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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 27.7.2011

                 

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 29.7.

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 30.7.
KARAOKE

Wintti
23-04

Ässät
Lippu 12€

ALE

189 pkt 159 pss

PULLA-PIRTIN
PERINTEINEN

199
TÄYTEKEKSI
500g

TROLLI
KARKKIPUSSIT
200g

UUDET KUOSIT
VAHAKANKAISSA

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

VAASA PAAHTOLEIVÄT
510-540g

2250 MATTOJA

ATRIA WILHELM
GRILLIMAKKARAT
400g

189 pkt

ATRIA WILHELM
GRILLIPIHVIT
320 g

195 195 pss 1,-

MALAGO
LAKRITSI-
SEKOITUS
250g

BON BON
TIKKARIT 6kpl

1,-

1490

CASA
KYLPYHUONEEN 
MATTO

UUTTA
UUTTA
TYTTÖJEN 
PAITA

1460

NIITTI
LEGGINSIT

UUTTA

1250
ALE

ALE
HOUSUJA

VERHOJA

KORISTE-
TYYNYJÄ

KORVAPUUSTI 
pussi 350g/7 kpl

399m

KAITA- 
LIINA m495

POIKIEN

HUPPARI

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 

PUUTARHAN

KASSILLINEN monivuotisia kukkia 10,-

MARJA- JA KORISTEPENSAAT
20,- / 4KPL

JALORUUSUT 15,- / kpl

20,- / 6KPL

Amppelit  12,-
Asteri  10,- / 6kpl
Koristekaali  10,- / 3kpl

KASSIIN SAA PAKATA ITSE NIIN PALJON KUN MAhTUU!

TYHJENNYS / REMONTTIALE !

KASSILLINEN isoja kesäkukkia 8,50 pieniä 4,50

MANSIKANTAIMET, SYYSLANNOITTEET, 
KEKKILÄN PUUTARhAMULTA 50LAvoinna: 

ma-pe 9-18, la 10-16

( Tarjouksista ei leimoja etukorttiin )

Varaa aika silmälääkäriin!
Seuraavat vastaanottoajat: 

to 28.7., to 4.8., to 11.8.

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

040 821 1819
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JATKA KATTOSI KÄYTTÖIKÄÄ!

Huollamme vartti-, pelti- ja tiili-
katot vaivattomalla sekä kestä-
vällä pinnoitusmenetelmällä 
–satojen kattojen kokemuksella.

Huollamme vartti-, pelti- ja tiilikatot vaivattomalla 
sekä kestävällä pinnoitusmenetelmällä –takuutyönä,
satojen kattotöiden kokemuksella. Soita ja kysy lisää!

Teemme alueellasi kattohuoltotöitä. 
Varaudu syksyn sateisiin ja tilaa nyt
ilmainen katon kunnon arviointi!

Hyvin tehty työ on kannattavuutemme 
perusta ja tyytyväinen asiakas paras 
markkinointikanavamme.  Kun valitset
meidät, saat takuun mutkattomasta 
palvelusta ja siististi hoidetusta työstä.

Tyytyväiset 

asiakkaat 

tulevat meiltä

Muista

kotitalousvähennys

jopa 6000€k

Tyytyväiset 

asiakkaat 

tulevat meiltä!

SOITA JA

KYSY ALUEESI

REFERENSSI-

KOHTEISTA

Pinnoituksella
lisää käyttöikää katollesi

Panacon Kattopalvelut Oy
VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI

WWW.PANACON.FI

Huollamme vartti-, pelti- ja tiili-
katot vaivattomalla sekä kestä-
vällä pinnoitusmenetelmällä 
–satojen kattojen kokemuksella.

Hyvin tehty työ on kannattavuutemme 
perusta ja tyytyväinen asiakas paras 
markkinointikanavamme.  Kun valitset
meidät, saat takuun mutkattomasta 
palvelusta ja siististi hoidetusta työstä.

Muista

S O I T A  J A  T I L A A  I L M A I N E N  K U N T O A R V I O  K A T O L L E S I !  

SOITA JA TILAA ILMAINEN KUNTOARVIO KATOLLESI! 

PANACON ILMOMALLIT SUOMELAN 1/4 (90X125) KOKOON FIKSATTUNA  + yksi s-lehti malli.
Kuvat ovat mallikuvia, jotka vaihdetaan oikeisiin hyväksynnän jälkeen. Joten älkää kiinnittäkö huomiota epätarkkuuksiin tms. häröihin.
Logosta ja muusta ilmeestä pyrin saamaan vähän skarpimpaa ja dynaamisempaa. Näin pieni ilmoitustila on aika huono ilmaisemaan linjaa,
kun painoarvo on enemmän huomion puolella.

Hyödynnä kotitalousvähennys ja
varaa kattoremonttisi jo tänään!

Panacon Kattopalvelut Oy VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI  |  W W W. PA N AC O N . F I

Huollamme vartti-, pelti- ja tiilikatot vaivattomalla
sekä kestävällä pinnoitusmenetelmällä –takuutyönä,
satojen kattotöiden kokemuksella. Soita ja kysy lisää!

Teemme alueellasi kattohuoltotöitä. 
Varaudu syksyn sateisiin ja tilaa nyt
ilmainen katon kunnon arviointi!

JATKA KATTOSI 
KÄYTTÖI KÄÄ!

PUH. 0440 227 733 

Kuntonevan NHS-ryhmä
- tarkoitettu niskahartiaseudun ja 

selkäongelmista kärsiville
- kesto 15 viikkoa, hinta 90 €

- MA klo 18:45 tai TO klo 16:15 alk. vko 33
- Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

p. 044-2944345
- Muutkin ohjatut ryhmät alkavat VKO:lla 33, 

lisätietoa netistä

KUNTONEVA

Aukiolot alkaen 1.8.
Ma-To klo 8-20, Pe 8-18, La 10-15

Puistotie 2, Pudasjärvi
www.kuntoneva.fi

 

TRAKTORIMARSSI ZETOREILLA

PUDASJÄRVEN TORILLAlauantaina 30.7.2011 

alkaen klo 18:15     
Pudasjärven hanuripiiri esiintyy 

Teuvo Kalliolan johdolla. 
Laulaa Aila Siuruainen-Kalliola.

klo 18:30 Raahen seudun Zetoristit

27.-31.07.2011
Raahe-Oulu-Tornio-Haaparanta-
Rovaniemi-Napapiiri-Kemijärvi-
Ranua-Pudasjärvi-Oulu-Raahe

Zetorit:  Osallistujien Zetorien 
vuosimallit 1953-1957

• 17 zetoria 1,5 km:n letkassa

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!

Järjestää: Raahen seudun Zetoristit
Yhteistyössä Pudasjärven kulttuuritoimi

Kesäpilkkipaikalla Zetoristit vierailevat lauantaina 17.30-18, 
su 31.7 klo 11,05 ABC:lla sekä 13.45 Hirvinevan P-paikalla. 

Kotiseutupäivillä
runsaasti ohjelmaa s. 10

Pimpinkankaan
”salatanssit” s. 8
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Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

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. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa 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

Minä Uskon
Minä uskon,

että mitä elämässä teenkin,
vaikuttaa ympärillä oleviin.

Sanani, katseeni, tekoni.
En halua vain tietää,

mitä teen ympäristölleni,
vaan haluan myös ymmärtää tekojeni seuraukset

ja olla vastuussa niistä.
Olemme kaikki saaneet oman tehtävän

tässä elämässä.
Uskon,

 että arvostamalla ja kunnioittamalla muiden lahjoja
tunnen myös kunnioitusta itseäni kohtaan.

Minä luotan Jumalaan ja
Hänen viisauteen ja uskoon luodessaan meidät.

Minä uskon rakkauteen,
rakkauteen, joka auttaa meitä erimielisyyksissä,

toistemme kunnioittamisessa, vieraanvaraisuudessa,
ja saa meidät tuntemaan

iloa, lämpöä ja luottamusta 
elämää kohtaan.
Luotan siihen,

että pienet asiat ovat tärkeämpiä kuin suuret.
Kastepisara lehdellä, vastaantulevan hymy tai ystävälli-

nen sana
ovat pieniä hetkiä, joilla on suuri vaikutus.

Toivon kaikille siunattua viikkoa.
Rohkaiskaa ja kannustakaa toisianne.

Suvi Kipinä vs. diakoniatyöntekijä    

”Mun sydämeni uskoo onneen”  
ja muita kuorosäveliä kirkossa

Petra kuoro ja Vox Margarita kuoro lauloivat myös yhdessä Siret Heinasten johtama-
na.

Virolainen Petra kuoro esiintyi perjantaina 22.7. Pudasjärven kirkossa. 

Kanttori Keijo Piirainen ja 
kulttuuriohjaaja Birgit Tolo-
nen järjestivät kesäisen kuo-
rokonsertin perjantaina 22.7. 
kirkossa pudasjärvisten ke-
säillan iloksi. Tyytyväinen 
yleisö sai kuulla virolaisen 
Petra-kuoron ja paikkakun-
nan oman naiskuoron Vox 
Margaritan herkkää, helise-
vää ja hallittua musisointia. 
Kolmetoistajäsenisen Pert-
ra-sekakuoron teemoiltaan 
rakkauden, onnen ja turval-
lisuuden tunteista kertovia 
lauluja johti Siret Heinaste 
ja Keijo Piirainen puolestaan 

johdatteli Vox Margariitan 
iloisia ja mukaansatempaa-
via kiitos- ja kunnioitus sä-
veliä kuulijoiden korviin.

Pastori Lea Heinaste viit-
tasi Korinttolaiskirjeen teks-
tiin matkalaisista yhteisine 
taipaleineen ja kohtaamisi-
neen, kuten tämäkin kah-
den maan kuorojen esiin-
tyminen vuorotellen ja 
yhdessä tuoden yhteistyö-
terveisiä toisillemme, iloa ja 
hyötyä kuoroille ja kuulijoil-
le ja laulamisen kautta yh-
teistä kiitosta Jumalalle. Hän 
totesi, ettei ole merkitystä 

kansalaisuudella ja sukulai-
suudella, kun saadaan lau-
laa ja ylistää kiitosta yhdessä 
ja samoilla sanoilla. Kiitos-
puheessaan kuoroille ja ylei-
sölle Birgit Tolonen toi esille 
samaa viestiä mainitsemal-
la, että kuorojen yhteinen 
laulutyöskentely toimi mal-
likkaasti yhteen kuitenkin 
tuoden kauniisti kuuluville 
molempien oman kulttuurin 
värin ja omaleimaisuuden.
 
Sointu Veivo

ROSVOPAISTIA JA 
”KASKINAURISPAISTOSTA  
on myytävänä Syötteen erämaan markkinoilla Luontokes-
kuksen pihalaavulla lauvantaina 30.7. alakaen kello 15.00.

Rosvopaistin valamistus alakaa jo perjantaina, 29.7. ilta-
päivällä rosvopaistikuopan valamistelulla ja tulen sytyttä-
misellä. Rosvopaisti laitetaan kuoppaan lauvantaiyönä klo 
02:00. Paisti on valamista lauvantaina siinä klo 15:00 kiep-
peissä, kun evvään varsinainen tarjoilu alakaa. Piä kiirettä 
että ehit saaha evästä. Ollaan varrauvuttu reiluun sattaan an-
nokseen. Annoksen hinta on 10 euroa. 

Mauri Ylisirniö, ylin savottakokki ja 
Sari Ojala, savottakokin vänkäri 

Ps.  Saapi tulla tulille yöllä valavomaan kaveriksi.  

Konfirmaatiojuma-
lanpalvelus kirkossa 
su 31.7 klo 10, Juha 
Kukkurainen, Marko 
Väyrynen, Keijo Pii-
rainen. Rippikoulu-
laiset saapuvat kir-
kolle klo 9.00 albojen 
pukemista varten.

Kirkkotaksi lähtee 
seurakuntakodin pi-
hasta klo 9.30, kyy-
din omavastuu 3 € 
edestakainen mat-
ka. Muistakaapa si-
vukyläläisetkin mah-
dollisuus käydä 

jumalanpalvelukses-
sa kolmella eurol-
la kylältänne taksilla 
kerran kuukaudes-
sa – kootkaa kimppa 
ja sopikaa taksinne 
kanssa kyydistä. Ter-
vetuloa!

Kesäkahvila kaiken-
ikäisille kirpputorin 
tiloissa (Pappilantie 
7) keskiviikkoisin klo 
12-14. Poiketkaapa 
rupattelemaan kah-
vikupposen äärelle.

Nuotioillat:  Kipinän 

koululla ke 3.8. klo 
18 ja Paukkerinhar-
julla Hautapahtaal-
la to 4.8. klo 19. Nuo-
tioiltoja voi varata 
omalle kyläkulmal-
leen kirkkoherran-
virastosta / 08-8823 
100 – vielä muutama 
ilta vapaana.

Kirkkoherranviras-
to avoinna 20.6.-29.7. 
klo 9-13.

Rauhanyhdistys: Ra-
nuan opistoseurat 
29.-31.7.

Kastettu: Liisa Lot-
ta Aurora Moilanen, 
Jonne Antti Matias 
Tuovila

Avioliittoon vihitty: 
Juho Artturi Riepula 
ja Jenna Emilia Kes-
kimäinen.

Haudattu: Anna Sär-
kelä 89v, Kauko Ka-
lervo Huttu 84v, Lah-
ja Mirjami Siliämaa 
74v, Heino Matias 
Kosamo 72v. Taisto 
Matias Pääaho 62v
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Suosirkat pysyivät parhaiten pinnalla 

Kisoihin osallistui kymmenisen naista ja yksi mies (ei kuvassa).

Pudasjärveläiset ensi-
kertalaiset Armi Pitkänen 
(vas.) ja Outi Koivula luot-
tivat suksiinsa, jotka olivat 
tutut: Kantolankoulun puu-
sukset Montanat Kollajal-
ta. Itse kisassa Armi ja Outi 
menettivät hieman mah-
dollisuuksiaan, koskapa 
Jyrkkäkosken rämppänais-
ten kolmas jäsen Eila Puu-
runen juuttui suonsilmään.

Joulupukin velipuoli…?

Eila suosilmäkkeessä

Korkokenkähiihto on mitä pisimmälle välineurheilua.
Katsojat ja heidän autonsa täyttivät valtatie 78:n pitkäl-
tä matkalta.

Kolmannen kerran Kapus-
tasuolla Kari Tykkyläisen ja 
hiihtäjänaisten Eila Puuru-
sen ja Paula Ylitalon järjestä-
mät ”Korkokenkäkukkamek-
kosuohiihdonämmänkisat” 
perjantaina 23.7 onnistuivat 
hienosti. 

Todella komeassa - lä-
hes hellesäässä – satapäinen 
yleisö viihtyi tienvarrella ja 
osallistujat kastuivat Kapus-
tasuon mudassa.

Älyttömän tilaisuuden 
lähes yhtä älykäs juontaja, 
taiteilija Kari Tykkyläinen 
oli vähintään tyytyväinen, 
kun jo viestihiihdon ensim-
mäisessä lähdössä lähes en-
nakkosuosikkina matkaan 
lähtenyt Jyrkkäkosken römp-
pänaisten aloittaja ja järjestä-
jien suosikki Eila Puurunen 
upposi suohon. Heti kohta 
Maamme laulun jälkeen.

Jyrkkäkosken römppä-
naisten menestys kilpistyi 
tällä kertaa siihen, kun ”jou-
lupukin velipuoleksikin” it-
seään kehunut Tykkyläinen 
selosti joukkueen toisen vies-
tinviejän, ensikertalaisen, 
Armi Pitkäsen hiihtoa pikin 
litisevää suota: ”Voi luoja, 
kuinka kauniisti voi suoma-
lainen nainen hiihtää…” 

Viestihiihdon voittaja-
joukkue oli Suosirkat, jois-
ta suurin osa, Satu ja Maiju 

Rahko olivat uusia, ja Paula 
Ylitalo kolmivuotinen kon-
kari. Joukkue pysyi selväs-
ti parhaiten suorapakkojen 
pinnalla ja teki parhaat reit-
tivalinnat. Toiseksi kilpailus-
sa selvisi Iijoen uittoyhdis-
tyksen naiset, kolmanneksi 
Eduskunnan joukkue Pirkko 
Mattilan johdolla ja neljän-
neksi Jyrkkäkosken römppä-
naisten joukkue.

Kapustasuolla kilpail-
tiin myös henkilökohtaisis-
ta mestaruuksista. Miesten 
puolella voittajaksi selviytyi 
Mikko Tykkyläinen, koska 
hän oli sarjan ainoa osanot-
taja. Naisten sarjan voittajan 
toimitsijat ”unohtivat” ker-
toa.

Ja koskapa hiihtokisois-
ta oli kysymys, yhtenä laji-
na oli tietenkin sauvakävely. 
Takaa-ajohiihdossa kymme-
nisen naista ajoi takaa taiteli-
ja Kari Tykkyläistä ja Mikko 
Tykkyläistä. Naiset saavut-
tivat Karin melko heti, sillä 
hän juoksi suoraan suonsil-
mään. Ylösnousutaistelussa-
kin tuli Karilla menetyksiä – 
”Tässä hommassa tulee kalju 
nopeasti. Housutkin ”ne” jo 
veivät!”
 
Asko Kurki

Patinapuoti

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

TERVETULOA
KIERRÄTYKSEN ERIKOISLIIKE 

PATINAPUOTIIN!

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

avoinna ma-pe klo 10.00-17.00

Kurenalla Korpitien varressa oli parikin taloa, jossa Pa-
nacon Kattopalvelu suoritti töitä. Katolla oikealla ole-
va työpäällikkö Antti Heikkilä kertoi, että ennen pinnoi-
tusta katto pestään liasta ja sammaleista ja tarvittaessa 
rikkoontuneet levyt uusitaan. Pinnoitustyön jälkeen kat-
to on kuin uusi.  Antin kaverina kattoasentaja Juho Pärk-
kä Raahesta.

Vaivaton 
kattoremontti 
varttikatoille

Pudasjärvellä on paljon vart-
tikattoja, joista käytetään 
myös nimitystä mineriitti-
katto. Paikkakunnalla on 
runsaasti myös kesämökke-
jä, joissa on mineriittikatto. 
Raahelainen Panacon Oy on 
usean kesän ajan toteutta-
nut paikkakunnalla kattore-
montteja uudenlaisella toi-
mintatavalla. Suurimmaksi 
osaksi yritys tekee varttikat-
tojen pinnoituksia, jolla saa-
daan jatkettua katon elinikää 
jopa parikymmentä vuot-
ta. Tämä on ilouutinen mi-
neriittikaton omistajalle, sil-
lä pinnoitus huoltotöineen 
maksaa noin kolmasosan 
normaaliin kattoremonttiin 
verrattuna. Samalla pinnoi-
tus on ekologisempi tapa 
toteuttaa laadukas kattore-
montti.  Työmaalla ei pureta 
mitään, ainoastaan rikkinäi-
set levyt vaihdetaan.  Lisäk-
si tämä on vaivaton ratkaisu 

asiakkaalle koska aikaa itse 
toimenpiteeseen menee 2-4 
päivää. 

-Tänä vuonna valtio tar-
joaa vielä kotitalousvähen-
nystä 6000 euroon asti työn 
osuudesta.  Käytännös-
sä asiakkaat ovat hakeneet 
verovähennyksen suoraan 
loppuvuoden veroprosent-
tiinsa. Eräskin asiakas kertoi 
että loppuvuodeksi hänen 
veroprosenttinsa oli yhdek-
sän prosenttia, kertoi Pudas-
järvellä kattotöitä markki-
noiva myyntipäällikkö Anna 
Pärkkä. 

-Katolla on suuri merkitys 
kiinteistön arvoon. Katto on 
nimittäin yksi tärkeimmis-
tä osista taloa.  Pinnoituk-
sella parannetaan kiinteis-
tön arvoa, onhan pinnoitettu 
ja ehjä varttikatto kaunis kat-
seltava. 

(ht)
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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

1160

SANKKO 10 L
STOREX KULJETUS-
LAATIKKO KANNELLA
35 L

150
KANSI130

OLLI 
PAISTINPANNU 
24 cm

995 kpl

1490alk.
495 pkt

Green Care

• PAISTINPANNUT
• KASARIT

KAISA
KAHVIKUPIT 6 kpl

1590
OSTA 5 SÄKKIÄ PUUTARHAMULTAA 50 L 
SAAT KAUPANPÄÄLLE SUBSTRAL 
LUONNONLANNOITTEEN 3,5 kg (8,90)

POIS POIS POIS REMONTIN ALTA
• PUUTARHAPATSAAT
• ROTTINKIRUUKUT
• SILKKIKUKAT

-50%
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Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851 
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14Plussaa ostoksistasi.

-• Lenkkikengät 
• Salikengät

• Vapaa-ajan kengät

-50%ovh

LOPPU-

HÄVITYS
Kesäalen

Kesäasusteet:
• T-paitoja • Shortseja 

• Tuuli-asuja • Juoksu-asuja 
• Kuoritakkeja 

• Rullaluistimia ym. ym.

-50%

-70%

• Uistimet 
• Kelat • Vavat

Kesäkalastus:

-50%
ovh

ovh

ovh

Polku-
pyörät

-30%ovh

Uusi saunapehtoori ja vastanheiton MM-palkittu 

Martti Lehtola luovutti Korpisen saunapehtoorin kruunun 
ja tykötarpeet Jorma Syrjäpalolle, joka valittiin viime lau-
antain kyläjuhlassa uudeksi saunapehtooriksi. Oikealla 
kyläseuran puheenjohtaja Jani Lehtola ja taustalla tapah-
tuman juontanut Toivo Piira.

Vastanheiton MM-kisaan osallistui kuusi naista. Vas. kul-
taa voittanut Tiina Savela, hopeamitalisti Terttu Herukka 
ja pronssimitalisti Sirkka Savela.

Vastanheitto kiinnosti seitsemää miestä. MM-voittajaksi heittänyt Kimmo Savela va-
semmalla, hopeamitalisti Antti Alatalo keskellä ja pronssille sijoittunut Jarmo Ruottinen 
oikealla.
Korpisen juhlaviikonloppu 
alkoi 23.7 lauantaisella ke-
säjuhlalla, jota sävytti haus-
kanpito, yhdessäolo ja läm-
min kesäkeli. Tapahtuma sai 
yllättävän suuren suosion. 
Samaan aikaan kun vakio-
asukkaiden kiinnostus ta-
pahtumaa kohtaan vähenee, 
mökkiläisten ja lomalaisten 
kiinnostus tapahtumaa koh-
taan kasvaa. 

Kyläpäivien ohjelma on 
jo parin kesän aikana kietou-
tunut meneillään olevan ul-
kosaunan remonttihankkeen 
tiimoille. Tämäkään kerta ei 
tehnyt poikkeusta. Tapahtu-
man varsinaisina vetonauloi-
na olivat uuden saunapeh-
toorin valinta ja vastanheiton 
MM-kilpailut.

Saunapehtooriksi vuosi-
mallia 2011 valittiin Siivikos-
sa asuva Jorma Syrjäpalo, 
jolle viime vuoden pehtoori 
Martti Lehtola luovutti tuo-
hesta valmistetun pehtoo-
rinlakin ja kahvipusseista 
tehdyn olkalaukun. Niiden 
lisäksi pehtoori sai myös 
Saunapehtoori 2011 –pai-
dan, saunakauhan sekä hie-
man matkaevästä. 

- Tässä hommassa 
eivät työt rasita, Martti Leh-
tola tuumaili alkuun, vaik-
ka totesikin heti perään, että 
saunaremontti on ollut aika 
työläs valvottavaksi ja ohjat-
tavaksi.  

Kyläläisten valinta peh-
toorin virkaan osui nappiin, 
sillä Jorma on ollut kyläseu-

ran johtokunnassa ja toimin-
nassa aktiivisesti mukana 
koko yhdistyksen toiminnan 
ajan ja jo sitä ennen Jaurakan 
kylätoimikunnassa. Hän on 
myös seuran varapuheen-
johtaja. 

Savelan suvussa  
taitavia vastan  
heittäjiä
Vaikka juhlaväen joukossa 
oli runsaasti jalka- ja käsi-
vaivaisia, vastanheiton MM-
kisaan ilmoittautui kuitenkin 
13 osallistujaa. Mökkiläiset 
olivat kisassa hyvin edustet-
tuina. Tällä kertaa Jaurakalta 
lähtöisin ja siellä mökkeilevä 
Savelan suku näytti vastan-
heittotaitonsa. 

Naistensarjan voittajaksi 
selvisi Tiina Savela 9,60 met-
rin heitolla. Hänen miehensä 
Kimmo Savela voitti mies-
tensarjan 12,90 metrin tulok-
sella. Naisten sarjassa käytiin 
tiukka senttikisa, sillä toisek-
si sijoittunut puolankalainen 
Terttu Herukka voitti Sirkka 
Savelan sentillä. 

Miesten sarjan hopeami-
talisti Antti Alatalo edus-
taa järjestävää seuraa ja asuu 
vakituiseen Korpisen kyläl-
lä. Pronssimitali meni Jarmo 
Ruottiselle, joka mökkeilee 
Korpisella. 

Puheenjohtaja Jani Leh-
tolan alkutervehdyksen jäl-
keen nähtiin saunomiseen 
liittyvä hupaelma, jossa se-
niori-ikäinen pariskunta hu-
vitti yleisöä sananlaskuilla ja 
elävästä elämästä löytyvillä 
sutkauksilla. Rooleissa oli-
vat Rauni Räisänen ja Toivo 
Piira, joka toimi tilaisuuden 
juontajana. Esiintymislavalla 
nähtiin myös draama-asioi-
den, elämysmatkailun sekä 
sienineuvojan taidot omaa-
va Riitta Alamartimo, joka 
on asunut kolme vuotta va-
kituiseen Malisensuolla. 

Kyläjuhlassa myytiin 
makkaroita ja arpoja sekä 
nautittiin Elsa ja Jani Lehto-
lan järjestämästä kahvitarjoi-
lusta leppoisissa tunnelmis-
sa. Kyläjuhla saatiin viettää 
poutasäässä, joka loppuhet-
killä vaihtui kovaksi ukkos-
kuuroksi. 

Rauni Räisänen
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Talalan sukutapaaminen Syötteellä

Talalan suvun serkukset yhteisessä kuvassa

Talalan sukutapaaminen oli 
9.7. Syötteellä. Varsinaisen 
Talalan suvun sukutapaa-
misen oli järjestänyt jouk-
ko virkeitä puuhamiehiä. 
kempeleläisen Paavo Tala-
lan johdolla ryhmän ytimen 
muodostivat; Heikki Tiiro-
la Oulu, Taisto Talala Oulu, 
Jukka Talala Kiiminki ja 
Lauri Talala Ii. Tapaamispai-
kaksi oli valittu Kurssikes-
kus Pikku-Syötteeltä ja oh-
jelma oli laadittu joustavaksi 
ja monipuoliseksi. Tilaisuu-
den juonsi taitavasti ja rutii-
nilla Paavo Talala yhdessä 
Pekka Talalan kanssa. Vie-
railevaksi luennoitsijaksi oli 
saapunut Aili Pelttari, jolla 
oli vankkaa tietoa Jongun- ja 
Pelttarin-seudun historiasta.

Ydinkohtia suvun  
historiasta Ailin  
selostamana
Aili kävi läpi Pelttarijärven 
Talalan talon historiaa ja 
sen asukkaita. Tiukassa tun-
tui olevan asuminen ja elä-
minen järven etelärannalla 
1700–1800 luvuilla. Omis-
tusta oli vaihdettu useasti. 
Karvosesta tullut Olli Ollin-
poika Ojala asettui asumaan 
noin 1850-luvulla Talalaan. 
Sinne tuli myöhemmin koti-
vävyksi eräs Pekka Paukke-
ri, joka meni naimisiin Ollin 
tyttären, Anna Kaisa Oja-
lan kanssa 5.1.1864.  Myö-
hemmin Paukkerit vaihtoi-
vat sukunimensä, ajan tavan 
mukaan talon nimeksi, eli 
Talalaksi. Nykyisin Tala-
la on Lauri Ruottisen loma-
paikkana. Ruottisen suvulle 

Talala siirtyi 1930-luvulla.
Pekka Paukkerin ja su-

vun kantaisä, Pehr Hiltu-
nen oli syntynyt noin 1680 
Puolangan Auholla ja kuol-
lut Puolangalla 1756. Tala-
lan sukuhaaran ensimmäi-
nen oli Aappo Aleksanteri 
Paukkeri myöhemmin Ta-
lala. Hän syntyi 11.6.1884 
eli ja vaikutti seppänä aluk-
si noin 1930-luvulle Pauk-
kerinharjulla ja myöhem-
min Kipinässä kuolemaansa 
asti 12.10.1949. Santeksi kut-
suttu, Aappo, oli vaihtanut 
Paukkerin sukunimensä tie-
tojen mukaan Talalaksi, kos-
ka posti välillä sekosi Pauk-
kereiden nimissä. Hän otti 
sukunimeksi Talalan, asu-
mansa talon nimen mukaan. 

Eräiden versioiden mu-
kaan Talala nimi on johdet-
tu Talaksesta, jota on käy-

tetty pyyntialustana puussa 
karhun metsästyksen yhte-
ydessä. Aappo Aleksanteril-
la oli 11 lasta, joista ensim-
mäisestä avioliitosta 8 lasta 
ja toisesta 3 lasta. Aapon lap-
sista elossa ovat Paavo Tala-
la ja Kerttu Sarja. Sukunimeä 
ei ole suojattu, mutta Suo-
messa ei ole tiedossa ainut-
takaan Talalaa, joka ei kuu-
luisi sukuun.

Päivän edetessä kukin 
Santen jälkeläisistä, joka oli 
saapunut paikalle, esitte-
li ikäjärjestyksessä lyhyesti 
oman sukunsa kuulumiset. 
Esitysten välillä ruokailtiin, 
kahviteltiin ja otettiin kuvia 
yhdessä ja pienissä ryhmis-
sä. Päivän lopulla mietittiin 
jatkoa tulevalle tapaamiselle 
ja toiminnalle.

Eero Talala

Tilaisuuden avasi Paavo 
Talala Kempeleestä. 

Yhteiskuvaan kokoonnuttiin esitysten ja keskustelujen välillä 

Zetoristit tavattavissa 
Pudasjärven torilla
Raahen Seudun Zetoristit 
toteuttavat traktorimarssin 
1950 vuosikymmenen zeto-
reilla 28-31.07, 

jossa neljän päivän ai-
kana ajavat 800 kilometriä 
Raahe-Oulu-Tornio-Haapa-
ranta-Rovaniemi-Napapiiri-
Kemijärvi-Ranua-Pudasjär-
vi-Oulu-Raahe reitillä. 

Pudasjärven torilla zeto-
rit ovat lauantaina 30.07. klo 
20.00 ja ABC:llä seuraavana 
aamuna eli sunnuntaina klo 
11 sekä Hirvisuolla 13.40. 

Vastaanottoa torille on 
järjestämässä Pudasjärven 
kaupungin puolesta kulttuu-
risihteeri Birgit Tolonen. 

Traktorimarssille osallistuu 17 zetoria, jotka ajavat 1,5 km 
letkassa 800 kilometriä. 

DC-3 jäsenlennolta palanneena Helsingin Malmilla tämän vuoden toukokuussa. 

Suomen ainoa DC-3 pidetään lentokunnossa talkoovoimin

DC-3 Dakoda toimi toi-
sen maailman sodan jäl-
keen matkustajakoneena 
muun muassa Finnairilla ja 
Suomen ilmavoimilla. Suo-
meen hankitut koneet olivat 
Yhdysvaltain ilmavoimien 
ylijäämäkoneita. Matkus-
tajalentokoneena Dako-
tat korvautuivat vähitellen 

Convair Metropolitan 340 ja 
440 -koneilla vuodesta 1953 
alkaen. Ilmavoimat käytti 
konetta moneen eri tarkoi-
tukseen kunnes Fokker F.27 
korvasi Dakotat 1970-luvun 
lopussa.

Pudasjärvelläkin kolme 
kertaa vieraillut DC-3 Da-
kota on enää ainoa Suomes-

sa lentävä DC-3 lentokone. 
Se toimii yhdistyksen ylläpi-
tämänä ja saa lennättää jäse-
niään. 

Kerholaiset huoltavat ko-
netta talvisin Vaasan lento-
kentällä olevassa Finavian 
omistamassa hallissa. Kone 
kiillotetaan, tekniikka tarkis-
tetaan ja tarpeelliset huollot 

tehdään talkoilla. Kaikki toi-
minta tapahtuu tiukkojen il-
mailumääräysten puitteissa, 
joten kesän lennot sujuvat 
turvallisesti.

Talviset huollot tarvitse-
vat lisävoimia, erityisesti ko-
neen kiillottaminen. Suomen 
DC-3 on ainoa, joka kiillote-
taan käsin. Valtavassa ko-
neessa kiillotettavaa riittää, 
mutta on se sitten upea kone 
katsella erilaisissa tapahtu-
missa. Jäsenlentoja suorite-
taan kesäisin Helsingin Mal-
milta ilmailutapahtumiin. 
Tänä kesänä kone on lentä-
nyt useisiin lentotapahtu-
miin ja yleisötapahtumiin 
Suomessa sekä jäsenlentoja 
Viroon. 

Pudasjärvelle  
milloin vain
-Siirtolennot Helsingin Mal-
milta maksavat paljon ja sitä 

varten keräsimme aina spon-
sorirahaa. Monet ihanat yrit-
täjät lahjoittivat oman osan-
sa ja niin olemme saaneet 
tämän historiallisen koneen 
vierailemaan Pudasjärvellä 
kolme kertaa, kertoo lentota-
pahtumaa viisi kertaa orga-
nisoinut Helena Jaakkola ja 
jatkaa, että DC-3 olikin suo-
sittu, suorastaan tähti. Sadat 
ihmiset liittyivät jäseneksi 
DC-3 yhdistykseen ja pää-
sivät lentämään oman koti-
kaupungin yllä. 

-Kun maksaa varsinaisen 
jäsenen jäsenmaksun netti-
sivulta löytyvälle tilille, saa 
uutena jäsenetuna vielä en-
nen joulua ilmestyvän, DC-
ry:n julkaiseman, Ilmailu-
historiallisen DC-3 lehden, 
kertoo Jaakkola, joka on tätä 
nykyä DC-3 yhdistyksen hal-
lituksen jäsen. 

DC-3 lentää Pudasjärvelle 

milloin vain, kun joku kerää 
siihen matkansa maksavat 
matkustajat tai sponsorira-
hat siirtolennolle Malmilta 
Pudasjärvelle. 

-Kerran kone otti mat-
kustajia Oulusta matkallaan 
Pudasjärvelle, ja silloin jopa 
turvatarkastuksen väki rien-
si ikkunoihin katsomaan, 
että mikä mahtava kone nyt 
laskeutui!

Matkustajia koneeseen 
mahtuu 19 ja matkan hinta 
Malmilta suoraan Pudasjär-
velle oli vuosi sitten noin 300 
euroa. Aikaa ei mene jono-
tuksiin eikä turvatarkastuk-
siin, lentoaikaa on noin kak-
si ja puoli tuntia. 

(ht)

Traktorimarssille osallis-
tuu 17 zetoristiä 50-luvun 
traktoreilla. Matkan tarkoi-
tuksena on tuoda esiin 1950 
luvun nostalgiaa ja entisöin-
nin tärkeyttä sekä tehdä kun-
niaa traktorille, joka hevosen 
jälkeen mahdollisti maata-
louden koneellistumisen. 

Matkan varrella tehdään 
vierailu Ruotsiin, tavataan 
joulupukki sekä muita poh-
joisen ihmisiä muun muassa 
Taivaan Tulien tekijöitä. 

Marssi on toteutuessaan 
samalla Zetorien ryhmäajon 
uusi pituusennätys. 

Matti Laurila 

Katiskalla suuri hauki
Pudasjärven kylän osakaskunnan kalastuskilpailuun Toivo 
Männikkö ja Linnea Manninen ilmoittivat 7,5 kilon hauen, 
joka oli saatu 20.7 katiskalla Pudasjärvestä. Hauen pituus on 
101 cm ja ympärys 42 cm. Todistajina olivat Mauri Kavalus 
ja Annsi Mella-Aho. 
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6-7.8. 2011 Ranuan Urheilukentällä

Hillojen lisäksi tarjolla on ranualaisia perinneruokia ja ranualaisen kä-
sityötaidon näytteitä. Lisäksi laajan torialueen täyttävät pitkälti toistasa-
taa ulkopaikkakuntalaista torimyyjää, jotka vuodesta toiseen haluavat 
pystyttää myyntikojunsa nimenomaan Ranuan Hillamarkkinoille.

LC Ranua

Tervetuloa! 

HILLAMARKKINAT

www.hillamarkkinat.fi/ohjelma

Tervetuloa Hillamarkkinoille 6-7.8 2011, paikkana Ranuan Urheilukenttä/Ranuan Peura. Ranua tunnetaan hillasta, puh-
taiden erämaasoiden luonnonoloille herkästä ja arvostetusta marjasta. Jo 38 vuoden ajan Ranualla on pidetty elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna Hillamarkkinat.

Kaksipäiväiseen markkinatapahtumaan mahtuu monenlaista ohjelmaa lap-
sille ja aikuisille. Vakiintuneita ohjelmanumeroita ovat Hillatytön ja Marjatoh-
torin kruunaaminen sekä moottorisahaus- ja puutavaran lastauskilpailut.

Ranuan 

Pudasjärven Syöpäkerho syöpään sairastuneiden asialla

Mainiot laulattajat Risto Puhakka ja Aimo Pietilä

Yleisöä oli saapunut runsaasti kesäiseen laulutapahtu-
maan torille. 

Pudasjärven Syöpäkerho 
juhli 20-vuotistoimintatai-
valtaan huhtikuussa 2011 ja 
jatkoi juhlamielen jakamis-
ta viime torstaina yhteis-
laulutilaisuuden järjestämi-
sellä torilla. Syöpäkerhon 
tehonainen Ritva Kinnula 
kertoi soittamisensa ja ylei-
sön laulattamisen lomassa 
kerhon toiminnasta ja tule-
vista tapahtumista. Syöpä-
kerhon kuvioihin voivat 
tulla mukaan kaikki asias-
ta kiinnostuneet, syöpää 
sairastavat/-sairastaneet 
ja heidän läheisensä. Ker-
ho kokoontuu joka kuukau-
den viimeisenä sunnuntaina 
Palvelukeskukseen suunnit-
telemaan mielenkiintoisia 
ja voimaa antavia toiminto-
ja ja samalla antamaan ver-
taistukea kaikille saman-
tyyppisten asioiden, ilojen 
ja murheiden, kanssa elävil-
le ihmisille. Seuraava iso ta-
pahtuma on Syysretki Saa-
riselälle syyskuussa, johon 

mahtuu vielä muutamia mu-
kaan. Kerhon järjestämillä ti-
laisuuksilla ja tapahtumilla 
tuetaan Pudasjärvellä asuvia 
syöpään sairastuneita ja hei-
dän omaisiaan.

Syöpäkerhon yhtenä toi-
mintamuotona on naisten 
keskusteluryhmä, johon tällä 
hetkellä kuuluu kymmenen 
keskustelu- ja puhumishalu-
kasta naista. Nämä naiset ta-
paavat toisiaan kerran kuu-
kaudessa Kirjaston tiloissa, 
seuraavan kerran 20.8.2011 
klo 17.00. 

Torin yhteislaulutilaisuus 
kahveineen ja arpoineen, oli 
piristävä ja iloinen tapahtu-
ma maanmainioiden laulaji-
en ja laulunvetäjien Risto Pu-
hakan ja Aimo Pietilän sekä 
musikanttien Jokikokot, Lii-
kanen ja Kinnulan säestäes-
sä torintäydellistä kesämie-
listä lauluporukkaa. 

Sointu Veivo

Yhteislaulua torilla
Pudasjärven Syöpäkerho jär-
jesti torstaina 21.7. Laulam-
me yhdessä  –tapahtuman, 
jossa mukavasti kertynyt-
tä yleisöä oli laulattamas-
sa  kuusihenkinen Suopun-
ki -yhtye .  Järjestäjä jakoivat 
paperilla laulujen sanat, jo-
ten oli jokaisella helppo läh-
teä laulamaan mukaansa 
tempaavia lauluja ja reip-
paasti yleisö mukana lau-
loikin, vaikka laulaja leikil-
lään alussa huomauttikin, 

ettei ”muutamalla tainnut 
suu vielä liikkua”. Asia kui-
tenkin taisi korjaantua myö-
hemmin. Laulujen lomassa 
tarjolla oli kahvia ja pullaa, 
joita näkyikin kuluvan ylei-
sön keskuudessa. Mukavassa 
tunnelmassa ja säänkin salli-
essa ihmiset jutustelivat lep-
poisasti ja nauttivat hyväs-
tä musiikista koko joukolla. 
 
Jenni Peltoniemi

Saara Nurila ja Sylvi Kukka olivat tulleet viihtymään yh-
teislaulun merkeissä ja kuuntelemaan musiikkia.Reipasta musiikkia Suopunki -yhtyeeltä
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Pimpinkankaalla  
”salatanssit” 

Pimpinkankaalla oli tällä kertaa lievä miesenemmistö.

Tansseihin kuuluvat laulajat…

… ja erityisesti hanuristit

Eija Orreveteläinen uskoo, 
että tansseja järjestetään 
myös tulevina vuosina.

Pimpinkangas jossakin Sot-
kajärven ja Jonkun välillä 
toimi jälleen viime lauantai-
na 23.7. tanssien pitopaikka-
na. Jo 12 kertaa on järjestetty 
muistelutanssit, joilla viita-
taan kieltolain aikaan, jol-
loin tanssiminen ja muukin 
hauskanpito olivat kielletty-
jä. Pimpinkankaalla kylläkin 
tanssittiin ja pidettiin haus-
kaa, mutta salaa.

Pimpinkangas sijaitsee 
nykyisin Heikki Orren kuo-
linpesän mailla. Heikin tytär 
Eija Orreveteläinen kertoo, 
että isä oli eläessään pitänyt 
kyseistä kangasta tosi paha-
na paikkana.

– Jossakin haastattelussa 
hän sanoi, että Pimpinkan-
gas on niin syntinen paik-
ka, että siellä eivät puutkaan 
kasva, Eija kertoo.

Vaikka Heikki Orre nau-
reskeli paikan pahuudesta, 
niin hänen ideastaan lähti 
liikkeelle tanssien järjestämi-
nen. Nyt järjestetyt tanssit 
on toteutettu vaihteleval-
la musiikilla, jossa haitarin-
soitto on kuitenkin aina ollut 
mukana. Tanssien järjestäjä-
nä on toiminut yleensä kuo-
linpesä, mutta onpa huvilu-
pa haettu Eijankin nimissä.

Tansseihin on osallistu-
nut useasti noin 100 henkilöä 
koostuen lähinnä lähialueen 
ihmisistä, mutta onpa muka-
na ollut porukkaa Kurenal-
takin. Tällä kertaa ukkonen 
kuitenkin pudotti tanssijoi-
den määrän lähes puoleen.

Eija Orreveteläinen us-
koo, että Pimpinkankaan 
tansseja järjestetään talkoo-
pohjalta myös tulevaisuu-
dessa, jos vain haitarinsoitta-
jia riittää.

– Nämä tanssit ovat mo-
nille kyläläisille ja mökkiläi-
sille kesän kohokohta, joista 
kysellään jo etukäteen, Eija 
kertoo.

Pirin Hermanni  
vaihtoi nimen
Pimpinkangas ei suinkaan 
aina ole ollut tällä erikoisella 
nimellä.  Kylällä kulkee pe-

rinnetietona se, että kangas 
olisi aikoinaan ollut Tapion 
kenttä. Sittemmin joku ky-
länmies, huuliharppua soit-
tava Pirin Hermanni, oli yk-
sissä tansseissa huomannut, 
että isännät olivat ryypyl-
lä tai rintamalla ja tansseissa 
oli vain naisväkeä. Sen hän 
oli myös tanssijoille lausu-
nut: ”Tämähän on pimpin-
kenttä.” 

Pimpinkankaalle ei tiet-
tävästi koskaan tehty ratsi-
aa. Niin hienosti salatanssit 
hoidettiin. Valssi sen si-
jaan paikasta on tehty. Se on 
Alpo Laakkosen säveltämä 
ja sanoittama Pimpinkangas 
valssi. Ja monen parin yhtei-
nen taival on alkanut juuri 
tältä kankaalta. 

Tämänkertaisten tanssi-
en laulajina esiintyivät Eero 
Räisänen, Kalevi Vattula ja 
Tuomo Leinonen, hanuris-

teina Ahti Leinonen, Sau-
li Leinonen, Timo Pesiö ja 
Aimo Pesiö, rummuissa Jou-
ni Piri, basistina Voitto Tuo-
maala ja äänimiehenä toimi 
Pekka Kinnunen.

 
Asko Kurki

Jongulla kokoonnuttiin laulun 
ja mestaruuskisojen merkeissä

”Keitä ne on ne sankarit, 
jonkulaiset sankarimiehet,

jotka taidoillansa kaikki lumoaa?
Keitä ne on ne sankarit, 

jonkulaiset sankarimiehet,
jotka vastustajan aikeet kumoaa?

Näillä sanoilla Jonnimmoisille Jonkulaisille Kesäpäiville kokoontunut väki onnitteli tilai-
suuden alkajaisiksi kotikylänsä tuoretta heinäturnauksen mestaruusjoukkuetta JoPo:a. 
Heinäturnauksessa taisteltiin jalkapallon mestaruudesta.

Pääsääntöisesti oman kylän pojista koottu orkesteri Nau-
ravat Nakit viihdytti uskollisesti kansaa soitollaan ja lau-
lullaan tilaisuuden alusta loppuun.

Jonnimmoisille Jonkulai-
sille Kesäpäiville kokoon-
nuttiin toista kertaa. Aurin-
koisessa säässä ratkottiin 
keihäänheiton ja mölkyn 
Jongun mestaruudet. 
Nuorten sarjassa voiton vei 
molemmissa lajeissa Tanja 
Ronkainen. Tanjan keihäs 
lensi (13,50 m). Keihään-
heiton naisten mestaruus 
meni puolestaan odotetus-
ti Soile Juurikalle tuloksella 
(21,30 m). Miesten sarjan 
voitti JoPo:ssakin pelaa-
va Jouni Pesälä (40,45 m). 
Aikuisten sarjojen mölkky-
kisan pokaalit pokkasivat 
Hanna Pesälä ja Antti Ti-
monen.

Tapahtumassa ei päässyt nälkä yllättämään, sillä keittiö-
väki oli valmistanut monenmoisia herkkuja. Jonkulainen 
savuporokeitto hupeni mukavasti helteisestä säästä huo-
limatta. Lettukahvien lomassa oli puolestaan mukava ru-
patella vanhojen tuttujen kanssa. Löysipä joku uudelleen 
”kadonneen” koulukaverinsakin. 

Pihalle oli koottu konenäyttely, mistä lapset tuntuivat ole-
van erityisen kiinnostuneita. Yksi jos toinenkin löysi itsen-
sä kuskinpukilta. Siellä oli mukava syödä jäätelöä ja naut-
tia Jonkulaisesta Kesästä! 
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Kesäkekkerit yhdistävät Pintamon kyläläiset ja mökkiläiset

Pintamon kyläseuran talolla kävi iltapäivän aikana vaihtamassa kuulumisia kaikkiaan 
noin 100 henkilöä.

Pintamolta lähtöisin oleva Jouko Keskiaho oli lahjoittanut 
tilaisuuden yleisöarvontaan veistämänsä karhun. Elä-
keellä oleva ja Pudasjärvellä asuva metsuri on veistänyt 
suurempiakin karhuja sekä erilaisia lintuja kuten kotkia, 
metsoja ja pöllöjä. 

Kaisa Keskiaho ja Kari Huovinen huolehtivat lättyjen paistosta ja makkaroiden kuumen-
tamisesta.

Puheenjohtaja Pekka Lukkari ja sihteeri Marjatta Peuraniemi pitää kesäistä kokoontu-
mista kylän yhteishengelle tärkeänä.

Koskenlaskusta viime vuosikymmenellä saatiin komeita 
kuvia. (Kuva Marjatta Peuraniemi)

Reilun 50 asukkaan 
Pintamon kylä lähes 

kolminkertaistuu  
heinäkuussa, kun 

useimmat  
Pintamojärven  

mökkiläiset saapuvat 
paikkakunnalle kesän 

viettoon. Viime  
lauantaina 24.7.  

kyläläiset kokoontui-
vat toisen kerran  

Pintamon  
kyläseurantalolle  
kesäkekkereiden  

merkeissä. 
”Lähetäänpä katsomaan 
tuttuja” – teemalla pidet-
tyyn juhlaan osallistui ilta-
päivän aikana yli 100 henki-
löä, vaikka samalle päivälle 
sattui kylällä pidetyt häät-

kin. Lisäksi viikonloppuna 
oli runsaasti tarjontaa kylä-
tapahtumista naapurikylillä 
sekä moottoripyörien huip-
puajot Iso-Syötteellä.

Pintamon kyläseuran pu-
heenjohtaja Pekka Lukka-
ri kertoo, että Pintamossa 
asuvien kyläläisten ja mök-
kiläisten välit ovat hyvät, 
vaikka kohtaamispaikat ku-
ten koulut ja kaupat kyläl-
tä puuttuvat. Niinpä kylän 
kesäkekkerit viime vuonna 
otettiin hyvin vastaan ja niin 
näytti käyvän tänäkin vuon-
na. Kesäkekkereiden tärkeä-
nä pohjana on kyläseuran ja 
metsästysseuran hyvä yh-
teistyö, sillä kylätalon omis-
taa kyläseura ja tontin hirvi-
vajoineen hirviseura. Tällä 
erää molemmissa – kylläkin 
sattumalta – toimii puheen-
johtajana sama henkilö.

Pekka Lukkari kertoo, 

että Pintamon kyläseural-
la on pitkät perinteet. Pinta-
mon Kyläseura perustettiin 
vuonna1996, jolloin yhdis-
tettiin Pintamon maamies-
seura ja Pintamon Maa- ja 
Kotitalousnaiset.

– Tämä on kesällä iso 
kylä, talvella pieni. Tällä ta-
pahtumalla on tarkoitus saa-
da oman kylän väki ja mök-
kiläiset yhdessä liikkeelle.

Järjestysmiehistä  
tuli pula

Kyläseuran sihteeri Mar-
jatta Peuraniemi kertoo, 
että Pintamon kyläseuran-
talolla tanssittiin viimeksi 
kuusi vuotta sitten. Sittem-
min tanssienpito piti lopet-
taa nuorten järjestysmiesten 
puutteeseen ja yleensäkin 
kohonneisiin bändimaksui-
hin.

– Nämä heinäkuussa sun-
nuntaisin pidetyt tanssit lo-
malaisten kanssa olivat erit-
täin suositut ja tansseilla oli 
pitkät perinteet, Marjatta 
Peuraniemi muistelee.

Erityisellä ilolla Marjatta 
Peuraniemi muistelee kesiä 
1997 ja 1998. Tuolloin nimit-
täin kyläseura yhteistyönä 
silloisen Koillissähkön ja 
Ympäristökeskuksen kanssa 
juoksutti vettä Pintamojoes-
ta Pikku-Taivalkosken puto-
uksesta omaa alkuperäistä, 
ennen valjastusta ollutta, uo-
maa pitkin.

– Tuolloin ohijuoksutus-
ta tehtiin noin kolmen tun-
nin ajan ennen kuin luukut 
suljettiin. Molempina kesinä 
tapahtumaa oli seuraamassa 
yli 300 ihmistä, Marjatta ker-
too.

Saappaanheiton mesta-
ruuskisojen ja muiden kisai-
lujen ohessa Pintamon kylä-
seura muisti viime vuotiseen 
tapaan kylälle syntyneitä 
lapsia. Tänäkin vuonna ky-
lälle oli syntynyt kaksi lasta, 
joista molemmista tuli Kon-
tio -kumisaappaiden omis-
tajat.

Asko Kurki

Tuloksia:
Lasten pallonkeitto 
1. Satu Kälkäjä, 2. Arttu Huit-
si, 3. Anni Huitsi.

Tikanheitto miehet: 
1. Erkki Kälkäjä 80 pist. 2. 
Kari Kuosmanen 63, 3. Jaak-
ko Huitsi 62. 

Tikanheitto naiset: 
1. Anna Granlund 61 pist. 
2. Raili Riihiaho 60, 3. Raija 
Anttonen 56.

Saappaanheitto 
naiset: 
1. sija ja Pintamon mestaruus 
Irma Säisä 18.30 m, 2. Aino 
Partanen 17,70 m, 3. Mervi 
Tolkkinen 15.30 m

Saappaanheitto  
miehet: 
1. sija ja Pintamon mestaruus 
Markku Korteslahti 24,80 m, 
2. Kari Kuosmanen 24,50 m, 
3. Keijo Granlund 24,15 m.
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Kotiseutupäivillä runsaasti ohjelmaa:

Kiestingin taisteluja muisteltiin 70-vuotismuistojuhlassa

Eero Räisänen lausui runot 
Kolme sanaa ja Kotiin 

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki 
vakuutti juhlayleisölle, että 
kotiseutumme historian 
tunteminen antaa meidän 
lapsillemme ja nuorillem-
me vahvan tuen tulevai-
suuden rakentamisessa

Professori Martti Turtola tervehti sotaorvon puheenvuo-
ron käyttänyttä Teuvo Törmästä ja kunnan edustajia saa-
puessaan juhlapaikalle.

Pudasjärven kirkko oli yhtä täynnä sekä Messussa että 
Kotiseutujuhlassa.

Maaherra Eino Siuruainen.

Seppeleet lähdössä sankarihaudoille.

Pekka Ekdahl esitti yksinlaulua.

Juhlien välissä jaloiteltiin ja nautittiin nisukahvit.

Pudasjärven Kotiseutupäivät 
pidettiin 20-24.7. Keskiviik-
kona ja torstaina esiteltiin pe-
rinteisiä käsityömenetelmiä 
kotiseutumuseolla. Taipa-
leenharjun kyläseura oli jär-
jestänyt työnäytöksiä muun 
muassa rieskan leivontaa ja 
voin kirnuntaa. 

Torstaina oli Pudasjär-
ven Syöpäkerhon järjestä-
mä Laulamme yhdessä –ti-
laisuus torilla. Perjantaina 
oli avoimien ovien päivä ko-
tiseutumuseolla ja työnäy-
töksenä riihen malkakaton 
korjausta. Perjantai-iltana vi-
rolaisen Petra- ja pudasjärvi-
sen Vox Margarita –kuoro-
jen konsertti kirkossa. 

Sunnuntaina Kotiseutu-
päivien juhlallisuudet al-
koivat ehtoollisjumalanpal-
veluksella kirkossa, jossa 
saarnasi kappalainen Juha 
Kukkurainen ja kanttorina 
toimi Keijo Piirainen. Juma-

lanpalveluksessa esiintyi-
vät Vox Margarita ja Petra 
-kuorot. Kaupungin ja seu-
rakunnan seppeleet sankari-
haudoille lähettivät kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki ja Pudasjärven 
Sotaveteraanien puheenjoh-
taja Paavo Pikkuaho.

Pääjuhlassa, joka oli sa-
malla Kiestingin taistelujen 
70-vuotismuistojuhla, juh-
laesitelmän piti professori 
Martti Turtola. 

Tasan 70 vuotta sitten hei-
näkuussa ryhmä J, jonka yti-
menä oli Jalkaväkirykmentti 
53 oli ylijohdon yllätyksek-
si edennyt nopeammin kuin 
mikään muu hyökkäyskärki 
III armeijakunnan suunnal-
la. Ryhmä Fagernäs oli juut-
tunut Uhtuan edustalle, jota 
se ei koskaan kyennyt val-
loittamaan. Sallan suunnal-
la saksalaisten eteneminen 
oli ollut tuskallisen hidasta 
ja vasta suomalaisen 6. di-
visioonan panos ratkaisi lä-
pimurron. Tavoitteena ol-
lut Kantalahden kaupunki 
ja Muurmannin rata olivat 
kuitenkin toivottoman kau-
kana.

JR 53:n ensimmäisessä pa-
taljoonassa oli nuoria varus-
miespalvelustaan suorittavia 
asevelvollisia. Pataljoonaa 
täydennettiin kuusamolaisil-

la ja taivalkoskelaisilla reser-
viläisillä. Toisen pataljoonan 
muodostivat pudasjärveläi-
set miehet. Kolmas patal-
joona koostui Iin ja Yli-Iin 
reserviläisistä.  Kranaatin-
heitinkomppania muodos-
tui Kuivaniemen ja 9. komp-
pania Ylikiimingin miehistä. 
Oulun suojeluskuntapii-
rin perustamien pataljooni-
en perustamispaikat olivat 
siis Kuusamo, Pudasjärvi ja 
Oulu. Ryhmä J:n komenta-
ja everstiluutnantti Usko Jo-
hannes eli Jussi Turtola oli 
saanut hyvät miehet johdet-
tavakseen!

Nopea eteneminen rajal-
ta Vienan-Karjalan puolel-
le vaikutti siihen, että Kies-
tingin suunta nousi yllättäen 
strategiseen polttopistee-
seen. Onnistunut suunnat-
toman suurien Pääjärven ja 
Tuoppajärven välisen Sohja-
nanjoen ylitys antoi mahdol-

lisuuden Kiestingin kauppa-
lan valtaamiseen. 

Toinen ”leukojen” puris-
tus onnistui vesistön kautta, 
mutta kenraali Siilasvuo käs-
ki toisen, joen ylittäneen kär-
jen kääntymään saarrostuk-
sen sijasta hyökkäyksen joen 
vastarantaa etelään. Venäläi-
set onnistuivat luikahtamaan 
motista ja pelastautumaan, 
vaikka suuri osa raskaasta 
materiaalista, mm. tykistö ja 
huolto olikin jätettävä suo-
malaisille. Puolittainen voit-
to johti tämän jälkeen äärim-
mäisen verisiin taisteluihin 
muun muassa ”Kuoleman-
kukkulan” maastossa, jon-
ka venäläiset olivat vahvas-
ti linnoittaneet. 

Pudasjärveläisten hyök-
käys alkoi 6.8.1941 ja se py-
sähtyi kapealle kannaksel-
le melkein alkuunsa. Se oli 
tiheään miinoitettu ja pian 
tappiot nousivat 50 upsee-
riin ja mieheen. Kannas oli 
täyttymässä kuolleista ja 
haavoittuneista. Tilanne rat-
kesi, kun kolmas pataljoona 
saatiin vielä tukemaan hyök-
käystä ja joukot saavuttivat 
Kiestingin tien. Voiton lun-
naat vain olivat kovin korke-
at. Kiestingin taistelujen tap-
piolukuja ei koskaan saatu 
selville, koska taisteluun lä-
hetettiin koko ajan täyden-

nyksiä, joita ei ollut edes 
merkitty vastaanottavien yk-
siköiden luetteloihin.

Sotaorvolta ehdotus 
muistojuhlan  
pitämisestä
Pudasjärven kaupungin ter-
vehdyksen tuonut kaupun-
ginhallituksen puheenjoh-
taja Vesa Riekki kertoi, että 
ehdotus Kiestingin taistelu-
jen muistojuhlasta tuli isän-
sä Kiestingin taisteluissa me-
nettäneeltä sotaorvolta.

– Vuoden 2010 kevättal-
vella Jouko Naamanka soit-
ti ja kertoi ajatuksestaan, että 
josko voitaisiin järjestää tilai-
suus ja kokoontua muistele-
maan tätä pudasjärveläisten 
sotahistorian raskainta ajan-
jaksoa. 

Myös Jouko Naamangan 
oma kertomus pysäytti miet-
timään.

– Yksi osa tarinasta oli sen 
pienen lapsen surullinen osa 
silloin, kun isä otettiin pois, 
ja miten äiti kuitenkin selvisi 
lasten kanssa elämän raken-
tamisesta.

Vesa Riekille itselleenkin 
Kiestingin suunnan taistelu-
jen kokemukset ja seurauk-
set ovat läheisiä.

– Isäni haavoittui kuole-
mankukkulan taisteluissa 
5.8.1941. Se oli niitä sodan 
”helvettejä”, joka seurasi hä-
nen elämässään viimeiseen 
iltahuutoon saakka. Nyt kun 
on itselle tullut ikää ja elä-

män kokemustakin lisää, 
alan ymmärtämään parem-
min, miksi isällä oli joskus 
niin ”yksinäinen olo”, Riek-
ki puhui liikuttuneesti.

Taistelupaikkojen  
yhteinen  
selvittäminen vireillä
Juhlan aloitti kanttori Keijo 
Piiraisen johtama Vox Mar-
garita kuoro kappaleella 
Murheesi suista. 

Pekka Ekdahlin laulami-
en ja Keijo Piiraisen säestä-
mien yksinlaulujen Pienet 
kukkivat kummut ja Ääni-
sen aallot jälkeen Eero Räisä-
nen lausui runot Kolme sa-
naa ja Kotiin.

Professori Turtolan juh-
laesitelmän jälkeen Petra 
kuoro Virosta esiintyi ja Teu-
vo Törmäsen pitämän sota-
orvon puheenvuoron jälkeen 
lauloi uudelleen. Juhla pää-
tettiin yhteisesti laulettuun 
Kymmenen virran maa.

Pääjuhlan ja mehutarjoi-
lun jälkeen pidettiin kirkos-
sa lyhyehkö keskustelutilai-
suus, missä yleisö sai esittää 
kysymyksiä professorille. 
Tähän tapahtuman osallistui 
yli 50 henkilöä.

Tilaisuudessa kyseltiin 
muun muassa Muurmannin 
radan katkaisijan perään, jo-
hon professori kertoi, että 
Saksan johdolla nämä jou-
kot toimi 

- Saksan talutusnuorassa 
oltiin silloin, professori sa-
noi. 

Edelleen udeltiin sitä uh-
rasiko Turtola itsensä pe-
lastaakseen miehiä. Tähän 
Martti Turtola ei ottanut var-
maa kantaa.

Sekä messu että kotiseu-
tujuhla kokosivat molemmat 
sunnuntaina Pudasjärven 
kirkkoon yli 200 henkilöä. 
Juhlien jälkeen pidettyyn 

Kiestingin taistelujen kes-
kustelutilaisuuteen osallistui 
maaherra Eino Siuruaisen 
ohella yli 50 henkilöä.

Siuruaista kiinnosti se, 
kuinka paljon professorita-
solla selvitetään taistelujen 
yhteistä historiaa. Turtola 
tiesi kertoa, että esimerkiksi 
Karjalan tasavallassa on ha-
lukkuutta käynnistää taiste-
lupaikkojen yhteisen histori-
an selvittäminen.

Tilaisuuden lopuksi kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma 
lahjoitti juhlapuhuja Turto-
lalle muistoksi Raivaajapitä-
jä Pudasjärvi kirjan.

Asko Kurki
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Pilikkiviikon tapahtumissa yli 2000 kävijää

Pudasjärven Urheilijoi-
den järjestämä Pilikkiviik-
ko käynnistyi maanantai-
na 25.7 kaksilla karsinnoilla 
ja karsinnat jatkuvat per-
jantaihin saakka. Tiistaihin 
mennessä karsintapaikkoja 
oli varattu jo yli 200, mutta 
määrä kasvaa koko viikon.

Kilpailusihteeri Mar-
ko Koivula kertoo, että Pi-
likkiviikko on lähtenyt hy-
vin käyntiin ja porukkaa 
on ollut liikkeellä jo en-
simmäisistä päivistä lähti-

Pilikkilautat täyttyivät kilpailijoista, jotka lähtivät tavoittelemaan MM-titteliä.

Saalistakin lähti heti pilikkiviikon alkupäivinä.

en. Esimerkiksi maanantain 
saaliiden punnintaakin oli 
seuraamassa noin 60 hen-
kilöä.

– Viikonloppuna odo-
tamme tänne kahtena päi-
vänä yli 1000 henkilöä. 
Tällöin määrä on samaa 
luokkaa kuin viime vuon-
na, Marko kertoo.

Itse pilikkikilpailujen li-
säksi viikon kävijämäärä 
kasvanee ainakin tuplak-
si oheistapahtumien myö-
tä. Maanantaina oli mah-

dollisuus tutustua Havulan 
lähiympäristöön kumilau-
toilla. Tiistaina 26.7 pidet-
tiin onkikilpailut Hirvas-
koskella. Siellä järjestäjänä 
toimi Pohjois-Pohjanmaan 
lasten ja nuorten tuki ry.

Matti Esko Jyrkällä
Tänään keskiviikkona 27.7 
pidetään Jyrkkäkoskella 
pilkkitanssit. Niihin odo-
tetaan runsaasti kävijöitä, 
onhan paikalla itse Matti 
Esko.

Torstaina on mahdolli-
suus kokeilla melontaa Pu-
dasjärven Erämelojien joh-
dolla ja Livolla pidetään 
onkikilpailut.

Perjantaina Havulan 
rannassa kokoontuu Iin, 
Yli-iin ja Pudasjärven met-
sänhoitoyhdistykset met-
sätaitokilpailuja varten. 
Aluneuvoja Antti Härkö-
nen Pudasjärven metsän-
hoitoyhdistyksestä kertoo, 

että ”salaiseen” kilpailu-
paikkaan odotetaan noin 
50 kisailijaa. Palkintojenja-
ot ovat kiskojen jälkeen Ha-
vulassa.

Perjantaina myös 
tanssitaan  
Kurenkoskessa  
Ässien tahdissa
Perjantaina, lauantaina ja 
sunnuntaina on tarjolla 

pyttipannua a’la Pekka Tai-
valkoski. Lauantaina Raa-
hen seudun zetoristit saa-
puvat vierailulle ja pidetään 
pikkufinaalin lisäksi jouk-
kuefinaali. Sunnuntaina on 
sitten vuorossa suurifinaali 
ja ohessa poniratsastusta.

Asko Kurki 
Kuvat: Jenni Peltoniemi

Koillis-Golfilla 20-vuotisjuhla
Koillis-Golf 20-vuotisjuhlan osallistujat seurasivat juhlaohjelmaa Pajulan pihapiirissä 
auringon paistaessa täydeltä terältä. 

Koillis-Golf –toiminnan kaksi puuhahenkilöä: Pekka Kin-
nunen rakensi golfradan kotitilansa Pajulan pelloille ja 
Jari Jussila on ollut reilut 10 vuotta sitten perustetun Koil-
lis-Golf ry:n ensimmäinen puheenjohtaja sekä nykyinen 
sihteeri-rahastonhoitaja. 

Koillis-Golf ry:n puheenjohtaja Markku Kemppainen esitti 
juhlaan tekemänsä laulun. 

Maaret Ihme sai lyötyä väylällä 2. hole-in-onen, joka on 
jokaisen golfarin unelma vähintään kerran elämässä. Asi-
asta tiedottava laatta on jo ilmestynyt toimiston seinälle. 

Koillis-Golf on toiminut Pu-
dasjärvellä 20 vuotta valtatie 
20 varrella Korentokankaan 
Pajulassa. Juhla järjestettiin 
sunnuntaina 17.7, jotka al-
koivat Golf-kentän idean 
isän ja rakentajan Pekka Kin-
nusen avauslyönnillä. Lyön-
nit onnistuivat kokeneelta 
golffarilta ja 20-vuotismer-
killä merkatut pallot lensivät 
komeassa kaaressa harjoitus-
kentän toiseen päähän.

Jari Jussilan juontama-
na pidettiin hiljainen hetki 
edesmenneille Golfkerhon 
jäsenien muistoksi. 

Golfkentän perustaja ja 
rakentaja Pekka Kinnunen 
kertoi kentän historiasta.

-Kävin golfkurssilla vuon-
na 1988 Vierumäen opistol-
la. Sen jälkeen sain idean 
rakentaa harjoituskentän ko-
titilani Pajulan pelloille, jos-
sa ensimmäiset lyönnit suo-
ritettiin heinäkuussa 1991. 
Kentän rakennustyöt jatkui-
vat kunnes vuonna 1997 val-
mistui nykyinen 9. reikäinen 
rata, kertoi Kinnunen.

Pikku hiljaa harrasta-
jat alkoivat löytää kentän 
ja vuonna 1999 perustettiin 
Koillis-Golf ry, jonka en-

simmäisenä puheenjohtaja-
na toimi yhdistyksen nykyi-
nen sihteeri-rahastonhoitaja 
Jari Jussila. Yhdistyksessä on 
tällä hetkellä noin 80 jäsen-
tä. Rekisteröity yhdistys on 
ollut suurena apuna kentän 
vilkastuttamistoiminnassa ja 
sitä kautta on voitu palkata 
kentälle muun muassa kaksi 
kesätyöntekijää. 

Kinnusen mukaan tänä 
kesänä kentän vieras-/käyt-
täjäkirjaan kertynee yli 2000 
nimeä. Kentän kunnossa-
pito on hoidettu käytetyillä 
koneilla, mutta paras tulos 
saavutettaisiin viisitelaisel-
la ruohonleikkurilla, jonka 
hankkiminen on haaveena. 
Leikkurin tosi kallis hinta on 
estänyt vielä sen tilaamisen, 
kertoi Kinnunen. 

Koillis-Golf ry:n nykyi-
nen puheenjohtaja Markku 
Kemppainen kertoi golfissa 
viehättävän sen arvaamat-
tomuus. Kenttä on pelaajan 
kannalta haastava. 

-Jollain toisella kentäl-
lä hyvin pelaava harrastaja 
voi kokea pahoja pettymyk-
siä Pajulaan rakennetuilla 
greeneillä.  Minulla on siitä 
omia kokemuksiakin, kertoi 

Kemppainen. Hän oli sanoit-
tanut ja säveltänyt tilaisuu-
teen Koillis-Golf -laulun, 
jonka myös esitti kitaransa 
säestyksellä. Musiikkiesityk-
senä oli myös Mikko Hieta-
van laulut Timo Pesiön ha-
nurin säestyksellä. 

Kaupungin onnittelut ja 
tervehdyksen toi kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Vesa Riekki. Hän kertoi, 
että Golf-kentän rakentami-
nen ja toiminta on tapahtu-
nut ilman kaupungin avus-
tuksia. 

-Kaupungin mahdollisen 
tuen saamiseksi on itse olta-
va aktiivinen, kehotti Riekki. 
Kaupungin vapaa-aikaoh-
jaaja Sampo Laakkonen ko-
rosti liikuntamatkailun tär-
keyttä, jossa golfkenttä on 
yksi merkittävä matkailijoi-
den vierailukohde. 

Mökkiläisten puolesta pu-

hunut Pentti Jänkälä piti tär-
keänä nuorten harrastajien 
mukaan saamisen ja uskoi 
tulevan Syötteelle rakennet-
tavan kentän ja Koillis-Gol-
fin kentän tukevan toinen 
toistaan toiminnassa. 

Pudasjärven Yrittäjät ry 
oli lähettänyt tervehdyksen, 
jonka esitti Heimo Turunen. 

Juhlan kunniaksi 
Hole-in-one
Juhlan jälkeen oli kisa, johon 
osallistui 20 golfin harrasta-
jaa. Maaret ihme löi kaikki-
en golfareiden unelman, Ho-
le-in-one:n eli pallon reikään 
yhdellä lyönnillä. Tämä hie-
no hetki osui kilpailun 2-väy-
lällä toisella kierroksella.

Golf merkitsee Maaretille 
terveellistä liikuntaa ja sosi-
aalista yhdessä oloa perheen 
ja uusien ihmisten kanssa. 
Todella merkittävä asia on, 
että golfia voidaan harrastaa 
omalla paikkakunnalla.

Maaret kertoi aloittaneen-
sa golfharrastuksen noin 10 
vuotta sitten pelaten silloin 
tällöin lasten, miehen ja ys-
tävien kanssa. Varsinainen 
innostus on roihahtanut pa-
rin kolmen viime vuoden ai-
kana. Peli luistaa ja mielen-
kiinto kasvaa onnistuneiden 
lyöntien myötä. Tällä hetkel-
lä golf on lähes päivittäistä. 

Maaret on mukana myös 
Koillis-Golf ry:n johtokun-
nassa, joten tuntumaa hänel-
lä on myös seuran organi-
saatiopuolelta.

Heimo Turunen

20-v juhlakisan tasoituksellisen 18 reiän tulokset: 
Miehet: 
1.Mika Pesonen 51, 2. Seppo Timonen-
Nissi 51, 3. Mikko Raappana 57, 4. Juha 
Männikkö 58, 5. Veijo Mäntykenttä 61, 6. 
Olli Goman 63.
Seniorit:
1.Mauri Kavalus 50, 2. Seppo Goman 59, 
3. Matti Juurikka 60, 4. Mikko Hietava 
62, 5. Jari Jussila 64, 6. Matti Kukka 64, 7. 

Olavi Leinonen 79. 
Seniorit 65 v: 
1. Veikko Kokko 61, 2. Pentti Jänkälä 68.
Juniorit:
1. Janne Iinattiniemi 59. 
Naiset:
1. Tuula Hietava 52, 2. Päivi Liikanen 54, 3. 
Maaret Ihme 62, 4. Jaana Iinattiniemi 67, 
5. Lea Törrö 74. 
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LAHJATAVAROITA

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

Ota yhteys p. 040 1951 732

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

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

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

FYSIOTERAPIAA, HIERONTAA, KUNTOSALI
 KAUNEUDENHOITOA, JALKAHOITOA

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Palveluhakemisto

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

0400 251 671

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

p. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt
• Maisemointityöt • Nykyaikaiset jäte-

vesijärjestelmät • Sorat • Murskeet
• Hiekat • Myös seulotut lajikkeet

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

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

TAKSEJA

Palveluhakemisto 
on edullista

 ilmoitustilaa!
LUKKO- JA 

AVAINPALVELUT

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

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

SEULOTTUA
RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA

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

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

METSÄSTYKSEEN, 
KALASTUKSEEN YMS.

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvojen poisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

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

5,-/25kpl, 47,-/250kpl

Aseet ja patruunat
Kiekkopatruunat  
tarjouksessa:

65,-/250kpl
- Tähtäinkiikarit
- SAVOTTA-tuotteet
- Retkiruuat
- Koirien juoksutuslaitteet  
polkupyörään
- Flexit, pannat ja taluttimet
- HotkimisenEstoKupit
- Furminaattorit 
karvanpoistoon
Hau-Hau vehnätön kana-riisi

24,-/15kg
Myös TEHO-ruuat koirille 
treeniin ja metsästykseen.
NERO-perusruoka

Kaupungin halvin!
35,-/30kg

lyijy
teräs

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

LUONTAISTUOTTEITA
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista)

OSTETAAN

SEKALAISTA

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

puh. 045 233 0987
Solifer 6102i telivaunu, vm-88. 
Vähän vedetty, siisti, ei tupak. 
Hinta 4100€. Vaunu Pudas-
järvellä. Puh. 050-3001270 
 
Kahden istuttava keinu + katos
ja pehmusteet. Keinu on kes-
kustassa. Hintapyyntö 35€
Puh. 040 535 5829

Pirtin pöytä ja penkit, kunnossa 
oleva väritelevisio, pehmokoirat .  
 
100 l pakastearkku ja 60-luvun 
pyöreä pöytä. Molemmat hyvä-
kuntoisia. Soita 040 152 0440

Henkilöauton peräkärry  ”pieni” 
1,1x2m. Edullisesti. Tee tarjo-
us! 040 525 9496
 
Edullisesti Nissan Sunny vm. 
-88. Tarjouksia otetaan vas-
taan. Puh. iltaisin 040 743 0467. 

Halutaan ottaa kunnossa olevat 
stereot Abban ja Souvareiden 
cd. levyjä Puh.044 251 3289 

Koivu,mänty tai kuusirankaa 
polttopuuksi joko pystystä tai 
pinosta puhokselta
p. 0400 770759

Mökki/vanha talo tai tontti ve-
sistön varrelta taajaman lä-
heisyydestä, myöskin 1-20 Ha 
metsäpalsta käy. Puh. 046-
5921509

Nyrkkeilysäkki. 
p. 040-562 1792

 
Solifer 6102 I telivaunu vm.88,
vähän vedetty, siisti kuntoinen.
Hp. 4100€ vaunu Pudasjär-
vellä. Yhteydet 050 300 1270 
 
Toyota Carina vm.89, ajoaikaa 
kevääseen. Koneella  ajettu 170t. 
Jakopää remontti tehty vasta.
Vetokoukku, Cd soitin. Varma 
peli Hp. 450€ Puh. 0440 923 946 
 
22” TV , hyvä kunto. Hp 40€ 
puh. 0440 923 946

Koulupöytä 40€, säkkituoli 30€, 
mopoilukypärä 30€ Puh. 0440 
254 557

2 kpl hyväkuntoisia keinutuo-
leja . Soita puh. 040 378 1771 

Rosenlew liesi 2-lev.+ uuni, 40 
cm, toimiva, töpselimalli, h. 50 
e. Suihkukaappi kaareva malli 
h. 30 e. Puh. 0400 687 903.

MB C220T CDIA aj.173tkm ilmast. 1-omistaja -08 29500€
BMW 530DA ilmast. navi ym -04 24900€
VW Passat 1.9TDi aj.11tkm ilmast. 1-omistaja -07 23900€
MB E280T CDiA aj.170tkm ilmast. 1-omistaja -04 22900€
MB E220 CDiA aj.117tkm ilmast. -03 22900€
MB E220TCDi ilmast. -05 20900€
MB ML 270CDiA  aj.226tkm ilmast. nahat -01 19800€
MB C200T CDIA aj.141tkm ilmast. -02 14900€
Ford Focus 1.8TDCi farm aj.160tkm ilmast. -08 13900€
Volvo S40 1.8i aj.126tkm ilmast. -05 13900€
MB C180 Sportcoupe ilmast. -02 12850€
Volvo V70 D5 ilmast. -03 13900€
MB CLK 230 Kompressor aj.162tkm ilmast. -00 12900€
BMW 316i aj.125tkm ilmast. -02 11900€
Volvo V40 2.0TA aj.99tkm ilmast. 1-omist. -03 11900€
Ford Mondeo 2.0TDi farm ilmast. -06 10900€
Volvo V70 2.3 A T5 250hv ilmast. -01 10900€
Audi A3 1.6i aj.174tkm ilmast. nahat -02 9800€
Jeep Grand Cherokee 4.0A aj.150tkm -99 9900€
Skoda Octavia 1.6i farm aj.180tkm ilmast. -03 7900€
MB E200 CDi ilmast. -01 7900€
BMW 525DA touring ilmast. -01 7900€
Renault Espace 2.0i aj.180tkm ilmast. -02 6900€
Audi A6 1.9TDi ilmast. -02 6900€
Chrysler voyager 3.3 automatti ilmast. 155tkm. -00 5900€
Ford Focus 1.6i ilmast. -02 4900€
Smart Fortwo A 0.6 aj.67tkm ilmast. -03 5990€
Opel Zafira 1.8i -02 5850€
MB C200D aj.200tkm -94 4900€
Volvo S70 2.5 20V ilmast. -97 4880€
Seat Cordoba 1.4i aj.170tkm -02 4200€
Suzuki Wagon R 1.3 aj.59tkm -01 3900€
Renault Laguna 1.6i ilmast. -01 3900€
Citroen Xsara 2.0 i farm ilmast. -02 2900€
Renault Kangoo 1.4i aj.170tkm -99 2900€
Fiat Punto 1.2i aj.136tkm -01 2450€
Opel Calibra 2.0iA -92 1900€
Citroen Xsara 1.6i -98 1950€
Lada 110 1.5i -02 990€

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16

Ark. 9-17 LA 10-14
Puh:08-344134,0400-430 910, 040-555 2227 

www.oulunautoporssi.fi

 

Matkailuelinkeinon juttusarjavaikuttavuus Pudasjärvellä
OSA 7Tässä 9-osaisessa juttusarjassa käydään vaiheittain läpi keväällä 2011 valmistuneen Oulunkaaren seutukunnan 

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

Vapaa-ajan asunnon käyttötavat

Tutkimuksen mukaan vapaa-ajan asunnolla käydään eni-
ten puolison tai yhden ystävän kanssa (66 %). Kiimin-
kiläiset Anneli Karhatsu  ja Paavo Ukonmaanaho ovat 
omistaneet vapaa-ajan asunnon Livojoen varressa yli 10 
vuoden ajan.  Pääasiassa he ovat mökillä kahdestaan. 
Viime viikolla heinäkuun puolessa välissä mökillä vieraili-
vat Annelin sisar Leena Salmela ja hänen miehensä Urho 
(keskellä) ja iltaa oli mukava istua nuotion äärellä sauno-
misen jälkeen.

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- ja  
elinkeinopalvelut
Marianne Mäntylehto

Vapaa-ajan asunnolla käy-
dään erityisesti viikonlop-
puisin (60 %). Vuosiloman 
aikaan mökkeilee 45 pro-
senttia vastaajista.

Pääasiassa vapaa-ajan 
asunnolla käydään puoli-
son tai yhden ystävän kans-
sa (66 %). Perheen kanssa 
mökkeillään 41 prosentin 
keskuudessa ja ystäväpo-
rukalla/sukulaisten kesken 
33 prosentin keskuudessa.

Vapaa-ajan asunnolla 
oleskellaan pitkiä ajanjak-
soja. Ryhmässä "muuten" 

Opistoseurat Ranuan 
kristillisellä kansanopistolla
Ensi viikonloppuna 29.-31.7 
järjestetään Ranuan kristil-
lisellä kansanopistolla opis-
toseurat. Seurat alkavat per-
jantaina klo 12 ja päättyvät 
sunnuntaina klo 16 alkaviin 
päätösseuroihin. Opistoseu-
rojen tunnus on tänä vuonna 
”Herra katsoo sydämeen” 
(1. Sam. 16:7). Seuravieraita 
odotetaan tulevan yli kym-
menen tuhatta. 

Seurojen järjestämisen 
tarkoituksena on virvoittaa 

uskonelämää ja kutsua kaik-
kia ihmisiä Jumalan sanan 
kuuloon. Ohjelma on perin-
teinen: seurapuheet ja laulut 
vuorottelevat. Lisäksi lauan-
taina vietetään seurateltassa 
Herran Pyhää ehtoollista ja 
myöhemmin illalla on alus-
tus seuramerkin tunnuksen 
pohjalta. Sunnuntaina on ju-
malanpalvelus sekä seura-
teltassa että Ranuan kirkos-
sa klo 10. 

Seurojen järjestelyvas-

tuu on tänä vuonna Koillis-
maan rauhanyhdistyksillä. 
Seuravieraita palvellaan pu-
hutun Sanan lisäksi monin 
palveluin: kansanopiston 
alueella on mm. majoitus- 
ja ruokapalvelua, suihkun 
käyttömahdollisuus ja vaip-
paikäisille omat pesupaikat, 
vanhuksille ja huonokuntoi-
sille lepopaikka sekä ensi-
apuasema. 

Saarna välittyy kovaää-
nisten kautta ison seurateltan 

lisäksi laajalle keskuskentäl-
le ja koko majoitusalueelle. 
Seuroja voi kuunnella myös 
radion välityksellä Ranu-
an lähialueella (94,8MHz) ja 
internetin kautta kaikkial-
la maailmassa kotisivujen 
www.rakro.fi kautta. Kuun-
neltavana on seurasaarnojen 
lisäksi toimitettua ohjelmaa.

Anna-Maaria Jaakkola

leimallista olivat usein mai-
nitut pitkät ajanjaksot ku-
ten eläkkeellä koko ajan, 
puolet vuodesta tai jopa 
koko kesän.

Rantajuhla lämpimässä 
kesäillassa
Lauantai iltapäivän ukkoskuuron mentyä mailleen aurinko 
pilkisti varovaisesti pilven takaa ja pian kylpi Alatalonhar-
jun ranta Kuressa ilta-auringon loisteessa. Rantajuhlan oli 
hyvä alkaa! Korentojärven kalaveden osakaskunnan ja Ku-
ren maa- ja kotitalousseuran yhteistyössä järjestämä vuotui-
nen rantajuhla keräsi kymmenittäin osallistujia niin omalta 
kylältä kuin kauempaakin. Seurakunta näyttäytyi juhlassa 
kanttori Keijo Piiraisen muodossa, joka laulatti väkeä illan 
aikana. 

Emännät loihtivat puffetissaan vatsantäytettä juhlaväelle 
ja miesväki huolehti illan ohjelmasta. Ohjelmistoon kuului-
vat perinteisesti onkikilpailu, kettingin-, saappaan- ja tikan-
heitto, kalan koon arvausta sekä köydenveto. Uutena lajina 
oli golfausta harjoituspalloilla. 

Leppoisaa yhdessä tekemistä ja olemista ei mikään voita; 
kiire jää kotiin ja rantajuhlassa voi nauttia kiireettömyydestä. 
Kiitos järjestäjille onnistuneesta ja mukavasta rantajuhlasta!

Paula Ylitalo

Möykkälässä
la 30.7. klo 20.30-01.00

Soittaa

Tanssiorkesteri 
Tuovila

LIPUT 10€

TERVETULOA!
Puhoskylän kyläseura
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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!

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

Siuruan Työväentalo
Siuruantie 2941 Pudasjärvi

Kesäillan tanssit 

la 30.7. 
klo 21-01 Lippu 10€ Tervetuloa!

Soittaa  
tanssiorkesteri Selena

Lisäkaiverrutukset ja 
Kauneimmat 
muistomerkit

kaikista 
kivilaaduista

Teollisuustie 8  
Puhelin 0400 891 974

Sarakylän alueen 
kyläseuran 

talkooväen retki 
2.8. Kiiminkiin 

lähtö K- kaupalta 
klo 7.30 

Puh: 040 839 3812

Soita heti!
Ilmainen

mittaus ja
arviointi-
palvelu

• Profiilit laajasta valikoimastamme

• jopa 20 v. takuulla

• Halutessasi saat katon myös valmiiksi asennettuna

• Asennustyö tehdään siististi ja ajallaan –
   myös asennustyölle kattava takuu

• Veroetu yksityisille ja taloyhtiöille
Puh. (08) 5634 700, Teppolantie 4, Kempele 
www.profiilikeskus.fi

Kun haluat
hyvän
peltikaton,
luota laatuun
ja osaamiseen

torstai 14.7 klo 21-02
Kauan odotettu: 
Matti ja Teppo 

Legendaarinen Revontulidisko
Maran Karaoke (K-18)
Liput 15e/ 8e (alle 18-v.)

PUDASJÄRVI 

27.7. 
Matti Esko

4.8. 
Charles 

Blogmann
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

13.8.
Ketola & 

Witikainen

21.7. 
Channel Four

torstai 14.7 klo 21-02
Kauan odotettu: 
Matti ja Teppo 

Legendaarinen Revontulidisko
Maran Karaoke (K-18)
Liput 15e/ 8e (alle 18-v.)

PUDASJÄRVI 

27.7. 
Matti Esko

4.8. 
Charles 

Blogmann
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

13.8.
Ketola & 

Witikainen

21.7. 
Channel Four

ke 27.7. klo 21-02

Matti Esko
Legendaarinen Revontulidisko
Maran Karaoke (K-18)
Liput 15e/8e (alle 18-v.)

4.8.
Charles 

Plogman

13.8.
Ketola &

Witikainen

27.8. 
VENETSIA-

LAISET

Pilikkitansseissa

20.8.
Tiina

Pitkänen

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 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!
Cooperin testi ma 1.8. Suojalinnan urheilukentällä. Kolme kertaa 
kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia palkin-
toja
Vanhemman väen leiri ma 2.8.-ti 2.8. Hilturannassa.
Jyrkkäkoskella tanssit to 4.8. klo 21 alk. Esiintyy Tommys&Charles 
Plogman. La 13.8. esiintyy Ketola&Witikainen.
Tanssit Möykkälässä la 13.8. klo 21 alk. Tanssittajana Haavekuva.
Tanssit Hetepirtillä la 13.8. klo 21 alk.
Kiihdytyspäivä lentokentällä, Pudasjärven Ilmailukeskuksella alk. klo 
9.
Vattumarkkinat Sarakylän koululla, kaksipäiväiset, alkaa klo 10 la 
20.8. loppuu su 21.8. klo 17.
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Taitokeskukselle 
uudet tilat 
Kaupunginhallitus hyväksyi 19.7 kokouksessaan sosiaalise-
na kohtaamispaikkana toimivalle Taitokeskukselle vuokra-
ta toimitilat entisistä Koillis-Teleen tiloista, osoitteessa Kaup-
pakatu 3. 

Taitokeskus sijaitsee tällä hetkellä Pietarilassa. Yhdistyk-
sen mukaan siellä on hyvät ja riittävät tilat, mutta toiminta 
on kuitenkin varsin hiljaista syrjäisen sijainnin vuoksi. Tai-
to Pohjois-Pohjanmaa ry:n tavoitteena on säilyttää ja elvyt-
tää käsityötaitoja Pudasjärvellä, joten yhdistys toivoi tiloja 
keskusta-alueelta. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että Tai-
tokeskus luovuttaa Pietarilassa olevat tilat kaupungin käyt-
töön ja saa käyttöönsä Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjuksen 
tilat samoilla ehdoilla kuin Pietarilan tilat ovat olleet yhdis-
tyksen käytössä. Kaupunki tekee tiloihin tarvittavan remon-
tin. 

Toimitilat ovat olleet tyhjillään yli puolen vuoden ajan. 
Kaupungin tarkastusinsinööri Eero Talala on arvioinut Kiin-
teistö Oy Harjuksen tiloihin tarpeellisia korjausmenoja, jotta 
tilat saadaan tarvittavaan kuntoon ja ne voidaan ottaa käyt-
töön. Kustannusarvio on noin 15 300 euroa. Kaupunginhal-
litus hyväksyi osaltaan korjaussuunnitelman kustannusar-
vion ja pyysi Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjukselta lupaa 
käynnistää työt elo-syyskuun aikana. Korjaustyön toteuttaa 
kaupungin tekninen toimi. 

Taitokeskus toimii sosiaalisena kohtaamispaikkana, josta 
yhdistys on saanut viime vuosina erittäin hyviä kokemuksia 
Oulun Taitokeskuksessa. Tällä hetkellä on meneillään nel-
jä kuukautta kestävä nuorten aktivointitoiminta syrjäytymi-
sen ehkäisemiseksi, jossa on mukana 10 nuorta iältään 20–28 
vuotta. Lisäksi Oulussa on järjestetty aikaisempina vuosi-
na maahanmuuttajille kädentaitokoulutusta, josta on saatu 
myönteistä palautetta. (AK)

Viime viikolla lehdessä ilmestyneellä puhelinnumero- 
sivulla oli virhe. Lastenneuvolan terveydenhoitaja 
Arja Kaivorinteen puhelinnumero on (08) 5875 6105. 
Puhelinaika on ma-pe kello 8-9.

oulunkaari.com

Korjaus lastenneuvolan 
puhelinnumeroon 

Lukion rehtorin virka 
uudelleen haettavaksi
Pudasjärven sivistyslautakunta joutuu laittamaan uudelleen 
avoimeksi lukion rehtorin viran, johon on liitetty velvolli-
suus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Päätös koko 
hakumenettelyn uusimisesta tehdään sivistyslautakunnan 
puheenjohtajan Pekka Määtän mukaan 8. elokuuta pidettä-
vässä sivistyslautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa 
päätettäneen myös siitä, kuka rehtorin virkaa hoitaa haku-
menettelyn aikana.

Rehtorin viran uudelleen avaamiseen jouduttiin, kun vir-
kaan valittu FM Tero Lahtinen ilmoitti puolitoista viikkoa 
sitten, että hän peruu epävarman viran vastaanottamisen 
Pudasjärvellä ja ottaa varman viran vastaan Vetelistä. Peru-
misen taustalla on useat virkaa koskevat valitukset, joista vii-
meisimmän FM Eeva Harjun valituksen kunnanhallitus hyl-
käsi viime viikon tiistaina äänin 8-2, yksi poissa. (AK) 

Omaishoidossa raskainta on jaksaminen

Perheenjäsenen sairastumi-
nen tai vammautuminen ai-
heuttaa aina elämänmuu-
toksen ja usein tarvitaan 
omaishoitoa. Omaishoito 
vaikuttaa muihinkin kuin 
omaishoitajaan ja hoidetta-
vaan. Se vaikuttaa etenkin 
myös kaikkiin perheenjäse-
niin ja läheisiin. Hoitotilan-
ne on raskas ja sitova, jonka 
vuoksi yhteiskunnan tukea 
on mahdollista saada. Val-
taosa auttamisesta tapahtuu 
kuitenkin omaisten ja läheis-
ten avulla ilman virallisia tu-
kimuotoja.

Omaishoitotilanne miel-
letään usein vanhuksen hoi-
tamiseksi vaikka omaishoi-
totilanteita on monia. 
Omaishoitajia ovat muun 
muassa myös vammaisen 
lapsen vanhemmat. Monet 
eivät edes tiedosta olevansa 
omaishoitajia.

Pudasjärven omaishoitaji-

Suurin osa kokouksissa käyvistä Pudasjärven omaishoitajista. Seurakunnan työnteki-
jä oikealla.

enryhmä on perustettu n. 10 
vuotta sitten Tuula A. Tolk-
kisen usutettua Orvokki Oja-
lan ja Raili Keskiahon noin 
vuoden omaishoitajakoulu-
tuksen jälkeen perustamaan 
omaishoitajienryhmän. Ryh-
mässä oli aluksi vain 5 hen-
kilöä, mutta vuosien varrel-
la joukko on kasvanut lähes 
kaksikymmenhenkiseksi. 

Kokoontumistilat järjes-
tyivät aluksi palvelutalolta 
ja sitten, kun sinne tuli tilan-
puute pääsivät omaishoi-
tajat Seurakunnan rippi-
koulusaliin kokoontumaan. 
Yhteistyö seurakunnan 
kanssa jatkui, kun seura-
kunnan diakonissat kysyi-
vät omaishoitajia mukaan 
Diakoniayhdistyksen pii-
riin. Tämä oli omaishoitajil-
le enemmän kuin hyvä, kos-
ka huonon budjetin vuoksi 
esimerkiksi vuokraan ei ole 
ollut varaa. Ainaisen raha-

pulan takia he eivät myös-
kään ole voineet tehdä juuri 
mitään. Pudasjärven Osuus-
pankin joka vuotuisen lah-
joituksen sattuessa kuitenkin 
omaishoitajille alkoi tilanne 
helpottaa. 

Kokouksia he järjestävät 
jokaisen kuukauden ensim-
mäinen maanantai. Ne ovat 
yleensä vapaamuotoisia vir-
kistystilaisuuksia vapaa-
muotoisella keskustelulla, 
mutta kaikki mitä tilaisuuk-
sissa puhutaan jää myös 
Seurakunnan rippisalin sei-
nien sisään, koska useim-
mat asiat ovat yksityisiä, 
herkkäluonteisia sekä luot-
tamuksellisia. Omaishoitajat 
aloittavat kokoukset yhteis-
laululla ”Käymme yhdes-
sä ain, käymme aina rin-
nakkain, vaikka esteitä on 
joskus tiellä kohtalon…” 
Noin 1-3kertaa vuodessa ko-
kouksissa vierailee myös asi-

antuntijoita muun muassa 
Kelalta, sairaanhoitajien pii-
ristä, Oulun omaishoidosta 
sekä muistiliitosta. Ryhmään 
saa tulla mukaan sai omais-
hoidontukea eli ei. Mitään ei 
ole pakko maksaa, eikä mi-
hinkään ole pakko liittyä. 

Lakisääteiselle omaishoi-
tajalle kuuluu 3 vapaapäivää 
kuukaudessa, jolloin apu-
na voi käyttää vuorohoitoa 
tai palveluseteleitä. Jokainen 
voi itse laskea paljonko tulee 
tuntipalkaksi, kun omaishoi-
taja huolehtii sairaasta 24 
tuntia vuorokaudessa koko 
vuoden ajan ja kuukaudessa 
käteen jää vähän yli 200 eu-
roa riippuen verotuksesta. 

Liian usein omaishoita-
ja väsyttää itsensä ennen 
kuin hoitotilanne on ohi, eli 
se voisi yhä jatkua. Rakkau-
den ja velvollisuuden tunto 
hoidettavaa kohtaan on kui-
tenkin niin suuri, ettei moni-
kaan omaishoitaja huomaa 
omaa uupumustaan. Ras-
kainta omaishoidossa on siis 
jaksaminen, jonka vuoksi 
liitto järjestää lomaviikkoja 
virkistymistarkoituksessa.

Omaishoitajien liitto juhlii 
tänä vuonna 20-vuotista tai-
palettaan. Vuonna 1991 Hel-
singin Seurahuoneella perus-
tettiin Vanhusten Omaiset ja 
Läheiset – niminen yhdis-
tys ja jo vuonna 1994 toi-
minta laajennettiin koske-
maan kaikkia omaishoitajia. 
Uudeksi nimeksi valittiin 
Omaishoitajat ja Läheiset ry. 
(MT)

Rompetorilla vilinää ja vilskettä
Helteinen lauantai houkut-
teli ihmiset liikkeelle ja Tu-
litauon piha-alue täyttyi 
heti aamu yhdeksän jälkeen 
myyjistä ja asiakkaista. Myy-
jiä oli tullut naapurikunnista 
saakka.  Peräkontit avattiin, 
kojut pystytettiin ja markki-
natunnelma oli valmis. Elä-
vämusiikki Harri ja Coronet 
- yhtyeen esittämänä kruu-
nasi päivän ja meni jopa joi-
denkin kävijöiden jalan alle 
niin mukavasti, että he lait-
toivat tanssiksi. 

Ohikulkijatkin saivat eri-
laisen pysähdyksen Tuli-
tauolla markkinamiljöös-
sä. Monet matkalaiset jäivät 
hetkeksi nauttimaan talon 
antimien lisäksi “torin anti-

mista”. Tarjolla oli uutta ja 
vanhaa, vaatetta ja “rompet-
ta”, leivonnaisia ja mansikoi-
ta; kaikille jotakin! Perheen 
pienimmät pääsivät ratsas-
tamaan ponilla, jonka Kir-
si Keskitalo oli tuonut pai-
kalle. 

Kaikkinensa päivä oli 
onnistunut ja uutena ta-
pahtumana sai positiivisen 
vastaanoton. Varovaises-
ti arvioiden kävijöitä päivän 
aikana oli useita satoja. Rom-
petorista on tarkoitus tehdä 
perinne ja uusia ideoita on 
jo kasapäin. Mielellään kuu-
lemme myös kävijöiden ja 
myyjien kehittämisideoita.

Lämpimät kiitokset Tu-
litauon henkilökunnalle, 

Harri ja Coronet - yhtyeelle, 
Kinnusen Pekalle, myyjille, 
asiakkaille ja kaikille järjes-
telyissä mukana olleille. 

Ensi kesää odotellen, 

Paula Ylitalo
Hirvaskosken  
Kyläyhdistyksen pj.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 30.7. klo 11 Aila Pyörälä & Tiimi, 
tarjoilua!
Tiistaisin klo 19 Sanan ja rukouksen ilta 
Su 7.8. klo 11 Tuula Suomi ja 
Jouni Vikström
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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

Ostetaan ja myydään

päivän hintaan
hillaa

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


