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20 x 170
Hirsipaneeli

1,48
jm 28 x 95 PK

VS ralli

0,99
jm

48 x 90
MIT

1,09
jm

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
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www.kellonpuu.com
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Pistotie 4, Pudasjärvi, puh. 010 2701 303  avoinna ma-pe 9-17
Karpalotie 20, Kello, puh. 010 2701 300 avoinna ma-pe 8-18, la 9-14

KELLON PUU OY

Hotelli-Ravintola
KURENKOSKI

Wintti
avoinna pe-la

22.00-04.00

TULOSSA mm.

31.7. Karaoke
1.8. Rytmiset
Lippu 10 e sis. ep.

Disco by Mr. M

Tervetuloa!

Mikko Alatalo
Crystal
Ässät
Tiina Pitkänen
Romeot
Veka
Kyläsoittajat

p. 08-821 400

Tanssit
Sarapirtillä
1.8. klo 21.00
tanssittaa Taikalintu
& Tuuli Tarkkonen

15.8. klo 21.00
Vattumarkkinatanssit
Solistina Olavi Virran
laulukilpailun 2008
voittaja Mari Ylikärppä

Liput 10 e

Järj. Sarakylän nuorisoseura

TERVETULOA!

www.sarapirtti.com

Apteekki Sinua varten vuodesta 1884

Palvelemme
ma-pe klo 9.00-18.00

la klo 9.00-14.00

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 185

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
UUSIIN TILOIHIMME

Finnish Hot Rod Associa-
tion Ry (FHRA) on tehnyt
sopimuksen Pudasjärven
kaupungin kanssa SM-
kiihdytyskilpailun järjestä-
misestä 8-9.8.09 Pudasjär-
ven lentokentällä. Vaikka
Pudasjärvi on paikkana
FHRA’lle uusi, on lento-
kentällä ajettu harjoitusta-
pahtumia Taivalkosken
Moottorikerhon toimesta.
Ja Taivalkosken Moottori-
kerho tulee toimimaan
myös FHRA’n yhteistyö-
kumppanina kun SM-kiih-

Pudasjärvelle
Kiihdytysajojen SM-kisat

- Sarakylän lammastarhassa
pari viikkoa sitten tuhoja
tehneelle ilvekselle ei ole saa-
tu kaatolupaa, kertoi riistan-
hoitoyhdistyksen toimin-
nanohjaaja Mikko Lehtola.

- Ilves on edelleen hengis-
sä ja se saattaa liikkua sa-
moilla seuduilla jatkossakin.

Ilves tappoi tarhassa kak-
si lammasta ja haavoitti nel-
jää. Riistapäällikkö Keijo
Kapiaisen mukaan tuhot ei-
vät olleet vielä tarpeeksi pa-
hat, joten hän ei ole antanut
ilveksenkaatolupaa lupaa
hakeneelle paikalliselle met-

Lampaita tappanut ilves

dytysajo järjestetään
-Neuvottelut sekä Pu-

dasjärven kaupungin että
Taivalkosken Moottoriker-
hon kanssa sujuivat hie-
nosti. Kaikki avoimet asi-
at saatiin sovittua nopeas-
ti, ja odotamme innolla,
että pääsemme rakenta-
maan uutta tapahtumaa.
Haluammekin vielä kiittää
kaikkia osapuolia jotka
auttoivat sopimukseen
pääsyssä, sanoo neuvotte-
luja johtanut  FHRA’n pu-
heenjohtaja Tapio Väljä.

sästysseuralle.
Ilveksiä liikkuu todennä-

köisesti Sarakylän alueella
toinenkin jälkien perusteella.
Mikko Lehtolan mukaan po-
rot, poronvasat ja lampaat
ovat kokonsa puolesta ilvek-
selle sopivia saaliseläimiä,
joten niiden kimppuun se
saattaa käydä.

Ilveksien määrä on lisään-
tymään päin muuallakin,
kuten pitäjän kaakkoissuun-
nalla. Ilveksen tappamista
kotieläimistä ja poroista
omistajat voivat hakea kor-
vauksia valtiolta. (rr)

Sarakylässä

Seuraava Pudasjärvi-lehti ilmestyy 12.8.
Lue uusin Pudasjärvi-lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!
• Mittaus • Suunnittelu
• Valmistus • Asennus
• Rahoitus
• Kalusteovet vanhoihin
  runkoihin asennettuna

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-pe klo 9-17, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

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

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI
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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
toimitus@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585

Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen

Painopaikka:
Suomalainen
Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 16/2009-lehti 16/2009-lehti 16/2009-lehti 16/2009-lehti 16/2009

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.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.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. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymispäiväs-
tä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti

ilmestyy 12.8.2009

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan joka
 talouteen ja
yritykseen

Pudasjärvellä.

Ensimmäinen Fordson Ma-
jor, vuodelta -59, tuli Mar-
kulle 80 –luvun lopulla.
Markku ajoi tuohon aikaan
työkseen rahtia ja huomasi
erään omakotitalon pellolla
mielenkiintoisen koneen.
Kun “Majuri” tuli Pudasjär-
ven Maatalouspojille myyn-
tiin, Markku teki kaupat ja
haki sen sydäntalvella Tu-
hansuolta umpihangesta.
Pakkasta oli liki 40 astetta,
kun traktorivanhus ajettiin
uuden omistajansa pihaan.

Fahr D 177 S vuodelta -59
löysi tiensä Markun pihaan
myös Pudasjärven Maatalo-

uspoikien kautta 80-luvun
lopussa. Traktori tarvitsi
pientä korjailua mm. renkai-
den ja vesiletkujen vaihtoa,
mutta muuten se oli ajokun-
toinen peli. Markku hankki
itselleen Puhokselta myös
vuodelta -58 olevan Fordso-
nin varaosiksi.

Valmet 20 vaihtui osina
olevaan Fordson Majoriin 90
–luvun alussa. Tämä trakto-
rin palaset löytyivät Seppä-
län maatalousoppilaitoksel-
ta Kajaanista. Markku koko-
si koneen käyttökuntoon
omien varaosien avulla.
Myöhemmin Majoriin teh-

Vanhojen traktoreiden hurmosta

tiin myös hytti ja laitettiin
etukuormaaja. Seuraava tu-
lokas oli Fordson Super Ma-
jor, vuodelta -64. Se tuli Mar-
kun pihapiiriin 2000 -luvun
alussa. Traktori oli seisonut
15 vuotta ennen Tuohimaal-
le tuloansa ja se jouduttiin
hinaamaan ruostuneen vaih-
dekepin vuoksi. Vaihdeke-
pin ja polttoaineensiirto-
pumpun vaihtamisen jäl-
keen kone raapaistiin käyn-
tiin ja se on ollut sen jälkeen
käytössä mm. perunanistu-
tuksessa ja polttopuiden
ajossa.

Viimeisin taloon tullut

Fordson Major haettiin
vuonna 2004 Poijulasta.
Tämä kone on käyttämättö-

Vasemmalta oikealle:
Fahr (-59),
Fordson Major (-58),
Fordson Major (-59)

mänä pressun alla odotta-
massa uutta moottoria. Käy-
tössä on tällä hetkellä kolme
“Herra Majuria” ja Fahr.
Kysyttäessä miksi traktorin
pitää olla juuri Fordson Ma-
jor, Markku toteaa Majorin
olevan nöyrä peli. Fordsonin
etuja ovat hänen mukaansa
sopiva koko kaikenlaisiin
pihahommiin ja yksinkertai-
suus. Traktoreita on myös
sattumien kautta vain ajau-
tunut useampi pihapiiriin
vuosien kuluessa. Traktorin
ostelijoitakin pihassa on käy-
nyt, mutta mukaan he ovat
saaneet korkeintaan vara-
osia. Nämä traktorit kulke-
vat isältä pojalle – tai kuten
tässä talossa – isältä tyttäril-
le.

Annika Heikkinen

Markku Tuohimaan traktoriharrastus alkoi jo 80 –luvulla. Ensimmäinen
oma traktori Markulla oli Valmet 20 “piikkilangankiristäjä”, joka kulkeutui

hänelle suvun kautta.

Markku ja Fordson Super Major (-64)

Savon sydämessä Leppävir-
ralla reilut 20 vuotta taksia
ajanut Veli-Matti Laitinen ja
puolisonsa Tuija Heinonen
etsivät uutta asuinpaikkaa
pohjoisen suunnalta. Heidän
ajatuksenaan oli muuttaa
Lapin maisemiin.

- Meillä on ollut pitkäai-
kainen haave lähteä pohjoi-
seen, ja tähän tilaan me sit-
ten “kompastuttiin”, Tam-
pereella syntynyt Tuija nau-
rahti asuinpaikan vaihdok-
sesta.

- Kovin tarkkaa kohdetta
meillä ei ollut, mutta ajatus
ehkä oli jossakin Posion seu-
dulla. Olen hyvin paljon ol-
lut Posiolla kalalla ja metsäl-
lä ja minulla on siellä aika
paljon tuttavia. Tämä seutu
alkoi sen takia kiinnostaa,
Veli-Matti tarkensi mielessä
ollutta muuttosuuntaa.

- Kävimme etsimässä uut-
ta kotia muun muassa Ranu-
alla ja Posiolla. Kiinteistön-
välittäjällä oli kuitenkin tie-
dossa, että tämä Yli-Livon
paikka oli ollut jo aiemmin
myynnissä, mutta ei juuri sil-
lä hetkellä. Saimme luvan
käydä tätä taloa katsomassa,
ja paikka kiinnosti meitä ko-
vastikin. Entiset asukkaat
olivat olleet aikeissa muuttaa
Kurenalle, kuten sitten teki-
vätkin, Veli-Matti kertoi
kaupanteon vaiheista, joista

lopullinen päätös tehtiin jo
viime syksynä.

- Töidemme vuoksi
asuimme viime talven vielä
Leppävirralla, jossa meillä
oli vakituiset työt. Olin ollut
noin 20 vuotta lähihoitajan
työssä yksityisessä kotipal-
velussa. Sain täältä kesäajak-
si lähihoitajan töitä kaupun-
gin kotihoidosta, jossa olen
viihtynyt hyvin, Tuija kertoi
ja mainitsi ajelevansa 35 ki-
lometrin pituista työmatka-
ansa mielellään.

Perheen mukana muutti
peruskoulun kolmannelle
luokalle menevä Sanna-ty-
tär, joka on saanut uusia ys-
täviä kylän lapsista.

Leppävirralla syntynyt
Veli-Matti ehti toimia 12
vuotta taksiyrittäjänä koti-
seudullaan. Hän sai viime
keväänä taksiluvan Pudas-
järvelle, jossa hänelle ei ole
määritetty tarkkaa asema-
paikkaa, vaan toimialueena
on koko kaupunki. Alueelle
oli yksi kiintiö haussa ja Veli-
Matti laittoi paperit lääniin

helmikuussa.
- Olen tykännyt olla tak-

sissa ja koen, että se on mi-
nun työtäni. Sitä ennen olen

ollut vakituisena palomiehe-
nä.

- Pudasjärven seutu on
minulle sen verran vielä ou-
toa, että käytän apunani na-
vigaattoria, kun lähden
ajoon, Veli-Matti kertoi ja
toivoi oppivansa tuntemaan
kaupungin laidasta laitaan.

Yli-Livon kyläläiset ovat
ottaneet uuden Laitisen-Hei-
nosen perheen hyvin vas-
taan. Naapurit ovat tuoneet

Sivukylillä ja kaupungin laitamilla ollaan
riemuissaan, jos kylille muuttaa uusia asukkaita.
Toukokuun 21. päivänä oli ilonaihetta Yli-Livon

kylällä, koska entiseen Näppärän taloon -
nykyiseen Pikku-Näppärään - muutti taksiyrittäjä

Veli-Matti Laitisen kolmihenkinen perhekunta.

Taksiyrittäjä Veli-Matti Laitinen muutti Yli-Livolle
tervetulokukkasia ja kylä-
seura järjestänyt tervetulo-
kahvituksenkin. Perheeseen
kuuluu peruskoulun kol-
mannelle luokalle menevä
Sanna-tytär, joka on saanut
uusia ystäviä naapuruston
lapsista.

-  Menemme mielellämme
kylän tapahtumiin mukaan
tutustumaan kyläläisiin, jos
suinkin töiltämme pääsem-
me, he sanoivat. (rr)

Yli-Livolle muuttanut taksiyrittäjä
 Veli-Matti Laitinen lähihoitaja-

puolisonsa Tuija Heino-
sen kanssa.
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Kuren rantajuhlassa viihdyttiin

Sisko Alatalo (oikealla) myymässä arpoja Terho Hä-
mäläiselle, Paula Hämäläiselle ja Marita Ansamaalle.

Rantajuhlan yleisölle
oli pystytetty Iijoen tuntumaan
istuinpenkkejä. Etupenkissä keskellä
istumassa kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
ja kirkkoherra Oskari Holmström.

PUH. 0400 386 186

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

TAKSI HANNU AARNI
PUDASJÄRVI

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

HIERHIERHIERHIERHIEROJOJOJOJOJA ILPO PIRIA ILPO PIRIA ILPO PIRIA ILPO PIRIA ILPO PIRI
Fysiopalvelun tiloissa:Fysiopalvelun tiloissa:Fysiopalvelun tiloissa:Fysiopalvelun tiloissa:Fysiopalvelun tiloissa:

JJJJJukukukukukolantie 6olantie 6olantie 6olantie 6olantie 6

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

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)
Ajanvaraus 040 187 1760

Jalkahoitaja Pirjo Leino
palvelee sinua Pudasjärvellä

Tervetuloa!

Jalkojenhoitoa ja
Erstal-vyöhyketerapiaa

JP AUTOMAALAAMO
- AUTOMAALAUKSET
- KOLARIKORJAUKSET
- LASINVAIHDOT

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

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

Uusi kurssi alkaa 3.8. 2009 klo 17.00

Annikki Lantto oli rantajuhlassa
pojantyttäriensä Maijan (vas.),
Lauran ja Marin kanssa.

Kauko Lanton (takana oikealla) uistelemia kaloja käy-
tiin arvailemassa porukalla. Sumpussa olleet kalat oli-
vat pyytäjän mukaan normaalin kokoisia.

Vesa Holmström ja Lauri Vikström olivat pystyttäneet
lohensavustamon aivan Iijoen rannalle. Heidän savus-
tamansa kalat maistuivat rantajuhlassa mukana olleille.

Varttitunti ennen varsinai-
sen Kuren rantajuhlan alka-
mista oli Alatalon pihapiiri
täpösen täynnä autoja ja kul-
kuneuvoja. Tapahtumaan oli
saapunut niin nuoria kuin
vanhoja. Pylkön vanha
emäntä Annikki Lantto ker-
toi osallistuvansa nyt kol-
mansiin rantajuhliin.

- Tämmöiset tapahtumat
virkistävät kyläkuntaa ko-
vasti, koska muutoin elä-
mänmeno on mennyt täällä-
kin kovin hiljaiseksi, Annik-
ki Lantto tuumi ennen juh-
lan varsinaista alkamista.

Hirvaskosken mökiltään
tapahtumaan tulleet Hellä
Kokkonen ja Martti Valikai-
nen kertoivat olleensa aina
kylätapahtumissa mukana,
koska tapahtumat ovat oi-
kein mukavat ja virkistävät.

Alasiurualainen Marko
Kehusmaa kertoi olevansa

tapahtumassa ensimmäistä
kertaa. Hän osallistui innol-
la moniin kilpailuihin.

Jo perinteiseksi tullutta
rantajuhlaa vietettiin nyt nel-
jättä kertaa Iijoen törmällä
Alatalonharjun yleisessä ve-
nerannassa, joka sopi erin-
omaisesti monipuolisen ta-
pahtuman pitopaikaksi. Ti-
laisuuden tervehdyspuheen
piti juontajana toiminut Ko-
rentojärven kalastuskunnan
osakaskunnan puheenjohta-
ja Tuomo Leinonen, joka an-
toi ensimmäisenä puheen-
vuoron kaupungin terveh-
dyksen juhlaan tuoneelle
kaupunginjohtaja Kaarina
Daavittilalle. Hänen mu-
kaansa kyläjuhlien tavoittee-
na on ylläpitää ihmisten vä-
listä vuorovaikutusta ja ko-
hottaa kotiseuturakkautta.
Rakkaus synnyinseutua
kohtaan on myönteinen asia.

Seuraavaksi puhui lohen
siirtoistutuksesta Iijokeen Ii-
joen kalastusalueen isän-
nöitsijä Mikko Torssonen.
Hän kertoi, että Kainuun TE-
keskuksen kalaviranomai-
nen on myöntänyt luvan
siirtää ja istuttaa 50 radiolä-
hettimellä merkittyä meri-
lohta Iijokisuulta Livo- ja
Korpijoen sivujokiin.

pikapuoliin retken Oulun ke-
säteatteriin.

Illan aikana ranta-alue toi-
mi monenlaisena kisapaik-
kana, jossa ratkottiin parem-
muutta monessa lajissa. Al-
kuillasta käytiin tunnin mit-
tainen onkikisa, jossa suu-
rimmat kalasaaliit saivat
Antti Ylitalo yleisessä sarjas-
sa, Mari Lantto nuorissa ja

Tapahtumassa oli myös
mukana hartauden pitänyt
kirkkoherra Oskari Holm-
ström, joka on varttunut Ii-
joen varrella.
Arpoja myynyt Kurenkylän
maa- ja kotitalousseuran pu-
heenjohtaja Sisko Alatalo
kertoi rantajuhlia järjestetyn
Alatalonharjun venerannas-
sa kolme kertaa aikaisem-
min.

- Enimmillään väkeä on
ollut mukana jopa 180 hen-
kilön verran. Väkeä on
yleensä tullut mukaan Hir-
vaskoskelta ja Poijulan
suunnalta sekä Puolangan-
tien varresta Ervastista ja
Venymältä, Sisko Alatalo
kertoi.

Puffetissa toimineet nai-
set myivät kahvia ja virvok-
keita sekä Lauri Vikströmin
ja Vesa Holmströmin savus-
tamia lohipaloja noin 40 ki-
lon verran. Tapahtumasta
kertyneet varat menivät ka-
lastuskunnalle ja maa- ja ko-
titalousseuralle, joka naisvä-
en mukaan oli järjestämässä

Mervi Alatalo lastensarjassa.
Miesten tikkakisan voitti

Arto Vikström ja naisten
Tanja Honkanen. Metsurin
kenkää pisimmälle heittivät
sisarukset Paavo ja Maija
Alatalo.

Kettinginheiton voitti ai-
kuisten sarjassa Arto Vik-
ström, nuorissa Anette Lalli
ja lapsissa Pekka Alatalo.
Eurolla sai yrittää arvata,
paljonko altaassa uiskennel-
leet Kauko Lanton uistele-
mat hauki ja ahven yhteensä
painoivat. Kalat punnittiin
tapahtuman lopussa ja yh-
teispainoksi saatiin 1 843
grammaa. Parhaiten arvasi
Ritva Holmström erehtyen
vain seitsemän grammaa.

Mikäli aikoo voittaa Ku-
ren mies- ja naisjoukkueen
köydenvedossa, on syytä
ryhtyä harjoittelemaan jo nyt
ensi kesää varten. Kurki vas-
taan muu maailma on päät-
tynyt tähän saakka joka ker-
ta Kuren joukkueiden voi-
tonjuhliin. (rr)

Kuren rantajuhlassa kävi melkoinen kuhina, kun
noin 130 henkilöä pakkautui Alatalonharjun

venerantaan viime lauantai-iltana.
Iltaseitsemältä alkanut kylätapahtuma kesti

pitkälle iltamyöhään ennen kuin kaikki kilpailut
saatiin ratkottua. Tapahtumassa kisailtiin

melkein lajissa kuin lajissa.
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Pudasjärven kotiseutujuhla
keräsi noin 700 henkilöä eli
kirkon täyteen väkeä. Varsi-
nainen päiväjuhla alkoi mu-
seon pihamaalle rakennetul-
la juhlakentällä ruokailun ja
juhlakahvien jälkeen. Jo hie-
man ennen Kotimaani ompi
Suomi -yhteislaulua sade-
kuuroja liikkui juhlakentän
ylitse.

 Juhlapuheen pitänyt
maaherra Eino Siuruainen
palautti kuulijoiden mieleen
Pudasjärven pitäjän vaiheita
aina vuosisatojen takaa.
Maaherran mukaan Pudas-
järvi sai olla kauan ilman
yhteiskunnallisia parannuk-
sia. Kehityshankkeet alkoi-
vat hänen arvionsa mukaan
vasta sotien jälkeen.

Maaherra otti puheessaan
esille myös nykyajan.  Ikära-
kenteen vinoutuman ja ra-
kennemuutoksen seuraukse-
na syrjäiset maaseudut ovat
jäämässä kehityksen katvee-
seen.

Tänä aikana pitää löytää
niitä ratkaisuja, joilla pysty-
tään puuttumaan syrjäisten
seutujen palvelutuotantoon,
pitämään sitä yllä, edistä-
mään yritystoimintaa ja mo-
nipuolistamaan yhteyksiä.
Se vaatii toisenlaista aluetoi-
mintaa, kansallista aluetoi-
mintaa.

Nykyisin myös maineella
eli imagolla on merkittävä
osa paikkakunnan menesty-
misessä. Mitä enemmän alu-
eella on yrityksiä ja osaavia

henkilöitä ja intoa, sen pa-
rempi asema alueella on.

 Hiiri ei juokse makaavan
kissan suuhun EU:n ytimes-
sä Brysselissä saatikka tääl-
lä kaukana ytimestä.

Seurakunnan ja kunnan
tervehdykset

Seurakunnan tervehdyk-
sen juhlaan toi kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Arvo
Niskasaari. Hän mainitsi
pudasjärveläisille muotou-
tuneen vuosisatojen saatos-
sa arvokas omaleimaisuus
eli pudasjärvisyys, joka on
näkynyt ja joka saa näkyä
kaupungin ja seurakunnan
toiminnassa.

Seurakunnalla on haastet-
ta, että se olisi helposti lähes-
tyttävä ja olisi eri elämänalu-
eilla läsnä, kuten kotona,
koulussa ja työpaikalla, Nis-
kasaari muun muassa totesi
puheessaan.

Kaupungin tervehdyksen
juhlaan toi hallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki.
Hän totesi juhlavuoden aika-
na saaneensa monta kertaa
pysähtyä miettimään Pudas-
järven historian äärelle.

Yksi pysähdyttävin vaihe
historiassamme on aika, jol-
loin Pudasjärveä koettelivat
rajut nälkävuodet, josta ei

Arvokas kotiseutujuhla keräsi ennätysyleisön
Pudasjärven kaupunki ja seurakunta juhlivat
olemassaolonsa 370-vuotista kotiseutuaan

arvokkaasti. Messun jälkeen tarjottiin juhlaruoka
kotiseutumuseon pihalla, jossa myös päiväjuhla

pidettiin. Juhlassa puhui maaherra Eino
Siuruainen.

ole aikaa kuin vajaat 150
vuotta. Vuosina 1866 – 1868
Pudasjärvellä kuoli nälkään
ja sen aiheuttamiin tauteihin
lähes 1 000 ihmistä. Tästä
käsittämättömästä koettele-
muksesta huolimatta on kui-
tenkin elämästä taisteltu pa-
remman huomisen uskossa,
totesi Riekki tervehdykses-
sään ja mainitsi sotavuosien
ajanjakson vaatineen sen su-
kupolven ihmisiltä lähes ra-
jatonta kestokykyä.

Riekin mukaan meneil-
lään oleva lama voitetaan ja
talous saadaan kuntoon.

 Pudasjärven tulevaisuus
on meissä pudasjärveläisis-
sä, kaikki yhdessä rakentaen
kautta laajan pitäjän. Myös
menneet sukupolvet ovat ol-
leet vuorollaan valmiit tart-
tumaan siihen auraan, jolla
pudasjärveläistä elinvoiman
peltoa on kynnetty, hallituk-
sen puheenjohtaja sanoi.

Monipuolinen ohjelma
Juhlapuheen ja tervehdysten
lisäksi Pirkko Polvi ja Keijo
Piirainen esittivät lausunta-
ja musiikkiesityksen, jossa
kuvailtiin, miten meneteltiin
karhunpyydössä ennen ai-
kaan.

Nuorten näkökulmaan
juhlaan toi Lauri Tuomaala,
joka esitti kouluaineensa
Kotiseutuni Pudasjärvi sekä
runon Puiden kiista. Yksin-
laulua esitti Keijo Piirainen
ja kuorolaulua esitti Vox
Margarita.

Juhlassa luovutettiin pre-
sidentin viime itsenäisyys-
päivän aikana myöntämiä
ansiomerkkejä. Maaherra
ojensi yhdessä kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittilan
kanssa Suomen Valkoisen
Ruusun I-luokan mitalin
kultaristein rehtori Marja-
Leena Törrölle. Suomen Lei-

Kotiseutujuhla alkoi jumalanpalveluksella, jossa kirkko oli lähes täynnä väkeä.

Jumalanpalveluksen jäl-
keen laskettiin seppeleet
nälkään kuolleiden muis-
tomerkille ja sankarihau-
doille. Seppeleet kädes-
sä kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki
ja kirkkoherra Oskari
Holmström.

jonan ansioristin saanut hal-
lintojohtaja Esko Malinen ei
ollut paikalla.

Kaisa Veteläinen kertoi
tulleensa miehensä Velin ja
tuttaviensa Ossi ja Tellervo
Harjun kanssa kotiseutujuh-
laan mukaan.  Kaisa Veteläi-
selle Pudasjärvi on tärkeä ja

mukaan. Ennen juhlan alka-
mista he ehtivät tutustua
kotiseutumuseon esineis-
töön.

- Tämmöiset kotiseutu-
juhlat ovat parhaita juhlia,
joihin yleensä aina olemme
osallistuneet, he tuumailivat
museolla.

arvokas kotiseutu, jota koh-
taan hän kertoi tuntevansa
kotiseuturakkautta.

En ole vielä ollut muissa
juhlavuoden tapahtumissa
mukana kuin Aittojärven
koulun juhlassa, Kaisa Vete-
läinen mainitsi.

Livojoen varressa mökil-
lään ollut Anja Junell oli tul-
lut tuttaviensa Helga ja Nii-
lo Rahkaman kanssa juhlille

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan mi-
tali kultaristein luovutettiin kaupunginvaltuutettu Marja-
Leena Törrölle. Sen jälkeen hän esitti kiitospuheen.

Seija Pertun mukaan Pu-
dasjärven kotiseutujuhlat
olivat hienot. Läheskään joka
kerta hän ei ole aikaisemmin
ollut kotiseutujuhlilla muka-
na.

- Pudasjärvi on minulle
erittäin tärkeä ja niin rakas
paikka, ettei täältä lähtisi
minnekään, 35 vuotta ter-
veyskeskuksen palvelukses-
sa ollut erikoissairaanhoita-
ja Seija Perttu sanoi. (rr)

Vas. oleva Anja Junell ehti tutustua kotiseutumuseoon
Niilo ja Helga Rahkaman kanssa.

Minun Pudasjärveni kouluaineen luki Kurenalan kou-
lun 6 luokan oppilas Lauri Tuomaala. -Pudasjärvi on
maailman paras paikka.
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Pöydän päässä Pekka Ekdahl, joka kertoi muuttaneensa vaimon-
sa Lahjan kanssa Pudasjärvelle kuusi vuotta sitten Sodankylästä.
Syntyisin Pekka on Pudasjärven Hetekylästä. Oikealla pöydän
päässä oleva Pekka Tiensuu oli 1966-1992 teknisenä opettajana
Rimminkankaan koululla. Nyt hän viettää eläkepäiviään Oulussa.
–Näin kotiseutujuhlista lehdestä ilmoituksen ja läksin käymään Pu-
dasjärvellä, hän totesi.

Ruokailun järjestämisestä vastasivat Pudasjärven Maa- ja Kotita-
lousnaiset apunaan Pudasjärven Martat, jotka huolehtivat muun
muassa ruokailuvälineiden korjailemisesta ja alueen siistimisestä

Maaherra Eino Siuruainen pitämässä erittäin hyvin Pudasjärven historiaa ja nykyaikaa valaisevan juhlapuheen. Hän sai pitää puheensa sateen lomassa.

Naiskuoro Vox Margarita esiintyi kirkossa ja juhlassa kanttori Keijo Piiraisen johtamana

Seija Perttu piti kotiseutujuhlaa
hienona ja arvokkaana juhlana.

Juhlan jälkeen yhteiskuvassa viimevuosien Pudasjärven kaupun-
ginjohtajat Pauli Harju, Kaarina Daavittila ja Paavo Pikkuaho.

Edessä istuva Kaisa Veteläinen oli tullut miehensä Velin ja tutta-
viensa Tellervo ja Ossi Harjun kanssa juhlille mukaan.
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•Myllyn Paras pakasteleivonnaiset
•Ingman jäätelöt
•Erikoisjuustot ja maitotaloustuotteet
•Gluteenittomat tuotteet
•Sievin jalkineet
•Maataloustarvikkeet

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Meijerin myymälästä mm:

Ingman Ranua-Shop Fazerintie 2 Ranua

Ville Heikkinen on jo iäkäs
mies. Hänon ollut aviossa
kaksi kertaa ja  molemmat
vaimot ovat jo kuolleet vuo-
sia sitten. Esko-poikakin on
jo asunut kotoaan pois vii-
meiset 25 vuotta.

- Kaksi kertaa viikossa
käy kodinhoitaja, joten muu-
ten asustelen tässä yksinäni,
Jaurakkajärven Erkkilässä
syntynyt Ville Heikkinen
kertoi.

Nuorena miehenä hän
asui joitakin vuosia myös
Särkijärven tuntumassa Kä-
kelässä. Siellä ehti Esko-poi-
kakin asua jonkin aikaa, jo-
ten hän pitää Käkelää koti-
paikkanaan.

- Taisi olla vuosi 1969,
kun tämä talo Hirvivaaran
tila oli huutokaupassa. Kos-
ka täällä ei ollut vettä, muu-
timme tänne Hirvivaaraan
lopullisesti asumaan 70-lu-
vun alkupuolella vesijohdon
rakentamisen jälkeen, Ville
muisteli elämäänsä taakse-
päin.

- Naapurissa asuneen
Olavi Orreveteläisen kanssa
hommasimme yhdessä kah-
den kilometrin pituisen ve-
sijohdon, joten vasta sen jäl-
keen toimme tänne karjan
Käkelästä.

Kulkutauti aina yllättää
Ville Heikkinen on huumo-
rimies. Hän kertoo lupsak-
kaan tyyliinsä savottareis-
suistaan aina Lapin peru-
koille saakka. Leipä on ollut
savottamailla joskus lujassa,
mutta työllään Ville on itsen-
sä ja perheensä elättänyt.

Ville viettää rauhallisia
eläkepäiviään nykyajan mu-
kavuuksin varustetussa Hir-
vivaarassa, jota kansanomai-
sesti myös Haasiorämeeksi
kutsutaan. Kauppias Vesa
Ervasti tuo soitosta ruoka-
kassin keittiön pöydälle asti.
Joskus Ville käy Kurenalla
asioimassa ja muuallakin,
sillä kulkutauti aina saattaa

joskus yllättää. Silloin Ville
tilaa taksin, sillä autoa hänel-
lä ei ole eikä ole Esko-pojal-
lakaan.

- Kävin Taivalkoskella ke-
säteatterissa yhtenä pyhänä.
Toukokuussa kävin Kiviti-
pussa. Tutussa porukassa on
mukava liikkua, Ville kertoi
kulkutaudiksi kutsumistaan
reissuista.

Hirvivaarassa Esko sanoo
käyvänsä pikkupakosta,
koska isä vielä siellä asustaa.

Parin lomaviikon jälkeen Es-
kolla alkaa jo tehdä mieli läh-
teä liikepaikoille, koska ko-
titalossa ei tuntunut olevan
oikein muuta kuin metsää
kahden puolen.

- Isäni on vielä sen verran
hyvässä kunnossa, ettei pa-
hemmin ole vielä huoletta-
nut. Soittelemme aina toisil-
lemme ja pidämme sillä ta-
valla yhteyttä, Esko Heikki-
nen mainitsi siteistään koti-
seudulleen. (rr)

Kesävieraat ja -
tapahtumat piristävät

Monen yksin asuvan henkilön elämänmenoon tulee iloisia asioita ja
muutoksia kesätapahtumien ja -vieraiden myötä. Venymällä

Hirvivaarassa asuvan Ville Heikkisen elämä piristyi kovasti, kun Esko-
poika tuli lomallaan isäänsä katsomaan

Ville Heikkinen viihtyy kotonaan, vaikka joskus tekee
mieli käydä muuallakin.
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Oli lämmin keskikesän päivä, kun
Eila ja Mikko ajoivat kotini pihaan
Oulun suunnasta. Eipä siinä vai-
heessa ollut oikein matkajännityk-
sestä tietoa, kun kaikkea rupatel-
lessa suunnistimme kohti Suomus-
salmea. Minulla ei ollut kovin tark-
kaa tietoa, mihin mennään ja mitä
oli edessäpäin.

Olin kuullut joiltakin tutuiltani
kuvauksia karhukojuilla vietetyis-
tä öistä. Ihmettelinkin, kuinka he
olivat niin innoissaan ja esittelivät
itse ottamiaan valokuvia. Olinhan
toki itsekin nähnyt karhuja eläin-
tarhassa, mutta kovin kaukaa.

Saavuimme kello 14 maissa
viihtyisään Martinselkosen eräkes-
kukseen, joka kartan avulla löytyi
helposti. Pihapiirissä oli useita ra-
kennuksia ja se oli ollut 12 vuotta
sitten rajavartioasemana, nyt kar-
hukuvaajien vierailupaikkana.

16-vuotias pihapiirin asukki,
Viljo-poro kävi tervehtimässä en-
simmäisten joukossa. Yrittäjä
Markku Määttä tuli myös terveh-
timään ja toivottamaan tervetul-
leeksi selkoseen. Hän kertoi ole-
vansa lähdössä viemään kalanper-
keitä karhujen ruokintapaikoille.

Syötyämme maittavan päivälli-
sen aloimme valmistautua lähtöön.
Eräkeskuksen pihamaalle ilmaan-
tui ranskaa, saksaa ja englantia pu-
huvia turisteja kantamuksineen.
Niistä osasin päätellä, että väen
joukossa oli ammattivalokuvaajia
tai lehtiväkeä, koska olivat valmis-
tautuneet ottamaan karhuista ku-
via “viimeisen päälle” olevilla vä-
lineillä.

Eräässä lastenlaulussa lauletaan: “Jos metsään haluat
mennä nyt, sä takuulla yllätyt.” Näin kävi minullekin , kun
vietin kesäkuista suviyötä karhukojulla Martinselkosessa.

Täplä - varovainen ja arka - syö hetken ja häipyy vähin äänin.
(Kuva Mikko Moilanen)

Karhunpennut olivat riemastut-
tava näky. Puussakin olivat kuin
kotonaan. (Kuva Mikko Moila-
nen).

Suviyössä karhujen kanssa
Eräoppaanamme ollut Tuomo

Korhonen vei meidät autolla met-
sä- ja sorateitä pitkin muutaman ki-
lometrin päähän Eräkeskuksesta.
Hän kertoi olevan patikkamatkaa
noin pari kilometriä. Kävelimme
peräkanaa oppaan perässä väliin
kankaita ja väliin pitkospuita pit-
kin. Matkanteko ei ollut kaikille
helppoa, sillä eräs mies lankesi kol-
me kertaa ennen perille pääsemis-
tään.

Kello oli 17.10. Asetuimme ta-
loksi kaksiosaiseen kuvausta var-

ten tehtyyn lautarakennukseen.
Valitsimme istuimet kapeiden ik-
kunoiden edestä ja aloimme tuijot-
taa ulos. Metsästä kuului käen ku-
kuntaa, toisaalla korpit ja lokit pi-
tivät kovaa rähäkkää.

Olimme istuneet tunnin verran
ja ajattelin kyllästyneenä, että mis-
säpä karhut. Ehdin jo toivoa, että
jos yhden karhun edes näkisin.

Da, da. She kommt, kuiskasi
saksalainen mies ja osoitti sormel-
laan metsään. Kuusenoksien alta
pilkisti karhun hahmo, joka hie-
man tutkaillen tuli ruokintapaikal-
le. Opas ilmoitti sen olen Täplän.
Karhulla oli otsassaan musta täp-
lä.

- Se on hyvin arka ja varovainen.
Tulee silloin, kun muita ei ole, opas
Korhonen kertoi.

Täplä söi hetken ja poistui sin-
ne mistä tulikin. Aivan kopin nur-
kan takaa ilmaantuivat 1,5-vuoti-
aat kaksospoikaset ilman emoaan.
Emo oli kuulemma karkottanut
poikaset luotaan.

Poikaset olivat ikään kuin varp-
peisillaan. Kahdella jalalla seisten
ne tutkivat ympäristöä. Kun toinen
jotain säikähti ja kipaisi mäntyyn,
toinen meni perässä. Ne kiipesivät
välillä pysähdellen aina vain yhä
ylemmäs. Huolettoman näköisinä
ne istuivat oksien päällä ja heilut-
tivat jalkojaan. Poikaset viettivät
puussa noin tunnin verran aikaa ja
näyttivät väliin nukkuvankin. Kun
muita karhuja ei tullut, ne uskal-
tautuivat tulemaan lopulta alas.

Klo 20.20 ilmaantui hallitseva

naaras Elina kahden poikasensa
kanssa. Kovin kauan se ei ehtinyt
syödä, kun paikalle ilmaantui Täp-
lä uudelleen. Suutaan loksuttamal-
la Elina komensi poikasensa liik-
keelle ja ruokapaikalta pois.

Sitten vierähti tunti eikä ketään
näkynyt. 21.50 tuli Rambo-naaras-
ja Obama-uroskarhu. Hekään eivät
kauan viipyneet, vaan lähtivät tois-
ta tähystysmökkiä kohden. Palasi-
vat molemmat takaisin uudelleen.

Pienehkö ruskea karhu Tuima
tuli syömään 22.20 melkein yhtä
aikaa Elinan perheen kanssa.

- Missä itse kuningas Nousukas
oikein luuraa, kun sitä ei näy, ih-
metteli jo opaskin ja kertoi sillä ole-
van ikää 10 vuotta ja painoa 250
kiloa. Nousukas on liikkunut seu-
dulla vuodesta 2003.

Nousukasta ilmaantui syömään
klo 23.45. Se oli uskomattoman iso
karhu. En olisi osannut kuvitella ai-
kuista karhua niin isoksi.

Aamuyön tunteina kävivät vie-
lä esittäytymässä Mustapantteri,
Akseli, Kultakurkku ja Kontio.
Vanhaa kuningasta Bodaria ei vain
näkynyt. Kuningas oli syösty val-
lastaan ja se pysytteli poissa.

Paluumatkalle lähdimme klo
7.00. Se pelotti paljon enemmän
kuin menomatka. Karhuja pyöri
vielä lähtöhetkellä aivan kopin tun-
tumassa.

Syötyämme aamiaisen eräkes-
kuksessa lähdimme kotimatkalle
noin kello 9.00.

Huh, mikä karhujen yö! Koko
valveilla oloaikanani (nukuin kol-

matta tuntia välillä) sain seurata 20
karhun liikkumista kesäisessä su-
viyössä luonnollisissa olosuhteissa.
Oli hieno kokemus, ja varmaan jää
lopuksi ikää mieleeni. Olin saanut
hienon syntymäpäivälahjan Pu-
dasjärvi-lehdeltä ja kiitos siitä Ei-
lalle ja Heimolle. Tämmöisiä syn-
tymäpäivälahjoja voin suositella
muillekin.

Rauni Räisänen

Karhuja suorastaan vilisi erämaan kätköissä. (Kuva Eila Lahtinen)

Pienet karhunpojat olivat uteli-
aita ja valppaita otuksia. Niitä oli
mukava seurata.(Kuva Mikko
Moilanen)

Rauni Räisänen tarkastelee karhunkuvasatoaan ja esittelee otok-
siaan hymyilevälle saksalaispariskunnalle. Kuvauskopissa oli is-
tuimina autonpenkit, joita saattoi säädellä mieleisekseen. Kuvas-
sa näkyy kuvausaukko, jonka saattoi sulkea tai säätää kiristys-
nauhalla. Kopeissa oli myös patjoilla ja makuupusseilla varustetut
lavitsat, joissa saattoi nukahtaa - jos malttoi. (Kuvat Eila Lahtinen)
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Kahden mailan kisa kisattiin
sunnuntaina 19 heinäkuuta.

Koillis-Golfin kahden
mailan kisassa kierrettiin
kaksi kierrosta siten, että
kullakin pelaajalla sai olla
vain kaksi mailaa. Toisen
mailan piti olla putteri. Sää
suosi kisaa, johon osallistui
kaikkiaan 14 kilpailijaa, jois-
ta 8 oli Pintamolla olevia lo-
malaisia. Kilpailijat kehuivat
kentän ja erityisesti greenien
hyvää kuntoa.

Tulokset
Miehet: 1. Mikko Suorsa 57,
2. Ari Kalander 60, 3. Matti

Kahden mailan kisa
Kahden mailan kisaan osallistujat ennen kisamittelöä.

Kukka 63, 4. Tero Kalander
64, 5. Veijo Mäntykenttä 67,
6. Matti Juurikka 69, 7. Esko
Koskinen 71
Naiset: 1. Aija Kalander 75,
2. Anne Kalander 77
Nuoret: 1. Rita Kalander 61,
2. Elsi Koskinen 76, 3. Janne
Iinattiniemi 81
Seniorit: 1. Jari Jussila 72, 2.
Pentti Jänkälä 85

Päivittäin pelattavan viik-
kokisan lisäksi seuraava kisa
pelattiin Paltamossa lauan-
taina 25.7. Kysymyksessä oli
perinteinen seuraottelu Pal-
tamo-Pudasjärvi.

Rita Kalander
Oulussa syntynyt,  16 -vuor-
tias Rita Kalander on pelan-
nut golfia kymmenen vuot-
ta. Hän aloitti harrastuksen-
sa kesäpudasjärveläisenä
Koillis-Golfin kentällä vuon-
na 1999 eli 5-6 -vuotiaana
vanhempiensa seurassa.

Rita kertoo, että hänen pa-
ras saavutuksensa on toistai-
seksi Virpiniemen Arina
Open -kisan voitot vuonna
2008 ja 2009 naisten avoimes-
sa sarjassa.

Nykyään Rita edustaa
Virpiniemen Golf Clubia
(ViGC) ja pelaa tasoituksel-

la 6,8. Hän on syksyllä me-
nossa Oulussa olevaan Kas-
tellin lukioon tavoitteenaan
luonnollisesti ylioppilastut-
kinto. Alkava koulu vähen-
tää mahdollisuutta golfin
harjoittelua. Hän jatkaa kui-
tenkin ponnekkaasti harjoit-
telua valmentajansa Tommi
Linnan johdolla. Ritan har-
rastusta tukevat vanhemmat
Ari ja Anne Kalander, jotka
ovat innokkaita golfin pelaa-
jia.

Mikko Suorsa
Pudasjärvellä syntynyt Mik-
ko Suorsa on pelannut gol-
fia yli kymmenen vuotta. 25
-vuotias Mikko aloitti har-
rastuksensa Koillis-Golfin
kentällä vuonna 1997. Hä-
nen yksi palloistaan on
vuonna 1999 sijoitettu ken-
tän seinällä olevaan telinee-
seen merkiksi “Hole in one”
eli “kerralla reikään” -saavu-
tuksesta.

Mikko kertoo, että hänen
paras saavutuksensa on tois-
taiseksi nuorten (21 v.) SM -
kisan 7. sija. Kisaan oli kut-
suttu 150 maan parasta
nuorta golffaria. Mikolla oli
aikoinaan Rukan kentän
kenttäennätys.

Nykyään Mikko edustaa
Virpiniemen Golf Clubia
(ViGC) ja pelaa tasoituksel-
la 2,4. Hän on tällä hetkellä
töissä Oulussa. Tämä vai-
keuttaa luonnollisesti koko-
päiväistä golfin harjoittelua.

Lähiaikoina hän ajattelee ha-
keutuvansa jatkokoulutuk-
seen kaupanalalle. Yksi

mahdollisuus on opintomat-
ka USA:han.

Pentti Jänkälä

Lähinnä lippua -kisan väylällä 4, jonka pituus on 95 m/
85 m, voitti Rita Kalander. Hän löi pallonsa n. 80 cm
päähän lipusta. Kuvassa Rita on siirtämässä merkkiä
lyömänsä pallon paikalle. Takana Mikko Suorsa ihmet-
telemässä parinsa saavuttamaa tulosta.

Paikalla oli 65-henkilöä kun
Anni sekä Alpo ja hänen vai-
monsa Riitta tuotiin yllätys-
juhlaan. Juhlien järjestämi-
sen idean keksi noin vuosi
sitten Alpon tytär Melina.

Järjestelyihin osallistuivat
Melinan  ja hänen lisäkseen
aktiivisimmin Alpon sisaret
Elina ja Eila, jotka myös
juonsivat yllätysjuhlan. En-
siksi tarjottiin alkudrinkit ja
laulettiin onnittelulaulu. Sit-
ten oli tarjoilua, musiikkia,
yhteislaulua ja vapaata seu-
rustelua, jossa pitkästä aikaa
tavanneet sukulaiset muiste-
livat nuoruuden muistoja.

Yllätysjuhlat äidille ja veljelle

Alpolle olivat sisarukset os-
taneet lahjaksi kotikuntoilu-
laitteen. Anni –äidille toivat
hänen yhdeksän lasta per-
heineen persoonallisia kivo-
ja muistamisia. Vielä juhlien
järjestäjät haluavat lausua
kiitoksen Pitopalveluyrittäjä

Anni Kantoniemelle 80 vuotta ja hänen
vanhimmalle pojalleen 60-vuotis merkkipäivää

viettäneelle Alpo Kantoniemelle järjestivät
lapset ja sisarukset mukavan yllätyksen. He

olivat kutsuneet koko lähisuvun koolle
Pudasjärven Koskenhoviin lauantaiksi 4.7.

Anni, lapset, lapsenlapset sekä lapsenlapsenlapset. Kuva olisi täydellinen, jos paikalle olisivat päässeet vielä 18
puuttuvaa perheen jäsentä.

Marjatta Ekholmille, jonka
laittamat tarjoilut ja hyvä
palvelu kruunasivat juhla-
päivän.

Anni Kantoniemi on ko-
toisin Pudasjärven Asmun-
din kylästä, jonne hän yhdes-
sä miehensä Uunon kanssa

muutti Kuusamosta. He ra-
kensivat talon ja kasvattivat
yhdeksän lasta. Unto kuoli
nuorena ja Anni on ollut les-
kenä noin 40 vuotta. Tällä
hetkellä Anni asuu Kurenal-
la palvelutalossa, jonne
muutti 60-vuotispäiviensä
jälkeen. Vanhin lapsista 60-
v merkkipäivää viettänyt
maanviljelijä Alpo Kantonie-
mi asuu syntymätilan mail-
le rakentamassaan kodissa
vaimonsa Riitan kanssa ja
heidän tyttärensä Eija asuu
noin kilometrin päässä An-
nin ja Uunon aikanaan ra-
kentamassa kodissa. (ht)

Äidin ja sisarusten yhteiskuva. Vasemmalta juhlapäivän
viettäjät Alpo Kantoniemi ja Anni Kantoniemi sekä sisa-
rukset Ari Kantoniemi Enköping Ruotsi, Viljo Kantoniemi
Vantaa. Takarivissä Eila Kantoniemi Enköping Ruotsi,
Maija Kantoniemi Karlskoga Ruotsi, Arvo Kantoniemi Kii-
minki ja Elina Ikonen Lappajärvi. Kuvasta puuttuvat Hel-
singissä asuvat Veikko ja Jalo Kantoniemi.

Anni ja kuuden viikon ikäinen suvun nuorin lapsenlap-
senlapsi.
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HamiWaara´09 -leirille saa-
pui noin 500 kävijää. Leirioh-
jelmassa oli muun muassa
antenniaiheisia esitelmiä,
Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun ajankohtaisia kuulu-
misia ja naisradioamatöörien
tapaaminen. Jokavuotiseen
tapaan leirin vetonaulana oli
radiolaitteiden kirpputori.

Hotellin alueella vilisi lei-
riviikonloppuna ihmisiä ni-
milaput rinnassa. Suurim-
malla osalla oli lapussa OH-
alkuinen numero/kirjainsar-
ja eli radioamatöörikutsu.
Nimilapun avulla saattoi
tunnistaa radioaalloilta tu-
tun kaverin, jota ei ennen ol-
lut tavannut kasvokkain.

Leiriltä oli äänessä talkoo-
voimin toteutettu paikallis-
radioasema Radio Hami.
Ensimmäistä kertaa voitiin
seurata perinteisen leirira-
dion lisäksi leiritelevisiota eli
Näköradio Hamia. Se oli sa-

malla Suomen ensimmäinen
yksityinen digi-tv. Radio
Hamin studioon saatiin lei-
rin aikana odottamattomia
vieraita kun itse joulupukki
saapui paikalle.

Radioamatöörejä on Suo-
messa yli 5000. He pitävät ra-
dioyhteyksiä ympäri maail-
maa puheella, sähkötyksellä,
dataa tai kuvia lähettämällä.
Monet radioamatöörit ovat
kiinnostuneita myös laittei-
den rakentelusta. Harrastus
sopii kaikenikäisille. Suo-
men nuorimmat harrastajat
ovat ala-asteikäisiä ja van-
himmat pitkälle yli eläkeiän.
Lisätietoja radioamatööritoi-
minnasta saa Suomen Radio-
amatööriliiton kotisivuilta
osoitteesta www.sral.fi.

Teksti ja kuvat
Annika Wahlström,

OH2HSJ

Radioamatöörit kokoontuivat Pudasjärvelle
Suomen ensimmäinen yksityinen digi-tv lähetti ohjelmaa Pikku-Syötteeltä

Suomen Radioamatööriliitto ry:n vuoden
päätapahtuma on kesäleiri, jonne saapuu satoja
radioamatöörejä vuosittain. Leirin järjesti tänä
vuonna Oulun Teekkareiden Radiokerho 16.–
19.7. Pikku-Syötteen huipulla. Tapahtumien

keskipisteenä oli Hotelli Syötekeskus.

Kauto Huopio, OH2LFM, kuvaa esitelmää Näköradio Hamin digi-tv-lähetykseen.

Hotelli Syötekeskuksen edustalla “nokkakusoilevat”, eli keskustelevat ilman radio-
ta, tuleva radioamatööri Pasi (vas.), Pasi Vähämartti, OH2HUU ja Ernst “Eda” Ek-
ström, OH2LXB.

Tiiti Kellomäki, OH3HNY, kertoo antenneista.

Kangasalalainen radioamatööri Marjo Yli-Paavola,
OH3HOC, ehti neuloa radiolaitekirpputorin kassan hoi-
don ohessa.

Lohenpoikasia Iijoessa

Lohen vaelluspoikasia. (Kuva: RKTL Ville Vähä)

Viime viikkojen aikana on
Iijoen kalastajien perhoihin
ja uistimiin tarttunut hieman
oudomman näköisiä kaloja,
Tyypillisesti ne ovat 15 - 25
cm pitkiä hieman paksupäi-
siä ja hieman värikkäitä lo-
hensukuisia kaloja: Ne ovat
lohen poikasia eli smoltteja.
Niistä tulee aikuisena suuria
lohia jotka tulevat merivael-
luksen jälkeen takaisin Iijo-
keen kutupuuhiin.

Nämä smoltit ovat peräi-
sin istutuksista joita mm.
Metsähallitus on tehnyt vuo-
desta 2006 lähtien. Smoltit

lähtevät 2-4 vuotiaina las-
keutumaan jokea pitkin me-
relle. Ne selviävät petoka-
loista ja voimalaitoksista hy-
vin ja aikuistuvat tuolla Itä-
meren Eteläosissa palatak-
seen sukukypsinä ja hyvin
syöneinä kotivesilleen.
Smolteista ei ole ruokaka-
loiksi niiden pienuuden ja
vaatimattoman maun takia.
Niiden tärkein tehtävä on
kasvattaa itsensä aikuisiksi
lisääntyviksi lohiksi. Lohen
alamitta on muuten 60 cm ja
taimenen 40 cm. Annetaan
smolttien mennä rauhassa

alas ja palata muutaman
vuoden päästä takaisin jo-
keemme toivottavasti juu-
ri valmistuneita kalateitä
myöten. Emolohia pyyde-
tään parhaillaan Iijoen
edustalta merestä ja ne va-
pautetaan elokuun alussa
Livo- ja Korpijokeen kute-
maan. Näin Iijoen alkupe-
räisen kalan eli Lohen kier-
to saadaan jatkumaan.

Lämmintä kesää toivottaa
Jari Jussila

Iijoen vesistön kalastusalue
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Peli saatiin pelata pääosin
hyvässä säässä. Näin akka-
inviikon aluksi saatiin kui-
tenkin maistaa myös joku-
nen sadekuuro.

Voittajiksi selviytyivät
naisten sarjassa Kempeleen
Kimara ja miesten sarjassa
MP-Team. Aivan helposti
eivät voitot irronneet. Toisik-
si tulivat naisissa Ouluttaret
ja miehissä Pökkö. Molem-
missa tapauksissa erona oli
vain se ratkaiseva yksi piste.
Kolmannet palkinnot meni-
vät C-tytöille ja miesten sar-
jassa Metsälään.

Pelien lomaan Livon kou-
lulla oli järjestetty ruokailu,
arvontaa, saappaan- ja tikan-

heittoa. Pelaajat pitivät ruo-
katauon, jotta jaksoivat reh-
kiä. Kisailut virkistivät lä-
hinnä pelejä katsomaan tul-
leita.

Eräleiri
Maanantaina 20.7. alkoi vii-
sipäiväinen nuorten eräleiri.
Leirille osallistui noin 30
nuorta. Useampikin halukas
leirille oli, mutta majoitusti-
lat asettavat koolle ylärajan.
Osallistujia oli Pudasjärvel-
tä ja lähikunnista, mutta
myös Rovaniemen seudulta.
Nuoret saivat opetusta ka-
lastamiseen, retkeilyyn ja
metsästämiseen. Leirin vii-
meisenä päivänä oli halutes-
saan mahdollisuus yrittää
metsästäjätutkinnon suorit-
tamista.

Varsinaisen opin lisäksi
nuoret pääsivät käymään
Ranuan eläinpuistossa.
Myös saunominen ja uinti
kuului useamman kerran lei-
rin ohjelmaan. Akkainviikon
sadepäivä osui leirillä kalas-
tuksen opettelun päivälle.
Sade ei kuitenkaan menoa
enemmän haitannut. Saipa-
han olla kuin kala vedessä.

Eräleiriläiset osallistuivat
innolla torstaina 23.7. järjes-
tettyyn yleiseen onkikilpai-
luun. Kilpailu oli järjestetty
jo perinteisesti Kesäpilkin
oheistapahtumana. Kaikki-
aan osallistuneita oli yli 50
henkilöä.

Kilpailun ratkaisi saaliin
pituus. Pisimmän yksittäi-
sen kalan sai Sara Lundqvist,
joka sijoittui 52 sentin hau-
ellaan nuorten sarjan toisek-
si parhaaksi. Kaikkein pisim-
mästi kalaa nosti naisten sar-
jan voittaja Taimi Knuuti-
nen. Hänen tuloksensa oli
570 cm.

Tulokset kaikkien saalista
saaneiden osalta:
Nuoret alle 15-v
1. Lauri Nummela, 251 cm 2.
Sara Lundqvist, 52 cm, 3
Matias Tuohimaa, 36,5 cm, 4.
Jere Stenius, 32 cm, 5. Saija
Salmela 30 cm, 6. Jonne
Granlund, 20,5 cm, 7. Lauri
Tuomaala, 16 cm, 8. Teemu

Livon Superviikko
18.-26.7.2009

Livon Superviikko käynnistyi lauantaina
lentopallon kyläsarjan merkeissä. Pelaamiseen

osallistui tänä kesänä naisten sarjassa
seitsemän ja miesten sarjassa kuusi joukkuetta.

 Livon kesäpäivässä lentopallon kyläsarjaa pelattiin kaikkiaan viidellä kentällä.

Pekkala 14 cm, Ossi Puhak-
ka, 11 cm.
Naiset
1. Taimi Knuutinen, 570 cm,
2. Sinikka Mäkinen 324 cm,
3. Helinä Jakkila 308 cm, 4.
Ensi Aikio 234,5 cm, 5. Lee-
na Stenius 188 cm, 6. Terttu
Huhtiniemi 87 cm, 7. Anja
Kaarret 66 cm, 8. Tuovi Pu-Onkikilpailun pisimmän

yksittäisen kalan onki Sara
Lundqvist.

hakka 17,5 cm.
Miehet
1. Esa Ontero 270 cm, 2.
Martti Knuutinen 214 cm, 3.
Pekka Kurttila 198 cm, 4.
Pekka Tuomainen 172 cm,
Rauno Leppänen 161 cm,
Mertsi Stenius 115 cm, Risto
Illikainen 59 cm, Arto Illikai-
nen 52 cm, Veli Salo 37 cm.
Veteraanit yli 60-v
1. Jaakko Kallio, 432,5 cm, 2.
Kirsti Mansikkamäki 228
cm, 3. Pentti Tenius 170 cm,
4. Aimo Mansikkamäki 154
cm, 5. Jorma Huhtiniemi 146
cm, 6. Veikko Meskanen
139,5 cm, 7. Vesa Kettunen
92 cm, 8. Anja Kettunen 88
cm, 9. Esko Uhtaniemi 86 cm,
10. Pauli Mäntylä 32,5 cm,
11. Tauno Laakso, 22 cm.

Lentopalloleiriläiset beach-kentällä uintivuoron jälkeen.

Nuorten sarjan ylivoimainen voittaja Lauri Nummela
seuraamassa saaliinsa mittaamista.

Lentopalloleiri
Lasten lentopalloleiri järjes-
tettiin viikonloppuna 24.-
26.7.09. Leirille osallistui
kaikkiaan 19 nuorta. Leirin
liikunnallisesta puolesta vas-
tasi Pudasjärven Urheilijoi-
den lentopallojaos. Ruoka-
huollosta ja majoituksesta
huolehti Livokas ry.

Pelaamisen ja liikkumisen
väliajoilla oli hyvä pulahtaa
Livojokeen Livon uimaran-
nalla. Uinnin päälle eivät
nuoret malttaneet määrättö-
mästi lepäillä, vaan tulivat jo
kentälle odottamaan seuraa-
vaa lentopalloharjoitusta.

Teksti ja kuvat:
Anni-Inkeri Törmänen

Eräleiriläisiä onkikilpailun jälkeen laavulla saamassa
ohjeita iltatoimiin.

Eräleiriläiset uintivuorossa.
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Metsästyskauden avausjuhla
kolmannen kerran

Varsinainen metsästyskausi
alkaa 10. elokuuta kyyhkys-
jahdilla, mutta sitä ennen
metsästäjät kokoontuvat
oman juhlapäivänsä viet-
toon. Tapahtuman järjestäjä-
nä toimii Pudasjärven riis-
tanhoitoyhdistys. Näin on
tehty jo kahtena syksynä ai-
kaisemmin, joten tapahtu-
masta on muotoutumassa
jahtikauden alkuun liittyvä
perinne.

Kirkossa olevan juhlaju-
malanpalveluksen jälkeen
metsämiehille tarjotaan hir-
venlihakeittoa joko museol-
la tai seurakuntakeskukses-
sa. Ruuhensuon metsästys-
seura on lahjoittanut lihat
juhlakeittoa varten.

Tapahtuman pitopaikka
riippuu Mikko Lehtolan
mukaan ilmoista.

- Jos on huono sää, ruokai-
lu ja juhla pidetään siinä ta-

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys järjestää metsästyskauden avausjuhlan
kolmannen kerran. Perinteeksi muodostuvaa juhlapäivää vietetään 9.

elokuuta jumalanpalveluksella ja sen jälkeen olevalla juhlalla.
Toiminnanohjaaja Mikko Lehtola toivoo tapahtumaan mukaan runsaasti

metsästäjiä.

Metsästyskauden
avausjuhla

Jumalanpalvelus

Seppeleenlasku sankarihaudoille,

jonka jälkeen juhlatilaisuus ja

ruokailu museolla.

9.8.2009 klo 10.00

Järjestää: Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys,
Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven kaupunki

Säävaraus :  seurakuntatalo

pauksessa seurakuntakes-
kuksessa, toiminnanohjaaja
kertoi.

Juhlaan on kutsuttu mu-
kaan arvovaltaista väkeä.
Kutsun ovat saaneet muun
muassa maaherra Eino Siu-
ruainen, maakuntajohtaja
Pauli Harju ja riistapäällik-
kö Keijo Kapiainen.

Mikko Lehtolan mukaan
tapahtumassa oli viime syk-
synä mukana noin 200 met-

sästäjää. Tänä syksynä hän
odottaa jopa 300 osallistuja-
määrän menevän rikki. Juh-
laan toivotaan mukaan uu-
sia metsästäjiä, joille tapah-
tuma on varmaankin mie-
leenpainuva.

- Juhlassa saavat uudet
metsästäjät kunniakirjan ja
metsästäjän päiväkirjan
maaherran ja riistapäällikön
ojentamana, Mikko Lehtola
mainitsi ja sanoi, että tapah-
tumaan saa tulla eräkamp-
peissa kuten vaikkapa maas-
topuvussa.

Juhlapäivää edeltävänä
lauantaina riistanhoitoyh-
distyksellä on tarkoitus jär-
jestää seurojen väliset ampu-
makilpailutkin eri lajeissa.
Kisaan toivotaan mukaan
runsaasti metsästäjiä eri seu-
roista. Myös naismetsästäjät
ovat tervetulleita tapahtu-
miin. (rr)

 Leiriläiset majoittuivat tel-
toissa. Perjantaipäivä meni
vesikuurojen ja teltan kuiva-
usten merkeissä ja tietenkin
partiolaiset rakensivat käsi-
enpesupaikan wc:n luokse
sekä roskikset pihalle. Sau-
naan laitettiin tulet, että saa-
tiin lämmintä vettä. Iltapäi-
vän puolella kävimme tutus-
tumassa Kotiseutumuseoon,
jonne menimme kävelemäl-
lä. Ruoaksi oli nakkikeitto,
jonka partiolaiset tekivät
trangioilla. Kaikilta kuuli,
että itse tehty ruoka on hy-
vää!

Iltasella saunottiin ja ui-
tiin Hamppulammessa ja
pojat kalastivat. Nukku-
maan mentiin aika myö-
hään, vasta puolilta öin. So-
pivasti telttakansan hiljettyä,
alkoi kuulua ukkosen jy-
rinää ja vettäkin tuli kuin
suuresta saavista kaataen.

Partiolaisilla Ötökkä -leiri

Kaikki nukuimme kuitenkin
teltoissamme aamukahdek-
saan saakka.

Lauantaina aamupalan
jälkeen Tolosen Tarja tuli pi-
tämään suunnistuskoulua.
Opettelimme maamerkkejä
kartoista. Teoriatunnin jäl-
keen oli lounaan aika ja sen
partiolaiset tekivät jälleen
itse, tällä kertaa hernekeit-
toa. Kun kaikki olivat syö-
neet ja tiskanneet lähdimme
kimppakyydeillä suunnista-
maan Jyrkkäkoskelle. Tarja
oli tehnyt meille kaksi eri-
laista tehtävärataa ja kaikki
onnistuivat tehtävissä.

Iltapäivällä menimme ta-
kaisin leiripaikalle ja otimme
välipalaa ennen seuraavan
ohjelman alkua. Leiriläisiä
oli jo ihmetyttänyt paikalla
olevat kajakit. Ilo oli suuri,
kun kuultiin että ne ovat
meitä varten. Melontaa meil-

le tuli opettamaan partiolai-
nen Purjo. Tässäkin oli ensin
teoriaa muun muassa melan
pitämisestä ja miten siihen
kajakkiin oikein mennään,
ettei heti olla itsekin märkä-
nä.

Pikkusipulin valmista-
man päivällisen jälkeen
saimme pelastusliivit päälle
ja pari- kolme kerrallaan
pääsi istumaan kajakkiin
sekä melomaan tuuliselle
Hamppulammelle. Kyllä oli
näppäriä partiolaisia, kaikil-
ta se sujui tosi hyvin. Vaih-
toehtona melomiselle oli
kangaspussukan painatusta.
Lopuksi taas saunottiin, ui-
tiin ja paistettiin makkaraa.
Mukaan lauantai-illan viet-
toon saimme Minna Nevan-
perä-Jokikokon. Hiljaisuus
alkoi klo 23.00 ja telttakansa
kyllä nukahtikin heti.

Sunnuntai-aamu alkoi li-

Viisitoista Mesikämmen-partiolaista sekä vetäjät Tintti, Kati, Mertzi ja
Pikkusipuli kokoontuivat perjantai- aamuna 24.7 Hamppulammella

Ötökkä-09 leirin viettoon.

punnostolla, missä osa Par-
tiolaisista antoi Partio-lupa-
uksen. Aamupuuron jälkeen
alkoikin Hamppispeikon vi-
rallisesti hyväksymät Ötök-
kä- olympialaiset. Jaoimme
partiolaiset neljään ryh-
mään. Lajeina olivat käpyjo-
no, tulitikunheitto, tark-
kuusheitto kettingillä, vauh-
diton pituushyppy etu-ja ta-

kaperin ja vedenkantoviesti.
Olympialasiten pistelasku
oli todella tiukkaa tasaväkis-
ten kilpailijoiden kesken.

Karvanverran voiton vei
itse Hamppsipeikot ja pal-
kintona he saivat kuksat.
Lounaaksi leiriläiset tekivät
tulista Italianpataa. Ruokai-
lun jälkeen olikin jo aika al-
kaa pakkaamaan teltat ja ta-

Hannu Jurmu laulamassa Hannu Hiltulan säestämänä

Kauniina kesäisenä sunnun-
tai-iltana 26.7 Pudasjärven
kirkkoon kokoontuneet kuu-
lijat saivat nauttia korkeata-
soisesta musiikista Pudasjär-
ven 370-vuotisjuhlakonser-
tissa.

Konsertissa esiintyivät
pudasjärveläislähtöiset Han-
nu Jurmu (laulu, urut) ja
Hannu Hiltula (urut, piano).
Laulaja Hannu Jurmu kävi
myös kokeilemassa kirkon
uusia urkuja, jotka soivat
mahtipontisesti ja kauniisti.
Ohjelmalehtisistä saatu tuot-
to menee hyväntekeväisyy-
tenä pudasjärveläisten nuor-
ten hyväksi konsertin järjes-
täjien kahden pudasjärvisen
lionklubin LC Pudasjärvi
Hilimat ja LC Pudasjärven
kautta. Järjestävien klubien

Kirkkokonsertissa korkeatasoista musiikkia

edustajat Risto Hiltula ja
Aila Helve toivottivat ylei-
sön tervetulleeksi ja Aila
Helve ojensi lopuksi esiinty-
jille kukat. Helveen mukaan
konsertissa oli kesäiltaan so-
piva leppoisa ja mukava tun-Lähes täynnä olevaan kirkkoon Kirkkokonserttiin kokoontui noin 300 kuulijaa.

nelma. Lopuksi ihmiset jäi-
vät juttelemaan eikä kenellä-
kään tuntunut olevan kiiret-
tä.

Sirkka-Liisa Tuomaala

varat kotiinlähtöä varten. Li-
punlaskun jälkeen otettiin
vielä yhteinen ryhmäkuva.
Leiriläiset huolehtivat ryh-
missä vuorollaan saunave-
den lämmityksestä, puiden
kantamisesta, sauna-ja käsi-
enpesuveden kannosta lam-
mesta sekä tiskiveden val-
miiksi laittamisesta.

Mervi Merzti

Ryhmäkuva Ötökkä-leiriläisistä.
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Puhoksen palvelukeskus sijaitsee
Möykkälän, Puhoskylän lähikau-
pan ja koulun muodostamassa kol-
miossa. Kaupassa kyläläiset ja
mökkiläiset voivat hoitaa päivit-
täis- ja ruokatavaraostostensa lo-
massa postiasiansa. Kaupalla on
myös veikkauspiste ja lääkekaap-
pi. Sieltä voi ostaa kalastusluvat-
kin.

Kyläläisten yhteiset tapahtumat
ovat sijoittuneet pääasiassa Möyk-
kälään ja koululle. Jatkossa Möyk-
kälän rooli saattaa tulla korostu-
maan, sillä koulun lakkauttaminen
on monessa asiassa puhuttanut
kyläläisiä. Muun muassa koulun
asuntolarakennuksessa vuokralla
asuvien tilanne on vielä avoin asia.
Näljängäntiestä lähtee useita kylä-
teitä, kuten Kosamontie, Haukijär-
ventie, Pääahontie, Heteniementie

Haukijärven rannoille alkoi syntyä
vakituista asutusta 1700-luvun
puolivälin jälkeen. Järven ympäril-
le muotoutui neljä vakituista asuin-
paikkaa Haukela, Rytälä, Sievälä
Lammasniemi.

Taloista Rytälä sijaitsee järven
pohjoisrannalla komealla paikalla.
Pihapiiriin avautuu kaunis järvi-
maisema lähes joka suunnalta.

Tilalla on asunut useita suku-
kuntia tilan perustamisen eli vuo-
den 1854 jälkeen. Vuodesta 1911
lähtien talossa on asunut Väisäsiä.
Nykyisin talo on Heino ja Helli
Väisäsen omistuksessa. He asuvat
talvet Kurenalla, mutta kevään tul-
len tulevat Rytälään. Myös Heinon
sisarukset ja heidän perillisensä
käyvät siellä lomailemassa.

Vielä 1950-luvulla Rytälään ei
ollut maantietä, joten Kurenalla
koulua käyneet joutuivat kulke-

Lomalaisten Puhos

Puhos sijaitsee Näjängäntien vaikutuspiirissä noin 60 kilometriä Kurenalta itäkaakkoon.
Kylä rajoittuu Suomussalmen Näljänkään, Taivalkosken Jurmuun, Kurttiin ja Metsäkylään
sekä Pudasjärven Korpiseen, Siivikkoon ja Kurkeen. Puhoskylä on vanha maakirjakylä,

johon ensimmäiset asukkaat ilmaantuivat 1500-luvun loppupuolella. Kylällä asuu vieläkin
samoja sukujuuria olevia Mannisia, Hyttisiä ja Timosia.

Puhoskylällä on paljon järviä,
joten seutu on mitä suosituin
lomailukylä. Kylän väki-
määrä moninkertaistuu
loma-aikoina, kun loma-
laiset ja mökkiläiset
saapuvat.

ja Salmijärventie. E, teiltä erkanee
vielä uusia teitä. Tiet yleensä kul-
kevat järvien tuntumassa pelto-
maisemien keskellä.

Kyläilmeeseen kuuluvat porot
olennaisena osana. Poroja tulee
vastaan Merjan talon kohdalla ja
Lahdenperäntiellä tuon tuostakin.
Porot näyttävät laiduntavan Mer-
jan tilan pelloilla, joilla on myös
lehmikarjan hakamaita.

Puhoksen kyläkuvaa hallitsevat
useat järvet. Kylän alueen pinta-
alasta 1/5 on vettä. Maa-alasta on
vain 1/3 suota ja 2/3 metsää. Suu-
rin osa pelloista ja niityistä sijait-
see vesistöjen varsilla.

Suurin järvi on kooltaan Puhos-
järvi, joka on kooltaan 10 kilomet-
riä pitkä ja viisi leveä. Järvessä on
hyvä kalakanta. Muun muassa Pu-
hoksen muikut ovat muidenkin

Vanhempiensa mökillä lomaileva Marja Pelkonen asioi mielellään
lastensa kanssa Puhoskylän lähikaupalla.

Lomalaiset löysivät Puhoksen
paljon ennen Syötteen alueen ra-
kentamista. Ensimmäisen loma-
mökin taisi rakentaa opettaja Impi
Nykänen joskus 1960-luvulla ja
hänen esimerkkiään ovat monet
sen jälkeen noudattaneet.

- Kylän henkilömäärä jopa yli
kaksinkertaistuu kesäisin loma-
aikana mökkiläisten ansiosta. Lo-
mamökkejä kylällä on ainakin
200, kyläseuran puheenjohtaja

Urpo Turpeinen kertoi.
Tälläkin hetkellä kylällä arvel-

laan olevan myynnissä ainakin 40
mökkitonttia.

Puhosjärven tuntumaan Mer-
janrantaan kesäpaikkansa rakenta-
neet Leena ja Simo Vainio aloitti-
vat kesämökkiurakkansa 1978. He
kertoivat rakentaneensa mökkiään
pikkuhiljaa, ja alkuperäisen hirsi-
mökin valmistumisvuodeksi tuli -
84. Sen jälkeen he aloittivat mök-
kinsä laajentamisen -99 siten, että
laajennusosa valmistui muutaman

vuoden kuluttua. Niinpä Vainioi-
den kesämökki on varustuksel-
taan ja kooltaan niin sanottu kak-
koskoti, jossa perhe asuu lähes va-
kituiseen koko kesäkauden.

-Syyspimeiden ja -sateiden
myötä tekee mieli lähteä katuva-
lojen äärelle Kurenalustan kotiin,
Leena kertoi esitellessään pihapii-
riä, johon kuuluvat kesäkeittiö ja
ulkorakennukset. Laiturilta näkee
kauas järvelle, jossa kauniina ke-
säpäivänä liikkui muutama moot-
torivene soutuveneen lisäksi.

Leena Vainio hoitamassa pihan kukkasia. Laiturilta voi pulahtaa uimaan järven aaltoihin.

kylien asukkaille tuttuja kaloja.
Pääahontien varressa sijaitsevalta
Marjohiekalta on hulppea järvi-
maisema aavalle selälle.

Toiseksi suurin järvi on Kosa-
monjärvi. Kylällä sijaitsevat myös
Hauki- ja Salmi-, Kötö-, Hete- sekä
Karsikkojärvi.

Asutus on sijoittunut järvien
rannoille ja teiden varsille. Kylä on
varsin laaja kylä, koska etäisyyttä
kylän laidalta toiselle on jopa 25
kilometriä.

Asutus jakaantuu usealle peru-
kalle: Puhosjärven länsipuolelle,
Haukijärven ympäristöön, Kosa-
monniemelle, Harjunperälle, Sal-
mijärven ympärille, Puhosniemel-
le ja Pääahoon.

Kylällä asutaan vakituiseen
noin 130 talossa. Asukkaita kylällä
on noin 270 henkilöä.

maan linja-autolle alkumatkan
suksella tai jalkapatikassa Merjaan
ja siitä Kankaan taloon polkupyö-
rällä.

Haukijärven rannalta silloiselta
Kajaani-yhtiöltä 1989 tontin osta-
neet Reijo ja Ritva Antinoja ovat
ahertaneet hienon mökkipaikan
sankkaan metsikköön. Rytälän tun-
tumaan lomaparatiisinsa rakenta-
neet Antinojat ovat viihtyneet Pu-
hoksella hyvin. He käyvät mökkei-
lemässä myös talvisin. Alkuaikoi-
na he osallistuivat kylällä oleviin
tapahtumiin aktiivisesti, mutta vii-
me vuosina osallistuminen on har-
ventunut.

-Haukijärvestä ei tahdo enää
saada kalaa, kun vesiä ei nykyisin
kukaan hoida, kuten Metsähallitus
vielä alkuaikoina teki, Reijo Antin-
oja mainitsi Haukijärven nykytilas-
ta. (rr)

Rytälä on suosittu suvun lomapaikka
Reijo ja Ritva Antinoja viihtyvät Haukijärven mökillään hyvin ja naut-
tivat seudun hiljaisuudesta.

KYLÄSSÄ
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Vanhimmat asuinpaikat

Kosamonniemi
Kosamonniemi on hyvin vehmas-
ta ja kaunista seutua. Siellä on ol-
lut useita kookkaita maatiloja, jois-
ta parissa talossa on vielä karjaa.
Laajoilta peltoaukeamilta avautuu
kauniita järvimaisemia, joiden
vuoksi järven rannoille on kohon-
nut useita mökkejä.

Kosamonniemen vanhin asuin-
paikka on Jussilan seutu, joka on
vanhastaan tunnettu Hyttisenä.
Taloon ilmaantuivat asukkaat
1600-luvun alussa. Hyttisten jäl-
keen taloon muutti uusi Moilasen
suku. Seuraavaksi seudulle muut-
ti Kosamon ja Turpeisen sukua.
Vieläkin kyläkulmalla asuu sekä
Kosamoita ja Turpeisia.

Jussilan omistajat Suoma ja Pek-
ka Turpeinen ovat aikoinaan pitä-
neet karjaa ja viljelleet aktiivisesti
maata. Heillä on riittänyt aikaa
myös yhteisten asioiden hoitami-
seen jo maamiesseuran ajoista läh-
tien.  Pekka ja Suoma ovat olleet
pitämässä ja järjestämässä monet
Möykkälän tanssit ja bingot. Viime
vuosina he ovat jo hellittäneet ja
jättäneet asiat nuorempien käsiin.

- Kosamonniemellä asuvat ovat
olleet iät ja ajat aktiiveja toimijoita,

Puhos on mukava kylä
Puhoskylän asukkaat ovat varsin
tyytyväisiä kotikyläänsä. Kovin
monta epäkohtaa ei tullut kylällä
asuvien suusta, vaikka tikulla olisi
kaivellut. Koulun lakkauttaminen
tuntui monia hieman kismittävän.

Lähikaupan pihalla olevaa il-
moitustaulua tutkaillut Pentti Ko-
samo oli varsin tyytyväinen koti-
kyläänsä, jossa hän on ikänsä asu-
nut. Kyläkulman asiat selviävät il-
moitustaululta, joka on Pentin
mukaan hyvä apukeino tiedottami-
sessa.

Ilmoitustaululta löytyvät kaik-
ki ajankohtaiset asiat, kuten yhtei-
set juhlat ja tapahtumat. Pentti ker-
toi olleensa hieman nuorempanaa
itsekin mukana järjestelemässä eri
tapahtumia ja osallisena kokousta-
pahtumissa.

- Kauppahan se on melkein ai-
nut palvelujen antaja varsinkin nyt,
kun koulukin lopetetaan. Aikai-
semmin koululla pidettiin neuvo-
laa, mutta miten lienee jatkossa,
Pentti Kosamo tuumi palveluista.

Autoaan tankkaamaan tullut
Martti Hyttinen huomasi harmik-
seen, että bensa oli päässyt kaupal-
la loppumaan. Martti kertoi asu-
vansa koululla. Jatko riippuu siitä,
miten asuntojen jatkossa käy.

- Ennustan, että venäläiset osta-
vat koulukiinteistön, Hyttinen in-
nostui povaamaan.

Hyttisen kanssa liikkeellä ollut
Veikko Tyni kehui Puhoksen ole-
van hyvän kylän, jossa on vireää
toimintaa.
Puhos on yksi harvoista Pudasjär-
ven sivukylistä, joista on päässyt
kaksi valtuutettua kaupunginval-
tuustoon. Joidenkin mielestä val-
tuutettuja on kolme, koska Olli
Ihme on myös asunut koululla vaa-
lien aikaan.

Veikko Hyttinen on paljasjalkai-
nen puhoslainen kuten Erkki Hon-
kanenkin. Veikko on asunut väliin
muuallakin, mutta palannut juuril-
leen. Valtuustossa hän on ensim-
mäistä kauttaan ja päässyt päätök-
sen tekemisen jyvälle jo alkumet-
reillä.

- En ole oikein tykännyt päätök-
sentekokulttuurista. Vaikka val-
tuutetulla olisi hyviäkin ajatuksia
ja esityksiä, niiden läpi saaminen

näyttää olevan pienpuolueiden
ehdokkailla tukkoista, Veikko har-
mitteli valtuutetun pestistä, jossa
tuntuu olevan liikaa kantoja kas-
kessa.

Veikko Hyttinen on ollut vuosi-
kausien ajan kiinnostunut ja innos-
tunut mehiläistarhauksesta, johon
hän on hakenut ideoita Venäjän
puolelta.

Erkki Honkanen puolestaan on
valtuutettuna konkari, koska val-
tuustovuosia hänellä on jo kymme-
niä takanapäin. Hänelle valtuutet-
tuna oleminen on haasteellista,
koska pienpuolueen edustajana
hän joutuu esityksiensä ja ajatus-
tensa eteen tekemään töitä.

- Helpompaa saattaisi olla suur-
puolueen valtuutettuna, Erkki tuu-
maili ja oli lähdössä Kurenalle ko-
koukseen.

Erkki Honkasen rakas harrastus
on kalastus. Koska hän asuu Pu-
hosjärven rannalla, hän kalastaa
lähes päivittäin ja nauttii paikalli-
sesta kalasta valmistettua ruokaa
usein.

Teksti ja kuvat
Rauni Räisänen

niemellä asuvat Erkki Turpeinen,
Urpo Turpeinen ja Pekka Turpei-
nen tuumailivat Jussilan Suoma-
emännän järjestämässä kahvipöy-
dässä.

- Erkki on ollut mukana kalas-
tuskunnan asioissa, Urpo kyläseu-
rassa ja Pekka pitkään mukana lä-
hes kaikessa kylän toiminnassa.
Suoma on puolestaan ollut pitkään
sihteerinä monissa yhdistyksissä.

Jussilan talossa puheet käänty-
vät kalastukseen ja vesienhoitoon.
Alueen vesistä huolehtii pääasias-
sa Puhoksen kalastuskunta.

-  Kosamonjärven kalakanta on
viime vuosina parantunut huomat-
tavasti kalastuskunnan hoitotoimi-
en ja roskakalojen pyynnin seu-
rauksena, kertoivat Pekka ja Erkki
Turpeinen.

- Tänä keväänä järvestä on saa-
tu lahnojakin, joita ei joitakin vuo-
sia sitten ole saatu järvestä juuri
ollenkaan.

Puhoksen järviin myydään ka-
lastuslupia ja järvillä voivat käydä
vieraatkin kalalla. Veneenlaskupai-
kat löytyvät Marjohiekalta ja Oja-
lanrannasta Lahdenperäntien var-
resta. (rr) Taustalla näkyvän Kosamonjärven tila on parantunut. Pekka (vas.) ja Erkki Turpeinen selvittelemäs-

sä pyytämässä ollutta kalaverkkoa Jussilan rannalla lahnankudun aikoihin.

Mehiläistarhan hoitaminen on
Veikko Hyttisen mukaan mielen-
kiintoista.

Pihlajan lehmät lepotauolla.

Puhoksen vanhimmat asuinpaikat ovat järvien rannoilla.
1500-luvun lopulta alkanut asutushistoria keskittyi

alkuaikoina Puhos- ja Kosamonniemelle. Molemmilla
kyläkolkilla on harjoitettu maataloutta ja kalastusta.

Koko Puhoskylän vanhimmat
asuinpaikat sijaitsevat Puhosjärven
rannoilla. 1590-luvulla kylälle
muuttanut ensimmäinen uudis-
asukas Heikki Manninen asettui
juuri Puhosjärveen pistävälle Pu-
hosniemelle. Järven ympäristössä
on muitakin hyviä asuinpaikkoja,
mutta Puhosniemi on auringon-
kiertoon nähden sijainniltaan mui-
ta suotuisampi.

Vieläkin niemellä asutaan vaki-
tuiseen yhdeksässä talossa ja lyp-
sykarjaa on kahdessa talossa.

Pihlajan talon hakamaalla leh-
milleen juomavettä laskenut Taina
Vainio tuli taloon miniäksi reilut 20
vuotta sitten. Taina kertoi viihty-
neensä Puhoksella. Maatalon
emännän töiden lisäksi Taina on
ollut aktiivisesti mukana eri luot-
tamustehtävissä muun muassa
seurakunnassa.

Maaseudun karjatilat ovat jat-
kuvan muutoksen alla. Tilanjatka-
jan osalta Pihlajan tilan kohtalo on
vielä avoin. Taina ja Hannu hoita-
vat tilaa niin kauan kuin jaksavat
tai jatkaja perhepiiristä löytyy.

Pihlajan emäntä Taina Vainio
laittamassa pyykkiä kuivu-
maan.

Tarmolan emäntä
Sisko Hyttinen.

Puhosniemi
Pääahontiestä erkaneva Puhos-
niementie päätyy Puhosniemelle,
joka on yksi kauneimmista ja van-
himmista Puhoksen asuinseu-
duista

Puhoksella on kymmenkunta
toimivaa karjatilaa. Suurin osa on
maitotiloja. Salmijärven kyläkul-
malla sijaitsevalla Tarmolan tilal-
la oli meneillään tuotantosuun-
nanmuutos. Emäntä Sisko Hytti-
nen kertoi hoitaneensa Tarmolas-
sa lypsykarjaa vuodesta 1969. Sis-
ko oli varsin vaitonainen lehmi-
karjansa suhteen, sillä tilaa jatka-
va poika oli lopettamassa tilalla
lypsykarjanpidon ja siirtymässä
emolehmiin.
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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.
”Mustaa valakosella”/ Hete-
kylän vanhoja valokuvia
15.6.- 31.7. Hetepirtillä.
Taidenäyttely Suuria luulo-
ja - Turhia odotuksia
19.7.-31.7. klo klo 12-20 (ma-
pe), 10-18 (la) ja 13-18 (su).

Suuria luuloja - Turhia odo-
tuksia taidenäyttely
19.7. - 31.7. klo 12-20 (ma-pe),
10-18 (la) ja 13-18 (su) Lakarin
koulun ruokasalissa.
Pudasjärven Pilikkiviikko
20.7.-26.7.Havulan rannassa,
Pudasjärvellä. Kaikki joukolla lo-
mastressiä hoitamaan Pudasjär-
ven aalloille!
Tanssit Hampushallilla
31.7. klo 21.
Tanssit Sarapirtillä
1.8. klo 21.
Perinteinen Papat-Koululai-
set -jalkapallo-ottelu
Hetekylän koululla la 1.8. klo 15.

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!

Perinteinen Papat-Koululaiset -jalkapallo-ottelu

Ohjelmassa myös lapsille talutusratsastusta,
saappaanheittokilpailu ja arpajaiset.

Nuorisoseuran kahvila palvelee tapahtuman ajan.
Tervetuloa! Hetejärven kyläseura ry.

Hetekylän koululla la 1.8. klo 15.

Ohjelmassa myös lapsille talu-
tusratsastusta, saappaanheitto-
kilpailu ja arpajaiset.
Suomalaisia äänimaisemia.
Näyttely 3.8.-20.9. Syötteen
luontokeskuksessa.
Kiihdytyskilpailu Drag Ra-
cingin SM-kisat
8.8. - 9.8.Pudasjärven Ilmailukes-
kuksella. Järjestäjä FRHA ja Tai-
valkosken Moottorikerho. Lisät.
Teppo Niskasaari 045 138 6960.
Suutari-Artun uudet saap-
paat -taidenäyttely
Taidehuone Pudikissa 4.8.-6.9.
ma-ke klo 15-20, la-su 14-17, to-
pe sulj.  Avajaiset 14.8. klo 18.
Cooperin testi 10.8. Suojalin-
nan urheilukentällä.Lisät. Heino
Ruuskanen 0400 346 097.

Kirkkokonsertti
11.8. Pudasjärven kirkossa. Sel-
lo: S.Toivio, harppu: L.M. Puusep,
sopraano: A.Ilveskoski.
Pohjois-Pohjanmaan kehi-
tysvammaisten tukipiirin
kesäkisat
15.8. Suojalinnan urheilukentäl-
lä. Lisät. Heino Ruuskanen
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
0400 346 097.
Tanssit Sarapirtillä
15.8. klo 21.
Kiihdytys- ja testipäivä 16.8.
Pudasjärven Ilmailukeskuksella.
Tule testaamaan ajoneuvosi suo-
rituskyky. Myytävänä kahvia,
makkaraa ja muuta mukavaa.
Tanssit Möykkälässä
 22.8. klo 21.

Avoinna: ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu

TAIDENÄYTTELY 4.8.-6.9.2009
”SUUTARI-ARTUN UUDET SAAPPAAT”

MAALAUKSIA JA VEISTOKSIA
Paavo Ahonen

Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi
Puh. 040 8266586

AVAJAISET TI 4.8  klo 18

Taidehuone Pudikki

Saatavana hyvinvarustetuista kirjakau-
poista ympäri maan heinäkuun alusta.

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

Tabloid-lehdet • Esitteet • Käyntikortit

puh. 08-334166, 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
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VKK-Media Oy

Turvetta ja Timantteja esitykseen yrittäjien retki

Yllä: Pudasjärvisiä teatteriretkelle osallistujia yhteisessä kuvassa ennen esitystä.

 Eri puolilta maakuntaa oli
paikalla reilut 1000 yrittäjää
ja heidän henkilökuntaansa
paikalla. Iltapäivällä oli sa-
massa paikassa näytös eläke-
läisille, jossa oli myös run-
saasti pudasjärveläisiä mu-
kana.

Maalaiskomedia-sarja on
yhteisnimitys Yleisradion
TV2:ssa esitetyille televisio-
sarjoille Vain muutaman
huijarin tähden, Peräkamari-
pojat, Mooseksen perintö ja
Turvetta ja timantteja. Jokai-

sessa sarjassa oli kuusi jak-
soa, joissa kuvattiin kuvit-
teellisen Kuusniemen elä-
mää. Sarjat on kuvattu vuo-
sina 1997–2006..Maalaisko-
media kuului suosituimpiin
suomalaisiin televisiodraa-
moihin: noin miljoona katso-
jaa seurasi Kuusniemen
asukkaiden vaiheita. Maa-
laiskomedian kolme osaa on
sovitettu myös kesäteatteri-
näytelmiksi, joista viime ke-
sänä Toppilan Möljällä esi-
tettiin Mooseksen perintö,

tänä kesänä Turvetta ja Ti-
mantteja sekä ensi kesänä
Vain muutaman huijarin
tähden. Näyttelijöinä ovat
tv:stä tutut näyttelijät muun
muassa Risto Salmi huolta-
moyrittäjä Pauli Antero Tur-
peisena ja Miia Nuutila,
aluksi Kuusniemen kulttuu-
risihteerinä, myöhemmin
kirkkoherra Matias Pohdon
(Jarkko Tiainen) vaimona ja
Kuusniemen kunnanjohtaja-
na. (ht)

Turvetta ja Timantteja –esitystä oli saapunut seuraamaan yrittäjiä tuhat määrin.

Pudasjärven Yrittäjät teki retken torstaina 23.7 Toppilan Möljälle, jossa oli
maalaiskomedia Turvetta ja Timantteja varattu näytös yrittäjille.

Pudasjärvellä 28.09.1955 syntynyt , Taideteollisen korkea-
koulun käynyt Paavo Ahonen asuu ja työskentelee Pudas-
järvellä. Hänellä on ollut näyttelyitä muun muassa Hel-
singissä, Oulussa, Tampereella, Taivalkoskella, Ranualla
ja hän on tehnyt lukuisia lavastus- ja valototeutuksia Pu-
dasjärven näyttämön näytelmiin aikavälillä 1980–2002 sekä

lavastus- ja valotöitä lastennäytelmiin ja nukketeatterei-
hin. Ahosen julkisia töitä: Lakarin ala-aste, Pudasjärvi, Jor-
ma Suvannon muotokuva, Pudasjärven lukio, Nuorisoti-
la, Pudasjärvi, lisäksi seinämaalauksia ja muita yhteistöitä
lukion ja yläasteen oppilaitten kanssa. Ahosella on 4.8.-6.9.
taidenäyttely “Suutari Artun uudet saappaat” Pudikissa.

“Suutari-Artun suuret saappaat “ MAALAUKSIA
JA VEISTOKSIA
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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

Pudasjärven kaupunginhal-
litus esittää torstaina
30.7.2009 kokoontuvalle
kaupunginvaltuustolle Kiin-
teistö Oy Iso-Syötteen tuntu-
rihotellin rahoitusjärjestely-
jä hyväksyttäviksi. Rahoitta-
jien kanssa käytyjen neuvot-
telujen tuloksena hotelliyrit-
täjänä ja uutena omistajana
toimisi Syötteellä vahvana
matkailualan osaajan tun-
nustusta saanut yrittäjä Juha
Kuukasjärvi.

teistöyhtiön ainoana omista-
jana vastaten viimekädessä
yhtiön taloudesta myös ra-
hoittajiin päin. Vuonna 2004
allekirjoitetun rahoittajaso-
pimuksen mukaan tarkoi-
tuksena oli saattaa kiinteis-
töyhtiön rahoitus tasapai-
noon 15.6.2009 saakka ja sen
mukaan kaupunki on sitou-
tunut kantamaan vastuun
rahoituskorkojen maksusta
ajallaan rahoittajille.

Pudasjärven kaupunki

la kiinteistöyhtiölle löyde-
tään kyvykäs yrittäjä jatka-
maan liiketoimintaa.  Nyt
ehdolla olevalla järjestelyllä
tavoitellaan myös kaupun-
ginvaltuuston hyväksymän
kaupungin talouden tasapai-
notussopimuksen mukaisia
periaatteita.

Selvitystyön tuloksena
rahoittajatahot ovat nyt pys-
tyneet löytämään yhteisen
tahtotilan ja tekemään sopi-
muksen siitä, miten kiinteis-

Järjestely mahdollistaa sen,
että yrittäjä voi itse omistaa
ja hoitaa kiinteistöä eikä Pu-
dasjärven kaupungin enää
jatkossa tarvitse taloudelli-
sesti tukea yhtiötä pääomien
hoidossa.

Rahoittajat ovat nähneet
tärkeänä vahvistaa ja turva-
ta Syötteen matkailun va-
kaata kehittämistä luomalla
osaltaan edellytyksiä osaa-
valle ja kestävälle yritystoi-
minnalle tärkeällä matkailu-
alueella.

Valtuustolle esitettävän
sopimuksen mukaan Pudas-
järven kaupunki huolehtii
siitä, että sen yksin tähän
saakka omistamassa yhtiös-
sä tehdään välttämättömät
remontit, jotka kaupungin
omistusaikana ovat jääneet
rästiin. Välttämättömät ja
viranomaisten edellyttämät
korjaustarpeet arvioidaan
enintään noin 250 000 euron
suuruisiksi. Kaupunginhal-
litus esittää valtuustolle, että
Pudasjärven kaupunki
myöntää järjestelyjen rahoit-
tajana toimivalle Pudasjär-
ven Osuuspankille 875 000
euron suuruisen omavelkai-
sen takauksen järjestelyjen
turvaamiseksi ja saa vasta-
vakuudeksi haltuunsa taka-
usta vastaavan määrän Kiin-
teistö Oy Iso-Syötteen Tun-
turihotellin kiinteistön pant-
tikirjoja. Kaupungin omavel-
kainen takaus vastaa puolta
tällä rahoitusjärjestelyllä tar-
vittavasta vieraan pääoman
määrästä.

Kaupunginhallitus piti
nyt ehdolla olevaa ratkaisua
Pudasjärven elinkeinojen
kehittämisen kannalta vält-
tämättömänä ja hyvänä rat-
kaisuna, joka osaltaan turvaa
kestävää yritystoimintaa
Syötteellä.

Kaarina Daavittila
kaupunginjohtaja

Iso-Syötteen hotellitoiminta yrittäjävetoiseksi
Kaupunki järjestelee talouttaan ja vastuitaan:

PUDASJÄRVI

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla valtuuston istuntosalis-
sa (Otava) torstaina 30. päivänä heinäkuuta 2009 alkaen klo 17.00.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävänä kaupun-
gin ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään näh-
tävänä keskustoimistossa perjantaina 31.7.2009 klo 12.00-15.00.

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

Pudasjärvi 21.7.2009

Vuonna 2004 tehtyyn ra-
hoittajasopimukseen perus-
tuen Kiinteistö Oy Iso-Syöt-
teen Tunturihotellin kaikki
osakkeet tulivat tuolloin Pu-
dasjärven kaupungin omis-
tukseen. Kaupunki on toimi-
nut siitä saakka hotellikiin-

osakkeenomistajana käyn-
nisti kiinteistöyhtiössä joulu-
kuussa 2008 vapaaehtoisen
selvitystilan, selvitysmiehe-
nä asianajaja Lauri Ylipukki
Oulusta. Selvitysmiehelle
annettiin tehtäväksi laatia
suunnitelma ja järjestely, jol-

töosakeyhtiön vieraan pää-
oman määrä saadaan oikeal-
le tasolle. Pääomien määrää
on saatu sovituksi tasolle,
joka turvaa kestävän ja kan-
nattavan liiketoiminnan
mahdollisuudet Iso-Syötteen
hotellin yritystoiminnalle.

Juha Kuukasjärvi on toiminut Iso-Syötteen hotellissa yrittäjänä usean vuoden ajan.
Nyt on suunnitelmissa, että hän voi omistaa ja hoitaa myös hotellikiinteistöä

Metsästysseurojen ja -seurueiden
väliset ammunnat
3 henk. joukkuein Hanhiojan
ampumaradalla 8.8.2009 klo 10.00 alk.
Samalla ammutaan myös hankilökohtaiset
pitäjänmestaruudet.
Hirvi. Luodikko. Trap. Metsästyshaulikko.

Ei osallis-
tumis-
maksuja

Pudasjärven RHY ja PuA

Mikko Lehtola Pudasjärven riistanhoitoyhdistys

Valtakunnallinen Eläkeläiset
ry saavutti toimeliaisuutta
täynnä olleen 50-vuoden
virstanpylvään, jota juhlit-
tiin kesäpäivillä Jyväskyläs-
sä kesäkuun lopulla.

Tapahtuman yhteydessä
valittiin järjestön hallituksen
ja valtuuston jäsenet.  Joki-
laaksojen edustajana halli-
tukseen haluttiin ja saatiin
pudasjärveläinen pirteä ja
tomera Pirkko Raitamaa.
Ilolla voin todeta, että nyt
tuli hallitukseen asiantunte-
musta, kokemusta ja näke-
mystä monilta elämän alu-
eilta. Puheenjohtajaksi valit-
tiin uudelta maalta Kalevi
Kivistö.

Eläkeläiset ry: n tehtävä-
nä on toimia eläkeläisten ja
ikääntyneiden yhteisenä
edunvalvojana ja sosiaalise-

na yhdyslenkkinä yhteis-
kunnallisissa asioissa ja ky-
symyksissä sekä harrastus-
toiminnan kehittämisessä.

Järjestö on puolueisiin,
uskontoihin ja ideologioihin
sitoutumaton, kaikille avoin
kansalaisjärjestö.  Sen toi-
mintaan voivat osallistua
kaikki, jotka haluavat toimia
yhdessä eläkeläisten ja ikäih-
misten oikeuksien ja etujen
puolesta.

Järjestö korostaa tulevina
toimintavuosinaan vahvasti
edunvalvonnan tehostamis-
ta ikääntymispolitiikkaa sy-
ventämällä ja yhteistyötä li-
säämällä sekä liikettä ja kult-
tuuria paikallisesti ja alueel-
lisesti vahvistamalla.

Sointu Veivo
Järjestön jäsen

Pirkko Raitamaa
Eläkeläiset ry:n hallitukseen

Suomalaiset ovat ahkeria mökkeilijöitä. Maassamme on yh-
teensä puolisen miljoonaa kesämökkiä. Mökkipihan kunnos-
tus ja kukkamaiden ruopsutus ovat monelle olennainen osa
kesän viettämistä. Ympäristössä voi kuitenkin olla tarvetta
myös isommille töille, kuten esimerkiksi puiden kaatami-
selle.

- Mökin ympäristössä olevat vanhat, lahonneet puut voi-
vat olla kaatuessaan melkoinen turvallisuusriski. On järke-
vämpää kaataa puut pois ajoissa kuin odottaa niiden kaatu-
van itsekseen, kertoo Etelä-Pirkanmaan metsänhoitoyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Erkki Eteläaho.

- Kuivunut, paljas puun latva tai runsas pihka voivat olla
merkkejä siitä, että puu on lahonnut. Laho ei kuitenkaan
aina näy päällepäin.

Saattaa myös olla, että hyväkuntoisistakin puista on hait-
taa. Esimerkiksi liian lähellä rakennuksia kasvava puu voi
tuottaa vanhemmiten ikäviä yllätyksiä, kun se laajenee kas-
vaessaan sekä maanpinnan ala- että yläpuolella. Puun juu-
risto voi vahingoittaa rakennuksia tai tukkia salaojia.

Tuuhea latvusto puolestaan saattaa varjostaa pihaa ikä-
västi ja tiputella kariketta katoille ja sadevesikouruihin. Jos
tarvittavia taitoja ei löydy, puiden kaataminen kannattaa
suosiolla jättää ammattilaisten tehtäväksi, jotta ei urakoides-
saan aiheuta suurempia kolhuja itselleen, muille tai raken-
nuksille. Pienten risukoiden siistimiset voi hyvin hoitaa it-
sekin, mutta yli kymmenmetrisiä puita ei kannata ryhtyä
kaatamaan omin avuin. Työturvallisuuden lisäksi on mui-
takin riskitekijöitä, kuten esimerkiksi lähellä olevat sähkö-
langat, joiden päälle puu voi kaatua.

Pihapuista
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Näyttelyn suojelijana toimi MTK:n
puheenjohtaja Juha Marttila, joka
kiireisestä aikataulustaan huoli-
matta oli saapunut paikalle. Pu-
heenvuorossaan hän toi esille ajan-
kohtaisia asioita rintamailta. Mai-
don tuottajahinnan alennukset vai-
kuttavat tilojen tulokseen suoraan
ja Euroopassa tilanne on jo kestä-
mätön, kun tuottajahinta ei kata

edes tuotantokustannuksia. Suo-
messa sama tilanne lähestyy kovaa
vauhtia.

Juha Marttila kiitteli näyttelyn
järjestäjiä, hänen mielestään tällai-
nen talkoovoimin tehty lämmin-
henkinen tapahtuma antaa sitä kai-
vattua uskoa tulevaisuuteen ja po-
sitiivista yhdessä tekemistä, jota
nykypäivänä kuitenkin kaivataan.

Liepeen pappilan alueella 18.7. pidetty Vanhanajan
Maatallousnäyttely keräsi runsaan yleisöjoukon.

Kävijämäärän arvioitiin nousevan toiselle tuhannelle. Sää
suosi järjestäjiä, vaikkakin pari pientä sadekuuroa
säikäytti välillä ja tuulikin puhalteli pohjanperiltä.

Liepeen vanhat rakennukset ja
kaunis hoidettu pihapiiri antoivat
oivat puitteet tämänkaltaisen ta-
pahtuman järjestämiseksi. Eläimet
saivat olla laitumella, niin kuin nii-
den kuuluukin, kellot kilkattelivat
kaulassa ja syötävääkin piisasi.
Näytillä ollut kolmirotuporsas ke-
räsi pienempien ja vähän isom-
pienkin näyttelyvieraiden huomi-
on sympaattisella olemuksellaan.
Possun nimikilpailu keräsi runsaan
osallistujamäärän, mutta siinä ni-
menantohötäkässä jäi nimi pane-
matta ylös ja possun nimi on siten
vieläkin arvoitus.

Näyttelyssä riitti katseltavaa
kaikenikäisille, vanhat hienosti en-
tisöidyt traktorit ja hevosajalta ole-
vat työkoneet keräsivät miesväen
ympärilleen. Ja olipa joukossa
mahtava “siipiauto”, 50-luvun Ply-
mouth Belvedere, sekä iloisen vä-
rinen museorekisteröity kupla.

Nautapuolen edustus oli suppe-
ahko, mutta esille oli kuitenkin saa-
tu yksilö jokaisesta suomenkarjan
rodusta. Suomenkarjan eläimet
ovat tämän päivän navetoissa har-
vinaisuuksia. Länsisuomen karjaa
on Suomessa vielä muutama tuhat
yksilöä, mutta itäsuomenkarjaa eli
kyyttöä ja lapinlehmiä on vain
muutama sata ja ne ovat todella
harvinaisia geenipankkinavetoi-
den ulkopuolella.

Edustettuna oli myös poronhoi-
to, joka on Pudasjärvelläkin perin-
teinen elinkeino. Aikoinaan poroja
oli kylillä melkein joka toisella,
mutta nykyisin poronhoitokin on
keskittynyt muutamille ja lukupo-
rojen määrä on karjoissa kasvanut.

Markkinakatokset olivat paikal-
la olevien yhteistyökumppaneiden
käytössä, he esittelivät omaa histo-
riaansa ja olipa siinä mahdollisuus
tuoda esille myös nykypäivän asi-
oita. Paikalla oli myös ProAgrian
ja Faba Jalostuksen henkilökuntaa
esittelemässä vanhoja työmenetel-
miä ja työvälineitä.

Pudasjärven maatalousopetuk-
sen historiaa ja kehitystä sekä ope-
tustarvikkeita oli esittelemässä Hir-
vaskosken tilan nykyinen emäntä
Ylitalon Leena. Hirvaskosken tila
on myös osa maatalousopetuksen
historiaa, siellä toimi aikanaan kar-
jakkokoulu, jossa monet tulevat
nuoret emännät saivat karjanhoito-
oppia.

Näyttelyssä ei tarvinnut olla
kuivin suin. Kahvia, mehua ja let-
tuja sai ostaa myyntipisteestä ja vä-
entuvan puolella pääsi nauttimaan
puolista vanhaan malliin. Tuuvin-
kia l. suurustettua lihavelliä kului
päivän aikana useita satoja litroja.
Useampi syöjä muisteli, että niin
maukasta tuuvinkia ei ole ollut tar-
jolla vuosikymmeniin. Myös nuo-

Faba Jalostus palkitsi Sirpa j aJuhani Jurmun sekä Virpi Holapan
ja Juha Viuhkolan kestävistä lehmistään.

Arvanmyyjätyttö työssään

Lypsykilpailu käynnissä. Lypsyllä eräs nuorimmista osanottajista.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tutustumassa näyttelyyn. Ku-
vassa myös Metsälän isäntä.

rempi polvi uskaltautui maista-
maan ja oli jopa joutunut “santsaa-
maan”.

Teksti Sirkka Pankinaho
Kuvat Esko Viitala

Puotipuksuina Mirja Pankinaho, Sirpa Jumisko, Jaana Peuranniemi ja Miia Pankinaho.

Rasva-Reetan entivanhasia työ-
välineitä.Ruuna Messy ansaitulla tauolla. Ohjaksissa Juha Tenhunen.


