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Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: ma-pe klo 9-17, la suljettu

PURKUOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

UUDET OSAT

Kaikki automerkit
Lapin

Auto-Osa Oy
Nikkarinkuja 12 Rovaniemi

P. (016) 310 950, 040 537 6121
avoinna ma-pe 8-17

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym...

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

keskiviikkona 21.7
klo 21.00-01.30

Sarapirtillä
Kake Randelin

Liput 12€

Syötteen kyläyhdistys järjestää

MARKKINMARKKINMARKKINMARKKINMARKKINAAAAATTTTTMARKKINMARKKINMARKKINMARKKINMARKKINAAAAATTTTT

Tervetuloa ostoksille, tuttuja tapaamaan tai muuten
vain kokemaan ja näkemään markkinatunnelmaa!

Keittolounas 6€
Muurinpohjalättyjä

KahviaKirpputori

24.7.10 klo 11.00 - 15.00

Markkinat avaa Sari Ojala klo 11.00

Myynnissä mm. nahkalaukkuja,kukkaroita, koruja ym. ym.Hieroja
Arpajaiset

Vielä ehtii varata myyntipöydän (10€) !
Varaukset Laura Kokko puh. 040-5875051

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Lauantaina 24.7.

lippu 12 € sis.ep

Channel Four

Wintti
Pe ja la KARAOKE

lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

Disco

 Wintti

pe ja la avoinna 23.00-04.00

keskiviikkona 21.7.
avoinna 23.00-04.00

terveyskeskuksen kanttiini
on suljettu 26.7.- 8.8.2010

Hyvät asiakkaamme

Näet keittiösi/kaapistosi valokuvatasoisina
kuvina jo suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

NYT MEILLÄ FUSION 3D OHJELMA!

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

PULLAPIRTIN
RUISVARRAS

049
230g

pss

PULLAPIRTIN
HILLOMUNKKI

560g

199 pss

1 L

pktplo

PORTIN
PIKKUPRINSSI-
NAKKI
250g 3pss

FAIRY

TORSTAISTA ETEENPÄIN

pkt

130

ORTHEX
KOTIMAINEN
10 L SANKO TAI
KANSI

kpl

alk.

RIIPPUMATOT
ERILAISIA KUOSEJA

1450

pkt295 1190 pkt

TIIVIÖSETTI
4-PACK

KOTIPARTURI-
SETTI

VIINILASIT

6 kpl

690

PINOTTAVA
JUOMALASI

6 kpl

320
KYLMÄKALLET
alk.

095

195

kpl

kpl

KYLMÄKASSI ”TERMO”

990
alk.

PUUCEE
LÄMPÖISTUIN

AITO
HIENOSOKERI

699
10 kg

säkki

MR MAX
APPELSIINIMEHU

295
5,25 L

kannu

099

199

ERÄ!

TORSTAISTA ETEENPÄIN
ATRIAN
ATRILLI KUORETON 
GRILLIMAKKARA

320g

059

TO ETEENPÄIN

pkt

TO ETEENPÄIN

LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2, p. (08) 823 510

www.lvijarauta.fi

KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-,
JA PELTISEPÄNTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

Kysy
tarjous!

ILMALÄMPÖPUMPUT

Kerttu ja Kauko
–hankkeella töitä ja

palveluja Pudasjärven
kylille s. 5
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 29/2010-lehti 29/2010-lehti 29/2010-lehti 29/2010-lehti 29/2010

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

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
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 ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Heinäkuu
15.7.-21.7. Suomalais-ugrilainen taideviikko.
Ke 21.7 klo 21-01.30 Tanssit Sarapirtillä
Pe-su 23.7.-25.7. MP-huippuajot Iso-Syöte järjestää PMC Pu-
dasjärvi
La 24.7.  Vetouistelut Puhoksessa
La 24.7 on kesätanssit Hampushallilla Iinattijärvellä.
La 24.7. klo 21.00-01 Tanssit Ruostehovilla, Livon seurojentalo
La 24.7. klo 9.00 Lentopallon kyläsarja ja kesäpäivä Livon koulul-
la
La 24.7. Syötteen kylämarkkinat klo 11-15 kylätalon tiloissa ja
pihapiirissä.  Järj. Syötteen kyläyhdistys
Ma-su 26.7.-1.8.  Pilkkiviikko - Kesäpilkin MM-kisat Havulan ran-
ta lisätiedot heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi, Järjestää Pudasjär-
ven urheilijat
Ma 26.7.- pe 30.7. Nuorten eräleiri järjestää Livokas ry
To 29.7. klo 18.45-20.45 Yleiset onkikilpailut Livon koululla. Järj.
Livokas Ry
Pe 30.7.- su 1.8. Lentopalloleiri Livon koululla. Järj. Livokas ry
Pe 30.7. klo 21.00-01.30 tanssit Havulassa. Järj. Havulan NS ja
Pudasjärven Urheilijat
La 31.7. Tanssit Puhoskylän Möykkälässä
La 17.7., la 31.7., la 14.8., la 28.8. Bingot Hetepirtillä . klo 14.
Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry.  Tervetuloa!

Elokuu
Ma 2.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä.
La 7.8. Nostalgiabileet Jyrkkäkoskella.
La-su 7.8.-8.8. Drag Race SM-osakilpailu Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa, järjestää FHRA ja Taivalkosken moottorikerho.
Pe 14.8. Kiihdytys- ja testipäivä klo 8.00 Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa
Ma 16.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä
La 21.8.-su 22.8. alk. klo 10 Sarakylän Vattumarkkinat Sarakylän
koululla
Pe 27.8. klo 19-01 “pikku venetsialaiset” sekä bändikisa nuorille,
järjestelyt yhteisyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Järj. LC
Pudasjärvi.
La  28.8. klo 19-01 Venetsialaiset Pudasjärvellä Jyrkkäkoskella.
Lions Club Pudasjärvi järjestää Venetsialaiset 28.8.2010 Jyrkkä-
koskella.  Venetsialaiset ovat siirtyneet Jyrkkäkoskelle, koska Ra-
jamaan rannassa on menossa maansiirtotöitä.  Ilmainen kuljetus
keskustan alueelta. Järj. LC Pudasjärvi.
Ma 30.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä

Pudasjärvellä
Kesätapahtumia

HARTAUS

Totuus ja harha

OIKAISU:  Viime viikon lehteen oli virheellisesti laitettu tieto:
“Kirkkokuoron konsertti kirkossa 16.7. klo 19”. Konsertti on
kuitenkin ollut jo 16.6. Pahoittelemme virheellistä tietoa sekä
turhaa reissua kirkon ovelle kun konserttia ei ollutkaan...
Lehden toimitus

Messu
kirkossa su 25.7. klo 10, Juha
Kukkurainen, Keijo Piirai-
nen. Taksi lähtee seurakun-

takodin pihasta klo 9.30, kyy-
din omavastuu 3 €.
Vanhemman väen
kesäkahvila
keskiviikkoisin klo 12-14
kirpputorin tiloissa.
Kirkko avoinna
(esittelijä paikalla) 1.7.-31.7. ti
- pe klo 11-17 ja su 11-18.
Rauhanyhdistykset:
Seurat Kurenalan ry:llä 25.7.
klo 17 (Ismo Antila, Tuomo

Kauhanen).
Vihitty:
Janne Sakari Taipale ja Tuija
Marika Kärkkäinen, Sami Ju-
hani Konttila ja Miia Paulii-
na Huusko
Haudattu:
Kalle Arvi Palosaari 94 v,
Elma Elisabet Piira 85 v, Tuo-
mo Tapani Keränen 52 v

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan
erottaakseen totuuden valheesta ja oikean
väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tah-
tonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen.

 Teille kaikille, jotka kunnioititte äitimme
Elma Piiran muistoa ja otitte osaa suruumme.

Lämmin kiitos

Lapset perheineen.

Markkinoiden moninaisuus
rikastuttaa

Ulanderit aloittivat kauppiaina
K-Supermarketissa

Pudasjärven Yrittäjät ry:n edustajat Heikki Parkkila, Aune Ekdahl ja Pirjo Haapala
kävivät jättämässä muistolahjat yhdistyksen puheenjohtajana reilut puolitoista vuotta
toimineelle Harri ja Sarika Piipposelle   ja toivottivat samalla uudet kauppiaat Vuokko
ja Kim Ulanderin yhdistyksen toimintaan tervetulleeksi.

Pudasjärven K-Supermarke-
tissa vaihtui viime viikonlop-
puna kauppiaat, kun Ylitor-
niolta Pudasjärvelle muutta-
neet Vuokko ja Kim Ulander
aloittivat uusina kauppiaina
maanantaina 19.7. Aikaisem-
mat kauppiaat Sarika ja Har-
ri Piipponen muuttivat Iisal-
meen K-Citymarket kauppi-
aiksi. Kumpikin kauppiaspa-
riskunta oli paikalla perjan-

taina 16.7, jolloin asiakkail-
le ja yhteistyökumppaneil-
le tarjottiin täytekakkukah-
vit.

Pudasjärven Yrittäjät
ry:n edustajat Heikki Park-
kila, Aune Ekdahl ja Pirjo
Haapala kävivät jättämässä
muistolahjat yhdistyksen
puheenjohtajana reilut puo-
litoista vuotta toimineelle
Harri Piipposelle sekä Har-

rin vaimolle, Sarika Piippo-
selle ja toivottivat samalla
uudet kauppiaat Vuokko ja
Kim Ulanderin yhdistyksen
toimintaan tervetulleeksi.
Ulanderit kertoivat kuulu-
vansa Ylitorniolla paikalli-
seen yrittäjäyhdistykseen ja
pitivät tärkeänä liittymistä
myös Pudasjärven Yrittäjien
toimintaan. (ht)

Perinteiseksi kesätapahtu-
maksi juurtuneet Pudasjär-
ven Markkinat muistuttivat
eteläpohjalaista väkevää ja
kannustavaa ajattelutapaa
“Me ollaan meiltä ja muut on
meidän krannista”.  Tämä
tyyli näkyi jo torstai-iltapäi-
vällä Aune Ekdahlin ohjates-
sa ja neuvoessa lämpimän
rautaisella otteella myynti- ja
esittelypaikan varanneita oi-
keisiin paikkoihinsa.

Molempien päivien aikana
näkyi ja kuului mieltä nostat-
tava oman paikkakunnan
myyjien luonteva, asiantunte-
va ja rohkeakin tuotteiden
esille tuominen ja kaupante-
ko. Ei päässyt “mitä se hyö-
vää”- nokka maassa- asenne
puhkeamaan edes oraalle.
Pudasjärveläisten vaikuttaji-

en ja muiden puheenvuoron
käyttäjien sanomat olivat
suoria, kannustavia ja reilun
ravistavia. Ulkopaikkakun-
talaisten viestittäjien ja puhu-
jien rinnalla ei nolostumisen
purppurasta kaupunkilaisil-
lamme kasvoilla näkynyt
häivääkään. Moni varmasti
nappasi puheista hyvät rusi-
nat oman toiminnan tai
hankkeen vahvistamiseksi.

Reijo Kossin johtama
markkinaorkesteri kelpaa ko-
measti sekä oman että vie-
raankin solistin laulujen sii-
vittäjäksi. Pudasjärven nuor-
ten ihastuttavana voiman-
näytteenä oli Darnage Darna-
ge- yhtyeen esiintyminen
lauantaina. On pakko tode-
ta, että pudasjäveläisissä
nuorissa on hurjasti lahjak-

kuutta, itsevarmuutta ja
näyttämisen halua. Kelpaa
kuunnella ja katsella.

Markkinavieraita katsel-
lessa ja heidän kanssaan pu-
hellessa sai varmuuden siitä,
että sosiaalinen kanssakäy-
minen on yksi ihmisen peru-
selinehdoista. Tuttujen koh-
taaminen pitkän ajan jälkeen,
kuulumisten vaihtaminen,
kyseleminen, tapahtuneiden
taivastelu, ilojen ja murhei-
den jakaminen ja Pudasjär-
vellekin pikkuisen jalkaantu-
nut toisen halaaminen ovat
markkinarepussa eväitä, joi-
den voimalla jaksaa taas seu-
raaviin Markkinoihin.

Sointu Veivo
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3
Jyrkkäkoski verraton tanssipaikka

Matti ja Teppo kertoivat saaneensa uransa aikana 29
kultalevyä. He muistivat hyvin Jyrkkäkoskella käynnin
vuosikymmeniä sitten. Viimeksi he esiintyivät Pudasjär-
vellä markkinoilla vuonna 2002.

Tällaisella sanallisella maala-
uksella kuvasivat torstai-illan
tähtiesiintyjät Matti ja Teppo
Jyrkkäkosken tanssilavaa ja
sen kaunista ympäristöä. Ko-
keneiden tanssilavaesiintyji-
en muistot Jyrkkäkoskesta
monien vuosien takaa kitey-
tyivät persoonalliseen paik-
kaan ja ihanaan yleisöön.

Jos Matti ja Teppo olivat
jo odottaneet pääsyä esiinty-
mään Jyrkkäkoskelle. Niin oli
myös suuri osa yli neljästä
sadasta tanssi-intoisesta
odottanut ilmoitusta tulla
muistelemaan ja kokemaan
jälleen Jyrkän tunnelmaa ja
tanssilattian vetovoimaa.
Tanssiväen kommentit uu-
teen kukkeuteen nousevasta
yhdestä paikkakuntamme
virkistyshelmestä olivat toi-
veikkaan luottavaiset ja kan-
nustavat. Erinomaiset esiin-
tyjät, iloiset ja sanavalmiit jär-
jestyksenvalvojat ja muu hen-
kilökunta, siistitty, kaunis
maisema sekä ketteräjalkaiset
tanssikaverit saivat monelle
syntymään varman päätök-

Laina vaimoaan tanssittava Heikki Paukkeri ottaa tanssin myös liikunnan kannalta.
Hän on taittanut tänä vuonna jo neljä maratonia ja kaikkiaan niitä on takana yhteensä
187.

sen tulla seuraavallakin ker-
ralla Jyrkälle.

Mieltä ylentävää oli kuul-
la esiintyjien kehuvan ihmet-
televä ja arvostava puhe yh-
teisten voimien keräämisestä
ja talkoohengestä, jolla tans-

sipaikkaamme on saatu
nousuradalle. Visseinä ter-
veisinä heidän lupaaman-
aan kulkee sana muille ar-
tisteille, että Pudasjärven
Jyrkkäkoskelle kannattaa
lähteä esiintymään. Muis-

tettava kuitenkin on, että kai-
ken takana on aktiivinen ja
paikalle saapuva tanssiyleisö.

Sointu Veivo

Hinnat voimassa to-su 22.–25.7. ja K-Plussa-tuotteet 1.8. asti, ellei toisin mainita.

     

Atria

PORSAAN 
ULKOFILEE
n. 1,5 kg

Dansukker

HILLOSOKERI
1 kg (1,49 kg)

Valio

OLTERMANNI
800 g-1 kg 
(7,36-5,89 kg) 
rajoitus: 2 kpl/talous

Ilman korttia ja yksittäin 2,59 pkt (8,63-6,48 kg)

Kesäpöytään K-supermarketista
Voimassa 29.7. asti

350

599
kg

589
kpl

149 Ilman korttia ja yksittäin 1,79 rs (4,48 kg)
250

ps

Ilman korttia 6,59 kpl (8,24-6,59 kg)

Forssan

SALAATIT 
peruna, italian ja 
punajuuri (ei kevyet) 
400 g (3,13 kg)

HK ohuen ohuet

LEIKKELEET
300 g (9,30 kg)

ps

190
rs225

prk

499
rs 948

6-pack

Mainio

RASVASEOS-
LEVITE 75%
400 g (4,75 kg)

Valio Viola

SALAATTI-
JUUSTOT
160-180 g 
(14,06-12,50 kg) 

Atria marinoitu

PORSAAN 
KASLERIPIHVI
1 kg (4,99 kg)

099
ps

299
kg

SIIKLI PERUNA
Suomi, 1 kg/ps (0,99 kg)

Jumbo

HERKKUSIENET
irto, Hollanti

Olvi

LONKERO
6 tlk x 0,33l (4,33 l) 
sis pantit 0,90

rs

Voimassa 29.7. asti

2 
pkt

2 
rs

Ilman korttia 2,69 ltk (6,40 kg)

HK Kabanossi

GRILLI-
MAKKARAT 
300-400 g (5,83-4,38 kg)

Valiojäätelö

PINGVIINI 
TUUTIT
(ei laktoositon) 
6 kpl/420 g (4,74 kg)
rajoitus: 3 ltk/talous

199
ltk

-10 %

-32 %

-30 %

-26 %

279
pkt -11 %

Ilman korttia 3,15 pkt (10,50 kg)

Ilman korttia 1,89 ps (1,89 kg)
-21 %

Voimassa 1.7.-1.9.

Voimassa 25.7. asti

Vaasan
PERHE VEHNÄ-
SÄMPYLÄT 099

ps

Vaasan
VIIPALEET

12 kpl/480 g (2,06 kg)

Maalais, monivilja ja 
rouhe
500-535 g (2,58-2,41 kg)129

ps

Niemitalon
LEIPÄJUUSTO
IRTO 695

kpls

Konsulentti ja 
maistatus perj. 
23.7.2010.

PUDASJÄRVI Sähkötie 1, puh. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21. la 8-18. su 12-18
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudasto-
rilla ilmoittaminen on  yksityisille henkilöille ilmainen.
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seik-
kaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla: 08-334 167 tai pape-
rille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudas-
järvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 15 euroa
+alv (18,30 e). Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpos-
titse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,30 e). Muistathan
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Kotikirppis ulkona 22.-23.7.
klo 10-17.00 os. Sahakuja 4
Myydään: lastenvaatteita,
kenkiä, leluja, lastenpyörä ym.
p. 040 769 7498.

PIHAKIRPPIS ma ja ti 26.-
27.7. klo 10-18 os.Kauppatie
24. Myytävänä huonekaluja,
leluja, astioita, kodinkoneita,
vaatteita ym.

Ostetaan 20 km säteeltä Ku-
realustan keskustasta talo/ke-
sämökki myös kunnostuskel-
ponen käy. Hinta max. 70 000
euroa.Puh.044-353 2477.

Halutaan ostaa: Mökki tai
tontti Pudasjärven taajaman
läheisyydestä vesistön varrel-
ta , myöskin 0.5-20 ha metsä-
palsta kiinnostaa. Puh. 046-
592 1509.

Vuokrataan omakotitalo tai ri-
vitalo 4 henk  perheelle,
4h+k+s miel. Lakari-Pietarila
alueelta. Kaikki huomioidaan.
P. 040 961 7921.

Halutaan vuokrata saunalli-
nen kaksio tai kolmio keskus-

tasta p. 040 574 0968.

Myytävänä Upea miesten
Nishiki maastopyörä. Naisten
vaihde- ja vakiopyörä, mum-
mopyörä, nuorten- ja lasten-
pyörä. 26" miesten ja naisten-
maastopyörä p. 040 504 2814.

Myydään Porkka Kylmän
mestari- kylmiö. Kylmiön ko-
ko koneisto uusittu 2010 alus-
sa.Lev 120 cm, Kork 210 cm,
Syv 60 cm. Siisti2-ovinen (ylä-
ja alaovi)Sisätila yhtenäinen,
metalliset hyllyt.Hinta 700
eur./tarjoa.Kylmiö Kurenalla.
Mainio esim pitopalveluille
kakkujen säilytykseen.
Puh. 040 760 6701.

Myydään valkoinen 6-hengen
ruokaryhmä, pehmustetut tuo-
lit, edullisesti. P. 040  7196470
Taina.

Myydään pehmokoiria. Myy-
dään pakastin, toimiva p. 044
2513 289.

Otetaan Abban ja Souvarei-
den cd-levyjä. p. 044 2513
289.

Pohjoiseen menomatkalla ol-
lut Valtteri Sipiläinen Tampe-
reelta sai 18.7 2,9 kg paina-
van hauen, jolla oli pituutta
78cm. Pyyntipaikka oli Kiva-
rinjärvi ja kalan hän sai veto-
uistelulla

Pudasjärven kylän osakaskunnan
kalakilpailuun osallistujia

Vas. Matias Tuohimaa 10 vuotta. Hauen paino on 3 kg ja pituus 73 cm. Pyyntipaikka
on Kivarinjoki ja pyyntitapa virveli.
-Menimme aamulla kalaan Kivarinjoelle. Laitoin kirkkaan uistimen. Kalastelin tovin
aikaan ja liikuttelin uistinta kun sitten hauki tarrasi voimalla kiinni ja veti niin, että olin
lentää jokeen, mutta lopulta se saatiin rannalle, kertoi onnellinen nuori kalastaja.

Oik. Elias Tuohimaa on 12-vuotias, joka sai virvelillä Kivarinjoesta 3 kilon ja 75 cm
pituisen hauen.
-Menimme kalaan isän, äidin ja kahden muun veljeni kanssa Kivarinjoelle. Laitoin
syötiksi kalajigin. Heitin rivakan heiton ja hauki seurasi. Seuraavalla heitolla hauki
sitten nappasi ja veljeni haavitsi sen.

Paljon oli väkeä
pitkin Paukkerinharjun
mäkeä.
Oli paikalla setiä ja tätejä
lensi saapas pitkin mäkeä

Lippu oli salossa ja
taidetta oli talossa.
Mitäpäs kukkua? Oli
paljon puhetta ja juttua.

Musiikki se pelasi ja
laulu raikui.
Lohikeitto maistui
lätyt hellalla paistui.

Kartat hyvät tutkittiin
ja tikkaa tauluun hutkittiin.
Köyttä joukolla vedettiin
sisut hyvät maistettiin.
Palkinnot annettiin
ilolla kotiin kannettiin.
Ensi vuonna uudestaan
kaikki mukaan kutsutaan.

Jonninmoinen kesäpäivä Jongulla

- Lauri ja Maria Ronkainen -

Nuorisokansalliset yleisur-
heilukisat pidettiin Pudas-
järven Suojalinnan urhei-
lukentällä 18.7. Tänä vuon-
na oli noin 90 osallistujaa,
eli vähemmän kuin viime
vuonna.  Silloin oli kisois-
sa noin 120 nuorta. Vähäi-
selle osallistuja määrälle
syynä Erkki Moilasen mu-
kaan on todennäköisesti se,
että samana viikonloppu-
na oli monta eri kisaa Suo-
messa. Nuorisokansalliset
on tärkeä kisa nuorille sen
suuruuden vuoksi. Mai-
ninnan ansaitsee Pudasjär-
ven Urheilijoista muun
muassa Heikki Kuurola,
jonka suoritus keihäänhei-
tossa oli suomentasolla toi-
seksi paras.  Heidi Ylileh-
to oli moukarissa suomen-
tasolla kuudes. Santeri Hy-
värinen 2000 metrin juok-
sussa on suomentasolla
kolmastoista.

Pudasjärvisten tuloksia:
P13 1500 m: 1) Lasse Moi-
lanen 5.18,57, 3) Jere Tyni
6.19,44.
P13 Keihäs: 1) Heikki Kuu-
rola 55,51, 4) Lasse Moila-
nen 26,26, 5) Jere Tyni
23,08.
P15 100 m: (0,0): 2) Santeri
Hyvärinen 13,52, 4) Joni
Tyni 13,95.
P15 2000 m: 1) Santeri Hy-
värinen 6.46,25, 4) Joni
Tyni 8.41,54.
P15 Korkeus: 1) Joni Tyni
149.
P15 Kuula: 1) Antti-Pekka
Rönkkö 13,05.
M19 800 m: 1) Janne Moi-
lanen 2.07,76.
T9 1000 m: 2) Mette Tyni
4.48,01.
T9 Pituus: 6) Mette Tyni
2,52.
T9 Kuula: 3) Mette Tyni
3,64.
T15 Moukari: 2) Heidi Yli-
lehto 51,21, 3) Minna Ojala
25,20.
N17 100 m: (-0,6): 2) Jenna
Kortetjärvi 14,64.
N17 Moukari: 2) Sari Ku-
jansuu 28,99.
N22 800 m: Kilpailun ulko-
puolella: Niina Moilanen
2.45,94.

Hyvä tulostaso
Nuoriso-
kansallisissa

Suomussalmen kesäteatteri
jatkaa suomussalmelaisen
Eero Schroderuksen näytel-
mäkantaesitysten sarjaa.
Näytelmä Hulabaloo kertoo
pienestä kainuulaisesta ky-
lästä ja aikuisuuteen kurkot-
tavasta Kurtakon Ollista sekä
ajasta, jolloin Marilyn Mon-
roe, Lasse Liemola ja Pirkko
Mannola olivat nuorten ido-
leita.

Hulabaloo on kahdeksas
perättäinen Eero Schroderuk-
sen kirjoittama näytelmäkäsi-
kirjoitus Suomussalmen ke-
säteatterissa, mikä jo sinänsä
lienee ennätys. Schroderuk-
sen paikallisista aiheista
kumpuavista komedioista on
tullut kesäteattereiden suo-
sikkimateriaalia kautta
maan. Tänä kesänä Schrode-

Hulabaloo kesäteatteri
ruksen näytelmiä esitetään
jälleen useilla paikkakunnil-
la ympäri Suomea.

Suomussalmella sijaitsee
yksi Suomen suurimmista
kesäteattereista. Pitkät perin-
teet omaavaan Kaunisnie-
men kesäteatteriin mahtuu
noin 1600 katsojaa, ja hyvä
niin, sillä viime vuosina Suo-
mussalmen Näyttämöyhdis-
tys ry:n teatteriesitykset ovat
vetäneet ennätyksellisesti
katsojia.

Vuonna 2006 katsomossa
istui parhaimmillaan 1630
teatterin ystävää.

Hulabaloon ensi-ilta oli
torstaina 15.7. Esitykset jatku-
vat aina sunnuntaihin 8.8
saakka.

Mervi Seppänen

Hulabaloo näytelmässä Nikke Kurtakko (Hannu Kemp-
painen) ja Anelma Aikio (Seija Rannikko)

Näyttelyn avaus

Näyttely-yleisöä.

Timo Pesiö ja hanuri

Jongun oma mieskuoro

Tikkakisaa

Naisten sarjan saappaan-
heiton voittajan Sanna Oja-
lan taidonnäyte.
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L i i k e h a k e m i s t o

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Ilmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikehakehakehakehakehakemistossa.emistossa.emistossa.emistossa.emistossa.
Ota yhteOta yhteOta yhteOta yhteOta yhteys pys pys pys pys p..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

TAKSIPALVELUITA

Yrittäjä!
Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
Remontit ja korjaukset

Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

HAUTAKIVET

Teijo Särkelä
0400 495 445

Arto Aittokumpu
0400 158 258

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

KIINTEISTÖHUOLLOT
RAKENTAMINEN,

 REMONTIT
AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345
http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Autohitsi
Mika Luokkanen

Kauppatie 16
93100 Pudasjärvi

0400 998 361
- Auto-/muut hitsaustyöt
-Alustajarruremontit

KAUNEUDENHOITOA , HIERONTAA, KUNTOSALI

KOSMETOLOGI
SIRPA SARAJÄRVI

Toritie 1

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

*Kasvohoidot
* Ripsien ja kulmien

värjäykset
* Intialainen päähieronta

* Kuumakivihieronta
* Jane Iredale

mineraalimeikit

Osuuspankin talo 2 krs

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

Hannu Ylitalo 0400 244 769Hannu Ylitalo 0400 244 769Hannu Ylitalo 0400 244 769Hannu Ylitalo 0400 244 769Hannu Ylitalo 0400 244 769
Hannu Jaakkola 0400 380 668Hannu Jaakkola 0400 380 668Hannu Jaakkola 0400 380 668Hannu Jaakkola 0400 380 668Hannu Jaakkola 0400 380 668

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

HannHannHannHannHannun un un un un TTTTTaksimaaksimaaksimaaksimaaksimatkatkatkatkatkat Oyt Oyt Oyt Oyt Oy
RRRRRytinkiytinkiytinkiytinkiytinki

OSTETAAN ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METALLIROMUT

ROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OY
Myös rekisteristäpoistot ja romutodistukset

P. 0400 253 358

ROMUN  JA  METALLIN OSTO

Välityömarkkinoilla tarkoite-
taan työttömyyden ja avoimi-
en työmarkkinoiden väliin
jäävää aluetta.  Lisäksi tiivis-
tetään yhteistyötä kylien eri
toimijoiden, Karhupajan, työl-
listämisyksikön ja kaupungin
eri hallintokuntien välillä, ke-
hitetään malli tukityöllistetty-
jen sujuvaan “niveltämiseen”
työelämään ja jatkosuunnitel-
miin sekä vahvistetaan avio-
liiton kautta puolisoina paik-
kakunnalle muuttaneiden
maahanmuuttajien kotoutu-
mista suomalaiseen työkult-
tuuriin ja kolmannen sektorin
toimintaan. Siis löytää työ-
paikka omalta kylältä ja sa-
malla lisätä kylän palvelun-
tarjontaa. Hanke toteutetaan
Pudasjärven kaupungin haja-
asutusalueella 1.4.2010 -
31.3.2013 välisenä aikana.

Hankkeen kohderyhminä
ovat Pudasjärven sivukylillä

Kerttu ja Kauko  –hankkeella töitä ja palveluja Pudasjärven kylille

asuvat vaikeasti työllistyvät ja
syrjäytymisvaarassa olevat
henkilöt. Välityömarkkinoi-
den työllistävät tahot ja pien-
yrittäjät. Välillisiä kohderyh-
miä ovat mm. kolmannen sek-
torin toimijat, sivukylien
asukkaat, vapaa-ajan asunto-
jen omistajat sekä pienyrittä-
jät.

Käytännön toimenpiteinä
henkilö tulee kuukauden pi-
tuiselle harjoittelu-/valmen-
nusjaksolle, jossa kartoitetaan
työttömän henkilön työkykyi-
syys, ammatilliset ja sosiaali-
set valmiudet.  Seuraavaksi
henkilö siirtyy joko 3. sekto-
rin tai yritykseen tuettuun
palkkatyöhön. Työllistämis-
tukijakson jälkeen, henkilön
kuntoutumistasosta riippuen,
hakeutuminen/siirtyminen
vapaille työmarkkinoille.
Koko prosessin ajan valmen-
nettavan rinnalla kulkee mo-

nialainen tukiverkosto.
Heinäkuun puoleenväliin

mennessä hankkeessa on ollut
17 harjoittelijaa. Harjoittelun
jälkeen neljä henkilöä on työl-
listynyt harjoittelupaikkoihin-
sa. Kaksi henkilöä siirtyi avoi-
mille työmarkkinoille. Väli-
työmarkkinoiden toimijoille
muodostetaan myöhemmin
yhtenäinen ohjeistus tukityöl-
listäjänä toimimisesta.

Koska kylien eri toimijat
ovat avainasemassa hankkeen
toiminnassa ja sen onnistumi-
sessa, hankkeessa tiivistetään
kylän sisäistä ja kylien välistä
yhteistoimintaa. Kevään ja
kesän aikana Pudasjärvellä on
virinnyt ajatusta kylien yhtei-
sen toimintamallin luomises-
ta.  Yhteistyöelimen tavoittee-
na on saada suurempaa pai-
noarvoa omien tavoitteidensa
edistämiseksi. Yhteistyöelin
yhdistäisi Pudasjärven kylien
aktiiviset toimijat, jotka mo-
nin eri omaehtoisen kehittä-
misen tavoin toimivat asuin-
paikkansa hyväksi; kyläyh-
distykset, nuorisoseurat, maa-
mies- sekä koti- ja maatalous-
seurat, urheiluseurat ja met-
sästysseurat, jne. sekä sen teh-
tävänä olisi vertaisoppimi-

nen; hyvien toimintamallien
vaihtaminen, levittäminen,
yhteinen  tiedottaminen sekä
uusien toimintamallien kehit-
täminen perinteisten yhteis-
työmallien lisäksi.

Pudasjärven kaupungin
hallinnoiman Kerttu ja Kauko
–hankkeen yhteistyökumppa-
neita ovat  Pudasjärven kau-
pungin sivukylät yrityksi-
neen, kolmannen sektorin toi-
mijat, eri yhdistykset, Pohjois-
Pohjanmaan ELY, Oulun seu-
dun työ- ja elinkeinotoimiston
Pudasjärven toimipiste, Ou-
lunkaaren kuntayhtymän so-
siaali- ja terveyspalvelut sekä
kaupungin eri hallintokun-
nat. Hanketta rahoittaa Eu-
roopan Unionin sosiaalirahas-
to, Pohjois-Pohjanmaan ELY
ja Pudasjärven kaupunki.
Hankkeen työntekijöinä toi-
mivat projektipäällikkö Anit-
ta Ojanperä p. 040 7040 462,
sekä aluetyöntekijät Ritva
Virkkunen p. 040 8266 626 ja
Jouni Puhakka p. 040 8266
627.

Jouni Puhakka

Tämän vuoden huhtikuussa aloitetun Kerttu ja
Kauko -hankkeen tavoitteita ovat mm.  luoda
kattava asukastupaverkosto sivukylille sekä
toimivat välityömarkkinat haja-asutusalueille

vahvistamalla välityömarkkinoiden roolia
työllistäjänä.

Aluetyöntekijät Jouni Puhakka ja Ritva Virkkunen olivat
Pudasjärven markkinoilla esittelemässä Kerttu ja Kauko
–hanketta kaupungin teltassa.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Mitä tehdä minne mennä -palstan lisäksi kesätapah-
tumia on sivulla 2 .

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kau-
pungin www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme
vastaa. Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimi-
tukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne
mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy
myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Lauantaina 17.7 aamulla ko-
koontui porukkaa jo perin-
teeksi tulleeseen Puhoksen
kuntojuoksutapahtumaan.
Tervehdysten, rupattelujen ja
lähtöviivan selvittyä, että mis-
tä oli lähdetty edellisellä ker-
ralla, tuli Honkasen Edvinin
kehotus lähteä taipaleelle. Sil-
loin kirmaisi edellisiin vuo-
siin verrattuna nelinkertainen
määrä rapsakoita menijöitä.
Allekirjoittanut ei tosin näh-
nyt heitä kuin lähtöviivalla,
sillä keulajuoksijat pinkoivat
noin neljän minuutin kilomet-
rivauhtia, joka vauhti kyllä
hieman hiipui matkan edetes-
sä. Sää oli ihanteellinen, vii-
leähkö, mutta ei tuulinen.
Osallistujat olivat hyväntuu-
lisia ja tietenkin repäisevässä
kunnossa.

Lyhyimmän ja pisimmän
matkan reissut ja ajatkin lai-
tettiin minuutin tarkkuudella
kunkin nimen kohdalle. Se-
kunteja eikä sadasosia luetel-
tu. Koko maratonin juoksi
kaksi juoksijaa. Juha Laakko-
sen aika oli 3.20 ja Arto Hon-
kasen 3.37. Puolimaratonin
juoksi kuusi juoksijaa. Juha
Honkasen aika oli 1.29, Jori-
Matti Honkanen 1.37, Jukka
Moilanen 1.49. 13-vuotiaan
Aleksi Härkösen aika, 2.07,
Keijo Kettusen 2.08 ja Erkki
Honkasen 2.28. Neljännesma-
ratonin kipitti seitsemän hen-

 juoksutapahtuma
Puhoksella onnistunut

kilöä, jonka Pentti Määttä hut-
ki 48 minuutissa, nuori Tane-
li Härkönen 53.00, Eero Hyt-
tinen 52.00, Maire Kosamo
57.00, Lilja Moilanen 58.00,
Jaana Honkanen 1.08 ja Lilja
Kettunen 1.23.

Palkinnot olivat samat,
kuin aikaisemminkin. Lihas-
ramppien lisäksi porukalla oli
hyvä mieli. Lisäksi tarjottiin
kahvit ja muut juomat, sekä
muuta tankkausta. Porukka
oli tyytyväinen, vähän ren-
nompaan, itsensä kanssa kil-
pailemiseen ja rentoon poru-
kassa olemiseen.

Seuraavana vuonna, 16.7
tavataan taas. Silloin ollaan
entistä lujemmassa menokun-
nossa, sillä antoihan meille
Juha Laakkonen vahvalla ko-
kemuksellaan arvokasta ra-
vinto- ja juomatankkausneu-
vontaa. Kiitokset konsultoin-
nista ja kiitokset myös juoma-
huollosta matkan varrella. Se
toimi erinomaisesti. Ja tieten-
kin vilpittömät kiitokset kan-
nustushuudoista.

Tavataan vuoden päästä ja
kerrotaan muillekin tapahtu-
masta. Onhan aina edessä pit-
kästi tietä, sinne mahtuu kun-
toilemaan.

Erkki Honkanen.

Helteinen heinäkuun viikko
loi oivat puitteet, kun liki kol-
mekymmenpäinen joukko
Kuuloliiton vapaaehtoisia ko-
koontui viettämään kesähar-
rasteviikkoa Kelosyötteelle.
Viikon ohjelmassa oli monen-
laisia aktiviteetteja sekä va-
paamuotoisempaa yhdessä-
oloa Pauli Särkelän mökeillä
luonnonkauniin Kovalam-
men rannalla.

Osmo Anttila Reisjärveltä
opetti linnunpönttöjen tekoa,
kun naisväki innostui valmis-

Kuuloliiton kesäharrasteviikko Kelosyötteellä
tamaan pärekoreja kahvipus-
seista pudasjärveläisen Hilda
Takkisen vetämänä. Raahelai-
nen Jorma Rautio ohjasi ryh-
mää, jossa taiteiltiin puukol-
veilla erilaisia koriste-esinei-
tä ja ovikylttejä.

Viikon ohjelmaan mahtui-
vat myös luontoilta, karaoke-
tanssit sekä vierailu kirjailija
Kalle Päätalon synnyinkodis-
sa Kallioniemessä ja Päätalo-
keskuksessa Taivalkoskella.

Syötteen alueen monipuo-
liset liikuntareitit kiinnostivat

Yllä: Reisjärveläinen Osmo Anttila (kesk.) neuvoi Pauli
Pelkosta Vihannista ja Alpo Honkaa Raahesta linnunpönt-
töjen kokoamisessa.

myös monia, minkä jälkeen
oli paikallaan vilvoitella Ko-
valammen virkistävässä ve-
dessä.

Kuuloliiton Oulun piirin
järjestämä kesäharrasteviikko
pidettiin Kelosyötteellä nyt
toisena kesänä perätysten.
Aktiviteettien ohella leiri tar-
joaa myös mahdollisuuden
vertaistuelle ja omaehtoiselle
kuntoutumiselle.

Antero Penttinen

Vas.: Pärekorit syntyivät kahvipusseista naisväen taita-
vissa käsissä. Vasemmalta Hilda Takkinen Pudasjärvel-
tä, Ulla Virta-Rämö Porvoosta, Elvi Tornberg Kuusam-
osta ja Vuokko Rönqvist Porvoosta.

Oik.: Kelosyötteen mökkien isäntä Pauli Särkelä sai leiri-
läisiltä linnunpöntön, joka piti sisällään pienen yllätyksen.

Korpisen kyläseura järjestää ensi lauantaina Korpisen kyläta-
lolle mökkiläistapaamiseen, jossa vakituisilla asukkailla ja kyläl-
lä mökkeilevillä lomalaisilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa
ja saada tietoa kyläseuran toiminnasta. Tapahtuma alkaa ilta-
kuuden maissa ja tilaisuudessa on mahdollisuus vaihtaa ajatuk-
siaan kylätoiminnan kehittämiseksi jotta se kiinnostaisi myös
mökkiläisiä. Kyläseura on palkannut kylätyöntekijäksi Jani Leh-
tolan, joka kertoo kylätaloon kohdistuvista kehittämistoimista
asukastupatoiminnan suuntaan. Tilaisuudessa on mahdollisuus
liittyä kyläseuran jäseniksi, joilla on mahdollisuus vaikuttaa seu-
ran toimintaan. Samalla voi kartuttaa kyläseuran kassaa puffe-
tista saatavilla virvokkeilla, pullakahvilla ja grillimakkaroilla. Myös
arpaonneaan voi kokeilla runsaista palkinnoista. Tilaisuuden
juontaa johtokunnassa mökkiläisten “äänitorvena” oleva Toivo
Piira karaokelaitteineen. (rr)

pohditaan
yhteistyötä

Mökkiläis-
tapaamisessa

to  
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ti   
to
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23.7.
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27.7.
29.7.

klo 19
klo 19
klo 15
klo 19
klo 19

klo 15
klo 19
klo 19
klo 15
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1.8. 
3.8.
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8.8.

S U O M U S S A L M E N  K E S Ä T E A T T E R I

H u l a b a l o o

Eero Schroderuksen komedia aikuisuuteen 
kurkottavasta Kurtakon Ollista ja muisto ajasta, 
jolloin Marilyn Monroe, Lasse Liemola ja Pirkko 
Mannola olivat nuorten idoleita.
LIPUT 10 e aikuiset / 5 e lapset alle 12 vuotta.
Ryhmävaraukset (väh. 25 henkeä) 
puh. 040 5865 380 / Eero.

Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia, Syötteen luonto-
keskus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun neljän sarjan
voittajakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja sekä Paras
Kuusamossa otettu kuva.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
Huuhkajan siipien alla Taidehuone Pudikki. 17.7. - 28.8. klo 15-
20 (ma - ke), 14-17 (la - su). Komin tasavallan, Vylgortin kaupungin
kansantaiteenkeskus Zaran taiteilijoiden ja lasten taidekolun op-
pilaiden teoksia. Järjestäjä Kulttuuritoimi. Lisätiedot 040 826 6586.
Tanssit Sarapirtillä 21.7. klo 21.00-01.30.
MP-huippuajot Iso-Syöte  23.7.-25.7. Moottoripyörätapahtuma,
mukana mm. bändejä ja yhteisajoa. Lisätietoja http://
mphuippuajot.pudasjarvi.fi
Markkinat. Syötteen kyläyhdistys  järjestää markkinat 24.7.10
Kello 11.00 - 15.00. Pöytäpaikkojen varaus (10€ paikka) Laura
Kokolta  puh. 040-5875051
Kesätanssit Hampushallilla Iinattijärvellä la 24.7.
Tanssit Ruostehovilla Livon seurojentalo. 24.7. klo 21-01.
Lentopallon kyläsarja ja kesäpäivä Livon koulu 24.7. klo 9.00.
Järjestäjä Livokas ry. Lisätiedot http://sites.google.com/site/
livokasry/
Laukkufriikki-esittely Hetepirtillä su 25.7. klo 13.00 - 16.00.
Tervetuloa! www.hetepirtti.net
Pilikkiviikko - Kesäpilikin MM-kisat Havulan ranta, 26.7.2010
- 1.8.2010. Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat ry. Lisätietoja http://
pilikkiviikko.pudasjarvi.fi/
Tanssit  Möykkälässä La 31.7. Puhoskylässä.
Daniel Hiltulan (1820-1867) jälk.sukukokous 31.7.klo 10.30
Hilturannan leirikeskuksessa Pudasjärvellä. Ilmoitt.15.7. mennes-
sä maksamalla osallistumamaksun, aik. 20€ alle 12v 10€, tilille
106835-67146, Tied.puh. 0400 770 346 tai 0400 157 424
BINGOT Hetepirtillä  la 31.7., la 14.8., la 28.8. klo 14.00. Järjes-
tää Hetekylän Nuorisoseura ry. Tervetuloa! www.hetepirtti.net
Venetsialaiset 28.8. Jyrkkäkoskella  . Venetsialaiset ovat siirty-
neet Jyrkkäkoskelle, koska Rajamaan rannassa on menossa maan-
siirtotöitä. Järj. LC Pudasjärvi.
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin 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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

Kuluneen viikon aikana pu-
dasjärveläisillä on ollut mah-
dollisuus osallistua ja tutus-
tua monipuolisesti suomalais-
ugrilaiseen kulttuuriin ja tai-
teen tekemiseen. Komin tasa-
vallan Syktyvdinin piirin
Kansantaidepiirin johtajan
Elena Menikovan, taiteilija-
opettajien Valerij Toropovin,
Kristina Haptsevan, Alek-
sandr Sergijenkon sekä pu-
dasjärveläisten Vuokko Ny-
manin, Hilkka Anttilan ja
Marja-Leena ja Kari Tykkyläi-
sen ohjauksella opeteltiin kä-
sin rakentamista ja komilaisia
koristelumenetelmiä, villan
värjäystä, kipsistä veistämis-
tä sekä Guache-taiteen teke-
mistä.

Taidepajoihin osallistujien
kokemukset tällaisesta kult-
tuurin ja taiteen tuntemuksen
opettelemisesta olivat hyvin
myönteiset ja innostuneet. Sa-
mankaltainen tunnelma val-
litsi taidenäyttely- Huuhkajan
siipien alla - tilaisuudessa, jos-
sa kerrottiin Pudasjärven kau-
pungin ja Komin Syktyvdinin
kulttuurisen yhteistyön alka-
neen vuonna 2006 maaherra
Eino Siuruaisen aloitteesta.
Upea tavoite tässä yhteistyös-
sä on opiskelijavaihto laajem-
minkin kulttuurin eri alueil-
la.

Kotiseutuviikko huipentui
perinteiseen Kotiseutujuhlaan
museon aukiolla. Monipuolis-

Kulttuuria ja taidettaKulttuuria ja taidettaKulttuuria ja taidettaKulttuuria ja taidettaKulttuuria ja taidetta
paikallisesti ja Kpaikallisesti ja Kpaikallisesti ja Kpaikallisesti ja Kpaikallisesti ja Komistaomistaomistaomistaomista

ta ohjelmaa odotellessa ylei-
sö sai nauttia juhlakahvit ja
kierrellä tutustumassa mu-
seoalueen rakennuksiin ja
kunnioitettavaan määrään
erilaisia esineitä ja entisaiko-
jen työkaluja.

Kaivorakennelma ja ulko-
rakennuksen seinällä riippu-
va puupiikkinen karhi aina-
kin herättivät keskustelua ja
muistelmisia juhlavieraiden
keskuudessa. Juhlapuhees-
saan Matti Siuruainen valai-
si Pudasjärven terveydenhoi-
don kehitystä 1800-luvulta
mykypäivien tienoille. Palve-
lujen saanti ja vastaanottami-
nen ei ole ollut aina likimain-
kaan yksinkertaista ja help-
poa pitkistä matkoista, ole-
mattomasta hoitohenkilöstön
määrästä ja kansalaisten en-
nakkoluuloista sairaan- ja sai-
raalahoitoa kohtaan. Mielen-
kiintoista ja yllättävää oli
kuulla seurakunnan ja papis-
ton toimivasta roolista terve-
ydenhoidossa. Lukkarit ro-
kottajina oli varmasti monel-
le kuulijalle aivan uusi ja hil-
peyttä herättävä tieto.

Elämyksiä, oppia ja sivis-
tystä oli näiden viikkojen an-
nin aikana mahdollisuus am-
mentaa mielin määrin henki-
sen hyvinvoinnin kasvatta-
miseksi.

Sointu Veivo

Kotiseutujuhla alkoi juhla-
messulla kirkossa. Sen jäl-
keen kirkkoväki kävi kunnia-
käynnillä sankarihaudoille ja
nälkään kuolleiden haudoil-
le. Seppelpartion johdossa
kulkivat pastori Jaakko Sääs-
kilahti ja kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Riek-
ki. Sankarivainajien patsaal-
ta juhlakansa siirtyi museon
pihamaalle järjestettyyn ni-
sukahveille. Pikkuhiljaa juh-
lakentän penkit täyttyivät
kansallis- ja juhlapukuihin
sonnustautuneesta yleisöstä,
joka sai nauttia arvokkaasta
ja kotiseutuhenkisestä ohjel-
masta pilvipoutaisessa kesä-
säässä.

- Jos suinkin satumme
pääsemään, olemme olleet
juhlissa mukana, eräs iäk-
käämpi pariskunta kertoi ko-
tiseutujuhlan tärkeydestä.

- Täällä aina näkee ystäviä
ja tuttuja, joita ei muualla tah-
do nähdä. Aina on mukana
myös lomalaisia ja mökkiläi-
siä, eräs keski-ikäinen nainen
sanoi ja kehui vallinneen sään
lisäksi ohjelmaa.

Matti Siuruainen kotiseutujuhlassa:

Kotiseututietoisuus syntyy
kokemusten ja elämysten kautta

Kotiseudun asiat
hyvällä tolalla
Suomen Skandinavian histo-
rian kandidaatti Matti Siuru-
ainen piti juhlapuheen, jossa
hän totesi kotiseutujuhlan
olevan jatkumoa viime vuon-
na pidetylle 370-vuotisjuhlal-
le, jossa menneisyyden lisäk-
si kartoitettiin nykyisyyttä ja
tulevaisuutta. Vanhemmalle
väelle ja veteraanisukupol-
velle osoitetun kunnioitussa-
nojen jälkeen Siuruainen to-
tesi kotiseututietoisuuden
syntyvän iän, kokemusten ja
elämysten kautta.

Pudasjärven asioita vii-
meiset vuodet Oulusta kat-
selleena Siuruainen totesi
palvelujen olevan Pudasjär-
vellä hyvin hoidettuja. Juhla-
puhuja käsitteli puheessaan
erityisesti terveydenhoitoa,
joka on hoidettu mallikkaas-
ti. Siuruainen loi tarkan kat-
sauksen terveyden- ja sai-
raanhoidon kehittymiseen
Pudasjärvellä aikavälillä
1884 - 1939.

Kaupungin tervehdyksen
juhlaan toi valtuuston pu-

heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa, jonka mukaan Pudas-
järven vahvuudet Suur-Ou-
lun naapurina antavat hyvät
mahdollisuudet ja vahvan
uskon siihen, että väestökehi-
tys voidaan kääntää nousu-
uralle. Hän toivoi kesämök-
kinsä Pudasjärvelle rakenta-
neiden juurtuvan Pudasjär-
velle siinä määrin, että loma-

Pudasjärven perinteinen kotiseutujuhla koetaan
yhdeksi kesän arvokkaimmista juhlista, johon

aina saapuu vakituisten asukkaiden lisäksi
sukuloimaan tai lomailemaan tulleita entisiä

pudasjärveläisiä. Myös mökkiläiset ovat
ottaneet juhlan omakseen, sillä tälläkin kertaa

heitä oli suuri joukko juhlassa mukana.

Kotiseutujuhlaan osallistuneet saivat nauttia arvokkaan ohjelman lisäksi myös hienosta kesäsäästä.

Matti Kaarlejärven monologiesitys ihastutti yleisöä. Oikealla istuu juhlapuhuja Matti
Siuruainen ja hänen vieressään Eero Oinas-Panuma.

paikasta voisi tulla perheiden
ykköskoti sen jälkeen, kun
työelämä jää historiaan.

Matti Kaarlejärvi lausui
katkelman Niilo Rauhalan
kirjoittamasta monologista
Auringonsiipi. Esitys oli mu-
kaansa tempaava ja aiheva-
linnaltaan kotiseutujuhlaan
sopiva kuvaus maaseudun
luonnosta ja maalla asumi-
sesta.

Kaupungin ja seurakun-
nan yhteisesti järjestämä ko-
tiseutujuhla alkoi yhteislau-
lulla Sunnuntaiaamuna ja
päättyi maakuntalauluun
Kymmenen virran maa. Lau-
luja johti ja säesti kanttori
Keijo Piirainen. Hänen säes-
tämänään lauloi Elisa Pukari
laulun Tähdenlento ja Vox
Margarita naiskuoro kaksi
laulua: Elämän polku pohjoi-
seen ja Liekkien leikki. Piirai-
sen säestyksellä esitti Mark-
ku Kemppainen tekemänsä
laulun Kun kuljen pitkin Ii-
joen rantaa.

Rauni Räisänen

Kotiseutujuhlan järjeste-
lyjä johtanut Birgit Tolo-
nen keskustelemassa
juhlassa mukana olleen
komilaisen taiteilija &
opettaja & kulttuurijohta-
ja Valerij Toropovin
kanssa.
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