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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kipinän hirsikolun  
laajennus ja remontti 

valmiina   s. 11 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 18.7.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

info@syoterp.fi    www.syoterp.fi
www.facebook.com/syotteenrakennuspalvelu

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

• Ulkovuori- ja kattoremontit kesähinnoin
• Pihatyöt ja jätevesijärjestelmät sekä muut 

kaivuutyöt pienkaivurilla

Tilauksen tehneille  

300 e lahjakortti 

K-Rautaan

Kesänuotiolle
Herkkugrillimakkara 400 g

 2,70 kpl 6,75 kg

Juustogrillimakkara 400 g 
2,70 kpl 6,75 kg

Hirvigrilleri 380 g 
3,90 kpl 10,26 kg

Porogrilleri 380 g 
2,95 kpl 7,76 kg

Savujuustoinen porobalkan 
500 g 4,99 kpl 9,98 kg 

Balkan 400 g 
3,50 kpl 8,75 kg

Helppoa ja hyvää
Lämminsavustettu kalkkunan rintafi lee 13,90 kg

Savukassler 9,90 kg
Naudanlihasäilyke 400 g 3,90 kpl 9,75 kg

Nyt meiltä myös Kalavapriikin kalaonni tuotteet!
Tarjoukset voimassa 18.7-24.7.19

Lemmikkieläinruoka

Isoon nälkään
Poronkäristys 2,5 kg 

72,50 ltk 29,00 kg

Hirvikäristys 2,5 kg 47,90 ltk 19,16 kg

Riistakäristys 2,5 kg 29,75 ltk 11,90 kg

Lämminsavustettu 
riistarouhe 1 kg 14,90 kpl

Cocktailpyörykät 1 kg 9,90 kpl

Koirille 
herkutteluun
Poron kuivatut 
sekaluut 500 g 

2 pussia 5,00 5,00 kg

Hirven sekaluut 2 kg 
5,00 kpl 2,50 kg

Hirven 
sääriluu n. 1,5 kg 
4,90 kpl 3,27 kg

Hirven ajanvieteluu 
1 kg 5,00 kpl

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Kylätohinat 20.7.2019

Tervetuloa mukaan koko perheen tapahtumaan 

Yli-Siuruan Metsästysseuran Hirvipirtille klo: 12:00 alkaen!

Ohjelmassa mm:

- Kettingin ja tikan heittoa 

- Kepparikisat 

- Arpajaiset

- Mörkö- piirustuskilpailu lapsille, palkinnon voittajalle jakaa itse Mörkö!

Ja tietenkin buffasta herkkuja: kahvia, lättyjä, makkaraa 

TERVETULOA !

Järjestäjinä Yli-Siuruan Metsästysseura ja Siuruan Kylä Ry.

HETEPIRTIN SIKAJUHLAT
pe 19.7.2019 klo 21-02

Liput 12€

Duo MERJA JUUTINEN  
& JARI VäLIAHo

Esiintyy

Myynnissä:
* Lohikeittoa
* Rieskaa
* Makkaraa
* Lättyjä, kahvia, teetä, mehua

Ohjelma:
* Juhlapuhe
* Taipaleenharju-laulu
* Yhteislaulua
* Haitarimusiikkia

Työnäytöksiä perinnetöistä: 
suutari, puukon- ja kirveen 
teroitus sekä heinänteko. 

Esittelykohteita: Sankalan 
kievaripirtti, tuulimylly ja 
Aittojärven lintutorni.

Vietämme la 20.7. noin klo 12 alkaen  
TAIPALEEN KYLÄSEURAN / MAAMIESSEURAN 70-VUOTISJUHLAA

Mukana kauppiaita!

34. 
Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 

20.-21.7.2019
Kuivaniemen urheilukentällä

Markkinoille 
vapaa pääsy! Tervetuloa!

Kahteen markkinapäivään sisältyy paljon ohjelmaa! 
Yli 100 markkinamyyjää! 

Karaokea, markkinabingoa, yhteislaulua, 
vuoden Markkinamyyjän palkitseminen jne.

Esiintyy mm: Eini + bändi, koomikko Matti Patronen,
lastenesiintyjä Taikuri Roope Ylitalo, Janne Raappana...

Järjestäjät:
Ii-instituutti liikelaitos

Kuivaniemen Yrittäjät ry

la klo 10-18, su klo 10-17

Ostetaan HILLAA
Soittakaa, kun on kypsää.

Ostopaikat p. 040 565 3845
Lääkäriajat: 

pe 26.7., pe 2.8., to 5.9. 

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! liike suljettuna pe 19.7. - ti 23.7. loman vuoksi

5 ja 6 metrin noutopaloista. 
Värit musta, ruskea ja valkoinen. 

Myös saumattomat puolipyöreät kourut. 
 - Alastulot pyöreät ja kantikkaat 
 - Piippujen suojahatut 
 - Seinä- ja kattotikkaat 
 - Kattosillat, lumiesteet. 

Kimmo ja Matti Mäki Ay
P. 040 506 9227 

www.peltimies.com

VesiKourut alk. 3 €/m

ti 23.7. Klo 11-16
PudAsjärVen torillA 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 21.7. klo 10, Eva-Maria Mustonen, Rolf 
Heikkinen, Keijo Piirainen, Vox Margarita. Messu on kat-
sottavissa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen 
kautta. Kirkkokyyditys seurakuntakodilta klo 9.30. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja kotiseutujuhla Mu-
seolla (sateella kirkossa).

Kesäillan musiikkihetket Pudasjärven kirkossa: 
to 18.7. klo 19, esiintyy pudasjärveläisiä laulajia, hartaus 
Eva-Maria Mustonen. To 25.7. klo 19, Hannu Niskasaari, 
laulu ja Minna-Mari Niskasaari, piano, hartaus Rolf Heik-
kinen

Pudasjärven kirkko on tiekirkko 24.6.-2.8.2019 välisenä 
aikana. Kirkko on avoinna, ja esittelijä paikalla pe 26.7. klo 
9-15, muina aikoina ma-pe klo 11-17.  

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 17.7. klo 12 ja ke 31.7. klo 
12.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien leiri Liepeen vä-
entuvassa ti 30.7. Ohjelmassa hyvää ruokaa, hartaus, yh-
dessä oloa, lauluja, askartelua, leikkimielisiä kisailuja…. 
Lämpimästi tervetuloa! Ilmoittautumiset 22.7. mennessä 
Eeva Leinonen puh. 0400866480.

Nuotioillat: Livon koululla ke 17.7. klo 18, Siuruan osa-
kaskunnan laavulla to 18.7. klo 18, Pärjänsuolla Reetta ja 
Veeti Kiurulla, Kuokantie 36 ma 22.7. klo 19, Jongulla 
Hautapahdalla ti 23.7. klo 18, Syötteen kyläyhdistyksellä 
to 25.7. klo 18, Marikaisjärven toimitalolla ti 30.7. klo 18, 
Korpisen kylätalolla ke 31.7. klo 18.

Vuokralle tarjotaan Pudasjärven seurakunnan Liepeen 
pappilan toisen pään asunto 78 m2. Tupakeittiö + 2 mh 
+ sauna + pesuhuone + autotalli. Vuokra 608 e + sähkö ja 
vesi kulutuksen mukaan. Sähkölämmitys, jonka vuokralai-
nen maksaa kulutussähkön yhteydessä. Asunnossa tulisija, 
jonka käyttöön seurakunnalta mahdollisuus ostaa halkoja. 
Kuvia kohteesta www.tori.fi vuokrausilmoituksessa ja lisä-
tietoja Timo Niskanen P. 040 687 2144 tai timo.niskanen@
evl.fi.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 21.7. klo 
16 (Iivari Jurmu, Eero Illikainen)

Haudattu: Aatu Aukusti Lehtola  85 v, Olavi Vähäkuopus  
83 v Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Sara Kurtti
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Körmyniskoja ja hauenvonkaleita  
Pudasjärven rannalla

Kun Jesse eräänä päivänä seisoi Pudas-
järven rannalla, niin väkijoukko tungek-
si hänen ympärillään. Tällä kertaa ih-
mispaljouteen ei ollut pääsyynä Jessen 
mielenkiintoiset jutut. Jesse oli järjestä-
nyt ystäviensä kanssa rannalle nuotioillan. 
Makkarat tirisivät ja kypsentyivät hiljal-
leen nuotiolla ja nokipannu roikkui liek-
kien päällä odottamassa kahvinöyheiden 
laittoa. Väki pyöriskeli innokkaana nuoti-
olla paistuvien makkaroiden ympärillä. ”Ei 
hätää ja huolta. Kaikki saavat syödä mahan-
sa täyteen. Eiköhän tästä jää vielä ylikin vaik-
ka kahdentoista nälkäisen miehen syödä, jos 
vanhat merkit pitävät paikkaansa.”, Jesse sa-
noi hymyillen.

Kun ensimmäisiä mehukkaita makka-
roita jo syötiin, Jesse huomasi rannassa ve-
neen. Veneessä oli kaksi kalastajaa varsin 
apein mielin. Hietajoen ja Kirkkojoen uo-
mat eivät olleet tällä kertaa suoneet vir-
velöijille haukea eikä ahventa. Niinpä pet-
tyneet kalamiehet Petri ja Antti keräilivät 
kamppeitaan hiljaisina kasaan ja päättivät 
käydä pieneksi lohdutukseksi nokipannu-
kahvilla ja nuotiomakkaralla. Jesse tuli ka-
lamiesten luo ja pyysi heitä soutamaan vie-
lä kerran järvelle. Miehet päättivät suostua 
ehdotukseen. ”Petri ja Antti, laittakaapa joku 

räsänen virveliin ja heittäkää uistimet tuohon 
oikealle puolelle, niin jopa nappaa.”, sanoi 
Jesse hieman ihmetteleville miehille. Ran-
nalle oli tullut muutama sivustaseuraaja 
makkara kädessään tai suupielessään seu-
raamaan tapahtumaa, sillä Jessellä oli tapa-
na yllättää paikallaolijat. 

”Kuule, me ollaan Antin kanssa oltu koko 
päivä kalassa, eikä ole ensimmäistäkään ny-
käisyä tullut. Eikä tästä Pudasjärven kohdas-
ta ole koskaan mitään lähtenyt. Että turhaa 
hommaa. Mutta heitetään, kun sinä kerran 
niin sanot.”, tuumasi Petri. Tuskin oli Pet-
rin uistin lätkähtänyt veden alle, kun siihen 
tormasi kiinni jotain. Samoin kävi Antille. 
Molempien kalamiesten keskittyneistä il-
meistä näki, että nyt oli kunnon vonka-
leet kiinni. Petrin siima vinkui ja kala lait-
toi tosissaan hanttiin. Antti huudahti: ”No, 
nyt on kyllä iso hauki!” Molemmat taisteli-
vat saaliinsa kanssa tovin aikaa ennen kuin 
ne alkoivat lipua kohti venettä. Jesse nap-
pasi veneestä haavin ja sai ensin Antin von-
kaleen kahmaistua kyytiin. Veneen pohjalla 
kellotteleva hauki ei ollut ihan pienimmäs-
tä päästä. Petrin vieheeseen oli tarttunut 
varsinainen körmyniska-ahven. Niin ve-
neessä kuin järven rannalla oltiin hetki 
hämmennyksestä hiljaa.

”Olet sinä ihme mies, Jesse. Olen kyl-
lä kuullut sinusta monenmoista, mutta en-
päs ole uskonut niitä juttuja tosiksi. Nyt taisi 
mennä ajatukset uusille urille.”, tuumasi Pet-
ri hetken hiljaisuuden jälkeen. Antti nyö-
kytteli hämmentyneen oloisena vieressä. 
Jesse hymyili ystävällisesti ja sanoi: ”Vain 
että ihme mies… Monet uskoo vasta, kun 
itse näkee ja kokee. Mutta mitäpä me täs-
sä enempiä hämmästelemään. Mennään ran-
taan, syödään makkarat, hörpätään nokipan-
nukahvit ja mietitään sitten mille aletaan.” 
Miehet soutivat rannalle saaliitaan ylpei-
nä ihaillen. Rannan väki kokoontui veneen 
ympärille puistelemaan epäuskoisina päi-
tään. ”On kyllä kaloilla kokoa.”, tuumattiin 
monesta suusta.

Ei jäänyt tämä kalareissu Jessen, Antin 
ja Petrin viimeiseksi yhteiseksi kalareis-
suksi. Itseasiassa kävi niin, että molemmat 
onnekkaat kalamiehet lähtivät Jessen mat-
kaan ja kokivat monenmoista seikkailua 
ja tilannetta, joista on riittänyt juttua mo-
neen nuotioiltaan ja kalastelureissujen hil-
jaisiin odotteluhetkiin. 

Vapaasti Luukkaan evankeliumin  
viidennen luvun alkua mukaillen,

Marko Väyrynen

Syötteen luontokeskuksella on 27.6.-30.9. Eeva Mäkisen tun-
nelmallinen valokuvanäyttely ”Hetken valo”, johon taiteilija 
on koonnut itselleen merkittävimpiä teoksia. Teokset ovat 
kurkistus Pohjoismaiden taianomaisiin hetkiin, jotka hän ha-
luaa jakaa valokuvien välityksellä. Eeva Mäkinen on uransa 
varrella valokuvannut kaukaisissakin maissa, mutta viimeisten 
vuosien aikana hän on keskittynyt kuvaamaan lähinnä koti-
maataan Suomea sekä muita Pohjoismaita. Kaikista mieleen-
painuvimmat hetket hän onkin huomannut taltioineensa lä-
hialueilla retkeillessään. 

Luontokeskus tiedotus

Valokuvanäyttely  
”Hetken valo” luonto-
keskuksella

Eeva Mäkinen on koonnut ”Hetken valo” -näyttelyyn it-
selleen merkittävimpiä teoksia.

Sunnuntaina 14.7. Pudasjär-
ven Invalidit tekivät perintei-
sen kulturellisen kesäretken. 
Tällä kertaa suuntasimme 
Suomussalmen Kaunisnie-
meen. Kohteena oli kesäteat-
teri ja Vesi kielellä ensi-ilta. 

Ulla ja Eero Schroderuk-
sen käsikirjoittama Vesi kie-
lellä on nykyaikaan sijoit-
tuva tragikomedia, joka 
perustuu osittain tositapah-
tumiin. Se pohtii mitä maasta 
jää jäljelle, jos kaikki on myy-
tävänä. 

Täysi bussilastillinen iloi-
sia matkalaisia lähti Kure-
nalta koleahkossa säässä 
kerrospukeutumisen ja eri-
laisten lisävarusteiden kera. 
Suomussalmi kuitenkin esit-
ti vieraille parhaat puolensa 
myös ilmojen suhteen. Au-
rinkoa ja lämpöä riitti kai-
kille!

Vuonna 1974 rakenne-
tussa 1200-paikkaisessa kat-
somossa nauru ja taputuk-
set raikuivat tuon tuostakin, 
kun pienen Viinivaaran ky-
län lakkautetulle koululle 
perustettu monialayritys ja 
luontomatkailupuoli odottaa 
ensimmäisiä kiinalaisturiste-

Invalidit Vesi kielellä

ja saapuvaksi.
Suuresta maakuntaleh-

destä paikallislehteen sanee-
rattu toimittaja aikoo vihdoin 
paneutua omaan kirjalliseen 
tuotantoonsa, mutta päätoi-
mittaja on eri mieltä uuden 
työntekijän tuomasta ky-
seenalaisesta julkisuudesta. 

Suomussalmen Näyttä-
möyhdistys ry. palkitsee 
vuosittain esityksen ensi-il-
lassa ansioituneen näytteli-
jän. Tänä vuonna palkinnon 
sai 15-vuotias Heta Manni-
nen, joka on nuoresta iästä 

huolimatta ehtinyt olla mu-
kana jo 7 vuotta.

Suomussalmen Eläkeläi-
set ry. piti buffettipuolesta 
huolta monessa eri teltassa, 
joten kaikki halukkaat sai-
vat hengen ravinnon lisäksi 
myös makeaa mahaansa. 

Paluumatkalle lähtiessä 
suoritettiin arvontaa, johon 
palkintoja oli saatu pudasjär-
visistä yrityksistä. Pudasjär-
ven Invalidit kiittää kaikkia 
lahjoittajia ja näin toimin-
tamme tukijoita.

STP:n kuljettaja Eero Tau-

Suomussalmen katetussa kesäteatterissa on selkänojalliset istumapaikat 1200:lle vieraalle.

riainen suostui pysähtymään 
vielä kanssamme Ämmän-
saareen, kauniin Kiantajär-
ven rannalle iltakahville.

Kevät saa niin vapaiden, 
kuin myös varattujen Vii-
nivaaran kyläläisten sydä-
met pamppailemaan kiih-
keämmin, mutta kesän 
korvalla Viinivaaran ylle al-
kaa kasaantua tummia pilviä 
kuntatalouden piiputtaessa 
pahemman kerran. Kannat-
taa käydä katsomassa mitä 
Viinivaarassa tapahtuu….. 
STK
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Tavallista parempi ruokakauppa

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 18.-21.7. ELLEI TOISIN MAINITA

SUOMALAINEN 
naUdan  
jaUheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

499 895

  
veSimelOni
eSpanja

2.-
  
jUOmajääT
83 g (4,82/kg)

COCA-COLA JA COCA-COLA ZERO SUgAR 
virvOiTUSjUOmaT
0,33 l (1,15/l) SiS. panTiT 2,25 
rajOiTUS: 2 erää/TalOUS

795099
kg

    
TOmaaTTi
SUOmi

099
kg

rS kg

 
varhaiSperUna
1 kg, SUOmi

059
pS

Kokkaa
rOhkeUdella

600 g
SUOmiSUOmi

Hyvään  

hintaan 
kOkO  

kUUkaUden

5
kpl

15
pack

Yksittäin 0,49 kpl (5,90/kg)
-34%

Plussa-kortilla

Ilman korttia 10,95 15-pack (1,76/l) sis. pantit 2,25

KIANTAJäRVEN 
peraTTU mUikkU

SUOmi
erä

vOimaSSa TOrSTaina 18.7. 

erä

199
kpl

 
jäTTikaTkarapU 
-varraS
80 g (24,88/kg) vieTnam
vaSTUUlliSeSTi kaSvaTeTTU
varaSTOiTU pakaSTeTTUna

p u d a s j ä r v i

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

 
SUOmalainen 
manSikka
5 kg laaTikkO (5,18€/kg)

2590
laaTikkO

erä

Pudasjärven rannalla pidet-
tiin keskiviikkona 10.7. nuo-
tioilta ja uimapaikan siu-
naamistilaisuus. Kurenalan 
kyläyhdistys on tehnyt uutte-
raa talkootyötä Pudasjärven 
rannan uimapaikalla kolmi-
sen vuotta. Rantaa on kun-
nostettu ja siistitty, pukukop-
peja on korjattu, ja sinne on 
rakennettu viihtyisät vessat, 
ja grillikatos sekä lintutorni. 
Pudasjärven uimapaikka on 
saanut aivan uuden ilmeen, 
joten epävirallinen ja leikki-
sä nimitys ”Riviera” on pai-
kallaan.

Kurenalan kyläyhdistys ja 
seurakunta järjestivät yhteis-
työssä Saarikoskentien ran-
nalla nuotioillan. Nuotioil-
lan aluksi Kerttu Simu kiitti 
ahkeraa talkooväkeä ja toi-
votti kaikki tervetulleeksi 
viihtymään uudistetulle ui-
mapaikalle. Kerttu ja monet 
paikalla olleet toivoivat, että 
uimapaikkaa käytettäisiin 
aktiivisesti ja samalla pidet-
täisiin ranta ja sen rakennuk-
set siistinä ja kunnossa. Pas-
tori Rolf Heikkinen siunasi 
uimapaikan käyttöön, minkä 
jälkeen vuorossa oli erilaisia 
yhteisiä leikkimielisiä kisai-
luita paikalla olleelle runsas-
lukuisalle väelle. 

Nuotioilta ja uimapaikan siunaaminen Pudasjärven rannalla 

Kerttu Simu kiitteli talkooväkeä ahkerasta työstä uimarannan kunnostami-
sessa. Kuvassa Hannu Timonen, Veli Liehu, Eila Puurunen, Pertti Manninen, 
Hannu Simu, Kerttu Simu ja Rolf Heikkinen.

Yhteislauluhetkessä nuotion äärellä Pu-
dasjärven seurakunnassa kesätyönteki-
jänä toiminut Silja Huttu ja Marko Marko 
Väyrynen.

Kurenalan Kyläyhdistys tarjosi rannalla aidot nokipannu-
kahvit.

Tarjolla oli erilaisia kilpailuja.

Pudasjärven uimapaikan 
kunnostuksen myötä meil-
lä on keskustan tuntumassa 
mainio ja viihtyisä uimapaik-
ka kaikenikäisille. Auringon-
oton ja uimisen lisäksi oi-
vallinen grillipaikka tarjoaa 
hyvän eväsretkeilykohteen. 
Retkeilyn voi huipentaa nou-
semalla lintutorniin ja katsoa 
mukavia näkymiä Pudasjär-
ven vesistöön sekä bongail-
la lintuja. Lintutornilla oli 
toukokuun alussa pieni ryh-
mä aktiivisia lintubongarei-
ta osallistumassa Birdlifen 
järjestämään leikkimieliseen 
”Tornien taisto” -lintubon-
gauskisaan. Bongarit kertoi-
vat nähneensä tuolloin aa-
mun aikana reilusti yli 50 eri 
lintulajia. Nuotioiltana ran-
nalla oli hiljaisempaa lintu-
jen suhteen, mutta se taisi 
johtua rannalla olleen lähes 
70-päisen nuotioiltaväen lii-
kehdinnästä ja ääntelystä. Il-
lan päätteeksi kokoonnuttiin 
nuotiopaikalle paistamaan 
seurakunnan tarjoamia 
maukkaita makkaroita ja juo-
maan kyläyhdistyksen tar-
joamaa nuotiopannukahvia 
herkullisten munkkien kera.

Marko Väyrynen, Terttu 
Salmi
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Haitallisten vieraslajien lis-
talle vastikään lisätyn ko-
mealupiinin voittokulku 
Suomen luonnossa ei ole 
vielä vääjäämätön. Eteläi-
sestä Suomesta lajia tus-
kin voidaan enää hävittää, 
mutta pohjoisessa leviämis-
tä voidaan hillitä. Vierasla-
jit ovat ihmisen tänne levit-
tämiä kasveja, hyönteisiä ja 
eläimiä, jotka ovat haitalli-
sia paikalliselle luonnolle ja 
ihmisille.

Leviämisen estäminen 
on tärkeää, sillä lupiini kil-
pailee kasvupaikoista ja pö-
lyttäjistä paikallisten kas-
vilajien kanssa ja vaikuttaa 
tätä kautta koko ravintoket-
juun. Lupiini pääsee kilpai-
lussa niskan päälle, sillä se 
sitoo muiden hernekasvien 
tapaan ilmasta typpeä. Vaa-
rassa ovat etenkin jo harvi-
naistuneet niittylajit kissan-
kellosta päivänkakkaroihin. 
Niittylajit viihtyvät niukka-
ravinteisessa maassa ja kär-
sivät typen rehevöittämäs-
tä kasvualustasta. Kasviston 
köyhtyessä hupenevat myös 
niiden varassa elävät hyön-
teiskannat, joiden kadotessa 
paikallinen lintukantakaan 
ei säily ennallaan.

Lupiini ei ole harmiton 
kukkapenkissäkään. Yksi 
kasvi voi tuottaa tuhansia 
siemeniä, jotka pysyvät itä-
miskykyisinä noin 40 vuot-
ta ja leviävät mm. siirretyn 
maan tai puutarhajätteen 
mukana uusiin kasvupaik-
koihin helposti. 

Pudasjärven maa- ja koti-
talousnaisten puheenjohtaja 
Raija Kälkäjä on kouluttau-
tunut vieraskasvien hävittä-
misen työnjohtajaksi. 

- Pudasjärvellä on paikoi-
tellen runsaat esiintymät lu-
piinia, joiden hävittämiseksi 
pitäisi saada erilaisia järjes-
töjä ja ihan tavallisia ihmisiä 
talkoohommaan mukaan. 

Lupiinin torjuminen 
vaatii sitkeyttä ja 

yhteispeliä
Lupiinin niitto kannattaa 
aloittaa heti keväällä kasvun 
alettua ja niittää useaan ker-
taan kesän aikana. Kukki-
va kasvi täytyy niittämisen 
jälkeen polttaa tai mädät-
tää muovipussissa, sillä sie-
menet alkavat kehittyä heti 
kukinnan alettua ja kehitys 
jatkuu myös niittämisen jäl-
keen, Kälkäjä neuvoo.

- Ennen kukkimista riittää 
niittäminen ja niittojätteiden 
kompostoiminen. Tärkeää 
on aina kerätä kasvin osat 
pois luonnosta, jotta ne eivät 
rehevöitä enää maaperää.

Jokamiehenoikeudet ei-
vät koske lupiinin laajamit-
taista hävittämistä, joten 
siihen täytyy kysyä maan-
omistajalta lupa. Kukkien 
poimiminen sen sijaan on 
sallittua. 

-Yksittäisen karkulaisen 
poimiminen luonnosta kuk-
kamaljakkoon on ympäristö-
teko, Kälkäjä rohkaisee.

Koska kasvin torjuminen 
vaatii 2-4 niittokertaa kas-
vukauden aikana, torjumi-
nen tulee sitä kalliimmaksi 
ja työläämmäksi, mitä laa-
jemmaksi kasvustot ehättä-
vät. Pienet kasvustot ja yk-
sittäiset kasvit voi poistaa 
maasta juurineen. Pienet 
määrät kasvin leviäviä osia, 
joita ovat kukinnot, siemenet 
ja juuret, voi hävittää poltto-
kelpoisen sekajätteen muka-
na. 

Muita tuttuja haitallisia 
vieraslajeja ovat mm. kurt-
turuusu eli kurttulehtiruu-
su, jätti- eli paukkupalsami 
ja jättiputki. Näistä ja muis-
ta vieraslajeista voi lukea li-
sää mm. osoitteessa www.
vieraslajit.fi. Sivustolla voi 
myös ilmoittaa vieraslajiha-
vainnoistaan, jotta lajien le-
viämistä voidaan seurata.

Marjukka Käsmä, kuva 
Salme Kälkäjä

Yksittäisiä lupiineja on pelastunut niittämiseltä tienvarres-
sa Kurenalla.

Sain kevättalvella idean soit-
taa ”maailman pisimmän 
soolokeikan”, kun luin jutun 
Bruce Springsteenin keikas-
ta Helsingissä vuonna 2012. 
Tuolloin Springsteen soit-
ti uransa pisimmän keikan, 
yhteensä neljä tuntia 37 mi-
nuuttia. ”Jos laittaisin mi-
nuutilla paremmaksi kuin 
Bruce”, ajattelin. Siitä se aja-
tus sitten lähti.

Olen harrastanut omien 
laulujen tekoa kohta kolme-
kymmentä vuotta. Tuona ai-
kana minulle on kertynyt 
kohtuullinen määrä lauluja, 
joten omia lauluja oli riittä-
västi ”maailman pisimmäl-
le keikalle”. Valikoin settiin 
reilu yhdeksänkymmentä 
laulua. Sen voin kertoa, ett-
en pitänyt kertaakaan täys-
mittaista harjoitusta ennen 
varsinaista keikkaa.

Saavuin paikalliskirjas-
toon sopivan jännityksen 
saattelemana. Astuin keik-
kanurkkaukseeni tasan kel-
lo yksitoista. Suurin jännitys 

keikan suhteen oli, että riit-
tääkö ääni laulaa yli 4,5 tun-
tia. Täytyy tunnustaa, että 
kyllä viimeinen tunti otti jo 
lujille äänen kanssa. Aika it-
sessään meni nopeasti lau-
leskellessa ja soitellessa. 
Koko keikan aikana tarvin-
nut soittaa tyhjille penkeille, 
kun aina joku oli istumassa 
ja kuuntelemassa. Kukaan ei 
kuitenkaan kuunnellut koko 
keikkaa alusta loppuun. Se 
olisikin ollut kovempi suori-
tus kuin omani.

Puolessa välissä keik-
kaa sointukäteni etusormi 
kramppasi, mikä oli aivan 
uusi kokemus. Kramppi joh-
tui todennäköisesti enem-
män avoimen ikkunan kaut-
ta tulleesta vedosta kuin 
soittoväsymisestä. Kun ik-
kuna suljettiin, niin etusor-
men koukistelu lieveni. Lop-
pusuoralla seurasin kelloa 
tarkkaavaisesti ja taisi käydä 
niin, että soitinkin hieman 
yli neljä tuntia ja 40 minuut-
tia. Onnistuin!

Maailman pisin soolokeikka  
onnistuneesti takana

Marko Väyrynen soitti ja lauloi kirjastolla yhteen menoon 
90 laulua. Koko ajan oli kuulijoita.
Kolme tavallisinta kysymystä on ollut: 
Oliko oikeasti ”maailman pisin soolokeikka”? En löy-
tänyt mistään varmistusta asialle, joten sitä en voi varmuudella 
sanoa. Pidetään siis lainausmerkit paikoillaan.

Miten jaksoit laulaa noin pitkään? Viimeisen tunnin ai-
kana alkoi ääni loppua, muutoin jaksoin oikein hyvin laulaa. Ää-
nen toipumiseen meni lähes viikko. 

Otatko vielä joskus uusiksi? Luulisin, että uusintakeikkaa 
ei tule. Tämä oli tällainen kertaluonteinen pähkähullu juttu.

Marko ”Marko” Väyrynen, melankolinen ilofolkkaaja

LAULAMME YHDESSÄ
To 18.7. klo 11 Pudasjärven torilla.
Yhteislaulutilaisuudessa laulaa ja laulattaa paikka-
kunnan ikioma Suopunki –yhtye.

KESÄILLAN MUSIIKKIA  
PUDASJÄRVEN KIRKOSSA
To 18.7. klo 19. 
Kesäillan musiikkihetkessä kirkossa esiintyvät pudas-
järveläiset laulajat. Järjestää Pudasjärven seurakunta

ILTAYÖ MUSEOLLA
To 18.7. museo avoinna klo 10-23.
Iltaohjelmassa klo 20-23: Kalevalainen jäsenkorjaaja 
Leena Särkelä, Pauliinan todenperäisiä kummitusjut-
tuja, loitsuja ja vanhoja taikoja. Tarjolla lemmenjuo-
maa ja pientä suolapalaa.

AVOIMET OVET KOTISEUTUMUSEOLLA
Pe 19.7. klo 10-17 , opastus klo 13.
Ilmainen sisäänpääsy museolle koko päivän.

TAIPALEENHARJUN KYLÄPÄIVÄT
Pe 19.7. klo 12-18 ja la 20.7. klo 10-16, Taipaleenharju, 
ent. Sankalan kievaritalo ja sen pihapiiri.
Runsaasti erilaisia työnäytöksiä, telttakahviossa myy-
tävänä lohisoppaa ja virvokkeita. Samassa yhteydessä 
Taipaleenharjun kyläseuran/maamiesseuran 70-vuo-
tisjuhla.

LASTEN MUSEOPÄIVÄ
La 20.7. klo 13-15 kotiseutumuseolla.
Monenlaista mukavaa puuhaa lapsille ja lapsenmieli-
sille. Mukana touhussa 4h-yhdistyksen väki.

KAHEN AKAN LOUKUSSA
Pudasjärven Näyttämön kesäteatteri esittää Alpo 
Puhakan käsikirjoittaman ja Heikki Luoman ohjaaman 
komedian. 
• Liput 12€ aikuiset, 8€ lapset, 10 € Näyttämön jäsenet, 

opiskelijat, työttömät, eläkeläiset
• Esitykset: pe 19.7. klo 18, la 20.7. klo 16, su 21.7. klo 16
• Lisätiedot ja lippuvaraukset puh. 044-9745195

KOTISEUTUVIIKKO

PUDASJARVI.FI/KULTTUURI

SU 21.7. 
KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET
klo 10 Jumalanpalvelus, kirkossa
• toimittaa Eva-Maria Mustonen
• avustaa Rolf Heikkinen
• kanttorina Keijo Piirainen 

jonka jälkeen kunniakäynti nälkäänkuolleiden 
kivelle

klo 11 nisukahvit museon pihapiirissä 
(sateella kappelissa)

klo 12 Kotiseutujuhla museon pihapiirissä  
(sateella kirkossa)
• Tervehdyssanat - Eero Oinas-Panuma, yhteisölli-

syysvaliokunnan pj.
• Juhlapuhe – Virpi Harilahti-Juola, kehittämis-

päällikkö, Maaseudun Sivistysliitto
• musiikkiesityksiä ja yhteislaulua

Järj. Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Lämpimästi tervetuloa viihtymään kaikkiin koti-
seutuviikon kesäisiin tapahtumiin!

Kotiseutuviikon tapahtumajärjestelyt: Pudasjärven 
kaupungin kulttuuripalvelut ja kotiseutumuseo 
sekä yhteistyökumppanit.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

maanantai-tORStai
22.-25.7.

PERJantai-LaUantai
19.-20.7.

2 kalaa/talous 1 pss/talous

-grillimarinoitu
-marinoitu
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250 299069

349

199

100

139

595

249

kg

399

049 995

495

279

215

139

195
100 gpll

pkt

rss499 rss199 169239 199 089099

pss

pss

kpl

pkt

pkt

495

kpl890

2290

2990

1690

795
kg 159

kg

kg

179
pkt

1. -
kpl

895
kg695

kg

799
kg

kg

1990
pralkaen

1995
pralkaen

ma-ti 22. - 23.7         KE-tO 24. - 25.7

KESÄHERKKUJa EDULLiSESti m-taVaRataLOSta

PE-tO  19. - 25.7.

PE 19.7.                  La 20.7.

Cloetta
aaKKOSEt 
KaRKKiPUSSi
280 - 315 g

Hyvä  
suomalainen
aRKi JUUStO 
-ViiPaLEEt

Vaasan
iSOt PaaHtO- 
LEiVÄt

Ville Vallaton
JÄÄtELöPUiKOt
12 * 35 ml

Ballerina
KEKSit

Findus
KULLanRaPEa  
KaLafiLEE 360 g
tai KULLanRaPEa 
SitR. -PERS. 360 g

JaUHELiHa  
SiKa-naUta
2 kg/talous

tEKStiiLiOSaStOLta

2 kpl

3 prk 1190
2 kpl pak

Del Monte
ananaSPaLat
227/137 g

Stockmos
SEKamEHU
2,5 l

Dansukker
taLOUSSOKERi
1 kg

Snelmann  
tOSi mUREa 
LEiKKEEt
200 g

iRtOKaRKit

Valio 
VOi
500 g
normaalisuolainen

Valio 
OLtERmannit
250 g

HK Kariniemen 
BROiLERinKOiPi
3 kpl/rss
marinoitu

Fazer 180 g
maKEiSPUSSit

Fazer 
RUiSLimPPU
700 g
siivutettu

Atria
LaUantai-
maKKaRa
palana

Magnum
JÄÄtELöPUiKOt

88 - 120 ml

Snellman  
maatiaispossun
fiLEEPiHVit

500-510 g

Atria
HiiLLOSmaKKaRat  400 g  

tai HiiLLOS gRiLLiPiHVit  320 g

Forssan
itaLian 

-PUnaJUURi tai
PERUnaSaLaatti

400 g

Snackpoint 
KOLmaRit

150 g

 
VaRHaiS-
PERUna
1 kg, pesty, 

Suomi

HK 
VaLmiSRUOat

250 - 300 gnEKtaRiini
Kotimainen
tOmaatti

335
pllalkaen

LöyLytUOKSUt
sis. 100% aitoa eteeristä öljyä

500 ml

KEnKÄOSaStOLta

VaPaa-aiKaOSaStOLta

RaUtaOSaStOLta

Lasten
Raita  
KUmi- 
SaaPaS

Lyhytvartinen
KUmiSaaPaS

Linda
tRiKOOKUDE
useita eri värejä

Miesten
cOLLEgE 
-HOUSU
ohuempi
3XL - 6XL

Naisten
KESÄHOUSUJa
eri värejä

Naisten
KESÄPiStOKaS

2 tÄKKiÄ  
+ 2 tyynyÄ

Naisten
PiKKUHOUSU 
HiPStERit
L - XL

aLE  

-Hintaan 

naisille

1490

5500

4995

5500

3995Bestway VaRaVUODE
185x76x22 cm 

Stiga
RULLaLUiStimEt

Koot: 30-33, 34-37 ja 38-41 

Stiga POLKUPyöRÄ

Stiga
cRUiSER SKEittiLaUta

1395

Stiga SULKaPaLLOSEtti
*2 hengen

1195

199

kg

kg

pss pkt

pkt

Maalais
LiHaHyytELö

Hartwall
Jaffat 1,5 L
sis. pantin

 Porsaan
gRiLLiKyLKi
talon mausteella

Tuore 
KOtimainEn 
KiRJOLOHi

Irto
KaRJaLan 
PaiSti

Hyvä 
naUta 
JaUHELiHa

Atria kevyt 9,5 % 
JaUHELiHa
400 g

Atria 
KaiSERwURSti
palana

raj.erä

2995
kpl

Opal REtKiSUiHKU
ladattava

pr

Stiga KORiPaLLO 30”
Takalauta

65,-995,- 1395,-790,-
Sievin 
KUmiSaaPPaat
turvakärjellä tai 
nauhoilla

SOUtUVEnE
450 vihreä

3895
pari

taSaPERÄVEnE 
410

aiROt 
240 cmiSO KanOOtti
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Pudasjärven Näyttämön ke-
säteatterin nostalginen Ka-
hen akan loukussa -komedia 
sai ensi-iltansa perjantaina 

Kahen akan loukussa -teatteriesitys sai heti suuren suosion

12.7. Koskenhovilla. Seuraa-
va näytös on keskiviikkona 
17.7. sekä ensi viikon lopulla 
kolme esitystä perjantaina, 
lauantaina ja sunnuntaina.  

Heikki Luoman käsikir-
joittama ja Alpo Puhakan 
ohjaama komedia on upea 
kuvaus suomalaisen maa-
laistalon elämästä iloineen 
ja suruineen. Luoma on kä-
sikirjoittanut myös tv:stä tu-
tun Mooseksen Perinnön, 
Korpelan kujanjuoksun ja 
Pirunpellon, joissa isojakin 
asioita kuvataan juuri pien-
ten ihmisten kokemisen 
kautta laajasti juuri keskitty-
en ihmisen tunteisiin. 

Luoma pyrkii kuvaa-
maan yksittäisen roolihah-
mon luonnetta monipuoli-
sesti niin, että perusluonne 

Lähellä virtaava Iijoki antaa Koskenhovin näyttämölle oman tunnelmansa. Cunilla Kuikan-
salo esittelee Oulunkaaren kontaktipalveluja.

Aurinko paistoi kauniisti maalaistalon pirttiin, johon koko 
teatteriesitys on rakennettu. 

Näyttelijöinä komediassa ovat edessä: Kaarina Nevanperä, Alpo Puhakka ja Pirjo Lauro-
nen. Takana Helmilotta Tuohimaa, Niina Parviainen, Markku Tuohimaa, Tuulianna Tuohi-
maa, Tiina Haapakoski ja Pentti Kuopusjärvi.

Naapurin leski Toistuvan Ulpu (Tuulianna Tuohimaa) ja 
Veijon kaveri Lakkeanlammin Pekka (Markku Tuohimaa) 
päiväilevät ja kun Veijolta (Alpo Puhakka) oli unohtunut 
aseen lukko hirvimetsällä ja muutenkin mennyt Veijon 
elämä höpöksi. 

Katsomo oli täynnä yleisöä ja ylimääräisiäkin istuimia tar-
vittiin.

Cunilla Kuikansalo (Niina 
Parviainen) oli stailannut 
sulhastaan Virosta odotta-
van Bertta anopin (Kaari-
na Nevanperä) ja opettaa 
mannekiinikävelyä. Taustal-
la Veijo tulossa hutsujensa 
kanssa Hurmalaisen taloon. 
Veijon käsikynkässä eesti-
läinen maatalouslomittaja 
Reeli (Helmilotta Tuohimaa). 

Peräkammarin poika Veijo 
(Alpo Puhakka) ja nuorik-
konsa Tuulian (Pirjo Lauro-
nen) loistivat rooleissaan.

säilyy, mutta uusia puolia 
paljastuu, jotka pakottavat 
myös katsojan tarkastele-
maan omaa kantaansa hah-
mosta. Juuri tämä tulee esille 
Kahen akan loukussa -kome-
diassa.

Nostalgisen musiikin sii-
vittämänä esitys alkoi sun-
nuntaina puolipilvisessä 
säässä. Näyttelijät jännittivät 
alkaako vesisade uudelleen, 
mutta kuin tilauksesta au-
rinko näyttäytyi täpötäyden 
katsomon yleisölle. Maalais-
talon lavasteet ovat työryh-
män taidonnäyte osaami-
sesta ja kekseliäisyydestä. 
Yleisössä monet keskusteli-
vat siitä, miten lavasteiden 
käy, jos vettä alkaa sata-
maan. Tällä kertaa aurinko 
häikäisi kauniisti maalaista-
lon pirttiä, johon koko esitys 
on rakennettu. 

Esitys palautti yleisön 
menneeseen aikaan kevyes-
ti ja nauru raikui pitkin Kos-
kenhovin rantoja. Juuri mu-
siikki oli tärkeässä roolissa, 
että yleisö tavoitti tuon ajan 
hengen ja näyttelijät eläy-
tyivät hienosti ja luovas-
ti rooleihinsa. Yleisöstä pari 
katsojaa kertoi muutaman 
kyyneleenkin tipahtaneen 
poskelle esityksen aikana, 

mikä lienee juuri Luoman 
tavoite kirjoittaessaan ja luo-
dessaan uusia tarinoita.

Esityksen jälkeen näytte-
lijät olivat tyytyväisiä suori-
tuksiinsa – helpottuneitakin, 
kun vesisade ei kuitenkaan 
yllättänyt. Heidän toiveena 
onkin, että kesäteatteri saisi 
katetun terassin. Näin näy-
tökset eivät olisi niin sään 
armoilla, sillä pelkästään la-
vasteiden teko on aikaa vie-
vää ja esittäminen olisi miel-
lyttävämpää katoksen alla.

Musiikista vastasi Jus-
si Latvala, äänitekniikasta 
Miko Lauronen sekä käsi-

ohjelmasta ja julisteesta Sen-
ja Latvala. Puvustuksesta ja 
maskeerauksesta vastasi pu-
vustus- ja maskeeraustyö-
ryhmä.

Yhteistyössä olivat muka-
na Pudasjärven kaupunki/
Kulttuuritoimi, Suomen har-

rastajateatteriliitto, Pudas-
järven Osuuspankki, Kontio-
tuote Oy, Työpetari, Jongun 
kyläyhdistys, Pudasjärvi-
lehti, Apetit ja Perhemarket. 
Teatteriväki kiittää myös 
kaikkia talkoolaisia. 

Siuruan osakaskunnalla on vuonna 2011 rakennettu laavu. Laavualueella on järjestetty 
muun muassa onkitapahtumia ja nuotioiltoja ja siellä saa vapaasti vierailla.

Tänä vuonna tulee kuluneek-
si 30 vuotta siitä, kun Siuru-
an osakaskunta on toiminut 
järjestäytyneenä osakaskun-
tana. Yhteisen vesialueen 
osakaskiinteistöjen omistajat 
muodostavat osakaskunnan, 
joka voi olla järjestäytymätön 
tai järjestäytynyt. Järjestäy-
tyneellä osakaskunnalla on 
vahvistetut säännöt. Siuru-
an osakaskunnan säännöt on 
hyväksytty 18.6.1989, sekä 
29.8.1989 osakaskiinteistö-
jen omistajien kokouksessa ja 
säännöt on vahvistettu myö-
hemmin.  Kiinteistörekiste-
rin tietojen mukaan Siuru-
an osakaskunnan vesialue on 
257,2 ha. 

Siuruan osakaskunnalla juhlavuosi
Vuonna 2001 voimaantul-

leessa yhteisaluelaissa sääde-
tään yleisesti osakaskuntien 
hallinnosta. Siuruan osa-
kaskunnalla on viisi jäseni-
nen hoitokunta, joka huoleh-
tii osakaskunnan käytännön 
toiminnasta. Osakaskunnan 
asioista, kuten yhteisen alu-
een käytöstä ja hoidosta pää-
tetään vuosittain järjestet-
tävässä kokouksessa, johon 
kaikki osakaskiinteistöjen 
omistajat voivat osallistua. 

Siuruan osakaskunnalla 
on vuonna 2011 rakennettu 
laavu. Laavualueella on jär-
jestetty muun muassa onki-
tapahtumia ja nuotioiltoja. 
Lisäksi siellä voi käydä ihan 

muuten vain ihastelemas-
sa kaunista jokimaisemaa tai 
paistamassa makkaraa. Lau-
antaina 27.7. laavualueella 
järjestettävän varsinaisen on-
kitapahtuman ohessa paikan 
päällä tarjotaan lohikeittoa 
ja pullakahvit juhlavuoden 
kunniaksi. Lisäksi on muuta 
ohjelmaa. 

Ennen varsinaista juhlal-
lista onkitapahtumaa torstai-
na 18.7. kello 18 on laavulla 
jo perinteeksi muodostunut 
nuotioilta. Yhteistyössä mu-
kana ovat Pudasjärven seu-
rakunta ja Siuruan Kylä ry. 

Tervetuloa osallistumaan 
tapahtumiin! 
Siuruan osakaskunta
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

UUSI ISO PERHEMARKET AVATTU!

TERVETULOA!

nOUTOPIHAlTA
PERHEMARKETIn

villat:
- isover
- Paroc
- Ekovilla
- Puhallusvilla
- Pellavakaista

- tiilet ja harkot
- Styrox
- Finnfoam
- Kattohuovat
- Pätkäpellit
- valokatteet
- tuulensuojalevyt
- Gyproc

- vanerit
- OSB levyt
- Kestopuu
- Sementti
- Kuivabetonit
- Muurauslaastit
- Pihakivet
- Muurikivet
- teräsverkot

UUTTA
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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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

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

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAArAKennus Puurunen oY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-iKKunAt ja oVet
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Ota yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka 010 257 1925
Graber Soile 010 257 1939
Semin Tiina 010 257 1910

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

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

remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, TIEISÄNNÖINTI

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

ERIKOIS-
HAMMASTEKNIKKO

PALVELUHAKEMISTOSTA 

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu 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 ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkme-
dia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Puhdasta koivuhalkoa 1500 
ltr suursäkeissä, pit. 30 cm, 40 
cm ja 50 cm. Varaa ensi talven 
puut edullisesti. Tarvittaessa 
kuljetus ilmaiseksi kuorma-
autolla n. 100 km:n säteellä 
Pudasjärveltä. Myös koivuran-
kaa. Yhteydenotot Timo Kokko, 
0400 384 485.

Vw Passat 2,0, vm 05, kats. 
8.7.19, musta, huoltohistoria 
uudesta saakka, hp 6000 e.  
P. 0400 345 466.

Kettinkiä-silmäkoko 50x70 
mm ainevahvuus 15 mm - ket-

tingin pituus 50 metriä. P. 044 
582 2015.

Kt-huoneisto 2h+k+s, 61 m². 
2. krs. Sijaitsee tulevan Hy-
vän Olon Keskuksen vieressä.  
P. 040 257 7919.

Tyttöjen / naisten 26” kolmi-
vaihteinen siisti pyörä, 2 kpl. 
Naisten vakio 28” siisti. P. 040 
504 2814.

Myydään tarpeettomana uusi 
älypuhelin, takuu 2v. Älyttö-
män edullisesti. P. 040 504 
2814.

Korpisen Kyläseura ry:n

la 20.7.2019 klo 12.00
kesäjuhlat

     Ohjelmassa:
- Bingo
- Vastanheiton ”MM-kisat”
- Vedenheittoa
- Kisailuja
- Hauskanpitoa
- Arvontaa
- Buffet (käteismaksu)
- Yllätysnumeroita

Tervetuloa 

joukolla 

mukaan!

Turpeisenvaarantie 1150

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat, vain käteismaksu.

esitysajat:
su 14.7.  klo 15.00
Pe 19.7. klo 19.00
La 20.7. klo 15.00
su 21.7. klo 15.00
Ke 24.7. klo 19.00
Pe 26.7. klo 19.00
su 28.7. klo 15.00
Ke 31.7. klo 19.00
su 4.8. klo 15.00

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen näytelmä-
kirjailijaliitto.

Kesäinen Pudasjärven kau-
pungin kulttuuritoimen jär-
jestämä yhteislaulutilaisuus 
kokosi keskiviikkona 10.7. 
Pudasjärven torille liki sata 
henkeä laulamaan ja naut-
timaan yhdessä olemisesta. 
Laulattajana ja seremonia-
mestarina toimi kapellimes-
tari/pianisti Jari Puhakka, 
joka tuli suurelle yleisölle 
tutuksi toimittuaan muun 
muassa noin kahdeksan 
vuoden ajan suositun tv-
ohjelma BumtsiBumin ka-
pellimestarina. Tietenkin 
laulettiin myös ohjelman 
tunnuslaulu Suklaasydän. 
Yleisö sai esittää toivelaulu-
ja Puhakan jakamasta ”Lau-
la kanssain” -lauluvihkos-
ta. Tunnin aikana ei tosin 

ehditty laulaa kaikkia viit-
täkymmentä laulua, mut-
ta laulu toisensa jälkeen 
toivottiin ja laulettiin. Pu-
hakka säesti laulut matka-
pianolla kertoen laulujen 
välillä tarinoita laulettavis-
ta lauluista. Jätkän humpan 
esittelyssä hän totesi laulun 
säveltäjästä ravimies Paavo 
Melanderista, jolle suosit-
tu humppa jäikin ainoaksi 
säveltämäksi kappaleeksi. 
Myrskyn jälkeen Kari Tapi-
on laulusta hän oli kuullut 
laulajamestarin valitelleen, 
että hänellä ei ole tuuraajaa, 
koska tuuraamaan pystyvät 
Elvis Presley ja Olavi Virta 
ovat laulunsa jo laulaneet. 

Torilla tuuleskeli jonkin 
verran ja Puhakan nuottisi-

Yhteislaulutilaisuudet ja perä-
kärrykirppikset suosiossa

Kapellimestari/pianisti Jari Puhakka toimi laulattajana ja seremoniamestarina viimekertai-
sessa yhteislaulutilaisuudessa torilla. 

Pudasjärven Eläkeläiset huolehtivat tarjoilupuolesta.

Yhdessä laulaminen toimii tehokkaana tunnelman luojana, vapauttajana ja virkistäjänä!

Essi Puhakka, Emilia Laakkonen ja Janni Turpeinen oli-
vat ensimmäistä kertaa peräkärrykirppiksellä. Vanhempien 
apua tarvittiin peräkärryn kuljettamisessa torille. Kokemus 
oli tyttöjen mielestä myönteinen ja tavaraakin meni kau-
paksi. Kuva otettu 26.6. kirppikseltä.

Marja-Leena Iistä sekä Annikki ja Mauri Muhoksen Päivä-
rinteeltä olivat nähneet netissä Pudasjärven peräkärrykirp-
piksen. Kokemusta he kehuivat myönteiseksi. Tykkyläistä 
he kertoivat seuraavansa YouTubesta ja myös Pudasjärvi-
lehteä luetaan netistä. Kuva 26.6. kirppikseltä. 

vut tahtoivat kääntyä oma-
valtaisesti. Laulamassa ol-
lut kanttori Keijo Piiraisella 
oli mukanaan pyykkipoi-
kia, jotka olivat tilaisuuden 
vetäjälle todella suuri apu. 

Pudasjärven Eläkeläi-
set olivat paikalla tarjoten 
pientä maksua vastaan lät-
tykahveja ja grillimakkaroi-
ta. 

Samaan aikaan oli toril-
la myös Kurenalan kyläyh-
distyksen järjestämä perä-
kärrykirppis, joka kokosi 17 
peräkärryllistä mitä erilai-
sempaa tuotetta ja tavaraa. 
Toriemäntä Kerttu Simu 
kertoi, että myyjät tulevat 
mielellään pitemmästäkin 
matkaa, koska kauppa käy. 

Seuraava yhteislauluti-
laisuus ja peräkärrykirppis 
on torstaina 18.7. Laulatta-
jana toimii paikallinen Suo-
punki -yhtye. HT

Posion suolijärVen  
PerAttuA MuiKKuA

MA 22.7.  KLO 9-10  PUdASJäRVEN TORILLA
P. 044 013 1493/Viljo KArjAlAinen
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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!

Taipaleenharjun perinne- ja kyläpäivät  pe 19.7. klo 12-18, la 20.7. klo 10-16.
Tanssit Sarapirtillä  la 20.7. klo 21-01, Trio Pataässä, os. Sarakyläntie 4661.
Tanssit Pintamolla  la 20.7. klo 21-01,  Arja Havakka, os. Pintamontie 321.
Jyrkkäkosken tanssit la 20.7. klo 21-01, Sarmas, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 
78. 
Tanssit Tönöllä  la 20.7. klo 21-01,  Iloset Duo, os. Kollajantie 789, 93140 Kipinä.
Tanssit Jyrkkäkoskella la 20.7. klo 21-01.30, SARMAS.  
Kylätohinat la 20.7. klo 12.00, alkaen. Yli-Siuruan Metsästysseuran Hirvipirtti.
Kiihdytyspäivä la 20.7. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Peräkärrykirppis la 20.7. Ervasti kyläkaupan piha, Puolangantie 1099, Pudasjärvi.
Kesäkievari la 20.7.  Hernekeittoa klo 12.00, karaoke klo 20-01, Pentti Sarajärvi, vapaa 
pääsy.  Kirsiojantie 27, 93220 Livo, p. 0400 584 290.
Perinteiset Jonkulaiset Jonnimoiset kesäpäivät su 21.7. klo 12 alk. Kylätalolla Nis-
kalantie 9.
Peräkärrykirppis to 25.7. klo 10-15 Pudasjärven torilla.
Tanssit Sarapirtillä la 27.7. klo 21-01,  TUOVILAT os. Sarakyläntie 4661
Tanssit Pintamolla  la 27.7. klo 21-01, Onnenkerjäläiset & Tuomas Kaikkonen, os. Pin-
tamontie 321.
Tanssit Sarapirtillä ke 31.7. klo 21-01, Merja Juutinen ja Jari Väliaho os. Sarakyläntie 
4661.
Tanssit Sarapirtillä pe 2.8.  Leila Riihijärvi Trio os. Sarakyläntie 4661.
Kiihdytyspäivä la 3.8. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihto la 10.8. klo 18.00, Tie nro 78. Lisätietoja: kari@
tykkylainen.net, p. 040 724 8982.
Jyrkkäkosken tanssit la 10.8. klo 21-01, Heikki Koskelo & Taivaankaari, Jyrkkäkosken 
huvialue, Rytilammentie 78. 
No speed limit -huippunopeuden mittaus la 17.8. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukes-
kus, Lentäjäntie 49.
Tanssit Sarapirtillä la 17.8.  Trio Tukkijätkät, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 17.8. klo 21-01, Armi Tenkula & Afrikan Tähti, Jyrkkäkosken hu-
vialue, Rytilammentie 78. 
Vattumarkkinat la-su 17.8.-18.8. Sarakylä koulu, Sarakyläntie 5426, Pudasjärvi.
Nuorten Venetsialaiset pe 30.8. klo 21-01, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Tanssit Sarapirtillä la 31.8.  Martti Timonen trio os. Sarakyläntie 4661.
Venetsialaiset la 31.8. klo 21-02, Tukkijätkät, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 

taksi Piipponen oy 
Arto 0400 244 195, seija 040 507 2318

KesäAjAn 2019  KutsujouKKoliiKenne
PERJANTAISIN (2.8.2019 saakka)

Kouva – Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Metsälä – 
Pärjänsuo – Livo –alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö n. klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h 
Matkan hinta on linja-autotaksa.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä 
klo 18.00 mennessä

Eräs puolankalainen tarina

#kokokesäpilalla

LIPUT ENNAKKOONwww.puolanganpessimistit.fi

LIPUT ENNAKKOONwww.puolanganpessimistit.fi

ASKANMÄEN
KESÄTEATTERISSA 
PUOLANGALLA

Tiedustelut
info@puolanganpessimistit.fi
044 235 3752

pe
la
su
ke
to
pe
la
su

19.7.
20.7.
21.7.
31.7.
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.

klo 18
klo 13
klo 15
klo 18
klo 18
klo 18
klo 13
klo 15

NÄYTÖKSET

SuomuSSalmen  
keSäteatteri

veSi kielellä
kirj. Eero Schroderus
ohj. Ulla Schroderus

Liput 15 e aikuiset /  
5 e lapset / 13 e ryhmät / 

(väh. 25 hlöä). Käteismaksu. 
Ryhmävaraukset: ark klo 9-17

puh. 040 512 7301
teatteriretikka.net

to  18. 7. klo 18
su  21. 7. klo 15
to  25. 7. klo 18
la  27. 7. klo 13
su  28. 7. klo 15
ti  30. 7. klo 18
to  1. 8. klo 18
la  3. 8. klo 13
su  4. 8. klo 15
ti 6. 8. klo 18
to  8. 8. klo 18
su  11. 8. klo 15

Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 13
Tiistain sana- ja rukousillat 
kesätauolla 4.8. saakka

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

(Pintamontie 321).
la 20.7. klo 21.00–01.00

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.s. la 27.7. onnenkerjäläiset & tuomas Kaikkonen, 
la 17.8. Karaoke

arja havakka
TahdiTTamassa

JV1 SNSLippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä tAnssit

TANSSITTAA

Tervetuloa!
Tulossa: la 27.7. Tuovilat

os. Sarakyläntie 4661
la 20.7. klo 21-01

trio PAtAässä

TANSSIT TÖNÖLLÄ

Kollajantie 789, 93140 Kipinä
Järj. Yli-Kollajan Nuorisoseura

Tanssittaa 

iloset 
duo
LIPUT 15 €
käteismaksu 

la 20.7. klo 21.00-01.00

Tervetuloa!

KesäKievari
Lauantai 20.7.

Hernekeittoa klo 12 alkaen
(ilmaiseksi 400:lle nopeimmalle)

Karaoke klo 20-01
Laulattaa Pentti Sarajärvi 

Vapaa pääsy

TERVETULOA!

 Kirsiojantie 27, 93220 Livo  0400 584 290

• Anniskelualue K-18

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

SARMAS
Lippu 15 €

Tulossa: La 10.8. Heikki Koskelo &
                  Taivaankaari                                    • www.jyrkka.net

Lauantaina 20.7. klo 21–01.30
musiikista vastaa

Perinteiset  
Jonkulaiset Jonnimmoiset

KESÄPÄIVÄT 
kylätalolla (Niskalantie 9) 
su 21.7. klo 12 alkaen.

 Ohjelmassa mm. infoa kylän yrityksistä 
ja palveluista, turvallisuusasioita, kisailua, 

arvontaa ja mukavaa yhdessäoloa.  
Ruokana lohikeittoa ja jälkiruuaksi lettukahvit. 

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
Kyläyhdistyksen hallitus

Muistathan myös PERÄKÄRRYKIRPPIKSEN  
to 18.7. alkaen klo 10!

Kurenalan kyläyhdistys ry

PERÄKÄRRYKIRPPIS  
Pudasjärven torilla  
to 25.7.2019 klo 10 - 15.
Ilmoittautumiset ke 24.7. mennessä  
Kertulle, puh. 040 730 9481.

Laulattamassa Iin Laulupelimannit.

Tervetuloa!

KurenKosKi
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Uudet aukioloajat:

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Ma-Ti  klo 15.00-22.00 
Ke klo 15.00-02.00  •   To klo 15.00-22.00  
Pe- La klo 15.00-04.00  •  Su 15.00-22.00 

Lauantaina 20.7.Perjantaina 19.7.
KArAoKe  

jA Wintti     Wintti &
      KArAoKelippu 5 € sis. ep.

lippu 5 € sis. ep.

su illan kävelyn jälkeen 
Jyrkkäkosken Camping gril-

likatos (saunan vieressä). 

Suunnitellaan loppukesää ja 
ensi syksyä. Mukana Paula 

Manninen. 
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Pudasjärven Kipinän ky-
läkoulun lukuvuosi alkaa 
tulevana syksynä iloisis-
sa merkeissä, sillä käyttöön 
saadaan hirrestä valmistettu 
laajennus.
Koulun vanhin osa on peräi-
sin vuodelta 1930 ja myös se 
on tehty hirrestä. Laajennuk-
sen myötä uutta tilaa val-
mistuu noin 390 neliömetriä 
ja hirsiä siihen on käytetty 
125 kuutiota. Remontin yh-
teydessä koulun lämmitys-
järjestelmä on vaihtumassa 
sähköstä maalämpöön.
Koulun vanhat hirsiraken-
teet ovat siis varastoineet 
hiilidioksidia (CO2) jo 90 
vuotta. Vanha osa jatkaa elä-
määnsä hiilivarastona uu-
den hirsiosan rinnalla.

Kipinän hirsinen koulu on sitonut hiilidioksi-
dia jo 90 vuotta – varasto kasvaa

Urakoitsijana Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy

Kipinän koulun laajennuksen seurauksena tulee uutta tilaa koulua ja päivähoitoa varten.

Rakennustyö Asuntoin-
sinöörien toimitusjohtaja 
Juha Timosen mukaan ra-
kennustyöt ovat edenneet 
aikataulussa ja koulu voi-
daan luovuttaa heinäkuus-
sa käyttäjille. 

Kipinän koulun valoisa käy-
tävä.

Päiväkodin puolella ovat käytössä kätevät sänkyratkaisut. Ovat kaapin näköisenä pys-
tyssä ja otetaan käyttöön kääntämällä ne alas. 

Kipinän hirsikoulu on rakennettu vuonna 1930. Nyt on valmistumassa noin 390 neliön laa-
jennus hirrestä.

Hirrellä on hyvä 
hiilikädenjälki, hiili-
jalanjälkeä voidaan 
pienentää

Hirsirakennuksella on 
hyvä hiilikädenjälki eli sil-
lä on myönteinen ilmasto-
vaikutus. Hirsitaloteollisuus 
ry:n jäsenyritysten Luon-
nonvarakeskuksella (LUKE) 
teettämän ympäristöselos-
teen mukaan Suomessa ra-
kennukseen asennettuun 
yhteen hirsikuutioon varas-
toituu 518 kiloa hiilidiok-
sidia. Kipinän koulun laa-
jennuksen 125 hirsikuutiota 
sitoo siis yhteensä noin 65 
000 kiloa hiilidioksidia koko 
elinkaarensa ajaksi.
Hirsitaloteollisuus ry:n toi-
mitusjohtaja Seppo Romp-

painen kertoo, että Suo-
messa hirren tuotanto on 
kasvussa ja on tällä hetkel-
lä noin 85 000 kuutiometriä/
vuosi. Tämä määrä sitoo hii-
lidioksidia valmiisiin hir-
sirakennuksiin noin 44 000 
tonnia ja se vastaa noin 23 
300 autoilijan keskimääräis-
tä vuosittaista hiilidioksidi-
päästöä.
Kaksinkertaistamalla hirsi-
rakentamisen määrä vuo-
dessa ala pystyy kompensoi-
maan yli 23 000 sähköauton 
hankinnan, ja tämä ei maksa 
veronmaksajille mitään, to-
teaa Romppainen.
– Samassa yhteydessä on 
hyvä todeta, että hirsituotan-
non tuplaaminen ei kasvata 
painetta hakkuiden lisäämi-
seen, sillä hirren raaka-ai-

neena käytettävästä sahata-
varasta menee vientiin yli 65 
prosenttia. Sahoille vienti ei 
ole mikään itsetarkoitus, mi-
käli vain kotimaassa olisi 
puulle enemmän kysyntää, 
Romppainen sanoo.
Puun kysynnän lisäämi-
nen ja samalla rakennuste-
ollisuuden hiilijalanjäljen 
pienentäminen tapahtuisi 
Suomessa nopeimmin ohjaa-
malla kasvukeskusten kaa-
voitusta pientalovaltaisem-
paan suuntaan. Pientalot 
Suomessa tehdään 90-pro-
senttisesti puusta, joten ra-
kentamalla pientaloja puun 
käyttö kasvaisi nykyisistä 
määristä jo olemassa olevil-
la, erittäin kilpailukykyisil-
lä rakennustekniikoilla. Sa-
malla vastattaisiin parhaiten 

Kipinän kyläkoulun noin 
1,6 miljoonan euron laajen-
nusinvestoinnin urakoi pu-
dasjärveläinen Rakennus-
liike Asuntoinsinöörit Oy. 
Urakkahintaan kuului myös 
vanhalla osuudella tehtäviä 
töitä. Toimitusjohtaja Juha 

Timonen kertoo Kipinän ky-
län parhaalla paikalla sijait-
sevan koulun rakennustöi-
den käynnistyneen vuosi 
sitten heinäkuun helteiden 
aikaan. 
-Rakennustyöt valmistu-
vat heinäkuussa ja ovat py-
syneet aikataulussa hyvän 
työsuunnittelun ja työmaan 
yhteistyön ansiosta. Kiitok-
sen ansaitsevat myös koulun 
reippaat oppilaat, joille kou-
lua on rakennettu, toteaa Ti-
monen.
LVI-urakoitsija on toimi-
nut Talepolar Oy, sähköura-
koitsijana Koillissähkö Oy ja 
hirret on toimittanut Konti-
otuote Oy. Arkkitehtisuun-
nittelun on suorittanut Ark-
kitehtitoimisto Lukkaroinen 
Oy. 

Laajennus tarpeeseen
Pudasjärven kaupungin vs. 
talous- ja hallintapäällikkö 
Pasi Kemppainen toteaa kou-
lun laajennuksen tulleen to-
delliseen tarpeeseen. 
-Oppilasmäärä on kasvanut no-
peasti kahden vuoden takaises-

myös asiakkaiden tarpeisiin, 
sillä valtaosa suomalaisis-
ta haluaisi asua pientaloissa, 
kertoo Romppainen.

Hiilidioksidivarasto 
kauppatavaraa tule-
vaisuudessa
CO2-poistomenetelmistä on 
nyt syntymässä myös kaup-
patavaraa. Fortum käynnis-
ti viime keväänä Puro-mark-
kinapaikan, jossa voi ostaa ja 
myydä ulkopuolisen sertifi-
oijan hyväksymiä hiilidiok-
sidin poisto-oikeuksia. Kos-
ka hirsi on pitkäkestoinen 
hiilivarasto, se on hyväksyt-
ty Purossa kaupan kohteek-
si.
– Yritykset voivat siis ostaa 
ja hyödyntää hirren hiiliva-

raston sertifikaatteja täyttä-
essään omaa ilmastotavoi-
tettaan, Romppainen toteaa.
Romppainen on tyytyväi-
nen, että hirren kierrätet-
tävyys, pitkäikäisyys ja 
erinomainen kyky sitoa hii-
lidioksidia on nyt huomattu 
myös muiden toimesta. Nyt 
alalla mietitään ja kehite-
tään pelisääntöjä, miten hii-
lidioksidin varasto-oikeudet 
käsitellään hirsirakennusten 
kaupan yhteydessä.
– Kun Kipinän koulua seu-
raavan kerran laajennetaan, 
tämä asia on varmasti jo ru-
tiinia, uskoo Romppainen.

Hirsitaloteollisuus tiedo-
tus, kuvat Heimo Turunen

ta 39 oppilaasta nykyiseen 54 
oppilaaseen. Kaksi vuotta sitten 
oppilaita oli hetkellisesti jopa 
60. Koulutilojen monipuolisesta 

käytöstä esimerkkeinä Kemppai-
nen mainitsee iltapäiväkerhotoi-
minnan, kansalaisopiston kurs-
sit, nuorisotoimen liikuntapiirin 

ja kyläseuran kokoukset. Laa-
jennuksen ansiosta kouluruokai-
lu saa käyttöönsä jakelukeittiön 
ja kouluruokalan. Tekniseen työ-
hön saadaan ajanmukaiset tilat 
1990-luvun laajennusosan luok-
kahuoneeseen. Kaksi uutta luok-
kahuonetta tuovat kaivattua li-
sätilaa kasvavalle oppilasjoukolle. 
Myös henkilökunnalle tulee uut-
ta tilaa. Lisäksi varhaiskasvatuk-
sen käyttöön valmistuva oma 
tila lisää koulun monikäyttöi-
syyttä, toteaa Kemppainen. 
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SIEVIN
kaNgaSkaSSI 

kaupaN päällE
 

gRaM pakaStESäIlIöt VoI 
SIjoIttaa jopa -15oC aStEEN 

läMpötIlaaN!

pIENIMMäSSäkIN gRaM 
pakaStESäIlIöISSä oN  

MEtallI SaRaNat!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
heinäkuussa  
la klo 9-13.

kESäN Maut taltEEN

 FB 3095-90

 FB 3306-90

 FB 3413-90

 FB 4200-90

● nettotilavuus 98 litraa
● energialuokka A+ 
●  mitat K 84,2cm L 53,6cm       

 S 55,7cm

● nettotilavuus 302 litraa
● energialuokka A+ 
● sisävalo
●  mitat K 81,7cm L 

112,5cm S 67,2cm

● nettotilavuus 420 litraa
● energialuokka A+ 
● sisävalo
●  mitat K 85cm L 114cm  

S 72,1cm

● nettotilavuus 203 litraa
● energialuokka A++
● sisävalo
● mitat K 83,2cm L 95,2cm 

S 60,7cm

199€

299€

359€

439€

KS 1135-90 jääKaappi 

KevytSaappaat

● nettotilavuus 137 litraa
● energialuokka A++ 
●  mitat K 84,5cm L 56cm       

 S 57,5cm

● kotimaiset
● kevyet 
●  kestävät

239€

65€

Kurenpojat osallistuivat tut-
tuun tapaan Pohjois-Ruot-
sissa järjestettävään kan-
sainväliseen jalkapallon 
suurturnaukseen Piteå Sum-
meri Gamesiin. Turnauk-
seen osallistui joukkueita 25 
eri maasta, kaukaisimmat 
Mongoliasta ja Argentii-
nasta. Joukkueita osallis-
tui PSG – turnaukseen 900. 
Tänä vuonna Kurenpojilta 
oli mukana kolme joukkuet-
ta, ja vanhempineen ja huol-
tojoukkoineen pääluku nou-
si seitsemäänkymmeneen. 

Pienimpien ikäluokas-
sa P9 Kurenpojilta nähtiin 
vahvaa esitystä. Vastassa oli 
ruotsalaisten joukkueiden li-
säksi liettualainen FK Neve-

zis. Turnauksessa pelatuista 
viidestä ottelusta Kurenpojat 
voitti 3, ja tappiotkin olivat 
niukkamaalisia. Yhdeksän-
vuotiaiden sarjan pelit pelat-
tiin turnauksen keskukses-
sa Nokian alueella. Kenttien 
ympäriltä löytyy erilaisia ta-
pahtuma- ja myyntikojuja, ja 
yleisöä kenttien reunalla on 
kaikkialta maailmasta. 

PSG 2019 pelattiin tänä 
vuonna lanseeratulla My 
game is green- teemalla. 
Turnauksessa on aiemmin-
kin jaettu Suomestakin tut-
tuja vihreitä kortteja. Nyt 
tätä ajatusta oli viety pidem-
mälle, ja pelaajat, joukku-
eet, kannattajat, valmentajat 
tai huoltajat saattoivat saada 

Kurenpojat jalkapallon suurturnauksessa Ruotsissa

Kurenpojat näkyivät hyvin edustettuina PSG2019-turnauk-
sessa.

P15 kannusti omien pelien ohella nuorempia seurakave-
reita ja toimi esimerkkinä pienemmille pelaajille.

Piteåssa pelit pelataam luonnonnurmikentillä. Nurmikent-
tiä kaupungista löytyykin 19 eri alueella. Jokaisella on 4-10 
pelikenttää.

tunnustuksen reilua henkeä 
tai vaikkapa ilmastoystäväl-
listä ajattelua osoittavasta 
toiminnasta. Tunnustus oli 
My game is green- paita, joi-
ta jaettiin turnauksen aika-
na sata kappaletta. Kuren-
poikien Martti Puhakka sai 
paidan nro 90 tunnustukse-
na reilusta pelistä yhden ot-
telun maalivahtina. 

Martti pelasi P11- joukku-
eessa, joka pelasi niin ikään 
hienon turnauksen. Sarjas-
sa oli mukana 87 joukkuetta. 
Kurenpoikien alkulohkossa 
oli ruotsalainen Öjeby sekä 
kaksi norjalaista suurseuran 
joukkuetta Hiif/Steiner 
ja Tromsö. Joukkue sijoit-
tui kahdella voitolla alku-
lohkossaan toiseksi, ja pela-
si loppupoolin pelit muiden 
lohkojen kakkosia vastaan. 
Kokonaissaldona maaleja ja 
onnistumisia laajalla rinta-
malla. Loppupoolin pelit oli-
vatkin kovatasoisia, ja näistä 
Kurenpojille 2-4 ja 2-3 tappi-
ot sekä 3-2 voitto. 

P15 on turnauksen toi-
seksi vanhin ikäluokka. Ku-
renpojat oli siellä mukana 
yhtenä viidestä suomalais-
joukkueesta. Kurenpoikien 
alkulohkossa pelattiin ta-
saisia ja vähämaalisia pele-
jä. Ongelmaksi muodostui-

kin maalinteon vaikeudet, 
ja kahdella 1-2 tappiolla 
sekä 1-1 tasapelillä Kuren-
pojat jäi harmittavasti loh-
kossaan kolmanneksi ja näin 
ollen jatkopelien ulkopuolel-
le. Turnauksen päätöspäivä-
nä pelattiin vielä ottelut jat-
kopelien ulkopuolelle niin 
ikään jääneiden joukkueiden 
kesken. Kurenpojille vas-
taan sattui norjalainen Bar-
dufoss OIF. Ottelu oli Ku-
renpojilta vahva esitys, ja 
pallo pidettiin norjalaisten 
puolustuspäässä. Maalinte-
ossa ei kumpikaan ehtinyt 
onnistua, kun Kurenpoikien 
hyökkääjä loukkaantui sen 
verran vakavasti, ettei otte-
lua ehditty turnausaikatau-
lussa pelata loppuun. Ottelu 
keskeytettiin 0-0 lopputu-
lokseen.

Turnaus oli jälleen useim-
pien pelaajien ja perheiden 
kohokohta. Turnausjärjes-
telyt toimivat ja Kurenpojat 
vakiovieraana saavat lois-
tavan majoituspaikan ki-
sakeskuksen ytimessä. Ko-
timatkalla pienet pelaajat 
totesivat, että onneksi näitä 
ei pelata neljän vuoden vä-
lein kuten aikuisten arvoki-
soja, vaan jo vuoden päästä 
päästään kokemaan jo suur-
turnaus uudestaan. TN

Vuodeosastoille eli niin sa-
notuille hoito-osastoille tu-
lee potilaita erilaisten syi-
den vuoksi, ja jokaisella on 
erilainen tarve toimintaky-
vyn ylläpitämiseen. Toimin-
takyvyn osa-alueita ovat 
fyysinen, psyykkinen, kog-
nitiivinen ja sosiaalinen toi-
mintakyky. 

Potilaan saapuessa jolle-
kin Oulunkaaren hoito-osas-
toista yhtenä tärkeänä asiana 
on potilaan fyysisen toimin-
takyvyn kartoittaminen. Ky-
symme potilaan taustatietoja 
potilaalta itseltään, omaisilta 
tai muilta läheisiltä. Kun tie-
dämme, mikä potilaan kunto 
on ollut ennen sairastumis-
ta, osaamme hoidon aikana 
arvioida, milloin potilas on 
mahdollista kotiuttaa.

Usein ajatellaan, että po-
tilaan toimintakykyä pitää 
yllä fysioterapeutti. Fysiote-
rapeutti on osa hoitotiimiä ja 
antaa potilaille, omaisille ja 
hoitajille ohjeita toimintaky-
vyn ylläpitämiseksi.

Hoitajan tehtävä on tark-
kailla, miten potilas selviy-
tyy päivittäisissä toiminnois-
sa ja tarvittaessa auttaa sekä 
ohjaa potilasta. Hoitajat ja 
fysioterapeutti antavat mie-
lellään ohjeita omaisille ja lä-
heisille siitä, miten potilaan 

Kannusta potilasta toimintaky-
vyn ylläpitämiseen

toimintakykyä voi ylläpi-
tää ja parantaa. Usein omai-
set tekevät potilaan puolesta 
sellaisia asioita, joita potilas 
voisi itse tehdä.

Oulunkaaren vuode-
osastoilla on yhtenä toimin-
tamallina, että autamme 
potilasta vain niissä toimin-
noissa missä hän tarvitsee 
apua. Pienetkin asiat edis-
tävät potilaan toimintaky-
kyä. Esimerkiksi ohjaamme 
potilaita tulemaan ruokaile-
maan päiväsaliin, syömään 
omatoimisesti, peseytymään 
ja pukeutumaan omatoimi-
sesti. Tarvittaessa autamme, 
ohjaamme ja motivoimme. 
Samalla tarkkailemme poti-
laan kokonaistilannetta ja ra-
portoimme siitä päivittäin.

Omaisilla on mahdolli-
suus tulla seuraamaan hoi-
tajien ja fysioterapeutin työ-
tä, jolloin he saavat neuvoja 
potilaan toimintakyvyn tu-
kemiseen. Vieraillessaan 
osastolla omaiset ja läheiset 
voivat osallistua oman lähei-
sen kuntouttamiseen muun 
muassa kävelyttämällä, ul-
koiluttamalla ja ohjaamalla 
potilaita selviytymään mah-
dollisimman omatoimises-
ti kaikissa päivittäisissä toi-
minnoissa.

Ennen potilaan kotiutus-

ta arvioidaan muun muassa 
potilaan kotona selviytymis-
tä: tarvitseeko hän kotihoi-
don palveluita, apuvälineitä 
tai muita sellaisia. Otamme 
tarvittaessa yhteyttä kotihoi-
toon ja sovimme, käykö pal-
veluohjaaja osastolla vai ko-
tona arvioimassa potilaan 
tilannetta.

Fyysisen toimintakyvyn 
ylläpitäminen on tärkeää, 
sillä se auttaa meitä jaksa-
maan muillakin toimintaky-
vyn osa-alueilla.

Paula Mattinen 
Oulunkaari, Pudasjärven 
osastonhoitaja

Osastonhoitaja Paula Mat-
tinen.


