klo 12

Lisätietoja
 www.rakro.fi/opistoseurat

Kenttämaksujen etukäteishinnat: auto ja teltta 27€, 
auto ja vaunu/as.auto 32€, perhemaksu sis.kaikki 42€

Tilille FI74 5644 6610 0006 20 
viite 2121, kuitti mukaan!

”Minä olen tie, totuus ja elämä” joh.14.6

PALVELEMME
Tervetuloa!

Arkisin
Lauantaisin

klo 9 - 18
klo 9 - 14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, p. (08) 821 185

Muistithan 

tarkistaa
lääkekaappisi!

"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

Pudasjärvellä järjestetään 
13.-20.7. perinteiset kotiseu-
tupäivät. Viikon ajan kestä-
vässä tapahtumassa on pal-
jon erilaista toimintaa ja 
tapahtumaa. 

Kulttuuriohjaaja Birgit 
Tolosen mukaan juhlatapah-
tumia on pitemmällä aikaa 
kuin koskaan ennen, ja ta-
pahtumia on jokaiselle päi-
välle jotakin, niin aikuisille 
kuin lapsillekin. 

-Jokaiselle päivälle on jo-
takin mukavaa kotiseutu-
teeman mukaista ohjelmaa. 
Kaikkiin kotiseutuviikon ta-
pahtumiin on ilmainen si-
säänpääsy. 

Tapahtumat alkoivat sun-
nuntaina 13.7. Rytivaaran 
perinnepäivillä ja samana 
päivänä oli myös radiojuma-
lanpalvelus Pudasjärven kir-
kosta. 

Maanantaina kotiseutu-
museolla oli Teatteri Nah-
kiaisen esittämä näytelmä 
koko kaupungin henkilö V, 
joka perustuu Aapelin las-
tenkirjojen keskeiseen hen-
kilöön, Vinskiin, josta on 
taidettu joskus tehdä jopa 
TV-sarja. Se on hauska las-
tennäytelmä, johon voivat 
toki tulla aikuisetkin, vaikka 
ei olisi lapsiakaan. Eivätkö-
hän aikuisetkin löydä näy-
telmästä jotakin sanomaa. 
Näytelmää toki suositellaan 
vain yli viisivuotiaille sen 
pitkän keston takia, sanoo 
Tolonen.

Tiistaina kotiseutumuse-
olla järjestettiin mielenkiin-
toinen kasviretki museon 

Kotiseutupäivillä 
monipuolinen ohjelma

pihapiirissä, jossa oppaana 
toimi Riitta Nykänen. 

Keskiviikkona kotiseutu-
museolla on Taipaleenhar-
jun kyläseuran työnäytöksiä, 
jossa voi esimerkiksi käy-
dä paistamassa rieskaa, tai 
vaikka vain ostamassa, jos ei 
tee mieli alkaa leipomaan.

Torstaina torilla on yh-
teislaulua, jossa syöpäker-
hon kanssa yhteistyössä 
ihmisiä laulattaa Suopun-
ki-yhtye. Näihin on tullut 
aikaisemman kokemuksen 
mukaan väkeä melko mu-
kavasti, jotkut melkein va-
hingossa kun ovat sattuneet 
kävelemään ohitse. Mukaan 
voi tulla vaikka vain kuun-
telemaankin, mutta mukana 
laulamista kannustetaan.

Perjantaina kotiseutumu-
seolla on avoimien ovien 
päivät, joissa on uutuutena 
esillä Vilho Outilan taidetta. 

Lauantaina museolla ovat 
taasen lastenpäivät, jossa on 
esillä vanhanajan leikkejä 
sekä lelujen tekoa.

Sunnuntain juhlallisuu-
det alkavat jumalanpalve-
luksella Pudasjärven kir-
kossa, jossa vierailevana 
saarnaajana on emeritus Si-
mon kirkkoherra, rovasti 
Seppo Lohi. Tämän jälkeen 
ohjelmassa on nisukahvit 
museon pihapiirissä, kau-
pungin tervehdys, filosofian 
lisensiaatin, teologian mais-
terin Markku Kuorilehdon 
juhlapuhe liittyen tutkimiin-
sa Pudasjärven sukuihin 
sekä musiikki- ja lausunta-
esityksiä, joita esittää Top-

pilan laulustudio. Ohjelmas-
sa mm. runoihin sävellettyä 
musiikkia, yhteislaulua ynnä 
muuta.

Pudasjärven kirkossa ensi 
sunnuntain messussa saar-
naava rovasti Seppo Lohi on 
Simon seurakunnan emeri-
tus kirkkoherra. Hän myös 
filosofian tohtori sekä Suo-
men ja Skandinavian kirk-
kohistorian dosentti Oulun 
yliopiston humanistisesta 
tiedekunnasta. Lohi on tut-
kinut Lars Levi Laestadius-
ta ja lestadiolaisen liikkeen 
leviämistä ja kirjoittanut he-
rätysliikkeen historiasta kir-
joja ja artikkeleita. 

Juhlapuhujan  
sukujuuret  
Pudasjärvellä
Pudasjärvellä juuret omaa-
va Markku Kuorilehto on 
ensi sunnuntain 20.7. juhla-
puheen puhuja Pudasjärven 
kotiseutujuhlassa. Sukutut-
kimustyötä tekevä Markku 
on keskittynyt nimistö- ja 
asutushistoriaan sekä kirk-
kohistoriaan ja hän toimii 
historian, yhteiskuntaopin ja 
uskonnon opettajana Oulun 
yliopiston harjoittelukoulus-
sa, Oulun normaalikoulun 
yläkoulussa ja lukiossa. 

Kuorilehto aloitti suku-
tutkimusharrastuksensa 
vuonna 1985 ja hän on tut-
kinut omaa sukuaan myös 
Pudasjärveltä. Hänen isän-
sä on lähtöisin Pintamolta ja 
hänen isänsä äidin suku on 
myös Pudasjärveltä. Hän on 
myös jäljittänyt 1700-luvun 
alussa lähinnä Limingan ja 
Oulun pitäjiin Pudasjärvel-
tä ja Taivalkoskelta muut-
taneita sukuja, esimerkkinä 
Oulunsalon Pelttarin suvut. 
Lapsuudessaan ja nuoruu-
dessaan monet hiihto- ja ke-
sälomat Pintamolla viettä-
neen Markun juhlapuheen 
teemat tulevat liittymään lä-
hinnä asutushistoriaan, su-
kuihin ja kotiseutuun. 

-Kotiseutuviikko on kai-
ken kaikkiaan hieman eri-
lainen ja mukava, vanhaa ja 
uutta yhdistelevä tapahtu-
ma, tuumaa Birgit Tolonen. 
TS

6 prk/pkt

Pudasjärven kirkossa 
ensi sunnuntain messus-
sa saarnaava rovasti Sep-
po Lohi.

Kulttuuriohjaaja Birgit To-
lonen on puuhannut vii-
me vuosien kotiseutuviik-
kojen ohjelman.

Kotiseutuviikon pääjuhlassa sunnuntaina juhlapuheen 
pitää Markku Kuorilehto liittyen tutkimiinsa Pudasjär-
ven sukuihin.

Teatteriesityksestä ei vauh-
tia puuttunut. 

Kotiseutuviikko jatkui maanantaina 14.7. kun Teatteri 
Nahkiainen esitti kotiseutumuseolla vauhdikkaan ja iloi-
sen Henkilö V- teatteriesityksen, jota paikan päälle tu-
likin katsomaan vajaa neljäkymmentä lasta ja aikuista. 

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
KUVAT: Lea Mikkonen
JULISTE: Osmo Rantapelkonen
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Pudasjärven Kapustasuos-
sa vietettiin 12.7. kuudennet 
Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdon ämmänkisat so-
pivan helteisessä lauantai-il-
lassa. Yleisöä saapui jälleen 
kerran kannustamaan sata-
määrin läheltä ja kaukaa, jot-
kut pitkämatkalaiset kävivät 
surkuttelemassa, kun eivät 
ehtineet kuin tuloksia kuun-
telemaan. Autojonopark-
ki tien laidassa venyi kilo-
metriseksi. Ihmiset osasivat 
parkkeerata autonsa todella 
hyvin, ongelmia ei valtatiel-
le syntynyt. 

Hiihtäjiä saapui paikal-
le rapiat päälle 20, pukeu-
tuneena asiaankuuluvasti; 
naiset kukkamekkoihin ja 
nailoneihin, miehet liian pie-
niin rippipukuihin, kaikil-
la oli hauskaa, eikä ryppyot-
saisuutta ollut havaittavissa. 
Aluksi laulettiin Maamme-
laulu ja Tykkyläinen lauloi 
sen jälkeen Siuruan Kansan-
tasavallan kansallislaulun, 
”Onkkait se niin, eikkaise 
oo, jne...”, kansaa huvitti. 

Kansaa huvittivat tapah-
tumassa myös Kaarina Ne-
vanperän paikalle tuomat 
oikeat pellet, joihin hän itse-
kin kuului.

Itse kilpaileminen aloi-
tettiin viesteillä ja yksilö-
hiihdoilla, joissa voitot meni 
Siuruan Kansantasavaltaan 
ilman puolueellisuutta. La-
jeina oli myös takaa-ajokisat;  
ensin naiset miehiä ja sitten 
toisinpäin. Sääntönä oli, että 

Sisukasta suorämpimistä

kukkamekoissa ja muissa asuissa
jos saa edellä juoksijan kiin-
ni, saa toteuttaa unelmansa 
kiinniotetun kanssa suossa, 
vahinkoja ei sattunut. Turve-
kylpy oli taattu kaikille osal-
listujille.  

Ihmiset kiittelivät suu-
renmoisesta kokemukses-
ta Kapustasuon suloisessa 
syleilyssä. Ensikertalaisten 
mielestä kokemus oli kerras-
saan vapauttava ja rentout-
tava. Raumalaisen Markus 
Timosen mielestä kisa oli ko-
kemisen arvoinen asia, ja eh-
dottomasti on tultava uudes-
taan!

-Huumorilla täällä pärjää, 
eikä hiihtotaito ole pääasia, 
totesi kansanedustaja Pirkko 
Mattila, joka on ollut muka-
na viisissä kisoissa. 

Yleisön joukossa osa hai-
kaili, että uskaltaisiko lähteä 
vai ei, mutta rohkeutta aiot-
tiin kerätä, ja tulla mukaan 
kisaan vuoden päästä.

Kisojen jälkeen pääsivät 
kilpailijat Konttilan Erän hir-
vipirtille nauttimaan K-Mar-
ketin ja Perhemarketin lah-
joittamia murkinoita uinnin 
ja saunomisen ohella. Hienot 
kisat! Kiitoksia osallistujille 
Tuusulasta, Vaasasta, Kem-
peleestä, Raumalta, Kittiläs-
tä, Muhokselta, Siikajoelta, 
Rovaniemeltä, Ranualta ja 
Pudasjärveltä. 

”Päämies” 
Kuvat Elli Tykkyläinen  
ja Sointu Veivo
Tulokset Eila Puurunen

Tulokset:
VIESTIHIIHTO
1. Siuruan Kansantasavalta 2. 
joukkue: Mikko, Tapsa, Ranuan 
Punapää, 2. Siuruan Kansan-

tasavalta 1. joukkue: Pauliina, 
Aino, Mari, 3. Takapihan Pyllis-
tys: Kimmo, Marko, Tommy, 4. 
Nohevat Naiset: Sanna, Anne, 
Marika, 5. Ilomieliset Ämmät: 

Maarit, Merja, Miia, 6. Perus-
Naiset: Henna, Pirkko, Sirpa. 
YKSILÖSUOHIIHTO
1.Mikko, 2. Pauliina, 3. Ranuan 
Punapää. 

NAISTEN RÄMPIMINEN
1.Anne, 2. Marika, 3. Pauliina. 
MIESTEN RÄMPIMINEN
1.Tommy, 2. Kimmo, 3. Mikko.

Muodollisesti pätevät hiihtäjät.

Yksi vauhdikkaimmista joukkueista oli kansanedutaja 
Pirkko Mattilan, kansanedustajaehdokas Henna Kup-
salan sekä Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaisten 
naisten yhdistyksen puheenjohtajan Sirpa Ahola-Lau-
rilan joukkue, joka kuvasi itseään sporttiseksi, lentä-
västi eteneväksi ja lopuksi ”Tykkyläisen ryöstöön” täh-
tääväksi joukkueeksi. Viimeisen määritelmän sisällön 
naiset jättivät arvailujen varaan. 

Suomi suossa

Kempele-Vaasa kaunottaret

Suohiihtoon osallis-
tui 20 kilpailijaa. 

Klovnitkin olivat mukana kisoissa.

Nulituksen shamaani Veik- 
ko Siitonen Kimuli-kissan 
kanssa oli Perusnaisten 
joukkueella kannustaja-
na, maskottina ja taistelu-
hengen luojana. 

Päämies alias Kari Tykky-
läinen, joka toimi myös ki-
sojen juontajana.

Suolla mentiin vauhdilla kisaten. 
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Kesäajalla Jaurakkavaaran 
alueella palokärjen tarkka 
silmä seuraa jokaisen kul-
kijan askelta tarkkaavaises-
ti. Kukaan ei pääse revii-
rin halki, saamatta peräänsä 
sen tunkeilijasta varoittavia 
huutoja, joiden perusteel-
la on usein myös mahdollis-
ta löytää sen pesäpuu. Vaik-
ka palokärjen reviiri onkin 
yleensä varsin laaja, mahtuu 
Jaurakkavaaralle niitä use-
ampi pari. 

Alueella riittää vielä pak-
suja puita palokärjen ha-
kattavaksi ja pesäkolon ko-
vertamiseen, mutta monin 
paikoin, varsinkin eteläises-
sä suomessa, metsien ikära-
kenteen nuortuminen, on-
kin tuonut tikkojen eloon 
monenlaisia ongelmia. Kun 
häviävät lahopuut, häviä-
vät myös niissä elävät hyön-
teiset, jotka ovat palokärjen 
pääravintoa. Ohuet pesä-
puut eivät myöskään kes-
tä myrskyjä, vaan usein kat-
keavat. Jaurakkavaaralla 
kuitenkin riittää lahopuu-
ta ja niissä eläviä kuoriaisia 
sekä muurahaisia, joiden pe-
siä palokärjen näkee joskus 
tonkaisevan.

Yhä vieläkin voi kuulla 
vanhoja sanontoja palokär-
jen pahuudesta ja sen mu-
kanaan tuomista kärsimyk-
sistä, mutta todellisuudessa 
lintu on eloisa ja vilkas, tuo-
den lähinnä iloa pihapiiriin, 
jonne saattaa myös asettua 
asumaan.

Jaurakkavaara on saa-
nut pitää pääosin metsäi-
sen turkkinsa, vaikka sii-
henkin on jo tullut aukkoja, 
jotka aika hiljalleen kuroo 
taas umpeen. Viitteitä men-
neeseen löytyy muun muas-
sa tervehautojen muodossa. 
Vaaran metsiä onkin käytet-
ty jo menneinä vuosisatoina 
hyväksi monin tavoin.

Jaurakkavaaran terva-

Jaurakkavaaralta kuuluu vielä korpien kuiskinta
haudat ovat varsin pieniä 
ja nykyisin sammaloitunei-
ta. Kainuusta ja muualta-
kin Itäisestä suomesta voi 
yhä löytää monin paikoin 
vanhaa vaara-asutusta. Ta-
lot ja pellot sijaitsevat vaaro-
jen rinteessä, jossa maapohja 
on ravinteikkaista viljelyyn 
ja hallat eivät pääse ahdis-
telemaan satoa niin helposti 
kuin alavilla paikoilla vaaro-
jen juurella. Peltojen raivaa-
minen ja puiden kaataminen 
oli menneinä aikoina varsin 
työlästä ja ankeaa touhua, 
välineetkin olivat alkeellisia 
ja kehnoja. Vanhempi kansa 
muistaa vielä, kuinka luonto 
otettiin avuksi monessa asi-
assa, myös puunkaadossa. 
Kuusien juuret kulkevat var-
sin pinnassa ja maanmyön-
teisesti, vaikkapa mäntyyn 
verrattuna. Kuusen juuret 
lapioitiin auki ja paljaak-

lä tuurilla saattaa kohdata 
myös vaaran muita asukke-
ja, kuten liito-oravan ja hel-
mipöllön, jotka molemmat 
ovat hyvin riippuvaisia taas 
palokärjen koloista.

Vaaran pohjoispuolella, 
kuusikoiden kätköissä vir-
taa muutama pieni lähdepu-
ro, joiden vesi on hyvin kir-
kasta. Vesi pulppuaa ulos 
vaaran sisuksista, jossa se on 
tislautunut ja puhdistunut 
sekä huuhtonut kallioista it-
seensä lukuisia, ihmisellekin 
tärkeitä ja terveellisiä mine-
raaleja. Lähteiden kasvilli-
suus on usein myös varsin 
runsas, verrattuna muuhun, 
usein karuhkoon ja kuivaan 
vaaraympäristöön. Lähtei-
den reunamilta voi löytää 
hetekaalin ja keltasaran,sekä 
tuppisaran. Useat rahkasam-
malet viihtyvät myös läh-

ot sytytettiin taulakääväs-
tä tehdyllä jauheella ja 
arinakääpää käytettiin hiil-
loksen kohentamiseen, sillä 
sen ominaisuuksiin kuuluu 
pitkä kytemisaika.

Keväisen retkeilijän ku-
lun voi keskeyttää metso-
kukkojen värikäs ja kova-
ääninen kevätsoidin, jossa 
koiraat ottavat mittaa toisis-
taan, usein tappelu päättyy 
toisen menehtymiseen. Ym-
pärillä pyörivät naaraat, eli 
koppelot, taas pääsevät pa-
rittelemaan voittajan kanssa, 
näin taataan parhaat mah-
dolliset geenit tuleville su-
kupolville. Linnut ovat usein 
niin soitimen huumassa, ett-
eivät juuri huomaa tai välitä 
katsojista lähellään.

Hyvän kuvan, alueen 
luonteesta saa, kiertämäl-
lä lyhyen retkipolun, joka 
alkaa läheltä Jaurakkajär-
venkylää. Alkukesällä ku-
misaappaat ovat tarpeen, 
vaikka polku onkin etupääs-
sä varsin kuiva, sekä osittain 
pitkospuinen. Polun varrel-
la on muutama laavu, joissa 
on hyvä keitellä kahvit sekä 
paistella makkarat. Vaikka 
on kyse vaarasta, nousu ei 
ole kovin jyrkkä, joten reit-
ti sopii hieman nuoremmil-
lekin.

Polun alussa on kartta rei-
tistä, josta selviää myös laa-
vujen sijainti. Polun kier-
tämiseen kannattaa silti 
varata useampi tunti aikaa, 
sillä maltti on valttia, usein 
myös luontoasioissa. 

Jaurakkavaaralta kuu-
luu vielä korpien kuiskin-
ta. Eteläinen luonto kohtaa 
pohjoisen. Peippo vaihtuu 
järripeippoon ja etelänkuu-
si siperiankuuseen. Lajit ele-
levät rinnakkain, sulassa so-
vussa.

Jarmo Vacklin
Kirkasvetinen lähdepuro rinnekuusikossa.

Merkkejä menneiltä ajoilta, tervahauta.

Polun varrella olevalla laavulla on hyvä paistella mak-
karat ja keitellä kahvit.

Jaurakkavaara on saanut pitää pääosin met-
säisen turkkinsa, vaikka siihenkin on jo tul-
lut aukkoja, jotka aika hiljalleen kuroo taas 
umpeen. Viitteitä menneeseen löytyy muun 

muassa tervehautojen muodossa.

si, sen jälkeen annettiinkin 
myrskytuulten tehdä loppu-
työ ja kaataa puut.

Heti lumien sulettua ja 
lämpötilan noustessa alka-
vat myös kasvit piristyä tal-
visen horroksen jälkeen. En-
simmäisiä ovat sammalet, 
jotka jo muutamissa lämpö-
asteissa aloittavat kasvukau-
tensa, Jaurakkavaarallakin 
aluskasvillisuus on varsin 
runsas, erilaiset sammalet, 
heinät, jäkälät ja varpukasvit 
peittävät maapohjan, myös 
muutamat eläimet käyttävät 
sammalia ravinnokseen. Hy-
vinä myyrävuosina alueella 
vipeltää metsäsopuli. Laji on 
itäinen, mutta sitä tavataan 
myös silloin tällöin keskis-
tä suomea myöten. Hyväl-

teiden reunamilla, kosteissa 
oloissa.

Vanhoille metsille olen-
naiset käävät esiinty-
vät myös runsaslukuisi-
na, tuoden väriä metsiin 
sekä suorittaen tärkeimmän 
tehtävänsä, etupäässä kaa-
tuneiden ja sairaiden pui-
den lahottamisen. Suuretkin 
puut katoavat metsästä kää-
pien ansiosta parissakym-
menessä vuodessa, muuten 
alue muuttuisi kaatuneiden 
puiden sekamelskaksi, jossa 
kulkeminen olisi lähes mah-
dotonta.

Kun korvenraivaajat ai-
koinaan asuttivat vaaro-
ja, ihminen sai kaiken luon-
nosta. Käävätkin näyttelivät 
siinä suurta osaa. Nuoti-

RAUNI SÄRKELÄ 
1. Olen paikkakuntalainen. 
2. Kieltämättä sitä tulee syö-
tyä ainakin viikonloppuisin. 
3. Puutarhatöissä aika on 
kulunut. 

KESÄGALLUP
Kysymykset: 
1. Oletko mökkiläinen, paikkakuntalainen vai ohikulkija? 
2. Oletko syönyt kuluneen kesän aikana paljon jäätelöä?
3. Miten olet aikaasi kesällä kuluttanut? 

EIJA PURANEN
1. Mökkiläinen. 
2. Kyllä on tullut syötyä ja 
ostin jäätelöä myös hetki sit-
ten. 
3. Puutarhassa ja kasvimaal-
la olen kasvattanut kukkia, 
yrttejä ja vihanneksia ja tot-
ta kai olen myös uinut.

KRISTIAN PUdAS
1. Paikkakuntalainen. 
2. Itse asiassa on tullut syötyä.
3. Olen uinut ja saunonut sekä 
ottanut rennosti. 

Kesä on ehtinyt jo pitkälle ja 
monet lomailevat parhaillaan. 
Kysyimme kadulla ihmisiltä, 
onko jäätelö maistunut tänä 
kesänä ja kuinka aikaa on ke-
sällä tullut kulutettua.

Millainen on suomalaisen 
miehen tie ja minne se vie -ai-
hetta pidettiin esillä Gospel 
Riders Finlandin -moottori-
pyöräkerhon vierailulla Pu-
dasjärven torilla perjantaina 
11.7. Torille ajoi juhlallisesti 
16 motoristia. Tilaisuuden jär-
jestäjänä olivat Pudasjärven 
helluntaiseurakunta ja ev.lut. 
seurakunta. 

Tilaisuus alkoi Helluntai-
seurakunnan työntekijä Tuula 
Suomen ja toriemäntä Kerttu 
Simun sekä kirkkoherra Juha 
Rauhalan tervetulotoivotuk-
sella. Yhteislauluja laulettiin 
kanttori Keijo Piiraisen johdol-
la ja säestyksellä. 

Kirkkoherra Rauhala pu-
hui seuraavan viikon sunnun-
tain tekstistä, jossa pääsano-
mana oli Jumalan armo. 

-Olkaamme hitaita tuomit-
semaan ja nopeita armahtami-
sessa ja anteeksiantamisessa. 

Gospel Riders vieraili torilla
Syötteeltä lähtöisin oleva 

Timo Pönkkö, pärekorien te-
kijä Alpo Pönkön poika, kertoi 
hengellisestä herätyksestään. 

-Isä oli pyhäkoulun opet-
taja Syötteellä ja vei sunnun-
taisin lapsiaan pyhäkouluun 
mopolla. Myöhemmin pyhä-
kouluopit unohtuivat ja tie 
vei useaan kertaan vankilaan-
kin. Timo koki hengellisen he-
rätyksen vuonna -90, vapau-
tui siinä yhteydessä viinasta 

ja tupakastakin. Rukousvas-
tauksena hän sai myös usko-
van puolison Sinikan. Nyky-
ään Pönköt asuvat Hollolassa 
ja perikunnalla on kesäpaik-
ka Siurualla. Gosbel ridersiin 
Timo kertoi liittyneensä -90 lu-
vulla. Motoristit jatkoivat mat-
kaa Kuusamoon ja sieltä poh-
joisimpaan lappiin saakka. 
Matkalla ryhmä osallistuu yli 
30 tilaisuuteen. (HT)

Motoristien ryhmä esittämässä laulua, etummaisena 
Timo Pönkkö.
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Onnistuneet 33. Pudasjärven markkinat Kuvat ja teksti 
Heimo Turunen 
ja Timo Siuruainen

Pudasjärven Yrittäjien järjestämät 33. markkinat olivat 4-5.7. 
torilla. Viime lehdessä kerrottiin seikkaperäisesti markkina-
ohjelmasta ja mitä markkinoilla tapahtui. Tässä on jatkoa eli 
kuvakertomuksena haastatteluja markkinamyyjistä, markki-
navieraista sekä jatkoa viime lehden markkinajuttuun.

Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Marko Raution mu-
kaan markkinat onnistuivat erinomaisesti ja tapahtumas-
ta on saatu runsaasti myönteistä palautetta. Monet myyjis-
tä kertoivat olleensa tyytyväisiä ja varailivat jo paikkoja ensi 
vuodeksi. Yrittäjistä tuli talkoolaisia sopivasti markkinoi-

den rakentamiseen ja rakenteiden purkamiseen markkinoi-
den jälkeen. Myös yrittäjien järjestämien hirsisen kesäkeit-
tiön markkina-arpojen myyjiä oli riittävästi kahden päivän 
ajan aina paikalla. 

Jippii! on kansalaisopiston ja kulttuuritoimen alla toimiva, vapaa-ehtoisista koostu-
va lasten ja nuorten näytelmäryhmä, vetäjänään Kaarina Nevanperä. Jippii! perus-
tettiin 20 vuotta sitten nukketeatterina, mutta viimeiset 18 vuotta se on ollut esittä-
vää teatteria. Ryhmässä on mukana yhteensä 20 lasta, ja he tekevät näytelmiä ja 
improvisaatio-esityksiä. Ryhmä oli kolmatta kertaa mukana markkinoilla. Teltassa 
oli ohjelmassa kasvojen maalausta, askartelua, onnenongintaa ja pienimuotoisia 
tanssiesityksiä. Esiintymislavalla ryhmä kävi esiintymässä lauantaiaamuna. 
Lasten ja Nuorten näytelmäryhmästä esiintymisteltan edustalla Tuulianna Tuohi-
maa, Elice Haataja, Marja-Liisa Väyrynen, Essi Kipinä, Essi Pätsi, Emmi Pikku-Aho, 
Hennalotta Tuohimaa sekä ohjaaja Kaarina Nevanperä. 

Ilmapallojen myyjä Leena 
Kokko Kokkokylästä on 
ollut viime vuosina joka 
vuosi myymässä ilmapal-
loja. Hän kertoi kiertävän-
sä markkinoita ja toreja 
yhdessä miehensä Timo 
Kokon kanssa helmikuus-
ta lokakuuhun. 
-Meillä on matkustajahy-
tillä varustettu kuorma-
auto tukikohtajana ja kul-
kuneuvona. Timolla on 
markkinoilla makkaragrilli 
ja kahvio. Meillä on työn-
jako, laitan aamulla Timol-
le grillin kuntoon ja hän 
täyttää minulle ilmapallot.

LähiTapiolan teltalla Sauli Jaakkola ja Hannu Hiltula 
porisivat ihmisten kanssa kuulumisia ja kertoivat heil-
le vakuutusasioista ja uudesta yhteistyöstä S-ryhmän 
kanssa. He kertoivat arvelevansa, että ihmisiä kiinnos-
taa tämä yhteistyö, koska S-ryhmällä on suuri markki-
naosuus tällä alueella. Heidän kokemuksensa mukaan 
markkinoilla esilläolosta on hyötyä bisnekselle ja tääl-
lä saa hyvin yhteyden ihmisiin.

Helluntaiseurakunnantyöntekijä Tuula Suomi kertoi, 
että on ollut markkinoilla keskustelemassa ihmisten 
kanssa. -Myyn myöskin arpoja, joista jokaisella voittaa 
jotain, mutta ne arvat eivät ole pääasia, vaan se, että 
voin jutella mahdollisimman monen ihmisen kanssa. 
Olen käynyt markkinoilla vuodesta 2000 lähtien ja mi-
nulla on täältä paljon hyviä muistoja.

Keskusta Pudasjärvi. -Markkinoilla pääsemme jututta-
maan ihmisiä ja otamme vastaan ihmisten palautteita. 
Siinä samalla olemme myyneet arpoja. Ensimmäisenä 
päivänä oli päävoittona polkupyörä ja toisena päivä-
nä herkkukori sekä runsaasti muita palkintoja, kertoi 
haastatteluhetkellä teltalla päivystänyt Erkki Hyttinen. 
Erkin kiiruhtaessa juttelemaan ihmisille Taina Vainio 
kertoi ostavansa markkinoilta joka vuosi lakritsaa, joka 
saa hymyn huulille!

Isoisän sotaromaaneja oli myymässä Pasi Ervasti apu-
naan Erkki Takkinen. -Sain papalta perintönä kasan kir-
joja, ja ajattelin, että jotainhan näille pitää tehdä. Mark-
kinoilla on aina hyvä tunnelma ja hyvää ruokaa, joten 
täällä on mukava käydä ja olla myyjänä, kertoi Pasi.

Painopalvelu Puurusen yrittäjä Eila Puurunen kertoi 
olevansa esittelemässä uusia tuotteitaan hiirimatto-
ja ja lasialusia, joita on saatavilla Pudasjärvi-aiheisil-
la kuvilla tai Kari Tykkyläisen ottamilla kuvilla. Esillä 
oli myös uusia Pudasjärvi-paitoja ja metsästyslakkeja 
sekä -liivejä. -Täällä on hyvä olla, saan nopeasti paljon 
palautetta tuotteistani ja tapaan tuttuja siinä samalla! 
Parasta on kun on kuumana kesäpäivänä markkinoilla 
tapaamassa tuttuja, täällä on aina tosi hyvä tunnelma.

Kynttilätalon yrittäjät Sinikka Blomster ja Seija Heruk-
ka olivat tulleet myymään kynttilöitä ja esittelemään 
uusia tuotteitaan. -Markkinoilla on tärkeää olla muka-
na. Täällä saa näkyvyyttä, jottei ihan kokonaan unoh-
duta näin kesäaikaan. Täältä on paljon hyviä muistoja, 
virkistävää kun on tällainen tapahtuma.

PerusSuomalaisten teltalla olivat Alpo Ollila, Sari Hon-
kanen-Rönkkö ja Kari Tykkyläinen jakamassa ahke-
rasti tiedotteita. He kertoivat tulleensa saamaan näky-
vyyttä ja keskustelemaan ihmisten kanssa politiikasta, 
ajankohtaisista asioista ja vastailemaan ihmisten kysy-
myksiin. -Olemme aiempinakin vuosina saaneet täällä 
hyvän vastaanoton ja paljon positiivista palautetta!

Vas. Pudasjärven Sos.dem työväenyhdistyksen teltalla 
oli puheenjohtaja Päivi Pohjanvesi saanut kaverikseen 
Oulun Sos.dem Naispiirin puheenjohtaja Johannapiritta 
Huovisen Oulusta, joka kertoi olevansa mukana mielen-
kiinnolla tutustumassa Pudasjärven markkinavieraisiin. 
Esittelypöydällä oli Päivin edustamia Oriflamen tuottei-
ta sekä puolueen esittelymateriaaleja ja makeisia. 

Pentti Manninen(vas.) ja 
Pekka Juurikka olivat tul-
leet markkinoille katse-
lemaan menoa ja osallis-
tumaan Pudas-Koneen 
huutokauppaan. Molem-
mat ovat paikallisia ja 
ovat käyneet markkinoilla 
joka vuosi.
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Voitettuaan MTV3 KId-
Singin viime vuonna, Jenni 
Jaakkola on kierrellyt keik-
kailemassa bändinsä kanssa 
ympäri Suomen. Pudasjär-
ven markkinoilla hän esiintyi 
ensimmäisen markkinapäi-
vän perjantain iltana. Kon-
sertin olivat kustantaneet 
Pudasjärven kaupunki, Pu-
dasjärven yrittäjät ry, Pudas-
järven osuuspankki, Vapo, K-
Supermarket Pudasjärvi, LC 
Pudasjärvi, Syötteen matkai-
luyhdistys, Pudasjärvi-leh-
ti ja Iijokiseutu. Mukana yl-
lätysesiintyjänä oli KIdSing 
loppukilpailuun osallistu-
nut Oona Pätäri Ylöjärvel-
tä. Hyvillä kaveruksilla on 
yhteinen kappale myös Jen-
nin levyllä. Jenni kertoi naut-
tineensa markkinakeikasta 
erittäin paljon.

-Markkinakeikasta jäi tosi 
hyvät fiilikset, vaikka oli-
kin hieman huono sää ja pie-
niä teknisiä ongelmia niin sil-
ti oli tosi hyvin yleisöä. Oli 
ihan mahtava tunnelma, par-
haimpia tekemiäni keikkoja. 
Se oli kyllä illan kohokohta 
kun laulettiin Oonan kanssa 
yhteislaulu.

Pitääkseen taitotaso-
aan yllä, Jenni kertoi laules-
kelevansa lähes päivittäin. 
Bändin kanssa hän treenaa 
yleensä ennen keikkoja, ja 
muulloin aina silloin tällöin.

Jenni Jaakkolan kesäfiiliksiä
-Kesäni on mennyt tosi 

hyvin. Tänäkin kesänä on or-
kesterin kanssa muutamia 
keikkoja tiedossa muun mu-
assa elokuussa Turussa ja 
Kankaanpäässä, kertoi Jenni.

Tulevaisuudensuunnitel-
mistaan hän kertoi, että ha-
luaa käydä peruskoulun 
loppuun ja sitten suorittaa lu-
kio-opinnot. Jenni on myös 
miettinyt, että voisi mahdol-
lisesti käydä armeijan, mutta 
ei ole siitä vielä ihan varma. 

Yllätyksenä Jennin kans-
sa esiintyneen 13-vuotiaan 
Oona Pätärin perhe oli lo-
mailemassa Pyhätunturilla. 
Perheeseen kuuluu isä Sami 
ja äiti Marika sekä sisarukset 
Sanni ja Saana. Oona on tyt-
täristä iältään keskimmäinen. 
Perhe iloitsi Jennin ja Oonan 
ystävyydestä. Tytöt pitävät 
säännöllisesti yhteyttä. Jen-
nin konsertissa esiintyminen 
järjestyi kätevästi Lapista ko-
timatkalla. 

Jennin orkesterin jäsenet 
basisti Matti Perkiö, kitara 
Jere Lilja, piano Eero Jauhiai-
nen, rummut Sampo Leppä-
vuori ja äänimies Sami Van-
ninen kertoivat olevansa eri 
yhtyeissä soittavia kaveruk-
sia Oulusta. 

-Tällä kokoonpanolla soi-
tamme vain Jennin orkeste-
rina, kertoivat Pudasjärvellä 
esiintyneet soittajat. 

Jenni Jaakkola esiintymässä orkesterinsa kanssa Pudasjärven torilla kaupungin ja pudasjärveläisyrityksen jär-
jestämässä konsertissa. 

Konsertti kokosi ensimmäisen markkinapäivän iltana torin täydeltä väkeä.

Pudasjärven Osuuspankin esittelypisteessä Tiina Se-
min kertoi ajankohtaisista pankkipalveluista ja Poh-
jolavakuutusasioista sekä kehotti vierailijoita osallis-
tumaan herkkukoriarpajaisiin. -Tätä kautta saa hyvin 
yhteyden asiakkaisiin ja täällä on mukava olla. Minulla 
on paljon hyviä muistoja markkinoista.

Siruka Eräpalvelut teltalla Sirpa ja Kari Runtti valmisti-
vat paikan päällä ensimmäisenä markkinapäivänä riis-
takäristystä ja lauantaina lohikeittoa sekä myivät grilli-
makkaraa ja muurinpohjalättyjä kahvin kanssa
-Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja saamme tätä kaut-
ta paljon näkyvyyttä. Täällä tulee myös paljon uusia 
tuttavuuksia ja tavataan vanhoja ystäviä, mikä on mah-
tavaa!

Matti Kukka oli tullut vaimonsa kanssa katselemaan 
markkinoiden meininkiä. Hän muisteli käyneensä 
markkinoilla ainakin 15 kertaa.

Pertti Moilanen oli tullut lomalle Ruotsista katsele-
maan markkinoiden vilinää. Hän oli käynyt markkinoil-
la kerran aiemmin, noin 18 vuotta sitten.

Hilkka Iinattiniemi ja Eeva Lassila olivat tulleet katsele-
maan mitä markkinoilta löytyy. Hilkka on paikallisia ja 
sanoi käyneensä markkinoilla joka vuosi. Eeva oli tul-
lut lomalle Ruotsista, ja oli ensimmäistä kertaa markki-
noilla. -Hyvät fiilikset ovat jääneet tästä kokemukses-
ta, tuumasi Eeva.

Eila ja Niilo Keränen Taivalkoskelta poikkesivat mark-
kinoille ohikulkumatkalla. -Olemme menossa Ouluun 
vävypoika Mikko Vaaramon kauppatieteen maisteriksi 
valmistumisjuhlaan. 
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Tuoretorin tuotteet voimassa 21.7. asti.

Champ suomalainen 
Herkkusieni-
rasia 200 g
(4,95 kg)

Suomalainen 
Jäävuorisalaatti

099ras.

249kg

399
kg

HK Kariniemen
Broilerin grilliboxi
n. 1,7 kg

DanSukker
Taloussokeri
1 kg

Rainbow
Cola tai Orange
0,33 l tlk 12-pack
(1,41 l) sis. pantit

Kotivara venäläinen
Meetwursti
450 g (11,08 kg)

Valio sileä ja raikas
Jogurtti
150 g (3,93 kg)

Valio Oltermanni
Kermajuustoviipale
270-300 g (13,29-11,96 kg)

Atria
Porsaan varras
bbq 1 kg

X-tra porsaan 
kermamarinoitu
Pihvifilee

Hätälä 
Norjan lohifile
vac.

095pss 739pack 499pkt 059prk 359pkt

879 759 895
rasia kg

Enemmän kuin edullinen

Nämäkin hinnat

voimassa

heinäkuun loppuun!

kg

Suomalaiset
Mansikat
5 kg / ltk

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

1000 kg /erä

2390ltk
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

Osta 3 ja 
        maksa 2!

Tarjous voimassa la 26.7. asti
Tarjoamme edullisimman!

Kesä Alen hurja 

loppukiri!

TIISTAINA 22.7
Pudasjärvi   ABC   klo  08.00 – 10.00
Taivalkoski  ABC   klo  11.00 – 12.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Rekisteröintejä
Kilpa-auton katsastuksia

Vakuutuksia
Kotimainen, entistä 

paikallisempi katsastus-
asema Kiimingissä.

Suomen Laatukatsastus 
Oy on toukokuusta alkaen 

Katsastus Team Oy.
Otamme edelleen vastaan 
jaettuja alennuskuponkeja.

Viitantie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

ammattipätevyyspäivät

Ov-Laatu Oy  045 6775 875

Jukolan pirtti, pudasjärvi

ennakoiva ajo* ma 28.7.
työturva* ti 29.7
tulityö ke 30.7.

Kesäkahvila 
avoinna 

entisellä sarakylän 
k-kaupalla 

to 17.7 klo 11-16 ja 
la 19.7 klo 12-15.

saatavana 

mansikkaa.

KOTISIIVOUSTA

Asiakas maksaa vain työn tuloksesta, 10 €/tunti.

Teen kotisiivouksia
asiakkaiden toiveiden mukaan:

suursiivous, viikkosiivous, ikkunoiden pesu,
mattojen pesu, saunan pesu, kaappien pesu 

ja järjestely, ym. kodin työt.
Olen nopea ja tunnollinen.

Soita 044 971 9161 Minda/iltaisin

Midnight Sun Longboard 
vapaalaskutapahtuma järjes-
tettiin toisena vuonna peräk-
käin viime viikonloppuna 
10-13.7. Iso-Syötteellä. Pai-
kalle oli saapunut viitisen-
kymmentä lautailijaa, jois-
ta kaukaisimmat Saksasta ja 
Australiasta saakka. Saman-
aikaisesti Norjassa oleva 
MM-osakilpailu söi jonkin 
verran muutoin tapahtu-
maan osallistuvia lautailijoi-
ta. Toimitsijoita tapahtumas-
sa oli kolmisenkymmentä 
päätä. Kun mukaan laskee 
lautailijoiden ja järjestäjien 
mukana tulevan muun po-
rukan niin tapahtuman ai-
kainen vierasmäärä nousee 
paremmalle puolen 150.

– Tämän tapahtuman 
suunnittelu ja järjestelyt 
aloitettiin viime kesänä heti 
edellisen tapahtuman pää-
tyttyä. Suunnilleen vuosi 
tässä aina menee. Paljon ta-
paamisia, puheluita ja ruu-
miillistakin työtä saa tehdä 
että kaikki on lopulta val-
miiksi sovittu ja saatu jär-
jestettyä kun laskettelijat 
saapuvat paikalle. Kertoi ta-
pahtuman isä ja järjestelyjen 
päävastaava Ari Jämsä.

Huipuntien kunto ei ole 
tällä hetkellä kaksinen. Pin-
noitteessa on isoja reikiä, 
katkeamia ja halkeamia sekä 
pahoja routaheittoja pitkin 
matkaa. Tien nykyinen kun-
to ei salli MM cup-osakil-
pailujen järjestämistä alu-

eelle, uudella pinnoitteella 
ne olisivat mahdollista jär-
jestää. Samalla rataakin voi-
si pidentää runsaalla sadalla 
metrillä.

 – Saatiin onnistunut ta-
pahtuma tälläkin kertaa. 
Lautailijat olivat tyytyväisiä. 
Isompia haavereita ei sattu-
nut ja katselijoitakin oli mu-
kavasti. Poliisi oli tutkannut 
alarinteellä vauhteja. Siel-
lä parhaat nopeudet olivat 
olleet noin 65 km/h. Ylem-
pänä ne varmaan olisivat 
pyörineet päälle 80 km/h. 
Näillä näkymin ensi vuo-
si on tapahtuman kannal-
ta sapattivuosi. Mikäli pinta 
uudistetaan, ajatuksissa oli-
si järjestää suurempi ja kan-
sainvälisempi tapahtuma 
nykyiseen verrattuna. Toi-
saalta nykyisessä kunnos-
saan oleva rata vastaavas-
ti vaatii laskijoilta enemmän 
taitoa, hyvää tasapainoa 
sekä hyvää laudan käsittely-
taitoa, mutta kilpatoiminnan 
se rajaa pois. Jämsä toteaa.

Pääsponsoreina tapahtu-
massa toimivat Arina. ABC 
ja Hotelli Iso-Syöte sekä 
muutamat muut yritykset 
ovat edesauttaneet avustuk-
sillaan ja avullaan tapahtu-
man onnistumista. 

-Paikallisten yritysten 
palveluita pyritään käyttä-
mään mahdollisuuksien mu-
kaan hyväksemme ja olem-
me todella kiitollisia heille 
saamastamme tuesta. Ta-

pahtumaa pyöritetään nolla-
budjetilla, eli voittoa ei saa-
da, mutta kulut juuri ja juuri 
saadaan peitettyä. Toiveissa 
tietenkin on, että jonain päi-
vänä, kun tie saadaan kun-
toon, voidaan järjestää täy-
simittainen tapahtuma, jossa 
voidaan kilpailla eri lajeissa 
sekä myös aikaa vastaan. RE

Midnight Sun Longboard 
Iso-Syötteellä

Saksalainen tyylinäyte laskemisesta.

Tauolla yleismies Kimmo Jämsä istumassa, 
Ea-Ryhmän Inka Poikela ja Hanne-Leena He-
rukka sekä Ari Jämsä. Tapahtumassa lasket-
tiin aina jaksossa kolme tuntia ja tunti taukoa.

Joensuulainen Nikolai 
Poutanen, jolla on hallus-
saan lajin virallinen Sm –
nopeusennätys toteaa, 
että kovempaakin on lau-
dalla laskettu. Hän kilpai-
lee ja lautailee kesäisin ko-
timaassa Lappia myöten 
ja talvisin käy ulkomail-
la hakemassa tuntumaa. 
Poutanen toimi välillä lip-
pumiehenä ja totesi, että 
Syötteen veroista alamä-
kitietä toista sen veroista 
ei Suomesta löydy.
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Iijokisoutu suotuisissa tuulissa

Joka vuosi toimittajat kysy-
vät, mitä uutta tänä vuonna 
Iijokisoudussa? Kun joki vir-
taa entisellä paikallaan, ta-
pahtuman kesto on 5-6 päi-
vää ja mukana on pari sataa 
soutajaa ja melojaa, ei perus-
konsepti voi paljon muuttua. 
Uusien asioiden pitää sisäl-
tyä johonkin entiseen ja sitä 
oli tänä vuonna runsaasti 
30.6-5.7. soututapahtumassa! 

Juha ”Norppa” Taskinen 
ehdotti talvella Iijoen uin-
tia Iijokisoudun aikaan. Sai-
maannorpan suojelun keu-
lakuva halusi tehdä myös 
Iijoen ja koskiensuolelulain 
eteen osansa. Ajatus oli kut-
kuttava ja muuttui todeksi 
kun Juha lähti uimaan Jur-
musta pari päivää ennen 
soutua. Mukana seurasi tur-
vakanootti, joka näytti uima-
rille koskissa laskureitin ja 
jossa kulkivat myös tavarat ja 
eväät. Alussa jokiveden läm-
pötila oli vain reilu 11 astetta, 
mutta loppuviikkoa kohti on-
neksi lämpeni. Uintirytmi oli 
tunti uintia, jonka jälkeen le-
vähdys ja tankkaus rannalla 
ja taas tunti uintia. 

Maanantai-illan avajaisis-
sa Taivalkosken Saijassa tänä 
vuonna soutupäällikkönä 
oleva Raija Lähdesmäki ky-
syi, kuin moni on soudussa 

ensimmäistä kertaa, ja käsiä 
nousi pystyyn paljon! Myös 
heitä, joille tämä oli 32. sou-
tu, on edelleen mukana. Pa-
rasta on, että suuri osa uusis-
ta ilmoitti tulevansa takaisin 
Iijoelle tulevina vuosina.

Avajaisiin oli kutsuttu Itä-
Suomen yliopiston ympäris-
töoikeuden professori Tapio 
Määttä. Määtän puheen jäl-
keen kuulijat kokivat kiven 
pudonneen sydämeltä: Kol-
laja-lobbaus ei perustu ny-
kyaikaan, Kollaja- ja Vuo-
toshankkeiden aika meni jo 
vuosikymmeniä sitten. Määt-
tä tiivisti sanomansa myö-
hemmin: ”Oli mukava käydä 
pitämässä soudun avajaisis-
sa puheenvuoro vesivoima-
hankkeiden oikeudellisista 
reunaehdoista. Keskustelus-
sa koskiensuojelulain avaa-
misesta on syntynyt virheel-
linen kuva, että Kollajan 
altaan rakentamisesta pää-
tettäisiin eduskunnassa kos-
kiensuojelulain kautta. Kos-
kiensuojelulaki kyllä kieltää 
luvan myöntämisen uusi-
en voimalaitosten rakenta-
miseen mm. Iijokeen, mutta 
jos lakia tältä osin muutet-
taisiin, tämä ei tarkoittaisi, 
että lupa voimalaitoksen ja 
altaan rakentamiseen vält-
tämättä voitaisiin myöntää. 

Koskiensuojelulain purka-
minen sitä paitsi edellyttäisi 
eduskunnassa mahdollises-
ti perustuslainsäätämisjär-
jestä. Jos koskiensuojelula-
ki avattaisiin, Kollajan altaan 
kohtalo ratkaistaisiin joka ta-
pauksessa vesilain lupasään-
nöksiä soveltaen. Viime kä-
dessä korkein hallinto-oikeus 
päättäisi asiasta. Olemassa 
olevan tiedon valossa Kol-
lajan altaalle on vaikea en-
nustaa menestystä vesilain 
intressivertailusäännöstä so-
vellettaessa, EU:n ympäristö-
direktiivien velvoitteet myös 
huomioon ottaen.”

Tiistain sää oli niin hyvä 
kuin se vain voi olla. Keski-
viikkona sitten satoikin aa-
musta iltaan. Kehitysmi-
nisteri Pekka Haavisto tuli 
soutuun neljättä kertaa. Hän 
todella osaa soutaa ja souti 
jälleen koko päivän. Soutu-
päivän aikana ehtii käsitellä 
asioita vaelluskalapolitiikas-
ta – mihin tahansa. Vaikka 
päivä soudettiin sateessa ja 
kovassa – onneksi myötätuu-
lessa - iloinen nauru raikui 
heti rantaan päästyä.

Torstaina kansaedusta-
ja Satu Haapanen sai soutaa 
paremmassa säässä. Illalla 
Kuren iltatilaisuudessa Juha 
Taskinen kertoi uinnistaan 

ja keskusteltiin Kollaja-tilan-
teesta. 

Paikalliset kyläseurat ja 
yritykset järjestävät soutaji-
en ruokailut viikon aikana. Ja 
millaista ruokaa! Erinomais-
ta lähiruokaa, muikkuja, hir-
vikeittoa, Lanton Helvin 
leipää, suolahaukea, Halme-
niemen talkkunapuuroa. Kii-
tos erinomaisesta ruokahuol-
losta kaikille!

Kirjojokikorennon löyty-
minen sekä Räpättävästä että 
lauantaina Puukkoputaalta 
oli onnellisten yhteensattu-
mien summa ja toisaalta, oi-
keita asiantuntijoita oli oike-
aan aikaan oikeassa paikassa. 
Tämä rauhoitettu laji on yksi 
tiukimmin suojelluista lajeis-
ta, luontodirektiivin liitteen II 
sekä myös liitteen IV (a) laji, 
jonka elinympäristöjen hei-
kentäminen on kiellettyä. Tä-
hän löytöön saakka sen le-
vinneisyydessä on ollut laaja 
aukko Suomen kapeimmalla 
kohdalla. Lajin harvinaistu-
misen taustalla on ollut vesis-
törakentaminen ja säännöste-
ly. Koskiensuojelulaki turvaa 
myös tämän lajin olemassa-
olon.

Kipinään tulo lauantai-il-
tapäivällä ajoitettiin samaan 
aikaan sekä uimarin että 
soutajien ja melojien kanssa. 
Yksikään vene ei uponnut, 
vaikka vettä tuli veneisiin jo 
Vuormassa. Iloinen ja Tas-
kisen koskiuinti ja veneiden 
koskenlasku Kipinässä löyty-
vät youtubesta sanalla Iijoki-
soutu 2014. 

Pirkko-Liisa Luhta,  
kuvat Pirkko-Liisa Luhta  
ja Veli-Matti Lehtonen

Torstaina 3.7. oli toinen tauko Kellon lossilla ennen saapumista Kuren koululle.

Soudun viimeinen päivä lauantaina 5.7. starttaa Hilturannasta kohti Kipinän kyläjuhlaa. Matkaa kertyy 33 kilomet-
riä. Etualalla ensiapuvene, joka tulee soudussa viimeisenä. Siinä oli perämiehenä Jorma Kokko ja ensiapuvas-
taavina Anne ja Sanna Vääräniemi Taivalkosken Punaisesta rististä.

Avaustilaisuudessa puheen 
pitänyt professori Tapio 
Määttä taustallaan Iijokisou-
tuveneitä Jokijärvellä.

Jokijärven vaihtuessa Iijoeksi ennen ensimmäistä kos-
kea Anita Valkama kertoo turvaohjeet joella.

Kirjojokikorennon löytyminen sekä Räpättävästä että 
lauantaina Puukkoputaalta oli onnellisten yhteensattu-
mien summa. Kuva Mika Juhani Korhonen. 

Maanantaina avajaisissa esittäytyi joka vuosi valittava Soututoimikunta, joka on 
järjestelyjen takana. Oikealta vasemmalle: soudun taustajärjestö on Pudasjärven 
Luonnonsuojeluyhdistys ja Pirkko-Liisa Luhta on sen puheenjohtaja, Raija Lähdes-
mäki on vuoden 2014 soutupäällikkö ja soututoimikunnan puheenjohtaja, Ville Tak-
kinen on vastuussa huoltoautosta ja myynnistä, Leena Puhakka hoitaa talouden 
ja toimistoa soudussa, Eero Moilanen vastaa veneiden korjauksista vesillä, Riikka 
Niemitalo vastaa muonitusten sopimisesta, Jorma Latola järjestelee iltaohjelmaa, 
Anita Valkama vastaa turvallisuudesta joella ja Viivi Latola on mukana myynnissä. 
Kuvasta puuttuvat toimikunnan jäsenet Pekka Niemitalo ja Eero Räisänen. 

Keskiviikkona 2.7. päiväruokailu Koivukoskella. Mi-
nisteri Pekka Haavisto osallistui soutuun ja toi tervei-
set soutuväelle. Päivä oli koko soutuhistorian sateisin, 
mutta myös koko päivän kestänyt voimakas myötätuu-
li siivitti soutua, joka saapui tunnin etuajassa Parviai-
sen Siiran rantaan, jossa puolijoukkueteltta ja kamina 
lämmittivät ruokailun ohella soutajia.

Heikki Alakuijala on osallistunut soutuun omalla ve-
neellään joka kerta. Tällä kertaa oli 32. soutu.

Taisto Puurunen oli koko 
soudun ajan ensimmäistä 
kertaa keulaveneen perä-
miehenä luotsaten soutu-
veneet oikeaa reittiä virta-
paikoissa ja koskilla.
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Taivalkosken Näyttämö esittää

NISKAVUOREN NAISET
Kirjoittanut Hella Wuolijoki

Ohjaaja Karoliina Kanagsniemi

Esitysajat:
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

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERISSA

ESITyKSET:

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

• 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

KivuT KuRiin

E. Pajunen                                         Dr. Of Naprapathy

Vastaanotto ti 22.7.
Jalkahoitola Stressipiste,  Varastotie 5.
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun niska, rintaranka, iskias, 
migreeni, päänsärky ja monissa oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen tutkimus - korjaus/
tukipohjalliset. 

Puhoksen perinteiseksi 
muodostunut, kuntoilu-/
maratonjuoksussa rikkoon-
tui taas uusi osallistujaen-
nätys, kun lauantaina 12.7. 
Haukijärventien varresta 
lähti liikkeelle 24 kuntoilijaa. 
Osallistujilla oli myös erilai-
sia menopelejä, polkupyö-
ristä aina rullasuksiin, eikä 
helteinen sääkään ketään 
näyttänyt pelottavan, vaan 
ilmeet olivat iloisia, mutta 
päättäväisiä. Pari isäntää oli-
vat jo juosseet puolet koko 

Puhoksella perinteinen kuntoilutempaus

maratonista ja kävivät lähet-
tämässä meidät myöhem-
min heränneet matkaan; ko-
vakarjaisu ja menoksi. 

Aikojen merkkaus kuului 
asiaan, sitä mukaa, kun saa-
pui takaisin ja minkä matkan 
ja miten suoritti. 

Maraton: Edvin Honkanen 
4.05, Arto Honkanen 4.14. 
Pyörällä saman matkan Rau-
no Honkanen, Matti Mänty-
kenttä ja Rauno Honkanen 
2.38.

Juoksun lähtöhetkellä vielä nauratti. Kuva Jaana Niemelä.

Puolimaratonin pinkoi Juha 
Honkanen 1.40,14, Janne 
Honkanen 1.52, Jari Niemelä 
2.04, Hannu Jäntti 2.10, Kei-
jo Kettunen 2.11, Esko Hyt-
tinen 2.38. Anneli Jäntti pyö-
räili matkan 1.13 ja Erkki 
Honkanen rullasuksilla 1.55.
Neljännesmaraton; Outi 
Karjalainen 1.02, Jaana Nie-
melä 1.05, Helena Honka-
nen 1.17,30, Soili Karjalainen 
1,20.
12 km Lilja Kettunen 1.33 
5 km Esko Niskasaari 26 min 

3 km Sirkka Jakobsson ja 
Anders Morin 36 min. 
Kävelylenkki: Aija Honka-
nen 1.17, Marja Leena Tuura 
40 min. sekä Pirkko ja Emma 
Räisänen. 
Tavataan jälleen kuntoilun 
merkeissä ensi kesänä kolme 
viikkoa jälkeen juhannuksen 
11.7. 

Kiitokset osallistumisesta! 
Erkki Honkanen 
järjestelytoimikunnasta.

PUDAS-KONE
Pudasjärvi, Kauppatie 4, 

p. (08) 822 415

Liikkeemme avoinna:
ma-to 9-17 pe 9-18
la suljettu

Joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

Pakastimia isoon ja Pieneen 
tarPeeseen, varastossamme 

laaja valikoima 
laadukkaita säiliöPakastimia
Säiliöt heti varastosta tilavuuksissa 100-500 litraa

Esim. RSP 310A

● Sisävalot, pyörät, alipaineventtiili
● Tilavuus 300 litraa

499€

RSP 220A
● Sisävalot, pyörät, alipaineventtiili
● Tilavuus 210 litraa

369€

● Sisävalot, lukko, 
   pikapakastuskytkin
● Tilavuus 261 litraa

WHM2511

399€

399€
•  Nettotilavuus 204 L 
•  Energialuokka A+ 
•  Pakastuskyky 15 kg/vrk 
•  Pikapakastus

WHS2121

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

Jenna Timonen-Nissi uisteli 13.7. Kivarista kolme ko-
meaa haukea. Suurin painoi 1050 g ja pituutta oli 60 
cm. Kaverina kalassa oli serkku Henri Tauriainen ja 
Kauko Jokikokko oli soutajana mukana.

Lasten kalakilpailu

Reima Alasirniö 
Vuoden posiolainen
Posiolainen, Sirniön kylän 
seppänä ja kyläseuran pu-
heenjohtajana tunnettu Rei-
ma Alasirniö, on valittu Vuo-
den posiolaiseksi vuonna 
2014. Sirniön kylä tunnetaan 

vuodesta 1998 asti järjestetys-
tä seppätapahtumasta sekä 
vahvasta seppäperinteestään 
jo useiden satojen vuosien ta-
kaa. Palkitseminen tapahtui 
Posion Muikkumarkkinoilla.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

  

meiltä!

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

Wella matkakoot 
3,50€/ kpl.

KC Color mask 
12,90€ Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

valokatteet

joiku kanootit
alk.

yki veneet
alk.

tielana

695,-595,-

795,-

499,-

tarmo perälevy
2,4 metriä

tarmo kaivuri

3990,-

meiltä! meiltä!

pätkäpellit
harjateräkset

styroksit
kaivonrenkaat perustusharkot

salaojaputket
rumpuputket

finnfoamitteräsverkot pihakivet

pilariharkot

kyllästetyt
laudat ja lankut
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Vilkas peräkonttikirppis -tapahtuma

Tori emäntä ja isäntä  Kerttu ja Hannu vaihtoivat ahke-
rasti kuulumisia torilla olleiden kanssa

Katusoittaja soitti mu-
kaansa tempaavaa mu-
siikkia.

Torielämää Vuoden verran Pudasjärvellä asunut Sisko Seiteri kiit-
teli jäjestäjiä mukavasta tapahtumasta

ta saa myös nykyään mansi-
koita ja tuoreita vihanneksia 
keskiviikkoisin ja perjantai-
sin. 

Paikat oli numeroitu ja ne 
jaettiin saapumisjärjestyk-
sessä. Lavalta raikui taus-
tamusiikkina katusoittajan 
laulamana kitaran säestyk-
sellä iloista ja menevää mu-
siikkia. Soittaja oli Helsingis-
tä pohjoiseen päin lähtenyt 
biologian opiskelija, joka oli 
päättänyt kesän ajaksi lähteä 
kiertelemään Suomea. Lau-
lamalla eri paikoissa hän sai 
tienattua vähän taskurahoja. 

Kulttuuritoimi oli myös jär-
jestänyt yhteislaulutilaisuu-
den, josta järjestäjät lausui-
vat kiitoksen. 

Toriemäntä Kerttu Simun 
ajatuksesta lähtenyt kirppu-
tori on myös tarkoitettu elä-
vöittämään paikkakunnan 
torielämää. Kerttu ja hänen 
aviomiehensä Hannu huo-
lehtivat innolla muutenkin 
torin siisteydestä ja kunnos-
sapidosta. He toivoisivat 
myös muilta ihmisiltä, val-
tuutetuilta ja yhdistyksiltä 
aktiivisuutta, innostusta ja 
iloisuutta kehittää tapahtu-

mia yhteistyössä Kurenalan 
kyläyhdistyksen kanssa. 
Kertun mukaan tori on kau-
pungin sydän, jota kannat-
taa kehittää ja vaalia. Ta-
pahtumien ansiosta ihmiset 
ovat uudelleen löytäneet to-
rin kohtauspaikakseen. Ker-
tun mukaan kiitoksia aktiivi-
suudesta on tullut runsaasti. 

Seuraavan kerran kirppis 
järjestetään torstaina 24.7. 
jolloin myyjät autoineen ja 
pöytineen ovat jälleen terve-
tulleita. 

Jenni Peltoniemi

Pudasjärven kirkossa toimi-
tettu sunnuntain messu 13.7. 
radioitiin suorana lähetykse-
nä YLE 1 välityksellä suoma-

Jumalanpalveluksen radiointi toteutui mallikkaasti
laisiin koteihin. Radioinnista 
vastaavan Ilmari Forstadiuk-
sen mukaan Pudasjärven 
seurakunnan jumalanpalve-

luksen järjestäminen ja lä-
hetys olivat malliesimerkki 
seurakunnan valmistautu-
misesta ja panostuksesta on-

Kirkkokansaa radiointijumalanpalveluksessa.

nistuneeseen lopputulok-
seen. Yleensä pienemmissä 
seurakunnissa lähetystapah-
tuma onnistuu helpommin 

kuin suurissa seurakunnis-
sa. Suorien lähetysten radi-
oinnissa saattaa tapahtua 
monenlaisia arvaamattomia 
kommelluksia. Pienet on-
gelmat, kuten mikrofoni-
en toimimattomuus tai ää-
nittäjän virheet eivät kuulu 
ja välity kuulijoille. Ohjel-
man siirtoyhteydet ovat jos-
kus vaikeita. Pudasjärven 
jumalanpalveluksen lähet-
täminen ei onnistunut satel-
liittiyhteyksien kautta, vaan 
siinä käytettiin vaivatta mui-
ta verkkoja.

Jumalanpalveluksen ra-
diointi vaatii seurakunnal-
ta vahvaa suunnittelua, 
valmistautumista ja yhteis-
toimintaa. Forstadius oli 
varsin tyytyväinen niin Pu-
dasjärven seurakunnan kuin 
muidenkin Oulun maakun-

nan alueen seurakuntien 
kanssa tekemäänsä yhteis-
työhön. Kirkkoherra Juha 
Rauhala, seurakuntapastori 
Jaakko Sääskilahti, kanttorit 
Jukka Jaakkola ja Keijo Pii-
rainen sekä seurakuntames-
tari Pentti Riekki totesivat 
jumalanpalveluksen men-
neen normaalisti, joskin tar-
kasti ”kartalla” oli oltava. 
Arviolta sadalle tuhannel-
le kuulijalle välittyi Sinikka 
Pietilän ja Markus Liukon 
lukemat Raamatun tekstit, 
kirkkoherra Rauhalan saar-
nan sanoma toisten tuomit-
semisesta ja Jumalan armos-
ta sekä kirkkokuoron ja Vox 
Margarita -kuoron upea lau-
lu yhdessä seurakuntalais-
ten kanssa.

Sointu Veivo
Sunnuntain messun radioinnista keskustelemassa 
Kaarina ja Juha Rauhala, Ilmari Forstadius ja Pentti 
Riekki. 

Torilla pidettiin keskiviik-
kona 9.7. toista kertaa perä-
konttikirppis. 

Aurinkoiselle torille oli 
kokoontunut peräkärryi-
neen ja myyntituotteineen 
peräti 34 myyjää. Tori oli 
jaettu kahteen osaan, jossa 
isommalla puolella oli perä-
kärryt ja autot, toisella taas 
pienemmät pöydät. Toril-

Suojalinnalla järjestetään 
tiistaisin ja torstaisin 7-12 
vuotiaille lapsille ja nuorille 
liikuntakerho. Hieman satei-
sesta säästä riippumatta pai-
kalle oli tällä kerralla tullut 
neljä lasta. Sää ei kuitenkaan 
suuremmin lapsia haitan-
nut, vaan he olivat täynnä 
intoa ja iloista mieltä.

-Lapset ovat tuntuneet 
tykkäävän olla täällä tosi 
paljon, kertoi kerhon ohjaa-
jana toimiva Mari Laakko-

Lasten ja nuorten liikuntakerho Suojalinnalla
nen.

Lapset olivat päivän aika-
na harrastaneet lähes kaik-
kia muita yleisurheilulajeja 
paitsi seiväshyppyä, ja olivat 
tykänneet eniten korkeushy-
pystä ja juomatauoista.

-Tarkoituksenahan täs-
sä on opettaa lapsille yleis-
urheilusta ja innostaa lapsia 
liikkumaan, kertoi Mari.

Lapset olivat päivän ai-
kana oppineet muunmuassa 
sen, että kuulaa työnnetään 

Liikuntakerhossa työnnettiin muun muassa kuu-
laa. Kuvassa ohjaaja Mari Laakkonen, Essi Park-
kila, Oona Ritola, Konsta Ritola ja Alisa Koppelo.

eikä heitetä. Lapsilla oli ollut 
oikein mukavaa, ja he aikoi-
vat tulla paikalle joka kerta.

Kerhoa järjestetään vielä 
elokuun alkuun saakka, joka 
tiistai ja torstai, kello yh-
destätoista puoli yhteen 7-9 
vuotiaille ja puoli yhdestä 
kahteen 9-12 vuotiaille. Ker-
ho on ilmainen ja siinä olo ei 
velvoita mihinkään, mukaan 
pääsee kunhan on iloista ur-
heilumieltä! TS
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Kun pirinrantalaisia ko-
koontuu Koskenhoville 26. 
tätäkuuta, jokainen meistä 
tuo mukanaan muistoja Iijo-
esta. Onhan koko kylä, Pirin-
ranta, kahta puolen Iijokea: 

Iijoki- pirinrantalaisten elämänvirta
Jongun haaroista se alkaa ja 
päättyy Kurenkoskeen.

Uitto kuului pirinranta-
laisten elämään. Uitto alkoi 
siitä kun Pirin Kalle ilmestyi 
vastarannalla olevalle puo-
milanssille ja alkoi kylvää 
tuhkaa lumen päälle.

Jäiden lähdettyä tulivat 
uitonmiehet. Ensimmäinen 
työ oli ohjeitten asentami-
nen, puomiketjut olivat sitä 
varten, että puut huilasi-
vat väyliä pitkin. Aina ne ei-
vät huilanneet ja saattoi syn-
tyä satojen metrien pituisia 
ruuhkia. 

Joki oli jaettu vonka-alu-
eisiin. Yhtä aluetta kohden 
oli venekunta, johon kuu-
lui tavallisesti neljä mies-
tä. Vonkamiehet päivystivät 
että ohjeet ovat kohdallaan 

ja että puu kulkee. Vonka-
miehet olivat odotettuja päi-
väkahvivieraita. Kahvin 
päälle he usein köllähtivät 
lattialle lepäämään. Kun Ol-
lilan Kalle kuorsasi, mustat 
viikset vipattivat hauskasti.

Uitto päättyi loppuke-
sästä uiton häntien tuloon. 
Miesporukka purki ruuh-
kat ja putsasi rannat puis-
ta. Sohovene laski viimeise-
nä. Siinä oli huoltoporukka 
pannuineen, kattiloineen ja 
kokkeineen. Joskus kuului 
yöllä huuto joelta: ” Hännät 
tullee!”

Iijoki antoi siis työtä mo-
nelle pirinrantalaiselle. Mut-
ta se antoi myös ruokaa ke-
sät ja talvet. Muistan kun 
lohi hyppäsi keväällä. Olen 
ollut siikanuotalla. Merta 
pyysi muikkuja. Hauet, ah-
venet ja säret olivat hyvää 
kalaa. Entäpä talvella mati-
kat? Jokaisen pirinrantalasi-
en talviruokaa oli madepot-
tu.

Jokea, elämän antajaa 
opittiin kunnioittamaan ja 
pelkäämäänkin. Joen jää oli 
petollinen. Tulvajoki oli pe-
lottava. Saatan vieläkin näh-
dä unen, jossa väkevä Iijoki 

tempaa matkaansa. Uni joh-
tunee siitä kuuluisasta tul-
vakeväästä, jolloin virta vyö-
ryi ennennäkemättömällä 
voimalla. Katsoimme pihal-
ta kun joessa ui heinälato-
ja, saunoja, veneitä ja karan-
neita tukkeja. Milloin oli tuo 
tulvakevät?

Uimakoululaisia 1950-luvun lopulla Lammelan lammilla, Turjuksen eli Ylilehdon 
hiekkarannalla, pirinrantalaisten omalla Rivieralla. Hengenpelastustaitoja harjoitel-
tiin ahkerasti ja leikittiin mm. Tervapataa ja Nauriisilla leikkejä.  Innostavana uima-
opettajana oli Pirkko Säkkinen (myöh. Polvi). Tavoitteena oli tulla sinuiksi veden ja 
joen kanssa, eikä se niin totista touhua ollutkaan. Uimakoulun sai läpi kun pysyi vä-
hän aikaa pinnalla. Juhlallinen todistusten jako kaikille sen kesän uimakoululaisille 
oli Havulassa Pudasjärven rannalla. Kylällä alkoikin  pian liikkua juttuja ”uimamais-
tereista”! Kuva Anna-Maija Salonen

Joesta sai ottaa polttopuu-
ta, sellaisia puita joissa ei ol-
lut yhtiöiden leimoja.

Kun päivän tuijotti virtaa 
ja keksillä tempaisi ajopuun 
veneeseen oli varmaa, että il-
lalla puut vilisivät vielä pit-
kään silmien suljettua.

Mutta missä oli yläranta-

laisten rivieera? Oliko se Yli-
lehdon hiekkaranta?

Muistanko oikein, että 
siellä pidettiin uimakoulu-
akin? Ketkä olivat mukana?

Erkki Piri

Puhosjärven uistelukisassa runsaasti haukia

Uistelijoiden kokonaissaalis oli 322 kiloa haukea, mitä voi pitää päivän aurinkoinen 
keli huomioiden hyvänä tuloksena. Monilla venekunnilla aikaa jäi myös auringos-
ta nauttimiseen. 

Puhosjärven uistelukisan kil-
pailupäivän aamu lauantaina 
12.7. oli aurinkoinen ja tyyni. 
Tämä ennakoi haasteita ka-
lansaantiin, mutta päättäväi-
sesti kymmenen venettä lähti 
aurinkorasvojen kyllästämi-
nä etsimään kaloja. 

Veneet levittäytyivät ta-
saisesti eri puolelle tyyntä 
järveä. Heti kilpailun ensim-
mäisen tunnin aikana lähes 
kaikki venekunnat saivat ka-
laa. Kappaleita nousi, mut-
ta yllättäen haukien keskiko-
ko jäi alhaiseksi. Haukea oli 
löytynyt ainakin syvänteiden 
päältä ja vedenalaisten penk-
kojen laitamilta, missä pää-
osa veneistä niitä tavoitteli-
kin. Muutama venekunta sai 
kisan ainoat kalansa tuon en-

simmäisen tunnin aikana ja 
sitten loput neljä tuntia meni 
auringosta nauttien. Mitä to-
dennäköisimmin tällaiseen 
keliin tyypillisesti hauki pai-
nui syvänteiden pohjaan. 
Tässä vaiheessa useimmilla 
loppuivat konstit, sillä noin 
yli kuuden metrin syvyyteen 
pääseminen vaatii runsaas-
ti siimapainoja tai takiloiden 
käyttöä. Tässä onnistuneet 
saivat komeita saaliita ja kai-
killa oli puntariin tuotavaa.

Uistelijoiden kokonais-
saalis oli 322, 4 kiloa haukea, 
mitä voi pitää päivän aurin-
koinen keli huomioiden hy-
vänä tuloksena. Suurimman 
6.320 kiloa painavan hauen 
sai Jarmo Torvisen venekun-
ta ja pokkasi palkinnoksi sy-

kemittarin. Viiden hauen yh-
teistuloskisan voitti Jarno 
Salmelan venekunta 20.890 
kg ja tästä kotiin viemisek-
si tuli sähköperämoottori. 
Suurimman kokonaissaaliin 
62.130 kg sai Jarmo Torvisen 
venekunta pokaten kaiku-
luotaimen.

Marjohiekan aurinkoiselle 
rannalle oli saapunut muka-
vasti porukkaa seuraamaan 
punnitusta ja nauttimaan 
kauniista kesäkelistä. Tapah-
tuma oli puitteiden ja kelien 
puolesta erittäin onnistunut. 
Kiitos järjestäjille ja kilpaili-
joille reipashenkisestä tapah-
tumasta!

Auvo Turpeinen

Artikkelin kirjoittaja, Erkki Piri. on syntynyt ja kasvanut Pirinran-
nan kylässä. Kylä on saanut nimensä hänen isänsä Pirin talosta. 
Elämäntyön Piri on tehnyt erityisopettajana Pudasjärvellä sekä 
pappina useissa seurakunnissa, viimeksi ennen eläkkeelle siirty-
mistä Siikalatvan seurakunnan kirkkoherrana ja samalla Raahen 
rovastikunnan lääninrovastina. Rauhanyhdistyksen sananpalveli-
jana hän on toiminut vuodesta 1966 lähtien. Nykyisin Erkki Piri 
viettää kesäisin paljon aikaa yhdessä vaimonsa Raakelin kanssa 
Pudasjärven Pintamolla olevalla vapaa-ajan asunnolla, jossa syn-
tyy kolumneja Rauhan tervehdykseen sekä blogeja Päivämiehen 
verkkolehteen.

Erkki Piri.

Perinteiset Livon Ruosteho-
vin kesätanssit lauantaina 
12.7. toteutettiin ulkopuolel-
ta kauniiksi uusitussa talos-

Ruostehovin kesätansseissa meininki kohdallaan
Livo on kuuluisa ja hatun-

noston arvoinen kylä siellä 
vallitsevan vahvan ja aktiivi-
sen asukkaiden yhteistoimin-
nan ja erityiseen talkoohen-
gen kukoistuksensa takia. 
Kylän yksi voimahahmoista, 
Alpo Turpeinen, kertoi Ruos-
tehovin rakentamisen aloite-
tun vuonna 1952 ja valmiiksi 
talo saatiin parin vuoden ku-
luttua aloittamisesta. Viime 
vuosien aikana taloa ja sen 
ympäristöä on siistitty ja uu-
sittu aina sitä mukaa kun ra-
hoitusta toimintaan on saatu. 
Talojen sisätilojen uusiminen 
on seuraava tavoite. Tätä var-
ten on korjausavustus vireillä 

Kotiseutuliittoon.
Ruostehovi on vuokrat-

tavissa ja käyttövalmis kai-
kille halukkaille erilaisia ti-
laisuuksia ja tapahtumia 
varten. Ruostehovilla järjes-
tetään tanssien lisäksi suku-
juhlia, kokouksia, seuroja ja 
muita kokoontumisia, kertoo 
Turpeinen.

Tanssikansan ja muiden 
paikalle saapuneiden yhtei-
senä mielipiteenä nousi esiin 
paikan lämmin ja rento ilma-
piiri, iloiset tuttujen ja tun-

Ruostehovilla tanssittiin kesäisen iloisesti. 

Teuvo Vuoti ja Captain 
tanssittivat Ruostehovin 
juhlatansseissa.

sa. Tanssijuhlaan oli todella 
aihetta, sillä kylän yhteinen 
kokoontumispaikka juhlii 
60-vuotistoimintavuottaan. 

temattomien kohtaamiset, 
Ruostehovin tunnelmalli-
suus ja paikalle saapumiseen 

kutsuva henki.

Sointu Veivo
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VUOKRATTAVANA

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/ostoil-
moitus 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 veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Pu-
helimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lä-
hetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

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

Lastenohjaaja etsii vuokra-
asuntoa Pudasjärveltä. Kaikki 
vaihtoehdot huomioidaan! Työt 
alkavat päiväkodissa 4.8.! Puh. 
044 264 9998/maiju.

HALUTAAN VUOKRATA

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
uusi ( 2 vk käytetty), hinta 590 
e sekä uusi 4-tahtiperämoottori 
Sea King, ajettu 5 h, hinta 390 
e. Puh. 044 080 0281.

Suomenajokoiran pentuja. Ko-
vat petoveret. Isä ja emä ket-
tukoepalkittuja. Kumpikin ajaa 
ilvestä. Suvussa karhun ajajia. 
Ketulle, ilvekselle ja karhulle. 
Puh. 0400 169 921.

Eríkokoisia uusia ikkunoita 
esim. mökkikäyttöön. Tied. 
0400 491 712.

Vuokrattavana siisti RT-kaksio 
Ahjotiellä. p. 040 511 8407.

KADONNUT
Kadonnut Puhoksen Marjohie-
kan uimarannalle la 12.7 nais-
ten hopeinen rannekello! Puh. 
Kaisu/050 567 3388.

MYYTÄVÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Täysin remontoitu 50 neliön 
kaksio Koivutiellä, rakv. 1990, 
katto uusittu 2013, lämmön-
vaihd. uusittu 2014. Hoitov. 
135e/kk. Hinta 65 000 e. Puh. 
0400 192 712.

Yli-Kollajan nuorisoseura 
järjesti lauantaina 12.7. Nuo-
risoseuran talolla eli Tönöllä 
tanssit, joissa esiintyi Voitto 
Leppänen yhtyeineen. Vä-
keäkin paikalle kertyi mu-

Tönön tanssit sujuivat 
iloisissa merkeissä

Laulaja Voitto Leppänen ja hanuristi Jari Väliaho.

Yli-Kollajan Nuorisoseuran talolla on tanssien järjestä-
misestä toiveet on toteutuneet eli tänä kesänä on aina-
kin kahdet tanssit. 

kavasti, noin 60-70 henki-
löä. Tanssit sujuivat iloisissa 
merkeissä ja tanssien jatku-
misesta on tullut toiveita, jo-
ten seuraavat tanssit järjeste-
täänkin lauantaina 26.7. JA

KIRPPIS
ent. Körkön leipomolla

lukiotie 1 
ke - pe 16-18.7. 

klo 10-16

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa on järjestetty heinä-
kuussa uutena Naisten tans-
sit, jotka olivat ensimmäisen 
kerran keskiviikkona 9.7. 
Naiset hakivat reippaasti 
paikalla olleet miehet tanssi-
lattialle. T.T Purontakan yh-
tye soitti monipuolista tans-
sittavaa musiikkia, jonka 

Naistentansseissa hyvä tunnelma
Ystävykset 
Elina Talven-
saari ja Hele-
na Juntunen 
Rovaniemel-
tä kertoivat 
vierailevan-
sa kesäisin 
eri tanssila-
voilla. 

tahdeissa oli mukava tans-
sia. Lopuksi oli tunti mie-
hille. Ohjelmassa oli myös 
yhtyeen lahjoittaman cd:n 
ja Jyrkkäkoski paita-arvon-
ta kaikkien arpalipukkeiden 
täyttäneiden kesken.

Merkillepantavaa oli, että 
tanssiyleisö oli saapunut eri 
puolilta maakuntaa aina Ro-

vaniemeltä saakka, josta oli-
vat Pudasjärvellä ensi kertaa 
Elina Talvensaari ja Helena 
Juntunen. He kertoivat huo-
manneensa Jyrkkäkosken 
Naisten tanssit netistä.  

-Täällä olisi saanut olla 
miehiä enemmänkin. Naiset 
hakivat nopeasti ja piti olla 
ripeänä hakemassa, jos pää-

T.T Purontaka yhtyeineen esitti tanssittavaa musiikkia 
Jyrkkäkosken naistentansseissa.

si tanssimaan. Täällä on ollut 
oikein ystävällisiä ihmisiä ja 
hyvä tunnelma, kertoivat 
Elina ja Helena sekä samalla 
kehottivat ihmisiä käymään 
enemmän lavatansseissa. 

Heimo Turunen

Pudasjärven näyttämöllä 
pyöri tänä kesänä pudasjär-
veläissyntyisen Henna Laiti-
sen käsikirjoittama komedia-
näytelmä Lommo Mersussa. 
Seppoa esitti pudasjärvinen 
kosmetologiyrittäjä Senja 
Latvala. 

Vapaa-ajallaan Senja har-
rastaa laulamista, mutta har-
rastuksensa pariin hän ei ole 
viime aikoina kiireiltään oi-
kein päässyt. Senja kertoo 
kosmetologiyrityksellään 
menevän hyvin ja asiakkaita 
piisaa, joten kiirettä tosiaan 
pitää. Lomailemaankin hän 
ehtii tänä kesänä vain viikon 
elokuussa. 

Kyselimme hänen erikoi-
sen osan esittämisfiiliksis-
tään. Senja kertoo:

Mukavaa on ollut har-
joitella ja näytellä, välillä 
on ollut kuuma, välillä kyl-
mä, muuttuvat ja haasteelli-
set säät ovat olleet. Tosi mie-
lenkiintoista on ollut, kun on 
vieraileva ohjaaja, joka on 
haastanut näyttelijöitä aivan 
uudella tavalla.

Näytelmässä esiintyi 
myös Pirjo Laurosen esit-
tämä haamu, jota näytteli-
jät eivät saaneet huomioida, 
tapahtui mitä tahansa. Erik-
seen on pitänyt opetella ole-
maan katsomatta haamua, 

mutta melko nopeasti siihen 
on tottunut olemaan reagoi-
matta. Ohjaaja on välillä saa-
nut huutaa, että ei katsota 
haamua!

Sepon esittäminen on ol-
lut hauskaa, mutta rankkaa. 
Paljon on pitänyt harjoitel-
la miten miehekäs Seppo kä-
velee, puhuu, käyttäytyy..., 
mutta olen kyllä oppinut 
saavuttamaan sen miehisen 
mielentilan. Haastavaa on 
ollut, mutta olen nauttinut 
haasteesta.

Timo Siuruainen 
kuvat Heimo Turunen

Seppo keskellä apeana ja hieman maistissaan. Tilanteessa myös mukana perheen 
vanhin tytär ja Sepon vaimo Eeva (Tuula Turves), nuorin tytär Maija (Tuulianna Tuo-
himaa), perheen isä Markku (Pentti Kuopusjärvi), keskimmäinen tytär Hanna (Marja-
Liisa Väyrynen) ja Sepon tytär Mari (Helmilotta Tuohimaa). 

Seppona Pudasjärven näyttämön esityksessä Lommo Mersussa näytelmässä Seppoa esittävälle 
Senja Latvalalle – kuten muillekin näyttelijöille – oli 
haastavaa olla huomioimatta haamua, Pirjo Laurosen 
esittämää perheen edesmennyttä äitiä Ritvaa. 

Pihakirppis to 17.7 klo 10-18, 
Valiontie 12. Tervetuloa!

SeKALAISTA
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Puhoskylän Möykkälän 
Pohjolan yössä lauantaina 
19.7. tanssittaa Kari Ahola & 
Pelikaanit. Yhtye on esiinty-
nyt nykyisellä nimellään jo 
vuodesta 1998 alkaen ja se 
on niittänyt laajaa suosio-
ta tanssikansan keskuudes-
sa. Heidän ohjelmistonsa on 
suunniteltu tanssijoita ajatel-
len, se on rytmillisesti mo-
nipuolinen ja täynnä tans-
sijalalle sopivaa musiikkia! 
Yhtyen laulajana toimii Kari 
Ahola, harmonikkaa soit-
taa Juha Arola, rumpuja Jari 
Seppälä, basson ja taustalau-
lun hoitaa Erkki Ala-Mattila 
sekä kitaran Jari Pirkola. Kari Ahola voitti vuonna 2010 Tähtiartisti-kilpailun.

Möykkälässä tanssittaa Kari Ahola & Pelikaanit
Hoh hoijaa- kesäloma on al-
kanut. Onneksi en ole suun-
nitellut yhtään, miten lomani 
vietän, muuten alkaisin las-
kea montako päivää jäljellä ja 
siihen se loma menisi.

Saan nauttia kiireettömis-
tä aamuista, maaseudun rau-
hasta. Kukko kiekuu naa-
purissa ja lähellä olevan 
maatilan aamuaskareitten ää-
net kuuluu. On lypsyn aika. 
Oma väki nukkuu tai on yö-
vuorossa töissä. Nuoret ha-
luavat opiskelurahaa tienata. 

Lemmikit haluavat aamu-
palan ja pian vierähtää hetki 
Nelli-koiran ja Winski-kissan 
kanssa. Joka aamuinen ritu-
aali on sähköpostien tarkista-
minen ja nettiin tilattujen leh-
tien lukeminen. Voi aikoja, 
jopa mummi on mokomaan 
sekaantunut.

Mutta tätä kirjoittelua en 
ole nettiin työntänyt. Olen 
sanonut olevani niin epäsosi-
aalinen, etten sovi mihinkään 
keskustelupalstoille. Toisaal-
ta olen puhelias, nautin ih-
misten seurasta ja ajatus-
ten vaihdosta. Juttua riittää, 
vaikka vanhoista aidansei-
päistä. Johtuu varmaan vilk-
kaasta mielikuvituksesta. 
Onneksi olemme erilaisia.

Syksyä odotan, en sään 
vuoksi vaan luonnon anti-
mien. Jostain syystä olen hi-
momarjastaja, ihme juttu. 
Lapsena/nuorena inhosin 
yli kaiken marjanpoimintaa. 
Nyt se on parasta mitä tie-
dän. Aivojen täydellinen nol-
lauspaikka. 

Kesälomalla
Metsissä samoilu on yksi 

parhaista kokemuksista, jota 
kannattaa harrastaa. Ei tar-
vitse ostaa tasapainolautaa, 
ei lippuja taidenäyttelyyn tai 
konserttiin. Luonto antaa pa-
rastaan. Lintujen konsertti 
on vertaansa vailla. Kun aa-
muaurinko nousee männyn 
runkoihin ja sopivaa tiheyt-
tä puissa riittää, valon ja var-
jon taide on valmis. Tasapai-
no kehittyy ja säilyy itsestään 
kun tarvot yli mättäiden ja 
epätasaisen maaston.

Ja sosiaalinen mielihy-
vä kasvaa, kuulet kaukaisen 
metsäkoneen hakkuun äänen 
tai tukkiauton lastauskitinän. 
Työn ääniä, tällä kylällä voi-
daan hyvin.

Joelle on monen mieli, ka-
lanvonkaleita pitäisi saada. 
Tervetullut pieni kateus so-
pii tunnelmaan, naapuri on 
saanut ison lohen. Ei auta, 
heti tarttee miettiä missähän 
on virvelit ja muut vehkeet. 
Onkohan siima tarpeeksi 
kestävää? Vanha pariskun-
ta työntää aamuisin veneen 
lammelle ja käy katiskalta 
varmat paistinahvenet. 

Tämä on elämää, mökki-
naapurit pistäytyivät lahjoit-
tamassa ison kassillisen arpa-
jaispalkintoja Kesäpäiville. 

Antajalle ja saajalle - kum-
mallekin hyvä mieli. Yhteis-
työ on poikaa ja antaa kylälle 
voimaa selvitä monenmoisis-
ta haasteista.
Iloista kesämieltä kaikille

Onerva Ronkainen

Salama tanssittaa Siurualla

Salama soittaa 
monipuolista 
tanssimusiikkia.

Lauantaina 19.7. Siuruan työ-
väentalolla esiintyy tanssiyh-
tye Salama. Salama soittaa 
monipuolista tanssimusiik-
kia jokaiselle jotakin-periaat-
teella. Salama perustettiin 

alunperin jo vuonna 1990. Sa-
laman kokoonpanoon kuu-
luu: Kalevi Keränen, laulu, 
Raimo Juntunen, kirara ja 
laulu, Ismo Väisänen, kosket-
timet ja laulu. TS

Pintamon kyläseuran talossa 
on lauantaina 19.7. esiinty-
mässä Harri & Coronet, joka 
on kiertänyt ravintoloita ja 
tanssipaikkoja jo 30 vuotta. 

Yhtyeen periaate on aina 
ollut yleisölle soittaminen, ei 
itselle. Sen vuoksi Coronet 
onkin keikkaillut ahkerasti 
n. 80-150 keikan vuosivauh-
dilla. Tämän päivän vah-
vuus Coronetilla on moni-
puolinen musiikki: Coronet 
esittää tanssittavaa iskelmä- 

Harri & Coronet yhtyeen 
vahvuus on monipuolinen 
musiikki.

Harri & Coronet tanssittaa Pintamolla
ja tanssimusiikkia, ikivihrei-
tä, päivän hittejä sekä tar-
vittaessa rytmimusiikkia. 
Ohjelmistossa on kaikil-
le jotain mieluista ja ennen 
kaikkea tanssittavaa mut-
katonta musiikkia. Kaikki 
tanssilajit pyritään käymään 
läpi illan aikana noudatta-
en tanssiyleisön toivomuk-
sia. Yhtyeen kokoonpanos-
sa Harri Lauronen laulaa ja 
soittaa kitaraa ja bassoa, pu-
dasjärveläinen Timo Vuor-
ma on rummuissa ja Jarmo 
Haverinen taitaa kosketti-
met ja harmonikan soittami-
sen. TS

Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa esiintyy perjantaina 
18.7. Eini & Boogie. Eini tuli 
suuren yleisön tietoisuuteen 
ensimmäistä kertaa jo vuon-
na 1978 listahitillä Yes sir, al-

Kurenkoskessa 
Eini ja Boogie

kaa polttaa. Eini on vuosien 
varrella mm. kiertänyt Tapa-
ni Kansan kanssa, julkaissut 
useita listahittejä, ja esiinty-
nyt Uuno armeijan leivissä-
elokuvassa. Eini tunnetaan 
myös energisistä esiintymi-
sistään. Taustabändi Boo-
gien kanssa hän on keikkail-
lut 2000-luvun alkupuolelta 
alkaen. TS

Eini tunnetaan energisyy-
destään.

Jyrkkäkosken huvikeskuksen 
keskiviikon Naistentansseis-
sa 16.7. esiintyy tanssiorkes-
teri Trio Naseva ja solistina 
Sari Koivikko. Porukka koos-
tuu kokeneista tanssimusii-
kin taitajista, jotka soittavat 
reippaalla otteella. Yhtye on 
hyvin tuttu pudasjärvisille 
ja löytyypä orkesterista yksi 
paikallinen henkilökin.

Nasevan kokoonpanoon 
kuuluu nykyisin Ari Määttälä 
Kuusamosta, joka soittaa bas-
soa, kitaraa ja lisäksi laulaa. 
Pudasjärveä porukassa edus-
taa Lasse Aaltonen: rummut, 
kitara, koskettimet ja laulu. Ja 
lisäksi taivalkoskelainen Asko 
Räisänen, jonka repertuaariin 
kuuluu midihanuri, miditaus-
tat sekä laulu.

Naseva naistentansseissa Jyrkkäkoskella
Pitkänlinjan keikkabän-

diltä taipuu monipuolisten 
soittajiensa ansiosta musiik-
ki moneen makuun. Naseva 
vietti tammikuussa 2010 kol-

Naseva esiintymässä Kurenkoskessa viime talvena.

mekymmentävuotisen taipa-
leensa juhlaa, jonka kunniak-
si tehtiin pitkäsoitto. Naseva 
on julkaissut myös vuonna 
2012 cd-singlen, jonka toise-

na kappaleena on ennen jul-
kaisematon Toivo Kärjen-Ti-
mo Jokisen ”Ykköstyttö”. HT
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

LEIRINTÄALUE, MAJOISTUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

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

PELTITYÖT, 
TARVIKKEET

JA ASENNUKSET

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
* Myösvarmuuslukot asennettuna

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-TILAA!

p. 040 1951 732  

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

MAANRAKENNUSTA

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

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

VUOKRAUS-
PALVELUT

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

Ilmoita 
palvelu-

hakemistossa 
p. 040 1951 732

!

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA

Uusi osite: Koivutie 3 
Otan vastaan hierontoja ajalla 2.7.- 22.8. 

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

PUDASJÄRVEN TORILLA.... jälleen peräkärrykirppis jatkuu!

• Huom! uusi kellonaika 10 - 18 • klo 11-12 musiikkihetki Markku Kemppainen
Varaathan paikkasi toriemäntä Kerttu Simulta 22.7.mennessä puh. 040 - 7309 481

Tervetuloa iloisille kaupoille!
Järjestäjä: Kerttu Simu Kurenalan kyläyhdistys ry

to 24.7. 2014
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Paukkerinharjun kylätalolla 
la 19.7.2014 klo 12 

Lapsille kyyditystä moottoripyörän 
sivuvaunulla sekä leikkimielistä 

kilpailua kaikenikäisille 

Ruokailumahdollisuus, 
tarjolla lohikeittoa ja lettukahvit 

Arvontaa ja lahjoitustavara-huutokauppa 
sekä mukavaa yhdessä olemista 

lämpimästi tervetuloa! 

JONNIMMOISET JONKULAISET
KESÄPÄIVÄT

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!

 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. 
Kotiseutuviikko 13.-20.7. klo 10-17. Paikka Kotiseutumuseo, Siuruantie 225.
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.

ASKANMÄEN KESÄTEATTERISSA  
PUOLANGALLA KESÄLLÄ 2014

Markku Hyvösen 

VAIN ELÄMÄÄ 
• Käsikirjoitus: Markku Hyvönen • Ohjaaja: Hilkka Oikarinen  

• Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

To 17.7. ............klo 18
Su 20.7. ...........klo 15
Ti 22.7. .............klo 18

To 24.7. ............klo 18
La 26.7. ...klo 13 ja 16

Esitysajat:

Paukkerinharjun kylätalossa 14.- 31.7.2014

Maria Ronkaisen teokset käsittelevät luontoa ja hän saa 
taiteeseensa innoitusta luonnon monimuotoisuudesta.

Ronkainen opiskelee taidetta Lapin yliopistossa.
Aiemmin hän on suorittanut opintoja taideteollisessa 

korkeakoulussa, Pohjois-Savon opiston kuvataidelinjalla 
ja Sodankylän kansalaisopistossa.

Ronkaisella on takanaan muutamia yksityisnäyttelyitä ja 
useampia yhteisnäyttelyitä.

Ronkaisen tekniikkana tässä näyttelyssä on öljyvärityöt.
maronkai@ulapland.fi

Jonkulainen taidenäyttely

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi
040 548 7169

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 20.7. klo 11 Jouni Vikström ja 
Markku Honkanen 
Su 27.7. klo 11 Tuula Suomi

Huom. Jos haluat seurata Gospelriders´in 
matkoja niitä löytyy www.uskotv.fi

Tanssit Möykkälässä

Puhoskylän Kyläseura ry
Ravintolaan vapaa pääsy!
Maksu käteisellä. 

la 19.7. klo 20.30-01.00  
Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€

kari ahola/
pelikaanit

esiintyy

terVe-
tUloa!

Lisätietoja ja sitovat varaukset: 
puh. 0400 198 385 
Pentti Kuopusjärvi

TEATTERIREISSU OULUUN katsomaan OTN:n 
kesänäytelmää Professori ja revyytähti Su 20.7.2014.

Hinta 25€ sis. matkat ja lipun, esityksen jälkeen 
mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti.

Perjantaina 18.7.

Wintissä: DJ MARKKU klo 24-03.30  

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:  26.7. Tanssiorkesteri naseva 
 8.8. Saija varjus

EINI JA BOOGIE

Lauantaina 19.7.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

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

Lippu 15€ sis. epSalissa: 

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

Ke 16.7.2014 NAISTeNTANSSIT klo 21.00 - 01.30

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

 Riemuliiterissä esiintyy Sari Koivikko ja Naseva  ReVONTULIDISKO  
Lippu 15/8 €

HIKIMAJASSA OP-Karaoke osakilpailu (K-18)  
voittaja pääsee MM-karsintoihin

 25.7 PILIKKITANSSeISSA Jarkko Honkanen  Taiga
T-paita arvonta!

la 19.7. klo 12-15
kylätalolla Pintamontie 321.

Pintamon kylätapahtuma

Pintamon kyläseura
Tervetuloa!

•kahvia   •makkaraa
•muikkuja  • arpoja
•lettuja 

• Kilpailuja lapsille ja aikuisille!                        

Illalla tansseissa 
klo 20.30-01. Harri & Coronet.

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi

”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.

VKK-Media Oy
Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281
www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi

vkkmedia@vkkmedia.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Mielenterveyskuntoutujat saavat 
arjen tukea omaan kotiin
Mielenterveyskuntoutuji-
en asumisessa yksilöllisyys ja 
laatu ovat tärkeimpiä hyvän 
asumisen kriteerejä. 

Pudasjärven malli – siir-
tyminen ohjatusta asumi-
sesta ja ostopalveluista kun-
tayhtymän oman yksikön 
tarjoamiin, kotiin vietäviin tu-
kipalveluihin – on osoittautu-
nut sekä asiakasystävällisek-
si että kustannustehokkaaksi. 
Toimintamallin arvioidaan 
säästävän noin 340 000 euroa 
vuodessa. Vuonna 2015 Pu-
dasjärven keskustaan nousee 
18 uutta tukiasuntoa.

Siinä missä esimerkik-
si Helsingissä pula tuetuista 
asunnoista tukkii psykiatrisia 
hoitoyksiköitä, on Pudasjär-
vellä mielenterveyskuntoutu-
jien asumisen tilanne erittäin 
valoisa. Kaupungin ohjatun 
asumisen yksikkö lakkautet-
tiin vuonna 2011 ja myös os-
topalvelujen hankkiminen 
lopetettiin lähes kokonaan. 
Tilalle tuli malli, jossa mielen-
terveyskuntoutuja saa kau-
pungin työntekijöiltä arjen 
tukea omassa kodissaan tai 
tukiasunnossa. Asumistilan-
ne paranee entisestään, kun 
Pudasjärven keskustaan ra-
kennetaan 18 uutta tukiasun-
toa mielenterveyskuntoutu-
jille.

Oma nimi  
postilaatikossa
Helmikuussa 2014 Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskes-
kus ARA myönsi Pudasjär-
ven kaupungille rahoituksen 
18 uuden mielenterveyskun-
toutujien tukiasunnon raken-
tamiseen. Suunnittelutyö on 
parhaillaan käynnissä, ja ra-
kentamisen on tarkoitus alkaa 
syksyllä 2014.

-Vanha kiinteistö ei vastaa 
tämän päivän asumisen suo-
situksia. Nyt tullaan rakenta-
maan viihtyisiä, tavallisia ko-
teja: asunnoissa on tupakeittiö 
ja makuuhuone sekä pieni 
piha. Henkilökunnan tuki on 
lähellä aamuvarhaisesta pit-
källe iltaan. Osa kolmen rivi-
talon kodeista rakennetaan 
invamitoituksen mukaan, ja 
kaikkiin asuntoihin pääsee 
rollaattorilla. Asunnossa pär-
jätäkseen ei siis tarvitse olla 
hyväjalkainen. Vanhat asun-
not eivät olleet esteettömiä, jo-
ten tämä on hieno parannus, 
kertoo Satu Turkka, joka vas-
taa Oulunkaaren kuntayh-
tymässä mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien asumis-
palveluista.

-Toivon että Pudasjär-
ven-mallia voitaisiin levittää 
muuallekin Suomeen. Mal-

li on sekä asiakasystävällinen 
että kustannustehokas. Kun 
ohjatun asumisen yksikkö 
purettiin vuonna 2011, hen-
kilökuntamme siirtyi tukiasu-
misen yksikköön. Asumisen 
tuen keventäminen ja osto-
palvelujen lakkauttaminen lä-
hes kokonaan toi laskelmieni 
mukaan pelkästään ensim-
mäisenä vuonna noin 340 000 
euron suorat säästöt. Samal-
la meidän oli mahdollista pal-
kata lisää henkilökuntaa. Nyt 
tiimissämme on viisi kokoai-
kaista työntekijää ja yksi puo-
lipäiväinen. Huomioimme 
kunkin mielenterveyskuntou-
tujan henkilökohtaisen tilan-
teen ja tuemme arkea sen mu-
kaan. Toiset tarvitsevat apua 
päivittäisissä askareissa, kun 
taas osalle riittää tapaaminen 
vain kerran viikossa. Tuki voi 
olla esimerkiksi ruoanlaittoa 
ja lomakkeiden täyttöä yhdes-
sä kuntoutujan kanssa, Turk-
ka jatkaa.

Palvelujen koordinatio tuo 
yksilöllisyyttä ja säästöjä

Oulunkaaren kuntayhty-
män palvelujärjestelmässä 
pyritään mahdollisimman it-
senäiseen asumiseen, siihen 
että mielenterveyskuntoutu-
jat voisivat asua ensisijaisesti 
omissa kodeissaan; joko omis-
tusasunnoissaan tai vapail-

ta markkinoilta hankituissa 
vuokra-asunnoissa. Kuntayh-
tymän oman henkilöstön pää-
tehtävänä taas olisi kotiin vie-
tävän arjen tuen tarjoaminen, 
kotihoito sekä päivätoimin-
nan järjestäminen. 

-Olen ollut tehtävässä-
ni vuodesta 2010, jolloin seu-
dullinen erityisryhmien asu-
mispalveluvastaavan virka 
perustettiin. Asukkaiden ta-
savertaisuus on parantunut, 
kun olemme saaneet lisät-
tyä alueellista koordinaatio-
ta. Nyt tiedämme tarkkaan, 
mitä palveluja missäkin on ja 
mikä on paras malli kullekin 
mielenterveyskuntoutujalle. 
Aikaisemmin sosiaalityönte-
kijät, sairaanhoitajat ja lääkä-
rit sijoittivat oman asiakkaan-
sa sinne, mistä löytyi paikka. 
Nyt koordinaatiovastuu on 
yhdellä ihmisellä. Olemme 
saaneet näkyvää muutosta ai-
kaan: kohentaneet ihmisten 
hyvinvointia ja säästäneet eu-
roja, iloitsee Turkka. 

-Toisaalta meidän on osat-
tava myös päästää irti silloin, 
kun kuntoutuminen etenee 
niin hyvin, että tukea voidaan 
vähentää”, Turkka lopettaa.

Oulunkaari tiedotus

Pudasjärven Diabetesyhdistys ja Omaishoitajat

Perinteinen Kesäretki
 Kuusamoon

la 26.7. Lähtö 9.30 S-marketin parkkipaikalta, 
paluu noin klo 23.00

•Neljän tunnin retki (ei kävelyä) opas mukana.
Alueella Ruka-Käylä-Oulanka-Kuusamo.

•2 ruokailua: Taivalkoskella Jalavan pirtissä ja 
Hotelli Kuusamon noutopöydässä.

•Kesäteatteri esitys: ILMAISTA RAHAA (kesto n. 2 h)

Hinta jäseniltä 40€ , ei jäsen 45€
ilmoittautumiset: 

Ritva Peltolalle 23.7. mennessä puh. 0400 – 386 286.
Hinta sisältää kyydin, retken, ruoat sekä esityksen

Tervetuloa!
Tehdään taas yhdessä mukava retki!

Monipuolinen ohjelma:

Järjestää HNS
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi
lisätiedot www.hetepirtti.fi

Koko perheen kesätapahtuma

Hetepirtillä 
lauantaina 19.7.2014 klo11-14.

• Ohjelmassa esimerkiksi tikanheittokisa ja 
   peräkonttikirppis. 
•Voit myydä Hetepirtin pihalla kirppistavaraa, 
   käsitöitä ym, paikka ilmainen! 
   Huonon sään sattuessa myyntipaikat sisällä.
•Lapsille poniratsastusta 2€/kierros 
• Ongintaa ja kilpailuja.
•Grillistä myydään makkaraa ja paikalla toimii 
  kahvio, myös arvontaa. Varaathan mukaan 
  käteistä rahaa.

Aittojärven kyläjuhlaa vie-
tettiin kesäisissä merkeissä 
sunnuntaina 6.7. Kynkäällä 
Haapalan Pirjon ja Martin pi-
hapiirissä. Juhlaan osallistui 
noin 80 henkeä. Lohikeittoa 
ja muutakin tarjottavaa oli 
varauduttu tarjoamaan suu-
remmallekin joukolle. Oh-
jelmassa oli Martti Haapa-
lan tervetuloa puhe ja paikan 
esittely.

-Kynkäällä oli Suomen en-
simmäinen vientisaha, jos-
ta vietiin puutavaraa muun 
muassa englannin kunin-
kaallisten sotalaivojen raken-
tamiseen. Nykyiset omistajat 
ovat jatkaneet paikan perin-
teitä puuseppäalalla ja vienti-
kin on Haapaloiden perusta-
massa Profin Oy:n kuvioissa 
mukana. Haapala muistut-
ti myös runoilija Eino Leinon 
päivästä ja lausui puheensa 
lopuksi ”Hymyilevä Apollo” 
mielirunonsa. 

Maisema- ja ympäristö-
asiantuntija Taimi Maho-
senaho ProAgrian Vyyhti- ja 
Ympäristöagro –hankkeesta 
kertoi olleensa mukana vuo-
situhannen vaihteessa laati-
massa kylämaisemanhoidon 

Aittojärven kyläjuhla kesäisissä merkeissä

yleissuunnitelmaa. Uudem-
man kerran kylä on lähtenyt 
entistä tarmokkaammin mai-
semanhoitoprojektiin kulu-
vana vuonna ja yhteispon-
nistuksin on saatu erittäin 
näyttävää työn tulosta. Ma-
hosenaho kehotti pitämään 
kylän saavuttamasta arvok-
kaasta maisema-alueen sta-
tuksesta kiinni, johon on 
mahdollista jatkossakin saa-
da erilaisia EU-rahoituksia. 

Kaupungin tervehdyksen 
esitti kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki. 
Hän kertoi kaupungin voi-
makkaasta sivukylien pal-
veluvarustuksen tukemises-
ta muun muassa tieverkon 
kunnossapitämiseksi. Kau-
pungin tämän kesän voimak-
kaasta uudis- ja korjausra-
kentamisesta kertoo muun 
muassa se, että samana päi-
vänä Riekki oli laskenut 28 
kaivinkoneen olleen töissä. 

-Kun rakennetaan uut-
ta, se on merkkinä Pudasjär-
ven kaupungin ja kaupungin 
asukkaiden uskomisesta tu-
levaisuuteen, totesi Riekki. 

Kerttu ja Hannu Simu 
sekä Eija ja Eino Taavitsainen 

esittivät lausuntaa, Ape Nie-
minen musiikkia sekä Petra 
Riekki lauloi Mökö-peikko 
laulun. Yhteisen lohisopan 
nauttimisen jälkeen nähtiin 
koskimelontanäytös ja Martti 
Haapala esitteli kuumailma-
pallon toimintaa, vieraiden 

oli mahdollista pelata fres-
beegolfia, lapsille oli järjestet-
ty luontopolku ja arpajaiset-
kin oli järjestetty. Lopuksi oli 
mahdollista nauttia savusau-
nan makoisista löylyistä. 

Heimo Turunen

Aittojärven kyläjuhla voitiin viettää mitä parhaimman kesäisen sään merkeissä Kynkään kosken partaalla.

Maisema- ja ympäristöasiantuntija Taimi Mahosenaho (oi-
kealla) kiitteli kyläläisten aktiivista maisemanhoitotyötä. 

Kynkään kosken kohinan äärellä nautittiin Tapio Poh-
janveden keittämä lohikeitto.
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Ranua

JOPOT
TARJOUS

379,-

SPORTIAN KESÄTARJOUSPÄIVÄT

KAIKKI

TEKSTIILIT

-50%
OVH

POLKUPYÖRÄT

-20%
OVH

LENKKARIT

-20%
OVH

POISTOREKISSÄ
JOPA

-70%
perjantaina 18.7. Keijo Lehtinen esittelee ja testauttaa vaUHti RULLasUKset!
 Ota omat hiihtokengät ja sauvat mukaan, niin saat testata sekä perinteisen että
 luistelutyylin sukset

KaiKKiieN KUpONGiN paLaUttaNeiDeN KesKeN aRvOtaaN 
2 KpL 50€ LaHJaKORttia spORtiaaN!

Nimi:_____________________________________________
OsOite:____________________________________________
pUH:______________________________________________

tarjoukset voimassa Ke 16.7., tO 17.7., pe 18.7. ja La 19.7.
tarjous koskee varastossa olevia tuotteita!

• Keskiviikkona 16.7. 
   ensimmäiselle
  SPORTIA JUOMAPULLO  
  ILMAISEKSI
• Torstaina 17.7. 20 
   ensimmäiselle
  SPORTIA JUOMAPULLO   
  ILMAISEKSI
• Perjantaina 18.7. 50 
   ensimmäiselle
   SPORTIA JUOMAPULLO   
   ILMAISEKSI
• Perjantaina 18.7. 
   PULLAKAHVIT

Keskustie 30,
Ranua
puh. 016 355 2101

avoinna:
ma-pe 9-17
la 9-13

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Pelvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

KESÄVARASTON 
RAJU 

LOPPUUNMYYNTI!

-30%

SANDAALIT
RULLALUISTIMET
UISTIMET
KELAT
VAVAT
KESÄTEKSTIILEJÄ
VAPAA-AJAN KENKIÄ
LENKKIKENKIÄ

Ovh.

ALE
-50%

ALE

ALE

ALE

ALE

POLKUPyöRÄT
Ovh.

POISTOREKISTÄTEKSTIILEJÄ JA  POISTOPöyDÄSTÄ
KENKIÄ

10,-alk.

MIKSI SURUNI ON MUSTA

Miksi pilvi on valkoinen
koivunrungon tuohi

valkea myös

Miksi katukahvilan tuolit
ovat valkoiset

kirkon torniristikin
valkaistu

Miksi suruni
on kuitenkin musta

ONKO JOKAISELLA 
HULLUUTENSA

Onko hintansa väärti
varastettu piilopäivällinen
kielletyn rakkauden luona

Onko jokaisella hulluutensa
mitä se maksaa
kuka laskee tilin

ja kuka sen tilin saldon
tarkistaa

Itse sen kuitenkin 
maksetuksi kuittaat

Onko rakkautesi punaista
huulesi

puheesi punaista
veresi

Vai onko sinuun
jo sekoittunut muita

sateenkaaren värisävyjä

Marketta Backman
”Minkä vuoksi 

ojennan kukkasen”


