
2580
€/kk/24 kkYht.

DNA Mokkula 4G WLAN Vauhdikkaaseen menoon 
4G WLAN  -mokkula, jopa
kymmenelle laitteelle. + DNA Liikkuva  

Laajakaista XL 
nopeus jopa  
50 megaa.

PÄIVITÄ NOPEUDET 
UUDELLE TASOLLE.
PÄIVITÄ NOPEUDET 
UUDELLE TASOLLE.

DNA Liikkuva laajakaista XL 19,80 €/kk/24kk + DNA Mokkula 4G WLAN 6 €/kk/24 kk, yhteensä 25,80 €/kk. DNA Liikkuva Laajakaista XL -liittymän avaus 2,90. Sopimuskausi  yhteensä 622,10 €. 
Liikkuva Laajakaista XL -tilaus jatkuu 24 kk:n jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana hinnaston mukaisella hinnalla. Nopeus jopa 50 M, norm. vaihteluväli 5-40 M. Enimmäisnopeus on 
saavutettavissa rajoitetusti 3G verkossa. Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Tarjous voimassa 30.8.2012 saakka ja koskee uusia liittymiä. 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 18.7.2012

nro 29 2012

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Rosalii 100-tonnari s. 3
Alamäkirullailua s. 12

Kapustasuolla 
kukkamekossa s. 13
Iijokisoutu päättyi 

Kipinään s. 16

HALVIMMAT BUSSIMATKAT OULUUN JA TAKAISIN!
Tarjous voimassa vuoroilla:

   M-P    M-P
 09:00 Pudasjärvi 16:00
 10:15 Oulu 14:40
    T OYS     I
Eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 7€/suunta
Aikuiset 13,50€/suunta
Nevakivi Oy
Puh. 08 822 052
www.nevakivi.fi

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi,
puh. 08 824 335   

VIELÄ HYVÄSTI LAADUKKAITA 
JA KAUNIITA KESÄKUKKIA
ALEHINTAAN   20,- / 5 kpl 
Syyslannoite omenapuille!

Uusi erä MANSIKANTAIMIA!
NURMIKONSIEMENET!

Torjunta-aine hyötykasveille 
BIORUISKUTE S (lyhyt varoaika)

ASTERI 2,50 (10 kpl 20,-)
OMENAPUUT 30,-
( 2 kpl 55,- , 3 kpl 75,- )

Varmista vihreä nurmi koko
kesäksi ja lannoita NYT! 
NURMELLE  pellon Y3 40 kg        30,-
NURMIKON kesälannos 20kg      32,-
MARJAPENSAAT  35,- / 5 kpl
(herukat ja karviaiset)

KORISTEPENSAAT JA
MONIVUOTISET KUKATAVOINNA

MA-PE  9-18, LA   10-16

KEKKILÄN PUUTARHAMULTA 50L        20,- / 6 säkkiä Tervetuloa!
OTA 5

MAKSA 4

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                                       
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

MEHUSIHTITELINE

MARINETTI
PERINTEINEN 400g

KINKKU-ANANASPIZZA 
200g

PIRTIN RENKI 550g

MANSIKKA-
TÄYTEPITKO 410g

SAANA PAKASTINRASIAT
0,3l 0,5l 0,9l 1l

ERÄ FARKKUJA
NAISTEN MEKOT
ALE ALE

AIKUISTEN
PUUTARHASANDAALIT

LASTEN 
TENNARIT

MIESTEN T-PAITA

ALE
ALE

-30%

ALE
ALE

KERTAKÄYTTÖRASIAT
0,3l 0,5l 0,7l 1l

2,29pkt

0,95pkt

1,39pss

2,59pitko

7,90kpl

SIHDINKANGAS

6,90kpl

1,95pkt

1,40pkt

PAKASTUS MEHUPULLOT
0,5L 3kpl/pkt, 1L 6 kpl/pkt

6,50pkt

2,50pkt

8,90

-30%

8,90 8,90

-50%

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi

P. 08-821 620, 044-547 0703
HUOLTO 0440-821 620

Ma-Pe 9.00-17.00  
La 9.00-13.00

REALIKIRPPIS 
(ent. Hartsu)

LOPPUUN-
MYYNTI

kaikki 
tavarat pois

50%
ALE

Tervetuloa!
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/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. 
Hintaan lisätään alv 9%.

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
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@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:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Rakas äitimme, mummimme ja isomummimme

Rauha-Maria
PIRI
o.s. Saarenpää

s. 3.6.1928 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni
k. 28.6.2012 Pudasjärvi

Oi kiitos kaikesta äiti rakas,
sä elit omilles kokonaan,
oi miten monesti unohditkaan,
sä itses, meitä muistit vaan.
Olit parhain äiti mit’ olla voipi,
sana – äiti - kauniisti korviimme soipi.
Sinusta millään emme luopuneet ois,
mutta tahtoa Herran ei muuttaa voi.

Rakkaudella muistaen ja kaivaten

Tapani ja Aila
    Jussi ja Jarmo perheineen
Markku ja Marja-Liisa
    Nina perheineen ja Janne
Eino ja Tuula
    Valtteri ja Elena
Anita ja Seppo
    Matias, Karoliina ja Joona
Rakel-sisko
Ruben-veli
sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että Rakkaamme siunataan
lauantaina 21.7. 2012 kello 16.00 Pudasjärven kirkossa, minkä
jälkeen muistotilaisuus seurakuntatalossa.

Ortodoksista ehtoollisjuma-
lanpalvelusta, veden pyhi-
tysjuhlaa ja praasniekkajuh-
laa vietettiin Pudasjärven 
Palvelukeskuksella sun-
nuntaina 1.7. Tilaisuuteen 
oli kutsuttu paikkakunnal-
la olevien seurakuntalais-
ten lisäksi myös muita asi-
asta kiinnostuneita mukaan. 
Oulusta oli saapunut Pudas-
järvelle seurakunnan työnte-
kijöiden lisäksi seurakunta-
laisia noin 10 hengen ryhmä. 

Aluksi oli Oulun orto-
doksisen seurakunnan kirk-
koherran Marko Patrosen 
toimittama liturgia ja ehtool-
lisjumalanpalvelus. Häntä 
avustivat pastori Lars Ahl-
bäck, kanttori Laura Aho ja 
Oulun kadetraalin isännöit-
sijä Kari Vasko. 

Vedenpyhitysjuhla oli 
tarkoitus pitää Iijoen ran-
nassa, mutta epävakainen 
ilman ja joen veden korke-
uden vuoksi tilaisuus pidet-
tiin sisällä. Vesi pyhitettiin 
rukouksin, lauluin ja raama-
tunluvuin sekä upottamal-
la papin käsiristi veteen kol-
me kertaa ja samalla papin 
laulaessa troparia. Jokaisella 
mukana olleella oli mahdol-
lisuus saada kirkkoherralta 
pirskaus pyhitettyä vettä ot-
salleen ja palanen pyhitettyä 
leipää ja pyhitettyä vettä oli 
mahdollisuus myös nauttia. 

Kirkkokahvien jälkeen 
vietettiin praasniekkajuh-
laa, jossa avaussanat lausui 
isä Marko Patronen. Isä Lars 
Ahlbäck selosti vedenpyhi-
tyskäytäntöä ja merkitystä. 
Pohjois-Viena –seuran pu-
heenjohtaja Kerttu Nurmela 
ja sihteeri Anja Suvanto esi-
telmöivät vienankarjalais-
ten vaiheista, elämänmenos-
ta ja kulttuurista. Seura on 
järjestänyt näyttelyitä ja teh-

Ortodoksinen vedenpyhitys- ja
praasniekkajuhla vuosittain Pudasjärvellä

nyt esityksen muun muas-
sa Vienan tie –hankkeesta, 
joka noudattelisi entisaikai-
sia kauppateitä Vienasta Ou-
luun. Kanteleen soittoa esit-
tivät Seija Seppänen ja Paavo 
Uusi-Illikainen ja oli myös 
yhteislaulua. 

Kirkkoherra Marko Pat-
ronen kertoi, että pudasjär-
veläiset ortodoksit kuuluvat 
Oulun Ortodoksiseen seu-
rakuntaan. Työntekijöiden 
vähäisyyden vuoksi kovin-
kaan usein ei pystytä vierai-
lemaan paikkakunnalla. Vii-
meksi vuosi sitten vietettiin 

Pudasjärvellä Oulun metro-
poliitta Panteleimonin joh-
dolla vastaavaa juhlaa Kor-
pisen kylällä. Patronen oli 
tyytyväinen osallistujamää-
rään ja lupaili myös ensi ke-
sänä vastaavan tilaisuuden 
järjestämistä Pudasjärvellä. 
Paikkakunta on hänelle hy-
vin tuttu, sillä hänellä on ke-
säpaikka Pudasjärvellä Ii-
joen varressa ja aviovaimo 
Anne, omaa sukua Ylilehto, 
on myös kotoisin Pudasjär-
veltä. 

Heimo Turunen

Kirkkoherra Marko Patronen pirskotti pyhää vettä kaikkien halukkaiden päälle ja samal-
la käsiristiä kosketettiin myös huulilla. 

Osallistuja kävivät myös nauttimassa pyhitettyä vettä. 

8-vuotias Venla Hallikainen ja isoäiti Viena Liehu terveh-
timässä isä Markoa. Oulun ortodoksikirkon jäsen Venla 
kertoivat osallistuvansa seurakunnan tilaisuuksiin Oulus-
sa, mutta tällä kerralla olevansa oikein tyytyväinen, että 
nyt seurakunnan työntekijät vierailivat Pudasjärvellä. 

KIRKKAUTTA KESKELLÄMME
Tänä kesänä olemme saaneet nauttia sateesta. Välillä aurinko on hetkisek-
si tullut pilvien raosta esiin ja kesäinen kirkkaus on ympäröinyt meidät. 
Auringon huomaamme näin sateisena aikana erityisen hyvin, kun se het-
kiseksi tulee esiin, mutta huomaammeko ympärillämme muunlaista valoa?

Tuleva sunnuntaina vietetään kirkastussunnuntaita. Sitä vietetään sen 
muistoksi, että Jeesuksen ensimmäiset seuraajat saivat omin silmin näh-
dä jumalallista kirkkautta. Vanhan testamentin lukukappaleessa kerrotaan 
tapahtumista aivan Raamatullisen ajan alkuvaiheista. Siinä Mooses tuo lii-
tontaulut kansan nähtäväksi. Hän ei aluksi itse tiennyt, että hänen kasvon-
sa loistivat, koska hän oli saanut puhua Jumalan kanssa. 

Kun joku on oikein onnellinen, niin hänestä sanotaan, että hänen kasvon-
sa loistavat. Kaikkein onnellisinta meille ihmisille olisi, että myös me sai-
simme jutella Jumalan kanssa. Siitä on meille annettu lupaus, että kerran 
saamme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Eikä silloin loista vain kasvot 
vaan koko olemuksemme. Mutta vielä olemme osittain ”välittäjien” varas-
sa: Jumala puhuu meille sanassaan ja rukouksessa saamme lähestyä häntä.

Opetuslapset olisivat halunneet jäädä ihastelemaan kirkastusvuoren asi-
oita pidemmäksi aikaa, mutta Jeesuksella oli edessään tehtäviä. Niin on 
myös meillä. Me voimme ja meidän täytyy aina uudelleen lähestyä Jumalaa, 
mutta täällä maailmassakaan me emme voi jäädä kirkastusvuorelle. Mei-
dänkin täytyy jatkaa eteenpäin kohtaamaan lähimmäisiämme. Ja itse asi-
assa siinä meidän ”loistokkuutemme” punnitaan. Toivottavasti näissä koh-
taamisissa voimme heijastaa jotain siitä Jumalallisesta kirkkaudesta, jota 
taivaan kirkkaus tulee kerran olemaan.

”Niin loistat Kristus, kuin aurinko meissä, pimeyden syyttävä ääni hää-
dä pois. Oi loista Kristus , niin kirkkaana meissä, sinulle sydän että aue-
ta voi!” ( Taize laulu).

Keijo Piirainen

Messu kirkossa su 22.7. klo 
10, Kimmo Helomaa, Leena 
Loukko, Jukka Jaakkola. Ju-

24.7. klo 18. Kotimaahan pa-
lanneet  lähettimme Han-
na-Leena ja Mika Piittala 
kertovat viimeisestä työkau-
destaan Keniassa. Kahvitar-
joilu. 
Kesäkahvila torstaisin klo 
12-14 kirpputorin tiloissa. 
Rauhanyhdistys: Seurat 
Hirvaskosken ry:llä la 21.7. 
klo 19 (Samuli Leppänen). 

Seurat Ervastissa Aino ja 
Simo Kinnusen kesämökil-
lä la 21.7. klo 19 (Pekka Leh-
to). Seurat Iinattijärvellä 
Annukka ja Tuomo Kauha-
sella su 22.7. klo 13 (Eero Il-
likainen, Iivari Jurmu). Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 22.7. 
klo 17 (Jukka Jaakkola, Iiva-
ri Jurmu). 
Kastettu: Essi Alisa Outila, 

Annikki Liisa Helena Jaak-
kola 
Avioliittoon vihitty: Tarmo 
Kalervo Ervasti ja Jaana Su-
sanna Kortetjärvi 
Haudattu: Jaakko Ensio Yli-
sassi  85 v, Päivi Orvokki 
Takkinen  48 v

malanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja kotiseutu-
juhla museolla (juhla sateel-
la kirkossa). Taksi kirkkoon 
lähtee seurakuntakodilta 
9.30, kyydin hinta 3 € edes-
takaisin. 
Kirkko avoinna ja esitteli-
jä paikalla perjantaihin 27.7. 
saakka  ma-pe 11-17. 
Kenia-ilta Hilturannassa ti 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Myydään tai vuokrataan
3 h + k 74,5 m2

Pudasjärven keskustassa saneerattu valoisa
huoneisto, ensimmäinen kerros

Putkiremontti tehty talossa. Vapaa heti!
Hinta vain 43 000 euroa (60 000 velaton)

Tiedustelut puh 0400 - 522 501

Urhon Kievarilla 
- Karaoke pe-la klo 20 – 1.30, erittäin laaja levystö
 Karaokea voi laulaa myös muulloin. 
- Virvokkeita, jäätelöä, olutta, siiderit, lonkerot
- Keittiöstä Well Beef hampurilaiset sekä –pihvit, ym.
- Majoitusta 
        Avoinna joka päivä. 

Urhon Kievari
Puhoksentie 21 93390 Puhos

Puh. 041 702 8790
www.urhonkievari.fiTervetuloa!

MUISTOKIVET
LISÄKAIVERRUKSET

ENTISÖINNIT JA MUUTOSTYÖT

Teollisuustie 8 Pudasjärvi p. 0400 891 974
www.koilliskivi.fi

AarreArkku Kauppatie 8. p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

        Avoinna: Ma-To 10-17, Pe 10-19, La 10-14JOKAISELLE JOTAKIN!

Nyt alkoi..
Tule tekemään löytöjä!

Seuraavat vastaanottoajat:

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 19.7, to 26.7, to 2.8.

SUURI ERÄ
AURINKOLASEJA -50%
Tarjous voimassa heinäkuun loppuun

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

040 821 1819

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

Rosalii on Pudasjärven Pär-
jänsuolla laiduntava 10-vuo-
tias seitsenkertainen Ayr-
shire lehmä-äiti. Mamma 
on elämänsä aikana lypsä-
nyt yli 100 000 litraa maitoa 
meidän ihmisten hyvinvoin-
nin ylläpitämiseksi. Rosalii 
on Pudasjärven kymmenes 
100-tonnari. 

Omistajat Eija ja Jou-
ni Seppälä ovat syystäkin 
iloisia ja ylpeitä tuottoisas-
ta lehmästään. Tämä on hei-
dän tilansa ensimmäinen 
100-tonnari, mutta työhuo-
neen seinällä komeilee kaik-
kiaan kuusi 50-tonnari kun-
niakirjaa.  Rosaliin edellinen 
kunniakirja on vuodelta 
2008. Päivänsankari on koko 
elämänsä asunut ja kasvanut 
samalla tilalla. 

Kasvattajina ovat olleet 
Raija ja Mikko Illikainen, jot-
ka möivät tilan karjoineen 
vuonna 2004 Seppälöille. 
Maatalon kasvatteina Kuu-
samosta lähtöisin olevalle 
Eijalle, ja Piippolassa synty-
neelle Jounille, oma tila on 

100-tonnarin Rosaliita juhlittiin

ollut haaveena avioitumi-
sesta alkaen. Seppälät kotou-
tuivat Pudasjärvelle vuonna 
1995 Siuntiosta, aluksi Maa-
talousoppilaitokselle palk-
katöihin ja sittemmin oman 
tilan hoitoon. 

Rosalii on  
oma kasvatti
Lapion tilan omistajina Sep-
pälät ovat kolmansia. Tilan 
ovat kylmätilasta aikoinaan 
käsin ja hevospelissä raivan-
neet jo edesmenneet Aino ja 
Väinö Illikainen. Sukupol-
venvaihdon myötä poikan-
sa Mikko puolisonsa Raijan 
kanssa jatkoivat tilan yllä-
pitoa vuodesta 1988 alkaen 
siihen saakka kunnes Eija ja 
Jouni Seppälä ostivat Lapi-
on. 

Rosalii, joka jo vasikka-
na sai huippuarvostelut, on 
Raijan ja Mikon kasvatti. 
Raija kertoo, että hän hyppä-
si ihan pystymetsästä maa-
talon emännäksi, mutta sai 
kaiken opin lehmien hoi-

dosta appivanhemmiltaan ja 
siitä syystä hän koki hyvin 
tärkeänä jalostuksen mer-
kityksen. Niinpä myös Ro-
saliin äiti Mansikki tarvitsi 
erittäin hyvätuottoisen ja –
luonteisen isän tulevalle va-
sikalleen, joka sitten löytyi-
kin Harjulan Osterista Raijan 
tarkan seulan läpikäynnin 
jälkeen. Tilalla oli tuolloin 
10-12 lypsylehmää ja noin 20 
hiehoa. Tätä nykyä lypsäviä 
on 25 ja 20 päätä nuorta kar-
jaa. Kaikki eläimet laidunta-
vat toukokuun alkupäivistä 
lumen tuloon asti kotiympä-
ristössä yötä päivää. Lypsy-
karja käy vain lypsyaikoina 
sisätiloissa. Kesäaika ja ulko-
na laiduntaminen helpotta-
vat monelta osin työtaakkaa, 
kun ei ole lannan luontia, si-
säruokintaa, lantalantyhjen-
nystä yms. luettelee emäntä 
Eija Seppälä. 

Jouni Seppälä puolestaan 
on huolissaan maaseudun ja 
maatilojen nykytilasta. Väes-
tön ikääntyminen ja maalta 
muutto ovat syöneet kylien 
asukas- ja karjatilojen mää-
riä. Niinpä myös Pärjänsuo-
Livo alueella ei ole enää kuin 
neljä tuottavaa maitotilaa 
kun niitä vielä 70-80-luvulla 
oli 26, jolloin Pärjänsuon len-
killäkin oli kaikkiaan yli 80 
kotitaloutta. 

Seppälöiden seitsenlap-
sisessa perheessä tuntuu 
olevan verenperintöä maa-
tilan hoitamiseen. Vanhem-
mat pojat opiskelevat alaa ja 
nuoremmillakin on jo hom-
ma hallinnassa. Lapsista 
keskimmäinen on 16-vuotias 
Reetta tyttö, joka hoitaa par-
aikaa Jouni-isän lomittamis-
ta. Myös 13-vuotias Heikki 
toimi lomittajan apulaisena 
erään viikonlopun aikana 
kun äiti ja isä olivat matkoil-

la. Aika näyttää, löytyykö 
omasta perheestä tilan jatka-
jaa, tuumii Jouni Seppälä.

Yhteistyö tärkeää
Rosaliin upean saavutuk-
sen ovat aikaansaaneet use-
at eri tahot niin kasvattajat, 
omistajat, rehun toimitta-
jat kuin jalostajatkin. Heitä 
kaikkia Eija ja Jouni Seppä-
lä kiittävät. Ilman kunnollis-
ta ruokaa ei kukaan ihminen 
eikä eläin jaksa olla täysipai-
noinen työssään. Leea Hol-
mi ProAgria Oulusta ja Tero 
Jokelainen Raisio Agrista 
auttavat omilta tahoiltaan 
lypsykarjatiloja menestyk-
sekkääseen tuotantoon. 

-Yksistään hyvä rehu ja 
hyvät neuvot eivät ole se 
tuottavin lenkki, vaan sii-
hen tarvitaan lisäksi paljon 
muutakin kuten luja ammat-
titaito karjan hoidossa, sanoi 
maitotilayritysneuvoja agro-
logi Leea Holm. Jalostuspuo-
lelta onnittelut ja muistami-
set toi itseoikeutetusti puoli 
vuotta Lapion tilaa hoitanut 
seminologi Kari Törmänen 
sekä Fiban puolesta jalos-
tusneuvoja Paula Aho. Ja-
lostusneuvoja tekee jalostus-
suunnitelmia, seuraa karjan 
kehitystä sekä hankkii leh-
mille parhaat mahdolliset ja-
lostusainekset. Seminologin 
tehtävä on sitten saada leh-
mät tiineiksi. MTK:n tervei-
set ja onnittelut toi paikallis-
osaston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä. Näin Rosalii sai ar-
voistansa huomiota niin vi-
ralliselta taholta kuin ys-
täviltä ja naapureilta, joita 
Seppälät jäivät odottamaan 
myöhemmin illalla tuleviksi.

Terttu Salmi

100 tonnia lypsänyt Rosalii emäntänsä Eija Seppälän ja isäntänsä Jouni Seppälän kanssa.

Rosaliin ”lahjapöytä”.
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Metsänhoitoyhdistyksessä 
huolestumista rajoituksista 
metsänomistajille

Tuomas Pihlaja neuvoo Iijoen ranta-alueiden metsän-
omistajia olemaan tarkkana rantakaavan mahdollisista 
uusista rajoituksista.

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto on 15.6.2010 pidetyssä 
kokouksessa tehnyt päätök-
sen Iijoen rantayleiskaavan 
laatimisesta ja käsitellyt kaa-
va-asiaa valmistelun eri vai-
heissa, viimeksi kesäkuussa 
pidetyssä kokouksessa. Kaa-
van valmistelu on edennyt ri-
peästi ja tarkoitus on saada 
kaava vahvistettua jopa tä-
män vuoden loppuun men-
nessä. Kaavoituksen toteutta-
jana toimii AIRIX Ympäristö 
Oy. Kaava laaditaan Iijoen 
varrelle aina Taivalkosken 
rajalta Yli-Ii:n rajalle saak-
ka, poikkeuksena kuitenkin 
Kurenaluksen asemakaava-
alue.

Kaavaa varten on tehty lu-
kuisia eri selvityksiä, joiden 
pohjalta kaavasta on laadittu 
luonnos, joka on nähtävillä 
11.6.-10.8.2012 välisenä aika-
na. Nähtävillä oloaikana on 
järjestetty rantayleiskaavan 
esittelytilaisuudet Pudasjär-
ven kansalaisopistolla ja Ki-
pinän koululla.

Kansalaisopistolla pide-
tyssä esittelytilaisuuksissa 
mukana ollut Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Tuomas Pih-
lajan mukaan kaavoittajat 
painottivat kansalaisopiston 
esittelytilaisuudessa rakenta-
mista ja rakennusoikeuksien 
jakautumista maanomistaji-
en kesken. Pihlajan mukaan 
lähes huomiotta jäi kuiten-
kin kaavan vaikutukset Iijoen 
varren metsätaloudelle. Laa-
joja alueita on tulossa kaavoi-
tusluonnoksen perusteella 
rajoitusten alaisiksi varsin-
kin Petäjäkankaan ja Ervas-
tin alueilla.

-Nähtävillä olevan luon-
noksen perusteella voidaan jo 
todeta, että jos kaava menee 
sellaisenaan läpi on tulossa 
suurille alueille merkintöjä, 
jotka rajoittavat metsänomis-
tajien toimintaa ja aiheut-
tavat isännille lisäkustan-
nuksia. Yhtenä esimerkkinä 
voidaan mainita maisemalli-

sesti tärkeiden alueiden uu-
distamishakkuiden rajoitta-
minen maisematyöluvalla. Se 
on voimassa kolme vuotta ja 
sen kustannukset kertaa koh-
den ovat noin 100 euroa. 

Pihlaja huomauttaa, että 
metsätaloudessa otetaan aina 
huomioon myös maisemalli-
set arvot muun muassa leimi-
koiden rajauksissa. 

-Näin ollen nähdäkseni 
ei ole kaavalla tarkoituksen-
mukaista rajoittaa normaa-
leja metsätalouteen liittyviä 
hakkuita, vaan ne hoituvat jo 
yleisen toimintamallin nou-
dattamisessa. Samaa koskee 
myös metsälain 10 pykälässä 
- ja muiden luontokohteiden 
huomioimista eri metsänkä-
sittelytoimenpiteissä. 

Suomessa metsien käsitte-
lyä säätelee myös mm. met-
sälaki, luonnonsuojelulaki 
sekä PEFC-sertifikaatti, johon 
metsänomistajat ovat pää-
sääntöisesti sitoutuneet. 

Pihlaja huolehtii, että 
luonnosvaiheen aikana on 
vielä helppo vaikuttaa eli 
tuoda omia käsityksiä julki. 

-Metsänomistajien kan-
nattaa osallistua kaavan val-
misteluun. Asialla alkaa olla 
jo kiire eli 10.8 saakka on 
mahdollisuus vaikuttaa kaa-
vaesitykseen eli antaa palau-
te kaavoittajalle tai Pudasjär-
ven kaupungille. Tarvittaessa 
metsänomistaja voi kääntyä 
myös kaavoitusasioissa met-
sänhoitoyhdistyksen puo-
leen.

Mhy Pudasjärvi järjestää 
rantayleiskaavan metsätalou-
dellisia vaikutuksia koske-
van tilaisuuden maanantaina 
23.7. klo 17 Pohjantähdessä. 
Tilaisuuden tarkoituksena on 
tiedottaa kaava-alueen met-
sänomistajille rantayleiskaa-
van vaikutuksista metsätalo-
uden harjoittamiseen.

Heimo Turunen

Ohjelmassa 
• Meriristeily 1,5 t, 
• Ruokailu Oskarin kellarissa
• Oulun kiertoajelu 1.5 t (opas mukana) 
• Iltakahvit Tuomenkukassa.
• Takaisin kotona noin klo 20.45

KESÄLAUANTAIN RETKELLE  OULUUN 28.07.2012
LÄHDE MUKAAN ILOISELLE

Lähtö 12.30 Pudasjärven S-marketin edestä  
Sitovat ilmoittautumiset 
Ritva Peltolalle 22.07.2012 
mennessä, puh. 0400-386286.
Matkan kokonaishinta 
30 € jäsenille, ei jäsenille 35 €

Järjestää Pudasjärven Diabetesyhdistys ry ja Omaishoitajat
Tervetuloa yhteiselle matkalle!

Iijoen rantayleiskaava valmistumassa:

Pudasjärvi-lehdessä aloit-
ti maanantaina 16.7. uusi 
kesätoimittaja Elisa Liuk-
ko. Hänet on työllistetty 4H 
–yhdistyksen kesäduuni-

Kati Tihiselle yhtä aikaa vii-
me talvena ja Katin tavoin 
Elisa otti sen hyvin mieluus-
ti vastaan. 

Elisa ohjaa Pudasjärven 
nuorisoseuran tanhuryhmiä 
4-6 – vuotiaille ja 1-3 luokka-
laisille. Ensi syksynä alkaa 6. 
vuosi ohjaajana. 

Ensi vuoden abiturientin 
tulevaisuuden suunnitelmat 
ovat vielä hyvin auki. 

– Biologian ja psykologi-
an opiskelu kiinnostaa mi-
nua, ehkä jopa yliopistossa-
kin. Mutten kuitenkaan vielä 
tiedä mihin virta minut lop-
pujen lopuksi vie, toteaa Eli-
sa. 

Kesälomansa alusta Eli-
sa vietti kaksi viikkoa leiri-
ohjaajana ja seuraavat reilut 
kolme viikkoa hän oli Eng-
lannissa kielikurssilla. Kurs-
siin sisältyi myös muutaman 
päivän pituinen Pariisin vie-
railu. Työrupeaman jälkeen 
Elisa aikoo alkaa valmistau-
tumaan syksyn ylioppilas-
kirjoituksiin. 

Kati Tihinen

Elisa Liukko aloitti kesätoimittajana 16.7. 

Kesätoimittaja Elisa Liukko 

kampanjan kautta. Päätoi-
mittaja Heimo Turunen tar-
josi kesätyöpaikkaa Elisalle 
ja edelliset kaksi viikkoa ke-
sätoimittajana toimineelle 

ARVONTAA!

Torstaina 12.7. oli kirkon-
mäellä kymmenittäin autoja 
joka johtui siitä että kirkossa 
kuunneltiin musiikkia pai-
kallisten taiteilijoitten esittä-
minä. Keijo Piiraisen urku- 

Kesämusiikki soi kirkossa

Jari Kumpula

ja pianosäestyksillä Terttu 
Puurunen, Jari Kumpula ja 
Markku Kemppainen esitti-
vät mm. Sibeliusta, Hanni-
kaista ja Madetojaa. Kemp-
painen säesti itseään myös 

Markku Kemppainen Terttu puurunen

kitaralla. Rauha leijui kuun-
telijoiden yllä ja jokainen sai 
omalla tavallaan hiljentyä 
torstai-iltaan. 

Terttu Salmi

Tällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongilla

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

AVATTU
UUSI
AVATTU
UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!

kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!
Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki 
Puh. (08) 220062 
fax (08) 8169 700

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki 
Puh. (08) 220062 
fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17Avoinna ma-pe klo 9-17

10€10€10€10€
Tarjous voimassa koko kesän.Tarjous voimassa koko kesän.
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Hetekylän Nuorisoseura jär-
jesti perinteiset Sikajuhlat 
parhaana lomakautena lau-
antaina 7.7. Hetepirtillä jär-
jestetyssä juhlassa ja tans-
seissa kävi reilut 200 henkeä, 
joka oli järjestäjien odotus-
ten mukainen.

Possun lihan paistomes-
tarina toiminut Kari Jaurak-
kajärvi kertoi, että sikajuhli-
en alkuaikoina yli 20 vuotta 
sitten sika kypsytettiin var-
taassa paikanpäällä Pent-
ti Juotasniemen toimiessa 
lihamestarina. Nykyisin EU-
määräysten vuoksi lihat os-
tettiin valmiiksi paloiteltu-
na Kylmäseltä. Hetepirtin 
pihamaalle pystytetyssä tel-
tassa lihat vain kypsytettiin 
ja lämmitettiin lopullisesti ja 
tarjottiin sopivina annoksina 
salaattien ja muiden maus-
teiden kanssa. Asiakkaita 
riitti pitkin iltaa ja Jaurakka-
järvi oli asiakasmäärään tyy-
tyväinen. Lopussa toki lihaa 
vielä jäi ostettavaksi myös 
kotiin vietäväksi. 

Arpajaisissa oli päävoit-
tona polkupyörä, jonka voit-
ti nuorisoseuran puheenjoh-
taja Urpo Puolakanaho. 

Tansseissa oli soittamassa 
nuorista muusikoista koot-
tu ylikiiminkiläinen Ylix –
yhtye. Samalla kylältä syn-
tyisin olevat yhtyeen jäsenet 
kertoivat soittaneensa neljä 
vuotta yhdessä. Esiintymisiä 
on ollut vajaa 20 vuodessa, 
mutta tänä vuonna kysyntä 
on ollut kasvussa. Siihen on 
vaikuttanut muun muassa 
se, että keikkoja myy taival-
koskelainen ohjelmatoimis-
to. Yhtye soittaa perinteistä 
tanssimusiikkia. Täksi ke-
säksi on harjoiteltu muu-
tamia uusia kappaleitakin. 
Tanssit aloitettiin soittamal-
la Iltatuulen viesti, joka on 
heillä tavallisesti aloituskap-
paleena, ainakin näin kesäai-
kaan. Metsäkukkia on myös 
valssi, joka soitetaan joka 
kerta jossakin vaiheessa. (ht)

Hetepirtillä onnistuneet sikajuhlat 

-Kympillä ostin arpoja ja joku niistä oli onnenarpa, myhäi-
li onnellinen voittaja Urpo Puolakanaho voittopyörän se-
lässä istuessaan.

Ylix yhtye on soittanut nelisen vuotta yhdessä ja keikkakalenterin merkinnät ovat kas-
vussa. Lauantaina 21.7 yhtye esiintyy Puhoksella Möykkälän tansseissa. Solistina ja 
hanurin soittajana Anu Taskila, koskettimissa Tuuli Marttila-Tornio ja hanuria soittamas-
sa Tuomas Marttila-Tornio. 

Jenni Naumanen rahastamassa possuannosta kiiminkiläisiltä Antti ja Kirsi Roiniselta. 

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)

www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

SUONENJOEN MANSIKKAA
KYLMÄAUTOKULJETUKSENA

Ma 23.7. Tulitauon pihalla klo 9 alk.
Ti 24.7. Rytingin kyläkaupalla klo 9 alk.

Kesäterveisin kauppias
Myynti/Puhelinvaraukset

040 447 5656

Varaukset 
puh. 0400 611 199 (H. Ihme)

Korkealaatuista 
Joroisten mansikkaa

to 19.7 klo 16 Kantokuja 4:ssä

 

 

 

Anon ase ja tukku, 
AarreArkku, 
A&A Niemitalo Oy, 
Expert Pudas-Kone,
Hautaus- ja kukkapalvelu 
Räisänen, 
Jyrkkä Rock Festival, 
Kaijala Ky, 
Kauneuskeskus Salotar, 
Kesport Pudasjärvi, 
KoillisParkki, 
Koillis-Tele, 
Kontiotuote Oy, 
Kuntoneva, 

Pudasjärven Koiraharrastajat Ry
kiittää lämpimästi

Match Show’n tukemisesta 
seuraavia yrityksiä ja yhteisöjä: 

Kari Jaurakkajärvi on aktiivinen talkoolainen, joka veti pit-
kään muun muassa bingoa. Oulussa työhommat vievät 
niin paljon aikaa, että viime talvesta lähtien bingotoimin-
nan vetämiseen ei ole enää jäänyt aikaa. Bingossa kävijöi-
tä olisi kuitenkin, kun vain löytyisi sopiva vetäjä, hän tuumi. 
Sikajuhlissa hän kypsytteli, kuten useana vuonna aikai-
semminkin, possun lihoja ja ne kävivät hyvin kauppansa.

K-Supermarket Pudasjärvi, 
Musti ja Mirri Kiiminki, 
Painopalvelu Puurunen, 
Perhemarket, 
Pudasjärven apteekki, 
Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven kirjakauppa, 
Pudasjärven Urheilijat, 
Pudasjärven Yrittäjät, 
Pudasjärvi-lehti, 
Rautia Pudasjärvi, 
Ravintola Street4, 
Specsavers, 
S-Market Pudasjärvi.
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Markkinaviikon keskiviik-
kona 4.7 Pudasjärven toril-
la järjestettiin illalla Match 
Show eli leikkimielinen koi-
ranäyttely, joka oli avoin 
kaikenkokoisille ja – rotui-
sille koirille. Ainoa osallis-
tumiskriteeri oli voimassa 
oleva Kennelliiton sääntö-
jen mukainen rokotustodis-
tus. Lapsille ohjelmassa oli 
myös lelukoirakilpailu. 
Match show’n järjestäjänä 
toimivat Pudasjärven Koi-
raharrastajat ry ja lelukoira-
kisan järjestäjänä Pudasjär-

leikkimielinen koiranäyttely torilla

ven kaupunki. Tapahtumaa 
sponsoroivat useat eri yri-
tykset. Pudasjärven urheili-
jat myivät kisapaikalla mak-
karaa ja virvokkeita.

Match show`ssa Pennut 
(alle 10 kk), pienet koirat 
(alle 40 cm) ja isot koirat (yli 
40 cm) kisasivat omissa luo-
kissaan. Taitavat tuomarit 
valitsivat kustakin luokas-
ta kahdeksan parasta koiraa. 
Lisäksi palkittiin koko näyt-
telyn parhaat yksilöt ns. Best 
in Show-palkinnolla. Koiria 
oli paikalla 66.

Marjaana 
Kokko ber-
ninpaimen-
koiransa Vil-
jan kanssa 
tuomari Jussi 
Vilppulan ar-
vioidessa Vil-
jaa ammatti-
maisin ottein. 
Vilja palkittiin 
isojen koirien 
luokassa sini-
sellä sertillä.

Ihmisiä ja koiria oli saapunut runsaasti 
torille 4.7. järjestettyyn Match show`hun. 
Koiria oli paikalla 66.

Best in Show- tulokset:
BIS 1 amerikanakita Ziba, 
omistaja Marjo Sumén 
BIS 2 berninpaimenkoira Vil-
ja, omistaja Marjaana Kokko 
BIS 3 shetlanninlammas-
koira Piku, omistaja Henna 
Tapojärvi 
BIS 4 suursnautseri Helmi, 
omistaja Nina Seppänen 
BIS 5 mittelspitz Cindy, 
omistaja Arja Pätsi 
BIS 6 bostoninterrieri Usko, 
omistaja Marjo Sumén 

Elisa Liukko
kuvat Kati Tihinen

Match Show

Maastopohja oli kivikkois-
ta, joten nilkat piti teipata 
huolellisesti. Pudasjärveltä 
ei löydy yhtä pienipiirteistä 
ja kivikkoista maastoa, joten 
moni rastiväli olisi taittunut 
nopeammin kävellen kuin 
juosten.

Pudasjärven suunnistaji-
en kausi jatkuu seuraavana 
viikonloppuna Kuusamossa 
kaksipäiväisillä Koillismaan 
rastipäivillä. Heinäkuun vii-
meisenä viikonloppuna jär-
jestetään Syötteellä SM-esi-
kisat ja syyskuussa 2013 
sitten varsinaiset SM-suun-
nistukset.

NuSulaisten (Pudasjär-
ven nuoret suunnistajat) 
suunnistuskausi huipentuu 
Varsinais-Suomessa, Mynä-
mäellä järjestettävään Nuor-
ten Jukolaan elokuun loppu-
puolella sekä Hyvinkäällä 
pidettäviin Koululiikuntalii-
ton SM-kilpailuihin.

Emma-Noora Jaakola 
ja Moona Harju

Pudasjärven suunnistajilla 
on ollut kiireinen heinäkuun 
alku.

Kesäkuun viimeisenä päi-
vänä suunnistettiin Kalevan 

Pudasjärven suunnistajilla 
kymmenen kilpailun putki

rastiviestit Rokualla. Pudas-
järveltä oli mukana huike-
at yhdeksän joukkuetta. H/
D16 sarjassa oli kolme jouk-
kuetta. PudU1 oli neljäs, 

joukkueella Lasse Moilanen, 
Moona Harju ja Aleksi Här-
könen. Edellä olivat OH1, 
SKPohjantähti1 sekä OH2. 
PudU2 Juha-Matti Inget, 

Emma-Noora Jaakola ja Ta-
neli Härkönen oli seitsemäs 
sekä PudU3, Oskari Jokikok-
ko, Oona Huhtela ja Essi Yli-
talo, oli kahdestoista.

Hienosti suunnisti myös 
H/D12-13 -sarjassa joukkue 
Essi Pätsi, Sonja Raappana 
ja Sakari Jokikokko, joukkue 
oli kahdestoista. Muut jouk-
kueet suunnistivat aikuisten 
sarjoissa.

Heti rastiviestin jälkeen 
alkoi Kajaanin Joutenlam-
mella Kainuun Rastiviikko. 
Pudasjärveltä osallistui nel-
jäpäiväiseen kisaan 30 suun-
nistajaa sekä kilpa- että kun-
tosarjoissa. Maasto Kajaanin 
kupeessa oli jäkälän peittä-
mää nopeakulkuista suppa-
maastoa. Tämän takia radat 
olivat pidempiä kuin nor-
maalisti.

Kainuun Rastiviikon jäl-
keen yhdeksän PudU:n 
suunnistajaa jatkoi matkaa 
Etelä-Pohjanmaalle Fin5-ras-
tiviikolle. Viisipäiväinen ras-
tiviikko alkoi Jurvan Pässi-
lässä kallioisessa maastossa. 
Loput kolme osakilpailua 
suunnistettiin Teuvalla, Par-
ran laskettelurinteillä. Maas-
to oli pienipiirteistä ja haas-
tavaa pudasjärveläisille. 

Kuva on Fin 5 suunnistusviikolta 2012 Teuvan Parran laskettelukeskuksesta, jossa oli myös pienoinen tekojärvi/-lam-
pi kesäistä virkistyskäyttöä varten.

me erittäin hyvin, eikä moit-
teita ole kuulunut mistään 
suunnasta. On mahdollista, 
että syksyllä tai talvella oli-
si jonkinlainen uusi projekti, 
mutta kaikki on vielä hyvin 
epävarmaa. Asiat selviävät 
ensi kuussa pidettävässä ko-
kouksessa, kertoo näytel-
mässä mukana ollut Pentti 
Kuopusjärvi. 

-Mutta ensi kesänä on 
varmasti luvassa taas kesä-
teatteria!

Elisa Liukko

Yleisötavoitteet täyttyivät Koskenhovilla Tänä kesänä Pudasjärven 
näyttämö esitti Koskenhovil-
la Markku Hattulan kome-
dian ”Maksettu rakkaus”. 
Näytelmää esitettiin kaiken 
kaikkiaan seitsemän näytös-
tä, ensi-illan ollessa 1.7 ja esi-
tykset päätti sunnuntaina 
15.7 ollut näytös. Viimeisintä 
näytöstä oli seuraamassa 180 
ihmistä ja kokonaisuudes-
saan näytelmää kävi katso-
massa huimat 700 henkilöä. 

-Tavoitteet täyttyivät niin 
yleisömäärässä kuin kai-
kissa muissakin suhteissa. 
Omasta mielestä onnistuim-

Koskenhovilla päätösesityksessä sunnuntaina 15.7 oli 
katsomo tupaten täynnä eli lähes 200 henkilöä oli seu-
raamassa Maksettu rakkaus -esitystä. 
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Eniten päänvaivaa Pentti Koivuselle tuotti Kauko Nymanin tuoma maasepän takoma 
kaksiteräinen vempain, joka jäi toistaiseksi tuntemattomaksi, mutta Koivunen arveli vie-
lä käyttötarkoituksen selvittävänsä.

Pudasjärven kotiseutupäivi-
en alkajaisiksi kotiseutumu-
seolla tarjottiin sunnuntaina 
15.7 ilmaista omien vanho-
jen esineitten arviointia ja 
tunnistamista. Arkeologian 
lehtori Pentti Koivunen Yli-
kiimingistä teki perusteel-
lista työtä pudasjärveläisten 
wanhoista kummallisuuk-
sista. Koivunen oli kolmatta 
kertaa esitelmöimässä ja ar-
vioimassa esineistöä täällä 
Pudasjärvellä. Vastaavanlai-
sia arviointitilaisuuksia hä-

Wanhat esineet arvioinnissa

TYTöT 5 v, 40 m 
1. Emmi Salmela 10.3
2. Aliisa Siekkinen 10.4
3. Emma Tumelius 10.5
4. Nuppu Tauriainen 10.7
5. Jinna Klemetti 11.6
6. Selena Stenius 12.9
7. Sara Leino 13.2
8. Milja Heikkilä 15.2 
PITuuS 
1. Nuppu Tauriainen 174
1. Aliisa Siekkien 174
3. Emmi Salmela 162
4. Emma Tumelius 158
5. Selena Stenius 141
6. Jinna Klemetti 128
7. Milja Heikkilä  98 
POJAT 5 v, 40 m 
1. Eemeli Puhakka 9.4
2. Jaakko Parkkila 9.7
3. Roope Laakkonen 10.1
4. Kimi Salmela 10.8
5. Joona Kokko 10.9

5. Konsta Hietala 10.9
7. Kaapo Vanhatupa 11.8
8. Jaakko Haapakoski 12.0
9. Ossi-Matias Kettunen 12.0
10. Niila Isojärvi 12.7
11. Ilja Niemelä 13.3
12. Oula Isojärvi 14.5 
PITuuS 
1. Kaapo Vanhatupa 212
2. Jaakko Parkkila 173
3. Joona Kokko 156
3. Kimi Salmela 156
5. Niila Isojärvi 144
6. Roope Laakkonen 129
7. Ossi-Matias Kettunen 121
8. Eemeli Puhakka 111
9. Ilja niemelä 117
10. Jaakko Haapakoski 111
11. Konsta Hietala 96
12. Oula Isojärvi 91 
TYTöT 7 v, 40 m 
1. Tiia Vanhatupa 7.9
2. Essi Parkkila 8.4

3. Friia Riekki 8.8
4. Alexandra Berec 9.0
5. Annika Junnonaho  9.1
6. Terhi Tykkyläinen 9.3
7. Janni Turpeinen 9.4
8. Essi Puhakka 9.9
9. Venla Leino 10.0
9. Ronja Kokko 10.0
11. Ronja Laakkonen 10.7
12. Siiri Korhonen 11.7 
PITuuS 
1. Kiia Vanhatupa 240
1. Essi Parkkila 240
3. Friia Riekki 223
4. Alexandra Berec 213
5. Terhi Tykkyläinen 203
6. Venla Leino 194
7. Ronja Kokko 193
8. Janni Turpeinen 190
9. Annika Junnonaho 176
9. Ronja Laakkonen 176
11. Essi Puhakka 175
12. Siiri Korhonen 147 

POJAT 7 v, 40 m 
1. Jasper Anttila 8.4
2. Jere Leino 8.8
3. Joel Rautio 9.0
4. Juuso Hemmilä 9.2
5. Peter Männikkö 9.3
6. Anton Nyström 9.6
7. Santeri Kosamo 9.8
8. Niko Pesälä 18.0 
PITuuS 
1. Peter Männikkö 225
2. Jere Leino 210
2. Jasper Anttila 210
4. Joel Rautio 201
5. Juuso Hemmilä 198
6. Santeri Kosamo 174
7. Anton Nyström 155
 
TYTöT 9 v, 40 m 
1. Merikukka Pesälä 7.5
2. Janette Takarautio 7.6
3. Aino Ojala 7.8
4. Johanna Salmela 8.4

5. Helmilotta Tuohimaa 9.2 
PITuuS 
1. Merikukka Pesälä 313
2. Janette Takarautio 262
3. Aino Ojala 257
4. Johanna Salmela 252
5. Helmilotta Tuohimaa 189 
POJAT 9 v, 40 m 
1. Antti-Jussi Raappana 7.3
2. Niilo Talala 7.5
3. Ville-Veikko Salmela 7.8
3. Jesper Laakkonen 7.8
5. Teemu Ahonen 7.9
6. Mikael Pesälä 8.0 
PITuuS 
1. Antti-Jussi Raappana 305
2. Niilo Talala 297
3. Ville-Veikko Salmela 275
4. Teemu Ahonen 267
5. Jesper Laakkonen 257
5. Mikael Pesälä 257 
TYTöT 11 v, 60 m 
1.  Mette Tyni 10.2

2. Laura Männikkö 10.6
2. Sonja Raappana 10.6
4. Anna-Riikka Liikanen 11.0
5. Aino Vähäkuopus 11.1
6. Johanna Pesonen 11.5
7. Jenna Männikkö 12.3 
KORKeuS 
1. Aino Vähäkuopus 100
2. Mette Tyni 95
2. Sonja Raappana 95
4. Laura Männikkö 95
5. Anna-Riikka Liikanen 95
6. Johanna Pesonen 90
 
POJAT 11 v, 60 m 
1. Kasper Laakkonen 11.1 
KORKeuS 
1. Kasper Laakkonen 90 
TYTöT 15 v, 100 m 
1. Eveliina Seliö 14.8
2. Mari Puhakka 16.9 
POJAT 15 v, 100 m  
1. Jere Tyni  14.3

9.7. ikäreiden tuloksia

nellä on 2-3 kertaa vuodessa. 
Itse Koivunen kertoi aloitta-
neensa keräilyn jo 8-vuoti-
aana kotipaikkakunnallaan 
Turussa, jolloin kiinnostuk-
sen kohteena oli puhallet-
tu suomalainen lasi. Vuonna 
-75 hän muutti Ouluun, jon-
ne tarjoutui hyvä mahdol-
lisuus perustaa arkeologi-
nen yksikkö. Siihen hän sai 
vankan tuen Turun yliopis-
ton silloiselta professorilta 
Kyösti Julkulta. 

Luennossaan Pentti Koi-

vunen neuvoi kanavia mistä 
voi hankkia tietoa antiikista. 
Museon pihalle oli keräänty-
nyt kolmisenkymmentä ai-
heesta kiinnostunutta kuu-
lijaa ja omia esineitään toi 
esille kymmenen henkilöä.

Öljylampusta  
kupparin kirveeseen
Erittäin erikoiseksi ja ar-
vokkaaksi nousi oululaisen 
Hilkka Ylipahkalan isoisän 
isän kodista saatu öljylamp-
pu. Alkuperää Pudasjärvelle 
saapumisesta ei Hilkalla ol-
lut tietoa, mutta koska suku 
on kauppiassukua, niin hän 
arveli että se olisi tullut jon-
kun kaupan yhteydessä. 
Kauniisti kuviohiottua lam-
pun lasia Hilkka ei uskal-
tanut ottaa mukaan, mut-
ta hänellä oli siitä valokuva, 
jonka perusteella Koivunen 
pääsi tekemään arviointia. 

Pienen pohdinnan ja tut-
kimisen jälkeen arvioitsi-
ja pääsi perille että lamppu 
on ruotsalaista alkuperää 
kauniine käsinmaalattuine 
säiliökuvioineen sekä kul-
tapronssattuine valkome-

tallijalkoineen. Paitsi tun-
nearvoa, tällä kauniilla 
öljylampulla on myös antiik-
ki- ja keräilyarvoa.

19-vuotias Hanna Salme-
la oli perinyt isoäidiltään ko-
ruja, joita hän halusi näyt-
tää Koivuselle. Korut ovat 
peräisin Vienan Karjalasta 
Hannan isänisänisänäidil-
tä. Niistä löytyi tyypillinen 
seosmetallinen ortodoksiris-
ti, luultavimmin hopeinen 
margasiittikivinen rintaneu-
la 1920-luvulta sekä hyvin 
erikoinen hopeinen rinta-
neula neljä kotkanpäätä ja 
stanssattu sydän Pyhän-Yr-
jänän aikakaudelta

Eniten päänvaivaa Pent-
ti Koivuselle tuotti Kau-
ko Nymanin tuoma maase-
pän takoma kaksiteräinen 
vempain, jossa oli ihan sel-
västi neliskanttinen väliosa. 
Sitä arveltiin turvetyöka-
luksi, pettukalvaimeksi tai 
jopa seppien käyttämäk-
si esineeksi muottien teke-
miseen. Esine jäi toistaisek-
si tuntemattomaksi, mutta 
Koivunen sanoi että se put-
kahtaa hänen päähänsä jona-
kin yönä. 

Hauskinta vääntöä käy-
tiin pikkuruisen kirveen ja 
nuottiavaimen risteytykses-
tä. Koivunen tiesi heti, että 
se on kupparin kirves. Esi-
neen tuoja Airi Nyman ker-
toi mummonsa tarinan, että 
tätä työkalua on käytetty na-
pinläpikirveenä sarkavaat-
teisiin. Tarkemmin tutkien 
siitä kyllä löytyi vasaran is-
kujälkiä. Loppujen lopuk-
si kyseistä kirvestä voi siis 
käyttää sekä kuppari että 
räätäli.

Kansa kiinnostui
Museon hoitaja Pauliina 
Majava oli tyytyväinen esi-
neitten arvioinnin kiinnos-
tuksesta. Suurin osa Pentti 
Koivusen arvioinneista kiin-
nostuneista ihmisistä istui-

vat ja iloitsivat alusta lop-
puun asti. 

Lämmin kesäpäivä näyt-
ti parhaat puolensa ja vasta 
tilaisuuden päätyttyä muu-
tamia vesipisaroita tipahteli 
taivaalta. Majava kertoi että 
alkukesä on ollut hiljaisem-
paa, mutta viime viikko oli 
jo huomattavasti vilkkaampi 
ja vilkastunee entisestään al-
kavaan viikkoon.

Kotiseutuviikko 
jatkuu
Pudasjärven kaupungin 
kulttuuriohjaaja Birgit To-
lonen kertoi, että kotiseutu-
viikon tapahtumia on muu-
allakin kuin museoalueella. 
Keskiviikkona on kotiseutu-
museolla Taipaleen kyläyh-

distyksen työnäytöksiä klo 
17 alkaen, sisällä naisten ja 
ulkona miesten töitä. Perjan-
taina vietetään klo 12-14 las-
ten museopäivää.

Perinteinen Kotiseutuvii-
kon jumalanpalvelus on ensi 
sunnuntaina kirkossa, jon-
ka jälkeen juhlakansa siir-
tyy museon pihalle kuun-
telemaan ja katselemaan 
ohjelmaa. Juhlapuhujana 
on Timo A Säkkinen Suo-
mussalmelta, sekä puhujana 
myös Ivan Kieleväinen Pet-
roskoista. Pudasjärvi on va-
littu Vuoden Rajaseutukun-
naksi ja Rajan puun istutus 
tapahtuu kaupungintalolla 
Kotiseutujuhlan jälkeen. 

Terttu Salmi

Hauskinta vääntöä käytiin Airi Nymanin tuoman pikku-
ruisen kirveen ja nuottiavaimen risteytyksestä. Koivunen 
tiesi heti, että se on kupparin kirves, josta tarkemmin tut-
kien löytyi myös vasaran iskujälkiä, joten kirvestä voi siis 
käyttää sekä kuppari että räätäli. Hilkka Ylipahkalan isoisän isän kodista saatu öljylamppu 

osoittautui arvokkaaksi muistoesineeksi.
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Puhoskylän Möykkälässä 
lauantaina 14.7. järjestetyt si-
kajuhlat kokosivat tällä ker-
taa 722 kävijää. 27. kerran 
järjestettyjen juhlien pääl-
likkö, Puhoksen kyläseuran 
puheenjohtaja Aarno Pää-
aho, oli todella tyytyväinen 
tulokseen, sillä vielä illan-
suussa kovat ukkoskuurot 
pyörivät alueella.

– Yleisö kehui järjestely-
jä ja täällä oli hyvä tunnel-
ma. Lopputulos oli sitä, mitä 
koko talkooporukka odotti, 
Aarno Pääaho sanoi seuraa-
vana päivänä tanssipaikan 
siivoustyön ohessa.

Sikajuhlien tanssien pää-
solistina oli Taivalkoskella 
syntynyt Terhi Lehtoniemi. 
Ulkosalla taas vauhdissa oli 
Pepen Karaoke.

Möykkälän sikajuhlien 
takana on joka vuosi suu-
ri järjestysmiesten, liiken-
teenohjaajien ja muiden va-
paaehtoisten työntekijöiden 
joukko. Viime lauantainakin 
heidän määrä kipusi reiluun 

Talkootyö kantoi jälleen hedelmää:

Möykkälän sikajuhlilla 722 kävijää

Markku Nykänen ja Tarja Valkonen tulivat juhlille Mikke-
lin läheltä.

30:een. Pelkästään järjestys-
miesten osuus oli 17.

Talkootyötä tehdään sa-

toja tunteja ennen juhlia ja 
juhlien jälkeenkin siivous-
työt ja rakennelmien purka-

Noin puoli tuntia ennen juhlien alkua puheenjohtaja Aarno Pääaho piti järjestysmiehille ja muillekin vapaaehtoistyöntekijöille palaverin, missä sovit-
tiin pelisäännöistä. Tällä kertaa juhlilla oli vain yksi päihtynyt henkilö, joka jouduttiin siirtämään pois alueelta.

Puheenjohtaja Aarno Pää-
aho tarkkaili säätä ennen 
juhlien alkua. Onneksi pil-
vet kaikkosivat.

miset vievät oman aikansa. 
Itse juhlissa työ saa palkkan-
sa, jos sää on hyvä ja yleisö 
saapuu paikan päälle.

Kylätoimikunnan pu-
heenjohtaja Pääaho kertoo, 
että juhlilla on paljon va-
kiintuneita kävijöitä ja heitä 
tulee läheltä ja kaukaa. Lä-
hikunnat ovat luonnollises-
ti hyvin edustettuina, mut-
ta kävijöitä saapuu Oulusta 
sekä Kajaanista ja kauem-
paakin.

– Noin 500 – 600 annosta 
Kylmäsellä valmiiksi leikat-
tua lihaa lämmitetään tällä-
kin kertaa kävijöille, Aarno 
Pääaho kertoo.

Yksi läheltä ja kaukaa tul-
lut juhlija oli Markku Ny-
känen, joka saapui juhlaan 
kilometrin päästä kotipai-
kastaan avopuolisonsa Tarja 
Valkosen kanssa. ”Oikeasti” 
pariskunta asuu Mikkelin lä-
hellä Kristiinassa.

– Me olemme täällä kol-
matta kertaa. Olemme olleet 
viikon ajan lomailemassa ja 
kalastelemassa täällä. Siir-
simme etelään lähtöä, jotta 
ehdimme käydä sikajuhlilla. 
Täällä on kiva tavata vanho-
ja tuttuja, Markku Nykänen 
kertoi tanssimisen lomassa.

Heti puoli yhdeksän jälkeen illalla jonoja alkoi kertymään lipunmyyntiin.

Sika-annosten myynnistä 
huolehtivat Liisa Hyttinen, 
Tuulikki Turpeinen ja Lah-
ja Kosamo sekä taustalla 
olevat Jarkko Manninen ja 
Erkki Turpeinen.

Möykkälän sikajuhlilla 
oli perinteisesti myös arvon-
taa. Pääpalkintona olleen 
kaasugrillin onnekas voittaja 
oli Onni Väisänen. (ak)

Lauantaina 14.7 pidetty Rom-
petori tapahtuma kärsi edel-
lisen yön ja aamupäivän sa-
teista. Ihmiset eivät lähteneet 
kunnolla liikkeelle, koska 
etenkin avonaisten peräkär-
ryjen tavarat olisivat kastu-
neet joko matkalla torille tai 
paikan päällä. Rompetorilla 
myyminen tapahtuu pääasi-
assa peräkärrykirppis – peri-
aatteella.

Hirvaskosken kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Paula 
Ylitalo ymmärsi hyvin, että 

Rompetoritapahtuma kärsi sateesta - uusi tapahtuma tulossa
monet jäivät pois tapahtu-
masta sateen takia. Kymme-
nisen myyjää oli kuitenkin 
saapunut Tulitauon pihalle.

Tulitauon yrittäjä, kaup-
pias Kaija Hukari oli tyy-
tyväinen, että tapahtuma 
”epäonnistuneenakin” lisä-
si pikaruokalassa ja kioskis-
sa asiointia. Uusi päivä rom-
petorille oli kuitenkin syytä 
laittaa.

– Tällainen rompetori on 
helppo järjestää vaikka joka 
viikonloppu. Me olemme nyt 
päättäneet, että uusi rompe-
tori pidetään 4.8. Toivotta-
vasti sää on silloin suosiol-
lisempi, Kaija Hukari sanoi. 
(ak)

Anu Kaukonen Jäälistä saapui rompetorille aamun 
tosi heikosta säästä huolimatta. Kierrätysmateriaa-
leista itse tehdyt tuotteet eivät kuitenkaan menneet 
kaupaksi yhtä hyvin kuin viime vuonna, jolloin ta-
pahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran.

Paula Ylitalo ymmärsi hy-
vin, että sade häiritsee täl-
laista tapahtumaa.
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Puhoskylässä juostiin 
monenpituista matkaa
Jälleen heinäkuussa, kolme 
viikkoa juhannuksen jälkeen 
oli perinteisen Puhoskylän 
kuntojuoksu- tapahtuman 
aika. Sää oli sateisen märkä. 

Merkit näyttivät siltä, että 
kohtalainen juoksukeli tulee, 
kuten tulikin. Aamulla vä-
hän ennen yhdeksää laittau-
duttiin lähtöviivan taakse ja 
Edvin Honkasen kohtalaisen 
isot kämmenet romahtivat 
vastakkain lähdön merkiksi 
ja kolmentoista osanottajan 
parvi pirahti yleisön mylvi-
vän tsemppauksen voimalla 
kohti Näljängäntietä. 

Ensimmäinen vastan-
ne oli Mäkelänrinne, sit-
ten Ruunamäki, Topilan-
rinne ja Salmiharjun rinne, 
jotka ovat tiukimpia puoli-
maraton matkan juoksijoille 
ja allekirjoittaneen tuska oli 

jo kohtalaisen korkealla ta-
solla. Toisella tankkauspai-
kalla kahdeksan kilometrin 
jälkeen alkoi jonkin ajan ku-
luttua tulla nopeimpia juok-
sijoita vastaan, jotka olivat jo 
käyneet kääntymäpaikalla. 
Tulihan se lopulta käännös-
paikka, joka vahvisti uskoa 
vähäksi aikaa, että kyllä täs-
tä voi hengissä selvitä. Tus-
ka jatkui, mutta maali lä-
heni hiljalleen ja urakka oli 
takanapäin. Juoksuajat mer-
kattiin vihkoon. Puolima-
ratonin pistelivät Jori-Matti 
Honkanen aikaan 1,34, Jari 
Niemelä 2,02, Esko Hytti-
nen 2,18 ja allekirjoittanut 
köpyytteli aikaan 2,50. Ko-
komaratonin juoksi Sanna-
Kaisa Kaski aikaan 1,53. Ed-
vin Honkanen juoksi 27,3 
km matkan aikaan 2,30. Nel-

jännesmaratonin kirmasi-
vat Keijo Kettunen aikaan 51 
min, Arto Honkanen 56 min 
ja Jaana Niemelä 1,05. Virva 
Hyttinen 10 km aikaan 1,02. 
Manda Lovek (Ruotsi) si-
valsi 1,5 km aikaan 12 min. 
Nuori herrasmies, vajaa ne-
livuotias Ossi Matias Ket-
tunen 1 km aikaan 8 minuut-
tia ja pikkuveli Topi 300 m 4 
min. 

Maalissa tankkailtiin ja 
rupateltiin matkan vaiheis-
ta. Palkintoja ei jaettu, vaan 
jokainen sai palkinnoksi hy-
vänmielen ja oman suorituk-
sensa rennon tunteen. Kii-
tokset tankkauspisteiden 
hoitajille ja osanottajille! Pa-
lataan ensi heinäkuun 13. 
päivänä jälleen.

Erkki Honkanen

Perinteiseen Puhoskylän kuntojuoksuun osallistui tänä vuonna 13 juoksijaa.

Pimpinkangas jossakin Sot-
kajärven ja Jonkun välil-
lä toimi jälleen viime lau-
antaina 14.7. salatanssien 
pitopaikkana. Nyt jo 14. ker-
ran järjestetyillä muistelu-
tansseilla viitataan kieltolain 
aikaan. Tuolloin tanssimi-
nen ja muukin hauskanpi-
to olivat kiellettyjä. Pimpin-
kankaalla kylläkin tanssittiin 
ja pidettiin hauskaa, mutta 
salaa.

Tänä vuonna tanssien on-
nistuminen näytti uhkaa-
valta, sillä alkuillasta Pu-
dasjärvellä pyöri useita 
ukkospilviä sateineen. Tans-
sien alkaessa sateet olivat 
kuitenkin ohi ja onnistunut 
ilta pääsi alkamaan..

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 kuiten-
kin lähti liikkeelle muistelu-
tanssien järjestäminen. 

Tansseihin on osallistu-

Pimpinkankaan ”salatansseihin” 
löysi tien 90 kävijää

nut useasti noin 100 henki-
löä koostuen lähinnä lähi-
alueen ihmisistä, mutta onpa 
mukana ollut porukkaa Ku-
renaltakin

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

Pimpin historiaa 
Pimpinkangas ei suinkaan 
aina ole ollut tällä erikoisella 
nimellä.  Kylällä kulkee pe-
rinnetietona se, että kangas 
olisi aikoinaan ollut Tapion 
kenttä. 

Sittemmin joku kylän-
mies, huuliharppua soitta-
va 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 tanssien 

laulajana esiintyi Alpo Laak-
konen. Salatanssien perintei-
sestä hanurimusiikista vas-
tasivat Sauli Leinonen, Ahti 
Leinonen, Antti Jokikokko, 
Olli Kyrö. Rummuilla tahtia 
jakoi Timo Ahonen ja bas-
sokitarassa oli Eero Liika-
nen. Loppuillasta mukana 
oli myös triangelin soittaja, 
jonka nimi ei ole toimituk-
sen tiedossa.

Asko Kurki

Eija Orreveteläinen oli tyy-
tyväinen, että uhkaava uk-
kossää muuttui auringon-
paisteeksi.

Soittajat hoitivat tällä kertaa osuutensa Pekka Kinnusen (Koillis-Golf) kuorma-auton la-
valta.

Alkuillasta Pimpinkangas näytti vielä tyhjältä, mutta illan kuluessa paikan päälle löysi 
tiensä lähes 100 tanssijaa.

Sunnuntaina liikkui Ranu-
antiellä outo kulkupeli. Se 
ei ollut polkupyörä, ei kär-
rykioski eikä juuri maito-
kärrykään, vaan jotakin niitä 
kaikkia. Kyseessä oli Venä-
jän Saratovista kotoisin ole-
va hyvin ruskettunut Vladi-
mir Ponomarev, joka kertoi 
lähteneen 1.7. tämän oudon 
kulkupelinsä kanssa Lap-
peenrannasta Helsingin, 
Turun ja Oulun kautta Ro-
vaniemelle. Nyt hän oli pa-
luumatkalla ja meinaa kävel-
lä itäpuolen kautta takaisin 
Lappeenrantaan. Syyskuus-
sa Vladimir lähtee Vladivos-
tokista Japaniin samanlai-
selle kävelyretkelle. Hän on 
jo kävellyt 20:ssa eri maas-
sa omituisen reppupyörän-
sä kanssa.

Terttu Salmi

Kummallinen 
kulkija

Vladimir reppupyöränsä 
kanssa Törröjoen sillalla.
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PLUS-SEMENTTI 25kg

50cc

PUUTARHAKALKKI 25kg

KUIVABETONI

CROSSIMOPOT

YKI VENEET

MUURAUSLAASTI 25kg

70cc 125cc

420 460 485 KANOOTTI

PREGO PÖYTÄTUULETIN PREGO LATTIATUULETIN

ATEMI VAKUUMIPAKKAAJA VAKUUMIPUSSIT

6,50 6,50

6,50 6,50

17,90 21,50

79,50 10,90
alk.

229,- 395,- 495,-

795,- 895,- 995,- 795,-
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FC Kurenpojat vietti 20-vuo-
tisjuhlaa perjantaina 13.7. 
Juhlatervehdyksen tuo-
nut perustajajäsen numero 
kaksi, Jarmo Paloniemi piti 
kahden ensimmäisen vuo-
sikymmenen työtä jalkapal-
lon erikoisseurassa onnistu-
neena.

– FC Kurenpojat on 

20-vuoden aikana vakiinnut-
tanut paikkansa tunnettuna 
pohjoissuomalaisena urhei-
luseurana. Oululaiset lukui-
sat futistutut muistavat aina 
kehua Kurenpoikien hyvää 
peliasennetta ja Suojalinnan 
kenttää, sanoi Paloniemi. 

Hän kertoi, että loka-
kuussa 1991 Pudasjärven 

Urheilijoiden miesten jalka-
pallojoukkue voitti nousu-
karsintapelissä Oulun Tar-
mon 7-0 varmistaen näin 
paikan seuraavan kesän IV-
divisioonaan.

– Pari viikkoa tuosta pe-
listä Pekka Siren soitti mi-
nulle ja muutamalle muulle 
joukkueen pelaajalle kysyen: 

”Perustetaanko pojat Pudas-
järvelle jalkapallon erityis-
seura?” 

Vajaan kahden kuukau-
den valmistelun jälkeen 
syntyi FC Kurenpojat nimi-
sen yhdistys, jonka perusta-
voitteena oli yksiselitteises-
ti jalkapallon harrastuksen ja 
kilpailullisen puolen kehittä-
minen sekä myöhemmin ju-
nioritoiminnan mukaantulo 
seuraan.

Paloniemi kertoi, että jal-
kapallon erikoisseuran pe-
rusta oli luotu kuitenkin jo 
aiemmin. 1960-luvun alus-
sa Alpo Kemppainen, jonka 
monet muistavat myös kel-
loseppänä, aloitti futisval-
mennuksen Kurenalla. Alpo 
toimi yli 20- vuotta valmen-
tajana paikkakunnalla ja hän 
sai sadat junnut ja vanhem-
matkin innostumaan jalka-
pallosta. 

– Pudasjärveläisen eri-
tyispiirre oli 1970-luvul-
la kehittynyt kyläsarja, joka 
vastaa nykyisiä isojen kau-
punkien kaupunkisarjoja. 
Maineikkaimmat kyläsarja-
joukkueet lienevät KKP ja 
INSU, joka pelasi Kenttälän 
Reijon innoittamana myös 
sarjapelejä vielä 1980-luvun 
lopussa. Kemppaisen Alpon 
valmentamat pelaajat muo-
dostivat rungon myös en-
simmäisessä Kurenpoikien 
joukkueessa. Osa pelaajista 
oli pelannut myös Kynkään 
Kaukon junnuvalmennuk-
sessa, kertoi Paloniemi.

Kemppaisen Alpon pit-
käjänteinen työ ja kyläsarjan 
perinteet saivat 1980-luvun 
lopussa uuden ratkaise-
van piristysruiskeen: paluu-
muuttaja Markku Lehmi-
kangas aloitti vahvan 
juniorifutistyön Pudasjärven 
Urheilijoissa.

– Lehmikankaan Martin 
valmentamat miehet nousi-
vatkin parhaimmillaan kol-
kuttelemaan II-divisioonan 
portteja. Jani Sarajärvi on 
tunnetuin juniorityön kas-
vatti pääsarjapeleineen sekä 
Suomessa että Ruotsissa.

Tekonurmikenttä 
tulossa 
Jarmo Paloniemi viitta-
si puheessaan tekonurmi-
kentän saamiseen Pudas-
järvelle. Vastaus asiaan tuli 
Pudasjärven kaupungin ter-
vehdyksessä, jonka esit-
ti kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Paavo Ti-
hinen.

– Seuran toivelistalla on 
ollut pitkään keinonurmi-
kentän saaminen Pudas-
järvelle. Sitä hanketta on 
valmisteltu jo vuosia. Nyt 
kentän rakentaminen sisäl-
tyy Rimmin liikuntapaikka-
hankkeeseen. Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus on 
pyytänyt hankkeen toteut-
tamisaikataulusta lausun-
toa. Se on lähetetty, jonka 
mukaan toteuttamisvuosi 
olisi 2013. Me tietenkin toi-

vomme, että kenttäosion ra-
kentaminen aloitettaisiin 
mahdollisimman pian, jotta 
pelaamaan pääsisitte teko-
nurmella jo ensi kesänä, Paa-
vo Tihinen sanoi.

Myös Suomen Palloliiton 
Pohjois-Suomen piirin pu-
heenjohtaja Esa Saajanto on-
nitteli 20 -vuotiasta FC Ku-
renpojat seuraa.

– Erinomainen seuran 
saavutus on ollut se, että 
seura on pystynyt kasvat-
tamaan pelaajia aina aikui-
sikään asti ja säilyttämään 
edustusjoukkueen elinvoi-
maisena. Jani Sarajärvi on 
yksi esimerkki FC Kuren-
poikien hienosta kasvatus-
työstä. Tämä on osoitus siitä, 
että pieneltä paikkakunnalta 
ja pienestä seurasta voidaan 
nousta huippupelaajaksi, sa-
noi Saajanto.

FC Kurenpoikien juhlaan 
osallistui kaikkiaan lähes 
200 henkilöä. Juhlapuheiden 
ohella yleisölle oli tarjolla 
hernekeittoa ja juhlakahvit, 
kun samaan aikaan käy-
tiin juhlaottelu FCK edus-
tusjoukkue vastaan FCK All 
Stars. Tämä sateisessa sääs-

sä pelattu ottelu päättyi hie-
man yllättäen tasatulokseen. 

Suomen Palloliiton kultai-
nen ansiomerkki sekä Pallo-
liiton kultainen ansiolevyke 
luovutettiin Markku Lehmi-
kankaalle ja Martti Lehmi-
kankaalle sekä hopeisen an-
siomerkin sekä  Palloliiton 
hopeisen ansiolevykkeen sai 
Seppo Arvola. Seuratoimi-
jan hopeisen ansiomerkkien 
saajat: Seppo Goman, Lauri 
Hemmilä, Kalle Iinatti, Tuu-
la Iinatti, Pentti Kuopusjärvi, 
Toni Niemelä, Albert Olam-
ba-N’Djeka, Jarmo Pihlaja, 
Risto Poropudas ja Marko 
Taivalkoski.

Lopuksi pelattiin Heinä-
turnaus, jossa lopputauluk-
ko muodostui seuraavaksi: 
1. Jylhät Orit, 2. Sählääjät, 3. 
Varma Nakki, 4. Tötterö, 5. 
Jonku, 6. KKP, 7. Pappilan-
tien Spartak, 8. Sippi Team, 
9. Kärsy, 10. Kipinä, 11. Mäy-
räkoirat, 12. FC Tuska, 13. 
Siurua, 14. Unelmatiimi, 15. 
SO Rainbow ja 16. Sarajewo.

Asko Kurki

Yhdistyksen perustajajäsen Jarmo Paloniemi puhumas-
sa juhlapuhetta. Sateenvarjoa pitää Kurenpoikien nykyi-
nen puheenjohtaja Toni Niemelä.

Esa Saajanto toi Suomen Palloliiton onnittelut. Sateen-
varjoa pitää Martti Lehmikangas.

Juhlapuheiden ja juhlajalkapallo-ottelun ohella yleisölle 
oli tarjolla hernekeittoa ja juhlakahvit. 

FC Kurenpoikien ensimmäinen joukkuekuva toukokuulta 1992. Ylärivi vas. ylhäältä: Jar-

mo Paloniemi, Heikki Karvonen, Teuvo Parviainen, Marko Kukka, Heino Kela, Jarmo 

Kälkäjä, Markku Ojala, Jarmo Pihlaja, Tapani Kälkäjä, Tapani Tikkanen, Veli-Matti Kipinä 

ja Pekka Siren. Alarivi: Marko Ikonen, Hannu Lehmikangas, Jussi Timonen-Nissi, Mar-

ko Lehmikangas, Matti Puolakanaho, Ari Siltakoski, Juhani Timonen ja Heikki Nyyssölä.

Kurenpoikien siivet ovat kantaneet hienosti

Kulkue valmistautumassa kulkemaan torilta Suojalinnan kentälle. 

Martti (vas) ja Markku Lehmikangas (pyörätuolia työntämässä) kukittivat ja luovuttivat 
seuran viirin Pudasjärven Grand Old Manille, veteraani Alpo Kemppaiselle ennen kun-
niakulkueen liikkeellelähtöä torilta Suojalinnan kentälle. Kuvassa kulkueeseen lähdös-
sä myös Juha Alatalo, Toni Niemelä ja Pentti Kuopusjärvi. 
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Ari Jämsän ja Lauri Mörskyn 
luotsaama Downhill Rein-
deer Longboards 11 henki-
nen ryhmä rantautui Iso-
syötteelle lapinkiertueensa 
päätteeksi perjantaina 13.6. 
keskelle kesän kovinta ve-
sisadejaksoa. Lauantai-ilta-
päivästä porukka pääsi kui-
tenkin sen verran sateen 
lomassa laskemaan, että pai-
kalle kerääntyneet yrittäjät 
ja kaupungin edustajat pää-

Alamäkirullalautailijat Iso-Syötteellä

sivät näkemään millaises-
ta lajista on kyse ja miltä se 
näyttää.

Alun perin 23 hengen 
ryhmä kiersi reilun viikon 
aikana Pohjois-Suomes-
sa etsimässä ja videoimas-
sa sopivaa kohdetta, jossa 
he voisivat toteuttaa kesäk-
si 2013 suunnittelemansa 
Longboards tapahtuman. 
Tapahtumasta on tulos-
sa heti kansainvälinen, kos-

ka muutamat alan harrasta-
jat Ruotsista ja Norjasta ovat 
ilmoitelleet olevansa mah-
dollisesti halukkaita osallis-
tumaan, mikäli se saadaan 
Suomeen järjestymään.

Longboards on hyvin 
monipuolinen laji joka voi-
daan jakaa eri osa-aluei-
siin, joista yleisimmät Sla-
lomm, Carving  ja Downhill. 
Carving on mäenlaskua ai-
doimmillaan. Siinä pyritään 
laskemaan mäki siten, että 
tehdään mahdollisimman 
jyrkkiä kurveja menettämät-
tä kuitenkaan renkaiden pi-
toa ja mäen profiili pyritään 
käyttämään mahdollisim-
man hyvin hyödyksi. Down-
hillissä mäki taas pyritään 
laskemaan mahdollisimman 
kovaa alas.  Jokaiselle tyy-
lille on omat lautatyyppin-
sä, jonka mukaan laudan 
pituus, jäykkyys ja alusta-
rakenteet ja rullastot raken-
nellaan erikseen. Vaikka laji 
on vauhdikas ja suomessa-
kin on päästy yli 80 km tun-
tinopeuksiin. Lauta pysäh-
tyy osaavissa käsissä 60 km 

Lauri Mörsky ja Ari Jämsä pitivät Iso-Syötteen rinnettä 
varten otettavana kohteena kun päätetään ensi kesän 
kansainvälisten kisojen paikasta

nopeudesta vielä 15 metrin 
matkalla.

-Suunnitelmissa on, että 
ensimmäiset sata ilmoittau-
tujaa pääsisi suoraan mu-
kaan ja osallistujamäärää 
lisättäisiin sitten tarpeen 
mukaan, kaavailevat Ari 
Jämsä ja Lauri Mörsky tule-
vaa tapahtumaa. 

 Radalla on yhtä aikaa las-
kemassa 4-6 henkilöä ja aika 

ratkaisee kuka on voittaja 
ryhmässään. Tapahtumaan 
on suunniteltu myös muuta 
oheisohjelmaa.

Iso-Syöte lupaava 
paikka kisoihin
- Syötteen tiet ovat tulleet jo 
useamman vuoden takaa tu-
tuiksi. Isosyötteen huipun 
tie on katselemistamme koh-
teista kisaa ajatellen haasta-
vin niin pituudeltaan kuin 
vaikeusasteeltakin. Jos tien 
alapäässä olevat muutamat 
heitot oiottaisiin, radalle saa-
taisiin muutama sata met-
riä lisää pituutta. Toisin kuin 
yleensä ajatellaan, radan ei 
tarvitse olla välttämättä sile-
ää baanaa. Epätasaisuuksia-
kin saa radassa olla. Kunhan 
siinä ei ole kovin isoja heitto-

ja tai isoja reikiä. Sora, hiek-
ka ja kosteus ovat pahimmat 
esteet radan käytölle.

Longboardin on nopeasti 
kasvava kesäurheilu- ja har-
rastuslaji. Suomalaiset kil-
pailijat ovat kiertäneet ym-
päri maailmaa kisailemassa 
ja huomioon ottaen lajin 
suhteellisen tuoreuden Suo-
messa, tulokset ovat olleet 
hyvinkin hyviä. Suurin osa 
suomalaisista rinnekeskuk-
sista ammottaa kesät tyhjyyt-
tään. Downhill Longboar-
dissa voisi olla mahdollisuus 
rinteiden ja hissien kesäkäy-
tölle. Kannattaa miettiä.

Erkki Riihiaho

Ripsipidennykset helpot-
tavat päivittäisiä kauneus-
rutiineja. Ripsiväriä ei mei-
kissä tarvita, eikä sitä 
kannatakaan käyttää. Rip-
sipidennyksien helppous 
on se juttu. Aamulla ei tar-
vitse meikata ollenkaan ja 
aikaa säästyy. Pidentääk-
seen ripsien pysyvyyttä sil-
mämeikin käyttöä tulisikin 
vähentää, sekä öljypitoiset 
tuotteet tulee jättää koko-
naan pois. Ripsipidennykset 
ovat yleensä synteettisestä 
materiaalista valmistettuja ja 
luonnonripseä muodoltaan 
muistuttavia kuituja, jotka 
liimataan luonnonripsiin yk-
sitellen.

Pidennysripsillä on usei-
ta eri pituus-, kaarevuus- ja 
paksuusasteita sekä eri vä-
rejä, joista ripsimuotoili-
ja valitsee asiakkaalle so-
pivimmat ja sellaiset mitkä 
asiakkaan omat ripset jak-
savat kantaa. Ripsipiden-
nyksistä on puhuttu kuin-
ka ne rasittavat omia ripsiä, 

mutta todellisuudessa hy-
vin tehdyt pidennykset eivät 
omia ripsiä rasita, siksi kan-
nattaakin laittaa pidennyk-
set vain hyvin koulutetulla 
ripsimuotoilijalla. Parhaim-
massa kunnossa omat rip-
set pysyvät, kun ei käytetä 
liian pitkiä ja paksuja piden-
nyksiä, mutta monesti näl-
kä kasvaa syödessä ja halu-
aa kokoajan näyttävämmät 
ja pidemmät ripset, jolloin 
alla olevat omat ripset kärsi-
vät, mikäli pidennyksiä käy-
tetään pitkään.

Koko operaatio on hy-
vin mukava ja rentouttava. 
Apteekin talossa sijaitsevas-
sa Kaunistamossa asetuttiin 
ensin hoitopöydälle makaa-
maan, rentouttavan musii-
kin soidessa taustalla. 

Kosmetologi Kati Nieme-
lä aloittaa ripsien puhdis-
tamisella saadakseen kaik-
ki liat ja rasvat ripsistä pois. 
Näin ripsipidennykset tart-
tuvat paremmin. Tämän jäl-
keen alaripsien päälle lai-

tetaan viileät geelityynyt 
estämään ylä- ja alaripsien 
yhteen liimautumisen, täl-
löin myös yläripsien laitto 
on helpompaa. Kati erittelee 
aina kerrallaan yhden ripsen 
ja liimaa siihen pidennyk-
sen. Joka ikinen ripsi käy-
dään läpi, jolloin saadaan 
tasainen ripsirivistö kum-
paankin silmään. 

Ripsipidennyksien lait-
tamispuuha on niin ren-
touttavaa, että hoitotuolil-
le meinaa jopa nukahtaa. 
Harvemmin tällaista rau-
hallisuutta ja rentoutta saa 
kotona ”rentoutumalla”. 
Tunnelmaan vaikuttaa tie-
tenkin myös taustamusiikki, 
joka kutsuu rentoutumaan, 
sekä Katin rauhallinen ja 
tyyni työskentely. Ammatti-
laisena Kati myös aina ker-
too mitä milloinkin tehdään. 
Pian huomaakin että ripset 
ovat valmiit ja 2,5 tuntia on 
vierähtänyt aivan liian no-
peasti. Valot sammutetaan ja 
silmät avataan pikkuhiljaa ja 

tadaa, siinä ne on. Ihanat uu-
det näyttävämmät ripset!

Hintaa näillä Kaunis-
tamon JB-Lashes ripsipi-
dennyksillä on 90 euroa ja 
huoltojen hinnat riippuvat 
huoltoon käytetystä ajas-
ta. Normaali huoltoväli 3-4 
viikkoa maksaa 45 euroa, pi-
dempi huoltoväli 55-65 eu-
roa ja kuuden viikon jälkeen 
veloitetaan huollosta nor-
maali ripsipidennysten hin-
ta. 

Pidennykset tippuvat 
pois, omien ripsien uusiu-
tuessa, suunnilleen noin 2-5 
viikon välein. Kasvunopeu-
desta riippuen pidennykset 
tulee huollattaa näiden viik-
kojen välein. Uusien ripsipi-
dennysten hinnat vaihtelevat 
50 eurosta useisiin satoihin 
euroihin, mutta huollot ovat 
tietenkin halvemmat ja vä-
hemmän aikaa vievät.

Saunominen ei ole este, 
mutta kerrasta kolmeen vii-
kossa on ehdoton maksimi, 
sillä lämpötilavaihtelut ei-

Aina yhtä ihanat ripsipidennykset

Ripsipidennykset ennen ja jälkeen.

vät tee hyvää pidennyksille. 
Pitää kuitenkin aina muis-
taa, että halvalla ei saa hy-
vää. Sama satsata muutama 
kymppi enemmän parem-
piin ja pidempikestoisem-
piin ripsiin. 

Ripsipidennyksiä on teh-
ty jo vuosia, mutta vasta 
hiljattain kauneustrendi on 

levinnyt suuren yleisön tie-
toisuuteen. Pidennysteknii-
katkin uudistuvat hitaasti, 
mutta varmasti, kuten myös 
ripsetkin.

Toimituksen Piia
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Pudasjärven kesään kuuluu 
hauskaa hulluttelua ja ku-
kapa muu siitä vastaisi kuin 
Kari Tykkyläinen. Järjestyk-
sessään neljännet Kukka-
mekkokorkokenkäsuohiih- 
donämmänkisat nähtiin on-
nellisten tähtien alla perjan-
taina 13. päivänä. 

Ilma oli lämmin eivätkä 
sääsketkään pysyneet pai-
koillaan pienen tuulenvireen 
ansiosta. Runsaslukuinen 
yleisö nautti näkemästään 
ja nauru sekä taputukset rai-
kuivat Kapustasuon reu-
nalla valtatien 78 varrella. 
Oli siinä ohikulkijoilla ih-
mettelemistä kun ajoneu-
vojono venyi lähes kilomet-
rin mittaiseksi. Tapahtuman 
päätteeksi sade alkoi huuh-
tomaan suonsilmässä hipi-
äänsä hoitaneita yli 20 nais- 
ja seitsemää mieskilpailijaa. 
Kisan päätteeksi osallistujille 
sekä yleisölle oli tarjolla sau-
nomista ja pientä purtavaa 
Konttilan Erän Hirvipirtil-
lä. Evästyksestä huolehtivat 
K-Supermarket Pudasjärvi 
sekä Perhemarket. 

Avauspuheessaan Tyk-
kyläinen kertoi kisan luon-
teen ja menojärjestyksen. 
Voitto ei ole tärkein kunhan 
tulee ensimmäisenä maa-
liin –lauseella polkaistiin 
kisa käyntiin ja kilpailijat 

asettautuivat lähtöviivalle. 
Osanottajia oli ympäri Suo-
mea. Suurin osa kilpailijoista 
oli ensikertalaisia, mutta toki 
joukkoon mahtui konkarei-
takin. Kempeleläiset ensi-
kertalaiset Merja Rekinen ja 
Miiamaria Kuokkanen oli-
vat jo kaksi vuotta sitten tu-
lossa kisaamaan, mutta Mer-
jan sormen murtuminen esti 
osallistumisen. Nyt tuli uusi 
tilaisuus lähteä kilpaan mu-
kaan. Kauniissa kukkame-
koissaan ja korkokengissään 
naiset kertoivat osallistumi-
sen motiivina olevan halun 
nauraa itselleen.

Varusteet kohdalleen
Mikäli jollakin osallistu-

jalla ei ollut omia varusteita, 
niin järjestäjä oli varautunut 
Siuruan Tasavallan viralli-
sen varustetarkastajan huol-
tamien välineitten lainaami-
seen. Mikäli sopivaa kenkää 
ei löytynyt, turvaudut-tiin 
sammaleeseen, jolla kenkä 
saatiin jalan mukaiseksi. 

Diskaus saattoi tulla vä-
linerikon vuoksi, mikäli oli 
sukkahousut. Ne eivät kuu-
luneet kisa-asuun, vaan suk-
kanauhaliivit ja saumasukat. 
Ensin kilpailtiin kolmi-per-
soonaisin joukkuein viesti-
hiihdossa. Matkana oli 40 
metriä läpi suonsilmän, pa-
luun lähtöpaikalle sai suo-
rittaa samaa reittiä tai pi-

temmän matkan rämpien 
kovemman reitin kautta. Sii-
nä meinasi kadota niin väli-
neitä kuin kisaajiakin, mut-
ta kuten kaikissa kisoissa, 
myös kukkamekkokorko-
kenkäsuohiihdonämmän-
kisoissa oli pelastusväli-
neet kunnossa ja turvajoukot 
valppaina. Viestin jälkeen oli 
yksilökisa, miesten nakukisa 
ja lopuksi miesten takaa-ajo, 
jossa naiset saivat tehdä kiin-
ni saamalleen miehelle ihan 
mitä halusivat. Kyllähän nii-
tä miehiä saatiin kiinni ja ei 
kun turpeeseen ämmien toi-
mesta. Rannalta katsoja ei 
nähnyt mitä kaikkea suol-
la ja suonsilmässä mahtoi 
miespoloille tapahtua, aina-
kin olivat kovin likaisia pa-
latessaan kuiville. Viimei-
sen näytösosuuden suoritti 
Pastori Oulusta joka ui suo-
maratoonin, ensimmäisen 
lajissaan. Pastori ja Pastors-
ka Heini kertoivat tulleen-
sa varta vasten tätä tapah-
tumaa varten Pudasjärvelle, 
koska he halusivat tehdä jo-
takin hullua.

Hauskaa ja  
pelottavaa
Yleisöä oli ympäri Suomea 
ja valtakunnan rajojen ulko-
puoleltakin. Anne, Leevi ja 
Maija Rauma tulivat Ruotsin 
Kiirunasta. Anne oli saanut 
tiedon tapahtumasta lehti-
mainoksesta ja lähti äitin-
sä Maija Vanhalan opastuk-
sella Kapustasuon reunalle 
hauskanpitoon. Lahtelainen 
Ketolan pariskunta olivat lo-
mareissulla ja tulivat ihmet-
telemään tätä hurjaa ja pelot-
tavaa touhua

Päätössanoissaan Kari 
Tykkyläinen kiitti osallistu-
jia ja yleisöä suuresta mie-
lenkiinnosta ja kannustuk-
sesta sekä kannatuksesta, 
jota nuoret kolehdinkerääjät 
saivat yleisöltä tapahtuman 
kulujen peittämiseksi. Hän 
oli myös iloinen siitä, että 
miehetkin ovat löytäneet 
pieniksi jääneet rippipukun-
sa ja tulleet mukaan. Nyt 
hän ei enää ole ainoa takaa-
ajettu.  Ensi vuonna Tyk-
kyläinen viettää 60-vuotis-
taiteilijajuhlaa ja hän lupasi 
kysyä Duudsoneita mukaan 

Pudasjärvellä toteutettu Kuk- 
kamekkokorkokenkäsuohiih- 
donämmänkisat sai suurta 
huomiota valtakunnallisessa 
mediassa. 

Radio Nova aloitti aamul-
la tapahtumasta kertomisen 
jo klo 9 Tykkyläisen haas-
tattelulla. Puolen tunnin si-
sällä tuli Tykkyläiselle puhe-
lu myös YLE:n Oulu radiosta. 
Sen jälkeen tapahtuma huo-
mioitiin myös Radio Suomen 
valtakunnallisessa verkossa 
Tykkyläisen haastattelulla. Ta-
pahtuma oli liikkeellepaneva-
na voimana Radio Suomen 
sen päivän teemaan ”mikä 
on eroottisinta Suomen ke-
sässä”. 

Siihen tuli yleisöltä huo-
mattava määrä mitä erilai-
simpia kokemuksia ja mieli-
piteitä ja toimittajat ottivat 
asiaan kantaa juonnoissaan ja 
mainitsivat aina myös Pudas-
järven. Näin Pudasjärvi tuli 
tuona päivänä jopa yhtä lail-
la tunnetuksi kuin Seinäjoki 
tangomarkkinoista, Tampere 
Asuntomessuista tai Joensuu 
Ilosaari rock -tapahtumasta. 

Kapustasuolla oli myös 
useita lehden toimittajia 
muun muassa Suomen Ku-
valehden toimittaja, joka oli 
maininnut tulevan lehteen 
usean sivun jutun, jossa mai-
nitaan myös Pudasjärven 
maahanmuuttaja-asiaa. 

Tykkyläinen oli laittanut 
heti tapahtumasta kertovan 
videon You tubiin, jota Pu-
dasjärveltä vidoitua ohjel-
maa on siellä katsottu ahke-
raan ympäri maailmaa. 

Suuri huomio 
valtakunnalli-
sessa mediassa

Kapustasuolla hiihdettiin ja uitiin Miesten takaa-ajo käynnissä. Taustalla Paula 
Ylitalo on jo saanut punatukkaisen miehen kiin-
ni ja palkinnoksi sai tehdä miehelle mitä halusi.

kisaan. Yleisö oli suunnitel-
masta innoissaan.

Terttu Salmi

Suouintimaratonin ainut 
osallistuja oli pastori Ou-
lusta.

Viestihiihdon voiton korjasi yhdistetty Siuruan Kansanta-
savallan ja Museojoukkue. Joukkueessa hiihtivät Paulii-
na, Eneli ja Marja-Leena, jotka ovat kuvassa vielä varus-
tetarkastelussa. 

Viestihiihdon ensimmäisellä osuudella oltiin vielä aika tasoissa sekä alkutaipaleella kui-
via ja puhtaitakin. 

Kempeleläiset ensikerta-
laiset Miiamaria Kuokka-
nen ja Merja Rekinen kau-
niissa kukkamekoissaan ja 
korkokengissään iloisissa 
lähtötunnelmissa.

Tapahtuman idean isä Kari 
Tykkyläinen turvallisuusvä-
lineineen oli itse koko ole-
muksellaan mukana tapah-
tumassa sekä mukana myös 
miesten takaa-ajokisassa.

Yleisöä oli maantien varrella runsaasti ympäri 
Suomea ja valtakunnan rajojen ulkopuoleltakin.
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HIlturannan leirikeskus 
täyttyi viimeviikolla iloisis-
ta kasvoista, kun lapset saa-
puivat viettämään kesäkivaa 
Pudasjärven seurakunnan 
järjestämille varhaisnuorten 
kesäleireille. Viikko oli jär-
jestetty siten, että alkuvii-

Leiriläisten 
askartele-
mat muis-

tokortit.

Siurualla onnistunut onkikilpailutapahtuma

Siuruan jakokunnan kesäi-
nen onkitapahtuma järjestet-
tiin lauantaina 7.7 jakokun-
nan maa-alueen laavulla. 
Jakokunnan puheenjohtaja 
Tuula Liikanen toivotti osan-
ottajat tervetulleeksi. Hän 
kertoi laavun rakentamisvai-
heista ja kalojen istutuksis-
ta Siuruanjokeen, johon on 
laitettu kirjolohta ja siikaa. 
Myöhemmin syksyllä istu-
tetaan vielä harjusta. Jako-
kunta on lähtenyt mukaan 
Euroopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousosaston 
rahoittamaan Kalamatkal-
le hankkeeseen, josta saa jat-
kossa tietoa www.iijoki.fi si-
vustolta. 

Talkoolaiset tekivät ko-
vasti töitä tapahtuman jär-
jestämiseksi, leikkasivat nur-
mikon, raivasivat rantaa ja 
laittoivat autoille parkkiti-
laa. Jakokunta tarjosi pulla-
kahvia, mehua ja makkaroi-
ta.

Onkikilpailu herätti suur-
ta kiinnostusta kyläläisis-
sä. Osanotto oli merkittä-
vä. Aurinkoinen sää kohteli 
onkijoita hyvin ja tuuli aut-
toi sääskien karkottamises-
sa. Muutkin kuin kilpaili-
jat viihtyivät hyvin paikalla, 
eikä kenelläkään ollut kiiret-
tä mihinkään.

Kilpailijat olivat virittä-
neet onkensa hyvin, hank-
kineet madot ja muut ty-
kötarpeet. Heille annettiin 
puoli tuntia aikaa onkia ja 

kaikki käyttivät tämän ajan 
hyväksi. Tytöt, naiset ja mie-
het olivat hyvin edustettui-
na, pojissa ei ollut kuin yksi 
osanottaja, mutta hän perka-
si kalansa saman tien ja ai-
koi paistaa ne. Yleisöä jän-
nitti kilpailijoiden puolesta 
se, että saavatko he kalaa ol-
lenkaan. Saaliit olivatkin yl-
lättävän suuria. Kalojen kirjo 
ei ollut kovin suurta, mutta 
ahvenet ja särjet nappasivat 
koukkuun. Kukaan ei saanut 
ongella kirjolohta, harjusta 
eikä siikaa.

Saaliit punnittiin ja ihme-
teltiin kalansaaliita, tosin joi-

Jere Lammela perkasi heti kalansa ja aikoi paistaa pan-
nulla. 

Siuruanjoen ranta täyttyi puoleksi tunniksi onkijoista. Saaliiksi narrattiin ahvenia ja särkiä. 

Onkikisan suurimman, lähes kilon, kalasaaliin sai Miia 
Jaakola. 

Kalojen punnitseminen oli tarkkaa puuhaa.

takin kilpailijoita jäi ilman 
saalistakin. Tyttöjen sarjan 
voittaja Mia Jaakola sai suu-
rimman kalansaaliin, jonka 
yhteispaino oli melkein kilo, 
920 grammaa. Jere Lam-
melan 344 g. Naisten sarjan 
voittaja Raili Lammela 213 
g ja miesten sarjan voittaja 
Sauli Pahkala 388 g. Saaliit 
olivat yllätys kaikille, kun ai-
kaa oli vain puoli tuntia on-
kia. Miehet hävisivät selvästi 
tyttöjen sarjan voittajalle. 

Tämän jälkeen siirryttiin 
Siuruan työväentalolle, jos-
sa suoritettiin palkintojen 
jako ja arpajaiset. Palkintoja 

oli runsaasti ja kaikki osallis-
tujat saivat osansa. Makka-
ran paisto ja kahvitus jatkui 
myös talolla.

Päivä oli hyvin onnistu-
nut. Yleisö oli samaa miel-
tä siitä, että järjestetään ensi 
kesänäkin samanlainen kil-
pailu ja myös talvella pilk-
kikilpailut, mikäli jakokunta 
päättää tästä.

Kilpailijoille, yleisölle, 
talkooväelle ja palkintojen 
lahjoittajille kuuluvat suuret 
kiitokset tapahtuman onnis-
tumisesta.

Hilkka Tihinen

Purjeet ylös, nyt leireillään!kosta leireili pienemmät ja 
loppuviikosta sitten vähän 
isommat lapset. 

Molempien leirien teema-
na olivat merirosvot. Leiri-
läiset pääsivät jäljittämään 
rannasta löydetyn pullopos-
tin myötä itse kapteeni Mus-

taparran kätkemää aarret-
ta. Seikkailu sisälsi kiperien 
tehtävien ratkomista, mutta 
kaikesta selvittiin yhteistuu-
min ja leiriläiset saivat suut 
makeaksi aarteen löydyt-
tyä. Teemaa kätkettiin leiril-
lä myös askarteluihin ja har-
tauksiin. 

Muuta leirin ohjelmaa oli 
muun muassa pelaaminen, 
leikkiminen, syöminen sekä 
saunominen ja uiminen. Lei-
rillä lasten kanssa puuhai-
li nuorisotyön ohjaaja Tiina 
Inkeroinen, kesätyöntekijä 
Sanni Arvola ja iso porukka 
reippaita isosia.

Sanni Arvola
Nuoremmat piraatit aarteenlöydön jälkeen!
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Erämaan markkinat Syötteellä toisen kerran
Heinäkuun viimeisenä lauan- 
taina 28.7. Syötteellä järjes-
tetään toista kertaa erähen-
kinen markkinatapahtu-
ma. Tapahtumassa esitellään 
Syötteen erämaista kulttuuri-
perintöä tarjoten yleisölle ko-
ettavaa kaikilla aisteilla. Oh-
jelmaa löytyy monipuolisesti 
koko perheelle. 

Erämaan markkinat jär-
jestetään klo 10–18 Syötteen 
luontokeskuksen pihapiiris-
sä. Ohjelmaan kuuluu mm. 
käsityönäytöksiä, lammas-
koiranäytöksiä sekä Syöte-
kylän näytelmäpiirin ”Sem-
monen Eemeli” -näytelmän 
ensi-ilta. Markkinoilla myy-
dään paikallisia käsityötuot-
teita. Lapsille on luvassa teh-
tävärata, kasvomaalausta ja 
talutusratsastusta. Ruoka-
puoltakaan ei ole unohdettu, 
vaan saatavana on herkullis-
ta uppomuikkua, perinteistä 
keittolounasta ja räiskäleitä 
makean nälkään.

Tänä vuonna markkinoil-
la järjestetään ensimmäistä 
kertaa Erämaan kisat, jossa 
koko perheellä on mahdol-
lista kisailla eräilyyn liit-
tyvissä leikkimielisissä la-
jeissa. Kisat pyörähtävät 
käyntiin Iso-Syötteen juu-
rella sijaitsevan uuden teko-
järven, Luppoveden, rannal-
la klo 10–12 järjestettävissä 
lasten onkikilpailuissa. Heti 
kilpailun jälkeen lapset voi-
vat tuoda kalansa luonto-
keskuksella järjestettävään 
kalankäsittelynäytökseen, 
jossa yleisö voi kokeilla ka-
lankäsittelyä ammattilaisen 
opissa. Iltapäivällä joukku-
eet voivat jatkaa Erämaan 
kisoja! Kisojen upeista pal-
kinnoista vastaavat Hotel-
li Iso-Syöte, Syötteen Erä-
palvelut, Piian Särvin, Syöte 
Shop ja Rapala. 

Markkinalauantaina 
luontokeskuksessa on uu-
den ”Entisaikojen eränkäyn-
tiä – pyytövälineitä pohjoi-
sen selkosilta” -näyttelyn 
avajaiset. Pohjoissuomalai-
nen keräilijä Ville Voipio 
tuo esille luontokeskukseen 
vanhoja pyyntivälineitä kar-
hunraudoista aitoihin pyyn-
tikehäisiin. Itsenäisen tutus-
tumisen lisäksi näyttelyyn 
on mahdollista tutustua päi-
vän aikana myös ohjatus-

Jyri Makkonen esittelee parkkaustekniikkaa vuoden 2011 
Erämaan markkinoilla. Kuva: Inga Nieminen / Metsähallitus.

Jori Mikkonen esittelee 
vasta väännettyä närelenk-
kiä vuoden 2011 Erämaan 
markkinoilla. Kuva: Tuo-
mas Uola / Metsähallitus. 

Jyri Makkonen ja Jori Mikkonen vääntävät närelenkkiä 
vuoden 2011 Erämaan markkinoilla. Kuva: Veikko Virk-
kunen / Metsähallitus. 

ti. Tule kuulemaan tarinoi-
ta menneiden aikojen erä- ja 
pyyntikulttuurista! 

Markkinapäivän aika-
na on myös tietoiskuja Kai-
ran kuidun laajakaistahank-
keesta. 

Tapahtuman järjestää 
Metsähallitus yhteistyössä 
Syötteen kyläyhdistyksen, 
Syötekylän näytelmäpiirin 
ja Syötteen yritysten kanssa. 
Markkinoita tukemassa ovat 
myös Metsähallituksen Erä-

palvelut sekä Pudasjärven, 
Taivalkosken ja Posion kun-
nat, joiden alueella Syötteen 
kansallispuisto sijaitsee.

Tapahtumaan on vapaa 
pääsy ja voit myös pukeu-
tua teeman mukaisesti erä- 
tai perinneasuun. 

Tervetuloa nauttimaan 
erämaan hengestä ja tunnel-
masta!

Karoliina Sarajärvi

Tarkempi ohjelma www.luontoon.fi/syote -> tapahtumia. 
Mikäli haluat myyntipaikan markkinoille, ota yhteyttä: 

Karoliina Sarajärvi p. 041 468 2239

Rovaniemen kaupungin lä-
hidemokratian edistämi-
seen tähtäävät toimet ovat 
saaneet paljon huomio-
ta kuluvan vuoden aikana. 
Kaupunki onkin päättänyt 
laajentaa Yläkemijoen alue-
lautakunnan toimintamal-
lista saatua hyvää kokemus-
ta myös muille kyläalueille. 
Lautakunnan toiminta on 
jatkunut jo vuodesta 1993. 

Yhteisöhautomo-hankeen 
toteutti tutustumismatkan 
18.6. Rovaniemelle. Matkal-
la saatiin repullinen tietoa 
Rovaniemen lähidemokrati-
an ja vaikuttamismahdolli-
suuksien toteuttamisesta ja 
Yläkemijoen aluelautakun-
nan toiminnasta. Mukana oli 
edustajia Oulun seudulta ja 
Pudasjärveltä sekä Myötäle 
ry:n toiminta-alueelta Koil-
lismaalta. 

Matkalla tutustuttiin sekä 
Rovaniemen kaupungin 
suunnitelmiin tulevien vuo-
sien osalta sekä käytiin Ylä-
kemijoen aluelautakunnan 
vieraana. Lautakunta toimii 
yhtenä tilaajalautakuntana 
Rovaniemen kaupungin hal-
linnossa ja järjestää alueen-

Kylä- ja kuntatoimijoiden joukko vieraili Yläkemijoella
sa palvelut tarvelähtöisesti 
ja yhteistyössä muiden alu-
eella toimivien kanssa esi-
merkiksi nuorisopalveluja 
seurakunnan kanssa ja hoi-
vapalveluja kokeiluna ko-
tiapukupongilla paikallista 
yrittäjien kanssa. 

Toimintaryhmät  
uusilla nettisivuilla 
Useat kylät ovat esittä-
neet toiveensa saada nuo-
ria mukaan kylätoimin-
taan. Syksyn aikana tullaan 
nostamaan esiin hyvien käy-
täntöjen avulla esimerkkejä 
nuorten hankkeista ja aktii-
visuudesta oman asuinpaik-
kansa viihtyisyyden kehittä-
misessä. 

Myös Pohjois-Pohjan-
maan ja Keskipohjalaiset ky-
lät ry:t ovat nostaneet nuoret 
pääteemakseen 22.-23.9.2012 
Kuusamossa pidettävillä ky-
läpäivillä. http://www.face-
book.com/Kylapaivat, jonne 
Yhteisöhautomo -hankekin 
suuntaa kylien toimijoiden 
kanssa opintomatkalle. JoM-
Ma ry:n alueella suunnitel-
laan nuorten toiminnan ak-
tivoinnin lisäksi sosiaalisen 

median käyttöönoton edistä-
mistä kyläyhteisöissä työpa-
joissa ja kylin välisen verkos-
toitumisen lisäämistä useilla 
alueiden välisillä opintoret-
killä. 

Kaikesta toiminnasta tie-
dotetaan osoitteessa www.
facebook.com/yhteisohau-
tomo sekä juuri avatuilla ja 
syksyn aikana täydentyvil-
lä nettisivuilla osoitteessa 
www.popleader.fi. 

Uusien  
mahdollisuuksien 
maaseutu 
Yhteisöhautomo-hanke Uu-
sien mahdollisuuksien maa-
seutu tarjoaa apua, neuvon-
taa ja verkostoitumismah-
dollisuuksia maaseudun 
yhdistyksille ja yhteisöille. 
Hankehenkilöstö eri puolilla 
Pohjois-Pohjanmaata toivot-
taa tervetulleeksi hankkeen 
toimintaan ja tapahtumiin 
mukaan! 

Yhteisöhautomo on yli-
maakunnallinen maaseudun 
kehittämishanke. Hanketta 
toteutetaan 37 kunnan alu-
eella vuosien 2011–2014 ai-

kana. Hankkeen kohderyh-
mänä ja hyödynsaajina ovat 
maaseudun asukkaat, kol-
mannen sektorin toimijat, 
kuntien viranhaltijat ja luot-
tamushenkilöt sekä alueen 
yrittäjät. Hanketta toteutta-
vat Leader-toimintaryhmät, 
joihin on rekrytoitu kah-
deksan hanketta toteuttavaa 
henkilöä. Hanke kiteytyy 
kolmeen päätavoitteeseen: 
toimivat paikallisyhteisöt, 
toimivat lähipalvelut ja toi-

miva viestintä. Hyviä käy-
täntöjä on koottu ensim-
mäiseen Yhteisölehteen nro 
1/2012: http://www.e-jul-
kaisu.fi/yhteisolehti_2012/ 

Leader-toimintaryhmät 
ovat maaseudun kehittämis-
yhdistyksiä, joiden tehtävä-
nä on kannustaa maaseudun 
asukkaita kehittämään omaa 
kotiseutuaan, lisäämään sen 
viihtyisyyttä sekä synnyttä-
mään uusia työpaikkoja ja 
yrityksiä. Leader-toiminta-

Opintomatkalta Rovaniemellä 18.6. oli edustajia myös Pudasjärveltä. 

ryhmät rahoittavat yleishyö-
dyllisiä ja elinkeinotoimin-
taa edistäviä hankkeita sekä 
yritystukia. Ryhmät myös 
neuvovat tuen hakijoita ha-
kemusten valmistelussa ja 
hankkeiden toteuttamisessa. 

Ritva Sauvola, 
hankeaktivaattori 
JoMMa ry 
ritva.sauvola@jomma.fi
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Iijoki-soudun 30-vuotisjuh-
lasoutu päättyi lauantai-il-
tapäivällä 7.7. komeaan kos- 
kenlaskuun Kipinässä. Ve-
nekuntia saapui maaliin 15 
kun Taivalkoskelta lähties-
sä niitä oli 24, kajakkeja puo-
lestaan lähti 60 ja maaliin tuli 
20 kertoi soutupäällikkö Juk-
ka Pekkala. Vakituinen sou-
tajaveteraani Maikki Jarkko-
la kertoi, että sotu-urakalle 
tulee matkaa noin 160 km, 
mutta näitten kokemusten 
ja uskomattoman kauniin Ii-
jokivarren vuoksi sitä vaan 
jaksaa vuosi vuodelta lähteä 
mukaan. 

Soutupäällikön puheen-
vuorossaan Pekkala sanoi, 
että he ovat retkisoutuna Ii-
joen säilyttämisen puoles-
ta retkisoutuna, josta nau-
titaan. Tänä vuonna häntä 
ilahdutti uudet peränpitä-
jät ja sieltä nousivat esiin eri-
tyisesti nuoret naiset. Vaikka 
matka oli pitkä ja rasittava, 
riitti voimia ja keskittymistä 
vielä viimeiseen vuolaaseen 
koskenlaskuun. Kansainvä-
lisyyttäkin venekunnissa nä-
kyi kun viimeisessä venees-
sä oli kongolaissyntyinen 
pudasjärveläistynyt Chris-
tella Kama. Soutajien pu-
heenvuoron puolestaan piti 
jo kolmatta kertaa Iijoki-sou-
dussa mukana ollut saksalai-
nen soutaja.

Juhlasoutu päättyi Kipinään
Pokka soutajana 
viimeiset kilometrit
Päätöstilaisuuden ja Kipi-
nän kyläseuran 30-vuotis-
juhlan juhlapuhujana oli 
kansliapäällikkö Hannele 
Pokka. Viimeiset kilometrit 
Pokka kertoi olleensa muka-
na myös soutamassa. Hänen 
mielestään Iijoki-soutu on 
merkittävä matkailutapah-
tuma, jossa noviisi pääsee 
kokeilemaan rajojaan ja pel-
kokerrointaan kokeneitten 
soutajien turvallisessa seu-
rassa. Paikallisen väestön 
tahto säilyttää jokivarsi en-
tisellään on Pokan toimesta 
mennyt korkeimmalle tahol-
le. Ministeriöstä käsin hän 
lupasi seurata tarkalla sil-
mällä asiaa vaelluskalan pa-
luusta Iijokeen.

Kaupungin tervehdyksen 
toi kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila. 

-Vaikka alkukesä on ol-
lut kylmä ja sateinen niin Ii-
jokisoutu kirkasti ilmat ja 
normaalia suuremmat ve-
simäärät jouduttivat sou-
tutapahtuman etenemistä, 
kiteytti kaupunginjohtaja. 
Kyläyhdistyksien merkitys-
tä Daavittila korosti ja kiitteli 
Kipinän kyläyhdistyksen ak-
tiivista talkooporukkaa.

Kipinän kyläyhdistys oli 
panostanut yhteisten kuusi-
kymppisten tapahtumaan. 

Kokit Siiri Haapakoski ja 
Anja Kokko olivat keittäneet 
kenttäkeittiössään 140 litraa 
makoisaa lohisoppaa, joka 
sai nälän tunteen siirtymään 
seuraavaan päivään. Puffe-
tista sai ostaa kahvia, teetä, 
kakkua ja virvokkeita. Lisäk-
si kentällä oli sekä lapsille 
että aikuisille kilpailumieles-
sä mm. saappaanheittoa ja 
tikanheittoa. MikäLie viiden 
miehen viritys viihdytti juh-
laväkeä. Myös kantelemusii-
kista sai juhlayleisö nauttia. 
Kyläseura jakoi huomion-
osoituksia vannoutuneille 
talkoolaisille. Jukka Vähky-
rä sai puheenjohtajan nui-
jan, Siiri Haapkoski vastaan-
otti pääkokin ja Anja Kokko 
apukokin kapustat. 

Kylätoimikunta 
rikastuttaa kylän 
elämää
Martti Kokko kertoi 30-vuo-
tiaasta Kipinän kyläyhdis-
tyksestä ja siitä mitä kaikkea 
talkooväki tekee oman kylän 
hyväksi. 

-Sekä henkisesti että ai-
neellisesti kylä olisi köyhä il-
man kylätoimikuntaa, sanoi 
Kokko. 

Vireän kylätoimikunnan 
ansiosta Kipinään on saa-
tu kunnallinen vuokratalo 
ja tievalot. Jokavuotisesta Ii-
jokisoudun päätöstapahtu-
masta on aina vastannut Ki-
pinän kylätoimikunta. Myös 
ikäihmisten muistamiset, 
erilaisten retkien ja pikku-
joulujen järjestäminen sekä 
kokouksiin ja seminaareihin 
osallistuminen kuuluvat ky-
lätoimikunnan tehtäviin. Ta-
kaiskuna koetaan se, että ky-
lältä on lakkautettu pankki, 
posti ja kaikki kolme kaup-
paa, mutta vastaavasti ilon-
aiheena on toimiva koulu, 
jolla tuntuu olevan tulevai-
suuttakin. Lopuksi Martti 
Kokko vetoaa kaikkiin ky-
läläisiin ja mökkiläisiin ole-
maan mukana kyläseuran 
toiminnassa sillä pienelläkin 
panoksella. Kaikki ovat yhtä 
arvokkaita ja tärkeitä kylän 
toiminnan kannalta. Erityi-
sesti nuoria haastetaan mu-
kaan toimintaan, sillä sieltä 
löytyy uusia ja virkeitä aja-
tuksia. Nuorissa on tulevai-
suus meille kaikille. 

Kokon puheenvuoron jäl-
keen näytelmäkerho esit-
ti hullunhauskan Kaik män, 
mutta varasto jäi-kertomuk-
sen suutarimestari Eetu Tah-
vanaisen (Eero Hirvelä) elä-
mästä. Mukana näytelmässä 
olivat myös Kaisa (Elsa Piri), 
Maikki (Fanni Hemmilä) 
sekä muuttovirman mies 
(Kalevi Vattula). 

Terttu Salmi

MikäLie miesporukka huolehti musiikista. Hanuri Jouko Tiirola, solisti Vesa Tiirola, kos-
kettimissa Marko Vähäkuopus, kitara Kauko Tiirola ja sähkökitara Riku Kyllönen. 

Koskenlaskua 
Kipinänkos-
kessa aidoim-
millaan.

Jukka Vähkyrä sai puheenjohtajan nuijan, Siiri Haapkoski pääkokin ja Anja Kokko apu-
kokin kapustat. 

Eetulta lähti vaimo ja tyttöystävä, onneksi varasto jäi. 

Juhlakansaa oli kokoontunut runsaasti. 

Kansliapäällikkö Hannele Pokka kirjoittamassa nimeään 
soutupäällikön melaan.

Jo pitkän ajan Iijokisoutu on 
ansiokkaasti tuonut esille Ii-
joen merkitystä lohijokena. 
Vaelluskalan palauttaminen Ii-
jokeen on ollut vahvana tee-
mana jo pitkään. Lohen ylisiir-
toja on päästykin kuntien ja 
Ely-keskuksen yhteishankkees-
sa toteuttamaan. Voimayhtiö on 
omalta osaltaan osallistunut lo-
hikannan elvyttämiseen ja yllä-
pitämiseen sille asetettujen vel-
vollisuuksiensa mukaisesti.  

Lohen vaellusyhteyden ai-
kaansaaminen joen alajuoksun 
läpi on yhteinen päämäärä. Iijo-
en keski- ja yläjuoksua pidetään 
lohen kudulle erittäin soveliaa-

Kaarina Daavittila:
Iijoki jälleen lohijoeksi
Kaarina Daavittila piti puheen Iijokisoudun päätösjuhlassa Kipinässä. Julkaisemme katkelman
hänen puheestaan.

na alueena. Kutualueeksi sovel-
tuvaa koskipinta-alaa on vapaalla 
vesistöalueella noin 600 hehtaa-
ria. Sen kummemmin keskinäistä 
kisaa ruokkimatta, verrata voi-
daan vaikkapa Oulujoen osalta 
tehtyä arviota. Oulujoen osal-
la puhutaan joistain kymmenis-
tä hehtaareista. Iijoen osalta on 
mahdollista palauttaa myös Iijo-
en oma kalakanta, koska se on 
tallessa. Kalatiesuunnitelman 
tarkoituksena on palauttaa Iijo-
en oma lohi luonnonkiertoon, 
samoin myös muiden lajien el-
vyttäminen, vesienhoidon tason 
parantaminen ja joen virkistys-
käyttöarvon palauttaminen. 

Tässä Iijoen kalatiehank-
keessa on meneillään hallin-
to-organisaation perustami-
nen ja siis sellaisen toimivan 
tahon muodostaminen, joka 
pystyy hakemaan tarvittavat 
luvat kalateiden rakentamisel-
le. Toisaalta rahoituksen hank-
kiminen ja rakentamisen to-
teuttaminen vastuullisesti ja 
kestävästi ovat isoja haastei-
ta.  Jokivarren kuntien roo-
li on keskeinen, mutta vastuu-
ta odotetaan sekä valtiolta 
että edelleen myös jokiluon-
non muuttajataholta, voimayh-
tiöltä. (ht)
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Pudasjärven huvikeskus 
Jyrkkäkoskella rokattiin jäl-
leen 6.-7.7. Kolmatta kertaa 
järjestetty tapahtuma yhdisti 
taas kerran rockin kuunteli-
joita ympäri Suomea. Tapah-
tuman juonsi tunnettu malli 
ja juontaja Anne-Mari Berg.  
Tunnelmallinen Revontuli-
disko oli avoinna myös koko 

festareiden ajan. Lippujen 
myynti jäi tällä kertaa noin 
800 lippuun, joka on alle 
puolet siitä mitä järjestäjät 
odottivat. Mutta sen ei kui-
tenkaan anneta häiritä. Jär-
jestäjät tietävät, että muutok-
sia on tehtävä ja niitä myös 
tullaan tekemään seuraavaa 
kesää varten. 

16 tuttua ja tuntematto-
mampaa bändiä pääsi rok-
kaamaan Jyrkän legendaari-
siin maisemiin sekä sisä- että 
ulkolavalle. Kauimmaiset 
bändit tulivat aina Saksa-
ta ja Venäjältä asti. Sää suo-
si molempina päivinä, eikä 
sääskiäkään ollut aivan 
kammottavasti. Perjantaina 
lavalle nousi: Valentfoe, Hu-
man Temple, Ruoto, The Fre-
za, Hellride Acoustic (Sak-
sa), Brüssel Kaupallinen, 
Zenith Reunion ja Dreamta-
le. Lauantaina lavalle pää-
si rokkaamaan: Teardown, 
Domination Clack, Simulac-
rum, Faff-Bey, D’Airot (Ve-
näjä), Burning Point, The 
Kickstar Rockers ja Kilpi

Pieniltä onnettomuuk-
siltakaan ei säästytty, mut-
ta niiden ei annettu haitata. 
Lauantaina laskuvarjohyp-
pääjän varjo sotkeutui säh-
kölankoihin, joka aiheutti 
pienen sähkökatkon ja juu-
ri soittanut bändi joutui pi-
tämään pienehkön tauon. 
Diskon laitteet pimenivät pi-
temmäksi aikaa, mutta ne-
kin saatiin korjattua nopeas-

Hanna-Riikka Salmela 
työskentelee Backstagella 
mielellään. 

Discossa oli tunnelmaa alkuillastakin

Anne-Mari Berg juonsi ta-
pahtuman

Tyttöbändi The Freza veti täysillä

Yleisö oli hyvin mukana koko tapahtuman ajan

ti. Laskuvarjohyppääjälle ei 
onneksi käynyt sen pahem-
min pahannäköisestä tippu-
misesta huolimatta. 

Rokkaajien muonitukses-
ta vastasi tällä kertaa Niemi-
talon Juustolan keittiömes-
tari Mika Kokko ja Jyrkällä 
saatiin lähiruokaa!

Ensimmäistä kertaa ta-
pahtumassa vierailleet Ou-
lulaiset Aki ja Anssi ker-
toivat, että tapahtuma veti 
heitä, koska se oli lähel-
lä ja Jyrkkä alueena kiehtoi 
enemmän kuin Oulu. He ke-
huvat järjestelyitä erinomai-
siksi. 

Backstagella työskentele-
vä Hanna-Riikka Salmela on 
töissä festareilla jo kolmatta 
vuotta.

- Huolehdin Vip-henki-
löiden ja bändiläisten tar-
peista Vip- ja Backstage-
teltoissa. Samalla vastaan 
paikkojen yleisestä siistey-
destä, kertoo Salmela. - Työ 
on kiireisen leppoisaa, hän 
toteaa. Töihin Salmela on 
alunalkujaan päässyt, koska 
tuntee järjestäjät. Työrupea-
man hän aloitti perjantaina, 

mutta olisi varmasti tullut 
aiemmin, jos olisi päätyöl-
tään ehtinyt.

- Työ on miellyttävää 
erinomaisten live-bändien ja 
mahtavan talkooporukan ta-
kia!

Festareiden pääpuuhaa-
ja Janne Soronen kommentoi 
tapahtumaa näin 

- Kaikki toimi niinkuin 
pitikin. Meillä on aivan upea 
porukka ja henkilökun-
ta tekemässä arvokasta työ-
tä. Kiitosta on sadellut joka 
puolelta toimivista järjeste-
lyistä ja mukavasta henki-
lökunnasta. Nuoriso käyt-
täytyi moitteettomasti, eikä 
järjestyshäiriöitä tullut. Se 

kertoo jostakin sekin.
Soronen haluaa myös vä-

littää kiitoksensa niin talkoo-
laisille kuin festareille osal-
listujille.

- Julmetun iso kiitos kai-
kille! Toivottavasti ensi 
vuonna nähdään taas Jyrk-
kä Rock Festareiden tiimoil-
la, muodossa tai toisessa. 
Kiitos.

Kati Tihinen

Pudasjärven kansalaisopis-
tossa opiskelee vuosittain yli 
2500 opiskelijaa ja erilaisia 
kurssejakin järjestetään yli 
300. Uusia tuulia opiskeluun 
tuo uusi suunnitteluopettaja 
Juha Holappa.

Oulusta kotoisin oleva 
Holappa on opettanut kan-
salaisopistoissa viimeiset 
kahdeksan vuotta, viimeisin 
pesti oli viiden kunnan yh-
teisessä kansalaisopistossa 
Joensuun seudulla. Holappa 
aloitti Pudasjärven opistossa 
heinäkuun alussa ja suunnit-
telutyö on jo täydessä vauh-
dissa.

Suunnittelijaopettajan työ- 
hön kuuluu kansalaisopis-
ton kurssien suunnittelua 
sekä muun muassa avoimen 
yliopiston kurssien koor-
dinointi ja erilaiset kehittä-
mishankkeet. Holappa saa 
mahdollisesti muitakin sivis-

Vapaa sivistystyö kiinnostaa pudasjärvisiä
tystoimen tehtäviä myöhem-
min. Tietysti työhön kuuluu 
myös opetusta ja Holapan 
omat tunnit liittyvät tekni-
seen työhön. Holapan lisäk-
si opistolla on kaksi muuta 
päätoimista opettajaa, Lii-
sa Pöllänen opettaa taito- 
ja taideaineita ja musiikin 
opettajana toimii Reijo Kos-
si. Kokonaisuudessaan kan-
salaisopistolla opettaa noin 
130 tuntiopettajaa eli tarjon-
ta on runsasta. 

Runsas  
opetustarjonta
Pudasjärven kansalaisopisto 
järjestää vuoden aikana noin 
9000 opetustuntia. Asukas-
lukuun suhteutettuna se tar-
koittaa, että jokaista pudas-
järvistä kohden järjestetään 
yksi tunti mikä on valta-
kunnan tasolla tarkasteltuna 

erittäin hieno lukema. 
– Opiston toiminta vai-

kuttaa erittäin vireältä ja täs-
tä on hyvä pohja ponnistaa. 
Opiston laajuus osoittaa, 
että pudasjärviset suhtautu-
vat myönteisesti vapaaseen 
sivistystyöhön sekä itsensä 
sivistämiseen ja kehittämi-
seen, kertoo Holappa ajatuk-
sistaan. 

Kurssitarjontaa  
uudistetaan  
tulevaisuudessa
Kansalaisopisto ottaa mielel-
lään palautetta ja ehdotuk-
sia vastaan kursseja suun-
nitellessa. Kurssiaiheista on 
tullutkin kohtuullisen run-
saasti esityksiä ja pyyntöjen 
käsitteleminen jatkuu pit-
källe eikä kaikkiin pyyntöi-
hin pystytä vastaamaan syk-
syllä. 

Kurssit järjestyvät mikä-
li osallistujia on vähintään 
seitsemän, joissain erityista-
pauksissa kursseja voidaan 
pitää pienemmälläkin mie-
hityksellä. Vaikka joitain uu-
distuksia on tulossa, ei suo-
sittuja kursseja lopeteta, jos 
opettajat ja tilat järjestyvät. 
Kansalaisopiston kurssioh-
jelma valmistuu elokuun ai-
kana ja työkausi alkaa syys-
kuun loppupuolella.

– Toiveena on saada uut-
ta kurssitarjontaa tulevai-
suudessa. Esimerkiksi puu-
työkurssit ovat vähentyneet 
viime vuosina ja se on yksi 
kehittämiskohde. Myös lii-
kuntapuolelle on tulossa 
uudistuksia. On kuitenkin 
vaikeaa löytää opettajia lii-
kuntakursseille, opettami-
sesta kiinnostuneet voisi-
vatkin ottaa yhteyttä, toivoo 

Holappa. 
Holappa toivottaa kaik-

ki tervetulleiksi kansalais-
opiston kursseille, jokaiselle 

Harrastuksina Juha Holapalla on kesäaikana erilaiset lii-
kuntaharrastukset muun muassa pyöräily sekä mökkeily 
ja kalastaminen. 

löytyy varmasti jotakin run-
saasta tarjonnasta!

Heimo Turunen

Jyrkällä rokattiin!
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Metsänomistaja
on yksin
kaavoitusasioissa.

Iijoen rannan metsänomistajille rantayleiskaavaa koskeva 

info-tilaisuus 
ma 23.7.2012 klo 17.00 alkaen kehittämiskeskus
Pohjantähden auditoriossa 

Tilaisuuden tarkoituksena on tiedottaa kaava-alueen 
metsänomistajille rantayleiskaavan vaikutuksista
metsätalouden harjoittamiseen.
Paikalla asiasta kertomassa ovat toiminnanjohtaja
Tuomas Pihlaja sekä metsälakimies Tuomo Pesälä.
Toivomme mahdollisimman runsasta osallistumista 
tilaisuuteen.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Tuomas Pihlaja
puh. 040 844 207 tuomas.pihlaja@mhypudasjarvi.fi

Kylätapahtuma 
Korpisen kylätalolla 

la 21.7. alkaen klo 18:00.

 Ohjelmassa mm. näytelmä,
 uuden saunapehtoorin valinta,
  saunavastanheiton ja  
  saunavitsien kerronnan 

SM-kilpailut yms. 

               Myytävänä kahvia, pullaa,
mehua ja makkaraa. 

Tervetuloa! 

Järj. Korpisen kyläseura ry

Paukkerinharjun kylätalolla 
kävi sunnuntaina vilske, kun 
väki kokoontui viettämään 
jo perinteeksi muodostunei-
ta Jonninmoisia Jonkulaisia 
Kesäpäiviä. Paikalla oli niin 
entisiä kuin nykyisiä kyläläi-
siä sekä mökkiläisiä. Olipa 
juhliin kokoontunut niitä-
kin, jotka olivat tulleet van-
hempiensa kotikylään tutus-
tumaan. Oli mukava vaihtaa 
kuulumisia ja tavata tuttuja 
kauempaakin.

Sää suosi paikalla olleita. 
Aurinko hemmotteli ja sopi-
va tuulenvire kävi koko ajan 
niin, ettei sääskistäkään ol-
lut riesaa. Keittiöväki tar-
josi nälkäisille lohisoppaa 
ja herkkusuille lettuja kah-
vin kera. Mikä Lie – bändi 
viihdytti kansaa nostalgisel-
la musiikilla. Välillä innos-

Lohisoppaa tarjoilemassa ollut Saara Jussila ehti välillä 
istahtaa juttelemaan kempeleläisen Sanna Tiirolan kans-
sa.

tuttiin laulamaan yhteislau-
luja. Jari Jussilan kertomana 
kuultiin myös tietoa Laaja-
kaista –hankkeesta.

Tapahtuman kruunasi 
kilpailut. Viimeksi yli sata 
vuotta sitten olympialajina 
ollut vauhditon pituushyp-
py innosti varsinkin miehet 
ottamaan mittaa toisistaan. 
Tiukan kisan vei nimiinsä 
Urpo Viljamaa. Naisten sar-
jassa jouduttiin hyppäyttä-
mään kärkikaksikkoa uu-
demman kerran ennen kuin 
mestariksi selvisi Marja-Kai-
sa Pesälä. Nuorten sarjan 
voitti puolestaan Joel-Akse-
li Outila.

Lapsille oli järjestetty lei-
kin lomaan myös oma kil-
pailunsa. He ajoivat kilpaa 
kaupungin lahjoittamilla 
polkuautoilla. Pesälän pal-

kintokaappiin tuli näin toi-
nenkin pokaali, kun Mar-
ja-Kaisan 6 –vuotias poika, 
Eevertti voitti nopeusajon. 
Moni muukaan ei lähtenyt 
tapahtumasta tyhjin käsin, 
sillä arpapalkintoja oli run-

saasti. Kiitos kaikille palkin-
toja lahjoittaneille ja tapahtu-
man järjestäjille mukavasta 
kesätapahtumasta.

Kesäpäivien järjestäjät

Eevertti Pesälä kurvailee polkuautokisan voittajaksi.

Antti Tiirolan tyylinäyte kolmiloikkakisassa. Kuvassa va-
semmalla yleisö seuraa kolmiloikkakisaa.

Jonkulaiset 
kesäpäivät

Tapahtumassa oli väkeä vauvasta vaariin.

onnistuivat 
yli odotusten

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Keijo Piirainen laulatti ihmi-
siä Pudasjärven kaupungin 
kulttuuritoimen järjestämäs-
sä yhteislaulutapahtumas-
sa torilla torstaina 12.7.  Har-
maasta säästä huolimatta 
ihmisiä virtasi paikalle run-

Pudasjärven torilla laulettiin

Keijo Piirainen laulatti ihmi-
siä torilla.Torille oli kertynyt satakunta ihmistä laulamaan.

saasti. Noin sadan henkilön 
yleisö lauloi 23 laulua rei-
lussa tunnissa. Laulattajil-
la ja laulajilla oli hyvä tuuri, 
sillä melkein heti tapahtu-
man jälkeen alkoi kaatosa-
de. Seuraavan kerran yhteis-

laulutapahtuma järjestetään 
ensiviikon torstaina 19.7. Pu-
dasjärven torilla kello 13 ko-
tiseutuviikon yhteydessä. 

Kati Tihinen

Viime talvena yrittäjä Heikki Harjun vaimo, Sari Harju, siir-
tyi yritykseen vastaten konttoritöistä ja osallistuu markki-
nointiin sekä tietokoneella tehtäviin suunnittelutöihin. 

Heikki Harju suorittamassa sabluunaa apuna käyttäen hautakiven nimikaiverrusta rae-
puhaltimella.  

Koilliskivi on toiminut vuo-
desta 1993 lähtien aluksi 
yrittäjä Heikki Harjun ko-
tona ja viimeiset re ilut kol-
me vuotta Pudasjärven teol-
lisuusalueella kaupungin 
teollisuushallissa.

- Muuton jälkeen kaik-
ki kiventyöstökoneet on uu-
sittu, muun muassa kivien 
sivuhiomakone on tämän 
vuoden hankinta. Lankasa-
halla saadaan myös läpi sa-
haamalla hautakiviin moni-
en haluamat kynttilälyhtyjen 
paikat. Uutta on myös hau-
takivien suunnitteluun sopi-
vat tietokoneohjelmien käyt-
töön ottaminen. Asiakkaille 
voidaan nykyisin lähettää 
sähköpostilla toiveiden mu-
kaan suunniteltu kiviluon-
nos, jossa on myös tekstit 
valmiina, kertoi Harju. 

Hautakiviaihiot Harju ti-
laa kiviveistämöiltä eri puo-
lilta Suomea. Hallin pihal-
ta löytyy parikymmentä eri 
paikasta louhittua kivilajia. 

Asiakkaat ottavat yleen-
sä suoraan yhteyttä tai hau-
taustoimistot tilaavat välit-
tämänsä kivet Koilliskiveltä. 

Uusien kivien ohella huo-
mattava osa töistä muodos-
tuu jo olemassa olevien hau-
takivien kunnostuksista ja 
lisäkaiverruksista. Koilliski-
vi suojaa ja kuljettaa hauta-
kivet tuotantotiloihinsa, jol-
loin työ ei vaaranna yleistä 
turvallisuutta, kulkuväyliä, 
haudankaivua ja siunausti-
laisuuksia hautausmaalla. 
Yrityksellä on käytössä ki-
vien kuljetukseen sopiva ly-
hytakselinen kuorma-auto, 
jossa on pitkällä ulottuvuu-
della varustettu nosturi.

Sisätiloissa hautakivi on 
helpointa ja nopeinta työs-
tää ja viimeistellä alkupe-

Koilliskivi työstää graniittia 
viimeisimmällä tekniikalla

räisellä tyylillä sekä tarvit-
taessa puhdistaa ja kiillottaa 
alkuperäiseen ulkonäköön-
sä. Kuivat ja lämpimät tilat 
takaavat myös oikean kos-
teus- ja lämpötasapainon 
työstettävälle hautakivelle 
varmistaen oikean pintakä-
sittelyn kultauksien ja hope-
ointien säilymiseksi mahdol-
lisimman pitkään. 

-Hautausmaalla suoritet-
tavissa hautakiven kaiver-
ruksissa ja viimeistelyissä 
joudutaan lämmittämään ki-
veä nestekaasuliekillä, mikä 
saattaa aiheuttaa kiven loh-
keamisen tai muita vaurioi-
ta. Koilliskivi täyden palve-
lun yrityksenä myös asentaa 
hautakivet takaisin omalle 
paikalleen sekä siistii hau-
tapaikalta omat jälkensä vii-
meistellen sen ulkonäön, se-
lostaa Heikki Harju. 

Hautakivien parissa työs-
kentely on vilkkainta aikaa 
keväästä syksyyn. Talviaika-
na huolletaan koneita, val-
mistaudutaan seuraavaan 
sesonkiin. 

-Viime talvena myös 
työstimme GTK:lle luonnos-
ta louhittuja näytekivikap-
paleita mallilaatoiksi, jotka 

menevät kiviteollisuuden 
markkinointiin. Omista ti-
loista löytyy myös kivestä 
tehtyjä pöytätasoja, joita toi-
mitetaan lähinnä uusien ta-
lojen keittiöihin ja pesutiloi-
hin, kertoo Heikki Harju. 

Heimo Turunen

mIKSIhÄn IhmISeT aina puhuvat säästä? Milloin sataa lii-
kaa, milloin paistaa liian kuumasti ja milloin tuulee, tai sitten ei 
tuule. Helppo puheenaihe se kyllä on ja jokaisella on varmasti 
mielipide siihen. Asia tuli mieleen, kun seisoin puun alla sadet-
ta pitämässä. Emäntä huusi navetan ovella niin, että kitarisat 
näkyivät, lypsylle pitäisi mennä, mutta tuonne en lähde kastu-
maan. Huutakoon, ääntä sillä riittää. Ja kun aikani tässä seison, 
niin tulee se hakemaan, saapahan samalla tuntea tämän kesä-
sateen voiman.

KeSÄKIIReISIIn kuuluu tärkeimpänä rehunteko. Sää vai-
kutti sielläkin, monta kertaa päivässä netistä oli tutkittu en-
nustuksia ja sateen kulkua. Niitetäänkö vai ei? Ja minkä ver-
ran uskaltaa niittää, ettei luoko pääse kastumaan. Rehuarvot 
laskevat nopeasti sellaisesta heinästä, joka kastuu ja kuivuu 
vuoronperään.  Sellainen rehu ei säily yhtä hyvin kuin oikeas-
sa kosteudessa, heti esikuivatuksen jälkeen paalattu rehu ja 
eihän se maistukaan samalle. Ja siitä seurauksena on taas se, 
että tuotokset laskevat. Ei ole helppoa isännällä, pitäisi osa-
ta olla ennustaja säiden suhteen ja sitten tehdä hyvää rehua.

TOISAALTA, onhan tässä taas koettu pari hellepäivää. Ei 
olleet hyväksi nekään. Ja nyt tietysti joku luulee, että lehmät 
ovat ranttuja. Ei suinkaan, ehkä vähän mukavuudenhaluisia 
kuitenkin. Se helle tekee meistä entistä laiskempia. Kuka se 
nyt jaksaa helteessä töitä paiskia? Silloin pitää mennä rannalle 
loikoilemaan ja korkeintaan välillä pulahtaa raikkaassa järvive-
dessä virkistäytymässä. Emäntä kuitenkin vaatii ihan mahdot-
tomia. On kuulemma syötävää yllin kyllin, mutta kun se pitäisi 
itsellä kerätä ympäri peltoa. Siis oikeasti, kävellä helteessä ym-
päriinsä ja kerätä oma ruoka? Ei kiitos, nyt otetaan rennosti. 
Odotetaan talvea, että huolto taas pelaa normaalisti.

KeSÄÄn KuuLuu myös lomalaiset, jotka sankoin jou-
koin rientävät maalle ystäviä ja sukulaisia tervehtimään. Toisi-
naan on karjakolla olleet silmät ristissä ja turhan äreä luonne 
aamuvarhain, mutta kun lomalaiset eivät aina tahdo muistaa, 
että jotkut tekevät työtä silloinkin ja illalla pitäisi joutua nuk-
kumaan ajoissa. Toisaalta, kun asiaa harkitsee tarkemmin, pitäi-
si tuon ikäisen ihmisen osata sanoa asiasta ja mennä maaten. 
Turha on ainakaan meille kärvistellä. Mutta kyllä ne lomalaiset 
voivat olla todella hauskojakin. Tulevat tomerasti auttamaan 
navetan puolelle, mutta kun eivät osaa tehdä oikeastaan mi-
tään. Hyvä jos parren puhdistus onnistuu. Vasikat ovat kaikki-
en lemmikkejä, helppoja ja sopivan kokoisia hoidettavia.

me LehmÄT emme oikein tykätä muutoksista. Oli se muu-
tos sitten millainen tahansa, ruokintaan, hoitoon tai hoitajis-
sa tapahtuva muutos, se aiheuttaa stressiä. Ja taas tuotokset 
putoavat, ainakin väliaikaisesti. Ja saattaapa se emäntäkin jär-
jestää yllätyksen ja taas on lehmä raukan elämä sekaisin. Kut-
su kuului iltalypsylle ja ihmettelin jo hätäisimpien empimistä 
ovella. Arimmat yritti palata takaisin laitumelle, mutta minkäs 
teet, kun takaa uudet lehmät puskevat sisälle päin. Ja ovella 
sen huomasin: uusi tuoksu. Sitä piti nuuhkia ja ihmetellä, kun-
nes muistin tuoksun. Navetta oli pesty päivän aikana ja joka 
puolella tuoksui raikkaalta ja puhtaalta. Kaikki tutut tuoksut 
hävinneet, mutta pöydällä odottavat herkkupalat houkutteli-
vat menemään peremmälle, ehkäpä tähän tottuu, tai voisihan 
tänne jättää omat tuoksut lypsyn jälkeen.

PeRInTeeT ovat tärkeitä meille lehmillekin. Vaikka me 
yleensä ollaan kilttejä ja pysytään aidan sisässä, niin Juhannus 
tekee poikkeuksen. Silloin pitää päästä katsomaan, onko ruo-
ho todellakin vihreämpää aidan takana. Tutkitaan vierasta pel-
toa ja läheistä metsää, kaikki on niin vihreää ja raikasta. Sitten 
alkaa omatunto kolkuttaa ja viimeistään, kun emännän ääni 
taas kuuluu huutelevan lypsylle, kiltisti palataan kotiin tuttua 
polkua pitkin. Eikä emäntä tiedä mitään näistä meidän kesä-
yön seikkailuista.

Toffee, 123

LEHMÄN 
ELÄMÄÄ
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

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

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

Palveluhakemisto

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

ISÄNNÖINTEJÄ

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

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
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

AVAINPALVELUJA

ROMUJEN OSTOA

Sähköasennus m.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

www.sahkoasennusjurva.fi
posti@sahkoasennusjurva.fi • Puh. 040 575 1310

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

-sähköistää ammattitaidolla
Puh. 040 737 8877 • www.wattivanu.fi
Vuokrattavana peräkärryjäJalkahoitaja Pirjo Leino

Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

JALKAHOITOA

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

KAUNEUDENHOITOA

AUTOSÄHKöKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

Seulottua
ruokamultaa!

Kaivinkonetyöt

p. 0400 926 405

RUOKAMULTAA

Ilmoita palvelu-
hakemistossa!
P. 040 1951 732

3 vuotias Jere Vähäkuo-
pus kävi ensimmäisellä 
kalareissullaan papan ja 
isänsä kanssa Lekolamella 
4.6.2012 ja onkeen tarttui 
200 g ja 19 cm pitkä ahven.

Kalastus on hyvä harrastus
sopii pienille ja isoille ihmisille 

Kalastus on elinkeinoista 
vanhimpia. Kalaa pyydetään 
yleensä ihmisten ja muiden 
eläinten ravinnoksi. Kalas-
tuksella tuotetaan 16 pro-
senttia maailman proteiinin 
tarpeesta.

Ahven (Perca fluviati-
lis) on Suomen yleisin kala-
laji ja Suomen kansalliskala. 
Se on parvikala, joka liik-
kuu ja etsii ravintoa päivisin 
parvissa, mutta yöksi se me-
nee yksin pohjalle kasvuston 
suojaan lepäämään.

Ahven on teräväsuomui-

nen, yleensä vihreäsävyi-
nen kala, jossa on tummia 
pystyraitoja. Sen väri vaih-
telee lähes mustasta vaale-
an harmaanvihreään. Tum-
missa vesissä, etenkin paljon 
humusta sisältävissä vesis-
töissä ahvenet saattavat olla 
myös ruskeankeltaisia. Ve-
sistöissä, joissa uitetaan puu-
ta, tavataan silloin tällöin 
myös oransseja ahvenia

Suomessa ahven on levin-
nyt lähes koko maahan, ai-
noastaan pohjoinen käsivar-
si on paikka, jossa ahventa 

ei tavata. Ahven asuttaa jär-
viä, hitaasti virtaavia jokia 
ja merten rannikkoseutuja 
koko maan alueella; ei juuri 
ole vesistöjä, joissa ahven ei 
viihtyisi. Se on rantavesien 
kala eikä viihdy syvänteissä 
lukuun ottamatta talvea, jol-
loin se hakeutuu pois rannan 
tuntumasta.

Yleensä ahvenet elävät 
20–25-vuotiaaksi. Maksimi-
paino on yleensä noin ki-
lon luokkaa, ja kasvunope-
us vaihtelee suuresti – suuri 
kyrmyniska on väistämät-

tä kohtalaisen iäkäs, mut-
ta myös pieni, muutaman 
kymmenen gramman pai-
noinen yksilö saattaa äärita-
pauksessa olla yli 20-vuoti-
as. (Lähde www.wikipedia)

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään hillaa

MARJOJEN 
OSTOA JA  MYYNTIÄ
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 15 € +alv) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytime-
käs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. nu-
merosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-
ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lä-
hetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

Ranskalainen Comenius -lukiolainen 
omatoimimatkalla

17-vuotias ranskalainen 
Hadrien Nicolet saapui Pu-
dasjärvelle sunnuntaina 1.7.  
Hän kuuluu Pudasjärven lu-
kion ja ranskalaisen Lycee 
Jules Haag–lukion väliseen 
Comenius ryhmään. Pudas-
järven lukiolaiset kävivät vii-
me keväänä vierailulla Koil-
lis-Ranskassa, Besançonissa, 
sijaitsevassa lukiossa. Rans-
kalaiset nuoret tulevat ensi 
talvena vierailemaan Pudas-
järven lukioon, mutta Had-
rien halusi tulla Suomeen jo 
nyt nähdäkseen kavereita, 
tutustuakseen Suomeen ja 
nähdäkseen Suomen kesän 
sekä talven. 

-Pitää ostaa ensi talveksi 
uudet kengät, totesi Hadrien 
talvesta puhuttaessa.

Hadrienin ensireaktio 
Suomesta oli hyvä. Sääsket 
ja valoisat yöt hieman häirit-
sivät, mutta kyllä niihinkin 
pikkuhiljaa tottui. 

-Sain viisi sääsken pure-

maa viidessä minuutissa ja 
sääskiä tuli Hilturannalla ta-
pettua enemmän kuin laki 
sallii. Sää olisi voinut olla 
hieman parempi alkuviikos-
ta, Ranskassa oli paljon läm-
pimämpi. 

Hadrien harrastaa kara-
tea, pianon soittamista, piir-
tämistä ja matkustelua. Hän 
on matkustellut yksin, sekä 
vanhempiensa kanssa. Tämä 
on hänen ensimmäinen ker-
tansa Suomessa.  

-Saunassa olen kyllä käy-
nyt, mutta se oli sellainen 
yleissauna kuten uimahallis-
sa. Onko se totta että te hak-
kaatte toisianne oksilla?

Hän näyttää hieman jär-
kyttyneeltä saadessaan 
myöntävän vastauksen, 
mutta rauhoittuu pian kun 
kuulee, ettei vastan käyttö 
satu. 

Ennen lähtöään hän sai 
vierailla Jyrkkä Rockissa 
niin työntekijänä kuin asiak-
kaanakin. Hadrien palasin 
kotiin sunnuntaina 8.7. 

Kati Tihinen
Tikanheitto sujui hyvin toi-
meliaalta Hadrienilta.

Kuivaheinää pienpaalissa. puh. 
041 704 9764  Eero Pekkala.

Myydään tarpeettomana iso 
Whirlpool pakastearkku eduli-
sesti! Puh. 0400 683 591.

Pöytä ja 4 tuolia esim. opiskeli-
joille 90 e, uuden veroinen pa-
kastekaappi 90 L180 e, puinen 
soutuvene hp. 400 e. Puh. 040 
366 1434

Ratsastusvälineitä: 140-160 
cm. Mm. kypärä, turvaliivi, kah-
det housut, talvi- ja kesäsaap-
paat, fleece. Kerran tai kaksi 
käytettyjä. Myydään allergian 
vuoksi. Hinnat alle puolet uu-
sien hinnoista. Puh. 040 521 
6999.

Peugeot 206 XR 1, 4 3-OV. 
Ajettu 171 km. Kats. 16.7.2012. 
puh. 040 530 9748.

Korsuorkesteri syntyi vuon-
na 1990, josta lähtien or-
kesteri on tuonut vanhaa ja 
uutta musiikkia tuhansil-
le kuulijoille tanssikeikoilla, 
konserttikiertueilla, kirkois-
sa ja levyillä. Syvällä sielun 
sopukoissa eläneet muistot 
ovat värittyneet koskettavi-
en sävelten myötä ja tunnel-
mat ovat saattaneet ihmisiä 
yhteen tuoden samalla kuuli-
joille iloa ja lohtua. Sota-ajas-
sa ja ikivihreiden rintamalla 
on viivähdetty niin Suomes-
sa kuin ulkomaan esiintymi-
sillä. 

Korsuorkesteri Jyrkkäkoskella 
– meneillään jäähyväiskiertue

Legendaarinen Korsuor-
kesteri on saavuttanut Suo-
messa johtavan aseman sota-
ajan musiikin tyylitaiturina 
ja he ovat saaneet toteuttaa 
omaa menestyksekästä unel-
maansa. Kotirintamilta orkes-
terin harmaisiin on matkan 
varrella liittynyt kaikkiaan 26 
muusikkoa.

Esiintymisiä on ehditty 
keikkakalenteriin kirjaamaan 
yli 3700 ja keikkakilometeri-
jä on kertynyt reilusti yli 1,7 
miljoonaa.

Vuonna 2012 pitkä palve-
lusaika on päättymässä, or-

kesteri on päättänyt siirtyä 
reserviin. Ryhmällä on me-
nossa kesän aikana jäähy-
väiskiertue. Perjantaina 20.7 
Korsuorkesteri esiintyy Jyrk-
käkoskella, jossa paltaan tyy-
lipuhtaasti muistelemaan 
menneiden vuosien musii-
killisesti parhaita paloja. Lu-
vassa vaikuttavaa musiikkia, 
joka käy suoraan sydämeen - 
lauluissa soi ilo, suru, kaiho ja 
kaipuu. Orkesteri on täydes-
sä iskussa ja pelissä on suuria 
tunteita. Illasta on lupa odot-
taa ikimuistoista, suuren tun-
teen näyttämöä. (ht)

Pudasjärven kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki pitää Down-
hill Longboarding Rein-
feer ryhmän yhteistoimin-
ta tarjousta vuoden 2013 
vapaalaskutapahtuman 
järjestämisestä Syötteel-
lä erittäinkin tervetulleena 
ajatuksena. 

 - Hyvillä mielin tämä 
täytyy ottaa vastaan. Kyse 
on kaksi tai kolmipäiväi-
sestä tapahtumasta ja me 
olimme ensimmäinen kun-
ta, joihin pojat ottivat suo-
raa yhteyttä ja ehdottivat 
yhteistyötä.  Kesätapahtu-
mista on puutetta ja Down-
hill Longboardsin harras-
tajien määrä Suomessakin 
on kovassa kasvussa koko 
ajan. Nämä nuoret aikui-
set olivat järkevin ajatuk-
sin liikkeellä ja kaupunki 
voi auttaa niiltä osin mikä 
kaupungin toimintalinjaan 
sopii ja nähdään kokonai-
suuden kannalta tärkeäksi. 
Kaupungin rooli teknisis-
sä järjestelyissä mm. tieo-
sien tilapäisten sulkemis-
ten osalta tulee toimimaan 
samalla tavoin kuin huip-
puajoissakin. Kun on sat-
tumalta tullut tehtyä ties-
töä, jotka soveltuvat myös 
tämäntapaisiin tapahtu-
miin loistavasti, niin miksi 
niitä ei sitten hyödynnet-
täisi kunnolla. Ryhmä sai-
si tapahtumapaikan, jossa 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki:

Tervetuloa alamäkilaskijat Syötteelle!
voisivat kilpailla päivännä-
ön aikaan ja me saisimme 
ilmaista mainosta samalla, 
Riekki toteaa.

 Tähän asti Longboards 
harrastajat ovat joutuneet 
touhuamaan öiseen aikaan, 
koska tiellä tapahtuva las-
keminen ei ole mahdollis-
ta muun liikenteen seassa. 
Syötteellä on kolme tai neljä 
loistavasti tähän harrastuk-
seen soveltuvaa tienpätkää, 
joiden vuoroittainen sulke-
minen tapahtuman vuoksi 
ei aiheuta ongelmia. Tämä 
laji on eräiltä osa-alueiltaan 
vauhdikas ja taitoa vaati-
va. Harrastajat ovat 10–60 
vuoden haarukassa. Pääasi-
allinen aktiivisin porukka 
on 20–30 ikäisiä. On odotet-
tavissa, että tapahtumaan 
osallistujia tulee noin sata tai 
ylitse. Jos suunnilleen saman 
verran tulee kisaajien muka-
na huoltojoukkoja ja tutta-
via niin se määrä näkyy jo 
majoitus- ja muissa myynti-
tilastoissa aika huomattava-
na piikkinä. Kun muistetaan 
että nykyaikana ihmiset ovat 
yhteydessä toisiinsa media-
maailmassa, jossa sana levi-
ää muutamassa sekunnissa 
ympäri maailmaa, niin voi 
olla, että omatoimisia lautai-
lijoita voi alkaa liikkumaan 
maisemissa enemmänkin 

 - Tämän Suomessakin 
vielä uuden harrastusmuo-
don edustajat olivat hyvissä 

ajoin liikkeellä asian kans-
sa, joten tässä jää kunnol-
la aikaa järjestellä ja hioa 
suunnitelmia, sopia yh-
teistyökuvioista ja kaikes-
ta muustakin mitä asiaan 
liittyy. Muun muassa Syöt-
teen alueen yrittäjiin ja alu-
eilla oleviin mökkiläisiin 
täytyy ottaa yhteyttä ja so-
pia monesta muustakin 
asiasta. Lauantaina sovit-
tiin, että syksyllä Downhill 
Longboardsin harrastaji-
en edustajat käyvät esitte-
lemässä lajiansa ja tulevaa 
tapahtumaa kaupungin 
johdolle ja Syötteen alu-
een yrittäjille, Riekki valot-
taa asiaa.

– Erittäin myötämie-
lisellä asenteella tämän 
asian kanssa ollaan liik-
keellä ja toivotaan että ta-
pahtuma nousee pystyyn 
ja samalla toivotaan tapah-
tuman vilkastuttavan huo-
mattavasti kesämatkailua 
ja olevan jatkossa jokavuo-
tinen tapahtuma. Hyvä 
homma. Uusia tapahtumia 
tarvitaan.  Pojat ovat ihan 
hyvillä ajatuksilla ja ter-
vetulleilla asioilla liikkeel-
lä. Tämmöisiä tapahtumia 
tarvitaan, tutkailee asian 
tiimoilta Pudasjärven mat-
kailun johtaja Juha Schro-
derus. 

Erkki Riihiaho

ti-pe 17.-20.7.klo 10-16 Lukiontie 2
(ent. Körkön leipomo)
Sateella sisätiloissa.

KIERTÄVÄ KIRPPIS
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Kasvukausi on nyt parhaim-
millaan -  heinät, pensaat ja 
puut kasvavat kilpaa. Luon-
non kilpailussa nopeat voit-
tavat hitaat ja hävinneen 
kohtalon on tyly.  Hävinneil-
le taimille riittää vain vähän 
valoa, vettä niukasti ja ravin-
teistakin voi olla pulaa. Tä-
män vuoksi metsänomistajan 
on kesän aikana hyvä käyttää 
päivä ehkä toinenkin pienten 
taimien pelastamiseen kilpai-
levalta kasvustolta. 

Metsäkeskus kampanjoi 
nyt valtakunnallisesti taimi-
koiden varhaishoidon edis-
tämiseksi.  Iskulauseena on 
Polje ja raivaa – hyödy ja voi-
ta. Metsänomistaja voi il-
moittaa tekemänsä tai toisella 
teettämänsä varhaishoitotyöt 
metsäkeskukseen 31.10.2012 
mennessä ja osallistua ar-
vontaan, jossa on palkinto-
na raivaussahoja, vesureita, 
Raiva-raivausveitsiä ja digi-
kameroita.  

Pohjois-Pohjanmaal-
la metsäkeskus on lähettä-
nyt noin 1700 kampanjakir-
jettä metsänomistajille. Myös 
kaikkien muiden metsän-
omistajien, jotka ovat noin 
viiden vuoden sisällä tehneet 
uudistushakkuita, kannat-

Anna päivä taimikollesi

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 toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi

su 22.7.2012 klo 12.00
Tervetuloa!

Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Lopetamme Bingo-toiminnan. Kiitos kaikille osallistujille.

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

tarjoamme
tervetuloa viihtymään

Keskiviikko 18.7.

Lauantai 14.7.

JAnne TuLKKI

Lippu 4 € sis. ep.

PuBISSA KARAOKe

auki 24-04
Lippu 4€

sis. ep.

Wintti
DJ LEILA

Perjantai 20.7.
PuBISSA KARAOKe

Lippu 2 € sis. ep.

Lippu 13 € sis. ep.

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

RAVINTOLA STREET4TERVETU
LO

A

RAVINTOLA STREET4

LOUNAS

ma  suljettu
ti  klo 15-21
ke  klo 15-21 (04)
to  klo 15-21
pe  klo 15-04
la  klo 12-04
su  klo 12-18

PUB
MA - PE  klo 11 - 15

YÖKERHO
ke 24-(04)
pe-la 24-04

HUOM.
Uudet tuulet 
puhaltaa!
KARAOKE 
ke - pe - la
alkaen klo 20.
Tule ja laula 
hyvällä äänen-
toistolla ja isolta 
screeniltä.
Laaja kappale-
valikoima.

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 oma-
toiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset. 
uusi paletti - Paavo Tolosen taidetta 26.6.-29.7. Kulttuurikeskus Poh-
jantähdessä Taiteilija Paavo Tolosen taidetta vuosien varsilta. Näyttely on 
avoinna: ma-ke klo 13-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Järj. kulttuuritoimi 
ja Paavo Tolosen säätiö.
Yhteinen perintömme - Tea Karvisen valokuvia 5.7.-16.9. Syötteen 
luontokeskuksessa. Näyttelyssä ovat esillä niin suomalaiset kuin kaukai-
semmatkin kansallispuistot, ja se sisältää kuvia muun muassa Grönlannista, 
Botswanasta ja Alaskasta. Näyttely kiertää Suomen luontokeskuksia 
seuraavan kolmen vuoden ajan, ja Syöte on sen kolmas pysäkki.
hempan hölökkä ke 18.7. klo 18. Lähtö Jyrkkäkoski Campingin alueelta. 
Juosta hilipastaan tunnin ajan. Tunnin voi käyttää kävellenkin. Pääasia on 
että liikutaan. Tervetuloa.
Kurenkoski: Ke 18.7. Janne Tulkki.
Jyrkkäkoski: Korsuorkesteri pe 20.7. Johanna Pakonen 27.7.
Penttilan Kalailta Hirvasjärvellä Penttiläntie 160 la 21.7.

27.7. JOHANNA PAKONEN

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETULOA JYRKKÄKOSKELLE!    
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

pe 20.7 LOMALAISTEN TOIVETANSSIT klo 21.00-02.00

Maran Karaoke (K-18)  
LIPPU 15 € / 8 €   Revontulidisko

MONIEN MUISTOJEN JYRKÄLLÄ
KORSUORKESTERIN 
JÄÄHYVÄISKEIKKA

ESITYKSET
to 19.7.  klo 18.00
su 22.7.  klo 15.00
ti 24.7.  klo 18.00
to 26.7.  klo 18.00
su 29.7. klo 15.00
ti 31.7.  klo 18.00
to 2.8.  klo 18.00
su 5.8.  klo 15.00
ti 7.8.  klo 18.00
to 9.8.  klo 18.00
su 12.8. klo 15.00

Lippu 12€, lapset alle 
12-vuotta 5€ 

Ryhmät yli 25 
henkilöä 10€/hlö. 

Tiedustelut ja ryhmä-
varaukset numerosta 

040 512 7301
www.teatteriretikka.net

Möykkälässä
La 19.5. klo 20.30-01.00

YLIX

HUOM! 
Terassilla

uusi valokate

Lippu 10€
www.puhoskylan.sivut.in

JR3
Vain käteismaksu.

KOKO PERHEEN ILOINEN KESÄTAPAHTUMA

LAUANTAINA JYRKÄLLÄ!
Por tit  avataan klo 12 -  HEVISAURUS SHOW klo 13

Tapahtuman järjestää Woyzeck ja sitä tukee
mm.Hilimat, Lions ja Rotaryklubi. Löydät
mukana olevat yritykset ja yhteisöt netistä.

Liput 20 euroa!

Lue lisää netistä www.woyzeck.org/hevisaurus

Ennakkolippuja myydään vielä

tänään keskiviikkona Tuurituvalla.

Ennakkolipun ostaneiden kesken

ar votaan FANITAPA AMINEN!

Penttilän kalailta
lauantaina 21.7. klo 18 alkaen

Penttiläntie 160, Hirvasjärvellä

tutustuminen kotimuseoon, onkikilpailu, soutukilpailu, 
tikanheittoa, kettinginheittoa ym. hauskaa yhdessäoloa.

Ravintolasta nokipannukahvia, savulohta ym. 
Arvontaa ja hyviä palkintoja.

Järjestää: Korentojärven kalaveden osakaskunta ja
Hirvaskosken kyläyhdistys

Tervetuloa perinteiseen
kesäillantapahtumaan,

vIImeInen BInGO!

Kuivaniemen 
27. pitäjämarkkinat
la ja su 18-19.7.2012

Yli 100 markkinamyyjää
Vuosittain yli 6000 kävijää

Kuivaniemen Aseman
Urheilukentällä jo 5. kerran!

Ilmat ovatsuosineetmarkkinoita!

Moni on käynyt, TULE SINÄKIN!

taa tarkistaa taimikon kun-
to. Kasvatettavien taimien 
ympäriltä pitää poistaa niitä 
haittaava heinä ja lehtipuu-
vesakko. Heinät voi kitkeä 
tai polkea maahan ja vesakon 
raivaukseen voi käyttää rai-
vaussahaa tai vesuria. 

Lisää tietoa kampanjas-
ta ja mm. video varhaishoi-
totyöstä löytyy metsäkes-
kuksen nettisivuilla  http://
www.metsakeskus.fi/paiva-
taimikollesi

Metsänomistajan kannat-
taa turvata taimikoiden no-
pea alkukasvu. Laadultaan 
hyvien taimikoiden osuus 
on valtakunnan metsien in-
ventointitulosten mukaan 
pienentynyt merkittävästi. 
Muutaman vuoden ikäisistä 
taimikoista kaksi kolmasosaa 
on kunnoltaan vain tyydyt-
täviä tai välttäviä. Laaduk-
kaan puuston kehittymiselle 
ovat ratkaisevia ensimmäiset 
vuodet uudistamisen jälkeen. 
Suurin syy laadun huonon-
tumiseen on varhaishoidon 
puute. Hidastunut kehitys ja 
puiden huono laatu aiheut-
taa taloudellisia menetyksiä.  

Eeva-Liisa Repo,
aluepäällikkö va. 

Taimikon varhaishoito so-
veltuu metsänomista-
jan omatoimiseksi työksi.
Kuva: Risto Mulari, metsä-
keskuksen kuva-arkisto.
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Muuttoapua 
edullisesti

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523
Pyydä tarjous!

Liput 15 e, lapset 5 e, ryhmät  
vähintään 20 henkeä 12 e.

Näytelmän kesto noin 2,5 tuntia,  
noin 20 minuutin väliaika, jolloin  

kahvila ja makkaramyyntiä.

su 15.7. .......... klo 18
ti 17.7. ........... klo 18
to 19.7. .......... klo 18
la 21.7. ........... klo 13
su 22.7. .......... klo 18
ti 24.7. ........... klo 18
to 26.7. .......... klo 18
la 28.7. ........... klo 13
su 29.7. .......... klo 18
la 4.8. ............. klo 13
su 5.8. ............ klo 15

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

Esitysajat:
ensi-ilta pe 13.7. klo 18.

AskAnmäen kesäteAtterissA  
puolAngAllA kesällä 2012

teuvo pakkalan  
vuonna 1898 käsikirjoittama

tukkijoellA
käsikirjoitus: teuvo pakkala
ohjaaja: Aarno tauriainen

sovitus: Vili Auvinen
tuotanto: Askan Ahertajat ry

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327 Pudasjärven kaupungin ko- 
tiseutupäivän juhlallisuuk- 
sia vietetään sunnuntai-
na 22.7. Päivän juhlallisuu- 
det alkavat klo 10 Jumalan-
palveluksella, jonka jälkeen 
siirrytään klo 12.15 alka-
vaan Kotiseutujuhlaan ko- 
tiseutumuseolla. Sateella juh- 

Pudasjärven Kotiseutujuhla ja Rajan puun -istutustapahtuma
lallisuudet ovat kokonai-
suudessaan kirkossa. Ra-
jaseutuliiton puheenjohta-
ja, maakuntaneuvos Timo 
A Säkkinen Suomussalmelta 
on lupautunut Kotiseutujuh-
lan juhlapuhujaksi. 

Juhlan jälkeen on Rajan 
Puu –istutustapahtuma klo 

15 kaupungintalon edus-
talla. Rajan puun lajiksi on 
valittu kuusi. Rajaseutulii-
ton hallitus myönsi Pudas-
järven kaupungille Vuoden 
Rajakunta -arvonimen ko-
kouksessaan 4.5.2012. Ra-
jakuntavuoden aikana on 
Pudasjärven kaupungil-

la mahdollisuus tuoda esil-
le kyseistä Rajaseutuliiton 
myöntämää kunnianosoitus-
ta eri tapahtumissaan. 

Birgit Tolonen

Pudasjärven Jyrkkäkoskel-
la vietetään lauantaina ilois-
ta koko perheen kesätapah-
tumaa, kun huippusuosittu 
lasten hevibändi Hevisau-
rus saapuu paikkakunnal-
le. Vajaa pari viikkoa sitten 
Jyrkkäkoskella rokattiin on-
nistuneesti Jyrkkä Rock Fes-
tival aikuisten kesken, nyt 
on lasten vuoro. Lastenkon-
sertti alkaa lauantaina klo 
13:00 ja portit avataan jo klo 
12:00. Yleisöä pyydetään 
saapumaan paikalle ajoissa 
ja varautumaan lipunmyyn-
tiin joko käteisellä tai Tuu-
rituvalta vielä keskiviikko-
na myytävin ennakkolipuin. 
Portilla on käytössä myös 
yksi korttipääte pankkikort-
timaksamiseen.

-Ennakkoliput ja käteinen 
nopeuttaa sisään pääsyä. 
Lippuja tullaan myymään 
portin ulkopuolelta kahdelta 
pitkältä pöydältä tarvittaes-
sa jopa kuudesta myyntipis-

Lasten hevibändi Hevisaurus Jyrkkäkoskella
teestä. Näin pyritään välttä-
mään turhaa jonottamista, 
eikä Känkkäränkkäkään toi-
vottavasti vieraile jonossa., 
jJärjestäjän puolesta vinka-
taan.

Hevisaurus vieraili vii-
meksi Pudasjärvellä vuo-
si sitten Jyrkkä Rock Festi-
val -tapahtumassa. Tuolloin 
bändin takia jouduttiin la-
van oviaukkoa sahaamaan 
moottorisahalla isommaksi. 
Moottorisaha –episodi uu-
tisoitiin tuolloin hauskasti 
jopa iltapäivälehdessä.  Vii-
me viikolla Hevisauruksen 
Facebook –sivulla bändi ker-
too, kuinka innoissaan he 
ovat tulossa pitkästä aikaa 
Pudasjärvelle ja pohtivatpa 
samalla sitä, ovatko syöneet 
vuoden aikana liikaa pop-
cornia ja joudutaanko ovea 
jälleen suurentamaan.

Lähiruokaa makeimmil-
laan tarjoavat tapahtumas-
sa Niemitalon Juustola, joka 

tulee Jyrkkäkoskelle myy-
mään limpparia ja paista-
maan räiskäleitä.  Sortolan 
Jäätelö on paikalla jäätelöko-
jun kanssa. Tervetuloa viet-
tämään ikimuistoista las-
tenpäivää lukuisten pienten 
aurinkojen seuraan! Tapah-
tuman järjestää Suomen ran-
kin showbändi Woyzeck yh-
dessä yhteistyökumppanien 
kanssa. 

Lipun hinta on 20 euroa. 

Ennakkoon Pudasjärven 
Tuurituvalta keskiviikkoil-
taan 18.7. mennessä ostettu-
jen lippujen kesken arvotaan 
yhdelle perheelle fanitapaa-
minen Hevisauruksen kans-
sa! Ulkopaikkakuntalaiset 
voivat kysellä ennakkolip-
puja ja arvontaa sähköpostit-
se osoitteesta woyzeck@wo-
yzeck.org 

Janne Soronen

Lauvantaina 28.7.2012 klo 10-18
Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä 
mm. käsitöitä, työnäytöksiä ja teatteria, uppomuikkua ja 
Erämaan kisat! Luppovedellä lasten onkikilpailu klo 10-12. 
Markkinapäivän aikana Kairan Kuidun tietoiskuja 
tulevasta laajakaistahankkeesta.  
  
Lauantaina luontokeskuksen tiloissa on myös uuden 
”Entisaikojen eränkäyntiä – pyytövälineitä pohjoisen 
selkosilta” -näyttelyn avajaiset!  

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

Lapset ja vähän varttuneemmatkin rokkasivat Hevisau-
rusten kanssa Jyrkkäkoskella viime kesänä.
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SAunAnRAKenTAJAT huOm! eRÄ heLOn 2m
SAvuhORmeJA TARJOuShInTAAn 329,-/kpl

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Tule käymään niin tehdään kartoitus kohteestasi ja 
tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Luotettavasti
paikalliselta !

Säästä rahaa ja luontoa
 Kauttamme NIBE maalämpöpumput ja

aurinkokeräinpaketit uudis- sekä saneerauskohteisiin.

Liitä NIBE aurinko-
keräimet vanhan 
järjestelmäsi 
rinnalle ja anna 
auringon kerätä 
ilmaista energiaa 
suurimman osan 
vuodesta.
Innovatiivisen
rakenteensa

ansiosta keräin on erittäin kevyt ja hyöty-
suhde erittäin korkea.

Edistyksellisillä NIBE 
maalämpöpumpuilla 
voit säästää jopa 
80 % lämmitys-
kuluissasi. Uuden, 
ennennäkemättömän 
värinäytön ansiosta 
voit säätää lämpö-
pumppusi toimintaa 
helpommin kuin 
koskaan. Kaiken lisäksi uudet pumppumallit 
ovat markkinoiden hiljaisimmat.
NIBE maalämpöpumpun 1.7-31.8.2012
välisenä aikana ostaneille keruupiirin täyttöryhmä 
veloituksetta!

KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-,  PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET

Ohjelmassa mm. 
- Vastantekoa
- Tuohi-ja päretöiden valmistusta
- Vieraskirjaräsymaton kudontaa
- Heinäkorin punontaa
- Lapsille vanhan ajan perinnelelujen tekoa,  
 kaarnalaivat, käpylehmät 
 sekä kierrätyskorujen valmistusta, 
 (ota nappeja ja helmiä mukaan!)

la 4.8.2012 klo 10.00 – 15.00 Pudasjärven taitokeskus ja ulkoalue, Kauppatie 3
PUDASJÄRVELLÄPERINNEPÄIVÄ

Perinnepäivä tarjoaa vanhan ajan työnäytöksiä sekä työpajoja; 
tekemistä ja katseltavaa koko perheelle. Mukana suomalaisia ja irlantilaisia kädentaitajia.

Perinnepäivän aikana järjestetään heinäkorikurssi, jonka vetäjänä on irlantilainen punoja-
mestari Padraig Larkin. Kurssin osallistujamäärä on rajattu, paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Tapahtuman järjestää Oppia perinteistä – hanke yhteistyössä Pudasjärven 
taitokeskuksen kanssa.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. 044 7692 517

Tarjolla myös kahvia, 

munkkia ja makkaraa.

Tervetuloa viettämään koko perheen perinnekäsityöpäivää! 
Vapaa pääsy.

KANSAINVÄLINEN

TULE JA KOKEILE ITSE!


