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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 27.7.2018

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

HIPPO -YLEISURHEILUN
MESTARUUSKISAT

Maanantaina 6.8.2018 klo 18.00 Suojalinnan kentällä

Ilmoittautumiset 3.8. mennessä
numeroon 0400 346 097
/ Heino Ruuskanen tai
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Ei jälki-ilmoittautumisia.

Kaikille kilpailijoille
mitalit ja kisajuomat!

Parhaat
palkitaan!

Tervetuloa
kisailemaan koko
perheen voimin!

Kioski avoinna!

Kisat järjestää OP Pudasjärvi yhteistyössä
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Sarjat tytöille ja pojille:
2013 ja myöh. synt.  40 m, pallo
2011-2012 synt. 40 m. pallo
2009-2010 synt. 40 m, pallo
2007-2008 synt. 60 m, kuula, pituus
2005-2006 synt. 60 m, kuula, pituus

Kela-kyydit 1.7. alkaen:

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

"

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PUDASJÄRVEN 
KIRKKO 

on avoinna, 
esittelijä paikalla 

25.6.-3.8. 
välisenä aikana 

ma-pe 
klo 11-17.

SUOSITTU 
laatikkoALE alkaa!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA KUKKAHUONE OY AVOINNA: 
ma-pe 9-18 

la 10-16 
www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

(pakkaa niin täyteen kun saat!)

LAATIKOLLINEN 
KESÄKUKKIA 10,- TAIMI-

KASSI 5,-

Tervetuloa!
ISOT AMPPELIT 20,-  
PIENET 10,-

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 on ke 1.8., ke 8.8., ja ke 29.8.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

HUOM! Liike poikkeuksellisesti suljettu pe 27.7.

Muistamme kaikki sen koulupäivän, kun astelimme ensim-
mäiselle luokalle jännittynein mielin, selässä uusi reppu... 
Me Kesselissä haluaisimme, että tänäkin vuonna, kun uudet 
ekaluokkalaiset aloittavat koulutiensä, saavat he kaikki kokea 
tuon kutkuttavan tunteen; saisivat muistella vielä vuosien ku-
luttuakin, millaiselta uusi reppu näytti. 

Haluatko sinäkin olla mukana toteuttamassa ja auttamassa 
tätä lapsille jännittävää asiaa? Kaikille uusi reppu ei välttämät-
tä ole itsestäänselvyys. Nyt voisimme mahdollistaa mahdol-
lisimman monelle pienelle tätä, ehkä jopa jollekin unelmaa. 

Otamme vastaan uusia tai muuten hyväkuntoisia lasten kou-
lureppuja ja jaamme niitä ekaluokan aloittaville toripäiväs-
sämme. Ota yhteyttä yksityinen tai yritys! Mahdollistetaan 
uusi reppu kaikille meidän pienille koululaisillemme! 
Reppulahjoitukset to 2.8. mennessä, voi tuoda torillekin ta-
pahtuman alussa. 

Heli p. 045 195 2399, Erkki p.040 587 8818

Hyvä tuleva ekaluokkalainen, tule hakemaan 
itsellesi oma koulureppu (Reppuja jaetaan niin 

pitkään kuin niitä riittää).

Koulureppu ekaluokkalaiselle

Kesseli ry

Tervetuloa 
viettämään kanssamme 
mukavaa kesäpäivää!

Kesselin toritapahtuma
torstaina 2.8. klo 10-14

Myytävänä arpoja, makkaraa, mehua, kahvia.
Ohjelmassa yhteislaulua, haitarimusiikin tahdeissa.
Reppulahjoituksia otetaan vastaan (miel. heti alkuun).

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

2990

500
pkt

Puuteroimaton, läpinäkyvä kertakäyttö-
käsine, jonka allergiariski on minimaali-
nen. Koot 7-11.

Thermacell Mini Halo hyttystorjuntalaitteessa yhdistyy tunnetusti te-
hokas Thermacell-teknologia moderniin designiin. Vedeltä suojaa-
va kansi mahdollistaa laitteen säilyttämisen ulkona. Sisältää laitteen, 
kaasusäiliön ja kolme karkotetyynyä. Thermacell Mini Haloa voit 
käyttää esimerkiksi ulkopöydällä. Sen halkaisija on 8,3 cm ja korkeus 
16,5 cm. Thermacell Mini Halo suojaa jopa 20 m²:n alan.

HYTTYSKARKOTIN 
THERMACELL MINI HALO

KERTAKÄYTTÖKÄSINE TEGERA

värit valkoinen 
ja punainen

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

Kurenpojat 
totutusti 

osa Piteån 
kansainvälistä 

jalkapalloväkeä 
s. 11
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 29.7. klo 10, Valtteri Laitila, 
Ari Kokkonen, Keijo Piirainen. Gideonien koleh-
tipyhä, Risto Ainali Gideoneista tulee kertomaan 
heidän työstään ja esittelee kolehtikohteen. Tak-
si seurakuntakodilta kirkkoon lähtee klo 9.30, ei 
omavastuuta.

Kesäillan musiikkihetket kirkossa to 26.7. klo 
19, kansanlaulukirkko, Vilja-Elina Törmänen ja 
Anna-Kaisa Yasin, viulu, Johanna Luokkanen, 
kontrabasso, Keijo Piirainen, harmoni, liturgia 
ja saarna Ari Kokkonen. Kaikki halukkaat voi-
vat tulla opettelemaan lauluja kirkkoon jo klo 18. 
Sarakylän kappelissa to 2.8. klo 19. Ohjelmas-
sa yksinlauluja ja yhteisvirsiä. Hartaus Valtteri 
Laitila.

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

Nuotioillat: Kipinän koululla ti 31.7. klo 18, Ku-
ren kylätalolla ke 1.8. klo 18, Siuruan osakas-
kunnan laavulla to 2.8. klo 18,  Rantalantörmällä 
Kaarina Kurvilla ma 6.8. klo 18, Paukkerinhar-
julla Hautapahdalla ti 7.8. klo 19, Marikaisjärven 
toimitalolla ke 8.8. klo 18, Sarakylässä kesäkah-
vilassa to 9.8. klo 18

Nuotioillan voi varata omalle kyläkulmalleen kirk-
koherranvirastosta 08-8823100.

Haudattu: Laila Maria Takkinen 77 v, Juha Veik-
ko Parkkinen 58 v, Arto Ilmari Hiltunen 40 v

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 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

Herra, sinä tiedät
päiviemme määrän.

Rakkaamme

Juha Veikko 
PARKKINEN

s. 17.09.1960 
k 29.06.2018

Siunaus toimitettu 
läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta

Kaipauksella muistaen
Aimo ja Pirkko perh.
Pentti ja Jun
Niina ja Jino
Helvi
Sukulaiset ja ystävät

Uskollinen Maija

Kotiseutuviikolla torstai-
na 19.7. vieraili Iin Laulu-
pelimannit torilla esittäen 
kansanmusiikkia ja vetäen 
yhteislaulua, johon runsas-
lukuinen toriyleisö osallis-
tui aktiivisesti. Iin laulupe-
limanneja johti Pudasjärven 
Iinattijärveltä lähtöisin oleva 
opettaja Unto Kukka. 

Ryhmään kuului kuu-
si soittajaa ja kuusi laulajaa. 
Myös soittajat osallistuivat 
lauluihin. Iin Laulupeliman-
nit ovat esiintyneet vuodes-
ta 1970. 

Vuosittain he osallistu-
vat Kaustisten kansanmu-
siikkijuhlille, jossa kerran 
ovat toimineet vuoden juh-
layhtyeenä. Kuluvana vuon-
na laulupelimannit ovat ää-
nittäneet uuden CD-levyn 
”Kivalterin katrilli”, jonka 
laulut ovat 1800-luvulla Ou-
lussa laulettuja -kirjasta. 

Yhteislaulutilaisuuden vä- 
lillä yleisö ja esiintyjätkin sai-

Iin Laulupelimannien konsertti 
ja yhteislaulutilaisuus torilla

Pudasjärven torilla on hei-
näkuun ajan viikoittain yh-
teislaulutilaisuuksia ja muu-
takin toimintaa. Torstaina 
19.7. oli väkeä mukavasti 
paikalla ja tapahtumaa hel-
li aurinkoinen ja varsin läm-
min kesäinen sää. 

vat nauttia Pudasjärven Elä-
keläisten paistamia muu-
rinpohjalettuja kahvin kera. 
Torilla oli myös useita tori-
myyjjiä. Tapahtuman, kuten 
muutkin heinäkuun torin 
musiikkiohjelmat, toteut-
ti Pudasjärven kaupungin 
kulttuuripalvelut. HT

Iin Laulupelimannit vieraili-
vat Pudasjärven torilla ve-
täen kansanmusiikki- ja 
yhteislaulutilaisuuden. Ve-
täjänä on pudasjärveläis-
syntyinen Unto Kukka (oi-
kealla). 

”Hyvvää päevää, tyttäret”, tuttu ääni ter-
vehti apteekin väkeä ovelta. Maija oli päi-
vittäisellä asiointikierroksellaan. Pyöräily-
kypärä riisuttiin pois, ja reppu laskettiin 
alas kantajan harteilta. 

Repun etutaskusta löytyi tällä kertaa 
kahden Maijan ystävän kirjoittamat asia-
laput. Asioiden hoitamisen lomassa vaih-
dettiin päivän kuulumiset ja arvailtiin, mi-
hin suuntaan ilmat olivat muuttumassa. 
Kun kaikki oli valmista ja ostospussit pa-
kattu takaisin reppuun, Maija lähti iloise-
na jatkamaan matkaansa ja päivän aska-
reita.

Maija oli lapsena ollut vakavasti sai-
ras, ja oli sen vuoksi eläkkeellä. Joutilai-
suudesta ei kuitenkaan ollut puhettakaan. 
Hänellä oli ja on edelleen monia ystäviä, 
joille hän kipparoi monenlaisia asioiden 
toimittamisia. Punainen kolmipyöräinen 
pyörä kulkee monia kilometrejä päiväs-
sä ja kuljettaa ostoksia, posteja ja hyvää 
mieltä apua tarvitsevien luo. Ja jos ystä-
vä ei tulekaan sovitusti avaamaan ovea, 

Maija kyllä tietää, mistä tulee pyytää apua. 
Eikä tämän kulkijan liikkeelle lähtö ole 
säästä kiinni: sateella niin Maijan kuin re-
punkin suojaksi heilautetaan sadeviitta, ja 
matka ystävän luota toiselle jatkuu.

Monet ovat ne Pirkot, Fannit ja Este-
rit, joille Maija on pyyteettömällä palve-
lemisellaan tuonut iloa ja turvaa kotona 
selviämiseen. Kun Maija harvakseltaan on 
omilla lääkärireissuillaan keskussairaalas-
sa, on sen päivän kipparoinnit tehty jo 
edellisenä päivänä valmiiksi. Meistä muis-
takin huolehditaan jo etukäteen: ”Minnua 
ei sitten ens tiistaena kylällä näy”, Maija 
käy kertomassa jo hyvissä ajoin, ”uattelin 
sannoa, ettette suotta huolehi”.

Nyt on kulunut jo muutama vuo-
si, etten ole viikoittain Maijan kanssa ta-
vannut. Kevättalvella olin mökkireissul-
la viemässä kierrätysroskia Ekopisteelle. 
Havahduin tuttuun ääneen. ”No mutta 
Terttuko se tiällä”, kuului iloinen ääni sel-
käni takaa. Ilo tapaamisesta oli molem-
minpuolinen. Minulle esiteltiin pyörän 

uusi nastarengas ja kerrottiin, miten aja-
minen hyvin auratuilla pyöräteillä on pal-
jon helpompaa kuin pienillä lumisilla syr-
jäteillä polkeminen. Aikaa ei kuitenkaan 
ollut hukattavaksi. ”Van nyt pittää kop-
peota lähtemmään, Pirkko uottelee jo 
postejaan”, Maija totesi tovin juteltuam-
me. Toivottelimme toisillemme hyvää tal-
ven jatkoa, ja niin reppuselkäinen ystävä 
nousi pyöränsä selkään ja iloisesti vilkut-
taen jatkoi matkaansa.

”Iloksi meijät on toesillemme luotu”, 
on Maijan tapana sanoa. Kiitos uskollinen 
ja pyytetön Maija!

(päähenkilön nimi muutettu, mutta 
kertomus muuten ihan oikeasta arjesta)

Terttu Puurunen 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Eino Leinon -runolaulukonsertti museolla

Kotiseutuviikkoon liittyen 
Kotiseutumuseolla ulkoil-
massa pihalla oli keskiviik-
kona 18.7. Pudasjärven kult-
tuuripalvelujen tuottamana 
Eino Leino – runolaulukon-
sertti. Sen toteuttivat torni-
olaiset Jukka Lamminen lau-
lu ja kitara, hänen vaimonsa 
Julia Lamminen, joka soit-
ti viulua, ukulelettä, huilua 
ja lauloi sekä Julian veli Juli-
us Rantala lyömäsoittimet ja 
didgeridoo. 

Runolaulukonsertti koos-

tui Taisto Wesslinin ja Pert-
tu Hietasen sävellyksistä, 
joita mm. Vesa-Matti Loi-
ri on esittänyt ja levyttänyt-
kin. Konsertissa esitettiin 10 
Eino Leinon runoa laulaen ja 
soittaen; Revontulet, Elegia, 
Isän muisto, Höyhensaaret, 
Tulkaa kotiin, Kotini, Talvi-
laulu, ja Antin päiväpalkka 
sekä Vesa-Matti Loirin tun-
netuksi tekemät Nocturne 
ja Lapin kesä. Leinon vuon-
na 1903 kirjoittamaa Noctur-
nea sanotaan Suomen tunne-
tuimmaksi runoksi. 

Laulujen välillä Jukka 
Lamminen kertoi runojen 
taustoja sekä niiden sävel-
lysten ja sovituksien vaihei-
ta. Lammit ja Rantala trio 
kertoi kiertävänsä konser-
toimassa ympäri Suomea. 
Jukka Lammi kertoi esiin-
tyvänsä myös trubatuurina 
mies ja kitara yhdistelmällä. 
Vaimonsa Julian kanssa he 
esiintyvät Duo Jukka&Julia 
kokoonpanolla. Viime vuon-
na oli yli 50 konserttia, tänä 
vuonna on vielä loppuvuo-
deksi sovittu lähes 50 kon-
serttia eri kokoonpanoil-
la. Pudasjärvellä Lammiset 
ja Rantala kertoivat esiinty-
neensä ensi kertaa. HT

Eino Leino -runolaulukonserttiyleisöä kotiseutumuseon pi-
hapiirissä aurinkoisena ja lämpimänä iltana.

Julius Rantala, Jukka Lamminen ja Julia Lamminen toteuttivat Pudasjärven kotiseutumu-
seolla Eino Leinon runolaulukonsertin. Tilaisuus kuului Kotiseutuviikon monipuoliseen 
ohjelmistoon. 

Sarakylän kesäkahvila Sar-
kassa järjestettiin lauantaina 
21.7. lasten vapaa-aiheinen 
piirustustapahtuma. Päivä 
oli sateinen, mutta piirtäjiä 
saapui taiteilemaan tasaisin 
väliajoin. Kahvilan seinään 
kertyi päivän aikana upei-

Lapsille 
piirustustapahtuma 
Sarakylässä

ta värikkäitä teoksia. Kaikki 
pienet taiteilijat ansaitsivat 
palkintonsa, ja heidät palkit-
tiinkin makeilla yllätyksillä.

Kesäkahvila Sarka, 
kuvat Aada Satokangas 
ja Anniina Sarajärvi

Museolla vilkasta toimintaa
Kotiseutuviikkoon kuulu-
vana lasten museopäivä-
nä lauantaina 21.7. museol-
la riitti monenlaista touhua. 
Museolla askarreltiin rie-
punukkeja ja sammallintuja 
4H-yhdistyksen avulla. Et-
sittiin museotontun piilot-
tamaa aarretta, kuunneltiin 
Niemelän pirtissä suomalai-
sia loruja ja satuja, etsittiin 
museorasteja ja arvuuteltiin 
mysteeripisteessä vanhojen 
esineiden käyttötarkoituk-
sia. 

Lapsia ja perheitä oli 
ihan mukavasti, sadeuhkas-
ta huolimatta. Pilvinen, mut-
ta lämmin päivä sujui oikein 
kivasti. Tänä kesänä yhdes-
sä leipominen jäi väliin, kun 
Niemelän pirtissä on ollut 
kuuma ilman uunin lämmit-
tämistäkin. Nyt nautittiin 
pullasta ja mehusta ruislei-
vän sijaan. Ensi vuonna taas 
yritetään leipomistakin.  

Kotiseutuviikolla muse-
olla tapahtui kaikenlaista 
muutakin. Viikko alkoi mu-
seolla sunnuntaina, jolloin 
museonhoitaja kertoi koti-
seutumuseon perustamisen 
vaiheista. Luento perustui 
keväällä valmistuneeseen 

historian kandidaatin työ-
hön. Maanantaina museolla 
päästiin nauttimaan teatte-
riesityksestä ja keskiviikko-
na upeasta Eino Leinon ru-
nolaulukonsertista 

Torstaina Juha Nyman 
tuli näyttämään vanhoja va-
lokuvia, joista näki muun 
muassa Kurenalan keskus-
tan muuttuneen ilmeen. 
Löytyi sieltä myös sivuky-
lien maisemia. Yhdessä yri-
timme tunnistaa henkilöitä, 
taloja ja maisemia. Paljon on 
arkistoissa valokuvia ja lasi-
negatiiveja, joihin ei ole mer-
kitty kuvassa olleita, joten 
tällaiset tapahtumat ovat ar-
vokkaita tilaisuuksia kuvi-
en tunnistamisen kannalta. 
Tällainen valokuvien katse-
lu valkokankaalta järjestet-
täneen ensi vuonnakin, ei 
pelkästään tunnistamisen 
vuoksi, vaan valokuvien 
avulla pääsemme kurkista-
maan menneisyyteen; Kirk-
kaisiin pakkasaamuihin 
vanhan Osuuskaupan nur-
kalla tai Ijoen varren kesäil-
lan tunnelmiin. 

Pauliina Majava Museonhoitaja Pauliina Majava oli jakamassa ohjelmia Ko-
tiseutujuhlassa.

(ent. leipomo) Lukiotie 1 
ma-ti 30.-31.7. klo 11-16.Kirppis!

Pe 27.7. klo 19.00
Su 29.7. klo 14.00
Ti 31.7. klo 19.00

Pe 3.8. klo 19.00
La 4.8. klo 14.00
Su 5.8. klo 14.00

Pe 10.8. klo 19.00
La 11.8. klo 14.00
Su 12.8. klo 14.00

VIELÄ EHTII! 
OLAVI VIRTA -MUSIKAALIN ESITYSAJAT:
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Pudasjärven kotiseutuviikon 
päätteeksi vietettiin perin-
teistä Pudasjärven kulttuu-
ripalvelujen ja Pudasjärven 
seurakunnan järjestämää 
kotiseutujuhlaa sunnuntai-
na 22.7. kirkossa. Perintei-
sesti juhla on vietetty koti-
seutumuseolla, mutta sateen 
uhkan vuoksi tehtiin pää-
tös sunnuntaiaamuna juh-
lan muuttamisesta sisätiloi-
hin. Se olikin viisas päätös, 
sillä aikamoinen sadekuuro 
osui kohdalle juhlan lopussa 
maakuntalaulun aikana. 

Juhla alkoi seurakunta-
pastori Ari Kokkosen toi-
mittamalla messulla Pudas-
järven kirkossa. Kanttorina 
oli Keijo Piirainen ja Saraky-
län kappelikuoro lauloi Kei-
jo Piiraisen johtamana. Mes-
sun ohjelmaan kuului myös 
nälkään kuolleiden muisto-
kivellä vierailu. 

Kirkkokahvit tarjottiin 
siunauskappelissa. Kahvi-
hetken aikana kohdattiin ja 
keskusteltiin tuttujen kans-
sa, mukana oli kauempaakin 
tulleita entisiä pudasjärvisiä 
ja muita juhlaan saapuneita 
vieraita. 

Pudasjärveä tunne-
tuksi monin tavoin
Juhlapuheessaan Hollolasta 
saapunut pudasjärveläissyn-
tyinen koulutusjohtaja Liisa 
Tiirola-Santala kyseli, miten 
syntyy kansankunnan iden-
titeetti, miten syntyy mi-
näkuva? Miten esimerkiksi 
Pudasjärvi erottuu muiden 
joukosta? Suomi on luonut 
mielikuvan itsestään kaikki-
en alojen taiteilijoiden, vah-
vojen persoonien ja urheilun 
kautta. 

Koillismaata on ehkä eni-
ten tuonut tunnetuksi Kal-
le Päätalo. Pudasjärvellä 
paikkakuntaa ovat tehneet 
tunnetuksi monet muistel-
makirjailijat ja sukututkijat 
teoksillaan. Kuvataiteilijois-

Kulttuurin ja taiteen merkitystä 
nostettiin esille kotiseutujuhlassa

ta Paavo Tolonen on maalan-
nut pudasjärveläiset kasvot, 
raskaiden töiden uurtama 
kasvot, ihmiset arkiaska-
reissaan. Paavo myös kuva-
si lasten iloiset leikit taului-
hinsa sekä merkkihenkilöt. 
Valtakunnallista huomio-
ta on saanut Tykkyläisen or-
ganisoimat Kapustasuon ta-
pahtumataideperformanssit 
ja viime vuosien korkoken-
käkukkamekkosuohiihdot. 
Monikulttuurisuus on yltä-
nyt myös valtakunnan uuti-
siin sekä Pudasjärven esiin 
nostama hirsirakentaminen 
ja julkiset hirsirakennukset. 

Tiirola-Santala nosti pu-
heessaan esille Pudasjär-
ven kotiseutumuseon synty-
vaiheita ja muisteli, kuinka 
museon perustajat Hilma ja 
Reino Räisänen kiersivät ke-
räämässä 1970-luvulla mu-
seon esineistöä. Alku ei ollut 
suinkaan helppoa mm. van-
hoillisten epäluulojen vuok-
si. 

-Kotiseutumuseomme on 
arjen aarteita täynnä.

Hirsi, matkailu, luonto
Pudasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä nosti esille, kuinka 
kotiseutumme Pudasjärvi on 
hieno paikka asua ja elää tai 
käydä täällä pyörähtämässä, 
kyläilemässä. 

-Meillä on vahvat juuret, 
väkevä historia, monenlaisia 
tarinoita ihmisistä ja elämän-
kohtaloista. Näitä tulee esil-
le myös ihmisten tapaami-
sissa muualla päin Suomea. 
On tullut se kokemus, että 
hyvin monilla on jokin kiin-
nekohta Pudasjärvelle; puo-
lison tai omien juurien kaut-
ta, tutun tai ystävän kautta. 
Kannattaa tätä pitää esillä ja 
vaalia, jospa heidän kotipaik-
kansa tai vapaa-ajan asunnon 
paikka onkin Pudasjärvellä.

Kälkäjä kertoi kaupun-
kistrategiasta, joka pohjau-

tuu vahvaan kasvuun. Siinä 
on kolme pääkohtaa; hirsi, 
matkailu ja lähiruoka. 

-Elinvoimaiset kylät ja 
vahva keskusta-alue lisäävät 
elinvoimaa. Yhteinen tekemi-
nen eri kylillä lisää yhteisöl-
lisyyttä ja yhdessä tekemisen 

riemua, joka heijastuu suo-
raan myönteisesti yleiseen 
ilmapiiriin. Kylillä rakenne-
taan uutta ja remontoidaan 
ahkerasti toimitiloja, järjeste-
tään erilaisia tapahtumia eri 
puolilla pitäjää. Ei voi kuin 
ihastella tapahtumien run-

Juhlan päätyttyä juhlapuhuja Liisa Tiirola-Santalaa tervehtimässä Tapio Poijula. Keskus-
telemassa Mari Kälkäjä tyttärensä Anniinan kanssa sekä Sointu Veivo ja Birgit Tolonen. 

Sateen uhan vuoksi kirkkokahvit nautittiin siunauskappelissa, josta siirryttiin kirkossa pidettyyn kotiseutujuhlaan. 

Musiikkia esitti Sarakylän kappelikuoro Keijo Piiraisen johdolla. Kuorossa eturivissä Irene Kortesalmi, Anniina Sarajärvi 
ja Rebekka Sarajärvi. Takarivissä Rosita Sarajärvi, Annele Kontio, Marketta Sarajärvi, Marja-Leena Suoranta ja Mari Pit-
känen. 

Kirkko- ja kotiseutujuhlan kahvien tarjoilusta vastasi perinteiseen tapaan Pudasjärven 
Maa- ja kotitalousnaiset, jota olivat hoitamassa Tarja Paukkeri, Taimi Pekkala, Raija Käl-
käjä ja Sirkka Alatalo. 

sasta määrää. Niiden järjestä-
misessä talkooväen uurastus 
ansaitsee suuren kiitoksen. 

Juhlassa esitti musiikkia 
Sarakylän kappelikuoro Kei-
jo Piiraisen johdolla ja hä-
nen säestämään Eero Mikko-
nen lauloi. Yhteislauluna oli 

mm. Matti Kolun säveltämä 
Pudasjärvelle -laulu ja juhla 
päättyi yhteisesti laulettuun 
maakuntalauluun Kymme-
nen virran maa. 

Messuun kirkossa osallis-
tui 105 henkilöä ja kotiseutu-
juhlaan 86 henkeä. HT
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

ALE

ALE

ALE ALE ALE

PERJANTAI-LAUANTAI
27.-28.7.

MAANANTAI-TORSTAI 
30.-31.7.

ALE

499

399
pkt

100

079 895
kgpkt

pss

299
pkt

kg

149199 100 299
pkt

995
pkt

199
ras pkt

299

699

1000
3 pkt

199

1200

250

595

prk

sis. pantin

2 kg/talous

kg

200 399
kg1195

pkt

199
ras

500
2 raskg

pkt

249
kg 199

kpl

3 prk

ras

599
pkt

Atria Perhetilan
KANAN FILEE-
LEIKE 450 G

Porsaan 
GRILLIKYLKI
talon mausteella

merisuola-
chili tai grilli-
maustettu 795

kg595
kg

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

Porsaan
GRILLI-
KYLJYKSET

499
kg159

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Kananpojan
KOIPIREISI 
3 kpl/ras
marinoitu

150
kpl

Fazer
JÄÄTELÖPUIKOT
80-110 ml

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

995
kg

3 prk

pkt

kpl

prk

kpl/astia
pss

1990

990

1500

269

215

399

2 fil./talous 1195

695

2 pkt/talous

149
pkt

MA-TI 30.-31.7.                   KE-TO 1.-2.8.

Maalais
LIHAHYYTELÖ

JUHLAMOKKA
KAHVI
500 g

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET 

Naudan
KEITTO-
LIHAPALAT
makuluulla

RAUTAOSASTOLTA

Vihreä kivetön
VIINIRYPÄLE
500 g

IRTOKARKIT Vaasan 
LOUNASSÄMPYLÄT
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

Tuore, ruodoton
Norjan
LOHIFILEE

SAARIOISTEN
GRILLITASSUT

4 kpl/300 g

PE-T0 27.7.-2.8.

Valio Hyvä Suomi
ARKI 

JUUSTOVIIPALE
400-500 g

Atria
HIILLOS

MAKKARAT
400 g

HK Viljaporsaan
SISÄFILEE 

n. 650 g, marinoitu

Atria Kytösavu
MEETVURSTIT

175-200 g
original, kevyt tai valkosipuli

PERSIKKA tai 
NEKTARIINI

1 kg, rasia

Ruokapohjola
SIKASÄILYKE
400 g

Korpela
PORSAAN
FILEEPIHVI
1 kg
grilimarinoitu

SALUDO 
KAHVI
450 g

Pringles
PERUNALASTUT
175-190 g

Snadi
PÄÄRYNÄ-
LIMONAADI 
12x330 ml

Del Monte
ANANASPALAT
230/140 g

Sievi Light 
Boot Laces
KUMISAAPPAAT

65,-

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 4,2x55 mm, 250 kpl

Rakentajan Akva
PUUÖLJY
pähkinä
1 litra

599

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

HK
BALKANTANKO

500 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Eldorado
GOLDEN FRIES
TIKKUPERUNAT 
450 g

KANANMUNAT
10 kpl

  PE 27.7.                              LA 28.7.

Kotimainen
PAPRIKA

pss

Naisten
KESÄHOUSUT

HK
LIHAPYÖRYKÄT 

360 g, tai
JAUHELIHAPIHVIT 

330 g

PERÄKÄRRYN 
PYÖRÄ
155r13 4X100 
Valmiiksi vanteella
(täydellinen)

65,-
Rakentajan 
PUNAMAALI
10 litraa

2895

X-pert
SIVELLINSETTI
15 os

995

Lokka 
KALAVERKOT
35-55 mm

kpl1590

Lokka 
MUIKKUVERKOT
esim 12 mm- 1,8 , -30 cm

kpl3490

ALK.
HYVÄ VAAPPU-  
JA  UISTIN-
VALKOIMA kpl250

Lasten
KANGASKENKIÄ

Poikien
CAMO-CAPRIT

Atria Perhetilan
KANAN 
FILEESUIKALE
250-300 g 
naturel tai marinoitu

Linkosuon
RUISLASTU
150 g

Rexona
ROLL-ON 
DEODORANTIT
50 ml (53,80 L)

Bliw
PUMPPUNESTESAIPPUAT
300 ml (7,17 L)

Urtekram
LUOMU ALOE VERA
SHAMPOO TAI 
HOITOAINE
250 ml (19,96 L)
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Dj Oku Luukkainen ja Basic Element 
Jyrkkäkoskella Retrofestareilla

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa lauantaina 14.7. pide-
tyt Retro vol.2 musiikki fes-
tivaali keräsi vajaat tuhat 
innokasta 80-ja 90 luvun dis-
comusiikin ystävää. Radio-
juontaja, DJ Oku Luukkai-

sen johdolla alkanut discon 
jytke huipentui ruotsalai-
sen Basic Element eurodan-
ce-yhtyeen esitykseen. Ba-
sic Element nousi 90-luvun 
puolivälissä yhdeksi suosi-
tuimmaksi pohjoismaiseksi 

eurodance-yhtyeeksi. Lau-
antain pääartisti keräsikin 
esiintymislavan eteen run-
saasti innokkaita bilettäjiä ja 
musiikin kuuntelijoita.

Vaikka viime kesän ylei-
söennätykseen ei päästy-

kään, niin se ei näyttänyt 
vaikuttavan kenenkään mie-
lialaan. Lippujen hinnoista 
oli hieman keskustelua, että 
ne olisivat himpun verran 
korkeat, ja että Oulussa ol-
leet tapahtumat olisivat kar-

sineet osallistujamäärää Pu-
dasjärvellä. 

Virvoitusjuomia ja syötä-
vää sai muutamista myyn-
tipisteistä, Pudasjärven ur-
heilijoiden talkoillessa ja 
hääräillessä juhlakansan 

viihtyvyyden eteen. Kaiken 
kaikkiaan mukavan leppoi-
sa tapahtuma, leppoisassa 
säässä ja maltillisten juhlijoi-
den seurassa.

HardiTidus

Liki tuhat musiikinystävää kokoontui Jyrkkäkoskelle Retro vol.2. musiikkifestivaaliin. Radiojuontaja, DJ Oku Luukkaisen johdolla alkanut discon jytke huipentui ruotsalaisen Basic Ele-
ment eurodance-yhtyeen esitykseen.

P5 60m: 1) Aaron Illikainen 
13,9, 2) Niilo Holmström 
ja Urho Ivola 15,3, 3) Niko 
Kuopus 17,8, 4) Aappo Piri 
18,1, 5) Iiro Piri 18,8. 
Pituus: 1) Aaron Illikainen 
2,15, 2) Niilo Holmström 
1,86, 3) Niko Kuopus 1,83, 4) 
Urho Ivola 1,80, 5) Iiro Piri 
1,60, 6) Aappo Piri 1,30. 

Pudasjärven Ikäreiden tulokset, Pudasjärven urheilukenttä 23.7.2018
P7 60m: 1) Arttu Paloniemi 
11,6, 2) Ilmari Hietala 12,5. 
Pituus: 1) Arttu Paloniemi 
2,67, 2) Ilmari Hietala 2,21. 
P9 100m: 1) Matias Aarni 
18,1, 2) Pauli Alahäivälä 
22,1. 
Kuula: 1) Matias Aarni 4,41, 
2) Pauli Alahäivälä 2,16. 
P11 100m: 1) Jaakko 

Parkkila 15,9. 
Kuula: 1) Jaakko Parkkila 
7,67. 
T5 60m: 1) Sofia Aarni 
14,8, 2) Ninni Siekkinen 
14,9, 3) Elsi Holmström 
15,5, 4) Tinja Klemetti 17,6, 
5) Nelli Siekkinen 18,0, 
6) Selja Pintamo-Kenttälä 
18,3, 7) Eevi Vikström 20,4, 

8) Reeta Illikainen 21,5, 9) 
Alma Vikström 26,8, 10) 
Vilja Ivola 30,1. Pituus: 1) 
Elsi Holmström 1,89, 2) 
Ninni Siekkinen 1,80, 3) 
Sofia Aarni 1,80, 4) Nelli 
Siekkinen 1,49, 5) Eevi 
Vikström 1,35, 6) Selja 
Pintamo-Kenttälä 1,20, 7) 
Tinja Klemetti 1,10, 8) Reeta 

Illikainen 0,85, 9) Alma 
Vikström 0,45, 10) Vilja 
Ivola 0,44. 
T7 60m: 1) Siina Pintamo-
Kenttälä 13,3. 
Pituus: 1) Siina Pintamo-
Kenttälä 2,44. T9 100m: 1) 
Iiris Piri 21,1. 
Kuula: 1) Iiris Piri 2,94. 
T11 100m: 1) Silja 

Alahäivälä 17,8, 2) Pieta 
Tikkanen 28,4. 
Kuula: 1) Silja Alahäivälä 
4,02, 2) Pieta Tikkanen 3,37. 
T13 100m: 1) Essi Parkkila 
15,2. 
Kuula: 1) Essi Parkkila 
10,09.
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Pudasjärvellä on vuodesta 
1953 alkaen ratkaistu kyli-
en välinen lentopallomesta-
ruus. Alkuvuosina otte-
lupaikka kiersi eri kylillä, 
Kurenala, Kyngäs, Ala-Livo, 
Korpinen, Hetekylä, Saraky-

lä, Livo. Livolla on järjestä-
misvastuu ollut jo parikym-
mentä vuotta. Vastuullisena 
innokkaana puuhamiehenä 
toimii Timo Kokko. Ennen 
Livon vastuuottoa järjes-
ti Sarakylä Kauko Kuukas-

Miesten sarjan pelaajia seuraamassa palkintojen jakoa. 

Tuomas Sammelvuo pistäytyi seuraamassa lentopallotur-
nausta ja tervehtimään tuttuja. Kuva pui

Voittajajoukkueen kapteeni Jarkko Puolakanaho saa kier-
topalkinnon ensimmäiseltä Pudasjärven mestarilta Pentti 
Uusi-Illikaiselta. Kuva Matti Illikainen

Miesten sarja voittajajoukkue Ala-Livo, sarjaan osallistui 
viisi joukkuetta. Kuva pui

Naisten mestaruus meni Hetekylään, naisten joukkueita oli 
kuusi. Kuva MI

Naisten kiertopalkinnon otti 
vastaan kapteeni Kälkäjä. 
Kuva MI

järven ja Uuno Kortesalmen 
johdolle kilpailut noin kym-
menen vuoden ajan.

Järjestämisvastuu sopii 
Livolle hyvin sillä kylätoimi-
kunta on aktiivinen ja ensim-
mäinen Pudasjärven mes-

tarimiehistö löytyi Livon 
kylästä.  Livon Kesäpäivi-
en lauantain 21.7. ohjelmaan 
kuuluvan lentopalloturna-
uksen miesten sarjaan osal-
listui viisi joukkuetta, voiton 
vei Ala-Livo. Naisten sarjaan 
osallistui kuusi joukkuetta, 
mestaruus meni Hetekylään. 

Tämän vuoden tapah-
tuma sai arvostusta, kun 
Suomen Lentopallolii-
ton päävalmentaja Tuomas 
Sammelvuo poikkesi pai-
kalla tutustumassa kansan-
urheiluun. Hänellä on valta-
vat ansiot lentopallosaralla. 
Olimme otettuja, kun näim-
me Tuomaksen paikalla. PUI

sia ja naavaa saat loihdittua 
mitä jännittävimmät Rölli- ja 
Kölli-peikot.

Peikkopolun varrella voit 
pysähtyä nuotiopaikalle 
makkaraa paistelemaan tai 
nauttimaan Aurinkokallion 
häikäisevän kauniista maise-
masta. Peikkopolulle on va-
paa pääsy.

Matkailuyrittäjä Atte Sär-
kelä kertoo, että Pudasjärven 
Siurualta olevat Kauno ja 
Airi Nyman tekivät vuonna 
1994 peikkokilpailuun Syöt-
teellä peikon, jonka nimi on 

Peikkopolku suosittu käyntikohde
Kääpäläinen. Peikko seisoo 
vieläkin paikallaan polul-
la. Kääpäläinen on kestänyt 
kaikenmoiset ilmat, ei ole 
hartiat menneet läjään, vaik-
ka niskakassa on talven lu-
mitönkit olleet jo 22. talve-
na, ja kesäisin on tullut vettä. 
Myöhemmin Nymannit teki-
vät Kääpäläiselle morsiamen 
Kääpäläisen lähelle, kuusen 
juureen, josta ne voivat kat-
sella toisiaan. 

Matti Salonpää kunnos-
ti peikkopolun vuonna 2014. 
Rakensi hirsikehikon, lähtö-

Markus Lindelä asentaa uutta peikkoa laavun katolle. Arvo Särkelä seisoo sivuttain. Selin 
Toini Särkelä, Martta Koskela, Atte Särkelä ja Mirjami Särkelä. 

portin viitoituksen, kunnos-
ti aurinkokallion polun, lait-
toi pitkospuita, raivasi uutta 
polkua, sorasti polkua, teki 
laavuja ym. Peikkopolku 
elää edelleen komiasti. Siellä 
on aina kulkijoita, oli kesä tai 
talvi ja sinne tuodaan uusia 
peikkoja, joita ovat asetelleet 
polunvarteen. 

HT, 
kuvat toimitti  
Atte Särkelä

Kelosyötteen alueella on si-
jainnut Peikkopolku vuo-
desta -94 lähtien. Polun 
varrelta löytyy kaikenlai-
set peikot ja menninkäiset. 

Jos huomaat jonkun peikon 
puuttuvan, voit rakentaa sel-
laisen polun varrelle myös 
ihan itse. Käyttämällä luon-
nosta löytämiäsi kiviä, ok-

Tänä kesänä heinäkuussa 
Mia Lindelä, yrittäjä ja taitei-
lija Andertorpista Ruotsista, 
toi peikkopolulle kurkisteli-
ja peikon. Kurkistelija peikko lähikuvassa. 
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Yli-Kollajan nuorisoseura 
täytti tänä vuonna 100 vuot-
ta, jonka merkeissä vietettiin 
lauantaina 14.7.100-vuotis-
juhlaa ja juhlatansseja Tö-
nöksi kutsutulla nuorisoseu-
ran talolla. Juhlassa kuultiin 
seuran historiaa Matti Kan-
tolan esittämänä. Toiminnan 
keskus on ollut seuran oma 
talo, jonka hirsikehikko on 
tuotu 1920-luvulla Panumal-
ta ja valmistui vuonna 1926. 
Talo sijaitsee Naiskankaalla 
Kollajantien varressa yhdek-
sän kilometrin päässä Nie-
mitalon Tauonpaikasta.

Tanssimusiikista vastasi Renne & Myötätuulta duo, Reino 
”Renne” Ukkola ja Jari Väliaho. 

Juhlaan ja juhlatansseihin osallistui noin 130 henkilöä. 

Eero Oinas-Panuma esitti kaupungin tervehdyksen, his-
toriikin esitti Matti Kantola, sihteeri Aira Puurunen vastasi 
mm. arpajaisista ja seuran puheenjohtaja Timo Hinkula toi-
mi juhlan juontajana. 

Arpajaisvoittoja oli runsaasti ja niin ollen myös onnellisia 
voittajia. 

Kollajan tien varressa, Ii-
joen Isoputaan rannalla si-
jaitseva Tönö hirsitalo on 
tuotu kehikkona Panumalta 
alkuperäisen palaneen ta-
lon paikalle1920 luvun puo-
livälissä. Päätyyn on lisätty 
kahvilatila ja sisälle raken-
nettu näyttämö. 

Talolla on tanssittu, näy-
tetty elokuvia, pidetty mo-
nenlaisia tilaisuuksia se on 
toiminut hiihtokisojen ja po-
roajojen keskuksena. Sodan 
jälkeen seura oli erityisen 
voimissaan. -50 luvulla oli 
kylällä 300 äänioikeutettua, 
kun heitä nyt on noin 100. 
Vuonna 1961 oli ollut 55 eri 
huvitilaisuutta. 

Vuodesta 1987 tönöllä on 
ollut sähköt. Lattiaa on re-
montoitu ja kuluneena kesä-
nä talo maalattu sisältä ja ul-
koa. Nykyisin kesän aikana 
pidetään kolmet tanssit. Seu-
raavat ovat lauantaina 28.7.

Kaupungin tervehdyksen 
esittänyt kaupunginvaltuus-
ton varapuheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma sanoi nuo-
risoseuraliikkeen on tehnyt 
Suomessa arvokasta työtä 
kasvatusjärjestönä. Liikkeen 
parista on noussut myös 
monia tunnettuja yhteiskun-
tavaikuttajia mm. president-
ti Kyösti Kallio. Liikkeelle on 

ollut tunnusomaista yhdessä 
tekeminen, toisista välittä-
minen ja kansalaissopu. Oi-
nas-Panuma ehdotti hirrestä 
rakennettua Tönöä yhdek-
si Pudasjärven hirsipääkau-
pungin esittelykohteeksi. 

Haitarimusiikkia esittivät 
Mervi Siirtola, Heikki Rautio 
ja Jari Väliaho. Marko Outila 
lauloi kitaransa säestyksel-
lä ja Pudasjärven Nuoriso-
seuran Iijoen tanssijat esit-
tivät tanssisikermän. Juhlan 

juonsi yhdistyksen puheen-
johtaja Timo Hinkula ja ar-
pajaisten järjestämisestä vas-
tasi yhdistyksen sihteeri 
Aira Puurunen. 

Juhlan lopuksi oli täyte-
kakkukahvitarjoilu Tönön 
viereen pystytetyssä teltassa. 
Juhlatanssit jatkuivat puo-
leen yöhön saakka Renne ja 
Myötätuulta duon musiikin 
tahdissa. Duon muodostivat 
Reino Ukkola, laulu, ja Jari 
Väliaho haitari. HT

Täytekakkukahvit nautittiin ulkona olevassa teltassa.

Kesäduuni OPn piikkiin 
-kampanjassa osuuspan-
kit ympäri Suomen lahjoit-
tavat yhteensä puoli miljoo-
naa euroa 15-17-vuotiaiden 
nuorten työllistämiseksi. 
Osuuspankkien tarjoaman 
lahjoituksen avulla yleis-
hyödylliset yhdistykset voi-
vat palkata nuoria kesätöi-
hin kahdeksi viikoksi. Tänä 
kesänä kampanjan kautta 
työllistyy ennätykselliset yli 
1 200 nuorta. OP pudasjär-
ven palkkatuella on työllis-
tetty tänä kesänä 24 nuorta 
pudasjärveläisten yhdistys-
ten toimesta.  

Sarakylän kesäkahvilas-
sa työskentelevät Karolii-
na Manninen ja Sirkku Sara-
järvi kertovat, että kesätyön 
löytyminen omalta kylältä 

Työelämän ensiaskeleet OPn tukemana

Aada Satokangas, Sirkku 
Sarajärvi, Karoliina Man-
ninen, Mikko Kähkönen ja 
Kaisa Nivala.

on ollut tiukassa, joten pan-
kin tarjoama palkkatuki on 
tullut tarpeeseen. Ensimmäi-
nen työpaikka jää varmas-
ti mieleen loppuelämäksi ja 
lyhytkin työsuhde antaa tär-
keät askelmerkit tulevaa työ-
elämää varten. Molemmat 
ovat työllistyneet OP Pu-
dasjärven palkkatuen avul-
la, kertoo Sarakylän alueen 
kyläseuran aktiivinen jäsen 
Kaisa Nivala.  

Kesäkahvilassa toimii 
myös kaksi yrittäjää, Aada 
Satokangas ja Anniina Sa-
rajärvi, joiden kesäkahvila 
Sarka toimii rinnakkain ky-
läseuran kesäkahvilan kans-
sa. Aada ja Anniina ovat saa-
neet yrittäjäkoulutusta 4H:n 
toimesta ja osittain toimin-
taa rahoitetaan starttirahalla 

ja Leaderin tuella. 
Sarakylän kesäkahvilassa 

tarjotaan joka päivä tuoreita 
leivonnaisia nuorten itsen-
sä leipomina. Keskiviikkona 
asiakkaita oli tuvan täydeltä, 
joten kyläläiset ja kylällä vie-
railevat ovat ottaneet kah-
vilan palvelut mieluisasti 
käyttöönsä. OP Pudasjärves-
sä Kesäduuni-kampanjaa or-
ganisoinut Mikko Kähkönen 
vieraili kahvilassa ja oli po-
sitiivisesti vakuuttunut kah-
vilan hyvästä tunnelmasta ja 
tarjoiluista.  HT
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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                                                                              

KAIKKI NAISTEN

-30%

Kevythirsi 
WC
1,2 m x 1,4 m

590,-

1,99

TOPIT

NAISTEN VALIKOIDUT
CAPRIT -50%

NAISTEN LOPUT
KESÄMEKOT

-50%
KAIKKI MIESTEN

-30%

NAISTEN LOPUT
HAMEET

-30%

BOCO & AURIEL
KESÄHOUSUT

-50%

Anna-tädin
VOHVELIT
325 g 
•SITRUUNA 
• KUNINGATAR

Delisana
KEKSI
TOFFEE & KELTAKUKKA

4,95
1 kg

Mansikka- ja kaakao 
KÄÄRETORTTU
250 G

0,99

Brain Blaster
HARD CANDY

1,99
prk

LEFFA MIX

1,99
pss

Alennukset koskevat vain normaalihintaisia tuotteita.

1,50
prk

Brain Blaster
SUPER 
SALMIAKKI

Biolan
KUIVIKEKÄYMÄLÄ

349,-

Biolan 
ECO PIKA-
KOMPOSTORI
220 litraa

399,-

Kevythirsi
VARASTO
2,0 m x 2,0 m

790,-

799,-

1690,-

Kevythirsi (28 mm)
VARASTO JA WC
2,0 m x 3,0 m

1290,-

Kevythirsi (34 mm)
VARASTO JA LIITERI
3,9 m x 3,0 m

1990,-

Karhu
VENETRAILERI
K 450

Karhu
VENETRAILERI
K 750

999,-

PUUPÖYTÄ + 2 
PENKKIÄ
Taittuvat jalat, helppo varastoida

99,-

HOX! 
KOTA
SAVUSTIN
Puumalli

299,-
Rajoitettu erä

KOTA
SAVUSTIN
Sähkömalli

HOX! AURINKOPANEELIT

299,-
Rajoitettu erä

50 W 69,90
80 W 99,50
140 W 159,00

AURINKOPANEELI
AKUT

100 AH 199,-
150 AH 299,-
240 AH 499,-

Kevythirsi (34 mm)
LEIKKIMÖKKI/
VIERASMAJA

1290,-

Kevythirsi (34 mm)
VARASTO
3,0 m x 3,0 m. Pariovella. 

HOX! 

Kuva viitteellinen

SHORTSIT
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Pudasjärven kotiseutuviik-
koon kuuluvat Taipaleen-
harjun ensimmäiset Kylä- ja 
perinnepäivät 20.-21.7. on-
nistuivat hyvin. Kävijöitä las-
kettiin olleen 350-400 henkeä. 
Hyvä sää nähtävästi houkut-
teli ihmiset liikkeelle perjan-
taina ja myöskin lauantai-
na, vaikka sateen ja ukkosen 
uhka oli päällä. Ihmiset olivat 
hyväntuulisia ja saivat naut-
tia ja ulkoilla katselemassa, 
koska jotkut tapahtumapai-
kat olivat etäällä toisistaan. 

Kiinnostusta herätti van-
ha vuonna 1830 naapurita-
losta erotettu ja kokonaise-
na hevosten ja puisten rullien 
avulla paikalle siirretty San-
kalan kievaritalon iso pirtti 
vanhoine kalusteineen ja työ-
välineineen. Pirtissä harras-
tajasuutari Timo Stenius teki 
työnäytöksiä ja kertoili ken-
gänteon eri vaiheista. Ihmi-
siä oli jatkuvasti seuraamas-
sa työnäytöstä. 

Paikalla oli myös harras-
tajaseppä esittelemässä omaa 
alaansa teoreettisesti. Vali-
tettavasti kuiva kenttä ja ju-
listettu metsäpalovaroitus 
estivät häntä näyttämästä 
käytännössä omaa osaamis-
taan tulipalovaaran takia.

Kievaritalon pirtissä esi-
tettiin myös näytös voin kir-
nuamisesta. Näin valmis-
tunutta voita maistatettiin 
sitten rieskapalan päällä kä-
vijöille.

Monia kiinnostava kohde 
oli tietenkin Taipaleenharjun 
symboliksi muodostuneet 
tuulimyllyt. Tuulimyllyn ra-
kenteet ja toimintatavat näyt-

Taipaleenharjun kylä- ja 
perinnepäivillä runsaasti ohjelmaa

tivät herättävän mielen-
kiintoa. Myös tapahtumien 
kohteesta etäämmällä sijait-
seva lintutorni sai kävijöitä 
kiipeämään tiirailemaan lä-
heisen Aittojärven lintuja. 
Sieltä palatessaan sai seura-
ta heinänseivästystä ja hara-
vointia.

Tapahtumassa oli myös 
useita antiikkikauppiai-
ta, joista osan oli lauantaiksi 
siirryttävä eri paikkakunnal-
le. Myös karhujen ja muiden 
eläinten veistäjä Erkki Ojala 
esitteli tuotteitaan.

Lapsia ja nuoria kiinnosti 
paikalle saatu poni, jolla sai-
vat ratsastaa ja talutella.

Taipaleenharjun oma tal-
kooväki laittoi pystyyn telt-
takahvion. Makkaran, lätty-
kahvien, mehun ja jäätelön 
myynti oli hyvän ilman an-
siosta todella vilkasta. Tal-
koolaiset saivat huhkia hiki 
hatussa. Peräkärrykirppis-
myyjien vähäinen kiinnostus 
tapahtumaa kohtaan herät-
ti hieman ihmetystä, vaikka 
tarjottiin ilmaista paikkaa. 

Tapahtuman onnistu-
misesta kiitos kaikille ta-
pahtumassa kävijöille, työ-
näytöksiin osallistuneille, 
kauppiaille ja osaavalle ja 
työteliäälle talkooväelle!

Järjestäjien kesken to-
dettiin, että vaikka tapahtu-
ma vaati paljon ennakkotyö-
tä, niin se kannatti. Ja kun 
viimeisen viivan allekin jäi 
plussaa, päätettiin että vuo-
den päästä sama uudelleen, 
kun on päästy hommasta jo 
”kärrylle”. 

Sankalan kievaritalon pirtti. Pirtti oli alun perin savupirtti. Kuusamontieltä näkyvä Sankalan tuulimylly oli yhtenä mielenkiintoisena käyntikohteena. 
Tuulimyllyn sydämessä näkyy myllykivien käyttökoneisto, myllykivet sekä suppilo, johon 
jyvät kaadettiin. 

Kyläseuran teltalla riitti kiirettä.

Peräkärrykirppismyyjäkin oli paikalla ja enemmänkin heitä olisi paikalle mahtunut. Kirppistavarat kävivät hyvin kaupaksi. 

Markkinaväkeä kyläseuran myyntiteltalla. 

Teksti: Seppo Sankala, 
Taipaleenharjun kyläseuran puheenjohtaja 

Kuvat: Asko Lax ja Esko Viitala
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FC Kurenpoikien neljä junio-
rijoukkuetta matkasi tuttuun 
jalkapallon suurtapahtumaan 
PSG-turnaukseen Ruotsin Pi-
teåån kesäkuun lopussa. Tänä 
vuonna mukana oli joukku-
eet ikäluokissa P8, P11, P14 ja 
T11. Pelaajat, huoltajat ja van-
hemmat mukaan lukien pu-
dasjärveläisiä paikalla oli 75 

Kurenpojat totutusti osa Piteån 
kansainvälistä jalkapalloväkeä

henkilöä.
Piteån turnauksesta on 

muodostunut kävijäystävälli-
nen koko perheen kesäloman 
matkakohde. Noin 30 000 kä-
vijää kaikkialta maailmasta 
osallistuu turnaukseen. Kau-
punki täyttyy kaiken ikäisis-
tä jalkapallon ystävistä, puis-
tot ja viheralueet muuttuvat 

palloilualueiksi ja teltta- sekä 
asuntovaunuleireiksi. Kaikki 
mahdolliset tilat on valjastet-
tu majoituskapasiteetiksi. No-
lian urheilualue toimii kiso-
jen keskuksena. Kurenpojilla 
on ollut jo muutaman vuoden 
ajan ilo ja kunnia majoittua 
Noliassa, tapahtuman keski-
pisteessä. 

Kurenpoikien nuorin 
ikäluokka P8 (2010- ja 2011- 
synt) osallistui turnaukseen 
jo toistamiseen. Kun edellinen 
kerta meni oppia ottaen, saa-
tiin tällä kertaa nauttia har-
joittelun ja kehityksen tulok-
sista. Kuudesta ottelustaan 
Kurenpojat voitti viisi ja vain 
yhdessä koettiin tappio aika 
niukalla maalierolla 2-4. Koko 
turnauksessa Kurenpoikien 
pienimmät tekivät yhteensä 
34 maalia, ja nauttivat kent-
tiä ympäröivän yleisömeren 
kannustuksesta. Yleisön hur-
raaminen taisi innostaa poikia 
myös näyttäviin tuuletuksiin 
huikeiden peliesitysten jäl-
keen. Maalituuletusten mallia 
oli selvästi otettu maailmalta.

P11 (2007- ja 2008- synt) 
pelasivat Ruotsin jalkapallo-
liiton uusien sääntöjen mu-
kaisesti, jolloin vielä tuon 
ikäisissä ei ratkota koko tur-
nauksen paremmuutta. Jouk-
kueet pelasivat alkulohkonsa 
pelien sijoitusten mukaises-
ti jatkolohkon muiden lohko-
jen samoille sijoille sijoittunei-
ta joukkueita vastaan, jolloin 
tasaisia pelejä saatiin koko 
turnauksen ajan. Alkuloh-
kossa Kurenpojat voitti Norr-
fjärdens IF:n, pelasi tasan Cle-
mensnäsin kanssa ja hävisi 
suomalaiselle KPV:lle. Jatko-
lohkosta tuloksena oli voitto 
IFK Luleåsta, tasapeli Berg-
näsets AIK:n kanssa sekä tap-Yleisö on joukkueelle usein kuin lisäpelaaja. Kurenpoikien kannatusjoukot kentällä olivat vahvat.

Kansainvälisessä turnauksessa Kurenpojat näyttivät ottaneensa mallia tuuletuksiin kansainvälisiltä kentiltä!

pio IFK Luleå vitille. Kaiken 
kaikkiaan hyvä tulos pojille!

T11 oli mukana niukal-
la pelaajaresurssilla, ja taisteli 
urhoollisesti koko turnauksen 
läpi pienistä loukkaantumi-
sista ja vaivoista huolimatta. 
Tyttöjen tuloksen alkulohkos-
ta lohkon toinen sija, ja jatko-
lohkosta voitto Piteå IFF:stä ja 
tappiot Sunderby SK:lle sekä 
Luleå SK:lle. Maalierot olivat 
pieniä, ja ottelut tasaisia. 

P14 (2004-2005- synt) tie-
si jo piirisarjan alkukauden 
perusteella, että voi onnistu-
essaan pärjätä koviakin jouk-
kueita vastaan. Turnaus-
muotoisten otteluiden lyhyt 
peliaika ei kuitenkaan tehnyt 
hyvää Kurenpojille, joten pe-
lit jäivät hyvin vähämaalisiksi 
ja epäonnistumiset sekä pääs-
tetyt maalit kostautuivat lop-
putuloksessa. Kurenpojille 
alkulohkosta kaksi tasapeliä 
norjalaisen Stakkevollan IF:n 
sekä Hässelby SK FF:n kans-
sa, ja harmittava 2-1 tappio 
Storfors AIK:lle Nämä tulok-
set riittivät lohkon kolman-
teen sijaan. Lohkojen kahden 
parhaan joukkueen jatkaessa 
jatkopeleihin, jäi Kurenpojil-
le enää pelattavaksi nk ystä-
vyysottelu jonkun toisen loh-
kon kolmosta vastaan. Suurin 
innostus oli jo tässä vaihees-
sa syöty, ja Kurenpojat päätti 
tämän kertaisen turnauksen-
sa 2-0 tappioon Hedens IF:lle.

Pelien välissä joukkueet 
viettivät aikaansa Noliassa, 
jossa on paljon erilaista puu-
haa kaiken ikäisille. Pelaajat 
ottivat mittaa toisistaan mai-
donjuonnista pomputteluun, 
kokoontui muiden maiden 
nuorten kanssa katsomaan 
käynnissä olleita jalkapallon 
MM-kisoja screeneiltä, vietti-
vät aikaansa pomppulinna-
maassa, hiekkarannalla sekä 
tutustuivat muihin nuoriin 
discossa.

Pelillisesti on upeaa huo-
mata, että meillä Pudasjär-
vellä tehdään asioita oikein. 
Joukkueet ovat tasaväki-
siä muiden maiden nuorten 
kanssa. Todella ylpeä saa 
olla paikkakuntamme lap-
sista ja nuorista muutenkin. 
Hyväkäytöksiset, kielitaitoi-
set lapset ja nuoret jättävät 
positiivisen jäljen sinne, mis-
sä liikkuvat. Ja on hienoa, että 
perheet ovat mukana lasten-
sa harrastuksissa. Vanhem-
mat jakavat yhdessä vastuun 
joukkueen huoltohommista ja 
toimivat kentän reunalla kan-
nustaen ja iloiten. Perinne jat-
kunee, ja Kurenpojat aloittaa 
jo uuden Piteån reissun suun-
nittelua.

Teija Niemelä
Kuvagalleria Piteåsta 
Kurenpoikien Fasebook -sivulla 

Pienten peli alkamassa, kotijoukot valmiina kannustamaan.

Pelaamisen ohessa vähintään yhtä tärkeää on yhdessäolo. 
Ruotsin kesäsää ja upeat kenttäalueet antoivat sille hyvän 
mahdollisuuden.

Kurenpoikien P14 pelasi hienon pelin ja pystyi tasapeliin 
Tukholmalaista esikaupunkijoukkuetta vastaan.

Pelitauoilla joukkueet kannustivat toisiaan ja huoltojoukot 
olivat ahkerana.
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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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA! METALLIROMUN KERÄYS

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

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

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.

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

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

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

KATSASTUS

Vaativaa kuntoutusta ja yksilövalmennusta
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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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

PUDAS-
TORI

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

NUOHOUSPALVELUT

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

RAKENTAMINEN, REMONTIT

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA
 ILMOITUSTILAA!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

MYYTÄVÄNÄ

Polkupyöriä. Naisten Nopsa, 5 
vaiht., jalkajarrut. Naisten Tun-
turi, 7 vaiht., jalkajarrut. Mies-
ten/poik. maastopyörä. P. 040 
504 2814. (ps. otan rokuliin jää-
neet pyörät).

Hyvin vähän käytetty valkoinen 
lasikuituvene, pituus 4,60 m. 
Veneessä 2 hankaimet, siisti, 
500 e. P. 044 582 2015.

Hyvä ja siistikuntoinen. Sym 
Orbit ll, rekisterissä oleva, 
aj. 3200 km, vm. 2011, 600 e. 
p.040 737 2661.

Otsikon nimeä kantava sei-
näreliefi vihittiin juhlallisesti 
katseltavaksi viime lauantai-
na Livolla. Vajaat parikym-
mentä ihmistä seurasi vih-
kiveden nakkaamista ja 
taiteellisen suunnittelijan 
Pirjo Riihiahon tarinointia 
kuvan synnystä:

Projekti käynnistyi huhti-
kuun lopulla, kun ensimmäi-
sen kerran näin 60-vuotiaas-
ta, kaatotuomion saaneesta 
raidasta katkotut ja parka-
tut oksat liiterin seinustalla. 
Noita ei panna uuniin! Niis-
tä tehdään taidetta, sanoin 
enolleni heti.

Aina ohikulkiessani sil-
mäilin palikoita ja pääni ke-
hitti tarinaa. Tauko kirjoitte-
lussa alkoi tuottaa luovuutta 
toisaalle: viime viikolla siis 
uuteen aluevaltaukseen eli 
kuvan tekoon! Sunnuntaina 
hain naapurista vanhoja hei-
näseipäitä, tiistaina kokosin 
kuvaelman  ristikon päälle ja 
tarina oli pulttaamista vail-
le valmis. Teknisen työn teki 

Huutolaispoika ja pyhä perhe
tehokkaaseen tapaansa eno-
ni Urpo Uusi-Illikainen.

Kuvan saa tulkita mie-
lensä mukaan, mutta vä-
hän valotan omaa ajatusta-
ni. Turvallisesti karsinassa 
on ydinperhe, pyhä perhe, 
mikä tahansa suljettu systee-
mi, johon on vaikea tulla si-
sään. Suu ammollaan seinäl-
lä erillään huutava lapsi jää 
ulkopuolelle, hän on huuto-
laispoika.

Lainaan Jorma Suvannon 
lausumaa: Pirjon ideassa on 
syvimmältään sama sävy, 
kuin joissakin viiltävän ki-
peissä runoissa. Hyvä työ!

Reliefi ja sen tarina on 
kunnianosoitukseni papal-
leni Aukustille ja vaimolleen 
Olgalle, oman aikansa huu-
tolaisille ja sitten perheen 
perustajille. Teos on nähtä-
vissä Pudasjärven Livolla, 
Livontie 65.

Pirjo Riihiaho 
Kuvat PUI

Reliefin suunnittelija ja taiteellinen johtaja Pirjo Riihiaho 
heittää vihkiveden.

Reliefin tekijät Urpo Uusi-Illikainen ja Pirjo Riihiaho.

Reliefin  paljastusyleisö 
Livon Naavalassa.

ylin kerros, remontoitu, 
vuokra 360 €/kk 

VUOKRATTAVANA
Pudasjärven 
keskustassa 
yksiö 33 m2

puh. 040 547 5354
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Luonnon keskellä” ja ”Matkamuistoja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luontokeskuksel-
la 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 kaupunginkirjasto, Tuu-
limyllyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntourheilu-
jaosto. 
Sipen ja Maken tanssikurssi Pikku-Syöte hotelli la 28.7. alk. klo 10. Lisätietoa www.
simasurkka.com
Pilkkianssit Jyrkkäkoskella la 28. 7. klo 20.30 Rytilammentie 74.
Tanssit Sarapirtillä la 28.7. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla la 28.7. klo 21, Pintamontie 319.
Syöte MTB la-su 4.-5.8. Iso-Syöte, Isosyötteentie.
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. Sarakyläntie 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 luontokeskus, 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 mittauspäivä la 25.8. klo 8, Lentäjäntie.
Venetsialaiset la 25.8. klo 18, Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
Jalkapalloa: PC kurenpojat - Sodankylän pallo la 25.8. klo 18.30 Suojalinna, Urheilutie 
2.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Haupa/2 su 26.8. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 2.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 27.8. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1. Klo 17 
Bluboin ja ponin leffa. Klo 19 Mielensäpahoittaja 2: Iloisia aikoja.
Tanssit Sarapirtillä la 1.9. klo 21-01. Sarakyläntie 4661.
Kiihdytyspäivä la 8.9. klo 8, Lentäjäntie.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Oulun Tarmo la 8.9. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 2.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Tornion Tarmo la 15.9. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 2.
Huippukymppi & Iso-Syöte Trail Run la 29.9. klo 9, Iso-Syöte, Isosyötteentie.

Sarakylän NSLippu 10 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 28.7. klo 21-01.00

TANSSITTAA

Tervetuloa!

ANNE SIMONEN & 
HANNU VIITALAN YHTYE

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789, 93140 Kipinä
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

Tahdin takoaa 

KEIKARIT
Martti Runtti, Heikki Saarela ja 

Matti Jurvakainen

la 28.7. klo 21.00-01.00

Tervetuloa!
LIPUT 12 € käteismaksu

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

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.

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!

Koskenhovilla su 29.7.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

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

SamanKylän
Väkeä

käsikirjoitus ja ohjaus: Janne Romppainen 
Tuotanto: Askan Ahertajat ry

• Askan Ahertajat ry • www.puolankainfo.fi

Kesäteatterissa  
kesällä 2018

Viimeiset  
esitykset

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 26.7. klo 18

lauantai 28.7. klo 14

Iijoen Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojär-
jestelmät uusitaan loppukesän ja syksyn aikana. Moderni-
sointi lisää voimalaitoksen käyttövarmuutta ja tehostaa ko-
timaisen säätövoiman tuotantomahdollisuuksia.

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima on 
aloittanut Raasakan voimalaitoksen 1970-luvun alusta pe-
räisin olevien alkuperäisten sähkö- ja automaatiojärjestelmi-
en modernisoinnin. Työt valmistuvat vuoden 2018 loppuun 
mennessä. 

- Voimalaitoksella on tehty loppukevään ja alkuke-
sän aikana valmistavia töitä. Käyttöikänsä päähän tulleiden 
sähkö- ja automaatiojärjestelmien korvaaminen uusilla mo-
derneilla laitteistoilla alkaa heinäkuun lopussa. Työt kol-
mella koneistolla etenevät yksi kone kerrallaan 7 - 8 viikon 
jaksoissa. Uudistustyöt saadaan valmiiksi vuoden loppuun 
mennessä, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha 
Kähkölä. 

Kunnonvalvontaa ja  
säätövoiman tuotanto tehostuu
Uusien järjestelmien myötä kunnonvalvonta, järjestelmien 
huollettavuus ja varaosien saanti helpottuvat. 

- Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät ovat mo-
dernia tekniikkaa. Ne tuovat entistä tarkempaa tietoa jär-
jestelmien kunnosta ja mahdollisuuden huoltaa laitteistoja 
myös etänä ja siten parantaa laitoksen käyttövarmuutta. Se 
lisää edelleen mahdollisuuksia käyttää voimalaitosta oikea-
aikaiseen uusiutuvan ja kotimaisen säätövoiman tuotantoon, 
Juha Kähkölä kuvaa.

Modernisointi käsittää voimalaitoksen sähkö- ja auto-
maatiojärjestelmien uusinnan. Projektin yhteydessä huol-
letaan voimalaitoksen turbiinit ja generaattorit. Uudet säh-
kö- ja automaatiojärjestelmät toimittaa ABB. Uudistuksen 
sähköasennuksista vastaa Paikallis-Sähkö Oy. 

Vedenpinnan vaihtelua Iijoella
Modernisointitöistä aiheutuu voimalaitoksen käyttöön kes-
keytyksiä heinäkuun lopussa viikolla 31 sekä elokuussa vii-
kolla 34. Muutostöiden mahdollistamiseksi Raasakan voima-
laitoksen vedenpinnat vaihtelevat keskeytysten yhteydessä 
lupaehtojen määräämissä maksimirajoissa ja vettä joudutaan 
mahdollisesti myös ohijuoksuttamaan.

PVO-Vesivoima tiedotus 

Raasakan vesivoimalaitoksen 
sähkö- ja automaatiouudistus 
tuo lisää käyttövarmuutta

Piirretään
yhdessä

Olemme toriemäntä 
Kerttu Simun ja tori-
isäntä Hannu Simun 
kanssa suunnitelleet 

uutena ohjelmana 
torille maanantaina 

30.7. kello 12-13 lapsille 
”Piirretään yhdessä” 

-tempauksen. 
Värikyniä, paperia ja 
viivottimet on järjes-

tetty. 
Tapahtuma on ilmainen. 

Lapset ovat 
tervetulleita piirtä-

mään! 

Jos sataa, niin tapahtu-
maa ei järjestetä.

Anna-Riikka Huhta
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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.

Yrittäjille tietoa valtatien liittymistä, 
sisääntuloväylästä sekä kaava-asioista
Pudasjärven Yrittäjät järjes-
ti maanantaina 9.7. yrittäjäil-
lan, jossa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen selvitti ajan-
kohtaisia, yrittäjiä kiinnos-
tavia keskustan liikennejär-
jestelyjä ja kaavoitusasioita. 
Timonen kertoi heti alkuun, 
että hän kuuntelee ja ottaa 
vastaan yrittäjien toivomuk-
sia ja palautteita meneillään 
olevista liikenne- ja kaavoi-
tussuunnitelmista. Palauttei-
ta ja kysymyksiä tulikin run-
saasti ja keskustelu oli illan 
aikana vilkasta.

Kuusamon tien tuleva lii-
kenneympyrä ja taajamaan 
johtava tiejärjestely kaa-
vajärjestelyineen kiinnos-
ti yrittäjiä eniten. Eniten sai 
kannatusta liikenneympy-
rä nykyisen alikulun koh-
ta. Kaupunginjohtaja kertoi 
kuitenkin, että se ei ole mah-
dollista. 

-Sitä on tiedusteltu ja esi-
tetty yhtenä vaihtoehtona, 
mutta haitat olisivat etuja 
suuremmat. Alikulku tarvi-
taan edelleen. 

Timonen esitteli liikenne-
järjestelyjen eri vaihtoehtoja 
ja kehotti yrittäjiä antamaan 
niihin palautetta ja omia nä-
kemyksiä.

-Aikaa on elokuun lop-
pupuolelle saakka. Piirtäkää 
omia ehdotuksia, joita voim-
me sitten ottaa huomioon. 

Samalla Timonen lupasi 
järjestää vielä yhden keskus-
telu- ja kuulemisillan ennen 
kaupungin päättävien elimi-
en asian käsittelyä. 

Osuuskauppa Arinan 
suunnitelmista oltiin myös 
kiinnostuneita. Nykyisen 
ABC-aseman tilalle on neu-
vottelut käyty uuden ABC-
aseman maa-alueesta kau-
pungin maalle. Yrittäjiä 
kiinnosti se, että tuleeko lii-
kenneaseman yhteyteen 
myös S-market. Kaupungin-
johtaja kertoi, että keskus-
teluista on jäänyt hänelle se 
tieto, että nykyinen S-market 
säilyy nykyisellä paikallaan. 

Timonen kertoi, että pit-
käaikaiset yrittäjien toiveet 
Varsitien parkkipaikkojen li-
säämiseksi on nyt mahdolli-
suus toteuttaa. 

-Varsitie on siirtynyt tä-
män vuoden alusta ELY:ltä 
kaupungin hoidettavaksi. 
Nyt voidaan päätökset teh-
dä paikallisesti ja näyttäisi, 

että parkkipaikkoja voidaan 
uusilla liikennejärjestelyillä 
lisätä huomattavasti. Se, että 
ovatko tulevat parkkipaikat 
tien suuntaisia vai vinopaik-
koja, se selviää suunnitelmi-
en etenemisessä. 

Keskustelua oli myös Hy-
vän Olon keskuksesta ja sen 
parkkipaikan sijainnista. 
Onko suunnitelmissa näky-
vä suuri parkkipaikka lop-
puun harkittu, vai voisiko 
siitä osan käyttää sisääntu-
loväylään. Joissain puheen-
vuoroissa toivottiin keilahal-
lin pysyvän suunnitelmissa 
mukana. Hyvän Olon kes-
kuksen rakentamisen tieltä 
puretaan käytöstä poistettu 
Kurenalan koulu. Purkutyö 
tehdään jo tämän vuoden 
loppuun mennessä. Jäähal-
lin rakentamisessa toivottiin, 

että olisi ympärivuotiseen 
käyttöön soveltuva halli. 

Lopuksi Timonen kertoi 
myös Syötteen tulevista in-
vestoinneista. Kaupunki on 
saanut Pohjois-Pohjanmaan 
liitolta avustuspäätöksen, 
joka mahdollistaa tilavan ja 
toimivan paikoitusalueen 
rakentamisen Iso-Syötteen 
rinteiden juurelle. Hotellin 
rakentaminen rinteiden ala-
puolelle näyttää myös Ti-
mosen mukaan toteutuvan 
ja rakennustöiden alkami-
sen jo tänä syksynä. Syöte-
Areenan toiselta nimeltään 
Lumiareenan rakentamis-
suunnitelmat ovat myös var-
sin pitkällä ja senkin raken-
tamistyöt saattavat alkaa jo 
kuluvan vuoden aikana. HT

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen selvitti yrittäjille kaupungin tulevia kaava-, tie- ja raken-
tamissuunnitelmia.

Asia: sääntömääräiset.
Heti kokouksen jälkeen jatketaan 

hirvimiesten palaverilla.

KIVARIN ERÄ ry:n 
kesäkokous

la 4.8.2018 klo 10.00 alkaen hirviliiterillä

Puheenjohtaja

- Esillä sääntömääräiset asiat ja jäsenasiat
- Johtokunta kokoontuu klo 11.00
- Lopuksi hirviporukan kokoaminen

Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS
Metsästysmajalla su 5.8.2018 klo 12

Terveisin puheenjohtaja

Tervetuloa!   
Sihteeri

Ervastin seudun metsästysseura ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

pe 3.8.2018 klo 19 Hankasarvessa.

KESÄKOKOUS

Haapalan Seudun 
Metsästysseura ry
KESÄKOKOUS

la 11.8.2018 klo 11 Hirviliiterillä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Johtokunta kokoontuu klo 10. 
Hirviporukkaan aikovat mukaan kokoukseen

Johtokunta kokoontuu klo 11.00 
Lopuksi hirvikokous

MALISEN ERÄ RY
kesäkokous Repomajalla

la 11.8 2018 klo 12.00

 
HANHIOJALLA KESKIVIIKKONA 

1.8.2017 KLO 17.00 ALKAEN 

PuU Suunnistusjaosto

ILTARASTIT

Opastus n. 7 km Kurenalta 
Kuusamon suuntaan 

www.jyrkka.net  Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan

Eini
Lauantaina 28.7.
klo 21.00–01.30

Pilikkitanssissa
Lippu 15 €   Karaoke ja anniskelu.   K-18

Oulun seudun vilkas ke-
sätarjonta täydentyy yli 10 
vuotta jatkuneella Kieri-
kin muinaismarkkinoilla 4.-
5.8.  Vuosittain tämä koko 
perheen tapahtuma on uu-
siutunut, niin nytkin ja tänä 
vuonna on paljon uutta mui-
naishenkistä ohjelmaa, tut-
tuja jokaiselle sopivia itse 
käsillä tekemiseen opettavia 
työpajoja unohtamatta. Mie-
lenkiintoinen ohjelma löytyy 
Kierikin netti- ja facebook-
sivuilta, joilta löytyy lisäku-
vauksia esiintyjistä ja ohjel-
mista.  

Yleisön pyynnöstä tehty 
palvelu näille markkinoille 
on Oulusta Edenistä keskus-
tan kautta lähtevä markkina-
bussi. 

Nyt markkinoilla on edel-
leen suosittua Äiniöisen (Ee-
va-Kaisa Kohonen, Eetu 
Klemetti, Nana Åsten) mui-
naismusiikki. Ryhmä kiertää 
myös Rotuaaria ympäristöi-
neen torstaina 2.8. Uutuuk-
sia on tänä vuonna useita, 
joista voi nostaa kolme lu-

Kierikin muinaismarkkinat - taitoja ja 
tekijöitä, paljon uutta ohjelmaa

entoa aiheina muinainen pu-
keutuminen, luututkimus ja 
kokeellinen arkeologia. Kä-
sityömestari Mervi Pasanen, 
luento lauantaina 4.8, on lu-
ennoinut Oulun seudulla 
harvoin, joten tilaisuus kan-
nattaa hyödyntää. 

Uutta ovat myös Louhen 
korpit –tanssiryhmän esityk-
set, joihin kuuluu tansseja 
varhaiskeskiajalta aina baro-
kin ja 1800-luvun kautta ny-
kyajan tanssisovituksiin asti. 
Markkinoilla on myös jou-
siammuntakilpailut, miek-
kailunäytöksiä, shamaani 
(kulttuuriantropologi Jenny 
Kangasvuo) tarinoineen ja 
artesaanien työnäytöksiä ky-
lään pystytetyssä viikinkilei-
rissä. Rannasta löytyy myös 
suloisia lampaita. 

Kylään on nyt tulossa 
10 markkinamyyjää, jois-
ta useimmilla on työnäytök-
siä. Pikku buffettikin löytyy. 
Päärakennuksen ravintolas-
ta löytyy lounaspöytä. 

Leena Lehtinen

Vuoden 2017 markkinoilla Äyniöiden muinaismusiikkia, joi-
ta esityksiä on myös tänä vuonna. Kuva Kaisa-Liisa Ikonen. 
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Pärjänsuolla oli perintei-
nen kesäinen kylätapahtu-
ma Hirvihallilla sunnuntai-
na 15.7. Samalla vietettiin 
Pärjänsuon Metsästysseu-
ran 50-vuotisjuhlaa runsaan 
ohjelman, arpajaisten ja täy-
tekakkukahvitarjoilun mer-
keissä. Kylätapahtumassa 
oli perinteistä ohjelmaa mm. 
leikkimielisiä kilpailuja lap-
sille ja aikuisille tikkakisa ja 
kettinginheittoa sekä grilli-
makkara- ja mehutarjoilua. 
Väkeä osallistui juhlatapah-
tumaan hellesäällä noin 150 
henkeä. 

Metsästysseuran historii-
kissaan seuran pitkäaikainen 
jäsen Jouni Piri valotti met-
sästyksen kuuluneen maa-
seudun ihmisten elämään 
ikiaikaisesti, torjunut nälän-
hätää ja tuonut parempina-
kin aikoina vähävaraisille 
lisäelantoa. Metsästysseura-
toiminta on sen sijaan varsin 
nuori ilmiö laajamittaisem-
man seurojen perustamisen 
alettua puoli vuosisataa sit-
ten. Tuohon aikaan perustet-
tiin myös Pärjänsuolle met-

sästysseura. Metsästysseurat 
ovat perinteisesti olleet ky-
lien yhteenliittymiä, joiden 
jäsenistö ja kyläläiset ovat 
tunteneet toisensa ja olleet 
tavalla tai toisella keskenään 
tekemisissä.

Jäsenmäärältään lähes 
100-jäseninen Pärjänsuon 
metsästysseura on vilkkaas-
ti toimiva seura, jossa on 
tehty ja tehdään edelleen 
paljon talkootyötä Karvas-
arvi- nimellä kutsutun met-
sästysseuran majan eteen. 
Hirvihalli onkin muodostu-
nut koko kylän toimintojen 
kokoontumis- ja keskuspai-
kaksi. Seitsemän vuotta sit-
ten tehtiin metsästysmajaan 
noin 18 000 euron laajennus, 
johon saatiin tukea Oulun 
seudun leaderilta ja Pudas-
järven kaupungilta. Majasta 
löytyy tavallista monipuoli-
semmat tilat. Keittiö- ja ko-
koustilojen ohella noin 15 
metriä pitkään rakennuk-
seen on tehty omat erilliset 
osat hirven lihojen käsittelyä 
varten, jossa on myös ruho-
jen riiputusta varten kylmä-

huone ja lihojen leikkaus-
huone. Enimmillään hirvien 
kaatolupamäärä oli -80 lu-
vulla 60. Viime vuosina seu-
ra on pyytänyt vuosittain 12-
15 hirveä.  

Tilat sopivat isompienkin 
tapahtumien ja kokousten 
järjestämiseen. Kokoustilaan 
mahtuu yli 50 henkilöä. Hir-
vipeijaisiin osallistuu yli sata 
henkeä. Seuran tiloja anne-
taan kyläläisten käyttöön ja 
sitä vuokrataan tarvittaes-
sa myös ulkopuolisille. Tal-
kootyölistaan kuuluu muun 
muassa polttopuiden, riista-
peltojen ja lehtikerppujen te-
koa sekä ruokintapaikkojen 
ylläpitoa. Ruokinta-avusta 
hyötyvät hirvet, alueella ele-
levä lähes 40-päinen peura-
lauma sekä tietenkin jänikset 
ja metsäkanalinnut. Muis-
ta riistanhoitotöistä voidaan 
mainita pienpetopyynti. 

Metsästysaluetta seural-
la on noin 14 000 hehtaaria, 
jonka Piri mainitsi olevan 
keskimääräistä huomatta-
vasti suurempi. Tavallisim-
min maita on 5000 hehtaarin 

Kesäisen kylätapahtuman lasten keppihevoskisassa oli kaiken ikäisille sarjoja alkaen 1-vuodesta lähtien. 

Metsästysseuran 50-vuotisjuhlaan osallistui arviolta 150 henkeä. Osa väestä oli kuvassa näkyvän juhlatilan viereisessä 
laajennusosassa, jossa oli myös juhlakahvitarjoilu. 

Karvasarvi- nimellä kutsuttu hirvihalli on muodostunut koko kylän toimintojen kokoontu-
mis- ja keskuspaikaksi. 

Vesa Teivaanmäki toi Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyk-
sen onnittelut, jota ottamassa vastaan seuran sihteeri Tuula 
Kuukasjärvi. Taustalla seuran historiikin pitänyt Jouni Piri.

Neela Juntti, 7v, osallistui sisarustensa kanssa juhlaan ja 
lapsille järjestettyyn monipuoliseen ohjelmaan. 

molemmin puolin. Seuraan 
on saatu viime vuosina uu-
sia nuoria jäseniä ja nuoria 
toivotaankin aktiivisesti toi-
mintaan mukaan. 

Pudasjärven Riistanhoi-
toyhdistyksen toiminnan-
ohjaaja Vesa Teivaanmäki 
rohkaisi tervehdyksessään 
metsästämään alueella ole-
vaa metsäkauriskantaa. Riis-

taeläimiksi hän kehotti va-
litsemaan vasoja ja nuoria 
yksilöitä ja mainitsi kannan 
jo kestävän metsästystä. 

Kylältä syntyisin oleva, 
nykyisin Rovaniemellä pai-
kallisen metsästysseuran 
puheenjohtajana toimiva, 
Timo Eskelinen sanoi säi-
lyttäneensä seuran jäsenyy-
den syntymäseudulla, käy 

lähinnä lintumetsällä. Hän 
mainitsi metsästyksen ole-
van erittäin merkittävä kan-
santaloudellisesti ja miljoo-
nia euroa säästetään myös 
terveydenhoitokuluissa, kun 
metsästäjien kunto kohenee 
metsässä liikkuessa. HT

Pärjänsuolla kylätapahtuma ja 
metsästysseuran 50-vuotisjuhla


