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PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 20.7.2011

                 

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-16

PUUTARHAN TYHJENNYS !
( samettikukka, lobelia, kesäbegonia, petunia yms )
KASSILLINEN pieniä kesäkukkia 4,50
KASSILLINEN isoja kesäkukkia 8,50
( pelargonia, begoniat, riippukukat yms )

KASSIIN SAA pAKAtA ItSE NIIN pALjoN KuN mAhtuu!

KAIKKI AmppELIt, isot ja pienet 12,-
monivuotiset kukat ja koristepensaat oStA 5, mAKSA 4

1500
2500

LAPIN LIHA PORO-
PUOLUKKAPIHVIT
4 kpl/400g

099 pkt 159 pss 500
2 rs

ATRIA OMENAKAURA-
PAISTOS 500 g

rs299
ORTHEX
PINOX KORIT

ROTTINKI PYYKKIKORI ROTTINKI-KORIT
ERI KOKOJA

490
ALK.

KELO PUUKORIT

LASTEN 
COLL. 
HUPPARI

TENO PEITTO
JA TYYNY

TIP TOP 
VALMISVERHOT
2 kpl 140x240 1290

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Tarjoukset nähtävissä myös
www.pudasjarvi-lehti.fi

VAASAN TAIKARUIS 100%
Sämpylät 360 g
Vuokaleipä 550 g • Naturel • Hunaja 

• Pehmeä pippuri

ATRIA BROILERIN FILEE-
SUIKALEET 300g-400g

Lämmitä 
grillissä!

150 kpl

pieni

1990
iso2990

ALE  ALE  ALE PUSERO

1590

9€

hajakokoja

990

7€ 1900 1600
YHT.

DISNEY UIMAPUVUT

UIMA-
HOUSUT940

2900

(norm. 25 €)

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

ILMAISEKSI
OPTIKON NÄÖNTARKASTUS

5.8. SAAKKA

VARAA AIKA!

Patinapuoti

- Kierrätys- ja uusiotuotemyymälä
- Ompelimo

Tervetuloa 
kierrätyksen maailmaan! 
LAADUKKAITA tuottei-
ta saapuu Oulun SPR:n 
kontista joka kuukausi 
isot erät.

TUOTTEITA: 
- Nuorten laaja vaate- ja 
asustevalikoima
- Naisten vaatteet ja 
asusteet
- Miesten vaatteet
- Sisustustuotteet
- Merkkikenkiä ja laukkuja

TERVETULOA 
PATINAPUOTIIN!

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046-582 4610
(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA)

avoinna ma-pe klo 11.00-19.00

KARAOKE

 Keittiö avoinna joka päivä  
klo 14.00-21.00 • pizzaa • À la carte

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Perjantai 22.7.

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Wintti
23-04

Ravintolassa palvelemme:
Ma-Ti klo 14.00 - 23.00
Ke-To klo 13.00 - 01.00
Pe-La klo 12.00 - 04.00

Su 12.00 - 20.00

Lauantai 23.7.
Jambalaya 
ja Helvi

Wintti
23-04

Lippu 10€ 

KARAOKE

Tulossa 29.7. Ässät

Iijokivarren luonto
teki vaikutuksen

ensikertalaisiin s. 10

Helsingistä Jäämerelle
kävellen s. 15
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Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Messu kirkossa su 24.7 klo 
10, Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen. Vox Margarita ja Pet-
ra –kuorot.
Jumalanpalveluksen jälkeen ni-
sukahvit ja kotiseutujuhla mu-
seon pihapiirissä – sateel-
la kirkossa. Kotiseutujuhla on 
Kiestingin taistelujen 70-vuo-
tismuistojuhla, juhlaesitelmän 
pitää professori Martti Turto-
la. Nyt on sotien jälkeen synty-
neellä väestöllä hyvä tilaisuus 
tulla kuuntelemaan  Pudas-
järven pitäjän valtavasta uh-
rista Kiestingin motissa, jon-

ka merkkinä ovat kymmenet 
ja taas kymmenet hautakivet 
sankarihautausmaassamme.

Kirkkotaksi lähtee seura-
kuntakodin pihasta klo 9.30, 
kyydin omavastuu 3 € edes-
takainen matka. Muistakaapa 
sivukyläläisetkin mahdollisuus 
käydä jumalanpalvelukses-
sa kolmella eurolla kylältän-
ne taksilla kerran kuukaudessa 
– kootkaa kimppa ja sopikaa 
taksinne kanssa kyydistä. Ter-
vetuloa!

Kesäkahvila kaikenikäisille 
kirpputorin tiloissa (Pappilan-
tie 7) keskiviikkoisin klo 12-
14. Poiketkaapa rupattelemaan 
kahvikupposen äärelle.

Vox Margarita – ja Petra-
kuorojen konsertti kirkos-

sa pe 22.7.klo 19.00
Viron Järva-Peetrin seurakun-
nan Petra-kuoro ja Pudasjär-
veläinen Vox Margarita  -kuo-
ro konsertoivat Pudasjärven 
kirkossa perjantai-iltana. Oh-
jelmassa on eestiläistä kuo-
romusiikkia sekä mm. Pekka 
Simojoen lauluja vironkielel-
lä. Konserttiin on vapaa pää-
sy, ohjelma 10 euroa. Tulkaapa 
joukolla nauttimaan kesäillan 
konsertista ja näyttämään vi-
rolaisille vieraillemme, etteivät 
turhaan tulleet Suomenlahden 
yli meitä pudasjärveläisiä lau-
luillaan tervehtimään!

Vanhemman väen leiri 1.-
2.8. Hilturannassa. Nyt on aika 
ilmoittautua leirille ja lähteä 
kokeilemaan, mille uuden ma-
joitusrakennuksen yhden ja 
kahden hengen huoneiden uu-

det sängyt ja patjat tuntuvat 
nukkua – entäs mille ne pe-
ruskorjatun rantasaunan löy-
lyt maistuvat! Ilmoittautuneil-
le lähetetään leirikirje, jossa 
tarkemmat ohjeet. Leirin hin-
ta on 20 €. Linja-autokuljetus 
Kurenalta järjestetään men-
nen tullen (sis. leirimaksuun). 
Ilmoittaudu 25.7. mennessä 
Suville diakoniatoimistoon / 
040-1758597.

Nuotioillat: seurakunnan 
nuoriso- ja diakoniatyö jär-
jestää elokuussa nuotioilto-
ja. Nuotioiltoja pidetään seu-
raavasti: vk 31 (ke-to), vk 32 
(ma-to) ja vk 33 (ma-to). Nuo-
tioiltoja voi varata omalle ky-
läkulmalleen kirkkoherranvi-
rastosta / 08-8823 100 – vielä 
muutama ilta vapaana.

Kirkko avoinna ja esittelijä 
paikalla 27.6.-29.7. ma-pe klo 
11-17. Muulloin sopimuksen 
mukaan, 08-8823100 / kirkko-
herranvirasto.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 20.6.-29.7. klo 9-13.

Rauhanyhdistys: Seurat 
Ry:llä su 24.7. klo 17 (Erkki Il-
vesluoto, Eero Österberg)

Kastettu: Viivi Minea Karo-
liina Niemitalo ja Maija Eerika 
Pulkkanen.

Avioliittoon vihitty: Keijo 
Antero Rantala ja Erja Johan-
na Tolonen.

Haudattu: Osmo Luokkanen 
75v, Simo Heikkinen 82v.

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
040 9686 165

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannolli-
sista tai muista toiminnallisista 
syistä (esim. lakko) tai asiakkaas-
ta johtuvista syistä voida julkais-
ta, lehti ei vastaa ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahin-
gosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Toritiellä ti-ke klo 10-16 
ja pe klo 10-16. 
Korpitiellä ma-pe klo 8-14 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Hartauskirjoitus

Uudelle päiväkodille tontti 
parhaalta paikalta
Kirkkovaltuuston kokous 
pidettiin poikkeuksellises-
ti heinäkuussa, tarkemmin 
11.7. Kaupungin taholta oli 
lähestytty seurakuntaa päi-
väkotitonttiasiassa, jonka 
vuokraamisesta tai myymi-
sestä oli kirkkoneuvosto jo 
ehtinyt antaa kielteisen pää-
töksen. Kaupungin kanssa 
käydyssä neuvottelussa oli 
tullut kuitenkin esille uu-
sia asioita, joiden perusteel-
la kirkkoneuvosto oli esit-
tänyt, vastoin aikaisempaa 
päätöstään, rakennettaval-
le uudelle päiväkodille ton-
tin myymistä Pudasjärven 

kaupungille. Perusteluina 
oli myös yleinen etu, koska 
kaupungin teetättämien sel-
vitysten mukaan nyt myy-
tävä 3500 neliömetrin tontti 
Puistotien varrella on käy-
tettävissä olevista vaihtoeh-
doista paras mahdollinen 
rakennuspaikaksi. Tontin 
luovuttamisen ehdoksi pää-
tettiin, että tontin välittö-
mässä läheisyydessä sijaitse-
va Paavalinpuiston eteläosa 
jätetään yleiseen käyttöön. 

Kauppahintaa ei vie-
lä määritelty. Siihen pyyde-
tään asiantuntijan arvio, joka 
määrittelee käyvän hinnan. 

Kaupan toteutuminen vaatii 
vielä kirkkohallituksen hy-
väksynnän. 

Kirkon invaluiskan ra-
kentaminen ja portaiden 
korjaaminen on ollut vireil-
lä usean vuoden ajan. Arkki-
tehtitoimisto Ajantajun laati-
mien suunnitelmien pohjalta 
uusi invaluiska sijoitetaan 
kirkon pohjoispuolen oven 
yhteyteen. Päätöstä tehtä-
essä oli käytettävissä myös 
museoviraston antama lau-
sunto, jota kirkkohallitus oli 
edellyttänyt. 

(ht)

Kuorovierailu Virosta
Virosta, Järva-Peetrin seura-
kunnasta tuleva Petra-kuo-
ro ja pudasjärveläinen Vox 
Margarita kuoro konsertoi-
vat Pudasjärven kirkossa 
perjantaina 22.7. klo 19. 

Ohjelmassa on eestiläis-
ten säveltäjien kuoromusiik-
kia. Lisäksi ohjelmassa on 
mm. Pekka Simojoen lauluja 
Viron kielellä esitettynä. 

Konserttiin on vapaa pää-
sy. Ohjelma maksaa 10 eu-
roa. 

Keijo Piirainen
Järva-Peetrin seurakunnasta Virosta Petra-kuorolaiset 
tulevat Pudasjärvelle.

Vox Margarita kuoro esiintymässä Pudasjärven kotiseutujuhlassa kaksi vuotta sitten. 
Kuoroa johtamassa Keijo Piirainen. 

Herran Palveluksessa
Erään kerran kuulin kirkossa urkuparvelta laulettavan: 
”Älä lähde minkään synnin tähden, ristin luota pois, 
ristin luota pois”. Siinä laulussa oli herkät ja puhuttele-
vat sanat. Saa aloittaa uuden päivän aina puhtaalta pöy-
dältä. Eilinen on mennyt, huomisesta emme tiedä, mut-
ta tänään auttaa Herra. Niin kuin virressä 547 laulamme: 
”joka aamu on armo uus’.” 

Olen lämmöllä ajatellut lapsuuttani, kun sain käydä py-
häkoulussa naapurissa. Kyllä kannattaa kylvää sanan kyl-
vöä lapsillekin. Kylvetty sana saattaa kantaa hedelmää 
vuosien ja jopa kymmenien vuosien päästä. Mieleeni on 
jäänyt lasten juhannus- ja joulukirkot. Juhannuskirkkoon 
mennessä laitoimme polkupyörät veneeseen ja ajoimme 
moottorilla yli Paakananjärven. Ajoimme pyörillä Tör-
mänmäkeen, ja siitä jatkoimme matkaa linja-autolla Puo-
langalle. Omavastuu yhdestä perheestä oli yksi markka. 

Ensi sunnuntain evankeliumitekstissä Matt. 16. luvus-
sa Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi. ”Kuka Ihmisen 
Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?” He vastasivat: 
”Muutamien mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten 
mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu pro-
feetoista”. Entä te, kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän mie-
lestänne olen?” Simon Pietari vastasi: ”Sinä olet Messias, 
elävän Jumalan poika.” Jeesus sanoi hänelle: ”Autuas olet 
sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut 
liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä 
sanon sinulle; Sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä raken-
nan kirkkoni.” 

Virsi 289: ”Vain sinä tunnet minut, 
Vapahtaja, ja tiedät lääkkeen 

kaikkiin haavoihini. 
Jos luoksesi en pääse voittajana,
 saan tappioni tuoda kuitenkin.” 

Seppo Karhu

Koillis-Golfilla 20-vuotisjuhla
Koillis-Golf on toiminut 
Pudasjärvellä 20 vuotta 
valtatie 20 varrella Koren-
tokankaan Pajulassa. Juhla 
järjestettiin sunnuntaina 
17.7, jotka alkoivat Golf-
kentän idean isän ja ra-
kentajan Pekka Kinnusen 
avauslyönnillä. Juhlan jäl-
keen oli kisa, johon osallis-
tui 20 golfin harrastajaa. 
Enemmän asiasta ensi vii-
kon lehdessä. (ht)
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Kesäjuhla ja 
mökkiläistapaaminen 

la 23.7.2011 alkaen klo 14:00 
Korpisen kylätalolla.

Ohjelmassa uuden saunapehtoorin valinta, 
vastanheiton MM kilpailut 

(sarjat: miehet, naiset, osallistumismaksu 5 e), 
kirpputori, tikkakisa sekä karaoke. 

Myytävänä makkaraa, kahvia, 
virvokkeita sekä arpoja. 

Tervetuloa!

Ortodoksinen vedenpyhitysjuhla 
Korpisen kylätalolla su 24.7.2011 klo 10:00, 

Metropoliitta Panteleimon. 
Paikalla myös Pudasjärven 

seurakunnan väkeä. 

Tervetuloa!

Korpisen kylätalon osoite: 
Turpeisenvaarantie 1150 93350 Jaurakkajärvi

Kirkkokonsertti 
pe 22.7 klo 19 Pudasjärven kirkossa.

Esiintyvät Petra-kuoro Virosta, 
Järva-Peetrin seurakunnasta, jota johtaa Siret Heinaste

ja pudasjärveläinen Vox Margarita kuoro, 
johtaa Keijo Piirainen.

Ohjelmassa on eestiläisten säveltäjien 
kuoromusiikkia sekä mm. Pekka Simojoen 

lauluja Viron kielellä esitettynä. 

Vapaa pääsy.  
Ohjelma 10 e. 

Petra-kuoro
Vox Margarita-kuoro 

Lauvantaina 30.7. klo 12-18
Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä mm. käsitöitä, 
työnäytöksiä, musiikkia, rosvopaistia ja kaskinaurista, 
Ministerin vierailu-näytelmä, lapsille puuhaa, eläimiä ym.

Pyhänä 31.7. klo 11-15
Luppoveden rannalla mm. tukkilaisnäytöksiä, musiikkia, 
kahvia ja lettuja, Shamaani ja 
Intin ämmä

Tule nauttimaan erämaan 
hengestä ja tunnelmasta!

Vapaa pääsy, Tervetuloa!
Lisätietoja: Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1. p. 0205 64 6550.  
syote@metsa.fi, 
www.luontoon.fi/syote

ERÄMAAN MARKKINAT 
SYÖTTEELLÄ

Jyrkkäkoski viehättää ja houkuttaa tanssijoita

Tanssien järjestelijät olivat tyytyväisiä, kun jo alkuillas-
ta oli jonoa lippuluukulla. Lippua jonottavat kahdeksan 
hengen kiiminkiläinen seurue, jonka yhdellä jäsenellä oli 
merkkipäivä.

Suuri joukko kuulijoita kertyi lavan eteen kuuntelemaan 
Mattia ja Teppoa, jotka kertoivat ensi syyskuussa tule-
van jälleen uutuus levy. Ennestään heidän levyjä on myy-
ty puoli miljoonaa ja laulajaveljekset ovat pokanneet 29 
kultalevyä.

Tanssimisesta innostuneet 
Teija Vähäkuopus ja Mika 
Illikainen olivat kolmatta 
kertaa tämän kesän aikana 
Jyrkkäkoskella. 

Jyrkkäkosken uudistettu 
ilme ja tanssillinen anti näyt-
täytyi tanssikansaa kutsuva-
na viime torstain 14.7 kesä-
tanssien väkimäärässä. Yli 
400 tanssintaitajaa ja musii-
kin kuuntelijaa saapui edel-
leen vetovoimaisten Matin ja 
Tepon sekä orkesteri Hori-
zonen tähdittämiin karkeloi-
hin Jyrkkäkosken lavalle.

Kesäflunssaa potevi-
en laulumiesten esiintymis-
tä ja huumorin viljelemistä 
ei taudin oireet hidastaneet. 
Eikä kovin herkästi sovi an-
taakaan vauhdin hiipua, sil-
lä esiintyjät kertoivat kier-
tueensa olevan kovasti vielä 

kesken. Etelä-Suomesta oli-
vat miehet tanssilavojen 
kautta etenemässä pohjois-
ta kohden, seuraavana etap-
pina Kemijärven Peuravaa-
ran lava. Mielihyvällä Matti 
ja Teppo muistelivat Jyrkkä-
kosken tunnelmia 35 vuo-
den ja viime kesän vierailun 
tiimoilta. Voimia jaksami-
seen he kertoivat saavan-
sa innostuneelta ja palautet-
ta antavalta yleisöltä, joskin 
vuosien varrella kertynyt 
ammattitaito ja esiintymisru-
tiini helpottavat työskente-
lyä. Verrattuna aikaisempiin 
aikoihin, heidän mielestään 
tanssipaikoillakin yleisö ha-
luaa enemmän tarinoinnin 
myötä tapahtuvaa viihdyt-
tämistä, kuin pelkkää laula-
mista.

Tanssimisesta innostu-
neet nuoret Teija Vähäkuo-
pus ja Mika Illikainen oli-

vat kolmatta kertaa tämän 
kesän aikana Jyrkkäkoskel-
la pyörähtelemässä. Moniin 
maakunnan tanssipaikkoi-
hin tutustuneina, he an-
toivat mainion arvosanan 
paikkakunnan omalle tans-

silavalle kokonaisuudessaan 
kuten moni muukin tanssi-
vieras. Pariskunnat Tuomaa-
la ja Ojala kiittelivät Jyrkkä-
kosken hyvää ja siistiä lavaa 
sekä ympäristöä ja olivat ko-
vin innoissaan menevästä 
tunnelmasta. Tanssien mal-
likkaasta menostakohan 
johtui, että miehet kiitteli-
vät lisäksi vaimojensa edus-
tuksellisuutta ja hyväntuuli-
suutta.

Runsaasti oli tullut tans-
siväkeä etäämpääkin, taisipa 
järjestäjien edustaja Marko 
Koivula mainita tietävänsä 
osan porukasta tulleen Ha-
minasta saakka varta vas-
ten tutustumaan positiivista 
mainetta saaneeseen Pudas-
järven Jyrkkäkoskeen.

Sointu Veivo ja 
Heimo Turunen

Campingia Jyrkkäkoskella
Jyrkkäkosken leirintäalue on palvellut matkailijoita jo kolme vuosikymmentä.

Monelle kuntalaiselle on 
vuosien varrella tullut tutuk-
si Jyrkkäkosken leirintäalue. 
Kivarinjoen varressa sijaitse-
va perinteinen leirintäalue 
on palvellut matkailijoita jo 
yli 30 vuotta. Majoittautu-
mista varten alueella on 16 
vuokramökkiä, asfaltoitu 
teltta-alue sekä 100 vaunu- ja 
autopaikkaa. Vaikka alueen 
alkuaikojen suursesonkeihin 
verrattuna ovat nykykesien 
matkailijamäärät laskeneet, 
löytyy vierailijoita kesän jo-
kaiselle päivälle. Monelle 

Jyrkkäkoski onkin välietap-
pi Lapin matkailulle. Poik-
keuksiakin tietenkin löytyy:

– Viime kesänä eräs mat-
kailija oli vuokrannut mökin 
pariksi viikoksi. Tänä kesä-
nä hän tuli uudestaan käy-
mään, jolloin asiasta kiin-
nostuneena kyselin häneltä 
mielenkiinnon syytä. Hä-
nelle tämä on Lappia, onhan 
täällä porojakin, naureskelee 
alueen ylläpitäjä Tiina Peu-
raniemi.

Itse leirintäalue keskittyy 
pelkästään majoittautumi-

seen, jossa sillä on Peuranie-
men mukaan kehutut keittiö- 
ja saunatilat. Aktiviteeteista 
ja erilaisista esityksistä vas-
taa Jyrkkäkosken huvialue 
kokonaisuudessaan.

Suurimmat matkailija-
määrät Jyrkkäkoski saavut-
taa heinäkuussa, ja hieman 
muihin paikkoihin verrattu-
na käänteisesti arkisin. Tal-
visin leirintäalue ei ole auki.

– Talveksi laitamme por-
tit kiinni ja annetaan lumen 
tulla, kertoo Peuraniemi.

Tulevaisuuden suunni-

telmissa leirintäalue ei ole 
yksin, sillä läheisen lento-
kentän kehitys, ja koko Jyrk-
käkosken alueen nykyai-
kaistus ovat osa huvialueen 
elvytyssuunnitelmaa. Näky-
vimpänä esimerkkinä täs-
tä on viime kesänä aloitettu 
Jyrkkä rock festivaalit, mikä 
näkyykin alueen matkailija-
määrissä.

Jaakko Lohilahti
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CAS
KAASUGRILLI

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Tarjoukset nähtävissä myös
www.pudasjarvi-lehti.fi

7950
2 -polttimolla

MIRVA

8900

BIOLAN
PIKA-
KOMPOSTORI

PIHAKEINU

aurinkosuojalla
pehmusteilla

8900

495,-

MUSTA ja PUNAINEN

mummo
polkupyörä 28”

-kaasulla
-sähköllä
-akulla 12 v

399,-
KOTI-
KOKKI
PÖYTÄ-
TISKIKONE

279,-
MÖKKI JÄÄKAAPPI

MÖKKI/SAUNA
SAOSTUSKAIVO

295,-
KAISLA-
VIIKATE 2650

AITO
LAPPI-
SAVUSTIN

129,-
KOTA
SÄHKÖ-
SAVUSTIN

279,-
KOTA
PUU-
SAVUSTIN

SKEETER VAC HYTTYSKERÄÄJÄ 495,-
HUIPPUTARJOUS!!!
HONDA PERÄMOOTTORI 2,3 hp

10 kpl erä

takuu 5 vuotta

+ kotimainen 
YKI
VENE 420
takuu 1 vuosi

YHTEISHINTAAN

1495,-
MÖNKIJÄN
TUKKIKÄRRY

595,-2-akselinen

MÖNKIJÄN
YHDISTELMÄ-
KÄRRY

IKH VENE-
TRAILERI

1390,-
IKH KUOMU-
PERÄKÄRRY
1990,-

990,-
HOX! Icopal 
kattohuovat meiltä!
HOX! Plannja
kattopellit meiltä!

279,-
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Suviseurojen järjestäminen 
opitaan mallista
Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen suviseu-
roja vietettiin Lumijoella 
1.—4.7.2011. Seurapaikkana 
oli noin 170 hehtaarin sala-
ojitettu peltoalue Lumijoen 
keskustan välittömässä lä-
heisyydessä. Pudasjärvellä 
vuonna 2013 järjestettävien 
suviseurojen järjestäjiä oli jo 
nyt seuraamassa kuinka ta-
pahtuman järjestäminen toi-
mii käytännössä.

- Siellä kävi hyvin ilmi, 
miten niin suuri tapahtuma 
koostuu pienistä osista. Ver-
taisin sitä muurahaispesään: 
jokaisella järjestäjällä on oma 
osa, mistä pitää huolta, ker-
too päätoimikunnan varapu-
heenjohtaja Jukka Lehto.

Suviseurojen järjestäjät 
on jaettu 3 osastoon ja 13 toi-
mikuntaan. Järjestelyosas-
ton puheenjohtaja Henrik 
Hämäläinen kertoo, että Pu-
dasjärven suviseura-alueen 
raivaus on jo käynnistetty. 
Toimikunnat aloittavat var-
sinaisen työnsä marraskuus-
sa.

- Ihmisjärjellä ajateltuna 
tuntuu turhalta järjestää ne-
lipäiväistä tapahtumaa yli 
kaksi vuotta, mutta uskon 
kautta ajateltuna se on hy-
vin tarpeellista. Suviseurois-
sa tärkeintä on seuravieras, 
ja hänen vuoksi kaiken pi-

tää toimia hyvin, jotta tun-
nelma on levollinen ja so-
pii suviseurojen sanoman 
kuuntelemiseen, kertoo Hä-
mäläinen.

Lumijoen suviseurois-
sa opintomatkalla olleet pu-
dasjärveläiset ja ranualaiset 
huomasivat sekä pieniä että 
suuria asioita, joihin tulee 
kiinnittää erityistä huomio-
ta Pudasjärven suviseurois-
sa kahden vuoden päästä:

- Huollon pyörittämi-
seen pitää varata tarpeeksi 
työntekijöitä. Vaikka tämän 
vuoden kävijämäärät olivat 
ennätykselliset niin lumi-
jokelaiset hoitivat tilanteen 
hyvin. Myös liikennejärjeste-
lyt on suunniteltava tarkoin, 
jotta sekä Kurenalan että 
seura-alueen liikenne sujuu 
joustavasti, kertoo Lehto.

Suviseurojen järjestämi-
sen perinne on yli vuosisa-
tainen, joten vankkaa ko-
kemustaustaa ja neuvovia 
tahoja löytyy. Lehdon mu-
kaan suviseurajärjestäjillä 
on käytettävissään tietokan-
ta, josta näkee useiden edel-
listen suviseurojen tiedot, 
joista myös voi ottaa oppia 
järjestettäessä vuoden 2013 
suviseuroja.

Jenny Kärki

Perinteisesti seuraavan vuoden suviseurojen järjestäjät 
hoitavat seura-alueen purkutyöt. Pudasjärviset seurasi-
vat ja ottivat oppia kun seura-aluetta purettiin Lumijoella.

Juhlateltan purkuhom-
missa tarvitaan viileitä 
hermoja, kun kiivetään 
korkealle irrottamaan 
tekniikkaa ja teltan osia.

Talkoolaisia pitämässä taukoa herättäjäjuhlien valmisteluiden tuoksinnassa. Kuva: Essi 
Eskola
Oulun herättäjäjuhlat päät-
tyivät sunnuntaina 10.7. 
Raksilassa. Juhlat keräsivät 
odotusten mukaiset 30 000 
vierasta ja lisäksi talkoolai-
sia tarvittiin herättäjäjuhlien 
aikana ja sitä ennen yhteen-
sä 1 500.

Yksi talkoolaisista oli pu-
dasjärveläinen Eila Mietti-
nen, joka auttoi ympäristön 
puhtaanapidossa sekä ros-
kien lajittelussa. Ruokailu-
alueen roskien lajittelussa 
talkoolaiset opastivat juh-
lakansaa erittelemään bio-
, seka- ja poltettavan jätteen 
sekä pullot.

- Monet kiittelivät, että 
juhla on sujunut hienosti, 
ruoka on ollut hyvää ja pai-
kat ovat pysyneet siistei-
nä. Roskat on fiksua lajitella 
kustannuksienkin kannalta 
ja hulluahan se on viedä jäte-
kentälle sellaista, minkä voi 
polttaa, Miettinen kertoo.

Talkoolaisille jäi hyvä 
mieli hyvin onnistuneesta 
tapahtumasta ja vaihtelevis-
ta säistä huolimatta järjeste-
lyt sujuivat ilman suurempia 
mutkia.

”Anna toivon kantaa” oli 
Oulun herättäjäjuhlien juh-

latunnus, joka löytyy Jaak-
ko Löytyn tekemästä Siionin 
virrestä. 

Myös kirkkoherra Kimmo 
Helomaa kertoi käyneensä 
juhlilla, olivathan ne hänen 
kotinsa lähellä Oulussa. Hän 
kiinnitti huomiota kirkko-
valtuuston kokouksessa pi-
tämässään alkuhartaudessa, 

Herättäjäjuhlien 
päiväseurassa 
veisattiin Siio-
nin virsiä. Kuva: 
Sanna Krook

Blaupunkt Madrid 210 autosoitin
Toistaa CD / MP3 / WMA. USB 2.0 ja 
AUX-IN -liitännät etupaneelissa. 
Varustettu virtamuistilla.
881-CD210

Testivoittaja 
AUTOstraßenverkehr 

nro. 6/11 

Renkaanpaikkaus- 
aerosoli 300 ml
Kaikille rengastyypeille.
118-H2

Iskuporakone 850 W, 
13 mm + 26 tarviketta
- elektroninen nopeudensäätö 
Vakiovarusteet: Muovilaukku, puuporanteriä
(8 kpl), betoniporanteriä (8 kpl), 
ruuvauskärkiä (10 kpl)
236-1021

12900

8900 390

4990

4 litraa
114-23-4

1 litra
114-23

Pienkoneöljyt
King Pienkoneöljy SAE 30 voitelee luotettavasti 
kaikki 4-tahtimoottorilla varustetut puutarha- 
ja pienkoneet.

1350
410

3,38 /l
13,00 /l

Alumiininen polkupyöräteline katolle
- materiaali alumiinia / muovia, paino: 3 kg 
- nopea ja helppo asentaa taakka- 
 telineisiin pikakiinnikkeillä
910-082220

www.fixus.fi
Tarjoukset voimassa 31.7.2011 asti

tai niin kauan kuin erää riittää.

07/11

Rompetori Hirvaskoskella
Tuumailujen ja mietintöjen 
aikaansaannoksena Hirvas-
koskella päätettiin kokeil-
la ”Rompetoria”. Tarkoi-
tuksena on saada tavaraa 
kiertoon, vaihtoon, myytyä 
ja ostettua mukavan yhdessä 
olemisen ja tekemisen lisäk-

si. Kaikki halukkaat, läheltä 
ja kaukaa, ovat tervetulleita 
lauantaina 23.7.2011 alkaen 
klo 9.00 myymään Tulitau-
on pihalle peräkonttikirppis-
periaatteella; niin uutta kuin 
vanhaa. 

Päivän anti ei lopu tavan-

omaisiin tuotteisiin, vaan 
elävämusiikki Harri ja Co-
ronet-yhtyeen esittämänä 
viihdyttää päivän mittaan ja 
Peugeot 404 vm. 1967 (pro-
jekti) vaihtaa omistajaansa 
huutokaupassa. Monenlaista 
muuta mukavaa löydät lau-

antaina Hirvaskoskelta Tuli-
tauon piha-alueelta ja tietys-
ti herkulliset ruoat Tulitauon 
keittiöstä. 

Tervetuloa viettämään 
mukava päivä!

Paula Ylitalo
Hirvaskosken  
Kyläyhdistyksen pj.

Myymälä/kahvio
08-821 034

Varaosat ja korjaamo
044-0890061
044-0890062

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi AUKIOLOAJAT:
Myymälä/kahvio 
arkisin 6.30-21.00
viikonloppuisin 9.00-21.00

Varaosat ja korjaamo
arkisin 8.30-17.00
Varaosamyynti avoinna 

myös la 10-14

Herättäjäjuhlat Oulussa

että kristityn toivo oli esil-
lä niin herättäjäjuhlilla kuin 
viikkoa aikaisemmin Su-
viseuroissa Lumijoella. 

Seuraavaksi katseet kään-
netään ensi vuoden herättä-
jäjuhliin, jotka järjestetään 
Isossakyrössä Pohjanmaalla.

Jenny Kärki

Kertun ja 
Kaukon 
uudet tuulet 
Pudasjärven sivukylil-
lä toimiva Kerttu ja Kau-
ko – hanke laajentaa 
toimintaansa Pudasjär-
ven keskustan alueelle. 
Hankkeelle on kaupun-
ginhallituksen päätök-
sellä valittu kolmas alue-
työntekijä, joka aloittaa 
työnsä 1.8.2011. Hank-
keen kautta voidaan työl-
listää henkilöitä myös 
kotitalouksiin. 

Hankkeen tavoittee-
na on heikossa työmark-
kina-asemassa olevien 
pitkäaikaistyöttömien, 
osatyökykyisten sekä 
syrjäytymisvaarassa ole-
vien henkilöiden kun-
toutuminen vapaille- ja 
välityömarkkinoille.

Kerttu- ja Kauko -han-
ke toteutetaan 1.4.2010-
31.3.2013 aikana, Poh-
jois-Pohjanmaan Ely:n 
rahoittamana. Yhteis-
työkumppaneina hank-
keessa ovat Pudasjärven 
kaupunki sekä sivuky-
lät yrityksineen, eri kan-
salaisjärjestöjen toimijat, 
yhdistykset, paikallinen 
TE-toimisto ja Oulun-
kaaren sosiaali- ja ter-
veystoimi.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko 
-hanke
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Seuraavat vastaanottoajat: 

to 21.7., to 28.7., to 4.8.

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 

Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdonämmänkisat
perjantaina 22.7. klo 19 alkaen
järjestetään jälleen Pudasjärven 
Kapustasuolla, valtatie 78:n varrella, 
noin 20 km Pudasjärveltä 
Ranualle päin. 
Korkkarit suksissa kiinni, 
asusteena kukkamekko. 
Miehille liian pieni rippipuku 
ja remmisukset sarja.

Suksikaa suolle kaikki!Tervetuloa!
Tiedustelut Kari Tykkyläinen puh 040 724 8982.

Eläinlääkärille riittää töitä 
Pudasjärvellä

Tiina Alatalo Ala-Siurualta toi newfoundland Ani koiransa eläinlääkärille kun sen oikea 
etujalka ja kylki oli kipeä. Koiraa tutkimassa eläinlääkäri Henri Pätsi, avustajana toimii 
Ulla-Maija Perttunen. 

Tämän vuoden toukokuusta 
eläinlääkäri Henri Pätsi on 
toiminut Pudasjärven kau-
pungin vakituisena eläin-
lääkärinä. Huhtikuussa val-
mistunut nuori mies asuu 
Posiolla ja käy sieltä käsin te-
kemässä Pudasjärvellä töitä.

- Enimmäkseen tykkään 
hoitaa suureläimiä, ja Pu-
dasjärveltä maataloutta löy-
tyy melko paljon eikä se ole 
hiipumassa, toisin kuin mo-
nissa muissa kunnissa, ker-
too Pätsi.

Kotonaan Pätsillä on noin 

sadan naudan karjatila, ja 
alunperin hänen toinen ura-
vaihtoehtonsa osoitti maan-
viljelijän ammattitutkintoon 
opiskelemiseen.

- Sukulaiset takoivat pää-
hän järkeä, ettei noin hyväl-
lä koulumenestyksellä pojan 

kannata opiskella maatalout-
ta kun rahkeet riittävät muu-
hunkin. Ja onneksi näin kävi, 
koska sain hyvän työpaikan 
ja töitä kyllä riittää niin pal-
jon kun jaksaa tehdä, kertoo 
Pätsi.

Kaupungilla on Pätsin li-
säksi yksi vakituinen työn-
tekijä, Miia Konttila, ja nyt 
lomakaudella myös yksi 
avustaja. Pätsi toivoisi avus-
tajan palkkaamista pysy-
väksi ratkaisuksi, sillä hän 
ei mielellään käännyttäi-
si asiakkaita pitkien jonojen 
vuoksi yksityisille eläinlää-
käreille.

Tavallisin työpäivä Pätsil-
lä koostuu kahdesta osasta: 
aamupäivällä päivystetään 
puhelimessa ja hoidetaan 
klinikalla pieneläimiä. Il-
tapäivät menevät reissun 
päällä, kun kierretään ym-
päri Pudasjärveä hoitamas-
sa suureläimiä, ja usein töitä 
saa tehdä iltaan asti. Erityis-
vuoroissa Pätsi päivystää 
myös Iin, Yli-iin ja Haukipu-
taan kiireellisissä sairastapa-
uksissa.

- Ennen vanhaan eläin-
lääkäri oli herra, ja vieläkin 
toisinaan jotkut vanhemmat 
ihmiset tiloilla saattavat tei-
titellä, mikä on vähän kum-
mallista, Pätsi naurahtaa 
puhuessaan työnsä ihmislä-
heisestä puolesta.

Jenny Kärki, 
kuva Heimo Turunen

www.pilikkiviikko.pudasjarvi.fi

VIII PUDASJÄRVEN 

PILIKKIVIIKKO
25.7.–31.7.2011

Maanantai 25.7.2011 Tervetuloa!
Tutustu Havulan lähiympäristöön vesitse: 
kumilauttoja vuokrattavana: 10 €/2h.
Varaukset: Heino Ruuskanen 0400 346 097

Tiistaina 26.7.2011
Onkikilpailut Hirvaskoskella klo 19.00 - 21.00
Tiedustelut: Vesa Holmström 0400-387671
järjestää: Pohjois-Pohjanmaan lasten ja 
nuorten tuki ry.

Keskiviikkona 27.7.2011
PILIKKITANSSIT, MATTI ESKO 
JYRKKÄKOSKELLA klo 21.00-02.00

Torstaina 28.7.2011
Mahdollisuus kokeilla melontaa, Pudasjär-
ven Erämelojat, tiedustelut: 
Kaarlo Klemetti 0400 702 163 
Onkikilpailut Livolla klo 18.45, tiedustelut: 
Minna Perttu, puh. 040 504 9663

Lauantaina 30.7.2011 VÄLIERÄPÄIVÄ
Pomppulinna, Elävää musiikkia, Pilkkiviikon 
tikkamestaruuskilpailut alkavat klo 10.00. 
Raahen seudun Zetoristit tulevat käymään 
Traktorimarssilla Havulan rannassa noin klo 
17.30-18.00.
JOUKKUEKILPAILUN FINAALI klo 19.00 - 21.00
Pyttipannua a´la Pekka Taivalkoski.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Marko Koivula 0400 771 118, Heino Ruuskanen 0400 346 097, pilikkiviikko.pudasjarvi. 

1.  Yamaha F4

2.  Cello grilli Gourmet 4

3. Narvi kiuas

4.  Narvi kiuas

5.  Makita BDF442

6.  Makita DK1817
 pölynimuri

Koillismaan Kirjapaino Oy

★ ★ ★
★★★

★

JOKAISEN ERÄN SUURIN KALA PALKITAAN
MARTTIININ GRILLISETILLÄ

KOKO KILPAILUN SUURIN KALA PALKITAAN 
MARTTIININ LAPINLEUKULLA

Perjantai 29.7.2011
Klo 11.00 Metsänomistajien metsätaidon avoi-
met Pudasjärven pitäjänmestaruuskilpailut, 
Havulan ranta.
Pudasjärven metsänhoitoyhdistys:
Antti Härkönen, puh. 0400 157 422 
Kurenkoskessa pilikkitanssit Ässien tahdissa.
Pyttipannua a´la Pekka Taivalkoski.

Sunnuntaina 31.7.2011 FINAALIPÄIVÄ
Elävää musiikkia, Pomppulinna,
Poniratsastusta.
Pyttipannua a´la Pekka Taivalkoski.

KAIKKI FINALISTIT PALKITAAN. PALKINTOJEN YHTEISARVO 9000 €!

Majoitustiedustelut:
Hotelli-Ravintola Kurenkoski 
• 010 666 8420 • 
www.kurenkoski.fi

PUDASJÄRVI

Vuoden 2009 suurin kala

HOTELLI

KURENKOSKI
PUDASJÄRVI

25.7.  10.00  -  13.00 Karsinta
25.7.  15.00  -  18.00 Karsinta
26.7.  10.00  -  13.00 Karsinta
26.7.  15.00  -  18.00 Karsinta
27.7.  10.00  -  13.00 Karsinta
27.7.  15.00  -  18.00 Karsinta
28.7.  09.00  -  12.00 Karsinta
28.7.  13.30  -  16.30 Karsinta
28.7.  18.00  -  21.00 Karsinta
29.7.  09.00  -  12.00 Karsinta
29.7.  13.30  -  16.30 Karsinta
29.7.  18.00  -  21.00 Karsinta
30.7.  10.00  -  13.00 Välierä ma-ke
30.7.  14.30  -  17.30 Välierä to, pe
30.7.  19.00  -  21.00 Joukkuekilpailun fi naali
31.7.  09.00  -  12.00 Pikkufi naali
31.7.  15.00  -  18.00 Finaali

lisätietoja:

www.raahenseudunzetoristit. 
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Pudasjärveltä ystävyysmatkalla Kominmaalla 

Pudasjärviset ja isännät Zaranissa lasten taidekoululla. Edessä vasemmalla komilainen tyttö, Matti Ojala, Sakari Jo-
kikokko, Linda Nevakivi; Jenna Partala, Vuokko Nyman, Birgit Tolonen. Toisessa rivissä ministerin delegaatiota. Mi-
nisteri toinen mies oikealta ja vieressä pitkäaikainen komilainen ystävä ja yhteistyön rakentaja Valerij Toropov.
Takana mm. Komin hallinnon virkamiehiä ja mm. huopatossutehtaan johtaja.

Pikku Zavalinkassa Pashga kylässä vietettiin vierailum-
me aikana Zavalinka-juhlaa, jossa eri puolilta Venäjää 
saapuneet kansanlaulu- ja tanssiryhmät kilpailivat pa-
remmuudesta. Kuvassa kilpailun voittajaryhmä Kirovista. 

Zavalinkassa musiikkifestivaaleilla oli paljon esiintyjiä ja yleisöä.

Viimeisenä vierailupäivänä oli järjestetty tutustumiskäynti 
Pashgan kylään, jossa vietettiin Pikku-Zavalinkaa.

Pudasjärvisten delegaatiolla oli todella antoisa ystävyys- 
ja kulttuurihenkinen matka. Paavo Tihinen kokeilemassa 
komilaisen pinnesoittimen sointia ja myös lapsilla on pe-
rinnesoittimet. Oikealla Syk-tyvdinskin piirin hallinnon vir-
kamies Elena Strurtinskaja, joka huolehti pudasven dele-
gaation viihtyvyydestä vierailun aikana. 

Keskiviikkoaamun 6.7 saras-
taessa Poijulan Tapsa keräsi 
unenpöpperöiset reissaajat 
taksikyytiinsä. Matka kohti 
Kominmaata alkoi ja jatkui 
Oulun lentokentältä Pieta-
riin, josta oli vielä usean tun-
nin lentomatka Kominmaal-
le Uralvuorten länsipuolelle. 
Olimme saaneet vierailu-
kutsun Syktyvdinskin piirin 
päämieheltä, Artur Rudolfil-
ta. Pudasjärven delegaatioon 
kuuluivat koululaiset Sakari 
Joki-kokko, Linda Nevaki-
vi, Matti Ojala, Jenna Partala 
sekä kaupungin edustajina 
Vuokko Nyman, Bir-git To-
lonen, Paavo Tihinen, Marja-
Leena Törrö ja Kaarina Daa-
vittila.

Kansantaiteenkeskus Za-
ran oli kutsunut lapset oh-
jaajineen lasten taidekoulun 
järjestämälle taide-kurssil-
le. Vylgortissa vietettiin vie-
railumme aikana Zavalin-
ka-juhlaa, jossa eri puolilta 
Venäjää saa-puneet kansan-
laulu- ja tanssiryhmät kil-
pailivat paremmuudesta. 
Saimme esimakua ryhmi-
en esityk-sistä oman asuin-
mökkimme kuistilla, sillä 
mökkimme piha-alue toimi 
iltaisin ryhmien esittäyty-
mis-paikkana. Myös alueen 
televisioyhtiöt olivat kiin-
nostuneita sekä lasten tai-

dekurssista että Zavalin-
ka-juhlasta. Pudasjärvisistä 
lapsista tulikin kansainvä-
lisiä TV-tähtösiä, jotka vä-
littömyydellään ja kielitai-
dollaan hurmasivat kaikki 
paikallaolijat

Taidekurssilla lapset sai-
vat tutustua suomalais-ug-
rilaiseen ja komilaiseen 
kulttuuriin. Vaikka olimme 
vieraassa maassa ja puhuim-
me eri kieltä, oli tärkeää 
huomata, kuinka samanlai-
set juuret meillä on. Yhtei-
set juuret helpottivat kanssa-
käymistä ja ystävyyssuhteet 
syntyivät helposti.

Tuokiokuvia 
päiväkirjoista ja  
ajatuksista
Tänään, matkan ensimmäise-
nä päivänä, kun oltiin tuolla 
Pietarin keskustassa niin me 
kulettiin link-kurilla ja katel-
tiin hienoja taloja, patsaita ja 
puistoja. Söin Pietarissa pu-
naista keittoa ja pihviä. 

Lentomatkan jälkeen 
päästiin illalla Komissa tur-
vallisesti majapaikkaan. Saa-
tiin tähän kerrostalo-mök-
kiin avaimet ja mentiin 
kattoo millanen loossi meil-
lä on. No, se oli semmonen 
hotellihuoneen näkönen ja 
huoneita oli kaksi. Käytiin 

pesulla ja alettiin nukkua… 
tai siis ei me ees yritetty, eikä 
saatu unta, ku oli niin outo 
olla… Laitan tähän alas oh-
jelmamme huomenna:

9:00 Aamiainen, 10:00 
Käsityökeskus Zaran, 11:00 
Geologinen museo, klo 13:00 
Lounas Zavalinka kahvilas-
sa, 14:30 Yb kylä suomalais-
ugrilainen etnopuisto.

Käytiin just jossain venä-
läisessä museossa. Aika sa-
manlainen kuin Pudiksel-
la. Illalla mentiin Valerin luo 
teelle. Se on sellanen iso uk-
keli, jolla on parta. Oli mu-

kavaa, juotiin teetä ja katel-
tiin kuvia.

 Zavalinkassa näin elä-
mäni ensimmäistä kertaa ka-
melin. Zavalinkassa oli pal-
jon esiintyjiä. Se on sellainen 
musiikkifestivaali. Käytiin 
myös pikku-Zavalinkassa 
Pashga kylässä, jossa voitta-
jat esiintyi. Istuttiin kuumas-
sa auringonpaisteessa katso-
massa esityksiä. Semmonen 
yllätys tuli vastaan, että kun 
käy vessassa wc-paperi lai-
tetaan roskapönttöön, eikä 
wc-pönttöön! Hyvin pyyhkii 
(siis ei vessassa)!



9nro 29 PUDASJÄRVI lehti

Möykkälän sikajuhlat pitäneet suosionsa
Puhoskylän Möykkälässä 
järjestettiin lauantaina 16.7 
kesäiset Sikajuhlat 26. ker-
ran. Lipun osti reilut 500 
henkeä, vaikka sataa tihuut-
tikin illalla. Viimekesäiseen 
noin 800 hengen kävijämää-
rään ei Puhoksen kyläseu-
ran puheenjohtaja Urpo Tur-
peisen mukaan epävakaan 
sään vuoksi päästy. Tunnel-
ma oli korkealla niin talon 
sisällä, kuin pihallakin, jossa 
väki viihtyi maukasta sian-
lihaa tai juomia nauttien. 
Myös viime kesänä raken-
nettu karaokelaulupaikka ja 
sen yhteydessä oleva ulko-
tanssilava kokosivat jatku-
vasti porukkaa. 

Perinteisesti sika on kyp-
sytetty paikan päällä var-
taassa, mutta parina kesänä 
on lihat ostettu paloiteltuna 
ja esikypsytettyinä. 

Tanssisalissa musiikista 
vastasi puolankalainen lau-
laja Eeva Mäkeläinen. Hän-
tä säestivät musiikin taita-
jat Tero Kähkönen ja Laura 
Tykkyläinen. Laulaja ja soit-
tajat ovat olleet Möykkälässä 
usein aikaisemminkin, perä-
ti 90-luvulta lähtien. Eevalla 
on suosikkilauluna ”Taval-
linen tyttö” foxi. Esiintyjät 
kiittelevät Möykkälän hyvää 
tunnelmaa, jossa on mukava 
esiintyä. Väestä suuri osa oli 
mökkiläisiä ja sikajuhlista oli 
kiirinyt viesti myös naapuri-
kuntiin. 

Iloinen nuorien naisten 
seurue erottui pihalla eduk-
seen. He viettivät Elina Kyl-
mäniemen polttareita. Hä-
nellä on häät Rovaniemellä 
kolmen viikon kuluttua. 
Polttariporukkaa oli Rova-
niemen lisäksi Kittilästä, Ka-
jaanista ja Kempeleestä. Kar-

talta oli katsottu keskeinen 
paikka ja se osui Pudasjärven 
Puhoskylään, josta porukka 
oli vuokrannut mökin. Siel-
lä kuultiin, että viikonloppu-
na on kylätalo Möykkälässä 
Sikajuhlat, jonne seurue iloi-
sella mielellä osallistui. 

Heimo Turunen

Väkeä riitti Möykkälässä niin sisälle kuin uloskin. 

Irja ja Onni Väisänen omistavat kesämökin Korpisella ja 
asuvat siellä kesät. Talviasunto heillä on Hyvinkäällä. Yh-
teistä avioliittotaivalta on kertynyt jo 41 vuotta. Tangon 
tahtien taivutukset sujuivat heiltä mukavasti.

Pihalle rakennettu ulkotanssilava ja karaoken laulamis-
piste ovat uutta Möykkälässä. 

Tanssimusiikista vastasi-
vat puolankalaiset Eeva 
Mäkeläinen keskellä lau-
lu, Tero Kähkönen hanuri 
sekä Laura Tykkyläinen ki-
tara ja kosketinsoitin. 

Iloinen, eri puolilta Pohjois-Suomea saapunut polttariseurue vietti iltaa Möykkälässä. 
Keskellä oleva morsian Elina Kylmäluoma viettää häitä 13.8 Rovaniemellä. 

Pudasjärvisiä koululaisia haastateltiin paikalliseen televisioon, haastateltavana Linda 
Nevakivi. 

Zaranissa (lasten taide-
koulu) mentiin semmoseen 
huoneeseen, missä tehtiin 
tuohijuttuja.

Aamulla oli ensin sem-
monen englannin puhumis-
kysely, jossa kysyttiin nimet 
ja mistä tykkää. Piti vasta-
ta englanniksi. Sitten Valerij 
anto meille sellaset ruoho-
kasat ja niistä sai tehä neljä 
pientä kasaa. Kolme venä-
läistä tyttöä ja me suomalai-
set teimme lintuja heinistä ja 
jostakin oksista. Venäjällä on 
monta eri kieltä. Outoa. Tai 
no onhan meilläkin saamen-
kieli. Kun oltiin tehty ne ruo-
holinnut, me menimme teel-
le. Linnut ripustettiin ulos 
semmoseen härveliin ja Ko-
mi-TV tuli myös paikalle. 
Zaran oli kyllä paras, kun sai 
tehdä niitä lintuja.

Aluksi, kun tänne tuli, 
oli silleen että hyiiii! Mut-
ta nyt tää tuntuu ìhan kodil-
ta´! Ei yhtään haluta lähteä 
pois, tai kyllä haluttaa, mut-
ta olis kiva käydä joskus uu-

destaan. Osasin ennestään 
pari sanaa venäjää ja pystyin 
käyttämään niitä sopivissa 
tilanteissa. Parasta reissul-
la oli käsityökeskus, koska 
siellä tehtiin lintuja. Oli hyvä 
reissu.

Perinne ja kulttuuri 
suuressa arvossa
Pudasjärven kaupungin 
edustajat kävivät keskuste-
luja piirin päämiehen, Artur 
Rudolfin, kanssa. Hän toivoi 
yhteistyön jatkuvan ja laa-
jentuvan koskemaan kult-
tuurin lisäksi myös elinkei-
notoimintaa, mm. matkailua. 
Näihin aiheisiin päätettiin 
palata Artur Rudolfin vasta-
vierailun aikana. Kaupungin 
edustajat kävivät vierailul-
la paikallisessa hirsitaloteh-
taassa ja Zelenetsin kylässä, 
jossa kävimme keskustelu-
ja kylähallinnon kanssa. Ze-
lenetsin kylästä jatkoimme 
matkaa ”Zelenetsin alpeille”, 
joka oli yllätykseksemme sa-
hanpuruista rakennettu pie-

ni laskettelukeskus. Kesällä 
alue toimii hääparien juhla-
paikkana. Vierailumme ai-
kana paikalla olikin useita 
hääpareja vieraineen.

Viimeisenä vierailupäivä-
nä meille oli järjestetty tutus-
tumiskäynti Pashgan kylään, 
jossa vietettiin Pikku-Zava-
linkaa. Ensin meille esiteltiin 
komilaisia kansansoittimia 
ja sitten siirryimme niitylle, 
joka toimi esiintymispaik-
kana erilaisille esityksil-
le. Zavalinkan voittanut ki-
rovilainen kansanlaulu- ja 
tanssiryhmäkin esiintyi. Kai-
kissa vierailemissamme pai-
koissa näimme ja koimme, 
kuinka suuresti Syktyvdins-
kin piirissä arvostetaan pe-
rinteitä ja kulttuuria.

Sekä meno- että paluu-
matkalla vietimme puoli 
päivää Pietarissa, jossa op-
paamme Anna esitteli meil-
le Pietarin nähtävyyksiä. 
Tutuiksi tulivat Pietari-Paa-
valin linnoitus, Eremitaa-
si, Katariinan palatsi mahta-

vine puutarhoineen ja moni 
muukin paikka.

Tiistaina aamuyöllä 12.6 
Poijulan Tapsa poimi mei-
dät Oulun lentokentältä ja 
toi meidät väsyneinä mutta 
onnellisina takaisin kotiin. 

Matka oli onnistunut ja an-
toisa!

Teksti: Jenna, Linda, Mat-
ti, Sakari, Mallu ja Birgit. 
Kuvat: 
Anatasia Karakchieva, 
Valerij Toropov ja  
Birgit Tolonen
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Vuodesta 1983 on alkanut Ii-
jokisoudun loistokas histo-
ria. Viiden-kuuden päivän 
mittaiseen tapahtumaan on 
alusta saakka voinut osal-
listua koko ajaksi tai vaikka 
vain päiväksi. Kestoltaan ja 
pituudeltaan Suomen pisin 
soutu on luontoretki, ei kil-
pailu. Vapaasti virtaava Iijo-
ki kerää luokseen joka kesä 
200-300 melojaa ja soutajaa. 
Reitti on noin 160 kilometriä 
pitkä, vapaata Iijokea Tai-
valkosken Jokijärveltä Pu-
dasjärven Kipinään ja pitää 
sisällään yli 100 koskea ja ni-
vaa. 

Siitä huolimatta, että sou-
tu on retkitapahtuma, on sil-
lä ollut historiansa aikana 
useita eri teemoja. Alkupe-
räinen teema oli Iijoen jat-
korakentamisen estäminen. 
Tällä hetkellä meneillään on 
”Vaelluskalat palaavat Iijo-
keen” sekä alkamassa ”Iijo-
en kalatiet” –hanke. Iijoki on 
pikkuhiljaa palaamassa ta-
kaisin oikeaksi lohijoeksi.

Tänä vuonna Iijokisou-
tu soudettiin kirjaimellises-
ti hyvän sään aikana. Helle 
helli kaikkia viikon aikana 
joella soutaneita ja meloneita 
ja luultavasti juuri hyvä sää 
ja ilmapiiri vetivät paikal-
le lähes 250 henkeä. Useisiin 
eri soutu- ja melontatapah-
tumiin osallistuneet ihmiset 
kiittelivät Iijokisoudun toi-

mivia järjestelyjä ja hyvää 
lämmintä ilmapiiriä. Uusia 
soutajia ja melojia joukkoon 
oli saatu yllättävän paljon, 
vaikka soutua ei juuri mai-
nostettu. 

Paikalle saapui myös 
kansanedustajia ja kaikki il-
moittautuivat mukaan ilman 
erillistä kutsua. Vihreiden 
Pekka Haavisto olisi halun-
nut viipyä soudussa mukana 
kauemmin, mutta hänen täy-
tyi keskiviikkoaamuna läh-
teä Sudanin itsenäistymis-
juhliin edustamaan Suomea. 
Oululainen, myös Vihreisiin 
kuuluva, uusi kansanedus-
taja Satu Haapanen tahtoi 
tulla mukaan Iijokisoutuun 
etenkin tutustuakseen oman 
vaalipiirin asioihin paikan 
päällä. 

Torstaina 7.7. kuulumi-
siaan kävi Kuren koulun il-
lanvietto tapahtumassa ker-

tomassa kansanehdustaja 
Anne Sinnemäki. Lisäksi 
Kuren koululle oli järjestet-
ty tanssit ja pystytetty ilta-
nuotio.  

Anne Sinnemäki osallis-
tui ensimmäistä kertaa Ii-
jokisoutuun tänä vuonna, 
mutta on aiemmin soudellut 
Iijoella. Yli kaksitoista vuotta 
sitten politiikkaan mukaan 
lähtenyt Sinnemäki ei aikoi-
naan arvannut kuinka paljon 
hän ja muut joutuisivat teke-
mään töitä sen eteen, että 
suuret allashankkeet Vuo-
tos ja Kollaja eivät toteutuisi 
ja että vesilaissa säilyi ympä-
ristönsuojelun korkea taso. 

”Olen Iijokisoudun kun-
niaksi, ja myös isäni suo-
situksesta, ryhtynyt hei-
näkuussa lukemaan Kalle 
Päätalon Huonemiehen poi-
kaa. Te varmasti muistatte 
hyvin kirjan alusta kohdan, 

jossa Päätalo kirjoittaa kuin-
ka jokea voi kulkea merilo-
hen matkassa, mutta silloin 
täytyy palata ajassa taakse-
päin, aikaa ennen voimalai-
toksia, jotka estivät lohen 
nousun” kertoo Anne Sinne-
mäki puhetta pitäessään.

Hän toivoo kuitenkin tä-
män toteamuksen tulevan 
vääräksi ja näkevänsä uu-
delleen sen ajan, jolloin lohi 
nousee kalateitä pitkin Iijo-
elle. Puheessaan Anne kertoi 
nauttineensa mielettömän 
kauniista päivästä ja souta-
misesta. Hän pääsi perin-
teikkään soutamisen lisäksi 
kokeilemaan myös perämie-
henä olemista. 

Kipinässä lauantaina 9.7. 
järjestetyssä päätöstapahtu-
massa oli puhumassa kan-
sanedustaja Satu Haapanen. 
Lauantaina ennen juhlaa 
soutajat soutivat noin 33 km 
ja soutu päättyi Kipinään, 
jossa veneentyhjennyksen 
jälkeen oli mahdollisuus 
koskenlaskuun Kipinän To-
hossa. 

Myös Satu osallistui An-
nen lailla elämänsä ensim-
mäisen kerran Iijokisoutuun 
ja kertoi viettäneensä mitä 
täydellisimmän kesäpäivän 
Iijoella. 

”Minuun teki suu-
ren vaikutuksen Iijokivar-
ren luonto, veden värit, sen 
pehmeys, rantasipit, neidon-

”Mitä jos joki kuivaisi? Ajattelen painajaista, 
kuivunutta joenuomaa. Kuivunut joki on kuin 

muumioitunut hallitsija. Jäljellä vain kui-
va ruskea pinta, kun elämä on viety, verisuo-
net kuivuneet tyhjiin ja kaikki elämä kadon-

nut. Muumion kasvoilla vain kaamea irvistys, 
joen pohjan kuivuneet kivet. Kuivunut joki on 
pahinta, mitä kansalle voi tapahtua. Kun joki 
kuivuu, tai saastuu, loppuu elämä. Siksi alita-
juntaisesti meillä on tarve suojella virtaavaa 

vettä ja tarve hakeutua sen äärelle.” 
Kansanedustaja Satu Haapanen

Kajakit ja veneet kulkevat viimeisenä päivänä laajoilla suvannoilla sekaisin. Koskilla kajakit ja veneet kulkevat eril-
lään. Miksikö? Veneen airot ja kajakkimelojan pää ovat suunnilleen samalla korkeudella. Melomassa Jussi Uusitalo 
ja Manu Renko, eteläpohjalaista mieskomeutta.

Ijokisoutuun ympäristöministeri Ville Niinistön tervehdyk-
sen toi erityisavustaja Paloma Hannonen (kuvan oikeas-
sa laidassa). Tervehdys luettiin Kuren koulun iltatilaisuu-
dessa.

Kollajanniemellä pysähdytään juustokahveille ennen viimeistä soutumatkaa Kipinään.
Pirkko-Liisa Luhta, Pekka Haavisto ja Raine Salmela juttelemassa. Pekka Haavisto on 
toista kertaa Iijokisoudussa, edellisen kerran ympäristöministerinä.

Anni Sinnemäki kokeili Iijoisoudussa myös perän pitämis-
tä jokiveneellä. Tosin harjoittelu tehtiin Kurenlammella.

korennot, ruovikot ja valkoi-
set pilvet sinisellä taivaalla” 
hän kuvaili puheessaan. Hä-
neen teki vaikutuksen myös 
soutajamestarien työt, kos-
ka vanhojen soutajat olivat 

ikään kuin yhtä veden kans-
sa. Satu kertoo ihailleensa 
kokeneen soutuväen jaksa-
mista ja nuorten soutajien 
voimaa ja taitoa. (mt)

Iijokivarren luonto teki vaikutuksen ensikertalaisiin
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Matkailuelinkeinon juttusarjavaikuttavuus Pudasjärvellä
OSA 6Tässä 9-osaisessa juttusarjassa käydään vaiheittain läpi keväällä 2011 valmistuneen Oulunkaaren seutukunnan 

matkailutuloselvityksen tuloksia Pudasjärven kaupungin osalta. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Tyypillinen matkaseurue ja matkan toteutus
Suurin osa matkailijoista matkustaa puolison tai ystävän 
kanssa (40 %). Yksin tai perheen kanssa matkustavia on noin 
viidesosa vastaajista.

Pudasjärvellä haastatelluista matkailijoista vajaa 68 pro-
senttia oli vapaa-ajanmatkalla ja 20 prosenttia läpikulkumat-
kalla. Vastanneista 40 prosenttia majoittui vuokramökeissä 
ja vajaa 24 prosenttia omassa loma-asunnossa tai matkailu-
ajoneuvossa. Pudasjärvellä matkalaisista vajaa 30 prosenttia 
vastasi olleensa päiväkäynnillä tai alle 1 vuorokauden mit-
taisella matkalla. Hieman yli neljännes kyselyyn vastanneis-
ta viipyi kohteessa 3 vuorokautta. Talvisin viipymä saattaa 
olla pidempi erilaisten lomasesonkien ja hiihtokeskuksen an-
siosta.

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Marianne Mäntylehto

Rovaniemellä 13.8. häi-
tään viettävän Elina Kyl-
mäniemen polttariseurue 
Rovaniemeltä, Kittilästä, 
Kajaanista ja Kempeleestä 
valitsi kokoontumispaikak-
seen Pudasjärven ja vuok-
rasi mökin viikonlopuksi 
Puhokselta. Keskinäisen 
polttareihin kuuluvan ohjel-
man lisäksi seurue vieraili 
lauantaina 16.7 Sikajuhlilla 
Möykkälässä. 

Patinapuodilla avajaiset
Avajaispäivän kävijöiden suuri määrä yllätti myönteisesti uuden yrittäjän.

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila toi uudelle yrityksel-
le kaupungin onnittelut, jotka ottivat vastaan Harri Inke-
roinen ja Annamari Kouva. Harri kertoi olevansa avio-
puolisonsa yrityksessä apuna niin paljon kuin mahdollista 
oman työnsä ohella. 

Tekstiiliartesaani Annamari 
Kouva avasi perjantaina 15.7 
korjausompelimo- ja kier-
rätysmyymälä Patinapuo-
din Suojalinnan kiinteistöön, 
osoite Urheilutie 2. Ensim-
mäisten onnittelijoiden jou-
kossa avajaiskahvilla kävi 
toiminnanjohtaja Mikko Pu-
hakka Työpetarista, jonka 
toimitilat ovat samassa ra-
kennuksessa 

Annamari kertoi, että 
Mikko Puhakka olikin hä-
nelle hyvin paljon apuna uu-
den yrityksen ideoinnissa ja 
käynnistyksessä. Annamari 
myös työskenteli aikaisem-
min Työpetarilla ompelijana 
ja oli käynnistämässä kirp-
putoria, joissa tiloissa nyt 
uusi yritys on. Noin 150 ne-
liömetrin tilat on vuokrattu 
Pudasjärven kaupungilta. 

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila totesi onni-
tellessaan uusien yritysten 
syntymisen olevan tärke-
ää Pudasjärvelle ja tällainen 
yritys lisää kaupungin pal-
veluvarustusta.

Lempinimellä Annama-
ri kutsuu kauppaansa kier-
rätyssirkukseksi. Kaupas-
sa on myös uutta tavaraa eli 
puoti on sekoitus uutta ja 

vanhaa. Yrittäjä Annamari 
Kouva kertoo tekstiilisuun-
nittelun olevan lähellä sy-
däntä ja oman vaatemallisto 
onkin haaveena. 

Nyt avatusta myymäläs-
tä löytyy laadukkaita nais-
ten, lasten ja ennen kaikkea 
nuorten vaatteita sekä ken-
kiä merkkikengistä tennarei-
hin. Sisustuspuolen tuotteet 
ovat osittain kierrätettyä. 
Retro-tekstiilit ja mekot ovat 

iso osa tuotteita. 
Ompelimo toimii korja-

usompelimona. Vetoketjut, 
lahkeiden lyhennykset, ka-
vennukset ja kaikki muut-
kin vaatteisiin ja tekstiileihin 
liittyvät korjaukset hoituvat 
uudessa Annamarin yrityk-
sessä. 

Heimo Turunen

Stressipisteellä uutena  
lynfahoidot 
Jalkahoitola Stressipisteel-
lä on aloitettu lynfahoidot 
laitteella, jolla kiihdyte-
tään kuona-aineiden pois-
tumista kehosta. Hoito on 
täysin kivuton ja tapah-
tuu suolaisen veden ja pie-
nen sähköjännitteen avul-
la. Lisäksi voidaan laittaa 
lämpövyö, joka lämmittää 
kehoa infrapunan avulla. 
Näin saadaan lisättyä lyn-
fakierron tehoa ja aineen-
vaihdunnan vauhtia. 

Hoito kestää noin puo-

li tuntia kerrallaan, jonka jäl-
keen suurin osa hoidon ko-
keneista ihmisistä tuntee 
olonsa kevyemmäksi heti 
ensimmäisen hoitokerran 
jälkeen ja hoito näkyy hoi-
dettavien henkilöiden ylei-
sessä voinnissa.

Yrittäjä Pirjo Leino sai 
idean laitteen hankkimises-
ta Pudasjärven markkinoil-
la kun asiakkaat tulivat sitä 
hänelle ehdottamaan. Kos-
ka laitteen myyjä oli mark-
kinoilla. Pirjo otti yhteyttä 

ja vakuuttui laitteen an-
tamista hyödyistä ja sopi-
vuudesta hänen yrityksen-
sä palveluihin, joten hän 
tilasi sen ”siltä seisomal-
ta”. 

Ensimmäisten käyttö-
kokemusten jälkeen asiak-
kaat ovat olleet tyytyväisiä 
hoitoihin ja Pirjo on sen li-
sännyt jo olemassa oleviin 
palveluihinsa, joita ovat 
jalkahoidot, vyöhyketera-
pia ja kuumakivihieron-
ta. (ht)

Pirjo Leino tarkkailee lynfahoitoa, jota ovat saamassa Keijo Gross ja Mirja Oras. Ke-
hosta poistuvien kuona-aineiden vuoksi veden väri muuttuu hoidon kestäessä tum-
maksi.
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Suomalaiset silmälasipäät 
rakkausmarkkinoilla ja lakanoiden välissä
Optikkoketju Specsavers sel-
vitti kesän romanttisimmas-
sa tutkimuksessa, kuinka 
houkuttelevina kesäheiloi-
na suomalaisia silmälasipäi-
tä pidetään. Teetetyn tutki-
muksen mukaan kehykset 
ovat tänä kesänä valttia kiin-
nostuksenkohteen valloit-
tamisessa ja suurin osa voi-
si rakastua rillipäähän. Yli 
puolet pitävät silmälaseja 
päässä suudellessaan, mut-
ta lakanoiden välissä suo-
malaisten enemmistö kertoo 
pärjäävänsä ilmankin.

Rillipäälle  
kesäromanssi
TNS Gallupilla teetätetty tut-
kimus on osoittanut, etteivät 
silmälasit vähennä kesäro-
manssin mahdollisuuksia. 
Asia on pikemminkin toi-
sinpäin. Rillipäissä nähdään 

monia hurmaavia ominai-
suuksia ja tuoreen tutkimuk-
sen mukaan lähes jokainen 
suomalaisista voisi rakastua 
silmälaseja käyttävään hen-
kilöön. Silmälaseja käyttä-
vien henkilöiden ulkonäköä 
pidetään yhtä houkutteleva-
na kuin niidenkin, jotka ei-
vät laseja käytä.

Petipuuhissa tunne 
näköä tärkeämpää
Suudellessaan silmälase-
ja pitää päässään yli puolet 
suomalaisista. Kesäromans-
sin edetessä tilanne toden-
näköisesti muuttuu nimit-
täin enemmistö ilmoittaa 
ottavansa lasinsa pois sän-
kypuuhissa. ”Suomalaisista 
noin kolmasosa kokee, että 
lakanoiden välissä näkee riit-
tävän hyvin ilman lasejakin 
tai, että ne ovat rakastellessa 

ainoastaan tiellä” kommen-
toi Pudasjärven Specsavers-
sista Mikko Vilppola. 

Galluppiin vastannei-
den kommenteista heijas-
tuu vankka kokemus, ja sen 
seurauksena tunnetta ja lä-
heisyyttä arvostetaankin 
enemmän kuin kumppanin 
näkemistä. 

Tyylineuvontaan erikois-
tuneen Specsavers-optikko 
Kirsi Pitkäkosken mukaan 
kesäromanssin kohtaami-
seen kannattaa varustautua 
näyttävillä laseilla. ”Parhaat 
treffilasit ovat persoonalliset 
ja istuvat. Tärkeää on myös 
se, että olo on niissä mahdol-
lisimman itsevarma ja kotoi-
sa. Liian tavanomaista ke-
hysvalintaa en kuitenkaan 
suosittele, sillä ensitapaa-
misessa olennaisinta on teh-
dä toiseen vaikutus ja jäädä 
mieleen!”, hän neuvoo. (mt)

Erämaan markkinat Syötteellä 

Päivien juontajana ja mu-
siikin esittäjänä toimii pe-
rinnetietäjä ja –taitaja Jyri 
Makkonen.

Heinäkuun viimeisenä vii-
konloppuna 30-31.7 järjeste-
tään Syötteellä ensimmäistä 
kertaa Erämaan markkinat. 
Tapahtuman tarkoitus on 
puhaltaa henkiin Syötteen 
erämaista kulttuuriperintöä 
tarjoten yleisölle koettavaa 
kaikilla aisteilla. Ohjelmaa 
löytyy koko perheelle sekä 
lauantaina että sunnuntaina. 
Päivät juontaa ja musiikista 
vastaa perinnetietäjä ja -tai-
taja Jyri Makkonen. 

Lauantaina markkinat 

järjestetään klo 12–18 Syöt-
teen luontokeskuksen pi-
hapiirissä. Ohjelmaan kuu-
luu käsityönäytöksiä, elävää 
musiikkia, miesvoimistelua, 
lammaskoira- ja metsäpe-
rinnenäytöksiä, Syötekylän 
näytelmäpiirin ”Ministerin 
vierailu” -näytelmän ensi-il-
ta sekä arkeologi Inga Nie-
misen esitelmä "Kalapadois-
ta karsikkopuihin" Syötteen 
uusista kulttuuriperintökoh-
teista. Markkinoilla myydään 
paikallisia käsitöitä. Lapsil-
le on luvassa aarteenmet-
sästystä sekä toiminnallinen 
metsärata. Tapahtumassa on 
mukana myös kotieläimiä ja 
mahdollisuus poniratsastuk-
seen. Ruokapuoltakaan ei 
ole unohdettu, sillä saatava-
na on rosvopaistia ja kaski-
naurista, perinteistä keitto-
ruokaa, kahvia ja pullaa.

Sunnuntaina markkinat 
jatkuvat klo 11–15 Iso-Syöt-
teen juurella sijaitsevan te-
kojärven Luppoveden ran-
nalla, jossa on muun muassa 
musiikkia ja tukkilaisnäytök-
siä. Syötteen shamaani ja In-
tin ämmä antavat neuvojaan. 
Paikalla on lisäksi mahdolli-
suus tehdä ympäristötaidet-

ta ja nauttia lettukahveista. 
Onko sinusta tukkijätkäksi? 
Tule kokeilemaan, älä unoh-
da kuitenkaan uima-asua. 

Tapahtuman järjestää 
Metsähallituksen Syötteen 
lumoa -hanke yhteistyössä 
Syötteen kyläyhdistyksen, 
Syötekylän näytelmäpii-
rin, Syötteen miesvoimiste-
lijoiden ja Syötteen yritys-
ten kanssa. Syötteen lumoa 
-hanke on Euroopan alue-
kehitysrahaston, Metsähal-
lituksen Metsätalouden ja 
Luontopalveluiden, Pudas-
järven kaupungin ja Syöt-
teen matkailuyhdistyksen 
rahoittama.

Tervetuloa nauttimaan 
erämaan hengestä ja 

tunnelmasta! 
Voit pukeutua teeman 

mukaisesti perinneasuun. 

Vapaa pääsy, tervetuloa! 
Tarkempi ohjelma: 
www.luontoon.fi/syote -> 
Tapahtumia

Mikäli haluat myyntipaikan 
lauantain markkinapäivään, 
ota yhteyttä: Tuomas Uola 
puh. 040 687 6625

Kuva: Specsavers

LosDementos eli A-T, Mertsi, Matti, Masa, Katri, Kauvo ja Jouni

Suopotkupallo – yli 5000 
hengen tapahtuma

Viime viikonloppuna Hy-
rynsalmen Vuorisuolle oli-
vat jälleen kerran kokoon-
tuneet jalkapallon ystävät 
pelaamaan suopotkupal-
lon MM-tittelistä. Sarjoja oli 
moneen lähtöön: miesten ja 
naisten kilpa- sekä harraste-
sarjat. sekajoukkueitten sarja 
ja businesssarja. Osallistujia 
ja yleisöä tapahtuma kerää 
vuosittain yli 5000. 

Pudasjärvellekin on tullut 
menneinä vuosina menes-
tystä, Mammat ovat voitta-
neet maailmanmestaruuden 
vuosia sitten.

Mammojen vetäydyt-
tyä kisoista paikkakuntam-
me mainetta on puolenkym-
mentä vuotta puolustanut 
Livolaispohjainen joukkue 
nimeltä LosDementos. Jos-
takin syystä he eivät muista 
miksi joukkue on  perustettu 
eikä tavoitettaan potkupal-
lon saralla. Joka tapauksessa 
minut ja muutama ystävä-
ni oli kutsuttu mukaan tänä 
kesänä.

Torstai-iltana ajoimme 
Hyrynsalmen lähistöllä ole-
vaan leirintäalue Vonkkaan 
valmistautumaan kovaan 
turneeseen. Ilta sujui mu-
kavasti makkaraa paistel-
len, taktiikoita kehitellen ja 
- kuunnellen aamu viiteen 
naapurin kaiuttimen soittoa.

Ensimmäinen peli oli 9.30 
kohtalaisen pehmeällä alus-
talla, vastassa oli AHDH Su-
osuikerot.

Joukkueessa sai olla vii-
si kenttäpelaaja ja maalivah-
ti. Meillähän oli reilusti se 
– jopa yksi mies sai olla vaih-
dossa. Sekasarjassa piti olla 
kaksi naista kentällä yhtä ai-
kaa. 

Ensimmäinen puoliaika 
meni molemmilta joukkueil-
ta lähinnä tutustuessa maas-
toon ja toisiinsa. Toisen pari-
kymmenminuuttisen alussa 
Kokkolan vahvistuksemme 

Jouni sai syötön puolustuk-
selta, eteni lähelle maalia ja 
latasi hirveän kudin vasem-
paan ylänurkkaan. Johdim-
me 1-0.

Kymmenisen minuut-
tia myöhemmin sama ku-
vio toistui lähes prikulleen 
ja voitto oli sinetöity. Los-
Dementoksen maalivahdille 
ei tainnut tulla koko pelissä 
kolmeakaan kosketusta pal-
loon.

Perjantain toinen peli oli 
parin tunnin päästä. Vastas-
sa oli edellisen vuoden väli-
eräjoukkue Suonkääntäjät, 
joka oli peitannut joukku-
eemme 10–0, joten lähdimme 
altavastaajina peliin. Naapu-
rilla näytti olevan vaihtope-
laajiakin kymmenkunta.

Peli oli kuitenkin hyvin-
kin tasaista puurtamista ja 
ryömimistä suossa kentän 
päästä päähän, kummalla-
kin oli muutamat paikkansa, 
mutta maaliakaan ei saatu 
aikaan. Historiansa ensim-
mäistä kertaa LosDementos 
johti – jos oikein muistivat – 
lohkoa aloituspäivän iltana..

Lauantaiaamu koitti tuu-
lisena ja pilvisenä. Jouk-
kue matkasi kentän laidalle 
kuunnellen jalkapalloaiheis-
ta musiikkia toivoen sen sii-
vittävän tarvittavaan voit-
toon jatkopelejä ajatellen. 

Toisin kuitenkin kävi. 
Alkusarjan viimeinen tais-
to oli AC Vonkaajia vastaan 
. Peli oli jälleen hyvin tasai-

nen pallon siirtyessä tavalla 
tai toisella hyvin upottaval-
la suolla kentän päästä pää-
hän. Aikaa ei ollut jäljellä 
montaakaan minuuttia kun 
vastustajan hyökkääjä pää-
si karkuun puolustajan ja-
lan tarttuessa syvälle johon-
kin. Taitava pelaaja kuljetti 
pelivälineen lähelle maalia ja 
tsippasi sen yli maalivahdin 
ja vielä syöksyi pesään pu-
katen pallon yli maaliviivan. 
Voittomaali oli syntynyt. 
Toki joukkueemme yritti ta-
soitusmaalia viime hetkiin 
asti, mutta tolppaosumaa lä-
hemmäksi ei päästy.

Lopullinen sijoitus loh-
kossa oli kolmas Suon-
kääntäjien mennessä jatko-
peleihin. Käteen jäi kolme 
peliä: voitto, tasapeli ja tap-
pio maalisuhteen ollessa 
plussalla 2-1.

Heti pelin loppumisen 
jälkeen alkoi sade, joka to-
della teki kentät vieläkin ve-
tisemmiksi ja vaikeimmiksi 
pelata.

LosDementos kuitenkin 
lähti Vuorisuolta ja Vonkas-
ta vannoen palaavansa mo-
nilukuisempana ensi vuon-
na.

Matti Puolakanaho

Normikenttä Hyrynsalmen 
Vuorisuolla
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Esko Hyttinen maalissa kirittäjänsä kanssa, jossa Rop-
pa-koira voitti hihnan mitalla.

Ajat paranivat Puhoksen 
juoksutapahtumassa

Oli lauantai 16. heinäkuu-
ta, taivas oli puolipilvinen 
ja enteili hieman sadetta. Jo 
perinteeksi muodostuneen 
kuntojuoksun lähtöpaikal-
la Puhoksella oli toistakym-
mentä, enemmän tai vähem-
män ree-nattua kuntoilun 
harrastajaa. Olipa joukossa 
yksi uusi osanottaja eli ter-
hakkaasti matkaan lähte-
mässä Esko Hyttisen nelijal-
kainen uskollinen ystävä. 

Monilla tuntui olevan ta-
voitteena puolimaraton, 
mutta myös neljännesmara-
tonin matkalle oli lähtijöitä, 
jotka tuntuivat hieman pol-
vi- ja muihin pikkuvaivoihin 
nähden ihan realistisilta ta-
voitteilta. 

Ei tarvittu sen kummem-

paa lähtölaukaisua, kun po-
rukka totesi, että nyt on kel-
lo pykälässä ja sännättiin 
matkaan tuttua reittiä. En-
sin Haukijärven tietä Näl-
jängän tielle ja sitä kitkutte-
lemaan Salmijärveä kohden. 
Mäkelänrinne, Ruunamäki 
ja Salmiharjun rinteet olivat 
puolimaraton matkan kipa-
kimmat vastaiset. Koko ma-
ratonin menosuunnan juos-
seella Edvin Honkasella oli 
tietenkin Kurkivaaran nou-
sut kovempia ja samat nou-
sut Arto Honkasen rullaluis-
telun maratonmatkalla. 

Reilun pelin henkeen 
kuului tietysti, että ajat mer-
kattiin ylös ja verrattiin 
edellisen vuoden aikoihin. 
Tulihan niitä ihan hyviä en-

Jori-Matti Honkanen taittoi puolimaratonin vauhdikkaim-
min, maalissa hän oli väsyneenä ja tyytyväisenä.

nätyksiäkin mm. Keijo Ket-
tusella puolimaraton parani 
parillakymmenellä minuu-
tilla aikaan 1.49. Jori-Matti 
Honkanen viiden minuutin 
parannus nyt 1.32, Hanna-
Kaisa Honkanen kirmasi ai-
kaan 2.17, Juha Honkanen 
1.48, Juho Pekka Honkanen 
1.59, Edvin Honkanen 2.00, 
Esko Hyttinen koirineen 2.25 
ja Erkki Honkanen 2.30. 

Neljännesmaratonin 
pyyhkäisi Lilja Kettunen ai-
kaan 1.13. Virva Hyttinen 
hieman reitiltä poiketen, 
juoksi reilun kymmenen ki-
lometrin sijasta viisitoista 
kilsaa aikaan 1.42. Tulisiko 
siitä tulevaisuudessa ”Vir-
van harharetken lisäkeik-
ka”. Arto Honkasen mara-
tonmatkan luistelu sujahti 
aikaan 1.59. 

Maalipaikalla juotiin kah-
via ja palautusjuomia ja tie-

tenkin rupateltiin matkan 
eri vaiheista. Palkinnoksi jäi 
kaikille, se kuuluisa hyvä 
mieli ja vähän rautea olo. 
Päätettiin palata ensi vuon-
na, kolme viikkoa jälkeen ju-
hannuksen, joka on 14.hei-
näkuuta klo.9.00 samaan 
lähtöpaikkaan. Juottajat oli-
vat uskollisesti paikoillaan 
loppuun saakka ja huolto 
toimi hyvin. 

Siitä kiitokset! 

Erkki Honkanen, 
kuva Jaana Honkanen.

Perinteisen Puhoksen juoksutapahtuman osallistujat lähtöviivalla. 

Maalipaikalla huoltojoukot tarjosivat juomia ja pientä pur-
tavaa. 

Hanne-Kaisa Honkanen 
nollaa kellonsa maaliviival-
la.

Lukijan kynästä

Jätteiden keräilystä 
pohdintaa
Ihmiset ovat soitelleet, että eikö valtuutetut voisi tehdä 
jotakin, jätteiden keräilyn vauhdittamiseksi. Eipä kovin 
paljon taida olla tehtävissä. 

No valtuustohan päätti viime joulukuun kokoukses-
sa, että kaupunki siirtyy jätelain 10 pykälän mukaiseen 
jätteiden keräilyn piiriin. Samalla hyväksyttiin taksat, 
johon kuuluu perusmaksu (reilut 30 e/vuosi). Samalla 
entinen ekomaksu poistui ja että se koskee, myös haja-
asutuksen vakituisia asujamistoja, kuin myös mökkiläis-
kiinteistöjäkin. 

Kilpailutus on teknisellä puolella keräilystä suoritet-
tu sen jälkeen, mutta ihmeelliseltä tuntuu mm se, että ei 
kiinteistöjen osoitteita, sen paremmin, kuin omistajien-
kin laskutusosoitteitakaan ole saatu selville. Käsittääkse-
ni jo perusmaksu on se millä kiinteistöt tulevat jätteiden 
keräilyn piiriin. Laskua allekirjoittaneellekaan ei ole tul-
lut (piti tulla tammikuussa). On eriasia, miten tai minkä 
verran, eri kiinteistöiltä Ouluun roudattavaa jätettä ker-
tyy. 

Meitähän on opetettu. keittiöiden biojäte kompostoi-
maan, kierrätettävä kierrätykseen ja kaava-alueen ul-
kopuolella polttamaan mikä palaa. Näin ei todellakaan 
jää paljon mitään Ouluun lähetettävää. Eihän lain tar-
koitus ole se, että määrätään jäteauto kiinteistöllä käy-
mään, vaikka ei ole mitä lähettää. Ei kait ole keksimällä 
keksittävä lähettämistä ja siitä vielä maksaa perusmak-
sun lisäksi. Olen asian ymmärtänyt niin, että kun kiin-
teistö omistaja tai vastaava perusmaksun maksaa ja sopii 
yrittäjän kanssa, että käykö kerran vai kaksi vuodessa ja 
laissakin on tällainen mahdollisuus. Lain perimmäinen 
tarkoitushan on, että mahdollisimman vähän on kuskaa-
mista. Toivottavasti tämä homma ei käänny samanlai-
seksi saikkaukseksi, mitä haja-asutuksen jätevesiasetus 
aikanaan. Perusmaksulaskua odotellessa, täytyy alkaa 
jo laskemaan valmiiksi rahoja ja odotella yrittäjän yhtey-
denottoa.

Hyvää kesän jatkoa ja jätöstellään!
Erkki Honkanen

Toimittaja Tulikukka de Fresnes ja TV 1 kuvausryhmä 
tekee juttua 19.7 2011 alkaen Rovaniemellä hillasta eli 
Lapin ja Kainuun kullasta ja intohimosta joita sen poi-
minen herättää monessa suomalaisissa yksityisihmisissä 
ja yrityksissä, sekä ulkomaalaisissa poimijoissa. Toimit-
taja Tulikukka de Fresnes on pyytänyt Suomen marjan-
poimijoiden yhdistyksen mukaan juttuun. Yhdistyksem-
me pitää Rovaniemellä marjafoorumin 20.7.2011 klo. 14 
- 16 Rovaniemen kaupungintalon valtuustosalissa. Ti-
laisuudessa käsitellään jokamiesoikeutta, harmaata ta-
loutta, lainsäädäntöjä ja jopa mahdollista ihmiskaup-
paa turistiviisumilla työskentelevien marjoen, hillojen ja 
sientenpoimijoita marjabisneksessä. Paikalla on toimit-
taja de Fresnes ja kuvausryhmä, sekä poliittisiapäättäjiä 
ja virkamiehiä. Lähetys tulee ulos A – studio ohjelmassa 
1.8.2011. Te kansalaiset, jotka olette kiinnostuneet näistä 
asioista olette tervetulleita tilaisuuteen kertomaan oman 
näkemyksenne näihin asioihin. Vastaan myös puhelimit-
se sekä sähköpostin välityksellä kyselyihinne ja mielipi-
teisiinne.

Kesäisin terveisin
Suomen marjanpoimijat ry

Puheenjohtaja
Matti Puuronen
0440734113
mattipuuronen@luukku.com

A-studion 
kesäreportaasi
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Yrittäjillä ei ole aikaa lomail-
la – ainakaan omasta mieles-
tään. Lomaa voi kuitenkin 
ottaa vaikka pienissä pätkis-
sä, muutaman päivän kerral-
laan. Joskus päiväkin riittää 
arjen työtaakasta palautu-
miseen. Itse olen jo kolmena 
vuotena ottanut vapauden 
lähteä viiden päivän ratsas-
tusleirille Anttolaan Hauk-
kamäen hevostilalle. 

Ensimmäisenä vuonna 
sinne houkutteli minut ai-
kuinen tyttäreni, jotta voi-
simme viettää yhdessä ”laa-
tuaikaa”. Keskenään emme 
juuri ehtineet aika viettää, 
mutta leirillä oleva porukka 
oli kivaa ja samalla tutustuin 
uusiin ihmisiin. Seuraava-
na vuonna, eli viime kesänä 
piti taas päästä samaan paik-
kaan ja niin myös tänä ke-
sänä. Nyt oli vuorossa äiti/
lapsi leiri ja kun omat lap-
set ovat lentäneeet kotoa ja 
kasvaneet isoiksi niin sain 
mukaani ”lainalapsen” ou-

lulaiselta ystävältäni. Ilo oli 
molemminpuolinen. 13-vuo-
tias Nelli ei ollut juuri aiem-
min ratsastusta harrastanut, 
mutta hyvin näytti taito kas-
vavan viiden päivän aikana.

Itselläni oli monta asi-
aa jo unohtunut, kun vuo-
si oli mennyt, etten hevo-
sen selässä ole käynytkään ja 
muutenkin ratsastusharras-

tukseni alkoi niin myöhällä 
iällä, että parina talvena eh-
din käydä kerran viikossa. 
Lisäksi olen hidasoppinen.

Meni alussa viikkoja, en-
nen kuin aloin pysyä hevo-
sen selässä sen ravatessa, 
etten pitänyt kiinni hevosen 
harjasta. Mutta ratsailla kyllä 
työasiat unohtuvat täysin. Se 
onkin ainoa harrastus, missä 
en pohdi työkuvioita. Hevo-
sen selässä ei parane ajatella 
muuta kuin sitä mitä on te-
kemässä, eli pitää keskittyä 
hevoseen. 

Pidän myös siitä, että sii-
nä voi asettaa tavoitteita ja 
haasteita itselleen. Kun jo-
kainen hevonen on yksilö, 
on niiden kanssa toimitta-
va niin että käskyt ja komen-
not menevät perille. En oli-
si uskonut että omaa napaa 
kääntämällä kääntyy myös 
hevonen. Leirillä minus-
ta alkoi  jo tuntua, että he-
vonen liikkuu lähes ajatuk-
seni voimalla. Paitsi silloin, 
kun maastossa olin hyttys-
herkän Timo-hevosen kans-
sa. Ei auttanut ajatukset, 
eikä ohjakset. Timo viske-
li päätään ja yritti hampail-
laan toksia paarmoja, painoi 
yhtäkkiä ravatessaan päänsä 
jalkojensa väliin, jolloin sain 
todella keskittyä etten mäis-
kähdä hevosen pään yli sen 
eteen. Kai siellä jossain rin-
nuksessa niitä paarmoja pis-
teli. Lääkkeeksi löytyi vähän 
rivakampi liikkumistahti, et-
tei paarmat ehdi pysähtyä.

Hevostilalla oli muuten 
suomenhevonen, Iiro, jon-
ka omisti 70-vuotias Helena, 
joka oli alkanut opetella rat-
sastusta 60-vuotiaana ja pai-
neli laukkaa hurjaa kyytiä 
hevosensa kanssa. Hän tuu-
mi, ettei koskaan ole myö-
häistä aloittaa uutta harras-
tusta.

Esteiden ja  
itsensä ylittämistä
Jännitin myös kauheas-
ti, kun päiväohjelmaan oli 
eräänä päivänä merkitty es-
tetunti. En ole hevosen kans-
sa esteitä ylitellyt. Pyysin 
että minulle se este voisi olla 
puomi maassa. Ei auttanut. 

Puomeja oli kyllä maassa-
kin muutama peräkkäin ja 
siitä ravattiin ja siinä ei mi-
tään kummallista eteen tul-
lut paitsi ”kevyen istunnan” 
opettelu. Varsinainen este oli 
sitten ehkä 30-40 cm korkea 
ja tyylillä siitäkin yli men-
tiin. Kukaan ei tippunut he-
vosen selästä. Hiki kyllä vir-
tasi. 

Lähes koko leirin ajan oli 
helle, kuten edellisilläkin 
kerroilla. Mitään ei tarvin-
nut tehdä, mihin ei uskallus 
tai taidot riittäneet, mutta 
ohjaajana Tarja oli niin hyvä 
kannustaja, että onnistuu 
saamaan joka kerran ainakin 
minut ylittämään itseni.

Ratsastusleirin paras-
ta antia on tietysti se ratsas-
tus, mutta myös toiset leiri-
läiset, ratsastuksen ohjaaja/
hevostilan emäntä Tarja, ja 
tallin työntekijät. Lisäksi saa 
astua valmiiseen ruokapöy-
tään joka päivä. Ruoka oli-
kin tosi maittavaa. Tällä ker-
taa leirillä oli edelliskesän 
tuttavuuksista helsinkiläiset 
Eira, hänen tyttärensä Ven-

la, ja lähistöltä kotoisin ole-
va Hanne. Uusia olivat niin 
ikään helsinkiläiset Hanna ja 
hänen tyttärensä Roosa, joka 
oli eskari-ikäinen (”pikku-
Roosa”)  sekä Venlan kaveri 
Roosa (”iso-Roosa”).

Eira, joka on myös yrittä-
jä, totesi nollaavansa ajatuk-
siaan ratsastusleirillä ja hän 
totesikin kuinka on tärke-
ää silloin tällöin pieni irtiot-
to työkuvioista. Yhdyn täy-
sin hänen mielipiteeseensä. 
Eira naureskeli, että virkis-
tymisen lisäksi kotiin viemi-
siksi on kassillinen hikisiä 
vaatteita. 

Oli mukava aloittaa ar-
kiset työkuviot reissun jäl-
keen. Paitsi että minulla en-
simmäinen päivä kotona 
meni lähes sohvalla maates-
sa, niin totaalisen väsynyt 
olin raskaasta leiriviikosta ja 
pitkästä autolla ajomatkasta 
kotiin. Leirillä kävin muuten 
ensimmäisen kerran tälle ke-
sää uimassa.

Eila Lahtinen

Leiriviikko hevostellessa ja ajatuksia nollaamassa

Hevosen hyppyytys oli mukavaa puu-
haa. Pitkällä piiskalla ohjattiin hevonen 
haluttun suuntaan, mutta piiskalla ei 
saanut koskettaa hevosta.  Arabialais-
ruuna,  kutsumanimeltään Heikki, lauk-
kasi iloisena yli esteiden ja ympäri kent-
tää- ja totteli ohjaamista. Hieno näky. 
Ohjaamassa Nelli ja Tarja antaa ohjeita 
ohjaamiseen. 

Venla, Heikki ja Nelli.

Nelli opettelee kuolainten 
laittoa.

Tara ja Hanna. 

Leiriläisiä ilta-auringossa. 
Vas. Venla, Eira, Roosa 
ja Hanne. 

Roosa ja Tarja Inkan vetä-
missä rattaissa. Inkaa tai-
taa naurattaa...

Eila ja Iiro.

Roosa otti ahkerasti kuvia.

Talliapulainen, Paula (oik.) opastaa Nelliä hepan laittami-
sessa ratsukuntoon..
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Helsingistä Jäämerelle kävellen:
Ruuhkasuomen retkeilijöitä 
Sun Cafe:ssa Puhoskylällä 

Kävellen Helsingistä Pudasjärvelle meni Jussi Naalis-
vaaralta reilu kuukausi. 

Jäämerelle Jussi arvelee saapuvansa elokuun lopulla. 

Kahvilaan astelee hiu-
kan epävarman oloise-
na parrakas, nuori, arvi-
olta kolmekymppinen, 
rinkkaa käsivarrellaan raa-
haava mieshenkilö. ”Saako 
täältä ruokaa”, hän kyselee 
ja kyllähän Sun Cafe:sta ruo-
kaa löytyy. 

Jussi Naalisvaara päätti 
koetella henkisiä ja fyysisiä 
rajojaan. 

-Asetin tavoitteekseni 
kulkea kävellen Helsingis-
tä Jäämeren rantaan. Lähdin 
12.pvä kesäkuuta ja perillä 
ollaan sitten, kun merituuli 
tunkeutuu nenään ja aivoi-
hin kertoen erään elämäni 
päämäärän saavuttaneen ta-
voitteen, ehkäpä elokuun lo-
pulla. 

Jussi haluaa kulkea maas-
tossa nimenomaan retkeily-
reittejä pitkin. Täällä Pudas-
järvellä ja Puhoskylässä hän 
on kulkenut UKK- reitillä. 

-Mielenkiintoisia maise-
mia ja olipa tuossa Korpijoen 
ylityksessä jännää, kun ensin 
ylitystä varten oleva vene oli 
täynnä vettä ja sitten venettä 
narusta joen toiselle puolelle 

vetäessäni ote tahtoi lipsua. 
Kysyessäni miksi nuori 

mies halusi näinkin kovaan 
koetukseen, Jussi rauhalli-
sesti ja miettien vastailee: 

-Kävely on helppoa ja mu-
kavaa. Minulla on halu näh-
dä kotimaa täältä luonnosta 
käsin. Siitä ei saa täydellis-
tä kuvaa ajamalla autolla 
ympäriinsä tai kaahaamal-
la kehä III:n sisäpuolella. Eh-
käpä kaikkein eniten minua 
kiinnostaa kuitenkin oman 
mielen kohtaaminen.  

Onko matka tähän asti 
vastannut odotuksia? 

-Kyllä on, olen nähnyt 
upeita maisemia, puhdas-
ta luontoa, tosin myös pal-
jon hakkuuaukeita, ilveksen, 
hirven ja paljon kanalintu-
ja. Karhun haluaisin vie-
lä nähdä. Vettä olen juonut 
puroista ja marjoja syönyt 
metsästä. Eikä ole vatsa tul-
lut kipeäksi. Henkisesti olen 
vahvempi kuin ennen. Nau-
rahtaen Jussi toteaa hyöntei-
siäkin ajatelleen syövänsä, 
jos kuivamuona repusta lop-
puu. Kuulemma teltan auk-
koa ei tarvitse pitää tuntia 

kauempaa auki niin jo saa 
mummon lihapullan kokoi-
sen hyttysmällin pyöritettyä 
kourassaan syötäväksi.  

Onko matkanteossa ollut 
ongelmia? 

-Minun täytyi keskeyt-
tää matkanteko jalkaan tul-
leen hiertymän vuoksi. 
Lääkäri suositteli parin päi-
vän täydellistä lepoa, jottei 
haavauma pahentuisi. Muita 
murheita ei ole ollut.  

Miten opastaisit muita oi-
keasti retkeilemään lähte-
viä? 

-Turhaa tavaraa ei kan-
nata kantaa, kiikari mukaan, 
teltta ja makuupussi ovat 
välttämättömiä hyttysten ta-
kia, hyvät kartat oltava, Jus-
si kertoilee ja painottaa, että 
lähtöä ei kannata liian kau-
an suunnitella vaan rohkeas-
ti matkaan.  

Mikä on päivävauhti-
si ja mitä aiot tehdä Jääme-
ren rantaan päästyäsi? Jussi 
kertoo etenevänsä 30- 35 ki-
lometriä päivässä, johon me-
nee aikaa noin 9- 10 tuntia. 
Loppuaika menee hiertymiä 
hoitaessa, vaatteita kuivatel-
lessa ja levätessä. 

-Mitä teen perille pääs-
tyäni…niin taidan uida Jää-
meressä, Jussi lopettaa ker-
tomuksensa ja olemus kertoo 
hienoisesta väsymyksestä.  

Kahdentoista tunnin yö-
unien ja Sun Cafessa nauti-
tun runsaan puuroaamiai-
sen jälkeen Jussi Naalisvaara 
lipuu kissamaisen pehmein 
askelin UKK- reitille. 

-Lähetän sitten terveiset 
perille päästyäni, Jussi huik-
kaa kättä heilauttaen. 

Näin mekin jatkamme 
elämämme matkaa kohti 
päämäärää. Hyvää matkaa 
Jussille! 

Toivoa sopii, että näitä 
perinteisiä ja arvokkaita ret-
keilyreittejä, kuten UKK- ja 
Kupsonvaara ovat, pidetään 
kunnossa ja kehitetään kelk-
ka- ja mönkijäreittien ohella.  

Jorma Alatalo

Konttilan koulun oppilaita yli 60 vuoden takaa vasemmalta Tenho Kokko, Risto Tuo-
maala, Paula Tuovinen (Kaveri), Tauno Kortesalmi, Rauha Pernu (Kukka), Rauno Tuo-
maala, Saara Toljamo (Kaveri), Saini Konttila, Heino Hiltula, Seppo Kokko, Elsa Määt-
tä (Impiö), Anja Mustonen (Iko-nen), Sulo Kaveri, Hilkka Vanhala (Kaveri), Raili Juttula 
(Liekola), Mauno Hiltula, Kirsti Karjalai-nen (Konttila) ja Eeva Nurmela (Kortesalmi)

Konttilan koulusta muistelua 
savuluukeiton äärellä

Tapaamisen järjestäjiä vasemmalta Paula Tuovinen, Ten-
ho Kokko, Elsa Määttä ja Kirsti Karjalainen

Raili Juttula teki osallistujille maukkaan savulihasopan ja 
pannukahvit. 

Lauantaina 9.7. Konttilan 
Erän hirvituvalla kokoontui 
joukko 1940-luvulla Kontti-
lan koulussa opintaipaleen-
sa aloittaneita. Tapaamiside-
an äiteinä olivat Elsa Määttä, 
Kirsti Karjalainen sekä Paula 
Tuovinen.

Lämminhenkistä tapah-
tumaa juonsi Tenho Kokko, 
joka jo kouluaikoina oli tul-
lut osallistujille tutuksi. Kou-
lukokoontumisessa muistel-
tiin sattumuksia ja syötiin 
savuluukeittoa. Maittavan 
juhlaruuan laittoi Raili Jut-
tula.

- Meillä oli melko sup-
pea ohjelma, mutta muiste-
loiden äärellä vierähti useita 
tunteja rattoisasti. Osallistu-
jia saapui nelisenkymmentä, 
esimerkiksi Vaasasta, Ruot-
sista ja Kuusamosta, ja tilai-
suus oli mielestämme aivan 
onnistunut, kertoo Tenho 
Kokko.

Koulutaipaleen  
aloitus oli askeettinen
Konttilan koulu perustettiin 
vuonna 1945. Aikaisemmin 
paikalla ei ollut kansakou-
lua ja lapset olivat saaneet 
alkeisopetuksensa kierto-
koulussa.

- Koulun aloitus oli aika 
askeettinen. Meillä ei ollut 
pulpetteja eikä keittäjää, jo-
ten opettajamme Olga Mu-
hojoki keitti koulun pirtissä 
kaikille ruokaa, Kokko nau-
rahtaa.

Parhaiten Konttilan enti-
sille oppilaille oli jäänyt mie-
leen savuluukeitto, joka oli 
tehty talliin kuolleen hevo-
sen lihoista. Kunta osti he-
vosen lihat, jotka palvattiin 
saunapalviksi. Keittoon lai-
tettiin höystöksi Saksasta 
sota-aikana tuotuja esikyp-
sennettyjä vehnäsuurimoita, 
joita sodassa olleet kutsuivat 
selluryyneiksi.

- Selluryynien lisäksi sa-
vuluukeittoon tuli kuori-
mattomista perunoista kui-
vattuja perunalohkoja, joita 
säilytettiin suurissa pape-
risäkeissä. Monissa saattoi 
olla homehtumisen merkke-

jäkin, mikä tuohon aikaan 
oli muissakin ruokatavarois-
sa tavanomaista, eikä sen 
vuoksi mitenkään hyljeksit-
tyä. Sanottiinhan ennen van-
haan homeisen leivän syöjän 
saavan hyvän lauluäänen!

Olga-opettajan  
opetusmetodit
Konttilan koulussa opiske-
li 40-luvulla lähes sata 5 - 
14-vuotiasta oppilasta.   

- Olga oli aluksi kou-
lun ainoa opettaja ja erittäin 
tiukka, mutta niinhän hänen 
piti ollakin, koska koulussa 
aloitti niin sekalainen seura-
kunta ja ikähaitari oli suuri, 
kertoo Kokko.

Muhojoen opetusmeto-
deista päällimmäisenä jäi 

mieleen, kun kirjaimia ope-
tellessa yhtä kirjainta piti 
hokea rytmissä ja pitkään. 
Lisäksi, jos jollakin sattui 
olemaan puhevika, niin sel-
laiselle piti työntää päis-
tä hiottu lankarulla suuhun, 
jotta kieli oikenee. 

Alunperin tuohikattoi-
nen Konttilan kouluraken-
nus on säilynyt paikallaan, 
ja on muutamia muutoksia 
lukuun ottamatta alkupe-
räisessä asussaan. Nykyään 
koulurakennus toimii ku-
vanveistäjä Kari Tykkyläi-
sen ateljeena ja kotina. 

Jenny Kärki 
kuvat:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
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Ota yhteys p. 040 1951 732
ILmoItA pALVELuhAKEmIStoSSA.

p. 0400-384 118, 
(08) 821 337

www.anonase.com

25€/15kg
16€/12pötkyä

35€/30kg

Vielä öljyjä ym. poistohintaan

Koiranruoat 
asiantuntijalta edullisesti!

Vehnättömät: 
kalariisi, peuraperuna, 
lammasriisi, penturuoat alk. 
Vehnättömät 
koiranmakkarat
Nero 
perusruoka
Koirien lelut ja tarvikkeet

-Hevostarvikkeet, Topi vitamiinit, 
Olli-aitaustarvikkeet
-Uistimet, kelat, vavat ym...
-Puukot ja puntarit
-Pyssyt ja panokset 
sekä savikiekkoja
-Kumikengät ja 
kahluusaappaat
-Goretex-puvut

-Hyttysmyrkyt

TAKSEJA

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA
KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/ Hannu Ylitalo 

0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SyöttEEN mAANSIIrto oy

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
jari Särkelä, p. 0400 374 259

 • 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

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT JA TARVIKKEET

uudis-
rakentaminen

p. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

www.konetyo.com

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT
SEULOTTUA

RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA

meiltä mm. pätkäpeltit, 
sadevesikourut, kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

myös asennettuna.

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAuttAmmE LVI-, SähKö-, KyLmä-, 

pELtItyöt SEKä tArVIKKEEt

Tuliaiset, Lahjat, 

Matkamuistot, 

Askartelutarvikkeet,

Pelit, Lelut…

…ja Paljon Muuta!

AarreArkku
Toritie 2, Pudasjärvi

www.AarreKauppa.net

LAHJATAVAROITA

pudasjärven
Isännöinti oy

Tule käymään! 
Lasken sinulle tarjouksen 

taloyhtiönne isännöinnistä.
Avoinna ma, ke, pe

klo 10-14
huom! puhelinpäivystys

joka päivä

jukolantie 4, pudasjärvi
p. 050-345 3680

Suomussalmella jälleen kotimainen kantaesitys
Suomussalmen kesäteatteri 
on yksi Suomen suurimmis-
ta, jossa kesä toisensa jälkeen 
nähdään paikkakuntalaisen 
Eero Schroderuksen kirjoit-
tama kantaesitysnäytelmä 
ja vuosittainen katsojamäärä 
on jo usean vuoden ajan ol-
lut noin 8000 henkeä. 

Suomussalmen harrasta-
jateatteri ei turvaudu tv:stä 
tuttuihin julkkistähtiin, vaan 
ponnistaa estradille oman 
kylän harrastajanäytteli-
jöiden voimin. Kantaesite-

tyt näytelmät ovat saaneet 
suuren suosion myös muis-
sa teattereissa. Tänä kesänä 
Schroderuksen tekstejä esi-
tetään yhdeksällä paikka-
kunnalla. 

Schroderuksen kynä on 
suihkinut täksi kesäksi esi-
tyksen Peti ja puuro, jossa on 
esillä vanhuus ja ikärajaton 
itsemääräämisoikeus. 

Komediassa tossun alla 
ikänsä elänyt Urho Nyyssö-
nen jää leskeksi 50: n avio-
liittovuoden jälkeen ja hänen 

kontolleen jää vaimon aiem-
min hoitama majataloyritys. 
Selviääkö Urho haasteista, 
kun esiin nousevat mennei-
syyden haamut ja vastuk-
sena ovat omat perilliset ja 
monikansallinen APS-huol-
tamoketju? 

Näytelmä ottaa ilon irti 
ahneudesta, hyväuskoisesta 
kuntamarkkinoinnista, kos-
tonhalusta ja oman edun ta-
voittelusta. Näytelmä ottaa 
myös kantaa ikääntymiseen 
liittyviin oletuksiin ja odo-

tuksiin. Suomussalmen ke-
säteatterin kattona on taivas, 
joten sadekelillä on hyvä ot-
taa sadetakki mukaan. 

Kantaesitys oli 14.7. Jäl-
jellä ovat seuraavat esityk-
set: to 21.7, pe 22.7, su 24.7, ti 
26.7, to 28.7, su 31.7, ti 2.8, to 
4.8, su 7.8, to 11.8 ja su 14.8. 
Arkisin esitykset alkavat klo 
19 ja sunnuntaisin klo 15. Li-
sätietoja: www.teatteriretik-
ka.net 

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

METSÄSTYKSEEN, 
KALASTUKSEEN YMS.
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Tuomas Lukkari (takana seisomassa) 
ja Jorma Vesa alaruoteita laittamassa.

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokra-
us ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/
rakennuksen myynti/ostoilmoitus on mak-
sullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Teks-
tin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seik-
kaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pu-
dasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kir-
joitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostit-
se. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muis-
tathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista)

VuoKrAttAVANA

Puhoskylässä rivitaloyksiö sekä kaksio,
siisti. Kauppa n. 150m, järvenrantaan 
300m. Vuokra alk. 283e (sis. lämpö)

puh. 045 233 0987Volvo S40 2.0,vm.-97. Aut. 
Ajettu 304t, ilmastointi, ajotieto-
kone ja vetokoukku. Cd-soitin, 
sumuvalot, kats.4/2011. Hp 
2700€ Tarkemmat tiedot puh. 
040 5085176

Ikeasta ostetut tv-taso 35 e ja 
avohylly 15 e, koivun väriset. 
puh 0400 968 078

COTON DE TULEAR-pentuja, 
ei papereita, hinta 850 eur.
eläinlääkärin tarkastamia, luo-
vutusikäisiä puh 040 821 3884
Mazda 626 Coube vm.-92 aj 
200t Kats. 5/2011 kahdet ren-
kaat , cd soitin , varashälytin.
Hyvässä kunnossa Hp 830€ 
Puh. 044 914 8508 

TV 22” kunnossa hp 30€  Puh. 
044 914 8508

Restaurointimestari Taisto Vesa Kiimingistä vastaa rii-
hen katon korjaustöistä. Katolle kiivetessään hän huik-
kaa että tuohikatto on kestävä, voi kestää jopa ihmisiän. 
-Tähän riiheen tuleva tuohi on 4 -kertainen. Tuohet lado-
taan alaruoteiden päälle valkoinen ulkopinta alaspäin. Ja 
päällimmäiseksi asetetaan halkaistusta kuusesta tehdyt 
malkapuut, jotka pitävät tuohet paikoillaan ja suojaavat 
niitä auringolta. Päällepäin ei tuohia näy katon valmistut-
tua, Vesa selvittää ja lisää että tuohia hänellä on jonkin 
verran omasta takaa ja lisää tuotetaan Joensuusta.

Marko Kehusmaa museon riihen katolla, johon laitetaan tuohi- eli malkakatto. 

Kotiseutupäivillä käsityöperinnettä ja
Kiestingin taistelujen -muistojuhla

Pudasjärven kotiseutumu-
seolla järjestetään kuudet-
ta kertaa Kotiseutupäivät. 
Varsinaiset tapahtumat al-
kavat keskiviikkona 20.7 ja 
päättyvät sunnuntaina 24.7. 
Kuitenkin jo alkuviikosta 
on voinut käydä katsomas-
sa museoalueen riihen tuo-
himalkakaton korjaamista.

- Kattotyyppi on nykyi-
sin erittäin harvinainen, eikä 
sitä löydy kuin lähinnä mu-
seoalueilta tai muista perin-
teisistä kohteista. Paikallisia 
variaatioita rakenteista toki 
on, mutta meidän tuohimal-
kakaton alla on 3-4 kerrosta 
tuohta, jonka päälle laitetaan 
pyöreitä ja päistä veistettyjä 
puita, kertoo museonhoitaja 
Pauliina Majava.

Perinteinen katto vaatii 
myös perinteiset työmene-
telmät, ja niiden hallitsemi-
nenkin on nykyään am-
mattilaisten keskuudessa 

harvinaista. Töissä on muka-
na kiiminkiläinen museovi-
raston luottomies ja restau-
rointimestari Taisto Vesa.

Muita, myös aikaisem-
pina vuosina tutuksi tullei-
ta työnäytöksiä, on luvas-
sa keskiviikkona ja torstaina 
kello 10-17, jolloin voi tutus-
tua perinteisiin käsityöme-
netelmiin ja muinaisiin neu-
lontatekniikoihin. Lisäksi 
Taipaleharjun kyläseuralai-
set tulevat leipomaan ries-
kaa, jonka päälle voi laittaa 
itse kirnuttua voita. Myös 
yleisöllä on mahdollisuus 
ostaa uunituoretta rieskaa ja 
Majavan mukaan tämä on-
kin ollut perinteisesti suosi-
tuin ohjelmanumero.

Perjantaina 22.7. kotiseu-
tumuseoon on koko päivän 
avoimet ovet ja klo 13 ja 15 

on myös yleisöopastukset. 

Juhlapuhuja tietoa 
Kiestingin taisteluista 
Sunnuntain 24.7 Kotiseu-
tujuhla alkaa kymmenel-
tä jumalanpalveluksella 
Pudasjärven kirkossa, jon-
ka jälkeen on pääjuhla kir-
kon lähellä olevalla koti-
seutumuseolla. Tilaisuus 
on samalla myös Kiestingin 
taistelujen 70-vuotismuisto-
juhla. Pudasjärven kaupunki 
haluaa muistaa tällä tavoin 
hyökkäystaistelussa kaatu-
neita ja sotaorpoja. Kiestin-
gin tapahtumat koskettivat 
ankarasti eritoten Pudasjär-
veä. Juhlapuhujana kuul-
laan valtiotieteiden tohtoria 
Martti Turtolaa, joka on sekä 
Maanpuolustuskorkeakou-
lun sotahistorian professo-
ri sekä Helsingin että Turun 
yliopistojen dosentti.

Professori Martti Turtola 
on kirjoittanut tapahtumis-
ta kirjan, jonka mukaan yh-
tenäkin päivänä Pudasjär-
velle tuli 100 orpoa. 

”Kyllä täällä kaatuakin 
voidaan”: suomalainen up-
seerikohtalo 1941 -kirja ker-
too Turtolan sedän eversti 
Jussi Turtolan kokemuksista 
surullisen kuuluisassa Kies-
tingin motissa. Jussi Turto-
la oli jatkosodan aikana ko-
mentajana JR 53:ssa, jossa 

mukana oli myös useita pu-
dasjärveläisiä.

- Kenraali Hjalmar Siilas-
vuo, joka oli talvisodan san-
kari, halusi olla myös jatko-
sodan sankari. Hän pakotti 
pyynnöistä huolimatta suo-
malaisia joukkoja etenemään 
Louhen asemalle päin, jol-
loin he jäivät mottiin. Monia 
Suomalaisia uhrattiin turhan 
kunnianhimon alttarille, ker-
too Martti Turtola. 

Kirja alkaa ja päättyy 
Kiestingin ruskeavetisel-
lä suolla, jossa suomalaiset 
makasivat kolmatta viikkoa 
yötä päivää jatkuvan tulen 
alla. Väliin mahtuvat myös 
Jussi Turtolan muistot soti-
lasurasta, joka alkoi yhdes-
sä Aksel Airon kanssa vapa-
ussodassa, johti punaisten 
vankeuteen ja ihmeelliseen 
pelastumiseen, rauhanajan 
menestykselliseen upsee-
rinuraan ja lopulta kohtalon 
kulminoitumiseen "Suur-
Suomessa", Kiestingissä.

Martti Turtolalta julkais-
taan Juhani Ahon elämän-
kerta elokuussa, kun Ahon 
syntymästä tulee kuluneek-
si 150 vuotta. Turtolan osuu-
dessa kirjassa kerrotaan 
Ahosta lehtimiehenä sekä 
poliittisena vaikuttajana.

- Tällä hetkellä työsken-
telen Eversti Aladár Paasa-
sen elämänkerran parissa. 
Vielä syksyllä lähden teke-
mään arkistotutkimuksia ul-
komaille ja teos valmistuu 
syksyllä 2012. Kun minul-
ta jotain tilataan, niin pysyn 
kyllä aikataulussa, eli töitä 
kyllä riittää niin paljon kuin 
jaksaa tehdä, naurahti Tur-
tola Pudasjärvi-lehden pu-
helinhaastattelussa.

Martti Turtola on aiem-
min kirjoittanut muun mu-
assa teokset Erik Heinrichs – 
Mannerheimin ja Paasikiven 
kenraali; Risto Ryti – Elämä 
isänmaan puolesta.

Jenny Kärki, 
kuvat Eila Lahtinen

Metsäpalsta Kipinästä noin 
9 km Kuusamontiestä Yli-Iin 
suuntaan. P-a 5,6 ha. Mahd. 
mökin rakentaminen. Kysy 
lisää ja tee tarjous. Puh. 040 
569 6832

Kaksiosainen, lämpöeristetty 
koirankoppi Hinta 150 e.
puh. 040 544 0947

Martti Turtola
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Kivikilpailu Pudasjärven kupunginkirjastossa, alkanut to 16.6., loppuu 
31.8.  Tiedä tai arvaa mitä kivi sisältää? Pudasjärven kirjasto järjestää 
kilpailun, jossa sinun pitää tietää tai arvata mitä kirjastossa esillä oleva 
kivi sisältää. Kivi vaihdetaan aina viikon välein. Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvomme kirjapalkintoja, jotka on lahjoittanut kirjakauppias Aune 
Ekdahl.
Kesän Zumba tunnit Kurenalan koululla ke. klo 18-19 ja su.19-20 
Ohjaajana Katja Järvenpää Lisätietoja www.bomzika.fi
Ei niin tosissaan, näyttely 15.7-7.8 Jänskälässä ,Kuusamontie 2928, 
kyltissä sarviseppä. Kudonnaisia, luonnonmateriaalia, kukkia. 
Hilkka Anttila , Marja-Leena Tykkyläinen
Tanssit Jyrkkäkoskella: To 21.7. Channel Four alk. klo 21.
Kesäteatteri Ke 20.7. klo 18, Pe 22.7. klo 18, La 23.7. klo 18.
Sikajuhlat Hetepirtillä la 23.7. klo 21-01. 
Tanssit tahdittaa YliX. Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry. Tervetuloa!
Kiihdytyspäivä la 23.7. lentokentällä klo 9.
Markkinapäivä Hirvaskoskella la 23.7.  TuliTauolla klo 9 alk. .Elävää 
musiikkia, hyvää ruokaa ja mahdollisuus tulla myymään omia tuotteita 
(myös kirppis).
Pintamon kesäkekkerit la 23.7. klo 12 alk. Pitamon kyläseurantalol-
la. Ohjelmassa saappaanheiton PINTAMONMESTARUUS-kisa, tikan-
heittoa, ym. kisailua ja tietenki lättyjä, kahvia, makkaraa ym.
Kesäjuhla ja mökkiläistapaaminen Korpisella la 23.7. klo 14.
Pätsin suku Ry:n sukujuhla Hotelli Iso-Syötteellä 24.7.2011
MP-Huippuajot 22.7.-24.7. Iso-Syötteellä. PMC Pudasjärvi toivot-
taa kaikki motoristit tervetulleeksi Iso-Syötteen tunturin huipulle! 
Maisemat, palvelut, järjestelyt, edullisuus ja tunnelma: siinä syyt miksi 
tulla!
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon MM-kisat pe 22.7. klo 19 
Kapustasuolla Ranuantie. Naiset kukkamekossa, miehet rippipuvussa, 
omat vehkeet käy, eli sukset! Meiltä löytyy myös! Sauvarämpimistä, 
hiihtoa, sauna.
Kotiseutujuhla su 24.7. Jumalanpalvelus klo 10, Nisukahvit alk. klo 
11, Kotiseutujuhla klo 12.15. Keskustelutilaisuus Kiestingin tapahtu-
mista juhlan jälkeen.
Kesäpilikin MM-kisat Havulan rannassa Siuruantie. Alkaa ma 25.7. 
klo 10, loppuu su 31.7. klo 19.30. Lomastressiä hoidellaan jälleen Pu-
dasjärven aalloilla, tällä kertaa jo kahdeksatta kertaa! Lisää tapahtumas-
ta  osoitteessa: http://pilikkiviikko.pudasjarvi.fi
Tanssit Siuruan työväentalolla La 30.7, tanssiyhtye Selena. 
Tanssit Möykkälässä la 30.7. klo 21 alkaen. Tanssiorkesteri Tuovila.
Erämaan markkinat la 30.7. - su 31.7. La 30.7.  klo 12-18 Syötteen 
luontokeskuksen pihapiirissä paikallisia käsitöitä, työnäytöksiä, elävää 
musiikkia, teatteria ja miesvoimistelua,  perinneruokia, kotieläimiä ja 
puuhaa lapsille. Su 31.7. klo 11-15 Luppoveden rannalla tukkilaisnäytös, 
musiikkia, Syötteen shamaani, Intin ämmä, perinteistä evästä. 
Tapahtuman järjestää Metsähallituksen Syötteen lumoa -hanke yh-
teistyössä Syötteen kyläyhdistyksen, Syötteen kylän näytelmäpiirin, 
Korvenkylän miesvoimistelijoiden ja Syötteen yritysten kanssa. Mu-
kana on monia muitakin, esimerkiksi perinnetietäjä ja -taitaja Jyri 
Makkonen!

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- tasoitukset, maalaukset ja tapetoinnit
- laatoitukset
- vammais- ja liikuntarajoitteisten 
 tarpeisiin perustuvat rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala &Määttä 
Tuomo Määttä 0400 658 877 

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

www.rakennuspiste.com

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA 

JONKULAISTEN
JONNINMOISET KESÄPÄIVÄT

TERVETULOA LAUANTAINA 23.7.2011 
ALKAEN KLO 12.00 PAUKKERINHARJUN 
KYLÄTALOLLE VIETTÄMÄÄN KOKO PERHEEN 
VOIMIN JONKULAISTEN JONNINMOISIA 
KESÄPÄIVIÄ

RATKOMME JONGUN MÖLKYN-, JA KEIHÄÄN-
HEITON MESTARIN. ISOJEN KONEIDEN 
NÄYTTELY ULKOPIHALLA. 
LAPSILLE OMA TAIDEPAJA.

TARJOLLA ON HYVÄÄ RUOKAA JA ELÄVÄÄ MUSIIKKIA.
KAIKKI MUKAAN ILOISEN KESÄPÄIVÄN VIETTOON!

Jongun kyläyhdistyksen hallitus

torstai 21.7 klo 21-02
Illan tahdeista vastaa: 
Channel Four 

Legendaarinen Revontulidisko
Maran Karaoke (K-18)
Liput 13e/ 8e (alle 18-v.)

PUDASJÄRVI 

27.7. 
Matti Esko

4.8. 
Charles 

Blogmann
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

13.8.
Ketola & 

Witikainen

20.8.
Tiina 

Pitkänen

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 24.7.2011 klo 12.00
Tervetuloa!

Iinattijärven kyläseuraB I GN O
Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Kahvitarjoilu!
Pääpalkinto200 €

Moi, ke 20.7. 
zumba normaalisti 
ala-asteella klo 18 
Sunnuntaina 24.7. 

ei Zumbaa!

Terv. Katja Järvenpää

MP Huippuajot III, Iso-Syöte
22.-24.7.2011

22.-24.7.2011

PMC Pudasjärvi toivottaa kaikki motoristit 
tervetulleeksi huipulle!

LISÄTIETOJA: 
http://mphuippuajot.pudasjarvi-pmc.fi

La 23.7. Paraatiajo saapuu noin klo 13 
Pudasjärven torille. Torilla on myös paikallisia 
kädentaitajia esittelemässä ja myymässä 
tuotteitaan.

Torilla tavataan!

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

Kesäpilikki MM-kisat alkavat
Pudasjärven Urheilijat 

järjestävät Kesäpilkin Mm-
kilpailut kahdeksatta kertaa 
Havulan rannassa. Kisaviik-
ko alkaa maanantaina 25.7. 
kahdella karsinnalla, jatkuen 
tiistaina ja keskiviikkona pi-
detyillä karsinnoilla. Torstai-
na ja perjantaina on vuorossa 
kolme karsintaa. Lauantaina 
pidetään kisojen välierät ja 
sunnuntaina 31.7. on loppu-
kilpailu, mutta sitä ennen on 
vielä pikkufinaali.

Kolmannen kerran on 
mukana joukkuekilpailun 
finaali. Joukkuekilpailussa 
kilpaillaan kolmen hengen 
joukkueella. Kaikkien kol-
men joukkueen jäsenen si-
joituspisteet lasketaan yh-
teen ja kahdeksan vähiten 

pisteitä saanutta joukkuetta 
osallistuu lauantaina pidet-
tävään joukkuekilpailun fi-
naaliin. 

Viikon aikana on kisa-
paikalla oheistoimintoina 
onkikilpailut, lavatansseja, 
melontaa, kumiveneitä, met-
sätaitokilpailuja. Lapsiakaan 
ei ole unohdettu – rannas-
sa on Pomppulinna ja poni-
ratsastusta. Lauantaina 30.7 
noin klo 17.30 saapuvat Raa-
hen seudun Zetoristit terveh-
dyskäynnille kisapaikalle

Kilpailuun on tällä het-
kellä varattu reilut kaksi sa-
taa karsintapaikkaa, mikä on 
suurin piirtein saman verran 
kuin vuosi sitten. 

(ht)
Perjantaina 22.7.
bilebändi 
Make it Shake

Lauantaina 23.7.
Vaudeville

SNAPSIBAARI AUKI PE JA LA KLO 22 ALKAEN

Vaudeville soittaa myös 
ulkolavalla klo 15 alkaen
(säävarauksella)

Isosyötteentie
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä

Kemijärventie 73

93600 KUUSAMO

FINLAND

Puh. 020 764 0253

Fax  020 764 0250

Sähköposti: office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Ilmeisesti edellisessä tiedotteessa on 
jossakin kohtaa ollut virheellinen puhelin-
numero jätekuljetusyrittäjä HFT Network 
Oy:n asiakaspalveluun. 

HFT Network Oy:n asiakaspalvelun puhe-
linnumero on 020 747 9090 ja sähköposti 
asiakaspalvelu@hftnetwork.fi. 

Pudasjärvi 18.7.2011

Pudasjärven kaupunki
Tekniset palvelut

JÄTEHUOLLOSTA

Kalastuskilpailuun kaloja
Pudasjärven kylän osakaskunnan kalastuskilpailuun naisten 
sarjaan Marjo Lauri ilmoitti 4,5 kg hauen, jonka sai 13.7 vir-
velillä Iijoesta Koskenhovin kohdalla. Hauella oli pituutta 88 
cm. Todistajina olivat Samuli Kumpumäki ja Seppo Kumpu-
mäki. 

Jenna Timonen-Nissi vetäisi ongella 15.7 Kivarinjärvestä 
kuvassa näkyvän särjen. 

Justus Timonen-Nissi nappasi ongella 17.7 Kivarinjärves-
tä kuvassa näkyvän ahvenen.

Jussi Timonen-Nissi kertoi, että osakaskunta istutti jälleen 
lohta Iijokeen 13.7. Kalojen keskipaino oli noin 1,7 kg. (ht)

MP-Huippuajot 
vierailee torilla!
Moottoripyöräkerho PMC-Pudasjärvi järjestää yhdessä ho-
telli Iso-Syötteen kanssa kolmannet MP-Huippuajot 22.-24.7 
Syötteellä. 

Kävijämääräksi odotetaan yli 350 motoristia ympäri Suo-
men. Tapahtuma alkaa perjantaina puoliltapäivin ja luvassa 
on koko viikonlopulle ohjelmaa. Molempina iltoina Hotel-
li Iso-Syötteellä on bändi ja lauantaina myös ulkolavalla on 
elävää musiikkia. 

Lauantaina pyöräparaati lähtee Syötteeltä ja saapuu Ku-
renalustan torille noin klo 12.45, jonne voi tulla ihastelemaan 
moottoripyöriä ja torilla on myös paikallisia kädentaitajia 
myymässä tuotteitaan. 

Lisätietoa: http://mphuippuajot.pudasjarvi-pmc.fi/

Satu Piri-Tihinen

Iso kiitos kaikille Match Show-koiranäyttelyä 
tukeneille ja palkintoja lahjoittaneille yrityksille! 
Pudasjärven Koiraharrastajat http://www.pudasjarvenkoiraharrastajat.com

La 23.7.2011
Klo 21-02

Tanssit tahdittaa

Järjestää Hetekylän 
Nuorisoseura ry.
TERVETULOA!

YliX

HETEPIRTTI
Hetekyläntie 931

Hetekylä Pudasjärvi

SI
KAJU

HLA
T

HE
TE

PI
RT

IL
LÄ

Lippu 10 €

ARVONTAA
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

VC
A

10.00   Jumalanpalvelus Pudasjärven kirkossa
  (maatalousyrittäjien kirkkopyhä) 
11.30  Siirtyminen Hilturantaan, jonka jälkeen ruokailu 
12.30  Yhteislaulu Kymmenen virran maa 

  Puheenjohtajan tervehdys Mari Kälkäjä 
  MTK puheenjohtaja Juha Marttila 
 Juhlaohjelma, kakkukahvit

Kutsumme
jäsenet perheineen sekä yhteistyökumppanit

MTK Pudasjärven 
60-vuotisjuhlaan 7.8.2011

Juhlien teemana on kotimainen ruoka, 
tarjoiltavan ruoan alkuperä näkyy menussa

 
Mahdolliset muistamiset MTK Pudasjärven 

lasten-ja nuorten stipendirahastoon, 
viite: lapset/nuoret   

tili: FI3553600450038289 (tai 536004-50038289) 

Ilmoittautumiset ma 25.7. mennessä
Timo Vähäkuopus 0400-184 541

timo.vahakuopus@luukku.com

Pudasjärvi


