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LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

● Autokoulukurssi alkaa 
ma 1.8. klo 17.

● Mopokurssi ke 10.8. klo 15 
Tervetuloa!

Samin pienkone

info@saminpienkone.com
Ratamotie 14, 90580 Oulu. P. 040 183 5100

Ruohonleikkurit ja raivaussahat
mopot yms. pienkoneet.
Varaosat ja renkaat kaikkiin koneisiin, 
mitä huollamme.
Kaasuttimien ultraäänipesu.
Koneiden vastaanotto myös Pudasjärvellä.
Myös kuljetuspalvelu.

www.saminpienkone.com

Huollamme melkein
kaiken mikä pärisee

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat:  ke 27.7. ja 
ke 3.8. sekä ke 10.8.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona, 6.7. klo 14-17. 

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Pudasjärven
KOTISEUTUPAIVAT

Pe 22.7.

La 23.7.
klo 12-14

La 23.7.

klo 18

AVOIMET OVET Kotiseutumuseolla
• vapaa pääsy koko päivän
• yleisöopastus klo 13

LASTEN MUSEOPÄIVÄ,
kotiseutumuseo Musisoimassa kansanmusiikkiryhmä
RÄTYVÄKKÄRÄ klo 12.30 ja 13.30
• mukavaa puuhastelua lapsille ja lapsenmielisille
• mm.piha leikkejä, käsityöpajoja ja museotontun kierros
• myös aikuiset tervetulleita

Kesäillan KONSERTTI
Pudasjärven kirkossa Kansanmusiikki-
yhtye RÄTYVÄKKÄRÄ - ohjelma 10 €

Su 24.7 KOTISEUTUPAIVAN JUHLALLISUUDET 
Yhteistyössä Pudasjärven seurakunnan kanssa

JUMALANPALVELUS Kirkossa
• saarnaa pastori Valtteri Laitila
• avustaa diakoni Helena Koivukangas
• kanttori Keijo Piirainen

KUNNIAKÄYNTI NÄLKÄÄNKUOLLEITTEN KIVELLE

NISUKAHVIT museon pihapiirissä (sateella kappelissa)

klo 10

jonka jälkeen

klo 12.15 KOTISEUTUJUHLA museon pihapiirissä
(sateella kirkossa)

• Juhlapuhe - Paavo Pikkuaho, kunnallisneuvos
• Kaupungin tervehdys
• Nuoren ajatuksia kotiseudusta - Olga Oinas-Panuma,
   nuorten valtuuston puheenjohtaja
• Musiikkiohjelmaa
  -kansanmusiikkiryhmä

Lämpimästi tervetuloa

TÄSTÄ UUSI KOTI
 AIVAN PUDASJÄRVEN 

KESKUSTASSA, 3 H+K, 74,5 M2

Siisti valoisa huoneisto, talossa tehty putkiremontti. 
Rauhallinen talo, kaikki palvelut lähellä.

Myydään tai vuokrataan. Hp. 52.000 €
Tiedustelut Puh. 0400-522 501. 

PUUTARHAN TYHJENNYSMYYNTI!

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

www.pudasjarvenpuutarha.fi

Kassillinen pieniä
KESÄKUKKIA 5,-

(pakkaa niin täyteen kun saat)
 ISOT KESÄKUKAT 

10,- /3 kpl

AMPPELIT
ISOT  15,- PIENET 10,- 

 
Monivuotiset KUKAT -50%
Kekkilän puutarhamulta 50l    

15,90  / 5 kpl(riippupetunia, miljoonakello, dahlia...)
MANSIKANTAIMET !

AVOINNA:
MA-PE 9-17, LA 10-16, 

SU 12-16
Olemme facebookissa!        

TERVETULOA!

Metsäsuunnitelma on tila
”käyttöohjekirja”.

Onko omasi ajan tasalla
vai puuttuko se kokonaan?

Soita 0400-157422 tai antti.harkonen@mhy.fi

NO SPEED LIMIT 
huippunopeusmittauspäivä la 23.7. 

Pudasjärven lentokentällä. 
Tule testaamaan ajopelisi suorituskyky 

huippunopeudessa valvotuissa olosuhteissa. 
Portit avataan 9.00, ajetaan koko päivä. 

Ajajat/testaajat 35 €, katsojat 5 €. Paikalla tarjoilua. 
Kyltitetty Oulu-Kuusamo tieltä. 

Jos kysyttävää, soita Tepolle 045 138 6960.
Katso tulevat tapahtumat www.taivalkoskenmoot-kerho.fi

SÄÄVARAUS turvallisuussyistä!

Ennätysmäärä
osallistujia

onkitapahtumassa
Siurualla

- Sivu 6

-lehti nro 29 2016

Paikan päällä on mahdollista ilmoittautua 25 euron hintaan.
Ohjelma osoitteessa: www.huippuajot.fi

Pekka Heikkisen leipäauto 
uunituoreiden leipien

ja leivonnaisten kanssa 
Pudasjärven torilla 

tiistaina 26.7. klo 11.00 
eteenpäin.

P. 044 363 6446
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 24.7. klo 10, Valtteri Laitila, Keijo Pii-
rainen, Helena Koivukangas. Taksi seurakuntakodilta 
kirkkoon lähtee klo 9.30, edestakaisen matkan hinta on 
5e. 

Kotiseutujuhla su 24.7. klo 11.30 museolla, sateella kir-
kossa 

Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe klo 11–17.

Nuotioillat: Pintamolla Männikön rannassa ke 20.7. klo 
18, Livon koululla to 21.7. klo 18. Nuotioillan voi vara-
ta omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08-
8823100.

Rätyväkkärän konsertti La 23.7. klo 18 kirkossa. Rä-
tyväkkärä-yhtye:Tuija Puurunen: laulu, alttotorvi, kantele 
Sanni Kopo: viulu, jouhikko, laulu Juha Kuurajärvi: har-
mooni, laulu, huilu. Ohjelma 10€ 

Rauhanyhdistykset: Seurat Ervastissa ry:n mökillä su 
24.7. klo 13 (Eero Illikainen) ja seurat  Kurenalan ry:llä 
su 24.7. klo 16 (Valtteri Laitila, Iivari Jurmu)

Kastettu: Iida Beata Heikkala

Avioliittoon vihitty: Christian Schuss ja Maija Sinikka 
Lantto, Markus Tapio Matias Luukkonen ja Heidi Evelii-
na Rahkola,  Heikki Ilmari Siltakoski ja Anja Annikki Sil-
takoski

Haudattu: Sanni Ikonen 90v, Hilda Sofia Kukka 86v, 
Arvo Ervasti 86v, Vilho Tapani Karvanen 85v

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Pirjo Heikkuri
040 195 1732
toimitus@vkkmedia.fi

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

Toimittaja ja ilmoitukset
Jenny Kärki
040 910 0852 
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Minun etelä-karjalaisessa kotimurteessani 
on veikeä sana: metla, joka on suora lai-
nasana venäjästä. Metla oli vielä muutama 
vuosikymmen sitten jokaisen talon ja tor-
pan ulko-ovenpielessä. Sillä lakaistiin niin 
hiekat kuin lumetkin porraspielistä, onpa 
sitä käytetty täällä Koillismaalla ulko-oven 
eteen laitettuna kertomassa, että ei olla 
kotona. Voi niitä aikoja, jolloin pelkkä var-
siluuta riitti oven lukoksi.

Metlan tekeminen on vaativa toimenpi-
de: on löydettävä urvuttomat koivun vit-
sakset, sidepantojen sitominen pitävästi ja 
vielä sopiva varsikin vuoleskeltava. Luudan 
vitsakset on osattava sitoa niin, että ne ei-
vät harota sinne tänne. Näin kertoi mi-
nulle kolmekymmentä vuotta sitten var-
siluutien tekijä, joka oli tulla tupsahtanut 
kirkkoherranvirastoomme tammikuun 
kovilla pakkasilla. Luutakauppias oli myy-
mässä laatutavaraa, ei siis mitään sekundaa 

halvalla. Näin ymmärsin.
Metlamies oli oivaltanut selvän markki-

naraon, sillä helmikuun ja maaliskuun vaih-
teessa silloisen Sokoksen ja linja-auto-
aseman parkkialueella pelattiin vuosittain 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi luutapallo-
turnaus. Metlakauppa kävi ja kannatti hy-
vin, sillä diakoniatyö tarvitsi joka kevät liki 
parikymmentä varsiluutaa turnaukseen. 

Vuosikymmenet ovat vierineet noista 
luutapalloturnauksista, mutta aivan viime 
vuosiin asti on keskuudessamme nähty 
mies polkupyörineen - tarakalla metloja. 
Varvut luudissa olivat muuttuneet urpui-
siksi ja sojottivat sinne tänne. Luutakaup-
pakaan ei tainnut enää oikein käydä – ei 
ole enää varsiluudan tarvitsijoita.

Viime viikolla autotalliani siivotessa-
ni löysin vanhan ja kuluneen luudan, jon-
ka metlamies oli vuosia sitten lahjoitta-
nut minulle, ystävälleen. Olimme nimittäin 

aikojen kuluessa ystävystyneet, kun hä-
nestä oli tullut liki joka sunnuntainen 
kirkkomies. Kirkkokahveilla istuessam-
me muistelimme usein elämämme suu-
ria seikkailuja – varsinkin niitä seikkailuja, 
joista hän oli juuri silloin kirjoittanut pai-
kallislehteemme.

Kevään ja alkukesän aikana näin ystäväni 
olemuksessa suuria muutoksia, ja arvelin 
kalamiehen, hillastajan, marjastajan, metsä-
työmiehen ja kirjoittajan viimeisen metlan 
tulleen sidotuksi.

Lämpimänä kesäpäivänä siunasimme Ve-
li-ystävämme äitinsä hautaan lähimpien 
sukulaisten ja ystävien saattelemana.  Tai-
vaalla paistoi kirkkaasti heinäkuinen aurin-
ko - armon aurinko, ja hillat kypsyivät poi-
mittaviksi läheisellä Kirkkosuolla.

Juha Kukkurainen

METLAMIES VELI HEMMILÄ
1940 – 2016 In memoriam

Nykykansanmusiikkia kirkossa
Rätyväkkärän kolmen hen-
gen muodostamalla nyky-
kansanmusiikkiyhtye Rä-
tyväkkärällä on konsertti 
lauantaina 23.7. kirkos-
sa. Yhtyeeseen kuuluvat 
muusikot Sanni Kopo, Tui-
ja Puurunen ja Juha Kuu-
rajärvi. Kokoonpanon 
pääinstrumentteja ovat lau-
lu, viulu ja harmooni. Tä-
män lisäksi yhtyeen sovituk-
sissa soivat myös alttotorvi, 
nokkahuilu, pienkanteleet 
sekä jouhikko. Ohjelmisto 
koostuu pääosin suomalai-
sista kansanlauluista, peli-
manni- ja paimensävelmistä, 
hengellisistä lauluista sekä 
omista sävellyksistä. Kap-
paleita sovitetaan raikkaalla 
ja rempseällä otteella perin-
teitä kunnioittaen. Rätyväk-
kärä sai alkunsa Kaustisella 
Ala-Könni-opistossa (AKO) 
vuonna 2010, kun kaikki kol-

me jäsentä aloittivat kansan-
musiikin opiskelun Salla Se-
pän johdolla. AKO-vuoden 
jälkeen yhtyeen muusikot 
jatkoivat opiskelua Keski-
Pohjanmaan konservatorion 
kansanmusiikkilinjalla Kok-
kolassa, missä pääsivät ke-
hittämään sekä soolomuu-
sikkouttaan että viemään 
eteenpäin yhtyeopintojaan 
Pasi Porvarin ja Sampo Kor-
van ohjaamina. 

Nykyään Sanni opiskelee 
kansanmusiikkipedagogik-
si Joensuun Karelia-ammat-
tikorkeakoulussa ja Tuija 
puolestaan Kokkolan Cent-
ria-ammattikorkeakoulussa. 
Juha työskentelee tuotanto-
koordinaattorina Kaustisen 
kansanmusiikkijuhlilla. Täl-
lä hetkellä bändi toimii pro-
jektiluontoisesti.

Keijo PiirainenRätyväkkärä-yhtye pitää konsertin lauantaina 23.7. Pudas-
järven kirkossa. Kuva Sakari Kopo. 

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 040 1951 732 

Pudasjärvellä on uusi pito-
palvelu yritys Halla Cafe 
& Catering, yrittäjänä toi-
mii Henna Ryhänen ja hän 
aloitti toimintansa heinä-
kuun alussa. Hänellä on ai-
kaisempaakin kokemus-
ta yrittäjyydestä, sillä hän 

Uusi Pitopalvelu- 
yritys Pudasjärvellä

pyöritti lounasravintolaa 
Kempeleessä vuosina 2007-
2009.

- Minulla oli myös pie-
net lapset, joten jätin pois 
yritystoiminnan. Koko ajan 
senkin jälkeen minulla on 
ollut mielessä, että haluai-

sin takaisin yrittäjäksi. Nyt 
kun mieheni on isyysva-
paalla vuoden, päätin lait-
taa taas yrityksen pystyyn. 
Aluksi etsin kahvilalle ti-
loja, mutta päätinkin aloit-
taa pitopalveluyrityksestä, 
Henna kertoo.

Hän tarjoaa asiakkail-
leen asiantuntevan, ystäväl-
lisen ja iloisen palvelun. Jo-
kaiselle asiakkaalle tehdään 
henkilökohtaisesti räätälöi-

ty kokonaisuus.
- Yrityksemme sijaitsee 

kotikeittiössämme osoit-
teessa Ranuantie 317. Val-
mistamme ruoat juhlapai-
koilla, meillä ei valitettavasti 
ole tiloja valmistaa ruokia 
koti keittiössämme, valmis-
tamme ainoastaan kakut ja 
leivonnaiset omassa keitti-
össämme, Henna kertoo.

Tilaisuuksia voidaan jär-
jestää esimerkiksi seura-

kunnan, Hilturannan tai 
Koskenhovin tiloissa, joista 
löytyy keittiöt myös suur-
ten ruokamäärien valmis-
tukseen sekä astiastot. Vielä 
Hennalla ei ole ollut mah-
dollisuutta hankkia isom-
paa kalustoa itselleen. 

Toiminimeen kuuluu 
myös siivouspalvelut, joten 
tarvittaessa myös muutto- 
ja kotisiivoukset sekä juhla-
paikkojen loppusiivoukset 

onnistuvat. Myös siivouk-
seen hänellä on koulutus ja 
kokemusta olemassa.

Henna on myös vahvasti 
mukana hyväntekeväisyy-
dessä. Hän keksi perustaa 
Pudasjärvelle ”Tehdään hy-
vää Pudiksella” Facebook-
ryhmän, jonka kautta on 
tehnyt monta kakkua ilmai-
seksi. Myös Oulussa asues-
saan hän oli mukana vastaa-
vassa toiminnassa.

Henna Ryhäsen käsistä syntyy näyttävät ja maukkaat kakut 
moniin tilaisuuksiin.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Heikkokuuloisille löytyy apua asiointiin apteekista
Pudasjärven apteekista on 
keväästä lähtien löytynyt 
heikkokuuloisille tarkoitet-
tuja apuvälineitä. Niiden 
hankkiminen lähti liikkeel-
le Kuuloyhdistyksen ker-
hopäivästä lehdessä ollees-
ta jutusta, jossa yrityksiä 
haastettiin induktiosilmu-
kan hankkimiseen.
Apteekkari Terttu Puuru-
nen kertoo, että se oli hyvä 
kannustin asian selvittämi-
seen, ja Kuuloliiton Poh-
jois-Tiimin kuntoutussih-
teeri Tiina-Maija Leinonen 
auttoi laitteiden valinnassa. 
- Induktiosilmukasta on ol-
lut suuri apu asiakaspalve-
lutilanteissa, ja kuulolaitet-
ta käyttävä asiakkaamme 
ovat olleet hyvin tyytyväi-
siä hankintaamme. Indukti-

osilmukka parantaa erityi-
sesti intimiteettisuojaa, kun 
voimme keskustella induk-
tiosilmukan avulla normaa-
lilla äänenvoimakkuudella 
asiakkaan kanssa. Erityises-
ti se parantaa lääketurval-
lisuutta, kun asiakas kuu-
lee, mitä hänelle kerromme, 
Puurunen kertoo.
Pudasjärven apteekissa 
käytössä on palvelupistesil-
mukka Contacta, joka on 
hyvä apu kuulokojeen käyt-
täjälle, joilla on T- tai MT 
- asento kojeessa. Silmuk-
kavahvistin on varustettu 
akulla, joka mahdollistaa 
sen siirtämisen palvelupis-
teestä toiseen nopeasti.
- Niiden huonosti kuulevi-
en asiakkaiden avuksi, joil-
la kuulolaitetta ei vielä ole, 

olemme hankkineet kom-
munikaattorin. Sen avulla 
asiakas voi itse säätää ää-
nenvoimakkuuden sopi-
vaksi. Laite on ikään kuin 
langaton "puhelimen luu-
ri", joka toimii äänen vah-
vistimena, Puurunen ker-
too.
Apteekkien lisäksi apulait-
teille olisi tarvetta myös 
pankissa ja eri virastois-
sa, joissa palvelupisteet si-
joittuvat vierekkäin. Laite 
mahdollistaa "virkailijan" 
äänen kuulumisen selkeästi 
ja toisaalta virkailijan ei tar-
vitse korottaa turhaan ään-
tään. Näin mahdollistetaan 
asiakkaalle tarvittava tieto-
suoja.

Jenny Kärki
Apteekin palvelupisteestä löytyviä kuulolaitteita testaamassa Risto Kokko ja taustalla Pu-
dasjärven Kuuloyhdistyksen yhdyshenkilö Saara Jussila. Kuva Heimo Turunen.

Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä

Perjantai 22.7. Jyrkkäkos-
ken huvikeskuksella pide-
tään Hillatanssit -tapah-
tuma. Marjanpoimijoita ja 
muitakin tanssista innos-
tuneita viihdyttää Char-
les Plogman. Iskelmätäh-
ti on tuttu tanssilavoilta 
jo yli 35 vuoden ajalta  ja 
lisäksi hän on toiminut 
laulusolistina yhtyeissä 
Charlies, Amore, Styrox 
ja Stig Snickars. Plogman 
on julkaissut kuusi soo-
lolevyä, joista kaksi on 
myynyt kultaa, sekä yh-

Hillatansseissa Jyrkällä
Charles Plogman 

den joululevyn. Plogman 
on saanut myös kultale-
vyn Charlies-aikaisesta 
Vain vähän aikaa -albu-
mista.

Tapani Nevala 
Tönöllä
Oululai-
nen Tapa-
ni Nevala 
esiintyy 
Yli-Kollajan 
nuoriso-
seuran 
talolla eli Tönöllä lauantai-
na 23.7. Kiiminkiläisen sä-
veltäjän Veikko Juntusen 
kanssa tehdyt iskelmäkap-
paleet ovat saaneet mu-
kavasti myös radiosoittoa 
koko maassa. Mies on näp-
päillyt ensimmäiset sävelet 
hanurista jo 2-vuotiaana ja 
iskelmäyhtyeen hän perus-
ti jo 70-luvulla.

Sarapir tillä 
Tanssiyhtye 
Selena
Lauan-
taina 
23.7. 
Sara-
pirtillä 
Tans-
siorkesteri Selena soittaa 
perinteistä tanssimusiik-
kia ja iskelmää. Kokoon-
panosta löytyy Krista 
Martikainen (koskettimet 
ja laulu), Kari Kinnunen 
(rummut ja laulu) sekä 
Tero Kähkönen (harmo-
nikka ja midilaitteet). Sa-
rapirtille kannattaa tulla 
naapuripitäjien puolel-

takin. Meininki on mu-
kava, sillä väkeä saapuu 
usein Posiolta, Ranualta 
ja Taivalkoskeltakin. Ta-
lolla on nyt korjattu kat-
to sekä uusitut sisävessat 
ja ulkoportaat. Nyt tanssi-
toiminta on taas mahdol-
lista, kiitos nuorisoseuran 
aktiiveille!

Mar tti Timonen 
Trio Siurualla
Siuruan työväentalolla 
lauantaina 23.7. esiintyy  
Martti Timonen Trio, 
joka 
esittää 
tans-
simu-
siikkia 
huomi-
oiden 
ylei-

sön toiveet. Martti on har-
rastanut musiikkia koko 
ikänsä ja yksinlaulua hän 
on opiskellut aktiivisesti 
kolme vuotta. Laulaja on 
myös saanut kehuja laa-
jasti, sillä hän miesten se-
niorilaulukilpailun Suo-
menmestari ja hän on 
saavuttanut SM-karaoken 
hopeatilan miesten sar-
jassa. Taustaorkesterei-
na hänellä on toimineet 
muunmuassa Siluetti, 
Haavekuva ja Klubiorkes-
teri.

Tanssien
kuntoa ...

Jo perinteeksi muodostunut-
ta Pärjänsuon kesäpäivää 
vietettiin mainiossa kelissä 
lauantaina 9.7. hirvihallilla. 
Samaan aikaan järjestetyt Pu-
dasjärven markkinat eivät 
verottaneet kesäpäiväjuhli-
joiden määrää, vaikka jär-
jestäjätaho sitä vähän jo ehti 
jännittääkin. Hirvihallille ko-
koontui yli 150 henkilöä ki-
sailemaan, nauttimaan tarjoi-
luista ja viettämään yhdessä 
leppoisaa aikaa. Huomionar-
voista on se, että eritoten lap-
sia oli paikalla paljon ja kä-
vijöitä oli paikalle saapunut 
myös paikkakunnan ulko-
puolelta.

Leikkimielisiä kisoja oli 
sekä lapsille että aikuisille. 
Taitoja ja tarkkuutta koetel-
tiin tikan- ja kettinginheitos-
sa, keppihevosten estekisas-
sa sekä lisäksi arvuuteltiin 
karkkimäärää purkissa. Kai-
kille kisoihin osallistuneil-

Pärjänsuolla kokoonnuttiin iloisissa merkeissä
le lapsille jaettiin palkinnot 
ja mieluisia ne näyttivät ole-
vankin. Helpolla eivät lapset 
päässeet estekilpailussa, sillä 
kisassa nähtiin tänä vuonna 
poikkeuksellisen paljon he-
vosten esteille kieltäytymisiä.  
Jokainen kisaaja pääsi kuiten-
kin onnellisesti maaliin asti. 
Uutta tänä vuonna tapahtu-
massa oli paikalle rakennet-
tu hiekkalaatikko, jossa leik-
kijöitä riitti läpi tapahtuman. 

Kyläläisistä koostuva Hu-
pitoimikunta oli jälleen ker-
ran onnistunut tapahtu-
man järjestämisessä. Paikan 
viihtyisyyteen oli panostet-
tu ja kesäiset somisteet loi-
vat osaltaan mukavaa tun-
nelmaa. Tarjolla oli lättyjä, 
kahvia, vanhanajan pikkulei-
piä, makkaraa lisukkeineen, 
mehua ja lapsille lisäksi me-
hujäätä ja karamelleja. Hu-
pitoimikunnan järjestämissä 
tapahtumissa tarjottavista ei 

veloiteta ja toimintaa pyörite-
täänkin pääasiassa arpajaisis-
ta saaduista tuloista. Arpoja 
ostettiinkin jälleen reippaasti 
ja laadukkaita palkintoja oli 
varattu reilu määrä.

Tapahtuma sai paljon kii-
tosta niin paikan päällä, kuin 
Pärjänsuolaisten omassa fa-
cebook –ryhmässä. Palaut-
teen perusteella on selkeästi 
nähtävissä, että niin nykyi-
set kuin aikaisemmatkin ky-
läläiset arvostavat paljon näi-
tä yhteisiä tapaamisia ja niitä 
ihan odotetaan. Eritoten lap-
set ovat ottaneet tapahtu-
mat omakseen, sillä tapah-
tumat suunnitellaan aina 
lasten viihtyvyyttä painotta-
en. Lämmin kiitos Hupitoi-
mikunnalle onnistuneen ja 
miellyttävän tapahtuman jär-
jestämisestä!

Mirka Pääkkö

Iloinen puheensorina 
täytti hirvihallin kun 
kuulumisia vaihdettiin 
puolin ja toisin.
Kuva Kirsti Juurikka.

Uudella hiekkalaati-
kolla riitti leikkijöitä 

läpi tapahtuman.
Kuva Toini Kukka
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Melkoisia vonkaleita Kouvan kalailtapäivässä

Nuorimman onkijan varvussa oli pitkä rivi pieniä kaloja. 
Viljami Koskela seurasi isänsä Jarkon vierellä tarkasti, kun 
Pekka Pönkkö mittasi hänen kalojaan. Pisimmällä niistä oli 
mittaa 15,5 cm.

Voittokala mittauksessa. 

Kouvan kalastuskunnan puheenjohtaja Antero Mustakan-
gas paistoi muikkuja muurikassa, ja Kirsti Leiviskän pan-
nulla paistuvat perunat. Vuokko ja Pekka Pönkkö sekä Tuo-
mas Kuusisto avustavat ja tekevät annoksia asiakkaille. 

Kouvan kylällä vuosien saa-
tossa ollutta kalailta-perin-
nettä jatkettiin kalastuskun-
nan toimesta. Aikaisemmat 
kalaillat ovat olleet Kouvan 
maamiesseuran järjestämiä 
tapahtumia, ensimmäisestä 
tapahtumasta on kulunut 15 
vuotta. Tämän kesän tapah-
tumaan osallistui reilut viisi-
kymmentä henkilöä. Vatsan 
herkkujen lisäksi jokainen 
innokas sai vapaasti osallis-
tua rannan onkikilpailuun, 
onkivapoja ja matoja oli tar-
jolla myös järjestäjän toimes-
ta.

Kiinnostusta leikkimieli-
seen kisaan riitti. Parhaim-
millaan rannalla oli toista-
kymmentä onkijaa samaan 
aikaan. Kaloja nousi ja nii-
tä mitattiin. Pienin mitattu 
oli reilun neljäntoista sentin 
mittainen ja pisimmän pi-
tuudeksi saatiin 51,5 sent-
timetriä. Niin kuin kalas-
tuksessa usein käy, tälläkin 
kerralla moni iso vonkale vei 
onkijasta voiton ja karkasi 
kalastajan harmiksi rantaki-
viltä järven aaltoihin pyydys 
mennessään kasvuaan jatka-
maan. 

Pisimmän ja palkitun ka-
lan nappasi helsinkiläinen 

Tero Syrjälä, joka oli perhei-
neen saapunut Kouvalle lo-
mailemaan. Kalastusinnos-
tuksen Terokin on nuorena 
perinyt isältään, ja hän har-
rastaa viehekalastusta Hel-
singissä. Kouvalla Syrjälän 
perhe on lomailemassa nyt 
jo neljäntenä kesänä peräk-
käin, myös kaksi talvilomaa 
on kulunut samoissa maise-
missa. Tämä oli ensimmäi-
nen kalakilpailu, johon hän 
on osallistunut. Mato-on-
gella isomman kalan rannal-
le nostaminen ilman haavia 
oli Teron kertoman mukaan 
omanlaisensa jännittävä ta-
pahtuma. Tilanteesta oli on-
nistuttu kuvamaan myös 
hyvä video.

Kalailtapäivä -tapahtu-
maa hän kuvasi mukavak-
si, ja erityisen iloinen hän oli 
siitä, että sai tutustua päi-
vän aikana uusiin ihmisiin. 
Koko perhe on nauttinut lo-
mistaan Kouvalla niin kesäl-
lä kuin talvella. Täällä saa 
olla lähellä luonnon rauhaa, 
ja pääkaupunkiseudun häli-
nä ja arjen kiire unohtuvat.

Kuvat ottivat Kirsi Syrjälä 
ja Paula Piipponen.

Paula Piipponen

Kouvalla perheensä kanssa lomaileva helsinkiläinen Tero 
Syrjälä on innokas kalamies. Mallia on vieressä ottamas-
sa tyttärensä Kira.

Kouvan kalailtapäivässä syötiin po-
rukalla muikkuja perunoiden ja sa-
laatin kera, ja jälkiruuaksi maistui-
vat kahvi ja leivonnaiset. Muikkuja 
kului 24 kiloa ja niitä pakattiin lo-
puksi myös kotipaketteihin. On-
nekkaimmat saivat kotiin viemisik-
si myös erilaisia arpavoittoja.

Parhaillaan on menossa 
kiihkeä heinäntekoaika. Tai 
ainakin puolivuosikymmen-
tä sitten oli, kun talven hei-
nät tehtiin käsi- ja hevosvoi-
min. Myöhemmin avuksi 
ilmaantuivat traktorit apu-
välineineen. Aamulla var-
hain lypsy- ja muiden navet-
tatöiden jälkeen lähdettiin 
koko perheen voimin vielä 
kasteen kimalluksessa lois-
tavalle heinäpellolle. Matka 
oli yleensä useamman kilo-
metrin pituinen, joka taival-
lettiin jalan, pyörillä, hevo-
sen tai traktorin kyydissä. 
Eväsrepuissa oli villasuk-
kiin sujautetut maitopullot, 
kahvipullot, limput, voi, jos-
kus makkaraa ja tietenkin 
korppuja. Janojuomaksi kul-
jetettiin isossa pänikässä ko-
tikaljaa. Kaikki nämä työnte-
on jaksamisen edellytykset 
säilöttiin pellon reunalla ol-

leisiin varjoisiin paikkoihin, 
ladon alle ja juomat mahdol-
liseen viileään pelto-ojaan.

Pienimmät ja vähävoi-
maisimmat heinäntekijät 
saivat tehtäväkseen raahata 
heinäseipäitä kilometrin pi-
tuisilta tuntuvilla pelloilla 
seivästäjille valmiiksi kan-
gella maahan pystytettävik-
si. Kun voimia iän myötä 
kertyi, tuli heinätöissä ylen-
nys, päästiin haravamiehik-
si. Puuharavat, yleensä lii-
an pitkävartiset, käteen ja 
pellon pientareita ja seipäi-
den välejä puhdistamaan. 
Haravan piikit olivat puiset 
tikut, jotka menivät välillä 
helposti poikki. Liian harva-
piikkisellä haravalla jälki oli 
huonoa ja siitä seurasi ikä-
vä uudelleen haravointi. Oli 
uskallettava pyytää kiireistä 
heiniä seipäälle hankoavaa 
isää vuolemaan uudet pii-

nänteon jälkeen alkoi toi-
nen yhtä rasittava kesän-
vietto-ohjelma: viljankorjuu 
ja-puintityöt sekä jyvien 
päivittäiset ja öiset kuivaa-
miset puulämmitteisessä 
kuivaamossa. Nämä työjak-

sot olivat maatilan lapsil-
le ja nuorille pakollista ja 
jokapäiväistä elämää kesi-
en aikana. Ei mitään kivaa 
ja vapaa-ehtoista huvitte-
lua, joten noita aikoja ei ole 
ikävä. Pitkien palkattomi-

Heinänteko
kuului kaikille

kit. Isän kommentit ja tote-
amukset piikkien katkeami-
sen syistä olivat vähemmän 
miellyttäväsanaisia. 

Heinänkorjuuta joudut-
ti ja helpotti suuresti kaa-
dettuja heiniä nopeasti 
kuivattavat aurinkoiset ja 
tuuliset säät. Silloin hevo-
sen/traktorin perään asetet-
tiin heinälava, johon heinät 
koottiin suoraan pelloil-
le ajetuista luo`oista eli sei-
västäminen jäi pois. Vaap-
puva kuorma ajettiin ladon 
eteen ja viuhakka kuorman-
purku alkoi. Lapset latoon 
polkemaan heiniä ja aikui-
set hankoamaan kuivaa la-
dossa olevia pistelevää hei-
nää ahtaasta oviaukosta 
sisään. Korvissa kaikui oh-
jeet: heinät seiniä ja nurkkia 
myöten, älkää polkeko liian 
tiukkaan ja lopettakaa tap-
pelu. Pölyisessä, kuumassa, 
ahtaassa ladossa tahtoi kuu-
meta välillä heinänpolkijoi-
den ihon lisäksi tuliset tun-
teet.

Heinänteko kesti viikko-
ja ja päivät olivat niin lapsil-
le kuin aikuisillekin pitkiä ja 
väkevän työntäyteisiä. Hei-

en työpäivien ja työn teke-
misen merkityksen perheen 
yhteisen pärjäämisen takaa-
miseksi tuona aikana oppi 
opettamatta.      

Sointu Veivo

Niittokonemies
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 22.-23.7. ALKUVIIKKO MA 25.7.

Tiistaina 26.7.

SPRAYMAALIT
perusvärit 399

Sievi
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

Ötökkä
OVIVERHO

Tekstiiliosastolta Rautaosastolta

079

149

079
prk

pkt

119

pkt

pss139

tanko

1090
kg

Valio HÖRPPY
MEHUJUOMAT
1 L399

pkt

Atrilli
GRILLIMAKKARA
 400 g

595
kgPullapirtin

PIRTTILIMPPU
500 g
viipaloitu 149

pss

Perjantaina 22.7.

795
kg

100
kgBANAANIT

100
rss

100
kpl

499
kg

Talousosastolta

kg

Maanantaina 25.7.

Fazer
RIISIPIIRAKAT
6-9 kpl/330-420 g

YLIKYPSÄKINKKU
palana ja siivuina

Juhla-Mokka
KAHVI
500 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Aito irto
TYNNYRISILLI

139
prkArla

JOGURTIT
1 kg

149

Kotimainen
TUORE
KIRJOLOHI
2 kalaa/talous

pkt

299

100

Suomalainen
KESÄKURPITSA
- vihreä

895
Naudan
PAISTI-
JAUHELIHA

599
kgPorsaan

GRILLI-
KYLKI

499
rss

Pouttu
Porsaan
ULKOFILEEPIHVI
1 kg
- marinoidut 149

kg

PERJANTAINA

PULLA-PIRTIN

 TUOTE-ESITTELY/ 

MAISTIAISET!

Pouttu
PALVI -tai
KEITTOKINKKU
150 g

100
pkt 399

Kariniemen
BR. PAISTI-
LEIKKEET
350-410 g
miedosti
suolattu
tai
parillada

rss 149

Atria
LIHAPULLAT,- 
NAKKIKASTIKE 
tai JAUHELIHA-
PIHVI+MUUSI
300 g pkt

NEKTARIINI
rasia 1 kg

Lauantaina 23.7.

Kananpojan
KOIPIREISI
3 kpl/rss, marinoitu

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/talous

3 prk

Arla
VIILI, KEVYVIILI
tai 1% viili
200 g

199
pkt

499
kg

Atria XS TEXAS
GRILLIPIHVI
360 g

100
Atria LIHAPYÖRY-
KÄT tai JAUHELI-
HAPIHVIT
360-380 g

pkt

KIIWI
500 g:n rasia

Antell KAURA-
PELLAVA
SÄMPYLÄT
5 kpl/pss

Hk LAUANTAI-
MAKKARA
450 g

SAVULUUT

Ingman
ISO TUUTTI

Prego
SÄHKÖSAVUSTIN
2-kerroksinen
1200 W

7990

Teema
MUKI
- 0,3 L
- valkoinen, harmaa
tai turkoosi

179,-
Sirkka
KEINU
- 3:n istuttava

179,-
Mustang
KAASUSAVUSTIN

Mustang
SAVUSTUSLAATIKKO

119,-

Ringo PUUTARHAKEINU
- 3:n istuttava

Finnwear
NAISTEN
PUSERO
- aitoraidat
- aitoraita varttiplus
(koot 36-35)

3295

2490
Peppercorn
NAISTEN
NEULE

4995

Lasten
JARRUSUKKA-
HOUSUT 595
Miesten
SUKAT
3-pack 10004 pkt

KOULUREPPU
- pallo/ristikot 2450

ALE

ALE

ALE

Naisten
KENKIÄ

10€

15€

25€

Kodin-
tekstiilejä
ALE-
HINTAAN!
- TABLETTEJA,
- VERHOJA...

Ötökkä MANG.
OVIVERHO 
29,99E

Huomio TYÖ 
T-PAITA
-suos.hinta 39,80

10€
Markki
TAITTUVA 
MATTOTELINE
Wurth TERASSI-
RUUVI
ruskea 55mm 250kpl 

Carman AUTO-
SHAMPOO 1L

Black&Decker
PAINEPESURI
pw1600 SL Plus
- max.125bar
- terassipesuri mukana

2999

3495

125,-
695

129,-

290kpl

POSLIINIMUKI
- lasten kuvio

995kpl

195
rss

199

Saarioinen
PIZZAT
200 g
- kinkku, jauheliha, 
tonnikala tai meet-
vursti

100
kpl
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Ahti suosi lapsia 
 ja nuoria
Tyttöjen ja poikien sarjoissa 
kilpailleet saivat aloittaa on-
kikilpailun. Osallistujia oli 
paljon ja luonnollisesti pie-
nimmät saivat käyttää avus-
tajaa. Oli mielenkiintoista 
nähdä miten innoissaan lap-
set onkivat. Ensimmäisten 
kalojen saaminen innosti 
entisestään onkijoita. Täyty-
neekin todeta, että lapset ja 
nuoret olivat aikuisia taita-
vampia onkijoita, sillä mel-
kein jokainen heistä sai yh-
den tai useamman kalan.

Kaikki tyttöjen ja poiki-
en sarjaan osallistuneet pal-
kittiin kilpailun lopuksi. 

Naisten ja miesten sarjois-
ta palkittiin kolme parasta. 
Kauno Nyman järjesti pai-
kan päällä yllätyskilpailuna 
kettinginheittoa. Kilpailun 
voitti Seppo Timonen heit-
tämällä 4/5 kettingin pät-
kästä koloon.

Palkintojen jako ja ar-
vonta suoritettiin Mosko-
vassa. Palkintojen jakami-
sen yhteydessä Liikanen 
kiitti kaikkia osallistujia 
onnistuneesta onkitapah-
tumasta. Kiitosta saivat 
talkooporukka, onkitapah-
tumaan osallistujat, muut 
vastuunkantajat ja palkin-
toja lahjoittaneet; K-super-
market, Vihiluodon Kala, 
Nordea, Rautia, Rautanet, 
Tukkaputki, Intersport, Pu-

das-Kone, Perhemarket, 
Kontiotuote, Pienkonehuol-
to Keskiaho, Pudasjärven 
Kirjakauppa ja Pudasjär-
ven kaupunki´sekä Oulus-
ta Lapti, K-Rauta, Stark ja 
Stihl. Kiitos kuuluu myös 
Ala-Siuruan kyläyhdistyk-
selle suuren teltan lainaa-
misesta. Teltta antoi pitävän 
sateensuojan toimitsijalle, 
kahvin kokille ja kannustus-
joukoille. Seuraava yhtei-
nen tapahtuma, nuotioilta 
kyläläisille järjestetään tors-
taina 28.7. kello 18 osakas-
kunnan laavualueella, jon-
ne ovat kaikki tervetulleita.

Helena Koivukangas, 
Kuvat Jani Uitto
ja Tuula Liikanen

Ennätysmäärä osallistujia
onkitapahtumassa Siurualla
Kesäinen onkitapahtuma 
veti runsaasti väkeä lauan-
taina 16.7. Siuruan osakas-
kunnan laavulle. Monen 
ikäisiä ihmisiä oli saapunut 
paikalle vesisateesta huoli-
matta. Positiivisena asiana 
mainittakoon runsaslukui-
nen lasten ja nuorten osal-
listuminen tapahtumaan. 
Osakaskunnan puheenjoh-
taja Tuula Liikanen avasi ta-
pahtuman toivottamalla ter-
vetulleeksi kaikki paikalle 
saapuneet. Hän kertoi, että 
onkitapahtuma järjestettiin 
nyt kuudennen kerran ja että 
tänä vuonna osallistujia oli 
ennätysmäärä aikaisempiin 
vuosiin verrattuna. Onkikil-
pailun sarjat olivat tytöille, 
pojille, naisille ja miehille.

Tänä vuonna onkitapahtumassa oli ennätysmäärä osallistujia.

Suurimman kalan saanut palkittiin pokaalilla. Voiton vei 
Benjamin Koivukangas 150 grammaa painavalla ahvenella. 

Livon koulun naapurissa 
Etilän vanhalla tilalla ale-
taan vaalia perinteitä ja he-
rättelemään uutta toimintaa 
kun Historiikkiseura aloit-
taa uuden Kesäkievarin toi-
minnan. Varsinainen kieva-
ritoiminta alkaa vasta ensi 
kesänä ja on avoinna kol-
men kesäkuukauden ajan 
palvellen lomalaisia, mök-
kiläisiä, kyläläisiä ja ohikul-
kijoita.

Talven aikana Kievaria 
vielä kunnostetaan, joten 
ensikesänä voidaan tarjo-
ta kahvila- ja ravintolapal-
veluiden lisäksi muutamaa 
huonetta majoittujille.

- Emme kilpaile Livokas 
ry:n toiminnan kanssa vaan 
haluamme tehdä yhteistyö-
tä ja tarjota kylälle muutakin 
elämää. Ensi vuoden kesäl-
lä voimme myös tarjota lep-
poisaa kesätyötä kyläläisille, 
sillä kievaritoiminnalle pitää 

Historiikkiseura avaa Kesäkievarin Livolle
saada pyörittäjä, kertoo His-
toriikkiseuran puheenjohta-
ja Marko Ipatti.

Tänä viikonloppuna Ke-
säkievaria ja sen mahdol-
lisuuksia esitellään yhden 
päivän ajan, lauantaina 23.7. 
kello 09-02. Samana päivänä 
vietetään Livon 90-vuotis-
juhlaa koululla.

Kesäkievarista saa kah-
vit, pehmisjäätelöt, paninit 
ja juomia B-oikeuksin. Pi-
halle ihailtavaksi tuodaan 
vanhoja mopoja sekä autoja. 
Toiminnasta kertovat Histo-
riikkiseuran puheenjohtaja 
Marko Ipatti ja sihteeri Sari 
Pulkkinen.

Lisäksi esittelypäivänä 
paikalle saapuvat ralliautoi-
lijat Jussi Vainionpää viimei-
simmän nelivetoisen Citroen 
ralliauton kanssa sekä Han-
nu Roiha autonsa historic-
luokan Escort kanssa. Näin 
paikanpäällä voi todeta au-

toilun tekniikkakehityksen 
50 vuoden aikavälillä. Ilma-
poccari Janne Illikainen esit-
telee ilmakuvauskalustoa.

- Talo on toiminut Livon 
postina ja puhelinkeskuk-
sena, joten haluamme kun-
nioittaa perinteitä ja koko-
amme teemaan liittyvän 
pienimuotoisen museon Ke-
säkievariin. Etilän tilalla on 
pitkä historia, sillä se on yksi 
Livon kolmesta kantatilas-
ta, joista on merkintöjä ve-
rokirjoissa aina 1630-luvul-
ta saakka. Rakennukseen on 
tehty 70-luvulla remonttia, 
joten aikeenamme on myös 
entisöidä talo alkuperäis-
asuunsa, kertoo Ipatti.

Historiikkiseuran tarkoi-
tus on vanhan suomalai-
sen maaseutukulttuurin ja 
rakennusperinteen ylläpi-
täminen, edistäminen sekä 
tunnettuuden lisääminen. 
Yhdistys on perustettu 1994.

Livolla 1600-luvulla rakennettu Etilän tila entisöidään, jotta kesäkievaritoiminnalle saa-
daan autenttiset tilat.

Keskittynyttä kalastusta: Vilma Uittoa avustaa äiti JohannaKisan kannustajat makkaranpaistossa.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

KESÄ ALE!!

15,-

490,-

995,-Miesten
T-PAITA

Peter Pan
LEIKKIMÖKKI

495,-

Samurai
CROSSI 70 cc

649,-

Samurai
CROSSI 125 cc

590,-

2750,-
+ TK

Conan
GROSSIMÖNKIJÄ 125a

995,-
+ TK

Yki
VENEET alk.

795,-
Trapper
MÖNKIJÄ 500 cc
traktorimalli alk.

Keeway
SKOOTTERI

6490,-
+ TK

1298,-
+ TK

Kama
DIESEL AGGREGAATTI
5 kW, 1 ja 3 vaihe

Luoman
PUUCEE TOILET II

1990,-
+ TK

Luoman
VARASTOLIITERI
LILLEVILLA 207

Luoman
AITTA 
LILLEVILLA 20

1790,-
+ TK

2690,-
+ TK

Luoman
PARIAITTA 
LILLEVILLA 94

Mad
SÄHKÖSKOOTTERI

1190,-
+ TK

Rieju
ENDURO MOPOT
alk.

895,-
Henkilöauton
PERÄKÄRRYT
alk.

PIRTTILIMPPU
siivutettu, 500 g

1,79

5,99

pss

tanko
KAALIKÄÄRYLE

2 kg

14,90
rasia

HILLOMUNKKI
8 kpl/560 g

2,99pss

rasia

2,39
prk

1,99

1,99

pkt

prk

4,99
pkt

5,99

4,90

pkt

kpl

3,49
prk

325g

VIIPALEKURKKU
670/360 g

PINGVIINI TUUTTI
monipakkaus, 6x120 ml

GOTLER TANKO
1 kg

300 g 1,29
EILA SALAATTIJUUSTOT

160-180 g

LIHAPULLAT JA MUUSI
TAI NAKKIKASTIKE MUUSILLA

ANNA-TÄDIN HERKULLISET
VOHVELIT sitruuna, kuningatar

ESKIMO MONIPAKKAUKSET
15 kpl/855 ml, myös laktoosittomat

PAKASTE LEIPÄJUUSTO
                 kokonainen, 500 g

PÄHKINÄ MIX PURKIT
250-300 g

Poikien
COLLEGE-
HOUSUT

Poikien
PITKÄHIHAINEN
PAITA

Miesten
UIMAHOUSUT

13,50

4,95pkt

KINESIOTEIPPI
5cm x 5m

2,95
pkt

Naisten
T-PAITA

17,95

12,95

9,95

15,30

Naisten
LEGGINSIT
- 2 eri väriä

Tyttöjen
COLLEGEHOUSUT

TUKISIDE
SUPPORT
- käsi
- kyynär
- polvi
- nilkka

13,95

Naisten
TOPPI
pitsireunuksella
- harmaa & musta

16,95

Tyttöjen
PITKÄHIHAINEN
PAITA

13,90
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Paavo Tolosen taidenäytte-
ly avattiin sunnuntaina 10.7. 
Kulttuurikeskus Pohjantäh-
dessä. Näyttelyä avaamassa 
oli myös taiteilijan poika ja 
säätiön hallituksen varapu-
heenjohtaja Marko Tolonen 
ja kulttuurineuvos Tuure 
Holopainen kertoi tarinois-
ta teoksien takana. Pudasjär-
ven kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
käytti puheenvuoron tilai-
suudessa.

Lasten leikit -teemanäyt-
telyyn on koottu nimen mu-
kaisesti aurinkoisia ja lap-

Lasten leikkejä Pohjantähdessä

siaiheisia teoksia. Tauluissa 
esiintyy sekä Tolosen omia 
lapsia, sukulaislapsia ja 
myös naapureiden lapsia. 
Useimmat lapset ovat myös 
tunnistettavissa kuvista.

- Näyttelyn teokset valit-
si Tuure Holopainen ja yh-
dessä rakensimme näyttelyn 
Pohjantähteen. Teokset on 
koottu Etelä-Suomesta, Ou-
lunläänistä ja säätiön omis-
ta kokoelmista, Birgit Tolo-
nen kertoo.

Paavo Tolonen Kemijär-
vellä syntynyt mutta Pudas-
järvellä vaikuttanut taiteili-

ja, joka päivätyökseen toimi 
Pudasjärven lukion kuvaa-
mataidon opettajana. Hänen 
taiteilijauransa on arvostet-
tu paikallisesti ja myös val-
takunnallisesti. Osoituksena 
tästä on muun muassa val-
tion taidepalkinto vuodelta 

Paavo Tolosen taidenäyttely Lasten Leikit on nähtävissä 
Pohjantähdessä 31.8. saakka. Kuvat Birgit Tolonen

Näyttelyä avaamassa oli myös taiteilijan poika ja säätiön 
hallituksen varapuheenjohtaja Marko Tolonen (oikealla).

1975. Paavo Tolonen kuoli 
Pudasjärvellä vuonna 2009.

Näyttely on avoinna 31.8. 
saakka ma-ke klo 15-20 ja la-
su 13-17. Torstaisin ja per-
jantaisin suljettu. Pääsymak-
su on viisi euroa. Kulttuurineuvos Tuure Holopainen esitteli näyttelyn teok-

sia.

Pudasjärveläisen taiteilijan 
Vilho Outilan kesänäyttely 
ihastuttaa kävijöitään. Tai-
denäyttely koostuu puule-
vyihin kaiverretuista relie-
feistä sekä kiviveistoksista. 
Pihalla olevat kivipatsaat 
ovat pysyvä näyttely.

Reliefien joukossa on uu-
siakin töitä, joiden teemois-
sa korostuu erämaan lumo-
us ja eläimien kohtaamiset. 
Outilalla on tapana samoil-
la luonnossa, jossa hetket 
jäävät kuvina mieleen niin 
kauaksi aikaa, kunnes ne 
saa kaiverrettua puutau-
luun. Nähtävillä on esimer-
kiksi herkkä kohtaaminen, 
jossa metsäaukean laidalla 
hirviemo imettää vasaansa. 
Tai kotkan ja käärmeen vä-
linen kamppailu, joka veis-
tovaiheessa muotoutui raa-
matulliseksi taisteluksi 
kyyhkysen ja käärmeen vä-
lillä.

Lisäksi näytteillä on ai-
kaisempaakin tuotantoa. 
Niissä voi nähdä väläh-
dyksiä taiteilijan elämästä 
ja muistoista. Puutauluis-
sa kuvataan arjen töitä sekä 
sodanjälkeisiä tapahtumia. 
Useat esittävät myös perin-
teikkäitä työtapoja, kuten 
savottaa, uittoa ja tervan-
polttoa. 

Kesänäyttely avattiin ju-
hannuksen jälkeen ja se on 
avoinna elokuun puolivä-
liin saakka, joka päivä noin 
kello 13-18. Näyttely löytyy 
osoitteesta Kollajantie 10, 
Niemitalon juustolaa vasta-
päätä.

Muistomerkki Kipinän 
kummituksille
Osana kesänäyttelyä on pie-
ni liekkien muotoon veis-
tetty kivipatsas, ja Outila 
paljastaa sen olevan pienois-
malli paljon suuremmas-
ta työstä. Hänellä on nimit-
täin työn alla muistomerkki 
Lapin sodassa kaatuneille, 
ja erityisesti ensimmäisissä 
laukauksissa kaatuneille so-
tilaspojille.

Muistomerkki tulee pys-
tytettäväksi hänen mökkin-
sä ja näyttelytilansa pihal-
le, samaan paikkaan jossa 
silminnäkijät todistivat La-

pin sodan ensimmäisiä lau-
kauksia, 28. syyskuuta 1944. 
Tuolloin kaksi saksalaissoti-
lasta menetti henkensä.

Muistomerkin tarina sai 
sysäyksen eteenpäin vuon-
na 1997 kun Outila alkoi ra-
kentaa mökkiä nykyiselle 
paikalleen. Muutama pai-
kallinen kävi sanomassa, 
että ethän sinä voi tähän ra-
kentaa, sillä täällä kummit-
telee. Outilaa kummitustari-
nat eivät pelottaneet.

Paikallisissa legendois-
sa esiintyi Kipinässä vael-
tava sotilaspukuinen 
vaaleahiuksinen nuori sak-
salaismies Hans. Myös Ou-
tila itse kertoo muutaman 

kerran nähneensä nuoren 
miehen, eikä hän ole ainoa, 
joka näyttäytyi silloin täl-
löin kun sitä vähiten odotti. 
Outila puhui kummituksille 
ja totesi, ettei heidän paik-
kansa ole täällä ja heidän 
tulisi siirtyä eteenpäin. Lu-
vattuaan pystyttää muisto-
merkin, sotilas katosi, eikä 
häntä ole sen koommin näh-
ty paikalla.

Lupauksensa lunastaak-
seen Outila on neljä vuot-
ta suunnitellut ja veistänyt 
kaksi pienoismallia teokses-
ta. Nyt työn alla on lopulli-
nen teos, joka muovautuu 
miehen korkuisesta kiviloh-
kareesta. 

Kohtaamisia erämaassa ja ikuistettuja hetkiä

Kollaja-Galleria 
suunnitelmissa
Pudasjärveltä on ponnista-
nut maailmalle huomatta-
van moni kuvataiteissa ansi-
oitunut taiteilija. Mukana on 
myös lukuisia nuoria lahjak-
kuuksia, jotka eivät ole syn-
nynpaikkakunnallaan vielä 

Vilho Outilalla on tällä hetkellä työn alla suuresta kivilohkareesta veistettävä muistomerk-
ki Lapin sodan uhreille.

niin tunnettuja. Vilho Ou-
tila haluaisi edistää pudas-
järvisen taiteen ja etenkin 
nuorten taiteilijoiden tun-
nettuutta. Siksi hänellä on 
suunnitelmissa rakentaa Ki-
pinään Kollaja-Galleria, jo-
hon hän toivoo yhteistyö-
kumppaneita. JK

Hirvet -teoksessa on kuvattu herkkä hetki metsän laidasta, 
jossa hirviemo imettää vasaansa.
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OSTETAAN MYYDÄÄN

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

12 Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA
KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Puh. 0400 313 002

- Kaivurityöt
- Niittoa ketjumurskaimella, 
 tien ja ojien varret

- Multaa ja soraa
KONEURAKOINTI JÄRVENPÄÄ

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Pudasjärven hillaa n. 50 kg.
p. 040 566 8472

Toyota Hiace/Hilux vm 1984 
alkaen vuoteen 2005, kaiken 
kuntoiset, tarjoa P. 0400 692 
181.

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Erikoisen hyväajonen, vakio, 
uusi ”paksurenkainen” kaupun-
kimaasturi 26” miesten/naisten. 
Miesten 3-vaihteinen helkama. 
Vakio maastop. Tavallisia nais-
tenpyöriä. Matalarunkoinen 
Monark, naist/miesten. Pyö-
ränosia, renkaita ym. P. 040 
504 2814.

2 luovutusikäistä, sekarotuis-
ta uros koiranpentua. Harmaa 
Norjan hirvikoira-pystykorva se-
koitus. Riistaverisiä hirvi- ja lin-
tujahtiin. P. 040 527 4183/ Mia.

Uisteluvene, täysin varusteltu 
Terhi Troller vene, Suzuki 20 hv 
2-T moottori, Rst targa, 2 plaa-
narikelaa, 2 takilaa, vapoja vail-
le uisteluvalmius. Traileri sinkitty 
AKU-750, 2900 e. P. 0400 166 
655.

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Lukion kolmannelle vuosikurs-
sille tulevalle etsitään vuokra-
asuntoa p. 0400 759 408.

Heitteelle jätetty huonokunto-
nen polkupyörä. Saa periä Puis-
totie 3:sta, avainta vastaan.

SEKALAISTA

Rivitalokaksio Parsikujalla, 64 
m2, saunallinen, siisti, heti va-
paa. P. 0500 295 121, 041 540 
1050.

Lasikuitusoutuvene 475 airoi-
neen, ikä 1 v. 590 €, 4-tahtipe-
rämoottori 2,6 hv, ikä 1 v. 450 €, 
yhdessä tai erikseen, kuljetus 
tarvittaessa. P. 044 080 0281.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy

Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Kuhan ja 
Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on avoinna: 28.6.-
29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Kotiseutuviikko ma-su 18.-24.7 Kotiseutumuseo, Siuruantie 225. Ti 19.7. Kas-
viretki, yhteistyössä Metsähallitus. Ke 20.7. Luontoleikkipaja, yhteistyössä Met-
sähallitus.
MP-Huippuajot pe-su 22.-24.7. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Kiihdytyspäivä la 23.7. klo 8, Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Livokas ry:n 90-vuotisjuhla la 23.7. klo 9, Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 25.-31.7. Havula, Siuruantie 179.
Lasten Piirustuspäivä ke 27.07. klo 11. alkaen Sarakylän Kesäkahvilassa. 
Katukoriskisa lapsille ja nuorille to 28.7. klo12. Rajamaan liikuntapuisto, 
Kauralantie.
Kansallinen Syöte-Suunnistus la-su 30.-31.7. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteen-
tie 246.
Laulamme yhdessä la 30.7.  Tori, Puistotie 2.
Peräkärrykirppis/myyjäiset la 30.7. klo 10-14 Livon koululla.
Yleisurheilun nuorisokansalliset la 30.7. klo 13 Suojalinnan kenttä, Urhei-
lutie 2.
Cooperin testi ma 1.8. klo 20-21, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Syöte MTB pe-la 5.-6.8. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Erämaan markkinat Syötteen luontokeskuksella la 6.8. klo 11-15.
Syötteen luontokeskus, Erätie 1.

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!

Herkonmäen katetulla
kesäteatterilla
Taivalvaarantie 2, 
93400 Taivalkoski 

Muut esitysajat: 
Pe  22.7.  klo 19.00
Su  24.7.  klo 17.00
Ke  27.7.  klo 19.00
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 17.00
Su  31.7.  klo 17.00
Pe  5.8.  klo 19.00
La  6.8.  klo 17.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ

 Heikki Luoman

Kesällä
2016

SUOMUSSALMEN KESÄTEATTERI

OTSASI
HIESSÄ

Käsikirjoitus
Eero ja Ulla Schroderus
Ohjaus Ulla Schroderus

Lippu 12 €/hlö.
Ryhmät yli 25 hlö 10 €/hlö.
Ryhmävaraukset 040 512 7301
www.teatteriretikka.net

SU  24.7. klo 15
TI 26.7. klo 18
TO 28.7. klo 18
SU  31.7. klo 15
TI 2.8. klo 18

TO 4.8. klo 18
SU 7.8. klo 15
TI 9.8. klo 18
TO  11.8. klo 18
SU  14.8. klo 13  K-10

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789 93140 Kipinä
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

la 23.7. klo 21-02
TAPANI NEVALA

LIPUT 12 € 
Soittaa 

Tervetuloa!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 23.7. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

La 30.7.2016, Leila Riihijärvi Trio

TANSSIYHTYE
SELENA

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 24.7.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Koskenhovilla su 24.7.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Liput 13 e, lapset 5-12 v. 5 e,  
ryhmät vähintään 20 henkilöä 10 e, alle 5 v. ilmaiseksi. 
Näytelmän kesto noin 2 tuntia, väliajalla tarjolla kahvia,  

pullaa ja maittavia makkaroita. Kesäteatterissa on  
500 hengen tuulisuojattu ja katettu katsomo.

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

to 14.7. .....klo 18
la 16.7. ......klo 17
su 17.7. .....klo 15
ke 20.7. .....klo 18
to 21.7. .....klo 18

la 23.7. ......klo 15
su 24.7. .....klo 15
ke 27.7. .....klo 18
to 28.7. .....klo 18 
la 6.8. ........klo 15

Lisätietoja ja lippuvaraukset:  
puh. 040 865 0327

Askanmäentie 25, Puolanka

AskAnmäen  
kesäteAtterissA  

puolAngAllA kesällä 2016

markku Hyvösen 
sitä sAA  

mitä tilAA! 
• Käsikirjoitus: Markku Hyvönen  

• Ohjaaja: Hilkka Oikarinen  
• Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Esitysajat:
ensi-ilta ke 13.7. klo 18.

Lippu 10 €, käteismaksu. Tervetuloa!

la 23.7. klo 21.00-01.00

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

TANSSIT 
Siuruan Työväentalolla

Soittaa 
MARTTI

TIMONEN TRIO
Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS
Metsästysmajalla su 31.7. klo 11

- Esillä sääntömääräiset asiat
- Johtokunta kokoontuu klo 10.00

- Lopuksi hirviporukan kokoaminen

Terveisin puheenjohtaja

Ala-Livon Metsästysseuran
sääntömääräinen

KESÄKOKOUS
su 7.8.2016 klo 13 Törmäsessä.

Käsitellään myös hirviasiat.
Tervetuloa!

Rytivaaran torpalle
Kouvan kylällä, n. 9 km.
Oppaana Esko Piippo-
nen Piipposen pirtti.

Lähtö su 31.7. klo 9 Puik-
karin pihalta. Linja-auto tai 
muu yhteiskyyditys, josta 
15 € maksu. Omia juomia 

ja eväitä mukaan. 
Torpalla tarjotaan nuo-

tiopannukahvit. Normaali 
lenkkivarusteilla pärjää.
Retken jälkeen ruokailu 

Piipposen pirtillä, 
hirvikäristys ym.

hinta 20 €. 
Piipposen pirtille 

kokoontuminen ja lähtö 
yhteiskyydillä klo 10.30.

Tied. ja ilm.
Tarmo Kokko
040 595 4107

(miel. tekstiviesti tai 
soitto ilt.)

Heimo Turunen
0400 385 281

heimo.turunen@vkk-
media.fi

PuU
Kuntourheilujaosto

Kävely-
vaellus

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-02 • to 13-20 (-02) • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!
Perjantaina 22.7.

Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Lauantaina 23.7.
Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

HILLATANSSEISSA
PE 22.7. KLO 21.00-02.00

CHARLES
PLOGMAN

K-18 koko alue www.jyrkka.net Lippu 15€

TULOSSA: LA 30.7. PILIKKITANSSEISSA KAKE RANDELIN

TULE JYRKKÄKOSKEN NOSTALGISEEN TUNNELMAAN
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

Rätyväkkärän konsertti 
la 23.7. klo 18 Pudasjärven kirkossa.

Tuija Puurunen
laulu, alttotorvi

Sanni Kopo kantele viulu, 
jouhikko, laulu 

Juha Kuurajärvi harmooni, 
laulu, huilu. 

Suomalaisia kansanlauluja, 
pelimanni- ja paimensävelmiä, 

hengellisiä lauluja sekä
yhtyeen omia sävellyksiä. 

Ohjelma 10 €. Tervetuloa!

Pudasjärven kaupunki ja  Rätyväkkärä -yhtye,
Pudasjärven seurakunta

Onkikilpailut
ti 26.7. klo 19 Sotkajärvellä

Halmenniemessä opastus Puolangantieltä

Osallistumismaksu
5 e, alle 15 v 2 e.

Arvontaa ja räiskälekahvit.
Tied. Vesa Holmström 0400 387 671.

Sotkajärven Veto
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Semmoiset oli Jonkulaiset kesäpäivät
Kuulumisien vaihtamis-

ta, iloista meininkiä, kisai-
lua, ruokailemista… Näis-
sä tunnelmissa vietimme 
perinteisiä Jonkulaisia Jon-
nimmoisia Kesäpäiviä Pauk-
kerinharjun kylätalolla sun-
nuntaina 17.7. 

Kylän emännät olivat 
loihtineet lohikeiton, ja jälki-
ruoaksi nautimme lettukah-
vit. Esiintyjiä oli niin nuo-
rempaa kuin vanhempaa 

sukupolvea, runonlausuntaa 
ja kuorolaulua sekä valoku-
vien esittelyä omalta kylältä. 
Lapset saivat mittailla taito-
jaan pienimuotoisissa kilpai-
luissa. Ja meillä kaikilla oli 
niin mukavaa. Väkeä riitti 
talon täydeltä, kiitos kaikil-
le kävijöille!  

Suvi Ronkainen 
Jongun alueen kyläyhdistys 

 Lapset esittivät ohjelmaa.

Yleisöä.

Vuorossa pallonheitto-kisa.

Keittoa riitti kaikille.

Golfin kaupunginmesta-
ruus pelattiin Koillis-Gol-
filla kesäisessä tuulisessa 
säässä. Pari vesipisaraa ri-
potteli nenänpäähän, mutta 
varsinaiselta sateelta vältyt-
tiin. Kilpailu pelattiin piste-
bogey-kisana. Kenttä oli hy-
vässä kesäisessä kunnossa 
eikä märkyys haitannut pe-
liä. Kierroksen tuloksella oli 
mahdollisuus myös osallis-
tua myös kesäkisaan ja kah-

Ylivoimaisia kaupungin golfmestareita
den kentän kisan Koillis-gol-
fin osuuteen.

Kaupungin ylivoimaisik-
si golfmestareiksi valikoitui-
vat naisista Tuula Hietava ja 
miehistä Matti Juurikka. On-
nittelut menestyneille ja kii-
tokset osallistuneille. Ensi 
sunnuntaina pelataan seu-
ran mestaruudesta, tervetu-
loa!

Jari Jussila

Kaupungin golfmestarit 2016 Tuula Hietava ja Matti Juurik-
ka

Tulokset:

Naiset HCP pb: 1) Tuula Hietava 38 pistettä, 72 lyöntiä, 
2) Lea Törrö 24, 83, 3) Jaana Iinattiniemi 21, 91,

Miehet HCP pb; 1) Matti Juurikka 38 pistettä, 59 lyön-
tiä, 2) Jari Jussila 35, 64, 3) Mikko Hietava 33, 69, 4) Pek-
ka Kinnunen 26, 74, 5) Reijo Vuorinen 21, 99, 6) Olavi 
Leinonen 19, 92.

Puhoskylän Möykkälässä 
olivat lauantaina 16.7. onnis-
tuneet, perinteiset Sikajuh-
lat, joita on vietetty 30 vuot-
ta. Merkkivuoden juhlat 
kokosi jälleen lähes 500 hen-
keä. Tunnelma oli lämmin ja 
kaikki iloisella mielellä. Ilma 
myös suosi tapahtumaa en-
nusteista piittaamatta, jos-
ta järjestyksen valvojat sekä 
muut talkoolaiset nauttivat 
hymyssä suin. Kyläseuran 
puheenjohtaja Aarno Pää-
ahon mukaan ilta sujui rau-
hallisesti ja kaikilla oli haus-

Puhoksen Sikajuhlat
kaa. Hannu Hautaniemen 
orkesteri soitti joka jalalle so-
pivaa musiikkia. Pihalla ol-
lut karaoke oli niin suosit-
tua, että kaikille halukkaille 
laulajille ei ehditty saamaan 
lauluvuoroa loppuillasta. 

Arvonnassa olleen kaa-
sugrillin voitti Teemu Kosa-
mo. 

Puheenjohtaja Pääaho ha-
luaa vielä kiittää kaikkia tal-
koolaisia tehdystä työstä!

Urpo Turpeinen Hannu Hautaniemi orkestereineen vastasi illan tanssimu-
siikista. 

Tanssilattia täyttyi tanssijoista ja ulkonakin oli kauniilla il-
malla piha täynnä väkeä. 

Pintamon kyläseura järjes-
ti lauantaina 16.7. kyläta-
pahtuman kylätalolla. Puo-
lentusinaa kertaa järjestetyn 
tapahtuman ohjelmassa oli 
monenlaista kisailua lapsille 
ja aikuisille sekä muuta mu-
kavaa porinaa.

- Tunnelma oli hyvä ja 
vaikka aamulla satelikin, 
niin lopulta paikalle saapui 
yli 150 ihmistä. Muikkuja 
paistettiin ja myytiin yli 20 
kiloa ja lettutaikinaakin saa-
tiin kulumaan yli 20 litraa. 
Paistovuorossa olleet talkoo-
laiset saivat hyvinkin tehdä 
täyden työpäivän, Sauli Juu-
rikka kyläseurasta kertoo.

Hänen mukaansa kyläta-
pahtuma on vuoden tärkein 
tapahtuma Pintamolla ja se 
yhdistää nykyisiä sekä enti-
siä kyläläisiä. Myös monet, 
jotka ei välttämättä ole vuo-
sikymmeniin käyneet kyläl-
lä ovat saattaneet kiinnostua 

Pintamon
kylätapahtuma
yhdistää kyläläisiä

tulla tapaamaan tuttavia ky-
lätapahtumaan.

Sunnuntaina sitten pidet-
tiin kesän avajaistanssit ja yli 
80 ihmistä pääsi testaamaan 
uusitun tanssilattian luiston 
ja jouston. Kehuja saatiin, 
kuulemma lattia luistaa tar-
peeksi mutta ei liikaa.

- Mukavaa että saatiin 
talo tanssikuntoon kyläjuh-
lia varten. Muilta osin talon 
remontti etenee vielä ja re-
montin jälkeen tarkoituk-
sena on herätellä kylätalol-
le ympärivuotista toimintaa. 
Keittiön remontti alkaa olla 
valmis ja nyt kesän aikana 
peruslämmöt vielä laitetaan 
kuntoon. Tulevaisuudes-
sa myös muuta remonttia 
on luvassa, kuten ulkoteras-
sin teko. Tänä kesänä uut-
terat kyläläiset ovat tehneet 
varmasti yli 2000 talkootun-
tia kylätalon eteen, kiittelee 
Juurikka.

Uusitulla tanssilattialla kelpasi pyörähdellä: lattia luistaa 
juuri tarpeeksi muttei liikaa.

Kylätalolla on remontoitu muun muassa keittiö, joka tulee 
ahkeraan käyttöön.
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Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

E R Ä M A A N
M A R K K I N A T
S Y Ö T T E E L L Ä
Lauvantaina 6.8. klo 11-15
- Markkinamyyjiä, luomutuotteita
- Työnäytöksiä
- Erähenkistä evästä
- Syöte Talent 2016 –kilpailu
- Elävää musiikkia!
Syöte MTB 2016 –kisan reitti kulkee 
uontokeskuksen pihan poikki.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätietoja: Syötteen luontokeskus
Erätie 1
Puh. 020 6396550
www.luontoon.fi/tapahtumat
www.luontoon.fi/syote

Tervetuloa mukaan aistimaan erämaan tunnelmaa!

Markkinamyyjät huomio!Paikkoja on vielä jäljellä,otathan pikaisesti yhteyttä.

Tulevana lauantaina 23.7. 
Pudasjärven lentokentällä 
järjestetään No speed limit 
-tapahtuma, jossa mitataan 
autojen ja moottoripyöri-
en huippunopeuksia 1,3 ki-
lometrin ja koko mailin eli 
1609 metrin matkalta. Suo-
rituksesta saa nopeuskortin, 
johon merkataan molemmat 
nopeudet.

Testaus makaa 35 euroa, 
katsojat pääsevät mukaan 
viidellä eurolla. Portit ava-
taan aamulla yhdeksältä. 
Koko päivä ajetaan, ja saa 
ajaa niin monta lähtöä kuin 
haluaa. Paikalla on myös 
tarjoilua. Nopeimmat vedot 
palkitaan tuttuun tapaan 
hienoilla pokaaleilla.

Jo yhdettätoista vuot-
ta kentällä tapahtumia tou-
hunnut Taivalkosken moot-
torikerhon puheenjohtaja 
Teppo Niskasaari on syys-
täkin tyytyväinen, sillä ta-
pahtumien tarkoituksena 
on antaa mahdollisuus ko-
keilla ajokin suorituskykyä 
minimaalisilla kustannuk-
silla, valvotuissa olosuh-
teissa.

- Rata on avoin kaikil-
le, joilla on vähääkin ben-

No Speed Limit!
Huippunopeuksien testaamista lentokentällä

saa suonissa. Suomessa ei 
ole montakaan paikkaa, jos-
sa pääsee luvan kanssa tes-
taamaan ajopeliään, joten 
kauimmaiset tulevat Hel-
singistä ja Sodankylästäkin 
saakka. Kuljettajia on perin-
teisesti noin 50–70, Niska-
saari kertoo.

Tarkoituksena on toisaal-
ta saada levittää tietoutta ja 
innostuneisuutta mootto-
riurheilusta. Toinen tärkeä 
näkökulma on saada nuo-
ret ja muut kiihdyttelijät 
yleisen liikenteen seasta ja 
torien kulmilta sallittuihin 
paikkoihin.

- Jos haluaa niin sanotusti 
”polttaa kumia”, niin meillä 
on siihenkin tarkoitukseen 
soveltuva alue. ”Bomberit 
” voi kikkailla mielin mää-
rin menettämättä ajokorttia, 
Niskasaari naurahtaa.

Tietoa henkilökohtaisis-
ta suorituksista kiihdytys-
päivillä ja No speed limit 
-tapahtumissa antaa Tai-
valkosken moottorikerhon 
omat ajanottolaitteet, jotka 
on kalibroitu ja ovat samaa 
luokkaa kuin muualla maa-
ilmassa. Näin aikakortin tie-
dot ovat virallisia ja verrat-

tavissa muihin tuloksiin.
Pudasjärven kentällä 

ajettiin No speed limit -ta-
pahtumassa esimerkiksi 
2014 Euroopan ja maailman 
ennätyksen huippunopeu-
dessa.

-Tosin maailmanennätys 
oli voimassa vain viikon, 
kun tieto kiiri rapakon taak-
se ja jenkit teki ennätyksen 
uusiksi, naurahtaa Niska-
saari.

Moottorikerhon tapahtu-
mien johdosta moni testaaja 
on löytänyt koko perheelle 
harrastuksen ja useita SM- 

 Chevrolet Corvette c5 on valmistautunut mailin vetoon!

ja EM-kuskeja on saanut al-
kunsa juuri Pudasjärven 
kiihdytyspäiviltä.

- Hyvä opastus suorituk-
siin ja rento meininki tapah-
tumissa ovat kuitenkin tär-
keimpiä, kertoo Niskasaari.

- Tapahtumassa on tur-
vallisuussyistä säävaraus: 
jos sataa tai kenttä on mär-
kä, niin tapahtuma peru-
taan, Niskasaari kertoo.

Taivalkosken moot-
torikerho toivottaa kaik-
ki tervetulleiksi tulevana 
lauantaina Pudasjärven len-
tokentälle testaamaan.

Kalevan kisat järjestetään 
tänä vuonna Oulussa, kuten 
joka kymmenes vuosi. Pu-
dasjärveltäkin kannattaa läh-
teä kannustamaan kisailijoi-
ta, eikä vähiten siitä syystä 
että myös Pudasjärven Urhei-
lijoista eli PuU:sta on mukana 
useampi urheilija.

Perjantaina 22.7. Eetu Ran-
tala juoksee 100 metrin mat-
kalla ja sunnuntaina hänellä 
on vuorossa 200 metrin mat-
ka. Pudasjärven Urheilijoiden 
Heino Ruuskanen kertoo, että 
Eetulla on mahdollisuuksia 
loppukisoihin ja myös mita-
lisijoille.

Mikko Rahkola on iältään 
nuori, mutta pääsi miesten 
sarjaan juoksemaan 800 met-
rin matkalle. Tämä suoritus 
nähdään lauantaina.

Sunnuntaina Veera Man-
tere juoksee naisten 10 000 
metrin kisassa. Ruuskanen 
uskoo, että jos olosuhteet ovat 
hyvät, Mantereella on mah-
dollisuus loppukisoihin ja ai-
nakin kahdeksan parhaan 
joukkoon.

Lisäksi kutsulajina Kale-
van kisoissa nähdään pyörä-
tuolikelaus, jossa kisaamassa 
on Sini Paukkeri Pudasjärven 

Kalevan kisoissa 
useita PuU:n

kasvatteja

Urheilijoista.
Kalevan kisat ovat yleis-

urheilun suomenmestaruus-
kisat, joihin pääsee osal-
listumaan vain jos kuuluu 
kansallisesti 20 parhaan ur-
heilijan joukkoon. Jo tämä 
kertoo siitä, että Pudasjärvel-
tä ponnistaa huipputason ur-
heilijoita.

Kalevan kisoja on järjestet-
ty vuosittain aina vuodesta 
1907 alkaen, vain sotavuon-
na 1941 kisat ovat jääneet pi-
tämättä. Oulun Pyrinnöllä on 
pitkä perinne Kalevan kiso-
jen järjestämisessä. Kisat to-
teutetaan yhteistyössä alueen 
muiden yleisurheiluseurojen 
kanssa. JK

PuU:n Mikko Rahkola kisaa 
Kalevankisoissa miesten 
800 metrin matkalla.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
Kesälauantaisin

9-13

SUUREN SUOSION SAAVUTTANEET
KOTIMAISET SIEVI KEVYTSAAPPAAT

KEVYT-
SAAPPAAT

KEVYT-
SAAPAS 
VUORELLA 

75€

Sievi-päivänä pe 29.7. 
klo 10-15 paikalla tehtaan edustaja 

Matti Niemelä

SIEVI-PÄIVÄNÄ 
KEVYTSAAPPAAT 

OSTANEILLE 
KAUPAN PÄÄLLE

SIEVIN KYLMÄPUSSI JA
KANGASKASSI 

HINNAT
ALK.

Kevyt ja hyvin jalkaan sopiva, tilava, ei 

hankaavia reunoja, kestää vettä, öljyä 

ja useita kemikaaleja. Lyhennettävä 

varsiosa ja jalasta riisumista helpottava 

kanta pykälä. (Takuu 1 vuosi).

Dual SIEVI COMFORT+
POHJALLINEN

25€ norm.
29,90

Pohjallinen, jossa on kaikki Sievi Dual Comfort -pohjallisen 
hyvät ominaisuudet ja lisäksi kiertojäykkyyttä ja jalan kont-
rollia lisäävä SieviBalance- holvikaarentuki.

65€


