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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pilkkiviikolla saatiin
kaloja runsaasti s. 5

Syötteellä 
suunnistettiin s. 6-7

Piirroksia ja tarinoita 
Karhupajalla s. 7

PALVELEMME
Tervetuloa!

Arkisin
Lauantaisin

klo 9 - 18
klo 9 - 14

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

Yhdessä hyvä tulee.

HIPPO -YLEISURHEILUN
MESTARUUSKISAT

Maanantaina 11.8. klo 18.00 Suojalinnan kentällä

Kaikille kilpailijoille mitalit ja kisajuomat.
Paikalla myös arvontaa ja kioski.

Kisat järjestää Pudasjärven Osuuspankki
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Tervetuloa
kisailemaan koko
perheen voimin!

Ilmoittautumiset 8.8.
mennessä numeroon
040 913 0768 / Mari
Laakkonen tai sähköpostilla
mari.laakko@gmail.com.
Ei jälki-ilmoittautumisia.

Sarjat tytöt ja pojat:

2009 ja myöh. synt. 40 m, pallo
2007 - 2008 synt.   40 m, pallo
2005 - 2006 synt.   40 m, pallo
2003 - 2004 synt.   60 m, kuula
2001 - 2002 synt.   60 m, kuula Parhaat palkitaan!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi
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JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• vAkUUTUsyhTiöiden   
 TyöT
• vAhinkOTArkisTUkseT
• LAsinvAihdOT
• 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

ilmastoinnin huollot henkilö- ja 
pakettiautoihin 

75€
ent. Körkön leipomolla 

Lukiotie 1 
to-pe 31.7-1.8 

klo 10- 16.

Kirppis

Autokoulukurssit alkaa 
ma 4.8.2014 klo 17

Tervetuloa!

kAUPPATie 5
Puh. 0400 537 550

Mopokurssi 13.8. klo. 15.00

LiikennekOULU
kyyTiPOJAT

Ma - pe 8 - 19 
la - su 10 - 18

Olavi Puurunen 
p. 040 - 7205 038

Ostetaan 
marjOja 

jOkapäivä 
tebOil 

pudasjärvellä

Lääkäri-
ajat:  

ke 6.8. 
ja

ke 13.8 

Varaa aika P. 040 821 1819

Pudasjärven
Urheilijat ry
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Kesälomittaja
Jenni Peltoniemi
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Millaisia lapsuuden kesä muistoja meillä on-
kaan. Kalareissut, teltassa yöpymiset kave-
reiden kanssa, polkupyörällä ajamiset pitkin 
kylää ja kaupunkia, uinnit niin että lopulta hy-
tisyttää, monella myös vierailut isovanhem-
pien luona ja touhuamiset siellä.
 Monet aikuiset ihmiset kaipailevat, aina-
kin minä, lapsuuden kesiin. Aikaan, jolloin 
elämä näyttäytyi paljon yksinkertaisempana. 
Ei ollut koulua, ei aikatauluja, ei töitä, oli vä-
hemmän paineita ja paljon hauskempaa.
 Minäkin kaipaan varhaisen aamun juoksu-
ja, vielä kun kosteutta oli maassa, pallopelejä 
kunnes on niin poikki että jää vain nurmelle 
makaamaan tai telttailua takapihalla, hyttysis-
tä välittämättä.
 Kun juttelee ihmisten kanssa, huomaa 
aika monella on hyviä muistoja isovanhem-
pien luona vietetyistä kesistä. Muistoja siitä 
kun sai lypsää lehmiä, olla heinäpelolla, kerä-
tä marjoja pensaista, kuunnella isovanhempi-
en tarinoita menneistä ajoista, olla mukana 
kauppareissulla, korjaamassa jotakin laitetta 
tai ylipäänsä vain kuluttaa aikaa heidän kans-
saan.
 Ehkä olet isovanhempi? Ehkä sinulla on jo 
ollut mahdollisuus viettää aikaa lastenlasten 
kanssa tänä kesänä? Tai ehkä suunnittelet sitä 

ensi kesälle, lasten kutsumista luoksesi?
 Isovanhempien luona lapset saavat koke-
muksen toisenlaisesta paikasta ja toisenlai-
sesta arjesta. Sinä saat taasen lapsen, jolla on 
energiaa, joka haluaa auttaa sinua arkirutii-
neissa ja joka haluaa kuunnella sinun muiste-
luita, suvun ja perheen vaiheista.
 Kukat nousevat maasta,
 laulun aika on tullut,
 joka puolella huhuavat metsäkyyhkyt. 
 (Laulujen laulu 2:12)
 Laulujen laulu- kirjan kohta kertoo kuinka 
talven jälkeen saapuu virkistävä kesä. Uskon, 
että Jumala haluaa myös kutsua meitä uudis-
tamaan kesällä ruumistamme ja sieluamme, 
jotka ovat talven jälkeen kuin kohmeessa ja 
uupuneet.

Juha Rauhala

KESÄMUISTOJA

Rakkaudella syvästi kaivaten
 
Ville
 Marjo, Kai, Iiro ja Oona
 Matti, Jonna ja Joonas
 Marko ja Jan
 Mari-Elisa, Tapani, Jasmin ja Jesse
Äiti
Jorma
Riitta ja Minttu

Taivaan syliin pehmeään 
Rakkaani lähti lepäämään 
Enkelit siellä hoivatkaa
Rakkaintani, lämpöistä nauravaa
Enkelit siivillä suojatkaa
Siihen asti kun vierelles tulen 
nukkumaan
                                            Ville

Kulje äiti kerallamme,
mummi rakas mukanamme,
voiman lähteenä lähellä.
Elä muistoina mielissämme,
sävelinä sieluissamme.
Elämämme enkelinä,
Taivaan portin takana

Siunaus on toimitettu Pudasjärven kirkossa läheisten 
läsnäollessa 26.7.2014

Lämmin kiitos osanotosta.

Lapset ja 
lapsenlapset

Meille kaikille niin rakas

Pirjo Sirkka
Annikki
KOSAMO
s. 19.9.1952 Puolanka
k. 8.7.2014 Pudasjärvi

o.s. Kinnunen

Messu  Pudasjärven kirkos-
sa su 3.8. klo 10,   Juha  Kuk-
kurainen,  Keijo Piirainen. 
Taksi seurakuntakodilta klo 
9.30, omavastuu 5 € edesta-
kainen matka.  
Esikouluun ja kouluun läh-
tevien siunaamistilaisuus 
seurakuntakodissa su 3.8. 
klo 18, Juha Kukkurainen, 
Marja-Sinikka Luokkanen, 
Keijo Piirainen.  Siunattavia 

pyydetään saapumaan päi-
väkerhotiloihin viimeistään 
17.45. Tilaisuuden lopuksi 
kahvit, mehut ja jäätelöt.
Kesäkahvila ke 30.7. klo 12-
14 kanttorilassa. Tervetuloa 
kahvikupposen ääreen po-
risemaan, tapaamaan tuttu-
ja ja tutustumaan uusiin ih-
misiin. 
Nuotioilta: Siivikossa Mai-
ja Turusella, Puolangan-

tie 2363 ti  29.7. klo 18, Ku-
ren kylätalossa ke 30.7. klo 
19,  Jongulla Hautapahdas to 
31.7. klo 18,  Kipinän koulul-
la ti 5.8. klo 18 ja Livon kou-
lulla ke 6.8. klo 18.
Rauhanyhdistykset: Kesä-
seurat Hirvaskosken rau-
hanyhdistyksellä su 3.8. klo 
13 ja 18 (Raimo Kananen, 
Tuomo Turpeinen). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 3.8. klo 

17 (Timo Luokkanen, Mikko 
Tuohimaa).
Kastettu: Helmi Emmiina 
Salonpää.
Avioliittoon vihitty: Benard 
Antwi ja Tarja Kristiina Käl-
käjä.
Haudattu: Timo Matti Räisä-
nen  64 v ja Pirjo Sirkka An-
nikki Kosamo  61 v.

Pudasjärven Pilikkiviikon 
oheisohjelmassa sunnuntai-
na 27.7. esiintyi teatteriryh-
mä I Naufraghi Teatro & Ars-
comicA. Vauhdikas ja hauska 
Sokeria ja Sarvia -esitys oli 
englannin- ja suomenkielise-
nä suloisena sekamelskana 
kaikkien ymmärrettävissä. 
Ohjauksesta vastasi maail-
mankuulu italialainen maest-
ro Antonio Fava ja ryhmäs-
sä esiintyivät hollantilainen 

Sokeria ja Sarvia -teatteriesitys Pilikkiviikon oheisohjelmassa
Jorn Laponder, kanadalainen 
Olivier Leclair, australialai-
nen Nicholas O’Regan sekä 
suomalainen, nykyisin Brys-
selissä asuva Tiia-Mari Mä-
kinen. 
Commedia dell’Arte naamio-
teatteria opiskellessaan nämä 
näyttelijät päättivät perustaa 
kansainvälisen ryhmän ja pa-
lauttaa ikivanhan italialaisen 
teatterimuodon takaisin kirk-
kaimpaan loistoonsa joka säi-

lyy uskollisena 1500-luvulla 
syntyneille juurillensa.

- Esityskielinä käytämme 
sekoittaen suomea, englan-
tia, italiaa, hollantia ja rans-
kaa vähän riippuen siitä mis-
sä maassa esiinnytään, kertoi 
ryhmän suomalaisjäsen Tiia-
Mari Mäkinen. 

Kaikki ryhmän jäsenet oli-

vat iloisesti ja positiivisesti 
yllättyneitä saamastaan kut-
susta Pudasjärvelle Kesäpi-
likkitapahtumaan. Erityisen 
hauskaa heistä oli päästä nä-
kemään ihan vierestä lautta, 
jonka päältä kaloja narrattiin. 
Kanadalaiselle Olivierille 
tämä kiertue toi ensimmäi-
sen Suomen vierailun, josta 

hän oli erityisen ilahtunut.
Ryhmällä on tämän ke-

sän aikana kaiken kaikkiaan 
14 esitystä ympäri Suomea. 
Seuraavan kerran heidät voi 
nähdä tämän viikon perjan-
taina 1.8.2014 kello 18. Ranu-
an Hillatorilla. STK
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Pintamojärven muutamien 
asukkaiden ja mökkiläisten 
huolestuttua Pintamojärven 
huononevasta tilasta, kuten 
rantojen vyörymisestä jär-
veen, järven talvisista happi-
kadoista sekä sinileväesiin-
tymien runsastumisesta, 
päätettiin perustaa Pintamo-
järvi-yhdistys. Pintamojärvi-
yhdistyksen perustamiskir-
jan allekirjoitti 27 henkilöä 
15.9.2012. Yhdistyksen tar-
koituksena on selvittää ja 
edesauttaa järven vedenlaa-
dun paranemiseen johtavia 
toimenpiteitä, rahoitusta, 
toimia yhteistyössä paikalli-
sen kalavedenosakaskunnan 
sekä Pintamon kyläyhdis-
tyksen kanssa vedenlaadun 
parantamiseksi sekä estää 
korroosion lisääntyminen. 
Yhdistys hyväksyttiin Pa-
tentti ja – Rekisterihallituk-
sen Yhdistys- ja Säätiöasiat 
-rekisteriin 22.2.2013. Ensim-
mäinen vuosikokous pidet-
tiin 16.6.2013, missä alusta-
jana toimi ProAgria Oulun 
Kalatalouskeskuksen toi-
minnanjohtaja Outi Koski. 
Tämän vuotinen vuosikoko-
us pidettiin lauantaina 12.7. 
Uusia jäseniä on liittynyt 
mukavasti ja yhdistys toi-
vookin, että uusien jäsenien 
liittyminen jatkuisi. Jäsen-
ten ja muiden asiasta kiin-
nostuneiden toivotaan ole-
van aktiivisesti yhteydessä 
hallituksen jäseniin kertoen 
ideoita ja ajatuksia Pintamo-
järven tilanteen parantami-
seksi. Vinkkejä mahdollisista 

Pintamojärvi-yhdistyksen kuulumisia

asiaa edistävistä toimenpi-
teistä otetaan myös mielel-
lään vastaan.

Kokouksessa käytettiin 
runsaasti puheenvuoroja 
sekä käytiin vilkasta keskus-
telua niin Pintamojärven ti-
lanteesta kuin yhdistyksen 
tähänastisista toimista. Vuo-
sikokouksessa valitulle seu-
raavan kauden hallituksel-
le annettiin hyvää evästystä 
seuraavan vuoden toimiin. 
Kokousväen keskuudessa 
oli monia henkilöitä, jotka 
olivat perehtyneet järven ja 
sen tilan parantamiseen liit-
tyviin asioihin ja hallituksen 
onkin mahdollista käyttää 
näitä asiantuntijoita apuna 
omassa tehtävässään, ku-
ten ottamalla jonkun heistä 
mukaan neuvotteluihin yh-
teistyökumppaneiden kans-

sa tai hyödyntää heidän tie-
tämystään jollain muulla 
tavalla.

Pintamojärven vedenpin-
taa on säännöstelty noin 60 
vuoden ajan Pintamon voi-
malaitoksen valmistuttua. 
Vedenkorkeuden vaihte-
lut järvessä rasittavat järven 
rantoja, jolloin rantamaa-
ta vyöryy veteen. Kulu-
neen vuoden aikana yhdis-
tyksen hallitus on jatkanut 
neuvotteluja Koskienergia 
Oy:n kanssa ELY-keskuk-
sen avustuksella. Viime syk-
syn neuvotteluissa sovittiin, 
että kokeillaan laskea syys-
veden pintaa 10 senttimet-
rillä. Tänä keväänä todettiin, 
että vedenpinnan lasku nä-
kyy jo määrätyillä rannoilla, 
sillä jäät eivät enää murta-
neet rantoja. Tämän perus-

teella yhdistys pyrkii tule-
vissa neuvotteluissa siihen, 
että syysveden pintaa edel-
leen laskettaisiin.

ELY-keskuksen talvella 
ottamien vesinäytteiden mu-
kaan järven happitilanne on 
ollut jonkin verran parem-
pi kuin edellisenä vuotena. 
Lisäksi VYYHTI-hanke on 
kartoittanut Pintamojärven 
valuma-alueita kuten Latva-
ojan, Itäojan ja Honganojan.

Roskakalojen kalastusta
Viime syksynä järvel-

lä suoritettiin koeverkkoka-
lastus, jonka tarkoituksena 
oli selvittää järven ravinto-
ketjun tilannetta. Tutkijoi-
den epäiltyä ravintoketjussa 
olevan häiriöitä, Pintamo-
järven osakaskunta päät-
ti keskeyttää toistaiseksi sii-
an velvoiteistutukset, sillä 
siika ja järvessä luontaisesti 
esiintyvä muikku syövät sa-
maa ravintoa. Kilpailutilan-
teen johdosta ravintoketjun 
todellista tilannetta ei voida 
tarkasti tietää. Lisäksi ros-
kakalan pyyntiä järvessä on 
päätetty lisätä, kuten syksyl-
lä nuottaamalla ja keväällä 
jäiden lähdettyä paunetilla. 
Tällä hetkellä Pintamojär-
vestä otetaan kalastuksen 
yhteydessä muikkuja talteen 
ja ne pakastetaan päiväyk-
sen kera. Myöhemmin syk-
syllä kalat toimitetaan Am-
mattiopisto Lappian Simon 
toimipaikkaan, missä kalata-
louteen erikoistuvat opiske-
lijat tutkivat muikkuja. Toi-
veena on, että tutkimuksista 
selviää lisätietoja järven ka-
latilanteesta.

Toukokuussa Pintamojär-
vi-yhdistys, Pintamojärven 
osakaskunta, Koskienergia 
Oy ja ELY-keskus suorittivat 
Pintamojärven rantojen kat-
selmuksen. Katselmuksessa 
järven rannat videoitiin ve-
neestä käsin. Katselmuksen 
perusteella ELY-keskuksen 
asiantuntija analysoi ranto-
jen tilanteen ja alkusyksys-
tä pidettävässä palaverissa 
käydään läpi tulokset sekä 
mietitään jatkotoimenpitei-
tä ELY-keskuksen esityksen 
perusteella.

Niina

Kokoukseen osallistui runsaasti kyläläisiä ja mökkiläisiä.

Paikallinen mökkiläinen on aikoinaan laittanut rantaan-
sa kiviä rannan suojaksi ja nyt luonto pyrkii tekemään 
oman osansa rannan suojelemiseksi.

KANNOT POIS 
TEHOKKAALLA 

JYRSIMELLÄ.

Puh. 040 822 4983

Huom. Kotitalous-
vähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

TIISTAINA 5.8
Pudasjärvi   ABC   klo  08.00 – 10.00
Taivalkoski  ABC   klo  11.00 – 12.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

kaksoismoottori, 
hierontayksikkö, kak-
sinkertainen vyöhyke-
pussijoustin, langaton 
kaukosäädin!

-60%
1195€

3011,-

Korjaus Huonekaluliike 
Heikkilän viimeviikon 
ilmoitukseen!

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY 50v

Tarjoamme kaikenikäisille hoidettaville virkistystä ulkoilun, 
liikunnan, käden taitojen ja musiikin merkeissä.  Toiminta on 

maksutonta osallistujalle. 

Ennakkoilmoittautuminen edellisen viikon perjantaihin 
klo 14 mennessä p. 040 501 9119. Perjantain 15.8. 
ilmoittautumiset poikkeuksellisesti p. 040 559 7766. 

Toimintaan osallistuvan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen 
tai omaishoidontuen saaja.

Kaipaatko pientä 
hengähdystaukoa omaishoitoon? 
Tuo läheisesi omaishoidettavien virikepäivään!
OAKK ja Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 
järjestävät toiminnallisia virikepäiviä Pudasjärven 
seurakunnan Kanttorila – tilassa (Pappilantie 7).

pe 15.8. klo 10–14  
pe 19.9. klo 10–14
pe 17.10. klo 10–14
pe 14.11. klo 10–14

Lumo 90
moottorisänky

Näistäkin 
saat

Kanta-
Asiakkaan

Alennuksen!

59,90€

TarjoukseT 
voimassa vain 

1.8.

PUDAS-KONE Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Liikkeemme avoinna:
ma-pe 9-17
la suljettu

Joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

PerjanTaina 1.8.
Klo 9-16 paikalla tehtaan edustaja 

Matti Niemelä
TERVETULOA!

jalkine-
PäiväT

Kevyt 
kumisaapas

Laadukkaat
Sievi GT -sukat

kaupan 
päälle

Sievi Dual 
Comfort Plus 
-pohjallinen

arvo 13€ 25€
Tarjous

sänkyjä patjoineen, 
kirjahylly + kirjoja ym, ym. 

Hinnat edullisia. 
Puh. 0400 924 367.

myydään Huonekaluja

Sarakylän Kesäkahvila
avoinna vielä to 24.7. 

klo 11-16 ja la 2.8. klo 12-16 
entisellä K-kaupalla.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Pintamojärven muutamien 
asukkaiden ja mökkiläisten 
huolestuttua Pintamojärven 
huononevasta tilasta, kuten 
rantojen vyörymisestä jär-
veen, järven talvisista happi-
kadoista sekä sinileväesiin-
tymien runsastumisesta, 
päätettiin perustaa Pintamo-
järvi-yhdistys. Pintamojärvi-
yhdistyksen perustamiskir-
jan allekirjoitti 27 henkilöä 
15.9.2012. Yhdistyksen tar-
koituksena on selvittää ja 
edesauttaa järven vedenlaa-
dun paranemiseen johtavia 
toimenpiteitä, rahoitusta, 
toimia yhteistyössä paikalli-
sen kalavedenosakaskunnan 
sekä Pintamon kyläyhdis-
tyksen kanssa vedenlaadun 
parantamiseksi sekä estää 
korroosion lisääntyminen. 
Yhdistys hyväksyttiin Pa-
tentti ja – Rekisterihallituk-
sen Yhdistys- ja Säätiöasiat 
-rekisteriin 22.2.2013. Ensim-
mäinen vuosikokous pidet-
tiin 16.6.2013, missä alusta-
jana toimi ProAgria Oulun 
Kalatalouskeskuksen toi-
minnanjohtaja Outi Koski. 
Tämän vuotinen vuosikoko-
us pidettiin lauantaina 12.7. 
Uusia jäseniä on liittynyt 
mukavasti ja yhdistys toi-
vookin, että uusien jäsenien 
liittyminen jatkuisi. Jäsen-
ten ja muiden asiasta kiin-
nostuneiden toivotaan ole-
van aktiivisesti yhteydessä 
hallituksen jäseniin kertoen 
ideoita ja ajatuksia Pintamo-
järven tilanteen parantami-
seksi. Vinkkejä mahdollisista 

Pintamojärvi-yhdistyksen kuulumisia

asiaa edistävistä toimenpi-
teistä otetaan myös mielel-
lään vastaan.

Kokouksessa käytettiin 
runsaasti puheenvuoroja 
sekä käytiin vilkasta keskus-
telua niin Pintamojärven ti-
lanteesta kuin yhdistyksen 
tähänastisista toimista. Vuo-
sikokouksessa valitulle seu-
raavan kauden hallituksel-
le annettiin hyvää evästystä 
seuraavan vuoden toimiin. 
Kokousväen keskuudessa 
oli monia henkilöitä, jotka 
olivat perehtyneet järven ja 
sen tilan parantamiseen liit-
tyviin asioihin ja hallituksen 
onkin mahdollista käyttää 
näitä asiantuntijoita apuna 
omassa tehtävässään, ku-
ten ottamalla jonkun heistä 
mukaan neuvotteluihin yh-
teistyökumppaneiden kans-

sa tai hyödyntää heidän tie-
tämystään jollain muulla 
tavalla.

Pintamojärven vedenpin-
taa on säännöstelty noin 60 
vuoden ajan Pintamon voi-
malaitoksen valmistuttua. 
Vedenkorkeuden vaihte-
lut järvessä rasittavat järven 
rantoja, jolloin rantamaa-
ta vyöryy veteen. Kulu-
neen vuoden aikana yhdis-
tyksen hallitus on jatkanut 
neuvotteluja Koskienergia 
Oy:n kanssa ELY-keskuk-
sen avustuksella. Viime syk-
syn neuvotteluissa sovittiin, 
että kokeillaan laskea syys-
veden pintaa 10 senttimet-
rillä. Tänä keväänä todettiin, 
että vedenpinnan lasku nä-
kyy jo määrätyillä rannoilla, 
sillä jäät eivät enää murta-
neet rantoja. Tämän perus-

teella yhdistys pyrkii tule-
vissa neuvotteluissa siihen, 
että syysveden pintaa edel-
leen laskettaisiin.

ELY-keskuksen talvella 
ottamien vesinäytteiden mu-
kaan järven happitilanne on 
ollut jonkin verran parem-
pi kuin edellisenä vuotena. 
Lisäksi VYYHTI-hanke on 
kartoittanut Pintamojärven 
valuma-alueita kuten Latva-
ojan, Itäojan ja Honganojan.

Roskakalojen kalastusta
Viime syksynä järvel-

lä suoritettiin koeverkkoka-
lastus, jonka tarkoituksena 
oli selvittää järven ravinto-
ketjun tilannetta. Tutkijoi-
den epäiltyä ravintoketjussa 
olevan häiriöitä, Pintamo-
järven osakaskunta päät-
ti keskeyttää toistaiseksi sii-
an velvoiteistutukset, sillä 
siika ja järvessä luontaisesti 
esiintyvä muikku syövät sa-
maa ravintoa. Kilpailutilan-
teen johdosta ravintoketjun 
todellista tilannetta ei voida 
tarkasti tietää. Lisäksi ros-
kakalan pyyntiä järvessä on 
päätetty lisätä, kuten syksyl-
lä nuottaamalla ja keväällä 
jäiden lähdettyä paunetilla. 
Tällä hetkellä Pintamojär-
vestä otetaan kalastuksen 
yhteydessä muikkuja talteen 
ja ne pakastetaan päiväyk-
sen kera. Myöhemmin syk-
syllä kalat toimitetaan Am-
mattiopisto Lappian Simon 
toimipaikkaan, missä kalata-
louteen erikoistuvat opiske-
lijat tutkivat muikkuja. Toi-
veena on, että tutkimuksista 
selviää lisätietoja järven ka-
latilanteesta.

Toukokuussa Pintamojär-
vi-yhdistys, Pintamojärven 
osakaskunta, Koskienergia 
Oy ja ELY-keskus suorittivat 
Pintamojärven rantojen kat-
selmuksen. Katselmuksessa 
järven rannat videoitiin ve-
neestä käsin. Katselmuksen 
perusteella ELY-keskuksen 
asiantuntija analysoi ranto-
jen tilanteen ja alkusyksys-
tä pidettävässä palaverissa 
käydään läpi tulokset sekä 
mietitään jatkotoimenpitei-
tä ELY-keskuksen esityksen 
perusteella.

Niina

Kokoukseen osallistui runsaasti kyläläisiä ja mökkiläisiä.

Paikallinen mökkiläinen on aikoinaan laittanut rantaan-
sa kiviä rannan suojaksi ja nyt luonto pyrkii tekemään 
oman osansa rannan suojelemiseksi.

KANNOT POIS 
TEHOKKAALLA 

JYRSIMELLÄ.

Puh. 040 822 4983

Huom. Kotitalous-
vähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

TIISTAINA 5.8
Pudasjärvi   ABC   klo  08.00 – 10.00
Taivalkoski  ABC   klo  11.00 – 12.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

kaksoismoottori, 
hierontayksikkö, kak-
sinkertainen vyöhyke-
pussijoustin, langaton 
kaukosäädin!

-60%
1195€

3011,-

Korjaus Huonekaluliike 
Heikkilän viimeviikon 
ilmoitukseen!

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY 50v

Tarjoamme kaikenikäisille hoidettaville virkistystä ulkoilun, 
liikunnan, käden taitojen ja musiikin merkeissä.  Toiminta on 

maksutonta osallistujalle. 

Ennakkoilmoittautuminen edellisen viikon perjantaihin 
klo 14 mennessä p. 040 501 9119. Perjantain 15.8. 
ilmoittautumiset poikkeuksellisesti p. 040 559 7766. 

Toimintaan osallistuvan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen 
tai omaishoidontuen saaja.

Kaipaatko pientä 
hengähdystaukoa omaishoitoon? 
Tuo läheisesi omaishoidettavien virikepäivään!
OAKK ja Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 
järjestävät toiminnallisia virikepäiviä Pudasjärven 
seurakunnan Kanttorila – tilassa (Pappilantie 7).

pe 15.8. klo 10–14  
pe 19.9. klo 10–14
pe 17.10. klo 10–14
pe 14.11. klo 10–14

Lumo 90
moottorisänky

Näistäkin 
saat

Kanta-
Asiakkaan

Alennuksen!

59,90€

TarjoukseT 
voimassa vain 

1.8.

PUDAS-KONE Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Liikkeemme avoinna:
ma-pe 9-17
la suljettu

Joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

PerjanTaina 1.8.
Klo 9-16 paikalla tehtaan edustaja 

Matti Niemelä
TERVETULOA!

jalkine-
PäiväT

Kevyt 
kumisaapas

Laadukkaat
Sievi GT -sukat

kaupan 
päälle

Sievi Dual 
Comfort Plus 
-pohjallinen

arvo 13€ 25€
Tarjous

sänkyjä patjoineen, 
kirjahylly + kirjoja ym, ym. 

Hinnat edullisia. 
Puh. 0400 924 367.

myydään Huonekaluja

Sarakylän Kesäkahvila
avoinna vielä to 24.7. 

klo 11-16 ja la 2.8. klo 12-16 
entisellä K-kaupalla.
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Omistajalle  
 parhaat hyödyt

Suomalainen
vihreä irto
Kesäkurpitsa

099kg

Tuoretorin tuotteet voimassa 5.8. asti.

Rainbow 
Costa Rica
Makea ananas 199kg

Espanjan
mini
Vesimeloni 099kg

Rainbow suomalainen
Marinoidut broilerin
vartaat
500 g (9,58 kg)

Atria broilerin
Grillileike
BBQ-marinoitu 900 g
(7,21 kg)

Kalaneuvos
Savusiika
n. 700-900 g

479 649 990
rasia rasia kg

Enemmän kuin edullinen

Hätälä Norjan
Lohifile
vac.

Valio Olo
Ruoansulatus-
jogurtit
4x125 g (4,38 kg)

Piltti Kuutoset
Hedelmä- ja marja-
soseet
6-pack 750 g (2,65 kg)

Pampers Baby Dry
Teippivaipat
koot 3-5, 80-104

F.K. Trube
Kierrepitkot
400 g (7,47 kg)

895kg 219pkt 199pkt 1895pkt 299pkt

969
kg

HK Viljaporsaan
Sisäfilee
marinoitu n. 650 g

Atria broilerin
Grillileike

Kalaneuvos
Savusiika

Rainbow suomalainen Atria broilerin

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Koko kilpailun ajan kaloja runsaasti

Inarista. Karsinnat olivat 
maanantaista perjantaihin, 
lauantaina pidettiin välierät 
sekä joukkuekilpailu ja sun-
nuntaina 27.7. olivat pikkufi-
naali ja loppukilpailu. Koko 
viikon ajan oli mitä mainioin 
helteinen sää ja kertaakaan 
ei satanut. 

Kisan järjestäjänä oli Pu-
dasjärven Urheilijat, josta 
piti löytyä myös talkoovä-
ki kisan vaatimaan järjeste-
lytyöhön. Seuran eri jaostot 
vastasivat kunkin päivän 
järjestelyistä, johon kuu-
lui muun muassa kioskin 
ja makkaroiden paistopis-
teen hoitaminen sekä kil-
pailijoiden kuljetus lautoille 
ja takaisin. Kilpailualusta-
na toimivat järjestäjien Pu-
dasjärvelle ankkuroimat 2,4 
x 2 metrin suuruiset styrok-
sialustat, joissa kussakin oli 
yksi pilkkireikä. Pilkkimi-
nen tapahtui ainoastaan ky-
seisen reiän kautta. Tänä ke-
sänä tuli runsaasti lahnoja ja 
pilkkireikä kävi monta ker-
taa ahtaaksi. Kilpailijoiden 
toivomuksena olikin, että 
pilkkireiän kokoa suuren-
nettaisiin tulevia kisoja aja-
tellen. 

Tämän kertaisessa kisas-
sa saatiin koko ajan saalis-
ta. Yhtä karsintakisaa lu-
kuun ottamatta tulosten 
kärkipäässä oli yli kilon ver-
ran kaloja, ensimmäisessä 
karsintakisassa Sirkka Ko-

kolla lähes kolme kiloa. Lop-
pukilpailussa jäi ilman saa-
lista vain kaksi kilpailijaa, 
kun viime vuonna ilman ka-
loja oli 15 osallistujaa. Tänä 
vuonna myös arvonnassa 
saatu paikka ei kovinkaan 
paljon ratkaissut. Lauantai-
na saivat suurimmat saaliit 
suurimmalla numerolla ole-
vat lautat ja finaalissa taas 
kärkipäässä olivat lautat 1-3, 
voittaja onki lautalla nume-
ro kolme. 

Kaikki finalistit palkit-
tiin. Palkintojen yhteisarvo 
oli 9000 euroa. Päävoittona 
oli tänä vuonna saunan kiu-
as.  Lisäksi kaikkien karsin-
tojen suurin kala ja koko kil-
pailun suurin kala palkittiin. 

Myös joukkuekilpailu oli 
mukana ja finaali käytiin 
lauantaina illalla. Voiton vei 
Kalastaja-Pekka ja kippeet 
ukkelit, toisena Pudasjär-
ven Puvika 2. (Sirkka Kokko, 
Katja Siekkinen, Ensio Tak-
kinen) ja kolmantena viime 
vuoden voittaja Muhoksen 
virkistyskalastajien 3-henki-
nen joukkue. 

Sunnuntaina kisan pää-
tyttyä kello 18 kyydittiin en-
sin finalistit veneillä rantaan. 
Sitten oli punnitus, josta ka-
lansaaliista ei saanut puhua 
kenellekään, jotta kisajän-
nitys säilyi loppuun saak-
ka. Voittaja Jenni Koskela 
oli ensimmäistä kertaa kisas-
sa mukana. Ruotsissa hänel-
lä on pilkkikoista runsaasti 
palkintosijoja, jopa Ruotsin 
mestaruus. Mukaan hänet 
innostivat äiti Leena Koskela 
ja isä Pentti Kokko, jotka oli-
vat kisoissa mukana viimek-

TULOKSET:
1.Jenni Koskela Ruotsi 3197 g, 2. 
Anja Kaarret Juutuan erä- ja kala-
miehet 2451, 3. Tauno Laakso Kaari-
nan Urheilukalastajat 2169, 4. Aimo 
Mansikkamäki Itä-Päijänteen kalaka-
verit 514, 5. Katja Siekkinen PuViKa 
468, 6. Mikko Lehtola Juutuan erä- ja 
kalamiehet 399, 7. Vesa Rahikkala Iin 
kalamiehet 391, 8. Vesa Teivaanmäki 
PuViKa 388, 9. Ahti Kokko PuViKa 
324, 10. Eira Määttä Pilk kings Vaasa 
321, 11. Jani Orava Rautaruukin ur-
heilukalastajat 309, 12. Martti Knuu-
tinen MuViKa 228, 13 Reijo Kenttä-
lä PuViKa 161, 14. Raimo Valtari Pilk 
kings Vaasa 139, 15. Usko Kokko Pu-
ViKa 138, 16. Sirkka Kokko Pudas-
järvi 115, 17. Ismo Karhunen Rau-
taruukin Urheilukalastajat 107, 18. 
Pekka Hahtonen MuViKa 103, 19. 
Hannaleena Poropudas Roomuran-
nan kalastajat 100, 20. Mika Karvo-
nen Kempeleen Sintinsieppaajat 75, 
21. Ari Mahlakaarto PuViKa 65, 22. 
Kirsti Mansikkamäki Itä-Päijänteen 
kalakaverit 60, 23. Vesa Kettunen 
Lapinlahden Pilkkijät 42, 24. Raimo 
Lähde Loimaan Urheilukalastajat ja 
25. Pertti Raiskio PuViKa. 

Kolmea parasta, Anja Kaarrettia, Jenni Koskelaa ja 
Tauno Laaksoa, onnittelemassa sijoilla 21-25 olleet kil-
pailijat. 

Vähintään 10 kertaa ki-
soissa käyneitä muis-
tettiin pienoispilkki-
patsailla. 

Kilpailijat kuljetettiin neljällä veneellä lautoille hyvissä ajoin ennen kolmen tunnin 
onginta-ajan alkua. Kuva torstai-illan kilpailusta, jonka voitti Pertti Raiskio 1,6 kilon 
saaliillaan. 

Kisan ratkaisuvaiheissa sunnuntai-iltana oli runsaasti yleisöä. Jännitettiin myös ka-
lakavereiden puolesta ja kisa-arvontaa. 

Joukkuekisan voittajat palkintokorokkeella ja palkinnot esillä.

si kaksi vuotta sitten. Jenni 
asuu Vaasan kohdalla me-
ren toisella puolella Ölrm-
sköldsvikin kaupungissa. 
Hänellä ei ole vielä saunaa, 
joten palkintokiuas on siihen 
jo valmiina. Kakkossijalla ol-
lut Anja Kaarret oli myös en-
simmäistä kertaa palkinto-
pallilla. Pronssia napannut 
Tauno Laakso on joskus jopa 
voittanut kisan. 

Ennen palkintojen ja-
koa Pudasjärven Urheilijoi-
den puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo ja sihteeri Mar-
ko Koivula jakoivat pienois-
pilkkipatsaat kymmeneen 
kisaan osallistuneille pilkki-
jöille. 

Kisan aikana myytiin ki-
sa-arpoja. Päävoittona olleen 
peräkärryn sai arvalla369 
Jussi Komulainen, agrikaa-
tin arvalla 313 Raimo Määttä 
ja pienemmän agrikaatin nu-
merolla 518 Risto Manninen. 

Tänä vuonna kisojen ai-
kana oli oheisohjelmana me-
lontaa ja sen opastusta Iijo-
en harrastemelojien toimesta 
sekä onkikilpailuja Sotkajär-
vellä ja Livolla.
Jyrkkäkosken huvilaval-
la oli perjantai-iltana Pilik-
kitanssit, jossa esiintyi Jark-
ko Honkanen ja Taiga yhtye. 
Sunnuntaina kisapaikalla 
esiintyi teatteriryhmä 
I Naufraghi Teatro & Arsco-
micA.
Tulokset näkyvät netissä:
http://pudasjarvenurheili-
jat.sporttisaitti.com/pilikki-
viikko/joukkuekilpailu/

Heimo Turunen

Reijo Kenttälä oli sunnun-
taiaamun pikkufinaalin 
ylivoimainen voittaja suu-
rella lahnalla, jonka saa-
minen pienestä reiästä oli 
suuri työ ja lähes palasina 
hän sai kalan reiästä pun-
nitukseen. Finaalissa ei 
tullut suuria kaloja, mut-
ta 13. sija kuitenkin 161 
gramman tuloksella. 

Oheisohjelmana oli muun muassa melontaa, jota opettamassa Eila Lahtiselle ja Soi-
le Vähäkuopukselle Kaarlo Klemetti Iijoen harrastemelojista.

Eira Määttä Vaasasta sai kisan suurimmasta kalastaan 
palkinnoksi lapin leukun. 

Pudasjärven Pilikkiviikko 
Kesäpilkin MM-kilpailut jär-
jestettiin 21.7.-27.7. 11. ker-
ran Havulan rannassa. Kisa 
keräsi tänä vuonna noin 200 
kilpailijaa, jotka pilkkivät 
maailmanmestaruudesta 224 

suoritusta. Kisan voittona ol-
lut saunan kiuas meni ka-
uimpaa tulleelle kilpailijalle 
Ruotsiin. Muut kaukaisim-
mat kilpailijat olivat saapu-
neet Helsingistä ja pohjoi-
simmat osallistujat olivat 
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Omistajalle  
 parhaat hyödyt

Suomalainen
vihreä irto
Kesäkurpitsa
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Rainbow 
Costa Rica
Makea ananas 199kg

Espanjan
mini
Vesimeloni 099kg

Rainbow suomalainen
Marinoidut broilerin
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500 g (9,58 kg)

Atria broilerin
Grillileike
BBQ-marinoitu 900 g
(7,21 kg)

Kalaneuvos
Savusiika
n. 700-900 g

479 649 990
rasia rasia kg

Enemmän kuin edullinen
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Lohifile
vac.

Valio Olo
Ruoansulatus-
jogurtit
4x125 g (4,38 kg)

Piltti Kuutoset
Hedelmä- ja marja-
soseet
6-pack 750 g (2,65 kg)

Pampers Baby Dry
Teippivaipat
koot 3-5, 80-104

F.K. Trube
Kierrepitkot
400 g (7,47 kg)

895kg 219pkt 199pkt 1895pkt 299pkt

969
kg

HK Viljaporsaan
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Atria broilerin
Grillileike
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Rainbow suomalainen Atria broilerin

Pudasjärvi
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Paahtava helle ja Syötteen 
vaativat rinteet haastoivat 
suunnistajat kaksipäiväisis-
sä Syöte-Suunnistuksissa 26-
27.7. Pääsarjoissa kovinta 
vauhtia pitivät maajoukkue-
suunnistajat Sofia Haajanen 
ja Pasi Ikonen. Kaikkiaan yli 
250 suunnistajaa etsi rasti-
lippuja kahden päivän ajan 
Syötteen maisemissa, kilpai-
lukeskuksena toimi Hotel-
li Pikku-Syöte. Ilahduttavaa 
oli nähdä suuri kuntosuun-
nistajien joukko eritasoisilla 
radoilla. 

Tämän kesän MM-kisa-
kävijät Haajanen ja Ikonen 
kehuivat Syötteen maastoa 
ja ratoja. Ratamestari Vesa-
Matti Suorsa oli onnistunut 
tekemään Ikosen mukaan 
kansainväliset mittakaavat 
täyttävät radat. Kaikissa sar-
joissa haastetta löytyi niin 
taidollisesti kuin fyysisesti-
kin.

Sofia Haajanen oli mo-

Haajanen ja Ikonen nopeimmat Syötteen rinteillä

lempina päivinä naisten pää-
sarjassa ylivoimainen. 

- Rata oli hyvä ja maas-
to hieno, mutta rankkaa ja 
vaikeaa oli, kertoi Haajanen 
lauantain keskimatkan ki-
sastaan. Kaksi isompaa vir-
hettä tuli, alamäkiosuudet 
olivat vaikeita. Nöyränä ra-
dalla sai olla. 

Sunnuntain pitkän mat-
kan kisaa Haajanen kuvaili 
mukavaksi ja helteiseksi: 

- Aurinkokalliolla tuli 
tehtyä muutama kukkanen 
rastiympyrässä.

Selkä- ja kantapäävai-
vojen kanssa MM-suunnis-
tusten jälkeen painineen 
Pasi Ikosen ero toisena ole-
viin Matti Kivelään ja Aleksi 
Karppiseen oli ensimmäisen 
päivän jälkeen 47 sekuntia.  

- Meno oli rentoa kuin 
rautakangella, kommentoi 
Ikonen juoksuaan. Eikä tai-
dollisestikaan mennyt ihan 
nappiin, yhteensä kolme mi-

nuuttia tuli tehtyä virhettä.
Sunnuntain pitkän mat-

kan kisaan Ikonen oli tyy-
tyväinen. Ero kokonaiskil-
pailussa toiseksi tulleeseen 
Sampo Rahkoon kasvoikin 
yli 11 minuuttiin: 

- Tänään osasin suunnis-
taa, eipä paljon parannetta-
vaa jäänyt, sanoi Ikonen ki-
san jälkeen.

Ikonen viihtyi Syötteen 
maisemissa pidempään. 
Hän piti Syöte-Suunnistuk-
sen alla kolmen päivän lei-
rin nuorille. Leiriohjelmaan 
kuului suunnistusharjoituk-
sia alueen eri kartoilla. Mut-
ta tärkeintä antia nuorille 
suunnistajille oli palaute ja 
ohjeet, joita maailmanmes-
tari antoi harjoitusten yhtey-
dessä ja niiden jälkeen.

Suunnistajille tarjottiin 
harvinaista herkkua lauan-
tai-iltana Syötekeskuksessa. 
Ikonen oli kuvannut keski-
matkan kisan pääkameral-

la. Yli 70 henkeä kerääntyi 
katsomaan ja kuuntelemaan 
Ikosen kilpailusuorituksen 
analyysiä maasto- ja kart-
takuvan pyöriessä valko-
kankaalla. Ikonen kävi läpi 
oman kilpailusuorituksen-
sa jokaisen rastivälin. Maa-
ilmanmestari pohti ääneen 
reitinvalintasuunnitelmiaan 
sekä toteutusta rastipisteel-
tä toiselle, kisan alusta lop-
puun 41.11 minuutin ajan.

Nuoret  
toimitsijatalkoissa 
Syöte-Suunnistuksessa Pu-
dasjärven Urheilijoiden 
omat suunnistajat olivat kil-
pailemisen sijasta toimitsi-
joina. Myös nuoret suunnis-
tajat oli vastuutettu erilaisiin 
toimitsijatehtäviin. Osa nuo-
rista olisi halunnut ottaa 
osaa kilpailuihin, mutta jo-
kainen tapahtuma tarvitsee 
tekijöitä. On hyvä jo nuores-
ta lähtien ottaa tuntumaa sii-
hen työhön, mitä erilaiset 
tapahtumat vaativat toteu-
tuakseen.

Juha-Matti Inget ja Arttu 
Jokikokko hoitivat kahteen 
mieheen Syöte-Suunnistuk-
sissa kuntosuunnistuksen. 
Kahtena päivänä kuntora-
toja kiersi yhteensä kahdek-
sankymmentä suunnista-
jaa. Juha-Matin vastuulla oli 
kuntosuunnistuksen lähtö 
ja Arttu puolestaan vastasi 
maaliintulosta. 

Oli erittäin mukavaa hoi-
taa oma vastuualue, ker-
toi Juha-Matti maalialueella 
odotellessaan viimeisiä kun-
tosuunnistajia maaliin. 

– Mukavaa vaihtelua, ei 
itse tarvinnut rämpiä met-
sässä, Arttu puolestaan 
kommentoi toimitsijapesti-
ään, vaikka olisi mielellään 
ottanut osaa Syöte-Suunnis-
tukseen myös kilpailijana.

Kiitos Syöte-suunnistuk-
sen onnistumisesta kuuluu 
talkooväelle ja kiitos myös 
alueen maanomistajat sekä 
Syötekeskus. 

Tarja Tolonen, kuvat 
Oona Huhtela, Heimo Tu-
runen

Molempien päivien 
yhteistulokset H 21:
1.Ikonen Pasi VaajTe 1.57,16, 
2. Rahko Sampo Pohjant 

Pasi Ikosen lauantai-illan suunnistusluento keräsi suuren kuulijajoukon Syötekeskukseen. Kuva Vesa-Matti 
Suorsa. 

Raahelainen Jouni Määttä ilmoittautumassa kunto-
suunnistusradalle. Hän kertoi harrastaneensa suun-
nistusta yli 40 vuotta. Tekonivelen laittamisen jälkeen 
on tahtia pitänyt hiukan hiljentää. Ilmoittautumista ot-
tamassa vastaan Raija Sarajärvi ja kuvassa myös tie-
dotuksesta vastannut Tarja Tolonen. 

Ylimäisen perheessä aloitettiin suunnistusharrastus reilu vuosi sitten. Julius 6 v, 
Janna 9 v ja Julia 11 v käyvät suunnistamassa iltarasteilla Torniossa ja Keminmaas-
sa, koska kotoa on kumpaankin lähes sama matka. Vanhemmat Tuula Hintsanen ja 
Jukka Ylimäinen kannustavat lapsiaan hyvän harrastuksen parissa. 

Kilpailujen kuuluttaja Pekka Suorsa, aikanaan huippusuunnistaja, haastattelemas-
sa H18 sarjan ensimmäisen päivän kisan voittajaa Anssi Koirikiveä, joka kertoi otta-
neensa vauhtia Pasi Ikosen leiriltä. Juomapiste helteisellä säällä oli suunnistusura-
kan jälkeen hyvin tarpeellinen.

Arttu Jokikokko ja Juha-Matti Inget vastasivat Syöt-
teellä kuntosuunnistuksesta.

2.08,29, 3. Liukkonen Os-
kari  HiKi 2.10,47, 4. Helan-
der Iisak Pohjant 2.11,10, 5. 
Kronberg Christian Femman 
2.15,18, 6. Karppinen Alek-
si Pohjant 2.22,23, 7. Ahokas 
Niila IitPy 2.23,34 8. Nieme-
lä Hannu RasHy 2.24,01, 9. 
Uusitalo Jyri PelPo 2.24,58, 
10. Haapasalo Harri Poh-
jant 2.25,16, 11. Linna Matti 
OuHu 2.34,06, 12. Kronberg 
Patrick Femman 2.36,21, 13. 
Viippola Ilpo OuTa 2.36,40, 
14. Holappa Arto YlikNM 
2:49:58. 15. Uusivirta Risto 
RasTiimi 3.01,00, 16. Hiito-
la Olli Otaru 3:19:01, 17. Se-
von Tuomo SalRe 3.25,37, 
18. Kokkinen Kari PertPe 
3.41,53. 

D 21
1.Haajanen Sofia Pohjant 
1.47,00, 2. Rahko Saana-Ma-
ria Pohjant 2.12,00, 3. Pötry 
Mervi KR 2.20,02, 4. Kauppi-
nen Silja KR 2.25,21, 5. Rau-
tasalo Essi KR 2.34,08, 6. Räi-
sänen Mira SalRe 3.09,59.

Suunnistusjaoston puheen-
johtaja Riitta Jaakola huo-
lehtimassa, että grillimakka-
rat ovat sopivasti kypsiä. 

Pasi Ikosen askel oli 
vauhdikkain miesten sar-
jassa.

Kaikki tulokset netistä:
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/
suunnistus/syote-suunnistus-2014/yhteistulokset/
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Valtteri Aikio keskittymäs-
sä suoritukseen. RR-rataa kiertämässä Se-

lina Similä SK Pohjantäh-
destä.

SK Pohjantähden Sofia 
Haajanen tulossa maaliin.

Miesten pääsarjan voit-
taja Pasi Ikonen tulossa 
maalileimaukseen.

Ratamestari Vesa-Matti Suorsa ja ratavalvoja Kalevi 
Ervasti onnistuneen kisaviikonlopun jälkeen.

Muksulan väki työntouhussa.

Oskari Jokikokko odotta-
massa kilpailijoita leiman-
tarkastukseen.

Maalialue odottamassa 
maaliintulijoita.

Palkintojen jaossa D18 sarjan voittaja Aurora Näsi SK 
Pohjantähdestä.

Kisamaisemia Pikku-Syötteen päältä.

Kesäisiä piirroksia, maalauksia ja tarinoita Karhupajalta
Oli heinäkuun toiseksi viimeinen viikko ja mietim-
me yhdessä Rebecan, Evodien, Perciden, Angeli-
quen, Oonan ja Hannan kanssa, mikä olisi päivän 
ohjelma? Koska oli tulossa hyvin kaunis ja kuu-

ma päivä, päätimme säilöä kesän lämpöä, valoa 
ja kauneutta talven varalle ja maalata akvarelleja.

Kannoimme pari pöytää Karhupajan pihal-
le, muutaman tuolin, akvarellipapereita, akvarelli-

puuvärejä, pensseleitä, vettä ja ateljee oli valmis. 
Ympärillä olevat ruusut tuoksuivat huumaavas-
ti ja jokaiseen ensimmäiseen maalaukseen ilmes-
tyivätkin joko valkoiset tai vaaleanpunaiset ruu-

sut. Maalaaminen vei meidät mukanaan niin, että 
maalasimme 4 päivää ja maalausten lomassa ty-
töt intoutuivat myös kirjoittamaan kesästä ja olos-
taan Karhupajalla ja Suomessa.

Akvarelleja ja ajatuksia.

”Olen iloinen nyt, koska on 
kesä. On lämmin, olen ui-
massa, mä menen, kävelen 
jokia. Aurinko se paistaa, 
kaikki on kivaksi. Se tulee 
vihreä puisto, paljon kuk-
kia, metsä. Joskus sataa vet-
tä myös, lehtiä tulee paljon, 
tosi mukava. Se on hyvä nyt, 
koska ei ole kylmä, mutta 
kuuma on. 

Talvella on paljon lunta, 

sataa vettä, sataa räntää, pal-
jon kylmä mutta nyt ei. Nyt 
on paljon lintua, sääskiä, po-
roa ulkona hauska nähdä. 
Niin ja sitten joka päivä mä 
tulen Karhupajalle töihin. Se 
alkaa kello 9 ja loppuu kel-
lo 13, töissä on neljä tuntia. 
Todella Karhupaja on tosi 
hyvä, mä tykkään tulla joka 
päivä…”   
Rebecca Boukono

”On tosi mukava, koska mä 
tulen Karhupaja joka päivä. 
Nyt mä osaan tehdä suoma-
lainen ruoka ja leipä. Se oli 
tosi mukava, kun mä menen 
kouluun minun opettaja sa-
noi suomessa se ei hyvä is-
tua kotona, koska kun sinä 
istuu kotona ei ole rahaa. Se 
on tärkeä vanha istuu koto-
na.  

Mä rakastan kesä se on 
sama Afrikassa paljon aurin-
ko ja kukkia, sääskiä.  Mä en 
rakasta talvea, koska se on 
paljon kylmä ja lunta. Minä 
olen iloinen koska nyt mä 

osaan puhua suomi ja kirjoi-
ta…”  
Evodie Boukono 

”Nyt on kesä. Kesällä olen 
opiskellut suomen kieltä. 
Minä olen opiskelija. Aa-
mulla minä tulen Karhupa-
ja. Minä olen rakastaa kesä, 
koulussa se on hyvää. Kesäl-
lä se on hyvää. Me tulemme 
Pudasjärvi kesällä. Minä tu-
len Karhupaja aamulla kel-
lo 9-13. Minä olen opiskellut 
suomen kieltä…” 
Perside Boukono

”Terve, olen Angelique. 
Minä asun Pudasjärvellä, 
mutta olen kongolainen. En-
sin kun minä tulin Suomes-
sa minä tulin syksyllä. Kun 
minä olin Afrikassa, mä luu-
lin, että Suomessa on tosi 
kaunista. Mutta jos talvi tuli 
minä olen surullinen, koska 
se on kylmä, mutta kohta ke-
vät tulee ja minä olin iloinen 
koska ei ole paljon kylmä. 
Mutta nyt on kesä.

Ajatukset kokosivat:
Vuokko Nyman, 
työvalmentaja ja 
Hanna Niskasaari, 
etsivä nuorisotyöntekijä

Rebecca kirjoittaa.

Lyhennelmiä tarinoista
Kesällä kaikki ihmiset tu-

lee iloinen, koska on lämmin. 
Ihmisiä menee uida joelle ja 
minä menen töihin Karhu-
pajalle, ja kun minä töissä 
mä opiskelen. Kun minä tu-
len ensin Karhupajalle, mä 
en osannut miten mä teen 
suomen ruoka, siivousta, ke-
ramiikkaa ja maalata. Mut-

ta nyt mä osaan kaikki kos-
ka nyt mä voin tehdä kuppi, 
vaasi, ja salaatti kuppi…”
Angelique Mugabekazi  
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Tämän kesän kolmas pe-
räkärrykirppis sujui aurin-
koisessa säässä torstaina 
24. elokuuta. Aikataulu oli 
muuttunut edellisestä hie-
man, tapahtuma alkoi ja lop-
pui tällä kertaa myöhemmin 
kuin aiemmat peräkärry-
kirppikset. Torille oli jälleen 
tullut kymmenittäin myyjiä 
monenlaisine myyntituottei-
neen ja myös asiakkaita au-
rinkoisella torilla riitti vili-
näksi asti. 

Peräkärrykirppis 
aurinkoisessa säässä

Aurinkoisella torilla riitti kävijöitä.

Markku Kemppainen 
lauloi kesäisiä lauluja 
kitaransa säestyksellä.

Eero Räisänen lausui runoja Kalevi Vattulan 
hanurimusiikin säestyksellä.

Ostosten tekoa sävytti 
Markku Kemppaisen laula-
mat usean kieliset kesäiset 
laulut kitaran säestyksellä ja 
Eero Räisänen lausui runoja, 
jossa välillä oli myös haitarin 
säestys. 

Kehujakin torilla kuuli 
tänä kesänä järjestetyistä ta-
pahtumista, jotka ovat piris-

täneet torielämää. 
Seuraavan kerran torilla 

tapahtuu tulevana torstaina 
31.7, jolloin kaupungin kult-
tuuritoimi järjestää yhteis-
laulutapahtuman, johon saa-
puu laulattamaan kanttori 
Keijo Piirainen. 

Jonna Ahonen

Tukkijätkät Jyrkkäkosken 
Eloriehassa
Tanssiorkesteri Tukkijät-
kät tanssittaa Jyrkkäkos-
ken Eloriehassa lauantaina 
2. elokuuta. Orkesteri soit-
taa monipuolista tanssimu-
siikkia rennolla ja irtonaisel-
la meiningillä, joten heidän 
soittoaan on mukava pait-
si kuunnella myös katsella. 

Illan aikana orkesteri säes-
tää useita eturivin huippu-
solisteja, esimerkiksi Kauko 
Simosta. Orkesterissa Timo 
Väisänen soittaa hanuria ja 
laulaa, Jonna Väisänen soit-
taa kitaraa ja laulaa sekä Juk-
ka Honka soittaa kosketti-
mia ja laulaa. 

Tanssiorkesteri Tukkijätkät esiintymässä pari vuotta 
sitten Venetsialaisissa Jyrkkäkoskella. Jukka Honka 
kosketinsoittimet, Timo Väisänen hanuri ja Jonna Väi-
sänen kitara ja laulu.

Suosittu tanssiorkesteri Poh-
jolan Yö tanssittaa Iinattijär-
ven Hampushallilla lauan-
taina 2. elokuuta. Orkesteri 
soittaa vanhan tanssimusii-
kin helmiä. Yhtyeen kokoon-
panoon kuuluu hanurinsoit-
taja Ari Kela, laulaja Salme 
Salonen ja kosketinsoittaja 
sekä laulaja Leif Rören. JA 

Pohjolan Yö 
tanssittaa 
Hampushallilla

Pohjolan Yö tanssittaa 
vanhan tanssimusiikin 
helmien tahtiin

Illikaisten toinen sukujuh-
la pidettiin Livon koulul-
la 12.- 13.7. Jäsenten taholta 
oli tullut toivomus kaksipäi-
väisestä juhlasta. Lauantai-
na puheenjohtaja Raimo Illi-
kaisen tervetulotoivotuksen 
jälkeen pidettiin Illikaisten 
sukuseura ry:n varsinainen 
sukukokous, jossa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Hal-
litukseen seuraavaksi kol-
mivuotiskaudeksi valittiin 
Markku Illikainen, Anneli 
Kontio, Paavo Lohvansuu, 
Eeva Mäntykenttä, Minna 
Perttu, Tapio Pohjanvesi ja 
Mervi Skinnarla. Sukuseu-
ran kunniajäseniksi koko-
uksessa kutsuttiin Raimo Il-
likainen, Heikki Puolakka 
sekä Paavo Lohvansuu.

Kokouksen jälkeen julkis-
tettiin Illikaisten sukuseura 
ry:n logo. Siihen on kuvat-

Illikaisten sukujuhlassa 
lämmin tunnelma

tu hirsitaloa, airo ja Livojo-
ki, jota pitkin ensimmäiset 
Illikaiset mahdollisesti tuli-
vatkin veneellä Livolle ja ra-
kensivat talonsa jokivarteen. 
Logon on suunnitellut Jark-
ko Tarujärvi.

Lauantaina Raimo Illikai-
nen kertoi Illikaisen suvusta 
sekä tekeillä olevasta suku-
kirjasta. Sukukirjan tulostet-
tu versio oli nähtävillä ja sii-
hen sai halutessaan tutustua 
ja samalla tarkistaa omia tie-
tojaan. Sunnuntaina Illikai-
sen sukua esitteli Heikki 
Puolakka.

Lauantaina varsinaisen 
juhlan jälkeen rannalla laa-
vulla oli tarjolla nokipannu-
kahvia ja munkkeja sekä ket-
tingin- ja saappaanheittoa 
haitarimusiikin säestyksellä, 
mutta helle taisi saada ihmi-
set haluamaan jo kotiin.

Sunnuntain tilaisuus al-
koi pastori Juha Kukku-
rainen ja kanttori Jukka 
Jaakkola pitämällä hartausti-
laisuudella.

Molempina päivinä ohjel-
massa oli yhteislaulua, runo-
ja ja lauluesityksiä. Tilaisuu-
det päättyivät yhteiskuvan 
ottoon, kahvitteluun ja ar-
vontaan.

Saimme nauttia Alpo Illi-
kaisen maistuvista keitoista 
ja Livokas ry: n naisten lois-
tavasta tarjoilusta – sydä-
melliset kiitokset heille! Sää 
ja tunnelma oli lämmin.

Seuraavan kerran ta-
paamme näissä merkeissä 
kolmen vuoden kuluttua.

Eeva Mäntykenttä, 
kuvat Minna Perttu

Visalan serkukset esiintyivät Väinö Lybeckin säestämänä.

Raimo  Illikainen.Sunnuntaina kahviteltiin täytekakun kera

syntymäpäiväonnittelut 
pojalleni ja 

veljellemme 1.8.2014!

60 v
Lämpimät  

Toivottavat
äiti

sisaret ja veljet
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19,90

marjametsään ja säilöntään!

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

KC color mask 
12.90€

Kaikki four reasons 
tuotteet 9,90€

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

3kplrASTASVErKOT 
4X10 m 

2,35

3,50

5,-

1,50

mArjA hArAVA
alk.

KAnnElliSET SäilönTä-
SAnKOT
3, 5 ja 10 l
alk.

SAnKKO 10 l + KAnSi
yht.

pAKASTuSrASiAT
2,80 pkt

2 pkt

mEhuSTuSTElinE 8,80
SihTiKAngAS

6,90

KErTAKäyTTörASiAT

pkt

pAKASTuSrASiAT 2,20
pkt

1,00pAKASTEpuSSiT
1,2,3,5 l

pkt

mArjAn pOimuriT
alk. 3,95

plASTTEAm
5 l. SAnKKO KAnnEllA 2,50

puhdiSTuSriTiläT
alk.

pAKASTuS mEhupullOT
alk.

mArjASTAjAn Vyö +
ämpäri 19,70

2,80
3 kpl x 0,5 l

3 kpl x 1 l

3,70

3,99

10,-
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Lauantaina Raimo Illikai-
nen kertoi Illikaisen suvusta 
sekä tekeillä olevasta suku-
kirjasta. Sukukirjan tulostet-
tu versio oli nähtävillä ja sii-
hen sai halutessaan tutustua 
ja samalla tarkistaa omia tie-
tojaan. Sunnuntaina Illikai-
sen sukua esitteli Heikki 
Puolakka.

Lauantaina varsinaisen 
juhlan jälkeen rannalla laa-
vulla oli tarjolla nokipannu-
kahvia ja munkkeja sekä ket-
tingin- ja saappaanheittoa 
haitarimusiikin säestyksellä, 
mutta helle taisi saada ihmi-
set haluamaan jo kotiin.

Sunnuntain tilaisuus al-
koi pastori Juha Kukku-
rainen ja kanttori Jukka 
Jaakkola pitämällä hartausti-
laisuudella.

Molempina päivinä ohjel-
massa oli yhteislaulua, runo-
ja ja lauluesityksiä. Tilaisuu-
det päättyivät yhteiskuvan 
ottoon, kahvitteluun ja ar-
vontaan.

Saimme nauttia Alpo Illi-
kaisen maistuvista keitoista 
ja Livokas ry: n naisten lois-
tavasta tarjoilusta – sydä-
melliset kiitokset heille! Sää 
ja tunnelma oli lämmin.

Seuraavan kerran ta-
paamme näissä merkeissä 
kolmen vuoden kuluttua.

Eeva Mäntykenttä, 
kuvat Minna Perttu

Visalan serkukset esiintyivät Väinö Lybeckin säestämänä.

Raimo  Illikainen.Sunnuntaina kahviteltiin täytekakun kera

syntymäpäiväonnittelut 
pojalleni ja 

veljellemme 1.8.2014!

60 v
Lämpimät  

Toivottavat
äiti

sisaret ja veljet
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Ranuan kristillisen kansan-
opiston opistoseurat olivat 
tänä vuonna 24.–27. heinä-
kuuta. Sanan kuuloon ja ys-
täviä tapaamaan oli lau-
antai-illan tiedon mukaan 
saapunut yli 20 000 seura-
vierasta. Seurojen tunnus-
lause oli ”Minä olen tie, to-
tuus ja elämä.” (Joh. 14:6).

Seurojen päätoimikunnan 
puheenjohtajalla Martti Jo-
kelaisella oli hyvä ja kiitolli-
nen mieli. 

Taivaan Isä on tähän asti 

Kävijämäärä ylitti odotukset Ranuan opistoseuroissa
siunannut seurat. Sitoutu-
neisuus on ollut esimerkillis-
tä: kun vastuuta on annettu, 
sitä on myös kannettu. Lei-
mallinen piirre on ollut aja-
tus siitä, että tämä on nyt 
meidän yhteinen vuoro, joka 
hoidetaan iloisella mielellä. 

Haasteitakin on kohdat-
tu: 3000 neliömetrin teltta-
kankaan pesu harjoilla mo-
lemmin puolin käsin oli iso, 
kuuden tunnin urakka. Työ-
hön tarvittiin 30 talkoolaista. 
Kuuma ilma on tuonut haas-
tetta paikan päälle, mutta 
myös etukäteen pelon siitä, 
jääkö seuraväki kotiin kuun-
telemaan seuroja radiosta. 
Pelot ovat kuitenkin osoit-
tautuneet turhiksi.

Työ on hyvin palkitsevaa. 
Vastuu siitä, että kaikki toi-
mii seura-alueella, on Joke-
laisen mielestä kiehtovaa, 
mutta myös vaativaa. Iloiset 
ilmeet seurakentällä ja työ-
vuoroissa palkitsevat vas-
tuunkantajaa.

Lukion kursseja ja  
estetään syrjäytymistä
Opiston rehtori Eero Nuoli-
oja on tyytyväinen opiston 
nykytilaan, joskin tulevai-
suus on haasteita täynnä.

Opistolaisten opiskelija-
määrät ovat olleet useam-
man vuoden ajan noin 110 - 
120. Tilanne on ollut hyvä, 
mutta valppaana pitää olla. 
Opistolla jatketaan laatutyö-
tä, jonka tavoitteena on toi-
mintakäsikirja. Työnohja-
ukseen satsataan ja ollaan 
lisäämässä tiimityösken-
telyä. Jos hallituksen esi-
tys oppivelvollisuusikärajan 
nostamisesta menee sellai-
senaan läpi, se tuo muutok-
sen opistotyöhön, sillä opis-
tolaisista noin sata on viime 
vuosina ollut 16-vuotiaita. 

Nuolioja on kuitenkin opti-
mistinen. 

Päättäjiltä rehtori toivoo 
kahden asian tunnustamista: 
että kansanopistotyö valmis-
taa nuoria toiselle asteelle 
ja vahvistaa nuoren henkis-
tä kasvua. Sillä on myös syr-
jäytymistä ehkäisevä vaiku-
tus.  Nimittäin viime vuonna 
opistolaiset suorittivat 182 
lukion kurssia ja korottivat 
59 peruskoulun arvosanaa. 
Nuolioja painottaa myös 
opiston työtä aikuistumisen 
tukemisena.

Valtion tuki vähenee, mi-
hin tulee sopeutua. Tämä 
tarkoittaa ”ottamista ja jättä-
mistä”, eli joudutaan mietti-
mään painopisteitä koulu-
tuksen, kiinteistöjen huollon 
ja laitehankintojen osalta.  
On tärkeää, että kodit lähet-
tävät nuoria opistoon ja ai-
kuiset tulevat itsekin kurs-
seille, hän kertoo. 

Nuolioja mieltää Ranu-
an opiston Pohjois-Suomel-
le tärkeäksi oppilaitokseksi, 
vaikka viime vuonna opis-
tolaisia oli 35 eri kunnasta 
aina eteläistä Suomea myö-
ten. Nuolioja iloitsee yhteis-
työstä pohjoisen vaikuttajien 
ja Ranuan kunnan päättä-
jien kanssa. Ranuan kun-
nanhallitus on kuntaliitolle 
ja aluehallintovirastolle lä-
hettämässä kannanotossaan 
linjannut opiston merkitys-
tä: ”Kansanopiston tarjoa-
vat peruskoulun päättäneille 
nuorille nivelvaiheen kas-
vaa, aikuistua, miettiä suun-
taa elämälleen sekä myös 
mahdollisuuden täyden-
tää opintojaan. Kansanopis-
tot ehkäisevät osaltaan syr-
jäytymistä sekä opintojen 
keskeyttämistä siirryttäessä 
toiselle asteelle.” On huomi-
onarvoista, että yhteiskunta 

näkee opistojen yhteiskun-
nallisen merkityksen.

Kesäseurojen  
päättäjäiset 
Pudasjärveläinen Jukka Leh-
to oli saapunut seura-alueel-
le lapsineen torstaina. Per-
heen seitsemästä lapsesta ja 
seitsemästä lapsenlapsesta 
lähes kaikki olivat paikalla. 
Hän on ollut seuroissa noin 
20 kertaa. Seurat ovat Leh-
don perheelle loppukesän 
huipennus. 

Isojen seurojen ketju 
loppuu, ja Ranuan seurat 
ovatkin kuin ulkoruokin-

takauden päätös, tuumi rau-
hallinen seuravieras.

Lehto ihasteli seurojen 
kokonaisuutta. Kenttäolo-
suhteista huolimatta alue on 
toimiva kokonaisuus. Seu-
raavana kesänä Lehto on 
yhden järjestävän rauhan-
yhdistyksen jäsenenä lupau-
tunut tiedotustoimikunnan 
tehtävään. Seuroissa tärkein-
tä hänen mielestään on kui-
tenkin Jumalan sanan kuule-
minen.

Lehto valittiin Pyhäjär-
ven suviseuroissa Suomen 
rauhanyhdistysten kesku-
syhdistyksen (SRK) johto-

kunnan jäseneksi. Suomessa 
on noin 180 rauhanyhdistys-
tä, ja niiden tehtävänä on he-
rättää ja hoitaa kristillistä us-
konelämää. SRK on yhteinen 
palvelujärjestö, joka tukee 
paikallisia rauhanyhdistyk-
siä järjestämällä Jumalan sa-
naan perustuvia tilaisuuksia 
ja tuottamalla julkaisuja. 

Koillismaalta ei ole ollut 
muutamaan vuoteen johto-
kunnan jäsentä, joten nyt oli 
luontevaa saada sinne täältä 
jäsen, hän totesi. 

Sirkka Lehto, Ranuan 
opistoseurojen tiedotus

Ilmakuva seura-alueesta.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Martti Jokelainen iloitsi seurojen onnistumisesta. Opiston rehtori Eero Nuo-
lioja katsoo tulevaisuu-
teen toiveikkaasti.

Pudasjärveläinen Jukka 
Lehto on vieraillut seu-
roissa perheineen jo 20 
kertaa. Kuvassa mukana 
pikku-Eetu. 

Viime viikonloppuna jo 
kuudetta kertaa järjestet-
tyyn Syötteen MP-Huippu-

Syötteen huipulla motoristeilla huippukelit
ajo-tapahtumaan osallistui 
vajaa 300 moottoripyöräi-
lyn harrastajaa. Osallistujia 

oli ympäri Suomea, eteläisin 
Kemiöstä ja pohjoisin Muo-
niosta. Tapahtumaan osal-
listui myös lukuisia ensi-
kertalaisia motoristeja, jotka 
saivat ihailla Syötteen maise-
mia poutaisessa ja aurinkoi-
sessa säässä.

Tapahtuman järjesti Pu-
dasjärven moottoripyö-
räkerho PMC-Pudasjärvi. 
Kerhon jäsen Vesa Tihinen 
kertoi, että motoristien ke-
säisten kokoontumisajojen 
tarkoitus on osaltaan viettää 
yhteistä vapaa-aikaa monen-
laisten aktiviteettien parissa.

-Tapahtumasta mieliin 
jääviin muistoihin kuuluvat 
keski-ikäisten motoristien 
keskuudessa vallitseva mu-

kava ilmapiiri ja vanhojen 
tuttujen tapaaminen. Lukui-
sat kävijät ovat kertoneet ta-
paavansa tiettyjä tuttaviaan, 
ihme ja kumma, vain Syöt-
teen tapahtumassa, tiesi Ti-
hinen kertoa.

Perjantaina avajaisten jäl-
keen vieraat viihtyivät Ho-
telli Iso-Syötteellä erilaisten 
pihapelien parissa tai bi-
lebändi Partypilamin musii-
kista nauttien. Lauantaina 
Hotelli Iso-Syötteellä Motor-
man järjesti moottoripyöri-
en esittely- ja koeajopäivän. 
Esa Konola oli esittelemässä 
muun muassa Kawasakin, 
Hondan ja Triumphin sekä 
H-D:n uusimpia moottori-
pyörämalleja.

Lauantain päätapahtu-
mana oli perinteinen paraa-
tiajo, joka järjestetään joka 
vuosi eri paikkaan. Tällä 
kertaa tapahtuman järjestä-
jät halusivat näyttää vieraille 
maaseutupitäjälle tyypillisiä 
asioita vierailemalla toimi-
valla maatilalla. Paraati-
ajo suuntautui Tuhansuol-
le Maija ja Lasse Puhakan 
emolehmätilalle. Tilan pitäji-
en vieraille järjestämään oh-
jelmaan kuului muun muas-
sa tilan esittely ja puffetista 
sai ostaa kahvia, mehua sekä 
muurinpohjalettuja ja grilli-
makkaraa. 

Vieraat pääsivät osallis-
tumaan entisajan tyyliin hei-
nän tekoon sekä lehmiin ja 
vasikoihin. Saivatpa myös 
kokeilla, miltä sähköpai-
menen isku tuntuu. Erikoi-
sessa aitatolppatikkakisas-
sa pärjäsi Matti Kukka, joka 
sai palkinnokseen mökkivii-

konlopun Tuhansuolle. Ki-
sassa tikkana toimi aitta-
tolppa ja tikkatauluna massa 
oleva traktorin eturengas. 
Tavoitteen oli saada heitet-
tyä tikat pystyyn renkaan si-
sälle hiekkaan. Lajissa par-
haaseen tulokseen päästään 
taidolla ja ripauksella tuuria 
sekä sopivan rennolla suori-
tuksella.

Tapahtuman lauantain 
ohjelmaa jatkettiin illalla Iso-
Syötteellä, jossa viihteellisen 
ohjelmiston lisäksi palkittiin 
muun muassa tänä vuonna 
tapahtumaan ensimmäisenä 
ilmoittautunut ja kauimpaa 
tulleita motoristeja. Saivat-
pa palkintonsa myös piha-
peleissä menestyneet kisai-
lijat. Tapahtuma järjestetään 
myös ensi vuonna tuttuun 
tapaan heinäkuun viimeise-
nä viikonloppuna. 

Pertti Kuusisto

Esa Konola Motorman esittely- ja myyntipisteessä ja 
koeajamassa Kari Saunavaara Rovaniemeltä. Pyöränä 
Triumph Tiger 800 XC Kari Tiainen Special.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

HENKILÖKOHTAISTA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Asko Roivainen 
Puh. 040 528 8410. 
asko.roivainen@wetteri.fi
Wetteri Oy, Kajaani 

Myytävänä
Opel Vivaro Combi 1+8, vm 2012, Väri l2hi 
2,0 cdti bussi harmaa, ajettu 220 000 km
Lisävarusteet:
3 kpl webasto,navigointi, lisävalot, ilmastointi 
etu/taka, alv -vähennyskelpoinen 
Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva 
toimitusmaksu.
Hinta 21 900 €

MyydääN TAI VuOkRATAAN
 3 H + k = 75,5 M2

Vapaa heti, saneerattu asunto, 
putkiremontti tehty, 

talossa oma talonmies.
Toritie 3 B 12 Pudasjärvi.

Puh. 0400 522 501

VUOKRATAAN 
Rivitaloyksiö, mökki 

tai vastaava.
0440 665 848

Etsitään 45-65 v mieshenkilöä 
mökkiseuraksi Lappiin. Puh. 046 553 
3159.

Hyväkuntoisia, kokopuisia ikkunoita 
esim. mökki-ikkunoiksi. Useita eri ko-
koja, 170 mm syvät karmit. Varustettu 
sälekaihtimilla. Edullisesti! Ikkunat 
Lenkkitiellä. Puh. 046 811 4189.

Opel aluvanteet 20 e, pyöränkulje-
tusteline 5 e, joustinpatja sänky 10 e, 
kaap.digipoxi 5 e, radio/kasetti/cd au-
toradiosoitin 10-20 e ,pyöreä pöytä+4 
tuolia 10 e, 2 puutuolia 10 e, Puh. 041 
477 6707.

160 cm leveä, kangasverhoiltu, tum-
man vihreä vuodesohva. Voidaan siis 
levittää vuoteeksi. Siisti. Hinta 50 e. 
Voidaan toimittaa ostajalle. Puh. 040 
508 9341.

Lasten (6-7 vuotiaalle) 20 tuuman uu-
silla renkailla varustettu polkupyörä. 
Hyväkunt. Hinta 50 e, puh 040 508 
9341.

Kevytmoottoripyörä 
Piaggio 

( Vespan tehtaan ) 
125ccm, vm 2008,

 punainen, ajettu 790km,  
hp 1800€. Syötekylä, 

Lauri p. 040-7655357.

MYYDÄÄN

Etsin akuutisti vuokralle pientä oma-
kotitaloa, rivitaloasuntoa tai vastaavaa 
10 km säteellä Pudasjärven keskus-
tasta. Aloitan opiskelun Pudasjärvellä 
syyskuun puolivälissä. En tupakoi. 
Asumme tyttäreni kanssa Keski-Poh-
janmaalla Kannuksessa. Rosanna, 
044 210 0030.

HALUTAAN vUOKRATA

3 h + k Pudasjärven keskustassa lähellä palveluita.
1. kerros, päätyasunto, oma parveke.

Iso remontti juuri tehty; mm. uusi keittiö ja kodinkoneet.
Hp 59 000 e.Soita ja sovi esittely, puh. 050 485 3350.

Lisätietoa: www.naamangantie1.net

MYYTÄVÄNÄ

Hyvä Puhtaus -lehti valitsi 
jälleen asuntomessujen hoi-
dettavuudeltaan parhaan ta-
lon. Helppohoitoisimmaksi 
taloksi on valittu kohde 14, 
Kontio Laajaranta. 

Asiantuntijaraadin mu-
kaan hoidettavuusarvioin-
nin ja palkitsemisen tavoit-
teena on rakennuttajien ja 
suunnittelijoiden huomion 
kiinnittäminen talon ylläpi-
toon. Ensisijaisesti hyödyn 
saa kodin omistaja ja asuk-
kaat. Hoidettavuus vaikut-
taa paitsi asukkaiden viih-
tyvyyteen myös heidän 
terveyteensä ja kodin käyt-
tökustannuksiin muun mu-
assa työn tai palvelun sääs-
töinä. 

Suomen suurin hirsira-
kennusten valmistaja Konti-

Kontion hirsitalo palkittiin 
asuntomessuilla

otuote esittelee Jyväskylässä 
Kontio Laajarannan myö-
tä tavalliselle suomalaisper-
heelle suunnitellun moder-
nin ja toiminnoiltaan selkeän 
133-neliöisen hirsiomako-
titalon. Arkkitehtuuriltaan 
pelkistetyssä yksikerroksi-
sessa talossa on neljä huo-
netta, keittiö ja saunaosasto.

Markkinointipäällikkö 
Raimo Louhimaa Kontiotuo-
te Oy:stä toteaa tyytyväise-
nä, että myös messuvierailta 
saatu palaute on ollut hyvin 
positiivista. 

-Erityisesti messutalom-
me ulkonäköä, pohjarat-
kaisua, materiaalivalintoja 
sekä kaunista sisustusta on 
kiitelty. Onkin hienoa, että 
asiantuntijaraadin mukaan 
olemme onnistuneet suun-

nittelussamme kiinnittä-
mään huomiota perheen 
arkea helpottaviin ratkaisui-
hin, Louhimaa sanoo.

Materiaalivalinnat 
avainasemassa
Hyvä Puhtaus -lehden kol-
mihenkinen asiantuntijaraa-
ti teki jokaiseen messukotiin 
hoidettavuusarvion. Arvi-
ointi alkaa jo talon ulkopuo-
lisista ratkaisuista ja sisään-
käynnistä. 

Materiaali- ja kalusteiden 
valinnoissa helppohoitoi-
suuteen vaikuttavat muun 
muassa pinnan sileys, väril-
lisyys, kestävyys ja niiden 
soveltuvuus tarkoitettuun ti-
laan. Helposti likaantuvissa 
eteistiloissa sekä kosteissa ti-
loissa oikeat materiaalivalin-

Keinutuoli. Suihkulähde. P. 0440 254 
557.

Pieni omakotitalo isolla tontilla. N 4 
km keskustasta Kuusamoon päin. 
Massey Ferguson vm. 56 diesel. Puh. 
040 129 9722/Soronen.

OKT-rantatontti, ainoat omarantaiset 
asemakaavatontit Pudasjärven ydin-
keskustan alueella. Paikka: Parkki-
lantie, Karikuja, Ii-joki, pohjoisranta. 
Valmis Haapokarin asemakaava. 
Rakennusoiketta: 250 neliötä, oikeus 
rakentaa kaksi  kerrosta. Kaunis paik-
ka. Myyjä 0400 539 827 Juha. Näyttö 
tarvittaessa  044 582 2015 Seppo.

nat ovat erityisen tärkeitä. 
Myös toimiva tilajär-

jestys ja hyvät säilytystilat 
ovat osa talon helppokäyt-
töisyyttä. Olennaisia tilo-
ja helppokäyttöisyyden ja 
-hoitoisuuden suhteen ovat 
kodinhoitohuone, keittiö ja 
pesutilat sekä tilojen varus-
tus teknisin apuvälinein. 

-Hoidettavuus ja sen vai-
vattomuus vaikuttaa kasva-
massa määrin kodin valin-
taan. Tästä syystä se tulisi 
huomioida entistä painok-
kaammin myös uusien ra-
kennuksien markkina-arvoa 
arvioitaessa, Hyvä Puhtaus 
-lehdestä todetaan. 

Teknisten laitteiden, suo-
dattimien puhdistaminen 
ja rappusten tai pesutilo-
jen pintojen tai kalusteiden 
säännöllinen puhdistaminen 
on tärkeää. Myös talotek-
niikka on keskeisessä roolis-
sa. Eri tasot, kuten kaappi-
en päälliset, hankaloittavat 
käytännön hoitotoimenpi-
teitä. Keskusimuri sekä hyvä 
ilmanvaihto-, lämmitys- ja 
turvallisuustekniikka hel-
pottavat puolestaan kiinteis-
tön ylläpitoa ja lisäävät käyt-
tömukavuutta.

Kodin hyvän hoidetta-
vuuden kautta perheen arki 
helpottuu, vapaa-aika li-
sääntyy ja talon myyntiar-
vo pysyy vuosikymmenien-
kin jälkeen korkealla. Hyvä 
hoidettavuus mahdollistaa 
samalla rakennuksen perus-
kunnon säilymisen pitkällä 
aikavälillä. 

Kontiotuote tiedotus

Kodin hyvän hoidettavuuden kautta perheen arki helpottuu, vapaa-aika lisääntyy ja 
talon myyntiarvo pysyy vuosikymmenienkin jälkeen korkealla. Hyvä hoidettavuus 
mahdollistaa samalla rakennuksen peruskunnon säilymisen pitkällä aikavälillä. 

Myytävänä Lähdevedessä kasva-
nutta kirjolohta Rytinkisalmessa, 
Rytingin kaupalta Syötteelle päin 1 
km, opastus tien varresta, puh. 046 
683 2770.

Ohjelma:
* Lapin ukon juhlakeitto 
* Matkalaulu 
* Kakkuja ja kahvia
* Ryhmäläisten esityksiä
* Vapaata seurustelua

Pudasjärven Koskenhoville (Koskenhovinkuja)

Kiitos ei lahjoja eikä kukkia. 
Mahdolliset muistamiset tilille: LC Hilimat, 

FI84 5360 0420 0836 13, viesti: Pirkko.

Tervetuloa Pirkko Polven 
syntymäpäiville 9.8.2014 klo 14

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Puikkarin  ja kuntosalin
aukioloajat 28.7. - 31.8.

• ma - to 12.00 - 20.00
• pe 06.15 - 14.00
• la ja su suljettu

Huom! Vauvauinti maanantaisin klo 11.00!
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Maastopyöräilyn harrastajat 
kokoontuvat Syötteelle

Tulevana lauantaina 2.8. 
Syötteen upeissa kansallis-
puistomaisemissa järjestettä-
vä Syöte MTB -maastopyö-
rätapahtuma on suunnattu 
kaikille jo jonkin verran ko-
kemusta maastopyöräilystä 
omaaville polkijoille. Myös 
yleisö on tervetullut seuraa-
maan tapahtumaa. Kolmat-
ta kertaa järjestettävä Syöte 
MTB nousee jälleen uuteen 
osallistujaennätykseensä. En-
nakkoon tapahtumaan on il-
moittautunut huikeat 415 
osallistujaa, joten tapahtu-
man 500 osallistujan katto voi 
tulla vastaan jo tänä vuonna. 

Myös yleisö on tervetullut Syötteelle seuraamaan tu-
levana lauantaina järjestettävää maastopyöräily-tapah-
tumaa. Valokuva Maarit Karhu-Teiskonen

Pärjänsuon kesäpäiviä vie-
tettiin lämpimissä merkeis-
sä sekä sään, että tunnel-
man puolesta Pärjänsuon 
hirvihallilla 19.7. Ohjelmas-
sa oli leikkimielisiä kilpailu-
ja niin aikuisille kuin lapsil-
lekin. Tilaisuuteen osallistui 
yli 200 kävijää. Mukana oli 
nykyisten Pärjänsuolaisten 
lisäksi lomalaisia ja entisiä 
Pärjänsuolaisia, jotka olivat 
matkanneet muilta paikka-
kunnilta varta vasten viettä-
mään mukavaa yhteistä ai-
kaa, vaihtamaan kuulumisia 
ja nauttimaan kesäisestä tun-
nelmasta. Iloinen puheenso-
rina täytti sekä hirvihallin 
pihan että sisätilat. Muuta-
ma kävijä totesikin, ettei näi-
tä kylätapahtumia voi jättää 
välistä ja muutama ensiker-
taa mukana oleva kertoi, että 
oli kuullut niin paljon hyvää, 
ettei voinut olla tulematta.  

Kettinginheiton, tikan-
heiton sekä lasten pussi-
hyppelyn lisäksi uutena 
lajina lapsille oli esteratsas-
tusta keppihevosilla. Ylei-
sön pyynnöstä järjestettiin 
myös naisten pussihyppely, 
joka oli ohjelmassa viime 
vuonna yllätyslajina. Tänä 
vuonna oli järjestetty vuo-
rostaan miehille yllätyslaji, 
johon muutama rohkea us-
kaltautui ilmoittautumaan. 
Lajiksi paljastui esteratsas-
tus keppihevosilla. Lasten 
lempeämmän käsittelyn jäl-

Samana päivänä Syötteen 
luontokeskuksella järjestettä-
vät Erämaan markkinat tuke-
vat tapahtumaa ja tuodaanpa 
Syötteen Luppovedelle ta-
pahtumaviikonlopuksi myös 
Oulun torilla pyöräilyviikol-
la kesäkuussa nähty Pump 
Track –rata. Radalla taito-
jaan voivat testata niin lapset 
kuin aikuisetkin - fillareilla, 
scooteilla tai vaikka skeiteil-
lä. Koko perheelle löytyy-
kin siis tekemistä ja järjestäjät 
odottavat tapahtuman tuo-
van Syötteelle viikonloppuna 
noin 2000 ihmistä eri puolil-
ta Suomea.

Vaara- ja tunturimaise-
missa kulkeva reitti koostuu 
suurimmaksi osaksi tekni-
syydeltään vaihtelevasta niin 
sanotusta singletrackistä, jo-
hon kuului niin hurjia nousu-
ja kuin laskujakin. Tapahtu-
man reitti vie kulkijansa sekä 
Pikku-Syötteelle noin 375 
metrin korkeuteen että lo-
pussa Iso-Syötteen huipulle 
noin 430 metrin korkeuteen. 
Ainutlaatuiseksi tapahtuman 
tekee kansallispuistomaise-
mien lisäksi se, ettei reitillä 
ole juuri ollenkaan tieosuuk-
sia.

Matkavaihtoehtoja on tar-
jolla 30, 60 ja huikeat 120 ki-
lometriä. Naisille, miehille 
sekä eri ikäluokille on omat 
sarjansa. Erikoisuutena tar-
jolla on myös sarjat joukku-
eille, yksivaihteisille pyöril-
le sekä niin sanotuille fat bike 
-pyörille erikoisleveine ren-
kaineen.

Tapahtumaan voi jälki-il-
moittautua tapahtumakans-
liassa Hotelli Iso-Syötteellä 
vielä perjantaina 1.8. ja lauan-
taina 2.8. mikäli paikkoja on 
jäljellä. Lähtö tapahtuu kah-
dessa ryhmässä alkaen klo 
09 Iso-Syötteen juurelta Sa-
faritalon ja Syöte Shopin vä-
listä. Reittikartta ja lisäinfoa 
tapahtumasta löytyy osoit-
teesta www.syotemtb.fi. Syö-
te MTB:n järjestäjänä toimii 
oululaisten pyöräilyharras-
tajien ylläpitämä Krossikom-
muuni ry. 

Pekka Tahkola, 
yhdistyksen 
puheenjohtaja

Pärjänsuon kesäpäivät  
yleisömenestys!

keen ratsuilla olikin varsin 
ronskia menoa, kun miehet 
asettautuivat ohjaksiin. Hie-
noja suorituksia nähtiin kai-
kissa lajeissa, joissa parhaat 
palkittiin mukavilla lahjoil-
la. Lasten kisoissa palkittiin 
totuttuun tapaan kaikki.

Koko tapahtuman ajan 
tarjolla oli veloituksetta her-
kullista naposteltavaa: muu-
rikkalättyjä kermavaah-
don ja mansikkahillon kera, 
kahvia, kahvileipää, me-
hua, grillimakkaraa ja lap-
sille vielä erikseen jäätelöä 
ja karkkia. Läpi tapahtuman 
oli mahdollista ostaa arpoja, 
joiden pääpalkintoina olivat 
100€:n arvoinen lahjakort-
ti Kesporttiin sekä Räisäsen 
kukka ja hautauspalvelun 
upea kukkakori. Kesäpäivi-

en järjestäjinä toimivat Pär-
jänsuon hupitoimikunta 
sekä Pärjänsuon metsästys-
seura. Kesäpäivät järjestet-
tiin nyt toista kertaa ja val-
litseva mielipide kävijöiden 
kesken oli, että tapahtuma 
järjestettäisiin myös ensi ke-
sänä. Hupitoimikunnan jär-
jestämät tapahtumat ovat 
vetäneet väkeä kerta ker-
ran jälkeen yhä enemmän. 
Suunnitelmissa on laajen-
taa kisavalikoimaa ja muu-
ta oheistoimintaa seuraavia 
Pärjänsuon kylätapahtumia 
silmällä pitäen. Lämmin kii-
tos jälleen kerran onnistu-
neesta ja mukavasta kylä-
tapahtumasta järjestäjille ja 
kaikille kävijöille! 

Mirka Pääkkö

Miesten esteratsastuksessa riitti vauhtia.

Lasten pussihyppelyn finalisteilla jännittävät hetket.

Kesäpäivillä kävijöitä oli yli 200.

Normandian maihinnou-
sun 70-vuosijuhlassa mu-
kana ollut DC-3 OH-LCH 
saapuu Oulun päälento-
näytökseen Tour De Sky 9.-
10.8. Normandian juhlan 
arvostusta kuvastaa se, että 
mukana olivat myös Putin, 
Obama ja Merkel! 

Yhdistyksemme toinen 
kone oli mukana itse mai-
hinnousussa. Kone ei ole 
enää lentokuntoinen, mut-
ta on nähtävillä Vantaan 
lentokentällä, rullaustei-
den välissä. Ouluun tuleva 
OH-LCH, lempinimeltään 
Hotelli, toimii kerholais-
ten, eli jäsentensä ylläpitä-
mänä. Kaikki toimivat tal-
koilla, yhtäkään henkilöä ei 
ole palkkalistoilla. Lentäjät 
ovat entisiä ilmavoimien tai 
liikennelentäjiä. Mekaani-
kot niin ikään alan ammat-
tilaisia. Kaikki toimivat lu-
pakirjojensa valtuuttamissa 
rajoissa, Trafin valvonnas-

DC-3 OH-LCH saapuu Oulun 
päälentonäytökseen

sa. Yksi lentäjistämme on 
taitolentäjä, Finnairilla len-
tokapteenina työskentelevä, 
Suomen Ilmailuliiton halli-
tuksen puheenjohtaja Petteri 
Tarma. Pursereina eli lento-
emäntinä tai stuertteina toi-
mivat koulutetut kerhon jä-
senet ja Tähtimoottori-lehteä 
toimittaa omaa ryhmänsä.

Kerhon jäsen pääsee mu-
kaan lennoille omakustan-
nushintaan, sillä yhdistyk-
semme ei kerää voittoa. 
Koneen kotikenttä kesäi-
sin on Helsinki Malmin his-
toriallinen ja upea, erittäin 
vilkkaassa koulutuskäytös-
sä oleva lentokenttä. Talvet 
se majailee Vaasassa, jossa 
sitä huolletaan ja sen kau-
nis pinta kiillotetaan, kä-
sin! Jäsenet mahdollistavat 
koneen saapumisen Oulun 
päälentonäytökseen ja Ou-
lussa suoritetaan muutamia 
jäsenlentoja. Jäsenlentojen 
varauslista on netissä. Jokai-

nen kiinnostunut voi liit-
tyä jäseneksi nettisivujem-
me kautta ja varata itselleen 
paikan lennolle. Muutamil-
le lennoille on paikkoja vie-
lä vapaana. Jäsenyys astuu 
voimaan heti kun lomake 
saapuu puheenjohtajallem-
me, eli välittömästi.

Pudasjärvelle lento 
suunnitelmissa
DC-yhdistys ry suunnitte-
lee myös DC-3 OH-LCH 
lennon toteuttamista lento-
näytöksestä Oulusta Pudas-
järvelle lauantaina 9.8 kello 
19.30 ja lennolla on vielä ti-
laa! 

Sunnuntaina 10.8. on 
mainio tilaisuus päästä len-
täen Pudasjärveltä Oulun 
lentonäytökseen kello 8.30 
hintaan 50 euroa. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset He-
lenalle 050 919 3029.

 
Helena Jaakkola
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

uudis-
rakentaminen

korjaus-
rakentaminen

p. 0400 294 640

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAjoITuSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Metsäpalvelu Kerälä Oy
ToTeuTAMMe AMMATTITAIdollA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

LEIRINTÄALUE, MAJOISTUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

PELTITYÖT, 
TARVIKKEET

JA ASENNUKSET

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-TILAA!

p. 040 1951 732  

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

MAANRAKENNUSTA

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

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

VUOKRAUS-
PALVELUT

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

Ilmoita 
palvelu-

hakemistossa 
p. 040 1951 732

!

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

AnolTA lÖyTyy!
- Hyttysmyrkyt
 lemmikeille
- kaLaverkot:
 laajin valikoima
- Vaaput, lusikat ja  
 lipat
 alk. 4kpl/10€
- sIImat, keLat,
 vavat, setIt
- kUmIsaaPPaat:
 sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- kaHLUUsaaPPaat
- kaHLUUHoUsUt
- Haix ja Beretta
 GoreteX keNGÄt
- sasta + Beretta
 GoreteX PUvUt
- retkeILy   
 varUsteet
- Ultrapoint- ja
 Garmintuotteet
- kUksat ja PUUkot

- Kylän halvimmat
 koIraN rUUat  
 laajin valikoima  
 koiranruokia
 18 eri laatua:
 Hau hau kanariisi
 24€/15kg
- aCtIoNkamera
 FullHD + tarv. 219€
- autokamera 99 €
- aseet Ja
 erÄtarvIkkeet ym.
- Nelitahti PerÄ  
 moottorI
 2,6 hv alk. 599€
- sÄHkÖPerÄmoot 
 torI
 62 LBs 199€
- airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl

Koulutettu
hierOja

jenni Uusi-illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

ORANSSIT LIPPIKSET JA LIIVIT HIRVENMETSÄSTYKSEEN

Lippis 9,-

Lippis 15,-

talvimalli

Huomioliivi alk. 11,-

Seuran tunnuksen

painotyö sisältyy

tuotteiden hintaan!!!

Jukolantie 4

p.0400-514 692

Mallit nähtävillä liikkeessä,

tervetuloa tutustumaan!

PAINOPALVELU

      PUURUNEN

UUDEN ASETUKSEN MUKAISET

Perinteinen Hetekylän jalkapalloturnaus, 
”papat” vastaan juniorit, la 2.8. klo 15 

Hetekylän koululla. Oppilaat ja vanhemmat tervetuloa! 

Tauno ope
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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!

Taivalkosken Näyttämö esittää

NISKAVUOREN NAISET
Kirjoittanut Hella Wuolijoki

Ohjaaja Karoliina Kanagsniemi

Esitysajat:

Ke 23.7. klo 19
Pe 25.7. klo 19
Su 27.7. klo 15
La 2.8. klo 19
Su 3.8. klo 15

Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2,
93400 Taivalkoski

Liput 12 €/5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
0400 670 430 www.taivalkoskenteatteri.fi 

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto. 

Kuva Jussi Valtakari

Esitysajat:
La 2.8. klo. 19.00
Su 3.8. klo. 15.00

Aarteita luonnosta - Asta Siuruan huovutustaidetta 17.6.-30.8.  joka päi-
vä klo 10-17.  Näyttelyyn vapaa pääsy, tervetuloa! Paikka Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Ikärit maanantaisin klo 18-20, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Yleisurheilukerho 7-9-vuotiaille tiistaisin klo 11-12.30 ja torstaisin 11-12.30. 
9-12-vuotiaille tiistaisin 12.30-14 ja torstaisin 12.30-14. Suojalinnan urheilukenttä, 
Urheilutie 2.
Sininen katse 13.6-27.8. Paavo Tolosen teoksia 2000-luvulta.  Avoinna  ma-ke 
klo 15-20, to-pe suljettu, la-su klo 14-17. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuus-
tie 1
Laulamme yhdessä to 31.7. klo 11-15. Laulattamassa Keijo Piirainen. Paikka 
Torialue, Puistotie 2.
Syöte MTB la 2. 8. klo 9. Kolmatta kertaa järjestettävä Syöte MTB on kenties 
Suomen paras maastopyöräilytapahtuma Syötteen kansallispuiston henkeäsal-
paavissa maisemissa ja upeilla, haastavilla reiteillä.
Perinteinen Hetekylän jalkapalloturnaus, ”papat” vastaan juniorit, la 
2.8. klo 15 Hetekylän koululla. Oppilaat ja vanhemmat tervetuloa!
Elorieha tanssit Jyrkkäkosken huvikeskus la 2.8. klo  21 alk. Esiintyy Tukki-
jätkät. Revontulidisko. Karaoke.
FC Kurenpojat - Tervarit-j su 3.8.  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Ortodoksinen Praasniekka Aittojärvellä 3.8. klo 10 alk.  Aittojärven koulul-
la HIltusentie 12.
Kiihdytys- ja testipäivä la 9.8. klo 9. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.

SUOMUSSALMEN 
KESÄTEATTERISSA

Liput: 12€ aikuiset, 5€ lapset, 
ryhmät (väh. 25hlöä) 10€ / hlö

Tiedustelut 040 512 7301  www.teatteriretikka.net

to   7.8.   klo 18
su  10.8. klo 13
ti    12.8. klo 18

Esitykset:

to   31.7. klo 18
su  3.8.   klo 15
ti    5.8.   klo 18

ERÄMAAN MARKKINAT 
SYÖTTEELLÄ

Lauvantaina 2.8.2014 klo 11-16 
Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä

Ohjelmassa: musiikkia, työnäytöksiä, lammaskoira-
näytös, Kids Sing voittaja Jenni Jaakkola paikalla, 
opastettu luontopolku, näytelmä, arpajaiset, pajupilli-
en tekoa, talutusratsastusta, Pump track-rata (Luppo-
veden skeittiparkissa)

Lisätietoja ja Syötteen luontokeskus
Erätie 1, p. 0405831608
www.luontoon.fi/syote

Järjestäjät: Metsähallitus • Syötteen kyläyhdistys • Syötteen 
matkailuyhdistys • Syötekylän näytelmäpiiri • Alueen yritykset

Oulun ortodoksinen seurakunta
Pohjois-Viena -seura

OHJELMA:
•Liturgia Aittojärven koululla ja vedenpyhitys 
•Aittojärven rannassa,
•toimittavat kirkkoherra Marko Patronen, pappi Tuukka 
 Rantanen ja  kanttori Reijo Kinnunen
•Ruoan siunaus
•Lounas ja kahvit (10 €)

Praasniekkajuhla: 
•Tervehdyssanat, kirkkoherra Marko Patronen
•Kesäisiä yhteislauluja kanttori Reijo Kinnusen johdolla
•Kyläläisen puheenvuoro, Raija Puurunen
•Arvuutuksia vienaksi ja suomeksi
•Arpajaiset
 •Kesäisiä yhteislauluja kanttori Reijo Kinnusen johdolla
 •Päätössanat ja yhteislaulu, pappi Tuukka Rantanen                              

ORTODOKSINEN PRAASNIEKKA 
AITTOJÄRVELLÄ

Tulomatkalla on käynti Pudasjärven museoalueella, 
jonne on sovittu opastettu kierros noin klo 14  

TERVETULOA

Aika: sunnuntai 3.8.2014 klo 10 alkaen
Paikka: Aittojärven koulu, Hiltusentie 12

PUDASJÄRvI
JYRKKÄKOSKI

LA  2.8.2014 klo 21.00-01.30 ELORIEHASSA
TUKKIJÄTKÄT         REvONTULIDISKO

HIKIMAJASSA Karaoke (K-18) LIPPU 15/8 €
9.8. Koulujen avajaisissa NELITUULI

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com      
Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan

T-paita-
arvonta

Tulevana kesänä Teatteri Neliapila sukeltaa mukaan sosiaali- ja terveysalan tilaa ih-
mettelevään keskusteluun esittämällä oululaislähtöisen Heikki Lundin näytelmän 
Harmaat pantterit. Vanhukset on lääkitty tokkuraan, hoitajat väsyvät työtaakan 
alle ja uusi johtajakin on tulossa Käpyhovin vanhainkotiin. Kunnan sosiaalijohtaja 
peippailee ja taklailee lisää resursseja ja edesmenneiden vanhusten perintörahoja 
kyttäävä pastori käy hoitelemassa vanhusten sieluja. Kaiken päälle vanhainkotiin 
tulee bimbo työharjoittelija ja tukityöllistetty maahanmuuttaja. Harmaat pantterit 
ei sievistele vaan pyrkii lähestymään suomalaisen yhteiskunnan häpeäpilkkua – van-
hustenhoitoa – huumorin keinoin. Miksi vanhuksista ei huolehdita ihmisarvoisella 
tavalla? Miksi hoitohenkilökunta uupuu? Olisiko asenteissa korjaamista?

Lisätietoja: teatterineliapila@gmail.com
Erkki Suvanto 0400 681 491, Niina Susan Vahtola 044 326 1427

http://www.teatterineliapilaoulu.blogspot.fi

Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessut
16.–17.8.2014

Järj. Utajärven Yrittäjät ry, Utajärven kunta, Utajärven Osuuspankki, 
kyläyhdistykset ja muita paikallisia järjestöjä. Tervetuloa!

Utajärven Nuoriso- ja liikuntatalo, Koulutie 4

lippu 10 € sis. ep

Perjantaina 1.8.

kuRenkoSkI

Aukioloajat:
ma-ti 14-22 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

TULOSSA:  8.8. Saija Varjus  / 22.8. Yölintu

Lauantaina 2.8.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
lippu 5 € sis. epWintissä: DJ MIIKU klo 24-03.30 

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Wintissä: DJ MIIKU  klo 24-03.30 lippu 5 € sis. ep

lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kesän viimeiset ikärit ma 4.8.2014 klo 18., Suojalin-
nan kentällä. Sarjat T/P 5 - N/M 17. Kisojen päät-
teeksi heinäkuun palkintojen jako. Tervetuloa!

Vihreiden kansan-
edustajaehdokkaita

Ensimmäisiksi vihreiden 
kansanedustajaehdokkaiksi 
Oulun vaalipiiristä valittiin 
Mika Flöjt 40 v. Kuusamosta, 
Janne Hakkarainen 26 v. Ou-

lusta, Silja Keränen 30 v. Ka-
jaanista ja Latekoe Lawson 
Hellu 51 v. Oulusta.

Suvi Aitto-oja

T5 40m 
1. Olivia Lehmikangas 10,1; 2. Inka Maja-
va 10,2; 3. Janette Soronen 10,8; 4. Alisa 
Kokko 10,9; 5. Roosa Salmi 11,1; 6. Iiris Piri 
12,6; 7. Silja Majava 13,1
T5 pallo
1. Olivia Lehmikangas 5,42; 2. Inka Majava 
4,39; 3. Janette Soronen 3,95; 4. Roosa Sal-
mi 3,92; 5. Iiris Piri 3,25; 6. Silja Majava 2,08
P5 40m
1. Topi Kettunen 10,7; 2. Matias Aarni 10,8; 
3. Aatu Lehmikangas 11,5; 4. Elmeri Lehmi-
kangas 12,7; 5. Pekko Niskala 16,3; 6. Pau-
li Alahäivälä 18,9; 7. Joose Roininen 19,0; 8. 
Joonas Salmi 27,2 
P5 pallo
1. Topi Kettunen 10,24; 2. Matias Aarni 
9,24; 3. Aatu Lehmikangas 6,38; 4. Pekko 
Niskala 3,70; 5. Elmeri Lehmikangas 3,07; 
6. Joonas Salmi 2,67; 7. Pauli Alahäivälä 2,39
T7 40m
1. Alisa Lehmikangas 7,8; 2. Vilma Majava 
8,4; 3. Aliisa Siekkinen 8,7; 4. Ronja Ylilehto 
8,8; 5. Viia Vanhanen 8,9; 6. Sara Leino 9,0; 
7. Emma Tumelius 9,1; 8. Silja Alahäivälä 9,4; 
9. Ella Saarinen 10,0; 9. Selena Stenius 10,0
T7 pituus
1. Vilma Majava 270; 2. Alisa Lehmikangas 
267; 3. Aliisa Siekkinen 248; 4. Viia Vanha-
nen 224; 5. Ella Saarinen 213; 6. Ronja Yli-
lehto 209; 7. Sara Leino 205; 8. Silja Alahäi-
välä 172; 9. Selena Stenius 156
P7 40m
1. Roope Laakkonen 7,9; 1. Jaakko Parkki-
la 7,9; 3. Jesse Riihiaho 8,4; 4. Juuso Kemp-
painen 8,5; 5. Eetu Keränen 8,6; 6. Kristi-
an Nyman 8,7; 6. Justus Lehmikangas 8,7; 
8. Konsta Ritola 8,8; 9. Noa Mota 8,9; 10. 
Elias Ylilehto 9,0; 11. Eemeli Puhakka 9,1; 
12. Ossi-Matias Kettunen 10,0; 13. Eetu Il-
likainen 10,9
P7 pituus
1. Jaakko Parkkila 246; 2. Juuso Kemppai-
nen 223; 3. Eetu Illikainen 217; 4. Konsta 
Ritola 216; 5. Justus Lehmikangas 212; 6. 
Kristian Nyman 205; 7. Roope Laakkonen 
202; 8. Eetu Keränen 200; 9. Jesse Riihiaho 
199; 10. Ossi-Matias Kettunen 195; 11. Eli-
as Ylilehto 178; 12. Noa Mota 164; 13. Ee-
meli Puhakka 149
T9 600m
1. Alexandra Beric 2.32,6; 2. Essi Parkki-
la 2.49,1; 3. Reetta Keränen 2.53,4; 4. Ven-
la Leino 2.53,9; 5. Iina Illikainen 3.00,1; 6. 
Ronja Kokko 3.00,5; 7. Oona Ritola 3.07,9; 
8. Ronja Laakkonen 3.31,7
T9 junnukeihäs
1. Alexandra Beric 8,47; 2. Ronja Laakko-
nen 8,36; 3. Reetta Keränen 8,30; 4. Oona 
Ritola 8,28; 5. Essi Parkkila 8,10; 6. Iina Il-
likainen 6,54; 7. Ronja Kokko 6,27; 8. Essi 
Puhakka 5,86; 9. Venla Leino 4,52; 10. Juu-
lia Soronen 3,60
P9 600m
1. Vili Vanhanen 2.29,8; 2. Veikka Vanhanen 
2.48,9
P9 junnukeihäs
1. Veikka Vanhanen 9,97; 2. Vili Vanhanen 
8,13
T11 60m
1. Janette Takarautio 9,8; 2. Johanna Sal-
mela 11,8
T11 pituus 
1. Janette Takarautio 329; 2. Johanna Sal-
mela 265
T11 300m (extra laji)
1. Janette Takarautio 54,1

P11 60m
1. Niilo Talala 10,1; 2. Ville-Veikko Salme-
la 10,4
P11 pituus
1. Ville-Veikko Salmela 337; 2. Niilo Tala-
la 336
P13 60m
1. Hannes Tuohimaa 11,2
P13 kuula 
1. Hannes Tuohimaa 5,81
T15 80m
1. Silja Vasara 12,8
T15 300m
1. Silja Vasara 1.00,3
T15 pituus 
1. Silja Vasara 358
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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!

Taivalkosken Näyttämö esittää

NISKAVUOREN NAISET
Kirjoittanut Hella Wuolijoki

Ohjaaja Karoliina Kanagsniemi

Esitysajat:

Ke 23.7. klo 19
Pe 25.7. klo 19
Su 27.7. klo 15
La 2.8. klo 19
Su 3.8. klo 15

Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2,
93400 Taivalkoski

Liput 12 €/5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
0400 670 430 www.taivalkoskenteatteri.fi 

Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto. 

Kuva Jussi Valtakari

Esitysajat:
La 2.8. klo. 19.00
Su 3.8. klo. 15.00

Aarteita luonnosta - Asta Siuruan huovutustaidetta 17.6.-30.8.  joka päi-
vä klo 10-17.  Näyttelyyn vapaa pääsy, tervetuloa! Paikka Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Ikärit maanantaisin klo 18-20, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Yleisurheilukerho 7-9-vuotiaille tiistaisin klo 11-12.30 ja torstaisin 11-12.30. 
9-12-vuotiaille tiistaisin 12.30-14 ja torstaisin 12.30-14. Suojalinnan urheilukenttä, 
Urheilutie 2.
Sininen katse 13.6-27.8. Paavo Tolosen teoksia 2000-luvulta.  Avoinna  ma-ke 
klo 15-20, to-pe suljettu, la-su klo 14-17. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuus-
tie 1
Laulamme yhdessä to 31.7. klo 11-15. Laulattamassa Keijo Piirainen. Paikka 
Torialue, Puistotie 2.
Syöte MTB la 2. 8. klo 9. Kolmatta kertaa järjestettävä Syöte MTB on kenties 
Suomen paras maastopyöräilytapahtuma Syötteen kansallispuiston henkeäsal-
paavissa maisemissa ja upeilla, haastavilla reiteillä.
Perinteinen Hetekylän jalkapalloturnaus, ”papat” vastaan juniorit, la 
2.8. klo 15 Hetekylän koululla. Oppilaat ja vanhemmat tervetuloa!
Elorieha tanssit Jyrkkäkosken huvikeskus la 2.8. klo  21 alk. Esiintyy Tukki-
jätkät. Revontulidisko. Karaoke.
FC Kurenpojat - Tervarit-j su 3.8.  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Ortodoksinen Praasniekka Aittojärvellä 3.8. klo 10 alk.  Aittojärven koulul-
la HIltusentie 12.
Kiihdytys- ja testipäivä la 9.8. klo 9. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.

SUOMUSSALMEN 
KESÄTEATTERISSA

Liput: 12€ aikuiset, 5€ lapset, 
ryhmät (väh. 25hlöä) 10€ / hlö

Tiedustelut 040 512 7301  www.teatteriretikka.net

to   7.8.   klo 18
su  10.8. klo 13
ti    12.8. klo 18

Esitykset:

to   31.7. klo 18
su  3.8.   klo 15
ti    5.8.   klo 18

ERÄMAAN MARKKINAT 
SYÖTTEELLÄ

Lauvantaina 2.8.2014 klo 11-16 
Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä

Ohjelmassa: musiikkia, työnäytöksiä, lammaskoira-
näytös, Kids Sing voittaja Jenni Jaakkola paikalla, 
opastettu luontopolku, näytelmä, arpajaiset, pajupilli-
en tekoa, talutusratsastusta, Pump track-rata (Luppo-
veden skeittiparkissa)

Lisätietoja ja Syötteen luontokeskus
Erätie 1, p. 0405831608
www.luontoon.fi/syote

Järjestäjät: Metsähallitus • Syötteen kyläyhdistys • Syötteen 
matkailuyhdistys • Syötekylän näytelmäpiiri • Alueen yritykset

Oulun ortodoksinen seurakunta
Pohjois-Viena -seura

OHJELMA:
•Liturgia Aittojärven koululla ja vedenpyhitys 
•Aittojärven rannassa,
•toimittavat kirkkoherra Marko Patronen, pappi Tuukka 
 Rantanen ja  kanttori Reijo Kinnunen
•Ruoan siunaus
•Lounas ja kahvit (10 €)

Praasniekkajuhla: 
•Tervehdyssanat, kirkkoherra Marko Patronen
•Kesäisiä yhteislauluja kanttori Reijo Kinnusen johdolla
•Kyläläisen puheenvuoro, Raija Puurunen
•Arvuutuksia vienaksi ja suomeksi
•Arpajaiset
 •Kesäisiä yhteislauluja kanttori Reijo Kinnusen johdolla
 •Päätössanat ja yhteislaulu, pappi Tuukka Rantanen                              

ORTODOKSINEN PRAASNIEKKA 
AITTOJÄRVELLÄ

Tulomatkalla on käynti Pudasjärven museoalueella, 
jonne on sovittu opastettu kierros noin klo 14  

TERVETULOA

Aika: sunnuntai 3.8.2014 klo 10 alkaen
Paikka: Aittojärven koulu, Hiltusentie 12

PUDASJÄRvI
JYRKKÄKOSKI

LA  2.8.2014 klo 21.00-01.30 ELORIEHASSA
TUKKIJÄTKÄT         REvONTULIDISKO

HIKIMAJASSA Karaoke (K-18) LIPPU 15/8 €
9.8. Koulujen avajaisissa NELITUULI

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com      
Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan

T-paita-
arvonta

Tulevana kesänä Teatteri Neliapila sukeltaa mukaan sosiaali- ja terveysalan tilaa ih-
mettelevään keskusteluun esittämällä oululaislähtöisen Heikki Lundin näytelmän 
Harmaat pantterit. Vanhukset on lääkitty tokkuraan, hoitajat väsyvät työtaakan 
alle ja uusi johtajakin on tulossa Käpyhovin vanhainkotiin. Kunnan sosiaalijohtaja 
peippailee ja taklailee lisää resursseja ja edesmenneiden vanhusten perintörahoja 
kyttäävä pastori käy hoitelemassa vanhusten sieluja. Kaiken päälle vanhainkotiin 
tulee bimbo työharjoittelija ja tukityöllistetty maahanmuuttaja. Harmaat pantterit 
ei sievistele vaan pyrkii lähestymään suomalaisen yhteiskunnan häpeäpilkkua – van-
hustenhoitoa – huumorin keinoin. Miksi vanhuksista ei huolehdita ihmisarvoisella 
tavalla? Miksi hoitohenkilökunta uupuu? Olisiko asenteissa korjaamista?

Lisätietoja: teatterineliapila@gmail.com
Erkki Suvanto 0400 681 491, Niina Susan Vahtola 044 326 1427

http://www.teatterineliapilaoulu.blogspot.fi

Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessut
16.–17.8.2014

Järj. Utajärven Yrittäjät ry, Utajärven kunta, Utajärven Osuuspankki, 
kyläyhdistykset ja muita paikallisia järjestöjä. Tervetuloa!

Utajärven Nuoriso- ja liikuntatalo, Koulutie 4

lippu 10 € sis. ep

Perjantaina 1.8.

kuRenkoSkI

Aukioloajat:
ma-ti 14-22 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

TULOSSA:  8.8. Saija Varjus  / 22.8. Yölintu

Lauantaina 2.8.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
lippu 5 € sis. epWintissä: DJ MIIKU klo 24-03.30 

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Wintissä: DJ MIIKU  klo 24-03.30 lippu 5 € sis. ep

lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kesän viimeiset ikärit ma 4.8.2014 klo 18., Suojalin-
nan kentällä. Sarjat T/P 5 - N/M 17. Kisojen päät-
teeksi heinäkuun palkintojen jako. Tervetuloa!

Vihreiden kansan-
edustajaehdokkaita

Ensimmäisiksi vihreiden 
kansanedustajaehdokkaiksi 
Oulun vaalipiiristä valittiin 
Mika Flöjt 40 v. Kuusamosta, 
Janne Hakkarainen 26 v. Ou-

lusta, Silja Keränen 30 v. Ka-
jaanista ja Latekoe Lawson 
Hellu 51 v. Oulusta.

Suvi Aitto-oja

T5 40m 
1. Olivia Lehmikangas 10,1; 2. Inka Maja-
va 10,2; 3. Janette Soronen 10,8; 4. Alisa 
Kokko 10,9; 5. Roosa Salmi 11,1; 6. Iiris Piri 
12,6; 7. Silja Majava 13,1
T5 pallo
1. Olivia Lehmikangas 5,42; 2. Inka Majava 
4,39; 3. Janette Soronen 3,95; 4. Roosa Sal-
mi 3,92; 5. Iiris Piri 3,25; 6. Silja Majava 2,08
P5 40m
1. Topi Kettunen 10,7; 2. Matias Aarni 10,8; 
3. Aatu Lehmikangas 11,5; 4. Elmeri Lehmi-
kangas 12,7; 5. Pekko Niskala 16,3; 6. Pau-
li Alahäivälä 18,9; 7. Joose Roininen 19,0; 8. 
Joonas Salmi 27,2 
P5 pallo
1. Topi Kettunen 10,24; 2. Matias Aarni 
9,24; 3. Aatu Lehmikangas 6,38; 4. Pekko 
Niskala 3,70; 5. Elmeri Lehmikangas 3,07; 
6. Joonas Salmi 2,67; 7. Pauli Alahäivälä 2,39
T7 40m
1. Alisa Lehmikangas 7,8; 2. Vilma Majava 
8,4; 3. Aliisa Siekkinen 8,7; 4. Ronja Ylilehto 
8,8; 5. Viia Vanhanen 8,9; 6. Sara Leino 9,0; 
7. Emma Tumelius 9,1; 8. Silja Alahäivälä 9,4; 
9. Ella Saarinen 10,0; 9. Selena Stenius 10,0
T7 pituus
1. Vilma Majava 270; 2. Alisa Lehmikangas 
267; 3. Aliisa Siekkinen 248; 4. Viia Vanha-
nen 224; 5. Ella Saarinen 213; 6. Ronja Yli-
lehto 209; 7. Sara Leino 205; 8. Silja Alahäi-
välä 172; 9. Selena Stenius 156
P7 40m
1. Roope Laakkonen 7,9; 1. Jaakko Parkki-
la 7,9; 3. Jesse Riihiaho 8,4; 4. Juuso Kemp-
painen 8,5; 5. Eetu Keränen 8,6; 6. Kristi-
an Nyman 8,7; 6. Justus Lehmikangas 8,7; 
8. Konsta Ritola 8,8; 9. Noa Mota 8,9; 10. 
Elias Ylilehto 9,0; 11. Eemeli Puhakka 9,1; 
12. Ossi-Matias Kettunen 10,0; 13. Eetu Il-
likainen 10,9
P7 pituus
1. Jaakko Parkkila 246; 2. Juuso Kemppai-
nen 223; 3. Eetu Illikainen 217; 4. Konsta 
Ritola 216; 5. Justus Lehmikangas 212; 6. 
Kristian Nyman 205; 7. Roope Laakkonen 
202; 8. Eetu Keränen 200; 9. Jesse Riihiaho 
199; 10. Ossi-Matias Kettunen 195; 11. Eli-
as Ylilehto 178; 12. Noa Mota 164; 13. Ee-
meli Puhakka 149
T9 600m
1. Alexandra Beric 2.32,6; 2. Essi Parkki-
la 2.49,1; 3. Reetta Keränen 2.53,4; 4. Ven-
la Leino 2.53,9; 5. Iina Illikainen 3.00,1; 6. 
Ronja Kokko 3.00,5; 7. Oona Ritola 3.07,9; 
8. Ronja Laakkonen 3.31,7
T9 junnukeihäs
1. Alexandra Beric 8,47; 2. Ronja Laakko-
nen 8,36; 3. Reetta Keränen 8,30; 4. Oona 
Ritola 8,28; 5. Essi Parkkila 8,10; 6. Iina Il-
likainen 6,54; 7. Ronja Kokko 6,27; 8. Essi 
Puhakka 5,86; 9. Venla Leino 4,52; 10. Juu-
lia Soronen 3,60
P9 600m
1. Vili Vanhanen 2.29,8; 2. Veikka Vanhanen 
2.48,9
P9 junnukeihäs
1. Veikka Vanhanen 9,97; 2. Vili Vanhanen 
8,13
T11 60m
1. Janette Takarautio 9,8; 2. Johanna Sal-
mela 11,8
T11 pituus 
1. Janette Takarautio 329; 2. Johanna Sal-
mela 265
T11 300m (extra laji)
1. Janette Takarautio 54,1

P11 60m
1. Niilo Talala 10,1; 2. Ville-Veikko Salme-
la 10,4
P11 pituus
1. Ville-Veikko Salmela 337; 2. Niilo Tala-
la 336
P13 60m
1. Hannes Tuohimaa 11,2
P13 kuula 
1. Hannes Tuohimaa 5,81
T15 80m
1. Silja Vasara 12,8
T15 300m
1. Silja Vasara 1.00,3
T15 pituus 
1. Silja Vasara 358
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

50 v juhla la 2.8. klo 14 
Hankasarven metsästysmajalla.

Ervastin Metsästysseuran

Johtokunta Tervetuloa!

Historiikki on koottu ja sen esittää 
pitkäaikainen johtokunnan jäsen 

Paavo Ervasti.

Sokkoretki sunnuntaina kolmas kahdeksatta. 
Lähtö linja-autopysäkiltä 

Huom! klo 12.15. Muutamia vapaita paikkoja.
 Puh. 045 263 0780 Alpo.

Pudasjärven yhdistys

Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi 
Puh. 040 548 7169

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 3.8. klo 11 Jouni Vikström
Su 10.8. klo 11 Juan ja Katja Castillo

Koulutyö aloitetaan torstaina 7.8.2014
Rimminkankaan koulu klo 9.00
•  paikkana kaikilla luokilla liikuntahalli
•  kuljetusoppilaat jäävät kouluautoista kirjaston pysäkille
Pudasjärven lukio aloittaa klo 10.30 liikuntahallilla
Kurenalan koulu, Lakarin koulu ja Sarakylän koulu klo 9.00
Kurenalan koulun paikat seuraavasti:
• Kurenalan koulu (päärakennus) luokat 3.-6., Valo2, luokat F ja G
• Ylä-Pietarila: luokat D ja E
• Liikuntahalli: Valo1 sekä 2. luokat (AB)
• Kirjasto: 1. luokat (AB)
• Entinen Kauppatien päiväkoti: esiluokat (0AB)
Hirvaskosken koulu, Kipinän koulu, Aittojärven koulu ja 
Syötteen koulu klo 8.30
Koulukuljetusjärjestelyt hoitaa ja suunnittelee koulun rehtori kul-
jetussäännösten puitteissa. Jos kuljetuksissa on kysyttävää tai 
epäselvyyttä, yhteyttä voi ottaa koulun rehtoriin.

Pudasjärvellä 30.7.2014 
Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Leirille otetaan korkeintaan 15 osallistujaa, ikäraja 6–18 v. 
Mukaan hygienia- ja yöpymisvarusteet, yöpyä voi myös ko-
tona. Leirillä tarjotaan aamupala ja kaksi lämmintä ateriaa. 
Leirin hinta 25 euroa.  Leirin järjestää Kansalaisopisto. 

Ilmoittautumiset viimeistään 31.7. mennessä, 
ohjaaja Kaarina Nevanperä puh. 040 542 3184.

TEATTERILEIRIJIPPII! 
LASTEN JA NUORTEN TEATTERI-

ILMAISUTAIDON VIIKONLOPPU YÖLEIRI 
PIDETÄÄN KANSALAISOPISTOLLA

pe-su 1.8. klo 18.–3.8. klo 15

Metsästysseura Kivarin Erä ry:n 
KEsÄKoKous lA 9.8.2014 

klo 10 hirviliiterillä.
Asiat: Sääntömääräiset.

KOKOUSKUTSU

Puheenjohtaja

Erämaan markkinoilla kulttuuriperintöä 
ja ohjelmaa koko perheelle

Syötteellä järjestettävillä Erämaan markkinoilla on tarjolla monipuolista ohjelmaa. Myytävänä on paikalllisia kä-
sityötuotteita eikä ruokapuoltakaan ole unohdettu.

Syötteellä järjestetään tule-
vana lauantaina 2.8. Syöt-
teen luontokeskuksen pi-
hapiirissä jo perinteeksi 
muodostuneet Erämaan 
markkinat. Erähenkisessä ta-
pahtumassa esitellään mo-
nipuolisesti Syötteen alueen 
kulttuuriperintöä ja ohjel-
maa löytyy koko perheelle. 
Tapahtumaan on vapaa pää-
sy ja kaikki voivat halutes-
saan myös pukeutua teeman 
mukaisesti erä- tai perinne-
asuun.

Erämaan markkinat ava-

taan klo 11 ja ohjelmaa riit-
tää klo 16 saakka. Syöteky-
län näytelmäpiirin ”Naisen 
onni” -näytelmä esitetään 
klo 14 ja Kids Sing – voit-
taja Jenni Jaakkola on mu-
kana markkinoilla klo 13. 
Lammaskoiranäytökset jär-
jestetään Hiihtostadionilla 
klo 12 ja klo 15. Markkina-
lauantaina on mahdollista 
tutustua Salojen Siivekkäät 
luontopolkuun. Opastetulle 
retkelle lähdetään klo 11.30 
ja klo 13.30 Syötteen kan-
sallispuiston portilta. 500 

metrin pituinen polku so-
veltuu myös perheen pie-
nimmille ja kuljettavaksi las-
tenvaunujen kanssa. Päivän 
aikana voi itsenäisesti tutus-
tua myös luontokeskuksen 
”Lastuja selkosilta” – näytte-
lyyn tai lähteä luontoretkel-
le 3,2 kilometrin mittaiselle 
Naavaparran polulle.

Lapsille ja lapsenmie-
lisille on pajupillien värk-
käilyä sekä Pumb tracking 
– rata Luppoveden skeit-
tiparkissa. Ideoita ja virik-
keitä omaan käsityöharras-

tukseen voi saada kehruu-, 
taonta tai vastantekonäy-
töksistä. Markkinoilla myy-
dään paikallisia käsityötuot-
teita. Ruokapuoltakaan ei 
ole unohdettu, vaan saata-
vana on erähenkistä evästä. 
Markkinatunnelmissa musi-
soi Antti Jokikokko ja Pau-
li Särkelä. Tapahtuman jär-
jestää Syötteen laatutiimi ja 
Metsähallitus yhteistyössä 
Syötteen kyläyhdistyksen, 
Syötekylän näytelmäpiirin 
ja Syötteen yritysten kans-
sa. PK

peuransarvessa 
hillamarkkina 

aikaan:
* 1.8. KLO 20-02 DISCO, JUKE, KLO 20 - 23 

LISÄAINEETON, 23 - 02 K18. LIPPU 7€. 
KLO 21 - 02 TELTALLA KARAOKE, 

DJ SAMPO•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* 2.8. HILLARIEHASSA

KLO 21-02 
SOUVARIT

LIPUT 15€
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* 2.8. LENTOPALLOA KLO 11-15 PEURALLA, 
ENTISET PEURALAISET, KAHVIO•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* 3.8. KLO 12 HILLAJUOKSU
* oLUTTELTTA 1.8. KLO 18-02, 2.8. KLO 9-02, 

3.8. KLO 9-17 K18.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TERVETULOA TAPAHTUMIIN!
RANUAN PEURA RY

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MEILLÄ KÄY MAKSUVÄLINEENÄ VAIN KÄTEINEN RAHA!

Järjestää Iinattijärven Ns

HamPuSHaLLi tanSSit
La 2.8.2014 klo 
21.00 - 01.30
Nelituuli 
orkesterin 
tahdittamana

Lippu 12e Tervetuloa!
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la-su 2.-3.8.2014 Ranuan urheilukentällä

PERJANTAI 1.8.

15.00-21.30 
Hillabalooza-tapahtuma 
Ikosenpuistossa
20.00-02.00 
Hilladisco Peuransarvessa

LAUANTAI 2.8.

10.00 Lions Club Ranuan presidentti Timo Raivio avaa markkinat
10.15 Puutavaran lastauskilpailun karsinta, Jäähallin pääty
11.00 Kansantanssiryhmä Hillarinki esiintyy
12.15 Hillabaloozan palkintojen jako
13.15 Kiimingin Harmonikat
14.00 Teija Palovaara ja Ville Kortesalmi esiintyy
15.00 Puutavaran lastauskilpailun finaali, Jäähallin pääty
17.00 Hillatori suljetaan
21.00 Hillarieha-tanssit Peuransarvessa. Souvarit.
22.30 Vuoden 2014 Hillatytön kruunaus Peuransarven hillariehassa
23.00 Vuoden 2014 Hillatytön esittely hotelli Ilveslinnassa

Oheisohjelmaa:
12.00 Karhuhölkän juhlajuoksukilpailu 15. kerran. 
Lähtö eläinpuiston parkkialueelta. Järj. Ranuan Ratakarhut. 

SUNNUNTAI 3.8.

10.00 Tori avataan
10.30 Kansantanssiryhmä Hillarinki esiintyy
12.00 Vuoden 2014 Hillatytön esittely yleisölle
-  Sauli Kortesalmen onnittelulaulu Hillatytölle (” Oot voittamaton”)
12.30 Vuoden 2014 Marjatohtorin julkistaminen
13.00 Kiimingin Harmonikat esiintyy
14.00 Teija Palovaara ja Ville Kortesalmi esiintyy
15.00 Moottorisahauskilpailu markkinatorilla
15.45 Saappaanheiton palkintojenjako
16.00 Tori suljetaan 

Oheisohjelmaa:
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!


