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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 15.7.2009
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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI-lehti

Pistotie 4, Pudasjärvi, puh. 010 2701 303  • Karpalotie 20, Kello, puh. 010 2701 300

45 x 90
Mitallistettu
talouslauta

1,10
jm

20 x 170
Hirsipaneeli

1,48
jm

30 x 145
Lattialauta

1,78
jm

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Avoinna
ma-pe 9-18

la 10-17
su 12-17

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

KESÄ-ALE JKESÄ-ALE JKESÄ-ALE JKESÄ-ALE JKESÄ-ALE JAAAAATKUU!TKUU!TKUU!TKUU!TKUU!
ISOT AMPPELIT 15,-
“PIENEMMÄT” 10,-
Pelargonia, begonia, Marketta,
Dahlia, miljoonakello yms. 10,- /3 kpl
Petunia, lobelia, salvia yms. 5,- /10 kpl
ASTERI 15,- /10 kpl

Monivuotiset kukat -30%Havut -20%Vadelmat 10,- /3 kplOmenapuut 30,- tai 50,- /2 kpl

Tervetuloa!

Esillä
traktoriharvinaisuuksia, koneita,
tarve- ja työkaluja,
suomenkarjan eläimiä, hevosia ym.
Tarjolla
tuuvinkia, kahvia ja lättyjä
sekä makkaraa ym.
Kilpailuja
mm. lypsykilpailu ja
karjankutsu sekä arvontaa

VANHANAJAN
MAATALLOUSNÄYTTELY
Liepeen pappilan alueella Pudasjärvellä

lauantaina 18.7.09 klo 10.00 alkaen

Parkkipaikat: Kaupungintalon, torin, seurakuntatalon,
rauhanyhdistyksen ja entisen Hartsun P-paikka
Zetor-kuljetus M-Marketin päädystä korvausta vastaan.

VAPPAA PÄÄSY - TERVETULOA

Maksuna käy vaan kätteinen

Yleisön toivotaan pukeutuvan
vanhanajan vaatteisiin

Kesäillan
kirkkokonsertti

Pudasjärven kirkossa 26.7.2009 klo 19.30
Hannu Jurmu, laulu ja urut

Hannu Hiltula, urut ja piano

Lämpimästi tervetuloa!
LC-Pudasjärvi/ Hilimat, LC Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunki ja seurakunta
Ohjelma 15 e, ennakkomyynti AH-Telepiste Toritie 2

JP AUTOMAALAAMO
- AUTOMAALAUKSET
- KOLARIKORJAUKSET
- LASINVAIHDOT

Avoinna ma-pe 8.00-16.00
Puh. 040 562 6833, 040 564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

Kesäpäivä la 18.7. Tule seuraamaan kylien ja kaveriporukoiden lentopallopuu-
laakia klo  9:01 alkaen. Ruokaa, kahvia, jäätelöä. Arpajaiset, kisailuja, ratsastusta.
Tanssit seurojentalolla la 18.7. klo 20.30 alkaen.
Kesäseurat su 19.7. klo 12 ja 18. Kioski avoinna klo 9-11 ja klo 15-17.
Nuorten eräleiri ma 20.- pe 24.7. Vanhempien ilta ke 22.7. klo 18.
Yleinen onkikilpailu to 23.7. Ilmoittautuminen klo 16:30 alkaen.
Kilpailuaika klo 18-20. Hyvät tavarapalkinnot.
Lasten lentopalloleiri  pe 24.-su 26.7. Ilmoittautuminen ma 20.7. mennessä
Tarmolle p. 040-529 7804 tai Kaukolle p. 040-571 2457.

Livon Superviikko

Järjestää Livokas ry yhteistyössä Livon maa- ja kotitalousnaisten,  Livon metsästysseuran,
Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen,  Pudasjärven seurakunnan, Pudasjärven rauhanyh-
distyksen, MM-Kesäpilkin  ja Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Tapahtumat pääasiassa Livon koululla. Tervetuloa!

Seuraava Pudasjärvi-lehti ilmestyy 29.7.

annus H
eipomo L Café

Leipomontie 71

90900 Kiiminki
Puh. 040 - 195 8430

Tervetuloa viettämään 
kesäpäivää Hannukseen

Päivällä ohjelmaa ja 
kilpailuja koko perheelle,
illalla tanssittaa Ari Purala 

Group!

A-oikeudet!
Tanssipiletti 8,-

La 25.7

Hotelli-Ravintola
KURENKOSKI

Wintti
avoinna pe-la

22.30-04.00

TULOSSA
la 18.7.

T.T. Purontaka

Lippu 12 e sis. ep.

Disco by Mr. M

Pudasjärvellä la 29.8 alkaen klo 20
Rajamaan rannassa Iijoella

LC-Pudasjärvi ja LC/ Hilimat

Tervetuloa kesäkauden

päättäjäisiin!
Tervetuloa kesäkauden

päättäjäisiin!
Lisätietoja Mika Pesonen p. 040 195 3930

Aila Helve p. 0400 689 870

Tervetuloa!

Pudasjärvellä
Vanhan ajan

maatalousnäyttely.
Lue sivulta 10.
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281

Ilmoitusmarkkinointi:
Pauli Tiiro
045 110 9012
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 709 4583

Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585

Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen

Painopaikka:
Suomalainen
Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 15/2009-lehti 15/2009-lehti 15/2009-lehti 15/2009-lehti 15/2009

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

PL 7
93101 Pudasjärvi
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.vkkmedia.fi

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen € . Muistu-
tus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8
vrk:n kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti

ilmestyy 29.7.2009

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan joka
 talouteen ja
yritykseen

Pudasjärvellä.

Tunnetut esiintyjät
Kesäillan kirkkokonsertti pi-
detään Pudasjärven kirkos-
sa sunnuntaina 26.7. Musii-
kin maisteri, tenori Hannu
Jurmu laulaa ja häntä säes-
tää pudasjärveläissyntyinen
kanttori Hannu Hiltula. Yh-
den laulun Hannu Hurmu
säestää uruilla itse. Tilaisuu-
den järjestää Pudasjärven
lioneitten naisklubi Hilimat.
Ohjelmalehtisen hinta on 15
euroa. Konsertin tuotto käy-
tetään pudasjärveläisten
nuorten hyväksi.

Hannu Jurmu kuuluu
suomalaisten tenoreiden
parhaimmistoon. Hänen
lyyris-dramaattinen tenori-
ääni on tullut suurelle ylei-
sölle tutuksi lukuisista esiin-
tymisistä ooppera- ja kon-
serttilavoilla sekä monista
radio- ja tv-esiintymisistä.
Monipuolisen muusikkou-
tensa ansiosta häntä on kut-
suttu musiikin moniotteli-
jaksi. Hänen ohjelmistonsa
koostuu ooppera- ja operet-
tirooleista, ja konserttiohjel-
misto ulottuu klassisesta Li-

Lohenpoikasia Iijokeen
Vuosikymmeniä Iijoen vesistöstä puuttuneet lohet ja meri-
taimenet pääsevät tänä kesänä asuttamaan vanhoja kotiseu-
tujaan. Tosin toistaiseksi vasta poikasina, sillä varsinaisia
nousukaloja Iijoella vielä odotellaan.

Iijoen ja sen sivuvesien parhaille alueille istutetaan Vael-
luskalat palaavat Iijokeen - hankkeen toimesta satoja tuhan-
sia eri-ikäisiä lohen poikasia. Istutukset on aloitettu touko-
kuun lopulla ja niitä on jatkettu kesäkuun ajan.

Vaelluskalojen palauttaminen kohdevesistöihin ei onnis-
tu pelkästään nousuväyliä avaamalla.

- Jotta luonnonkierto mahdollistuu, on poikasten leimau-
duttava ennen merivaellustaan kotiveteensä. Ilman näitä
mittavia kotiutusistutuksia ei siis ole myöskään alueelle li-
sääntymään palaavia kaloja, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksesta.

Valinta istutuspoikasen iän suhteen on hieman monimut-
kaisempaa, jos vaikka haetaan parasta kustannustehokkuut-
ta sille, että lohen vaelluspoikanen, smoltti, pääsee mereen
saakka. Vai luotetaanko mahdollisimman suuren luonnon-
valinnan läpikäyneiden kalojen pääsyyn merelle ja sieltä ai-
kanaan takaisin kotijokeensa.

- Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeessa on päädyt-
ty viimemainittuun, kuitenkin siten, että juuri kuoriutunei-
den poikasten lisäksi istutetaan 1-vuotiaita poikasia. Istu-
tusten tuloksellisuuden tarkkailulla voidaan näin vertailla
muun muassa selviytymistä eri-ikäisten poikasten osalta,
minkä lisäksi voidaan arvioida eri alueiden soveltuvuutta
poikastuotannossa.

Poikaset istutettava huolellisesti
Poikasistutukset on tehtävä huolellisesti, etteivät poikaset
joudu virran vietäviksi. Paikan on oltava matalaa virta-aluet-
ta, jossa poikaset pääsevät heti laskeutumaan pohjan kivi-
en tai kasvillisuuden suojaan nokka ylävirtaan.

- Poikaset levitellään happipakkauksista virta-alueille
kanootilla liikkuen tai rannalta käsin ympäri vesistöaluet-
ta. Soveltuvia paikkoja Iijoen vesistössä on vain huomatta-
vasti enemmän kuin istutettavia poikasia, ympäristökeskuk-
sen tiedotteessa sanotaan.

- Kun vaelluskalojen kulku Iijoen padotun osan yläpuo-
lisille alueille toteutuu, tulee varsinaista luonnonkierron
palauttamista varten jokisuulle saapua jokeen leimautunei-
ta emokaloja odottamaan ylisiirtoa tai pääsyä kalateihin.

Iijoen vesistöön istutetaan tänä vuonna vastakuoriutu-
neita lohia 200 000 – 300 000 kappaletta ja yksivuotiaita noin
55 000. Sen lisäksi meritaimenta eri alueille levitetään vas-
takuoriutuneena noin 50 000 poikasta.

Istutukset ovat osa EAKR -rahoitteista Vaelluskalat pa-
laavat Iijokeen -hanketta. Hankkeen toteutuksesta vastaa
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus yhdessä Riista- ja ka-
lantutkimuslaitoksen, Oulun yliopiston, Metsähallituksen
ja Iijoen kalastusalueen kanssa. Hankkeen rahoittajina toi-
mivat myös Iin, Yli-Iin, Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuu-
samon kunnat sekä PVO-Vesivoima Oy. (rr)

Pudasjärveläissyntyinen Hannu Hiltula on monipuoli-
nen muusikko.

Hannu Jurmu on
kysytty solisti koti-
ja ulkomailla.

Kesäillan kirkkokonsertissa

edistä viihdemusiikkiin.
Hannu Jurmu on palkittu
monissa laulukilpailuissa ja
vuonna 2002 hänelle myön-
nettiin Beniamino Gigli -tun-
nustuspalkinto. Espoon Ta-
piolan seurakunnan kantto-
rina työskentelevä Hannu
Jurmu on erittäin kysytty
solisti laulutehtävissä koti- ja
ulkomailla.

Pudasjärveläissyntyinen,
Nousiaisten seurakunnan
kanttori Hannu Hiltula on
monipuolinen muusikko.
Hän liikkuu luontevasti mu-
siikin tyylilajista toiseen –
klassisesta musiikista jazz-,
blues- ja rockmusiikkiin –
unohtamatta kansanmusiik-
kiaan. Hiltula soittaa koske-
tinsoitinten lisäksi puhallin-
soittimista tenori- ja sopraa-
nosaksofonia, huilua ja nok-
kahuiluja sekä esiintyy lau-
lajana. Hiltula on tehnyt sä-
vellyksiä ja sovituksia erilai-
sille kokoonpanoille. Hän on
esiintynyt kotimaassa sekä
ulkomailla. Sekä Hiltulan
musisointia, että sävellyksiä
ja sovituksia on mahdollista
kuulla useilta äänitteiltä. (ht)

Pudasjärven Osuuspankin
hallintoneuvosto valitsi jär-
jestäytymiskokouksessaan
1.7. puheenjohtajakseen po-
romies Reijo Kenttälän Iinat-
tijärveltä. Varapuheenjohta-
jaksi valittiin kauppias Har-
ri Piipponen Pudasjärveltä.

Hallintoneuvoston pu-
heenjohtajuutta hoiti aiem-
min pitkään, jo vuodesta
1976 lukien kunnallisneuvos
Paavo Pikkuaho. Pikkuahon

Reijo Kenttälä Pudasjärven Osuuspankin
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

jäsenyys hallintoneuvostos-
sa päättyi kevään osuuskun-
nankokouksessa 65 vuoden
yläikärajan täytyttyä.
Osuuspankin 100-vuotisen
historian aikana Kenttälä on
vasta kolmas hallintoneu-
voston puheenjohtaja. Pik-
kuahoa ennen puheenjohta-
jana toimi Veikko Honkanen
hallintoneuvoston perusta-
misesta vuodesta 1956 luki-
en.

Pudasjärven Ervastinkylällä
asuva Jussi Ervasti aloittaa
asiakaspalvelupäällikkönä
10.8.2009 Oulun  Seudun
Sähkön Kempeleen toimipis-
teessä. Työsään hän vastaa
asiakaspalvelusta ja lasku-
tuksesta. Mainittakoon, että
Jussi Ervasti kutsuttiin edel-
lä olevaan tehtävään.

Viimeksi Jussi Ervasti toi-
mi Energiapolar Oy:llä
myyntipäällikkönä ja sitä
ennen Fortumin asiakaspal-
velupäällikkönä.

Nimityksiä

Lauantaina päivällä Korpi-
sella ollut Jumalanhaudan
hartaus kiinnosti vain parin
kourallisen verran väkeä.
Hartauden piti seurakunnan
uusi pastori Jaakko Sääski-
lahti. Hartauden jälkeen ko-
koonnuttiin Anneli Alatalon
ja Liisa Putulan keittämille
juhlakahveille kylätalolle.

Samalla vietettiin Korpi-
sen kyläjuhlaa. Iltapäivän
mittaan kylätapahtumaan
tuli väkeä hieman päälle 30
henkilöä. Ohjelmassa oli pu-
heenjohtaja Antti Ylitalon
vetämää yhteislaulantaa,
sihteerin järjestämä arvontaa
ja Jorma Syrjäpalon pitämää
tarkkuusheittokilpailua.
Myös Toivo Alatalon käris-
tämiä grillimakkaroita oli
yleisölle tarjolla. Kylätyönte-

Kyläjuhla Korpisella
kijä Jani Lehtolan järjestämil-
le penkkiriveille olisi toivo-
nut enemmän kyläläisiä, sil-
lä sää oli mitä mainioin ke-
säsää. Lipputankoon juhlan
kunniaksi kohotettu Suomen
lippu juri ja juuri liikahteli.

Juhlan alussa kyläseura
muisti Merja ja Heikki Putu-
laa heidän keväällä valmis-
tuneen uuden tuotantolai-
toksensa johdosta. Puheen-
johtaja luovutti Putulan per-
heelle seinäkellon ja kukka-
set. Navetan avajaistapahtu-
massa oli kyläseura jo aikai-
semmin mukana tilaisuuden
kahvittelun järjestelyissä.

Heikki Putula kertoi tuo-
tannon lähteneen uusissa ti-
loissa hyvin käyntiin. Hän
mainitsi lehmien oppineen
uuden automatiikalla varus-

tetun tuotantolaitoksen met-
kut sutjakkaasti. Keskimää-
rin lehmät käyvät lypsyase-
malla vuorokauden aikana
2,7 kertaa. Kaupungin ter-
vehdyksen juhlaan toi van-
huspalvelujohtaja Kyllikki
Syrjäpalo. Hän kiitteli kylä-
seuran talkooväkeä Kupson
Kutsun vaellusjärjestelyistä
kesäkuun 26. päivänä. Ku-
kin järjestelyissä mukana ol-
lut sai kiitokseksi Aurora-
kynttilän.

Lauantainen kyläjuhla oli
osa Pudasjärven 370-vuotis-
juhlatapahtumia. Väkeä oli
kyllä niin vähän, että kylä-
juhlat Korpisella joutuvat
suurennuslasin alle.  Toivo-
tusti tapahtumissa olisi hyvä
olla paljon porukkaa. Silloin
niitä on ilo järjestää. (rr)
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p. 040 865 2005
MyMyMyMyMyös kös kös kös kös kotikäotikäotikäotikäotikäynnit ja ilta-ajaynnit ja ilta-ajaynnit ja ilta-ajaynnit ja ilta-ajaynnit ja ilta-ajattttt

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
puh. 0400-231 223
Pärjänsuo, Pudasjärvi

Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä

Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa
• Intialaista päähierontaaLähetehoidot, hieronta

Pudasjärvi: Fysiopalvelun tiloissa,
Jukolantie 6

Taivalkoski: Urheiluhieroja Ritun tiloissa,
Talonpojantie 8 B 15

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

KAIKKI RAKENNUSTYÖT,
SANEERAUKSET, MUUTOSTYÖT

SEKÄ SUUNNITTELU
TUNTITYÖNÄ TAI URAKKANA

PUDAS RAK-SA

VUOKRATTAVANA:
• Iso Lapinkota täydellisellä
  keitto- ja paistovarustuksella
• Juhlateltta 6x12 m/80 henkeä
• Juhlateltta 5x8 m
• Juhlateltta 3x8 m

NURMIKOIDEN LEIKKAUKSET

Asvaltti-Antti otti Iso-Syöte 2009
Mäkiajojen herruuden

Pudasjärven Iso-
Syötteellä

Juhannuksena ajetun
ralli-sprintin

yleiskilpailun voiton
vei Raahen

Urheiluautoilijoiden
Antti Niemi Mitsubishi
Lancer evo autollaan.

Juhannuksena Iso-Syötteellä
jo perinteiseen tapaan kerran
ajetussa Mäkiajossa oli il-
moittautuneena mukana lä-
hes 150 kuljettajaa. Suomen
suvi näytti monimuotoisuut-
taan ja antoi niin vettä kuin
kylmää kilpailijoiden ja kat-
sojien nautittavaksi. Siitä
huolimatta yleisöä oli saapu-
nut tapahtumapaikalle mu-
kavasti.

Onnistuneesta kilpailusta
vastasi Pudasjärvi Racing
Team 2000 ry. Iso-Syöte Mä-
kiajojen järjestäminen on
haastava urakka pienelle

seuralle. Kisan järjestäminen
ja läpivieminen vaatii paljon
työtunteja sekä toimitsijoita.
Toimitsijoita olikin ympäri
Suomea. Suurimman työn
kisan onnistumiseen ja läpi-
viemiseen on kyllä puuha-
miehen, seuran puheenjoh-
tajan ja kilpailujohtajan
Timo Roinisen ansiota.

Radan erikoisuuden
vuoksi aloitettiin jo torstaina
vapaalla harjoitusajolla, jol-

Autot hotellin yläpihalla harjoituspäivänä odottamassa
lupaa lähteä ajamaan mäkeä alas.

loin sai tutustua rataan kil-
pa-autolla. Tämä siksi että
korkeuseroa radalla oli läh-
tö ja maalipään välillä perä-
ti 175 metriä. Suurin osa kul-
jettajista osallistui vapaaseen
harjoitusajoon. Torstaina
suljetulla radalla ajetun va-
paan harjoituksen nopein
kuljettaja oli Jani Itkonen,
toiseksi nopein oli Antti Nie-
mi ja kolmas Matti Santti.
Nämä rallisprintin kestosuo-
sikit tulisivat jakamaan kär-
kisijat itse kilpailussakin.

Itse kilpailupäivä alkoi
mittarin näyttäessä aamulla
+4 astetta. Rengasvalintaa
helpotti kuitenkin se, ettei
taivaalta tullut enää vettä ja
tienpinta alkoi kuivua. Eli
siis sileäpintaiset renkaat alle
ja menoksi.

Asvaltti-Antiksi titulee-
rattu Antti Niemi näytti jo
ensimmäisellä kierroksella
missä mennään. Toisesta ja
kolmannesta sijasta käytiin

Lupa tuli ja autot lähtivät ajamaan alas

Tulokset luokittain
3 parasta:
Luokka 2
1. Mika Hautaniemi Kuor-
tUA Toyota Starlet 1.37,57
2. Jukka Kihlman KuuUA
Nissan Micra 1.43,15
Luokka 3
1. Ilkka Pietikäinen Lapin-
lAU Skoda Coupe 1.29,78
2. Jorma Telkinen PaMK/
UA Toyota Starlet 1.30,78
3. Pasi Tönkyrä OUA Toyo-
ta Corolla GT 1.34,07
Luokka 4
1. Harri Hietala ESRC
BMW M3 1.25,82
2. Petri Korpela RaaUA
Ford escort mk2 1.26,41
3. Jani Sahari HämUA Ford
Escort 1.27,65
Luokka 5
1. Antti Niemi RaaUA Mit-
subishi Lancer Evo 1.21,20
2. Jani Itkonen KaMK Mit-

kovaa taistelua. 1,2 sekunnin
sisällä olivat Jani Itkonen,
Matti Santti ja Kari Karhu.
Mainittakoon, että yleisön
suosikki Kari Karhu ajoi
haulikon pauketta muistut-
tavalla Ford Escort WRC au-
tolla.

Toinen veto ei tuonut
muutoksia kärkikolmikon
asetelmiin joten Antti Niemi
vei yleiskilpailun voiton ajal-
la 1.21,20 1,05 sekunnin erol-
la Jani Itkoseen ja siitä 0,24
sekuntia Matti Santti ja nel-
jäntenä 2,25 sekuntia voitta-
jalle hävinneenä Kari Karhu.

Naisten luokan voiton vei
ylivoimaisesti Kaisa Sisto-
nen ajalla 1.28,93, toinen oli
Annika Keski-Korsu 4.28 se-
kuntia hävinneenä ja kolmas
ruotsalainen Teresa Wiss
ajalla 1.38,25.

Teksti ja kuvat
“Reissumies” Jussi Laitila

subishi Lancer E3 1.22,25
3. Matti Santti KUA Mitsu-
bishi Lancer Evol. 1.22,49
Luokka 6
1. Kaisa Sistonen ESRC
BMW M3 1.28,93
2. Annika Keski-Korsu
RaaUA Ford Escort MK2
1.33,21
3. Teresa Wiss NMSB BMW
M3 1.38,25
Luokka 7
1. Keijo Kiimamaa YlvUA
Toyota Starlet 1.36,56
2. Jorre Rantala RaaUA Cit-
roen AX SPORT 1300
1.36,91
3. Kalle Kervinen OFK-125
Citroen AX Sport 1.41,56
Luokka 8
1. Janne Seluska KR-Team
Honda Civic VTi 1.37,79
2. Jussi Pikkuaho OUA Re-
nault Clio Sport 2.0 1.38,19
3. Timo Luoto RoRa Toyota

Starlet 1.39,06
Luokka 9
1. Björn Eklund NNSB
BMW 323 1.27,60
2. Markku Mikkonen Kaj-
UA Ford Escort RS 2000
1.30,48
3. Toni Jääskelä Rufak VW
Golf Evo 1.32,17
Luokka 10
1. Hannu Siekkinen Kaj-UA
Mitsubishi Lancer E8
1.26,64
2. Pertti Tapojärvi Ratec
Team Mitsubishi Lancer E6
1.27,04
3. Ari Eklund LakUA
 Audi Quattro 1.28,96
Luokka 11
1. Anssi Pohjus KauhUA
Honda Civic Type-R
1.34,30
2. Samuli Aalto IiMU Hon-
da Civic Type-R 1.37,74
3. Henry Mettiäinen RoiUA

Toyota Corolla GT 1.38,81
Luokka 12
1. Arto Kallasaari SuonUA
Subaru Impreza WRX
1.27,17
2. Harry Nieminen Kaj-UA
Mitsubishi Evo 1.27,58
3. Matti Pietikäinen Lapin-
lAU Skoda Coupe 1.30,94
Luokka 13
1. Kai Penttilä OUA BMW
M3 1.31,21
2. Tommy Björn RaaUA To-
yota Starlet 1.32,79
3. Mikko Malila AL-Oulu
Toyota Starlet 1.33,94
Luokka 14
1. Jari-Matti Tiilikka Po-
kyUA Ford Escort RS 2000
1.34,44
2. Tomi Kankaanpää EPUA
VW 19 Golf GTI 16V 34,54
3. Jari Kihlman KuuUA
BMW M3 1.34,84

- tuulipuvut

- verkkapuvut

- lenkkikengät

- T-paidat

- Uistimet

- Kelat

- Vavat

-30-50%OVH

Kauppatie 5 • Pudasjärvi • Puh. (08) 821 851
Palvelemme: ark 9-17, la 9-13

JATKUU

- Tunturi- Nopsa

POLKU-PYÖRÄT

Plussaa ostoksistasi

ALE
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•Myllyn Paras pakaste leivonnaiset
•Ingman jäätelöt
•Erikoisjuustot ja maitotaloustuotteet
•Sievin jalkineet
•Maataloustarvikkeet

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Meijerin myymälästä mm:

Ingman Ranua-Shop Fazerintie 2 Ranua

Koneita miehistöineen saa-
pui Ruotsista, Saksasta, Eng-
lannista, Itävallasta ja Belgi-
asta. Keskiviikon yöllinen
lentoretki Aavahelukkaan ja
Pajalaan oli ikimuistoinen,
vaikka poroja ei näkynyt-
kään. Saunominen keskellä
erämaata olevan lentokentän
perisuomalaisessa saunassa
on elämys, joka ei unohdu.

Vaikka tuuli, satoi ja oli
kylmä, saapui yleisöä lauan-
tain yleisöpäivänä sankoin
joukoin, noin kolmisen tu-
hatta. Pudasjärven kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavitti-
la toi kaupungin tervehdyk-
sen ja Lapin Lennoston esi-
kuntapäällikkö everstiluut-
nantti Jari Nykänen saapui
Redigolla tervehtien 370 juh-
lavuottaan viettävää kau-
punkia komealla ylilennolla.
Lapin Lennoston Hornet
suoritti näyttävän esityslen-
non Pudasjärven kaupungin
kunniaksi kapteeni Seppo
Daavittilan ohjaamana, au-
togyro viihdytti monipuoli-
sella liikehdinnällään ja
kookkaat radio-ohjattavat
ihastuttivat taitavalla kuvi-
olentämisellään. Yleisölen-
nätys kiinnosti jo totuttuun
tapaan ja Lapin Lennoston
simulaattori oli koko ajan
käytössä. Perjantain Veteraa-

ni-iltaan saapui noin 30 ve-
teraania ja puolisoa kuunte-
lemaan Mikko Jaakkolan ko-
koamaa esitystä ilmailun
vaiheista Pudasjärvellä. Yl-
lättäen paikkakunnalta löy-
tynyt Messerschmitt -hävit-
täjän potkuri herätti suurta
kiinnostusta ja elävöitti Jaak-
kolan kerrontaa mainiolla
tavalla.

-Olemme erittäin iloisia
siitä, että sotiemme veteraa-
nit ovat ottaneet Sunny
Nights Fly-in tapahtuman
lämpimästi vastaan, totesi
tapahtuman koordinaattori
Helena Jaakkola.

-Tapahtuma meni olosuh-
teisiin ja säähän nähden erin-

Ilmailevia ystäviä
kotimaasta ja ulkomailta
Lentäjien kokoontumisajotapahtuma Sunny Nights Fly-in 2009 Pudasjärvellä
sujui sateisissa merkeissä. Lentäjiä se ei haitannut, vaan noin 50 lentokonetta

eripuolilta Eurooppaa saapui lentämään yöttömän yön tunnelmissa.

Sunny Nights Fly-in tapahtuma keräsi hyvin monenlaisia lentokoneita Pudas-
järvelle. Pieksämäeltä saapui tämä kaunis Heikki Lehmosen ja Seppo Pulkki-
sen rakentama Renegade- Experimentalkone. (Kuva Mikko Jaakkola)

Yksipaikkainen Autogyro ihastutti jännittävällä liikehdinnällään ja lentäjä Seppo Vi-
havainen kertoi, että jonakin päivänä jopa Pudasjärvellä voisi olla lentokoulutusta
tälle lentovälineelle. (Kuva Mikko Jaakkola)

omaisesti, sanoi puolestaan
tapahtumaa ensimmäistä
kertaa johtava Markku Leh-
to sunnuntai-illan päätöspa-
laverissa.

-Kehittämistä toki löytyy
ja parasta olisi, jos säiden
haltija ottaisi meidät suoje-
lukseensa, Lehto toivotti.

-On mukava huomata,
että Pudasjärvi on saanut
kotimaasta ja ulkomailta il-
mailevia ystäviä, jotka lentä-
vät pohjoisen yöttöm

,0yöhön vuosi toisensa
jälkeen, totesi koordinaatto-
ri Jaakkola ja jatkoi, että täl-
lä tavoin erämaakaupungin
nimi tulee tutuksi pikkuhil-
jaa kaikkialla maailmassa.
(ht)

Lapin lentoretket kuuluvat tapahtuman luonteeseen. Aa-
vahelukan erämaakentällä vietetyn yön jälkeen suun-
nattiin Pajalaan ja sieltä Tornio-jokea seuraten takaisin
Pudasjärvelle. (Kuva Juha Ritari)

Hyundai i30 1.6CRDi uusi ajamaton -09 19900€
MB E200 CDi ilmast. -05 19900€
Citroen C5 2.0HDi farm -07 15900€
Toyota Avensis 2.0D4D farm ilmast. -04 14300€
BMW 525d farm ilmast. -02 12900€
BMW 320i Coupe ilmast. -99 12900€
Opel Vectra 2.2i autom. aj.165tkm ilmast. -03 10900€
Skoda Octavia 1.9TDi farm ilmast. -04 9600€
VW Passat 1.6i aj.79tkm 1-omist. -98 8500€
Audi A4 2.4i farm ilmast. -99 8300€
Volvo S80 2.5TDi ilmast. -01 7900€
Fiat Stilo 115JTD aj.127tkm ilmast.webasto -03 7500€
Hyundai Elantra 2.0CRDi aj.190tkm ilmast. -02 6900€
Renault Scenic 1.6i aj.140tkm ilmast. -02 6900€
Ford Focus 1.6i aj.137tkm farm -01 6850€
Seat Cordoba 1.4i aj.140tkm -02 6400€
Renault Scenic 1.9TDi ilmast. -02 6300€
Renault Megane 1.9TDi aj.120tkm ilmast. -00 5900€
Fiat Stilo 1.2i aj.60tkm -02 5900€
Toyota Yaris 1.4D4D -02 5900€
Opel Astra 1.6i aj.180tkm -00 5500€
Fiat Stilo 1.8i ilmast. -02 5500€
VW Bora 1.9TDi -00 5500€
Opel Astra 2.0TDi farm paku -00 4900€
Chrysler Neon 2.0i autom. aj.112tkm -99 4900€
Suzuki Alto 1.0i aj.9000km 1-omist. -01 4900€
Daewoo Matiz 1.0i aj.130tkm ilmast. -04 4850€
Volvo S70 2.5TDi ilmast. -97 4800€
Citroen Saxo 1.1i aj.72tkm -02 4500€
Fiat Punto 1.2i aj.145tkm ilmast. -04 4500€

Nissan Almera 1.6i -99 4500€
Peugeot 406 2.0i farm aj..185tkm ilmast. -98 4450€
Citroen Xsara 2.0HDi farm ilmast. -01 3900€
Lada 110 1.5i aj.20tkm -05 3600€
Renault Megane 1.6i farm ilmast. -00 3300€
Skoda Felicia 1.3i aj.130tkm farm -00 2990€
Seat Cordoba 1.9SDi farm paku -00 2900€
Suzuki Alto 1.0i aj.76tkm -00 2800€
VW Golf 1.8i farm -96 2800€
Opel Corsa 1.7D -98 2450€
Honda Accord 2.0i -96 2350€
Peugeot 306 1.4i -96 1450€
Opel Vectra 1.8i -95 1250€
Nissan Primera 1.6i -95 1250€
Ford Rimor 607 matkailuauto -97 14900€
VW Transporter 1.9TDi sis .alv -01 8400€
VW Transporter 2.5TDi -00 7900€
Fiat Ducato 1.9TDi -01 4900€
MB Vito 110 sis.alv -98 3900€

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16, Oulu.  Ark. 9-17, la 10-14

Puh: 08-344 134,
0400-430 910, 0400-680 670

www.oulunautoporssi.fi
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Retkeä suunnitellessamme
kyselimme Pirkko-Liisalta,
minkälaisilla kulkuneuvoil-
la osallistujat Iijoella etene-
vät ja päätimme lähteä mat-
kaan viime vuosina vähällä
käytöllä olleella intiaanika-
nootillamme, jonka ystä-
vämme isä meille teki n. 20
vuotta sitten. Olemme melo-
neet nuorempina suurillakin
järvillä, mutta jokimelonnas-
ta meillä ei yhtä Kiiminkijo-
en kivien merkkausreissua
lukuun ottamatta ole juuri-
kaan kokemusta.

Kanootti katolle 2 km jär-
vellä treenaamisen jälkeen,
eväät ja runsaasti vaatetta
mukaan ja auton keula koh-
ti Jokijärveä. Kun saavuim-
me Jokijärvelle lomakeskus
Saijaan totesimme heti, että
tuttujakin on paikalla;  Pirk-
ko-Liisan lisäksi Kokon Eija,
Tiinan kurssikaveri sairaan-
hoitokoulusta.  Eija vastasi
melonnan turvallisuudesta,
tutun ihmisen mukana olo
rauhoitti mieltä jo tässä vai-
heessa.

Illanvietosta Saijassa vas-
tasi soututoimikunnan po-
rukka; lauluja, puheita ja
tanssiakin.  Pirkko-Liisa piti
tapansa mukaan upean ja
informatiivisen puheen Iijo-
en puolesta.

Tiistai 30.6.
Jokijärveltä Taivalkosken
Putaanmutkaan
Lähtöaamuna olimme jän-
nittyneinä mitä tulevaisuus
tuo eteen, seurasimme silmä
kovana toisten touhuja ja
pyrimme vastaaviin, jotta
olisimme osa muuta poruk-
kaa.  Rannasta löytyi lisää
tuttuja, Reiniharjun Simo,
monivuotinen Iijokisoutaja
oli mukana inkkareineen
Hillan ja Mikaelin kanssa.

Kailottajaksi itseään kut-
suva megafonisti järjesteli
lähtöä ja pian n. 60 kajakkia,
7 inkkaria ja reilu 20 hienoa
puuvenettä lähtivät mat-
kaan. Heti melonnan alussa
kävimme läpi kanoottimme
johtamisperiaatteet: Perä-
mies ohjaa ainoan miehistön
jäsenen toimintaa käskyin
oikea meloo, vasen meloo, oikea

jarruttaa, vasen jarruttaa.
Näillä mentiin…

Kokeneemmat kertoivat
olevan mahdollista että ka-
noottimme kaatuisi jo ensim-
mäisenä päivänä Niskakos-
kessa. Oli siis syytä tottua
ajatukseen veden varaan
joutumisesta. Tiinaa alkoivat
moiset puheet hieman her-
mostuttaa, etenkin kun meil-
lä ei ollut mitään käsitystä
siitä, kuinka syvää kaatumi-
sen kohdalla olisi. Turvame-
lojat toivoivat, että kaikilla
melojilla olisi kypärät, me
emme olleet hoksanneet nii-
tä ottaa, mutta kun järjestä-
jät ystävällisesti hankkivat
meille lainakypärät, Tiinan-
kin mieli rauhoittui kum-
masti.

Pian lähdön jälkeen ran-
tauduimme Kirkkosaareen,
hartaushetkessä muisteltiin
vuoden aikana poisnukku-
neita Iijokisoutajia. Hetki oli
herkistävä papin puhuessa
ihmisen ja luonnon yhtey-
destä, kedon kukat jäivät
muistoksi ristille kertomaan
kaipauksesta.

Ensimmäinen päivä oli
jännittävä monine koski-
neen. Koskien laskua auttoi
kovasti, kun turvamelojat
olivat varmistamassa kulku-
amme ja antamassa ohjeita.
Alussa kulkuamme helpotti
myös kun seurasimme tii-
viisti Simon jäljessä ja las-
kimme kosket hänen peräs-
sään. Heti alusta saakka me-
lominen oli mukavaa ja kun
ilmatkin suosivat, päivä ku-
lui rattoisasti. Iltapäivällä
kun pääsimme ruokaile-
maan, huomasimme kalorei-
ta kuluneen ja ruoka maittoi
liki hartaan hiljaisuuden val-
litessa. Kuskit hakivat autot
ja teltta saatiin nopeasti Tai-
valkosken melontakeskuk-
sen pihaan pystyyn. Illalla
mielessä kävi Vanhaan Myl-
lyyn meno, mutta kosken
kuohu majapaikan ääressä
tuuditti uneen jo aikaisin.

Keskiviikko 1.7.
Putaanmutkasta Parviaisen
Siiran rantaan
Aamulla odottelimme kipei-
tä ja kireitä käsien ja hartioi-

den lihaksia, mutta kaikki
olikin kunnossa. Heti aamu-
tuimaan oli haasteena Tai-
valkoskelta lähdettäessä
suoraan koskeen laskemi-
nen. Saimme riittävästi oh-
jeita ja saatoimme katsoa
muiden menoa ja koettaa jäl-
jitellä sitä. Tässä tapahtui se,
mistä Tiinaa oli kovasti va-
roiteltu; mitä tahansa tapah-
tuukin, kanootin reunasta ei
saa ottaa kiinni! Yllättäen
kanootti ajoi kivelle, horjah-
ti ja Tiina tarrasi reunasta
kiinni jolloin kanootti heilah-
ti vielä enemmän. Kain tiuk-
ka käsky kuitenkin irrotti
käden reunasta kuin kuu-
malta levyltä - pystyssä py-
syttiin ja oltiin yhtä koke-
musta rikkaampia.

Päivä oli kesäisen heltei-
nen, koskia oli runsaasti ja
kanootissa riitti näin ollen
tekemistä. Joki kiemurteli
kauniissa maisemissa, mie-
leen tulivat ajatukset etuoi-
keutettuna olemisesta kun
tällaisessa luonnossa voi
näin helposti kulkea. Lohi-
soppa maistui taivaalliselta
muutaman tunnin melomi-
sen jälkeen.

Rantauduimme yöpymis-
tä varten Parviaisen Siiran
rantaan. Ruokailun jälkeen

saimme saunoa pressusau-
nassa ja uida joessa. Illalla
ohjelmassa oli yhteislaulua,
improvisoitu “allaspeikko-
esitys” ja hirsirakentamis-
näytös.

Torstai 2.7.
Siiran rannasta Kuren kou-
lulle
Heräsimme teltassa kaunii-
seen aamuun, melontaop-
paan näköinen nuorimies
tiedusteli vointiamme, se
lämmitti mieltä! Taas hieno
melontapäivä, ilmat tosin al-
koivat muuttua hieman vii-
leämmiksi. Kahvitauot pi-
dettiin Räpättävässä ja Kel-
lon kapulalossilla, jollaisia ei
enää usein näe. Me inkkari-
melojat olimme jo tutustu-
neet toisiimme ja seurasim-
me toistemme etenemistä  ja
toisistamme mallia ottaen.

Yö toi Suomen suven to-
dellisuuden eteemme; läm-
pöä 7 astetta ja kesämakuu-
pussit kävivät viileiksi. Rep-
pujen pohjilta löytyi läm-
mintä päälle, mutta aamulla
oli kuitenkin hieman holo
olo.

Perjantai 3.7.
Kuren koululta Pudasjär-
ven Havulaan

Perjantaipäivään sisältyivät
kaksi erilaista ja mieleenpai-
nuvaa taukopaikkaa. Toinen
oli Hirvaskanavan kohdalla,
jossa vanhat isännät vastaan-
ottivat soutajat viikatteita
hioen ja ylhäällä törmällä
emännät hämmensivät talk-
kunapuuroa padassa. Toi-
nen tauko oli Kurenkosken
Eetenissä, missä silmänruo-
kana oli ITE-näyttely.

Melomisen aikana katse-
limme uusin silmin maise-
mia edellisillan Kollaja- in-
fon pohjalta. Järjettömältä
tuntuu uhrata hieno joki, sii-
hen liittyvä kulttuuriperintö
ja kalastus muutaman mega-
watin vuoksi!

Toinen asia, joka tämän-
päiväisen runsaasti suvanto-
ja sisältävän osuuden aikana
kävi usein mielessä, oli edes-
sä oleva Kipinänkosken las-
keminen. Olimme nähneet
Kipinän aikaisemmin sen
ylittävältä sillalta ja havain-
neet vesimassat melkoisik-
si… Kun inkkarit kuulemma
aina kaatuvat, Simo vain on
pystyssä pysynyt…

Perjantai-iltana Tiina oli
kylmistä öistä ja koskissa
kastumisesta kylmettynyt ja
lähellä sairastumista. Mieles-
sä kummitteli myös tuleva

Iijokea melomassa

Vaihteluna sille, että suuntaisimme heti kesäloman alkuun kesämökille
Etelä-Savoon, kuten yleensä, päätimmekin toteuttaa muutaman vuoden

mielessä muhineen ajatuksen Iijokisoutuun osallistumisesta.
Soutupäällikkö Pirkko-Liisa Luhta, Tiinan nuoruuden ystävä, oli jo

useana vuonna houkutellut meitä tapahtumaan mukaan.

Kipinän laskeminen, jolloin
taas tulisi vettä päälle ja pal-
jon enemmän kun aiempina
päivinä. Onneksi Pirkko-Lii-
sa keksi lainata Tiinalle
oman “survival-suitinsa”
lauantain Kipinän laskemis-
ta varten. Puku helpotti heti
oloa henkisesti.

Illalla saimme nähdä Ha-
vulassa valokuvaaja Kimmo
Kuurteen multivisioteok-
seen Iijoesta. Kaunis teos,
jonka toivoisi näkevänsä
myös valtakunnallisessa
mediassa, se avartaisi aivan
varmaan monen ymmärrys-
tä luonnonarvoista!

Lauantai 4.7.
Havulasta Kipinänkoskelle
Päivän melonta oli lyhyeh-
kö, Kipinän ensimmäinen
koski, Toho, sujui rutiinilla,
sitten rantauduttiin ja tyh-
jennettiin kanootti irtonaisis-
ta tavaroista. Koskeen ja las-
kulinjaukseen tutustuttiin
sillalta, jonka jälkeen yksi
kerrallaan kulkuneuvot koh-
ti Vuorman toista metriä
korkeita kuohuja. Sillan alla,
kun arpa oli heitetty eikä ta-
kaisin paluuta enää ollut, al-
koi aaltojen korkeus
hymyilyttää..kaikkeen sitä..
Tasaisesti meloen selvitim-
me kosken ilman mitään on-
gelmia!

Siirryimme seuraamaan
muiden suorituksia, inkkarit
pysyivät kaikki kolme koko
reissun mukana olleet hyvin
pystyssä, yhdellä veneellä ja
yhdellä kajakilla oli vaikeuk-
sia, mutta mitään loukkaan-
tumisia ei sattunut.

Viisi melontapäivää ku-
luivat kuin siivillä, ajatukset
palasivat viikon tapahtu-
miin jatkuvasti seuraavan-
kin viikon aikana. Kiitokset
kaikille tapahtumaan osallis-
tuneille järjestäjille, jokapäi-
väisten saunomismahdolli-
suuksien järjestäjille,  melo-
jille ja erityiskiitos erinomai-
sista ruokatarjoiluista reitin
varrella vastanneille!

Teksti :Tiina ja
Kai Sundquist, Oulu

Kuvat: Eero Moilanen
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Saamme todeta hyvillä mielin, että takanamme on jälleen
onnistuneet markkinat. Kävijämäärä hipoi edellistenvuo-
sien lukuja, joskin lauantaiaamun kolea sää verotti jonkin
verran markkinakansaa.

Aloittelimme markkinoita jo keskiviikkona yhteislaulu-
illan merkeissä mikä kokosikin väkeä torille noin 200 hen-
gen verran. Varmasti aurinkoisella illallakin oli oma osuus
asiaan. Saamamme palautteesta olemme kovin tyytyväi-
siä, markkinamyyjät kehuivat Pudasjärveläisiä hyviksi os-
tajiksi minkä vuoksi tänne kannattaa tulla seuraavanakin
vuonna ja markkinakansa viihtyi myös tapaillen tuttuja
oman kyläläisiä ja lomalaisia vähän kauempaakin.

Merkkihenkilön valintaan saimme useita ehdotuksia
mistä myös haluamme kiittää ihmisten aktiivisuudesta, on
myös ilo huomata kuinka paljon meillä on omalla paikka-
kunnallamme hyviä musiikinharrastajia, jotka loivat omalta
osaltaan leppoisen markkinatunnelman. Kiitos kaikille jär-
jestöille ja yksityisille henkilöille jotka olitte auttamassa
meitä markkinoiden onnistumisessa, yhdessä teimme hy-
vät ja tunnelmalliset markkinat.

KIITOS!
Harri Piipponen

Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja

Onnistuneet markkinat

Pudasjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa
Riekki, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja pastori
Jaakko Sääskilahti keskustelemassa Sääskilahden
esittämän seurakunnan tervehdyspuheen jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tervehdyksen esit-
tänyt PPY:n varapuheenjohtaja sekä Oulun Yrittä-
jien puheenjohtaja Jorma Ketola vaihtamassa aja-
tuksia markkinoilla piipahtaneen Sotkamon kunnan-
johtaja Petri Kauppisen kanssa.

Kansantaiteilija, kansan-
edustaja Mikko Alatalo
esiintyi kolme kertaa en-
simmäisenä markkinapäi-
vänä. Välillä Alatalo jakoi
yleisölle laulunsanoja ja
veti yhteisen laulutuokion.
Esitysten jälkeen vastail-
mestynyt levy Alatalon ni-
mikirjoituksella kävi hyvin
kauppansa.

Pudasjärven Yrittäjillä oli
markkinoilla perinteiset
Kontion hirsiaitan arpajaiset.
Arpoja meni kaupaksi noin
2300. Toisena markkinapäi-
vänä suoritetussa arvonnas-
sa virkavallan edustajana oli
paikalla poliisi Antti Huka-
ri. Suoritetussa arvonnassa
hirsiaitan sai pudasjärveläi-

Kontion hirsiaitta-arpojen ostajia riitti kahden päivän ajan
Pudasjärven Yrittäjien pöydän äärellä. Myyntivuoros-
sa kuorma-autoilijat, myyjinä Erkki Tauriainen, Tapio
Poijula ja Jukka Kuha.

Hirsiaitta Jongun kylälle
nen Sirpa Jauhiainen. Hän
kertoi, että siitä tulee Jongun
kylälle rantasauna. Lisäksi
arvottiin kaksi lahjakorttia
pudasjärveläisiin liikkeisiin.
200 euron lahjakortin voitti
pudasjärveläinen Irma Illi-
kainen ja 100 euron lahjakor-
tin oululainen Kari Ruokan-
gas. Onnittelut voittajille!

Sarakylän oppilaiden kuoro lauloi ja soitti opettaja Aira
Siuruainen-Kalliolan johdolla. Oppilaiden juuri julkais-
tua musiikki cd:tä oli myytävänä markkinoilla.

Tarja Hemmilällä oli hymy
oli herkässä.
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Markkinoiden avauksen aikana oli markkina-alueen tun-
tumassa Pudas-Koneen perinteinen huutokauppa, joka
kokosi ostajia satamäärin.

Heinäkuun alussa Pudas-
järven Osuuspankkiin pal-
veluneuvojaksi nimitetty
Kaisa Soronen esitteli
pankin toimintaa. Kojulla
kävijöiden kesken arvotun
herkkukorin voitti Pirkko
Tomperi.

Markkinoilla polttariporukka myi pusuja eurolla. Polttariporukan sateinen päivä al-
koi markkinoilta, jossa morsian Eija Alatalo sai tehtäväkseen kaupata suklaapusuja
euron kappalehintaan. Kauppa kävi hyvin ja pusut saatiin myytyä, sitten alkoi matka
kohti Oulua, suunnattiin ensimmäisenä kiinalaiseen syömään ravintolaan, jonne myös
loput polttariporukasta saapuivat. Seuraavaksi Eijalla oli vuorossa karting-autoilua
ja mukavaa näytti olevan. Saunomisen jälkeen oli vuorossa hohtokeilaus ja kara-
oketaksilla ajelua ympäri Oulua. Eijan mielestä päivä oli tosi mukava, eikä väsy-
myskään painanut, vaikka morsian joutui aamulla heräämään kesken unien poltta-
riporukan rynniessä aikaisin aamulla sisään kameroiden kanssa. Kuvassa vasem-
malta lukien Tanja Määttä, Katri Jussila, Anu Pekkala, Eija Alatalo, Anne Alatalo ja
Tanja Alatalo.

Markkinagallup
Pudasjärvi-lehden toimituksesta Sirkka-Liisa Tuo-
maala käväisi tiedustelukierroksen markkinayleisön
joukossa. Markkinat tuntuivat olevan usealle koho-
kohta kesässä, mutta sitä harmiteltiin kun tapahtu-
mia on päällekkäin niin paljon, ettei ennätä kaikissa
haluamissaan käydä.

Kauko ja Marjatta Järvinen ovat vakiovieraita Pu-
dasjärven markkinoilla. He käyvät katsomassa to-
rin tarjonnan molempina päivinä. Katsottavaa riit-
tääkin sillä heidän mielestään kauppiaita on mark-
kinoilla paljon ja tarjonta runsasta. Myöskään ko-
leat ilmat eivät pitäneet heitä erossa karkki- ja pul-
laostoksista. Molempina päivinä markkinoilla käy-
misessä on myös huonotkin puolensa sillä muihin
viikonloppuna järjestettäviin tapahtumiin ei ehdi.
Heidän mielestään tapahtumia onkin liikaa pääl-
lekkäin.

Sari Heikkinen, Jenna Hemmilä ja Anna-Kristii-
na Taivaloja tulivat Hilma-koiran kanssa porukalla
markkinoille. Markkinat ovat heidän mielestään
mukava tapahtuma tylsässä kylässä ja kesän ko-
hokohta. Tämän takia kolea sää ei heitä haitannut.

Pekka Röpelinen oli
markkinoilla myymässä
koruja ja laukkuja. Hä-
nen mielestään Pudas-
järvelle on mukava tul-
la sillä markkinajärjeste-
lyt ovat hoidettu hyvin.
Markkinoilla oli myös
hyvät esiintyjät kuten
esimerkiksi Mikko Ala-
talo. Kaiken lisäksi
markkinarouvakin on
ystävällinen.

Teksti Sirkka-Liisa Tuomaala
Kuvat Kimmo Martimo

Pudasjärveläinen Kari
Salmela tuli markki-
noille lastensa Ville-

Veikon ja Johannan
kanssa. Hän käy mark-
kinoilla joka vuosi. Hä-
nen mielestään markki-
noilla riittää myyjiä sekä
tarjontaa ja ostettavaa
löytyy. Ehkä tapahtu-
mia on liikaa päällek-
käin, mutta markkina-
reissun yhteydessä voi
hyvin käydä katsomas-
sa lainakin entonäytök-
sen Sunny Nights Fly-in
-tapahtumassa Pudas-
järven lentokentällä.

Spontaanisti koottu Markkinakuoro lauloi nätisti Markkinoiden päätteeksi.

Markkinoiden nuorin, mutta ei suinkaan vähäisin, myyjä oli hunajaa ammattilaisen
otteilla kaupannut nuorimies Savosta.

Vuoden 2009 Pudasjärven Merkkihenkilöksi valittiin musiikin monitoimimies ja tai-
taja Reijo Kossi. Perusteluissa todettiin, että nimitys johtui Reijo Kossin arvokkaas-
ta työstä Pudasjärven musiikin ja kulttuurin kehittämisessä. Kossi on tehnyt työtä
myös eri-ikäisten ihmisten kanssa musiikkiharrastuksen ja koulutuksen edistämi-
seksi Pudasjärvellä. Palkintoa luovuttamassa Pudasjärven Yrittäjien sihteeri Pirjo
Haapala ja puheenjohtaja Harri Piipponen.

Muurinpohjaletut ovat suosittu markkinaherkku. Niiden paistamisen salat
taitaa Pekka Niemitalo. Vaikka hän paistoi lättyjä koko ajan kahdella
pannulla, jonoja tahtoi siitä huolimatta syntyä.
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Suomen lippu kohosi kou-
lunmäelle puolen päivän jäl-
keen kun väkeä alkoi jo vir-
rata koululle. Varhaisille tu-
lokkaille oli kahvit keitetty-
nä ja huviteltta oli pystytet-
ty sateen varalle. Se oli kui-
tenkin tarpeeton varotoimi,
sillä päivä jatkui aurinkoise-
na.

Aittojärven koululla onnistunut kesäjuhla

Koulun luokat oli laitettu
juhlakuntoon ja ruokapöytä
oli katettu valmiiksi. Keitti-
össä jatkui kuitenkin kuu-
meinen tohina Aaro Kalervo
Harjun johdolla. Ruoka piti
saada valmiiksi, lohisoppaa
kahta eri lajia sekä kasvisso-
sekeitto niille, joille kala ei

maistuisi. Veistosali, jonne
Silja Puurunen ja Eija Taavit-
sainen olivat viikon verran
valmistelleet näyttelyitään,
odotti valmiina katselijoita.

Juhlan alkaessa väkeä oli
runsaasti, vaikka kylällä oli
samaan aikaan muitakin ti-
laisuuksia (hautajaiset, häät,
syntymäpäivät ja rippijuh-
lat). Tuolit täyttyivät ja penk-
kejä täytyi kantaa lisää, mut-
ta kaikki noin 200 juhlavie-
rasta mahtuivat mukaan.

Juhla alkoi opettaja Katri
Pikkuahon johdolla lauletul-
la “On maista kaikista sitten-
kin”, joka laulettiin voimak-
kaasti, kuten virsilaulun op-
pineilla sujuu luonnostaan.
Kyläseuran puheenjohtaja
Jukka Kuha ja eläkkeelle siir-
tyvä johtajaopettaja Lauri
Suorsa esittivät tervehdyk-
sen. Sen jälkeen oli vuorossa
kynkääläisen Pirjo Haapalan
koskettava lauluesitys “Kuin
lapsena ennen” Katriina Pik-
kuahon säestyksellä.

Juhlapuheen piti Aittojär-
ven pitkäaikainen, jo eläk-
keellä oleva johtajaopettaja
Pekka Lehto. Hän kertoi pit-
kästä ja monipuolisesta opet-
tajaurastaan ja kuinka paljon
siinä itsekin sai oppia.

-Koskaan ei voi tulla täy-
delliseksi. Aittojärven kou-
lulla oli lapsille suuri merki-
tys ja koulutyön onnistumi-
sen takasi myös ehjät ja ko-

Lauantai 11.07.09 valkeni kauniiksi päiväksi ja järjestäjien odotukset kesäisen juhlan
onnistumiseksi olivat suuret. Aittojärven koulupiiri täytti 80-vuotta, koulun siirtymisestä Kynkäältä

Aittojärvelle oli kulunut 60-vuotta ja nykyinen koulurakennus juhli 50-vuoden ikää.

Kuulijoiden mielet herkistyivät Pirjo Haapala laulun ai-
kana.

Koululaiset lauloivat reip-
paasti, mutta itsensä esitte-
leminen hieman ujostutti.

konaiset perheet, jotka antoi-
vat turvallisen pohjan lapsen
kehittymiselle.

Puheen jälkeen koululais-
ten kuoro lauloi “Tiedän pai-
kan armahan” ja “Väinölän
lapset”. Esiintymiseen kuu-
lui myös itsensä esittelemi-
nen, joka näytti joitakin ujos-
tuttavan.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila esitti terveh-
dyspuheen ja hänen jälkeen-
sä Elsa Komulainen muiste-
li opettaja-aikojaan kotiky-
lässään.

Lopussa laulettiin koko juhlayleisön voimin
“Kymmenen virran maa”.

Muutkin osallistujat pää-
sivät ääneen. Muun muassa
Maija Haanela, Rauni Illikai-
nen ja Aino Takaharju muis-
telivat kouluaikojaan. Lo-
puksi laulettiin ponnekkaas-
ti ja seisomaan nousten maa-
kuntalaulu Kymmenen vir-
ran maa, jonka jälkeen alkoi
ruokailu ja näyttelyihin tu-
tustuminen.

Aapisnäyttely sai monet
haikeiksi. Tuommoinen oli
minunkin aapiseni, jota ei
saanut koskaan omaksi, kos-
ka kirjat kiersivät seuraaval-
le vuosiluokalle. Eija Taavit-
saisen kirja kävi hyvin kau-
paksi ja miltei kaikki paikal-
le varatut teokset tulivat
myydyiksi.

Yleisö viihtyi tuntikausia,
sillä oli paljon muisteltavaa.
Välillä nautittiin kahvia hil-
la- ja mansikkatäytekakun
kanssa.

Kyläseuran talkooväki
teki ahkerasti töitä keittiös-
sä, pesi astioita, kuivasi ja
pinosi astiat takaisin laati-
koihin sekä myi jäljellejää-
neet keitot halukkaille.

Taloudesta vastaavat las-
kivat päivän rahallisen tuo-
ton. Huokaistiin helpotuk-
sesta, kun huomattiin talou-
den olevan plussalla. Poru-
kalla päätettiin, että tehdään
loppusiivous juhlapäivän
jälkeen maanantaina.

Teksti Eija Taavitsainen
Kuvat Ari Isola

Juhlapuheen piti edellinen
johtajaopettaja Pekka
Lehto.

Elsa Komulainen ja Eija Taavitsainen käyttivät entisinä
Aittojärven opettajina puheenvuoron

Aittojärven koululla onnistunut kesäjuhla
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Kuulovammaiset
kuntoutumislomalla

Omatoimisuus on tunnussana, varsinkin jos puhutaan sairaista ja
vammaisista. Viime viikolla kokoontui joukko kuulovammaisia Kelo-

Syötteen lomakylään, jossa viikon aikana paneuduttiin moniin arkipäivän
asioista selviytymiseen vaikuttaviin asioihin.

Pärekorien valmistus kahvipusseista kiinnosti Kuuloliiton leiriläisiä Kelosyötteellä.
Kuvassa vasemmalla Osmo Anttila Reisjärveltä ja oikealla Eija Isaksson Helsingis-
tä. (Kuva Antero Penttinen)

Pudasjärvellä vietetään ve-
netsialaiset lauantaina 29.8
alkaen klo 20 Rajamaan ran-
nassa Iijoella. Järjestäjänä toi-
mivat Lioneitten Pudasjär-
ven klubi ja naisklubi Hili-
mat. Illan aikana on luvassa
musiikki-, tanssi-, karaoke
sekä muuta viihdyttävää oh-
jelmaa. Juhla-alueelle pysty-
tetään useita telttoja; yleisö-
teltta, ravintola-/olutteltta,
karaoke ynnä muita telttoja.
Osallistujille on tarjolla ruo-
kailu- ja muutakin tarjoilua.
Venetsialaiseen malliin iltaa
vietetään veden, tulen ja va-
lon juhlana.

Venetsialaisia vietetään
lähinnä Keski-Pohjanmaalla
ja Hämeenlinnassa, mutta
koko Länsirannikolla viete-
tään erinäisiä tapahtumia,
Tapahtuma on vähitellen
lähtenyt leviämään myös
muualle maahan.

Pohjanlahden rannikon
1800-luvun loppupuolen
vauraissa huvilayhdyskun-
nissa, etenkin Kokkolassa ja
Pietarsaaressa syntyi “venet-
sialaisen illan” juhlaperinne.
Venetsialaisten ajankohdak-
si on vakiintunut elokuun
viimeinen viikonloppu.

Venetsialaiset Pudasjärvellekin

Venetsialaisten puuhaajat LC Pudasjärven presidentti Mika Pesonen ja Hilimojen
presidentti Aila Helvi odottavat venetsialaisten kokoavan runsaasti väkeä ja tulevan
perinteeksi Pudasjärvellä.

Kuuloliiton Oulun piirin toi-
minnanjohtaja Jorma Rauti-
on mukaan kuulovammaiset
ovat pitäneet omatoimisuu-
teen perustuvia kuntoutu-
mislomaviikkoja vuosi-
kausien ajan.

- Aikaisemmin lomailim-
me 14 kesänä Kuhmossa,
mutta tänä kesänä päätimme
kokeilla muitakin vaihtoeh-
toja ja päädyimme tänne
Syötteelle, Rautio kertoi ta-
pahtumasta.

Raution mukaan kuulo-
vammakin on sellainen vam-
ma, että siihen tottuminen
vaatii oman aikansa ja siinä
toisten vammaisten vertais-
tuki on tuiki tarpeen. Huo-
nosti kuulevahan voi jäädä
herkästi olemaan yksin ja sen
seurauksena alkaa syrjäytyä.

- Näiden lomien aikana
mukana olijoilla on mahdol-
lisuus vaihtaa ajatuksiaan ja
kokemuksiaan vamman

kanssa elämisestä ja selviy-
tymisestä eri arkipäivän ti-
lanteista, Rautio mainitsi lo-
maviikon yhdestä tärkeästä
tavoitteesta.

Kuntoutumisviikkoon
osallistuivat myös Kuulolii-
ton puheenjohtaja Antero
Penttinen ja varapuheenjoh-
taja Eija Isaksson. Niinpä
osallistujilla oli mahdolli-
suus saada monenlaista tar-
peellista tietoa vaikkapa
kuulokojeen hankkimisesta
ja kojeen huoltamisesta. Rau-
tio arveli, etteivät kaikki
huonosta kuulosta kärsivät
edes tiedä, mistä ja miten
kuulolaite hankitaan. Sen
vuoksi Kuuloliitto järjestää
tiedotustilaisuuksia ja info-
päiviä paikallisten yhdistys-
ten kanssa.

Kuulovammaisten kun-
toutumisviikolla ei unohdet-
tu sosiaalista kanssakäymis-
tä ja hyvän mielen lähteitä-

kään. Viikon aikana pidettiin
karaokeilta ja tanssi-ilta, käy-
tiin paistamassa makkaraa ja
patikoitiin Syötteen poluilla.
Myös kalaisa Kovalampi
kiinnosti joitakin kuntoutu-
jia.

- Lomaviikon toteutimme
mahdollisimman edullisesti
siten, että laitoimme itse ruu-
an vapaaehtoisten työnteki-
jöiden avulla. Meitä Kuulo-
liiton kouluttamia ohjaajia
oli mukana kuusi henkilöä,
jotka myös opastimme ja
neuvoimme erilaisten har-
rastusten pariin ja tekemi-
seen. Olemme tehneet muun
muassa kahvipussikoreja ja
tauluja puukolvi-polttotek-
niikalla. Loman lopuksi pi-
dämme näyttelyn, Raivio
mainitsi ja kehui Kelo-Syöt-
teen lomakylän puitteiden
sopineen erinomaisesti lo-
maviikon tavoitteiden toteu-
tumiseen. (rr)

Ympäri Suomen on levinnyt
uusi positiivinen kesähul-
luus – Kesäpilkki. Pudasjär-
ven urheilijat järjestävät Pu-
dasjärven Pilikkiviikko –
Kesäpilkin Mm-kilpailut
kuudennetta kertaa. Kaukai-
semmat kilpailijat saapuvat
Helsingistä ja tällä hetkellä
pohjoisesta on ilmoittautu-
nut kolmen naisen iskuryh-
mä Inarista.

Kesäpilkin MM-kilpailut
pidetään heinäkuun viimei-
sellä viikolla Pudasjärven
Havulan rannassa. Kisaviik-
ko alkaa maanantaina
20.7.2009 kahdella karsinnal-
la, jatkuen tiistaina ja keski-
viikkona pidetyillä karsin-
noilla. Torstaina ja perjantai-
na on vuorossa kolme kar-
sintaa. Lauantaina pidetään
kisojen välierät ja sunnuntai-
na 26.7.2009 on loppukilpai-
lu mutta sitä ennen on vielä
pikkufinaali ja sponsoripilk-
ki.

Kesäpilkkiä
Tänä vuonna uutuutena

on joukkuekilpailun finaali.
Joukkuekilpailussa kilpail-
laan kolmen hengen joukku-
eella. Osallistujan sijoitus
karsinnassa antaa hänelle
pisteet joukkuekilpailuun.
Jos kilpailija on sijoittunut
ensimmäiseksi hän saa 1 pis-
teen ja jos taasen sijoitus on
10 hän saa silloin 10 pistettä.
Kaikkien kolmen joukkueen
jäsenen sijoituspisteet laske-
taan yhteen ja kahdeksan
vähiten pisteitä saanutta
joukkuetta osallistuu lauan-
taina pidettävään joukkue-
kilpailun finaaliin, kertoo
Marko Koivula Pudasjärven
Urheilijoista

Viikon aikana on erilaisia
oheistoimintoja kisapaikalla
lisää järjestävän seuran pu-
heenjohtaja Heino Ruuska-
nen - Maanantaina on vii-
saasti vesillä - kiertueen vuo-
ro olla Havulan rannassa klo
14.00. Onkikilpailuja on tiis-

taina, keskiviikkona ja tors-
taina. Perjantaina on perin-
teiset metsätaitokilpailut.
Viikonloppuna on erilaisia
tapahtumia aina moottori-
pyörien kokoontumisesta
Kirkkokonserttiin. Lapsia-
kaan ei ole unohdettu - ran-
nassa on Pomppulinna ja
poniratsastusta.

Kilpailuun on tällä hetkel-
lä varattu 231 karsintapaik-
kaa, mikä on 13 paikkaa
enemmän kuin vuosi sitten.
Tällä hetkellä viikon majoit-
tujia on tulossa asuntoautoil-
la useammasta eri paikasta ja
lisäksi lentäjän maja on va-
rattu viime kesänä jo täy-
teen. Uskomme näiden ma-
joittujien käyttävän eri yrit-
täjien palveluita viikon aika-
na ihan kohtuullisesti. Teh-
dään tapahtumasta yhdessä
niin yksityisten kuin eri yrit-
täjien kanssa meille merkit-
tävä kesätapahtuma – josta
Pudasjärvi saa positiivista
imagoa - Heino Ruuskanen
ja Marko Koivula halusivat
vielä lopuksi viestittää pu-
dasjärvisille.

Veden, valon ja tulen juhlaVeden, valon ja tulen juhla

Ilotulitteiden ampuminen
on yleisesti sallittua Venet-
sialaisia vietettävissä paik-
kakunnissa, ellei metsäpalo-
varoitusta ole, taikka kau-
punki muuta määrää. Sallit-
tu ampumisaika on elokuun
viimeisen lauantain ja sun-
nuntain välisenä aikana kel-
lo 18.00-06.00, jolloin Venet-
sialaisia vietetään. Ilotulittei-
den myyntiaika vaihtelee,
mutta alkaa yleensä 3 päivää
ennen lauantaita, keskiviik-
kona. Ilotulitteiden ampumi-
seen Venetsialaisissa pätee
samat ohjeet kuin uutena
vuotenakin. (ht)

Lue Pudasjärvi-lehti: www.pudasjarvi-lehti.fi

Kesähulluus huipussaan? Viime kesän pilkkijöitä. Tämän kesän Kesäpilkin
MM-kilpailut pidetään heinäkuun viimeisellä viikolla Pudasjärven Havulan
rannassa. (Kuva Juha Nyman)
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Reinon päivät Kotiseutumuse-
olla 16.7. Tapahtuma on osa Ko-
tiseutuviikkoa.
Luonnonkukkien nimeä-
miskisa 15.6-14.8 Pudasjärven
kirjastossa. Kukat vaihtuvat vii-
kottain. Kiakkien vastanneiden
kesken arvotaan kasvikirjoja.
Elämän monet kasvot
29.6.-29.7. klo 15-20 (ma-ke) ja
klo 14-17 (la-su) Eero Räisäsen
veistoksia ja maalauksia Taide-
huone Pudikissa.
Vuodenajat-näyttely
24.5.- 24.7. Syötteen luontokes-
kuksessa. Luontokuvia luonnon-
ilmiöistä eri vuodenaikoina.
”Mustaa valakosella”/ Hete-
kylän vanhoja valokuvia
15.6.- 31.7. Hetepirtillä.
Kesäteatteri “Terveen pape-
rit”  Koskenhovin kesäteatteri
ssa. Esitysaikoja:  19.7. klo 13,
24.7. klo 19 ja 26.7. klo 13 sekä
klo 19.

Yhteislaulutilaisuus
15.7.  Kulttuurikeskuksessa. Ta-
pahtuma on osa Kotiseutuviik-
koa.
Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdon ämmänkisat
Kapustasuolla 17.7. klo 18. Sar-
jat M ja N viestit (3 henk), sau-
varämpiminen, sinkkusarja.  Asut:
kukkamekko (N), rippipuku (M),
korko tai pattiinikenkä-sukset.
Ilm. kari@tykkylainen.com.
Avoimet ovet kotiseutumu-
seossa 17.7. Tapahtuma on osa
Kotiseutuviikkoa.
Tanssit Sarapirtillä
18.7. klo 21.
Lentopallon kyläsarja ja Li-
von kesäpäivä 18.7. klo 9.00
Livon koululla. Lisät.   Ulkokent-
täturnaus. Sarjat: Naiset ja Mie-
het ilman pelaajarajoituksia.
Timo Kokko p. 040 570 1950,
kokko.timppa@pp.inet.fi

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu pudasjärven kaupungin internet-sivujen tapahtumista. 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!

Mukana Pirkko Polvi. Tarkempia tietoja antaa
Rauni Räisänen p. 050 3826585.

Säkkisen Elsan talossa kortteeria
olleiden entisten oppilaiden

YHTEISTAPAAMINEN
su 19.7. 2009 alkaen klo 15.00.

Wanhan Ajan Maatallous-
näyttely
18.7. klo 10-16. Paljon nähtää ja
koettavaa, mm. työnäytöksiä, ku-
ten lampaan kerintää ja maidon
separointia. Nähtävillä vanhoja
maatalouskoneita.
Syöte-Golfpäivä
18.7. klo 10 Koillis-Golfin ken-
tällä. Koillis-Golf kutsuu Syöt-
teen alueen mökkiläisiä yhtei-
seen liikuntapäivään.
Rantakalailta  18.7.Tapahtu-
mapaikka: Kurki, Alatalonharjun
ranta klo 19. Kilpailuja; ongintaa,
tikanheittoa, puheita ym.
Kotiseutujuhla 19.7. Kirkossa
ja kotiseutumuseossa. Tapahtu-
ma on osa Kotiseutuviikkoa.
Taidenäyttely Suuria luulo-
ja - Turhia odotuksia
19.7.-31.7. klo klo 12-20 (ma-
pe), 10-18 (la) ja 13-18 (su).
Viisaasti Vesillä -kiertue
20.7. Havulan rannassa klo 14.
Viisaasti Vesillä –kampanjan ke-
säkiertue “Älä jätä aivoja narik-

kaan”. Esityksessä näytetään
miten hätään joutunut voidaan
pelastaa vedestä. Tavoitteena on
myös muistuttaa, että vesilläliik-
kujalla on vastuu omista toimis-
ta ja valinnoista.
Pudasjärven Pilikkiviikko
20.7.-26.7.Havulan rannassa,
Pudasjärvellä. Kaikki joukolla lo-
mastressiä hoitamaan Pudasjär-
ven aalloille!
MP-huippuajot Iso-Syöte
24.7.-26.7. Iso-Syötteellä. Kaik-
kien motoristien uusi kokoon-
tumisajo Iso-Syötteen huipulla.
Tanssit Möykkälässä Puhok-
sella 25.7. klo 21.
Kirkkokonsertti Pudasjärven
kirkossa 26.7. klo 18. Esiintyy
Hannu Jurmu laulu, säestää Han-
nu Hiltula.
Tanssit Sarapirtillä
1.8. klo 21.
Suomalaisia äänimaisemia.
Näyttely 3.8.-20.9. Syötteen
luontokeskuksessa.

RRRRROMUOMUOMUOMUOMUAAAAAUTUTUTUTUTOOOOOT sekäT sekäT sekäT sekäT sekä
METMETMETMETMETALLIRALLIRALLIRALLIRALLIROMUTOMUTOMUTOMUTOMUT
NOUDETNOUDETNOUDETNOUDETNOUDETAAN!AAN!AAN!AAN!AAN!

Isommista
eristä maksu

P. 0400-253 358
RRRRRomomomomomu-Ukku-Ukku-Ukku-Ukku-Ukko Oyo Oyo Oyo Oyo Oy

RRRRROMUNKERÄOMUNKERÄOMUNKERÄOMUNKERÄOMUNKERÄYYYYYSTSTSTSTSTÄÄÄÄÄ

Tabloid-lehdet
Esitteet

Käyntikortit

VKK-Media Oy
p. 08-334166,
0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

PPPPPAINOAINOAINOAINOAINOTUOTUOTUOTUOTUOTTEITTTEITTTEITTTEITTTEITAAAAA

ottaa vastaan hammasproteesipotilaita Ranualla Hotelli
Ilveslinnassa sekä Posiolla. Myös koti- ja laitoskäynnit.

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

HYVÄ HAMMAS
Jyrki Isojärvi

Ajanvaraukset 020 743 3940 tai 040 738 8916

ERIKERIKERIKERIKERIKOISHAMMASTEKNIKOISHAMMASTEKNIKOISHAMMASTEKNIKOISHAMMASTEKNIKOISHAMMASTEKNIKOITOITOITOITOITAAAAA

Maakunnan oma
lihatalo palvelee

• uusittu kuljetuslogistiikka
• uusittu vasikkapalvelu
• nopea keräily
• tuottajapalautukset

Ostoyhteyshenkilöt palvelevat:
Lapin lääni: Hannu Lonnakko
p. 040 561 1488
Teurastamo: Matti Heikkilä
p.  (016) 226 2227
Hankintapäällikkö: Pentti Kuusela
p. 0400 297 662, pentti.kuusela@ronka.fi
Ostoasiamies/kuljetukset: Juha Lindholm
p. 0400 383 271

Soitellaan!

Veljekset Rönkä Oy
Mahlatie 7, 94100 Kemi

Puh. 016-226 2200, fax 016-263 910

www.ronka.fi

Olemme vanhanajan maatalousnäyttelyssä 18.7.
Liepeen pappilan alueella. Mukana Pentti Kuusela, Juha Lindholm,
Isto Lindholm ja Hannu Lonnakko
Tervetuloa raataamaan.

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

MTK Pudasjärven ja Pudas-
järven seurakunnan järjestä-
mä Vanhanajan maatalous-
näyttely Liepeen pappilan
alueella vie kävijän vuosi-
kymmenten takaisin tunnel-
miin.

Esillä on niin vanhoja
traktoreita ja koneita, kuin
suomen alkuperäisrotujen
nautojakin. Traktoreiden
joukossa on myös todellisia
harvinaisuuksia mm. Presi-
dent ja Takra.

Ennen traktoriaikaa maa-
tiloilla oli käytössä paljon
hevosia, myös niitä nähdään
näyttelyssä - kylläkin pääasi-

Vanhanajan
maatalousnäyttely

assa työtehtävissä.
Alueelle tulee näyttelyti-

la, missä voi tutustua van-
hoihin työ- ja tarvekaluihin,
valokuviin, liikkeiden mai-
noksiin jne. Puotista voi os-
taa itselle tai tuliaisiksi pe-
rinteisiä tuotteita villasukis-
ta saunavastoihin.

Lauantaina 18.7 järjestet-
tävä tapahtuma on tarkoitet-
tu kaikenikäisille ja sinne on
vapaa pääsy. Yleisön toivo-
taan pukeutuvan vanhan-
ajan vaatteisiin.

Sirkka Pankinaho

Ja muistathan säännölliset tilaisuudet:
Su klo 11 Jumalanpalvelus
Ti klo 19 Sana ja Rukous

TORILLA TAPAHTUU!
Pe 17.7. Ilmaista kahvia ja hengellisiä
kirjoja 1e/kpl (jos sää suosii)

Pe 24.7.
KLO 11. TORITAPAHTUMA
LAULUA JA TODISTUKSIA,
Tuula Suomi ym.

Kauppatie 32
järj. Helluntai srk TERVETULOA!

Leivontapuuhissa Mari Kälkäjä, Jaana Peuraniemi, Sanna Vainio sekä
Ulla Rissanen poikiensa Ossin ja Ollin kanssa. (Kuva Kari Tykkyläinen)

Seuraavassa Pudasjärvi-lehdessä mm.
Puhoksen kylä-sivut.
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon ja Taivalkosken sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Pölkky Metsä, Salla
Puh. 0400 178 677

Pölkky Metsä, Suomussalmi
Puh. 040 5159 779

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

• kaik• kaik• kaik• kaik• kaikenlaiset kiinteistönhuollot & kenlaiset kiinteistönhuollot & kenlaiset kiinteistönhuollot & kenlaiset kiinteistönhuollot & kenlaiset kiinteistönhuollot & konetyonetyonetyonetyonetyöt ammaöt ammaöt ammaöt ammaöt ammattitaidollattitaidollattitaidollattitaidollattitaidolla
• viher• viher• viher• viher• viherrrrrrakakakakakennennennennennustyustyustyustyustyöt • röt • röt • röt • röt • ruokamuokamuokamuokamuokamullan toimituksetullan toimituksetullan toimituksetullan toimituksetullan toimitukset
• kantojen jyr• kantojen jyr• kantojen jyr• kantojen jyr• kantojen jyrsintä • pellonrsintä • pellonrsintä • pellonrsintä • pellonrsintä • pellonraiaiaiaiaivvvvvaus jyraus jyraus jyraus jyraus jyrsintä • ym....sintä • ym....sintä • ym....sintä • ym....sintä • ym....

kysy
24h 0400-68723424h 0400-68723424h 0400-68723424h 0400-68723424h 0400-687234

JJJJJ.R 040-5353247.R 040-5353247.R 040-5353247.R 040-5353247.R 040-5353247
TTTTT.R 040-9634830.R 040-9634830.R 040-9634830.R 040-9634830.R 040-9634830
j.riekki@khriekki.fij.riekki@khriekki.fij.riekki@khriekki.fij.riekki@khriekki.fij.riekki@khriekki.fi

...ja rokki soi...
IC Rock esiintyi vauhdikkaasti Ravintola Amaretossa ja sai yleisön mukaansa. Mik-
rofoniin laulamassa Markku Kemppainen.

Elvis-ilta Kurenkoskessa

Elvistä esitti Esko Hakanen,
joka aloitti laulajan uran vä-
vyn innostamana vasta 50-
vuotiaana.
–Lähde reeneihin, sanoi
rumpalina yhtyeessä soitta-
va Jarmo “Åke” Marjanen.

–Elvis Presley kiinnosti
minua jo nuoresta lähtien.
Aluksi laulaminen hirvitti,
sillä en aikaisemmin ollut
laulanut muuta kuin yksin
taksia ajaessani ja kotona ki-

Esko Hakanen eläytyi hy-
vin Elvis musiikin laulami-
seen, jopa laulajasuuruu-
den eleetkin kuuluivat
esiintymiseen.

Kevään mittaan on pudasjär-
veläisessä studiossa äänitet-
ty vajaa parikymmentä bii-
siä, joista kymmenkunta jul-
kaistiin äänitteenä 3.7. Eli
markkinaperjantaina oli ky-
seessä levynjulkistamiskeik-
ka ravintola Amaretossa.

Kokoonpanossahan soit-
tivat Markku Kemppainen
laulu, Seppo Kemppainen
koskettimet, Juha-Pekka Ki-
viniemi kitara, Veli-Matti
Partanen, kitara, Juha Nau-

ha basso ja Juha Jaara rum-
mut. Musiikillinen tyyli-
suunta oli 60 - 70 -lukujen
rock ja blues sekä omiakin
biisejä oli mukana. -Soitam-
me Entisten Nuorten Sävel-
lahjan hengessä kaikkia nii-
tä biisejä, jotka meitä nuore-
na silloin reilu 30 vuotta sit-
ten elähdytti ja innosti, tote-
si Markku Kemppainen

Tänä vuonna tulee kulu-
neeksi myös 30 vuotta siitä
kun IC-Rock bändi perustet-

Pudasjärven rock-pioneerit
IC Rock jälleen kasassa

tiin, joten yhtyeellä on. juh-
lavuosi.

-Viimeksi vuonna 2001
teimme Amareton siihen
saakka yleisöennätyksen.
Ehkä yleisöennätys ei rik-
koontunut, mutta kuulijoita
oli tungokseen saakka. Seu-
raavaksi päiväksi lauantaina
4.7. IC Rock oli menossa kei-
kalle Scandic Kiannon Kuo-
huissa Suomussalmelle, jos-
sa heillä oli yhteiskeikka
Tommi Läntisen kanssa. (ht)

Pudasjärven ensimmäinen hard rock/rhythm & blues -musiikkia
kunnianhimoisesti 70-luvun lopulta soittanut orkesteri IC Rock

on koossa jälleen.

Ensimmäisenä
Pudasjärven Markkinat

-päivän iltana,  3.7.
Hotelli-Ravintola

Kurenkoskessa oli
Elvis-ilta. Kuuluisan

musiikkilegendan
musiikista vastasi

kemiläinen yhtye Good
Luck Sharm, joka nimi

on myös yhdestä
Elviksen kappaleesta.

taraa rämpyttäessä, kertoi
Esko Hakanen.

-Tässä samalla on pikku-
hiljaa esiintymis-ujouskin
voitettu.

Yhtyeen jäsenet ovat eri
ammateissa toimivia miehiä
ja esiintymiskeikat tehdään
siis oman työn ohella. Keik-
koja kertyy kuitenkin vuosit-
tain noin 80. Pudasjärvellä
Good Luck Sharm oli ensim-
mäistä kertaa. Yleisön jou-
kossa oli myös lentotapahtu-
maan osallistuneita ulko-
maalaisia, jotka eläytyivät
Elviksen musiikkiin paikka-
kuntalaisten kanssa tanssien
ja rockmusiikkia kuunnel-
len, hitaita lauluja ei Esko/
Elviksen varastosta löytynyt.
Vauhdikas ja tanssivaa ylei-
söä viihdyttävä ilta päättyi
kappaleeseen That’s all right
mama.

Seuraavana iltana yhtye
jatkoi matkaansa Oulujärven
rannalle Vaalan Ruunun
Helmeen.

Heimo Turunen

Good Luck Sharm -yhtyeen jäsenet ovat eri ammateissa toimivia miehiä ja esiinty-
miskeikat tehdään siis oman työn ohella. Keikkoja kertyy kuitenkin vuosittain noin
80.
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Vuosien 2009 ja 2010 vaih-
teessa Pudasjärvellä ollaan
taitostilanteessa, jolloin työ-
markkinoille tulee vähem-
män uusia työntekijöitä kuin
sieltä poistuu pelkästään elä-
köitymisen kautta. Käytän-
nössä se tarkoittaa, että
vuonna 2010 nykyisten ikä-
luokkien mukaan työmark-
kinoille lasketaan tulevan
695 henkilöä, jotka kuuluvat
ikäluokkaan 15–19 vuotiaat.
Samaan aikaan työmarkki-
noilta poistuu eläköitymisen
kautta 715 henkilöä, joka on
siis 20 henkilöä enemmän
kuin sinne tulevien määrä.
Vuonna 2015 tuo erotus on
jo 225 henkilöä. Eläköitymi-
sen myötä uusia uramahdol-
lisuuksia löytyy jatkossa niin
teollisuuden kuin pienten
palveluyritystenkin parista.

Jo nyt yrityksillä on ajoit-
tain vaikeuksia löytää osa-
avaa työvoimaa mm. siksi,
että nuoret eivät hakeudu
niille aloille, joilla olisi töitä
tarjolla. Pohjois-Pohjanmaan
TE-Keskuksen johtajan Lei-
la Helaakosken mukaan jat-
kossa työvoimapulaa koe-
taan etenkin rakennus-, sii-
vous- ja puhtaanapidon
aloilla.

Alueen yritysten tarpeet
ja nuorten koulutushaluk-
kuus eivät siis kohtaa. Ajoit-
tain tilanne on vastaava työt-
tömienkin kohdalla. Touko-
kuussa 2009 Pudasjärvellä
oli työttömiä 15,9 %. Tätä
lukua ei tulevakaan työvoi-
mapula tule poistamaan juu-
ri yritysten tarpeiden ja tar-
jolla olevien työntekijöiden
osaamisen kohtaamisongel-
man vuoksi.

Työvarma –hankkeen ta-
voitteena on löytää uusia
välineitä Pudasjärven alueen
yritysten ja muiden organi-
saatioiden työvoimansaata-
vuuden varmistamiseksi.
Hankkeessa opetellaan eri-
laisten etätyömenetelmien
käyttöä, osallistutaan rekry-
tointimessuille sekä kokeil-
laan käytännössä toimisto-
bussin käyttöä työmatkan ja
työajan yhdistämistä Oulun

Tarjolla uusia uramahdollisuuksia
Lähivuosien aikana Pudasjärven työvoimassa tapahtuu suuria muutoksia. Taantumasta sekä
työttömien ja lomautettujen määrän kasvusta huolimatta Pudasjärvellä pohditaan jo tulevien

vuosien työvoimansaatavuutta. Muuttoliikkeen vaikutuksista on puhuttu jo pitkään ja nyt rinnalle
nostetaan työvoiman nopea eläköitymistahti.

ja Pudasjärven välisessä työ-
matkaliikenteessä. Lisätieto-
ja hankkeesta löytyy sen ko-
tisivuilta osoitteesta http://
pt.pudasjarvi.fi/projektit/
tyovarma/ sekä hankkeen
toimijoilta, Jari Jussilalta ja
Marianne Mäntylehdolta
Pohjantähdestä. (mm)

Työvarmahanketta esiteltiin Pudasjärven markkinoilla 3-
4.7.09. Teltassa oli esitteillä myös muut Pudasjärven tä-
män hetkiset hankkeet. Työvarmahanketta esittelemäs-
sä Jari Jussila  ja Marianne Mäntylehto vasemmalla.

Niin, otsikko on oikein. Siitä
on jo aikaa, kun järjestin en-
simmäisen suonäyttelyn Ka-
pustasuolle eli vuonna 1993
ja silloin aloin kuvata nk.
“virkaenkeleitä” suossa. Ko-
keilin myös kuvata kukka-
mekkohiihtäjiä

suossa sukset jalassa ja
sehän näyttikin hyvältä. Jat-
koin kuvaamalla “virkaen-
keleitä” hiihtämässä suossa
ja olihan niitä hiihtelijöitä
juhlanäyttelyssänikin vuon-
na 2003 samaisella Kapusta-
suolla.

Viime kunnallisvaalien
aikaan alkoivat sitten palikat
aiheen suhteen loksahtaa
paikoilleen, kun tein perus-
suomalaisille naisille, Paulal-
le ja Eilalle suossahiihto -
vaalivideon, jolla saimme
ihan valtakunnan mainetta.
Edellä mainitut naisethan
ovat jo aikaisemmalta merii-
tiltään oikeita Virpi Kuitusia,
Aino-Kaisa Saarisia ja Siiri
Rantasia, hiihtävät kesät tal-
vet. Onneksi Eilalla ja Pau-
lalla ei ollut pahempia “mitä
se hyövää” asenteita, vaan
innostuivat tosissaan ideas-
ta järjestää ämmänkisat Ka-
pustasuolle.

Korkokenkäkukkamek-
kosuohiihto suomennettuna
tarkoittaa hiihtämistä suos-
sa suksilla, joihin on kiinni-
tetty ruuveilla korkokengät

kiinni. Kukkamekko asus-
teena ilmentää naisellisuut-
ta ja miehillä liian pieni rip-
pipuku miehisyyttä. Sukat
tai sukkahousut naisilla, no
miksei miehilläkin, ehkäise-
vät jalkoja raapeutumasta
suossa oleviin risuihin ja es-
tävät kaikenmaailman iili-
matoja tarttumasta ihoon
kiinni. Omat välineet eivät
ole ongelma, järjestäjillä on
lainattavat vermeet ja väli-
neet.

Itse kilpailuun kuuluu
viestihiihto kolmihenkisin
joukkuein, sinkkuhiihto eli
yksilöhiihto ja sauvakävely.
Hiihtomatka on noin 35-50
metriä, sauvakävely noin 3
kertaa 20 metriä kolmella
suohon mätkähtämisellä.

Ilmoittautuneita on ym-
päri valtakuntaa, eikä sääva-
rausta ole.

Tykkyläinen

ämmänkisat Pudasjärvellä
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon

SÄHKÖTIE 1
PUH. 0207 890 456

ARK. 8 - 21, LA 8-18, SU 12-21


