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Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla 
kesähinnoin! 

Tuoretta muikkua   
KOKO KESÄN AJAN 

perjantaina klo 8-10
Pudasjärven torilla 
7 €/kg, 15 €/3 kg

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi 
alkaa ma 3.8. klo 17. 

Kysy mopokursseista. 
Tervetuloa!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/24 kk ajan (norm. 29,90 €/kk), ei määrä-
aikaisuutta. Avausmaksu 3,90 €. Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan 
normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Vi-
deopuhelut kotimaassa 0,20 €/min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä 
eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liit-
tymistä.  Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavutettavissa rajoi-
tetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat 
ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähkö-
posti). Tarjous voimassa 12.8.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Rajaton 4G Teho

Norm. 29,90 €/kk. Avausmaksu 3,90 €.
Ilman määräaikaista sopimusta.

24,90 €/kk/24kk

■ Rajaton nopea netti

■ Tiedonsiirtonopeus 50 Mbit/s
        (nopeuden vaihteluväli 5–40 Mbit/s)

■ Rajaton määrä puheluita

■ Rajaton määrä viestejä

Miksi miettiä puheaikoja tai megabittejä?  
Hae meiltä aidosti rajaton liittymä. 

Maksiminopeus 
4G-verkossa 
50 Mbit/s

NETTI, PUHELUT JA 
TEKSTARIT 4G:N  
NOPEUDELLA.  
RAJATTOMASTI.
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ROMPETORI
TULITAUON PIHALLA LA 25.7. KLO 11-15

Myyjien kesken arvotaan kolme lounasta lettukahveineen 
Tulitaukoon. Arvonta suoritetaan klo 14.
Klo 13 SoVe huutokauppaa kaksi harrastelijametsuria 
töihin metsäpalstalle tai halkohommiin 6 h / metsuri. (Työt 
tehdään syyskuussa). Huutokaupan tuotto menee SoVelle.

Tervetuloa! Tapahtuman järjestää Tulitauko ja SoVe.
Yhteystiedot: Tulitauko 08 833 114, 050 461 6543
SoVe Pekka Kinnunen 0400 381 548

Ilmaiset myyntipaikat, ei paikkavarauksia

TULITAUKO Jussintie 2 (Puolangantien risteys)
93270 SOTKAJÄRVI

PUUTARHAN
TYHJENNYSMYYNTI!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

www.pudasjarvenpuutarha.fi TERVETULOA KUKKALOISTOON!

AVOINNA
MA-PE 9-18,

LA 10-16 

UPEAT
JÄTTIAMPPELIT  20,- kpl
                          tai 30,- 2 kpl
VÄHÄN
PIENEMMÄT  10,- kpl

PUUTARHAN PUSSI/
LAATIKKO

(pakkaa niin täyteen kun saat!)

ISOJA KESÄKUKKIA  10,-
PIENIÄ KESÄKUKKIA    5,-

RUNSAASTI KAUNIITA
KESÄKUKKIA

VIELÄ JÄLJELLÄ!

TARJOUS!
OSTA 6

MONIVUOTISTA
KUKKAA

(Pudasjärvellä kasvatettuja)
TAI OSTA 3 PENSASTA

TAI OSTA PUU
SAAT MULTASÄKIN

(50 L)
KAUPANPÄÄLLE!

MANSIKANTAIMET !
YRTIT ! TYRNIT!

Maailmankylät
31.7. – 2.8.2015

Syötekylällä

www.maailmankylat.fi

Kaikki tervetulleita!

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 29.7., ke 5.8., ke 12.8.

JUUTISEN KORJAAMO KY
 RANUA 

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909, 0400 396 058 I 30 v. Ranualla

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

Hyvää kesää! 

Perinne-
työnäytöksiä

kotiseutumuseolla
s. 7

Su 26.7. klo 15
Ti 28.7. klo 18
To 30.7. klo 18
Su   2.8. klo 15
Ti   4.8. klo 18
To   6.8. klo 18
Su   9.8. klo 13
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Uskon Raamatullinen määritelmä on hebrealaiskirjeessä näin: 
”Usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä” Hebr. 11:1. Määritel-
mä kuulostaa melkoisen ristiriitaiselta. Miten voi nähdä sel-
laista, jota ei inhimillisesti voi nähdä? Ja yhtäkkiä sen näkee-
kin uskon avulla. Raamatun profeetat olivat usein ennustajia. 
Profeettojen aitous nähtiin vasta myöhemmin, kun ennustuk-
set olivat toteutuneet. Minusta tuntuu, että lähes kaikki ovat 
pyrkineet ennustamaan tulevaisuutta. Monet vanhat ihmiset 
seuraavat sää- ja luonnonilmiöitä, joista voi ennustaa tulevaa 
säätä. Toiset eivät usko tällaisiin luonnonmerkkeihin, vaan 
pitävät niitä arvauksina. Usko on totena pitämistä, vaikka us-
kon kohde ei olisikaan vielä toteutunut.

Profeettojen ennustukset eivät olleet sääennustuksia, vaan 
Jumalan tahdon ilmoitusta. Usein ennustukset koskettivat 
kansan johtajia, jotka väärien tekojen tähden saivat koko kan-
san eksymään. Oikeille profeetoille kävi monesti huonosti. 
He olivat tehtävässään kutsumuksesta, joka ei ollut omaa va-
lintaa ja monet pakenivat tällaista kutsumusta. Jumalalta ei 
voi kuitenkaan paeta. Raamatussa todetaan, ”minne menen-
kin, siellä sinä olet”.

Kirkastusvuoren tapahtumissa Jeesuksen opetuslapset 
saivat nähdä, kuinka elämän Herra keskustelee profeetta Eli-
an ja Mooseksen kanssa. Keskustelun sisällöstä ei sanota mi-
tään. Sanat eivät olleet meille tarkoitettu. Tapahtuman tär-
kein asia oli siinä, että opetuslasten oli hyvä olla. He uskon 

avulla näkivät sellaista, jota mekin vain uskon avulla voim-
me nähdä. Mitä he näkivät?

Kirkastettu Jeesus edustaa ennustusten ja Jumalan vaati-
van lain täyttymystä. Ajallisin silmin emme voi nähdä sitä, 
miten Jeesuksen maanpäällinen tehtävä koskettaa henkilö-
kohtaisesti jokaista ihmistä. Ilman uskoa on mahdoton kelva-
ta Jumalalle. Uskon avulla tulee mahdolliseksi se mahdotto-
muus, että Jumala antaa synnit anteeksi ja armahtaa. Syntien 
anteeksiantamusta julistetaan niin kuin Jeesus on käskenyt, 
Hänen nimessään. Syntinsä anteeksi saanut ihminen näkee 
oman tilansa muutoksen. Mieli on kevyt ja omatunto puh-
das. Uskosta uskoon saarnataan se evankeliumi, synninpääs-
tö, joka kelpaa Jumalalle. Uskon lahja on suuri lahja. Sitä 
kannattaa arvosta ja sen avulla myös kulkea eteenpäin kohti 
iankaikkista elämää. Näin sinä saat olla uskon ja Jumalan ar-
mon hyvässä turvassa.

Jaakko Sääskilahti

Rakkaamme

Jaakko
OUTILA
s. 15.08.1936 Pudasjärvi
k. 21.06.2015 Pudasjärvi 

Rakkaudella muistaen

Jari ja Pirjo
Oili ja Eero
Minna ja Eero
Lauri ja Niina
Aaro veli perheineen
lastenlapset
lastenlastenlapset
sukulaiset ja ystävät 

Väsynyt sydän levon sai
valkeni ikuinen sunnuntai.

Siunaus toimitettu 17.7.2015 läheisten ja ystävien läsnäolles-
sa. Lämmin kiitos Pudasjärven terveyskeskuksen vuodeosas-
ton henkilökunnalle rakkaamme hyvästä hoidosta.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 26.7. klo 10, Juha Kukkurainen, 
Jaakko Sääskilahti, Jaakko Jurmu

Maakirkko Puhoksen kylätalossa  su 26.7. klo 13, Jaak-
ko Sääskilahti, Jaakko Jurmu. 

Taksikyyditys seurakuntakodilta klo 9.30, omavastuu 
edestakainen matka 5 €.

Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla 22.6.–31.7. klo 11–
17.

Nuotioillat: Siuruan osakaskunnan laavulla ma 27.7. klo 
17, Siivikossa Maija Turusella ti 28.7. klo 18, Marikais-
järven toimitalolla ke 29.7. klo 18 ja Kuren kylätalolla to 
30.7. klo 19.

KESÄKAHVILA Kanttorilassa kirpputorin tilassa ke 
29.7. klo 12–14. Tarjolla kahvia, mehua, pullaa (vapaa-
ehtoinen kahvimaksu). 

Kastettu: Leevi Antton Liikanen

Avioliittoon vihitty: Esko Arttu Neuvonen ja  Eija Annik-
ki Juurikka

Haudattu: Jaakko Outila 78 v, Kalle Bernhard Jäntti 76 v, 
Kirsti Tuulikki Ojala  56 v

Kun aurinko alkoi laskea 
ja varjot pidentyä tors-
taina 11. kesäkuuta, Ant-
ti ei enää jaksanut taistel-
la. Hän uupui sairauteen 
ja koviin tuskiin ja siirtyi 
ajasta ikuisuuteen. Kun 
vietettiin 3. 7. kirkossa 
Antin siunaustilaisuutta, 
oli tullut aika lopullisten 
jäähyväisten. Antti ei ol-
lut enää keskuudessam-
me.

Korpisen kyläkunnan 
kannalta Antti oli taval-
laan kivijalka. Hän on ol-
lut perustamassa muun 
muassa Korpisen vesi-
osuuskuntaa, jakokun-
taa, metsästysseuraa, Ja-
urakan kylätoimikuntaa 
sekä myöhemmin perus-
tettua Korpisen kyläseu-
raa, jonka toimintaa Ant-
ti johti viitisen vuotta. 
Tuolloin huomasin hä-
nen sovittelevan asen-
teensa niin kyläläisiä 
kuin heidän mielipitei-
tänsä kohtaan. Viime ke-
sänä hänet valittiin Kor-
pisen saunapehtooriksi.

Antti oli pitkään seu-
rakunnan luottamusteh-
tävissä, kuten kirkkoval-
tuustossa ja -neuvoston 
taloudellisessa jaostos-
sa. Kunnallisia luotta-
mustehtäviä Antti hoi-
ti niin valtuustossa kuin 
-hallituksessa ja muun 
muassa perusturvalau-

Antti Ylitalo in memorial
takunnassa sekä maa-
kuntavaltuustossa. Myös 
Metsänhoitoyhdistyksen 
hallituksen ja Osuuspan-
kin hallintoneuvoston 
kokoukset tulivat hänel-
le tutuiksi.

Seurakuntakeskukses-
sa olleessa Antin muis-
totilaisuudessa käytettiin 
useita puheenvuoroja. 
Jenni, Juhan tytär, muis-
teli ukkiaan sanoen: ”Tär-
kein oppi, jonka ukki on 
minulle opettanut, on re-
hellisyys. Ukki oli rehel-
lisyyden perikuva ja piti 
rehellisyyttä suuressa ar-
vossa. Hän oli isänmaal-
linen ja opetti isänmaal-
lisuutta. Suomalainen 
metsä oli ukille tärkeä 
paikka, jossa hän viih-
tyi ja vietti aikaa metsäs-
täen ja puutöitä tehden. 
Kiitän ukkia hänen läs-
näolostaan. Ukki oli kai-
kissa meidän lastenlasten 
juhlatilaisuuksissa läsnä. 
Hänen työteliäisyydes-
tään, arvoistaan ja elä-
mänasenteestaan meillä 
on paljon opittavaa.” 

Liisan poika Jari muis-
teli ukkiaan muun muas-
sa näin: ”Ukki oli meille 
tärkeä esikuva, joka neu-
voi ja opetti. Hän oli pa-
ras ukki, mitä olla voi.”

Sirkka-sisaren tytär 
Satu muisteli Antti-eno-
aan: ”Antti-eno oli mi-

nun kummini ja hän 
lähes joka tapaamises-
samme otti esille kum-
miuden. Hän muisti ky-
syä, mitä kummitytölle 
kuuluu?  Mieleeni ovat 
jääneet monet vierailut 
ja juhlat Holapassa, jos-
sa vallitsi sisarusten iloi-
suus ja tiivis yhteenkuu-
luvuus, nauru ja puheen 
sorina. Yhteenkuulu-
vuus ja toisista huolehti-
minen ovat olleet asioita, 
joista sisarukset voivat 

olla ylpeitä ja kiitollisia. 
Suru on nyt läsnä, mutta 
muistot ja yhdessä viete-
tyt hetket antavat voimia 
ja kantavat päivästä toi-
seen.”        

Anttia jäivät kaipaa-
maan vaimo Annikki ja 
lapset, lastenlapset, las-
tenlastenlapset. sisaruk-
set perheineen sekä laaja 
ystävä- ja tuttavapiiri.  

Rauni Räisänen

UskoKiitos Yläkartanon ja Lakkarin henkilökunnalle Äidin hyvästä 
hoidosta. Äitimme on siunattu omaisten ja ystävien läsnä 
ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme 

Naimi
ESKELINEN
o.s. Kuopus

s .09.02.1931 Pudasjärvi
k. 02.07.2015 Pudasjärvi

Rakkaudella muistaen
Lapset
Lastenlapset
Lastenlastenlapset
muut sukulaiset ja ystävät

Sä suurta taakkaa harteillas kannoit
siipiesi suojassa meidän varttua annoit
nyt levätä saat Isän vieressä.

Kiitos Äiti

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Rytivaaran torpalle Kouvan kylällä, n. 9 km.
Oppaana Esko Piipponen Piipposen pirtti.

Lähtö su 26.7. klo 9 Puikkarin pihalta. Linja-autokuljetus, ei kyyti-
maksua.
Omia juomia ja eväitä mukaan. Torpalla tarjotaan nuotiopannukahvit.
Normaali lenkkivarusteilla pärjää.
Retken jälkeen ruokailu Piipposen pirtillä, hirvikäristys ym, hinta 20 
e. Piipposen pirtille kokoontuminen ja lähtö yhteiskyydillä klo 10.30.

Tied. ja ilm.
Tarmo Kokko 040 595 4107 (miel. tekstiviesti tai soitto ilt.)
Heimo Turunen 0400 385 281 heimo.turunen@vkkmedia.fi

PuU Kuntourheilujaosto

Kävelyvaellus

Kuluvalle kesälle tyypil-
linen kolea sää ei vaikut-
tanut kylätapahtuman 
osallistujiin Pintamolla 
lauantaina 11.7. Paikal-
le saapui yli 150 entis-
tä ja nykyistä kyläläistä 
sekä vapaa-ajan asukas-
ta. Leikkimielisten kiso-
jen ohella tärkeintä antia 
oli jälleen kerran tuttu-
jen tapaaminen, muikut 
ja letut. Muikkuja syötiin 
noin 20 kiloa ja 20 litran 
lettutaikina riitti juuri ja 
juuri. Perheen pienim-
mille oli puuharata, jossa 
oli mm. ongintaa, laulu-
leikkejä ja kasvomaala-
usta. Vähän vanhem-

Pintamolla onnistunut kylätapahtuma
mat kisailivat Pintamon 
mestaruuksista tikan- ja 
saappaanheitoissa sekä 
ukon ja eukon kärräyk-
sessä.

Kyläseuran puheen-
johtaja Sauli Juurikan 
mielestä tapahtuma on 
ehdottomasti yksi kesän 
kohokohtia. Tapahtuma 
on pieneltä kyläseuralta 
suuri ponnistus, järjeste-
lyissä on mukana kym-
meniä toimijoita. Palaut-
teiden perusteella juhla 
on paikkansa ansainnut.

Terttu Holappa

Tuloksia:
Tikanheitto:
Miehet 1. Kari Timonen, 2. Reino Alatalo, 3. Tuomas Lukkari
Naiset 1. Aino Partanen, 2. Pirkko Alatalo, 3. Hanna Tyni
Nuoret 1. Matias Timonen, 2. Leevi Keinil

Saappaanheitto
Miehet 1. Toni Peltoniemi, 2. Petri Tyni, 3. Jaakko Huitsi
Naiset 1. Miia Nikkarinen, 2. Arja Nikkarinen, 3. Katri Kemp-
panen
Nuoret 1. Miska Rekilä, 2. Leevi Keinil, 3. Jere Peltoniemi

Ukon ja eukon kärräys
1.Hanna ja Petri Tyni, 2. Ulla Pohjola ja Kari Peuraniemi, 3. Arja 
Nikkarinen ja Paavo Holappa

Tyylinäyte eukon ja ukon kärräyksen voittajilta Hanna ja 
Petri Tyniltä.

Vilhelmiina ja Antti Luokkaan laulattivat ja leikittivät lapsia. 
Väkeä riitti tapahtumaan koleasta säästä huolimatta.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14

Tule 
tekemään 
löytöjä!

alkoi!alkoi!

Osuuskauppasi.

PUDASJÄRVI, KAUPPATIE 8
ma-pe 8–21, la 8–18, su 12–18

Tervetuloa!

OSUUSKAUPPASI TARKOITUS 
ON TUOTTAA PALVELUJA JA 
HYÖTYJÄ OMISTAJILLEEN. 079 kg

Espanja  
Rainbow 
Minivesimeloni

295
Ahti
Sillipurkit
150 g (1,97/kg)

169Fazer
Paahtoleivät
520–550 g 
(3,25–3,07/kg)

Kotimaista
Broilerin ohut leike
430–500 g 
(12,77–10,98/kg)

@OK_ARINA

OSUUSKAUPPAARINA

@ARINA_365

OSALLISTU #ARINA365

199Valio
Viola tuorejuustot 
200 g (9,95/kg)

159Suomen Nestle
Pingviini vanilja-
kermajäätelö 
1 l

799 kg

Snellman
Maatiaispossun grilli-
  kylki BBQ-maustettu
n. 900 g 

549

Atria
Wilhelm grillimakkarat
400 g (4,73/kg)189

1500 kg erä suomalaista mansikkaa 
päivän hintaan!

2590ltk

Suomi 
Mansikkalaatikko 5 kg 
(5,18/kg)

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi 

100 % juureen leivotut ruisleivät, 
ohrarieskat sekä 

paljon uutuustuotteita.
Jättipullat (m/l)

Pudasjärven torilla ma 27.7.
Uunituore leipäkuorma saapuu klo 10.
                       Meriläisen leipomo(Säävaraus)



Pudasjärven hautausmaal-
la paljastettiin maanantai-
na 20.7. valokuvaaja Juho 
Kuopuksen hautamuisto-
merkki. Kuopus valokuvasi 
Siuruan kylällä 30 vuoden 
ajan ottaen muotokuvia ky-
läläisistä. Kuvat ovat lasi-
negatiiveina, johon hän sai 
käytännön opetuksen asu-
essaan siirtolaisena Ameri-
kassa, josta hän palasi takai-
sin Suomeen 20-vuotiaana 
vuonna 1900. Kuopus toi-
mi myös räätälinä valoku-
vauksen ohella.

Kuopuksen valokuva-
kirjan toimitusryhmän pu-
heenjohtaja Kalevi Iko-
nen aloitti tilaisuuden 
kertomalla Kuopuksen elä-
mänhistoriasta. Puhees-
saan hän myös kiitteli 
yhteistyökumppaneita Pu-
dasjärven kaupunkia, seu-
rakuntaa, Osuuspankkia, 
Kontiotuotetta, Profinia ja 
Koilliskiveä, joka oli val-
mistanut hautakivimuis-
tomerkin sekä muita yksi-
tyisiä henkilöitä avusta ja 
tuesta kuvakirjan valmis-
tumisessa ja muistomerkin 
hankinnassa. 

- Juho Kuopuksen hau-
dalla ollut puuristi oli jo va-
hingoittunut ja nyt paljas-
tettu hautamuistomerkki 

Juho Kuopukselle muistomerkki

kestää pitkälle tulevaisuu-
teen seuraaville sukupolvil-
le, Ikonen kertoi.

Ikosen mielestä on tär-
keää säilyttää Kuopuk-
sen muisto hänen entisajan 
elämäntyöstään, jota säi-
lyneet valokuvat raottavat 
merkittävästi. Tilaisuudes-
sa olivat myös muut toi-
mitusryhmän jäsenet Nilla 
Jaakola, Hilkka Parkkisen-
niemi, Tuomo Hanhisuan-
to ja Arvo Siurua. Paikalla 
oli myös Kuopuksen su-
kulaisia, entisiä naapureita 
sekä valokuvakirjan ja hau-
tamuistomerkin toteuttami-
sen yhteistyökumppanei-
den edustajia. 

Tuomo Hanhisuanto 

kertoi Kuopuksen valmista-
neen valokuvansa kamaris-
sa, minne ulkopuolisilla ei 
ollut asiaa, sillä valokuva-
uksessa käytetyt kemikaalit 
olivat vaarallisia. Kuopuk-
sen käyttämä valokuvaus-
kone oli aikoinaan hukku-
nut perikunnalta, mikä olisi 
ollut arvokas muisto tule-
ville sukupolville. 

Vapaan sanan aikana 
Hugo Törrö muisteli enon-
sa Kuopuksen leikanneen 
hänelle puvun, kun aloit-
ti koulun vuonna 1935. Lei-
katut kankaat ompeli sitten 
puvuksi vanhin sisar. Lö-
pönahossa Kuopuksen naa-
purissa lapsuudessa asunut 

Aulis Körkkö myös muiste-
li Kuopuksen käyneen otta-
massa heidänkin perhees-
tään kuvia sekä tehneen 
harkittua ja tarkkaa työtä 
kuvaa ottaessaan. 

Kansalaisopiston puhal-
linorkesterin ryhmä esitti 
musiikkia. Tilaisuus päättyi 
kukkien laskemisella hauta-
muistomerkille. 

Siurualla asuva Timo 
Laurila omistaa ja on kun-
nostanut Kuopuksen lap-
suudenkodin ja pitää tär-
keänä kulttuuritekona 
säilyttää valokuvaajan enti-
nen koti hyvässä kunnossa. 

– Kuopuksen valokuva-
kirjassa on kuva isoisästä-
ni Juho Eerik Laurista, joka 
toimitti hätäkasteita kun 
varsinainen pappi ei pääs-
syt paikalle, Laurila kertoi.

Juhlapäivän aiheeseen 
liittyen oli vielä kyläläisil-
le ja mökkiläisille tarkoitet-
tu iltanuotiotilaisuus Ala-
siuruan rantalaavulla, jossa 
esiteltiin ja markkinoitiin 
Juho Kuopuksen valoku-
vakirjaa. Ohjelmassa oli 
myös rantaongintakilpailu 
ja makkaran paistoa. 

Jenni Rissanen

Tilaisuuteen osallistui Hugo Törrö, jolle Juho Kuopus oli 
eno ja Kuopuksen naapurissa lapsuudessa asunut Aulis 
Körkkö.

Juuri paljastetulle hautamuistomerkille laskemassa kukkia 
valokuvakirjatoimitusryhmä Nilla Jaakola, Arvo Siurua, Hilk-
ka Parkkisenniemi, Tuomo Hanhisuanto ja Kalevi Ikonen.

Juho Kuopuksen valokuvakir-
jasta sukulaistensa kuvia kat-
soi Timo Lauri vierellä seu-
raamassa Hugo Törrö, jolle 
kuvakirjassa oli myös tuttuja 
kasvoja.

Mikä oli vastuu eli saapponi, 
entä mistä Pirinranta nimi tu-
lee?

Pirinrantalaiset tapasivat 
jälleen lauantaina 18.7. vuo-
den tauon jälkeen Kosken-
hovilla. Puheensorina täyt-
ti pirtin, oltiinhan jo kolmatta 
kertaa koolla. Rantalaisis-
ta vanhimmat olivat Puuru-
sen Aili ja Pirin Esko, sieltä 
90 vuoden paremmalta puo-
lelta ja nuorimmaisin oli kä-
velemistä opetteleva Määtän 
Aapo, jonka isän vanhempien 
juuret ovat vahvasti Iijokitör-
mässä. Tälle välille mahdut-
tiin me muut - nuoremmat ja 
vanhemmat.

Savottamuistot ja Iijoen 
uitto nousivat elävinä silmi-
en eteen, kun erittäin hyvä-
muistinen Esko Piri kertoili 
työhistoriastaan talvisavotoi-
den mittamiehenä ja uiton 
kymppinä. Selvisi myös mikä 
oli vastuu eli saapponi. Pirin-
rannalla sellainen tarvittiin 
Haanelan talon yläpuolelle 
suvannolle aina uiton aikana. 
Sillä suljettiin uittoväylä, kun 
alapuolelle ei voinut päästää 
puuta. Alapuolisilla koskilla 
saattoi olla ruuhkia, jotka von-
kamiehet purkivat alta pois 
ennen kuin uudet tukit ja pöl-
lit pääsivät virtaa alas. 

Juhlassa meitä ilahduttivat 
sydäntä liikuttavilla lauluil-
la Rentukka-kuoro ja kuulim-
me myös kauniin, rantalaisten 
muistolle omistetun virren, 
jonka soittivat Sofia ja Niilo. 
Vielä saimme yllätysnume-
rona kuulla klassisen viulu-
soolon Virpin tulkitsemana.  
Räisäsen Eero esitti tällä ker-
taa kaksi runoa, joista varsin-
kin toinen oli omistettu Iijo-
elle, rakkaalle virralle, joka 

Pirinrantalaiset koolla
Eeron sanojen mukaan oli hä-
net ja meidät kaikki ruokki-
nut ja elämää ylläpitänyt. Tos-
kan Pirjo oli järjestänyt meille 
hienot arpajaiset, joista saatiin 
hauskoja tuliaisia kotiin. Valo-
kuvanäyttelystä löytyi tuttuja 
kasvoja niin pyhäkouluajoilta 
Kaarteesta kuin luokkakuvis-
ta. On hyvä muistaa olleensa 
joskus hyvin pieni.

Kurkistimme myös kau-
kaiseen historiaan, kun ser-
kukset Pirin Eino, Erkki ja An-
na-Maija selvittivät Pirinranta 
ja Piri-nimen taustoja. Onko 
Pirinrannan Piri-nimisissä ol-
lut heitä, jotka ovat Nuijaso-
dan aikoina joutuneet pake-
nemaan Kyröjokilaaksosta 
Iijokivarteen? Entä miten kes-
kiaikaisen pirittalaisluostarin 
pohjoisten jokien varsiin ulot-
tuvat kalastusoikeudet voisi-
vat selittää Piri-nimen juur-
tumista tänne? Piri-nimeä on 
pystytty jäljittämään pudas-
järvisissä veroluetteloissa ai-
nakin 1610-luvulle Erich Piri 
- Erich Olofsson eli Erkki Ola-
vinpoika Piriin. Myös karjalai-
nen Repo-suku liittyy varhai-
sempaan Piri-nimeen Vilho 
Kärjen selvitysten mukaan. 
Piri-nimeä on myös pidetty 
muuntuneena ruotsalaisläh-
töisestä Birger-nimestä.

Jokivarren asukkaat ovat 
vuosisatojen kuluessa joutu-
neet kohtaamaan ankaria ai-
koja. Taloja autioitui aina, 
kun ilmasto kylmeni. Tällai-
sia kylmiä kausia oli 1600-lu-
vun alussa ja vuosina 1696-
97. Niistä käytetään nimitystä 
Suuret kuolonvuodet.  Kyl-
myys aiheutti sadon menetyk-
siä ja muutenkin elämä vai-
keutui. Antoihan joki kalaa ja 
metsä riistaa, mutta aina se ei 

riittänyt. Kun kylmyydestä jo-
tenkin selvittiin alkoi Suuri 
Pohjan Sota (1700-1721) ja Iso-
viha. Sen hävitykset osuivat 
täällä ankarimmin vuosille 
1713-14 ja kohdistuivat erityi-
sesti Pohjois-Suomeen. Iijo-
ki oli paras kulkuväylä, mut-
ta noihin aikoihin se ei ollut 
turvallinen. Jokivarren ja lä-
hiseutujen asukkaat joutuivat 
pakenemaan henkensä kau-
palla piilopirtteihin ja eräsau-
noihin. Kotiin palattua silmi-
en edessä saattoivat olla vain 
hiiltyneet hirret. Kun Isovihan 
hävitykset olivat jääneet taak-
se, eloonjääneet asukaat palai-
livat kotirannoille ja alkoivat 
rakentaa uutta elämää. Rau-
hallista ja suhteellisen levol-
lista aikaa kesti runsaat sata 
vuotta kunnes koittivat taas 
ankarat ajat: ns. suuret nälkä-
vuodet 1857-68. Silloin Poh-
jois-Suomesta ja Pudasjärvel-
täkin lähti asukkaita nälkää 
pakoon Ruotsiin, Jäämeren-
rannoille Ruijaan ja Amerik-
kaan.

Nälkävuodet aiheuttivat 
osaltaan sen, että vanhassa 
Pirin talossa vaihtuivat asuk-

kaat. Aiemmin Lars ja Olof 
Pirin jälkeläisten 1700-luvul-
ta hallinnassa olleeseen taloon 
tuli uusi isäntäväki Jongun 
Karvosesta. Kun ennen oli ta-
pana ottaa itselleen talonnimi 
nimeksi, niin nytkin. 1850-lu-
vun lopulla Lauri Juhonpoika 
Karvosesta (1809-1890) ja vai-
mostaan Hedvigistä tuli Pi-
ri-nimisiä. Heidän jälkeensä 
poika Juho ja vaimonsa Kree-
ta Piri jatkoivat tilanpitoa. Eli 
Pirinrannalla on kaksi Piri-su-
kunimeä, jotka eivät ole sukua 
keskenään, mutta joiden elä-
mänkohtalot sivuavat lähei-
sesti toisiaan.

Kun seuraavan kerran ta-
paamme, löydämme siihen 
mennessä varmasti muka-
via ja tärkeitä muistoja, joiden 
ympärille voimme juhlan ra-
kentaa. Kiitos kaikille puu-
haihmisille: Erkille tilaisuu-
den juontamisesta, Elsalle ja 
Pekalle, Eevalle ja Juhanille ja 
Pirjolle kaikesta järjestämises-
tä! Ja kaikille mukana olleille 
siitä, että tulitte! Nähdään ensi 
kerralla!

Anna-Maija Salonen

Heinä- elokuun vaihteessa 
Syötteellä tarjotaan yleisölle 
monenlaista tekemistä. Syöt-
teen alueen järjestöt ovat lyöt-
täytyneet yhteen KyläHyve 
ry:n kanssa järjestäen Syötteel-
lä Maailmankylät 2015 Syöte-
kylä-tapahtuman.

Tapahtuma alkaa perjan-
taina 31.7. kello 16 Syötteen 
kylätalolla Arto Leikolan oh-
jaamalla kantritanssikurssil-
la. Kurssi on osallistujilleen 
ilmainen. Tanssikurssin jäl-
keen siirrytään Peikkoteatteril-
le yhteislauluiltaan, jota vetä-
vät Hyveenpojat Raimo ja Esa. 
Peikkoteatterilla on myös kant-
tiinissa grillimakkaraa ja lettu-
ja, joita Syötteen kyläyhdistys 
myy. 

Lauantaipäivää vietetään 
Syötteen luontokeskuksen alu-
eella Erämaamarkkinoilla, joka 
on nyt yhdistetty Maailman-
kylät teeman alle. Kojuissa on 
ostettavaa, maistettavaa ja ko-
tiin viemistäkin. Myös erilai-
sia työnäytöksiä on alueella 
sekä koko perheelle tarkoitettu 
peikkonäytelmä. 

Päivän yksi kohokohdis-
ta on Syöte-talent kilpailu. Kil-
pailussa etsitään lahjakkaita 
ja esiintymistaitoisia ihmisiä. 
Kilpailuun ei oteta etukäteisil-
moittautumisia vaan ilmoit-
tautuminen on paikan päällä. 
Osallistuminen maksaa 5 eu-
roa ja sillä saa kolmen minuu-
tin esitysajan. Parhaat palki-
taan. 

Kunnon kylätapahtuman ta-
paan on lauantai-iltana iltamat 
Pikku-Syötteellä ravintola Pu-
rossa. Iltamissa esiintyy Taival-
kosken NS/Flikat. Illan päälle 
on myös muuta ohjelmaa en-
nen kuin Trokariristiretki aloit-
taa tanssimusiikin soiton. 

Maailmankylät kohtaavat
Syötteellä

Pääjuhla sunnuntaina

Sunnuntai on varsinainen juh-
lapäivä. Kello 11 alkaa Pikku-
Syötteellä KyläHyve ry:n orga-
nisoima hyvinvointiseminaari, 
jossa puheenjohtajana toimii 
emeritus maaherra Eino Siu-
ruainen. Mukana ovat myös 
maakuntajohtaja Pauli Har-
ju, kansanedustaja Mirja Veh-
kaperä sekä KT Katri Virtanen 
Virpiniemen liikuntaopistosta. 

Pääjuhlan avaavat Syöte-
kyläläiset Johanna Määttä ja 
Hannu Pitkänen. Juhlapuheen 
pitää oikeushammaslääkäri 
Helena Ranta. Paikallista ohjel-
maa tarjoavat Eemil Riihiaho, 
Timo Laine ja Atte Särkelä. 

Eija Leppäjärvi 

Maailmankylät –tapahtuma 
järjestelytyöryhmään ovat 
kuuluneet Syötteeltä Katri 
Virtanen mökkiläisyhdistys, 
Mirjami Särkelä kyläyhdis-
tys ja Teija Sarajärvi Syöt-
teen alueen yrittäjistä. 

Erkki Piri haastatteli pirinranta-
laista 92-vuotiasta Esko Piriä, ui-
ton kymppiä ja kunnioitettua so-
taveteraania. Kuva Raakel Piri.



PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 24.-25.7. ALKUVIIKKO MA 27.7.

Tiistaina 28.7.
Hk SAUNAPALVI-
KINKKU
300 g 199

100
pkt

Taloustavaraosastolta Rautaosastolta

995
pktNaudan

LUUTTOMAT
KEITTOLIHAPALAT

Poprilli
GRILLIMAKKARA
400 g

Korpela
KANANUGETTI 
JA PUIKKO

pkt

kg

Perjantaina 24.7.

495
kg

5 prk

199

Wurth 
TERASSIRUUVI 
RUSKEA 
55 mm 250 kpl 

695

pkt

100
kplSaarioinen

PIZZA
200 g

Antell
RUISNAPPISET 299

pss

Lauantaina 25.7.

kg 119
pkt YLIKYPSÄKINKKU

palana ja siivuina

169
pss

Maanantaina 27.7.

ALE

100
pkt

199

Vapaa-aikasastolta

100

KANANMUNAT
10 kpl, 2 pkt/tal.

Pullapirtin
OHRARIESKA
3 kpl/pss 450 g

1090
Atria
LAUANTAIMAKKARA
palana

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla65,-

pkt

159
kg

595

pkt

599
kg

Arla KALINKA
JOGURTIT
150 g 200

Markki  
TAITTUVA 

MATTOTELINE 125,-

Valio OLTERMANNI
tavallinen tai 17%
250 g

Suomalainen
TOMAATTI

pss

Coffee
KAHVI
500 g

Hk SININEN
LENKKI
500 g

Atria PERINTEINEN
MARINETTI
4 kpl/400 g

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
2 kg/tal.

Antell
RUISRUIS
450 g

249
pkt

Snadi
PILLIMEHUT
10 x 2 dl

Tuore norjalainen
LOHI
2-3 kg, 2/tal.

599

HK BALKAN
500 g

Miesten
T-PAITOJA
- erilaisia
- koot 3XL-5XL 990
Peppercorn
NAISTEN
HAME 2000

ALE ALE
Portania
KUKKA
SANDAALI
- nahkaa

2500

Natura
NAISTEN
BALLERINA
- nahkaa 2900
Lasten
VERKKA-
HOUSUJA 990
Mirelle
NAISTEN 20 den
NILKKA- JA
POLVISUKAT
- 2 paria / pkt
- valkea

100

2690
Catmando
MIESTEN
SANDAALI

ALE

ALE

ALE

ALE

prk

Valio APPELSIINI
TÄYSMEHU
1 L 149
Antall TUHTI-
SÄMPYLÄT

199199
kplpkt

499

Kariniemen
broilerin
MINUUTTIPIHVI
300-390 g

179
pss

HK VILJAPORSAAN
ULKOFILE
n. 1,5 kg

kg

100 g

kg

kg

895
Naudan
PAISTIJAUHELIHA

Candy King
IRTOKARKKI 059

Huomio
TYÖ T-PAITA
-suos.hinta 39,80

199

Kesän
LASINPESUNESTE
5L

10,-

239,-
Metabo
JIIRILIUKUSIRKKELI

Metabo
12V AKKU-
PORAKONE
sis. 2 kpl akkuja

99,-

URETAANI-
VAAHTO
750 ml
- joka vuodenajan
-10+35 Co

4,50
kpl

5 pll 20,-

2500

135

595

100
pkt

Abu
UMPIKELASETTI

Muurikka
SÄHKÖSAVUSTIN

Marjuri
MARJANPOIMURI
plasto

Vanttilan
MUOVI
SANKKO
10 L

Ilmapatja

9995

1695

1490

Porsaan
KASSLER
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Kotiseutujuhla 27 kerran:
Kyläyhdistyksillä suuri merkitys asukkaista huolehtimisessa

Etupenkissä rouva Raakel Piri, rovasti Erkki Piri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arvo Niska-
saari, sisätautien hematologian erikoislääkäri Timo Timonen ja rouva Eija Timonen.

Itse tehdyssä Siikajoen kansallispuvussa pudasjärveläinen 
Martta Koskela.

Marjatta ja Veikko Parkkila Raahesta kertoivat museolle siir-
retyn Niemelän talorakennuksen viimeisen isäntäväen olleen 
Heikki ja Hilda Niemelä. Hilda oli Veikon isän sisko ja talo on 
aikoinaan siirretty Iinattijärveltä nykyiseen paikkaansa muse-
on pihamaalle. Veikon syntymäpaikalla Puhosjärven rannalla 
pariskunta mökkeilee ahkerasti kesäisin ja olivat ensimmäis-
tä kertaa saapuneet kotiseutujuhlaan. 

Vuoden 2012 Talent Suomi –kilpailun 7-vuotiaana voittanut 
runotaiteilija Daniel Helakorpi eläytyi lausumaan kosketta-
via runoja.

Pudasjärven kotiseutumu-
seolla oli sunnuntaina 19.7. 
Kotiseutujuhlat, jotka jär-
jestettiin jo 27 kerran. Juh-
la alkoi jumalanpalveluk-
sella kirkossa, jossa rovasti 
Erkki Piri saarnasi ja liturgi-
na toimi kappalainen Juha 
Kukkurainen. Kirkkoon oli 
saapunut noin 170 kuulijaa, 
jotka jumalanpalveluksen 
jälkeen siirtyivät kotiseutu-
museon pihapiiriin juhla-
kahville.

Juhlapuhujana oli sisä-
tautien ja hematologian eri-
koislääkäri Timo Timonen, 
joka puheessaan kertoi ka-
tovuosien 1860-1880 kulku-
taudeista sekä lääketieteen 
kehityksestä. Lääkehoito oli 
kansanparantajien käsissä 
ja ensimmäinen tubibaktee-
rin tehoava lääke tuli käyt-
töön vasta vuonna 1940. 
Ensimmäinen kunnanlää-
käri Armas Korhonen saa-
pui Pudasjärvelle 1952, joka 
oppi tuntemaan kyläläi-

set niin hyvin, että nähdes-
sään potilaan arvasi jo vai-
van. Apteekki on ollut jo 
vuodesta 1884 Pudasjärvel-
lä, mutta sairaala perustet-
tiin vasta 1909.

- Jos lääkäri ei tunne ta-
lon hoitokäytäntöjä eikä ko-
kemustakaan ole tarpeeksi, 
meillä on kaksi ongelmaa; 
diagnoosi ja lääkäri ovat 
kuin kaksi palloa kentällä ja 
silloinhan maalia ei hyväk-
sytä, kuvasi Timonen lääkä-
rien töiden vaikeutta.

- Nykypäivän päivystä-
vien lääkäreiden jatkuva 
kiertäminen eri terveyskes-
kuksissa lisää diagnoosin 
teon vaikeutta, sillä yhdel-
lä käynnillä pitäisi selvittää 
mahdollinen sairaus. Sen 
vuoksi pitkäaikainen lääkä-
risuhde potilaaseen tuo pa-
rempia tuloksia. 

Timonen kertoi eliniän 
lisääntymisen tuovan ny-
kyistä enemmän muistisai-
rauksia ja arvioi 8400 asuk-

kaan terveyskeskuksissa 
tulevaisuudessa 100 hoito-
paikkaa menevän muisti-
sairaille. 

-Kylien yhdistykset ovat 
aktivoituneet pitämään 
huolta kyläläisistään. Täs-
tä on hyvä esimerkki Pär-
jänsuon metsästysseura, 
joka on hankkinut elvytys-
koneen yhteistyössä Pudas-
järven kaupungin kanssa. 
Maaseutukylissä huolehdi-
taankin ikääntyneistä pa-
remmin, kuin suurkau-
pungeissa, joissa ei tunneta 
naapureita ja eletään lukko-
jen takana. Ihmisen ei ole 
hyvä olla yksin. Esimerkiksi 
ryhmäliikunta on hyvä kei-
no aktivoida ikääntyneitä, 
samalla saadaan liikuntaa ja 
juttuseuraa, totesi Timonen. 
 
Historian 
muistaminen tärkeää 
Kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Hilk-

ka Parkkisenniemi painot-
ti kaupungin tervehdykses-
sään Pudasjärven historian 
muistamisen tärkeyttä ja 
kiitteli kotiseutumuseon 
hyvää työtä sen esille tuo-
misessa. Parkkinsenniemi 
kertoi tulevaisuuden suun-
nitelmissa olevan kotiseu-
tuviikon siirtämisen Pu-
dasjärven markkinoiden 
kanssa samalle ajankohdal-
le. 

Seitsemän vuotiaana 
vuoden 2012 Talent Suomi 
–kilpailun voittanut Suo-
men nuorin runotaiteili-
ja Daniel Helakorpi lausui 
hyväntuulisen hykerryttä-
viä ja koskettavia runoja. 
Helakorpi kertoi runonlau-
suntainnostuksen alkaneen 
runosta ”tikku oli karhul-
la varpaalla”. Nuori ru-
nopoika harjoittelee äitin-
sä Tarjan sekä ohjaajansa 
avustuksella. Kesälomalla 
Helakorvella on ollut sopi-
vasti esiintymistilaisuuk-
sia. Silti on jäänyt aikaa 
mopolla ajamiseen sekä 
mökkeilyyn. 

Yksinlaulua esitti Tert-
tu Puurunen kanttori Keijo 
Piiraisen säestyksellä. Yh-
teisesti laulettiin ”Pudasjär-
velle” –laulu sekä päätös-
lauluna ”kymmenen virran 
maa”. Juhlayleisöä oli noin 
200, joka sadekuuroista 
huolimatta oli mukana lop-
puun saakka.

Kulttuuriohjaaja Birgit 
Tolonen kertoi Kotiseutu-
viikon olleen kiireinen ja 
ihmisiä käyneen hyvin mu-
seolla sekä säiden suosi-
neen tapahtumia koko vii-
kon. 

Jenni Rissanen

Juhlayleisöä oli noin 200.

Lasten museopäivänä 
lauantaina 18.7. oli kai-
kennäköistä pientä ki-
vaa lapsille. Museolla oli 
muun muassa korupa-
ja, jota veti Marja-Leena 
Tykkyläinen, kengän heit-
toa Minttu Nurmisen joh-
dosta, värttinäkehräystä 
ja karstausta Auli Roka-
lan vierellä ja tonttukier-
ros Pauliina Majavan se-
lostamana. 

Korupajalla Marja-Lee-
nan kanssa tehtiin kan-
gaspalloja, joista muotou-
tui käsi- tai kaulakoruja, 
ja siellä tehtiin myös polt-

Lasten museopäivänä vilskettä ja vipinää 
tomerkkikoruja. Auli 
taas opetti lapsia kehrää-
mään lankaa värttinällä 
Suomen lampaan villas-
ta. Lapset kiiruhtivat rie-
muissaan pisteeltä pis-
teelle katsomaan, mitä 
kaikkea museolla tapah-
tuu. Tapahtumassa oli 
tarjolla mehua, kahvia, 
teetä ja erilaisia kahvilei-
piä. Museolla kävi vils-
kettä ja vipinää, koska au-
rinko paistoi kirkkaasti 
taivaalta ja ihmiset tulivat 
nauttimaan kesästä.

Ida Karppinen

Henna Kipinä 
kehrää lankaa 
värttinällä Suo-
men lampaan 
villasta.

Marja-Leena Tykkyläinen opettaa Amalialle ja Emmille kan-
gasrannekkeiden tekoa.



Pärjänsuon hirvihallilla 
vietettiin lauantaina 11.7. 
kyläläisten yhteistä kesä-
päivää. Tapahtuman or-
ganisoi ja järjesti kyläläi-
sistä koostuva porukka, 
joka on nimennyt kokoon-
panon Hupitoimikunnak-
si. Se järjestää vuoden mit-
taan kolme eriteemaista 
tapahtumaa, kesäpäivät 
ovat yksi niistä pikkujou-
lujen ja mäenlaskupäivän 
lisäksi. Tervetulleita kesä-
tapahtumaan olivat niin 
nykyiset kuin aiemmin 
Pärjänsuolla asuneet vie-
raineen. Tapahtumaan 
osallistui reilut puolen-
toistasataa kävijää. Oh-
jelmassa oli erilaisia leik-
kimielisiä kisoja, mm. 
perinteinen tikanheitto, 
kettinginheitto, pallon-
heitto, saappaanheitto ja 
keppihevosten estekisa. 
Siinä nähtiin niin tasavä-
kisiä suorituksia, että maa-
likamera täytyi ottaa käyt-
töön. Kisojen parhaimmat 
palkittiin hienoilla palkin-
noilla, mutta totuttuun ta-
paan palkinnot jaettiin las-
ten osalta myös kaikille 
kisoihin osallistuneille.

Yksi ohjelmanumero oli 
arvuutella purkin sisältä-
mää karamellimäärää. Lä-
himmäs oikein arvannut 
sai purkin itselleen. Uute-
na ohjelmanumerona oli 
tänä vuonna karaoke, jota 
jokainen sai käydä laula-
massa. Hienoja laulusuo-

Viileässä kelissä,
lämpimissä tunnelmissa Pärjänsuolla

rituksia saatiin kuulla ja 
musiikki toi omaa mie-
luisaa tunnelmaa tapah-
tumaan. Keli oli viileä, 
mutta onneksi ei sentään 
vettä satanut! Siihenkin 
oli Hupitoimikunta va-
rautunut tuomalla pihal-
le katoksen penkkeineen. 
Kotaan oli sytytetty nuo-
tio ja sinne olikin muka-
va piipahtaa lämmittele-
mään, tunnelmoimaan ja 
juttelemaan. Tarjottavia 
oli varattu edelliskerto-
jen kävijäsuosion mukaan 
ja hyvin ne maistuivatkin. 
Räiskäleet mansikkahillol-
la ja kermavaahdolla, gril-
limakkarat lisukkeineen, 
kahvi, mehu, muffinssit, 
karamellit ja jäätelö mais-
tuivat niin aikuisille kuin 
lapsillekin! Toiminnan tu-
kemiseksi tapahtumassa 
myytiin arpoja, ja hyviä 
palkintoja tapahtuman lo-
puksi jaettiinkin. Tunnel-
ma tapahtumassa oli läm-
min ja leppoisa, vilinää 
ja touhua riitti. Kuulumi-
sia vaihdettiin ja vietet-
tiin mukavaa yhteistä ai-
kaa! Lämmin kiitos jälleen 
kerran asiansa osaavalle 
Hupitoimikunnan poru-
kalle onnistuneesta tapah-
tumasta, kiitokset myös 
kaikille tapahtumaan osal-
listuneille!

Mirka Pääkkö

Keppihevosten estekisassa nähtiin tasaväkisiä suorituk-
sia. Laji oli niin suosittu lasten keskuudessa jo edelliskesä-
nä, että Hupitoimikunta oli kunnostanut erillisen tilan este-
rataa varten. Myös estetelineet oli nikkaroitu nimenomaan 
lasten tarpeita ajatellen.

Kodassa nuotio roihusi iloi-
sesti ja sinne olikin mukava 
piipahtaa välillä lämmittele-
mään ja vaihtamaan kuulu-
misia.

Tapahtuman lopuksi jaettiin kisapalkinnot sekä arvottiin ar-
pajaisten voittajat. 

Torilla muikkuja 
Puruvedeltä

Kuluvan kesän aikana on Pudasjärven torilta saanut 
ostaa perjantaisin tuoretta Puruveden muikkua. Pu-
dasjärven torin on löytänyt joensuulainen Esa Turu-
nen. Kalalla hän käy neljän muun henkilön kanssa 
Puruvedeltä, joka on kirkasvetinen ja saarekas jär-
vi Savonlinnan ja Kiteen alueella. Järvi voidaan kat-
soa myös Suur-Saimaan isoksi lahdeksi. Järven vesi 
on niin puhdasta, että sitä voi käyttää sellaisenaan 
juomavetenä. 

- Kohtuullisesti on asiakkaita riittänyt täällä Pu-
dasjärvellä. Harmi vain, että torit hiljenevät koko 
ajan entisestään. Iäkkäät ihmiset ovat pääosin asi-
akkaina ja toivon mukaan myös nuoret huomaisivat 
kalan terveellisyyden ja olisivat asiakkaina, Turu-
nen toteaa ja mainitsee, että torilla riittää asiakkai-
den kanssa muutakin juttua kuin muikuista. 

Ida Karppinen

Aira Hiltula ostamassa Esa Turuselta muikkuja ja vie sa-
malla niitä myös naapurilleen.

Kotiseutuviikon keskiviik-
koiltana 15.7. ohjelmaan 
kuului jo perinteeksi muo-
dostuneet työnäytökset mu-
seolla. Miehet esittelivät 
vanhoja työtapoja ulkosalla, 
kuten heinäseipäiden tekoa 
ja tahkoamista vanhan aikai-
sella tahkolla. Tahkoamisen 
hommissa toimi Antti Paa-
vola, ja heinäseipäiden teos-
sa Seppo Sankala.  Ihmiset 
toivat kotoaan puukkoja ja 
kirveitä teroitettavaksi tah-
kolla. Naiset näyttäytyivät 
sisätiloissa voin kirnunnas-
sa ja maukkaiden rieskojen 
teossa. Leipien teossa olivat 
Anja Jussila ja Elsa Taipa-
le sekä leipiä oli myymässä 
Ritva Peltola, ja voita kirnu-
si Helvi Juurikka.  Museolla 
sää oli kaunis ja aurinkoinen, 
joten ihmisetkin viihtyivät 
siellä. Museolla oli moni-
puolisesti vanhoja työkaluja, 
vaatteita ja rakennuksia. 

Museoalue ja kotiseutu-
viikon tapahtumat ovat kiin-
nostaneet myös ulkopaik-
kakuntalaisia, joita vieraili 
tässäkin tapahtumassa koko 
perheen voimin.

Ida Karppinen

Perinnetyönäytöksiä kotiseutumuseolla

Helvi Juurikka kirnu-
aa voita, jota käytettiin 
tapahtumassa leipien 
voiteluun.

Seppo Sankala auttaa 
Antti Paavolaa tahkoa-
misessa.Harjausta vaille valmiita rieskoja

Seppo Sankala heinäseipäiden teossa.Anja Jussila nostamassa rieskoja uuniin paistumaan.
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
HUOLLON NUMERO: 040 742 8345

/Antti Nivakoski 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI PESULAPALVELUT

MÖKKIPULLA
390 g

KEEWAY
MONKEY
MOPO

TÄYTEKEKSI 
500 g, suklaa, vanilja, mansikkaAAMUPALA VIIPALE

300 g

MUMMON BBQ-
CHIPOTLEPUIKOT

300 g

4 kpl

2,502,35

ATRILLI GRILLI-
MAKKARA

400 g

JOGURTIT
 200 g

ANNA-TÄDIN VOHVELIT
- kuningatar ja sitruuna

325 g

1,99
pkt

1,09
pkt

1,49
pkt

1,50
ALK.

MARJUKKA PAKASTE-
PULLOT
0,5 & 1 L

0,3 0,5 0,75 1 L

3,00

ORTHEX PAKASTUS-
RASIAT

3,70

18,20

kannella, 30 L

ORTHEX SÄILÖNTÄ-
SAAVI

kannella, 3 L, 5 L, 10 L
ALK.

ORTHEX SÄILÖNTÄ-
SANKO

ORTHEX UUSIO-
SANKO
10 L

1,65

10 L

PLAST TEAM
SANKO

1,59

ERÄSÄKIT
0,70 kpl

MARJAN-
POIMURIT

3,95
ALK.

RUOHONLEIKKURIT
ALK.

199,-

AJETTAVAT
LEIKKURIT
ALK.

1490,-

KOTIKOKKI JÄÄ-PAKASTE-
KAAPPI

499,-
KOTIKOKKI PAKASTE-
ARKUT ALK.

249,-
SÄHKÖPERÄMOOTTORI

40LBS

50LBS

1298,-
+ toimituskulut

139,-
159,-

ILMASTOINTILAITE
siirrettävä
- jäähdytys
- kuivaus
- kuivavirtaus

349,-

YKI SOUTUVENEET
sis. airot

ALK. 895,-

KEEWAY
110 GROSSI-
MÖNKIJÄ 925,-

+ toimituskulut

1190,-
+ toimituskulut

KEEWAY
RY6
SKOOTTERI

LIHAPERUNASOSE 350 g
TAI LIHAMAKARONI

LAATIKKO 400 g

1,09
pkt

1,95
pkt

MONSTER MIX
1 kg, irtokarkkisekoitus

5,49
pkt

CASALI
SUKLAA

150 g 1,69
pkt

MARJUKKA PAKASTUS-
RASIAT 

UUDET
KOULUTARVIKKEET

ON TULLEET!!!

2,99
pss

1,39
pkt

2,00
5 kpl
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Tuttuun tapaan juhan-
nuksen jälkeisenä vii-
konloppuna Piteån kau-
punki Pohjois-Ruotsissa 
kokoaa jalkapallojuni-
orit ympäri maailman 
kansainväliseen suur-
turnaukseen. FC Ku-
renpojat on ollut turna-
uksessa mukana jo yli 
kymmenen kertaa, ja jär-
jestäjän ja seuran välil-
le on syntynyt ystäväl-
linen luottamussuhde. 
Tänä vuonna saimme 
etuoikeuden majoittua 
kisojen pääkeskuksen 
Nolian alueella urheilu-
hallissa, jossa ei lisäk-
semme ollut muita ma-
joittujia. Kurenpojilla oli 
osallistujia 2-vuotiaasta 
aina yli 60-vuotiaaseen, 
mikä oli järjestäjän ta-
holta otettu huomioon 
kisajärjestelyissä. Pelejä 
saatiin pelata paljon ma-
joitustilan piha-alueella, 
kävelymatkan päässä si-
jaitsivat myös ruokailut, 
kaupat ja turnauksen 
vapaa-ajan aktiviteetit. 
Omin asuntoautoin mu-
kana seuranneet perheet 
saivat majoittua urhei-
luhallin pihassa ja olivat 
näin sujuvasti osa kisa-
porukkaa.

Onnen ja 
epäonnen hetkiä

Kurenpojilta turna-
ukseen osallistui viisi 
joukkuetta, joista nuo-
rimmat olivat F9- ikä-
sarjassa pelanneet ty-
töt ja pojat. Tyttöjen 
joukkue koki harmilli-
sen muutaman pelaajan 
poisjäännin, ja lähtivät 
matkaan lopulta yhden 
vaihtopelaajan turvin. 

Piteå Summer Games
kokosi jälleen 40 000 osallistujaa kaikkialta maailmasta

- FC Kurenpojat mukana 5 joukkueen voimin

Sinnikkäät tytöt taiste-
livat urheasti paranta-
en otteitaan koko ajan 
turnauksen edetessä. F9 
pojilla pelaajia olisi sen 
sijaan ollut kahdenkin 
joukkueen verran, mut-
ta toisaalta heidän peli-
määränsä olikin suurin 
mahdollinen, kuusi pe-
liä. Piteåssa pelejä ei tar-
vitse pelata tyhjille kat-
somoille, vaan kenttiä 
reunusti, etenkin pien-
ten peleissä, yleisörivit. 
Kurenpojat sai järjestet-
tyä ohjelmaansa niin, 
että päästiin mahdolli-
simman paljon kannus-
tamaan seurakaverei-
ta omien pelien tauoilla. 
Pienimmissä ikäluokis-
sa ei taisteltu jatkoon 
pääsemisistä eikä sijoi-
tuksista, vaan peleistä 
haettiin kansainvälistä-
kin kokemusta. Jännit-
tävää oli kohdata ulko-
maalaisia vastustajia 
eikä tuomareidenkaan 
kanssa pienillä vielä yh-
teistä puhekieltä löyty-
nyt. Hienoa huomata, 
että jalkapallon kieli on 
yhteinen!

E11 –juniorit pela-
si upean turnauksen, 
vaikka lopulta harmitta-
vasti tippuikin jatkope-
leistä 76 joukkueen sar-
jassa. Pelit olivat kaikin 
puolin hyvin tasaisia ja 
vain norjalainen Elver-
höy pystyi hallitsemaan 
peliä Kurenpoikia vas-
taan. Muissa pallonhal-
linta oli Kurenpojilla, 
mutta ratkaisumaalien 
tekeminen lyhyellä pe-
liajalla osoittautui haas-
teelliseksi. Voitto ja tasa-
peli ei riittänyt jatkoon 
omasta lohkosta. Jat-
kosta tipahtaminen sai 

11-vuotiaiden juniorei-
den taistelutahdon esille 
turnauksen viimeisessä 
ottelussa koko Kuren-
poikien seurueen kan-
nustaessa kentän reu-
nalla. Kurenpojat taisteli 
isokokoisia ruotsalaisia 
Bygdeå GIF:n pelaajia 
vastaan ansiokkaan 1-0 
voiton. Voitto ja heltei-
nen sää innosti pudas-
järviset viilentymään 
läheiseen uimarantaan 
ennen kotimatkaa.

13-vuotiaiden sar-
jassa pelataan jo täysi-
kokoisella kentällä ja 
yhdellätoista kenttäpe-
laajalla. Kurenpoikien 
D13 pelaa sarjaa koti-
maassa vielä haastesar-
jassa 7 v 7 pelimuodolla 
ja ison kentän pelaami-
nen olikin joukkueelle 
haasteellista. Vauhdin 
ja tilan kasvaessa pallon 
liikuttaminen on vaike-
ampaa, ja fyysisyyskin 
alkaa korostua. Kuren-

pojat olivat ikäisiään as-
kelen jäljessä, mutta tap-
pioistakaan huolimatta 
poikien turnauskestä-
vyys ei joutunut koetuk-
selle. 

Kurenpoikien vanhin 
ikäluokka C15 yllätti on-
nistumisillaan valmen-
tajat ja varmasti pelaa-
jat itsensäkin. Ikäluokka 
ei ole tänä kesänä osal-
listunut piirisarjaan, jo-
ten yhdessä pelaaminen 
ja harjoittelukin tällä ko-
koonpanolla on ollut 
hyvin vähäistä. 13-vuo-
tiaiden vuoden yli-ikäi-
set pelaajat siirrettiin 
täydentämään 15-vuoti-
aiden joukkuetta. Kaik-
ki tämä huomioon ot-
taen joukkueen upeat 
taistelut alkulohkossa 
olivat maksimaalinen 
suoritus. Voitto ja kak-
si tasapeliä riitti lohkon 
ykkössijalle, jonne kui-
tenkin oli tunkua kol-
men joukkueen verran. 

Kaikkien pistelaskujen 
ja maalierojen laskemi-
sen jälkeen Kurenpo-
jat ja Lycksele joutuivat 
ratkaisemaan jatkoon 
pääsyn epäreiluimmal-
la mahdollisella tavalla, 
arvalla. Onni ei Kuren-
poikia suosinut, vaan 
arpa pudotti joukkueen 
pois jatkopeleistä. Peli-
halut palautuivat disco-
illan jälkeen, ja sunnun-
taina Kurenpojat taisteli 
tiukan ottelun vaikka-
kin koki siinä lopulta 
harmittavan 1-0 tappi-
on.

Kulttuurien 
kohtaamisia

PSG on lähin kansainvä-
linen suuren kokoluo-
kan turnaus, jossa oman 
ja joukkueen kehitty-
mistä on hyvä verrata 
muiden maiden vastaa-
vaan. Pelaamisen lisäk-
si turnaus antaa lapsille 

turvallisen kosketuksen 
ulkomailla liikkumiseen 
rahanvaihtoineen ja vie-
raine kielineen. Suurtur-
naus on myös upea tilai-
suus suvaitsevaisuus- ja 
kansainvälisyyskasva-
tukseen sekä toisaalta 
myös Suomen, Pudas-
järven ja FC Kurenpoi-
kien edustamiseen 
kirjavassa joukossa. Hu-
hujen mukaan kentän 
reunoilla ja vapaa-ajalla 
on solmittu useita kave-
risuhteita erityisesti ete-
lä-amerikkalaisten ja ve-
näläisten tyttöjen sekä 
pudasjärvisten poikien 
kesken.

Vaikka noin 70 eri-
ikäisen palloilijan ma-
joittuminen yhteen ti-
laan sai etukäteen 
joukkueiden valmen-
nus- ja huoltoporukat 
jännittämään reissun 
onnistumista, oli ilo 
huokaista helpotukses-
ta matkan päätyttyä. 
Osallistujat ottivat toiset 
huomioon ja kantoivat 
yhdessä vastuun mat-
kan onnistumisesta niin, 
että yksikään valvoja-
vanhemmista ei van-
nonut reissun olevan 
viimeinen laatuaan. Yh-
dessä tekemisen meinin-
ki on tarttunut lapsiin ja 
nuoriin – ja kotimatkalla 
jokainen huusi raikuvan 
kyllä-huudon kysymyk-
seen siitä, kutsuuko Pi-
teå Kurenpoikia ensi ke-
sänäkin. Mukana olleet 
perheet varasivatkin ka-
lenteristaan ensi kesältä 
juhannuksen jälkeisen 
viikonlopun, ja uskom-
me, että vuoden päästä 
Kurenpoikia on mukana 
jo yli sata osallistujaa.

Teija Niemelä

Pienimpien poikien tärkein tehtävä ennen turnauksen avausottelua oli saada turnauskampaukset kuntoon!

Turnauksen viimeisessä ottelussa E11-joukkueen voittoon kannusti lähes koko Kurenpoikien turnausseurue. Pudasjärvisisistä 91 osallistujasta pari 
perhettä lähti kotimatkalle helteisestä Ruotsista ennen yhteiskuvan ottamista.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Yamaha YZ 250 crossi -01 kai-
kinpuolin kunnossa. P. 040 596 
4895

Mersun kesärenkaat alumiini-
vanteilla, 205/65 R15, Kulutus-
pintaa 80-90 %. 250 €. 0400 
326 931.

Spu uretaanilevyjä 
120x1200x2600 mm 80 e/kpl 
(jäi yli remontista muutama).
Trampoliini 3 m, reunapehmus-
te ja suojaverkko. Jouset ja pin-
ta uuden veroiset, ei venyneet 
100 e. Nouto Siurualta. P. 040 
732 3475.

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Lue koko lehti
 netistä
www.

pudasjarvi-lehti.fi 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Rivitaloyksiö Puistotiellä, oma 
sauna, osittain kalustettu. P. 
044 518 8892.

VUOKRATTAVANA

Soutuvene.  P. 0400 634 325.

OSTETAAN

SEKALAISTA

Halutaan ottaa hyvään kotiin 
kaksi kissanpentua, p. 050 342 
7190.

Iltatapahtumat
ja huvit Pudasjärvellä

Pilkkitansseissa 
T.T. Purontaka & 
Tähtitaivas
T.T. Purontaka & Tähti-
taivas 
esiintyy 
suoma-
laisine 
iskel-
mämu-
siikkei-
neen 
pilkki-
tansseissa Jyrkkäkoskella 
perjantaina 24.7. Kokko-
lainen Purontaka on viih-
dyttänyt suomalaista tans-
siyleisöä jo vuodesta 1977 
alkaen käheällä, pehmeäl-
lä äänellään. T.T. Puronta-
ka & Tähtitaivas odottavat 
innolla iskelmämusiikin ja 

tanssin ystäviä Jyrkkäkos-
kelle.

Pintamolla 
Sari Turpeinen & 
Hannu Viitalan yhtye 
Pintamolla tanssittaa Sari 
Turpeinen ja Hannu Vii-
talan yhtye lauantaina 
25.7. Yh-
tye soittaa 
tanssitta-
vaa mu-
siikkia ja 
on kotoi-
sin Pihti-
putaalta. 
Laulajana Sari Turpeinen 
sooloartistina ja mukana 
yhtyeessä hanuria ja kos-
kettimia soittaa itse Hannu 
Viitala, soolokitaristi ja lau-

laja Hannu Paananen, saxo-
foni ja laulu Eero Niemi ja 
rummut Erkki Paananen. 
Tarjolla on tanssimusiikkia 
kaikille tanssin ystäville.

Sarapirtillä 
tanssiorkesteri 
Selena
Saraky-
län Sara-
pirtillä 
esiintyy 
tanssior-
kesteri 
Selena, 
joka tans-
sittaa 
perinteisen 
tanssimusiikin ja iskelmi-
en tahtiin lauantaina 25.7. 
Orkesteriin kuuluu Krista 

Martikainen, koskettimet ja 
laulu, Kari Kinnunen, rum-
mut ja laulu ja Tero Käh-
köselle omistautuu har-
monikka ja midilaitteet. 
Luvassa on perinteistä 
tanssimusiikkia ja iskel-
mää kaikkien makuun.

Eero Heikkalan yhtye 
Tönöllä
Yli-Kollajan Nuorisoseu-
ran talolla Tönöllä on hei-
näkuun perinteiset tanssit 
lauantaina 25.7. Soittamas-

sa on Eero Heikkalan yhtye 
Kiimingistä, jossa hanuristi 
Kauko Pikkuaho on kotoi-
sin Kollajalta ja viettää siel-
lä vapaa-aikaansa.
Heikkalan yhtyeen kanta-
vat jäsenet Heikkala ja Pik-
kuaho ovat soittaneet Kii-
mingin 
Harmo-
nikois-
sa yli 30 
vuoden 
ajan eli 
sen pe-
rusta-

misesta saakka. Mukana 
on myös Eeron velimies 
Jouko Heikkala, joka lau-
laa ja jolla käy käteen kita-
ra kuin kitara. Yhtyeessä 
hän soittaa bassoa. Rum-
pali Väinö Karjalainen on 
lainattu oululaisesta tans-
siorkesteri Sarmaksesta.
Kesän aikana Heikkalan 
tutulla porukalla on ollut 
useita keikkoja, joilla esi-
tetään tanssittavaa tans-
sijoiden suosimaa ”jalan 
alle menevää” musiikkia.

Pudasjärven Näyttämön 
kesäteatteriesitys ”Tohto-
rin Timmit Mimmit” esi-
tettiin kahdeksan kertaa 
heinäkuun alkupuolella. 
Päätösesitys oli sunnuntai-
na 12.7. Lauantaina 11.7. oli 
katsomossa eniten väkeä eli 
noin 130. Kaikkiaan esitystä 
kävi seuraamassa noin 600 
henkeä. 

Simo Perämäen kirjoit-
tamassa ja Senja Latva-

Kesäteatterin esityksissä vakio katsojamäärä

lan ohjaamassa esityksessä 
tutkittiin syntyjä syviä vei-
jarimaisella otteella. Toh-
tori Matias Karinko (Pentti 
Kuopusjärvi) oli pikkukau-
pungin terveyskeskuslääkä-
ri, jonka elämä muuttuu to-
meran vastaanottovirkailijan 
Sanna Messilän (Anna-Reeta 
Pakarinen) myötä. Mennei-
syydestä saapui vielä sala-
peräinen Barbara (Pirjo Lau-
ronen) joka sekoitti myös 

kuvioita. 
- Hyväntuulinen veijari-

tarina, jossa kaikille kävi lo-
pulta hyvin, kuvaili näytel-
män kulkua kuntainliiton 
talouspäällikköä myös polii-
sia näytellyt Markku Kemp-
painen. Hän oli kesäkuussa 
myös Oulussa Teatteri Ne-
liapilan näytöksissä muka-
na ja sen musiikki oli Kemp-
paiselta. 

Näyttelijöistä uusia oli-
vat potilasta näytellyt Tiina 
Haapakoski ja naispääroo-
lissa ollut Anna-Reeta Paka-
rinen, joka näytteli sihteeri 
Sanna Messilää. 

- En koskaan aiemmin ole 
näytellyt. Koulussakin py-
rin näytelmistä luistamaan. 
Alkutalvesta näin Pudasjär-
vi-lehdestä ilmoituksen, että 
ensi kesän näytäntöön hae-
taan uusia näyttelijöitä. Otin 
hetken mietittyäni yhteyttä 
ja näyttämöperheessä ottivat 
minut sydämellisesti vas-
taan ja ehdottivat jopa nais-
pääosaa, kertoo Pakarinen. 

Pakarinen kertoo tykän-
neensä osastaan aivan älyt-
tömästi. Sanna Messilä oli 
näytelmässä mahtava henki-
lö, topakka, määrätietoinen 
ja äärettömän sydämellinen.

-Aivan kuin olisin itseäni 
näytellyt. Esityksistä en otta-
nut stressiä ja onnistuin sul-
kemaan yleisön pois, eihän 
elämässäkään yleisö vah-
taa. Näytteleminen oli iha-
na ja positiivinen kokemus 
ja ilman muuta olen muka-
na ensi kesänä. Suuri kiitos 
vielä ohjaajalle ja näyttelijä-
kavereille!

Anna-Reeta on amma-
tiltaan lähihoitaja, synty-
nyt Pudasjärvellä, ei vaih-
tanut asuinpaikkaa Oulussa 
opiskelunsakaan ajaksi. Ensi 
syksynä on uutta elämässä, 
kun Anna-Reeta lähtee opis-
kelemaan insinööriksi uu-
tena ammattina Ammatti-
korkeakoulun ympäristö- ja 
energiatekniikkalinjalla. 

Heimo Turunen

Tämän kesän näytännöt vietiin läpi tällä joukolla: Markus Liuk-
ko tekniikka, Tuulianna Tuohimaa Valviran tarkastaja, Tiina 
Haapakoski potilas/kuiskaaja, Markku Kemppainen talousjoh-
taja/poliisi, Pentti Kuopusjärvi lääkäri Matias Karinko, Anna-
Reeta Pakarinen sihteeri Sanna Messilä, Pirjo Lauronen sukel-
luskoulun johtaja Havaijilta ja Senja Latvala ohjaaja/pappi. 

Uutena näyttelijänä 
oli mukana Tiina 
Haapakoski, joka oli 
potilaana lääkärin 
vastaanotolla ja 
toimi kuiskaajana. 

Sihteeri Sanna Messilää näytellyt Anna-Reeta Pakarinen kertoi 
tykänneensä osastaan aivan älyttömästi. Sanna Messilä oli 
näytelmässä mahtava henkilö, topakka, määrätietoinen ja ää-
rettömän sydämellinen. Johtavaa lääkäriä näytteli jo kuudetta 
vuotta näyttämön toiminnassa aktiivisesti mukana ollut Pentti 
Kuopusjärvi. 

LASTEN 
HOITOTYÖTÄ

Pudasjärveläinen 
perhe, jossa on 

4 pientä lasta, etsii 
kohtuuhintaista hoito-

apua lastenhoidossa 2-3 
kertaa viikossa.

Jos olet lasten ystävä, luo-
tettava, sinulla on vapaa-

aikaa ja kokemusta, 
soita P. 040 705 8231.

Anders Wikströmin
jälkeläisten SUKUTAPAAMINEN

Pudasjärven seurakuntakeskuksessa
sunnuntaina 2.8.2015, Varsitie 12, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus Pudasjärven kirkossa, Siuruantie 256 
klo 10., minkä jälkeen kunniakäynti sankarihaudalla. Ruo-

kailu seurakuntakeskuksessa n. klo 12. alkaen.
Anders Wikströmin Sukuseuran
vuosikokous ruokailun jälkeen.

Vapaata yhdessäoloa ja ohjelmaa. Ruokailu ja kahvi 
yhteensä 15 €, lapset ilmaiseksi.

Ilmoittautumiset 27.7.2015 mennessä: 
Vesa Holmström p. 0400 387 671, vesa.holms@gmail.com tai

sukuseuran kotisivujen
anderswikstrominsukuseura.com kautta.

Tervetuloa!                                            Sukuseuran hallitus

Maatiaiskissanpentuja, värit 
valkoinen, musta, ruskea, 2 tyt-
töä, 2 poikaa, oppineet hiekka-
laatiolle, syövät itse. Luovutus 
3.8, 20 e kpl. P. 044 528 1903.

Ha Toyota Carina 4D E 1.8 GLI
vm. -96 kats. hp. 800,- otetaan 
myös tarjouksia vastaan. Auto 
Pud. keskustassa. P. 0445 030 
134.

Naisten, miesten, tytt., poikien, 
lasten 12”-16” pyöriä. SOPU-
HINTAAN. P. 040 504 2814 Puuruselta 

lisätietoa
Viime viikon Pudasjärvi-
lehdessä oli markkinoista 
juttua, josta omalta kohdal-
taan Eila Puurunen toivoi 
tarkennusta.

Hänen markkinateltas-
sa oli mukana ensimmäistä 
kertaa painolaitteet, joten 
asiakas sai mukaansa pai-
kanpäältä mm nimikoidut 
pyyhkeet, laudeliinat, lip-
pikset, putkihuivit ja essut.

KIRPPIS
(ent. leipomo)

Lukiontie 1
ma-ke 27.-29.7. klo 10-16

Keskustassa yksiö 21 m2 
2. krs. P. 040 527 8858.

Saunallinen yksiö Puistotiellä 
34 m2. 2. krs. P. 040 533 1798 
tai 0400 201 819.



12 13nro 30PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti24.7.2015 24.7.2015nro 30

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

KIRPPUTORI

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, 
puh. 040 508 1854

Saaran putiikki 
+ kirppis

Laadukkaiden vanhojen  
tavaroiden osto- ja myynti.

Kirppis,  
tuoretta kahvia 

ja pullaa.

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30
su 16.00-21.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

LAKIASIAINTOIMISTO

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vioden ajan 

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, 
p. 044 337 7833, aki@tauonpaikka.fi

Lounas arkisin klo 10-14.
Meiltä myös pizzat, burgerit ja kebabit.

Tervetuloa! Perjantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,
ke-pe 10-18

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
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Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

MAATALOUSKONEHUOLLOT

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

Ritva Siuruainen
040 190 4344

Yli-Livo, 
Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

TAKSI

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Pudasjärvi, Puistotie 2.  Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

OMPELUPALVELUT, TEKSTIILIT

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
Kauttamme mm.  

lämmitysjärjestelmien uusimiset ja muutostyöt

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

PALVELU-HAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Kairan Kuitu Oy sekä Pu-
dasjärven Kyläverkot Oy 
ja Taivalkosken Kyläverkot 
Oy rakentavat Pudasjärven 
ja Taivalkosken alueelle 
kattavan laajakaistaverkon. 
Nopea laajakaistayhteys on 
kytketty jo lähes tuhanteen 
talouteen. Valokuitua ra-
kennettiin viime kesänä jo 
noin 1000 kilometriä ja ku-
luvan kesän aikana raken-
taminen jatkuu myös 1000 
kilometrin pituudelta Puo-
langantien suunnassa, Pu-
hoksella, Jaurakalla ja Ku-
rentien varressa. Lisäksi 
rakentamisohjelmassa ovat 
Jongun-, Aittojärven, Ala-
Siuruan, Ylisiuruan, Kont-
tilan, Asmuntin, Kipinä-
Kollajan, Taipaleenharjun 
ja Hetekylän alueet loppu-
kesällä ja syksyllä. Maara-
kennustöitä jatketaan niin 
pitkään kuin sääolot anta-
vat myöten.

- Ensi kesänä maakaape-
lia vedetään keskustan alu-
een talouksiin, kertoi pro-
jektipäällikkö Marianne 
Mäntylehto.

Kairan Kuidulla kaivaustyöt käynnissä 

Valokaapelin auraus-
töitä on alkukesästä ollut 
näkyvillä Kurenalan kes-
kustasta poispäin vievien 
teiden varsilla ja työt jatku-
vat talven tuloon saakka. 
Auraustyöt tehdään kaivin-
koneella, johon on kiinni-

tetty auraustarkoitukseen 
kehitetty kapea laite. Au-
raus tehdään noin 70 sent-
timetriä syvään. Valokuitu 
upotetaan maahan muovi-
sen varoitusnauhan kans-
sa, joka varoittaa kaivajille 
kaapelin sijainnista. Valo-

Kairan Kuitu Oy valokuitukaapelin asentamistyötä on ollut näkyvillä Kurenalla pääteiden 
varsilla sekä monilla muillakin kylillä, sillä kaapelia aurataan maahan noin 1000 km.

kuituliittymän tilanneiden 
talouksiin vedetään ensin 
maakaapelit, minkä jälkeen 
teletekniset asentajat teke-
vät sisäasennukset. Asen-
nusten jälkeen valokuitu on 
valmis käytettäväksi. 

JR

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Nevakivi Oy:n autokalusto valokuvina 18.6.-31.7. Kirjaston aukioloajat: ma 
klo 10-19, ti-pe klo 10-16. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Muotokuvia - Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely 12.7.-30.8. ma-ke klo 
15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 Jyrkkäkoski Campingin piha, kävellään, juostaan, 
holkätään yhdessä. 
Raitsu Piknik ti klo 18-20, Rajamaan liikuntapuisto, Kauralantie.
MP-Huippuajot pe-su 24.-26.7. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie.
FC Kurenpojat - OTP su 26.7. klo 15-17 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Maailmankylät 2015 pe-su 31.7.-2.8. Jo 11:nnet Maailmankylät -tapahtuma 
järjestetään tällä kertaa Syötekylässä.
Kirppis entisellä K-kaupalla Sarakylässä 1.8. klo 11 alkaen. Tervetuloa myyjät ja 
ostajat. 
Erämaan markkinat la 1. 8. klo 11-16 Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Jalkapallon D13-piiriturnaus su-ti 2.-4.8. klo 10 Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Cooperin testi ma 3.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
FC Kurenpojat - OuRe ti 4.8. klo 18 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Pudasjärven nuorisokisat, Iso-Syöte Cup -osakilpailu to 6.8. klo 13, Suoja-
linnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Terva-ajot la-su 8.-9.8. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.
Kiihdytys- ja testipäivä la 8.8. klo 10, Pudasjärven ilmailukeskus, Ranuantie 
474.
Jalkapallon ikämiesten Koillis-Euroopan turnaus lauantai, 8. elokuu 
2015 10, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Jalkapallon F9 -JLM-turnaus la 8.8.  klo 10, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2
Cooperin testi ma 10.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
FC Kurenpojat - ACT su 9.8. klo 15, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Ikäluokkien maantiepyöräilyn SM-kisat la 15.8. Pikku-Syöte, Syötekes-
kuksentie 126.
Vattumarkkinat la 15.8. su 16.8. Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426.
Jalkapallon F9-tyttöjen JLM-turnaus la 22.8. klo 10 Suojalinnan kenttä, 
Urheilutie 2.
Kylä kokkaamaan! la 22.8. klo 12-15,  Pudasjärven tori.
FC Kurenpojat - FC PaKa su 23.8. klo 15, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Cooperin testi ma 24.8. klo 20 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Nuorten Venetsialaiset pe 28.8. klo 21 Jyrkkäkosken huvikeskus, Jyrkkä-
koskentie.
Venetsialaiset la 29.8. klo 18 Jyrkkäkosken huvikeskus, Jyrkkäkoskentie.
Puhosjärven Haukikarkelot la 29.8. klo 10-18.

sari turpeinen &
hannu viitalan yhtye

Pintamon kyläseuratervetuloa!

kylätalolla (Pintamontie 321).
pintamon tanssit

lauantaina 25.7.
klo 20.30-01.00 

Taivalkosken Näyttämö esittää

Veikko Huovinen
Ohjaus Hanna-Leena Metsävainio

 Esitysajat:
 La  1.8. klo 17.00
 Su 2.8. klo 15.00

Pe  7.8.  klo 19.00
Su 9.8.  klo 15.00

Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2,
93400 Taivalkoski
Näytelmän oikeuksia valvoo 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

5 € alle 12-vuotiaat
Liput 12 € /

Maksuksi 
käy myös 
Tyky ja 
Smartum 
setelit.

hAvUKka-AhON
AjAttELIjA

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää
MESTARI OLAVI VIRRAN ELÄMÄÄ  JA MUSIIKKIA

Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla

Liput  14 €, alle 12 v 5 € 
Tiedustelut ja varaukset Raija Kelly puh. 044 3073764,  sähköposti raija.kelly@gmail.com

Oikeuksia valvoo: Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

100 VUOTTA

Ensi-Ilta: 26.6.2015 klo 19.00
Muut esitykset: 28.6.2015 klo 14.00
 30.6.2015 klo 19.00
 03.7.2015 klo 19.00
 04.7.2015 klo 18.00
 05.7.2015 klo 14.00
 08.7.2015 klo 19.00
 10.7.2015 klo 19.00
 12.7.2015 klo 14.00
 15.7.2015 klo 19.00
 17.7.2015 klo 19.00
 18.7.2015 klo 18.00
 29.7.2015 klo 19.00
 31.7.2015 klo 19.00
 04.8.2015 klo 19.00
 06.8.2015 klo 19.00
 08.8.2015 klo 18.00
 09.8.2015 klo 14.00

Käsikirjoitus:  
Mirjam Kälkäjä 

Ohjaus:  
Elsa Ruokangas

Katso lisää 
www.jokijarvi.com 
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29.7.2015  klo 19.00
31.7.2015  klo 19.00

4.8.2015  klo 19.00
6.8.2015  klo 19.00
8.8.2015  klo 18.00
9.8.2015  klo 14.00

Liput: 13 €, lapset 5-12 v. 5€ , 
ryhmät vähintään 20 henkilöä 
11 €/hlö, alle 5 v. ilmaiseksi.

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

Esitysajat:
su 26.7.  .. klo 15
ke 29.7. ... klo 18
to 30.7. .... klo 18

la 1.8.  ..... klo 14
su 2.8.  .... klo 15

La 25.7. klo 21.-01.00
Tanssit Sarapirtillä

Heinäkuussa tanssitaan joka lauantai!

Sarakylän NS

os. Sarakyläntie 4661

Sekahaku, lippu 10 €
Kahvio, grillimakkaroita

SELENA
Tanssiorkesteri

Siuruan jakokunnan (kalastuskunnan)

KESÄINEN ONKITAPAHTUMA
lauantaina 25.7.2015 klo 11. 

jakokunnan maa-alueen laavulla Siuruantie 2600 
Kilpailun sarjat tytöille, pojille, naisille ja miehille. 

Tarjotaan pullakahvit ja makkarat. 
Arvontaa. Hyvät palkinnot!

Perhokalastuksen peruskoulu 26.7. klo 11
Siuruan työväentalo.

Aikuiset 5 e,  nuorille ilmainen.
Tervetuloa!

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 26.7.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Koskenhovilla 
su 26.7.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

(Nuorittantie 76)
pe 24.7. klo 18.45

Bingo Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

KurenTanssi
työryhmän palaveri ma 27.7. klo 18. Koskenhovi. 

Tanssiparit paikalle klo 19.
Tervetuloa !

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789 93140 Kipinä

LA 25.7.2015 KLO 21.00-02.00

EERO HEIKKALAN
YHTYE

LIPUT 12 € TERVETULOA!
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

Pe 31.7. LOMATANSSEISSA
TANGOKUNINGATAR MARIA TYYSTER & VOIMAORKESTERI

  T-paita-arvonta

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

 Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!    pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

& TÄHTITAIVAS
HIKIMAJASSA Karaoke (K-18) Lippu 15 €

PE 24.7.2015 PILKKITANSSEISSA

T.T. PURONTAKA

KARAOKETANSSIT
Kouvan Karhulassa 

la 25.7. klo 20-24.
Järjestäjä Kouvan kalastuskunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Sunnuntaisin klo 11
kokoustilaisuus
Tiistaisin klo 18
Sana ja rukous

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi
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Ruottisen Metsästäjät ry:n

KESÄKOKOUS
Su 9.8.2015 klo 14.00 Pekka Harjun talossa.

Kokouksen jälkeen hirviporukka kokoontuu.
Sihteeri

Entisellä K-kaupalla Sarakylässä

PIHAKIRPPIS
la 1.8. klo 11 alkaen

- arvontaa, tikanheittoa + muita leikkimielisiä kilpailuja
- myytävänä tuoretta kahvileipää,

ruisleipää ja kylällä valmistettuja tuotteita.

Tervetuloa myymään ja ostamaan!
Seurakunnan järjestämä nuotioilta

samalla paikalla ti 4.8. klo 17.

Sarakylän alueen kyläseura ry. P. 040 839 3812

Korpisen kyläseuran jär-
jestämä kesätapahtuma 
onnistui yli odotusten. 
Sää oli lauantaina 18.7. 
mitä kaunein, ehkä tä-
män kesän kaunein päi-
vä. Tilaisuudessa oli vä-
keä, jopa lähestyen 150 
henkilömäärän rajaa. 
Puheenjohtaja Juh Ylita-
lo oli varsin tyytyväinen 
tilaisuuteen ja tapahtu-
man onnistumiseen. 

Tapahtuman ohjelmi-
en jälkeen julkistettiin 
tämän vuoden sauna-
pehtoorska. Tunnustuk-
sen ja tittelin sai Asta 
Herukka, joka on ollut 
johtokunnassa heti ky-
läseuran perustamisesta 
lähtien eli kymmenisen 
vuotta. Hänen mieles-
tään kyläseuran toimin-
ta on kehittynyt myön-
teiseen suuntaan uusien 
johtohenkilöiden myötä. 
Toiminta on saanut uut-
ta virtaa ja uudenlaista 
toimintaa.

Vastanheiton MM-
kisat sujuivat kilpailu-

Korpisen kylätapahtumassa
ennätysyleisö

hengessä, kuten oli tar-
koituskin. Vastaa kävi 
heittämässä yhteensä 
viitisenkymmentä heit-
täjää, joista puolet osal-
listui naisten sarjaan. 
Miehistä pisimmäl-
le heitti Jorma Laitinen 
9.90 m, toiseksi tuli Jar-
no Kosamo 8.90 ja kol-
manneksi Markku Vä-
häkuopus 8.30. 

Naisheittäjistä pisim-
mälle heitti Piia Savela 
7.40 m, toiseksi tuli Jen-
na Malo 7.10 ja kolman-
neksi Marja Riitta Hiltu-
nen 6.20.    

Musiikista vastasi Rit-
va Kinnula, jolle ylei-
söltä tuli paljon kehuja. 
Hänen toivotaan olevan 
musikanttina ensi ke-
sänkin kylätapahtumas-
sa. Seuraavaan yhtei-
seen kylätapahtumaan 
kokoonnutaan Korpisel-
la elokuun lopussa ve-
netsialaisten merkeissä.

RR

Saunapehtoors-
ka 2015 tittelin 
ja tunnukset sai 
Asta Herukka 
Jaurakkajärvel-
tä. Hän toiminut 
Korpisen kylä-
seurassa seuran 
perustamisesta 
lähtien.  

Virkistysuimala
Puikkari jälleen avoinna!

Aukioloajat ovat 31.8. saakka:
ma-to 12-20
pe    6.15-14
la ja su suljettu

Vauvauinti maanantaisin klo 11-12.
Tervetuloa!

Taivalkosken Kylmälän ta-
lon asukkaiden jälkeläi-
siä kokoontui 11.-12.7. su-
kutapaamiseen Hotelli 
Iso-Syötteelle. Kokoontu-
misen alkuun Iivari Jurmu 
piti hartaushetken. Sen jäl-
keen oli vuorossa varsinai-
nen kokous, johon osallistui 
94 henkilöä. Kokouksessa 
päätettiin mm. toimihenki-
löistä sekä luotiin katsa-
us sukukirjan nykytilantee-
seen. Timo Suanto selvitti 
tilannetta tulevasta tietojen 
tallennustavasta, jolla yh-
teispeli painotalojen kanssa 
käy helpommin. Nykyinen, 
käyttämämme sukuohjel-
ma on kuulemma käymäs-
sä tiensä päähän. Tämä sel-
vitys sen vuoksi, että nyt jo 
haaveillaan kolmannesta su-
kukirjan painoksesta. Su-
kuseuran talous on pysynyt 
vakaana, jopa niin, että saa-
tettiin pieneltä osalta osallis-
tua seuraavan päivän kierto-
ajelun kustannuksiin. Paula 
Särkikangas esitteli tulevat 
ohjelmanumerot ja kertoi 
miten sukutapaamiset saivat 
alkunsa. 

Päivä jatkui Jaakko Jur-
mun sekä Iivari Jurmun ja 
Maaritin nuorien tyttöjen 
ihastuttavilla lauluesityksil-
lä. 

Iltapäiväkahvin jälkeen 
Virmo Suonpää kertoi ku-
vin ja sanoin sukutapaamis-
ten alkuajasta ja Ilpo Kylmä-
luoma selvitti sunnuntain 
kiertoajeluun liittyvistä koh-
teista. Nelli Kylmäluoma 

Kylmälästä maailmalle suvun 20-vuotisjuhla
Petroskoin Karjalasta välitti 
terveiset sähköpostilla. Hän 
oli viime vuonna miehen-
sä kanssa mukana. Kalevi 
ja Heljä Tuomivaara lauloi-
vat sekä suomen että hepre-
an kielellä.

Iltaruokailun jälkeen oh-
jelmassa seurasi vapaamuo-
toista ohjelmaa. Kuultiin 
suvun henkilöihin liitty-
viä kertomuksia ja tarinoi-
ta. Taisto Tuomivaaran säes-
tyksellä laulettiin yhdessä. 
Koko lauantaipäivä sujui 
leppoisan ja hauskan yhdes-
säolon merkeissä.

Suvun syntysijat 
tutuksi
Sunnuntaiaamuna nousim-
me kahteen linja-autoon ja 
matka alkoi suvun syntys-
ijoille. Ensimmäinen koh-
de oli Kylmälä, jossa Kustaa 
Mikonpoika Kylmäluoma 
puolisonsa Elsan kanssa eli 
ja kasvatti kaksitoista las-
ta Lohivaaran rinteellä. Ilpo 
Kylmäluoma kertoi ja esitte-
li siellä olleet rakennukset, 
joista vain nurkkakivet ker-
toivat omaa tarinaansa.

Seuraavaksi matka jatkui 
Sirniöön. Liisa Päätalo yh-
dessä veljensä Taisto Alasir-
niön kanssa kertoi Sirniön 
Seppäkylästä. Sirniön Heik-
kilän pirtti on edelleen hy-
vässä kunnossa.

Matka jatkui Anetjärven 
Tuomivaaraan ja sieltä Väi-
nämön kautta Livonniskan 
tietä Säikkään. Holapassa-
kaan ei ole vanhoista ra-

kennuksista mitään jäljellä. 
Haavat humisevat talojen 
paikalla. Matka jatkui lou-
naalle Livojärven pohjois-
puolella sijaitsevaan Valkoi-
nen Peura ravintolaan. Siellä 
saimme nauttia Kaisun keit-
tiön herkuista. 

Lounaan jälkeen mat-
kasimme Raistakanperän 
kautta Mäntyjärvelle ja Sa-
rakylään, jossa Iivari Jurmu 
kertoi synnyinseutunsa his-
toriaa. Täältä matka jatkui 
Suvannonkylään, jonne Tuo-
mivaaran Heikin veli, Matti, 
muutti asumaan. Timo Suan-
to kertoi Suvannonkylän his-
toriasta matkalla. Linja-autot 
parkkeerattiin Erkki Suvan-
non talon läheisyyteen, jossa 
Jorma Suvanto oli vastassa 
ja tuli sanomaan oikein käsi-
päivää meille jokaiselle. Erk-
ki Suvannon talo on edel-

Sunnuntain linja-autoretkellä yhteiskuva Erkki Suvannon pihapiirissä.

Pääjuhlassa 
esiintymässä 

Jurmun Iivarin 
ja Maaritin tyt-

töjä. 

leen asuttavassa kunnossa, 
jota esittelivät meille Kerttu 
Nurmela, Helvi Alaviitala ja 
Aune Isotupa.

Linja-autoissa oli kaikki-

aan 76 henkilöä.  Suvannos-
ta oli paluu Syötteelle, jon-
ne saavuimme illan suussa. 
Syötteellä olivat kaihoisat 
jäähyväiset ja halaukset sekä 

toivotukset, että ensi vuonna 
tavataan.

Virmo Suonpää ja
Seija Tuomivaara

Vastanheiton MM-kisat sujuivat kilpailuhengessä.
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ERÄMAAN 
MARKKINAT 
SYÖTTEELLÄ 

Lauvantaina 1.8.2015 klo 11-16  
Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä 
Ohjelmassa: 
Klo 11  Markkinoiden avaus 
Klo 11-16  Kaija Karhun kätkörata kierrettävissä 
Klo 11-16  Poniratsastusta (Hirvaskosken tila) 
Klo 12  Lammaskoiranäytös (Antti Holmström) 
Klo 13  Peikkonäytelmä   
Klo 14  Lammaskoiranäytös (Antti Holmström) 
Klo 15  Syöte Talent -kisa 
Klo 16  Markkinoiden päätös 
 

Lisäksi koko päivän ajan: 
Markkinamyyntiä, erähenkistä evästä,  
Työnäytöksiä, arpajaiset, elävää musiikkia 

Vapaa pääsy, Tervetuloa! 

Lisätietoja ja myyntipaikkatiedustelut: 
Syötteen luontokeskus 
Erätie 1, p. 040 583 1608 
syote@metsa.fi 
www.luontoon.fi/syote 
 

Talvi antoi useammalle ra-
kennukselle muistutuksen 
voimistaan. Pienten ja heive-
röisten varastojen katot eivät 
kestäneet lumen painavaa 
syleilyä, vaan luhistuivat 
rutistaen seinätkin aalloil-
le. Raunioiden siivouksen 
jälkeen täytyi monen talon 
asukkaan miettiä näppärää 
keinoa saada uusi tavaroi-
den säilytyspaikka vikke-
lästi pystyyn. Vanha hyväk-
si todettu ja koettu toiminta, 
talkoot, olivat ratkaisu tä-
hänkin toimintaan. Hyvin 
suunniteltuna ja tarvikkeet 
asiallisesti hankittuna va-
raston rakentaminen sujuu 
talkooväeltä kuin tanssi ja 
pihalle nousee uusi uhkea 
puinen varasto.

Talkoilla tapahtuu

Talkootyö on palkaton-
ta omalla vapaa-ajalla tehtä-
vää työtä, josta palkkiona on 
mukava yhdessä tekeminen 
ja tarpeellisuuden tunteen 
tyydyttyminen. Talkoissa jo-
kainen voi tehdä sitä mitä 
parhaiten osaa ja siinä tah-
dissa kuin voimavarat anta-
vat myöten. Työn lopuksi on 
mukava porukalla pysähtyä 
ihailemaan kättensä jälkeä 
ja kehumaan toinen toisen-
sa taitavuutta. Toimivan tal-
kooporukan kesken leimah-
televat huumorin säkeneet 
voimaannuttaen työntekijöi-
tä ja naurattaen sivustaseu-
raavia neuvojen antajia.

Sointu Veivo

Taloyhtiö sai upean varaston talkoovoimin. Talkoomiehet 
Paavo Hietala ja Mikko Liehu naulaavat kattohuopaa am-
mattitaitoisesti.

Parturi-Kampaamo Saxari 
aloitti 11.6. toimintansa pie-
nen tauon jälkeen ja samal-
la vaihtui myös toimipaikka 
Puistotie 2:sta toiselle puo-
len toria, Tuurituvan ylä-
puolelle Toritie 1:een. 

Parturi-Kampaaja Mia 
Vikström valmistui kampaa-
jakoulutuksesta kesäkuussa 
2002 eli hän on ollut partu-
ri-kampaajana noin 13 vuot-
ta. Valmistumisen jälkeen 
Vikström toimi vuokratuo-
lilla Salon savelassa. Reilun 
vuoden kuluttua hän perus-
ti oman liikkeen Puistotie 2 
liiketaloon. Vuodet 2010 ja 
2014 Vikström oli äitiyslo-

Parturi-Kampaamo Saxari 
aloitti uusissa tiloissa

malla. Nyt liike toimii aikai-
sempaa avarimmissa ja va-
loisemmissa tiloissa, jotka on 
voinut myös sisustaa uuden 
tyylisesti. 

- Asiakkaita on ollut mu-
kavasti. Liike sijaitsee toi-
sessa kerroksessa, joka on 
hieman hankalampaa aikai-
sempiin katutasossa sijaitse-
viin tiloihin verrattuna. 

Kampauksen tämän het-
ken muodista Vikström mai-
nitsee, että leikkauksissa on 
vahvempia linjoja ja graa-
fisia muotoja. Värjäyksissä 
nuorilla on tullut harmaa-
ta ja pastellisävyjä. Miehillä 
ovat suosittuja lyhyet hius-

tyylit, joista on esimerkkejä 
jalkapalloilijoilla. 

Ida Karppinen

Mia Vikström toimii partu-
ri-kampaajana uusissa toi-
mitiloissa, jonne toivottaa 
kaikki tervetulleeksi tutus-
tumaan. 

Kiertotie käyttöön maanantaina 27.7.
Valtatie 20 liikennejär-
jestelyt Pudasjärven 
keskustaan muuttu-
vat maanantaina 27.7. 
kiertotien tullessa käyt-
töön. Pudasjärven kes-
kustasta Varsitieltä 
valtatie 20 risteykses-
sä pystyy kääntymään 
vain oikealle kiertotietä 
käyttäen Kuusamoon 
päin. Keskustasta Ou-
luun päin tapahtu-
va liikenne tapahtuu 
kääntymällä Varsitieltä 
vasemmalle Rimmin-
tielle K-supermarketin 
ohi ja sieltä kääntymäl-

lä vasemmalle Tuuli-
myllyntielle ja sieltä 
vasemmalle Ramppitiel-
le, josta pääsee valtatie 
20:lle. Oulusta saapu-
va liikenne keskustaan 
menee samaa kiertoreit-
tiä ramppitien kautta. 
Kuusamosta keskustaan 
menevä liikenne tapah-
tuu valtatie 20:ltä kään-
tymällä oikealle ramp-
pitielle. Kaikki liikenne 
keskustaan päin kulke-
vat ramppitien kautta.

Kiertotie liikennejär-
jestelyt kestävät noin 
kaksi kuukautta ja mah-

dollisista muutoksis-
ta tullaan ilmoittamaan. 
Perjantaina 24.7. tullaan 
peittämään vanhat opas-
teet ja päivitetään uudet 
keltaiset pohjalla olevat 
opasteet.

- Osa uusista opasteis-
ta on ollut jo paikalla ai-
emmin ja perjantaina 
tullaan lisäämään loput 
sekä peittämään vanhat 
opasteet, Destian työ-
maapäällikkö Veli-Matti 
Kumpula kertoi. 

Tällä hetkellä tapah-
tuva Iijoen sillan korja-
us sekä alikulkusillan 

urakoinnin hoitaa Destia 
Oy, joka tulee myös tie-
dottamaan jatkossakin 
mahdollisista muutok-
sista. Tien muutostöiden 
etenemistä pystyy seura-
maan facebookissa Iijo-
en sillan korjaus- ja vt 20 
liikennejärjestelyt, jon-
ne päivitetään tietoja vii-
koittain. 

- Uudet tiejärjestelyt 
vaativat kärsivällisyyt-
tä ja toivotaankin ihmis-
ten omaksuvan nopeasti 
uudet liikennejärjestelyt, 
toivoi Kumpula. JR. Valtatie 20:lla alikulkusillan työmaan kohdalla uusi kierto-

tie tulee olemaan käytössä noin kaksi kuukautta. 

Pudasjärven urheilijat jär-
jestävät Pudasjärven Pilik-
kiviikko – Kesäpilkin MM-
kilpailut kahdennentoista 
kerran. Kaukaisemmat kil-
pailijat saapuvat Helsin-
gistä ja tällä hetkellä poh-
joisesta on ilmoittautunut 
kolmen naisen iskuryhmä 
Inarista. 

Kesäpilkin MM-kil-
pailujen kisaviikko alkoi 
maanantaina 20.7. Havu-
lan rannassa kahdella kar-
sinnalla, jatkuen tiistaina 
ja keskiviikkona pidetyillä 
karsinnoilla. Torstaina oli 
kolme karsintaa samoin 
on perjantaina vuorossa 
kolme karsintaa. Lauan-
taina pidetään kisojen vä-
lierät ja sunnuntaina 26.7. 
on loppukilpailu, mutta 
sitä ennen on vielä pikku-
finaali.

Kisassa on mukana 
myös joukkuekilpailu, jos-
sa kilpaillaan kolmen hen-
gen joukkueella. Osallis-
tujan sijoitus karsinnassa 
antaa hänelle pisteet jouk-
kuekilpailuun.

- Jos kilpailija on sijoit-
tunut ensimmäiseksi hän 
saa yhden pisteen ja jos 

Kesäpilikki jo 12. kerran 
taasen sijoitus on kymme-
nes hän saa silloin kym-
menen pistettä. Kaikkien 
kolmen joukkueen jäse-
nen sijoituspisteet laske-
taan yhteen ja kahdeksan 
vähiten pisteitä saanutta 
joukkuetta osallistuu lau-
antaina pidettävään jouk-
kuekilpailun finaaliin, 
kertoo Marko Koivula Pu-
dasjärven Urheilijoista. 

Kisa on yksi Pudasjär-
ven Urheilijoiden 70-vuo-
tisjuhlatapahtumia. Kil-
pailuun on tällä hetkellä 
ilmoittautunut mukaan 
230 kilpailijaa - joista mo-
net tekevät useita kilpai-
lusuorituksia - , joka mää-
rä on samaa luokkaa kuin 
vuosi sitten. Tälläkin ker-
taa viikon majoittujia on 
asuntoautoilla useammas-
ta eri paikasta. Tapahtu-
masta on muotoutunut 
yhdessä niin yksityisten 
kuin eri yrittäjien kans-
sa Pudasjärvelle mer-
kittävä kesätapahtuma, 

josta paikkakunta saa po-
sitiivista imagoa, tuumaa 
Marko Koivula. 

Keskiviikkona 22.7. 
pilkkijät olivat vaihtelevi-
en säiden armoilla, välillä 
paistoi ja välillä satoi. Aa-
mun välieriin osallistui 18 
pilkkijää, joista 14 sai ka-
laa. Lahna ja ahven olivat 
yleisimmät saalit ja aamun 
isoimman kalan sai Pekka 

Hahtonen 209 grammaa. 
Kotkasta saapunut pilk-
kijä Seppo Koivusaari oli 
tyytyväinen jatkopaikasta 
ja finaalipaikka olisi täh-
täimessä. Neljästi pilkki-
kisoissa osallistunut Koi-
vusaari paras suoritus oli 
vuonna 2012, jolloin pääsi 
pikkufinaaliin. 

Jenni Rissanen

Kotkalainen Seppo Koivusaari osallistui neljättä kertaa ke-
säpilkkiin, mistä oli aikoinaan kuullut torniolaiselta Veijo 
Keveriltä, jolla oli kesämökki Ranualla.  Molemmat pääsi-
vät keskiviikon 22.7. karsinnoista jatkoon.

Kesäpilkkijät pilkkivät säästä huolimatta.


