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www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PaLvELEMME: arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

PiEniin KEsävaivoihin aPu aPtEEKista!

11,90€

Pieni kovakoteloinen 
ensiapulaukku 

nytapteekkimme 

palvelee myös 

verkossa. (norm. 13,50)

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

LVI-, sähkö-, kyLmä- ja RakennusPeLtItyöt.
uudIs- ja kORjausRakentamInen 

uRakaLLa taI tuntItyönnä.

ILma-
VesILämPöPumPut 

ILmaLämPö-
PumPut

kauttamme mm.

Avoinna: Ma-To klo 10-17, Pe 10-15, La suljettu
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 14.7. ja ke 25.8.

Kesäaukioloajat:  ma-ke klo 10-17, to-la suljettuna 

Kehysesittelypäivät Ke 14.7. ja Ke 25.8. 
akopin kehysedustaja paikalla ke 14.7. koko 
päivän esittelemässä kesän uutuuskehyksiä! 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Perinteiset 
Jonkulaiset

KESÄPÄIVÄT 
kylätalolla  

(Niskalantie 9) 
su 18.7. klo 12 

Tervetuloa!
Hallitus

Ostetaan ja 
myydään

HILLAA
Pudasjärven 
ABC:llä klo 

8.00–18.00 joka 
päivä alkaen 

viikolla 27, sekä 
sovittaessa iltaisin 
Rytingin kaupalla.

Hillakurki Ay
Juha Kukkonen
045 356 1698

MYYDÄÄN JA 
OSTETAAN HILLAA
17km Pudasjärveltä Kuusamoon 

Tulitauon pihassa Puolangan tien 
risteyksessä. Päivän hinta!

Puh. 0400 877 837

Metsäruoka Oy
Ostetaan kypsää HILLAA  
koko satokauden ajan!

Ostopaikat saa tietoon  
puhelimella numerosta 040 565 3845.

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

Koot: 37-47

6990

4995

1-.

PainePesuri Kärcher K2 universal

795-.
KumisaaPPaat noKian Kontio classic

ilmalämPöPumPPu midea mission Pro 9 
sisä- ja ulKoyKsiKKö

+ asennus

Soveltuu kevyen lian pesemiseen niin puutarhakalusteista kuin 
harrastevälineistä. Laite vie erittäin vähän tilaa, ja siinä on 
koostaan huolimatta varustekoukut ja -kotelot.

Se aito ja alkuperäinen klassikkosaapas, suomalaiseen jalkaan 
suunniteltu kumisaappaiden kuningas. Haastavaan ilmas-
toomme istuva, jämäkän ryhdikäs ja tiukat laatuvaatimukset 
täyttävä saapas.

Ylläpitolämpötila 8 °C , kylmäaine R32. Energialuokka A++/
A++. Nimellisteho: Jäähdytys 2,64 kW, lämmitys 2,93 kW. 
Wifi-valmius. Tilasuositus 20-60 m².

Pudasjärven 4H:n kesäkuulumisia

Pudasjärven 4H-yhdistys 
järjesti jälleen tänä kesänä 
kaksi kesäleiriä 6-12-vuoti-
aille lapsille Liepeen pappi-
lan upeissa maisemissa. Lei-
rit olivat maksuttomia, ja 
täyttyivätkin nopeasti. Vas-
tuuohjaajina työskenteli-
vät Johanna Ylilehto ja Miia 
Antikainen, lisäksi leireille 
palkattiin neljä nuorta ke-
säduunilaista: Valtteri Park-
kila, Peppi Nieminen, Anni 
Niskasaari, Roosamari Mat-
tila ja kokki: Seija Kettunen.

Peppi Nieminen ja Roo-

samari Mattila olivat töis-
sä kesäduuni OP:n piikkiin- 
kampanjan kautta.

Leireillä toteutettiin Met-
säsalapoliisit-teemaa, jolloin 
lapset tutustuivat luontoon 
itse tehden, leikkien, tutkien 
ja kokeillen. Ennen metsä-
retkiä tutustuttiin mm. jo-
kamiehenoikeuksiin ja moni 
leiriläinen jo tiesikin aihees-
ta ihailtavan paljon. Lapset 
innostuivat myös kasvien 
tunnistuksesta suurennus-
lasin avulla sekä maaperän 
tutkimisesta. Ohjelmassa oli 

myös mm. askartelua luon-
non materiaaleista, pelaa-
mista ja leiriolympialaiset 
olivat hitti. Yhtenä lämpi-
mänä päivänä päästiin ui-
maankin. 

Johanna Ylilehto

Hetekylän Hetepirtillä toi-
mi kesäkuussa 4H:n jär-
jestämä kesäleiri Met-
säsalapoliisit-teemalla 
kesäduunilaisten Matilda 
Takaraution ja Moonika Ta-
karaution johdolla. 

Järjestimme kaksi 4H-yri-
tyskoulutusta keväällä ja 
viisi nuorta 4H-kesäyrittä-
jää on perustanut jo kesäyri-
tyksensä ja lisää yrityksiä on 
tulossa kesän aikana.  Nel-
jä nuorta jatkaa tänäkin ke-
sänä aikaisempina vuosina 
perustamaansa 4H-yritys-
tä. Eli tällä hetkellä yhdek-
sän nuorta pyörittää omaa 
4H-yritystään ja työllistävät 
itse itsensä.

Rimmin kasvulavoil-
le on jo kylvetty kesäkasvit 
kasvamaan. Samoin Törrön 
viljelypalstat ovat kovassa 
käytössä ja satoa on jo kas-
vamassa. K-Supermarke-
tin kanssa on aloitettu pe-

Petra ja Mirva tyytyväisenä kun perunat on kylvetty ja voi-
daan odottaa hyvää satoa. 

Kaupungilta vuokratuilla Törrön viljelypalstoilla on mm. 
perunoiden sopimusviljelyä. Perunoita istuttamassa nuori 
kesätyöntekijä Petra Manninen ja 4H-yhdistyksen toimin-
nanohjaaja Mirva Kirveskari.  Esko Törmänen tarjosi tal-
kootyöpanoksen traktorillaan. Kuva Kaisa Kummala. 

runoiden sopimusviljelyä. 
Toiminnasta saadulla tulol-
la työllistetään nuoria kau-
siluontoisesti tähän perunan 
viljelyyn ym. siihen liitty-
vään toimintaan.

Kasvimaille saimme työl-
listettyä nuoren kesäduuni 
OP:n piikkiin- kampanjan 
kautta. 

Kesäduuni 2021- kam-
panja on pyörähtänyt käyn-
tiin edellisvuotta parem-
min. Olemme saaneet tehdä 
työsopimuksen jo yli sadal-
le nuorelle kesätyöntekijälle.

Työllistämme tänä ke-

sänä 12 nuorta yhdistyk-
semme eri työkohteisiin: 
kesäkerhot, topi-tori, kasvi-
maatoiminta, somereportte-
ri ja marja-asema.

Kesäkukat ovat saapu-
neet katukuvaan ja kukois-
tavat Eija Tuomisen osaavis-
sa käsissä.

Heinäkuussa on 4H.n jär-
jestämä keppihevosleiri Lie-
peen Pappilan väentuvassa. 

Elokuussa 2021 aloitam-
me taas mustikan oston Sa-
tosankarit- teemalla. 

Tiina Salonpää 
toiminnanjohtaja 

Pudasjärvi-lehteen on tul-
lut eri puolilta pitäjää kuvia 
Paula ja Ahti myrskyjen jäl-
jiltä. Juttu ja kuvakertomus 
on ensi viikon lehdessä. Li-
sääkin kuvia ja kertomuksia 
otetaan Pudasjärvi-lehdessä 
vastaan.

Tarjan Hemmilän lähettä-
mässä kuvassa myrsky oli 
heittänyt soutuveneen 30 
metriä rannasta metsikköön. 
Veneestä ei tule enää korjaa-
mallakaan käyttökelpoista.

Paula ja Ahti myrsky riehui

PUDASJÄRVI -lehti
www.pudasjarvilehti.fi

Pudasjärven  
Sotaveteraanit  
ry toimii moni-

puolisesti s. 2
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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 syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvilehti.fi
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Sara Kurtti
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi
Katariina Niemitalo (lomalla)

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 11.7. klo 10. Toimittaa Jari Valkonen, 
avustaa Mikko Salo, kanttorina Sauli Vaitiniemi. Kirkko-
kyyti seurakuntakodilta klo 9.30, paluu messun jälkeen. 
Omavastuu 5 €. Messua voi seurata suorana lähetyksenä 
seurakunnan YouTube-kanavan kautta. 
Kesäillan musiikkihetki kirkossa to 8.7. klo 18. Elisa Oja-
la, urut ja nokkahuilu. Sauli Vaitiniemi, laulu ja urut. Tilai-
suutta voi seurata suorana lähetyksenä seurakunnan YouTu-
be-kanavan kautta.
Saloisten mieskvartetin konsertti seurakuntakodilla su 
11.7. klo 18. Vapaa pääsy. Kvartetissa laulavat Veikko Kre-
kilä, Pekka Mattila, Jukka-Pekka Lassila ja Sauli Vaitiniemi. 
Duo Sineraarian konsertti kirkossa ti 13.7. klo 18.00. 
Viena Yrjänä Sopraano, Hanna-Kerttu Sarsila, kitara. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 5€. 
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe klo 11–17.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin klo 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597 

Haukuttu ja rakastettu
 ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan, veden, 
kuun ja auringon. Hän teki puut, linnut ja 
muut eläimet sekä muovasi maan tomusta 
ihmisen. Mutta koiraa Hän ei tehnyt. Hänel-
lä oli jo sellainen.”

-Amerikan intiaanien vanha sanonta
Pääsevätkö koirat taivaaseen? Tätä 

tunteita herättävää kysymystä kysytään 
papilta aina silloin tällöin. Minun vastauk-
seni on: vain Jumala tietää, mutta toivoa 
on. Mihin tämä koirien (ja kissojen ja mui-
denkin eläinten) taivastoivo sitten perus-
tuu? Jumalan omaan ilmoitukseen, ennen 
muuta Raamattuun.

Ilmestyskirjassa pyhä Johannes kertoo 
taivaan todellisuudesta: ”Ja minä kuulin, 
kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, 
maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, 
lausuivat: – Hänen, joka istuu valtaistuimel-
la, Hänen ja Karitsan on ylistys, kunnia, kirk-
kaus ja mahti aina ja ikuisesti.” (Ilm 5:13)

Siis ei vain ihmiset, vaan kaikki luo-
dut ylistivät Jumalaa. Myös koirat hauk-
kuineen.

Koira on monelle äärimmäisen rakas 
olento, ”ihmisen paras ystävä”. Kun lem-
mikki kuolee, murhe valtaa mielen. Itsekin 
itkin 15-vuotiaana lohduttomasti leon-
berginkoiraamme Aatua, joka menehtyi 
yllättäen. Tuntui kuin olisin menettänyt 

veljen. Toisinaan näin unta kohtaamisesta 
Aatun kanssa, kuinka leikimme ja kisailim-
me taas yhdessä ja vaelsimme metsissä. 
Kun aamulla heräsin, mietin että tapaam-
mekohan vielä joskus. 

Kirjailija Mark Twain tokaisi: “Jos tai-
vaaseen päästäisiin ansioilla, sinä jäisit ul-
kopuolelle, mutta koirasi pääsisi sisälle.” Tai-
vaaseen ei kuitenkaan päästä ansioilla, 
vaan Jumalan armosta, Kristuksen kautta. 
Miksi tämä Jumalan ehdoton, syvä ja ääre-
tön rakkaus ei koskettaisi myös eläimiä?

Pyhä apostoli Paavali kirjoittaa kirjees-
sään siitä, kuinka koko luomakunta huo-
kaa ja vaikeroi odottaen lopullista lunas-
tusta ja uuden taivaan ja maan luomista 
(Room 8:22). Pelastus eli elämä Jumalan 
yhteydessä ei siis koske vain meitä ihmi-
siä, vaan jollakin tavoin myös eläimiä ja 
koko luomakuntaa.

Myös Narnian kirjoittajana tunnet-
tu kristitty kirjailija C.S. Lewis pohdis-
keli asiaa. Aslanin valtakunnassa on myk-
kiä mutta myös puhuvia eläimiä, ja näiden 
ero on suuri. Mykät ovat ”vain” eläimiä, 
puhuvat eläimet taas omia persooniaan, 
tiedostavia ja itsenäisiä, vapaita olento-
ja. Lewis kirjoittaa, että niin kuin Juma-
lan elämä välittyy meille Kristuksen kaut-
ta, niin Kristuksen elämä välittyy meidän 

kauttamme ainakin niille eläimille jotka 
elävät yhteydessämme - ja siten ne pää-
sevät osallisiksi lunastuksesta kauttam-
me. Varsinkin ne lemmikit, joihin ihmisellä 
on persoonallinen yhteys ja jotka ovat it-
sekin tulleet persooniksi, olisivat Lewisin 
mukaan iankaikkisuudessa kenties koh-
dattavissa. 

Vaikka vain Jumala tietää millaisia 
olentoja hänen valtakunnassaan vaeltaa, 
uskon että mekin voimme aavistaa tule-
vasta uudesta taivaasta ja uudesta maas-
ta jotain olennaista. Taivaassa kaiken kes-
kipisteenä on Jumala. Ja Jumalan ympärillä 
rakkauden läsnäolossa ja vuorovaikutuk-
sessa iloitsee koko uudistunut luomakun-
ta, kukin omalla persoonallisella tavallaan 
– kirkastettuine karvoineen kaikkineen.

Tuukka Rantanen

Kirjoittaja on pappi Oulun ortodok-
sisessa seurakunnassa ja hänen 
perheeseensä kuu-
luu vaimon ja las-
ten lisäksi valkoinen  
villakoiranpentu.

Nuotioillat: Siuruan osakaskunnan laavulla to 8.7. klo 
18, Marikaisjärven toimitalolla ma 12.7. klo 19,
Syötteen kylätalolla ti 13.7. klo 18,
Aittojärven koululla ke 14.7. klo 18,
Metsälän kylätalolla to 15.7. klo 19,
Paukkerinharjun Hautapahdalla ke 21.7. klo 18
Kuren kylätalolla ma 26.7. klo 18,
Petäjäkankaalla (Perulantie 18b, Pikkuaho) ti 27.7. klo 18
Sarakylässä Kesäkahvilalla, to 29.7. klo 18
Nuotioillan ohjelmaan kuuluu yhdessäoloa, makkaran-
paistoa ja hartaus.

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu 
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti klo 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to klo 12–16. p. 088823100.  
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 11.7. klo 16 (Torsti 
Vuorma)
Kastettu: Rianna Maaria Luokkanen, Elmeri Raimo Tane-
li Vuorma
Haudattu: Tyyne Valpuri Kokko 96v, Liisa Heleena 
Puurunen 75 v

Pudasjärven Veteraanit 
ry:n vuosikokous pidet-
tiin seurakuntatalolla kesä-
kuun alussa 2021. Hallituk-
sen puheenjohtajana jatkaa 
Vesa Holmström ja jäseninä 
toimivat Esko Törmänen, 
Eero Ahonen, Paavali Er-
vasti, Vesa Ervasti, Marjat-

ta Peuraniemi ja Sointu Vei-
vo. Yhdistyksen toimintaan 
kuuluu vahvasti veteraa-
nien ja leskien edunvalvon-
taan liittyviä asioita, erilais-
ten avustusten hakemiseen 
liittyvää opastusta, vete-
raanikeräykset, vuosipäi-
vämuistamiset, iltahuutoon 

saattamiset ja monia muita 
yhdistyksen toimialaan liit-
tyviä tehtäviä.

Tilaisuus aloitettiin seu-
rakuntapastori Jari Valko-
sen hartaustilaisuudella 
ja kanttori Keijo Piiraisen 
säestämällä virrellä. Vuo-
den 2020 toimintakertomus, 
tilit ja tilinpäätös, toimin-
nantarkastajien lausunto 
sekä talousarvio vuodelle 

Reipasjuttuinen 93-vuotias Teuvo Törmänen vaimonsa Terttu sekä Sotavete-
raanien hallituksen jäsenet Eero Ahonen, Esko Törmänen, Paavo Ervasti, Vesa 
Holmström, ja Sointu Veivo juhlakahveilla. 

Teuvo ja Terttu Törmänen 
saivat lahjaksi seura-
kunnan vapaaehtoisten 
kudonnoilla päällystetyt 
jumppakepit. 

K-Supermarketin edus-
talla kerääjänä toimi 
Seppo Loukusa. Hän 
kertoi olleensa kerääjänä 
aiempinakin vuosina. 

2021 esiteltiin kokousväel-
le. Yhdistyksen puheen-
johtaja Vesa Holmström 
esitteli vuoden 2021 toimin-
tasuunnitelman, johon li-
sättiin yhteispalaveri seu-
rakunnan ja hallituksen 
kesken veteraanihautajai-
siin liittyvistä käytännöis-

tä. Lisäksi päätettiin hank-
kia seurakunnan toimesta 
valmistettuja villalanka-
päällystein kudottuja jump-
pakeppejä lahjoitettaviksi 
veteraaneille ja heidän les-
killeen.

Kannattajajäsenten ja 
yhteisöjäsenten jäsenmak-
sun suuruudeksi päätettiin 
10 euroa. Veteraanijäsenet, 
veteraanijäsenten lesket ja 

puolisot sekä kunniajäsenet 
ovat vapaajäseniä.

Tuoreimpia vuosipäi-
vämuistamisia oli yhdis-
tyksen hallituksen jäsenten 
vierailu yhdistyksen pitkä-
aikaisen sihteerin ja kun-
niajäsenen Teuvo Törmä-
sen 93 vuoden ikään pääsyn 
juhlatilaisuudessa.

Sointu Veivo

Pudasjärven Sotaveteraanit ry toimii monipuolisesti

Veteraanikeräyksellä  
apua kotona asumiseen

Sotiemme veteraanien ja So-
tiemme naisten keräys to-
teutettiin 11.6. Pudasjär-
vellä. Keräyksen toteutti 10 
maanpuolustusjärjestöjen 
vapaaehtoista jalkautuen 
keräyslippaineen kauppo-
jen edustoille iltapäiväksi 
ja illaksi. Keräyspäällikkö 
Eero Ahonen kertoi kerä-
ystuoton olleen hieman yli 
1000 euroa, joka käytetään 
sotaveteraanien, -leskien ja 
puolisoiden kotona asumi-
sen tukemiseksi. Osa tuo-
tosta tulee myös sotainvali-
deille.  HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Sarakylän 
kappelilla  
korjauksia ja 
uudet digitaa-
liurut hankitaan
Kirkkoneuvosto kokoontui 
keskiviikkona 30.6. päättäen 
uusia Sarakylän hautaus-
maan varaston, vainajien 
säilytystilan ja wc:n katot 
sekä portaat. Urakoitsijak-
si päätettiin edullisimman 
tarjouksen jättänyt Remont-
tipalvelu Pulkkanen 11 800 
euroa.

Sarakylän kappelin di-
gitaaliurkujen uusiminen 
on todettu ajankohtaiseksi. 
Kanttori Keijo Piirainen on 
yhdessä kirkkoherran kans-
sa selvitellyt urkuvaihto-
ehtoja. Kappelin koon kan-
nalta riittävän kokoisten 
soittimien hinta on malleis-
ta ja lisävarusteista riippuen 
noin 6300-7000 euroa. Han-
kintaan oli jo 5500 euron 
määrärahavaraus talousar-
viossa ja myönnettiin enin-
tään 1500 euron ylitysoi-
keus, jotta hankinta voidaan 
toteuttaa.

Pudasjärvi-lehti

Pop up Cafe Albert makuelämyksiä  
voi kokeilla Kurenkoskessa

Kohta täydet 100 päivää kes-
täneen uudenlaisen työlli-
syyskoulutuksen tuloksena 
syntynyt Cafe Albert avaa 
toimintansa Hotelli Ravin-
tola Kurenkoskella Pudas-
järvellä.  

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen tilaama ja 
Tamora Oyn toteuttama 
pop up kesäkahvila Oulussa 
loi valoa koronan keskelle 
ja innostusta uuden tekoon. 
Kahvila tuli jo lyhyessä ajas-
sa tunnetuksi ensimmäisistä 
Ouluun rantautuneista kup-
lavohveleistaan itsetehdyn 

artesaanijäätelöiden kera. 
(kuva)

Nyt tätä makunautintoa 
sekä oululaisen Kofeiini-
komppanian kahvia ja teetä 
on mahdollisuus tulla kokei-
lemaan lauantaina 10.7. kun 
Cafe Albert konsepti siirtyy 
toistaiseksi Hotelli Kuren-
kosken tiloihin. Tarjolla tul-

Kofeiinikomppanian kahvia 
ja teetä on mahdollisuus 
tulla kokeilemaan lauantai-
na 10.7., kun Cafe Albert 
konsepti siirtyy toistaisek-
si Hotelli Kurenkosken ti-
loihin.

Hollywood Glam Hollywoodin naisnäyttelijättärien innoit-
taman huoneen sisustus ja värimaailma on tehty naiskau-
neutta ja Hollywood elokuvien glamouria ajatellen. 

lee olemaan myös suolaisia 
versioita näistä maailmalla 
jo suosituista kuplavohve-
leista. 

Hotel & Cafe Alber-
tin managerit Kaneli ja Ella 
ovat luotsanneet oululaisia 
nuoria läpi 100 päivän kou-
lutuksen missä yrittäjyyttä 
on opittu luovalla otteella. 
Kahvilakonseptin peruside-
ana on ollut antaa osallistu-
jille eväitä heidän tulevai-
suusmatkalleen luomalla 
heille mahdollisuuksia työl-
listyä paremmin. Koulutus 
antaa uudenlaisen muista 
erottuvan lisän heidän an-
sioluetteloihinsa tulevaisuu-
den työn haussa tai vaikka-
pa yrittäjäksi ryhtymisessä. 
Osana projektia opiskelijat 
myös pääsivät sisustamaan 
hotellihuoneita.

Nyt matkalijat pääsevät 
tutustumaan näihin Hotel-
li Kurenkosken uudistettui-
hin, elokuvateemoin sisus-
tettuihin hotellihuoneisiin. 
Hotellin huoneista seitse-
män on nyt muotoiltu ihan 
uuteen uskoon ja ne ovat 

nyt kaikki varattavissa. Mu-
kana on mm. Quentin Ta-
rantinon elokuville tehty 
kunnianosoitus huone nu-
mero 13. Huoneen muotoil-
joiden, Albert Goes Kuren-
koski osallistujien, Epsun ja 
Saran, mukaan tämä huone 
on “must see”, pakko nähdä 
ja kokea, kaikille, jotka ar-
vostavat Tarantinon uniik-
kia omaperäistä tyyliä. 

Työn alla muotoiltava-
na ja pian myös varattavissa 
on uusin tulokas “Kultainen 
nuoruus” – huone,  jonka si-
sustus henkii vanhan ajan 
suomalaisten näyttelijöiden 
ja lauluntekijöiden teoksia. 

Unelmoitko ehkä mat-
kasta Turkkiin? Nyt myös 
Turkki tulee Kurenkosken 
hotellille 24.7., jolloin on lu-
vassa opiskelijoiden ja ho-
tellin yhteistyössä toteutta-
ma turkkilainen tapahtuma. 
Paikan päällä voi tutustua ja 
ihastua eksoottisiin tarjoilui-
hin sekä kokea aidon kulttu-
rielämyksen.

Kaneli Pellikka 

Aurinkoiseen

LOPPUVIIKKOON

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA tO-sU 8.-11.7. ELLEI TOISIN MAINITA

4.-
Ilman Plussa-korttia  
2,19 pkt (300-400 g)

2 pkt

KOREALAISET  
KASSLERPIHVIT
resePtI K-rUOKA.FI/resePtIt 
tAI K-rUOKA-sOVeLLUs

795

HK 

VILjaPOrsaaN  
sIsäfILee 
maustamaton n.550 g  
tai marinoitu n. 650 g

Kg

Plussa-kortilla

Atria

wILheLm 
grILLImaKKarat ja 
maKKaraPIhVIt
 300-400 g

NaUdaN jaUheLIha 10%
600 g

PKt499
Plussa-kortilla

1000

Pepsi Max, Mountain Dew  
ja Hartwall Jaffa Ananas

sOKerIttOmat  
VIrVOItUsjUOmat
0,33 l tlk 6-pack

Ilman Plussa-korttia  
3,99-4,99/6-pack (sis. pantit 0,90)
rajoitus 2 erää/talous

3x6-PAcK  
(sIs. PAntIt 2,70)

VUOKraamme PeräKärryPaLjUa!
Lisätietoa / varaukset 040 5553639

arKI VrK 70€
VIIKONLOPPU VrK 100€
KOKO VIIKONLOPPU 150€

sUPParIN KaUtta  
sUPPaLILemaaN!  
VUOKraamme  
sUP-LaUtOja!

VUOrOKaUsI 40€
LIsäVUOrOKaUsI 30€
VIIKONLOPPU 100€
VaraUKset 020 7890 450 taI KaUPaLta!
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Siuruan Työväentalo-Kylätalolla vilkasta kesätoimintaa
Siuruan Työväentalo-Ky-
lätalolla pidettiin lauan-
taina 3.7. Pissikivenheiton 
MM -kisat ja koko perheen 
Pissikivipäivä. Päivää vie-
tettiin iloisissa ja aurin-
koisissa tunnelmissa. MM 
-kiertopalkinto vaihtoi ko-
tia, mutta pysyi suvussa, sil-
lä Mirjan pikkusisko kukisti 
tiukassa kisassa toiseksi tul-
leen Mirjan.

1. Maire Mertala 2. Mirja Taivaloja 3. Irja  
Säkkinen. 
Tikanheitossa naisten voittaja oli Irja Säkki-
nen 25 pistettä. Miehissä parhaan tuloksen 
heitti Jukka Körkkö 32 p. Naisten sarjassa 

ero oli selvä, mutta miesten sarjassa Jukka 
voitti vain yhdellä pisteellä seuraavan kilpai-
lijan. 
Lapset saivat mitalin kaulaansa sekä valita 
korista palkinnon ja komean ilmapallon.

Pissikivikisassa palkintopallille ylsivät 
Mirja Taivaloja, Maire Mertala ja Irja Säk-
kinen. 

Tikanheittokisaan osallistuttiin innokkaasti. 

Lapsilla oli omaa ohjelmaa päivän aikana. 

Niilo ja Reino äiti Minnan kanssa viettämässä kesäiltaa 
talolla.

Evert Siuruaisen valokuvat ovat esillä Siuruan Työväentalo-Kylätalolla heinäkuun lop-
puun saakka. 

Kesän toiminta alkoi Siu-
ruan Työväentalo-Kylä-
talolla perjantaina 11.6., 
jolloin avattiin ravintola, te-
rassi sekä kesäkirjasto. Po-
rukkaa kävi pitkän tauon 
jälkeen tosi mukavasti vaih-
tamassa kuulumisia.

Valokuvanäyttely ”uu-
sin” vanhoin kuvin avattiin 

Heikki Liekola Siuruan vuo-
den 2021 Yazzi mestari.

Kesäkuun alussa avatulla terassilla vaihdettiin kuulumisia 
Pissikivikisan aikana. 

Ravintola, terassi ja kesäkirjasto suosittuja

lauantaina 19.6. Kuvat ovat 
Evert Siuruaisen 1950 -lu-
vulla Siurualla kuvattuja. 
Esillä on 150 kuvaa ja albu-
meissa katsottavissa aiem-
min esillä olleet yhteensä 
noin 500 kuvaa. Kahvila oli 
avoinna, ulkoteltasta sai os-
taa makkaroita, lättyjä ym. 
Saimmepa vieraaksemme 

pihamyyjän Puhokselta, jol-
ta löytyi makoisat kalasäi-
lykkeet, ihmehousuja ym. 
vaatetavaraa. 

Evert Siuruaisen valoku-
vat ovat esillä ainakin hei-
näkuun ajan. Ellei pääse 
aukioloaikana käymään kat-
somassa voi laittaa viestiä 
tai soitella 040 840 8216, niin 
sovitellaan aika. Jos ei hilla-
riehalta jouda päivällä niin 
iltasella kuitenkin.

Juhannusaaton 25.6. il-
tapäivällä herätimme nuor-
ten pyynnöstä henkiin muu-
taman vuoden tauolla olleet 
kisamittelöt. Mahdollisuus 
oli kaikenikäisillä osallis-
tua monenlaisiin peleihin 
sekä pidettiin kovatasoinen 
Yazzin mestaruuskisa. Siinä 
voiton vei Helsinkiin Heik-
ki Liekola. Toinen ja kol-
mas palkinto meni Tiinal-
le ja Petrille Ouluun. Heikki 
on vuoden kokki 2014 ja nyt 
hän Siuruan vuoden 2021 
Yazzi mestari! 

Juhannuspäivänä 26.6. 

Hellesäällä viilennystä

Kaisu Heikkinen lähetti esimerkkikuvan, kuinka 
kuumottavia jalkoja voi viilentää kotikonstein

Tulokset

tanssittiin Merja Juutisen 
tahtiin. Tanssiväki pyöräh-
teli iloisena pitkään pidetyn 
tauon jälkeen. Ja meillä kai-
killa oli niin mukavaa!

Tulevia tapahtumia  
ja tansseja
Kesäinen musiikkitapahtu-
ma järjestetään Siuruan Työ-
väentalo-Kylätalolla lauan-
tai-iltana 10.7. Tapahtuman 
tarjoaa Oulun Arvokiinteis-
töt, joten kaikilla on vapaa 
pääsy. Illan viihdyttäjät ovat 
ja musiikista vastaavat Oiva 
Väre sekä Paten Karaoke. 
Ilmoitus tapahtumasta on 
Siuruan Työväentalo-Kylä-
talo Facebook sivuilla. 

Vielä on kesää jäljellä ja 
tulevasta ilmoittelemme eri 
viestintäkanavien kautta. 
Olkaahan kuulolla ja käy-
kää fb-sivuillamme sekä lu-
kekaa Pudasjärvi-lehteä.

Irma Mertala

Jalkojen hellintää 
Siurualla
Siuruan Hirvipirtillä vierai-
li 7.6. Terttu Vääräniemi, jol-
loin saatiin ihanat jalkakyl-
vyt ja samalla vaihdettiin 
kuulumisia. Terttu on teh-
nyt jalkakylpyjä vastikkeet-
ta jo usean vuosikymmenen 
ajan, siihen mahtuu varpaita 
monenlaisia.

Mukaan olisi mahtunut 
enemmänkin väkeä, mut-
ta tälläkin porukalla saatiin 
mukava tapahtuma aikaan. 
Siuruan Kylä Ry tarjosi kah-
vit ja piirakat, suun sai ma-

Terttu Vääräniemellä oli jalkojen hyvinvointituotteita tar-
jolla jalkakylpyhoitojen ohella.

Varpaita hellittiin.

keaksi samalla kun varpaat 
likosivat.

Christa van der Vegt
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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

PERJANTAI-LAUANTAI 
9.-10.7.

MAANANTAI-ToRsTAI
12.-15.7.

Kungs 
AUToNPEsUhARJA
teleskooppivarrella 

1595

695

Wurth 
TERAssIRUUvI
ruskea 55 mm
250 kpl

MELA puu

1995

Alkaen

AIRoT 240 cm

3895

Pisla 
RULLAkAIhTIMET
pimentävät
luonnonvalkoiset
Esim. 120x180 cm

2890

295

1195

199

100

100

100

250

300
kg

199

199 299399
pkt

299

179

250

295

399

pkt

pss

pkt

pkt

prk

119

299

250
pkt

kg

2 kalaa/talous

795
kg pkt

pss

pss

299

099

rss

249

0992 pss/talous300

pkt

prk

kpl

pkt

rss 200

695
kg

299
kg

895
kg 159

695
kg 599

kg

695
kg

100
pss

rss

pkt

pss

495

1795

895

295

1190

1690

13901390

695

350

1295

790 995

kg

2 pss

2 kpl

2 prk

MA-TI 12.-13.7.  kE-To 14.-15.7.

PE-To 9.-15.7.

Kotimainen
kIRsIkkA-
ToMAATTI

250 g

Atria
gRILLI- 

sALAATIT
350 g

PE 9.7.       LA 10.7.

Black&Decker 
AkkUPoRAkoNE-
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Dennis Rafkin
PIzzAT

Apetit , 400 g
pakaste

cocA coLA  
tai  fANTA

6x0,33 l
tölkki

Nissin 
NUUdELI-
PURkIT
63 g

Sun lolly
MEhUJääT
10 kpl
pakastettava

Risella 
PUURoRIIsI
1 kg

Oboy 
kAAkAo- 
JAUhE
1 kg täyttöpussi

Snadi 
PILLIMEhUT
10x2 dl

Vip
oMENA-

TäysMEhU 
1 l

Remix
MAkEIs-

sEkoITUs
325-350 g

sAToJA TARJoUksIA 

JokA PäIvä!

2 prk

5 prk

595

Atria
PoRsAAN ohUT 

fILEEPIhvI 
700 g

naturell tai pehmeän  
pippurinen

RAUTAosAsToLTALELUosAsToLTA

Bergen 
cookIEs  
kEksIT
150 g

Pfanner 
vITAMINoIdUT 
MEhUJUoMAT
2 l

Sievin 
kUMIsAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

Maalais 
kANAN-
MUNAT
10 kpl

Herkkumaa
voILEIPähERkkU
330/190 g

Kinnusen mylly 
vEhNäJAUho
2 kg

Findus 
PoMMEs 
NoUsETTEs
350 g

Kabanossi 
gRILLI- 
MAkkARA
360-400 g

Valio 
oLTER-
MANNI
250 g

Lehmä 
kERMA- 
kARAMELLI

Maalais- 
LIhAhyyTELö

Atria  
Kunnon arki
MIRkoATERIAT
300 g

Kariniemen
Kananpojan 
PANERoIdUT 
NUggETIT
200 g

Tuore 
NoRJAN LohI
1-3 kg
kokonainen

Arla 
voI
500 g
normaalisuolainen
2 pkt/talous

kEsäN vEsILEIkkEIhIN

PIhALEIkkEIhIN

ERä! PELAsTUs-
LIIvIT

2990
kpl

Kotimainen
JäävUoRI-
sALAATTI

2 kpl

2,7 l

Rakentajan
PUUöLJy
esim. pähkinä
0,9 l

650 1695

Arla
kALINkA  
JogURTIT

150 g

PoRsAAN 
gRILLIkyLkI
-talon mausteella

Kariniemen
BRoILERIN 
gRILLIBoxI
n. 1,7 kg
marinoitu

Hyvä
NAUTA  
JAUhELIhAA
rasvaa max 10 %

Kananpojan 
BRoILERINkoIPI
3 kpl/rss
marinoitu

sIkA-NAUTA 
JAUhELIhA
2 kg/talous

Viljaporsaan
kAssLERLEIkE
naturell tai maustettu

Tuore porsaan
LIhAkUUTIo

Pullapirtti
TUMMA  
säMPyLä
8 kpl/320 g

Simba 
vEsIPyssyT

Simba 
TARRATIk-
kATAULUT

Simba 
UNIcoRN 
hIEkkA- 
LELUsETTI

Simba 
koALA 
hIEkkA- 
LELUsETTI

Kuplis 
RUohoN- 
LEIkkURI

I-play 
vEsIPALLo-
MAILAsETTI

LEIJA
122 x 68 cm

Bestway 
RULLA-ALLAs
dino ja kalat
183 x 38 cm

Bestway 
UIMA-APU
3-6 vuotiaille

Bestway 
LAsTEN  
UIMAvENE

Bestway 
gLITTER  
RANTAPALLo

Bestway 
UIMARENgAs
1,19 m / 47”

Sun Club 
RULLA-ALLAs
150 x 25 cm

Kotimaista

MANsIkkAA

IRToNA JA
5 kg 

LAATIkoITTAIN

2 pkt/talous
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Käteistä,  kiitos,  
Askanmäessä
Askanmäen kesäteatterissa 
Puolangalla pyörähti käyn-
tiin 9.7. Käteistä, kiitos! teat-
teriesitykset. Ensi-illan jäl-
keen on heinäkuun aikana 
yhdeksän esitystä ja vielä 
elokuullakin kaksi esitystä. 
Tämän kesän viimeinen esi-
tys on lauantaina 14.8. 

Paljon on vettä virran-
nut Iijoessa ja Kiiminki-
joessa sen jälkeen, kun olen 
aloittanut teatteriurani As-
kanmäessä.  Oili Taipaleen 
luottonäyttelijänä saamani 
opit ovat kantaneet näihin 
päiviin asti, Kauniin Kaijan 
Miihkalin rooli, tunnemyrs-
kyisenä, vilkkaana karjalai-
sena jäi vain jo rasitteeksi-
kin, josta vasta viimeisissä, 
dementoitunutta vanhus-
ta näytelleenä, Oilin sanoin, 
pääsin irti..

Mutta tähän päivään, 
hyvä kesäteatteriesitys tar-
joaa tartuntapintaa monen-
kirjavaan tunne-elämyk-
seen; ei vain pinnallista 
pieruhuumoria, vaan rak-
kautta ja dramatiikkaa sa-
nojen syvällisessä merkityk-
sessä. Käteistä, kiitos -esitys 
nostaa esille myös tekno-
logian liian nopean kehi-
tyksen, varsinkin vanhem-
pi väki on ihmeissään, kun 
tekninen toimisto kuittaa 
asioinnin, että lähetäpä ano-
mus sähköisenä ja koro-
nan taakse sitten piiloutuu 
loppukin palvelu! Naurus-
ta herkistyneet vatsanahat 
ja kostunut nenäliina tai 
samentuneet silmälasit ovat 
hyvän kesäteatterin tunnus-
merkit, tätä kaikkea uskal-
lan luvata Askanmäkeen 
saapuvalle teatteriyleisölle.

Markku Hyvösen käsi-
kirjoitus, nyt jo neljäs, soljuu 
oivallisesti Hilkka Oikari-
sen luotsaamana. Pudasjär-
veläisille tuttuakin tutumpi 
Juha Ylitalo, Rainerina, ylit-
tää jälleen itsensä laulutai-
doillaan ja ilmaisutehollaan. 
Toimi Hiltunen, Touhona, 
sanoisinko jälleen luonne-
roolissa, ujona, huolestu-
neena teurastajana ei jätä ke-
tään kylmäksi.  Onni, Voitto 
ja Helmi Ryytimaa (Aarne 
Kehänen, Martti Köngäs ja 
Minttu Lauronen) jatkavat 
siitä mihin viime kesänä jää-
tiin, varsinkin Onnin syvä 
kaipuu  menetettyä puoli-
soa kohtaan vie katsojankin 
herkkiin tunteisiin. Pank-
kineiti Aune (Helena Rä-
sänen) näpsäkkänä pank-
kineitinä edustaa sinkuksi 
jääneen rakkaudenkaipuu-
ta. Ensiaskeleita Askanmäen 
estradilla edustavat Anu 
Liikanen kuppari-Reetana 
ja Sirpa Virrankari-Holappa 
pankinjohtajana onnistuvat 
roolissaan myös loistavasti.  

Tervetuloa katsomaan, 
ihastumaan, itkemään ja 
nauramaan!

Martti Köngäs

Touho, kylän teurastajana 
esiintyy Toimi Hiltunen.

Tero Kähkönen vastaa mu-
siikista.

Aarne Kehänen (Onni) ja Juha Ylitalo (Raineri).

Konnat suomussalmen kesäteatterissa
Suomussalmen kesäteatte-
rissa esitetään tänä kesänä 
Eero ja Ulla Schroderuksen 
käsikirjoittama

dekkarikomedia Konnat, 
joka kertoo lämminhenki-
sen ja ajatuksia herättävän 
tarinan ajankohtaisesta ai-
heesta, vanhustenhoidosta. 
Ensi-ilta on torstaina 15.7., 
jonka jälkeen on 16 esitystä 
15.8. saakka.

Näytelmässä Rainer Kol-
josen romuliikkeessä kit-
kutellaan päivästä toiseen 
rahanpuutteessa. Apupoi-
ka Urpo on sitoutunut yri-
tyksen arvoihin, joita joku 
asiaan perehtymätön voi-
si pitää arveluttavina. Kor-
jaamon vieressä olevan 
rapistuvan hoitokoti Ker-
tunkartanon vanhukset val-
mistautuvat kirkolle suun-
tautuvaan soppailupäivään. 
Viereiselle tontille on val-
mistumassa kansainvälises-
sä omistuksessa oleva van-
husten hoitokoti Pilvilinna, 
josta on määrä tulla valta-
kunnallisen ketjun lippulai-

va ja jonne Kertunkartanon-
kin väki on määrä sijoittaa. 
Eräänä päivänä tienposkeen 
levinnyt autonrämä muut-
taa tapahtumien kulun.

-Tyylilajina on dekkari-
komedia, paljastaa toisena 
käsikirjoittajana ja ohjaaja-
na toimiva Ulla Schroderus. 
Ohjaaja lupaa, että luvassa 
on yllättäviä käänteitä ja yk-
sityiskohtia Kainuun mur-
retta unohtamatta. Tarinan 
pohjalla on asiaa meille kai-
kille, jotka jonain päivä-
nä elämme vanhuuttamme. 
Itse kävisin mieluusti Ryti-
näbaarin päiväkaraokessa 
sitten vanhanakin.

Suomussalmen kesäteat-
teri on katsojamääriltään 
yksi Suomen suurimpia har-
rastajateattereita. Viimeisen 
kymmenen vuoden aika-
na se on ponnistanut val-
takunnallisissa tilastoissa 
useita kertoja Suomen suo-
situimpien kesäteattereiden 
joukkoon yli 10 000 katsojan 
yleisömäärällään. Menes-
tymisen takeena ovat olleet 

1200 katsojaa vetävän katsomon kattamisen jälkeen esiintymisetkin voi-
daan suorittaa katon alla. Rakennustyön valmistumista juhlistettiin nauhan 
leikkaamisella.

Näyttelijänä on edelliskesien tapaan pu-
dasjärveläislähtöinen Antti Väyrynen, 
joka näyttelee poliisin roolissa.  

lahjakkaat näyttelijät, am-
mattiohjaus sekä joka vuosi 
uusi käsikirjoitus. 

Katto suojana
-Olemme kehittäneet kesä-
teatterialuetta vaiheittain. 
1200 katsojaa vetävän kat-
somon kattamisen jälkeen 
olemme tänä kesänä katta-
neet myös lavan, kertoo kä-
sikirjoittaja ja näyttelijä Eero 
Schroderus. 

-Korona ei ole jarrutta-
nut investointejamme tu-
levaisuuteen. Uskomme, 
että kulttuuritapahtumat 
ovat entistä merkitykselli-
sempiä yhteisöllisen eris-
täytymisen jälkeen. Katos 
mahdollistaa monipuolista 
ohjelmaa myös teatterin vä-
lipäiville. Myös yleisö tun-
tuu kuopivan maata kult-
tuuritapahtumiin pääsylle. 

Tähän mennessä ryhmäva-
rauksia on tullut jo noin 40. 
Pääasiassa ryhmät ovat Kai-
nuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
seuduilta. 

-Korona on otettu huo-
mioon. Mahdolliset kokoon-
tumisrajoitukset on huo-
mioitu ja otamme myös 
yksittäisiltä tulijoilta lippu-
varaukset ylös. Kauempaa 
saapuvien kannattaa var-
mistaa, että tilaa varmasti 
on. Kesäteatterissa nouda-
tetaan koronasuosituksia ja 
toiveena on, että katsojat ei-
vät saapuisi paikalle fluns-
saisina. Ohjaamme seurueita 
pitämään riittävät välit toi-
siinsa ja toivomme, että ke-
säteatterista poistuminenkin 
tapahtuisi ajan kanssa.

Pudasjärvi-lehti

Itämaista ruokaeksotiikkaa torilla
Pudasjärven torille saapui 
kesäkuun puolivälissä Cha-
nitsara Thaveeprayoon, tut-
tavallisemmin Sara Ranual-
ta kokkaamaan thaimaalaista 
ruokaa. Ennakkotilausten 
perusteella myydyt annokset 
valmistuivat kätevästi Siu-
ruan Kylä Ry: ltä lainatussa 
teltassa. Tarjolla oli kolmea 
erilaista ruokaa joista mielei-
sensä saattoi valita. Annok-
set tilattiin sosiaalisen medi-
an kautta tai puhelimitse.

Alkuun ongelmia aiheut-
ti torin sähköliittymät, jot-
ka eivät oikein kyenneet 
pitämään kahta suurta ras-
vakeitintä päällä. Onneksi 
näppärä päivystäjä Kiinteis-
töhuolto Riekiltä tuli pelasta-
maan tilanteen ja kaikki saa-
tiin lopulta toimimaan kuten 
pitikin. 

Ruokia odottaneille asi-
akkaille vietiin annoksia 
ihan myös kotiinkuljetuksi-
na enemmän odottelun vält-
tämiseksi. Yksi asiakkaista 
sanoikin iloisena, että eipä 

usein Pudasjärvellä saa ruo-
kaa oikein kotiin toimitettu-
na!

Ensimmäinen kerta ei siis 
ihan virheittä mennyt, mut-
ta siitä opittiin ja seuraavilla 
kerroilla varmasti tarjoilu su-
juu jouhevammin.

Siuruan Kylä Ry:llä oli tel-

Chanitsara Thaveeprayoon, tuttavallisemmin Sara. Ranualta kokkasi torilla thai-
maalaista ruokaa.

talla myös myynnissä ötök-
kähotelleja ja linnunpönttöjä, 
joita Anon Ase otti myyntiin-
kin. Tuotto menee kokonaan 
kyläyhdistyksen toimintaan.

Koko tapahtuma sai al-
kunsa Facebookissa virin-
neestä keskustelusta, grillin 
puutteesta ja siitä että olisipa 

ihanaa saada kiinalaista ruo-
kaa. Allekirjoittanut ottikin 
hetimiten Saraan yhteyttä ja 
pienellä järjestelyllä tämä 
saatiin yhteistyöllä aikaan. 

Herkutteluterveisin,

- Christa van der Vegt ja 
Siuruan Kylä Ry
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Puutarhajuhlat käyn-
nistivät Lions- 
vuoden 2021- 2022

LC Pudasjärven ensim-
mäinen naispresidentti Ka-
tariina Niemitalo luovut-
ti presidentin nuijan ja ns. 
Kipparin tuopin ja käädyt 
seuraajalleen Katri Virtasel-
le. Klubin muuttuessa yhte-
näisklubiksi 2016 (miehet ja 
naiset yhdessä) mahdollis-
ti se pariskuntien yhteisen 
harrastuksen, niin halutes-
saan. Mukavana perintee-
nä kulkee Nuijanluovutuk-
sessa myös Kipparin tuopin 
lahjoittaneen LC Kuusamon 
taulu, jossa annetaan ohjeet 
tuopin täyttämisestä jalolla 
juomalla ja kuinka entinen 
ja uusi hallitus virkistäyty-
vät juomalla Kipparin tuo-
pista. Koronatilanteen takia 
tällä kertaa vain tuleva kip-
pari käytti tuoppia ja muille 
annettiin lasit. 

Jokainen uusi president-
ti järjestää näköisensä nui-
janluovutustilaisuuden. Nyt 
juhlaa vietettiin Virtasten 
puutarhassa hattuteemal-
la. Tauko kokoontumisis-
sa ja yhdessäolosta sai pai-
kalle tulleet innostumaan 
nyyttikesteistä ja hassutte-
lusta hattujen kanssa. Toi-
mintakauttaan aloittava 
presidentti on innokas ko-
tikokki ja puolisonsa Ilpon 
kanssa he järjestivät tarjot-
tavaa juhliville klubilaisille. 
Juhlan aihetta saatiin myös 
klubin jäsenen merkkipäi-
vän muistamisesta.

Lions-toiminta on Katrin 
mukaan koulutus- ja palve-
lujärjestötyötä. Jokainen jä-
sen saa oppia eri tehtävissä 
ja erilaiset toimintavuodet 
sallitaan. Joku on president-
tinä kokeneempi järjestö-
työssä kuin toinen, mutta 
hallitus auttaa vastuuhen-
kilöitä tehtävissään. ’We 
serve’ on kansainvälinen 
LC-periaate ja juuri aloit-
taneen presidentin teema-
na on ’Yhteistyöllä hyvää’. 
Paikkakunnalla LC Pudas-
järvi kerää rahaa esimerkik-
si järjestämällä Venetsialai-
set elokuun lopulla yhdessä 
Pudasjärven Urheilijoiden 
kanssa ja myymällä syk-
syllä hirviarpoja. Lapset ja 

nuoret sekä ikäihmiset (eri-
tyisesti veteraanit ja heidän 
läheisensä) ovat perinteisiä 
avustuskohteita. Tulevalla 
kaudella lapsi- ja nuoriso-
työssä tehdään koulujen ja 
nuorisotoimen kanssa yh-
teistyötä päihteiden vastai-
sessa työssä, tuetaan paikka-
kunnan kulttuuritoimintaa 
mahdollisuuksien mukaan 
ja ollaan mukana antamas-
sa jouluavustuksia perheille.

Lions-toiminta on mur-
rosvaiheessa, kun jäsenis-
tö alkaa ikääntyä eivätkä 
nuoret koe yhdistyksiin si-
toutumista itselleen yhtä 
tärkeäksi, kuin aikaisem-
mat sukupolvet. Pudasjär-
vellä onneksi arvostetaan 
Lions-toimintaa ja uusia jäse-
niä on tulossa klubiin. Perin-
teinen ’herrasklubi’-maine 
on mennyttä ja aikaisem-
mat vahvatkin muodolli-
suudet ovat pehmentyneet. 
Pudasjärvellä koetaan tär-
keäksi saada klubiin ihmisiä 
eri ammattiryhmistä ja eri-
tyisesti henkilöitä, jotka ko-
kevat lähimmäisten autta-
mistyön tavalla tai toisella 
merkitykselliseksi. Perinteet 
ovat perusta ja turva, joi-
ta kunnioitetaan, mutta toi-
minta suunnataan ajankoh-
taiseksi. 

Toimintakauden aloitus 
oli hyvä esimerkki muka-
vasta yhdistystyöstä, jossa 
vakavankin asian ohella osa-
taan iloita yhdessäolosta ja 
yhdessä tekemisestä. 

Pudasjärvi-lehti

Käädyt seuraavat klubin 
presidenttejä.

Lions-toimintakausi alkoi 
Virtasten puutarhassa hat-
tuteemalla.

Pohjantähti Games -kisat  
perinteiseen tyyliin

Pudasjärven Suojalinnal-
la kisattiin 37. kerran Poh-
jantähti Games -kisat juhan-
nusaatonaattona torstaina 
24.6. Pudasjärven Urheili-
joiden järjestämät kisat oli-
vat samalla Pohjois-Poh-
janmaan KalevaMedian GP 
-sarjan osakilpailu.

Naisten pikamatkoille oli 
niin runsaasti ilmoittautu-
neita, että kisa juostiin nel-
jänä eränä. Paikalla oli Poh-
jois- Suomen parhaimmisto. 
Kisan voitti 11,86 ajalla Veit-
siluodon kisaveikkojen Eli-
sabet Salmela. PuU Amalia 
Riekki oli ensimmäisen erän 
kuudes ajalla 15.05. 

Miesten 100 metrillä oli 
tiedossa tasainen kisa. Sa-
muel Purolan kaksoisve-
li Eeli Purola Oulusta juok-
si 10,72. 200 metriä Purola 
voitti ajalla 21,82. 

Naisten 5000 metrille oli 
ilmoittautunut 16 juoksijaa. 
Lähtöviivalle tuli lopulta 
yhdeksän naista, joista voi-
ton vei Johanna Peiponen 
Rovaniemeltä 17.04 ajalla. 
Pudasjärven Urheilijoiden 
Mari Laakkonen oli viides 
18.13,87, Henna Vanhanen 
kuudes 18.26,03 ja Veera 
Mantere seitsemäs 18.42,28. 
Viime vuoden kisan voitta-

  Tuloksia (pudasjärveläisittäin)
T11 60 m 4. Silja Majava 11.04, 6. Iiris Piri 11,07. 
T11 1000 m 5. Silja Majava 4.05,91, 7. Iiris Piri 4.24.78. 
P13 60 m 2. Aleksi Vuorma 10,01
P13 1000 m 1. Aleksi Vuorma 3.36,39. 
P kuula 1. Ante Oinas 10,58
T13 1000 m 2. silja Alahäivälä 3.50,53. 
P15 pituus 3. Jaakko Parkkila 3.76, 4. Aleksi Vuorma 3.39. 
P15 kuula 2. Jaakko Parkkila 7,93.
N17 kuula 1. Essi Parkkila 10.47.
N17 kiekko 1. Anette Saalismaa 41,95, 2. essi Parkkila 23,62. 
N17 moukari Essi Parkkila 31,45.

Pudasjärven Urheilijoiden pitkien matkojen juoksijanaisia 
kisapaikalla Veera Mantere, Mari Laakkonen, Henna Van-
hanen ja Raija Poutiainen.

ja Annemari Kiekara ei voi-
nut nyt osallistua jalkavai-
vojen vuoksi, mutta tähtää 
Kalevan kisojen pitkille mat-
koille, jotka kummatkin hän 
voitti viime vuonna. 

Miesten 800 metrillä ki-
sakauden pääsi aloittamaan 
Oulussa neljättä vuotta lää-
käriksi opiskeleva Mikko 
Rahkola. Hän voitti matkan 
ajalla 2.02,17. 

Miesten keihäässä Poh-
jantähti games kisojen va-
kiokävijä Jani Kiiskilä aloitti 
kisakauden tuloksella 69,64. 
Moukarissa PuU Jyrki Mä-
kelä oli toinen tuloksella 
50,94. Kolmiloikassa Timo 
Vähäkuopus pomppi 9,25 
ja tulos oikeutti pronssille. 
Pituudessa Vähäkuopus oli 
toinen tuloksella 4,19. Jaak-
ko Tuovila työnsi kuulaa 
M65 sarjassa 12.26. 

Pyörätuolikelauksessa 
kisasi Pudasjärven Urhei-
lijoiden Sini Paukkeri, aika 
18.56. Paukkeri on ollut kol-
me viikkoa harjoittelemassa 
Sveitsissä. Tavoitteena hä-
nellä on vuoden 2024 olym-
piakisoihin pääseminen. 

Poikien ja tyttöjen lajeissa 
pudasjärvisiä osallistujia oli 
runsaasti. HT

Koillis-Gol-
filla juhla-
viikko
Koillis-Golfilla täyttyy 18.7. 
30-vuotta toimintaa. Juhla-
viikkoa vietetään 11.7. al-
kaen kilpaillen 18 reiän ta-
soituksellisena kisana. 
Kenttä on avoinna viikon 
ajan palveluineen. Juhla-
viikko päättyy varsinaiseen 
merkkipäivään sunnuntai-
hin 18.7. 

Kentän yrittäjä Pekka 
Kinnunen toivoo juhlapäi-
väksi vanhoja autoja pellon 
reunaan hänen itsensä -vm. 
72 Taunus GXL:n viereen. 
Paikalla on myös Niemita-
lon Pekan makkara- ja kah-
viteltta. Päivän aikana pe-
lataan myös 18 reiän suora 
lyöntipeli ilman tasoituksia. 

Sen jälkeen kenttä sul-
keutuu ja ottaa vastaan vain 
ryhmien varauksia tai Green 
Card kurssien toteuttamiset. 

-Yhden henkilön työ-
panos on liian raskas, jotta 
kenttä voisi olla avoimena 
kaikille, toteaa Pekka Kin-
nunen. HT

Pudasjärven SPR:n osasto, 
Kohdataan kylillä ja keskuk-
sissa - hanke, sekä Siuruan 
Kylä ry järjestivät yhteis-
työssä tapahtumaillan viime 
viikolla Siuruan Osakaskun-
nan Laavulla.

Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa 2018–2021 on 
Ikäinstituutin ja Vallin koor-
dinoima Elämänote – oh-
jelman osahanke. Se on 
valtakunnallinen, Punai-
sen Ristin keskustoimiston 
koordinoima kolmevuoti-
nen kehittämishanke. Hank-
keen tavoitteena on luoda 
matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikkoja kyläläisille, li-
sätä osallisuutta ja sosiaalis-
ta hyvinvointia.

Kesäinen tapahtumailta  
Siuruan osakaskunnan laavulla

Viime keväänä etsittiin 
ystävätoimintaan vapaaeh-
toisia ja yhteistyökumppa-
neita Pudasjärven ja Taival-
kosken alueilta Kohdataan 
kylillä ja keskuksissa hank-
keeseen. Vapaaehtoiseen 
ystävänä toimimiseen tarvi-
taan kyky kuunnella ja olla 
läsnä. Valmiuksia ystävänä 
toimimiseen osallistujat sai-
vat hankkeen järjestämän 
verkkokoulutuksen kautta.

Koulutukseen osallistui 
Siuruan Kylä ry:n jäseniä, 
Pudasjärven SPR:n osaston 
väkeä, sekä taivalkoskelai-
sia.  Niin Taivalkosken po-
rukka kuin Siuruan kylä-
yhdistyskin innostuivat 
järjestämään ryhmämuo-
toista ystävätoimintaa alu-
eillaan. 

Laavulla kisailtiin kettin-
gin- ja tikanheitossa sekä pi-
dettiin ensiapu- tietovisa. Tikkakisan pienimmät heit-

täjät.

Tauno makkaramestarina.

Ilta aloitettiin ensiapuaiheisella tietovisalla. 

Tauno paistoi makkaraa ja 
lapset saivat leikkiä aurin-
koisessa illassa. 

Lämmin kiitos kaikille 
mukana olleille!

Siuruan Kylä ry:n väki
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

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

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

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

Pudasjärven 
Hautaustoimisto ja 
KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.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, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

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 

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

Meiltä laadukkaat, 
kotimaiset sadevesi-
järjestelmät ja kattoturva-
tuotteet asennettuna.

SOITA 0400 259 511

  

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoitus 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

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

KELLOSEPÄNLIIKE

84 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084
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Kähmyt-muistaa tällä kerralla tasapuolisesti niin nai-
sia kuin miehiäkin. Näin ollen kenenkään ei tarvitse ot-
taa yhteyttä tasa-arvovaltuutetun toimistoon.

Jallu oli jo pitkään epäillyt vaimoaan us-
kottomuudesta. Kun vaimo kuoli ja kuolinsyyk-
si varmistui verisuonten kalkkeutuminen, Jallu ärähti:  
– Mitäs minä sanoin: Se oli siis sittenkin muurari Laas-
tinen!                                                 

* * *

P. Aatos: Kyllä jokaisella naisella pitää olla aviomies. 
Eihän kaikista asioista voi syyttää pelkästään hallitusta!                                                             

* * *

Ryyppylän Kossu koki koronan ja kaamoksen niin 
masentavaksi, ettei halunnut koskaan kokea samaa uu-
destaan yksin. Kun päivätansseissa tai senssipalstoilla ei 
tärpännyt, Kossu meni ystävätoimistoon, joka antoi ta-
kuun elämäntoverin löytämisestä.

Toimistoneitonen näpytteli uuden asiakkaan tie-
dot koneelleen, vilkaisi vielä kerran Kossua, puisti aja-
tuksissaan päätään, mutta napsautti sitten sormiaan: 
– Tosiaan, onhan täällä kortistossa neiti X! Hänessä on 
vain se vika, että kun tulee huhtikuu, hän kapsahtaa ke-
nen tahansa miehenpuolen kaulaan.

– Niin no, ei kai sillä ole niin suurta väliä, jos ei ker-
ran muita löydy . . . 

– Loistavaa! Eipä sitten muuta kuin jäädään odotte-
lemaan ensi huhtikuuta!

* * *

Viikon laihialainen: Hevosmiesten Uusi Tietotoi-
misto HUTI välittää Laihialta hyviä ja huonoja uutisia. 
Rouva Nuukala sai miehensä uuden pyjaman valmiik-
si juuri samana päivänä kun mies sai yövartijan paikan.

* * *

Herrasväki Riitala istuu ravintolassa. Meneil-
lään on Suomen suosituin aikuisopiskelun muo-
to, mykkäkoulu. Hiljaisuuden katkaisee ohi kulke-
va tarjoilija, joka kompastuu, ja pudottaa täyden 
tarjottimellisen astioita tanssiparketille. Rouva Riitala:  
 – Kuuletko kulta, ne soittavat meidän sävelmäämme!  

* * *

Jotkut feministit väittävät, etteivät suomalaiset 
miehet muka ole kohteliaita. Mutta kyllä monet miehet 
pitävät sateenvarjoa kun vaimo vaihtaa sateessa ren-
gasta.

* * *

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.pudasjarvilehti.fi

Pudasjärven seurakunnassa kesällä 
runsaasti musiikkitilaisuuksia

Ässät tahditti Jyrkkäkosken tanssikesän avauksessa

Pudasjärven seurakunta jär-
jestää kesän aikana musiikki-
tilaisuuksia pääosin Pudas-
järven kirkossa. Tilaisuudet 
alkavat kello 18. 

Kesän ensimmäises-
sä musiikkihetkessä torstai-
na 8.7. esiintyvät Puolangan 
kanttori Elisa Ojala ja Sauli 
Vaitiniemi. 

Sunnuntaina 11.7. on vuo-
rossa Saloisten mieskvar-
tetin konsertti Pudasjärven 
seurakuntakodilla. Kvartet-
ti on esiintynyt ensisijaises-
ti Saloisten kirkossa ja pyy-
dettynä laajemmallakin. 
Ohjelmistossa on ollut ja on 
edelleen hengellisiä, isän-
maallisia ja luontoon liittyviä 
lauluja. Kvartetissa laulavat 
ykköstenori Veikko Kreki-
lä, kakkostenori Pekka Mat-
tila, ykkösbasso Jukka-Pek-
ka Lassila, kakkosbasso Sauli 
Vaitiniemi.

Nuori urkuri Eerik Ohtamaa 
Kiimingistä pitää urkukon-
sertin.

Saloisten mieskvartetin konsertti on seurakuntakodilla.

Duo Sineraaria on parin vuoden ikäinen kamarimusiikkikokoonpano, jonka muodostavat 
kitaristi Hanna-Kerttu Sarsila ja sopraano Viena Yrjänä. 

Tiistaina 13.7. esiintyy 
Duo Sineraaria. Duo Sine-
raaria on parin vuoden ikäi-
nen kamarimusiikkikokoon-
pano, jonka muodostavat 
sopraano Viena Yrjänä ja ki-
taristi Hanna-Kerttu Sarsila. 
Duon musisointi on tasaver-
taista ja pyrkii häivyttämään 
solisti-säestäjä-asetelmaa. 
Vienan ja Hanna-Kertun ta-
voitteena on tehdä konser-
teista maanläheisiä ja helpos-
ti lähestyttäviä sekä saada 
yhteys yleisöön. Ohjelmis-
tovalinnoissaan duo pyr-
kii esittelemään harvemmin 
kuultuja kappaleita tuttu-
jen sävellysten rinnalla. Ke-
sällä 2020 Sineraaria teki 

yhdentoista paikkakunnan 
konserttikiertueen pääasias-
sa kirkkoihin. Vuonna 2021 
duo esiintyy päivitetyllä oh-
jelmalla, joka vie kuulijan 
yöllisiin tunnelmiin ympäri 
maailmaa.

Viena Yrjänä on Oulus-
sa asuva sopraano, joka vii-
meistelee musiikkipedago-
gin opintojaan Soile

Isokosken johdolla. Viena 
on erittäin musikaalinen lau-
laja, joka osaa välittää kap-
paleiden tunnetilat ja tekstit 
kuulijoille poikkeuksellisen 
hyvin. Yksinlaulujen lisäksi 
Viena on tehnyt paljon kuo-
romusiikkia niin solistina 
kuin aktiivisena kuorolaise-

nakin.
Hanna-Kerttu Sarsila on 

kainuulaislähtöinen kitaris-
ti. Hän valmistui musiikki-
pedagogiksi vuonna 2020 ja 
jatkaa tällä hetkellä kitara-
opintojaan Tukholman ku-
ninkaallisessa musiikkikor-
keakoulussa.

Hanna-Kerttu on taita-
va, musikaalinen ja luova ki-
taristi, joka saa kitarastaan 
esiin kaikkein kauneimmat 
sävyt.

Torstaina 22.7. kuul-
laan Eerik Ohtamaan urku-
konsertti. Eerik Ohtamaa 
(s.2001) on nuori urkurinal-
ku Kiimingistä, Oulusta. 
Hän on saanut urku- ja pia-
no-opetusta Oulun Kon-
servatoriossa 12-vuotiaas-
ta lähtien. Uruissa häntä 
on opettanut Essi Takkinen 
(2013-2014) sekä Christian 
Ahlskog (2014-2020). Ohta-
maa on kerryttänyt osaamis-
taan pianossa Hannele Hyn-
nisen sekä Samuli Seppäsen 
opetuksessa.Hän konsertoi-
nut sekä säestänyt kuoroja ja 
laulajia erityisesti Oulun seu-
dulla. Ohtamaa aloittaa syk-
syllä 2021 urkuopinnot Hel-
singin Sibelius-Akatemiassa. 
Konsertissa kuullaan mm J.S. 
Bachin ja G. Merkelin urku-
teoksia.

Seurakunta tiedotus 

Pudasjärven Urheilijoiden 
Jyrkkäkosken Huvikeskus 
avasi tanssikesän 2.7. Äs-
sät-yhtyeen siivittämänä. 

Tanssijalka väpätti useal-
la parilla vauhdikkaasti. 
Kuten monet tuumailivat 
”olipa kovaa menoa, hiki 

virtaa...ihanaa kun pääsi lo-
pultakin nauttimaan live-
musikista sekä tapaamaan 
toisia. Tanssilavalla oli 
myös sopivasti tilaa tanssi-
miseen.”.

Etelän lomalainenkin yl-
lättyi tunnelmasta ja paikan 
kauneudesta, mutta toivoi 
järjestäjiltä tehokkaampaa 
mainontaa, jotta useammat 
kaksrattaiset ja muut mat-
kailijat löytäisivät paikan. 

-Saiskohan opasteita 
isompia isojen teitten var-
teen? Oli yllättynyt ja tote-
sikin, että tänne tultaessa 

Oulusta saapunut Ässät ovat tuttu yhtye Pudasjärvellä.

tuli tunne, ikään kuin aika 
olisi pysähtynyt ja pääsi 
palaamaan menneisyyteen. 
Maaseudun rauha ja ym-
päröivä luonto antaa sitä 
jotain. Mainostakaa paik-
kaanne!

Kuuluipa keskusteluis-
sa jo kesän ja syksyn tans-
sisuunnitelmia, tuumailtiin 
tanssikursseille menoista-
kin. 

Kaisu Heikkinen 



10 nro 27PUDASJÄRVI -lehti 8.7.2021

Jokijärven katetulla
PÖLKKY-teatterilla
Hilturannantie 2 A
93400 Taivalkoski

To  8.7.  klo 19.00
Pe  9.7.  klo 19.00
Su 11.7.  klo 14.00
Pe 16.7.  klo 19.00
Su 18.7.  klo 14.00
Ke 21.7.  klo 19.00
To 22.7.  klo 19.00
Su 25.7.  klo 14.00
Ke 28.7.  klo 19.00
La 31.7.  klo 14.00
Su  1.8.  klo 14.00

RAKENNUSVALVON-
TA SULJETTUNA
Rakennusvalvonta on 
suljettu 19.7.-13.8.2021 
kesälomien vuoksi.

Korpisen Kyläseura ry

Peräkärrykirppis 
Jaurakkajärvellä,

venerannassa la 17.7.2021 klo 11-15. 
Myydään kahvia, mehua, lettuja ja makkaraa.

Tervetuloa!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /os-
toilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset sekä 
kuvalliset ilmoitykset 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 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henkilö-
tunnuksesi laskutusta varten.

PUDASTORI
MYYDÄÄN

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  
PUDASTORILLA.

eläKeliiton  Pudasjärven  
yHdistys ry 

Eläkeliiton Suomussalmen teatterimatkalle ti 20.7.21 lähteville 
tiedoksi seuraavaa. Lähtö linja-autoaseman pysäkiltä klo 13.30. 
Matkan hinta 25,-/jäsen, sis. matkan + lipun ja ruokailun (peritään 
autossa). Erityisruokavaliosta ilmoitettava p. 0400 281 023. Matkal-
la arvontaa. Yhdistyksen Matkatoimikunta

Myydään rantatontti Pudas-
järven etelä rannalta, n. 6000 
m2, rak.oikeus 250 m2. P. 0500 
383 264.

Myydään isosta rakennuk-
sesta purettua hyvää Rau-
taruukin kattopeltiä n. 120 
m2 erä. Edullisesti Siurualta.  
P. 0400384485.

Metsien inventoinnit 
alkaneet Pudasjärvellä 
- uutta tietoa metsän-

omistajille ja toimijoille

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Pintamon kyläseura

Pe 9.7. klo 20-24

klo 20-24
rainer BollsTröm 

tulossa la 17.7. sari KoiviKKo & KuunHoPea
HirviliiTerissä karaoke!

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

retKen KiPinään Ke 21.7.2021 
Lähtö klo 12.00 linja-autoasemalta.  
Paluu samaan paikkaan n. klo 17.00

Pudasjärven kylät tutuksi teemalla  
Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset järjestää

Lähde mukaan tutustumaan kylän historiaan nähtävyyksiin ja 
ihmisiin. Retken hinta 10 euroa jäseniltä 15 euroa ei jäseniltä. 
(Hintaan sisältyy matka ruoka/kahvit)
Ilmoittautumiset ma 19.7 mennessä  
Raijalle p. 0442380982   Tervetuloa mukaan!

Aittojärven koulun pihalla  
La 17.7.2021 alkaen klo 11.00
Ohjelmassa mm. frisbeegolfia  

ja mukavaa yhdessäoloa.
Myytävänä lohikeittoa, kahvia,  

pullaa, mehua ja arpoja
Tervetuloa! Aittojärven kyläseura ry

Koko perheen KesäTapahTuma

kulttuuripalvelut

       Iin laulupelimannit
            LAULAA JA LAULATTAA

 Pudasjärven torilla torstaina 15.7 klo 11
Tervetuloa

aurinkoiselle
torille!

Yhteistyössä Pudasjärven kyläyhdistyksen peräkärrykirppiksen kanssa

Heinäturnaus 
Suojalinnalla  

9.-10.7.
Pelit alkavat  

pe klo19 ja la klo 9.   
Turnaukseen on vapaa pääsy, 

kioski palvelee.

FC Kurenpojat

  PATEN KARAOKE
  Talolla ravintola avoinna!

Siuruan työväentalo - kylätalo, Siuruantie 2941
TERVETULOA mukavaan menoon!

Kesäinen  MUSIIKKI-ILTA & TANSSIT
Oiva Väre

 VAPAA PÄÄSY! 
Tapahtuman tarjoaa 

Oulun Arvokiinteistöt Oy

Soittaa:

LA 10.7. klo 20-24
-henkilökunta 

viettää Siurualla kesäjuhlaa la 
10.7.2021 

- Pertti ja Osmo - 

 

ILMAINEN MUSIIKKI-ILTA 

La 10.7. klo 20-24  
Siuruan Työväentalo–Kylätalolle, Siuruantie 2941 

 

TALOLLA 
 RAVINTOLA 

 AUKI Vapaa pääsy! 

      MUSIIKKI-ILTA 
Tervetuloa viettämään hauskaa iltaa 

mukavien ihmisten ja hyvän musiikin parissa 

Lauantaina   10.7.2021 

Tapahtuman tarjoaa  
Oulun Arvokiinteistöt Oy 

Lauantaina   

Suojalinnalla. 
Vielä ehtii  
mukaan.  

Hippo-jalkapallokoulu 
4-12- vuotiaille

12.-16.7. klo 11-13

Ilmoittautumiset:  
fckurenpojat@hotmail.com

Tää niitä aamuja on kun 
en tiedä / Kannattaako 

nousta vai jäädä / Vetää 
peitto yli pään / Ja 

hautautua alle kivisen 
kuoren…  

(Pave Maijanen). 

Elämisen nälkä on näyt-
täytynyt koronarajoitusten 
myötä monella tavalla. Ih-
miset haluavat lähteä liik-
keelle, kun pienikin väljen-
nys rajoituksiin ilmoitetaan. 
Kulunut vuosi on ollut tiuk-
kaa aikaa kaikille. Lapsi-
perheissä on saatu äheltää 
koulutehtävien parissa vie-
lä illatkin etäopetuspäivien 
jälkeen. Loma on koittanut 
koulujen päätyttyä ja mie-
titään, mihin sitä porhalle-
taan nyt, kun on lupa liik-
kua. Kotimaan kohteet ovat 
olleet suosittuja. Viime ke-
sänä Kuusamossa Karhun-
kierroksella ihmiset jonotti-
vat riippusilloilla. Hermoja 
koeteltiin. 

Onko tulossa saman kal-
tainen aika? Lapsiperhei-
den osalta vanhempien uu-
pumista on havaittavissa. 
Minkälaista apua tilantee-
seen voitaisiin ajatella? Tar-
vitaanko sitä? Tavallinen 
arki koettelee kaikkia ja on 

osa elämää. Tavallinen arki 
tuo myös turvallisuutta lap-
sille päivärytmin toistuessa 
samankaltaisena. On enna-
koitavissa, mitä huomenna 
tapahtuu. 

Oulunkaaren perhepal-
veluissa varhaisen tuen 
palveluilla pyritään eh-
käisemään tilanteiden ke-
hittyminen vaikeammaksi. 
Haemme näkökulmaa laa-
ja-alaisiin vaikuttaviin pal-
veluihin ja kehitämme toi-
mintamalleja tukitoimiin 
vauva-ajasta alkaen. Tästä 
oiva esimerkki on lapsiper-
heille tarjottava maksuton 
kotipalvelu, jota saa 12 tun-
tia vuodessa. Tuntimäärä ei 
ole kovinkaan suuri, mut-
ta toiminnalla on selvästi ol-
lut merkitystä lapsiperhei-
den arjessa. 

Elämän nälkä hyök-
kää jalkopäästä ei voimiaan 
säästä / Minut pystyyn kis-
kaisee / Elämän nälkä is-
tuu olkapäällä käskee läh-
de jo täältä / Mun eteenpäin 
rohkaisee / Elämän näl-
kä / Eteenpäin rohkaisee… 
(Pave Maijanen) 

Tuula Tolkkinen,  
palveluesimies 
Oulunkaaren kuntayhty-
mä, Pudasjärven perhe-
palvelut 

Oulunkaarelta hyvinvointikolumni

Elämän nälkä 

Palveluesimies Tuula Tolkkinen

Metsävaratietojen valmistu-
misesta ilmoitetaan metsän-
omistajille henkilökohtaises-
ti. Uusista tiedoista näkyy 
metsikkökuvioittain muun 
muassa puuston tilavuus ja 
pituus sekä ehdotetut hak-
kuu- ja metsänhoitotoimen-
piteet. Tiedot ovat saatavilla 
Metsään.fi-palvelusta tila-
kohtaisena tietona yksityisil-
le metsänomistajille ja Met-
sään.fi-palvelun avoimen 
metsätiedon osiosta muille 
tiedon käyttäjille.

Tietojen tuottamisek-
si tarvitaan myös maastossa 
mitattuja koealoja. Koeala-
mittauksia tekee kesäkuus-
ta lokakuun loppuun han-
kealueella Metsäkeskuksen 
työntekijä. Pääosa koeala-
mittauksista ostetaan puus-
totulkitsijalta. Koealoilta mi-
tataan puiden läpimitta ja 
pituus puulajeittain sekä ar-
vioidaan kasvupaikan omi-
naisuudet. Hankealueella 
mitataan noin 900 koealaa. 
Koealamittaus ei vahingoita 
puustoa tai maaperää.

Metsävaratiedon in-
ventoinneissa tarvitta-
van laserkeilaus- ja ilma-
kuva-aineiston hankinta 

tehdään yhteistyössä Maan-
mittauslaitoksen ja Metsä-
hallituksen kanssa. Laser-
keilauksessa saadaan tarkka 
kolmiulotteinen tieto maan-
pinnasta ja kasvillisuudesta. 
Laserkeilaus tehdään lento-
koneesta noin kahden kilo-
metrin korkeudesta ja siitä ei 
ole vaaraa ihmiselle. Ilmaku-
vaus tehdään lentokoneella 
noin kuuden kilometrin kor-
keudesta.

Viime vuonna alkanut 
uusi metsävaratietojen in-
ventointikierros toteutetaan 
kuuden vuoden aikana kan-
sallisen keilaus- ja ilmaku-
vausohjelman mukaisesti. 
Laserkeilauksen pulssitiheys 
on kymmenkertaistunut ai-
kaisempaan verrattuna. Vii-
me vuoden hankkeiden pe-
rusteella näyttäisi siltä, että 
metsävaratietojen tarkkuus 
paranee. 

-Tavoitteena on tarkempi 
ja tuoreempi metsävaratie-
to metsänomistajien ja am-
mattilaisten käyttöön, tote-
aa metsätietopäällikkö Anssi 
Juujärvi Suomen metsäkes-
kuksesta.

Metsäkeskus tiedotus 

Metsäkeskus aloittaa uuden metsien 
inventointihankkeen Puolangan, Pudasjärven 
ja Utajärven alueella. Hankkeen kokonaisala 

on 220 000. Tänä vuonna alkavan inventoinnin 
metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2022 aikana, 

jonka jälkeen metsävaratiedot on saatavilla 
Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa.
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Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi

044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

Lähihoitaja tai 
kotipalvelutyöntekijä,
haluatko itsenäiseen työhön, jossa voit  
vaikuttaa työaikaasi ja työsi sisältöön?

Alinassa tarjoamme sinulle energisen työ-
yhteisön sekä joustavat työajat. Antoisa ja 
asiakaslähtöinen työ, jossa pääset ammatti-
laisena hyödyntämään omaa osaamistasi. 

Tartu tilaisuuteen ja ryhdy alinalaiseksi!

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

Sote-uudistukseen valmistaudutaan myös Oulunkaarella

Pintamon juhannustanssit  
oli yleisömenestys

Eläkeläisillä kesäpäivä Eetenissä

Yli 15 vuoden valmistautu-
misen ja erilaisten vaiheiden 
jälkeen sote-uudistuksesta 
on tullut totta. Uudistuksen 
tavoitteena on taata sosiaali- 
ja terveyspalvelujen yhden-
vertainen saatavuus ympä-
ri Suomen.

Lisäksi tavoitteena on ka-
ventaa kansalaisten tervey-
den ja hyvinvoinnin ero-
ja. Muutos on tarpeellinen 
ja odotettu, mutta luonnol-
lisesti se myös nostaa esille 
kysymyksiä: mitä tapahtuu 
Oulunkaaren kuntalaisten 
palveluille? Entä henkilös-
tölle?

Uutta hyvinvointialuet-
ta valmistelemaan on Poh-
jois-Pohjanmaalla koottu 
väliaikainen valmistelutoi-
mielin, jonka tehtävänä on 
valmistella hyvinvointi-
alueen toiminnan ja hallin-
non käynnistäminen. Lapin 
ja Simon osalta toimielintä 
ollaan muodostamassa. 

Hyvinvointialueen käyn-
nistymiseen liittyen poh-
ditaan muun muassa lähi-
palveluiden toteuttamisen 
tapoja: mitkä palvelut ovat 
hyvinvointialueen yhteisiä 
palveluja ja mitkä paikal-
lisia palveluja. Samalla ar-

vioidaan mahdollisuuksia 
sähköisten palveluiden hyö-
dyntämiseen kuntalaisten 
arjessa. Valmiita vastauksia 
esimerkiksi palveluverkon 
suhteen ei vielä ole, mutta 
valmistelussa huomioidaan 
palvelut ennen kaikkea pal-
velutarpeiden ja palvelui-
den kehittämisen näkö-
kulmasta: kuinka paljon ja 
millaisia palveluita kun-
nassa tarvitaan esimerkik-
si vanhuksille ja lapsiper-
heille? Voitaisiinko alueelle 
tuoda jalkautuvia erikois-
sairaanhoidon palveluita 
kuten erikoissairaanhoidon 

lääkärituki terveysaseman 
ammattilaisille?

Tuleva uudistus on laa-
jin Suomessa koskaan teh-
ty liikkeenluovutus, jossa 
Pohjois-Pohjanmaalla noin 
17 000 – 18 000 työntekijää 
siirtyy uuden työnantajan 
palvelukseen. Siirto koskee 
myös tukipalvelujen, ku-
ten ICT-, talous- ja henkilös-
töpalvelujen, työntekijöitä 
mikäli tehtävistä vähintään 
puolet kohdistuu sote-pal-
veluihin. Näin myös Ou-
lunkaaren henkilöstös-
tä tulee hyvinvointialueen 
henkilöstöä vuoden 2023 

alusta. Henkilöstö siir-
tyy hyvinvointialueen pal-
velukseen niin sanottui-
na vanhoina työntekijöinä. 
Siirtymähetkellä voimas-
sa olevat työ- tai virkasuh-
teeseen liittyvät oikeudet ja 
velvollisuudet säilyvät. Uu-
den organisaation valmis-
telutyö alkaa syksyllä ja jat-
kuu vuoden 2022.

Valmistelutoimielimen 
toiminta jatkuu alkuvuo-
teen 2022 aluevaltuuston 
valintaan ja aluehallituk-
sen asettamiseen saakka. 
Aluevaltuusto on vaaleil-
la valittava toimielin. Ha-

luammekin muistuttaa, että 
äänestämällä ja ehdokkaak-
si ryhtymällä voi vaikut-
taa sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kehittymiseen koko 
Pohjois-Pohjanmaalla.

Uudistukseen on varau-
duttu hyvin ja valmiste-
lua on tehty Pohjois-Poh-
janmaalla jo pitkään. Meillä 
Oulunkaarella suhtaudu-
taankin uudistukseen posi-
tiivisin mielin – on uudis-
tuksen toimeenpanon aika.

Oulunkaari tiedotus 

Jos tarvitset koronaro-
kotustodistuksen esi-
merkiksi matkustamista 
varten: Tulosta EU:n ro-
kotustodistuksesi itse kir-
jautumalla osoitteeseen 
omakanta.fi.

Tällä hetkellä todistus 
sisältää vain tiedot koron-
arokotuksista. 14.7. alkaen 
Omakannasta voi tulostaa 
koko kolmiosaisen EU:n 
koronatodistuksen, joka 
sisältää tiedot koronaro-
kotuksista, koronatestin 
tuloksen ja tiedon sairas-
tetusta koronasta. 

Tiedot eivät välttämät-
tä näy Omakannassa heti. 
Esimerkiksi rokotustie-
don siirtyminen Omakan-
taan kestää 1-5 arkipäi-
vää. 

Jos sinulla ei ole Oma-

kantaan tarvittavia pank-
kitunnuksia ja tarvitset 
todistuksen, soita oman 
kuntasi koronarokotus-
numeroon. Henkilökun-
ta voi toimittaa paperi-
sen todistuksen rokotteen 
saamisesta, mutta se ei ole 
virallinen EU:n rokotusto-
distus. Heinäkuun lopus-
ta lähtien henkilökunta 
voi toimittaa myös viralli-
sen EU-todistuksen.

Jos todistus on puut-
teellinen tai virheellinen, 
soita oman kuntasi koron-
arokotusnumeroon. Tie-
tojen korjaaminen koro-
natodistusta varten vie 
aikaa muulta hoitotyöltä. 
Ota siis yhteyttä vain, jos 
todella tarvitset todistuk-
sen lähiaikoina.

Kirjaamiskäytännöt 

ovat muuttuneet pitkän 
korona-ajan kuluessa, 
minkä vuoksi todistuk-
sissa näkyy paljon puut-
teita. Tiedot rokotuksista, 
testituloksista ja koronan 
sairastamisesta kyllä löy-
tyvät ammattilaisten jär-
jestelmistä. Ne on vain 
voitu kirjata eri tavalla 
niin, että Omakannan jär-
jestelmä ei saa näkymään 
niitä todistuksessa juuri 
oikealla tavalla. 

Matkustamista ei 
edelleenkään suositel-
la. Matkustajan tulee itse 
selvittää, minkälaiset ro-
kotus- ja muut todistukset 
sekä testitulokset kohde-
maahan matkustaessa ja 
sieltä palatessa vaaditaan.

Oulunkaari tiedotus 

Koronarokotuksesta 
tietoa

Pintamolla aloitettiin ke-
sän tanssitoiminta juhan-
nuspäivänä 26.6. Tansseis-
sa koettiin yleisömenestys, 
lippuja myyntiin 140. 

-Tanssikansa ei ollut 
unohtanut Pintamoa ja au-
rinkoinen lämmin sää suo-

si tanssijoita, totesi tanssien 
puuhahenkilö Paavo Ho-
lappa. 

Raimo Laamanen kol-
men miehen orkesterina 
huolehti hyvästä tanssimu-
siikista ja tanssijoita riitti 
niin sisälle kuin ulkolaval-

Tanssijoita riitti niin sisälle…  … kuin ulkolavallekin.

le. Liiterissä oli Jesse Huit-
sin vetämä karaoke ja laula-
jia riitti koko illaksi.

Seuraavat tanssit ovat 
perjantaina 9.7. Rainer 
Bollströmin tahdeissa ja lii-
terissä on karaokea. HT

Pudasjärven Eläkeläiset 
viettivät perinteistä kesä-
päivää 17.6. Eero Räisäsen 
Eetenissä. Paikalla oli vir-
keitä eläkeläisiä noin ne-
lisenkymmentä. Ihmisistä 
näki, kuinka oli mukava ta-
vata toisia koronatalven ja 
-kevään jälkeen. Juttu luisti 
ja kauempana asuneet muis-
telivat lapsuusaikaisia koke-
muksia. Perinteiseen tapaan 
kahviteltiin ja paistettiin 
makkaroita sekä pidettiin 
arpajaiset.

Eeron EETENIssä on aina 
yhtä mukava käydä, siellä 
näkee, kuinka hän on antau-
tunut taiteelle ja tekee koko 
ajan uutta pulppuavaa tai-
detta. 

Hilkka Tihinen
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Pärjänsuo - tuo rakas synnyinseutu
”Jo joutui armas aika, ja 

suvi suloinen”.

Tämä rakastettu suvivirsi 
on laulettu kouluissa, lap-
set ja nuoret ovat päässeet 
ansaituille kesälomille. Näin 
mekin aikoinaan lauloimme 
suvivirren Suvannon, Lat-
van- ja Pärjänsuon kouluis-
sa. Päättäjäisjuhlaa varten 
oli ohjelmaa runsaasti, joita 
opettajien johdolla oli har-
joiteltu. Uudet juhlavaat-
teet oli puettu ylle ja hiukset 
kammattu, tytöillä ruset-
ti hiuksilla keikkuen. Pojil-
la, ainakin vähän isoimmilla 
taisi olla vähän suavea, jot-
ta hiukset pysyivät otsalta 
laineella. Ja näin oltiin val-
miit, olihan kysymyksessä 
suuret tapahtumat, koulu-
jen kevätjuhlat kylillä. Kyl-
lähän jännitys oli kova kun 
näitä ohjelmia sitten esitet-
tiin täpötäysille kouluille, 
sillä yleinen tapa oli silloin 
että kaikki kynnelle kyke-
nevät vanhemmat olivat 
juhlissa mukana. Nykypäi-
vän lasten- ja nuorten kesä-
lomat ovat hyvin erilaiset, 
mitä se oli meidän aikakau-
della. Kesälomamme kului 
suurelta osin kotitöitä teh-
den. Lomamatkoja ei juuri-
kaan tehty, mitä pienelle su-
kulaisvierailulle oli joskus 
aikaa ja mahdollisuus. 

Kasvavat lapsikatraat te-
kivät työtä vanhempien 
mukana. Kasvimaat oli 
ruohottava, marjoja piti ke-
rätä ja heinä-, elo- ja pe-
runapelloilla piti olla mu-
kana. Luonnonkalenteri 
kääntyi syksyllä kouluasen-
toon. Tasaveroinen niuk-
kuus oli yleinen koko Poh-
jois- Suomessa. Lapset ja 
nuoret saivat joskus omaa 
rahaa keräämällä käpyjä 
ja marjoja sekä pyytämäl-
lä kalaa sekä rapuja. Kan-
sakoulut olivat kylän kes-
kuksia. Opettajat asuivat 
kouluilla ja vaikuttivat koko 

koulun elämään. Lainaus: 
Emeritus maaherra Eino 
Siuruaisen pitämästä juhla-
puheesta ensimmäisessä ta-
paamisessa 21.7.2018.

Pärjänsuolla, joka oli sii-
hen aikaan Suomen suu-
rin asutusalue, koulu oli 
palanut pari vuotta aikai-
semmin. Uusi koulu oli 
aloittanut vuotta ennen mei-
dän tuloa 4-opettajaisena. 
Uusi koulu ja asunnot oli-
vat ajanmukaiset ja varus-
teiltaan erittäin hyvät ja mo-
nipuoliset. 

Aika muuttuu,  
niin myös koulut
Mielenkiinnolla olen myös 
seurannut sivusta tätä kou-
lujen- ja oppivelvollisuuden 
kehitystä. Kouluja keskite-
tään keskuksiin, joten syr-
jäkylien koulut jäävät tyh-
jilleen. Oppilaita kuljetetaan 
pitkiäkin matkoja asutus-
keskusten kouluihin. Niin-
pä oppilaille voi tulla aika 
pitkä ”työpäivä” ennen 
kuin he ovat jälleen kotona. 
Ja näille tyhjilleen jääneille 
kouluille ei ole keksitty juu-
rikaan uusiokäyttöä esim. 
Kansalaisopistot ym. Mo-

nen syrjäkylän elämään se 
voisi vaikuttaa virkistävästi. 
Rahastahan se taitaa olla vii-
me kädessä kysymys.

Nykypäivää on myös-
kin oppivelvollisuuden jat-
kaminen 18 ikävuoteen asti. 
Monelle nuorelle se voi olla 
haaste, mutta myös mahdol-
lisuus, se antaa myöskin li-
säaikaa miettiä, mitä tämän 
jälkeen- ja mikä on se tule-
vaisuuden ala. Tänä päivä-
nä on vaikea sijoittua työ-
elämään, jos ei ole mitään 
ammattiin valmistavaa kou-
lutusta valmiina.

Lukion päättäneet nuoret 
ovat saaneet valkolakkinsa, 
Suomen lippu on liehunut 
saloissa monessa kodeis-
sa, ansaitusti. Mutta entä-
pä ne nuoret, jotka ovat val-
mistuneet ammattikouluista 
erilaisten töiden taitajik-
si. Valmiina astumaan työ-
elämään. Nuoreksi työvoi-
maksi, jota Suomi kipeästi 
tarvitsee, eläköityvien tilal-
le ja veronmaksajiksi. Miten 
me ja muu yhteiskunta hei-
tä juhlistamme. Nostamme-
ko lipun salkoon myös hei-
dän saavutusten kunniaksi?

Vaikka emme kaikki, 
suureen ikäluokkaan kuulu-

vat olekaan saaneet opillis-
ta sivistystä Kansa- ja Kan-
salaiskoulua enempää. Silti 
olemme saaneet sellaista op-
pia- ja sivistystä, jota ei voi 
korvata millään, se on opittu 
elämän ”korkeakoulussa”. 
No, nyt joku voi luulla, että 
olisin katkera, kun tätä kir-
joittelen. En lainkaan, olen 
tyytyväinen omaan ”kor-
keakouluuni”.

Ennen sai työpaikan, 
vaikka suurelta osalla meillä 
suurilla ikäluokilla ei ollut 
koulutusta kansa- ja kansa-
laiskoulua enempää. Riitti, 
että oli tahtoa ja kunnian-
himoa hakea ja tehdä työtä, 
ansaita oma elanto. Jos työtä 
ei ollut tarjolla kotimaassa, 
siirryttiin sankoin joukoin 
Ruotsiin, ja naapurimaa kiit-
ti ja oli tyytyväinen saades-
saan hyvää ja ahkeraa työ-
voimaa naapurista. Osa 
Pohjoisen muuttoliikkeestä 
työllistyi myös kotimaassa. 
Näin ennen.

Koulutapaamiset - ei 
kahta ilman kolmatta
Takana on kaksi onnistunut-
ta tapaamista entisten oppi-
laitten- ja henkilöstön kes-

Kolmas- ja neljäsluokkalaisia oppilaita. Opettajana oli Kyllikki Niskala. ”Varakoulu” si-
jaitsi Kolmio nimisessä talossa, koska varsinainen koulu oli palanut, ja oppilaat oli jaet-
tu eri taloihin.

Edellisessä yhteisessä kokoontumisessa Pärjänsuon enti-
siä oppilaita Risto Luokkanen, Marjaana Lohvansuu, Niilo 
”Nicke” Hanhisuanto sekä Hilkka Räisänen.

ken. Meitä entisiä oppilaita 
ja henkilöstöä kokoontui 
molemmilla kerroilla run-
saasti. Juhla- puheitakin pi-
dettiin. Juhlapuhujina olivat 
ensimmäisellä tapaamis- 
kerralla. Rakastettu opetta-
ja Vuokko Ilkka ja Emeritus 
maaherra Eino Siuruainen.

Voi sitä riemua, kun ta-
vattiin entisiä koulu- ja lap-
suuskavereita. Kyllä siinä 
ilon kyynel vierähti poskel-
le meillä monella. Olihan 
aikaa kulunut viime ta-
paamisesta useampi vuosi-
kymmen. Puheen sorinaa ja 
kysymyksiä. ”Mitä kuuluu, 
ei olla nähty sitten lapsuu-
den”. Ohjelmaa olimme jär-
jestäneet myös, kuten tällai-
sissa tapahtumissa pitääkin 
olla. Kaikki päättyi aika-
naan, niin myöskin nämä 
kaksi edellistä tapahtumaa. 

Meitä on jälleen koolla 

pieni, mutta toimiva ja in-
nokas porukka järjestämäs-
sä 17.7. kolmatta tapaamis-
kertaa. Valmista alkaa olla 
järjestelyjen suhteen. Minä 
osallistun järjestelyihin 
täällä Salossa ja toiset Pu-
dasjärvellä. Se tämä nyky-
tekniikka mahdollistaa kai-
kenlaista. Ruokaa on tarjolla 
ja kotona leivotut pullakah-
vit päälle. Suopunki -orkes-
teri on lupautunut jälleen 
meitä viihdyttämään. Ehkä-
pä Heikkikin yllättää meidät 
omalla ohjelmistollaan.

Kaunista ja aurinkoista 
kesää kaikille!

Kaarina  
Lohvansuu-Bremer

Ilmoittautumiset tapaami-
seen: 050 308 0898, kaarina.
lohvansuubremer@gmail.
com

Pudasjärven Invalidit ry. 
tarjosi pitkän toimimat-
tomuustauon jälkeen yh-
teistä, kesäistä tekemistä 
keskiviikkona kesäkuun vii-
meisenä päivänä. 

Aloitimme tapaamisen 
kirkonmäeltä, jossa saim-
me tutustua vuonna 1781 
valmistuneeseen Pudasjär-
ven kirkkoon. Tämän ke-
sän kirkko-oppaana toimiva 
Pieta Niemelä kertoi paljon 
mielenkiintoisia ja ennen-
kuulumattomia asioita kir-
kon elinkaaresta. 

Kirkonmäeltä halukkaat 
siirtyivät kotiseutumuseol-
le, missä museonhoitaja Ma-
ria Laakko piti museoesit-
telyn ja pääsylipun hintaan 
sai tutustua alueen raken-
nuksiin sekä esineistöön. 

Järjestäjät olivat etukä-

teen siirtyneet Pudasjärven 
rantaan Rivieralle valmis-
tamaan nuotiomakkaroita, 

mehua ja kahvitusta. 
Tuttuun tapaan Kalevi 

Vattula säesti yhteislaulua. 

Kesäkuun viimeinen

Pudasjärven uimapaikka Riviera esitti jälleen kauneuttaan 
puhtaine hietikkoineen.

Kalevi Vattula säesti toivelauluja. 

Arpajaiset kuuluvat oleel-
lisena osana virkistäyty-
mispäivään ja niinpä moni 

pääsi lähtemään nyytti kai-
nalossa kotimatkalle. 

Kuljetuksista vastasi Tak-

si Hannu Aarni. Yhdistys 
tarjosi jäsenistölle kokonai-
suudessaan tämän virkistäy-
tymispäivän.

Päivän päätteeksi Pudas-
järven Invalidit ry:n puheen-
johtaja Ismo Riepula kiitte-
li jäsenistöä aktiivisuudesta 
osallistua tähän eri tavalla 
toteutettuun virkistäytymis-
päivään, jota ulkoilmatapah-
tumana myös sää suosi.

Seuraava tapaaminen on 
elokuussa, sikäli kuin val-
litseva tautitilanne sallii ko-
koontumiset. Lokakuun 
alussa on alueemme Inva-
lidiyhdistysten syyspäivät 
Rokualla. Siitä, sekä syksyn 
muista tapahtumista ilmoi-
tetaan Pudasjärvi-lehdessä.

Terttu Salmi
KUVAT: Ismo Riepula


