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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Muistojeni  
Pudasjärvi s. 11

Luonnonkaunis  
Pintamovaara s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 9.7.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

TERVETULOA  
KALASTAMAAN 
YLIKIIMINKIIN
Tervalammelle ja 
Vaaralammelle!
Tervalammen ja Vaaralammen  
kalastuskausi jo täydessä vauhdissa.

LUVAN HINTA ON 15 EUROA/8 TUNTIA.  
LUVALLA SAA OTTAA KAKSI LOHIKALAA.

Varustukset: Itsepalvelupiste, heittolaiturit, kota ym. 
Kahdeksan luvan lunastaneelle yhdeksäs ilmaiseksi!

Lisätietoja: Pentti Marttila-Tornio 
Puh. 0400 363 222 
ylikiimingin.kalastuskunta@gmail.com www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

Meidän kautta myös teräkset 
putket, levyt, akselit, palkit, verkot, 

myös erikoismetalleina!

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
KESKIvIIKKOISIN

Syöte-Iinattijärvi-Pintamo-Pudasjärvi
Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.

Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä.
Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.

P. 0400 158 258
Liikennöinnin järjestää Iso-Syötteen Taksimatkat Oy ja 

STP Liikenne sekä Pudasjärven kaupunki

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

Harkitsetko myyntiä Syötteen alueelta?

Eija Tyybäkinoja
kiinteistönvälittäjä LKV
kaupanvahvistaja
0400 941 615
eija.tyybakinoja@op.fi

OP Koti Oulu Oy LKV
Isokatu 14
90100 Oulu

Mökkikauppa käy nyt kuumana. Olen sopinut 
useat kaupat Syötteen alueelta ja kiinnostuneita 
ostajia on jäänyt. 

Kutsu minut käymään!
Suunnitellaan yhdessä sopiva myyntiaikataulu. 
Tunnen alueen ja hintatason hyvin.

VASTAANOTA KESÄN AURINKO
Ihon kirkastus entsyymikuorinnalla ja naamio  29€  

Ripsien kestotaivutukseen kulmien värjäys ja muotoilu 
kaupan päälle!  53€  (etu 19€)

Tarjoukset voimassa 31.7 saakka
Kauppatie 4  puh. 08-821595  Tervetuloa!

OSTETAAN  
kypsää ja puhdasta HILLAA

ABC:n pihalla arkisin klo 9 - 14
alkaen ma 13.7.

Marja ja kala Mäkinen Oy   0400 877 837

KIEVARIN 
KESÄFESTARIT

Lauantai 18.7. klo 11-02

KESÄKIEVARI
Kirsiojantie 27, 93220 Livo. P. 0400 584 290

Pääsylippu 10 €.  
Lippuja myös ennakkoon,

max 350 hlö tilaisuus.

Merja Juutinen Duo 
klo 15-17

WC Blues 
klo 17.30-19.30

Zenith Reunion 
klo 20-22

Katettu 

sisäpiha.

Ilmainen 
lihakeitto- 

tarjoilu. 
klo 15-18

entisen Aittojärven koulun pihapiirissä  
(Hiltusentie 12)  

la 11.7.2020 alkaen klo 11.
Ohjelmassa mm. kisailua ja mukavaa  
yhdessäoloa! 
Myynnissä lättyjä, kahvia, teetä,  
mehua, makkaraa, arpoja...

Tervetuloa!
Aittojärven kyläseura ry

Koko perheen  
KESÄTAPAHTUMA

KAUNIITA JA KOMEITA KUKKIA!

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

www.pudasjarvenpuutarha.fi

MONIVUOTISET KUKAT 
OSTA 5 MAKSA 4!

AvoinnA:
mA-pe 9-17

lA 10-16
Olemme facebookissa!

RUUKKURUUSUT alk. 15,- MARJAPENSAAT esim. 
MUSTAhERUKAT 8,50

hyVäT VAlIKOIMAT 
KORISTEPENSAITA!

VIElä löyTyy  PElARgONIAA, RUUSU-
bEgONIAA, RAUTAyRTTEJä, AMPPElI-

KUKKIA JA MUUTA MUKAVAA!

Tervetuloa kukkaloistoon!KESTäVäT AlPPIRUUSUT!

lUUMU- JA  
OMENAPUUT!

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14        www.k-rauta.fi

Jeppe Kana-Kaura 10 kg
Kotimainen uutuus, 
aikuisen koiran täys-
ravinto.

Voide helosan 300 g
Antiseptinen iho- ja 
haavavoide päivittäiseen 
käyttöön. Ihoa pehmen-
tävä ja kosteuttava. 795

3695
/sk

/kpl

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön
-  Hiivaleivät, gluteenittomat leivät
-  Lämpimät, aidot ohrarieskat
- Tuorerinkelit
-  Tuoreet munkit
-  Saaristolaisleivät ym.

Savilaakson leipomo
p. 050 550 3450 

Pudasjärven torilla
pe 10.7. alkaen klo 9
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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 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
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 ja toimitus
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Sara Kurtti
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

TYTTÖ
Tyttö istuu tuolilla
kesällä
ja haaveilee omia asioita.
Olkilakki hänellä on 
päässä.
aurinkoa ottaa.
Rakkautta on ilmassa.
Tyttö kuuntelee lintujen laulua.

Anna-Kaisa H.

LUOMISTYÖ
Sielunmaisema, avaruus,
sisäistä voimaa antaa.
Retket, uiminen, onginta, nuotiohetket
ystävät yhteen kantaa.
Yhdessäolon lepoa, arjen ja työn touhuista.
Nauttia Luonnon rauhasta,
siitä iloita ystävien kanssa.

Hilkka l.

Ystävänkammarin runoja:

Suuret kiitokset Siuruan Työväentalon porukalle, jotka järjes-
tivät Eevert Siuruaisen ottamista valokuvista näyttelyn. Tällais-
ta toimintaa toivoisimme lisääkin. Oli myös tosi virkistävää 
saada nauttia kesäkahvilan antimista, josta myös pitäjille suu-
ret kiitokset. On hienoa nähdä, että vielä jotkut jaksavat jär-
jestää yhteistä hyvää kaiken kiireen keskellä. 

näyttelyssä käyneet 
Tuula Haanela, pertti Juntunen

Kesäkuussa OSAO, Pudasjärven yksiköstä valmistui 17 tut-
kinto-opiskelijaa ja neljä tutkinnon osia opiskellutta. Opiskeli-
jat valmistuvat omien suunnitelmiensa mukaisesti, joten lähes 
joka kuukausi joku valmistuu niin kuin myös opintonsa aloit-
taa. Edellisen vuoden aikana OSAO, Pudasjärven yksiköstä val-
mistui 64 henkilöä tutkinto- tai Valmakoulutuksesta sekä 10 
henkilöä, jotka osoittivat osaamisen tutkinnon osissa.  

Kesäkuussa OSAO, Pudasjärven yksiköstä val-
mistuivat ammattiin:
Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 
Järvinen Saija, Kiuttu Emma. 
Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenoh-
jaaja Ervasti Aino. 
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi Taipa-
le Päivi. 
Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessin-
hoitaja Pähtilä Laura, Runni Arttu. 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoita-
ja Kesti Kiia, Leppänen Anna, Manninen Elina, Nyirarukundo 
Olive, Popova Tatiana, Ylikoski Riina.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, 
sähköasentaja Jääskeläinen Pekka, Piri Ville, Salmela Jesse

pudasjärvi-lehti

Kiitos 
valokuvanäyttelystä

Ammattiin valmistuneita 
OSAO Pudasjärven yksiköstä

Kati Johanna Tihinen on val-
mistunut agrologiksi Ou-
lun ammattikorkeakoulus-
ta AMK.

valmistuneita

metsälän kylässä jälleen kesäkahvila 

Heinäkuun ensimmäisenä keskiviikkona kahvilan herkku-
ja esittelivät Sirkka Leinonen, Valma Lasanen ja Pirjo Kuo-
pusjärvi.

Viihtyisässä ja kodikkaassa Metsäpirtissä on kesäkahvila 
avoinna keskiviikkoisin koko heinäkuun ajan.

Olen astumassa suolle. Muutama paarma 
ja sääskiparvi saattelee kulkuani. Haistan 
suon vienon happaman tuoksun sekoit-
tuneena hyttyslinimenttiini. Suon keltais-
ta kultaa näyttäisi olevan tuloillaan. Nos-
tan katseeni ylös. Suoaava avautuu silmieni 
eteen. Pumpulimaista tupasvillaa valkoise-
naan ja suota on niin pitkälle kuin silmäni 
jaksaa tarkentaa. Kaukana horisontissa nä-
kyy metsikön reunamia. Jossain laitamilla 
pieniä suosaarekkeita, joissa kasvaa pieniä 
suomäntyjä. Juuri nyt en kuule kuovin, ku-
ren tai korpin ääntelyä. Vain paarman pö-
rinää ja sääskien vienoa ininää. Ei ketään 
ihmistä näköpiirissä. En kuule edes auton 
äänen kumua.

Lumettomaan aikaan suolla pystyy kul-
kemaan pääasiallisesti vain apostolin kyy-
dillä. Apostolit eli Jeesuksen lähimmät ja 
valitut opetuslapset lähtivät kävellen vie-
mään viestiä Jeesuksen ylösnousemukses-
ta. Epäilen heidänkin turvautuneet silloin 
tällöin hevoskärry- tai muuhun kaura-
moottorikyytiin. Silti käveleminen oli 
tuohon aikaan hyvin yleistä. Apostoleille 
käveleminen taisi olla niin sanotusti himo-
hommaa, kun oli tärkeää viestiä ja uutis-
ta eteenpäin vietävänä. Kilometrejä kertyi 
ja ihmisiä tavattiin. Aikaa kului ja viesti tuli 
tänne pohjoisen suosavanneille.

Havahdun ajatuksistani katselemaan 
edessäni olevaa suota. Se on kuin aavaa 
savannia. Vain gnuut, antiloopit, kirahvit ja 
leijonat puuttuvat. Aurinko paahtaa kuin 
savannilla. Pyyhin hikeä otsalta. Otan ku-

lauksen vettä. Olen matkalla tuolla kau-
empana näkyvään suosaarekkeeseen. Siel-
lä odottaa aarre. Aarteen luo pääsee vain 
suon yli ja läpi kävelemällä. Suo antaa mu-
kavasti periksi painoni alla. Kuin napakal-
la trampoliinilla kävelisi. Kumisaappaat 
lompsahtaa suosammaleeseen ja kuu-
luu mukava tursahtava ääni. Slurps, slurps, 
slurps. Hiljalleen, askel kerrallaan, lähes-
tyn aarresaartani. Suo alkaa pehmene-
mään jalkojeni alla. Saappaani uppoaa yhä 
enemmän suohon. Suo alkaa muuttua ve-
tiseksi ja mutaiseksi. En saa enää kunnol-
la nostettua jalkojani suosta. Suo imaisee 
minut ikään kuin kävelisin paksussa liimas-
sa. Pelkään astuvani suonsilmään tai poh-
jattomaan suomutaan. Pysäytän matkani. 
Huokaisen pettyneenä. Aarre jää tavoit-
tamatta.

Katselen ympärilleni ja yritän löytää 
silmilläni reittiä saarekkeeseen. Täytyykö 
minun luovuttaa näin lähellä ja palata ta-
kaisin kotiin ilman aarretta? Äkkiä silmä-
ni huomaavat etäämmällä kaksi keppiä 
pystyssä. Lähden kierrellen kohti keppe-
jä. Kyllä! Tässä on minulle suosukset! Kak-
si kelottunutta ohutta vanhaa puuriukua. 
Joku muukin on ollut täällä toivioretkellä. 
Raahaan suosuksia mukanani. Aloitan suo-
hiihtelyn. Ensin toinen keppi maahan. Läts. 
Toinen viereen. Läts. Varovasti toinen jal-
ka toiselle sukselle ja sitten toinen jalka 
toiselle. Varovasti jalkoja hiissaten etenen 
keppien päällä. Otan painoa toiselle suk-
selle hieman huojuen. Siirrän toista suksea 

varovaisesti eteenpäin. En koe kumarai-
sessa suohiihtämisessäni vauhdin hurmaa. 
Tämä on hidasta, raskastakin etenemistä. 
Sellaista ihmisen elämäkin väliin on. Kuma-
rassa kulkemista. Varovasti kulkemista. Hi-
taasti kulkemista. Niin hidasta kulkua, että 
maltti meinaa loppua.

Kaikki aistini ovat keskittyneet hiihtä-
miseen. Kuulen vain oman jännittyneen 
huokumisen. Mitä jos horjahdan suksil-
tani? Pääsenkö ylös tuosta suomudasta? 
Etenen varovaisesti. Vielä muutama met-
ri. Tuossa varmaan kestää taas astua ilman 
suksia. Jes! Tein sen! Huokaisen syvään. Ai-
nakin kolme kertaa. Onnen tunne syök-
sähtää rintaan. Esteet on tehty ylitettäväk-
si ja sinua kannatellaan niiden yli. Niinpä.

Astun aarresaarelleni. Pian olen perillä. 
Katselen ympärilleni. Tuolla! Aarre. Kop-
paan aarteeni käsiini ja koen ylpeyttä, on-
nea, iloa ja riemua. Pääsin perille vaikeuk-
sista huolimatta ja niiden kanssa. Istahdan 
kuivan sammalmättään päälle. Kaivan re-
pustani juomaa ja syötävää. Katselen suo-
ta. Olen onnekas, kun voin apostolin kyy-
dillä kulkea täällä Luojan muovaamilla 
mailla. Tai on näitä ihmisetkin muovanneet 
aikojen kuluessa. Minäkin jätin omat pie-
net suosuksien jäljet suomutaan ja veti-
seen sammalikkoon.

Jatketaan taivallustamme.  
Aarre odottaa.

marko väyrynen

Apostolin kyydillä kohti aarretta

Metsälän kylätalolla Met-
säpirtillä on tänäkin kesä-
kesäkahvila heinäkuussa 
keskiviikkoisin kello 12-15. 
Kesäkahvilaa ylläpitää tal-
koovoimin kylän maa- ja 
kotitalousseura. Kesäkah-
vilaa on pyöritetty vuosi-
kausia seuran aktiivijäse-
nten voimin. Tarjolla on 
kahvia, teetä ja virvokkei-
ta sekä tuoreita leivonnai-

sia. Pirtissä on myös kirjo-
ja ja lehtiä lainattavaksi sekä 
pieni myyjäispöytä ja lapsil-
le askartelunurkka. Osoite 
on Rytinkisalmentie 2760.

Kodikas Metsäpirtti on 
seuran oma kylätalo ja ko-
koontumispaikka. Taloa 
vuokrataan sekä yksityisil-
le että yhdistyksille, ja hirvi-
peijaiset järjestetään vuosit-
tain yhdessä Kuopusjärven 

Metsästysseuran kanssa. 
Metsälän maa- ja kotitalo-
usseuran jäseneksi pääsevät 
kaikki halukkaat. Jäsenmak-
suna on nimellinen viisi eu-
roa henkilöltä.

Metsälän maa- ja kotita-
lousseuran uudeksi puheen-
johtajaksi on valittu Tuomas 
Honka ja sihteeri-rahaston-
hoitajaksi Katja Särkelä. Joh-
tokuntaan valittiin myös 

Virpi Holappa, Hannele 
Koukkula, Valma Lasanen, 
Jukka Särkelä ja Pia Särkelä 

Metsälän maa- ja kotitalo-
usseura ry:llä on myös omat 
Facebook-sivut (Metsälä), 
josta voi lukea kyläläisten ja 
mökkiläisten ajankohtaiset 
viestit ja tapahtumat.

Taru Salo

www.vkkmedia.fi

Lue Pudasjärvi- 
lehti  netistä:
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Koillismaan omaishoitajat jalkautuivat toreille
Kesäkuun viimeisenä  
maanantaina Koillismaan 
Omaishoitajat ja Läheiset 
ry:n OmaisOivan työntekijät 
rantautuivat Taivalkoskel-
le Kalle Päätalon torille pi-
tämään OmaisOiva kioskia. 
Sää suosi ja ihmiset uskal-
tautuivat tulla torille tapaa-
maan tuttuja sekä piipahta-
maan myös kioskipöydän 
ääressä. Koillismaan Kuu-
loyhdistys ry:n edustaja oli 
myös paikalla Taivalkos-
kella.

Pudasjärven torille 
OmaisOiva kioski saapui 
saman viikon torstaina 2.7. 

Pudasjärven torin esiintymislavalla asiakkaitten kanssa 
OmaisOiva koordinaattori Saila Käsmä-Karjalainen (seiso-
massa).

OmaisOiva ohjaaja Laila Setämaa ja Koillismaan Kuuloyh-
distyksen työntekijä Eija Soinsaari keskustelemassa kios-
kille tulleitten asiakkaitten kanssa aurinkoisella Kalle Pää-
talon torilla Taivalkoskella.

Päivä oli torilla hiljainen, jo-
ten kioski pääsi valtaamaan 
suojaisan esiintymislavan. 
Lehti-ilmoituksen perusteel-
la paikalle tiesi tulla ihmi-
siä varta vasten tapaamaan 
OmaisOiva -toimijoita, mut-
ta muutamat ohikulkijat py-
sähtyivät vain kysymään, 
että keitä siellä esiintymisla-
valla oikein on.

Molemmissa kohteis-
sa noudatettiin viranomais-
määräyksiä turvavälit huo-
mioiden.

OmaisOiva kioskit ovat 
turvallisia kohtaamispaik-
koja. TS

Kun höperö narraa
Moni meistä pystyy muis-
tamaan tilanteen, jolloin on 
joutunut nolona toteamaan, 
että nyt taisi höperö narrata. 
Ihminen on saattanut antaa 
itsensä uskoa todeksi joko 
toisen henkilön kertoman tai 
itsensä muodostaman paik-
kansapitämättömän käsityk-
sen asiasta tai kanssaihmi-
sestä. Tällaiset silloin tällöin 
tapahtuvat lipsahdukset ei-
vät viittaa sairauteen, vaan 
kuuluvat inhimilliseen elä-
mään. Tilanne on vakava ja 

harmillinen silloin, kun ih-
minen alkaa perusteetto-
masti ja epäluuloisesti aja-
tella paikkansapitämättömiä 
asioita ympärillään olevas-
ta maailmasta, muista ihmi-
sistä tai heidän tekemisistä-
än. Tällöin voidaan puhua 
paranoidisesta eli vainohar-
haisesta ajattelusta. Vaino-
harhaisuuteen kuuluu tois-
ten ihmisten tekemisten ja 
toimintojen uskominen ja 
tulkitseminen itselle haittaa 
aiheuttaviksi, ilkeiksi ja pa-

hantahtoisiksi.
Paranoidisuutta tutki-

neen psykologian tohtori 
Aino Saarisen mukaan va-
kava vainoharhainen ajat-
telu saattaa liittyä ihmisen 
masennustilaan ja tiettyi-
hin persoonallisuuden piir-
teisiin. Paranoidinen ihmi-
nen on ajautunut sellaiseen 
harhaiseen ajatusmaail-
maan, jossa hän sinnikkääs-
ti uskoo ja epäilee toisten 
ihmisten rehellisyyttä ja pel-
kää heidän koko ajan juo-

nivan hänelle vaikeuksia ja 
kurjia asioita. Vainoharhai-
nen kertoo kuulijoilleen va-
kavissaan häneen kohdistu-
neista sukulaisen, naapurin 
tai muun kohteen tekemistä 
epämiellyttävistä, rikollisis-
ta ja katalista tekosista. Mitä 
vakavammasta vainoharhai-
suudesta on kyse, sitä enem-
män nämä kokemukset ovat 
hänelle täyttä totta ja sen ta-
kia hän saattaa asetella asun-
toonsa tai lähiympäristöön-
sä ”ansoja” ja ”laitteita” 

saadakseen vainoharhan-
sa kohteen kiinni. Tällainen 
toiminta on omiaan synnyt-
tämään ympäristössä ihmet-
telyä ja usein vainoharhoista 
kärsivälle itselleen kyseen-
alaisen maineen. ”Paranoidi-
nen ajattelu haittaa ihmisen 
omaa sosiaalista kanssakäy-
mistä, mutta aiheuttaa on-
gelmia myös kaikille niil-
le, jotka joutuvat toimimaan 
paranoidiseen ajatteluun tai-
puvaisen ihmisen kanssa”, 
Aino Saarinen toteaa.

Iäkkään henkilön vaino-
harhaisuutta on aluksi vai-
kea ymmärtää vakavan sai-
rauden aiheuttamaksi, sillä 
harhaluulot kuulostavat si-
sällöltään hyvinkin järkeen-
käyviltä eikä vainoharhai-
suus useinkaan näyttäydy 
normaalin toimintakyvyn 
vähenemisenä, joskin taus-
talta voi löytyä alkaneen 
muistisairauden ensioireet. 

 
Sointu veivo

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

Palvelemme: 29.6.-30.8.  ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

Pirskeet,
tässä ja nyt

tuoretta 
mansikkaa 

päivittäin 5 kg 
laatikoissa!  
päivän hintaan!

3
kpl

uuDet 
aukioloaikamme! 

palvelemme kesäkauDen 
elokuun loppuun saakka: 

ma-la 7.00 - 21.00
su 10.00 - 21.00

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 9.-12.7. ELLEI TOISIN MAINITA

Naughty BRGR

majoneesit
280 g (12,68/kg)399

rs

Naughty BRGR

nauDan  
hampurilaispihvi
2 kpl/280 g (14,25/kg)

299
pkt

Valio Naughty Burger

CheDDar  
juustoviipaleet
140 g (21,36/kg)

355
kpl

 

Banaani
Costa rica

 

tuore  
kokonainen taimen
kasvatettu,suomi/norja 
rajoitus 2 kalaa/talous

099
kg995

kg

199
pkt

Ingman

vaDelma  
smoothie  
tuutit
8 kpl x 70 g  
(3,55/ kg) 

raj. 2/kpl talous
Voimassa TO-LA 9.-11.7.

erä

-27%
Plussa-kortilla

Valio Naughty Burger

CheDDar  
juustoviipaleet
140 g (21,36/kg)

Nämä tuotteet

voimassa 4.5.2020 alkaen

12
-pack

2495
kg

tonnikalafilee 
Espanja, Varastoitu pakastettuna

voimassa to-la 9.-11.7.

vastuullisesti 

pyyDetty

erä

erä

099
kg

 

vesimeloni
Espanja

Hyvään  

hintaan 
koko  

kuukauDen

495

Atria

gouter
tai HK
lauantaimakkara
1,4- 1,5 kg (3,30-3,54/kg) 

299

Kariniemen 

kananpojan  
rintafileet
annospakkaus  
2 x 150 g (9,97/kg)

pkt

Ilman korttia 4,15 rs (13,83/kg)

Alkupalaksi
tai pikkupurtavaksi

199
ps

 

avokaDo
800 g (2,49/kg) 
peru/etelä-afrikka/ 
Chile/kolumbia

1992

Stallhagen Original 

lager olut 4,5 %
0,355  l (4,25/l)  
sis. pantit 1,80

Mr. Panini

paninit 
235 g (14,18/kg)  
ei gluteeniton

10.-
Yksittäin 3,95 kpl (16,81/kg)
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Lauantaina 27.6. juhlittiin 
Harjujen tuplajuhlia Hirvas-
kosken kartanossa.

Isä Sauli Harju saavut-
ti 11.6. kuuskymppisen virs-
tapaalun ja tytär Elina Har-
ju vietti ylioppilasjuhlaansa. 
Valkolakin hän oli saanut 
painaa kutreilleen jo 30.5.

Kauniina kesäpäivänä 
juhlamiljöö oli oikein rau-
hoittavan miellyttävä. Vanha 
hirsikartano huokui 

menneiden aikojen muis-
toja ja monet juhlavieraat 
miettivät, mitähän kaikkea 
mahtavat nämä seinät pitää 
sisällään.

Kokoontumisrajoitusten 
vuoksi vieraiden saapumi-
nen oli jo kutsussa porrastet-
tu useamman tunnin ajalle, 
alkaen lähisukulaisista. 

Juhlavieraille tarjottiin 
suussa sulavaa, maukasta 
hirvikäristystä lisukkeineen 
ja jälkiruokana nautittiin täy-
tekakkukahvit.

60-vuotias Sauli Harju on 
tehnyt elämäntyönsä lihan-

Tuplajuhlat Hirvaskosken kartanossa

leikkaajana Lihakunnalla 
sekä Atrialla Oulussa ja Yli-
vieskassa. Pudasjärvellä ol-
lessaan hän on työskennellyt 
Juotasniemellä ja Saparolla. 

Työllistämiskursseina 
Harju on hankkinut ammatit 
puun työstöön, elektroniik-
ka-asentajaksi ja omaehtoise-
na koulutuksena maaraken-
nuskoneenkuljettajaksi.

Harju on Pudasjärven Ur-

Kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi julkais-
tu Hirvaskosken kartano huokuu rauhaa. Vanhan raken-
nuksen seinillä on paljon kuultua tarinaa ja pitkä historia 
alkaen vuodesta 1846.

Tuplajuhlien pääesiintyjät Sauli ja Elina Harju komean 
lahjapöydän ääressä.

heilijoitten hallituksessa ja 
toimi useita vuosia myös uin-
tijaostossa. Yhdistyksen kai-
kenlaisissa talkoohommissa 
hän on aktiivisesti mukana. 
Tällä hetkellä Sauli Harju nä-
kyy Tuurituvan tiskin takana 
ainakin vuoden työsopimuk-
sella osa- aikaisena sijaista-
massa opintovapaalla olevaa 
työntekijää.

- Perehdyttämisjakson jäl-

keen pärjään jo yksin näissä 
hommissa. Seuraava koko-
päiväinen työrupeama tulee 
Pilikkiviikon ajaksi, jolloin 
Marko Koivula on päivät Ha-
vulan rannassa, kertoili Har-
ju leppoisasti ja jatkoi, että 
Veikkaus opettelutti eniten, 
mutta nyt sekin homma hoi-
tuu. Onhan tässä päässyt on-
nittelemaan asiakkaita myös 
kohtuukokoisista voitoista 

– nelinumeroisia voittoja on 
ollut useita ja päävoitot ovat 
hiponeet yhden numeron 
päässä, myhäili Harju.

Pudasjärven Urheilijoitten 
lisäksi Harjulla on ollut luot-
tamustoimia muun muassa 
Riistanhoitoyhdistyksen joh-
tokunnassa. Ampumaradan 
koeammuntojen sekä metsäs-
täjätutkinnon vastaanotto-
tehtäviä hän hoitaa edelleen. 

Eeva ja Sauli Harjun tytär 
Elina vietti ylioppilasjuhlian-
sa samassa yhteydessä isän 
juhlien kanssa.

Elinalla on viikon pääs-
tä edessään muutto Tampe-
reelle, missä hän aloittaa te-
atterialan koulutuksen. Isän 
mukaan jo päiväkodissa tyt-
tö esiintyi ja näytteli. Myö-
hemmin kansalaisopiston 
satunäytelmäkurssit, Pudas-
järven näyttämö sekä koulu-
jen näytelmissä esiintymiset 
tulivat Elinalle tutuiksi. Vii-
me kesänä hän näytteli Pal-
tamon kesäteatterissa ja lu-
kiovuosien aikana suoritti 
teatteritaiteen lukiodiplomin.  
Voitaneen sanoa, että Elina 
kouluttautuu siihen mihin 
veri vetää!

Kaunis kesäpäivä ja upeat 
puitteet kruunasivat isän ja 
tyttären yhteiset kiireettömät 
ja mukavat kesäjuhlat Hir-
vaskosken kartanossa.

Terttu Salmi
Kuvat: marko Koivula

maa- ja kotitalousnaisilla vilkasta toimintaa
Pudasjärven maa- ja kotitalo-
usnaiset ry:n kevätkokous pi-
dettiin seurakuntatalon isos-
sa kahviossa 25.6. Kokous 
pidetään tavallisesti maalis-
kuussa, mutta nyt korona pa-
kotti siirtämään kokouksen 
kesäkuulle asti.

Hallituksesta erovuorossa 
olleet Maila Sankala ja Tar-
ja Paukkeri valittiin uudes-
taan jatkamaan. Hallituk-
seen valittiin yksi jäsen lisää. 
Valituksi tuli Eija Pohjanve-
si, joka on aiemmin toiminut 
varajäsenenä. Uuden halli-
tuksen jäsenet ovat Raija Käl-
käjä puheenjohtaja, Maire 
Loukusa varapuheenjohtaja, 
Tarja Paukkeri sihteeri sekä 
jäseninä Vuokko Tuomaala, 
Maila Sankala, Eija Pohjanve-
si ja Pirjo Stenius.

Kokouksen aluksi pidet-
tiin hiljainen hetki kahden 
pitkäaikaisen jäsenen muis-
toksi. Kokouksen avannut 
puheenjohtaja Raija Kälkäjä 
esitti kiitoksen jäsenille siitä 
suuresta talkootyön määräs-
tä, jonka he ovat tehneet mo-
nella eri tavalla. 

Raija Kälkäjä esitti vuoden 
2019 toimintakertomuksen, 
jossa ilmeni toiminnan suuri 
määrä. Kerran kuussa on pi-
detty kerhoiltoja, joiden tee-
moina on ollut mm. vanhojen 
koululaulujen ilta ja ”romp-
peitten kierrätys”. Vanhus-
ten hoivalaitoksissa käy-
tiin leipomassa asukkaiden 
kanssa, leivoimme ruisleipää 
kansallisen ruisleipäviikon 
tiimoilta, kävimme tutustu-
massa kirjaston toimintaan, 
kahvitimme kotiseutujuhlat, 
järjestimme kasvisruokaillan, 
vastasimme seniorimessu-
jen ruoka- ja kahvipuolesta, 
järjestimme lääkärin luen-
non muisti- ja aivoterveydes-

tä, osallistuimme kiintiöpa-
kolaisten tavarankeräykseen 
ja asuntojen laittamiseen ym. 
Olemme myös järjestäneet jä-
senille ilmaisen pääsyn oh-
jattuun vesijumppaan/kun-
tosalikäyntiin kerran kuussa.

Teimme vuoden mittaan 
viisi retkeä: toukokuussa Ait-
tojärvelle ”lahnaralliin”, ke-
säkuussa Kylmäluomalle, 
syyskuussa pottumarkkinoil-
le Tyrnävälle ja lokakuus-
sa Naistenmessuille Ouluun. 
Joulukuussa kävimme joulu-
ruokailussa Hotelli Herkossa 
Taivalkoskella. Kaikkiaan oli 
32 tapahtumaa, joihin osal-
listui yli 500 ihmistä. Talkoo-
työtunteja kertyi yli 1000.

Kuluvan vuoden toimin-
tasuunnitelman sekoitti ko-
rona. Toki jotakin ehdittiin 
tehdä ja suunnitelmia on lop-
puvuodeksikin. Tammikuus-
sa ehdittiin pitää kerhoilta, 
helmikuussa vesijumppa ja 
vanhusten ja vammaisten ys-
tävänpäivätapahtumaan jär-
jestettiin kahvitus. Lisäksi 
järjestettiin yleinen luonnon-
hoitoilta. Suunnitelmissa on 
osallistua perinneruokavii-
kolle elokuussa. Loppuvuo-
si on vielä avoin toiminnan 
osalta.

Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Elisa Laakso ja 
sihteerinä Tarja Paukkeri. 
Lopuksi puheenjohtaja Rai-
ja Kälkäjä piti yleisen info-
puheenvuoron ja kokouksen 
puheenjohtaja Elisa Laakso 
päätti napakasti sujuneen ko-
kouksen.

Kiitos vielä kerran kaikil-
le jäsenille aktiivisesta osal-
listumisesta toimintaan!

Raija Kälkäjä

lupiinien niittotal-
koot Kauralantiellä
Pieni, mutta sitäkin tehok-
kaampi, Maa- ja Kotitalous-
naisten porukka ryhtyi per-
jantaina 25.6. nujertamaan 
vieraslajeihin kuuluvaa ko-
mealupiinia Kauralantien 
varresta, Pudasjärven kes-
kustassa. Lupiinia olikin pal-
jon. Aloitimme työn joen-
puoleisesta alueesta. Niitolla 
oli kiire, koska lupiinit kuk-
kivat ja halusimme estää sie-
menkotien pääsemisen jo-
keen. Siemenkota kulkee 
virran mukana kuin kaar-
nalaiva ja voi näin levittää 
kasvustoa kauaskin alavir-
taan. Lupiinin torjunnassa 
onkin tärkeää, että se niite-
tään alas ennen kukintaa ja 
monta kertaa kesässä. Syk-
syllä on uudet koko kansan 
talkoot, jonne kaikki ovat ter-
vetulleita.

Ahkerien talkoolaisten 
voimin saimme joen puo-
leisen alueen puhdistettua 
perjantaina. Päivän päät-
teeksi joimme Maa- ja koti-
talousnaisten tarjoamat ma-
keat kahvit, mehut, sämpylät 
ja pullat. Talkoosää oli läm-
min, vaikka tuuli vähän vii-
lensi ilmaa. Talkoita jatkoim-
me pienellä porukalla vielä 
lauantaina ja maanantaina-
kin työkeskuksen puoleisel-
la lupiinipellolla. Siellä oli-
kin sakea kasvusto, mutta 
senkin saimme puhdistet-
tua. Kaupungin väki käy vie-
lä niittämässä nämä alueet, ja 
sen jälkeen siellä onkin help-
po pitää lupiinikasvusto ku-
rissa.

oikeanlaista hävitystä
Lupiinien ja kaikkien vie-
raslajien käsittelyssä on tär-

keää oikeanlainen hävitys. 
Talkoissa laitoimme jätteet 
säkkeihin ja kuljetimme ne 
lämpölaitoksella olevaan 
vieraslajikonttiin. Sinne voi 
kuka tahansa viedä vierasla-
jijätteitä – ei tosin roskia tai 
muuta jätettä. Vieraslajijä-
te poltetaan hakkeen muka-
na. Omalta pihalta voi myös 
laittaa pieniä määriä sekajät-
teen mukaan, polttaa jos on 
mahdollista sekä kompostoi-
da ennen kukintaa. Jätteitä ei 
saa, eikä hyövääkään, viedä 
luontoon eikä pihan perälle, 
sillä siellä ne lähtevät taas le-
viämään.

Pudasjärvellä tavatta-
via yleisempiä vieraslajeja 
ovat kurtturuusu, komealu-
piini, jättipalsami ja yksittäi-
siä jättiputkia. Kurtturuusua 
on melkein jokaisen talon pi-
halla, mihin sitä on istutettu 
koristepensaiksi sen hyvän 
menestyksen ja kauneuden 
vuoksi. Nyt siitä on tullut on-
gelma, koska linnut kantavat 
sen siemeniä kauas vesistö-
jen ja etenkin meren rannoil-
le saakka. Siellä kurtturuusu 
tukahduttaa pienet hennot 

luonnonkasvit alleen voi-
makkaalla piikikkäällä kas-
vustollaan. Kurtturuusua voi 
jokainen omalla tontillaan 
tuhota näännyttämällä eli 
leikkaamalla aina uusi kas-
vu alas. Pieniä alueita voi 
kaivaa myös juurineen ylös. 
Polta jäte, jos mahdollista, tai 
vie vieraslajikonttiin lämpö-
keskukselle.

Kurtturuusua hävittäessä 
on hyvä olla kädessä piikeil-
tä suojaavat käsineet. Talkoo-
työnä kurtturuusun hävitys 
onkin hankalaa sen piikik-
kyyden vuoksi. Jättiputken 
torjunta ei käy ollenkaan tal-
koohommiin sen vaaralli-
suuden vuoksi. Kasviin kos-
kettaessa se voi aiheuttaa 
ihoon palovamman. Onnek-
si jättiputkea on Pudasjär-
vellä vähän. Jättipalsamin eli 
paukkupalsamin torjunnas-
sa on oltava huolellinen, jos 
se on ehtinyt siemenvaihee-
seen, koska koskettaessa se 
poksauttaa siemenet monen 
metrin päähän. Siementen le-
viämistä voi estää laittamalla 
kasvin säkin sisälle ja vetäi-
semällä sen juurineen irti. Se 

lähtee maasta helposti. Pa-
ras aika palsaminkin torjun-
nalle on ennen kukintaa, jol-
loin siementen leviämisestä 
ei tarvitse huolehtia. Kukin-
non jälkeen kasveja kuljetta-
essa täytyy olla hyvin huo-
lellinen, ettei siemeniä pääse 
tippumaan luontoon. 

Suuri kiitos talkoisiin 
osallistuneille. Lisäksi haas-
tan edelleen yksittäisen ih-
misen, kyläyhteisöt ja eri yh-
distykset vieraslajitalkoisiin. 
Pidetään ainakin oma lähi-
seutu puhtaana vieraslajeis-
ta. Lupiinien juurineen pois-
taminen laajamittaisemmin 
ei kuulu jokamiehenoikeuk-
siin, vaan siihen täytyy olla 
maanomistajan lupa. Teet 
kuitenkin mahtavan ekote-
on, kun otat yksittäiset kar-
kulaiset kiinni metsästä tai 
tien varrelta, tuot ne pois 
mukanasi ja hävität. 

Ota yhteyttä, jos jokin asia 
askarruttaa. Luonnosta vä-
littämistä ja hyvää kesän jat-
koa!

Raija Kälkäjä

Lupiinin torjunnassa onkin tärkeää, että 
se niitetään alas ennen kukintaa ja monta 
kertaa kesässä.

Maa- ja Kotitalousnaisten kesätoimintaan 
kuuluu vieraslajien hävittäminen. Juhannuk-
sen jälkeen järjestettiin talkoot Kauralantien 
varressa.
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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) 

8-19
9-16

MAANANTAI-TORSTAI
13.-16.7.

Lauantai
MAkkARA 
palana

IRTOkARkkI

100

NISkATyyNy

895

1595

6190

1595

Nokian Hai
kuMISAApAS
koot 34 - 41
paljon värejä

Nokian Vikla 
kuMISAApAS
koot 22 - 36

Naisten 
SAdeTAkkI
keltainen
koot xs-2xl

Kehrä 
puNOSlANkA
100% kierrätyspuuvillaa
musta, valkea, harmaa

Linda 
TRIkOOkude
500 - 800 g, puuvillaelastaani
paljon eri värejä

 
SAdeTAkkejA

3950

3290

595

4952690

lApSIlle!

599

795
kg

Kariniemen  
Kananpojan
SISäfIlepIhvIT

Hyvä NAuTA 
jAuhelIhA 
rasvaa max 10%

599
pkt

1295

1295

169

695499

695 100

kg

kg

299

229

100

pkt

rss

kpl

kg rsskg

kgkg

179

199

299

pkt

249

149

129

599
kpl

pkt

pkt

199 299

299

499
kg

prk

379595
kg 695100

kpl

695
kg

199

prk

2 pkt/talous

pss

pss

kg

ptk

149
pll

Hartwall
kIveNNäISvedeT
1,5 l
hiilihapollinen,  
sitruuna ja kalsium

Ballerina
kekSIT

pkt

MARjAMeTSääN!

SAdepäIvIeN puuhIIN!

6450

MA-TI 13.-14.7.           ke-TO 15.-16.7.

pe-TO 10.-16.7.

Apetit
kARTANON  
kASvIkSeT

300 g

Snellman
NAudAN

MARINOITu  
fIleepIhvI

360 g

Valio 
ARkIjOguRTTI
1 kg

pe 10.7.    lA 11.7.

Porsaan
gRIllIkylkI
talon mausteella

Snellman tosi murea
leIkkeleeT 
150-200 g

Valio Viola
TuORejuuSTOT 
200 g

Valio Hörppy
SOkeRITTOMAT 
MehujuOMAT  
1 l

Valio
vOI 
 500 g

Tuore, ruodoton
NORjAN lOhIfIle
c-leikattu

Valio
OlTeRMANNI 
1 kg

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA päIvä!

189
pkt

Atria
hIIllOSMAkkARA 

TAI MAkkARApIhvI
320-400 g

TekSTIIlIOSASTOlTA RAuTAOSASTOlTA

Kivikylän
MAAlAISkINkku

Forssan
ITAlIAN-, puNAjuuRI- 
jA peRuNASAlAATTI
400 g

Alkaen

Alkaen

Alkaen

Taffel
MegA-
puSSIT
160-325 g

TOMAATTI
Atria

vIljApORSAAN 
ulkOfIle

n. 1,5 kg

peRjANTAI-lAuANTAI 
10.-11.7.

Fazer
RuISpuIkulAT 
9 kpl/500 g

Vaasan
RevITTy leIpä  
350 g

Atria
pINAATTI- TAI  
veRIOhukAINeN
400 g

100
kpl

Magnum
jääTelö- 
puIkOT
88-110 ml

Ahti
SIllIT
250/130 g

jAuhelIhA
SIkANAuTA
2 kg/tal.

Gotler
MAkkARA

Porsaan
lIhAkuuTIO

399
pkt

Kariniemen Kanan-
pojan marinoitu  

tai marinoimaton
pAISTISuIkAle

250-300 g

Kivikylän
vANhANAjAN 

NAkkI
380 g

65,-

Sievin 
lIghT bOOT 
lAceS

Nokian Kontio
clASSIc  
kuMISAApAS

Carman
AuTO- 
ShAMpOO
1 l

Kungs
AuTON- 
peSuhARjA
Teleskooppivarrella

2 kpl

Valio Hyvä 
suomalainen Arki
RuOkAkeRMA 

10%, 2 dl

Fazer
kARkkIpuSSIT
220-235 g

Atria Hyvä 
suomalainen 
pOSSu-NAuTA 
jAuhelIhA 
400 g

kpl

149

B&D 18V
AkkupORA-
kONeSARjA 

AuTONpeSu-
SARjA 
pesusieni, kaksipuo-
leinen mikrokuitu-
hanska,  
viimeistely liina, 
renganharja ja  
kiillotusliina

Yuasa
vApAA-AjAN AkuT 

hyTTySpäähINe 

peRäkäRRyN  
pyöRä
155 sR13
4*100

68,-

99,-

kpl

kpl

9990

195

395
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esiopetukseen tulossa suuri ikäluokka
Kaupunginhallitus kokoon-
tui torstaina 2.7. Kesälomi-
en jälkeen palataan jälleen 
tiistai-iltojen kokousajan-
kohtiin. Oppilasennusteen 
mukaan esiopetukseen on 
tulossa tulevalle lukuvuo-
delle 101 lasta. Kaupun-
gin toiminnallisten resurs-
sien optimoimiseksi on 
tarkoituksenmukaista teh-
dä yhden lukuvuoden ajak-
si järjestely tämän poikke-
uksellisen suuren ikäluokan 
esiopetuksen järjestämisek-
si. Samalla tarjoutuu mah-
dollisuus ohjata entistä suu-
rempi osa esikouluikäisistä 
varhaiskasvatuspalvelui-
den piiriin. Kunta voi hank-
kia esiopetuspalvelut myös 
muulta julkiselta tai yksityi-
seltä palvelujen tuottajalta. 

Esiopetuksen lisäksi tarvit-
tava varhaiskasvatus tuo-
tettaisiin normaaliin tapaan 
palvelusetelijärjestelmällä. 

Touhula Varhaiskasva-
tus Oy on tarjoutunut jär-
jestämään yhden 20 lapsen 
ryhmän esiopetuksen Pu-
dasjärven yksikössään. Tar-
joukseen sisältyy optio jär-
jestää esiopetus tarvittaessa 
useammallekin lapselle. Hy-
vinvointi- ja sivistystoiminta 
on käynyt neuvotteluja Tou-
hula Varhaiskasvatus Oy:n 
kanssa esiopetuksen osta-
misesta lukuvuodeksi 2020-
2021. Kaupunginhallitus 
hyväksyi käytyjen neuvotte-
luiden tuloksena syntyneen 
tarjouksen esiopetuksen os-
tamisesta ensi lukuvuodek-
si ja valtuutti hyvinvointi- ja 

sivistystoiminnan solmi-
maan kiireellisenä sopimuk-
sen esiopetuksen ostamises-
ta tarjouksen mukaisesti.

Hirsikampuksen apu-
laisrehtori
Hirsikampuksen apulaisreh-
torin virkaan päätettiin vali-
ta haastatteluun kutsutuista 
kokonaisarvioinnin perus-
teella soveltuvimpana Janne 
Salmela Oulusta sekä varalle 
pudasjärveläinen Juha Pätsi.

Hirsikampuksen rehto-
ri Mikko Lumme oli ano-
nut virkavapaata ajalle 1.8. 
- 30.12.2020 tai 30.7.2021 
saakka tai sopimuksen mu-
kaan kaupunginhallituksel-
le osoittamassaan sähköpos-
tissa, joka oli vastaanotettu 

29.6. Perusteena hakemuk-
sessa oli toisen määräaikai-
sen tehtävän hoitaminen. 
Kaupunginhallitus päätti, 
että virkavapautta ei myön-
netä.

Työaikalaki perhepäi-
vähoitajille
Uusi työaikalaki on tul-
lut voimaan vuoden alusta. 
Lailla on kumottu vuoden 
1996 työaikalaki. Omassa 
kodissaan työskentelevien 
perhepäivähoitajien työajak-
si luettavan ajan määritel-
mä on muuttunut 1.4. läh-
tien ja aamuvarallaolo on 
poistunut. Omassa kodis-
saan työskentelevän perhe-
päivähoitajan työajaksi lue-
taan työhön käytetty aika 

Kuntosali liikuttaa kaikkia

Uusittu Puikkarin kunto-
sali on rajoitetusti käytössä 
näin kesäkauden ajan. Kun-
tosalille kulku on Puikkarin 
pääoven kautta, sillä sivuo-
ven lukijalaite on toistaisek-
si pois toiminnassa. Heinä-
kuussa kuntosalille pääsee 
klo 12 – 18 välisenä aikana. 
Kesäkaudella kuntosali pi-
detään viikonloppuisin sul-
jettuna. Syyskuusta alkaen 

sali on avoinna klo 6 – 22. 
Puikkarin allasosasto avau-
tuu 3.8. ja näin myös kun-
tosalin aikataulut tulevat 
muuttumaan samaan ryt-
miin.

Kevään aikana kunto-
salille valmistui mittava re-
montti laitehankintoineen 
kaupungin myöntämällä in-
vestointirahalla. Salien sei-
nät ovat saaneet uuden maa-

Kyykky- ja maastavetopaikka, jossa on uusi kyykkyhäkki ja painonnosto-
alusta. Uudet levypainot ovat kahvallisia ja pintapehmustettuja, joka toi-
mii samalla äänenvaimentimena. Ison salin lattia on myös uusittu.

Ison salin seinät ovat siniset. Uusissa laitehankinnoissa on 
panostettu laatuun.

Ristitalja on yksi salin uusista hankinnoista.

Juoksumatto on ollut asiakkaitten ykköstoivee-
na kuntosalille.

Uusi infotaulu opastaa eri laitteiden oikeaoppista käyttöä.

lipinnan ja lattia uusittu. 
Uusia kuntosalilaitteita on 
hankittu kaikkiaan 16 kap-
paletta ja vielä odotellaan 
paria uutta lisälaitetta. 

Laitteita on kaikkiaan 30 
kappaletta. Niin ikään lait-
teiden sijoittelua on muutet-
tu. Lisäksi on penkkejä, levy-
painoja, käsipainoja ja muita 
pienempiä tarvekaluja. Te-
lineitä välineille ja irtopai-
noille on hankittu lisää ja ta-
voitteena on löytää jokaiselle 
oma, toimiva säilytyspaikka. 

- Vanhoja laitteita on 
myyty Kiertonetissä ja tä-
män koronakevään ansios-
ta jopa erittäin hyvällä hin-
nalla, iloitsi liikunnanohjaaja 
Elina Wachira.

Kuntosalin kävijämäärää 
on rajoitettu maksimissaan 
20 henkilöön kerrallaan, jol-
la varmistetaan, että asiak-
kaat voivat pitää metrin etäi-
syyden toisiinsa. 

Pienempi puoli on ma-
talan kynnyksen sali, jossa 
on kaikki tarvittavat perus-
laitteet kokotreeniharjoittee-
seen. Isommalla puolella on 
enemmänkin voimaharjoit-
teluun sopivaa välineistöä. 

Molempien salien uusi ilme 
on selkeä, jossa keskikäytä-
vät on pystytty pitämään va-
paana. Siivousta on tehos-
tettu, jotta laitteet pysyvät 
siisteinä ja bakteerivapaina. 
Pöydällä on myös desinfi-
ointiainetta ja kertakäyttö-
pyyhkeitä, joilla itse kukin 
voi laitteen pyyhkäistä en-
nen ja jälkeen oman treenin-
sä. 

- Uudistetun kuntosa-
lin laitehankinnoissa kuun-
neltiin asiakkaitten toiveita 
ja ihan ehdoton toiveykkö-
nen oli juoksumatto! Uusi-
en laitteiden kohdalla myös 
monipuolisuus ja koko-
naisvaltainen harjoittelu loi 
suunnittelutiimille haastei-
ta valintoja tehtäessä, kertoi 
Elina Wachira.

Edullisia kuukausikortte-
ja saa ostaa Puikkarin kas-
salta. Kuntosalin kuukau-
simaksu on 40 euroa ja sillä 
on rajaton käynti salille. Vii-
me vuonna kuntosalilla oli 
15 659 kävijää ja lukukortte-
ja lunastettiin 650 kappalet-
ta. Käyttöaste on tasaisesti 
noussut vuosittain. 

Eläkepäätöksen saaneil-

le Pudasjärven kaupungin 
hyvinvointipassi käy myös 
maksuvälineenä 40 euron 
vuosimaksulla. Se on tar-
koitettu omatoimiseen kun-
toiluun, joten ohjattuihin 
ryhmiin osallistujan tulee 
maksaa erityismaksuluokan 
mukaisesti.

Hyvinvointipassia käy-
tettiin viime vuonna yhteen-
sä 7712 kertaa. 

Uimahalliin ja kuntosalil-
le on saatavilla sarjakort-

teja, jolloin käyntikerta on 
aina edullisempi kuin yksit-
täin ostettuna. Hinnat löyty-
vät Pudasjärven kaupungin 
nettisivuilta: https://www.
pudasjarvi.fi/asukkaille/lii-
kunta-ja-ulkoilu/virkistys-
uimala-puikkari/hinnasto

Puikkarin kuntosali lii-
kuttaa vuositasolla satoja ih-
misiä, mutta vielä mahtuu 
mukaan!

Terttu Salmi

sekä aika, jonka perhepäi-
vähoitaja on velvollinen ole-
maan työntekopaikalla työn-
antajan käytettävissä, joten 
työaika ei ole enää sidottu-
na lastenhoitoaikaan. Pai-
kallissopimus ja muutos 
koskee kuutta omassa ko-
dissaan työskentelevää per-
hepäivähoitajaa. Superin ja 
JHL:n pääluottamusmies-
ten kanssa käydyn paikal-
lisneuvottelun tuloksena 
sovittiin työajantasoittumis-
jakson pituudeksi minimis-
sään kahdeksan viikkoa ja 
maksimissaan 20 viikkoa 
sekä työvuoroluettelon pi-
tuudeksi kahdeksan viikkoa. 
Kokouksessa hyväksyttiin 
em. työajantasoittumisjak-
son pituudet elokuun alus-
ta alkaen ja samalla vuonna 

2011 solmittu paikallissopi-
mus mitätöityy. 

Tekninen johtaja
Kaupunginhallitus oli esit-
tänyt kaupunginvaltuustol-
le teknisen johtajan virkaan 
valittavaksi kokonaisarvi-
oinnin perusteella sovel-
tuvimpana oululaisen Jan-
ne Karhun, kuten valtuusto 
15.6. päättikin. Viran täytös-
sä noudatetaan kuuden kuu-
kauden koeaikaa. Karhu on 
18.6. toimittanut ilmoituk-
sen teknisen johtajan viran 
vastaanottamisesta, joten 
hyväksyttiin virka vastaan-
otettavaksi 3.8. alkaen.

pudasjärvi-lehti
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Koronasuosituksia noudat-
taen pidettiin Jongun alu-
een kyläyhdistyksen yleinen 
kokous. Toimintakertomus 
ja talousasiat hyväksyttiin 
vuoden 2019 osalta, mut-
ta tämän vuoden toimin-
tasuunnitelma ja budjetin 
suunnitelma meni korona-
tilanteen vuoksi paljonkin 

eri näköiseksi. Loppuvuosi 
näyttää miten se tulee toteu-
tumaan.

Kyläyhdistyksen halli-
tus jatkaa pienin muutok-
sin. Puheenjohtajana mal-
likkaasti toiminut Aimo 
Lehmikangas jatkaa, samoin 
varapuheenjohtajana toimi-
nut Raimo Tervonen. Sihtee-

rinä on erinomainen Ella Vil-
jamaa. Entisinä hallituksen 
jäseninä jatkavat Päivi Lou-
kusa ja Onerva Ronkainen. 
Uutena hallitukseen saimme 
Pirkko Kokon.

Jäsenmaksu nousi 10 eu-
roon, joka tulee sisältämään 
vapaan ulko- ja sisäliikunta-
tilojen käytön samalla pois-

Aimo lehmikangas jatkaa  
puheenjohtajana Jongun alueen kyläyhdistyksessä

tuu liikuntamaksu. Jäsenyys 
pitää sisällään myös vesi-
pisteen ilmaisen käytön ja 
kirjaston lainauspalvelun. 
Hallitus tulee tiedottamaan 
jäseniä vielä tarkemmin.

Haasteita riittää kylätalon 
vanhan kiinteistön kunnos-
sapidossa. Talossa on pari 
asuntoa vuokrattavana. Pis-

Jongun alueen kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin poikkeustilan vuoksi tavallisesta poikkeavana aikana. 

täkää korvan taakse, jos joku 
haluaa luonnon keskelle hy-
vien kalastus-, metsästys- 
ja marjamaiden ääreen asu-
maan. Huoneistot on vasta 
remontoidut.

Kyläyhdistyksen palve-
lusetelituottajana toimimi-
nen kirvoitti keskustelua. 
Ajantasaiset ohjeet ja neu-

vot löytyvät Oulunkaaren 
infopisteestä, nettisivuilta ja 
vastuuhenkilöiltä. Hallitus 
tiedottaa tästä tarkemmin 
palvelun tilaajille.

Ryhmämäistä työllisty-
mistä jatketaan yhteistyös-
sä edelleen eri kumppanei-
den ja kaupungin kanssa. 
Kuntouttava työ myös jat-
kuu. Voitte tilata työntekijöi-
tä edelleen. Reippaasti vain 
yhteyttä, jos tarvitsette jotain 
apua. Työnohjaajana toimii 
edelleen Kauko Tervonen.

Jongun alueen kyläyhdis-
tyksen nettisivut ovat ajan 
tasaiset (http://jonku.netti-
sivu.org/) ja allekirjoittanee-
seen voi olla yhteydessä.

onerva Ronkainen

Kukat vaikuttavat kuin musiikki  
- koetaan tunteiden tasolla

Nähdä maailma hiekanjyväsessä. Nähdä taivas 
niityn kukassa. Pidellä Ääretöntä kämmenessä. 

Elää tuokiossa ajan ikuisuus. (William Blake)

Ojennamme ruusuja yliop-
pilaille, muille valmistuneil-
le ja rippilapsille. Valkoi-
silla liljoilla on ollut tapana 
muistaa ihmisen poismenoa. 
Tulppaanit kuuluvat jou-
luun, narsissit pääsiäiseen. 
Valitsemme merkkipäivä-
kukat usein kauneuden, eti-
ketin tai tarjonnan mukaan. 
Kukkien symbolit ehkä vai-
kuttavat tiedostamatta sil-
loin, kun haluamme ojentaa 
juuri yhden ruusun ystäväl-
le...

Terälehdissä elämä ja 
maailma
Kukat, joiden väri, muoto ja 
tuoksu on tarkoitettu hou-
kuttelemaan hyönteisiä, vai-
kuttavat mieleemme jollakin 
merkillisellä tavalla. Tässä 
suhteessa niitä on verrattu 
musiikkiin. Molemmat koe-
taan tunteiden tasolla her-
kästi jopa jännityksiä laukai-
sevina.

Ruusu on suosittu puutarhojen koristeena ja on-
nittelukukkana. 

Narsissi on nykyperinteessä pääsiäisen 
kukka ja kevään airut.

Passio- eli kärsimyskukan on tul-
kittu symboloivan Kristuksen kär-
simystietä.

Euroopassa tulppaani on nimetty turbaania 
muistuttavan muotonsa mukaan. 

Särkynyt sydän näyttää todellakin nimensä 
mukaiselta.

Kasveilla on symboloi-
tu maailmankaikkeutta, 
luomakunnan kauneutta, 
hedelmällisyyttä, yhteiskun-
nan valtasuhteita ja jumali-
en ominaisuuksia. Niillä on 
kuvattu tunteita, luonteen-
piirteitä, hyveitä ja paheita. 
Niiden syntymä ja lakastu-
minen on yhdistetty ihmisen 
elämään ja katoavaisuuteen.

Kukan värillä, tuoksulla, 
kasvupaikalla, lehtien muo-
doilla, piikeillä tai myrkylli-
syydellä on ollut merkitystä. 
Tutut verenpisara ja särky-
nyt sydän ovat saaneet suo-
menkielisen nimensä kukan 
muodon ja värin mukaan. 
Eksoottisessa passiokukassa 
on nähty kertomus Kristuk-
sen kärsimyksestä opetus-
lasten lukumäärästä ristin 
nauloihin saakka.  

Rikkaruohoilla on kuvat-
tu yleensä pahan valtaa. Ne 
ovat viestineet elämän suis-
tumisesta normaalilta ra-

daltaan. Rohtokasvit on 
yhdistetty parantaviin hen-
kivoimiin. 

Kukkien ikiaikainen 
kielioppi
Jo kivikauden ihminen pani 
kukkia vainajan mukaan 
hautaan. Jumalien alttarei-
den koristaminen kukilla on 
myös ollut ikivanha tapa. 
Kristityille alttarilla olevista 
kukista tuli toivon vertaus-
kuvia. Tapa sijoittaa haudat 
metsiin, lehtoihin ja puistoi-
hin on symboloinut taivaal-
lista paratiisia.

Kansanperinne ja myy-
tit ovat selittäneet omalla ta-
vallaan kasvien alkuperää. 
Joissakin taruissa kukkien 
syntyihme on liitetty traa-
gisesti menehtyneisiin nuo-
rukaisiin. Kaunis Narkissos 
tuijotti kuvaansa lähteestä 
ja muuttui narsissiksi. Hya-
kinthoksen verestä puhkesi 
hyasintti. Myös ensimmäi-
set ruusut versoivat veres-
tä, kun Afroditen rakastettu 
Adonis kuoli. Tulppaanin-
kin uskottiin kotimaassaan 

Persiassa syntyneen nuoren 
miehen veripisaroista.   

Keskiajalla kukkia nä-
kyi taiteessa runsaasti. Puu-
tarhan paratiisillista upeut-
ta ikuistettiin gobeliineihin, 
joita kutsuttiin tuhatkukkai-
siksi. Kristillisessä mystii-
kassa kukat liitettiin pyhi-
myksiin ja erityisesti Neitsyt 
Mariaan. 

Romantiikan aikana 
1800-luvulla kukille laadit-
tiin monimutkaisia kieli-
oppeja. Niiden merkityk-
set tuntuvat nyt huvittavilta 
ja epäjohdonmukaisiltakin. 
Ojentaisinko jollekulle hor-
tensian (olet kylmä), kimpun 
mustikankukkia (olet ka-
valtaja) tai ananaksen (olet 
täydellinen)? Lahjoittaisiko 
hän minulle silkkiyrtin (an-
taisinko hänen mennä) tai 
resedan (muut ominaisuu-
teni ylittävät viehätysvoi-
mani)? Tietysti lähettäjällä 
ja vastaanottajalla tulisi olla 
sama koodiavain.  Muuten 
saamani heinälilja aiheuttai-
si tulkintaongelman: olen-
ko pitkäveteinen vai moni-
sanainen?

Lukumääräkin oli tärkeä. 
Yksi kukka kertoi saajan ole-
van antajalle kaikki kaikes-
sa; viisi symboloi rakkautta, 
seitsemän kosintaa, kolme-
toista vihaa ja halveksuntaa. 
Myös horoskooppimerkit 
saivat omat kukkansa: esi-
merkiksi kauris tulppaanin, 
kaksoset orvokin, neitsyt lil-
jan ja jousimies hyasintin. 

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärve-
läislähtöinen tietokirjaili-
ja. Hän asuu nykyisin Rova-
niemellä.
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pAlvelUHAKemiSToSTA 
eDUlliSTA 

ilmoiTUS-TilAA!
AlASi  AmmATTilAinen, 

ilmoiTA 
pAlvelUHAKemiSToSSA!

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

HinAUS- JA KUlJeTUSpAlvelUiTA

HAUTAUSToimiSToJA, KUKKAKAUppoJA

KiinTeiSTÖHUolloT, iSÄnnÖinTi

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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.

PUdaSJärvEN HaUTaUSTOImISTO 
Ja KUKKa Ky, PIHLaJa 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA ReKiSTeRÖinTipAlvelUT

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

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

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

pelTiTYÖT, TARviKKeeT JA ASennUKSeT

RAKenTAminen, RemonTiT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

vAKUUTUS- JA 
pAnKKipAlvelUA

TAKSi

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
SiuruainenmAAnRAKennUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi lattiatyö Hiltunen

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

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

TYÖvAATTeeT

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
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

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

EräKESKUS
aNON aSE Ja TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARviKKeiTA,
vARUSTeiTA

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi
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SEKALAISTA

HALuTAAn vuoKrATA

PuDASTorI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € 
+ alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoi-
tykset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

oSTETAAn

MYYDÄÄn

vuoKrATAAn

AnnETAAn

Musta, pyöreä, n. 2 m laituri-
ponttooni oli lähtenyt seilaa-
maan Livolla Kirsiojantie 1758. 
Jos löydät, ota yhteyttä. P. 040 
594 2464.

Kuivaa koivuhalkoa suursä-
keissä. Pituudet 30, 40, 50 cm.
Varaa ensi talven puut edulli-
sesti. Kuljetus kuorma-autolla. 
P. 0400 384 485.

Huutokauppa 
la 11.7 kl 14 Penttiläntie 88B, näyttö 13.30 alk. Tarjolla mm. 
vesi- ja potkukelkka, potkupyörä Tuplapotku, rollaattori, ilma-
kivääri, mpolkup., koivuliima- ja hyllylevyjä, kalaverkkoja ja ka-
lastustarvikkeita, jääkairoja, runsaasti käsi- ja sähkötyökaluja, 
polttopiirustuslaite, pöytäpylväsporakone, smirgeli, vannesa-
ha, kosketinsoitin 2 kpl, uusia argontäytteisiä 2-kert.ikkuna-
laseja 422x382mm 12 kpl ja 510x510mm 22 kpl, valaisimia, 
Garmin-navigaattori, astioita, sekalaatikoita, ym. ym. Kahvio. 
Meklarina Vesa Holmström. Maksu käteinen tai Mobile Pay. 
Noudatamme Thl:n koronasuosituksia.

Pieni asunto-auto 23.-28.7.  
P. 08-347632.

Kota-pata sekä tuli- ja reikä-
tiiliä. Padan ei tarvitse olla prii-
makuntoinen, Mikko 045 619 
7400.

Puisia käytettyjä trukki/kuor-
malavoja. P. 040 501 7988. 

Tilava, siisti rivitalokaksio  
2h + k + ph + sauna, 64 nel.
Parsikuja 6 as. 3. Vuokra 550 
€/kk, vesimaksu 15€/hlö/kk, 
sähkö kulutuksen mukaan.  
Vapautuu 31.7. P. 0400 630 
325.

Iltarastit 1.7. suunnistettiin 
Pytkynharjussa.  Harjut toi-
mivat ratamestareina. 
Tulokset:

A-rata 1. Sauli Kuopus 
36,57, 2. Jari Loukusa 42,27, 3. 
Esa Hietala 42,49, 4. Juha-Mat-
ti Inget 44,37, 5. Antti Kokko 
45,43, 6. Matti Suorsa 51,13, 7. 
Miikka Harju 51,37, 8. Vesa-Mat-
ti Suorsa 53,06, 9. Maija Niva-
la 1.03,46, 10. Maire Kosamo 
1.14,52. 

B-rata 1. Sanna Kosken-
korva 38,55, 2. Lauri Suorsa 
39,48, 3. Pentti Kuopus 44,00, 
4. Hannele Puhakka 45,41, 5. 
Aimo Vainio 45,52, 6. Antero 
Pätsi 45,53, 7. Ari Kokko 47,22, 
8. Taisto Luuukkonen 49,22, 9. 
Väinö Hinkula 52,57, 10. Jenni-
ka Lauhikari ja Riina Lauhika-
ri 55,23, 12. Sari Pernu 55,47, 
13. Heikki Paukkeri ja Vesa 
Kortetjärvi 5,46, 15. Anna-Lii-
sa Sepänen 1.24,59, 16. Mar-
jo Kinnunen 1.29,04, 17. Annika 
Mattinen 1.29,08. 

C-rata 1. Silja Alahäivälä 
17,22, 2. Pauli Alahäivälä + isä 
27,59, 3. Selja Pintamo-Kenttälä 
29,278, 4. Siina Pintamo-Kent-
tälä 29,32, 5. Emilia Niskasaari 
30,28, 6. Siiri Korhonen 30,36.

iltarastit 
1.7.  
pytkyn-
harjussa

Siltarumpu kuntoon  
ripeästi puhoksella

Maanantai aamuna 6.7. soi 
puhelin ja tuli ilmoitus rei-
ästä tiessä. Vasta 60 vuotta 
palvellut rumpu oli levin-
nyt ja aukko mollotti ajo-
kaistalla. Soitto kaupun-
gille valokuvan kera johti 
siihen, että tarpeelliset vä-
lineet, uusi rumpu ja sora-
kuorma, olivat Puhosnie-
mellä ennen puoltapäivää. 
Sitten odoteltiin iltaa ja ko-
nekuskia, joka kaivoi näp-
pärästi vanhan rummun 
palaset naapurin trakto-
rin peräkärrylle ja isäntien 
opastuksella asetteli uuden 
putken paikalleen. Paikka 
siistittiin, tie on taas turval-
linen ja kalastajat odottele-
vat, josko hauet nousevat 
ensi keväänä Kuikkalam-
peen!

Kiitos tekninen johtaja 
Eero Talala ja Puhosniemen 
isännät, ei ollut ensimmäi-
nen eikä viimeinen kerta, 
kun yhteistyöllä ongelma 
hoidetaan. 

Taina vainio, tiekunnan 
puheenjohtaja

Tie on taas turvallinen ripeän korjaustyön jälkeen.

Perinteinen lohisoppa teki kauppansa Kipinän kyläjuhlas-
sa.

Lasten suosikki Kike Kettulainen viihdyttää Kipinän kylä-
seuran tapahtumissa.

Kaivinkoneen taitava kuski kaivoi näppärästi vanhan rum-
mun palaset naapurin traktorin peräkärrylle ja isäntien 
opastuksella.

Lastenohjaajan työ-
suhteen hakuaikaa 

jatketaan
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto käsitteli maa-
nantain 6.7. kokouksessaan 
lastenohjaajan työsuhteen 
täyttämistä. Määräaikaan men-
nessä tehtävään tuli kolme ha-
kemusta. Haastatteluryhmä 
arvioi, että tässä tilanteessa 
on syytä jatkaa hakuaikaa 9.8. 
saakka, ensimmäisellä haku-
kierroksella jätetyt hakemuk-
set huomioidaan. Haastattelut 
suoritetaan 19.8.

Kirkon energia- ja ilmas-
tostrategia hyväksyttiin hel-
mikuussa 2019, jossa Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko 
sitoutuu kansalliseen ja kan-
sainväliseen työhön ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi 
tavoitellen lämpenemisen ra-
joittamista 1,5 asteeseen esi-
teollisesta ajasta. Tavoitteena 
on hiilineutraali kirkko vuon-
na 2030. Yksi keskeinen ta-
voite on, että fossiilisilla polt-
toaineilla tuotetun sähkön 
käytöstä luovutaan vuoteen 
2025 mennessä. Seurakun-
ta oli antanut toimeksiannon 
VENI Energialle kilpailuttaa 
sähkönhankinta, joka sisältää 

Perjantaina 3.7. oli Kipinässä 
Vähkyrän rannassa kova to-
hina päällä aamusta alkaen. 
Kipinän kyläjuhlasta ei pi-
detty välivuotta sittenkään! 
Alkuperäinen suunnitelma 
oli laittaa ruokaa vain Elä-
vän Iijoen soutajille ja me-
lojille, mutta viikkoa ennen 
tapahtumaa jostakin löytyi 
kipinää järjestää tapahtuma 
myös yleisölle avoimena ky-
läjuhlana. Talkooväkeä kun 

löytyy, niin mahdoton voi-
daan tehdä mahdolliseksi ly-
hyessäkin ajassa.

Muusikkoa tapahtumaan 
ei saatu, mutta muutoin oh-
jelma oli samanlaista kuin 
aiempinakin vuosina arpo-
ja, tikanheittoa ja lapsille jo-
takin pientä kivaa. 

Anna Riepulan valmis-
tama lohisoppa oli valmis-
ta n. 15 aikaan. Yleisöä al-
koi saapua paikalle sadetta 

uhmaten. Iltapäiväneljän ai-
kaan Elävän Iijoen soutajat 
ja melojat saapuivat näyttä-
västi paikalle ”tohoa” uh-
maten. Iloinen joukko souta-
jia rantautui Vähäkyrään ja 
soppakattilalla kävi kuhina. 
Tunnelma juhlapaikalla oli 
iloinen ja aurinkokin näyt-
täytyi välillä. 

Kun juhlaväki oli saanut 
syödäkseen, vieraili paikal-
la Kipinän kyläseuran mas-
kottikettu. Muutamaa päi-
vää aikaisemmin kettu sai 

uusiutuvalla energialla tuote-
tun sähkön tarjouspyynnön. 
Kokouksessa hyväksyttiin 
VENI Energian suosittele-
man sähköntoimittajan Köyli-
ön-Säkylän Sähkö Oy tarjous. 
Sopimus tehdään uusiutuvil-
la energialähteillä tuotetusta 
sähköstä määräaikaiselle jak-
solle 1.1.2021-31.12.2024.

Neuvostolle saatettiin tie-
doksi, että kirkon, kellotapu-
lin ja asehuoneen kattojen en-
simmäinen tervauskierros on 
suoritettu. Tervan ja työn laa-
tu on ollut erittäin hyvä. Kirk-
koneuvoston Riekinkankaan 
hautausmaan katselmointi pi-
detään 28.9. kirkkoneuvos-
ton kokouksen yhteydessä. 
Muistokummun muistomer-
kit on pystytetty. Alueen muut 
rakennustyöt jatkuvat oma-
na työnä kesälomien jälkeen. 
Kirkkohallitus on myöntänyt 
takautuvasti vuoden 2018 kir-
kon energiakorjaukseen ns. 
hiilineutraaliavustusta noin 14 
000 euroa.

pudasjärvi-lehti

elävän iijoen soutajat  
otettiin vastaan Kipinän kyläjuhlassa

nimekseen Kike Kettulainen 
nimikilpailun tuloksena.

Tapahtuman lopuksi pi-
dettiin puheita. Tuttuun ta-
paan tapahtuman juontaja 
Pentti Rantala jakoi puheen-
vuoroja. Koillismaan Vihrei-
den puheenjohtaja Mika Flö-
jt puhui myös tilaisuudessa.

Aivan lopuksi arvot-
tiin herkkukori yleisön kes-
ken, sekä jaettiin tikanheiton 
mestaruudet.

Sanna parkkila
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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Taksi Piipponen Oy 
 arto 0400 244 195, Seija 040 507 23 18

KESäaJaN 2020 
KUTSUJOUKKOLIIKENNE 7.8.2020 saakka

PERJANTAISIN
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h. Linja-autotaksa.
TORSTAISIN 

Sarakylän alueelta Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.

Pintamon metsästysseura ry:n
KESäKOKOUS
la 25.7.2020, klo 13:00  

Kylätalolla, Pintamontie 319.
Johtokunta kokoontuu klo 12.

  Hirvenmetsästykseen ilmoittautuminen ja hirviporukan 
kokous kesäkokouksen jälkeen.  

     SihteeriTervetuloa!

PuU SUUNNISTUSJaOSTO
ILTARASTIT ke 15.7. alkaen klo 17.30
Hirvaskosken koululla.   
A, B ja C radat.  
Tiedustelut 0400 244 214 / Jari. 

KUrENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

lippu 3 € sis. ep.

Perjantaina 10.7. Lauantaina 11.7.

klo 21.00-01.00

avOINNa: maaNaNTaINa Ja 
TIISTaINa

klo 13.00-21.00 (02)

KESKIvIIKKONa 14.00-02.00 

TOrSTaINa klo 13.00-21.00 (02)

PErJaNTaINa 14.00-02.00 

LaUaNTaINa 14.00-02.00

SUNNUNTaINa klo 14.00-19.00 (02)

Sunnuntaina 12.7.KESävISa TIETOKILPaILUklo 16.00

lippu 3 € sis. ep.

PUBISSa KaraOKE 
SaLISSa SUOmIrOKKIa/dISKOa

klo 20.00-01.00KaraOKE

Pintamon kyläseura ry:n 
SääNTömääräINEN 

vUOSIKOKOUS
sunnuntaina 26.7.2020 klo 12.00 

kylätalolla (Pintamontie 321).
Tervetuloa!

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. Mielellään lähimaksu kortilla 
(käteinenkin käy). 

C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

1.8. TULOSSa TIINa PITKäNEN,  
8.8. NaPaKymPPI

La 11.7. klo 20.00–24.00
TanssiTTaa

raimo  
laamanen

Pudasjärven Urheilijoitten 
isännöimä Kesäpilikin MM-
kisa järjestetään myös tänä 
kesänä Pudasjärven laineil-
la, Havulan rannassa. Ylei-
siä ohjeistuksia noudattaen 
tämä kesätapahtuma saa-
daan hoidettua hieman eri-
laisella konseptilla aikaisem-
piin vuosiin verrattuna. 

- Pilkkimisaika on kaikis-
sa erissä kaksi tuntia. Tähän 
on jouduttu päätymään, sil-
lä kuljetukset lautoille vievät 
huomattavasti enemmän ai-
kaa, koska venekunnat ovat 
pienempiä aikaisempaan 
verrattuna ja näin ollen jou-
dumme kuljetuksia suoritta-
maan useita. Lisäksi lautta-

arvonnat suorittaa järjestäjä, 
missä yhteydessä jokaisel-
le kilpailijalle jaetaan kas-
vomaskit, joita tulee käyttää 
ennen lautoille menoa ja lau-
talta palatessa aina punni-
tuksen päättymiseen saakka. 
Näillä toimenpiteillä omal-
ta osaltamme suojataan sekä 
kilpailijoita, että talkoolaisia 

ja rannalla vierailijoita mah-
dollisilta tartunnoilta, kertoi 
Marko Koivula.

Ilmoittautumisia oli tul-
lut tiistaihin mennessä sa-
dalta kilpailijalta ja joka päi-
vä ilmoittautuneitten määrä 
lisääntyy. Mitä lähemmäs 
kisaviikkoa mennään, perin-
teisesti ilmoittautumistahti 

Kesäpilikki starttaa rajoituksia noudattaen
kiihtyy!

Lautat siirretään veteen 
ensi viikolla, jotta kalat tot-
tuvat niihin.

Kioski, makkaragrilli ja 
lättyjen paisto toimivat ku-
ten ennenkin. 

- Kokoontumisrajoitus-
ten kevennyttyä, pystyim-
me aloittamaan Kesäpilikin 
MM-kisajärjestelyt, mutta 
tekstiilejä emme enää olisi 
ehtineet saamaan, joten nyt 
on kilpailijoille jaossa kyl-
mälaukut, oli Koivulan kom-
mentti tämän kesän lippis-
värikysymykseen.

Tänä vuonna ei siis ole 
perinteisiä T-paitoja ja lip-
piksiä kilpailijoille jaossa 
eikä yleisölle myynnissä, sil-
lä kirjailut ja painatukset ot-
tavat oman aikansa, eikä 
tässä aikajanassa niitä ollut 
mahdollista saada.

Pilikkiviikko toteute-
taan heinäkuun viimeisen 
täyden viikon aikana, al-
kaen maanantaina 20.7. ja 
päättyen finaaliin sekä pal-
kintojen jakoon sunnuntai-
na 26.7. Maanantai-aamus-
ta perjantai-iltaan karsitaan 

kahdessatoista erässä, jois-
ta voittajat siirtyvät suoraan 
sunnuntain finaaliin ja toi-
seksi sijoittuneet sunnuntain 
pikkufinaaliin. Karsintojen 
sijoille 3-6 yltäneet pääse-
vät ratkomaan paremmuut-
ta lauantain välierissä, joista 
puolestaan voittajat kisaavat 
finaalissa ja kuusi seuraavaa 
pikkufinaalissa.

Palkinnot ovat jälleen ta-
voittelemisen arvoisia. Voit-
tajalle on luvassa 500 euron 
lahjakortti Nesteelle, toiseksi 
sijoittuva saa Fatbiken, kol-
mannelle sähköperämoot-
tori ja seuraavat kaksi si-
jaa palkitaan arvokkailla, 
ilmalla täytettävillä makuu-
alustoilla. Karsintojen suu-
rimman kalan narrannut 
palkitaan ladattavalla retki-
suihkulla ja koko kisan suu-
rimman kalan saalistanut 
saa perinteisesti Marttiinin 
lapinleukun. Joukkuekilpai-
lussa palkitaan kolme paras-
ta joukkuetta.

Terttu Salmi

Viimekesäinen Havulan ranta odotti kisaviikkoa kirjaimellisesti - tyynesti!

PUdaSJärvEN ELäKELIITON   
ULKOILUPäIvä

tiistaina 28.7.2020 klo 13:00 
Koskenhovilla.

Tiedoksi jäsenille, että järjestämme ti 28.7. ulkona 
tapahtumapäivän, jossa on erilaista kisailua, kahvit-
telua, arvontaa ja rattoisaa yhdessäoloa. Toivomme 

kimppakyytejä.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

To 9.7. klo 18 Juha Ketola ja Vesa Liljamo
Rukoushuone Kauppatie 34
Su 12.7. klo 13 Jumalanpalvelus
Tuomas Sammelvuo -sali
Tiistaisin klo 18 Sanan- ja  
rukouksenilta, Kauppatie 34

Lämpimästi tervetuloa!

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai  
sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kuvan laite lisävarusteltu. Hintaan lisätään toimituskulut. Hinta sis. ALV:n.

SUORIUDU 
HANKALIMMISTAKIN 
PAIKOISTA

• Ärhäkkäästi vääntävä Rotax 450 -moottori
• 6x6-veto antaa kunnolla lisäpitoa
• Takakuormatilan kantavuus 159 kg

MY19 OUTLANDER  
6X6 450 T

8 490 €

5  
VUODEN  
TAKUU!

KESÄTARJOUS

Jari Keskiaho 040 516 0430, Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, Puh. (08) 822 007

+tk
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Ensimmäinen kosketus tä-
hän Pohjois-Pohjanmaan pi-
täjään tapahtui vuonna 1973, 
jolloin soitimme kahden 
puolalaisen kaverin kans-
sa ravintola Kurenkoskessa. 
Tanssit pidettiin silloin kuu-
si kertaa viikossa sakean tu-
pakansavun hallitsemissa 
tiloissa. Sen lisäksi viikon-
loppuisin esiinnyimme lou-
nasaikana niin sanotuissa 
matineoissa. Yhtenä päivä-
nä aloin keskustella englan-
nin kielellä erään asiakkaan 
kanssa. Hän sattui olemaan 
tyylikäs herrasmies Juhani 
Kauriala. Kun mainitsin, että 
minulla on musiikin maiste-
rin tutkinto, hän kysyi:  

- Miksi soitat kapakassa? 
Täällä kansalaisopisto tarvit-
see musiikinopettajan!

Siitä urkeni sinivalkoi-
nen urani. Paperisota puo-
lalaisen virkavallan kanssa 
kesti ja kesti, mutta vihdoin-
kin vuoden 1976 kesän päät-
tyessä olin uudemman ker-
ran tulossa Iijoen seudulle 
turistipassin turvin. Kan-
salaisopiston silloinen Kai-
ja-rehtori, temperamentti- 
ja introverttinainen, järjesti 
minulle musiikkitunteja lai-
dasta laitaan. Monenlaista 
tarvetta olikin ja pohjakou-
lutukseni antoi siihen hy-
vän alustan. Aloitin opetus-
työn heti syyskuun alusta 

musiikinopettajana kansalaisopistossa -70 luvulla -
kuusi vuotta pudasjärvellä meni kuin yksi hetki vaan!

vetäen eri toimipisteissä sel-
laisia ryhmiä kuin piano, ki-
tara, puhaltimet, harmonik-
ka, kantele, pelimanniyhtye, 
kuoro ja jopa viulun alkeet. 
Joitakin edellä mainituista 
soittimista en ole elämässä-
ni lainkaan kokeillut, mut-
ta laaja pohjakoulutukseni...  
Ostamallani warre-autolla 
liikuin alueella, johon taaja-
man lisäksi ulottui Saraky-
lästä Yli-kiiminkiin. 

Päätoimisen tuntiopet-
tajan (22-24 vt) täystyöl-
listäminen tarkoitti viit-
tä arkipäivää. Melko pian 
käynnistyi myös yhteismu-
sisointi paikallisten harras-
tajien kanssa ja päivänvalon 
näki Olli Lohen tanssiorkes-
teri, joten viikonloppunakin 
oltiin poikien kanssa ajele-
massa laajan pitäjän pitkiä 
etäisyyksiä. 

Perheeni muut jäsenet, 
pietarilaissyntyinen Ljubov 
ja kaksivuotias Taneli-poi-
ka, saapuivat Puolasta ke-
säkuussa 1977. Pojan oikea 
etunimi oli Stanislaw, mutta 
koska se kuulosti suomalai-
seen korvaan hieman oudol-
ta, niin Risto-ystäväni totesi: 

- Se on meillä Taneli! 
- Niin pojastamme tuli 

Taneli Stanislaw Dobro-
wolski, joka nykyään yli ne-
likymppisenä (huh-huh!)  
työskentelee lehdistöneu-

Helena Parkkonen ja Jan Dobrowolski vierailivat Pudasjärvellä Orvokki Ojalan luona. Janilla ja Orvokilla oli paljon yhtei-
siä muistoja ja muisteltavaa -70 -luvun Pudasjärvellä.

Ystäväni Jani!
Dobrowolski Jan Jerzy s. 
1945 Puolassa, musiikin 
maisteri, saapui iloksemme 
Pudasjärvelle 1970-luvul-
la. Jan oli koulutettu muu-
sikko, jollaista ammattilaista 
Pudasjärvellä ei ollut, paitsi 
kanttori kirkossa ja joku mu-
siikinopettaja oppikouluis-
sa. Jani hallitsi useat soitti-
met uruista harmonikkaan 
ja puhaltimet. Töitä ja pal-
veluita riitti. Kansalaisopis-
to tarvitsi musiikinopettajaa. 
Jani paneutui heti tarmolla 
suomenkielen opiskeluun. 
Taskussa oli muistivihko, jo-
hon merkittiin uusia sano-
ja. Jani kävi mielellään myös 
koulun äidinkielentunneilla 
oppimassa suomea. Jani oli 

erittäin ahkera toimissaan, 
perusteellinen ja aikaansaa-
va. Käytös ja luotettavuus oli 
aina mallikelpoista. Vodka 
ei maistunut, vaikka muu-
sikolle oli tyrkyttäjiä. Teetä, 
nokkosyrttejä, yksi päivä vii-
kossa paastoa. Lystiä pidet-
tiin usein ilman vodkaa. 

Jani opetti meille mones-
sa asiassa elämisen taitoja. 
Ongelma tuli siitä, että Jani 
ei saanut Puolan lähetystös-
tä pitemmäksi ajaksi viisu-
mia Suomessa asumiseen ja 
työskentelyyn. Kerättiin pit-
kä lista nimiä ja esitettiin on-
gelma itse presidentti Kek-
kosen tietoon; Pudasjärvellä 
tarvittaisiin kipeästi ammat-
titaitoista musiikinopettajaa 
ja tekijää. Presidentinkans-
lia vastasi, että presdent-

Rainer Försti muistelee  
ahkeran musiikinopettajan aikaa

Nykyisin Raahessa asuva, Kurenalan koulun eläkkeellä oleva 
rehtori, Rainer Försti muistelee Jan Dobrowolskin aikaa Pudas-
järvellä. Hän kertoi tämän kesän Janin vierailun yhdessä Hele-

nan kanssa, olleen hänelle kesän kohokohta. 

ti ei voi vaikuttaa tällaiseen 
asiaan. Mutta kuinkas olla-
kaan. Pian sen jälkeen Puo-
lan lähetystö ilmoitti, että 
Jani saa niin pitkän oleskelu-
luvan Suomeen kuin haluaa.

Jani perehtyi laajasti suo-
malaiseen musiikkiin. Pe-
rehtyi jo Pudasjärvellä viisi-
kieliseen kanteleeseen, josta 
myöhemmin laati kattavia 
oppikirjoja. Jani sävelsi ja so-
vitti jatkuvasti käytömusiik-
kia eri tarpeisiin, ammatti-
taidollaan.

Oli suuri suru ja kaipaus, 
kun Jani lähti Pudasjärveltä 
uusille laulumaille ensin Ilo-
mantsiin, sieltä Hollolaan. 

Rainer Försti

voksena, Suomen suurlähe-
tystössä Moskovassa.

Arkipäivät kuluivat työn 
merkeissä, joulu- ja kevät-
juhlissa nautittiin runsailla 
soitto- ja lauluesityksillä. 

Nuorille musiikin opiske-
lu kansalaisopiston puittees-
sa merkitsi joko harrastusta 
muiden harrastusten joukos-
sa – mikä oli perin yleistä – 
tai jopa ammatin valintaa, 
kuten vuosien saatossa on 
käynyt tenori-Hannun ja ki-
taristi-Juhan osalta. 

Harrastamani juoksulen-
kit kesällä ja hiihto talvella 
muodostuivat minulle sopi-
vaa vastapainoa sisätiloissa 
oleskelulle. Viikot kuluivat, 
kuukaudet vierivät. Nyt 
taaksepäin katsottuna kuu-
si vuotta Pudasjärvellä meni 
kuin yksi hetki vaan. 

Vähitellen meillä vaimon 
kanssa kypsyi halu muuttaa 
hieman etelämmäksi ja niin-
pä hetkellisen harkinnan jäl-
keen päädyimme Ilomant-
siin. Vasta myöhemmin 
huomasimme, ettei se ollut-
kaan kovin eteläinen paikka-
kunta.

Tullessani Suomeen ja 
tarkoituksenani asettua py-
syvästi asumaan maassa, 
minulla on ollut kaksi pe-
riaatetta: opetella suomen 
kieli ja elää maan tapojen 
mukaan. Niin ollen alusta 

lähtien tähän päivään saak-
ka elämämme täällä Pohjan 
tähden alla on ollut helppoa 
ja mutkatonta. Olen äärim-
mäisen kiitollinen kaikille 
ystäville, jotka siellä jylhästä 
luonnosta tunnetulla paik-
kakunnalla antoivat minulle 
jo alkutaipaleella vahvan ku-
van hyväntahtoisesta, luo-

tettavasta ja rehellisestä suo-
malaisesta ihmisestä. Täällä, 
toisessa kotimaassani eletty 
aika on todistanut, että tämä 
asia on todellisinta totta.

Rainer, Orvokki, Leena 
ja Risto, Olli, Paavo, Kemp-
pas-veljekset, Eero, Seppo ja 
moni moni muu – teitä mä 
aina kaipaan vaan! Tapaami-

Pudasjärvellä vieraili kesä-
heinäkuun vaihteessa Pu-
dasjärven kansalaisopiston 
musiikinopettajana vuosi-
na 1977-1983 toiminut puo-
lalaissyntyinen Jan Dobro-
wolski. Vuosina 1980-83 
Hän ohjasi harmonikan-
soiton kesäkursseja Syöt-
teellä yhdessä taiteilijale-
genda Veikko Ahvenaisen 
kanssa.

Dobrowolski kertoi, että 
vierailupaikkoja olisi ollut 
useitakin, mutta eläkkeellä 
olevan opettajan Orvokki 
Ojalan ja musiikkiharras-
tajakaverin Risto Puhakan 
luona käymään päädyttiin. 
Orvokki oli erittäin hyvä 
ystävä Janin perheelle Pu-
dasjärven aikana. Janilla oli 
mukana nykyinen elämän-
kumppani Helena Park-
konen, hänkin opettajana 
elämäntyönsä Päijät-Hä-
meessä tehnyt henkilö. 

Nykyisin Jan asuu Hol-
lolassa, jossa hän on ol-
lut kuusi vuotta eläkkeellä 
Hollolan kansalaisopiston 
musiikinopettajan viras-

ta, jota hän hoiti 33 vuotta. 
Nykyisin opisto toimii alu-
eellisena Wellamon kansa-
laisopistona. 

Tämän vuoden merkit-
tävänä asiana Dobrowols-
kin elämässä on Suoma-
lainen Pietari musiikissa 
-kirjan julkaiseminen. Kir-
jassa on laaja katsaus suo-
malaisista musiikin taita-
jista Pietarissa 1809-1917. 
Pietari, samoin kirjan kir-
joittamiseen tarvittava ai-
neisto, tuli tutuksi Janin 
perheen viettäessä kesät 
Pietarissa -70 luvun alku-
puolella. BoD – Books on 
Demand -kustantaman kir-
jan julkistaminen on syys-
kuussa, mutta Janilla oli jo 
näytekappale mukanaan 
Pudasjärven vierailulla. 

Samalla matkalla hän 
piipahti myös Raahessa ta-
paamassa Pudasjärven ajal-
ta tuttua Kurenalan kou-
lun rehtoria Rainer Förstiä. 
Rainerilta pyysimme tä-
hän juttuun oman muiste-
lo-osuuden. 

Jan Dobrowolski  
- muistojeni pudasjärvi

siin ensi vuonna, aikaan ke-
sän ja sääskien! Muuten, noi-
hin viimeksi mainittuihin en 
reagoi ollenkaan – olisiko se 
Pudasjärvellä saadun immu-
niteetin ansiosta?

Jan Dobrowolski
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luonnonkaunis pintamovaara
- kaunis näköala pintamojärvelle

Leppälintu viihtyy harjujen salskeissa männiköissä. Käki munii mielellään leppälin-
nun pesään, joka saattaa sijaita varsin avoimella paikalla. 

Pirjo Hemmilä maistelemassa retkieväitä Pintamovaaran laavulla, joka on UKK-rei-
tin varrella. 

Pintamovaaralta löytyy niin nuorta kuin vanhaakin harjumännikköä. Tietyissä kasvuolosuhteissa saattaa kymmenmetrinenkin mänty olla sa-
toja vuosia vanha. 

Yksi Pudasjärven 
hienoimmista har-
juista sijaitsee Pin-
tamojärven itäisellä 

reunalla.

Pintamovaara kuuluu osana 
pitkittäisharjuun, joka kul-
kee Itä-Länsi suuntaisesti 
aina Taivalkosken puolelle. 
Pituutta harjulla on kymme-
niä kilometrejä ja harju on 
muodostunut useiden kalli-
oisten vaarojen väliin. Pin-
tamovaara on kenties pitkit-
täisharjun maisemallisesti 
kaunein paikka. Yli 200 met-
riä merenpinnan yläpuolel-
la olevalta huipulta on kau-
nis näköala Pintamojärvelle, 
joten paikalla on myös mai-
semallisia arvoja. Paikoin 
puusto kuitenkin häiritsee 
näkyvyyttä. 

Vaaran itäisellä reunal-
la kulkee UKK-polku ja pai-
kalla on myös laavu leväh-
tämistä ja eväiden syöntiä 
varten. Laavun vieressä on 
myös suuri info-taulu, jossa 
on muun muassa kartta alu-
eesta. Pohjoiseen mentäes-
sä UKK-polku vie Iso-Syöt-
teelle ja matkaa kertyy noin 
reilut 30 kilometriä. Etelään 
mentäessä UKK-reitti kul-
kee muun muassa Puhosjär-
ven maisemissa. Pintamo-
vaaralla risteilee muutamia 
polkuja ja metsäautoteitä. 
Osan poluista on varmaan-
kin porojen tekemiä.

Pintamovaara on hieno 

paikka tutustua pohjoiseen 
harjuluontoon, joka on tosin 
eteläisiä harjuja karumpaa 
ja vähälajisempaa. Eteläi-
sen Suomen harjujen kupee-
seen on usein kehittynyt sa-
vikkomaita ja näin lajisto on 
kehittynyt monipuolisem-
maksi. Monilla Hämeen leh-
tokeskuksen harjuilla kasvaa 

muun muassa vaahteraa, 
näsiää, tammea ja pähkinä-
pensastakin. Pintamovaa-
ran peittää lähes kauttaal-
taan komeat männiköt, jotka 
kasvavat hiekkaisella tai so-
raisella maaperällä. On ar-
veltu, että pitkät ja kapeat 
harjut ovat jäätiköissä olevi-
en halkeamien ja railojen ai-

heuttamia. 
Kuivat ja valoisat jäkälä-

kankaat ovat karuja kasvu-
paikkoja, joissa eivät kovin 
monet lajit menesty. Kui-
tenkin Suomen metsistä yli 
puolet on männiköitä. Ete-
läisessä Suomesta löytyy 
kuivia ja tuoreita kankaita 
suunnilleen saman verran. 
Pudasjärvellä kuivia kan-
kaita taas on jo huomatta-
vasti runsaammin kuin tuo-
reita kangasmaastoja. Myös 
puuston kasvu on hitaam-
paa kuin eteläisessä Suo-
messa. Kuusi on valtapuuna 
eritoten Järvi-Suomen poh-
jois-osissa. 

Pintamon harjujen met-

siä on hyödynnetty kauan 
metsätaloudessa. Pintamo-
järven itäisellä reunalla si-
jaitsevalla Lamminharjulla 
on lukuisien vanhojen ter-
vahautojen jäänteitä, kerto-
en tervanpolton menneistä 
kulta-ajoista. Onneksi Pu-
dasjärveltäkin löytyy muu-
tamia säästyneitä aarni-
männiköitä, joiden puita 
koristaa paksu kilpikaar-
na. Usein säästyneet vanhat 
männiköt sijaitsevat soiden 
rämeillä, harjujen tai vaaro-
jen lakimetsissä. Pintamo-
vaaran männiköistäkin löy-
tyy komeita honkia joihin 
tikka saa pesäkolonsa kopu-
teltua. Vaaran linnusto on 

monipuolisinta vaaran reu-
namilla, missä kasvaa run-
saammin lehtipuuta. Vaa-
ran karummilla kanerva- ja 
poronjäkäläkankailla pesii 
vain kourallinen lajeja, ku-
ten punakylkirastas, käki, 
leppälintu, hömötiainen, 
peippo, räkättirastas, palo-
kärki ja käpytikka.

Pudasjärven korkeudel-
ta löytyy enää vain murto-
osa niistä harjulajeista, joita 
on etelässä. Muun muassa 
lintulajeista kehrääjä ei ole 
kiinnostunut ilmeisesti elä-
mään pohjoisen valoisissa 
öissä.

Jarmo vacklin


