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PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN
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LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi 
alkaa ma 3.8. klo 17. 

Kysy mopokursseista. 
Tervetuloa!

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
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Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Ti 11.8. gynekologi Liisa Karinen
gynekologiset ultraäänitutkimukset 

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla! PYYDÄ

TARJOUS!

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

myydään Polka mansikkaa, vi-
hanneksia, juureksia ym kesän 
satoa.
Ostetaan ja myydään hillaa päivän hintaan.

Kedon Kukka ja Marja
p. 041 472 4390

Pudasjärven torilla
ma-pe 3.-7.8. alk. klo 8

OSTETAAN HILLAA!
Pudasjärven torilla:
Pe 31.07. ja la 1.8.

ja ensi viikolla to-la 6.-8.8.
Muina aikoina

soita numeroon
041 364 9187.HUUTOKAUPPA JA

PERÄKÄRRYKIRPPIS
1.8.2015 KLO 12

KIPINÄN KOULULLA. HUUTO ALKAA KLO 13
Huutokaupattavana Kipinän koulun vanhaa irtaimistoa.

Huutokaupan tuotto menee Kipinän koulun
luokkaretkirahastoon. KÄTEISMAKSU!

Ilmaiset myyntipaikat. Tervetuloa myymään ja ostamaan!
KANTTIINI (kahvia ja pullaa)           Järj. Kipinän Kyläseura

(kiiveten)

Kantojen jyrsintä ym metsurin työt.
Ei kilometritaksoja, käy kotitalousvähennykseen,

hinnat sop. mukaan.

Puh. 040 737 7186
Hannun Puukanto

www.puunkaataja.net

PIHA- JA TONTTIPUIDEN KAATOJA

IKÄRIT
ma 3.8. Rajamaanrannassa klo 18

alkaen (huom. paikka).

COOPER-TESTI
ma 3.8. Rajamaanrannassa klo 20.

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

P. 040 821 1819

Kauppatie 5, 
93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 5.8., ke 12.8. ja ke 19.8.

TULOSSA MYYNTIIN
omalla tilalla kasvatettua

TUORETTA nuoren mullin lihaa
rajoitettu erä.

Varaukset
puh. 045 324 9675 / Mirka Pääkkö

Varattavissa myös liharotuista
TEXEL -karitsanlihaa.

Löydät meidät FB:sta: Lammalove

Tuoretta muikkua   
KOKO KESÄN AJAN 

perjantaina klo 8-10
Pudasjärven torilla 
7 €/kg, 15 €/3 kg

Pudasjärven Yrittäjät ry

Tervetuloa!

SENIORIYRITTÄJIEN
KOKOONTUMINEN

ke 5.8. klo 11 Camping Jyrkkäkoski.
Kenttälounaan tarjoaa Pudasjärven Yrittäjät. 

Vierailijana ylikomissario Hannu Partanen sekä uusia yrittäjiä.
Sauna ja uintimahdollisuus, pyyhe mukaan!

TÄMMÖSSIE
LÖYTYY!

18.500 
10.950
8.950
6.450
5.950
4.950
4.750
2.650
2.450
1.650
1.650
1.650
1.350

2.850

MB E 320 CDI Avantgarde autom.... -05
Toyota Hiace 2.5 TD pitkä, 4-veto.....-05
Kia Sorento 2.5 CRDI 4x4..........-05
MB C 200 CDI, farkku................-03
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi -99
Volvo S40 1.8i, hieno .................-03
Volvo V40 2.0i Turbo...................-03
Opel Astra 1.8i, farkku................-99
Volvo V40 1.8i Sport Wagon.......-99
Volvo 850 2.4i, aut. farm ............-95
Nissan Primera 1.6i SLX.............-99
Opel Astra 1.8i Sport..................-99
Audi 80 2.0 E, siisti.....................-92
Traktorit:
Valmet 359D...............................-60

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, myös ilt. ja 

viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
AUTON PESUT JA VAHAUKSET. 

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDIS-
TUKSET JA PENKKIEN PESUT!

Livolla aktiivisena 
vauvasta vaariin

– sivu 11

Kauppatie 2, 93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 0400 384 118

www.anonase.com

Anon Ase
ja Tukku

ERÄKESKUS

Metsästyskausi alkaa!
Tarvikkeet saapuneet!

Kyyhkyn, sorsan
ja variksen kuvia

UV-maalit

Nobel-sport panokset 36 g,

14 €/25 kpl

Kalaverkkoja

Sasta Goretex puvut

alkaen 310 €
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 2.8. klo 10, Jaakko Sääskilahti, Pek-
ka Asikainen, Jukka Jaakkola

Taksikyyditys seurakuntakodilta klo 9.30, omavastuu 
edestakainen matka 5 €.

Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla vielä 29.7.-31.7. klo 
11–17.

Nuotioillat: Metsälän kylätalossa ma 3.8. klo 19, Sara-
kylässä entisen K-kaupan pihassa ti 4.8. klo 17  ja Jon-
gulla, Hautapahdas ke  5.8. klo 18.

KESÄKAHVILA Kanttorilassa kirpputorin tilassa keski-
viikkoisin  klo 12–14. Tarjolla kahvia, mehua, pullaa (va-
paaehtoinen kahvimaksu). 

Kattoremontti seurakuntakeskuksessa alkaa viikolla 
31. Tilaisuuksissa kävijöitä pyydetään huomioimaan re-
montin  aiheuttamat muutokset kulkuteihin.

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Hirvaskosken ry:llä 
su 2.8. klo 13 ja 18 (Erkki Piri, Iivari Jurmu).

Seurat Kurenalan ry:llä su 2.8. klo 17 (Jaakko Sääski-
lahti, Pekka Lehto).

Kastettu: Aamu Kristiina Illikainen, Ruusa Elvi Alina Vä-
häkuopus, Aada Emilia Perttunen

Haudattu: Martta Jaurakkajärvi 89 v, Naimi Eskelinen  
84 v

Tervetuloa

Jenni Puurusen
80-vuotissyntymäpäiville
la 8.8. klo 12 alkaen
kotona
Konttilantie 864.

Ensi sunnuntain tekstit kehottavat hoitamaan Jumalalta saa-
tuja lahjoja uskollisesti ja vastuullisesti. Kristityn velvollisuus 
on käyttää annettuja mahdollisuuksia älykkäästi ja viisaas-
ti, totuudesta tinkimättä. Hänen toimintaansa ohjaa kaikis-
sa elämänvaiheissa uskollisuus myös vähässä. (Evankeliumi-
kirja)

Erään laulun sanat alkavat ”Elämälle kiitos, sain siltä pal-
jon”. Päivän tekstit pysäyttävät miettimään, olemmeko hoi-
taneet saamiamme lahjoja, leiviskäämme huolellisesti. Tus-
kin huomaamme vaikeroidessamme elämän kurjuutta, mitä 
kaikkea olemme lahjaksi saaneet. Runoilija Eino Leino ”Hy-
myilevä Apollo” – runoissaan kehottaa meitä olemaan kii-
tollinen terveestä ruumiista, elämästä, kodista, ystävistä, 
isänmaasta, ” jota kyntää ja rakastaa”. Usein vähättelemme 
itseämme, osaamme ja tehtäviämme. Jumalan luotuina olem-
me arvokkaita ja pienikin tehtävämme on tärkeä. 

Päivän rukous (Evankeliumikirja)
Pyhä Jumala.
Kaikki, mitä meillä on, on sinun antamaasi:
elämämme, omaisuutemme ja tehtävämme. 
Sinulle meidän on tehtävä tili kaikesta, 
mitä olemme saaneet.
Auta meitä olemaan luotettavia palvelijoita,
vähässä uskollisia.
Varjele, ettemme tuhlaisi,
emmekä käyttäisi väärin antamiasi lahjoja.
Kiitos siitä, että sinä osoitat, 
mikä on paikkamme ja vastuumme.
Anna meille toivo,
että kutsut meidät kerran taivaan ilojuhlaan.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä.

Tuulikki Tihinen

Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Kiitämme lämpimästi osanotosta.

Rakkaamme 

Kirsti Tuulikki 
OJALA
o.s. Peltoniemi

s. 20.9.1958 Pudasjärvi
k. 14.6.2015 Oulu

Rakkaudella kaivaten

Saija
Seppo
Isä ja äiti
sisko perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Olet saapunut rannalle
rauhan maan.
Muistoissa - vaikka nyt poissa,
tulet kanssamme kulkemaan.

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/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 päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Niemelän talosta lisätietoa
Kotiseutujuhlasta kertovan jutun yhteydessä oli vir-
heellinen tieto museolla sijaitsevan Niemelän talon vii-
meisestä omistajasta. Talon viimeiset omistajat olivat 
Toivo ja Anni Niemelä, jotka ostivat talon 50-luvun al-
kupuolella Heikki Niemelältä.

Talo oli heidän omistuksessaan 70-luvun alkupuo-
lelle, jolloin Toivo Niemelä myi talon pientä korvausta 
vastaan Pudasjärven kunnalle museokäyttöön.

Toimitus

Heinäkuinen aamu

Aamu-usva täyttää tienoon.
Horsmat ja pietaryrtit
kukkivat maatilan
pihamaalla.
Aitan edessä on luonnon 
kukkia maitotonkassa.
Kuljen navettaan
aamulypsylle.
Navettakissa seuraa
perässäni.
Siivoan navetan käytävät.
Annan lehmille tuoreet
heinät ja puhtaat vedet.
Navettahommat tehtyäni 
lähden ulos.
Käyn rapsuttamassa
suomen ajokoiraa.
Samalla tarkistan,
että onhan koiralle vettä.
Kaunis kelohonkapöytä ja 
penkit odottavat.
Pöytä on katettu kahdelle.
Pöydällä on kahvit
ja pannukakkua
kera mansikkahillon. 
Tuoreita mansikoita on 
emalikuppiin
mieheni poiminut tilalta.
Istahdan hetkeksi.
Katselen ympärilleni.
Pääskyt, räkättirastaat ja 
västäräkit parveilevat.
Ilma on raikas. 
Auringon säteet 
lämmittävät kasvojani. 
Nautin kahvihetkestä
ja rauhallisuudesta
yhdessä mieheni kanssa.
Heinäkuu on kaunista
aikaa maalla!

- Anna-Riikka Huhta -

Merkkipäivää juhlittiin
aamuyölle saakka

Pitkän päivätyön tak-
si- ja matkailuyrittäjänä 
sekä monissa luottamus-
tehtävissä tehnyt Esko 
Piipponen vietti 11.7. 
70-vuotismerkkipäiviään 
Piipposen pirtissä Kou-
valla. Puoliltapäivin al-
koi kokoontua vierai-
ta navettaravintolasaliin. 
Paikalla oli sukulaisia, 
naapureita, asiakkaita, 
yhteistyökumppaneita, 
eri yhdistysten edustajia 
ynnä muita vieraita. Juh-
la jatkui pitkälle iltaan ja 
aamuyölle saakka keski-
näisen seurustelun, kara-
oken laulamisen, tanssin 
ja tangomarkkinoiden fi-
naalin seuraamisen mer-
keissä. 

HT

Metsäasiat ovat olleet Esko Piipposelle läheisiä koko elämän ajan, joten Metsänhoitoyh-
distys Pudasjärven puheenjohtaja Matti Alatalon ja Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja 
Hannu Nissin vierailu oli merkkipäivän viettäjälle hyvin odotettu. 

Merkkipäivän viettäjä ehti poseeraamaan välillä lahjapöy-
dän ääressä.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Veikko Huovisen Havuk-
ka-ahon ajattelija on saa-
nut arvoisensa paikan ke-
säteatteriesitykselleen kun 
se toteutetaan Taivalkosken 
vaara- ja metsämaisemassa 
Herkonmäellä, joka on nyt 
kolmatta vuotta kesäteatte-
ri näyttämönä. Sijainti hotelli 
Herkon pihapiirissä on mitä 
mahtavin paikkana, teatte-
ri rinteessä sekä vieressä ho-
tellin ja ravintolan palvelut. 

Havukka-ahon ajattelija
valloittamassa Herkonmäen

Väliaikapalvelut hoituvat ra-
vintolassa ja mahdollinen yö-
pyminen hotellissa ja vielä 
kohtuuhinnoin.

Havukka-ahon ajatteli-
jan on ohjannut Hanna-Lee-
na Metsävainio, jolla tuntuu 
riittävän mielikuvitusta saa-
da näytelmä elämään ja näyt-
telijät toimimaan ilon kautta. 

Näytelmään on käytetty 
Herkonmäen oivaa maastoa 
hyväksi useissa kohtauksis-

sa, niinpä katsojakin voi eläy-
tyä todelliseen luontoon näy-
telmän mukana. 

Rooleissa nähdään Ha-
vukka-ahon ajattelijana Esa 
Kemppainen joka on näyt-
tänyt kykynsä täyttää Kons-
tan sinisetkin ajatukset 
todeksi. Mooses Pessin roo-
lissa nähdään ”Kostonko-
mia” Jouko Takanen, jon-
ka nauru kuuluu varmasti 
katsomoon, jopa kylällekin 

Havukka-ahon ajattelija tutkii ajatuksiaan, mitähän tekemistä mittarimadolla on?

Havukka-ahon ajattelija Konsta Pylkkänen, Mooses Pessi 
sekä kertoja näytelmän tuoksinassa.

Katselemme toisiamme. 
Kuka sinä olet? Olet-
ko sinä Tuulikki, Kirs-
ti, Helena, Martti, Timo, 
Erkki.. vai Kaarina, Ris-
to, Teuvo, Maija-Liisa, 
Esko, Kauko, Pirkko, 

Entä muistatteko sen kun…?
Riemuylioppilaiden tapaaminen 50 vuoden jälkeen

Helli, Sisko?  
15 riemuylioppilas-

ta halailee hilpeinä toi-
siaan. Jälleen tapahtuu 
se ihme, että vuodet 
haihtuvat johonkin. Ko-
konainen ihmisikä, 50 

vuotta on vierähtänyt 
siitä, kun pääsimme yli-
oppilaiksi Pudasjärven 
lukiosta vuonna 1965. 
Meitä kirjoitti silloin 21 
abiturienttia. 

Olemme pitäneet yh-

teyttä, vuosien varrel-
la meillä on ollut usei-
ta luokkakokouksia. 
Tänä keväänä kahdek-
san meistä tapasi jo var-
sinaisissa lakkiaisissa, 
mutta järjestimme uu-
den tapaamisen koti-
seutuviikon yhteyteen.  

Kun vietämme rie-
muylioppilasjuhlaa, 
uusi vuosituhat on eh-
tinyt alkaa ja yhteis-
kunta on muuttunut. 
Olemme sotien lopussa 
syntynyttä ikäluokkaa 
– meitä oli paljon, joka 
niemeen ja notkoon Pu-
dasjärvellä kohosi kou-
luja, joita nyt on lakkau-
tettu, myyty yksityisille 
tai muutettu leirikes-
kuksiksi. Lasten vilinä 
teillä ja kyläpoluilla oli 
silloin aivan toista luok-
kaa kuin nykyisin.

Sodat kokeneiden 
vanhempiemme sivis-
tystahtoa meidän on 
kiitettävä. He olivat 
käyneet yleensä supis-
tetun kansakoulun tai 
kiertokoulun. Terävä-
päinenkin mökinpoika 
tai orpotyttö jäi varojen 
puutteessa koulutusta 
vaille. Vanhempiemme 

Riemuylioppilaita koolla Pudasjärven kotiseutuviikolla. Eturivissä vas: Sisko Ylimartimo 
(e. Ikonen), Kirsti Pätsi (e. Vähäkuopus), Tuulikki Timonen (e. Talala), Helli Eerola (e. Kor-
tetjärvi), Pirkko Holopainen (e. Heikkilä) ja Maija-Liisa Ojala (e. Keskitalo). Takana vas: Erk-
ki Piri, Teuvo Koivu, Kaarina Lahtinen (e. Ikonen), Risto Pelttari, Kauko Pöykiö, Helena Kin-
nunen (e. Niemikorpi), Esko Tolkkinen, Timo Karppinen ja Martti Väyrynen.

sukupolvi halusi lapsil-
leen parempaa, jälleen-
rakennusaikana saatiin 
kunnan tuella Pudasjär-
velle ensin keskikoulu 
ja sitten lukio. 

Koulutuksen suh-
teen sosiaalinen nou-
summe on ollut melkoi-
nen. Meille tuli myös 
mahdollisuus opiskella 
ammattiin korkeakou-
luissa ja yliopistossa. 
Luokastamme löytyy 
insinöörejä, opettajia, 
sairaanhoitajia, mer-
konomeja, yrittäjiä ja 
pappi. Joku on pääs-
syt suoraan työelämään 
koulunpenkiltä.

Olemme nyt 70-vuo-
tiaita ja eläkkeellä. 
Nuorina emme aavis-
taneet, että elämä voisi 
olla rankkaakin mutta 
tapaamisessamme ko-
rostuu kiitollisuus kai-
kesta. Vuodet ovat tuo-
neet meille kavereiksi 
pieniä kremppoja ja vä-
hän suurempiakin, va-
raosiakin olemme tar-
vinneet. Eläkkeellä on 
kuitenkin kunnon niin 
salliessa aikaa harrastaa 
– vaikkapa matkailla, 
lukea, tehdä käsitöitä, 

luoda taidetta, valoku-
vata, metsästää ja kalas-
taa.  

Rypistyneetkin olem-
me ja hiuksemme ovat 
harventuneet, mutta il-
meet ja eleet ovat tut-
tuja vuosikymmenien 
takaa. Nauru helähtää 
ja silmät tuikkivat niin 
kuin silloin ennen. Sa-
maa veitikkaa ja ilki-
kurisuuttakin meistä 
löytyy kuin taannoin 
koulunpenkillä.  

Perheelliset ovat 
vanhempina kasvatta-
neet lapsensa ja nyt iso-
vanhempina ja vielä-
pä isoisovanhempina 
on mahdollisuus hoitaa 
lapsenlapsia. Olemme 
ikään kuin näköalapai-
kalla, kun katselemme 
taakse jäänyttä aikaa. 
Useimmat ovat tehneet 
työuransa muualla kuin 
Pudasjärvellä. Sielun-
maisemamme on kui-
tenkin täällä, näiden 
vaarojen, järvien ja soi-
den keskellä.

Sisko Ylimartimo
(ent. Ikonen)
kuva Raakel Piri

saakka. Kertojana Outi Ma-
java elää koko näytelmänajan 
mukana omalla persoonal-
lisella tavallaan, taattua Ou-
tia. Ei sovi unohtaa Aikkaraa 
eli Airi Seppästä Iitan roolis-
sa, itku irtoaa sydäntä sär-
kevällä tavalla, joka toisaalta 
myös naurattaa. Nuortavoi-
maa edustaa Kimi Koljonen 
(11 v) Niken roolissa, joten 
tulevaisuus näyttelijänä hää-
möttää Kimillä. Näitä rohkei-
ta nuoria tarvitaan, että teat-
terin tulevaisuus on turvattu. 
Näyttelijöitä on kaikkiaan 13 
henkilöä, joista osalla on kak-
soisrooli.

Tämä näytelmä on ehdot-
tomasti kaikkien nähtävä, 
onhan se jo aiheeltaan Kai-
nuuseen läheltä liippaava ja 
painottuva näytelmä.

Tervetuloa Taivalkoskelle 
nauttimaan Havukka-ahon 
ajattelijasta Herkonmäen ke-
säteatterissa!

Vielä on jäljellä neljä esi-
tystä lauantaina 1.8. kello 
17, sunnuntaina 2.8. kello 15. 
sekä perjantaina 7.8. kello 19. 
ja sunnuntaina 9.8. kello 15.

Pertti Parkkila

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi 

Näistäkin 
saat

Kanta-
Asiakkaan

Alennuksen!
Kauppatie 8, p. 050-3868 660

www.aarrekauppa.net
Avoinna: ma-pe 10-17, la 10-14 

Matkahuolto ma-pe 10-17
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Kesän viimeisessä peräkär-
rykirppiksessä ja lauluti-
laisuudessa torilla oli tors-
taina 23.7. parikymmentä 
myyjää ja yleisöä kävi noin 
200. Laulua esitti Mark-
ku Kemppainen kitaran-
sa kanssa. Hän taitaa myös 
basson, pianon, mandolii-
nin, huuliharpun ja nokka-
huilun soittamisen, mutta 
laulamisen hän kertoi ole-
van pääinstrumenttinaan. 
Kemppaisen esitysten ai-
kana oli kaunis sää. Tälle 
kesälle niin tavanomainen 
sade ehti paikalle vasta ta-
pahtuman loppuvaiheessa. 

Toriemäntänä ja -isän-
tänä ovat toimineet Kerttu 
ja Hannu Simu. Kerttu ker-
toi, että peräkärrykirppik-
set ovat menneet muuten 
hyvin, mutta paljon on ol-
lut vesisateisia päiviä. Siitä 
huolimatta on kaikki lau-
lut laulettu joka kerta ja po-
rukkaa on riittänyt. Aurin-
koisella säällä kirppiksille 
tulee porukkaa jopa Oulus-
ta ja Posiolta saakka. Kirp-
piksillä on korkeatasoisia 
tuotteita myynnissä ja esil-
lä oleva tavara vaihtaa ak-
tiivisesti omistajaa. Toril-
le on mahdollisuus tulla 
kauppiaaksi jokaisena ar-
kipäivänä Simuun yhteyt-
tä ottamalla. Uusia ideoi-

Torin laulutilaisuudet päätökseen

Markku Kemppainen päätti kesän yhteislaulutilaisuudet to-
rilla, jossa samoina päivinä oli myös peräkärrykirppikset.

Kesän torilaulutilaisuuksissa on ollut mukavasti väkeä.

Puolillepäivin oli poutaa ja sitten vesisade yllätti myyjät ja asiakkaat.

ta syksyn toritoimintaan 
Kerttu kertoo ottavansa 
myös mielellään vastaan. 
Esimerkiksi pudasjärve-
läisten leipomia tuotteita 
on kyselty ostettavaksi. 
Myös mansikoiden ja vi-
hannesten myyjät olisivat 
todella tervetulleita torille. 

     
    

      
 

         
 
 
 

ERÄMAAN 
MARKKINAT 
SYÖTTEELLÄ 

Lauvantaina 1.8.2015 klo 11-16  
Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä 
Ohjelmassa: 
Klo 11  Markkinoiden avaus 
Klo 11-16  Kaija Karhun kätkörata kierrettävissä 
Klo 11-16  Poniratsastusta (Hirvaskosken tila) 
Klo 12  Lammaskoiranäytös (Antti Holmström) 
Klo 13  Peikkonäytelmä   
Klo 14  Lammaskoiranäytös (Antti Holmström) 
Klo 15  Syöte Talent -kisa 
Klo 16  Markkinoiden päätös 
 

Lisäksi koko päivän ajan: 
Markkinamyyntiä, erähenkistä evästä,  
Työnäytöksiä, arpajaiset, elävää musiikkia 

Vapaa pääsy, Tervetuloa! 

Lisätietoja ja myyntipaikkatiedustelut: 
Syötteen luontokeskus 
Erätie 1, p. 040 583 1608 
syote@metsa.fi 
www.luontoon.fi/syote 
 

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja patteriverkostojen 
saneeraukset Uponor

komposiittijärjestelmällä.
Soita tai tule käymään, niin sovitaan 

tarvittaessa ilmainen arviokäynti. 

Huolettaako putkistojesi kunto, 
paikalliselta järkihinnoin! 

Ostimme konkurssipesän, erä toimistokalusteita
ja tarvikkeita uloskantohinnoin nopeimmille!

Tuoleja, pöytiä, kaapistoja, läppäreitä ym.
Myynti perjantaina 31.7.

Maailmankylät
31.7. – 2.8.2015 Syötekylällä

www.maailmankylat.fi

Kaikki tervetulleita!

- Ei muuta kuin ilmoitat-
te minulle, jos olette kiin-
nostuneita myymään omia 
tuotteitanne torilla, Kerttu 
innostaa. 

Ida Karppinen
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 31.7.-1.8. ALKUVIIKKO MA 3.8.

Tiistaina 4.8.
Arla KALINKA
JOGURTIT 200

495
kg

Marjastus, säilöntä ja pakasteet Rautaosastolta

249
pktSnellman

YLIKYPSÄ-
KINKKU
300 g

Atria
ATRILLI
400 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

kpl

kg

Perjantaina 31.7.

895
kg

MEILTÄ NOKIAN
KUMISAAPPAAT

KOKO PERHEELLE

2 kpl

499

Wurth 
TERASSIRUUVI 
RUSKEA 
55 mm 250 kpl 

695179
pssAntell

RUISRUIS

Aito
TALOUSSOKERI
1 kg, 2/tal 069

pss

pss 179
pkt Pullapirtin

OHRARIESKA
3 kpl/450 g

pkt

Maanantaina 3.8.

100
pkt

395

Arla MEIJERI-
VOI
500 g, norm.suol., 2 pkt/tal169

Atria
GOTLER
palana

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla65,-

rss

089
kg

100

kpl

990
kg

Naudan luuttomat
KEITTO-
LIHAPALAT 995

Markki  
TAITTUVA 

MATTOTELINE 125,-

Unkarin
VESIMELONI
kokonainen

pss

Grillattu BROILERI
kokonainen

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
2 kg/tal.595

Vaasan Isoäidin
PITKO
500 g

100

350
kplplo

100
kg

Porsaan
GRILLIKYLJYS

kg
kpl

kg

795
Hyvä
NAUTAJAUHELIHA

Valio
OLTER-
MANNI
250 g

kpl100

Huomio
TYÖ T-PAITA
-suos.hinta 39,80

199

Kesän
LASINPESUNESTE
5L

10,-

239,-
Metabo
JIIRILIUKUSIRKKELI

Metabo
12V AKKU-
PORAKONE
sis. 2 kpl akkuja

99,-

URETAANI-
VAAHTO
750 ml
- joka vuodenajan
-10+35 Co

4,50
kpl

5 pll 20,-

595

5 prk

kg

pkt

Atria Perhetilan
BROILERIN OHUET
FILELEIKKEET
480-600 g 599
Porsaan
ULKOFILE
n. 1,5 kg

599

Olvi JAFFAT
0,95 L

Atria WILHELM
400 g

249
pkt

199
HK BROILERIN
PAISTISUIKALE
230-300 g

Magnum JÄÄTELÖ-
PUIKOT
100-140 ml

099

REISSUMIES
500 g

100
POPRILLI
400 g

Lauantaina 1.8.

HAI

TERRA PIHA

VIKLA

HYTTYS-
LIPPA-
LAKKI

MAASTO-
PUKU
lasten

Ingman maustetut 
KERMAJÄÄTELÖT 
1 L tai VANHAN
AJAN
JÄÄTE-
LÖT 1 L 249

pkt

Valio VIILIS
200 g

Tuore norjalainen
LOHIFILE

350 3990
Hupullinen
TASKU-
SADETAKKI 150

rll

PAKASTEPULLO
NELIÖ
3x1 L 299

MARJANPOIMURIT
ALK.

340
MARJANPUHDISTIN
pyöreä

PAKASTEARKUT
alk. 219,-

Bliw NESTE-
SAIPPUA
300 ml

320

279

SÄILÖNTÄTÖLKKI
kannella
0,45 L/3 kpl 325

115

Hoitavampi ERITTÄIN-
HIENO SHAMPOO ja
HOITOAINE 300ml tai
TEHOHOITO 150 ml

279

NOVITA
-syksyn lehtisaapunut

Pouttu
KINKKUMAKKARA
800 g

ERITTÄINHIENO
SUOMALAINEN
SHAMPOO 500 ml 295

PicPac
PAKASTEPUSSIT
1, 2 ja 3 L

KONTIO

Tekstiilistä ja kempparista

SANKKO
10 L 135
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Mistä pudasjärveläisen tun-
tee? Kun tapaat hänet sat-
tumalta tai tarkoituksella, 
hahmo seisoo selkä suora-
na tuntiessaan ylpeyttä itses-
tään osana paikallista yh-
teisöä, kättelee reilusti työn 
kovettamilla käsillä ja hy-
myilee silmät tuikkien toi-
vottaen Sinut tervetulleeksi 
paikkakunnalle ja elämään-
sä.

Mistä pudasjärveläisyy-
den löytää? Tulvavesistä, 
kun ne huuhtovat rantoja ja 
repivät puita mukaansa saa-
den monen työn alkamaan 
alusta. Talvisista pakkaspäi-
vistä ja –öistä, kun kylmyys 
kosketuksellaan pysäyttää 
ajan ja jäädyttää kaiken, tai-
koen samalla lumen pinnas-
ta kristallimattoa. Se löytyy 
soiden taianomaisista, leijai-
levista hetkistä lämpimänä 
kesäpäivänä. Se on suopur-
sujen voimakkaasta tuok-
sua, hillojen makeaa makua, 
valkeaa tupasvillojen mer-
ta silmän kantamattomiin ja 
pehmeää turvetta jalkojen 
alla.  Se on jokien ja järvien 
kirkkaita pintoja ja laineiden 

liplatusta. Se on metsien ryh-
tiä ja huminaa.  Pudasjärve-
läisyys on sinisiä ajatuksia ja 
vihreitä elämyksiä.  

Mistä löytää pudasjärve-
läisen mielen laadun? Sen 
löytää rehellisyydestä ja vaa-
timattomuudesta, sillä tääl-
lä on totuttu luottamaan sii-
hen mitä sanotaan, tehdään 
se mikä luvataan ja on opit-
tu tulemaan vähemmällä toi-
meen. Sen löytää teoista mitä 
yhdet tekevät kaikkien puo-
lesta ja kaikki tekevät yksien 
puolesta. 

Kun asioille on tullut ai-
kansa ja teoille paikkansa, 
nämä ihmiset astuvat varjos-
ta aurinkoon ja tekevät sen 
mitä pitää tehdä. Nyt on tul-
lut aika nuorten ottaa osaa 
elinkeinojen kehittämiseen 
Pudasjärvellä ja alkaa omin 
käsin rakentaa sitä kivijal-
kaa, jonka varaan voi oman 
näköisen koulutuspolun jäl-
keen tehdä elämäntyönsä 
myös Pudasjärvellä.

Olga Oinas-Panuma, Eli-
na Jaakola, Samuli Liika-
nen, Ella Kujala, Tuulianna 
Tuohimaa, Annika Paavo-

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta
la ja Silja Vasara astuvat va-
paaehtoisesti esiin yhteisen 
hyvän puolesta ja ottavat 
tehtäväkseen elämisen mah-
dollisuuksien edistämisen 
täällä Pudasjärvellä.  He läh-
tevät heinä-elokuun vaih-
teessa pudasjärveläisten 
tuotteiden, palveluiden ja 
yritysten markkinointimat-
kalle Kuopioon, Joensuu-
hun ja Lahteen. Tapahtumat 
järjestetään kauppatoreilla, 
paikoissa missä kesällä toi-
nen ihminen toisen tapaa.  
Mukaan auton peräkont-
tiin ovat lähdössä Kontio-
tuote, Kynttilätalo, Apetit, 
Osao Pudasjärven yksikkö, 
Pudasjärven Urheilijat, Syö-
te, Iijokiseutu ja Pudasjärven 
kaupunki.

Idea toiminnasta, Pudis 
Road syntyi nuorten avus-
tustoiminnan klinikassa hel-
mikuussa 2015.  Kevään ja 
kesän aikana on mm. suun-
niteltu toimintaa, aikatau-
lutettu ohjelmaa, luotu yri-
tysten, paikkakuntien ja 
henkilöiden kanssa verkos-
toja, haettu virallisia tori-
lupia, tehty asiakirjoja, pe-

rehdytty pudasjärveläisiin 
mukaan lähteviin yrityksiin 
ja tuotteisiin sekä valmis-
tauduttu kaikkeen mahdolli-
seen ja mahdottomaan.  Liisa 
Lehto, matkailulinjan opet-
taja on kouluttanut ryhmä-
läisiä myyntiin, markkinoin-
tiin ja asiakastyöhön liittyviä 
tehtäviä varten. Martta Oi-
nas-Panuma Iijokiseudusta 
on kouluttanut tiedottamis-
ta ja tiedon jakamiseen liitty-
viin asioihin.

Tapahtumien toteuttami-
sen jälkeen toimintatapaa 
tullaan arvioimaan ja vaikut-
tavuutta mittaamaan.  Näis-
tä tiedotetaan loppu vuo-
desta. Nuoret tiedottavat 
ajantasaisesti toiminnasta 
sosiaalisessa mediassa.

Jokainen heistä tehköön 
parhaansa ja yhdessä me 
kaikki monin verroin parem-
min ja enemmän. Sankareita 
kaikki – Sinä, Minä, Hän, Te, 
Me ja He 

Tarja Väisänen
ryhmävastaava

Tämän laulun tunnel-
maan saimme pysäh-
tyä juhlahetkessä kir-
kossa keskellä kesäistä 
arkea jo neljännen ker-
ran ”Kulje vierellä” jär-
jestetyssä konsertissa, 
joka kosketti erinomai-
sella taidollaan. 

Oulunkaaren kun-
tayhtymästä seudul-
linen erityisryhmien 
asumispalveluvastaava 
Satu Turkka totesi pu-
heessaan, ettemme tar-
vitse korkealaatuisen ja 
monipuolisen konsertin 
järjestämiseen korkeal-
la esiintymispalkkiol-
la ammattimuusikoita, 
vaan lahjakkaita taval-
lisia ihmisiä, joilla on 
asenne kohdallaan. Oh-
jelmamaksusta saatu 
tuotto käytetään päih-
de- ja mielenterveys-
kuntoutujien työn tu-
kemiseen esimerkiksi 
retkien muodossa.

O MIO BABBINO CARO

Konsertin juontajana toimi 
Helena Ylipahkala.

Oulunkaaren terveiset toi Satu Turkka.

Esiintyjät kukitettiin lopuksi.

Kauneimmat kiitok-
set esiintyjille, yleisöl-
le, seurakunnalle sekä 

sponsoreille. Suurkii-
tos Lauri Lantolle ja 
Nevakivi Oy:lle kulje-

tuksen järjestämisestä. 

Onerva Ronkainen, kuvat 
Tanja Ronkainen

Syötteen luontokeskuksen 
pihapiirissä järjestetään lau-
antaina 1.8. jo perinteek-
si muodostuneet Erämaan 
markkinat. Erähenkisessä ta-
pahtumassa esitellään mo-
nipuolisesti Syötteen alueen 
kulttuuriperintöä ja ohjel-
maa löytyy koko perheelle. 

Markkinat avataan kello 
11 ja ohjelmaa riittää kello 16 
saakka. Myynnissä on mo-
nenlaisia käsitöitä ja ihastel-
tavana paikallisten taitajien 
työnäytöksiä. Tänä vuonna 
Syöte MTB-maastopyöräkil-
pailun reitti on linjattu kul-
kemaan luontokeskuksen 
pihapiirin kautta. Sarjojen 60 
km sekä 120 km kärjet ovat 
luontokeskuksella arviolta 
kello 11.30 sekä 15. jälkeen. 
Sähäkkää pyöräilymeininkiä 
tullaan varmasti näkemään! 
Puoliltapäivin ja iltapäiväl-
lä ovat vuorossa lammas-
koiranäytökset hiihtostadio-
nin kentällä. Hirvaskosken 
lampuri Antti Holmström 
tuo paikalle lampaitaan 
sekä koiransa ja yhdessä he 
näyttävät, kuinka lampai-
den paimennus yhteistuu-
min sujuukaan. Välillä pääs-
tään kurkistamaan Syötteen 
taianomaiseen peikkomaail-
maan kun Pudasjärven las-
ten ja nuorten teatteriryh-
mä marssittaa yleisön eteen 
Peikkoteatterin. 

Kolmen aikaan iltapäi-
vällä on mahdollisuus ottaa 
osaa Syöte Talent – kilpai-
luun. Omaatko sinä tai tut-

Erämaan markkinat
Syötteellä

tavasi jonkun taidon? Nyt 
kaikki rohkeasti mukaan 
Syöte Talent – kisaan esit-
telemään omaa taitoa kol-
messa minuutissa! Kilpai-
lun voittajalle on luvassa 
palkinto ja halutessa ensi-
esiintymiseenkin järjestyy 
mahdollisuus. Kisaan il-
moittautumiset paikan pääl-
lä Katri Virtaselle.

Lapsille päivä tarjoaa 
myöskin monenlaista puu-
haa: Kaija Karhu on piilot-
tanut kätköradalleen viisi 
kätköä, jotka sisältävät aina 
pienen tehtävän. Paikalle 
saapuu Hirvaskosken tallin 
poni, jonka kyydistä pääsee 
nauttimaan pientä maksua 
vastaan. Lisäksi luontokes-
kuksen sisätiloissa voi et-
siä Pekka Pöllön ystäviä. 
Markkinapäivänä voi ko-
keilla myös mölkyn peluuta, 
ruutuhyppelyä sekä hiihtoa 
hauskoilla tandemsuksilla. 
Elävää musiikkiakin on lu-
vassa. 

 
Tapahtuman järjestää 

Syötteen laatutiimi ja Met-
sähallitus yhteistyössä Syöt-
teen kyläyhdistyksen, Syöt-
teen mökkiläisyhdistyksen 
ja alueen yritysten kanssa. 
Tapahtumaan on vapaa pää-
sy ja voi pukeutua teeman 
mukaisesti erä- tai perinne-
asuun. 

Luontokeskus tiedotus

Lukijan kynästä

Minua niin harmittaa kun 
pikkulinnut ovat kadon-
neet taajamassa vain höyhe-
net ovat nurmikolla. Ei väs-
täräkki keikuttele iloisesti 
pyrstöään, ei kirjosieppo vi-
serrä jne. Oli ilo seurata lin-
tujen iloista touhua. Taa-
jamassa liikkuu yllättävän 
paljon kissoja, joten linnut 
ovat mitä todennäköisim-
min joutuneet kissojen suu-
hun. Eikö kissat ym. eläimet 

pidä olla kiinni taajama alu-
eella.

Taajaman ulkopuolella, 
jos ne ovatkin vaapaana, se 
on ymmärrettävää. Siellä on 
metsää, jossa voivat liikkua 
vapaasti. Taajamassa ne on 
toisten pihoilla ja kaikki ei 
pidä siitä.

Nimimerkki ”taajama-
alueen pikkulintujen 
puolustaja”

Linnut kadonneet -
höyheniä vain nurmikolla

Lampuri Antti Holmström tuo paikalle lampaitaan sekä koi-
ransa lampaiden paimennusnäytökseen.



6 7nro 31PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti31.7.2015 31.7.2015nro 31

Pudasjärven Havulan 
rannassa järjestettiin 12. 
kerran Kesäpilkin MM-
kisaviikkoa. Se huipentui 
sunnuntaina 27.7. finaa-
liin, jossa pudasjärve-
läiset veivät kaksoisvoi-
ton. Päävoittona olleen 
STIHL moottorikairan 
pokkasi Hannu Kello-
lampi ja Merida maasto-
pyörän Katja Siekkinen. 
Kolmanneksi pilkki eka 
kertaa kisassa ollut Lassi 
Nummela Uudeltamaal-
ta. Voittaja Kellolampi 
kertoi olleensa mukana 
joka vuosi ja päässeensä 
nyt pikkufinaalin kaut-
ta finaaliin. Sähkökairal-
le tulee talvella käyttöä 
aktiivisena pilkkijänä. 
Kolmanneksi tullut Las-
si Nummela oli ensim-
mäistä kertaa kisoissa 
kuultuaan niistä hyvältä 
ystävältään Marja-Tert-
tu Marjamaalta, joka on 
osallistunut kisoihin jo 
kymmenen vuoden ajan. 
Loppukilpailuun pääse-
miseen oli ollut pitkä tie, 
sillä Nummela oli käynyt 
kaikki karsinnat läpi.

Pudasjärven Urheili-
joiden järjestämä Pilkki-
viikolle osallistui noin 
230 kilpailijaa ympäri 
Suomea. Kilpailijoita oli 
saapunut muun muassa 
Turusta, Kotkasta, Inaris-
ta ja Ruotsistakin saakka. 
Monet Kilpailijoista ker-
toivat saaneensa tiedon 
kisoista kisaan osallistu-
neita tutuiltaan.

Pilkkiviikko vaihtelevassa säässä –
kärkisijat Pudasjärvelle

Karsinnat olivat maa-
nantaista perjantaihin, 
lauantaina pidettiin väli-
erät sekä joukkuekilpailu 
ja sunnuntaina 26.7. oli-
vat pikkufinaali ja loppu-
kilpailu. Viikon aikana 
oli koettu hyvin vaihte-
levaa säätä sateesta pou-
taan, finaalissa satoi kaa-
tamalla vettä ja tuuli niin 
voimakkaasti, että alku-
pään lautat olivat vaa-
rassa karata. Urheilu-
seura hoiti kisajärjestelyt 
talkoovoimin. Jokaisena 
kisapäivänä päivysti 15 
talkoolaista, seuran eri 
jaostoista. Työtehtävinä 
oli muun muassa mak-
karanpaisto, kioskin pi-
tämistä sekä kilpailijoi-
den kuljetus lautoille ja 
takaisin. 

Kilpailualustana toi-
mivat 2,4x 2 metrin 
suuruiset styroksilau-
dat, jotka järjestäjät oli-
vat ankkuroineet järvel-
le ja jokaisessa laudassa 
oli yksi pilkkireikä. Suu-
rin osa saaliista oli pieniä 
kaloja; lahnoja ja särkiä. 
Suuret kalat olivat tänä 
vuonna harvinaisuuksia. 
Kalasaaliit olivat yleensä 
alle kilon. Parhaimman 
1183 gramman saaliin 
sai torstain karsinnoissa 
Jani Heinonen. Loppu-
kilpailussa ilman saalista 
jäi vain kaksi kilpailijaa. 
Lauantaina suurimmat 
kalat saivat lauttojen ää-
rilaudoilta 4 ja 20. Voit-
taja pilkki finaalissa lau-
dalta 2, joten pilkkipaikat 
eivät ratkaisseet kisaa. 

Kaikki 25 finalistia pal-
kittiin upeilla palkinnoil-
la, joiden yhteisarvo oli 
noin 9000 euroa. Päävoit-
tona oli tänä vuonna säh-
kökaira. Lisäksi kaikkien 
karsintojen suurin kala 
ja koko kilpailun suurin 
kala palkittiin lapinleu-
kulla, jonka sai pudasjär-
veläinen Sari Ritola.  

Kilpailussa oli myös 
joukkuekilpailu, jonka fi-
naali käytiin lauantai-il-
tana. Voiton vei Lentä-
jät, toisena Savon mafia 
ja kolmanneksi sijoittui 
Guttasen muorit. 

Pudasjärven kaupun-

gin varapuheenjohtaja 
Hilkka Parkkisenniemi 
korosti puheessaan kisan 
tärkeyttä Pudasjärven 
tunnettavuuden lisäämi-
sessä. Samalla hän muis-
teli omia kalamuistojaan 
Siuruanjoki varresta. 

Pudasjärven Urhei-
lijoiden puheenjohtaja 
Seppo Sammelvuo ja sih-
teeri Marko Koivula ja-
koivat pienoispilkkipat-
saat kymmeneen kisaan 
osallistuneille pilkkijöil-
le. 

Kisan aikana myytiin 
kisa-arpoja. Päävoitto-
na olleet agrikaatit voit-
tivat…..

Jyrkkäkosken huvila-
valla oli perjantai-iltana 
Pilikkitanssit, jossa esiin-
tyi T.T. Purontaka.

Kaikki tulokset nä-
kyvät netissä http://
pudasjarvenurheilijat.
sporttisaitti.com/pilikki-
viikko/joukkuekilpailu/

Jenni Rissanen

Yleisöä oli saapunut runsaasti kisan päätökseen ja palkintojen jakoon. 

Loppukilpailun yksilöpilkis-
sä kaksoisvoiton veivät pu-
dasjärveläiset toiseksi tul-
lut Katja Siekkinen, voittaja 
Hannu Kellolampi ja kolmas 
Uudeltamaalta Lassi Num-
mela.

Lapinleukun sai kisan suu-
rimmalla kalalla pudasjärve-
läinen Sari Ritola.

Kymmenenteen kisaansa osallistuneet palkittiin posliinisella pilkkipatsaalla.

Kaikki 24 finalistia palkittiin.
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Heikki Inget, puh. 050 363 9292
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PIENKONEHUOLTO
HUOLLON NUMERO: 040 742 8345

/Antti Nivakoski 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI PESULAPALVELUT

2
kpl

BERGEN TÄYTEKEKSI 
145 g, 4 eri makua

KINKKU-ANANAS
TAI JAUHELIHA

PIZZA 200 g

KANANPOJAN TASKU
Chili-kebab 280 g

TÄYTETYT LIHAPULLAT
Taco-tuorejuusto 300 g

SOKERIKORPPU
800 g

3,40
pss

2,29
pkt

1,99
pkt

SALIHOUSUT

CLASSIC
Pekaani-suolainen kinuski ja
tummasuklaa-kinusi 110 ml

1,00
kpl

0,99
pkt

2,59
ltk

2,59
ltk

pkt

2,89

2,99
pss

VAALEA SÄMPYLÄ
320 g

1,09
pss

rss

NAMELLI 120 g
pussit, lakritsinappi, hedelmä-salmiakki-

nappi, Pohjanmaan pastilli

1,00
pss

SYKSYN UUDET
PUSEROT, TUNIKAT

16,90
RAITA
PAITA

13,50

17,90

REISITASKU-
HOUSUT

37,50

ALE TUOTTEITA
MEKKOJA

TUNIKOITA
CAPREJA
HOUSUJA
FARKKUJA

ALE

ALE

ALE
COLLEGE-
HOUSUT

NAISTEN
TAKKI

39,00

”HILLA”
SAAPPAAT
36-46

14,90

KING REGAL KIRPEÄT REMMIT
omena, mansika, cola 300 g

KING REGAL KIRPEÄT LAKUT 
omena, mansikka, cola, 320 g

JAUHELIHAPIHVI
380 g

HILLOMUNKKI
560 g

54,70

ROTTINKIKALUSTE
sis. pöytä, 2 x tuoli, 1 x penkki,
pehmusteet

299,-
KALUSTESARJA
sis. pyöreä pöytä, 4 x tuoli,
aurinkovarjo

139,-

6
kpl

PIHAKEINU

75,-

RASCH
KOMPRESSORI

79,-

METALLIN-
PALJASTIMET

ALK. 19,90

METSURI
TERÄKETJUN
TEROITUSLAITE 39,50

7490,-
+ toimituskulut

TRAPPER
TRAKTORIMÖNKIJÄ

KUIVAKÄYMÄLÄ

EROTTELEVA
KUIVAKÄYMÄLÄ 439,-

PÖLYKAPSELI-
SARJAT ALK.

12,90

METSURI
KYPÄRÄSETTI
radiolla

69,50

METSURI
KYPÄRÄSETTI

19,90

339,-

AJOLEIKKUREIDEN
VAIHTOPÄIVÄ PE 31.7.

AXA SÄHKÖSAHA
1600W 89,-

FORSSAN
PERUNASALAATTI

 800 g

1,29

0,99
kpl
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Pudasjärven kotiseutuviikko 
alkoi 14.7. luonnonyrttiretkel-
lä puolankalaisen asiantuntija 
Riitta Nykäsen opastuksella, 
joka vetää kursseja niin yksi-
tyisesti kuin työnsä puolesta 
Metsähallituksen luontopal-
veluissa. Kotiseutumuseo jär-
jesti retken yhteistyössä Syöt-
teen luontokeskuksen kanssa. 
Samanlainen retki järjestet-
tiin myös viime vuonna. Ko-
tiseutumuseon pihapiiriin oli 
saapunut 22 henkilöä, jotka 
olivat kiinnostuneita luon-
nonkasveista ja niiden käy-
töstä ruuanlaitossa sekä 
niiden parantavista ominai-
suuksista. Nykänen kertoikin 
retkien suosion kasvaneen ta-
saista tahtia ihmisten etsiessä 
luonnonmukaisempia keinoa 
pitää terveydestä huolta. Hän 
selvitti myös kasvien erilai-
sista rohto-ominaisuuksista 
ja miten erilaisia kasveja voi-
daan käyttää ruuanlaitossa.

Illan aikana käyskennel-
tiin kotiseutumuseon piha-
piirissä ja välillä kulkeudut-
tiin myös läheiselle pellolle 
mielenkiintoisia kasveja etsi-
mään. Alussa jaettiin osallis-
tujille myös luupit, jotka suu-
rensivat katsottavaa kasvia 
tai marjaa. 

Ensimmäiseksi tutustut-
tiin variksenmarjaan, joita on 
Suomessa kaksi lajia; etelän-
variksenmarja ja pohjanva-
riksenmarja. Molempien laji-
en marjat ovat mustia erona 
vaan pohjanvariksenmarjan 
makeampi maku. Ulkomailla 
marjoista valmistetaan viiniä 
ja likööriä, Suomessa marja 
ei ole niin arvostettu. Kataja 
kasvaa paikoissa, missä poh-
javesi on lähellä pintaa. Vi-
rossa paljon käytetty kak-
sivuotinen katajanmarja on 
ensimmäisenä vuonna vihreä 
ja toisena vuonna musta.

- Katajanmarjassa pitäisi 
näkyä Mersun merkki, Ny-
känen opasti retkeläisiä sekä 
kertoi, että virolaisen sanon-
nan mukaan kaikki tytöt pää-
sevät naimisiin, kun kaikki 
katajanmarjat ovat mustia. Ja 
niinhän ei koskaan käy. Po-
jat ovat riiuulle lähtiessä syö-
neet marjan, että tuoksuvat 
hyvälle. 

Nokkosen monet tuntevat 
polttelevana rikkaruohona ja 
siksi sen terveysvaikutukset 
ovat jääneet huomiotta. Se si-
sältää runsaasti kuitua ja C- 
vitamiinia. Kasvia aikoinaan 

käytettiin munuaisvaivojen 
hoitoon. Nokkosella poltet-
tiin ihoa uskoen sen auttavan 
reuman hoidossa. Rohtokas-
viksi sopivan siankärsämön 
kukka sisältää pieniä mää-
riä särkylääkkeissäkin olevaa 
asetyylisalisyyliä. Siankär-
sämön kukka teeksi haudu-
tettuna sopii muun muassa 
kuumeen laskemiseen ja sen 
höyry auttaa hengitettynä rä-
käiseen keuhkoputkituleh-
dukseen.  

Kasveista ja puunoksis-
ta valmistettiin myös ennen 
erilaisia hyötyvälineitä, ku-

ten nokkosen kuidusta tehtiin 
kalaverkkoja. Haravoita val-
mistettiin tekemällä haavas-
ta varsi, tuoreesta koivusta 
lapa, johon tehtiin pienet rei-
ät ja pihlajanoksista valmiste-
tut piit laitettiin lavan reikiin. 
Lavan kuivuessa piit tarttui-
vat kunnolla kiinni.

- Akuuteissa sairaustapa-
uksissa kannattaa aina tur-
vautua lääkäriin, pelkkiin 
rohtoihin ei kannata ainoas-
taan luottaa, vaan ne toimivat 
hyvinä apukeinoina. Luon-
nonkasvien rohtokäytössä 
kannattaa myös olla varovai-

Kotiseuturetki luonnonyrttien maailmaan

nen. Käytettävät kasvit pi-
tää tuntea ja ottaa huomioon 
myös mahdolliset yhteisvai-
kutukset lääkkeiden kanssa, 
Nykänen neuvoi. 

Retkeläiset kuuntelivat ja 
kyselivät innokkaasti kasvi-
en terveysvaikutuksista sekä 
ruokaresepteistä. Retken 
päätteeksi kulttuurisihteeri 
Birgit Tolonen antoi Nykäsel-
le käsilaukun kiitosten kera 
ja toivotti kaikki tervetulleik-
si myös ensi vuonna vastaa-
vaan tapahtumaan. 

Jenni Rissanen

Opas Riitta Nykänen katsoo luupilla onko kyseessä tyttö 
vai poikapuolinen Puna-ailakki.

Luontoyrttiretkelle kotiseutumuseoon oli saapunut hyvin väkeä.

Pudasjärven Urheilijoiden 
kuntojaoston monipuoli-
sen toiminnan vetäjä Heimo 
Turunen sekä muut vastuu-
henkilöt järjestivät mielen-
kiintoisen ja mieliin painu-
van sunnuntaivaelluksen 
Kouvan perukoille Ryti-
vaaran torpalle. Parinkym-
menen henkilön joukko ko-
koontui Piipposen pirtin 
pihamaalle, josta matkaan 
lähdettiin Esko Piipposen 
johdolla. Pienen automat-
kan jälkeen alkoi taivallus 
kohti Latvakouvan -taloa. 
Talon pihalle saavuttuam-
me Esko kertoi, että aste-
limme juuri Mosku-eloku-
van maisemiin. Kyseinen 
elokuva on suurelta osal-
taan kuvattu juuri kyseises-
sä talossa ja sen lähimaas-
tossa. Talossa syntynyt tytär 

Vaellusretki Rytivaaran torpalle

Sisko Kylmäluoma esitte-
li taloa ja kuvaili sen asuk-
kaiden elämän menoa vuo-
sikymmeniä sitten. Tarinat 
kivikkoisen vaaran rin-
teen rakentamisesta käsi-
voimin pelloiksi ja kauppa-
asioinnit pitkien matkojen 
päähän jalkapelillä metsä-
polkua pitkin nostattivat 
kunnioituksen huippulu-
kemiin näitä sisukkaita ih-
misiä kohtaan. Pysähdyk-
sen jälkeen taivallus jatkui 
UKK-reitin pohjaa ja mui-
ta polkuja pitkin kuntarajan 
ylittäen Taivalkosken puo-
lelle. Ylitimme useita hete-
pitoisia puroja, joiden vesi 
oli kirkasta ja täysin raik-
kaan juomakelpoista. Vaa-
ralta silmiin vilkkui Kouvan 
järvi 45-metrin syvyise-
nä. Esko kertoi järven ole-

van Pudasjärven syvin jär-
vi. Ohitimme pieniä lampia, 
joista hyvä kalamies saa 
näppärästi haukisaaliin ko-
tiin viemisiksi. Mielenkiin-
toisia uusia asioita monelle 
vaeltajalle olivat rinnesuot, 
pitkät suorat kuusipuut, 
puihin aikoinaan kirveellä 
tehdyt polunmerkitsemis-
viillot ja mahtavat saniais-
lehtometsät.

Rytivaaran pirtin piha-
piiriin saavuttuamme kuu-
limme kertomuksia paikan 
asukkaista Reeti ja Maija 
Eskelisestä. Pariskunta on 
elättänyt ja kasvattanut mu-
sikaalisen lapsikatraansa 
kauniissa ja totaalisen rau-
hallisessa korpimökissään 
pienen peltoalueen ympä-
röimänä. Tähän paikkaan ei 
pääse nykyajan kulkuneu-

voilla. Sulan maan aikana 
matka taittuu jalan, talvella 
suksilla ja joskus moottori-
kelkalla. Torppa on mahdol-
lista vuokrata luontokes-
kuksen nettisivujen kautta. 
Mielenkiintoista kuultavaa 
oli sekin, että tällä alueella 
esiintyy harvinaisia kasveja, 
joita periaatteessa ei siellä 
kuuluisi kasvaa. Näitä kas-
veja ja kasvupaikkaa käyvät 
alan asiantuntijat kesäisin 
tutkimassa ja onpa ilmiöstä 
tehty väitöskirjakin.

Vaellus oli kihelmöivän 
upea esimerkki liikunta-, 
luonto-, historia- ja perin-
nekulttuuriopastuksesta. Il-
man taitavia ja asioista pe-
rillä olevia oppaita Esko 
Piipposta ja Ahti Vähäkuo-
pusta retki olisi jäänyt mo-
ninkertaisesti vajavaisem-
maksi. Vaellus päättyi sekä 

henkiseen että fyysiseen 
nautinnon tunteeseen ja kyl-
läisyyteen, jonka kruunasi 
Hilkka Piipposen valmista-

ma suussa sulava hirvikä-
ristys jälkiruokakahveineen.

Sointu Veivo
kuvat Paula Piipponen

Vaellusporukka pysähtyi Latvakouvan talolle, jossa otettiin myös ryhmäkuva. Taustalla 
siintää Kouvan järvi, jossa on syvyyttä yli 40 metriä.

Rytivaaran torpan pihapiirin nuotiopaikalla aika kului nopeasti. Nuotiopannukahvi ja gril-
limakkarat maistuivat.

1800-luvun lopulla rakennettu Latvakouvan talo oli tutustu-
misen arvoinen ja harvinaisen hyvin säilynyt, on edelleen 
asumiskunnossa. Edessä retkellä Kouvalla nuoruusikänsä 
viettänyt ja nykyinen kesäasukas Ahti Vähäkuopus, jolla oli 
paljon tietoa paikallisista oloista.
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Suomen Vuoden kotiseu-
tuyhdistyksenä 2015 pal-
kittiin Livokas ry. Palkin-
non luovutti lauantaina 
25.7. järjestetyssä Livon ke-
säpäiväjuhlassa Suomen 
Kotiseutuliiton varapu-
heenjohtaja Helena Aalto-
nen. Tilaisuus alkoi Livok-
kaan varapuheenjohtaja 
Mikko Salmelan tervetu-
lopuheella, jonka jälkeen 
Helena Aaltonen toi Koti-
seutuliiton tervehdyksen 
ja luovutti palkinnon kylä-
seuran edustajille Vesa Sal-
melalle, Mikko Salmelal-
le, Minna Pertulle ja Virve 
Steniukselle. 

- Vuoden kotiseutu-
yhdistys -palkinto antaa 
tunnustusta aktiiviselle 
yhdistykselle, joka edis-
tää ja kehittää kotiseutu-
työtä. Vuoden kotiseutu-
yhdistyksen toiminta on 
yhteisöllistä ja nousee ta-
vanomaisen toiminnan ylä-
puolelle. Valinta on tun-
nustus hyvin tehdystä, 
innovatiivisesta kotiseutu-
työstä. Palkittavan yhdis-
tyksen toimintahistorian 
pituudella ei ole erityistä 
painoarvoa. Valinta tehtiin 
yhdistysten vuosikerto-
musten perusteella, selvit-
ti Aaltonen. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen onnitteli Livokas-
ta palkinnosta ja kertoi ole-
vansa ylpeä pudasjärveläi-
senä, että meillä on näin 
aktiivinen kylä, joka saa ih-
miset liikkeelle vauvasta 
vaariin. Timonen muistutti, 
että kaupungillakin on ai-
kaisempia meriittejä kylien 
kehittämisestä, kun Pudas-
järven kaupunki palkittiin 
vuoden 2014 kylämyöntei-
simpänä kuntana! Palkin-
non perusteluissa todettiin 
muun muassa, että Pudas-
järven kaupunki onnistuu 
järjestämään monipuolis-
ta ja runsasta toimintaa ja 
että kunnan ja kylien väli-
sestä sopimusyhteistyös-
tä on hyviä esimerkkejä 
lähipalveluiden hoitami-
sessa. Pudasjärven alueel-
la on 20 kylää ja ainakin 15 
toimivaa kyläyhdistystä. 
Alueella on myös toimiva 

Livolla aktiivisena vauvasta vaariin
kyläneuvosto. Kaupunki 
myönsi kulttuuri-, liikunta- 
ja kyläyhdistysavustuksia 
viime vuonna 64 000 euroa 
sekä maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseen tukea 120 
000 euroa. Kaikkiaan kau-
punki jakaa vuosittain noin 
miljoona euroa budjetis-
ta kylien elinvoimaisuu-
den ylläpitämiseen ja ke-
hittämiseen. Perusteluissa 
tuodaan esille myös kau-
pungin panostukset pitkä-
aikaistyöttömien työllistä-
miseen, laajakaistaverkon 
rakentamiseen ja kylil-
le tarjottaviin lähipalvelui-
hin. 

Positiivisia 
asioita esillä
Palkinnon jakoperusteluis-
sa mainittiin, että Vuoden 
kotiseutuyhdistys 2015 Li-
vokas ry on onnistunut 
luomaan ilmapiirin ja toi-
mintamallin, joka ruokkii 
positiivisia asioita lähiym-
päristöön joka päivä. Lisäk-
si yhdistys on ottanut vas-
tuulleen monia kotiseutua 
kohentavia tehtäviä – työl-
listäen viime vuosien aika-
na 25 henkilöä. 

Livolaiset kokoontuvat 
mielellään yhteen ja yhdes-
sä tekemisellä on pitkät pe-
rinteet. Aktiiviseen kylätoi-
mintaan nämä ovat tärkeitä 
perusasioita, mistä syystä 
Livo onkin jo aiemmin va-
littu kahdesti Suomen Ky-
läksi. Livokas ry on puoles-
taan koko kylän toiminnan 
katalysaattori, joka tarjoaa 
mielekästä tekemistä ja tai-
dokkaita hankkeita kaikil-
le koululaisista ikäihmisiin. 

Livokas ry:ssä on 279 jä-
sentä ja kylällä on noin 170 
vakituista asukasta. Yhdis-
tykseen ovatkin halunneet 
liittyä monet Livon vapaa-
ajanasukkaat ja Livolta läh-
töisin olevat, muualla Suo-
messa asuvat henkilöt. 
Muualla asuvat haluavat 
jäsenyydellään pitää yllä 
sidettä koti- tai lomakyläl-
leen ja kannustaa yhdistys-
tä toimissaan seudun par-
haaksi.

Aktiivisen hanketoimin-
nan kautta kylän toiminta 
kehittyy jatkuvasti ja hank-
keiden vaikutus ulottuu 
myös lähikyliin.

Lentopallopeleissä 
tiukat kamppailut
Päivän kuluessa pelattiin 
kylien ja puulaakiporu-
koiden välinen lentopallo-
turnaus, jossa oli tiukkoja 
kamppailuja. Miesten sar-
jassa voiton vei Metsälän 
joukkue, hopealle sijoittui 
tuore 50-vuotiaiden Suo-
men mestarijoukkue MP-
team, pronssille Ala-Livon 
Kataja ja rovaniemeläinen 
Oikarisen Oivat oli neljän-
tenä. Naisten sarjassa pa-
ras oli Pudasjärven Urheili-

joiden B-tytöt, Pallomuorit 
kakkonen ja kolmanneksi 
jäivät Kellon Ketut. 

Ohjelmassa oli myös 
saappaanheittoa, jossa pi-
simmät kaaret olivat 25 
metriä. Kettinkiäkin hei-
tettiin sekä Kauko Juutinen 
myi arpoja, joissa oli hyvät 
palkinnot. Livon koulun 
pihapiiriin oli jälleen ilmes-
tynyt lampaita, joita lapset 
kävivät innokkaasti silitte-
lemässä. 

Sää Livolla oli aluk-
si suopea, mutta ruokai-
lun aikana alkoi sataa vet-
tä ihan kunnolla. Sateesta 
huolimatta kaikilla näyt-
ti olevan todella mukava ja 
riemukas kesäpäivä.

Ida Karppinen
kuvat Marko Ojala
ja Ida Karppinen 

Kesäpäiväjuhlaan oli saapunut mukavasti yleisöä. 

Suomen Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja Helena Aaltonen luovuttamassa Vuoden kotiseutuyhdistys palkintoa Mikko 
ja Vesa Salmelalle. 

Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja Helena Aaltonen oli juhlapuhujana.

Voittaneen PuU B-poiki-
en joukkueen Tuomas Väy-
rynen oli mielissään lento-
pallon pelaamisesta Livolla 
joukkueen menestymisestä.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30
su 16.00-21.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, 
p. 044 337 7833, aki@tauonpaikka.fi

Lounas arkisin klo 10-14.
Meiltä myös pizzat, burgerit ja kebabit.

Tervetuloa! Perjantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,
ke-pe 10-18

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

MAATALOUSKONEHUOLLOT

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

MAANRAKENNUSTA

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITAUudis-

rakentaminen
Korjaus-

rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
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 Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

LAKIASIAINTOIMISTO

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 vioden ajan 

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  lymfaterapia

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

(Toimimme myös Sarakylän alueella)            Lomalla viikot 30-31
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Finnfoam FL-300/50 uretaani-
levyä 10 pakettia. Levyn koko 
50x600x2500 mm. Paketissa 5 
levyä. Hinta 40 e/paketti. Nouto 
Iinattijärveltä. p. 0400 384 148.

Puoliautomaatti kivääri Benelli 
argo 30-06, ostoluvat vaadi-
taan. P. 040 827 7974.

Uudet Cello allaskaappi (valk. 
ja mattakromivetimet 2 laati-
kossa) ja pesuallas, leveys 60 
cm, hinta 300 € sekä Cello wc/
kylpyhuonepeili 60 cm (valk. 
kehys), hinta 80 €. P. 040 559 
8657

Huippuajureitten suomenajo-
koiran pentuja hyvistä vanhem-
mista Pudasjärvellä. Isä kva, 4 
koekäyntiä, jokaisesta 1, emä 
avo 1 (94 pist. 10 kk ikäisenä), 
pennut synt. 20.07, luovutus 
7.9. alk. Maksu 800 e.  P. 044 
083 6125. Omistaja Kari tai 
Harri emän kasvattaja p. 050 
372 4785.

Tarpeettomana Aito -kiuas, 
keskikoko, arina ja tuhkaluukku 
juuri uusittu, 100 e tai tarjoa. P. 
0400 385 281.

MAANANTAINA 3.8.
Pudasjärvi ABC     klo  07.00 – 11.00
Kuusamo Hotelli   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

TV-pöytä, jossa lisäksi paikat 
videoille, levysoittimelle, ääni-
levyille ja kaseteille. Pöytä on 
siisti. P. 044 582 2015

ANNETAAN VUOKRATTAVANA
Autonlämmityspaikka elokuus-
ta-toukokuun loppuun Jukolan-
tie 4 B as 5. P. 040 513 4696.

Korennolla paritalosta 2 h + 
k+sauna, heti vapaa. P. 0400 
512 997.

Pudasjärven keskustassa 83 
m2, 3 mh, kk, wc, sauna. Sähkö 
sis. vuokraan.  Heti vapaa. P. 
0400 681 315.

Rivitaloasunto Kanervatie 1,2h 
+ keittiö + sauna, 50 m2, 420 €/
kk. P. 040 872 0627.

Saunallinen kaksio Pudasjär-
ven keskustassa. P. 050 345 
3680.

Pudasjärven keskustassa 83 
m2, 3 mh, kk, wc, sauna. Sähkö 
sis. vuokraan.  Heti vapaa. P. 
0400 681 315.

HENKILÖKOHTAISTA

Haluan kirjeenvaihtoon ja haen 
siten tosiystävää noin 50 v 
ikäisen naishenkilön kanssa. 
Yst.vastaukset kirjeellä Erkki 
Siuruainen Sarakyläntie 2921, 
93250 Pärjänsuo.

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Lue koko lehti
 netistä
www.

pudasjarvi-lehti.fi 

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN,

 ILMOITA PUDASTORILLA
ILMAISEKSI.

LASTEN 
HOITOTYÖTÄ

Pudasjärveläinen 
perhe, jossa on 

4 pientä lasta, etsii 
kohtuuhintaista hoito-

apua lastenhoidossa 2-3 
kertaa viikossa.

Jos olet lasten ystävä, luo-
tettava, sinulla on vapaa-

aikaa ja kokemusta, 
soita P. 040 705 8231.

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

Kouvan kalastuskunta jär-
jesti lauantaina 25.7. pit-
kästä aikaa karaoketanssit. 
Saimme iloksemme pai-
kalle koko joukon laulavaa 
tanssikansaa. Lippuja myy-
tiin 68 kpl. Tanssin lomassa 
kävi iloinen puheensorina, 
kun kyläläiset, mökkiläi-
set ja kauempaakin tulleet 
vaihtoivat keskenään kuu-
lumisia. Niin karaokeisäntä 
Pertti Nuorgam kuin yleisö-
kin kehuivat taitavia ja mo-
nipuolisia laulajia. Tans-

Kouvan Karhulassa tanssittiin

Vuoden 2015 humppakuningatar Sari Koivikko testasi ka-
raokelaitteistoa ennen ovien avaamista. Säätöjä tarkensi 
Pertti Nuorgam

silattialla riitti väkeä koko 
illan, ja tapahtuman järjes-
täminen sai paljon kiitosta 
yleisöltä.

Kouvan kalastuskunta 
järjestää Karhulassa seuraa-
vat tanssit lauantaina 22.8. 
kello 20.30 alkaen. Yleisön 
pyynnöstä sillonkin tanssi-
taan karaokelaulajien tah-
tiin. Tervetuloa laulamaan 
ja tanssimaan!

Paula Piipponen

HALUTAAN VUOKRATA
Rivitalokolmio keskustan alu-
eelta. P. 0400 939 048.

Aittojärven kyläseuran jär-
jestämää kesätapahtumaa 
vietettiin sunnuntaina 12.7. 
koululla. Sää pysyi aurin-
koisena ja lämpimänä. Pen-
kit täyttyivät lähes sadas-
ta juhlavieraasta ja Suomen 
lippu liehui pienessä tuu-
lessa koulun pihalla.

Kyläläiset esittivät todel-
lisuuspohjaisen näytelmän 
”Noitakäräjät”, joka alkoi 
kohtauksella Juorkunan ta-
lossa. Sen jälkeen Pekka 
Lehto kertoi näytelmän to-
dellisuudesta. 

-Juorkunan talo sijaitsee 
Utajärvellä Juorkunan ky-
lässä, mikä kylä on edel-
leen olemassa, suunnilleen 
saman kokoisena kuin oma 
kylämme Aittojärvi.

Matti Juorkuna oli saa-
nut vaimokseen Market-
ta Olavin tyttären Jongul-
ta. Käräjät pidettiin Oulun 
pitäjän voudin kartanossa. 
Haastettuna oli Marketta ja 
haastajana isäntä Matti.

Näytelmän ohjaaja Eija 
Taavitsainen oli siirtänyt 

Aittojärvellä onnistunut kesätapahtuma
käräjät Pudasjärven kirkol-
le ja yhdistänyt kahdet kä-
räjät yhdeksi näytelmäksi 
ja lisännyt vähän muutakin 
niin alkuun kuin loppuun. 
Pudasjärvi oli tuolloin Iin 
pitäjän kylä. Katsojat saivat 
lisää tietoa, miten on Pudas-
järvellä eletty yli 300 vuot-
ta sitten.

Seurakunnan puheen-
vuorossa kanttori Keijo Pii-
rainen puhui ihmisten vä-
lisistä tunteista ja kuinka 
tärkeitä jokaiselle ovat vä-
littävät ihmiset, eivät pel-
kästään ystävät. Äidin kä-
det- runo, esitti kauniisti 
Elsa Komulainen. Yhteis-
lauluja oli useita. 

Ruokailuna oli kyläläis-
ten valmistamaa lihakeit-
toa ja jälkiruokana kahvia 
sekä Hilkka Anttilan paista-
mia suuria räiskäleitä. Kah-
vin aikaan Aino Takaharju 
esitti humoristisen kirjeen 
”Meän kielellä”, ja lisäksi 
oman runonsa. Siitä jäi mie-
leen, että ongella olo Ait-
tojärvellä ei ole pelkästään 

kalastelua, vaan järven ra-
kastelua!

Eija Taavitsainen
kuvat Ari Isola

Elsa Komulainen esittää ru-
non ”äidin kädet”

Kesätapahtumassa oli mukavasti yleisöä.

Marketta saa kuulla joutuvansa käräjille

Marketan itkuruno
syytösten jälkeen

Olen kuintuohinenvesiltä
– leppälastu lainehilta
Oi äiti armollinen,
Maria ikiemonen!

Tule tänne tarvittaissa,
tuo laitumet elävät.
Tuo hyvät emännät,
tuo hyvät isännät!
Näen kauniit kangastelut,
pestiti tietyt –
kankuroinnit – karjanhoidon – 
keitot lieden – lasten piirin
Työn kuin työn – ihmisarvon!
Liityn sukupiiriin, jään Jongun 
maille…

Saa sana helähtää,
itkuun nauruun, arkeen pyhään
- hengen perintöön!
- Saa Matti rauhan kalastella, 
äitinsä perää pidellä.
- Voi emoni. kantajani saanhan 
tulla kotiin?

Iltatapahtumat
ja huvit

PudasjärvelläJyrkkäkoskella
tangokuningatar Tyyster 
Jyrkkäkosken huvikeskukses-
sa lomatansseissa perjantai-
na 31.7. esiintyy vuoden 2014 
tangokuningatar Maria Tyys-
ter. Hän osaa tulkita iskelmiä 
tunteella, mutta armeijan käy-
neestä, työkaluja myyneestä 
ja kuntonyrkkeilyä harrasta-
neesta naisesta löytyy myös 
riittävästi räväkkyyttä. Ma-
ria on luvannut paitsi laulaa 
täydestä sydämestään myös 
tehdä oman osuutensa tans-
sikulttuurin edistämiseksi 
Suomessa. 

Tyyster asuu Tampereella, 
mutta kertoo Etelä-Karjalan ja 
Lappeenrannan olevan edel-
leen toinen kotipaikka. 

-Karjalai-
suus ei iki-
nä lähde 
mielestä tai 
sydämes-
tä pois. En 
aio murretta-
kaan muut-
taa, enkä 
aio muuttua karjalaistytöstä 
muuksi, Tyyster sanoo ja kiit-
tää kannattajiaan.

Tämän vuoden tango-
markkinoille julkaistiin Tyys-
terin uutuus albumi ”Suukko 
saa siivet”.  

Jyrkkäkosken jälkeen 
Tyyster esiintyy lauantaina 
1.8. Hillariehassa Peuransar-
vessa Ranualla. 
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Nevakivi Oy:n autokalusto valokuvina 18.6.-31.7. Kirjaston aukioloajat: ma 
klo 10-19, ti-pe klo 10-16. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Muotokuvia - Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely 12.7.-30.8. ma-ke klo 
15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Jyrkkkäkoski Campingin piha, kävellään, juos-
taan, holkätään yhdessä. 
Maailmankylät 2015 pe-su 31.7.-2.8. Jo 11:nnet Maailmankylät -tapahtuma 
järjestetään tällä kertaa Syötekylässä.
FC Kurenpojat la 1.8. Suojalinnalla harrastenaisten ja KKI50 yli-ikämies-
ten Eloturnaus klo 10-17.
Erämaan markkinat la 1. 8. klo 11-16 Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Jalkapallon D13-piiriturnaus su 2.8. klo 10 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 
2.
Cooperin testi ma 3.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Seurakunnan järjestämä nuotioilta entisellä K-kaupalla ti 4.8. klo 17.
FC Kurenpojat - OuRe ti 4.8. klo 18 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Pudasjärven nuorisokisat, Iso-Syöte Cup -osakilpailu to 6.8. klo 13, Suoja-
linnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Terva-ajot la-su 8.-9.8. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.
Kiihdytys- ja testipäivä la 8.8. klo 10, Pudasjärven ilmailukeskus, Ranuantie 
474.
Jalkapallon ikämiesten Koillis-Euroopan turnaus lauantai, 8. elokuu 
2015 10, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Jalkapallon F9 -JLM-turnaus la 8.8.  klo 10, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2
Cooperin testi ma 10.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
FC Kurenpojat - ACT su 9.8. klo 15, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Ikäluokkien maantiepyöräilyn SM-kisat la 15.8. Pikku-Syöte, Syötekes-
kuksentie 126.
Vattumarkkinat la 15.8. su 16.8. Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426.
Jalkapallon F9-tyttöjen JLM-turnaus la 22.8. klo 10 Suojalinnan kenttä, 
Urheilutie 2.
Kylä kokkaamaan! la 22.8. klo 12-15,  Pudasjärven tori.
FC Kurenpojat - FC PaKa su 23.8. klo 15, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Cooperin testi ma 24.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Nuorten Venetsialaiset pe 28.8. klo 21 Jyrkkäkosken huvikeskus, Jyrkkä-
koskentie.
Venetsialaiset la 29.8. klo 18 Jyrkkäkosken huvikeskus, Jyrkkäkoskentie.
Puhosjärven Haukikarkelot la 29.8. klo 10-18.

Liput: 13 €, lapset 5-12 v. 5€ , 
ryhmät vähintään 20 henkilöä 
11 €/hlö, alle 5 v. ilmaiseksi.

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

Esitysajat:
la 1.8.  ..... klo 14 su 2.8.  .... klo 15

  

 

 
 

 

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää
MESTARI OLAVI VIRRAN ELÄMÄÄ  JA MUSIIKKIA

Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla

Liput  14 €, alle 12 v 5 € 
Tiedustelut ja varaukset Raija Kelly puh. 044 3073764,  sähköposti raija.kelly@gmail.com

Oikeuksia valvoo: Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

100 VUOTTA

Ensi-Ilta: 26.6.2015 klo 19.00
Muut esitykset: 28.6.2015 klo 14.00
 30.6.2015 klo 19.00
 03.7.2015 klo 19.00
 04.7.2015 klo 18.00
 05.7.2015 klo 14.00
 08.7.2015 klo 19.00
 10.7.2015 klo 19.00
 12.7.2015 klo 14.00
 15.7.2015 klo 19.00
 17.7.2015 klo 19.00
 18.7.2015 klo 18.00
 29.7.2015 klo 19.00
 31.7.2015 klo 19.00
 04.8.2015 klo 19.00
 06.8.2015 klo 19.00
 08.8.2015 klo 18.00
 09.8.2015 klo 14.00

Käsikirjoitus:  
Mirjam Kälkäjä 

Ohjaus:  
Elsa Ruokangas

Katso lisää 
www.jokijarvi.com 
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31.7.2015  klo 19.00

4.8.2015  klo 19.00
6.8.2015  klo 19.00
8.8.2015  klo 18.00
9.8.2015  klo 14.00

Taivalkosken Näyttämö esittää

Veikko Huovinen
Ohjaus Hanna-Leena Metsävainio

 Esitysajat:
 La  1.8. klo 17.00
 Su 2.8. klo 15.00

Pe  7.8.  klo 19.00
Su 9.8.  klo 15.00

Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2,
93400 Taivalkoski
Näytelmän oikeuksia valvoo 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

5 € alle 12-vuotiaat
Liput 12 € /

Maksuksi 
käy myös 
Tyky ja 
Smartum 
setelit.

hAvUKka-AhON
AjAttELIjA

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 2.8.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Pe 7.8. Seuran 70-vuotisjuhlatanssit, KAKE RANDELIN    T-paita-arvonta.

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

 Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!    pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

VOIMAORKESTERI
HIKIMAJASSA Karaoke (K-18) Lippu 15 €

PE 31.7.2015 KLO 21.00-02.00
LOMATANSSEISSA

TANGOKUNINGATAR

MARIA TYYSTER

Su 2.8. klo 15
Ti 4.8. klo 18
To 6.8. klo 18
Su 9.8. klo 13

Koskenhovilla 
su 2.8.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

(Nuorittantie 76)
pe 31.7. klo 18.45

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

Malisen Erä RY:n

KESÄKOKOUS
metsästysmajalla su.9.8.2015 klo 12.00 Johto-
kunta kokoontuu klo 11.00 esillä sääntömääräi-
set- ja tonttiasiat. Lopuksi hirviporukan kokous.

Sihteeri

Pelttarinseudun Metsästysseura ry

KESÄKOKOUS
Su 9.8. klo 12 metsästysseuran majalla.

Hirviasiat. Johtokunta klo 11.00.
Tervetuloa!

Ervastin seudun Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS
la 8.8.2015 klo 9 Hankasarvessa.

Kokouksen jälkeen talkoot.
Tervetuloa!                                            Sihteeri

Pudasjärven kirkossa esiintyi keskiviikkona 
15.7. paikallisia yksinlaulajia liittyen Pudas-
järven kotiseutuviikon ohjelmaan. Lauluesi-
tyksiä säestivät pianolla ja uruilla vuorotel-
len Hannele Puhakka ja Keijo Piirainen.

Terttu Puurunen aloitti konsertin kauniil-
la kappaleella ’’Iltavirsi’’. Jari Kumpula lau-
loi ’’Isä meidän’’ sekä päätteeksi kuultiin 
Irene Kortesalmelta laulu ’’Siunausta elä-
määsi’’. Konsertissa esiintyivät myös Kim-

mo Leskelä, Alpo Laakkonen ja Keijo Piirai-
nen. 

Laulut olivat hyvin koskettavia ja kuu-
luivat kauniisti kirkon ulkopuolelle saakka. 
Esitykset olivat puoliksi parvelta ja puolet 
alhaalla. Lopussa kulttuuriohjaaja Birgit To-
lonen jakoi esiintyjille ruusut kiitosten kera. 

Ida Karppinen

Yksinlaulajien
konsertissa

kaunista laulua

Kukkia saivat säestäjät Hannele Puhakka ja Keijo Piirainen, sekä 
laulajat Terttu Puurunen, Irene Kortesalmi, Alpo Laakkonen, Kim-
mo Leskelä ja Jari Kumpula.
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Pudasjärven lentokentältä
kipinä 3-vuotiaana karting kisoihin

Karting autoilija Joona-Oskari Juurikka on 9 vuoden iäs-
tä huolimatta jo huipputason karting kuski ja kisaa nykyi-
sessä Rotax Max Challange sarjassa 13 vuotiaita vastaan.

Karting autoilija Joona-Os-
kari Juurikka on 9 vuoden 
iästä huolimatta jo huippu-
tason karting kuski ja ki-
saa nykyisessä Rotax Max 
Challange sarjassa 13 vuo-
tiaita vastaan. Nuori kil-
pa-autoilija asuu nykyisin 
Haukiputaalla, mutta Pu-
dasjärvelle ovat tiiviit yh-
teydet, koska lähin tuki-
ja, Isä Marko Juurikka on 
pudasjärveläislähtöinen ja 
sponsoreita keräävä isoisä 
Antero Juurikka asuu Pu-
dasjärvellä. 

Joona-Oskari sai ensim-
mäisen sähköautonsa jo 
kuuden kuukauden iäs-
sä ja ajeli sillä ennen, kuin 
oppi kävelemään. Kar-
ting autot tulivat kuvioihin 
alle kolmen vuoden ikäise-
nä kokeiltuaan ajotaitojaan 
Pudasjärven lentokentäl-
lä, jossa kipinä lajiin syttyi 
ja siitä lähtien kuviot ovat 
suurentuneet. 

Kilpailemisen hän aloit-
ti Oulun Ruukissa vuonna 
2010 cadet luokassa, mikä 
on aloittelijoiden taso. Sii-
nä aloitellaan yleensä noin 
seitsemän vuoden iäs-
sä pienemmillä 60 kuuti-

on moottorin ajoneuvoilla, 
joissa on vapaakytkin. Ca-
det luokassa Joona-Oskari 
keräsi 25 voittoa eri kilpai-
luista sekä sijoittui toiseksi 
Suomen kartingliiton cadet 
sarjassa vuonna 2013. Tai-
tojen karttuessa siirryttiin 
vuonna 2014 Raket Micro 
luokkaan, mikä on ensim-
mäinen kansallinen luokka 
ja ajossa saa säätää kaasu-
tinta ajon aikana. Joona-Os-
kari voitti Suomen karting-
liiton mikro sarjassa toisen 
sijan vuonna 2014 ja kerä-
si vuoden aikana yhdeksän 
voittoa muista kilpailuista. 

Tämän vuoden uusi 
kausi on aloitettu Rotax 
minimax luokassa, joka 
on ammattimainen maail-
manlaajuinen luokka, jos-
sa ajoneuvoissakin on ve-
sijäähdytteinen moottori. 
Uusi sarja on Rotax Max 
Challange, josta voittaja 
pääsee kilpailemaan Por-
tugaliin Maailman finaa-
liin. Joona-Oskari kuu-
luukin Corsa racing kart 
finland tiimiin, jotka avaa-
vat ovia kisoihin suhteiden 
näytellessä isoa roolia ki-
soissa. 

- Karting harrastus ei 
ole halvimmasta päästä ja 
vaati paljon vapaa-aikaa. 
Ympäri Suomea kierretään 
Kilpailuissa, joissa Marko 
Juurikka hoitaa mekaanik-
kopuolen äidin Riina Me-
riläinen-Juurikan hoitaessa 
loput huoltotyöt. Joonas-
Oskari koulunkäynti pyri-
tään pitämään normaalina 
ja harjoittelu sekä kisojen 
aikoihin opettajat ovat ol-
leet ymmärtäväisiä anta-
malla kotitehtäviä kotiin 
ja joustoa koulunkäyntiin. 

Viikonloppuihin ajoitetut 
harjoittelumatkat suun-
tautuvat pitkin Suomea eri 
ajohallien isoimmilla ajo-
radoilla. Joona-Oskarin in-
tohimo ajamiseen kasvaa 
koko ajan ja nyt ajattavasta 
Rotax Max Challange sar-
jassa hän on tällä hetkellä 
viides ja pärjää hyvin, ker-
too nuoren ajajan isä Mar-
ko Juurikka.

Jenni Rissanen

Aurinko ja lämmin ilma 
kruunasi Rantakalaillan 
vieton Kuren Alatalon-
harjulla lauantaina 18.7. 
Väkeä tuli rantaan sa-
dan hengen verran. 

Ilta aloitettiin perin-
teisesti kalastuskunnan 
puheenjohtaja Kauko 
Ervastin ja Maa-ja Ko-
titalousseuran puheen-
johtaja Marja Lanton 
tervetulopuheilla. 

Alatalon rantaan oli 
perinteiseen tapaan jär-
jestetty monenlaista 
toimintaa kaikenikäi-
sille vierailijoille. Mo-
nelle onkikilpailu oli il-
lan kohokohta. Kilpailu 
käytiin Iijoen rannal-
la upeissa maisemis-
sa. Onkimisen lomassa 
kalastajat ja erityises-
ti muut kävijät saivat 

Rantakalailta Kuressa
nauttia Kalevin ja Ee-
ron musiikista ja runo-
jen lausunnasta.

Tunnin onginnan jäl-
keen oli taas aika nostaa 
koukut vedestä ja läh-
teä punnitsemaan saa-
liit. Kalastuskilpailun 
lisäksi illan aikana käy-
tiin muitakin kilpailuja. 
Osaamistaan sai yrittää 
tikkakisassa, kettingin 
heitossa ja kalan painon 
arvauksessa.

Kuren naiset olivat 
varanneet kävijöille mo-
nenlaisia herkkuja. Tuo-
reet räiskäleet, munkit 
ja makkarat, sekä Lau-
rin ja Vesan savustama 
lohi maistuivat kävijöil-
le.

Onginnassa ja muis-
sa kilpailuissa menes-

tyneet palkittiin illan 
lopuksi hienoin pal-
kinnoin. Tästä saamme 
kiittää kaikkia niitä yri-
tyksiä, jotka ovat osoit-
taneet tukea rantajuh-
laa kohtaan erilaisten 
lahjoitusten muodossa. 
Kiitos kaikille mukana 
olleille!

Sisko Alatalo
kuvat Maria Alatalo
Tanja Honkanen

Kaksi ja puolivuotias Valt-
teri Honkanen osallistui kil-
pailun järjestelyihin kalasta-
malla tämän komean lahnan 
kalanpainonarvauskilpai-
luun juuri ennen ongintakil-
pailun alkamista. 

Rantakalaillassa oli hyvä tunnelma.

Lääketieteen ja psyko-
logian määrittelyn mu-
kaan hypokondria eli 
luulosairaus on kuin 
henkinen takiainen, 
joka tuntuu todellisel-
ta fyysiseltä vaivalta, 
josta ei pääse irti. Ihmi-
nen uskoo vakavasti sai-
rastuvansa tai olevan-
sa sairastunut johonkin 
tautiin tai sairauteen. 
Hän löytää itsestään tiet-
tyyn sairauteen liittyviä 
tuntemuksia ja oireita, 
jotka ovat todellisuudes-
sa hänen oman mielen-
sä tuotteita. Luulosairas 
ei rauhoitu kokemusten-
sa suhteen, vaikka lääkä-
rit kaikin keinoin tuovat 
tutkimukselliset tosiasi-
at hänen nähtävilleen. 
Jokainen kokee joskus 
tällaisia hypokondrisia 
tuntemuksia, mutta nor-
maalisti ja terveen järjen 
käytön myötä ne mene-
vät ohitse ja unohtuvat. 
Tai löytyy oikea sairaus, 
joka hoidetaan asianmu-
kaisesti. Hypokondri-
sesta oireyhtymästä ale-
taan puhua, jos tällainen 
häiriö on kestänyt vä-
hintään puoli vuotta. 
Luulosairaus ei ole lei-
kin asia, sillä se saattaa 

Luulosairaus 
psyykkinen

takiainen
olla oire masennuksesta 
tai muusta psyykkisestä 
sairaudesta. Jos tällainen 
mahdollisuus voidaan 
todeta ajoissa, voidaan 
aloittaa oikeanlainen 
hoito tilanteen korjaami-
seksi.

Pahimmillaan luulos-
airaus haittaa jokapäi-
väistä elämää, ihmissuh-
teita, työtä, opiskelua 
ja harrastuksiin osallis-
tumista. Ammattilais-
ten kanssa on tärkeää 
selvittää onko kyseessä 
neuroosin tapainen hy-
pokondria, joka ei ole 
harhaluulo. Neuroot-
tisesti hypokondrinen 
ihminen ymmärtää ja 
käsittää, että hänen pel-
konsa on perusteeton. 
Simulaatiosta puhutaan 
siinä tapauksessa kun ih-
minen tekeytyy sairaaksi 
tietoisesti hyötymistar-
koituksessa esimerkiksi 
vankilatuomion tai va-
rusmiespalvelun välttä-
miseksi. Tätä käyttäy-
tymismuotoa mukailee 
aggrevaatio eli sairau-
den oireiden tietoinen 
liioittelu.

Sointu Veivo
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Pe-su 31.7.-2.8.2015 Ranuan Urheilukentällä

PERJANTAI 31.7.

15.00-21.30 Hillabalooza-
tapahtuma
Ikosenpuistossa
20.00-02.00 Hilladisco 
Peuransarvessa
(20.00-23.00 lisäaineeton, 
23.00-02.00 k-18)
21.00-02.00 Peuran teltalla 
karaoke, Ville Kortesalmi 
laulattaa
21.00- Pizzaravintola Vaaka 
Disco ei lippua
21.00- Pubi.fi Dj Jupe 5 €
21.00- Hotelli Ilveslinna 
Extemporest

LAUANTAI 1.8.
10.00 Lions Club Ranuan presidentti Junnu Väänänen avaa markkinat
10.15 Puutavaran lastauskilpailun karsinta, Jäähallin pääty
11.00 Ranuan nuorisobändi esiintyy
11.30 Sirkus karkurit esiintyy
12.30 Hillabaloozan palkintojen jako
13.30 Köydenveto
14.45 Matti Kaarlejärvi esiintyy
15.00 Puutavaran lastauskilpailun finaali, Jäähallin pääty
17.00 Hillatori suljetaan
21.00- Hillarieha-tanssit Peuransarvessa, Maria Tyyster
22.30   Vuoden 2015 Hillatytön kruunaus Peuransarven hillariehassa
21.00- Pizzaravintola Vaaka Disco ei lippua
21.00- Pubi.fi Karaoke ei lippua
21.00- Hotelli Ilveslinna Merja Juutinen Bändeineen
23.00 Vuoden 2015 Hillatytön esittely Hotelli Ilveslinnassa

Oheisohjelmaa:
10.00-17.00 Ranuan Masinistit Hillamarkkinoilla, 12.00-18.00 ProBoost
Drag Days Ranuan lentokentällä, vartti maili.
12.00 Karhuhölkän juoksukilpailu 16. kerran. Lähtö eläinpuiston parkkialu-
eelta. Järj. Ranuan Ratakarhut

SUNNUNTAI 2.8.
10.00 Tori avataan
10.30 Sirkus karkurit esiintyy
12.00 Vuoden 2015 Hillatytön esittely yleisölle
–          Matti Kaarlejärvi lausuu onnittelurunon Hillatytölle
12.30 Vuoden 2015 Marjatohtorin julkistaminen
13.30 Orkesteri Rossipohja esiintyy
15.00 Moottorisahauskilpailu markkinatorilla
15.45 Saappaanheiton palkintojenjako
16.00 Tori suljetaan
Oheisohjelmaa:
10.00-16.00 Ranuan Masinistit Hillamarkkinoilla
10.00 Saappaanheittokilpailu urheilukentällä.
Järj. Ranuan Ratakarhut
12.00 Hillamaastot juoksukilpailu. Järj. Ranuan Peura.
Palkintojenjako Peuransarvessa klo. 14.00
Lions Clubin hillanmyyntipiste keskellä torialuetta.
Lions Ladyjen myyntipisteestä ruokaa,kahvia, vohveleita
ja muuta makeaa. Ranualaisia käsitöitä Peuransarven seinustalla
olevissa myyntipaikoissa
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia !

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/

syoteshop

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Elintarvikkeet ja päivittäistavarat
●  Paistopiste
●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Alkon tilauspiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti

Avoinna 
poikkeuksellisesti
ajalla 31.7.-2.8.
pe 10-21, 
la 8-21 ja 
su 10-16

Tervetuloa! 

kauppa Syötteen sydämessä Syöte Shop

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ ENERGIAPIHIT
KYLMÄKONEET

ERIKOISHINTAANERÄ

489€

● Energialuokka A+
● Jääkaapinsulatus automaattinen
● Sisävalo

RJKL2950
JÄÄKAAPPI

● AirFlow -puhallin, LED-
valaistus

● Turvalasihyllyt
● Korkeus 185 cm,
 väri valkoinen

699€

329€

JENKKI-
KAAPPI

Meiltä myös edullinen kuljetus-
palvelu. Kuljetuksen hintaan

sisältyy vanhan koneen
toimitus kierrätykseen.

569€● Energialuokka A+
● Sisävalo
● Metallisaranat
● Lämmönnousun merkkivalo
● Nettotilavuus 400 litraa
● Pakastusteho
   19 kg / vuorokausi

RSP410A

249€

RSP310A
469€

● Energialuokka A+
● Sisävalo
● Metallisaranat
● Lämmönnousun merkkivalo
● Nettotilavuus 300 litraa
● Pakastusteho 17 kg / vuorokausi

RSP110A
● Energialuokka A+
● Nettotilavuus 102 litraa
● Pakastusteho
   12 kg / vuorokausi

RSP 220 A
● Energialuokka A+
● Sisävalo
● Metallisaranat
● Lämmönnousun merkkivalo
● Nettotilavuus 210 litraa
● Pakastusteho
   14 kg / vuorokausi

349€
● Energialuokka A+
● Jääkaapin
 tilavuus 184 l
● Pakastimen
 tilavuus 44 l
● Mitat k 140,4 cm,
 l 54,5 cm, s 60,4 cm

RJPK2600R

JÄÄKAAPPI

● Energialuokka A+
● Jääkaapin tilavuus 106 l
● Pakastelokeron tilavuus 15 l
● Mitat k 85 cm, l 55 cm, s 58 cm

229€

ARC104

OBH NORDICA
Frutti Blender 6659
TEHOSEKOITIN

29,90€

OBH 7760
Blender Smoothie Twister
● valkoinen

29€

Kevyt
kumisaapas
alk. 65€


