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Tervetuloa 
Venetsialaisiin!

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella
la 25.8.2018 klo 20-02Lions Club Pudasjärvi ry

Olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen upeas-
ta ja lämpöisestä kesästä, johon iltojen hämärty-
essä sopii mainiosti veden, valon ja tulen juhla. 
Elokuun viimeisen viikonlopun Venetsialaisia pi-
detään alun alkaen myös mökkeilykauden päättä-
jäisinä.

Lions Club Pudasjärvi järjestää yhdessä Pudas-
järven Urheilijoiden kanssa jo perinteeksi muo-
dostuneet Venetsialaiset Jyrkkäkosken komeassa 
huvikeskuksessa. Ohjelmaa on koko viikonlopuk-
si, perjantai-iltana on nuorten juhlat, lauantaina 
aamupäivällä Lasten Venetsialaisissa on tarjolla 
ohjelmaa koko perheelle ja lauantai-ilta huipen-
tuu Venetsialaisten iltajuhlaan. Lavalla viihdyttää 
vuoden 2017 tanssiorkesterina palkittu Sarmas. 
Tarjolla on tuttuun tapaan mm. Revontuli-disco ja 
Majassa karaokea.

LC Pudasjärvi haluaa omalta osaltaan olla mu-

kana kehittämässä paikallista palvelutarjontaa. 
Tapahtumat ovat tärkeitä meille kaikille pudasjär-
veläisille. Erityisesti toivomme, että Venetsialaiset 
palvelisi myös Pudasjärvelle saapuvia matkailu-
vieraita.

LC Pudasjärvi tekee vapaaehtoista palvelu- ja 
hyväntekeväisyystyötä, jossa painopisteinä ovat 
nuoriso ja toisaalta veteraanit. Esimerkiksi viime 
vuoden hirviarpajaisten tuotto lahjoitettiin vete-
raanijärjestöille helpottamaan kotona asumista. 
Kansainvälinen Lions-järjestö on toiminut jo yli 
100 vuotta ja Pudasjärvelläkin lions-toimintaa on 
ollut jo yli 50 vuotta.

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita ja tal-
koolaisia, jotka panoksellaan mahdollistavat hie-
non tapahtuman toteuttamisen. Toivon, että sään 
haltija on suosiollinen. Sydämellisesti tervetuloa ja 
leppoisaa venetsialaismieltä kaikille.

Pentti Kinnunen aloitti Pudasjärven klubin presi-
denttinä heinäkuun alusta ja kausi kestää ensi vuo-
den kesäkuun loppuun. 

Pentti Kinnunen
LC Pudasjärvi
presidentti 2018-2019

Ruokaa, 
juomia, tanssia, 

kokko ym. 
ohjelmaa 
runsaasti!

Venetsialaisissa on koko klubin väki puolisoineen palvelemassa talkootyössä. Viime vuoden tapahtumassa talkootyö 
aloitettiin nostamalla Pudasjärvi-viiri salkoon kokoontuen samalla yhteiseen kuvaan. Illan mittaan työtä riittää monissa 
eri tehtävissä. Myös Pudasjärven urheilijoilla on suuri talkoolaisten joukko huolehtimassa Venetsialaisillan onnistumi-
sesta.

Toimintaa:

Hyvällä yhteistyöllä Venetsialaiset Jyrkkäkoskelle
LC Pudasjärven lauantai-
na 25.8. järjestämät Ve-
netsialaiset Jyrkkäkosken 
huvikeskuksessa on jo muo-
dostunut perinteiseksi muka-
vaksi syyskesän tapahtumak-
si. Vuosittain paikalle saapuu 
800 -1300 henkilöä. Nytkin 
paikalle odotetaan suurta 
juhlijamäärää. 

Urheiluseura tarjoaa huvi-
keskuksessa vierailijoille erit-
täin hyvät puitteet. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den puheenjohtaja Kirsi Kipi-
nä toteaa, että seura on mie-
lellään mukana tapahtuman 
järjestämisessä. Yhteistyö LC 
Pudasjärven kanssa on su-
junut erittäin hyvin. Urhei-

luseuran ansiosta paikalle 
saadaan suuri joukko myös 
järjestyksenvalvojia.

- Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään 
ja saapumaan paikalle kau-
empaakin. Venetsialaisissa 
tavataan vanhoja tuttuja ja 
tutustutaan uusiin ihmisiin. 
Ympäristö valaistaan kau-
niisti, juhlakokko sytytetään, 
tulet palavat vetten päällä 
ja pimeässä illassa nähdään 
myös näyttävä ilotulitus. Hu-
vikeskusta pidetään kunnos-
sa pääsääntöisesti talkoo-
voimin, mutta tarvittaessa 
ostetaan palvelua myös am-
mattilaisilta, mm. tänä kesä-
nä on tanssisalin lattia uusit-

tu paikallisen ammattilaisen 
toimesta.

- Venetsialaisissa ulkola-
va toimii ravintolana. Siel-
lä tarjoillaan paikallisen Me-
rita ravintolan valmistamat 
maukkaat ateriat. Tarjol-
la on sekä liha- että kalaruo-
kaa lisukkeineen. Ravintolas-
sa on B-oikeudet. Alueella on 
myös kioski ja grilli sekä kol-
me baaria, B-oikeuksineen. 
Juhlaan saapuvien kannat-
taa varata käteistä rahaa, sillä 
lippuluukulla ja palvelupis-
teissä käy vain käteinen. Kä-
teismaksu nopeuttaa palve-
lua eri myyntipisteissä. Toki 
maksupäätepistekin huvialu-
eelta löytyy ja sieltä voi ostaa 

myös juomalippuja.
- Tämän vuoden Venetsia-

laisissa tanssikansaa viihdyt-
tää tanssiorkesteri Sarmas. 
Yhtye soittaa monipuolis-
ta ja tanssittavaa musiikkia. 
Hikimajassa lauletaan kara-
okea, karaoke-emäntänä toi-
mii monivuotisella koke-
muksella Maarit Hallikainen. 
Hikimajassa on myös pieni 
tanssitila ja baari. Kelohirsi-
nen Revontuli Disko, mikä 
on pääosin rakennettu maan 
alle, on vertaansa vailla. Siel-
lä hommansa osaava DJ Juli-
an Adams viihdyttää juhla-
vieraita.

-Jyrkkäkosken huvikes-
kus rakennuksineen ja ym-

päristöineen on näkemisen 
ja kokemisen arvoinen paik-
ka. Se tarjoaa hyvät puitteet 
myös tälle tapahtumalle. Mo-
nelle paikka on nostalginen, 
sillä moni on nuoruudessaan 
käynyt Jyrkkäkoskella viettä-
mässä mm. juhannuksia. 

Järjestäjien puolesta luva-
taan, että Jyrkkäkosken hu-
vialue on upeassa värivalais-
tuksessa pimenevässä illassa 
ja kaikille löytyy taatusti mie-
luisaa illanviettoa hyvän mu-
siikin ja ruuan parissa.

Tervetuloa viettämään  
upeaa iltaa, toivottaa  

Kirsi Kipinä!

Kirsi Kipinä on tuttu Venet-
sialaisissa ”kasöörinä” eli 
käteisen puuttuessa Kirsin 
hoitamasta urheiluseuran 
palvelupisteestä saa pank-
kikortilla juoma- ja ruoka-
lippuja.

Kodikasta majoitusta, maukasta ruokaa ja 
ulkoliikuntapalveluita Taivalkoskella.

vaarasport.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKO- 
  TARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN  
  HUOLLOT

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi 
• Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
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Suora yhteys pankkiisi
Alatalo Riikka, rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, rahoitus 010 257 1933

Jonne Ivola, yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, sijoitus 010 257 1925

Löppönen Seppo, vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, vakuutus 050 394 9707

Pertti Purola, toimitusjohtaja 010 257 1920
Mikko Kähkönen, myyntijohtaja 010 257 1921

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

Lasten 
venetsialaisissa 
monenlaista tekemistä
MLL Pudasjärven yhdistys 
järjestää Jyrkkäkosken hu-
vikeskuksella Lasten Venet-
sialaiset lauantaina 25.8. kel-
lo 10 alkaen. Tapahtuma on 
kolme tuntinen edellisvuo-
sien tapaan. Tapahtumassa 
esiintyy Taikuri-Roope ja on 

monenlaista muutakin teke-
mistä lapsille, mm. poniaje-
lua, disco, kasvomaalausta 
ja ongintaa. Myytävänä on 
suolaista ja makeaa. Yhdis-
tyksen oma Sulevi-maskotti 
on myös mukana touhuissa.

Viime vuoden tapahtumassa MLL:n Pudasjärven yhdistyk-
sen Sulevi-maskotti Liisa Moilasen kanssa.

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Jari Keskiaho  
040-516 0430
Sami Kaivorinne  
040-560 5993

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. (08) 822 007 
• www.pienkonehuolto.fi

VAIHTOMÖNKIJÄT:                               Vm:    Hinta:
Can-am DS 90 Lastenmönkijä .........................-17   2200 €
Polaris Sportsman 300 4X4  2900 km. ............-08   3900 €
Yamaha YFM450 FWAD GRIZZLY aj.5490 km -11   5150 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander DPS 500 XT aj. 5786 km ...-10   5600 €
Polaris Sportsman 500 aj. 3454 km .................-12   5900 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander 400 T3 aj.1283 km
Traktorimönkijä  ..............................................-12   6500 € 
Can-am Outlander 500 MAX T3 aj.1800 km
Traktorimönkijä  ..............................................-13   7900 €
Honda TRX500FPAE aj.3000 km Telasarjalla ..-14   8600 € ALV väh.kelp.

Polaris Ranger 570 EFI rinnakkainistuttava
Traktorimönkijä lavalla  ..................................-15 12400 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander 650 6X6 DPS-T3
aj.7356 km Telasarjalla Traktorimönkijä  .......-17 17500 € ALV väh.kelp.

Can-am Spyder F3 SE6 DAYTONA
3-rattainen moottoripyörä  ............................-17 22500 € ALV väh.kelp.

Tarjous koskee 2017–2018 Outlander 
450 traktorimönkijöitä ja on voimassa 
26.4.–31.10.2018. Tarjous ei koske T3B 
uusia tyyppihyväksyttyjä mönkijöitä. 
Laitteiden saatavuus voi vaihdella jäl-
leenmyyjäkohtaisesti. Tiedustele saata-
vuutta omalta Can-Am -jälleenmyyjältä.

+ tk. 400 €

Venetsialaisissa Revontu-
li Discon Dj kopin valtaa DJ 
Julian Adams. Luvassa on 
kaikki kovimmat hitit 80- 
ja 90-luvulta. Eli nyt kaikki 
sankoin joukoin juhlimaan 
syyskesän juhlaa Revontu-
li Discoon. Paikasta löytyy 
myös omat Facebook-sivut, 
joihin voi jo nyt käydä jät-
tämässä biisitoiveita. Dis-
comenot alkavat kello 20 ja 

Revontuli-discossa menoa 
aamuyölle saakka

Venetsialais-juhlassa 
Revontuli Discon Dj kopin 

valtaa DJ Julian Adams.

kestävät yöhön kello 02 asti. 
Discoillan järjestää LC Pu-
dasjärvi ja Pudasjärven Ur-
heilijat.

Nuorten Venetsialaiset perjantaina
tamatta tietenkään tämän 
päivän kovimpia hittejä. 
Tarjolla on myöskin erilai-
sia kilpailuja, joista on mah-
dollisuus voittaa hieno-
ja palkintoja! Jyrkkäkosken 
Revontuli Discolle löytyy 
myös omat Facebook-sivut, 
joihin voi jo nyt käydä jät-
tämässä biisitoiveita. Nuor-
ten Venetsialaistapahtuma 
alkaa kello 21 ja vauhdik-
kaat discomenot kestävät 
kello 02 saakka. Discoillan 
järjestää Pudasjärven Ur-
heilijat.

Revontuli Discon musiikista vastaavan 
DJ Julian Adamsin mukaan luvassa on 
tämän päivän kovimpien hittien lisäksi 
myös uunituoretta musiikkia Suomesta ja 
maailmalta.

Jyrkkäkosken huvikeskuksessa juhli-
taan perjantaina 24.8. Revontuli Discos-
sa nuorten kanssa venetsialaisia ja luvas-
sa on taatusti yksi tämän kesän kovimpia 
iltoja. Illan musiikista vastaa jo monelle 
Jyrkällä tutuksi tullut DJ Julian Adams! 
Luvassa on jälleen aivan uunituoretta 
musiikkia Suomesta ja maailmalta, unoh-

Tanssittavaa ja menevää musiikkia
Venetsialaisten tanssimusii-
kista Jyrkkäkosken huvikes-
kuksesta vastaa tanssiyhtye 
Sarmas Oulusta. 

40-vuotta sitten perustet-
tu yhtye soittaa nykyisin uu-
dessa kokoonpanossa, jossa 
korostuu mahtava harmo-
nikkaosaaminen ja yhtye on 
saanut yleisön suosion tinki-
mättömästä osaamisestansa!

Yhtyeen mottona on ”Oi-
keissa tansseissa on aina or-
kesteri” – jossa tärkeintä on 
että kaikki musiikki tuote-
taan paikan päällä ilman 
etukäteen tehtyjä nauhoittei-
ta. Kaikki kappaleet on so-
vitettu eri soittimille myös 
alkuperäisversioita kunni-

oittaen. Periaatteena on kui-
tenkin aina se, että musiikki 
on tanssittavaa. 

Sarmas soittaa menevää 
tanssimusiikkia ja ohjelmis-
tossa on myös erikoisempia 
tanssirytmejä, joille tuntuu 
olevan entistä enemmän ky-
syntää vaativan tanssiylei-
sön tarpeisiin.

Sarmas julkaisi Ajanjuok-
sua -maxi singlen kevääl-
lä 2017 nimellä, joka sisältää 
mm. ennen julkaisematto-
man Erkki Frimanin sävel-
tämän Sadetta ja Savuntuok-
sua-foksin. jota on soitettu 
mm. Tarja Närhen toimitta-
massa Sekahaku radio- oh-
jelmassa.

Sarmas voitti Vuoden 
Tanssiorkesteri 2017-kilpai-
lun tammikuussa 2018 Här-
män kylpylässä järjestetyssä 

finaalissa, jossa oli mukana 
kuusi orkesteria eripuolilta 
Suomea! 
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LC Pudasjärven toimintaa
Venetsialaiset nousseet vuoden kohokohdaksi

Timo Kerälä luovutti heinäkuussa puheenjohtajan nuijan ja 
asiaan kuuluvat muut vempeleet mm. tuopin, jonka sisäl-
töä voi vain arvata, kuluvan toimintakauden presidentille 
Pentti Kinnuselle. 

Jyrkkäkoski Campingillä pidetyssä nuijanvaihtotapahtumassa presidentti Pentti Kinnunen 
kertomassa tulevan kauden toimintasuunnitelmia.

Pudasjärven markkinoilla olivat leijonat kauppaamassa pi-
täjäviirejä ja mainostamassa Venetsialaisia. Talkoovuoros-
sa Antti Pesälä ja Juha Timonen. Viirejä on edelleen klubil-
la myytävänä. 

Menneellä kaudella joulukuussa Pudasjärven leijonat te-
kivät teatteriretken Ouluun Reatteri Rioon. Naisnäytteli-
jöiden esityksessä ”Kaikki mieheni” miehet joutuivat rie-
poteltavaksi – toki ihan hyvän tahtoisesti ja totuuttakin oli 
mukana!

Veteraanipäivän juhlassa Hirsikampuksella tämän vuoden huhtikuussa LC Pudasjärven 
edustajat Heimo Turunen ja Pentti Kinnunen luovuttivat viime syksyn hirviarpajaisten tuo-
ton noin 4500 euroa Sotaveteraaneille ja Sotainvalideille kotona-asumisen tukemiseen. 

LC Pudasjärvi Hilimat ja LC Pudasjärvi yhtenäisklubi tarjo-
sivat 3.-ja 4.-luokkalaisille ”Turvallisesti netissä vihkoset” 
kevään 2018 aikana. Opas perehdyttää ajankohtaisiin me-
dia-aiheisiin, kuten lasten ja nuorten internetin käyttö ja sii-
hen liittyvät uhat ja haasteet. Vihkosten luovutustilantees-
sa rehtori Mikko Lumme, LC Pudasjärvi Janne Moilanen, 
LC Pudasjärvi Hilimat Elvi Räisänen ja Vuokko Nyman sekä 
koululaiset Sanni Tauriainen, Lotta Kesti ja Tiina Manninen. 

Lions-klubit eri puolilla maailmaa sponsoroivat vuosittain 
Lionien kansainvälistä rauhanjulistekilpailua paikallisis-
sa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Tämä kilpailu kannustaa 
nuoria ympäri maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rau-
hasta sekä levittämään rauhaa ja kansainvälistä yhteis-
ymmärrystä. Pudasjärvelläkin on osallistuttu kilpailuun 
vuosittain. Kuvassa viime syksynä voittajatyöt sarjoittain 
vasemmalta: Hirvaskosken koulu Emmi Vähäkuopus, La-
kari Ronja Kokko, Hirsikampus Oona Ojala. Töitä pitele-
mässä kilpailun tuomarit Elina Jylhänlehto, Janne Moila-
nen ja Sari Poropudas. 

Kuluneen kauden lokakuun klubikokouksessa vieraili pii-
rikuvernööri Eino Majava puolisonsa Hilkan kanssa Kemi-
järveltä. Hän innosti muun muassa uusien jäsenien han-
kintaan ja kertoi terveisiä muista pohjoisen klubeissa. 
Presidentti Timo Kerälä luovutti muistoksi vierailusta Pu-
dasjärven klubin viirin. 

Uusiksi jäseniksi ke-
sä-heinäkuun vaih-
teen nuijanvaihtoko-
kouksessa otettiin 
vastaan Ilona ja Ve-
sa-Matti Ritola, Lää-
käriasema Medipudas 
yrittäjät. Kummina toi-
mi Heimo Turunen. 
Ritolat kertoivat ole-
vansa kiinnostuneita 
auttamis- ja hyvänte-
keväisyystoiminnas-
ta, jota leijonat teke-
vät. Ritolat halusivat 
myös liittyä jäseniksi 
avioparina ja osallis-
tua lions-toimintaan 
yhdessä. 

LC Pudasjärven klubi on toi-
minut Pudasjärvellä vuo-
desta 1965 lähtien. Parin 
vuoden kuluttua on jo klu-
bin 55-vuotisjuhlavuosi. 
Toimintakausi alkaa heinä-

kuussa ja päättyy kesäkuun 
lopussa. Toimintansa aika-
na klubi on tehnyt moni-
puolista palvelu-, hyvänte-
keväisyys- ja auttamistyötä 
Pudasjärvellä. ”Me palve-

lemme” on ollut koko toi-
minnan ajan tunnuslausee-
na. 

Viime kaudella presi-
denttinä toimi Timo Kerä-
lä. Toimintavuonna olikin 
monipuolista paikallista toi-
mintaa muun muassa tal-
kootempauksia, nuoriso-
vaihtoa sekä osallistumista 
piirin järjestämiin tilaisuuk-
siin ja koulutuksiin sekä klu-
bivierailuja. Kerälä luovutti 
puheenjohtajan nuijan kesä-
kuun lopulla Jyrkkäkosken 
leirintäalueella nuijanvaih-
tokokouksessa Pentti Kinnu-
selle.

Venetsialaisten järjestä-
minen on ollut jo yhdeksä-
nä vuotena elokuun lopulla 
klubin suurin voimainpon-
nistus ja tämän vuoden Ve-
netsialaisiin Jyrkkäkos-
kelle uskotaan tulevan 
edellisvuosien yleisömääri-

Venetsialaisten ohjelmaan on kuulunut perinteisesti puo-
len yön aikaan kokon polttaminen. Kokkotarpeiden kokoa-
minen ja kuljettaminen Jyrkkäkosken rannalle on leijonilla 
aikamoinen talkoourakka. Kokkoa tekemässä reipas leijo-
nien talkoojoukko. Taustalla valmis sytyttämistä vailla ole-
va kokko.

en perusteella yli 1000, jopa 
1300, osallistujaa. Viime 
vuonna jäätiin noin 800 osal-
listujaan. Viikkoa ennen Ve-
netsialaisia suuren Eput Pu-
diksella yleisötapahtuman 
arveltiin hieman verotta-
neen Jyrkkäkoskelle tulijoi-
den joukkoa. 

Klubikokoukset ovat ol-
leet joka kuukausi, paitsi 
heinäkuussa. Kokoontumis-
paikkana on ollut tavallisim-
min ravintola Merita, mutta 
on toki vierailtu muuallakin.

Avustuksia on myönnet-
ty klubin periaatteiden mu-
kaan; viime kaudella mm. 
hirviarpajaisten tuotto 4500 
euroa veteraanien kotona-
asumisen tukemiseen. Klu-
bissa on tällä hetkellä 23 jä-
sentä. 

Heimo Turunen
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1.7.  
Ensimmäinen viikko
Herätys Oulussa soi aikaisin 
3.30. Kone Oulusta Helsin-
ki-Vantaalle lähtisi puolen-
toista tunnin päästä. Oulun 
lentoasemalla ostin pienen 
palan Suomea: ruisleipää ja 
kivennäisvettä, että pärjäi-
sin Roomaan asti. Helsingis-
sä en joutunut odottamaan 
kauaa, sillä koneeseen otet-
tiin ihmisiä melko nopeasti.

Roomassa minua vastassa 
oli toinen vaihtari, 18-vuoti-
as Ivana. Olen vielä 17-vuo-
tias, ja minua piti olla joku 
vastassa kentällä. Lentokent-
tä oli suuri, ja meillä meni ai-
kaa löytää toisemme. Hän 
kehotti minua menemään 
portille, josta lähtisi lento 
Bariin, ja hän tuli sinne muu-
taman kymmenen minuutin 
kuluttua. 

Meillä alkoi olla kiire löy-
tää matkalaukkuni Finnairin 
hihnalta ja kuljettaa se Ali-
talian lähtöselvitykseen, jos-
ta se lähtisi ruumaan ja sai-
simme lentolippuni siinä 
samalla. Palasimme hiki ha-
tussa takaisin portille. Olim-
me juosseet puoli tuntia 
yhtä soittoa, mutta kaikki oli 
kunnossa. Ilman häntä oli-
sin ollut ihan hukassa, mut-
ta otimme tämän tapauksen 
uutena kokemuksena ja seik-
kailuna, joka kasvattaa kum-
paakin olemaan rohkeampi. 

Barissa minua oli vastas-
sa ensimmäisen isäntäper-
heen isä ja 16 -vuotias poika. 
Paikalla oli myös Lions-jär-
jestön edustajia, jotka toi-
vottivat minut tervetulleek-
si. Otimme myös kuvia siitä, 
että olin päässyt perille. Heti 
lentokentältä ulos kävelles-
säni kohtasin kuumuuden 
kaikkialla. “Huh”, sanoin, ja 
isä nauroi. 

Illalla söimme paikallis-

Pudasjärven lukiolainen Elina Harju oli 
heinäkuussa LC Pudasjärven lähettämänä vaihto-

oppilaana Italiassa. Elina kirjoitti matkastaan 
mielenkiintoisen matkakertomuksen, jonka tässä 

julkaisemme.

Lions-järjestön vaihto-oppilaana Italiassa

Koko Barin kaupunki on täynnä pikkuteitä ja -kujia, jois-
sa on kauniita parvekkeita. Kirkot ovat sisältä hyvin koris-
teellisia. 

Minä, Claudio (isäntäperheen poika, vasemmalla) ja brasi-
lialainen Matheus (oikealla)illanvietossa.

Matheus, minä, Daniele, ylhäällä Ata, Elias ja Claudio

Kävimme kävelemässä ympäri Viesteä auringon laskiessa. 
Manfredoniassa illastimme lopuksi Lionsien ja vaihtari-
nuorten kanssa ulkoilmaravintolassa. 

ta ruokaa: vaaleaa leipää, 
juustoja, kasviksia ja minun 
lemppareitani vihreitä olii-
veja. He olivat mukava per-
he, ja annoin heille pussin 
suomalaista lakritsia sekä Ii-
joki-kirjan, jonka yhteyshen-
kilöni kehotti minua heille 
antamaan. Kerroin kuvien 
ja tekstien kautta, mitä kaik-
kea Suomen elämään liittyy. 
Perhe oli haltioitunut kai-
kesta kertomastani. Kävim-
me myöhemmin ulkona kat-
somassa vanhaa kaupunkia 
ja merta. Oli hyvin lämmin, 
ja vähäsen väsyttikin.

2.7.
Nukuin yöni hyvin, sillä he-
räsin vasta kymmeneltä. Yö 
oli pimeä, joten uni tuli heti. 
Aamupäivällä menimme 
isäntäperheeni äidin kanssa 
rannalle ja sieltä myöhem-
min vanhaan kaupunkiin 
Barin keskustaan. Kävimme 
katsomassa monia kirkkoja, 
joita vastaan tuli. 

Koko Barin kaupunki on 
täynnä pikkuteitä ja -kujia, 
joissa on kauniita parvekkei-

ta. Kirkot ovat sisältä hyvin 
koristeellisia. 

Kello 19 jälkeen tapasim-
me tietyllä aukiolla per-
heen pojan, jonka jälkeen 
odotimme hänen ystävään-
sä Danielea ja paria poikaa, 
joita hänen perheensä isän-
nöi. Pojat ovat Brasiliasta 
(18-vuotias Matheus) ja Tur-
kista (17-vuotias Ata). Ta-
pasimme myös yhden sak-
salaisen pojan (Elias), jota 
isännöi eri perhe. Tutus-
tuimme toisiimme illan pi-
metessä, vaihdoimme nu-
meroita sekä kävimme 
syömässä yhdessä alueen 
yleistä herkkua panzerot-
tia. Se on kuin ympärisul-
jettu pitsa, jonka sisällä on 
juustomössöä. Annos on iso 
ja todella kuuma mutta hal-
pa (2 €). 

3.7. 
Heräsin aamulla aikaisin. 
Olimme edellisiltana sopi-
neet poikien kanssa treffit lä-
hialueen hiekkarannalle. Po-
jat heräsivät myöhään, joten 
päätimme mennä perhee-

ni äidin ja veljen kanssa ky-
seiselle paikalle. Veljen pari 
kaveria tuli myös mukaam-
me ja pelasimme italialais-
ta korttipeliä vähän aikaa. 
Olimme rannalla vielä pari 
tuntia.

Illalla menimme minä, 
veljeni, äitini ja isäni pieni-
muotoiseen juhlaan, jossa 
suurin osa vaihtareista oli 
paikalla omien isäntäper-
heidensä kanssa. Söimme il-
taruokaa yhdessä ja vietim-
me uusien tuttavien sekä jo 
tuntemieni poikien kanssa 
loppuillan.

Tapasin siellä vuotta mi-
nua vanhemman tanska-
laisen Signe-nimisen tytön. 
Tutustuimme toisiimme, ja 
minä puhuin ruotsia ja tans-
kaa sekaisin. Oma ruotsin 
kielen taitoni ei ole kovin 
hyvä, mutta pystyin kuiten-
kin juttelemaan.  

4.7.
Sovimme edellisiltana, että 
menemme muiden vaihta-
reiden kanssa lähikaupun-
gin uimarannalle. Siellä oli 
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Gravinaan Pugliaan maan alla oli viileää ja kosteaa, joten 
oli myös liukasta. Näistä pikkuseikoista huolimatta luolat 
olivat upeita. 

Gravinaan Pugliaan tällä kertaa tutkimaan vanhan italialaisen talon rakennuksia, niiden 
eri seinäkerroksia ja ikivanhoja tynnyreitä. Kävimme myös katsomassa ikivanhan kirkon 
raunioita.

Leirin alussa meitä varoitettiin monista kuvista, joita tulemme ottamaan. Saimme todel-
lakin tottua niihin ryhmäkuviin. Joten tietenkin otimme matkallamme taas yhden kuvan. 

kivipohja, mutta vesi oli läm-
pimämpää kuin edellisker-
ralla ja aallot olivat isompia. 
Paikalla oli uusia kaverei-
tani: Signe, Elias, Matheus, 
Ata ja Daniele.

Nautimme kaikki aurin-
gosta ja kävimme uimassa, 
vietimme hyvää ja rauhallis-
ta aikaa keskenämme. Ilma 
oli todella lämmin, ja aurin-
ko porotti kuumasti. Meil-
le alkoi uimisen jälkeen tulla 
hieman tukala, joten menim-
me ostamaan jäätelöä ja 
otimme myös yhteiskuvan.

5.7.
Illalla ajoimme taas toiseen 
kaupunkiin tällä kerral-
la koko Lions-klubin työn-
tekijöiden ja vaihtareiden 
kanssa. Menimme syömään 
rantaravintolaan, jonka te-
rassille meille oli varat-
tu pitkät pöydät. Itse istuin 
Matheuksen vieressä, ja jut-
telimme koko illan niitä näi-
tä. Huomasin, että olin itse 
pohjoisin vaihtari ja hän 
eteläisin (jonka olin siihen 
mennessä tavannut). Ruoka 
maittoi ja söimme pitkään, 
niin kuin etelässä on tapana 
tehdä. 

Aterian jälkeen lähdim-
me porukallamme vielä me-
ren rannalle. Ilta oli pimeä 
mutta lämmin tuulesta huo-
limatta. Elias oli ostanut 
matkakaiuttimen, jota sitten 
soitimme koko viikon ajan - 
myös rannalla. Meillä oli Da-
nielen vanhempien lupa olla 
rannalla, mutta paikalle tuli 
vartija ja kielsi meitä mene-
mästä mereen. Jatkoimme is-
tuskellen hietikolla vielä ju-

tellen keskenämme. Soitatin 
heille suomiräppiä, ja he tyk-
käsivät siitä. 

6.7. 
Ajattelin, että tänään olisi 
hyvä kotipäivä, mutta läh-
dimmekin perheen äidin, 
18-vuotiaan siskon ja vel-
jen kanssa shoppailemaan. 
Käytimme aikaamme rei-
lusti kierrellen ympäri osta-
ria hankkien kesävaatteita 
ja syöden hyvin. Jääkaap-
pimagneettia en kuitenkaan 
vielä löytänyt.

Jokainen päivä on tosi 
kuuma, joten pärjäsin hel-
levaatteissa ihan iltamyö-
häänkin. Bari muistuttaa il-
mastoltaan ja maisemiltaan 
paljon Espanjaa, vain kieli 
on eri.

Toiseksi yllätykseksi ta-
pasin illalla isolla aukiolla 
Danielen muutamien kave-
reidensa kanssa. He piirit-
tivät minut heti ja kertoivat 
yksitellen innostuneena ni-
mensä ja kehuivat silmieni 
väriä, sinistä. He kertoivat, 
kuinka sinisilmäisyys on eri-
koista, ja jos on jokin muu 
väri silmissä kuin siellä ta-
vanomainen ruskea, sitä ih-
mistä pidetään eksoottisena. 

7.7.
Aamupäivällä perhe toi len-
tokentältä juuri saapuneen 
taiwanilaisen vaihtaripo-
jan. Hän viettää seuraavan 
viikon tässä perheessä, kun 
itse vaihdan sitä. Lähdimme 
ulos syömään hänen syn-
tymäpäivänsä kunniaksi ja 
kysyin samalla, millainen 
tuleva perheeni on. He kuu-

lemma ovat mukavia ja asu-
vat meren lähellä, kuten ny-
kyinenkin. 

8.7. Toinen viikko
Tapasimme uusien perhei-
den kanssa erään huoltoase-
man pihalla. Foggian kau-
punkiin oli muuttamassa 
minä, Ata ja oululainen Essi, 
jonka tapasin ensimmäistä 
kertaa juuri sillä huoltsikal-
la. Heti kun näimme toisem-
me, aloimme puhua ihanal-
la Oulunseudun murteella 
omista kokemuksistamme 
ja ensimmäisen viikon per-
heestä, italialaisesta kult-
tuurista ja sen eroista suo-
malaiseen elämäntyyliin. 
Tuntui, kuin olisimme tun-
teneet toisemme kauemmin-
kin. Vieressämme olevat ei-
suomalaiset katsoivat meitä 
ihmeissään, mitä kieltä pu-
huimme. 

Tapasin myös uuden per-
heeni. Äiti, tytär ja isä tulivat 
minua hakemaan. Perheessä 
on myös poika, joka oli ko-
tonaan sillä hetkellä. Päästy-
ämme heidän kotiinsa huo-
masin seinillä olevat monet 
upeat taulut. Olin väsynyt 
ja pystyin sanomaan vain 
‘Vau’ uudelle siskolleni ta-
lon hienoudesta. 

9.7.
Yön nukuin hyvin. Uuden 
perheen äiti vei minut Fog-
gian keskustaan tapaamaan 
Essiä, Signeä, hänen uuden 
isäntäperheensä veljeä Piet-
roa sekä hänen kavereitaan. 
Heihin pystyi tutustumaan 
helposti: he ovat hyvin ulos-
päinsuuntautuneita ihmi-
siä ja juttu kulkee heti, jopa 
leipomon kassan kanssa. Pi-
dän tästä vapaasta ja rennos-
ta elämäntyylistä.

Pietrolla ja hänen kave-
reillaan oli seuraavana päi-
vänä koulunsa loppukokeet, 
johon kerätään kaikki tieto 
viiden vuoden ajalta. Kokeet 
ovat kolmiosaisia: esitel-
mä, kirjoitelma ja vielä koe, 
muistaakseni... Päätavoite 
on saada 100 pistettä. Saim-
me käydä katsomassa hei-
dän kouluaan, joka on moni-
kerroksinen, vaaleanvärisiä 
kiviseiniä ja -käytäviä kaik-
kialla mutta se oli aika karu. 
Stressitason saattoi tuntea, 
kun käveli käytävillä. 

10.7.
Hostäitini ajoi minut taas 
Foggian keskustaan tapaa-
maan Signeä. Menimme yh-
dessä kaupoille katsomaan, 
tulisiko mitään kiinnosta-
vaa vastaan. Itse löysin vain 
joitakin tuliaisia. Pietron ja 
hänen kavereidensa saatua 
kokeensa valmiiksi suunta-
simme rannalle. He sanoi-
vat, että se oli Foggian huo-
nokuntoisin ranta. Minulle 
oli kuitenkin tärkeintä, että 
oli lämpöä ja meri lähellä. 

11.7.
On ollut aivan mahtava päi-
vä! 

Ajoimme Manfredonian 
kaupunkiin. Se on meren-
rantakaupunki hieman poh-
joisemmassa, eikä sinne ol-
lut pitkä matka. Essin perhe 
asuu kyseisessä kaupungis-
sa, ja meidän isäntävanhem-
mat ovat ystäviä keskenään, 
joten pystymme viettämään 
aikaa yhdessä helposti. 

Essin isäntäperheessä on 
paljon mukavia tyttöjä, joi-
hin olen tutustunut. Heidän 
naapurissaan asuu toinen 
ystäväperhe, joka isännöi 
Ataa. Heilläkin on iha-
na tytär ja hänellä yhtä iha-
na paras kaveri, jonka kans-
sa vietämme aikaamme. On 
mukavaa, kun on näin pal-
jon samanikäisiä kavereita. 

Menimme käymään päi-
vällä rannalla, vietimme siel-
lä ainakin kuusi tuntia. Otet-
tiin kaikki ilo irti auringosta. 
Rannan lähellä oli rantabaa-
ri, jossa kävimme istumassa 
varjossa ja nauttimassa kah-
via, vettä ja jäätelöä (paikal-
lisesti sanoen gelatoa). Vettä 
on tullut ostettua paljon. 

12.7. 
Minä, Signe, Pietro ja hänen 
isänsä ajoimme pari tuntia 
Viesteen. Se on myös meren-
rantakaupunki, mutta vain 
vähän kauempana. Se sijait-
see Adrianmeren rannal-
la Garganon niemimaalla ja 
on osa Garganon kansallis-
puistoa. Matkalla näkyi pal-
jon metsiä, vuoristoa sekä 
merta. 

  Päivä oli kaunis, vesi oli 
vaaleansinistä ja päivä oli 
kaikin puolin ihana. Suun-
tasimme perille päästyäm-
me hiekkarannalle, jossa on 
Pizzomonnon kuuluisa kivi. 
Kulutimme aikaa muuta-

man tunnin, kunnes nälkä 
ajoi meidät syömään. Piet-
ron isä oli tilannut meille 
aterian erilaisia kaloja, sim-
pukoita sekä katkarapuja. 

Kävimme kävelemässä 
ympäri Viesteä auringon las-
kiessa. Kaupunki oli täynnä 
vaaleita rakennuksia, joten 
auringonlasku korostui kau-
niisti. Minusta itsestäni päi-
vä on aina kauneimmillaan 
juuri auringonlaskun aika-
na. Merituuli vei enimpiä 
kuumuuksia pois, ja otimme 
Signen kanssa toisistamme 
paljon kuvia.

  Manfredoniassa illastim-
me lopuksi Lionsien ja vaih-
tarinuorten kanssa ulkoil-
maravintolassa. 

13.7. 
Ihana perjantai! Lähdimme 
isäntäperheeni (ilman isää, 
hänellä piti olla töissä) kans-
sa ajelemaan kohti Peschi-
cin kaupunkia viettämään 
viikonloppua muiden nuor-
ten kanssa. Siellä on paljon 
vuokra-asuntoja, joissa ita-
lialaiset viettävät kesäänsä 
ja muita lomia lähellä merta. 

Olimme olleet rannal-
la, jonka lähellä on kalliolta 
hyppimisen mahdollisuus. 
Hyppäsimme Essin kans-
sa pienimuotoisesta luolas-
ta, vaikka hän aikaisemmin 
oli huomannut meressä ole-
van meduusoja. Minua pie-

nesti hermostutti ne, mutta 
en kuitenkaan saanut niil-
tä osumaa. Kuitenkin yksi 
tytöistä sai, ja lähdin hänen 
kanssaan ea-pisteelle. En-
siavun jälkeen päätimme 
mennä porukalla syömään, 
sillä olimme olleet jo monta 
tuntia rannalla. 

Viikonloppu kului no-
peasti muiden nuorten seu-
rassa. Asuntomme oli pieni, 
mutta vietimme siellä vain 
yöt. Tämä viikko sujui tii-
vistäen niin, että päivät ol-
tiin rannalla ja illat syömässä 
kaupungilla, jossa vietimme 
aikaa yhdessä myöhään asti. 
Rento elämäntyyli kuuluu 
vahvasti kulttuuriin. 

16.7. Kolmas viikko
Aamulla meillä oli lähtö yh-
teiselle vaihtarileirille pie-
nellä bussilla/taksilla kou-
lun edestä. Samaan kyytiin 
nousivat minä, Essi, Ata, 
Elias ja Signe. Myöhemmin 
kyytiin nousi pari muuta 
vaihtaria. Ennen lähtöä isän-
täperheemme tulivat hyväs-
telemään vielä meidät. He 
kertoivat, että tapaamme tu-
levana lauantaina viimeisis-
sä illanistujaisissa. Matkaa 
meillä oli edessä n. 200 kilo-
metriä, mikä kesti yli kaksi 
tuntia.  Italiassa on kuulem-
ma tällä hetkellä viidessä eri 
maanosassa Lions-leirejä, ja 
meidän Apulian alue oli yksi 

Illalla oli pimeää, mutta hotellialue oli valaistu kauniisti. 
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Illanvieton aluksi piti taas 
muodostaa lippujono. Essi 
piti lippuamme, ja kun oman 
maan kansallislaulu alkoi 
soida, meidän piti kävel-
lä altaan ympäri omille pai-
koillemme. 

Otimme vielä ‘viimeisen’ yhteiskuvan. Me vaihtarit olemme niitä, jotka pitävät punaista paitaa. Saimme viikon alussa sini-
set Lions-paidat, mutta pari päivää myöhemmin saimme erilaiset, kuulemma arvokkaammat paidat. 

niistä, joten kaikki vaihtarit, 
jotka sijoitettiin tälle aluelle 
ovat tällä samalla leirillä.

Meitä kaikkia harmitti jät-
tää Foggia ja Mandfredonia, 
sillä juurihan olimme tottu-
neet ajatukseen, että asum-
me nyt siellä. Minua itseäni 
harmitti eniten se, etten ollut 
huomannut ajan kulua ja läh-
tö tulikin niin äkkiä. Olin saa-
nut kahden kuluneen viikon 
aikana monia uusia kaverei-
ta ja viettänyt rentouttavaa ja 
mukavaa aikaa perheissäni. 

Saavuimme viimeinkin 
Alberobellon pikkukaupun-
kiin, jossa hotellimme si-
jaitsi. Jätimme laukkumme 
respaan ja suuntasimme ruo-
kailemaan lounasta muiden, 
jo meitä odottavien vaihtarei-
den luo. Minä ja Ata menim-
me miltein suorilta tein ter-
vehtimään Matheusta, jota 
emme olleet nähneet edelli-
sellä viikolla kuin kerran yh-
tenä iltana. Oli mukava näh-
dä taas vanhaa kaveriamme. 
Menin kuitenkin suomalai-
seen tapaan pesemään kädet 
ennen ruokailun aloittamista, 
mikä ei ole tavanomaista pai-
kallisille. Heille hygienia ei 
taida olla niin tärkeää...

Lounaan jälkeen saim-
me nimikorttimme, siniset 
Lions-paidat, joita pidim-
me valokuvauksen aikana, 
sekä oman numeromme, joi-
den perusteella huoneemme 
jaettiin. Minulla oli huone, 
josta oli suora näkymä ui-
ma-altaalle, joka erotti ruoka-
larakennuksen huoneistora-
kennuksesta. 

 Jaoin oman huoneeni ve-
näläisen, australialaisen sekä 
argentiinalaisen tytön kans-
sa. 

Huoneenjaon jälkeen 
suuntasimme kaupungille, 
josta kävelimme paahtavassa 
kuumuudessa savikeramiik-
katehtaalle ja saimme näh-
dä, miten alan ammattilainen 
valmistaa lautasia ja ruukku-
ja. Sisällä tehtaassa ei ollut 
sen viileämpää, joten tämän 
jälkeen suuntasimme yhden 
Lions-edustajan talolle, jos-
sa oli myös uima-allas, jota 
saimme ilomielin vapaas-

ti käyttää auringonlaskuun 
asti.

Illalla samassa paikassa 
meillä oli kuuden tunnin il-
lallinen muiden aikuisten 
kanssa. 

Ruokaa oli paljon, ja saim-
me vatsamme moneen ker-
taan täyteen. 

17.7. 
Toinen leiripäivä. Aamul-
la yksi ohjaajista tuli koput-
tamaan ovelle herätystä. 
Aamiainen oli laitettu meil-
le valmiiksi itse kerättäväk-
si. Yleensä siellä aamiaiseksi 
on vaaleaa leipää ja tai crois-
santteja Nutella- tai hillotäyt-
teellä, cappucinoa, mehua, 
paahtoleipää yms. Ei kovin 
terveellinen ruokavalio, mut-
ta kävelyä niidenkin edestä. 

Kävimme Ruvo-nimisessä 
kaupungissa katsomassa pai-
kallisen perheen ylläpitämää 
museota, jossa on antiikinai-
kaisia ruukkuja, muita koris-
teita ja koruja. 

18.7. 
Lippupäivä! Aamiaisen jäl-
keen saimme oman maamme 
liput käsiimme ja menimme 
jonossa aamulenkille kau-
pungille. Vuorottelimme Es-
sin kanssa lipun pitämistä. 
Olimme matkalla kaupun-
gintalolle tapaamaan por-
mestaria, kun törmäsimme 
suomalaiseen perheeseen. 
Oli epätodellista törmätä toi-
siin suomalaisiin varsinkin, 
kun kaupunki ei ollut kovin 
suuri turistikohde.

Perillä pormestari toivot-
ti meidät tervetulleiksi. Hän 
oli iloinen, kun olimme tul-
leet Italiaan, ja kannusti mei-
tä olemaan toistemme kanssa 
yhteydessä vaihdon jälkeen-
kin, sillä matkan tarkoituk-
sena on saada yhteyksiä ul-
komailta ja oppia toistemme 
kulttuureista mahdollisim-
man paljon. Ja sitähän juuri 
näinä kolmena viikkona on 
tapahtunut! Olen onnellinen, 
että olen saanut oppia uusien 
kavereiden maista ja tavoista 
paljon. 

 Olin positiivisesti yllätty-

nyt, kun kulkueessamme oli 
myös sateenkaarilippu. Siinä 
luki italiaksi Pace, tarkoitta-
nee rauhaa.

Palatessamme törmäsim-
me Essin kanssa jälleen suo-
malaisiin. Tällä kertaa he oli-
vat pariskunta. Taas tuntui 
uskomattomalta tavata siellä 
toisia maanmiehiä.  

Kulkueessa kävelyn jäl-
keen lähdimme katsomaan 
tippukiviluolaa. Oli kuuma 
päivä, mutta jonotimme var-
jon alla. Vähän ajan päästä 
pääsimme sisälle ja saimme 
lippumme. Opastuskierros 
oli onneksemme englanniksi. 
Oppaamme sanoi, ettemme 
saa ottaa muista kuin isoim-
masta luolasta kuvia. Maan 
alla oli viileää ja kosteaa, jo-
ten oli myös liukasta. Näis-
tä pikkuseikoista huolimatta 
luolat olivat upeita. 

19.7. 
Ajoimme taas tunnin tai pari 
linja-autolla lähikaupunkiin. 
Tällä kertaa ohjelmassa oli 
mennä katsomaan hevosmu-
seota ja poliisihevosia. Pää-
simme myös harjaamaan ja 
ratsastamaan yhdellä niistä. 

Oppaamme kehotti luot-
tamaan isoon eläimeen, vaik-
ka itseäni ratsastaminen hie-
man jännitti. Olen ylpeä 
itsestäni, sillä vaikka aiem-
min pelkäsin hevosia niiden 
suuren koon vuoksi, nyt ke-
räsin rohkeuteni ja uskalsin 
ratsastaa. 

Illalla meillä oli hotellil-
lamme Hawaii-teemailta. 
Saimme erivärisiä hameita 
sekä monenkokoisia lei-kau-
la- sekä käsi- ja hiusnauho-
ja. Tarjolla oli hedelmiä sekä 
musiikkia.

20.7.
Nukuimme kukin niin pal-
jon kuin pystyimme, kun-
nes oviimme taas koputet-
tiin huomenet. Tänä päivänä 
suunnitteilla oli mennä Gra-
vinaan Pugliaan taas maan 
alle mutta tällä kertaa tutki-
maan vanhan italialaisen ta-
lon rakennuksia, niiden eri 
seinäkerroksia ja ikivanhoja 

tynnyreitä. Kävimme myös 
katsomassa ikivanhan kir-
kon raunioita. Päivä oli taas 
todella kuuma, mutta varjoi-
sissa raunioissa oli mukavan 
viileää.

Kaupunki oli hyvin van-
ha. Kirkko-oppaamme ker-
toi, että sata vuotta sitten 
kaupungissa oli vain miehiä 
kanoineen. Täällä kaikki ra-
kennukset ovat vanhoja eikä 
uusia tullut vastaan. 

Leirin alussa meitä varoi-
tettiin monista kuvista, joita 
tulemme ottamaan. Saimme 
todellakin tottua niihin ryh-
mäkuviin. 

 Joten tietenkin otimme 
matkallamme taas yhden ku-
van. 

Kävelimme kaupungin 
keskustaan katsomaan pai-
kallista roomalais-katolista 
hyvin koristeellista kirkkoa. 
Saimme varjoa ja viilennystä.

21.7.
Tänään oli vapaampi päivä. 
Saimme nukkua niin pitkään 
kuin halusimme. Aamupa-
laksi hain läheisestä super-
marketissa jotain terveellistä: 
rypäleitä, soijamaitoa, jogurt-
tia ja välipalapatukoita. Olin 
nukkunut hotelliaamiaisen 
yli.

Myöhemmin meille oli 
suunnitteilla allasaktiviteet-
teja viiden hengen ryhmis-
sä. Meillä piti omassa Josh-
nimisessä ryhmässä kuljettaa 
matalalla lautasella jonossa 
toiselle itseään kääntämät-
tä lautanen täynnä vettä, jot-
ta viimeinen voi tyhjentää 
sen ämpäriin. Minun ryhmä-
ni voitti! 

Toisessa kisassa piti uima-
patjalla kuljettaa toinen ryh-
mäläinen altaan päästä pää-
hän ja antaa hakijan paikka 
hänelle, joka hakisi seuraa-
van jonossa olevan. Voitim-
me tämänkin kisan! Lopulta 
pojat tuttuun tapaansa työn-
sivät jokaisen tielle tulleen tai 
reunalla istuneen vaihtarin ja 
ohjaajan veteen. Piti lopettaa, 
kun koko allasalue oli litimär-
kä ja vesi kurottautui melkein 
hotellihuoneiden oville. 

Olin positiivisesti yllättynyt, kun kulkueessamme oli myös sa-
teenkaarilippu. Siinä luki italiaksi Pace, tarkoittanee rauhaa.

Kävimme Ruvo-nimisessä 
kaupungissa katsomassa 
paikallisen perheen ylläpitä-
mää museota, jossa on an-
tiikinaikaisia ruukkuja, mui-
ta koristeita ja koruja. 

Illalla suuntasimme taas 
kaupungille. Saimme ajaa it-
seajettavilla kulkuvälineillä 
pieniä kierroksia yhden pai-
kallinen muusikon muisto-
patsaalle ja takaisin vuokraa-
moon. 

Hotellille palattuamme 
Lionsit olivat jo järjestelemäs-
sä illan tapahtumaa, johon 
isäntäperheetkin saivat tul-
la. Altaan eteen oli järjestelty 
riviin pöytiä, joissa oli meil-
le vaihtareille pieniä matka-
muistoja. 

Illanvieton aluksi piti taas 
muodostaa lippujono. Essi 
piti lippuamme, ja kun oman 
maan kansallislaulu alkoi soi-
da, meidän piti kävellä altaan 
ympäri omille paikoillemme. 

 Ilta sujui mukavasti, ja 
otimme taas kymmeniä ryh-
mäkuvia (olimme saaneet jo 
tottua niihin). 

Saimme mahdollisuuden 
kirjoittaa toisillemme pieniä 
mukavia kirjeitä toisistam-
me. Meille oli askarreltu val-
miiksi paperitaskuja, joihin 
kirjoitimme omat nimemme. 
Lupasimme toisillemme, että 
luemme omat kirjeemme vas-
ta lentokoneessa tai kotona. 

On ollut uskomattoman 
hyvä viikko myös tällä leiril-
lä: Olen tutustunut moniin 
kansallisuuksiin, kehittänyt 
englannin kielen taitoani ja 
saanut paljon uusia ystäviä 

Kela-kyydit 1.7. alkaen:

0800 93150
***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Ajokorttiasioissa 
sinua palvelee

Tervetuloa!

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
JOKA PÄIVÄ

8.00-21.00
Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

sekä mahtavia muistoja.
Olen koko nuorisovaih-

don ajan saanut kokea sitä 
elämää ja kulttuuria Etelä-Ita-
liassa, mitä lähdin etsimään-
kin. Erityisesti itseluottamus-
ta ja rohkeutta tämä kokemus 
on myös kasvattanut. Olen-
kin todella iloinen, että Lions-
järjestön kautta sain mahdol-
lisuuden osallistua tällaiseen 
nuorisovaihtoon ja rohkenin 
tarttua hienoon tilaisuuteen.  

Otimme vielä ‘viimei-
sen’ yhteiskuvan. Me vaihta-
rit olemme niitä, jotka pitävät 
punaista paitaa. Saimme vii-
kon alussa siniset Lions-pai-
dat, mutta pari päivää myö-
hemmin saimme erilaiset, 
kuulemma arvokkaammat 
paidat. 

Kiitokset kaikille  
Lionseille, kiitokset kaikille 

matkanjärjestäjille.  
Kiitokset perheilleni ja  
erityinen kiitos uusille  
kavereilleni eri puolilla 

maailmaa!  

Elina Harju
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PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

ÄLÄ KÄRSI NIVELRIKOSTA 

TURHAAN!  SOITA 044 9786084!

Yksi pistos voi lievittää 

kipua jopa vuoden!

Lääkäriasema

Kauppatie 1 L 3, 93100 

Pudasjärvi 

www.medipudas.fi

Lions-nuorisovaihto on 17 - 
21 -vuotiaiden nuorten lyhyt-
aikaista, pääasiassa kesäai-
kana tapahtuvaa, eri maiden 
elämään ja kulttuuriin tutus-
tuttavaa toimintaa. Se koos-
tuu tyypillisesti perhejaksosta 
ja kansainvälisestä nuorisolei-
ristä tai pelkästään perhejak-
sosta. Vaihdon kokonaiskes-
to (perhe + leiri) on Euroopan 
maiden kesken tapahtuvas-
sa vaihdossa noin kolme viik-
koa ja eri maanosien välisissä 
vaihdoissa noin 4-5 viikkoa. 
Kansainväliset nuorisoleirit, 
joihin osallistuu nuoria useis-
ta maista, kestävät tyypillises-
ti noin 7-10 päivää.

Perhejakson aikana nuo-
ri asuu kohdemaassa yhdes-
sä tai useammassa perheessä 
perheenjäsenen tavoin. Täl-
löin hän näkee ja omakoh-
taisesti kokee kyseisen maan 
arkipäivän elämää ja tapoja. 
Hyvin usein isäntäperhe tu-
tustuttaa nuorta lähiympä-
ristöönsä normaalia arkielä-
mää runsaammin. Leirijakson 
aikana nuorilla on tilaisuus 
tutustua muiden kuin koh-
demaan nuoriin ja heidän elä-
määnsä. Tyypillisesti leireillä 
on nuoria 10-20 maasta. Jär-
jestetyn ohjelman lisäksi lei-
rien tärkeä anti on nuorten 
keskinäinen toiminta ja sitä 
kautta tutustuminen toisiin-
sa. Nuorisovaihdossa nuoret 
ja perheet sekä nuoret keske-
nään solmivat usein elinikäi-
siä ystävyyssuhteita yli mai-
den rajojen.

Nuorisovaihto on kaksi-
suuntaista. Suomesta lähtee 
vuosittain noin 200 nuorta ja 
tänne saapuu 140 nuorta. Suo-
mella on lions-nuorisovaihtoa 
noin 40 maan kanssa. Lähin-
nä Australiasta ja Malesiasta 
on Suomeen tullut vuosittain 
muutama nuori joulu-tammi-
kuussa.

Nuorisovaihdon kautta kansainvälisiä 
ystäviä jopa elinikäisesti

L-piiristä (Lappi ja Koil-
lismaa), johon Pudasjärvi-
kin kuuluu, on viimevuosina 
lähtenyt vaihtoon 4-6 nuorta. 
Tänä vuonna kaukaisin vaih-
tokohde oli Japani, jonne ha-
keutui nuori Kittilästä. Muut 
piirin vaihto-oppilaat sijoittu-
vat Eurooppaan. Vaihtokoh-
teista voi esittää toivomuksia, 
näitä pyritään toteuttamaan, 
mutta varmin tapa päästä 
vaihtoon on lähteä avoimin 
mielin ja hyväksyä mikä ta-
hansa maa, jota esitetään. 

Nuorisovaihto toimii myös 
toiseen suuntaan. Pudasjär-
vellä oli tänä kesänä Timo Ke-
rälän perheessä kaksi nuorta, 
Alberte Anressen Tanskas-
ta ja Zeynep Anasak Turkis-
ta. Nämä nuoret osallistuivat 
Rautavaaran kansainvälisel-
le nuortenleirille. Leirejä on 
Suomessa vuosittain 4-5 ja vii-
meisin piirissämme ollut leiri 

oli 2017 heinäkuussa Kittiläs-
sä. Lions club Pudasjärvi on 
ollut aktiivinen myös nuori-
sovaihdon suhteen ja meiltä 
onkin lähtenyt nuori vaihtoon 
lähes vuosittain. 

Luonto ja eläimet 
kiinnostivat nuoria
Pudasjärveläisen Timo Ke-
rälän perheessä oli nuoriso-
vaihdossa tänä kesänä kaksi 
kansainvälistä nuorta, kuten 
viime kesänäkin. 

-Nuoret olivat mahtavia. 
Omat tytöt ja muutama hei-
dän kavereistaan olivat lä-
hes koko ajan mukana. Ko-
kemus oli myönteinen, kuten 
viime kesänäkin. Nuorten 
vanhemmat myös pyysivät 
meitä vierailemaan kotimaas-
saan. Alberte Anressen (Allu) 
oli Tanskasta ja Zeynep Ana-
sak (Seija) Turkista. He oli-
vat meillä kymmenen päivää. 
Valmistin heille perinteis-
tä suomalaista ruokaa (liha 

Ranuan eläinpuistossa vierailemassa Alberte Anressen, Hanna Illikainen, Zeynep Anasak 
ja Elina Kerälä. 

ja kala), jonka osaan parhai-
ten. He tekivät meille oman 
maan erikoisuuksia. Kävim-
me joka päivä jossakin retkel-
lä. Hellettä oli päivisin jopa 
yli 30 astetta. Kävimme paljon 
uimassa. He kuten minäkin, 
tykkään uimisesta. Vierailim-
me myös Pudasjärven Kesä-
pilkkitapahtumassa. Kiitos 
siitä tapahtumaisännille, että 
sain ajeluttaa heitä veneellä il-
ta-auringon kauniissa Pudas-
järvellä. Heitä kiinnosti myös 
eläimet. Niitä kävimme katso-
massa Ranuan eläinpuistos-
sa ja luonnossakin niitä näh-
tiin. Luonnonmarjoja tyttöjen 
kotimaassa ei kuulemma ole 
paljon. Teimme matkan suo-
malaiseen marjametsään sekä 
vierailimme Oulussa ja siel-
lä mm. Hailuodossa, kertoo 
Timo Kerälä.

Aki Niemitalo L-piirin  
nuorisovaihtojohtaja, 
YCEC-L,  
kuvat Timo Kerälä.

Ilmakiväärillä ampuminen oli tytöille uusi kokemus. Nope-
asti he oppivat osumaan 25 m päässä olevaan maaliin. Siuruanlammella kanoottiretkellä.

Liput ennakkoon 18.8. 
saakka 15 €, portilla 18 €.
Ennakkomyyntipaikat: 
K-Supermarket, Tuuritupa, 

Tauon Paikka. 

OSALLISTU 
VENETSIALAISTEN

ARVONTAAN: 
pääpalkintona 

500 euron 
matkalahjakortti 

haluamaasi 
kohteeseen.
OSTAMALLA 
PÄÄSYLIPUN 

VENETSIALAISIIN!

Nyt taas 
Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! 
Koe!

AH-TELEPISTE Pudasjärvi, Toritie 2, 
p. 08-824 120. Ma-pe 9-17, la 9-13 

www.ahtelepiste.fi

KOULUREPPUUN
uudet Honor 7S ja 7A -puhelimet 
entistä paremmilla hinnoilla!

• 3 GB/32 GB
5.7”/13 MP
3000 mAh

• 2 GB/16 GB
5.45”/13 MP
3020 mAh 159e119e

Honor 7AHonor 7S

Kuvausteline
älypuhelimille, nykypäivän
vloggaajille ja tubettajille...

Sormenjälki-
tunnistin

Huom! Vielä elokuun 
lauantait kiinni

iZound
Tripod

15,90e

Keizus

45e

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • P. 040 531 6262 • vuokraamo@rautioky.fi
Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät 
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet 
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt  

* Asuntovaunu

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi 
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi
www.rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Rakennuskonevuokrausta monipuolisella kalustolla
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Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi.  Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi 

      Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Tervetuloa maistelemaan  
paikal lisia herkkuja!
Tunnetko lähituottajasi? 
Tule meille tapaamaan oman alueemme huipputuottajia!
Olemme nyt saaneet koottua hienon kattauksen lähi- ja 
pientuottajia esittelemään ja maistattamaan herkullisia 
tuotteitaan ja valikoimaamme. 

PERJANTAINA 17.8. 
KLO 10–17 

MERILÄISEN
LEIPOMON

IRTOPULLAT
JA -VIINERIT

1.-

• Meriläisen Leipomo – Maukasta lähileipää Maikkulasta
• Petäjälammen Herkku – Herkulliset kampanisut Kuusamosta
• Niemitalon perinteinen leipäjuusto – Oikeat
 pohjoiset juustoherkut, perinteisellä isoäidin reseptillä
• Taiwalkosken panimo – Rakkaudesta lajiin,
 uusia makumaailmoja tavanomaisten oluiden sijaan
• Kasvishovi – Oululaiselta perheyritykseltä
 raikkaat salaatit ja majoneesituotteet
• MTK Pudasjärvi –  Esittelee toimintaansa ja paistaa 
 paikan päällä hampurilaisia paikallisesta lihasta!

MAISTATTAMASSA OVAT NÄMÄ
LÄHIRUOKA- JA PIENTUOTTAJAT:

Rakkautta ja 

lähiruokaa

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Kuljetusaikataulu
Lauantai 25.8.2018

Kurenalus; Oikopolku  
lähtö kello  
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
 

Jyrkkäkoski; pääportti
lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

lähtö kello
23.00
23.30
24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Venetsialaisiin lauantai-
na 25.8. järjestetään mak-
suton nonstop –kuljetus 
Nevakiven linja-autolla. Läh-
töpysäkki on Kurenalla Oi-
kopolulla ja päätepysäkkinä 
on Jyrkkäkosken yläportti. 
Kyyditykset alkavat kello 
19.45. Myös matkan varrelta 
on linja-autopysäkeiltä mah-
dollista nousta kyytiin. Jyrk-
käkoskelta paluu nonstoppi-
na, ja tilaisuuden päättyessä 
tarpeen edellyttämällä taval-
la. Viimeisen kuljetuksen ar-
vellaan lähtevän takaisin kel-
lo 2.00.

Henkilöautojen pysäköinti-
paikkana on huvialueen vierei-
nen soramonttu. Asuntoautoil-
la on mahdollista pysäköidä 
huvialueen läheisyydessä ole-
valle tenniskentälle.  Huvialu-
een läheisyyteen yläportille 
voivat kulkea ainoastaan kulje-
tuksesta huolehtiva linja-auto, 
taksit sekä viranomaiset.

Muistutamme myös, että ti-
laisuus on K18 ja tapahtuma-
alueelle ei saa tuoda omia al-
koholijuomia.

LC Pudasjärvi, 
Pudasjärven Urheilijat ry

lähtö kello
22.45
23.15
23.45
00.15  

Venetsialaisten liikenne ja pysäköintiKaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja 
piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.
Myös kalliomurskeet.

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä 9.00-18.00.

Joka päivä hyvää kotiruokaa!

1 % CB
1 SP

NOUTOPÖYDÄSTÄ:
AAMIAINEN klo 9.00-11.00
LOUNAS klo 11.00-15.00

KEITTIÖSTÄ PIZZAT ja BURGERIT 
klo 10.00-18.00

PUBI AVOINNA:
La 18.8. klo 18-24 Singa karaoke

La 25.8. ja la 1.9. Pubi suljettu

Tervetuloa!

70€
koko 50x400 cm

(12 m lipputanko ja sitä lyhyempi)

50€

Viirien tuotot käytetään pudasjärveläisten nuorten ja vanhuksien hyväksi.

Pudasjärvi -pitäjäviiri

VIIREJÄ MYY: K-supermarket, 
Niemitalon Tauon Paikka/Aki 040 820 2575 ja 

Lion Eero Ahonen p. 040 530 2536.

koko 50x500 cm
(yli 12 m lippitanko)

LC Pudasjärvi ry

TERVETULOA!

%

Rekisteröintejä Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

%

Tuulimyllyntie 2 (Teboilin kiinteistö), 
93100 Pudasjärvi. Puh. 0400 997 689.
Avoinna ma-pe klo 9-16

www.katsastusteam.fi

Paikallinen Katsastus 
Team palvelee sinua

www.lions.fi
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PUDASJÄRVI -lehtiLC Pudasjärvi Ry

Järjestää: 
LC Pudasjärvi 

yhteistyössä 
Pudasjärven 

Urheilijat

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 25.8.2018

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 PudasjärviTervetuloa!

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

K-18

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 

• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella musiikki 
  soi koko illan 
• Huvialueella anniskeluoikeudet ja 
  ruokamyyntiä
• Kokko syttyy klo 22.45
• Ilotulitus klo 23.45
Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 24.8. 
Disco klo 21-02
Järj. Pudasjärven Urheilijat

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 25.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

ENNAKKOLIPUT 
VENETSIALAISIIN 

15 €
Lippuja myy Tuuritupa, 

K-supermarket ja 
Niemitalon Tauon Paikka.  

Portilta lippu 18€

SARMAS

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 
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