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Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Varaa 

aika!

Tervetuloa tutustumaan 
uudistuneeseen liikkeeseen

Liike täynnä hurjia tarjouksia... mm.

Aurinko-
laseja -50%

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Optikon 
näöntarkastus

Lääkäriajat: ke 25.7., ke 1.8. ja ke 8.8.

Silmälasien ostajalle
POLAROIDUT

aurinkolasit kaupan päälle!

Ennennäkemätön silmälasitarjous!

0 €

MUINAISMARKKINAT 4.–5.8. 
• Muinaismusiikkia ja tanssia • Taistelunäytöksiä • Jousiammuntakilpailut  
• Viikinkileiri • Suloisia lampaita • työnäytöksiä • myyjiä • luentoja

Liput 12/9 €. Alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. Myös perhelippuja.  
Bussikuljetus Oulun keskustasta. Ohjelma: www.ouka.fi/kierikki

Tervetuloa  
muinaiseen  
markkina- 

tunnelmaan!

KIERIKKIKESKUS 
Pahkalantie 447 A, Ouluwww.oulunluuppi.fi

KIERIKKIKESKUS

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

OLEMME LOMALLA 23.-29.7.  

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

 Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

• VAKUUTUSYHTIÖIDEN  TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET
• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Kela-kyydit 1.7. alkaen:

0800 93150
***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

%

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

2990

1490

Nelikulmainen, korkea ruukku säänkestävää 
mustaa polyrottinkia. Sisällä sinkkiruukku. 
Soveltuu sisälle tai ulos.

RUUKKU POLYROTTINKIA 
MUSTA  

koot S,M,L
 3 kpl setti

Joka kodin luottotuote! Pesimessä teleskooppinen, 
kevyt alumiinivarsi. Tuotteeseen kuuluu lisäksi Aino 
Ikkunapesin sekä Aino Ikkunalasta.

AINO 
IKKUNANPESU-

SETTI

Hetepirtin
SIKAJUHLAT
perjantaina 20.7 klo 21-02

Tanssia • Ruokaa • Arvontaa
Lippu 12 €

Hetekylän Nuorisoseura ry  
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi 

Tervetuloa!

Renne ja 

Myötätuulta

KESÄVARASTON
LOPPUUNMYYNTI

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.%

PYÖRÄT

-30%
LENKKARIT JA 
VAPAA-AJAN 

KENGÄT

-30%TEKSTIILEJÄ

-50% UISTIMET, 
KELAT 

JA VAVAT

30% 
JA PALJON 

MUUTA

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.

La 21.7. alkaen 
K-supermarketin 

parkkipaikalla

OSTETAAN 
HILLAA JA 

MUSTIKKAA

Pohjois-Suomen 
Puu ja Luonto
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen (Katariina Niemitalo lomalla)
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Seurakuntien työntekijät työskentelevät 
kirkkovuoden rytmin ja aiheitten mukai-
sesti. Ainakin jumalanpalveluselämässä tai 
lähellä sitä olevat saavat rungon ja ison 
avun työhönsä kirkkovuodesta. Seurakun-
talaisina voimme seurata kalenteria, jossa 
on merkitty kirkkovuoden pyhät.

Kirkkovuosi on erilainen kuin kalente-
rivuosi. Se alkaa adventista ja päättyy tuo-
miosunnuntaihin. Nyt juhannuksen jälkeen 
elämme kirkkovuodessa ns. juhlaton-
ta puoliskoa. Juhlapyhiä ei ole ennen kuin 
marraskuun alussa, jolloin vietämme py-
häinpäivää. Jos tarkastelemme kirkkovuo-
den teemoja ja tekstejä, ne ovat sinänsä jo 
julistavia ja hoitavia. Virsikirjankin alkupuo-
li etenee kirkkovuoden mukaan.

Juhla-aika, Joulujakso, alkaa 1. adventti-
sunnuntaista, joka julistaa Jeesuksen syn-
tymistä jouluna ihmiseksi. Adventtiaika 
julistaa myös Kristuksen tulemista lopun-
aikoina tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 

”Kuninkaasi tulee nöyränä” on adventin 
sanoma. Lieneekö kukaan ihminen synty-
nyt niin vaatimattomiin tiloihin kuin Jeesus. 
Jumalan suunnitelmat ovat meille käsittä-
mättömät. Yhtenä monista tapahtumista 
voisi mainita Saulus Tarsolaisen (Paavalin) 
valitsemisen Herran työhön. Tämä niin pie-
ni ja vähäinen mies, Jumalan kieltäjä, valjas-
tettiin Jumalanvaltakunnan työhön ihmeel-
listen tapahtumien kautta. (Ap.t. 9.)

Kirkkovuodessa Pääsiäisjakso alkaa 
paastonajalla, jossa kuljetaan kohti ristin ja 
ylösnousemuksen pääsiäistä, kaikkein kes-
keisintä kristillistä juhlaa. Sitä tuskin ihmis-
järjellä koskaan käsitämme. Onhan Jee-
suksen neitseestä syntyminen ja kuolleista 
nouseminen meille täysin käsittämättömiä 
asioita, mutta riittää, kun vain uskomme. 
Pääsiäisjakso päättyy helatorstain ihmeel-
lisiin tapahtumiin ja Pyhän Hengen odot-
tamiseen.

Helluntai, Pyhän Hengen vuodattami-

sen juhla aloittaa Helluntaijakson. Se on 
valitettavasti typistynyt yhden päivän juh-
laksi, vaikka päivän aihe vaatisi paljon suu-
remman juhlinnan. Onhan kysymys yh-
destä kolminaisuuden persoonasta Isän ja 
Pojan lisäksi. Viikon kuluttua helluntaista 
vietetään myös suurta juhlaa, Pyhän kolmi-
naisuuden päivää. Helluntaijakso on ajalli-
sesti pisin jakso, joka kestää lähes advent-
tiin saakka.

Kirkkovuoden rikkaan sisällön voi par-
haiten sisäistää osallistumalla mahdollisim-
man usein messuun, jossa Jumala palvelee 
meitä sanan ja musiikin sekä sakrament-
tien kautta.

Eero Mikkonen
Kirjoittaja on Kainuusta  
Pudasjärvelle muuttanut  
eläkkeellä oleva kanttori

Kirkkovuoden sanoma
teitä kaikkia, jotka osallistuitte 

100-vuotisjuhlaamme lauantaina 14.7.2018.
yleisöä, jäseniä, yhteistyökumppaneita, arpajais-

voittojen lahjoittajia sekä ohjelman esittäjiä.
Juhla oli kaikin tavoin onnistunut!

Kiitämme

Yli-Kollajan Nuorisoseura ry

Pudasjärveltä Livo, Taipa-
leenharju ja Panuma ovat jo 
ilmoittautuneet mukaan Ou-
lun Maa- ja kotitalousnaisten 
Niittyheinä ja kissankello –
kampanjaan. Sen tavoittee-
na on herättää asukkaita ja 
yhteisöjä vaalimaan pienia-
laisia niittymäisiä kohtei-
ta osana pohjoispohjalaista 
maaseudun kulttuurimaise-
maa ja levittää aiheeseen liit-
tyvää tietoa.

Kampanja kiinnittää huo-
miota pienialaisiin kohtei-
siin, jotka eivät ole soveliai-
ta muihin tukijärjestelmiin, 
mutta ovat maisemaltaan tai 
lajistoltaan merkityksellisiä. 
Esimerkkikohteita voivat 
olla paikallisten museoiden 
ja kylätalojen ympäristöt tai 
kylämaisemassa näkyvät 
kohteet, joissa talkootyö oli-
si mahdollinen. Perinteiset 
työtavat kuten viikateniitto 
ja seivästys nostetaan esille 
osana niittyperinnettä, mut-
ta konetyökin sopii. Myös 
Rytivaaran kruununmetsä-
torpalla Syötteen luontokes-
kus ja Sarakylän kyläseura 
edistävät niittyperinnettä, 
samoin kuin Hirvaskosken, 
Aittojärven, Jokijärven ja 

Niittyheinä ja kissankello kampanjaan mukaan
muutkin alueen niittyjen 
niittäjät, poroheinän tekijät 
ja lammaslaiduntajat.  

Mukaan  
eurooppalaiseen  
kulttuuriperintövuoteen
Kampanjointi liittyy myös 
kulttuuriperinnön eu-
rooppalaiseen teemavuo-
teen 2018, jonka aiheena on 
”Kun mennyt kohtaa tule-
van”.  Osallistujia on ym-
päri Eurooppaa ja aiheita 
monia. Ilmoittautumalla ja 
osallistumalla Niittyheinä 
ja kissankello kampanjaan, 
kyläläiset pääsevät myös 
osaksi tätä teemavuotta. 
Tässä kohteessa ja kampan-
jassa halutaan nostaa esille 
niittykulttuurin ja maaseu-
tumaiseman vaalimista osa-
na yhteistä kulttuuriperintö-
ämme.

Kylän asuttuna pysymi-
nen turvaa myös kulttuu-
rimaisemaa. Useimmiten 
niittykasveja löytyy perin-
teisiltä asuinpaikoilta avoi-
mina pysyneiltä alueilta, 
joita on aiemmin laidunnet-
tu tai niitetty, mutta joita ei 
ole muokattu tai lannoitet-

tu. Niittymäisiä kohtia löy-
tyy myös teiden varsilta ja 
pihapiirien reuna-alueilta. 
Hoidossa on tärkeää pitää ei 
toivotut liian agressiiviset la-
jit kurissa, etteivät ne valloi-
ta tilaa pienemmiltä niitty-
kasveilta. 

Niittyheinä ja kissankel-
lo -hanke kertoo muun mu-
assa: Miten tunnistat niit-
tymäisinä hoidettaviksi 
sopivia kohteita? Mitkä kas-
vilajit ovat toivottavia, mitkä 
poistettavia? Miten niittyjä 
tulisi hoitaa käytännössä – 
ohjeita käynnistyviin talkoo-
kohteisiin. Hoitamattomilla 
niityillä heinät ja suurruohot 

valtaavat kasvutilan mata-
lilta niittykasveilta. Kun ra-
vinteisuus lisääntyy, lajisto 
yksipuolistuu. Hoitokeino-
ja ovat niitto ja niittojätteen 
poisto eli kasvimassan vä-
hentäminen tai maisema-
laidunnus pienellä eläinti-
heydellä. Monesti tarvitaan 
kuitenkin ensin alueen rai-
vaus puustosta ja pensaista.

Perinnebiotoopit 
osana maisemaa ja 
ravintoketjua
Perinnebiotoopit ovat pe-
rinteisten maankäyttötapo-
jen, pääasiassa niiton, lai-

dunnuksen ja lehdestyksen 
muovaamia ja ylläpitämiä 
alueita: niittyjä, ketoja, aho-
ja, hakamaita ja erilaisia 
luonnonlaitumia. 

Maatalouden toimintata-
pojen muututtua on perin-
nebiotooppien määrä maa-
tiloilla laskenut. Niittyheinä 
ja kissankello kampanjas-
sa etsitään korvaavia niitty-
mäisiä alueita hoidon piiriin 
eri tavoin. Näitä voivat olla 
muun muassa kylien ja maa-
seututaajamien tai julkisten 
kohteiden ja kulttuuriympä-
ristöjen läheisyydessä olevat 
niittymäiset alueet.

Harvinaistuvia lajeja vaa-

Klo 10-11 Livon koululla luento,
 jonka jälkeen esittelyä.
Klo 14-16 Taipaleenharjun kyläpäivillä
 infopiste ja esittelyä.

litaan, koska ne ovat osa ra-
vintoketjua. Niittykukat hou- 
kuttelevat tiettyjä hyöntei-
siä ja ne puolestaan ovat tär-
keitä joillekin linnuille ja 
niin edelleen. Näin autam-
me luonnon tasapainoa, jos-
sa ihminenkin on osana.

Tervetuloa ilmoittautu-
maan mukaan kampanjaan 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la heinäkuun aikana!

Taimi Mahosenaho, 
ProAgria Oulu / Oulun 
maa- ja kotitalousnaiset

TAIMI MAHOSENAHO LAUANTAINA 21.7.

Messu kirkossa su 22.7. klo 10, Ari Kokkonen, Keijo Piirainen, Sarakylän kap-
pelikuoro. Taksi seurakuntakodilta kirkkoon lähtee klo 9.30, ei omavastuuta.
Kotiseutujuhla museolla su 22.7. klo 11.30. Sateen sattuessa kahvit kappe-
lissa ja juhla kirkossa.
Kesäillan musiikkihetket kirkossa to 19.7. klo 19, urkumusiikkia ja yhteisvir-
siä, Keijo Piirainen, Eero Mikkonen, hartaus Ari Kokkonen, 
to 26.7. klo 19, kansanlaulukirkko, Vilja-Elina Törmänen ja Anna-Kaisa Yasin, 
viulu, Johanna Luokkanen, kontrabasso, Keijo Piirainen, harmoni, hartaus Ari 
Kokkonen. Kaikki halukkaat voivat tulla jo klo 18 opettelemaan lauluja.
Kesäkahvila Kanttorilassa ke 25.7. klo 12-14.30, tervetuloa kahvittelemaan 
ja jutustelemaan.
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe klo 11-17.
Nuotioillat: Kaupunginkartanolla ke 18.7. klo 18, Jaurakkajärvellä Maija Tu-
rusella ma 23.7. klo 18, Livon koululla ti 24.7. klo 18,  Pintamolla kyläseuran-
talolla ke 25.7. klo 18, Kipinän koululla ti 31.7. klo 18, Siuruan osakaskunnan 
laavulla  to 2.8. klo 18,  Rantalantörmällä Kaarina Kurvilla ma 6.8. klo 18, Pauk-
kerinharjulla Hautapahdalla ti 7.8. klo 19, Marikaisjärven toimitalolla ke 8.8. klo 
18, Sarakylässä kesäkahvilassa to 9.8. klo 18. Nuotioillan voi varata omalle ky-
läkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08-8823100.
Rauhanyhdistykset:  Seurat Ervastissa ry:n mökillä su 22.7. klo 13 (Jukka 
Lehto), seurat Kurenalan ry:llä su 22.7. klo 16 (Samuli Leppänen, Eero Illi-
kainen)
Kastettu: Briitta Mirjami Jaakkola
Avioliittoon vihitty: Tapani Matias Luokkanen ja Aino Marjatta Pietarila
Haudattu: Sirkka Maria Rissanen 85 v, Tarja Annikki Väisänen 47 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven Osuuspan-
kin satavuotisjuhlavuonna 
2008 perustettiin SADASTA 
TOISELLE –Pudas-järven 
Osuuspankin 100-vuotisjuh-
larahasto. Tämän rahaston 
peruspääoma muodostuu 
Osuus-pankin 100-vuotis-
juhlan johdosta päättämäs-
tä ja varaamasta 100 000 
euron lahjoituksesta sekä ra-
hastoon kertyneistä muista 
lahjoituksista mmuun mu-
assa 100-vuotisjuhlaan ter-
vehdykset. 

Hakemuksia eri hankkei-
siin tuli tänä vuonna yhteen-
sä 15 kappaletta ja hankkei-
ta pyydettiin rahoitettavaksi 
yli 36 000 euron edestä. Pan-
kin hallitus oli päättänyt 
tänä vuonna lahjoittaa rahas-
ton varoista yhteensä 13 160 
euroa. Lahjoitukset julkistet-
tiin torstaina 5.7. osuuspan-
kin kokoustiloissa. 

Sääntöjen mukaan rahas-
ton varoilla on tarkoitus tu-
kea ja edistää monipuolista 

Pudasjärven Osuuspankin Sadasta 
toiselle -rahastolta lahjoituksia

henkistä ja taloudellista hy-
vinvointia ja menestystä Pu-
dasjärven Osuuspankin toi-
mialueella. Tarkoituksen 
toteuttamiseksi rahastosta 
voidaan jakaa sille tulevis-
ta aloitteista tai esityksistä 
tai omasta aloitteesta avus-
tuksia, apurahoja ja palkin-
toja yhteisöille tai erityisen 
painavin perustein luonnol-
lisille henkilöille taloudelli-
sesta innovatiivisuudesta tai 
innostavasta kulttuurillisuu-
desta taikka muista rahaston 
tarkoitusta edistävistä ansi-
oista tai aloitteista. 

Lasten käsityöt hanke, 
Marja-Leena Tykkyläinen ja 
Katri Kemppanen, myönnet-
tiin 1 000 euroa, jossa lasten 
ja nuorten käsitöitä ja tek-
niikoita tallennetaan valo-
kuvaamalla. Lopuksi kooste 
työstetään digitaliseen ja kir-
jalliseen muotoon. 

Panumajärvi ry:n hanke 
Panumaojan kunnostus, jos-
sa kyse on Panumanojan ka-

lataloudellisesta kunnostuk-
sesta sai 750 euroa. 

Iijoen Taiteilijat ry sai 
750 euroa Nuorten taideta-
pahtuman järjestämiseksi, 
jossa kutsutaan juuriltaan 
pudasjärveläinen taiteili-
ja kertomaan elämästään ja 
työstään taiteen tekijänä ja 
innostamaan nuoria tutustu-
maan taiteen tekemiseen ja 
siitä nauttimiseen. 

Tanja Lapinlampi ja 
Outi Nivakoski saivat 1750 
euroa hankkeeseen, joka 
mahdollistaa sen, että jokai-
nen lastenneuvolan 2-vuo-
tistarkastuksessa käyvä per-
he saisi neuvolakäynnillä 
omakseen lastenkirjan. 

MLL:n Pudasjärven yh-
distys sai 1700 euroa Isä-lap-
si -tapahtumaan. 

Pudasjärven Urheilijat 
sai 1910 euroa Lezzari-sar-
jatulipannun hankintaan. 
Tuen edellytyksenä on, että 
pannu on kaikkien pudasjär-
visten yhdistysten käytössä 

vain Pudasjärven Urheilijoi-
den laskuttamin ylläpitokus-
tannuksin. Pannua hallinnoi 
Pudasjärven Urheilijat. 

Historiatyöryhmän puo-
lesta Hilkka Parkkisenniemi 
sai 500 euroa kirjahankkee-
seen työnimeltään Koti-
rintaman naisia. Pudasjär-
ven Ampujat sai 800 euroa 
jousiammunnan harjoitte-
luun Pudasjärvellä. Yhdis-
tys ei ole rajoittanut tilojen-
sa ja eikä kalustonsa käyttöä 
tähänkään saakka vain seu-
ran jäsenille eivätkä he sitä 
tule jatkossakaan tekemään, 
vaan kaikki harrastajat ja eri 
lajeja kokeilevat ovat terve-
tulleita ohjattuihin harjoitus-
tapahtumiin. 

Lakarin koulu sai 1 000 
euroa koulunsa edustuspai-
tojen hankintaan. 

Pudasjärven Nuorten 
Tuki sai 3000 euroa UFO-
hankkeelle, jossa kyse oli 
musiikillisesta teatteriesityk-
sestä samanlaisuudesta. 

Lahjoituksen saajat ja lahjoittajan edustajat yhteiskuvassa

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

Majoittuminen Hotelli Hossassa.
* Perjantaina tutustuminen luontokeskukseen sekä 

retkeilyä esteettömällä reitillä, saunomista yms.
* Lauantaina aamiaisen jälkeen veneretki Värikalliolle.

Sitovat ilmoittautumiset 12.8.2018 mennessä
puh. 0400 499 745 / Terttu tai 

pudasjarveninvalidit@gmail.com

Mukaan mahtuu 10 henkilöä.
Retken hinta jäsenille 30 €, muille 80 €.

PUDASJÄRVEN INVALIDIT RY.
Järjestää jäsenistölle matkan  Oulu-Kainuu 

alueen yhdistysten yhteiseen 

ULKOILUPÄIVÄÄN 
Kajaaniin la 28.7.2018

Ohjelmassa liikunnallisia ja leikkimielisiä aktiviteetteja,
saunomista, makkaranpaistoa, karaoketanssit.

Ilmoittautuminen 25.7.2018 mennessä
puh. 0400 499 745 / Terttu.

Lähtö klo 8:00 kimppakyydeillä S-marketin pysäkiltä.

RETKI HOSSAAN 31.8. - 1.9.2018

P5 40m: 1) Joona-Miikkael 
Puhakka 9,9, 2) Aappo Piri 
12,0, 3) Iiro Piri 12,1, 4) Niko 
Kuopus 12,5, 5) Toni Kuopus 
16,6. J-keihäs: 1) Iiro Piri 
4,40, 2) Niko Kuopus 2,92, 
3) 2,51, 4) Aappo Piri 1,80, 5) 
Toni Kuopus 1,53. P7 40m: 
1) Aake Kujala 7,8. J-keihäs: 
1) Aake Kujala 10,07. P9 
300m: 1) Matias Aarni 1.03,6, 
2) Topi Kettunen 1.05,8, 
3) Pauli Alahäivälä 1.19,4. 
Keihäs: 1) Topi Kettunen 
15,04, 2) Matias Aarni 10,95, 
3) Pauli Alahäivälä 3,60. P11 
300m: 1) Jaakko Parkkila 
52,9, 2) Veeti Purola 55,0, 3) 
Juho-Markus Puhakka 56,5, 
4) Ossi-Matias Kettunen 
1.14,4. Keihäs: 1) Jaakko 
Parkkila 25,47, 2) Juho-
Markus Puhakka 21,80, 3) 
Ossi-Matias Kettunen 18,82, 
4) Veeti Purola 14,70. T5 
40m: 1) Vilma Kettunen 9,1, 

Pudasjärven Ikäreiden tulokset, Pudasjärven urheilukenttä 16.7.2018

Tytöt 9v heittävät kauas keihästä. Kuva Pertti Purola.

2) Eevi Kujala 9,9, 3) Sofia 
Aarni 10,1, 4) Sanni Puhakka 
10,2, 5) Ninni Siekkinen 
10,4, 6) Nelli Siekkinen 11,9, 
7) Tinja Klemetti 12,7, 8) 
Eevi Vikström 13,4, 9) Alma 
Vikström 16,9. J-keihäs: 
1) Ninni Siekkinen 3,69, 2) 
Sofia Aarni 3,24, 3) Vilma 
Kettunen 2,90, 4) Sanni 
Puhakka 2,58, 5) Eevi Kujala 
2,55, 6) Eevi Vikström 2,54, 
7) Nelli Siekkinen 1,88, 8) 
Tinja Klemetti 1,60, 9) Alma 
Vikström 0,88. T9 300m: 
1) Taika Purola 1.03,8, 2) 
Iiris Piri 1.16,5. Keihäs: 1) 
Taika Purola 8,89, 2) Iiris 
Piri 5,78. T11 300m: 1) Silja 
Alahäivälä 1.04,4. Keihäs: 
1) Silja Alahäivälä 13,60. T13 
300m: 1) Essi Parkkila 58,3. 
Keihäs: 1) Essi Parkkila 
25,49.

p. 0400 867 674 

Kampaamo 
Ojala

Nortamontie 7
Pudasjärvi

Sairasloma pidetty, 
olen aloittanut työt.

Käytettyjä traktorin osia: 
Valmet 20, 33, 359, 361, 565, 502, 602, 702.
Major: MF65, 35
Valmet 20 työkuntoinen, kaikki 
koneet mukana, 3500 €.

Myytävänä koneita

Puh. 0400 924 367

Ohjelmassa tutustumista, kuulumisten kertomista, 
voileipäkakku-/kahvitarjoilu. Maksu paikan päällä.

Tervetuloa!

Kurenkoulun entisten oppilaiden 
KOKOONTUMINEN

lauantaina 11.8.2018 klo 12 
Kuren entisellä koululla

Ilmoittautuminen su 5.8. mennessä:
Elvi Iinatti 040 519 3523, 
elviiinatti@hotmail.com

Jussi Alatalo 0400 982 403, 
jussialatalo@pudasjarvelainen.com
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Peräkärrykirppis hellesäässä

Annika Tauriainen ja Emmi Pikkuaho keräsivät rahaa lukiokirjoja varten.

Yleisöä oli kerääntynyt runsaasti laulamaan Suopunki-yhtyeen tahdissa.

Annikki Paavola paistaa muurikkalättyä, taustalla Sanni 
Nissi.

Tyyne Herukka oli saapunut 
kirppikselle tyhjentämään 
kaappejaan.

kauppa käy. Kun on hyvä 
tunnelma ja vielä ohjelmaa-
kin, täällä viihtyy hyvin 
koko päivän.

Emmi Pikkuaho ja An-
nika Tauriainen olivat saa-
puneet kirppikselle kerää-
mään rahaa lukiokirjoja 
varten. Aamupäivän aikana 
oli kauppa käynyt hiljaises-
ti, mutta tytöt olivat positii-
visella mielin.

-Meillä riittää tarmoa ja 
sisua, kyllä tässä varmas-
ti vielä myyntikin vilkas-
tuu, tytöt kertoivat hymys-
sä suin. 

Kaappeja tyhjentämässä 
ollut Tyyne Herukka kertoi 
puolestaan, että hänellä oli 
kauppa käynyt jo mukavasti 
ja ensimmäisenä oli pöydäs-
tä myyty laatutuotteet. Vielä 
joitakin astioita sekä lisäksi 
vaatteita oli myymättä. 

Seuraava teksti vähän 
muokattuna kopioitu aiem-
masta jutusta, jos on vähän 
tilaa tämän voi jättää pois: 
Peräkärrykirppiksen järjes-
tänyt Kurenalan kyläyhdis-
tys on aktiivitoimija ja se 
näkyy niin torilla kuin lähi-
alueilla. Torikahvila avat-
tiin 11. kesäkuuta ja sen yh-
teydessä on tietopiste, josta 

saa monenlaista tietoa. Kah-
vilan aukiolossa on säävara-
us. Myös muut yhdistykset 
ja järjestöt ovat tervetullei-
ta torille järjestämään ohjel-
maa, esittelemään toimintaa 
ja tuotteitaan. Tori on hyvä 
paikka myyntitoimintaan, 
joten siellä voi pitää myyntiä 
jokaisena päivänä. Paikkaa 
ei tarvitse varata etukäteen, 
paitsi etukäteen ilmoitetuis-
sa peräkärrykirppistapah-
tumissa.  Torimyyntipaikat 
maksavat 10 euroa päivältä 
ja 30 euroa viikolta, 70 euroa 
kuukausi. Erityisesti torille 
toivotaan myytäväksi paik-
kakunnan omia lähituottei-
ta; perunaa, vihanneksia, lei-
vonnaisia, kotileipää yms. 
Käsitöitä ja matkamuistoesi-
neitä kysellään myös päivit-
täin. RT

Suopunki-yhtye laulatti kirppiskävijöitä.

Kurenalan kyläyhdistys jär-
jesti torstaina 12.7. Pudas-
järven torilla peräkärrykirp-
piksen. 

Helteinen ja aurinkoinen 
sää oli houkutellut torin täy-
teen sekä myyjiä että yleisöä. 
Klo 11 aloittanut Suopunki-
yhtye laulatti torilla kävijöitä 
ja muurikkalättyjen tuoksus-
sa torilla olikin suorastaan 
markkinatunnelmaa. 

Muurikkalättykahveja 
myivät Pohjois-Suomen syö-
päyhdistyksen Pudasjärven 
osaston naiset. Suopunki-yh-
tyeen aloitellessa viereisellä 
lavalla ihmisten laulattamis-
ta heidän myyntiteltalleen 
oli pitkä jono. Naiset kehui-
vatkin kaupan käyneen mah-
tavasti, varsinkin verrattuna 
edelliseen kirppistapahtu-
maan, jolloin osa myyjistäkin 

lähti kesken päivän huonon 
sään aiheuttaman asiakaska-
don vuoksi. 

Kirpputoripaikat olivat 
myyjille ilmaiset, mikä osal-
taan houkutteli myös eri-
laisia torimyyjiä paikalle. 
Torille oli saapunut myös 
Eemelin Herkkukeitaan lei-
pämyyjä, joka kehui torialu-
etta viihtyisäksi. 

-Ilma on mahtava ja 

Lättykahville oli jonoa.
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI
20.-21.7.

MAANANTAI-TORSTAI 
23.-26.7.

100

299
pkt

199

595 149
psskg

rsspkt

245300 189
prk

299
pkt

kg

pss

299

100

369
pss

100

199

1000

kpl

3 pkt

199
pkt

269
kpl

069
pss

1195
kg

129
pkt

100
pkt

100
kpl

895
kg

pll

Raj. erä

9900

399

prk

149
pkt

079
kg

149

995
kg100

3 prk 595
kg 399

pkt

pss

169

2 kalaa/talous

499
pkt

pkt

169
pss

Vaasan
RUISPALAT
12 kpl/660 g

Flora
MARGARIINIT
400 g

149
rss

2 kg/talous

Hyvä
NAUTA 
JAUHELIHA

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana795

kg 695
kg

MA-TI 23.-24.7.                   KE-TO 25-26.7.

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

Pingviini
TUUTTI-
PAKKAUS
6 kpl/ltk

SUPER PUIKKO-
JÄÄTELÖ
100 ml
suklaa tai toffee

Antell
KAURAKUNKKU
6 kpl/460 g

RAUTAOSASTOLTA

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 1 L 
(4 pkt/talous)

Valio
OLTERMANNI
250 g

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE 
400 g
kermapippuri

Kotimainen tuore
KIRJOLOHI

PE-T0 20.-26.7.

Valio
JOGURTTI

1 kg

HK Popsi
PERHENAKKI

600 g

Vaasan
HOT DOG 

SÄMPYLÄT
12 kpl/324 g

Vaasan
ISOÄIDIN PITKO

360 g

Korpela
PORSAAN 

FILEEPIHVIT
300-360 g naturell tai  marinoitu

VIHREÄ 
KESÄKUPITSA

Myllyn paras
LETTU-
VOHVELIJAUHO
250 g

Eldorado
KIVENNÄIS-
VEDET
0,95 L  sis. pantin

Vanajan
VOHVELIPUSSI
800 g
2-laatu

Magnum
JÄÄTELÖ-
PUIKOT
88-120 ml

Valio Hyvä 
Suomalainen
ARKIJUUSTO-
VIIPALEET 400-500 g

Meira 
SALUDO
KAHVI
450 g

Herkkumaan
LETTU- TAI 
VADELMA-
HILLO

3295 

3495

Ötökkä 
MAGNEETTI
OVIVERHO

Ötökkä
OVIVERHO
KIRKAS

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

Markki
TAITTUVA 
MATTOTELINE

125,-

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

HK 

VILJAPORSAAN 

FILEEPIHVIT
640 g

ranch tai 

ruohosipuli-pippuri

HK
SINISET LENKIT
500-580 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Dansukker
TALOUSSOKERI 
1 kg
(1 pss/talous)

Kanapojan
PANEROIDUT 
NUGGETIT 
200 g

  PE 20.7.                              LA 21.7.

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

SPRAYMAALIT
perusvärit

pkt

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

Atria
HIILLOSMAKKARAT

400 g tai
HIILLOSGRILLIPIHVI

320 g

VESIMELONI
koko pallona

Naudan
PAISTIJAUHE-
LIHA

Arla
VIILI, 
KEVYTVIILI 
tai 1% VIILI
200 g

Porsaan 
GRILLI-
KYLJYKSET
naturell tai 
maustetut

Kanapojan
PAISTILEIKE
700 g marinoitu

1890

MIESTEN 
UIMASHORTSIT

Finnwear
POIKIEN 
UIMASHORTSIT

1790
NAISTEN T-PAITA
yksivärinen

590
ALE-

vaatteita koko

perheelle

KÄSIKELLUKKEET
Ryhmä Hau, Frozen, 
Minions

150

ALK.

UIMALAUTA
Ryhmä Hau

1595

ERILAISIA 
VESITYKKEJÄ

250

ALK.

VESIPYSSY

995



6 7nro 29PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti20.7.2018 20.7.2018nro 29

Teatteria kotiseutumuseolla
Kotiseutuviikon kulttuu-
riantia tarjosi tänä vuonna 
maanantain 16.7. helteises-
sä säässä Teatteri Tie lasten 
ja vähän aikuistenkin näy-
telmällään Henkilö V ja Vin-
sentti. 

Pudasjärven kaupungin 
kulttuuripalvelut oli tilan-
nut tämän esityksen ja siitä 
pääsi nauttimaan ihan ilmai-
seksi vaikka kaksi kertaa sa-
man päivän aikana. Väliajal-
la sai ostaa mehua, pullaa ja 
keksejä.

Aapelin alkuperäiste-
oksesta ”Vinski ja Vinsent-
ti” on näytelmäksi tämän 
vauhdikkaan esityksen kir-
joittanut ja ohjannut Hannu 
Raatikainen. Moni-ilmeisiä 

roolihahmoja kirjaimellises-
ti hikipäässä esitti Johanna 
Ahonen. 

Henkilö V tuntee tyl-
sän kesäloman aikana itsen-
sä hieman yksinäiseksi kun-
nes hän tapaa harakan, joka 
osoittaa kiinnostuksensa 
ymmärtää Henkilön V:n pu-
hetta. Myös Henkilö V ha-
luaa ymmärtää harakan pu-
hetta. Harakkapa ei sitten 
olekaan harakka, vaan Vin-
sentti joka meidän tulee jo-
kaisessa käänteessä muistaa.

Näillä kahdella V:llä riitti 
kesäksi erilaisia töitä pitääk-
seen Hömpstadin elämän-
menon vireänä.

Henkilö V:tä kutsuttiin 
myös vähän ilkeämielises-
ti punapääksi, joita kauppi-
as, hienostoneiti Krumeliini 
vihasi. Hän ei halunnut asi-
allisesti palvella punapäitä 
hienostokaupassaan, minkä 
myös Henkilö V sai kokea. 
Siitäpä hän sai ajatuksen, 
jonka toteuttaisi tahdikkaan 
ystävänsä Vinsentin kans-

Johanna Ahonen muun-
tautui moneksi hahmoksi 
vauhdikkaassa esityksessä, 
jolle on luvassa jatkokerto-
mus ”Henkilö V ja Vinsentti 
sirkuksessa”.

sa. Neiti Krumeliinilla oli tu-
lossa hattunäytös, jonne oli 
Pariisista saakka tilattu vii-
meistä huutoa oleva ihmeel-
linen muotihattu. Hömpsta-
din asukkaat olivat tulleet 
näytökseen uteliaina näh-
däkseen tämän ihmeellisen 
hatun.  Verho poistettiin ik-
kunan edestä ja yllätys oli 
valmis! 

Väki nauroi tikahtuak-
seen nähdessään pariisilai-
sen innovaation koristeena 
olevan elävän harakan - jota 
ei siis saanut sanoa harakak-
si.

Niin lähti hatun koriste 
lentämään ja neiti Krumelii-
ni perässä. Sinne katosivat 
sekä neiti että hattukoriste! 

Myöhemmin Henkilö V 
löysi Vinsentin omalaatui-
sen ja vähän keljun Ylineu-
vos Pumpmannin pihalta, 
koivun latvasta. Herra Pum-
pmanni jahtasi usein pik-
kulintuja omistamallaan 
pienoiskiväärillä ja nyt Yli-
neuvos Pumpmannin täh-

täimessä oli koivun latvas-
sa pyrstöänsä keikutteleva 
Vinsentti. Henkilö V oli pa-
kotettu toimimaan ja niin-
pä hän hyppäsi Herra Pum-
pmannin päälle ja sai aseen 
laukeamaan Vinsentin pe-
lastukseksi ihan jonnekin 
toiseen suuntaan.

Siitä puolestaan seura-
si Henkilö V:n ja Ylineu-
vos Pumpmannin kuuluste-
lu kotona, jonka Henkilö V 
voitti kaikkien meidän kat-
selijoitten onneksi.

Näiden vaiherikkaiden 
kesäisten tapahtumien jäl-
keen Henkilö V ja Vinsent-
ti löivät kättä päälle ikuisen 
ystävyyden merkiksi ja heis-
tä tuli kuin sisaruksia.

Oli aika alkaa nukku-
maan. Henkilö V painoi 
päänsä tyynyyn ja luonnon-
lapsi Vinsentti torkahti vuo-
teen jalkopäähän pää siipi-
kainalossa, ikään kuin olisi 
kotoisalla pihlajanoksalla.

Terttu Salmi

Vuonna 2016 oman toimini-
men alla toimintansa aloit-
tanut Maa- ja koneurakointi 
Kipinä on kasvanut nopeasti 
valokuitu-urakoiden myötä.

-Vuonna 2010 aloitin trak-
toriurakoinnin maatalouden 
ohessa. Vuosien varrella tu-
lot konehommista kasvoivat 
sen verran, ettei verottaja pi-
tänyt suotavana sivutulo-
jen ylittävän päätyön tulot. 
Niinpä lampaat saivat läh-
teä, kertoo Aki Kipinä, mies 

Maa- ja koneurakointi Kipinä 
kasvanut nopeasti

yrityksen takaa.
Valokuituhankkeiden pa-

riin mies ajautui Pudasjär-
vi-Taivalkoski-Kuusamo 
alueille puolivahingossa, 
tehtyään aluksi sähkökaape-
leiden vetoa aliurakoina. Te-
kevä mies huomattiin ja töitä 
alkoi löytyä lisää. 

-Tällä hetkellä yritys työl-
listää yhdeksän henkilöä ja 
uusille osaajille olisi kipeäs-
ti tarvetta, Ari kertoo.

Yrityksellä on omaa ka-

Veli-Pekka Ålander kaivinkoneen ohjaimissa ja Iikka Saira-
nen Maanrakennus- ja koneurakointi Kipinästä kaivavat va-
lokuitua Iin  Alarannan koulun maastossa.

Aki Kipinä koneen ohjaimissa, sekä Veli-Pekka Ålander ja Iikka Sairanen viimeistelevät maankaivu-urakkaa Alarannalla, 
ennen siirtymistään Koniin ja Hiivalaan.

lustoa kolme kaivinkonetta 
ja kaksi traktoria, sekä yksi 
kaivuri vuokrattuna.

Valokuitujen runkolinjo-
jen ja taloliittymien maakai-
vu-urakat työllistävät yrityk-

sen koneet tällä hetkellä Iissä. 
Seuraavaksi Aki ryhmineen 
siirtyy vastaaviin urakoihin 
Tupokseen, jossa odottaa 100 
kilometriä kaapeleiden maa-
han kaivamista.

Talvella yritys huolehtii 
Destialle teiden kunnossapi-
dot Pärjänsuo-Livo alueella. 
Yrittäjä itse asuu Yli-Livolla. 
Työntekijöitä yritys on löytä-
nyt laajalta alueelta Pohjois-

Suomea. Iin Alarannalla Aki 
Kipinän mukana työskente-
levät, osaavat konemiehet, 
asuvat Oulussa ja Kiimingis-
sä. MTR
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Talalan sukuseuran kokoon-
tuminen järjestettiin nyt 
vuorollaan Kipinässä lauan-
taina 16.6. Ensimmäinen Ta-
lala niminen suvun kantaisä 
asui ja perusti toisen per-
heen Kipinään 1930 – luvul-
la. Aappo Aleksanteri Tala-
lan kolme nuorinta lasta on 
syntynyt Kipinän kylällä. 

Tilaisuus alkoi Niemita-
lon Juustolalla, jossa ruokail-
tiin ja katsottiin korsualuetta 
sekä kuultiin lyhyt katsa-
us yhteenotosta saksalaisten 
kanssa syksyllä 1944. Seu-
rue siirtyi sitten Syvänojan 
sillalle. Siellä kuultiin, miten 
sodan aikana saksalainen 
panssari oli pudonnut sillal-
ta tykintornin ollessa sivuun 
käännettynä ja tykin putken 
osuessa koivikkoon. Pysäh-
dyimme myös katsomaan 
missä oli ollut Talalan talo 
ja mihin 1950- luvun alussa 
rakennettiin uusi talo. Sieltä 
siirryimme Kipinän koulul-
le, jossa kuulimme koulun 
historiaa ja vanhojen opetta-
jien tapaa opettaa lapsia sekä 

Talalan sukuseuran 
kokoontuminen 
Kipinässä

katseltiin vanhoja valokuvia. 
Samalla kuultiin Kipinässä 
syntyneen vanhimman Paa-
von sedän kertomuksia 30- 
ja 40- luvun elämästä Kipi-
nässä. Koululla nautimme 
juustokahvit ja valmistau-
duimme siirtymään Myl-
lysaareen. Monelle Mylly-
saari oli käymätön paikka. 
Myllysaareen pääsee Kipi-
nän koulun vierestä lähte-
vää tietä pitkin. Tie kaartuu 
jyrkästi oikealle kohti saaren 
pohjoispäätä. Tien varrella 
on Kipinän Kalastusmatkai-
lukeskus, jota vuokraa Pu-
dasjärven kaupungin kehi-
tysyhtiö. Saaren päässä on 
sitten kalankäsittelypaikka 
ja kota. Laitoimme kotaan 
tulen nuotiopaikkaan ja sit-
ten paistoimme makkaroita 
ja seurustelimme toistemme 
kanssa useita tunteja. Tilai-
suus oli mukava ja vuoden 
päästä on jälleen jotain uut-
ta mielessä.  

Eero Talala

Yhteiskuva sukuseuran tämän kesän tapaamisessta. Va-
semmalla Talala niminen suvun vanhin miespuolinen edus-
taja Paavo Talala, joka on syntynyt Kipinässä.

Pimpinkankaalle kokoon-
nuttiin lauantaina 14.7. va-
paamuotoisiin iltamiin, joka 
oli 20. kerta, kun tanssit jär-
jestettiin sodan jälkeen. 

Usein kuulee kysyttävän, 
että mikä oikein se Pimpin-
kangas on? Sota-aikanahan 
lisääntyivät paljon niin sano-
tut nurkkatanssit, jotka pi-
dettiin ilman minkäänlaisia 
virallisia lupia. Lupa-ano-
mukset ja järjestelyt olivat 
kovin monimutkaisia ja vai-
keita.

Senpä vuoksi myös sot-
kajärveläiset ja jonkulai-
set päättivät, että nyt pii-
saa byrokratia, ja alkoivat 
pitämään luvattomia tans-
seja Hirsikankaalla. Paikka 

Pimpinkankaan tanssit kesäinen perinne
sijaitsee Sotkajärvellä Helka-
lantien varressa, Parkkilasta 
Jongulle päin noin kilometri. 

Tansseista muodostui 
erittäin suosittuja, kuului-
han Sotkajärven ja Jongun 
kyliin paljon asukkaita ja hu-
vitilaisuudet olivat harvassa. 

Nyt jo edesmennyt, ak-
tiivinen tanssien solisti, 
Alpo Laakkoselta on säily-
nyt muistelua, jossa hän ker-
toi haastatelleensa tansseissa 
sota-aikana mukana olleita 
henkilöitä. He olivat kerto-
neet tansseissa parhaimmil-
laan olleen satoja osallistujia. 
Syyspimeällä oli joskus tul-
lut kiire suojaan, kun pom-
mikoneiden äänet alkoivat 
moukua. Nuotiot, jotka oli-

vat valaistuksena, piti saada 
äkkiä sammuksiin.

Soittimina oli haitari tai 
haitareita, viulu niitäkin jos-
kus useampi, ja huuliharp-
pu jonkalaista Laakkonen ei 
ollut viisikymmentä luvun 
jälkeen nähnyt. Harppu oli 
noin 40 senttiä pitkä ja siinä 
oli toisella puolella erittäin 
hyvät bassoäänet. Ja tieten-
kin soittimina oli myös man-
doliinit, tai maniskat, kuten 
siihen aikaan sanottiin.

Kun sota oli kiihkeimmil-
lään ja kaikki kynnelle kyke-
nevät miehet sodassa, alkoi 
luonnollisesti väkikato tulla 
myös Hirsikankaalle. Olipa 
kertoja, jolloin tansseissa oli 
melkein vain naisia. Eräänä 

Tänä kesänä järjestettiin Pimpinkankaalla tanssit 20. kerran -90 luvulta lähtien. 

tällaisena iltana tämä basso-
huuliharpun soittaja tuuma-
si: Tämähän on Pimpinkan-
gas, ja siitä lähtien on ollut 
niin.

Historialle tuli jatkoa, 
kun yhdeksänkymmentä lu-
vulla eräs paikallinen, nyt jo 
edesmennyt henkilö, herät-
ti henkiin nämä Pimpinkan-
kaan iltamat, nyt tosin ihan 
virallisilla luvilla! Myös soit-
timet ovat olleet monipuoli-
sempia, pääosissa kuitenkin 
edelleen hanurit. 

HT 
Kuvat Olavi Lammela

PERÄKÄRRYKIRPPIS

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

Kurenalan kyläyhdistys ry

TO 26.7. klo 9-15

Keijo Piirainen laulattaa.

Kongasjärven Kisapojat paistaa lättyjä.

Tervetuloa!

TERVETULOA!

Rekisteröintejä Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

%

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

www.katsastusteam.fi

Katsastus Team 
palvelee heinäkuussa!

Tämän viikon lehdestä siir-
tyivät seuraavat jutut ensi 
viikon pe 27.7. Pudasjärvi-
lehteen: FC Kurenpoikien 
neljän juniorijoukkueen on-
nistunut pelireissu jalkapal-
lon suutapatumaan PSG-tur-
naukseen Ruotsin Piteåån 
kesäkuun lopulla. 

Yrittäjäilta maanantaina 
9.7, jossa kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen kertoi yrit-
täjille Kuusamontien liiken-
nejärjestelyistä kaupungin 
keskustaan sekä meneillään 
olevia kaava-asioita.

Yli-Kollajan Nuorisoseu-
ran 100-vuotisjuhlat ja juh-
latanssit lauantaina 14.7. 
Pudasjärven näyttämön esi-

Ensi viikon Pudasjärvi-lehdessä 
jälleen paljon juttuja!

tyksiä Palvelutalo Iltakuu-
tamon värikkäistä vaiheista.

Jyrkkäkoskella retrofes-
tarit lauantaina 14.7. Pär-
jänsuon Metsästäjät 50-vuo-
tisjuhla ja -kylätapahtuma 
sunnuntaina 15.7. Evanke-
liumia sanoin ja sävelin 13.-
15.7. Helluntaiseurakunnan 
telttakokoussarja Kauppa-
tien varressa.

Kotiseutuviikon tilai-
suuksia: Eino Leinon runo-
laulukonsertti Kotiseutumu-
seolla keskiviikkona 18.7, 
sekä torilla Iin Laulupeli-
mannien kansanmusiikkia ja 
yhteislaulutilaisuus torstai-
na 19.7. 

Paikkavaraukset ke 25.7. mennessä. (Ilmainen paikkamaksu)
Kerttu Simu puh. 040 7309 481
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Jonkulaisia Jonnimmoisia Kesäpäiviä vietettiin 
perinteisin menoin lämpimästä säästä nauttien

Kesäpäivien aluksi kokoonnuttiin sisätiloihin seuraamaan ohjelmaa.

Karvas Aimo eli Jongun alu-
een kyläyhdistyksen uusi, 
keväällä valittu puheenjoh-
taja, Aimo Lehmikangas piti 
tervetuliaispuheen.

Elma Moilanen lausui ta-
pahtumassa runoja.

Jongulla ollaan aikaansa edellä. Tällä kertaa Elma Moilasen 
ja Onerva Ronkaisen näytelmän aiheena oli Jongun Ter-
veyskeskus, jossa sote -uudistus oli viety jo niin pitkälle, 
että potilas sai valinnanvapauteen nojaten valita jopa diag-
noosinsa itse.

Näytelmän ja runojen jälkeen oli vuorossa ruokailu. Ruuak-
si emännät olivat valmistaneet lohikeittoa rieskavoileipien 
kera. Jälkiruuaksi nautittiin lettukahvit.

Myös perheen pienimmät 
olivat mukana kyläpäivillä.

Arvat kävivät hyvin kaupak-
si. Niitä olivat myymässä 
kyläyhdistyksen kesätyön-
tekijät Merikukka Pesälä, 
Minnaliina Liikanen ja Mile-
na Liikanen.

Ulkona vaihdettiin tuttavien kanssa kuulumisia. Terassil-
la istuskelevat Toivo Liikanen, Silja Liikanen, Aimo Lehmi-
kangas ja Lauri Ronkainen.

Lauri ja Toini Ruottiselle ke-
säpäivistä on tullut jo pe-
rinne. Lauri eli Tala Lassi 
kertoi aloittaneensa koulun-
käynnin taustalla olevassa 
rakennuksessa 12.8.1946. Hellelukemat lähenivät 30 astetta. Oli mukava kerääntyä rupattelemaan varjon puolelle.

Lapset ja nuoret kilpailivat pallonheiton mestaruudesta.

Miesten ja naisten sarjoissa kisailtiin tikanheitossa

Tikkakisaa seurattiin jännityksellä.Tapahtuman lopuksi oli palkintojen aika. Pal-
lonheiton nuorten mestaruus meni Aukus-
ti Viljamaalle. Lasten sarjan voitti Jaakko Vil-
jamaa. Miesten tikanheiton mestaruuden vei 
nimiinsä Kari Palosaari ja naisten mestarik-
si nousi Leila Mustonen, molemmat tuloksel-
la 26 pistettä. Nuorten ja lasten sarjoissa voit-
tajat saivat lahjakortit M-kauppaan. Aikuiset 
puolestaan pitsalahjakortit.

Arpapalkinnoissa oli paljon käsitöitä. Tässä 
onnellinen voittaja, Julia Kokko saa palkin-
nokseen maton.
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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                                                                              

10 KPL

Miesten James
T-PAITA

1o,-

Tower
AURINKO-
KENNOVALO
5 kpl

10,-

Kartano
AURINKO-
KENNOPÖLLÖ
36 cm

29,95

Siro
VIHANNES-, MARJA- 
JA SIENIKUIVURI

39,95

Odul
MINIUUNI + 2 KEITTO-
LEVYÄ

149,-

Hornet
KAASULIESI
50 cm valkoinen

299,-

Duro
TUHKAIMURI
18 litran 1000 W

VAHVA MÖKKIPORTTI
säädettävällä puomilla

199,50 39,95 295,-

Jonköping
VETÄVÄ JA KERÄÄVÄ 
RUOHONLEIKKURI

RUOHONLEIKKURI
STARTILLA
VETÄVÄ JA KERÄÄVÄ

HOX!

PE-muovi
KYLPYTYNNYRI
-kova kansi
-portaat
-savupiipun suojaritilä

299,- 495,- 1590,-
YHTEISHINTAAN

149,-

PUUTARHA-
PÖYTÄ
4 tuolia + aurinkovarjo

Loput
KORITUOLIT
väri valkoinen

149,-

Sähkö
VARIKKOMOPO
350 W

Sähkö
CROSSIMOPO
350 W

Honda
PERÄMOOTTORI

ALK.

Iso Basic
HIILIGRILLI

LOPUT VENEET POISTOHINNOIN!!!

399,- 799,-

99,-

YKI JOLLA 750,- 1 kpl NYT 590,-
YKI JOKIVENE 
pituus 560 cm 1790,- 1 kpl NYT 1490,-
TERHI 400
tasaperävene 2050,- 1 kpl NYT 1790,-
WELLMAR 39
alumiinivene 2990,- 2 kpl NYT 2500,-

Mönkijän
TUKKIKÄRRY
2 -akselinen 
1 kpl

595,-

TEKSTIILI-ALE KIIHTYY!

PALJON
naisten, miesten ja 
lasten vaatteita
ALENNETTUUN HINTAAN

-30 % -50% 3 paria

Miesten ja naisten
PUUTARHASANDAALIT
Pinkki koot 37 - 41, 
musta koot 38,39,42 - 46

1 pari 5,50

5,-

14,95

2 plo

8,90

ARIEL COLOR 2,52 L
ja ARIEL WHITE 2,52 L

plo

1,99
plo

0,99

NORD CLEAN
PYYKINPESUNESTE 
1 L plo

KAIKKI go go TUOTTEET
Fashion Professional
SHAMPOO JA HOITOAINE
900 ml 1 plo 2,99

1,69
• VIRKISTÄVÄ SUIHKUGEELI
• RAUHOITTAVA SUIHKUGEELI
• HOPEASHAMPOO
• KORJAAVA HIUSNAAMIO
• KOSTEUTTAVA JA KORJAAVA SHAMPOO 
 JA HOITOAINE
• VIRKISTÄVÄ SHAMPOO/SUIHKUGEELI 
 2 IN 1 MIEHILLE
• KOSTEUTTAVA VARTALOVOIDE

plo, 200 ml

Schwarzkopf Gliss
SHAMPOO 250 ml ja 
HOITOAINE 200 ml

Mustang
KAASUSAVUSTIMET
2 eri mallia

349,-

Kuva viitteellinen.
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Suomen Voimisteluliiton 
Suomi Gymnaestrada -suur-
tapahtuma Turussa hui-
pentui sunnuntaina 10.6. 
esitettyyn Tunne liike -pää-
tösjuhlaan. Siinä esitettiin 
kymmenen kenttänäytösko-
reografiaa, jotka ovat vaikut-
tavia suurten massojen, jopa 
yli 1 000 voimistelijan, esit-
tämiä voimisteluohjelmia. 
Juhlan huipensi finaaliesi-
tys, jossa jalkapallostadionin 
nurmella voimisteli kaikki-
aan lähes 4500 voimistelijaa. 
Pudasjärven Urheilijoiden 
Voimistelujaoston 12-henki-
lön ryhmä oli tapahtumassa 
mukana.

Kenttänäytökset ovat eri-
tyisesti suomalaisten voi-
mistelun suurtapahtumien 
kruununjalokivi, jossa osal-
listujat pääsevät omalla pa-
noksellaan osaksi upeaa, 
vasta tapahtumassa valmiik-
si rakentuvaa kokonaisuutta

Suurtapahtumien kenttä-
näytökset ovat tapahtumi-
en ainutlaatuisin osa - iloa 
tuovia ja yhteisöllisyyttä 
vahvistavia elämyksiä, joi-
den suunnittelu vaatii pit-
käjänteistä ja huolellista työ-

Tunne liike - päätösjuhla huipensi 
voimistelukarnevaalin

tä. Kenttäohjelmia esitetään 
voimistelun suurtapahtu-
missa, joita järjestetään niin 
ulkomailla kansainvälisinä 
tapahtumina kuin kansalli-
sestikin, Suomessa noin nel-
jän vuoden välein.

Yksi päätösjuhlan kanta-
vista tunteista oli esiintyjien 
ilo. Esiintymään pääsi jokai-
nen voimistelun harrastaja 
kerran viikossa jumppaavis-
ta harrastajista aina kansain-
välisellä tasolla kilpaileviin 
huippu-urheilijoihin saakka. 
Myöskään ikä tai sukupuo-
li ei ollut esiintymään pääse-
misen este – päätösjuhlassa 
oli mukana sekä 1930-luvul-
la että vuonna 2017 synty-
neitä naisia ja miehiä, tyttö-
jä ja poikia.

Kenttänäytösohjelmat 
vahvistavat myös voimis-
telun yhteisöllisyyttä, sillä 
suurtapahtumiin valmistau-
tuminen on tiimityötä kohti 
yhteistä tavoitetta. Jokaisel-
la oli kenttäohjelmassa oma 
tärkeä roolinsa ja samoissa 
ohjelmissa oli mukana voi-
mistelijoita ympäri Suomen.

Voimistelumaailman 
seuraava suurtapahtuma-

Pudasjärveläiset esiintymisasuissaan valmistautumassa esitykseen.

Pudasjärveltä osallistui tapahtumaan 12 hengen ryhmä, joka on valmistautunut matkaan ja esitettäviin ohjelmiin vuosi-
en ajan. 

tavoite on ensi vuonna Itä-
vallan Dornbirnissä järjestet-
tävä kansainvälinen World 
Gymnaestrada. Vahva suo-
malainen kenttäohjelma-
osaaminen tunnetaan myös 

maailmalla, ja tapahtumaan 
viedäänkin osa tänään Tu-
russa nähdyistä kenttänäy-
tösohjelmista. Pudasjärven 
Urheilijoiden voimisteluja-
ostosta on tarkoitus lähteä 

mukaan Itävallassa esitettä-
vään kahteen eri kenttänäy-
tökseen. 

Seuraava Suomi Gymna-
estrada järjestetään neljän 
vuoden päästä. Tapahtuman 

isäntäkaupunki selviää syk-
syllä 2018.

Jaana Valkola
Kuvat Kirsi Kipinä

Jokaisella oli kenttäohjelmassa oma tärkeä roolinsa ja sa-
moissa ohjelmissa oli mukana voimistelijoita ympäri Suo-
men.

Marssilla Pudasjärven Urheilijoiden asut erottuivat muka-
vasti. 
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Kustaa ja Saara Rytingin las-
ten sukuhaarojen sukujuhla 
pidettiin sunnuntaina 15.7. 
Sarakylän nuorisoseuran ta-
lolla, Sarapirtissä. Tällä ker-

Rytingin sukukokous Sarapirtillä

ralla oli järjestelyvastuussa 
Pauli Rytingin sukuhaaras-
ta Kari Sarajärvi ja Inkeri Yli-
talo. Väkeä oli paikalla lähes 
100 henkeä. Kaukaisimmat 

Rytingin suku on kokoontunut kahdeksan kertaa 20 vuoden aikana. Tämän kertaiseen kokoontumiseen osallistui 90 henkeä. Edessä istumassa Pauli Rytingin elossa olevat lapset 
vasemmalta Eini Sarajärvi (vanhin 89 vuotta), Teuvo Rytinki, Ritva Ihme ja Marjatta Ehtonen.

serkut tulivat Norjan Troms-
sasta, pohjoisesta Inarista ja 
Yli-Torniolta sekä Etelä-Suo-
mesta mm. Kirkkonummelta 
ja Porvoosta.

Vuodesta 1998 lähtien 
on yhdessä kokoonnuttu 
kahdeksan kertaa ja tämän 
kertainen kokoontuminen 
olikin samalla 20-vuotisjuh-

lakokous. 
Ohjelmassa oli hautaus-

maalla käynti laskemassa 
ruusu ja sytyttämässä kynt-
tilät läheisten haudoille. Jar-
mo Rytinki kertoi tarinaa 
Pauli-ukista. Jutta Ylitalo ja 
Jenni Jaakkola lauloivat Kari 
Sarajärven vastatessa tilai-
suuden juonnosta. Yhteinen 
ruokailu ja täytekakkukah-
vit kuuluivat myös ohjel-
maan. 

-Sarapirtti sopii hienos-
ti juhlien järjestelypaikaksi. 

Paikkaa oli viime näkemäl-
tä 20 vuoden takaa laitettu ja 
tilat ovat toimivat. Paikkaa 
kannattaa mainostaa, tuu-
masi Kari Sarajärvi. 

Rytingin talo Rytinkijär-
ven rannalla on Sarajärven 
alueen vanhinta talo, josta 
ensimmäiset merkinnät löy-
tyvät 1570-luvulta saakka. 
Tuohon aikaan voimakas sa-
volaisasutus valtasi Pudas-
järven erämaita. Rytingin ta-
lon vaiheita kuvataan varsin 
kattavasti Sarkain Sarakylä 
-kirjassa. 

Seuraavan kerran ko-
koonnutaan kolmen vuoden 
päästä.

Heimo Turunen
kuvat Kari Sarajärvi 

Sarakylän nuorisoseuran 
talo, Sarapirtti, koettiin su-
kujuhlien järjestämiseen 
hyvin toimivaksi paikaksi. 

Kesäpilikin oheisohjelmassa panostetaan lapsiin ja lapsiperheisiin!
Tämän kesänä 15. kerran Ke-
säpilikkiviikko käydään pe-
rinteiseen tapaan 23.-29.7. 
Pudasjärven Havulan ran-
nassa. Kisapaikka sijaitsee 
aivan kirkko- ja museoalu-
een tuntumassa noin kym-
menen kilometriä Kurenalta.

Kilpailu on nelivaiheinen. 
Alussa on 12 alkukilpailua, 
joista voittajat pääsevät suo-
raan lauantain välieriin. Sin-
ne pääsevät myös maanan-
tain, tiistain ja keskiviikon 
osakilpailujen sijat 3-6. Voit-
tajat pääsevät finaaliin ja 6 

seuraavaa pikkufinaaliin. 
Torstain ja perjantain osa-
kilpailujen sijat 3-6 pääsevät 
välieriin, voittaja finaaliin, 6 
seuraavaa pikkufinaaliin. 

Finaalit käydään sunnun-
taina. Jokaisen osakilpailun 
kakkonen ja välierien sijat 
2-7 pääsevät pikkufinaaliin, 
josta 11 parasta pääsee fi-
naaliin. Finaaliin pääsevät 
jokaisen alkuerän voittaja, 
välierien voittajat sekä pik-
kufinaalin 11 parasta. Finaa-
li käydään sunnuntaina 29.7. 
25 kilpailijan kesken ja jokai-

selle finalistille jaetaan pal-
kinto. 

Pilikkiviikon järjestäjä 
Pudasjärven Urheilijat pa-
nostaa 15-vuotisjuhlavuon-
na kisojen oheisohjelmas-
sa lapsiperheisiin ja lapsiin. 
Finaaliviikonlopun ohjel-
massa tulee olemaan erilais-
ta toimintaa lapsille. Vii-
konloppuna paikalle tulee 
sirkuskoulu Rovaniemeltä ja 
molempina päivinä on mah-
dollisuus osallistua sirkus-
työpajakoulutukseen, kol-
men tunnin aikana. Tiistaina 

ongitaan Sotkajärvellä, kes-
kiviikkona on Iijokiseudun 
Mölkkyturnaus Havulan 
rannassa, torstaina ongitaan 
Livolla. Lauantaina on väli-
eräpäivä ja samalla lapsille 
ohjelmaa, lopullinen ohjel-
ma tarkentuu kisaviikon ai-
kana. Sirkustelua, pomppu-
linnaa, lasten kalakilpailu 
- nämä ainakin lauantain oh-
jelmassa. 

Sunnuntaina näiden li-
säksi on tietenkin finaalipäi-
vä ja miehillä ja naisilla on 
mahdollisuus kokeilla näp-

pivoimia Rolling Thunderil-
la voimamiesten Jani ja Jarno 
Kuukasjärven johdolla.

Kisojen pääpalkintona on 
sähköavusteinen läskipyörä 
ja toisenakin palkintona on 
yhteisen pyöräretken mah-
dollistava paripyöräpaketti, 
johon kuuluu retrotyylinen 
miesten polkupyörä ja nais-
ten polkupyörä. Jokaisen 
karsinnan suurin kala pal-
kitaan grillausaiheisella pal-
kinnolla. 

Kisapaikalla löytyy kios-
ki, jossa on jäätelöä, kahvia, 

lettuja ja makkaraa. Kisavii-
kolla voit ostaa myös pilik-
kiarpoja, joissa voittoina on 
sähköavusteisen pyörä ja pe-
räkärry.

Reilua viikkoa ennen ta-
pahtumaa ilmoittautunei-
ta on jo reilusti toista sa-
taa, kertoo kilpailun sihteeri 
Marko Koivula. Hän toivot-
taa jo tässä vaiheessa kaikil-
le kilpailijoille kireitä siimoja 
ja kilpailijoiden lisäksi myös 
yleisölle aurinkoista kesää! 
HT
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Ministerivierailu Askanmäessä

Saman Kylän Väkeä.

Ohjaaja Janne Romppainen 
oli valtioitten välisten selvit-
telyjen utelias TV-toimittaja.

Torsti harjoittelee tanssiot-
teita tyynyn kanssa, kun ei 
uskaltaudu tanssilavalle.

Ammattitaitoista live-musiikkia esittivät Santeri Rahkamaa (Ville, sukulaispoika kaupun-
gista), Nea-Veera Mäkäräinen (Lady Gaga, maailmantähti), Justiina Mäkäräinen (Camomil-
la Liberty, maailmanparantaja) sekä Unto Moilanen (Kimmo Reinikka, ravintolayrittäjä).

Maailmanparantaja, utelias TV-toimittaja sekä sukulaispoi-
ka kaupungista.

laatuinen yhdistelmä samal-
la kylällä.

Ohjaaja-käsikirjoittaja 
Janne Romppainen saa vie-
tyä hauskoilla juonikäänteil-
lään katsojan pienen kylän 
mitä ihmeellisimpiin tapah-
tumiin - maailmanparanta-
jasta aina sotatantereelle asti.

Äänentoistosta Askanmä-
essä vastaa rautaisella am-
mattitaidolla Arto Keränen, 
joten viidensadan hengen 
katsomossa saa viimeistä 
penkkiriviä myöten kuulla 
mitä esiintyjillä on sanotta-
vana.

Musiikkiguruna toimii 
Nea-Veera Mäkäräinen. 

Nerokkaasti jaettu näyttä-
mö selkeyttää tämän esityk-
sen seuraamista, kun Kutvo-
set ja Reinikat pysyttelevät 

Pudasjärven Invalidit tarjo-
sivat sunnuntaina 15.7.-18 
teatterimatkan Puolangalle. 
Tällä kertaa kohteena oli As-
kanmäen kesäteatteri.

Askan Ahertajat tarjosi-
vat hauskalla ”Saman Kylän 
Väkeä” -komedialla katsojil-
le vauhdikasta viihdettä kah-
den tunnin ajan. Live mu-
siikki ja taitavat näyttelijät 
luovat vanhassa maalaismil-
jöössä olevalle ulkoilmateat-
terille aivan erityislaatuisen 
ilmapiirin joka jää varmas-
ti ensikertalaiselle mieleen ja 
hän haluaa palata Askanmä-
keen uudemman kerran.

Kaksi eri perhettä ja kaksi 
eri valtiota. Siinäpä erikois-

pääsääntöisesti omissa val-
tioissaan.

Askan Ahertajat tarjoavat 
tätä esitystä vielä neljä ker-
taa. Pudasjärvi-lehdestä löy-
tyy ilmoitus josta voi tarkis-
taa esitysajat.

Sihteeri

Pudasjärven kaupunki oli tä-
näkin vuonna 6.-7.7. markki-
noilla isolla joukkueella ja tu-
tulla paikalla päiväkodin ja 
torigrillin luona. 

Pääteemana oli raken-
nettu ympäristö - ja hirsira-
kentaminen, mutta muuta-
kin löytyi – ja 1000 ämpäriä. 
Ämpärin tavoin kaupunki 
tarjoaa mahdollisuuksia mo-
neen!   

Teltalla kävijöitä kiinnos-
ti rakentamiseen liittyvä tie-
to lähtien tonteista ja luvista 
tulvariskeihin ja kierrätyk-
seen. Purkissa olevien naulo-
jen määrän arvasi Martti Räi-
sänen lähes naulan kantaan: 
vain kolmella yli oikean eli 
1477:n. Muut palkinnot ar-
vottiin.

Kansalaisopiston edus-
tajalta kyseltiin syksyn 
kursseista; jaossa oli kurs-
sitiedote. Villiruuan saavu-
tettavuuden kehittäminen 
eli esimerkiksi kerääjäkurs-
sit kiinnostivat myös, ker-
toi hankevetäjä Sonja Kinnu-
nen. Nuorten polku –hanke 
kohtasi markkinoilla joitakin 
kohderyhmäänsä kuuluvia 
eli alle 30-vuotiaita nuoria ja 
esitteli muuten toimintaan-
sa. OSAO selvitteli koulutus-
tarpeita, ja arvonnasta saattoi 
voittaa esimerkiksi simulaat-
toriratsastusta tai remontti-
työtä.  

 Hirsipääkaupungin ta-

Kaupunki oli markkinoilla isolla joukkueella
lot ja kylät –tehtävä johdat-
teli etsimään oikeaa kylää 
kuudelle hirsirakennuksel-
le. ”Enhän minä tiiä” muut-
tui nopeasti ”eikös tuo oo se 
Tykkyläinen” –huomioksi 
hetken katselulla ja numero 4 
löysi paikan Siurualta. Myös 
Syötteen luontokeskus (6) ja 
Livon kesäkahvila (1) olivat 
useille tuttuja, ja kesänave-
tan paikka oli Aittojärvi – tai 
Kyngäs. Hirvaskosken nyt-
temmin peltikaton saanut en-
tinen rauhanyhdistys (3) ja 
Pintamon kauppa (5) toivat 
enemmän päänvaivaa. Vin-
kit ja ryhmätyö auttoivat, ja 
tositietäjiä olivat kyliä töissä 
kierrelleet. Tehtävän järjes-
ti Moderni hirsipääkaupunki 
–hanke. Kaikkien yhteystie-
tonsa jättäneiden kesken ar-
voimme hirsiaiheessa pysyen 
Pudasjärven kotiseutumuse-
on lahjoittamat 10 vapaalip-
pua tälle kesälle. Voittajille il-
moitettiin.  

Markkinatelttaan johdat-
ti viihtyisä penkkikahvila, to-
sin ilman kahvia. Ihmisten 
mielipaikoista ja kehittämis-
tä kaipaavista paikoista kes-
kusteli projektipäällikkö Ul-
la-Maija Paukkeri Hyvän 
mielen paikat –hankkeesta. 
Hieno idea on esimerkiksi 

rantoja ja kylän pintaa kierte-
levä polku, jonka varrella on 
luontoa ja hirsikohteita, ja osa 
reittiä olisi kävelysilta Hirsi-
kampuksen luona. 

Iijoki onkin monelle mie-
luista paikka ja kalastus mie-
luisa harrastus. Pertti Kuusis-
to esitteli perhonsidontaa, joka 
kiinnosti muitakin kuin perho-
kalastajia. Esittelyn tarjosi Iijo-
en vesistön kalastusalue. 

Hirsipääkaupungin talot ja 
kylät -tehtävä vei hirsipää-
kaupungin keskustan ulko-
puolisiin kohteisiin.

Kaupungin teltalla olivat tavattavissa mm. Tiina Ruotsalainen liiketoimintajohtaja Pudasjärven kaupunki/OSAO, Jari Pek-
kala työvalmentaja Nuorten Polku -hanke, Sari Pietilä työvalmentaja Nuorten Polku -hanke, Tomi Timonen kaupunginjoh-
taja, Sonja Kinnunen projektipäällikkö Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla -hanke ja Laura Liuska hanke-
vetäjä Tulvatieto -hanke. 

Lieneekö markkinasää ol-
lut liiankin hyvä ja teltal-
ta löytyneet vastaukset, kun 
yleensä niin suosittu kau-
pungin tarjoama mökkiläis-
tapaaminen jäi hiljaiseksi. 
Hirsipääkaupunki-kiertoaje-
lubussiin ihmiset kuitenkin 
malttoivat lähteä. Palautteen 
mukaan opastus avasi hir-
sipääkaupungin historiaa ja 
kehittymistä uudella taval-

la. Järjestäjä oli Moderni hir-
sikaupunki Pudasjärvi –han-
ke oppaana projektipäällikkö 
Aila Ryhänen. 

Mukana oli myös hyvin-
vointivaliokunta, valiokun-
nista ensimmäisenä mark-
kinoilla. Juttua oli jo viime 
viikon lehdessä. 

Aila Ryhänen
Kuvat Heimo Turunen

Kaupungin teltalla oli usei-
ta eri tehtäviä ja kilpailuja. 
Naulojen määrää arvattiin, 
oikea määrä oli 1477, jonka 
arvasi Matti Räisänen kol-
men naulan päähän. 
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

Meiltä:

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

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

KATSASTUS- JA 
REKISTERÖINTIPALVELUT

JÄTEHUOLTO

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

Palveluhakemisto

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

MAANRAKENNUSTA

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

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

VUOKRATTAVANA

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

MYYTÄVÄNÄ
Opel Vectra levypyörät 14” 
ja 4 -pulttiset - käy muihinkin 
Opeleihin. 15 €/kpl. P. 044 582 
2015.

Vaalea 2-istuttava sohva 10 € 
ja 2 ruskeaa nahkanojatuolia 
yht. 20 €,  p. 046 525 9499.

Pirttikalusto 170 cm. Hyvä-
kuntoinen esim. mökkikäyt-
töön. Hp. 280 €. Puh. 044 293 
6554.

Hyvä jä siistikuntoinen Sym Or-
bit ll, aj. 3200 km. vm 2011. hp. 
600 e. P. 040 737 2661.

HALUTAAN VUOKRATA

Toimiva asuntovaunu ajalle 
25.7.-1.8. P. 040 595 6264

Omakotitalo Pudasjärven kes-
kustassa, 5 mh, ph, kkh, takka/
leivinuuni. Autokatos. Vuokra-
aika toistaiseksi. Vuokra 1 000 
€. 1 kk. vakuus. Muutto jo elo-
kuun aikana! Asuinpinta-ala 
123,5 neliötä. Tontti 2 000 ne-
liötä, oma tontti. Paljon varasto-
tilaa. Asuinkustannukset: Säh-
kö noin 330/kk, vesi 40-70/kk, 
roskat 20/kk., kiinteistöveron 
maksaa vuokranantaja. Puh. 
045 787 58805.
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Mitä tehdä
Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy 
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

KESÄAJAN KUTSUJOUKKOLIIKENNE
TIISTAISIN (7.8.2018 saakka)

Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Pärjänsuo – Livo – Pudasjärvi 

TORSTAISIN (9.8.2018 saakka)
Kouva – Ruuhensuo – Rytinki – Metsälä – Pudasjärvi

Lähtö n. klo 9.00, meno-paluu, perillä n. 2-3h. 
Matkan hinta on linja-autotaksa.

KESKIVIIKKOISIN (voimassa toistaiseksi)
Asiointikuljetus Rytingin kauppaan Sarakylän Kyläseuran 

alueelta (2,50€/henk.). Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä 
päivänä klo 18.00 mennessä.

MA 23.7.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 15.00 
MAIJA MEHILÄINEN 
JA HUNAJAKISAT

-S- 6€ 

● Klo 19.00  
MAMMA MIA HERE 

WE GO GAIN
- S -  10€ 

● Klo 17.00  
HOTEL 

TRANSYLVANIA 3 
MONSTERIT 
MATKALLA

-K7/4- 8€ 

Sarakylän NSLippu 10 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 21.7. klo 21-01.00

TANSSITTAA

TRIO 
PATAÄSSÄ

Tervetuloa!

Jalkapallokoulu on 
Suojalinnalla 

joka päivä klo 11-13.
Jalkapallokoulu on

 ilmainen.
Ilmoittautumiset: 

fckurenpojat@hotmail.com

Hippo-jalkapallokoulu 
alle 12-vuotiaille

ma-pe 23.-27.7.
 (2006 ja myöh. syntyneet)

KARAOKETANSSIT
Kouvan Karhulassa
lauantaina 21.7.2018 klo 20.30-00.30
Musiikista vastaa Niken karaoke
Lippu 10 € (käteismaksu)
Tervetuloa laulamaan ja tanssimaan!
Kouvan kalastuskunta

TerveTuloa!

(Pintamontie 321)

Lippu 12 €

Pintamon kyläseura

sunnunTaiTanssiT 
PinTamolla
22.7. klo 21.00 - 00.30

Harri & 
CoroneT

Tulossa: Kylätapahtuma la 28.7. 
klo 12.00 sekä illalla tanssit 
Tuomas Karjalainen ja Onnenkerjäläiset.

Lippu 10 €, käteismaksu. Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

Soittaa
MARTTI TIMONEN Tervetuloa!

SIURUAN TYÖVÄENTALO
TANSSIT

Tanssit la 21.7.2018 klo 21.00-01.00

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut!
www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Evankeliumia sanoin ja sävelin 
teltassa Kauppatie 34 
Su 22.7. klo 13 Aila Pyörälä ja 
Vesa Asikainen
Su  29.7. klo 13 Jouni Vikström

Siuruan osakaskunnan

KESÄINEN 
ONKITAPAHTUMA

Tervetuloa!

Turveruukki on mukana tapahtumassa. 
Tarjotaan pullakahvit ja makkarat. 
Kettinginheittoa. Arvontaa. 
Hyvät palkinnot! 

lauantaina 28.7.2018 klo 11.00 
osakaskunnan laavulla Siuruantie 2600

Kilpailun sarjat tytöille, pojille, naisille ja miehille 
sekä osakaskuntien välinen haasteonkikilpailu.

Luonnon keskellä” ja ”Matkamuisto-
ja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luonto-
keskuksella 5.6.-31.8. ti-la klo 10-16, 26.6. 
lähtien ti-su klo 10-16.
Luovuus on meissä kaikissa 4.6.-29.7. 
ma-pe 10-19. Pudasjärven kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrk-
käkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Kotiseutuviikko Avoimet ovet kotiseutu-
museolla perjantai 20.7. Lasten museopäivä 
lauantai 21.7. Jumalanpalvelus ja kotiseutu-
juhla sunnuntai 22.7. Kotiseutumuseo, Siu-
ruantie 255.
MP-Huippuajot pe-su 20.-22.7. Iso-Syöte, 
Isosyötteentie.
Lettukestifaalit Livon koululla pe-la 20. 
-21.7. Kirsiojantie 31. Lättyjä kellon ympäri!
Kesäpäivä ja lentopallon kyläsarja la 
21.7. klo 9. Kirsiojantie 31.
Lasten tapahtuma Sarakylän Kesäkahvi-
lalla la 21.07 klo 12.-15.(entinen K - kauppa).
Open Stage - Lava vapaa la 
21.7. klo 12.30-15.30, Puistotie 2. 
Karaoketanssit Kouvan Karhulassa 
la 21.7 klo 20.30
Lasten piirustustapahtuma Saraky-
län kesäkahvilalla la 21.7. klo 11-17. 
Tanssit Siuruan työväentalo la 21.7. 
klo 21
Möykkälän Sikajuhlat la 21.7. klo 20. 
Möykkälä, Näljängäntie 1391.
Tanssit Ruostehovilla la 21.7. klo 20.30. 
Sarakyläntie 1314.
Tanssit Sarapirtillä la 21.7. klo 21-01. Sa-
rakyläntie 4661.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla 
su 22.7. klo 21. Pintamontie 319.
Kesäpilikin MM-kisat ma-su 23.-29.7. Ha-
vulan ranta, Siuruantie 175.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 23.7.  
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Klo 15.00 Maija Mehiläinen ja hunajakisat. Klo 
17.00 Hotel Transylvania 3 - Monsterit matkal-
la. Klo 19.00 Mamma mia: Here we go again! 
Liikennepuiston toimintapäivä ke 
25.7 klo 10
Laulamme yhdessä to 26.7. Pudasjärven 
tori, Puistotie 2.
Yleiset onkikilpailut Livon koululla to 
26.7. klo18.45-20.45, Kirsiojantie 31.
Pilkkitanssit Jyrkkäkoskella la 28. 7. klo 
20.30 Rytilammentie 74.
Tanssit Sarapirtillä la 28.7. klo 21-01. Sa-
rakyläntie 4661.
Tanssit Pintamon Kyläseuran ta-
lolla la 28.7. klo 21, Pintamontie 319. 
Kesäinen onkitapahtuma la 28.7. klo 
11 osakaskunnan laavu
Syöte MTB la-su 4.-5.8. Iso-Syöte, Isosyöt-
teentie.
Kiihdytyspäivä la 4.8. klo 8, Lentäjäntie.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla la 
4.8. klo 21, Pintamontie 319.
Pistelinkosken moporalli la 11. 8. Livon 
koulu, Kirsiojantie 31.
Tanssit Sarapirtillä la 11.8. klo 21-01. Sa-
rakyläntie 4661.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - AC Haka 
la 11.8. klo 14.30. Suojalinna, Urheilutie 2.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihto la 
11.8. klo 18. Kapustasuo, Ranuantie 2616.
Syöte suunnistus su 12.8. Syötteen luon-
tokeskus, Erätie 1.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla la 
18.8. klo 21, Pintamontie 319.
Nuorten Venetsialaiset pe 24.8. klo 18, 
Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
No speed limit -huippunopeuden mit-
tauspäivä la 25.8. klo 8, Lentäjäntie.
Venetsialaiset la 25.8. klo 18, Jyrkkäkoski, 
Rytilammentie 74.

Pe 20.7. klo 19
La 21.7. klo 15
Su 22.7. klo 15
Ke 25.7. klo 19
Pe 27.7. klo 19 
La 28.7. klo 15
Su 29.7 klo 15
La 4.8. klo 15
Su 5.8. klo 15

Tulevia esityksiä: 

Vielä ehtii 

katsomaan!

Su 22.7 klo 15
Ti 24.7. klo 18
To 26.7. klo 18
La 28.7. klo 13
Su 29.7 klo 15
Ti 31.7. klo 18
To 2.8. klo 18
Su 5.8. klo 15
Ti 7.8. klo 18
To 9.8. klo 18
Su 12.8. klo 15

TaHdiTTaa

SamanKylän
Väkeä

käsikirjoitus ja ohjaus: Janne Romppainen 
Tuotanto: Askan Ahertajat ry

• Askan Ahertajat ry • www.puolankainfo.fi

Kesäteatterissa  
kesällä 2018

Esitysajat

Liput 14 €, ryhmälippu väh. 20 hlöä 12 €,  
lapset 5-12 v. 5 €, alle 5 v. ilmaiseksi.

Lisätiedustelut ja lippu varaukset, 
puh. 040 865 0327.

torstai 19.7. klo 18
sunnuntai 22.7. klo 16 

tiistai 24.7. klo 18 
torstai 26.7. klo 18

lauantai 28.7. klo 14

SamanKylän
Väkeä

käsikirjoitus ja ohjaus: Janne Romppainen 
Tuotanto: Askan Ahertajat ry

• Askan Ahertajat ry • www.puolankainfo.fi

Kesäteatterissa  
kesällä 2018

Esitysajat

Liput 14 €, ryhmälippu väh. 20 hlöä 12 €,  
lapset 5-12 v. 5 €, alle 5 v. ilmaiseksi.

Lisätiedustelut ja lippu varaukset, 
puh. 040 865 0327.

torstai 19.7. klo 18
sunnuntai 22.7. klo 16 

tiistai 24.7. klo 18 
torstai 26.7. klo 18

lauantai 28.7. klo 14

Arpoja, kisailuja,

mukavaa

yhdessäoloa

Pudasjärven Urheilijoiden lentopallojaos, Livon metsästysseura ja Livokas ry

LIVON

KESÄPÄIVÄ 
la 21.7.2018 Livon koululla

Lettukestifaalit
pe 20.7. klo 9 – la 21.7. klo 9 * Lättyjä 24h

Lentopallon kyläsarja
Alkaa klo 9 * Lisätietoja 040-570 1950/Timo

Kesäpäivä
klo 10–11 Niittyheinä ja kissankello -luento:

Taimi Mahosenaho/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 
klo 12 Huutokauppa * Tuo omat tarpeettomat

tavarasi myyntiin * Lisätietoja 0400-243 142/Alpo
Ruokailumahdollisuus klo 11–14

TANSSIT 
Ruostehovilla klo 20.30–01.00 
(Sarakyläntie 1310, Livo)
Merja Juutinen ja Yötuuri
Lippu 12 €

Markkinoiden aika-
na on jollakin jäänyt 
liikkumisen apuväli-
ne torille. 
Omistaja, ota yhteyt-
tä Kerttu Simuun. 
P. 040 730 9481.

Unohtunut?
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS
Valtuusto on kokouksessaan 19.6.2018 hyväksynyt 
Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muutoksen 
korttelissa76.
Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 6.7.2018 alkaen 
kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä in-
ternetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 29.6.2018 
Kaupunginhallitus

Liikennepuiston toimintapäivä
ke 25.7.2018 klo 10.00 alkaen

Pudasjärven kaupunki
tekninen toimi

Liikennekilpailu: 7-10 v., 6 v. ja nuoremmat
PALO- JA PELASTUSAUTOT PAIKALLA

Johtokunta kokoontuu klo 12.
Hirvenmetsästykseen ilmoittautuminen ja 

hirviporukan kokous kesäkokouksen jälkeen.

Tervetuloa!        
Sihteeri

Pintamon Metsästysseura ry:n sääntömääräinen 
KESÄKOKOUS

la 4.8.2018 klo 13 
Kyläseuran talolla, Pintamontie 319

Tila on ulosmitattu ja se myydään internet -huuto-
kaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla
20.7.-2.8.2018

Kohdenumero 965744: Pudasjärven kunnassa sijaitse-
va Poropelto -niminen tila RN:o 5:5, (615-412-5-5). Tilan 
pinta-ala on 32,45 ha. Vuonna 2011 tehdyn metsäarvion 
mukaan tilasta on metsämaata 11,7 hehtaaria ja loppu-
osa on joutomaata.

Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 02956 28425 (ark. 8.00-16.15) tai
internet www.oikeus.fi.

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

MYYDÄÄN METSÄTILA PUDASJÄRVEN 
LIEKOKYLÄSSÄ

Oulun seudun ulosottovirasto

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi

Remontti viivästyy vielä viikolla, joten avaamme sen 
vasta ma 30.7. ja Puikkarin allastilojen remontti jat-
kuu vielä n. 2 viikkoa.

Kuntosalin aukioloajat 30.7 alkaen:
ma 12-20
pe 6.15-14
la-su suljettu

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huu-
tokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 
20.7.-6.8.2018

Kohdenumero 968926: Pudasjärven kunnassa sijaitseva 
Nurkkala -niminen tila RN:o 105:17 (615-409-105-17). 
Tilan pinta-ala on 0,1163 ha ja tilalla sijaitsee vuonna 
1979 rakennettu yksikerroksinen omakotitalo, jonka ker-
rosala on 126,6 k-m2. Rakennuksessa on kaukolämpö. 
Tilalla on myös talousrakennus, jonka pinta-ala on noin 
34 m2. Tilalla olevat kaukolämpö-, sähkö-, sekä vesi- ja 
viemäriliittymät kuuluvat myytävään kohteeseen.

Kohteen esittely: torstaina 26.7.2018 kello 12.00-12.30

Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 02956 28425 (ark. 8.00-16.15) tai 
internet www.oikeus.fi.

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Oulun seudun ulosottovirasto

MYYDÄÄN OMAKOTITALOKIINTEISTÖ 
PUDASJÄRVEN KESKUSTASSA

Kiitos
Suurkiitos, Airalle, Railille, 
Tainalle, Pentille ja Timolle 
Yli-Kollajan Nuorisoseuran 100-vuotisjuhlan 
järjestämisestä. Oli helppo tulla valmiille.
Annikki

AVOIMET OVET KOTISEUTUMUSEOLLA
Pe 20.7. vapaa pääsy koko päivän

TAIPALEENHARJUN KYLÄPÄIVÄT 
20.-21.7. Taipaleenharjulla.
Avoinna 20.7.2018 klo 12-18 ja 21.7.2018 klo 10-16. 
Työnäytöksiä perinnetöistä: seppä, suutari, 
puukon ja kirveen teroitus sekä heinänteko. 
Esittelykohteita: Sankalan kievaripirtti, tuulimyl-
ly ja Aittojärven lintutorni. Kauppiaita, kahvio ja 
peräkärrykirppis, myyntipaikkoja voi tiedustella 
numerosta 050-3453680 (paikka ilmainen).
Tapahtuman järjestää Taipaleenharjun 
kyläseura ry.

LASTEN MUSEOPÄIVÄ
La 21.7. klo 13-15 kotiseutumuseolla.
Monenmoista mukavaa puuhaa lapsille ja lapsenmie-
lisille

MAALAUKSIA 60-LUVULTA
Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely Taidehuone Poh-
jantähdessä (Teollisuustie 1) 5.9.2018 saakka.

KOTISEUTUVIIKKO

PUDASJARVI.FI/KULTTUURI

SU 22.7. 
KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
klo 10 Jumalanpalvelus, kirkossa
• saarnaa pastori Ari Kokkonen
• avustaa Sarakylän kappelikuoro
• kanttori Keijo Piirainen

jonka jälkeen kunniakäynti nälkäänkuolleiden 
kivelle

klo 11 nisukahvit museon pihapiirissä 
(sateella kappelissa)

klo 12 Kotiseutujuhla museon pihapiirissä  
(sateella kirkossa)
• Tervehdyssanat - Mari Kälkäjä, kaupunginval-

tuuston pj.
• Juhlapuhe – Liisa Tiirola-Santala, koulutusjoh-

taja, TaM
• musiikkiesityksiä 

Järj. Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Kaikkiin kotiseutuviikon tapahtumiin on vapaa 
pääsy - Lämpimästi tervetuloa!
Kotiseutuviikon tapahtumajärjestelyt: Pudasjärven 
kaupungin kulttuuripalvelut ja kotiseutumuseo 
sekä yhteistyökumppanit.

Ensimmäinen hillan ja mus-
tikan ostaja aloitti kotimai-
sen marjan ostamisen tors-
taina 21.7. K-supermarketin 
pihapiirissä, mainostolpan 
vierellä. Lauantaista lähti-
en tavoitteena on olla päivit-
täin paikalla, kertoi marjoja 

Hillaa ostetaan

Oululainen Saara Salmela aloitti torstaina hillan ostamisen. 
Seuraavan kerran hän on paikalla lauantaina ja siitä eteen-
päin päivittäin. 

ostava Saara Salmela Poh-
jois-Suomen Puu ja Luon-
to -yrityksestä. Ostotoimin-
taa jatketaan myös puolukan 
kypsyttyä. Hinta muotoutuu 
päivän hinnan mukaan. Nyt 
alkuun hillakilosta makse-
taan 12 euroa. 
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Pudasjärven kaupunki ja Pu-
dasjärven Yrittäjät järjestivät 
kaupungintalossa mökkiläis-
tilaisuuden markkinoiden 
aikaan perjantaina 6.7. Tek-
ninen johtaja Eero Talala sel-
vitti kaupungin uutta raken-
nusjärjestystä. Sillä annetaan 
paikallisista oloista johtuvia 
määräyksiä ja ohjeita, joilla 
ohjataan maankäyttöä ja ra-
kentamista, edistetään suun-
nitelmallista ja sopivaa ra-
kentamista sekä kulttuuri- ja 
luonnonarvojen huomioon-
ottamista. Määräyksillä ja 
ohjeilla toteutetaan ja säily-
tetään hyvää, terveellistä ja 
viihtyisää elinympäristöä ta-
savertaisuuden vaatimukset 
huomioon ottaen. Määräyk-
set antavat edellytykset hy-
välle ja taloudellisesti kestä-
välle alueiden kehitykselle.

Tällä uudella järjestyksel-
lä, joka tuli voimaan tämän 
vuoden alusta, kevennettiin 
niin kuntalaisten kuin mök-
kiläisten mahdollisuutta saa-
da kerrosalaltaan isompia 
rakennuslupia keveämmällä 
ja halvemmalla tavalla. Esi-
merkiksi toimenpidelupaa 
ei myöskään tarvita lomara-
kennusten yhteyteen kuu-
luvaan kevytrakenteiseen ja 
lämpöeristämättömään alle 
30 neliömetrin talousraken-

Mökkiläistilaisuus markkinoiden aikaan
nuksen rakentamiseen, il-
moitusmenettely riittää. Ai-
kaisemmin rajana oli 15 
neliömetriä. 

Kaupungilla on vapai-
ta ja kaavoitettuja lomatont-
teja Syötteellä Välihuikosen 
varrella. Nivankangas on 
uusi asuinalue lähellä kes-
kustaa Ranuan tien varres-
sa. Sen toteuttamiseen on 
ideointi menossa uudelle 
suunnittelualueelle. Keskus-
tassa on meneillään uuden 
kaavaluonnoksen hyväksy-
misprosessi, johon kuuluu 
Kuusamon tieltä keskustaan 
tulevien tieliittymien raken-
taminen. Samoin on kehit-
teillä Törrön seudulle tar-
kennettu asemakaava. 

Tiehoitokuntien  
perustamisia
Kaupungin omistama Syöt-
teen vesi –ja viemärilaitos 
vastaa Pytkynharjun-, Rii-
hikummun-, Syötekeskuk-
sen- ja Iso-Syötteen aluei-
den vesi- ja viemärihuollosta 
vastaten toiminta-alueel-
laan noin 700 kiinteistön ve-
sihuollosta. Vedenkulutuk-
sesta voidaan arvioida hyvin 
Syötteen matkailijamäärän 
kehitystä. Kehitystä on ta-
pahtunut positiiviseen suun-

taan, koska vuoden 2018 al-
kupuoliskon vedenkulutus 
on kasvanut huomattavas-
ti verrattuna aikaisempiin 
vuosiin.

Tulevina vuosina 2018-
2020 tullaan investoimaan 
vesilaitoksen varmuuteen ja 
vastaamaan nykyisiä ympä-
ristömääräyksiä.

Talala kannusti kaikkia 
huomioimaan yksityistielain 
muuttumisen ensi vuoden 
alusta, jonka jälkeen koros-
tuu tiehoitokuntien merkitys 
tieavustuksissa. 

-Kaupungin toimesta on 
käynnissä tiehoitokuntien 
toiminnasta selvitys- ja oh-
jaamistyö, jonka tuloksena 
10 tiehoitokuntaa on pitänyt 
järjestäytymiskokouksen. 
Vielä on tiedossa kuitenkin 
noin 60 tiehoitokuntaa, jotka 
eivät ole pitäneet kokousta. 
Lisäksi on vielä teitä, joilla 
ei koskaan ole ollut tiehoito-
kuntaa, huolehti Talala.

Vapaa-ajan asukkaat 
merkittävä  
elinkeinoelämälle
Yrittäjien puheenjohta-
ja Tommi Niskanen korosti 
mökkiläisten suurta merki-
tystä paikkakunnan elinkei-
noelämässä. Heidän osuus 

ostovoimasta on 18 prosent-
tia, kun esimerkiksi ohikul-
kuliikenteen osuus on vain 
kolme prosenttia. Vapaa-
ajan asuntoja on Pudasjärvel-
lä noin 3600, kun vakituisia 
asuinrakennuksia on 2600. 

-Kesä on kauppiasyrittäjil-
le kuin joulu suuren ostovoi-
man lisääntymisen ansiosta, 
totesi Niskanen. 

Palveluneuvoja Saara 
Karppila Kiertokaaresta sel-
vitti Pudasjärven jätehuoltoa 
kertoen mitä eri mahdolli-
suuksia mökkiläisillä on jä-
tesopimusten tekemiseen; 
oma jäteastia, jossa tyhjen-
nykset sopimuksen mukaan, 
kimppa-astia tai aluekeräys-
pisteen käyttösopimus. Li-
säksi on perusmaksu kerran 

Kaupunki järjesti markkinoiden aikaan kaupungin valtuustosalissa mökkiläistilaisuuden, 
jossa tekninen johtaja Eero Talala, kaupunginjohtaja Tomi Timonen, Kiertokaaren palvelu-
neuvoja Saara Karppila ja yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niskanen kertoivat mökkiläisiä 
kiinnostavista asioista. Mökkiläisiä tavattiin myös kaupungin teltalla.

vuodessa. Ekolanssille teolli-
suusalueella vastaanotetaan 
kotitalouksien vaaralliset jät-
teen, sähkölaitteet, pahvi ja 
metalli. Siirtokuormausase-
malle viedään suurikokoiset 
sekajätteet. Lisäksi on Rinki-
ekopisteitä. HT

Paavo Tolosen taidenäyttely avattiin Pohjantähdessä
Paavo Tolosen taidenäytte-
ly avattiin tiistaina 17.7. tai-
dehuone Pohjantähdessä.  
Näyttelyssä on Tolosen al-
kuajan maalauksia -60 luvul-
ta – höystettynä muutamil-
la 1950-luvun opiskeluajan 
töillä. Näyttelyn avulla Paa-
vo Tolosen säätiö halu-
aa esitellä nuoren taiteili-
jan kasvua taideopiskelijasta 
ammattitaiteilijan alkutaipa-
leelle. 

Nuori Paavo Tolonen va-
littiin piirustuksen opetta-
jaksi Pudasjärvelle vuonna 
1960. Opettajana hän innosti 

Näyttelyn teokset valinnut 
Liisa Tiirola-Santala kertoi 
Tolosen tehneen -60 luvulla 
myös uskonnollisia tauluja. 
”Ristiltä otto” -teos oli saa-
tu näyttelyyn Lapin keskus-
sairaalan kokoelmista.

oppilaita ja vei usein luokkia 
kotiinsa tutustumaan maa-
lauksiinsa. Näin jälkeenpäin 
voi hyvin ymmärtää, miten 
merkityksellinen Paavo To-
losen työ opettajana ja taitei-
lijana on Pudasjärvelle ollut. 

Opetustyönsä lisäksi To-
lonen keskittyi maalaami-
seen, piti yksityisnäyttelyitä 
ja osallistui yhteisnäytte-
lyihin. Ajan hengen mu-
kaisesti hänen 1960-luvun 
tuotantonsa on nimetty in-
formalistiseksi kaudeksi. 
Itse taiteilija kutsui 1960-lu-
vun taidetuotantoaan abst-
raktiksi kaudeksi. Useista 
tuon ajan teoksista huokuvat 
rohkean värimaailman kaut-
ta voimakkaat tunteet ja ko-
kemukset. 

Näyttelyn lähes kaikki 
teokset on kerätty yksityisil-
tä henkilöiltä ja jotkut maa-
lauksista eivät ole olleet jul-
kisesti esillä näyttelyissä 
1960 luvun jälkeen. Näytte-
lyssä on esillä 27 työtä. Näyt-
tely on avoinna maanantais-
ta keskiviikkoon kello 13-20 
sekä lauantaista sunnuntai-
hin kello 13-17. 

Tapahtumarikas  
vuosikymmen
Paavo Tolosen poika Marko 
Tolonen kertoi puheessaan 
60-luvusta tulleen isälleen 
ehkä tapahtumarikkain ja 
työntäyteisin vuosikymmen. 

-Vanhempieni suurper-
heestä pääosa lapsista syn-
tyi 60-luvulla ja molemmat 
olivat työelämässä ja sa-
manaikaisesti Paavo raken-

si käytännössä lähes yksin 
ison omakotitalon ja kaiken 
tämän ohella hän teki pal-
jon vapaata taidetta ja ko-
keili erilaisia tyylejä ja piti 
useita yksityisnäyttelyitä – 
ja yhteen näyttelyynhän piti 
olla 20 – 30 työtä. Meillä on 
edelleen paljon teoksia, joi-
den olinpaikkaa emme tiedä. 
Mieluusti keräämme tieto-
ja teoksista ja rekisteröimme 
ne, sanoi Marko Tolonen. 

Näyttelyn teokset oli va-
linnut pudasjärveläisläh-
töinen koulutusjohtaja Lii-
sa Tiirola-Santala Hollolasta. 
Hän on kirjoittanut vuonna 
1986 Paavon siihenastisesta 
tuotannosta kattavan teok-
sen ja kuuluu Paavo Tolosen 
säätiön hallitukseen. Tiirola-
Santala käytti puheenvuo-
ron ja esitteli näyttelyn teok-
sia avajaisiin osallistuneelle 
yleisölle. 

Paavo Tolosen säätiön 
puheenjohtaja Eino Siuruai-
nen näki avajaisissa Paavo 
Tolosen olevan Pudasjärvel-
le samaa, kuin Päätalo Tai-
valkoskelle eli tuo paikka-
kuntaa tunnetuksi. 

-Panostus taiteeseen ja 
kulttuuriin vahvistaa koko 
kaupunkia ja sen työllisyyttä 
ja taloutta, totesi Siuruainen. 

Avajaistapahtuma jatkui 
vielä seminaari- ja keskuste-
lutilaisuudella, jossa alustus-
puheen piti pudasjärveläis-
lähtöinen kuvataiteilija Kaija 
Poijula Helsingistä. HT

Marko Tolonen kertoi näyttelyn 
avajaisissa 60-luvun olleen isäl-
leen ehkä kaikkein työntäyteisin 
vuosikymmen.


