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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI

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

Lisätietoja: 0405593356 menossa mukana:

Tavoitteena heittopaikkojen raken-
taminen. Kokoontuminen klo 9.00 
huvialueelle. Paikalle voi saapua myös 
myöhemmin päivällä.

Mukaan pistolapioita ja reipasta mieltä!

Makkaraa, juotavaa ja pullakahvit 
talkooväelle.

La 17.7 talkoot Jyrkkäkosken frisbeegolfradalla

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Ford Ranger 2,5D, vm. 2000, aj 302 
300 km, TOSI SIISTI, kahdet renkaat 
katsastettu 09/2020. 3900 €

Toyota Avensis 1,6 bensa, viistoperä, 
vm. 1998, aj. 346 600 km, HYVÄkuntoinen, 
kahdet renkaat katsastettu 6/2021.  
 1100 €

Opel Vectra 1,6 bensa, sedan vm. 
1996, aj. 340 500 km, HALPA, kahdet 
renkaat, katsastettu 15/2020. 600 €

Toyota Carina 1.6 bensa sedan, vm. 
1994, kahdet renkaat, iso huolto teh-
ty, HYVÄ KÄYTTÖAUTO, katsastettu 
5/2021.  1000 €

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

4795
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Keinusadetin FisKars On/OFF

Baden Baden -tuOli Malaga Plus

sähKögrilli luCiFer OPal 1850W

Helppokäyttöinen keinusadetin on innovatiivisen suunnit-
telun ja teknologian tulos. ON/OFF-venttiili mahdollistaa 
vedentulon katkaisun suoraan sadettimesta. Näin voit valita 
kastelualueen entistäkin helpommin.

Mukava, kokoontaitettava ja säädettävä Baden Baden 
Malaga Plus -tuoli, jossa on 8 - 10 cm paksu  
pehmuste. Tuolin runko on 18 mm paksua  
valkoiseksi jauhemaalattua  
terästä. TUV-todistus.  
Painorajoitus 110 kg.

Kuvullinen tehokas 1850 W:n sähkögrilli. 
Grillissä on tarttumaton grillauspinta ja grillin 
voi nostaa alustastaan ja käyttää pöytägrillinä. 
Vastus on grillin alla, minkä ansiosta  
rasva ei leimahda. Tarvikkeet  
on kätevä säilyttää tarvikehyllyllä.

3995

9990
ALE ! ALE ! ALE !

PUDASJÄRVEN 
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335, 0400 239 754   

AvoinnA: mA-pe 9-18, 
lA 10-16, su 12-16

Olemme facebookissa!
www.pudasjarvenpuutarha.fi

VADELMAT 4,- kpl

KEKKiLän puuTArhAMuLTA 
50L 16,90 / 5 kpl

komeat jäTTiAMppELiT  
20,-  piEnET 10,-

uuDET MuSTAhEruKAT 
MArSKi jA hiLDur

8,50 kpl

pALjon hyVäLAATuiSiA 
KESäKuKKiA jA Moni-
VuoTiSiA KuKKiA -50 %

KIEVARIN 
KESÄFESTARIT

Lauantai 24.7. klo 12-01

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

Lippu 20 €  
(lastentapahtuma ilmainen)

Tiina Pitkänen 
klo 15:15 ja 17:15

Lasten tapahtuma 
alkaen klo 12:00

hevosajelua •  pelejä • ym. perheen pienimille

Lokakuun Linnut 
klo 19:45 ja 20:45

Duo Kuokkanen  
& Järvenpää 

klo 16:15 ja 18:15

Mukana 

Idolsista 

tuttu Lauri 

Huovinen

• soppatykki
• makkaraa
• katettu 
   sisäpiha

Olen myymässä 
tuOtteita nesteellä 

pe 16.7. alkaen klO 9.00  
p. 044 508 2029

Olvassuon metsänpoltto toteutui 5.7. Kuva Laura Vuoksenmaa.

Olvassuon metsiä palautetaan  
luonnontilaisiksi ennallistamispoltoilla

Pudasjärven Olvassuolla parannettiin 
metsien tilaa ennallistamispoltoilla 
maanantaina 5.7. Metsähallituksen 

Luontopalvelut poltti noin kymmenen 
hehtaarin kokoisen alueen. 

Ennallistamispoltot hyödyttävät palaneesta 
puusta riippuvaisia lajeja ja parantavat siten 

luonnon monimuotoisuutta.

Olvassuon Natura-alueel-
la Pudasjärven kunnassa 
ennallistamispolttaminen 
aloitettiin maanantaina 
puolenpäivän jälkeen. Pol-
tosta muodostui runsaasti 
savua, joka oli havaittavis-
sa laajalla alueella polton 
aikana ja parin päivän ajan 
polton jälkeenkin. Poltosta 
tiedotettiin alueella maas-
tokyltein.

Olvassuon metsät kuu-

luvat valtakunnalliseen 
palojatkumoverkostoon, 
jonka tarkoituksena on 
edistää luonnon monimuo-
toisuutta säännöllisillä en-
nallistamispoltoilla. Pol-
tettava metsä oli vanhaa 
mutta ei luonnonmetsää, 
siellä on tehty väljennys-
hakkuita viimeksi 1990-lu-
vulla. Puusto oli osin yli 
satavuotiasta. Ennallista-
mispolttojen osatavoittee-

na on pitää metsä mänty-
valtaisena.

-Ilmastonmuutoksen 
myötä metsät ovat muut-
tuneet kosteammiksi ja 
kuusi yleistyy vauhdilla. 
Se on herkkä tulelle ja en-
nallistamispoltoilla saa-
daankin kuusia poistettua. 
Vanhemmat männyt ei-
vät välttämättä ole palosta 
moksiskaan. Niiden elin-
aikana voi olla montakin 
metsäpaloa ja ne kestävät 
hyvin tulta, kertoo Metsä-
hallituksen suunnittelija 
Panu Keihäs.

Ennallistamispoltot ovat 
osa ympäristöministeriön 
käynnistämää Helmi-ohjel-
maa, joka vahvistaa luon-
non monimuotoisuutta 
elinympäristöjä ennallis-
tamalla. Elinympäristöjen 

väheneminen on keskei-
nen syy Suomen luonnon 
köyhtymiseen.

Palanut puu on tär-
keää ekosysteemille
Metsäpalot ovat aina olleet 
luonnollinen osa pohjois-
ten havumetsien elämää. 
Ne ovat ylläpitäneet luon-
nonmetsien monimuotoi-
suutta ja lajistoa metsien 
laikuittaisen uudistumisen 
kautta. Metsän palaessa 
osa puustosta kuolee heti ja 
osa vasta vuosien kuluessa. 
Tämän seurauksena alueel-
le syntyy eri lahoamisvai-
heessa olevaa puuainesta. 
Nykyaikaisen palontorjun-
nan myötä palot sammute-
taan tehokkaasti, ja monet 
paloalueita suosivat eläin- 
ja kasvilajit ovat harvinais-
tuneet.

Metsien ennallistamis-
poltot suunnitellaan ja val-
mistellaan aina huolellises-
ti. Poltettavaksi valitaan 
paikka, jossa on sammu-
tusvettä lähellä. Onnistu-
nut poltto edellyttää riittä-
vän kuivaa maastoa, siksi 
poltot tehdään usein met-
säpalovaroituksen aikaan. 
Poltossa ja jälkivartioinnis-
sa on aina mukana tarvit-
tavan suuri määrä henki-
löitä.

Metsähallituksella on 
menossa ennätysvuosi 
polttojen suhteen. Pudas-
järvellekin on tulossa vie-
lä toinen poltto tälle kesää, 
ajankohta ei tosin ole vielä 
tiedossa.

Metsähallitus tiedotus 

PUDASJÄRVI -lehti

Paula-myrsky teki  
Koillismaan metsiin  

miljoonavahingot s.12

www.pudasjarvilehti.fi

Nro 28 •  TO 15.7.2021

La 17.7.2021 klo 10.00 – 24.00

LIVON KOULUN LAAVULLA

Kaikki tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 18.7. klo 10. Toimittaa Eva-Maria Mus-
tonen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Talvikki Ritola. 
Messua voi seurata suorana lähetyksenä seurakunnan You-
Tube-kanavan kautta. 
Messu Korpisen kylätalolla (os. Turpeisenvaarantie 1150) 
su 18.7. klo 13. Toimittaa Eva-Maria Mustonen, avustaa 
Kyllikki Syrjäpalo, kanttorina Talvikki Ritola. 
Urkukonsertti kirkossa to 22.7. klo 18.00 Eerik Ohtamaa. 
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

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)

Kiitos
Juhani HUKARIN omaisille

lahjoituksesta liikunta- ja  
välituntivälineiden hankintaan.

Hirvaskosken koulun oppilaat

Kotikirkkoa on mukavaa  
ja iloista esitellä

Kauniisti kajahtelivat sävelet 
kesäillan musiikkituokiossa

Kirkon esittelijä Pieta Niemelä esittelee alttaritaulua Heli ja 
Vilja Tiirolalle. Kesäillan musiikkituokion toteuttajat kanttorit Sauli Vaiti-

niemi ja Elisa Ojala sekä pastori Jari Valkonen.
Pudasjärven kirkko on hei-
näkuun loppupuolelle saak-
ka avoinna niin paikka-
kunnan omalle väelle kuin 
matkailijoille. Hienoa ko-
tikirkkoa esittelee ja ker-
too kirkon tapahtumiin ja 
esineisiin liittyviä mielen-
kiintoisia tarinoita syksyl-
lä historian opinnot Jyväs-
kylän yliopistossa aloittava 

Pieta Niemelä. Liikunnalli-
nen, historiallisista asioista 
ja niiden syntyperistä kiin-
nostunut Pieta kertoo kir-
kon esittelijän työn olevan 
todella antoisaa eteenkin sil-
loin kun kyseleviä ja kirkos-
ta kiinnostuneita vierailijoi-
ta pyrähtää tiheään tahtiin 
kirkkoon. Niinä päivinä, jol-
loin vierailijoita on vähem-

Musiikkituokio Viime tor-
stai-iltana 8.7. käynnistyi 
vt. kanttorimme Sauli Vaiti-
niemen laulamalla komeal-
la aarialla oopperasta Taika-
huilu. Heti perään komeus 
sai lisäkseen reippaan ja 
iloisen poljennon kanttorin 
soittaessa uruilla C.S. Lan-
gin säveltämän Tuba Tunen. 
Hartaussanoissaan pasto-
ri Jari Valkonen muistutti 
kuulijoita siitä, että kaiken-
lainen musiikki on lahja Ju-
malalta. Musiikki synnyttää 
mielenrauhaa ja sielun iloa. 
Pastori puhui rakkauden 
laista ja sen noudattamises-
ta myös nykyisinä kiireisi-
nä ja uuvuttavina aikoina. 
Rakkauden laki tarkoittaa 
lähimmäisen rakastamis-
ta yhtä paljon kuin itsensä 
rakastamista. Rakkautta ja 
huolenpitoa tulee osoittaa ja 
viljellä kaikille lähimmäisil-
le erottelematta ketään mis-
tään syystä. Emme kuulu 
meihin tai heihin, vaan kuu-
lumme yhteen. Musiikki on 
meille kaikille yhteinen mie-
len ravinto kuten rauhaisa 
toisemme hyväksyvä yhtei-

selokin. 
Hartauden jälkeen kant-

torit Sauli Vaitiniemi ja Eli-
sa Ojala esittivät upeasti yk-
silö- ja parilaulantana monia 
kauniita musiikkiesityksiä 
yleisön korvien iloksi. Eli-
sa Ojalan soittamat altto- ja 
sopraanohuilujen helisevät 
sävelet houkuttelivat kuu-
lijan mielikuvituksen näke-
mään Autuaitten sielujen 
karkelon, joka olikin yhden 

Luulenpa, että kovin moni ei ole kesäkuun 
ajan välttynyt näkemästä sateenkaaria. 
Mahdollisesti olemme nähneet niitä luon-
nossakin auringon paistaessa vesipisaroi-
den läpi, mutta ennen kaikkea sateenkaa-
risymboleita on näkynyt tuenosoituksena 
sille moninaisuudelle ja erilaisuudelle, 
joka koskee myös ihmisten seksuaalisuut-
ta.  

Ajattelen kuitenkin, että sateenkaaris-
ymboliikassa on myös paljon kristillistä. 
Ensinnäkään sen Pride-liikkeeseen liitty-
vä merkitys ei ole millään tavalla kristin-
uskosta irrallinen. Kristinuskoon kuuluu 
olennaisesti ajatus jokaisen ihmisen ar-
vokkuudesta ja tärkeydestä, joka ei riipu 
ihmisen olemuksesta tai teoista. Kirkos-
sa ja seurakunnassakin voimme olla mo-
nista asioista eri mieltä, mutta lähtökohta 
on kuitenkin se, että jokainen on arvokas 
sellaisena kuin on ja juuri sellaisena terve-
tullut mukaan seurakuntaan.  

Toisekseen, sateenkaaren kuvaama ih-
misten moninaisuus ja erilaisuus vastaa 
myös kristinuskon ja Raamatun kuvausta 
maailmasta. Emme ole harmaata massaa, 
vaan toinen toistaan värikkäämpiä per-
soonia. Myös Raamattu kuvaa koko jou-
kon erilaisia värikkäitä ihmisiä. Myös seu-
rakuntaa kuvataan varsin värikkäänä, niin 
että erilaisuus on pikemminkin rikkaus. 

Apostoli Paavali kuvaa kirjeissään seura-
kuntaa Kristuksen ruumiina, jonka muo-
dostavat erilaiset jäsenet. Jäsenten eri-
laisuus on ruumiin toiminnan kannalta 
välttämätöntä. (1.Kor. 12: 12-26). Erilai-
suus voi toki aiheuttaa myös jännitteitä, 
mutta uskon, että mikäli asennoidum-
me siihen oikein, voi se olla meille ennen 
kaikkea rikkaus.  

Kolmanneksi, perinteisin kristilli-
nen merkitys sateenkaarelle löytyy ai-
van Raamatun alkulehdiltä, kertomukses-
ta vedenpaisumuksesta ja Nooan arkista. 
Tässä kertomuksessa Jumala päättää ve-
denpaisumuksen avulla hävittää maan 
päältä kaiken elävän ihmisten pahuuden 
takia. Hän pelastaa kuitenkin Nooan per-
heineen ja arkin mukana parin jokaista 
eläinlajia. Vedenpaisumuksen loputtua Ju-
mala lupaa olla enää tuhoamatta ihmisiä 
heidän pahuutensa takia ja asettaa tämän 
lupauksen merkiksi taivaalle sateenkaa-
ren. (1. Moos. 6-9) 

Ajattelen, että tämä Jumalan lupaus, 
jonka merkkinä sateenkaari on, on meille 
erityisen ajankohtainen juuri tänä kesänä. 
Olemme saaneet nauttia (tai kärsiä) en-
nätysmäisistä helteistä, joille ei ole loppua 
näkyvissä. Nämä helteet näillä leveysas-
teilla ovat eräänlainen luonnonmullistus, 
joka syystäkin herättää huolta. Helteiden 

yleistyminen kesällä ja leudot talvet ker-
tovat siitä, että maapallomme ilmasto on 
ihmisten toiminnan seurauksena lämpe-
nemässä. Napajäätiköiden sulamisen seu-
rauksena Raamatussakin kuvattu veden-
paisumus voi monessa paikassa olla totta. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
meitä kehottaa paitsi yhteinen etumme, 
myös Raamatun kehotukset varjella Ju-
malan luomaa maailmaa. Käskyjen ja ke-
hotusten lisäksi Raamattu on kuitenkin 
täynnä myös Jumalan lupauksia meille. Sa-
teenkaari on merkkinä siitä, että vaikka 
olemme sekä yksilöinä että yhteisönä tai-
puvia myös piittaamattomuuteen, Juma-
la rakastaa meitä ja haluaa pitää meistä 
huolta. Pienempien ja suurempien luon-
nonmullistusten keskellä saamme luottaa 
siihen, että Jumalan suunnitelma tätä maa-
ilmaa ja meitä kaikkia kohtaan on hyvä.  

Näiden sanojen kera tahdon toivottaa 
sinulle aurinkoista (toivottavasti joskus 
myös sateista) ja sopivan lämmintä kesää 
sekä Jumalan siunausta! 

Mikko Salo
vs. nuorisotyön- 
ohjaaja

Sateenkaaresta

män esittelijä tekee pieniä 
siivous-, järjestely- ja muita 
tärkeitä tehtäviä. 

Pieta valaisee vierailijoil-
le monenlaisia jännittäviä 
seurakunnassamme tapah-
tuneita asioita. Pudasjärvis-
ten vahva yhteys saamelai-
siin ja karjalaisiin aiheutti 
piispoille päänvaivaa. Näi-
den kahden heimon paka-
nalliset tavat eivät olleet 
suotavia ja hyväksyttäviä 
kristilliselle seurakunnal-
le. Erikoisen alttaripöydän 
vaiheet 1500-luvulta alkaen 
ovat varsin kiinnostavaa ja 
jännittävää kuultavaa. Kir-
kon alttaritaulu, maalauk-
set, hirsirakennustekniikka, 
sakastissa oleva sotalippu, 
vanhat arvokkaat ehtool-
lisastiat ja monet muut kirk-
koon liittyvät asiat kiinnos-
tavat vierailijoita. 

Kirkon sujuvasanainen 
esittelijä Pietä Niemelä ke-
hottaakin pudasjärvisiä ja 
muitakin ihmisiä tulemaan 
suurella joukolla tutustu-
maan kirkkomme ja seura-
kuntamme toiminnan erilai-
siin ja hämmästyttäviinkin 
vaiheisiin.

Sointu Veivo

Nuotioillat: Aittojärven koululla ke 14.7. klo 18,
Metsälän kylätalolla to 15.7. klo 19,
Paukkerinharjun Hautapahdalla ke 21.7. klo 18,
Pintamon kylätalolla to 22.7. 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 Kirkko-
herranvirasto 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 18.7. klo 13 (Simo 
Kinnunen), Livon kesäseurat Livon koululla, Kirsiojantie 31 
su 18.7. klo 13.00 (Mikko Tuohimaa, Risto Lauhikari)
Kastettu: Valde Viljami Pesälä, Vilho Johannes Puhakka, 
Roope Oliver Tapani Torvinen, Emma Alina Tuomaala
Haudattu: Henni Marjatta Salow 95 v

musiikkiesityksen nimi.
Yhteislauluna lauletun 

virren 560 toisen säkeistön 
sanoin oli mukava ja hyvä 
mieli lähteä kirkosta koti-
matkalle.

”Sinua, Jumalani, nyt kii-
tän iloissani, kun tunnen 
voimasi. On kaikki hallus-
sasi, soi taivas kiitostasi ja 
koko luomakuntasi”

Sointu Veivo
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja  
Riikka Tuomivaara vierailijana Senioriyrittäjillä

Pudasjärven Yrittäjien Senioriyrittäjät ovat jatkaneet 
koronarajoitusten jälkeen kokoontumisia kerran 
kuukaudessa eli joka kuukauden ensimmäinen 
keskiviikko. Heinäkuun kokoontumisessa oli 
vierailijana Pudasjärven Kehitys Oy:n uusi 

toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara. Kuten tavallisesti 
vierailijana, hän esittäytyi, kertoi kuulumisiaan sekä 

kertoi työstään Pudasjärven Kehitys Oy:ssä. 

Senioriyrittäjien kokoontu-
misessa pohdittiin Pudas-
järvellä vahvistuneita liike-
toimintamahdollisuuksia. 
Oulu-Kuusamo liiketoi-
mintaväylä tarjoaa näkyviä 
tontteja monelle toimialal-
le. Lisäksi Pudasjärven kes-
kusten uusiutuva palvelu-
väylä lisää vetovoimaansa 
yritysten palveluilla, uusil-
la asumismahdollisuuksilla 
ja tieratkaisuillaan. Pohdim-
me myös sitä, kuinka hyviä 
mahdollisuuksia Pudasjär-
vellä on tarjolla kaikille niil-
le, joilla on halua muuttaa 
paikkakunnalle. Tilastojen 
mukaan joka neljäs isom-
missa kaupungeissa asuva 
haaveilee asuvansa ympä-
ristössä, jossa voi asua lä-
hellä luontoa ja vaikuttaa 
omiin valintoihin harrastus-

ten ja hyvinvoinnin osalta. 
Kyllä, Pudasjärvelle kannat-
taa muuttaa, todettiin yhtei-
sesti.

Juuret Sarakylässä
Tuomivaara kertoi synty-
neensä Sarakylässä ja läh-
teneensä opintojen peräs-
sä maailmalle. Luovat alat 
ovat kiinnostaneet aina, en-
simmäinen ammatti oli vaa-
tetusalan suunnittelija. Val-
mistumisen jälkeen toimin 
opettajana ja yrittäjänä. 
Muotoilu ja kovat materiaa-
lit saivat hakeutumaan jat-
ko-opintojen pariin. Valmis-
tuin ensin kandiksi Lahden 
Muotoiluinstituutista ja lo-
pulta maisteriksi Taideteol-
lisesta korkeakoulusta, ny-
kyisestä Aalto yliopistosta. 

Työtehtäviin on sen jälkeen 
liittynyt yrittämisen edistä-
minen monissa eri organi-
saatioissa. Huippuhetkistä 
haluan nostaa esille Japa-
nissa pidetyt messut, jon-
ne pääsin paikallisen yrit-
täjän mukana. Nykyiseen 
tehtävän Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n toimitusjohtajaksi 
koen kasvaneeni hiljalleen 
kokemusten myötä. 

Harrastukseni seuraavat 
tiiviisti vuodenaikojen vaih-
telua. Nyt hellekesällä sup-
pailu ja uinti ovat tuntuneet 
poikkeuksellisen virkistävil-
tä. Kesän etenemien tuo sie-
net ja marjat, joten niiden 
perässä kuluu päiväkausia. 
Talvella menen luontoon 
metsäsuksilla tai lumiken-
gillä. Lukeminen on myös 
tärkeä harrastus, varsinkin 
tiede ja luonto innostavat 
kokeilemaan uutta. Uusim-
pana kokeiluna mainitsen-
kin omenapuun varttamisen 
pihlajaan. Positiivisena yllä-
tyksenä yksi silmu kasvaa, 
joten seuraan uuden puun 
varttumista. Millaisia kuk-
kia se tuottaa ja tuottaako 
se joskus hedelmää? Luonto 
innostaa ja Pudasjärvellä on 

tilaa tehdä kokeiluja. Luon-
nossa samoilu pitää kunnon 
yllä ja maisemat tulevat tu-
tuiksi.  Saamme elää täällä 
puhtaassa luonnossa ja uu-
distua työn, opintojen sekä 
harrastusten myötä. 

Paikalliset vahvuudet 
menestystekijöinä
Tuomivaaran mukaan Pu-
dasjärven menestysteki-
jöiksi on nostettu rohkeasti 
omat paikalliset vahvuudet. 
Elinkeinojen osalta jalostu-
nut puutuoteteollisuus ja 
uusiutuva energia sekä elä-
myksellinen luontomatkailu 
ja monipuolinen elinkeino-
rakenne luovat työpaikkoja. 
Juuri nyt kannattaakin kat-
sella Pudasjärveltä sopivia 
töitä tai yrittämisen mahdol-
lisuuksia. Uusia asuntoja on 
valmistumassa ja uusia työ-
maita on alkamassa. Yksityi-
nen rakentaminen on myös 
vilkasta, joten hyviä ratkai-
suja on tarjolla.  

Pudasjärvellä arvostetaan 
aitoutta kaikessa tekemises-
sä. Esimerkiksi isovanhem-
pien rakentamat talot mah-
dollistavat uutta elämää. 

Riikka Tuomivaara on syn-
tyisin Sarakylästä.

Nämä arvokkaat talot saa-
daan päivitettyä aidoilla ma-
teriaaleilla, jolloin eletty elä-
mä saa näkyä ja asumiseen 
saadaan kaivattua uudis-
tusta. Kuituverkko on tär-
keä osa asumismukavuutta. 
Työnteko helpottuu ja tieto 
liikkuu sujuvasti kaikkial-
le. Maiseman voit myös va-
lita itse, haluatko metsäisiä 
vaaramaisemia vai kaipaat-
ko veden äärelle. Pudasjär-
ven laaja pitäjä mahdollis-
taa rakentamisen, asumisen 
ja työnteon kaikilla kylillä. 
Vaihtuvat vuodenajat teke-
vät arjesta alati muuttuvan, 
Tuomivaara totesi. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Tuomi-
vaara oli Senioriyrittäjien vieraana heinäkuun alussa.

Tavallista parempaa

GRILLATEN

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 15.-18.7. ELLEI TOISIN MAINITA

-18-22%
Plussa-kortilla4.-

Fazer

REmIx jA  
TUTTI FRUTTI 
mAkEISpUSSIT
300-350 g (5,71-6,67/kg)

Ilman Plussa-korttia  
2,45-2,55 ps (7,00-8,50/kg)

6.-
TERTTUNEILIkkA
10 kpl, Turkki

Yksittäin 3,90 kimppu

SIpULINIppU
Suomi, säävaraus

099
nIPPu

kURkkU
Suomi

129kg
2 kimppua2 ps

KANAVARTAAT
ja grIllattu ananas
resePtI k-ruOka.FI/resePtIt 
taI k-ruOka-sOVellus

SUOMI SUOMI

DIGItarjouslehtemme  
ILMESTyy SEURAAVAN  

KERRAN ke 21.7.
Katso kauppakohtaiset  

tarjoukset k-supermarket.fi

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!

kariniemen

kANANpOjAN  
GRILLImARINOITU FILEEpIHVI TAI  
pAISTILEIkE LEmpEä CHILI
Hk

pORSAAN GRILLImARINOITU  
ULkOFILEEpIHVI
700-900 g (6,66-8,56/kg)599

RS

naapurin maalaiskana

kANAN OHUET  
FILEEpIHVIT
570-680 g (8,81-10,51/kg)

-20%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 7,49 rs (11,01-13,14/kg) Ilman Plussa-korttia 7,49 rs (8,32-10,70/kg)
599

rs -20%
Plussa-kortilla
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Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestön ylimääräinen 
yleinen kokous kokoontui 
kaupungintalon valtuusto-
salissa vaalien jälkeen maa-
nantaina 30.6. päättämään 
Keskustan edustajista kun-
nan hallintoelimiin 1.8. alka-
valle valtuustokaudelle. 

Kokoukselle tuotiin tie-
toa vasemmiston, sdp:n ja 
kokoomuksen kanssa solmi-
tusta teknisestä vaaliliitos-
ta. Vaalituloksen perusteel-
la nämä puolueet olisivat 
jääneet ilman luottamusteh-
täviä valiokunnissa ja lau-
takunnissa. Vaihtoehtoja 

punnittuaan puolueet lähes-
tyivät Keskustaa ja kysyivät 
yhteistyön mahdollisuudes-
ta.

Keskustalle ajatus laa-
jemman puoluekentän vas-
tuunkannosta sopi ja kun 
yksityiskohdista päästiin hy-
vään neuvottelutulokseen, 
päätettiin solmia tekninen 
vaaliliitto valtuuston valit-
semien luottamustehtävien 
jakamiseen. Myös perus-
suomalaisten ja kristillisten 
vaaliliiton kanssa päästiin 
yhteisymmärrykseen paik-
kojen jakautumisesta vaali-
liittojen kesken.

Luottamushenkilövalinnoissa valmistelua
Tekninen vaaliliitto Keskustan ja pienpuolueiden välillä 

Valtuustosali täyttyi Keskustan kunnallisjärjestön kokouksen osallistujista. Lisätilakin 
otettiin käyttöön salin peräosasta.

Olga Oinas-Panumasta on tulossa valtuuston puheenjoh-
taja, Anni-Inkeri Törmäsestä kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtaja ja jäsen sekä Jorma Kouvasta valtuuston 
varapuheenjohtaja ja samalla Yhteisöllisyysvaliokunnan 
puheenjohtaja. 

Keskustan ylimääräinen kokous hyväksyi teknillisen vaaliliiton pienpuolueiden kanssa 
luottamushenkilöpaikkojen valinnassa.

Kunnan hallintoelimiin 
valittavista Keskustan edus-
tajista päättäminen tapahtui 
kunnallisjärjestön hallituk-
sen ja uuden valtuustoryh-
män yhteisen valmistelun 
pohjalta. Valtuuston pu-
heenjohtajaksi päätet-
tiin yksimielisesti Olga Oi-
nas-Panuma ja valtuuston 1. 
varapuheenjohtajaksi Jorma 
Kouva, joka toimii puheen-
johtajana Yhteisövaliokun-
nassa. Kaupunginhallituk-
sen puheenjohtajan valinta 
meni äänestykseen, jonka 
voitti täpärästi Vesa Riek-
ki yhden äänen erol-

la Anni-Inkeri Törmäseen. 
Kaupunginhallituksen 1. va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Anni-Inkeri Törmänen.

Kaupunginhallituksen 
muiksi jäseniksi Keskustas-
ta päätettiin Juhani Jurmu, 
Marko Koivula, Mari Käl-
käjä ja Marja Lantto. Tarkas-
tuslautakunnan puheenjoh-
tajana jatkaa Juha Heikkilä 
ja viranomaislautakunnan 
puheenjohtajaksi sovittiin 
Reijo Talala.

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Vaalituloksen jälkeen alkoi 
teknistenvaaliliittojen hiero-
minen ja otin ensimmäise-
nä yhteyttä Demareihin ja 
Kokoomukseen. Oli täysin 
selvää, että pienpuolueilla 
on tehtävä yhteistyötä kes-
kenään, jotta voimme saa-
vuttaa vaikuttavuutta seu-
raavalla valtuustokaudella. 
Keskustalta saimme tar-

Yhteistyöllä tulokseen luottamushenkilöpaikkojen jakamisessa
jouksen osallistua tekniseen 
vaaliliittoon. Kuunneltuani 
tarjouksen ensimmäisessä 
yhteisessä kokouksessa tote-
sin, että; ”tässä kokouksessa 
minä en päätä vielä mitään” 
ja heti kokouksen jälkeen 
otin suoraan yhteyttä Perus-
suomalaisiin ja kerroin ti-
lanteen, sekä kysyin heidän 
kantaa tekniseen vaaliliit-

toon. Vastaus oli, että omil-
la mennään, ei tehdä tek-
nistä vaaliliittoa. Näin ollen 
pienpuolueille jäi vaihtoeh-
doksi tehdä liitto Keskustan 
kanssa. 

Pienpuolueet ja Keskus-
ta kävivät aidot neuvotte-
lut paikkajaosta ja pärjäsim-
me niissä yllättävän hyvin, 
ottaen huomioon sen, että 

toista vaihtoehtoa ei ollut, 
jolla olisi voinut nostaa pai-
netta päästä sopuun. 

Luottamushenkilöpaik-
koja alustavasti on sovittu 
seuraavasti: Vasemmistol-
le kaupunginhallitus, yh-
teisövaliokunta ja painotus 
konsernin yhtiöihin ja mui-
hin konklaaveihin. Hallituk-
sen paikka Erkki Honkanen 

2-vuotiskausi, Antti Tihi-
nen varalla, puolessa välis-
sä vaihtuu toisin päin. Va-
liokuntapaikka Eija Ikonen, 
varalla Teemu Ojala. Sdp 
tarkastuslautakunta ja vi-
ranomaislautakunta. Ko-
koomus hyvinvointivalio-
kunnan varapuheenjohtaja, 
viranomaislautakunta. 

Pienpuolueet menevät 

yhteistyön kautta ja nykyi-
nen tekninen vaaliliitto on 
siitä malliesimerkki. Yk-
sin täällä ei pärjää kukaan, 
ja yhteistyöllä saavutimme 
luottamushenkilöpaikkoja 
Kokoomukselle, Demareille 
ja meille Vasemmistoliitolle. 

Antti Tihinen,  
Vasemmistoliitto

Demokratian eli kansan-
vallan perusajatuksena on, 
että hallintovallan edus-
tajat nousevat kansan jou-
kosta ja että hallintoval-
ta toteuttaa kansan tahtoa. 
Kansanvaltaan sisältyy yk-
silön oikeus osallistua ja 
vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristönsä kehittämi-
seen. Kuntavaalit ovat mitä 
merkityksellisin paikka vai-
kuttaa ja osallistua eli ää-
nestää oman paikkakunnan 
valtuustoon ja sitä kautta 
eri toimielimiin niitä ihmi-
siä, joiden päätökset vaikut-
tavat omaan arkeen ja palve-
luihin.

Suomessa on käytössä 
suhteelliset vaalit, joka tar-
koittaa, että vaaleissa jokai-
nen puolue tai muu ryh-
mittymä saa sen määrän 
edustajia kuin mitä sen vaa-
leissa saama äänimäärä suh-
teessa muihin ryhmittymiin 
edellyttää. Jos puolue saa 

Perussuomalaisten kannanotto  
Kuntalaiset paitsioon

annetuista äänistä esimer-
kiksi noin 20 prosenttia, sen 
tulisi saada myös noin 20 
prosenttia jaettavina olevis-
ta edustajanpaikoista. Yk-
sinkertaista ja tasa-arvoista.

Pudasjärvellä perussuo-
malaiset tekivät historialli-
sen tuloksen. Tuloksen, joka 
olisi oikeuttanut joko val-
tuuston tai hallituksen pu-
heenjohtajan paikkaan, kol-
meen hallituspaikkaan ja 
moneen muuhunkin luot-
tamushenkilöpaikkaan pu-
heenjohtajuuksista puhu-
mattakaan. Niin kuntalaiset 
äänestivät. Kuntalaisten 
tahto syrjäytettiin teknisel-
lä vaaliliitolla, jonka solmi-
vat kokoomus, vasemmis-
to ja SDP yhdessä keskustan 
kanssa. Teknisten vaaliliitto-
jen ainoa tarkoitus on muut-
taa kuntavaalitulosta. Nyt 
tehty tekninen vaaliliitto ta-
kaa yhden puolueen ylival-
lan ja antaa luottamustehtä-

väpaikkoja eri toimielimiin 
niille, joille kuntalaiset ei-
vät ole kannatusta antaneet. 
Ja toisin päin, luottamus-
tehtäväpaikkoja katoaa niil-
tä, joille mandaatti on kun-
talaisten puolelta annettu. 
Huomionarvoista on, että 
vasemmisto, SDP ja kokoo-
mus olisivat keskenään liit-
toutumalla saaneet paikko-
ja ilman keskustan mukana 
oloakin, vaikka toisenlaista 
kommenttia on mediaan an-
nettu. Vieläkö joku ihmette-
lee, miksi äänestysprosent-
ti laskee kuin lehmän häntä? 
Kun äänestäjä ei tiedä, mille 
puolueelle ääni lopulta me-
nee, on äänestäminen tur-
hauttavaa. 

Vaalituloksen vahvista-
misen jälkeen suurin puo-
lue kutsuu kaikki puolueet 
koolle neuvottelemaan luot-
tamuspaikkajaosta. Perus-
suomalaisia ei kutsuttu neu-
vottelupöytään. Tekninen 

vaaliliitto tuotiin ilmoitus-
asiana tiedoksi sen jälkeen, 
kun muut puolueet olivat 
keskenään neuvotelleen 
jo kahteen otteeseen. Pe-
russuomalaiset olivat niitä 
paikkoja vailla, jotka äänes-
tystuloksen mukaan meille 
kuuluivat. 

Niin tai näin, me voimme 
reilusti katsoa äänestäjiäm-
me silmiin: jo ennen vaaleja 
ilmoitettu perussuomalais-
ten ja kristillisdemokraat-
tien vaaliliitto oli tiedossa ja 
äänestäjät tiesivät mille ko-
koonpanolle äänensä antaa. 
Nähtäväksi jää, kuinka pit-
kä tämän episodin suhteen 
on se tunnettu poliittinen 
muisti. Tulevasta valtuusto-
kaudesta tulee takuulla mie-
lenkiintoinen.

Pudasjärven  
Perussuomalaiset ry

Hillakausi on saanut ihmiset liikkeelle  kuntoaan kohen-
tamaan. Luonto on kaunista ja reissuilla voi ihailla sen 
monimuotoisuutta. Varusteet vain hyvät ja astian koko 
oman kunnon mukaan. Eväät reissulla ovat tärkeät ja 
juotavaa tarpeeksi. Hillakuvan lähettäjä Elvi Räisänen 
kuuluu harrastelija valokuvaajien ryhmään ja tämä kuva 
sai paljon kehuja. Ei hillojen määrä ole tärkeä, vaan se 
mitä reissusta sinulle ”reppuun” jää.

Suo kutsuu kulkijaa
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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 
16.-17.7.

MAANANTAI-ToRsTAI
19.-22.7.

Kungs 
AUToNPEsU- 
hARJA
teleskooppivarrella 

1595

695

Wurth 
TERAssIRUUvI
ruskea 55 mm
250 kpl

MELA puu

1995
Alkaen

AIRoT 240 cm

3895

2 pss

259

500

139

029

499

129

499

595

129

500

199 300300
2 pkt 2 pkt3 prk

250

550

300

199

179

rss

pkt

pkt

pkt

pkt

699

300

100
pkt pkt

kg

2 filettä/talous

sis. pantin

1295
kg

pkt pll

prk

195

299

rss

1000

250300

kg

149

599
rss

895
kg

695
kg599

kg

595
kg

100
pkt

pss

pss tanko

2 kpl2 prk

2 pkt

3 pkt

2 prk

4 prk

kpl
kpl

159

Kananpojan 
bRoILERINkoIPI
3 kpl/rss
marinoitu

MA-TI 19.-20.7.  kE-To 21.-22.7.

PE-To16.-22.7.

3295 

Ötökkä 
MAgNEETTI
ovIvERho

Ötökkä
ovIvERho
kIRkAs

Vihreä
kEsä- 

kURPITsA
Suomi

Findus
PoMMEs  

NoUsETTEs
350 g

399

sPRAy- 
MAALIT 
perusvärit

PE 16.7.       LA 17.7.

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

9990

Del Monte
ANANAs- 

vIIPALEET
220/140 g

HK   
PyTTIPANNU TAI 
kANAvIILLokkI

250-300 g

Superior
kERMA- 
kARAMELLI
400 g

Eldorado
ToNNIkALA-
hIUTALEET
185/140 g
öljyssä

Ville Vallaton 
JääTELö-
PUIkko
24 kpl, 840 ml
vanilija-päärynä

Eldorado
PEkoNI
140 g
kevyesti savustettu

Atria 
coLEsLAw 
sALAATTI
300 g

Poprilli
gRILLIMAkkARA 

400 g

Wasa 
Sport

NäkkI-
LEIPä

550 g

sAToJA TARJoUksIA 

JokA PäIvä!

199

Kabanossi
gRILLIMAkkARA 

360-400 g

RAUTAosAsToLTATEksTIILIosAsToLTA

Atria 
kANAN  
sIIvET
800-900 g

Vanajan 
vohvELIT
325 g

HK 
JAhTI-
MAkkARA
1,5 kg

Atria
LAUANTAI-
MAkkARA
palana

Saarioinen 
PIzzAT
200 g

Vip
APPELsIINI 
TäysMEhU
1 l

Arla
JogURTIT
1 kg

Kuuma 
gRILLATTU 
bRoILERI
kokonainen

Skittles 
kARkkI-
PUssI
174 g

HK Ohuen ohuet
LEIkkELEET
300 g

Valio 
APPELsIINI 
TäysMEhU
1 l

Findus  
naudanliha 
PyTTIPANNU
1 kg

Tuore 
NoRJAN  
LohIfILEE

Saludo 
kAhvI
450 g

ERä! PELAsTUs-
LIIvIT

2990
kpl

NEkTARIINI
1 kg rasia

2,7 l

Rakentajan
PUUöLJy
esim. ruskea
0,9 l

650 1695

PEPsI MAx
1,5 l

PoRsAAN gRILLI-
kyLJyksET
naturell tai  maustettu
2 kg/talous

HK viljaporsaan
fILEEPIhvI
640 g
ruohosipuli,  
pippuri tai ranch

sokERI-
MUNkkI
raj. 20 kpl/talous

Hyvä
NAUTA  
JAUhELIhAA
rasvaa max 10 %

sIkA-NAUTA 
JAUhELIhA
2 kg/talous

Viljaporsaan
kAssLERLEIkE
naturell tai maustettu

Vip Classic
kALAPUIkoT
250 g
pakaste

6790 6800 2590

1690

1990 1990 1590

390

2190

890 890

2150 2690

Finnwear 
TyTTöJEN  
UIMAPUkU
koot: 128-164 cm

Sport 
RANTA- 
sANdAALIT
koot: 37-41

Miesten 
RANTA- 
sANdAALIT
koot: 40-46

Casa 
sAUNA- 
PyyhE
80x160

Luhta Aalto 
sAUNA- 
PyyhE
100x150

Nina’s 
vARvAs- 
sANdAALIT
koot: 36-41

Luhta Aalto 
kyLPy- 
PyyhE
70x140

Paljon erilaisia 
NAIsTEN UIMA-
PUkUJA
Damella ja Finnwear
myös isoja kokoja  
esim. Damella

Top Model 
TyTTöJEN  
UIMAPUkU
koot: 128-152 cm

Finnwear 
MIEsTEN  
UIMAshoRTsIT
koot: S-3XL

Finnwear 
MIEsTEN  
UIMAhoUsUT
koot: S-3XL

Finnwear 
PoIkIEN  
UIMAhoUsUT
koot: 98-164 cm

3495 

UIMA-AsUT vILvoITTELUN hETkIIN!

6190
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Vauhko varsa  
kurenalan  
kesäkiertueella

Kesätorin avauksessa siunaus, yhteis-
laulua, lettukahvila ja peräkärrykirppis

Vauhko Varsa on pudasjär-
veläinen folkpop -yhtye, jos-
sa soittaa Sampo Laakkonen 
(rummut), Markku Kemp-
painen (basso, laulu) ja Mar-
ko Väyrynen (laulu, kitara, 
huuliharppu). Yhtye on soit-
tanut yhdessä viime vuoden 
keväästä saakka. Alkujaan 
yhtyeen jäsenet kokoontui-
vat soittelemaan huvikseen, 
mutta yhteissoiton sujuessa 
on tehty muutamia keikkoja 
niin livenä kuin virtuaalili-
venä. Yhteissoiton sujuvuu-
den takana on rento ja hyvä 
yhteishenki, mitkä ovat vie-
neet Vauhko Varsan soitto-
hommia eteenpäin ilman sy-
viä otsaryppyjä.

Kaikilla yhtyeen soitta-
jilla on soitto- ja bändiko-
kemusta nuoruusvuosil-
taan, minkä jälkeen kukin 
on enemmän tai vähem-
män harrastanut soittamis-
ta ja musisointia. Sampo on 
soitellut bändeissä Ruotsin 
vuosinaan, minkä jälkeen on 
ollut taukoa Vauhko Varsan 
kanssa soittamiseen saak-
ka. Markulla on ollut mo-
nia bändi- ja musiikkijuttu-
ja klassisesta yksinlaulusta, 
teatterimusiikkisävellyksis-
tä aina rock-bändeihin saak-
ka. Marko on harrastanut 
musiikkia ja tehnyt omia 
lauluja aina siitä lähtien kun 
sai ensimmäisen kitaran. 

Tarttuvaa melankolista 
ilofolkkia
Vauhko Varsa soittaa trio-
kokoonpanolla pelkästään 
omia lauluja, joita on epä-
virallisen treenilistan mu-
kaan noin viitisenkym-
mentä. Laulut kertovat 
kotiseudusta, elämästä ja ih-
miselon tunnoista muuttu-
vassa maailmassa. Lauluja 
voisi kuvailla melankolisek-
si ilofolkiksi. Teksteissä ja 
sävelmissä on niin melanko-
lisia värejä kuin iloisen arki-
humoristisia sävyjä. Nämä 
värit ja sävyt yhdessä trio-
kokoonpanon soiton kans-

sa jalostuvat mukavan tart-
tuviksi ilofolkpop -ralleiksi.

Vauhko Varsa aloitti Ku-
renalan kesäkiertueen Suo-
jalinnan keikalla heinäkuun 
alussa. Keikkaa oli mahdol-
lista käydä katsomassa ja 
kuuntelemassa paikan pääl-
lä Suojalinnassa. Keikkaa oli 
katsottavissa myös suorana 
Facebookin livelähetyksenä. 
Vauhko Varsan kesäkier-
tue jatkuu keikoilla heinä-
kuussa kotiseutumuseolla 
ja elokuussa torilla ja Jyrk-
käkoskella. Kotiseutuvii-
kolla Vauhko Varsa soittaa 
museolla iloisen reippaan 
kotiseututunnelmia väreile-
vän keikan. Museon ympä-
ristö ja Vauhko Varsan lau-
lut ovat varmasti oivallinen 
yhdistelmä, jota kannattaa 
tulla katsomaan ja kuunte-
lemaan.

Pudasjärvinen  
luomutuote
Mistä Vauhko Varsa nimi 
tulee? Yhtyeen laulajakita-
risti Marko on innokas Neil 
Young -fani. Neil Young-
illa on monilla albumeil-
la mukana soittamassa Cra-
zy Horse, josta nimi Vauhko 
Varsa on väännetty. Mi-
tään musiikillista yhteyttä 
Vauhko Varsalla ei ole Cra-
zy Horseen, eikä juuri Neil 
Youngiinkaan. Ainoastaan 
laulajakitaristin akustinen 
Martin-kitara ja huuliharp-
pu muistuttelee Neil Young-
ista.

-Odotamme mielenkiin-
nolla tulevia keikkoja. Toi-
vottavasti sana kiertää mu-
kavista ja hyvistä keikoista. 
Toivomme keikoille luon-
nollisesti ihmisiä paikal-
le. Livetilanteessa yleisöllä 
on tärkeä merkitys ja arvo. 
Me ollaan pudasjärvinen 
luomutuote hyvin pitkäl-
ti. Asumme tällä ja teemme 
omia lauluja, tuumailevat 
yhtyeen jäsenet tulevasta 
Kurenalan kesäkiertueesta.

Pudasjärvi-lehti

Vauhko Varsa, heinäkuu 2021; Marko Väyrynen, Markku 
Kemppainen, Sampo Laakkonen.

Pudasjärven Syöpäkerho 
ja Kurenalan Kyläyhdistys 
järjestivät yhteisen torita-
pahtuman heinäkuun alus-
sa keskiviikkona 7.7. Ilma 
oli erinomainen ja ihmi-
siä liikkeellä satamäärin. 23 
peräkärrykirppispaikkaa 
oli käytössä. Tänä kesänä 
myyntipaikat ovat kaupun-
gin päätöksellä maksutto-
mia ja torille voi tulla myy-
mään vapaasti joka päivä.

Torin avauksen suoritti 
toriemäntä Kerttu Simu yh-
dessä aviopuolisonsa Han-
nu Simun kanssa. Hän iloit-
si, että tori oli myyjiä täynnä, 
enempää ei olisi mahtunut-
kaan. 

-Ihmiset ovat odottaneet 
ja toivoneet Kurenalan ky-
läyhdistyksen laittavan to-
ritoiminnan käyntiin. Torin 
kahvi- ja tietopiste toimii tä-

män kesän eri yhdistyksien 
voimin, jotka vaihtuvat vii-
koittain. Sen aloitti Siuruan 
kylä ry, jonka jälkeen on 
vuorossa Kongasjärven ki-
sapojat, Kajastus, LC Hili-
mat ja elokuun alussa Ku-
renalan kyläyhdistys.

Simu korosti, että joka 
päivä voi torille voi tulla 
myymään ilman ilmoittau-
tumistakin, jotka toivotaan 
vain torstaisin peräkärry-
kirppis- ja musiikki tapah-
tumapäivinä.

Torin siunauksen toimitti 
Isä meidän rukouksella seu-
rakuntapastori Jari Valko-
nen. Sen yhteydessä laulet-
tiin Suvivirsi ja pastori toivoi 
torille vilkasta tapahtuma-
kesää. Kaupungin edustajan 
puheessa uusi kaupungin-
valtuutettu Katri Virtanen 
esitti tuoreita ideoita Ku-
renalan keskustan ja siihen 
kuuluvan toritoiminnan vil-
kastuttamiseksi. Hän ehdot-
ti mm. valotaulua ”Tänään 
Pudasjärvellä” ja torille ny-
kyistä parempia opastekylt-
tejä. Suopunki-yhtye lauloi 
ja soitti sekä veti yhteislau-
luja solistien Risto Puhakan 
ja Anelma Outilan voimin. 
Yhtyeen jäsen, koskettimis-
sa soittava Ritva Kinnula, 
kertoi, että yhtye on harjoi-
tellut säännöllisesti. Muka-

na on kymmenkunta tai-
tavaa soittajaa ja laulajaa. 
Syöpäkerhon kahvioteltalta 
sai ostaa lettukahvia, mehua 
ja grillimakkaroita. 

Toritapahtumiin on jat-
koa torstaina 15.7., jolloin 
esiintyy ja laulattaa Iin lau-
lupelimannit sekä kahvia 
saa Siuruan kylä ry:n torin 
tietopisteeltä. 22.7. on Tu-
paKimalaisen koko perheen 
konsertti, 29.7. Suopungin 
vetämää yhteislaulua ja Sy-
dänyhdistyksen lettu- ja 
grillimakkarateltta sekä 5.8. 
Kalevi Vattula & pojat lau-
luohjelmaa hanurimusiikin 
kera. HT

Yli 100 ääntä kuntavaaleis-
sa saanut Kokoomuksen 
valtuutettu Katri Virtanen 
kertoi olevansa 
uutena valtuutettuna huo-
lissaan kuntataloudesta ko-
ronan jälkeen. 

Pudasjärvi lanseeraa 
paikkakuntaa luontoarvoilla 
ja kylien omaleimaisuudel-
la. Elinvoimaisuuden paran-

Taideraitti/-polku kylän halki ja torille 
taminen edellyttää vakavaa 
paneutumista yritysten hou-
kutteluun paikkakunnalle, 
näiden toimintaedellytysten 
varmistamiseen ja nopeaan 
reagointiin mm. lupaproses-
seissa. Myös soteuudistus 
pakottaa ajattelemaan hy-
vinvointia ennakoinnin nä-
kökulmasta.

Kuntastrategian tulee ku-
vata Pudasjärven elinvoi-
maisuutta, palvelujen laatua 
ja viihtyisyyttä asua paikka-
kunnalla. Strategiaan pitää 
kirjata selkeästi mittareita, 
millä strategian onnistumis-
ta arvioidaan. 

Torit ja markkinat ovat 
olleet ja ovat kohtaamis-
paikkoja, kauppapaikkoja 
ja tapahtumapaikkoja. Kun-
nan rakentamista seuratessa 
tuntuu kuin nykyinen tori 
olisi ”väärässä paikassa”, 
koska keskustan painopiste 
on siirtymässä Kuusamon-
tien varteen. Henkilökoh-

taisesti en olisi toria siirtä-
mässä, vaan valtatieltä tulee 
opastaa selkeästi torille. Va-
lotaulu ”Tänään Pudasjär-
vellä” ja Tori-kyltit esille! 
Tänne poiketaan vilkkaal-
ta valtatieltä, kun torilla on 
myyjiä, esiintyjiä ja ostajia. 
Ilta- ja lauantaitoriakin kan-
nustan kokeilemaan. Työssä 
olevat eivät pääse arkipäivi-
sin torille.

Paikkakunnalla on kä-
dentaitajia ja taiteilijoi-
ta paljon. Taideraitti/-pol-
ku kylän halki, torin kautta, 
voisi olla yksi hyvä houku-
tin. Raitilla voisi olla välillä 
runopolku, kylien esittelyä 
ja joulun alla jouluikkuna-
näyttelyt/-kisat ym.

Yrittäjille ehdotan roh-
keutta irrotella yhteistyön ja 
markkinoinnin osalta. Auto-
jen latauspisteille ”Lataa au-
tosi - lataa vatsasi”-tyyliin 
kutsu lettukahville torille, 
ravintolaan syömään, kaup-

paan, kampaajalle tai hie-
rontaan auton latausta odo-
tellessa. 

Torilla myymiseen voi 
tarvita lisäosaamista, jota 
olen pyytänyt Pudasjärven 
Kehitykseltä osuuskunnan 
infon osalta. Myös amma-
tillinen koulutus tai kansa-
laisopisto voisi järjestää li-
säoppia.

Ammatillisen koulutuk-
sen siirtäminen keskustaan 
toisi väkeä ja piristystä kun-
tataajamaan. Lukion henki-
lökunnalla/-opiskelijoilla 
on hyvät olosuhteet Hirsi-
kampuksella Kuusamotien 
varressa. Myös ammatilli-
sen koulutuksen väki tarvit-
see nykyistä parempaa opis-
keluympäristöä. 

Torilla tarvitaan tapah-
tumia, joten otetaan käve-
lylenkkien kohteeksi tori ja 
keskusteluissa muistetaan 
mainita ”Tavataan torilla”, 
hehkutteli Virtanen. HT

Katri Virtasella oli useita 
ehdotuksia toritoiminnan 
kehittämiseen. 

Syöpäkerhon teltassa lettukahvit ja grillimakkarat tekivät hyvin kauppan-
sa. Teltassa palvelivat talkoolaisina lettuja paistamassa Sanni Nissi, An-
nikki Paavola ja Kaisa Manninen. Kuvassa Sannin ja Annikin lisäksi Kirsti 
Puhakka, Leena Puhakka ja Maire Puhakka. Talkootouhuissa olivat muka-
na myös Mikko Puhakka, Pertti Manninen ja Toivo Outila.

Seurakuntapastori Jari Val-
konen toimitti torin siunaa-
misen.

Hannu ja Kerttu Simu iloit-
sivat vilkkaasta toritoimin-
nasta sekä myös kaupungin 
laittamista kauniista kuk-
ka-asetelmista, jotka komis-
tavat Kurenalan keskustaa ja 
toria. Kuva Kaisu Heikkinen. 

Puheensa jälkeen Katri Virtanen siirtyi tutustumaan pe-
räkärrykirppiksen runsaaseen valikoimaan. Siuruan Kylä 
ry:n pisteessä oli esillä mm. hyönteishotelleja, joita oli 
myymässä 10 euron hintaan Helena Koivukangas. 

Suopunki-yhtye veti yhteislaulut mukaan-
satempaavalla tavalla ja yleisökin sai esit-
tää suosikkilaulujaan. Solisteina lauloivat 
Risto Puhakka ja Anelma Outila.
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Oulun yliopistosta vasta 
valmistunut arkkitehti Me-
ri-Tuuli Hietala teki diplo-
mityönään selvityksen Pu-
dasjärven Lakarin koulun 
rakennushistoriasta ja viite-
suunnitelmista. Työn nimi 
on Pudasjärven Lakarin 
koulu: rakennushistoriasel-
vitys ja viitesuunnitelmat. 
Työ valmistui toukokuussa. 
Diplomityö toimii lähtökoh-
tana koulun tulevan perus-
korjauksen arkkitehti- ja ra-
kennussuunnittelulle 

Tutkielmapainottei-
sen työn aiheena oli laa-
tia rakennushistoriasel-
vitys, viitesuunnitelmat 
ja esteettömyystarkastelu 
osaksi Lakarin koulun pe-
ruskorjauksen hankeselvi-
tystä. Työ laadittiin kau-
pungin teknisen toimialan 
toimeksiannosta lukuvuon-
na 2020-2021. Kohderaken-
nuksina olivat Lakarin kou-
lun kaksi vanhinta osaa, 
jotka on rakennettu vuosi-
na 1884 ja 1929. Koulun ra-
kennuksilla on kulttuurihis-
toriallista arvoa, sillä ne on 
todettu maakunnallisesti ar-
vokkaaksi rakennetun kult-
tuuriympäristön kohteeksi 
Pohjois-Pohjanmaan raken-
nettu kulttuuriympäristö 
2015 -päivitysinventoinnissa. 

Lakarin  
koulun vaiheita 
Rakennukset muodostavat 
pihapiirin 1920-luvulta säi-
lyneiden piharakennusten 
kanssa. Koulun ympäris-
tölle leimallisen ilmeen an-
taa korkea lehtikuusikuja, 
joka istutettiin tien varteen 
koulun kohdalle vuonna 
1888. Rakennukset ja nii-
den pihapiiri ovat säilyneet 
ulkoisesti yleisilmeeltään 
pääosin vuoden 1929 mu-
kaisessa asussa. Keskeisiä 
muutosvaiheita ovat olleet 
vanhimman rakennuksen ti-
lamuutokset vuosina 1949 ja 
1950, sosiaalitilojen lisäys ja 
lisäeristys 1970-luvun lopul-
la sekä koneelliseen ilman-
vaihtoon siirtyminen ja kä-
sityötilojen rakentaminen 
vanhimpaan rakennukseen 
vuonna 1994. 

Rakennukset ovat säi-
lyneet alkuperäisessä käyt-
tötarkoituksessaan koulu-
rakennuksina nykypäivään 
saakka. Alun perin vanhim-
massa rakennuksessa toi-
mi Pudasjärven kansakoulu. 

Vuodesta 1928 alkaen kou-
lun nimi vaihtui uuden 
koulupiirin myötä Kuren-
alan kansakouluksi. Vuon-
na 1956 tilanne muuttui, 
kun Pudasjärvelle raken-
nettiin Kurenalan keskus-
kansakoulu. Tuolloin raken-
nuksissa toimi kansalais- ja 
keskikoulun luokkia. Vuosi-
na 1969-1983 rakennuksissa 
toimi erityiskoulu. Vuodes-
ta 1983 alkaen rakennuksis-
sa on toiminut peruskou-
lun ala-aste Lakarin koulun 
nimellä. Lähivuosina Laka-
rin rakennukset tullaan pe-
ruskorjaamaan. Korjauk-
sen yhteydessä rakennusten 
arkkitehtuurin ominaispiir-
teitä ja alkuperäistä hen-
keä halutaan palauttaa ja 
säilyttää sekä käyttää van-
hoihin hirsirakennuksiin 
soveltuvia korjaustapoja. 
Rakennusten tiloja ja toimin-
toja järjestellään uudelleen 
tulevaisuuden tilatarpeet ja 
rakennusten ominaispiirteet 
huomioiden. 

Diplomityön taustaa 
-Peruskorjauksen hanke-
selvityksen käynnistysvai-
heessa totesimme selkeän 
tarpeen rakennushistoria-
selvityksen laatimiselle. La-
karin vanhat kouluraken-
nukset ovat rakennus- ja 
kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita, mikä tulee tiedos-
taa ja tarkkaan huomioida 
peruskorjausta suunnitelta-
essa, jotta voimme säilyttää 
vielä käyttökelpoiset koko-
naisuudet myös jälkipolvil-
le. Tehty diplomityö toimii 
erinomaisena lähtökohta-
na suunnittelulle ja tarjoaa 
muutenkin mielenkiintoi-
sen katsauksen Pudasjärven 

kouluhistoriaan, toteaa tek-
ninen johtaja Janne Karhu 

Hietala oli opintojensa ai-
kana erityisen kiinnostunut 
korjausrakentamisen kysy-
myksistä ja työelämässään 
oppimisympäristöjen suun-
nittelusta. Nähtyään ilmoi-
tuksen Lakarin koulun dip-
lomityöaiheesta, hän totesi, 
että siinä yhdistyisivät mo-
lemmat kiinnostavat teemat. 

Pudasjärvi ei ollut Hieta-
lalle ennestään tuttu paikka, 
joten hän aloitti selvitystyön 
tutustumalla paikkakunnan 
historiaan. Ilman paikan ke-
hitystä, sen ihmisiä ja hei-
dän vaikutustaan ei koulua-
kaan synny. 

Kahden koulurakennuk-
sen kautta Hietala on sa-
malla päässyt tutustumaan 
myös Pudasjärven histo-
riaan. Vanhojen piirustus-
ten, valokuvien ja selostus-
ten tutkiminen oli hyvin 
mielenkiintoista. Löydetyn 
tiedon pohjalta on ollut mie-
lekästä ja palkitsevaa luoda 
suuntaviivoja ja asettaa reu-
naehtoja kohteen tulevalle 

suunnittelulle. Suunnitteli-
jana Hietala on nyt yhtä ko-
kemusta rikkaampi ja hän 
on saanut syventää tausta-
tietojaan työn aiheisiin liit-
tyen. 

Hän haluaa kiittää työnsä 
ohjaajaa Özlem Özer-Kemp-
paista kannustavasta oh-
jauksesta sekä myös Pudas-
järven kaupungin teknistä 
johtajaa Janne Karhua ja La-
karin koulun rehtoria Jussi 
Kolua sujuvasta yhteistyös-
tä ja työskentelyn mahdol-
listamisesta. Lisäksi Hietala 
haluaa välittää kiitoksensa 
hyödyllisistä taustatiedoista 
Anu Soikkelille ja työtä var-
ten haastatelluille henkilöil-
le. Myös Pudasjärven kau-
pungin ja Lakarin koulun 
henkilökunta ansaitsevat 
suuret kiitokset aineiston ja 
tietojen toimittamisesta sekä 
kysymyksiin vastaamisesta. 

Diplomityön pääsee lu-
kemaan kokonaisuudessaan 
Oulun yliopiston julkaisuar-
kistosta.

Anu Koivusaari

Pudasjärven kansakoulun opettaja ja oppilaita vuodel-
ta 1894.

Lakarin koulu.

Diplomityö Lakarin koulun  
mielenkiintoisesta historiasta

Seurakunnan ja kylien 
yhteistyössä järjestet-
tävät nuotioillat ovat 
alkaneet
Heinäkuun ajan pidetään si-
vukylillä nuotioiltoja. Tällä 
hetkellä metsäpalovaroituk-
sen ollessa voimassa nuo-
tioita ei ole sytytelty, mutta 
kaasugrilli on kypsentänyt 
makkarat herkullisiksi. En-

simmäisellä viikolla kaasu-
grilli-iltoja on pidetty Kau-
punginkartanosssa, Livolla 
ja Siurualla.

Marko Väyrynen

Kaupunginkartanossa nuotioilta on muodostunut jo perin-
teeksi. Tämän kesän kokoontuminen oli varjoisalla taka-
pihalla

Siurualla jännitettiin toisten kisailusuorituksia. Väkeä oli 
mukavasti.

Livolla oli nelijalkaisetkin mukana illanvietossa.

Vahvistusrokotteen 
aikaa voi muuttaa 
vain puhelimitse ja 
hyvästä syystä
Kansallisen linjauksen mu-
kaan esimerkiksi lomamat-
ka ei ole riittävän hyvä syy 
vaihtaa vahvistusrokotteen 
aikaa. Jos aikaa on muista 
syistä pakko vaihtaa, se tu-
lee tehdä aina puhelimitse, 
jotta henkilökunta voi var-
mistaa, että rokotteiden vä-
liin jää tarpeeksi viikkoja ja 
että kuntalainen saa oikean 
merkkisen, hänelle tarkoi-

tetun, rokotteen.  
-Vetoamme kuntalaisiin, 

että he tulisivat vahvistus-
rokotteelle heille annettu-
na aikana. Kun paljon ih-
misiä pyrkii vaihtamaan 
saamaansa aikaa, se työl-
listää henkilökuntaamme 
kohtuuttomasti ja vie aikaa 
muulta hoitotyöltä, Ou-
lunkaaren terveyspalvelu-
johtaja Liisa Cajan-Suokas 

pyytää. 
Ajan siirtäminen on mo-

nimutkainen prosessi, sil-
lä rokotteita varataan kul-
lekin rokotuspäivälle tietty 
määrä. Yhdestä pullosta 
saa useita rokotteita, ja on 
tärkeää, että pullot tulevat 
kokonaan käytetyiksi ja ro-
kotteita ei mene hukkaan. 
Rokotteita ei voi säilyttää 
pitkään, ja niiden säilyttä-

minen muutoinkin varsin-
kin näin helteillä on erittäin 
haasteellista. 

-Vaikka koronatilan-
ne on koko ajan rauhoittu-
maan päin, myös vahvis-
tusrokotteen ottaminen on 
tärkeää. Vahvistusrokote 
parantaa rokotteen tehoa 
merkittävästi erityisesti vi-
ruksen erilaisia variantteja 
vastaan, Oulunkaaren yli-

lääkäri Tuula Saukkonen 
toteaa. 

Tulosta EU:n  
koronatodistuksesi 
itse 

Kuntalainen voi nyt tulos-
taa itse Omakanta.fi-sivus-
tolta koko kolmiosaisen 
EU:n koronatodistuksen, 

joka sisältää tiedot korona-
rokotuksista, koronatestin 
tuloksen ja tiedon mahdolli-
sesti sairastetusta koronas-
ta. Tiedot eivät välttämättä 
näy Omakannassa heti. Esi-
merkiksi rokotustiedon siir-
tyminen Omakantaan kes-
tää 1-5 arkipäivää.  
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Palveluhakemisto
AUTO- 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

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 Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

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

SOITA 0400 259 511

  

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 TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

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

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

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
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Mätäkuun lenkki Iso-Syötteellä
Juhannuksen ja joulun väliin ajoittuu vain yksi suurem-
pi tapahtuma, mätäkuu. Vaikka tuota mädättäjäbakteerien 
riemuriehaa ei vielä ole hyväksytty Finland Festivals -ket-
juun, on luonnonsuoleen ja ilmatiiviiseen kelmuun paka-
tun lenkkimakkaran arvo näin korona-aikana noussut jo 
hygieniasyistäkin huimasti.

Mutta – jopa lukeneiston parissa elää yhä se valitetta-
van yleinen harhakäsitys, että lenkkimakkaraa voi valmis-
taa vain nokisena nuotiolieskahduksena, kärvähtänee-
nä kiuaskäppyränä tai mustutettuna turistihiilukaisena. Ja 
että vain Saimaalla sijaitsevilla huviloilla on Savonlinnan 
oopperajuhlien aikana lupa nauttia Kimille ja Valtterille ni-
mettyä Chaîne des Rôtisseurs -tyyppistä CAR MEN -lie-
kitettyä lenkkiä. 

Isokenkäisten lenkkiluokkaan sijoittuu jättikolkkapoikien 
jo klassikoksi tekemä Härmänhäijyn Hehkutus. Tulikuu-
malla kiukaalla mustaksi muhinut lenkki ahmitaan tuhtien 
tuopillisten kera ynnä ns. ISOJEN POIKIEN jutuilla ja juo-
malauluilla ryyditettynä.

Kala- tai erämiehille suositellaan Ahti-Tapion apajalenk-
kiä. Jos Ahti ei ole antanut ahvenia eikä Tapio suonut an-
tejaan, soudetaan miehissä lähikauppaan ja saalistetaan 
sen hyllyiltä antoisa apaja: muutama lenkki ja korikaupal-
la mallasta. Jos lähikauppaa ei ole lähellä, nestevajaus voi-
daan tankata lähipubissa ohrapirtelöllä. 

Pietarin jalkapallofanien suursuosikiksi ja uudeksi klassi-
koksi on noussut Teemun Seläke. Fanibussin konepellin 
alla mustaksi muhinut lenkki ahmitaan koronatestiä odo-
teltaessa Vaalimaalla tai Nuijamaalla. Jos testi jäikin väliin 
ja Seläke nauttimatta, se viedään kotiin. Kun Urheilukana-
va on saatu auki, ja perheenpää asettunut sohvalle – sii-
tä nimi Seläke –, hän antaa luvan keittiössä lähtökuoppiin 
kyyristyneelle kotijoukkojen komentajalle: – Nyt saa tuo-
da sitä Pukin punaista!

Luontoliikkujat ovat erityisesti mieltyneet Iso-Syö-
te-lenkkiin. Kun Etelä-Suomessa henkilöauton takakont-
tiin pakatut lenkkimakkarat ovat Suomen suloisessa su-
vessa ja auringon lämmössä ajomatkan aikana kypsyneet, 
ne voidaan nauttia Iso-Syöte bike parkissa eli viime vuon-
na avatussa hissipyöräilyilypuistossa. Makkarapaketti vain 
satulapussiin ja pyörä hissiin, niin lenkki kypsyy alamäkeä 
ajettaessa lisää suussa sulavaksi herkuksi. Ja sitten: ei kun 
syömään!  

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

Päivän retkiä bussilla Oulusta Syötteelle
Ensimmäisessä Saaga Tra-
velin Syöte-bussissa lauan-
taina 3.7. VisitOulun elä-
mystestaajina olleet Sohvi ja 
Ray suosittelevat päiväret-
keä Syötteelle. 

Syötteen reissumme oli 
mahtava. Pääsin kunnol-
la näyttämään kumppanil-
leni Suomen luonnon kau-
neutta. Etenkin näkymät 
Iso-Syötteen huipulta sinne 
kiipeämisen jälkeen ihanana 
kesähellepäivänä olivat pää-
tähuimaavat. Tiukan mäelle 
kipuamisen jälkeen huipulla 
hengähtäessä kumppanini 
kanssa aika tuntui pysähty-
vän. Aivan mahtava koke-
mus! 

Myös muut luontorei-
tit miellyttivät. Kävelimme 
kaunista reittiä Annintuval-
le, jossa amerikkalainen seu-
ralaiseni sai maistaa suoma-
laista nuotiossa grillattua 
makkaraa. 

Reissu oli meidän puo-
lestamme erittäin onnistu-
nut. Päiväreissulle mitoi-
tettu aika oli juuri sopiva 
– ehdimme käydä vähän 
siellä sun täällä Iso-Syötteen 
ja luontokeskuksen ympä-
ristössä, ja päivän päätteeksi 
tuntui energiavarastot juuri 
sopivasti tyhjentyneen. Li-
säksi bussin henkilökunta 
oli erittäin ystävällistä ja au-
rinkoista porukkaa, ja myös 
ulkomaalainen seuralaiseni 
sai superhyvää palvelua. 

Suosittelisimme elämys-
tä kaikille seikkailunhalui-
sille! Kokeneemmille vael-
tajille oli tarjolla pidempää 
reittiä ja myös me ensiker-
talaiset saimme hurjasti irti 
elämyksestä. Kokemuksem-
me perusteella voisimme 
lämpimästi suositella reis-
sua pariskunnille, jotka ha-
luavat vähän erilaista teke-
mistä kesälauantaille. 

Aivan valtavan läm-
min kiitos VisitOululle, kun 

saimme mahdollisuuden 
osallistua elämystestaajina 
tälle reissulle!

Kesäterveisin, 

Sohvi & Ray

Yhteydellä tilausta
Olin itsekin ko. bussissa. 
Olimme positiivisesti yllät-
tyneitä, kuinka moni asi-
akas oli jo löytänyt tämän 
uuden yhteyden. Sille tun-
tui selvästi olevan tilausta. 
Itse käytin matkan omak-
si iloksi ja myös testaus-
mielessä ja minun asiaa 
koskeva postaus löytyy esi-
merkiksi Syötteen yhdes-
tä FB-ryhmästä. Tuon pos-
tauksen ansiosta tuossa ja 
yhdessä toisessa ryhmässä 
sadat maastopyöräilijät sai-
vat konkreettisen hoksau-
tuksen, kuinka retkibussia 
voi hyödyntää, ja sen joh-
dosta tuli jo uusia tilauksia, 
eli matkustajia on tulossa 
omien pyörien kanssa Syöt-
teelle.

Johanna Salmela
Saaga Travels Oy

Elämystestaajat 
liikkeellä koko 
kesän
Elämystestaajat -konsep-
ti kehitettiin viime keväänä 
VisitOulun Elämysten olo-
huoneen yhteydessä ja se 
on ollut todella hieno tapa 
markkinoida meidän Oulun 
seutumme upeita elämyk-
siä. Tänä kesänä elämystes-
taajat myös jalkautuvat päi-
väretkille ja palaute niistä 
on ollut huippuhyvää.  

Matkailuyritykset Ou-
lun seudulla kehittivät ko-
timaan matkailusta innostu-
neena uusia elämystuotteita 
ja päiväretkiä Pohjolan ren-

Pyöriä voi vuokrata muutaman tunnin mittaisille reissuille 
tai useamman päivän pyöräilyretkille.

Syötteeltä löytyy runsaasti eri patikointireittejä, joita voi 
vaihdella ja valita mieleisensä. Kuva Maari Vaahteranoksa.

Saaga Travel liikennöi päi-
väretkibusseja Oulusta 
Syötteelle kuutena lauan-
taina 3.7.-7.8. 

gastielle. Näiden elämys-
tuotteiden markkinointia 
päätettiin toteuttaa yhdes-
sä paikallisten asukkaiden 
kanssa. Nykypäivänä mat-
kailijat ja kuluttajat arvosta-
vat aitoja kokemuksia sekä 
suosituksia tuotteista ja pal-
veluista. Näillä on iso mer-
kitys matkakohteen valintaa 
tehtäessä ja reissua suunni-
teltaessa. Myös paikallisten 
vinkit ovat arvossaan. 

-Tällainen suosittelu-
markkinointi ja kuluttaji-
en itse tuottamat ja jaka-
mat sisällöt ovat tärkeässä 
roolissa myös VisitOulun 
markkinoinnissa, kertoo toi-
mitusjohtaja Päivi Penttilä. 

Kuluttajien ja paikallisten 
itse tuottamaa sisältöä hyö-
dynnetään ja edistetään ai-
van uusilla tavoilla.

Innostus ylitti  
odotukset
Elämystestauksessa pai-
kalliset ja lähiseudun asuk-
kaat voivat hakea testaajak-
si ja perustella, miksi juuri 
he ovat rooliin erityisen so-
piva. Tärkeintä on, että elä-
mystestaaja on valmis ker-
tomaan ja jakamaan omia 
aitoja kokemuksia koetus-
ta elämyksestä. Elämystes-
taajat sitoutuvat tuottamaan 
lyhyen palautteen elämyk-
sestä sekä ottamaan kuvia 
ja videota. VisitOulu tar-
joaa elämyksen. Sisältöjä 
jaetaan muun muassa Visi-
tOulun, matkailualueiden 
sekä matkailuyritysten so-
siaalisen median kanavissa. 
Tavoitteena on, että elämys-
testaajiksi saadaan mahdol-
lisimman erilaisia kuluttajia. 
Elämystestaajiksi haki tänä 
vuonna yli 400 innokasta. 
Tästä joukosta löytyy hyvin 
eri ikäisiä ja taustaisia ihmi-
siä. Mukana on niin yksittäi-
siä ihmisiä kuin perheitä ja 
kaveriporukoita. 

Elokuun alkuun men-
nessä elämystestaajia on ol-
lut liikkeellä Oulun seudul-
la yli 50.

Otso Karvinen
Oulun Matkailu Oy - Tra-
vel Marketing Oulu 

Facesta  
poimittua:
Nämä päiväreissut on kyl-
lä aivan loistava juttu!  Ret-
keily onnistuu nopeallakin 
aikataululla ja myös silloin, 
jos majoitus ei mahdu bud-
jettiin. Omaa autoa ei tarvi ja 
kimppakyyti on aina ekote-
ko! Hieno homma!

Anna Matinlauri

Iliman muuta toimii päivä-
retket, jos pitemmätkin kun-
han joku organisoi. Omas-
sa nuoruudessa käytiin 
juuri porukka reissuja päi-
väseltään laskettelemassa 
Iso-Syötteellä. Iin kunta sil-
loin järjesti nuorisolle mah-
dollisuuden pikkurahalla 
päästä lasketteleen

Raimo Ilmari  
Paaso-Rantala

Kaisu Heikkinen lähetti ottamiaan luontokuvia läheltä pihapiiriään. Orava ja kirjosiepot ovat kesäisissä puhissaan.

Kesäisiä 
luontokuvia
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www.pudasjarvilehti.fi

Korpisen Kyläseura ryTervetuloa!

la 24.7.2021 alkaen klo 14.00. 
Kesäjuhla Näytelmä, kilpailuja ym. mukavaa yhdessäoloa. 

Joukolla mukaan.

Kesäjuhla 
Kopisen Kylätalolla

Metsäruoka Oy
Ostetaan kypsää HILLAA  
koko satokauden ajan!

Ostopaikat saa tietoon puhelimella  
numerosta 040 565 3845.
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KONNAT
SUOMUSALMEN KESÄTEATTERI

TO 15. 7. KLO 18
SU 18.7.  KLO 15
TI  20. 7. KLO 18
TO  22. 7. KLO 18
LA  24. 7. KLO 13
SU  25. 7. KLO 15
TI  27. 7. KLO 18
TO  29. 7. KLO 18
LA  31. 7. KLO 13
SU  1. 8. KLO 15
TI  3. 8. KLO 18
TO  5. 8. KLO 18
PE  6. 8. KLO 18
SU  8. 8. KLO 15
TO  12. 8. KLO 18
LA  14. 8. KLO 13
SU  15. 8. KLO 15

LIPPU 16€ AIK, 5 € LAPSET (ALLE 12V)
14 € RYHMÄT (VÄH 25 HLÖÄ)
PAKOLLISET VARAUKSET:

ARK. KLO 9-12 PUH 040 512 7301

Tuubakimalainen Lastenkonsertti
To 22.7. klo 10.30

Pudasjärven kesäisellä torilla 
Matti Hussi, piano      Harri Lidsle, tuuba      

Järjestää: Pudasjärven kulttuuripalvelut, Pikku Paavalin päiväkoti 
& Konserttikeskus ry 

TEATTERI TIE

Siuruantie 225,
93100 Pudasjärvi

Kulttuuripalvelut

Sunnuntaina 
18.7 klo 13

Pudasjärven
kotiseutumuseolla

Tuhkamo
ja muita 

Suomen kansan
satuja ja tarinoita

Lasten ja aikuisten 
näytelmä

Suositus
 yli 5-vuotiaille

Koillismaan Hevosystävät ry:n 

vuosiKoKous 
La 24.7.2021 klo 17.00  

Veli Vähäkuopuksen tallilla.
Sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Mukavaa musisointia museon 
pihalla. Sateen sattuessa metsä-
museolla.

Tulukaapa kuuntelemaan!
Vapaa pääsy!

Vauhko Varsan

kotiseutumuseolla
ti 20.7 klo 18.00

Esittelyssä 

VETERAANI-
KUORMA-AUTOJA

Museon pihalla klo  16-19

Pudasjärven kuorma-autoilijat

Kulttuuripalvelut

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Pintamon kyläseura

la 17.7. klo 20-24

klo 20-24
tulossa la 24.7. yöPeRHonen ja RaaKel

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

sari koivikko & kuunhoPea Ostetaan ja 
myydään  
HILLAA

K-Supermarketin  
parkkipaikalla  
Pudasjärvellä  

alkaen viikolla 28.  
Puh. 050-3312598 tai 

0400-596396 

18.-25.7.2021
Pudasjärven kotiseutumuseolla, os. Siuruantie 225

Sunnuntai 18.7.
Tuhkamo ja muita Suomen kansan satuja
ja tarinoita
Klo 13   Lasten ja aikuisten näytelmä
- TEATTERI TIE   - Suositus yli 5-vuotiaille
- Vapaa pääsy!        Kotiseutumuseolla

Maanantai 19.7.
Siuruan työväentalo - kylätalo järjestää
Valokuvanäyttely - Evert Siuruainen 
klo 17-20 - 1950-luvun kuvia
- näyttelyn esittely - Vapaa pääsy
- kahvila avoinna!

Tiistai 20.7. 
Pudasjärven kuorma-autoilijat
Esittelyssä VETERAANIKUORMA-AUTOJA 
- klo 16-19 museon pihalla
PIHASOITTO museolla  - Vauhko Varsa
- klo 18 mukavaa musisointia museon pihalla 
(sateella metsämuseon rakennuksessa).
- Vapaa pääsy!

Keskiviikko 21.7. 
Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset 
järjestää
RETKEN KIPINÄÄN - tutustutaan kylän 
historiaan, nähtävyyksiin ja ihmisiin
Retken hinta 10€ jäseniltä ja 15€ ei jäseniltä 
Lähtö linja-autoasemalta klo 12, paluu samaan 
paikkaan klo 17. Ilmoittautumiset ma 19.7 
mennessä Raijalle p. 044 2380982

- Koko perheen LEIVONTAILTA klo 16-19
Tule leipomaan kotiseutumuseolle yhdessäAnjan 
ja Pauliinan kanssa. Omat leipomukset saa viedä 
kotiin. Sopivan viileällä säällä leivomme myös 
ostettavaa, jota saa ostaa pikkurahalla mukaan.

Torstai 22.7.
Tuubakimalainen LASTENKONSERTTI
- klo 10.30 Pudasjärven kesäisellä torilla
KESÄILLAN KONSERTTI kirkossa
Eerik Ohtamaa, urut
- klo 18   J.S. Bachin ja G.Merkelin urkuteoksia

Perjantai 23.7.
Sur-rur-rukki -
Kehräämme rukilla ja värttinällä
-Kotiseutumuseolla klo 13-17
-Tule kokeilemaan, Auli Rokala opastaa
Uittoaiheinen tietovisa
Niemelän pirtissä koko päivän.
Avoimet ovet koko päivän
- maksuton opastuskierros klo 14

Lauantai 24.7.
Lasten museopäivä klo 12-15
- mm. askartelua, pihapelejä, museorastit
- museotontun tarinoita
  Niemelän pirtissä klo 12 ja 14
- mehua ja keksiä   - Vapaa pääsy!

Sunnuntai 25.7.
klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa
klo 11 Nisukahvit museon pihapiirissä
 (sateella kappelissa)
klo 12   Kotiseutujuhla museon pihapiirissä
(sateella kirkossa)

Ajankohtaiset kotiseutuviikon tapahtumat ja 
uutiset löydät Pudasjärven kotiseutumuseon 
sekä kulttuuripalvelun Facebook-sivuilta 
ja kaupungin internetsivuilta pudasjarvi.fi/
kotiseutumuseo

Tapahtumajärjestelyt: Pudasjärven kaupunki/ 
kulttuuripalvelut ja kotiseutumuseo/ Seura-
kunta sekä useat yhteistyötahot

Koillis-Golf 30 v
juhlapäivä Koillis-Golfin kentällä 

su 18.7. klo 12.
• Historiikkikerrontaa.

• Tarjolla Niemitalon teltalla 
grillimakkaraa ja lettukahvit.
• Vanhat autot tervetulleita.
• Klo 13 18 reiän golf-kisa, 

suora lyöntipeli.
Tiedustelut  

0400 381 548 / Kinnunen.
Tervetuloa!

Pudasjärven Kylän 
osakaskunnan varsinainen 

vuosiKoKous 
lauantaina 31.7.2021 klo 15:00 

Ravintola Kurenkosken kokoustilassa.
Asiat: sääntömääräiset. Hoitokunta

PudasjäRven eläKeläiset
KesäteatteRiRetKi 

SuOMuSSALMELLE  
Konnat -esitykseen su 1.8.  

Lähtö klo 10.30 S-marketin pysäkiltä.
Vielä on vapaita paikkoja 21.7. saakka.  
Oma vastuu 30 e/hlö.
Ilmoittaudu 040 517 5266/Jukka.

TANSSIT
LAUANTAINA
17.7.2021  
klo 21-01

Siuruan  
Työväentalo  
- Kylätalolla

Siuruantie 2941

Tervetuloa!  oo 
Liput 15, - käteinen

Tulevien 
lehtien  
juttuja

Seuraaviin heinäkuun 
lehtiin on siirtynyt 
seuraavia juttuja:

Osuuspankin Sadasta 
toiselle lahjoituksia 

seitsemälle 
yhdistykselle ja 

yksityiselle

K-Supermarketin 
Atria grillauspäivä

Sydänyhdistys 
vuosikokous

Pohjois-Pohjanmaan 
Neuroyhdistys 
nuotiotilaisuus 

Pudasjärven ranta

Elävä Iijoki soutu- ja 
melontatapahtuma

Kipinässä kyläjuhla

Sydänyhdistyksen 
retki Pölkkyteatteriin 
Avioliitto simulaattori 

-näytäntö

Puhoksella sikajuhlat, 
ym.

Hyvää kesää!
Toimitus  

Pudasjärvi-lehti



11PUDASJÄRVI -lehti 15.7.2021nro 28

Pudasjärvi mukaan  
Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderiin
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
hallitus on tehnyt päätök-
sen liittyä Kainuun ja Koil-
lismaan Kalaleaderin toi-
mintaan kaudelle 2021-2027, 
mikäli alue tulee valituksi 
Maa- ja metsätalousminis-
teriön kalaleader -alueek-
si. Kalaleaderin tavoittee-
na on sinisen biotalouden 
monipuolinen edistäminen. 
Toimenpiteinä ovat alueen 
kaupallisen kalastuksen ke-
hittäminen, kalan, simpu-
koiden, rapujen ym. vedessä 
kasvavien biotaloustuottei-
den kasvatus ja jalostus. 
Toimintaan kuuluu myös 
kalastusmatkailu ja alan 
vaatima koulutus. 

Liittyminen Kainuun 
ja Koillismaan Kalaleade-
rin toimintaan on osa Pu-
dasjärven kaupungin kun-
tastrategian jalkauttamista. 
Toiminta tukee Pudasjär-
ven tavoitteita elämyksel-
lisen luontomatkailun ja 

monipuolisen elinkeinora-
kenteen osalta. Paikallisten 
elintarvikkeiden kysyntä li-
sääntyy jatkuvasti mm. mat-
kailun myötä. 

Päätöksellä halutaan en-
nakoida sitä, että sinisen 
biotalouden alalle saadaan 
vaiheittain yritystoimin-
taa. Alkuvaiheessa toimin-
ta voi olla kevytyrittäjyyt-
tä sekä lisäansioita kylille ja 
alkutuottajille. Pudasjärvel-
lä on 229 neliökilometriä si-
sävesialueita, joka on n 3,9 
prosenttia koko kaupungin 
pinta-alasta. Tällä hetkellä 
Pudasjärvellä ei ole yhtään 
kokoaikaista ammattikalas-
tajaa. Alkutuottajat voivat 
kalastaa lisäansiomielessä 
5000 kiloa kalaa vuodes-
sa hoitokalastamalla alueen 
vesistöjä. 

Katsaus edelliseen 
ohjelmakauteen

Reunama.

Kannattelevat  
- Heidi Naumasen maalauksia

Kannattelevat – taidenäytte-
ly Päätalo-keskuksen taide-
näyttelytilassa 5.7.-3.9. kä-
sittelee kuvataiteen keinoin 
puiden merkitystä meille ja 
koko maapallolle. Näyttelyn 
teema on aika iso pala poh-
dittavaksi, koska hemme-
tin isohan se puiden ja niis-
tä muodostuvien metsien 
merkityskin on, joten pieni 
ihminenhän tekee sen mitä 
pystyy. Puu-teema syntyi 
halusta tuoda esille puiden 
merkitystä muista kuin ta-
lousnäkökulmista. Näytte-
lyn teokset ovat akvarelli/
guassi/tempera-tekniikal-
la tehtyjä maalauksia, kera-
miikkaa sekä yksi digimaa-
laustuloste.

Heidi Naumanen on tai-
valkoskelaislähtöinen ku-
vataiteilija, joka asuu ja 
työskentelee tällä hetkel-
lä Helsingissä. Hän valmis-
tui kuvataiteilijaksi vuonna 
2009 Lahden Taideinstituu-
tista. Tämän näyttelyn kans-
sa samaan aikaan ja samaan 
teemaan liittyen hänellä on 
teoksia esillä mm. Mäntän 
kuvataideviikoilla. Hänen 
lempimetsätyyppinsä on 
kangasmetsä, ja lempituok-
sunsa kangasmetsän tuok-
su.

Taivalkosken kunta 
tiedotus 

Päättyneellä kaudella 2014-
2020 Kalaleaderin alueella 
toteutettiin 22 paikallista ka-
latalouden kehittämishan-
ketta yhteiskustannuksil-
taan noin 1,1 miljoonaa 
euroa. Näissä hankkeis-
sa kehitettiin mm. vähem-
piarvoisen kalan sekä lä-
hikalan käyttöä, Paltamon 
kalatalon käynnistämistä, 
jäähileasemaverkostoa, ku-
han rysäpyyntiä talvella, 
pikkulimaska-kasvin hyö-
dyntämistä vesiviljelyssä 
sekä kalankasvatuslaitok-
sen jatkuvaa kuormitustark-
kailua.

Kehittämishankkeiden li-
säksi Euroopan meri- ja ka-
latalousrahaston tuella to-
teutettiin kala-alan yritysten 
investointeja (kaupallinen 
kalastus, kalanviljely ja -ja-
lostus) Kalaleaderin alueella 
noin kuuden miljoonan eu-
ron arvosta.

Kalaleader-toimintaa 

ovat kehittämishankkeiden 
rahoittamisen ja investoin-
tihankkeiden neuvonnan li-
säksi aktivointi, tiedotus, 
yhteistyöverkostojen luomi-
nen sekä koulutusten, semi-
naarien ja opintomatkojen 
järjestäminen.

Kainuun ja Koillismaan 
Kalaleaderin nettisivut ovat 
osoitteessa kainuunkala-
leader.fi ja Facebook-sivu 
osoitteessa facebook.com/
kainuunkalaleader. Tietoa 
Euroopan meri-, kalatalous- 
ja vesiviljelyrahastosta löy-
tyy portaalista merijakalata-
lous.fi.

Riikka Tuomivaara, 
Pudasjärven Kehitys Oy, 
toimitusjohtaja

Tero Nieminen, Kainuun 
ja Koillismaan Kalalea-
der, aktivaattori

Jälleen koko perhe pääsee 
nauttimaan Livon Kesäkie-
varin Kesäfestareista, kun 
lauantaina 24.7. polkaistaan 
tapahtuma käyntiin kello 
12 lasten omilla festareilla. 
Perheen pienimmät pääse-
vät hevosajelulle tai kokei-
lemaan taitojaan erilaisten 
pelien parissa, sekä paljon 
muuta mukavaa puuhaa on 
tiedossa.

Aikuisväestö puoles-
taan pääsee pistämään jalal-
la koreasti, kun kello 15.15 
ja 17.15 herkkien tunteiden 
tulkki, pudasjärveläislähtöi-
nen Tiina Pitkänen viihdyt-
tää ja saa aikaan värähtelyä 
sydämissä musiikin voimal-
la. Tiina on vuoden 2015 Sei-
näjoen tangofinalisti. Hän 
asuu nykyään Kellossa, jos-
ta käsin tekee erilaisia esiin-
tymiskeikkoja.

Musiikillista menoa on 
jokaiselle tunnille. Duo 
Kuokkanen&Järvenpää 
nousevat lauteille vartin yli 
neljä ja parin tunnin päästä 
uudelleen. Oululaiset, pit-
kän linjan muusikot Mika 
Kuokkanen ja Ilkka ”Ile” 
Järvenpää ovat duoilleet pa-
rinkymmenen vuoden ajan. 
Kaksikko on pääasiassa co-
vereista koostuvan ohjel-
miston ansiosta kysyttyjä 
kavereita eri cover kokoon-
panojen keulilla. 

Duo Kuokkanen&Jär-
venpää coverointikyvyistä 
kertoo paljon myös se, että 
herrat ovat olleet tahoillaan 
coverbändien SM-finaalissa.

Lokakuun Linnut puo-
lestaan viihdyttävät myö-

hemmin illalla alkaen kel-
lo 19.45. Tässä porukassa 
lentelee ”Harakka” Jarmo 
Luttinen kitarassa, ”Peli-
kaani” Pekka Ontero rum-
palina, ”Pulu” Lauri Huovi-
nen paukuttaa bassoa ja on 
tuttu Idolsista sekä ”Kuuk-
keli” Sanni Luttinen laulaa 
koskettimien takana. 

Lokakuun Linnut tarjoi-
lee yleisölle Rock-asenteel-
la hittejä meiltä ja maailmal-
ta – kasarista tähän päivään. 
Tältä porukalta voi odot-
taa niin Dingoa kuin Mo-
törheadia. Akustisella mu-
siikilla he tekevät keikkoja 
tilan ja tilaisuuden ehdoilla.

Kesäkievarin festareilla 
ei tule nälkä eikä jano! Gril-
listä saa ostaa makkaraa ja 
Illikaisen soppatykistä keit-
tolounasta. 

Vietetään jälleen viihtyisä 
lauantai koko perheen voi-
min Livon Kesäkievarissa!

Terttu Salmi

Lokakuun Linnut tarjoilee kuulijoille Rock-asenteella hit-
tejä meiltä ja maailmalta.

Tiina Pitkänen on kellolais-
tunut, syntyperäinen pudas-
järveläinen ja vuoden 2015 
Seinäjoen tangofinalisti.

Omissa kokoonpanoissaan maailmaa kiertäneet Mika 
Kuokkanen ja Ilkka Järvenpää ovat niittäneet mainetta ja 
kunniaa persoonallisilla, vahvoilla tulkinnoillaan.

Kesäfestarit tulossa 
Kesäkievariin

Usko antaa voimaa 
-yhdistää ihmisiä 

yli 500 kielellä
Kymmenien vuosien ajan tu-
hannet suomalaiset Jehovan 
todistajat ovat matkustaneet 
eri puolille maata vuosittai-
siin kesätapahtumiinsa, joi-
ta he kutsuvat konventeik-
si. Näitä on pidetty mm. 
Oulun Ouluhallissa. Vuon-
na 2020 pandemia katkaisi 
odottamatta tämän pitkän 
perinteen. Niinpä kaikki vii-
me vuonna eri puolilla maa-
ilmaa järjestettäväksi tar-
koitetut konventit peruttiin 
ja ne siirrettiin ensimmäis-
tä kertaa yhdeksi maailman-
laajuiseksi virtuaalitapahtu-
maksi. 

Koska tuhansien ihmis-
ten kokoontumiseen yhteen 
liittyy edelleen suuria riske-
jä, Jehovan todistajat päät-
tivät järjestää konventtinsa 
viime vuoden tapaan ver-
kossa. Tapahtumaan, jonka 
teema on ”Usko antaa voi-
maa!”, odotetaan 15–20 mil-
joonaa katsojaa yksityisko-
deissa 240 maassa yli 500 eri 
kielellä esitettynä.

Konventin ohjelma on 
jaettu kuuteen osaan, jois-
ta ensimmäinen julkaistiin 
kesäkuun lopussa. Jeho-
van todistajien seurakunnat 
katsovat ohjelmaa yhteisen 
aikataulun mukaisesti kuu-
den viikonlopun aikana hei-
nä- ja elokuun aikana.

Pudasjärveläiset Jeho-
van todistajat ovat katsoneet 
ohjelman kaksi ensimmäis-
tä osiota. Muuan ohjelman 
katsoneista kertoo luoma-
kuntaa käsitelleen puhesar-
jan koskettaneen häntä ai-
van erityisesti: 

-Puheet ja hyvin valmis-

tetut videot kertoivat Luo-
jan henkilökohtaisesta kiin-
nostuksesta luomuksiaan 
kohtaan, suuresta viisaudes-
ta sekä lämpimästä rakkau-
desta, hän totesi. 

Vaikka tapahtuma jär-
jestetään verkossa, se ei 
ole vähentänyt innostusta 
vuotuisia konventteja koh-
taan. “Uskoa ja toivoa jos-
tain paremmasta tarvitaan 
tällaisina haastavina aikoi-
na, ja ne ovat auttaneet mei-
tä jatkamaan toimintaamme 
myönteisin mielin jopa pan-
demian keskellä”, sanoo Je-
hovan todistajien Suomen 
tiedottaja Jukka Palonen.

Jehovan todistajien seu-
rakunnat kautta maailman 
lähettävät avoimen kutsun 
suurelle yleisölle tulla seu-
raamaan tätä virtuaalista ta-
pahtumaa. ”On sykähdyttä-
vää ajatella, miten miljoonat 
ihmiset kokoontuvat ko-
teihinsa ympäri maailman 
nauttimaan myönteisestä ja 
inspiroivasta hengellisestä 
ohjelmasta”, toteaa Palonen.

Kaikki ovat tervetullei-
ta katselemaan tapahtu-
man ohjelmaa internetissä 
JW.ORG-sivustolla. Ohjel-
ma on ladattavissa tai kat-
sottavissa ilmaiseksi ja 
anonyymisti ilman kirjautu-
mista tai rekisteröitymistä. 
Ohjelmaa voi katsoa myös 
ilmaisessa JW Library -so-
velluksessa, joka on saata-
villa iOS- ja Android-alus-
toille sekä JW Broadcasting 
-sovelluksessa, joka on saa-
tavilla esimerkiksi Apple 
TV:lle.



12 nro 28PUDASJÄRVI -lehti 15.7.2021

Vuoden pisimmälle päiväl-
le 22.6. osunut Paula-myrs-
ky kaatoi Koillismaalla run-
saasti puustoa. Puustoa 
vahingoittui noin miljoona 
kuutiometriä. Vahingoittu-
neen puuston arvo on suu-
ruusluokkaa 40 miljoonaa 
euroa, josta metsänomistaji-
en kärsimän vahingon suu-
ruudeksi voidaan arvioida 
kuudesta kahdeksaan mil-
joonaan euroa. 

Suomen metsäkeskuksen 
keräämien tietojen perus-
teella Paulanpäivän myrs-
kyssä kaatui puustoa 0,7–
1,4 miljoonaa kuutiometriä. 
Pahimmat tuhot ulottuivat 
lounaasta koilliseen, aina 
Pudasjärven eteläpuolelta 
Kuusamoon sekä Puolan-
gan pohjoispuolelle saakka. 
Ukkosmyrskyyn liittyvät 
syöksyvirtaukset kaatoi-
vat puustoa pahimmillaan 
10–30 hehtaarin yhtenäisinä 
alueina.  

Ilmatieteen laitoksen mu-

kaan puuskissa tuulen no-
peudet ylittivät 20 metriä 
sekunnissa lähes koko Poh-
jois-Pohjanmaalla. Kovim-
missa tuulissa nopeudet 
ylittivät 30 tai jopa 40 metriä 
sekunnissa. 

Puunkorjuun poikke-
uslupaa ei tarvita
Metsäkeskus ei edellytä 
metsänkäyttöilmoituksen 
poikkeusluvan hakemista 
kesäkuun 22. päivän myrs-
kytuhoalueiden puunkor-
juuseen. Poikkeusmenettely 
koskee myrskyssä kaatunut-
ta, vaurioitunutta tai kuol-
lutta puuta. Myrskyn kaa-
tamien puiden korjuusta on 
tehtävä metsänkäyttöilmoi-
tus. Metsäkeskus ei edelly-
tä poikkeuksen hakemista 
metsänkäyttöilmoituksen 10 
päivän määräaikaan 28.6.-
30.9.2021 välisenä aikana 
kun metsänkäyttöilmoitus 

koskee myrskytuhoalueiden 
puunkorjuuta mmm. Pu-
dasjärven alueella.  

Sähkölinjoissa  
paljon korjaustöitä
Myrskyn jälkeen oli sähkö-
johtoja ja puita on maassa 
runsaasti. Enimmillään säh-
köttömiä asiakkaita oli noin 
6 000 heti myrskyn jälkeen. 
Myrskytuhojen laajuus ja 
paikoitellen erittäin han-
kalat olosuhteet maastos-
sa vaikuttivat sähkölinjojen 
korjaustöiden edistymiseen.

Ministerille  
kirjallinen kysymys
Keskustan kansanedusta-
ja Pekka Aittakumpu vaatii, 
että metsänomistajat saavat 
tarvittavan tuen myrskyva-
hinkojen korjaamiseen. Ait-
takummun mukaan met-
sänomistajien vakuutukset 
eivät useimmiten kata myrs-
kyvahinkoja. Metsänomis-
tajilla ei myöskään ole ka-
lustoa ja mahdollisuutta 
korjata odottamatta kaatu-
nutta puustoa tarvittavan 
nopeassa aikataulussa. 

- Esimerkiksi sahat oli-
vat jo pääosin tehneet kesän 
tukkipuun ostot. Silti myrs-
kyn kaatamat puut tulisi 
korjata mahdollisimman no-
peasti, jotta niistä saadaan 
ainakin kohtuullinen hinta 
ja paras mahdollinen hyö-
ty jatkojalostuksessa. Laajan 
myrskytuhon korjaamisessa 
tarvitaankin laajasti metsä-
alan toimijoiden yhteistyö-
tä. Yhdessä ratkaisuja löy-
tyy, jos tahtoa vahinkojen 
korjaamiseen on.

Aittakummun mu-
kaan Suomessa pitää saa-
da nykyistä paremmat käy-
tännöt myrskytuhojen 
korjaamiseen ja niihin va-
rautumiseen. Asian selvit-
tämiseksi ja uusien käy-
täntöjen vauhdittamiseksi 
Aittakumpu jätti kesäkuun 
lopulla eduskunnassa mi-
nisterille kirjallisen kysy-
myksen, siitä millaisiin toi-
miin hallitus ryhtyy, jotta 

Paulanpäivän myrskyn kaa-
tamat puut saadaan mah-
dollisimman tehokkaasti 
hyötykäyttöön ja jotta Suo-
messa olisi selkeät ja toimi-
vat periaatteet, jotka auttai-
sivat nykyistä paremmin 
toimimaan myrskyn kaa-
taessa laajasti puustoa. 

Valtion metsiin  
suojelualueita
Suomen luonnonsuojelulii-
ton Pohjois-Pohjanmaan pii-
ri vetoaa Metsähallitukseen, 
että Paula-myrskyn koettele-
miin valtion luonnonmetsiin 
perustetaan suojelualueita. 
Metsähallitus Metsätalous 
Oy on kartoittanut lentämäl-
lä valtion myrskytuhoaluei-
ta, jotta ne voidaan siten 
avohakata ja uudistaa. 

Myrskyn riepottelemaksi 

Kupson kutsun luontopolku jouduttiin sulkemaan
Elisa Ojala lähetti viestiä 
Jaurakkajärveltä, että Ku-
pson Kutsun luontopol-
ku on toistaiseksi suljettu 
myrskyn kaatamien puiden 
vuoksi. Lumoukselta Elä-
mykselle mennessä on niin 
paljon kaatunutta puuta, et-
tei sitä pääse raivaamaan, 
ennen kuin metsänomista-
jat ovat omalta osaltaan saa-
neet metsänsä raivatuksi ja 
polku päästään tekemään 
niiltä osin uudestaan. Kaik-
ki rakenteet ovat ehjät, mut-
ta puuta on kaatunut pääl-
lekkäin jopa kolmen metriä 
korkeaksi muuriksi. Har-
mittava takapotku juuri 
kunnostuksen ollessa lop-

puvaiheessa. Korpisen ky-
läseurahan sai Oulun seu-
dun Leaderilta avustuksen, 
jonka myötä polkua uusit-
tu. Nyt tämä työ hidastuu ja 
myrskyn tekemät tuhot täy-
tyy saada korjatuksi pois, 
ennen kunnostuksen val-
miiksi saattamista.

Kunnostuksen yhteydes-
sä polkujen merkinnät ja 
opasviitat on uusittu kuin 
myös luontotaulujen kehyk-
set ja tolpat on uusittu, pit-
kospuut on uusittu, niitä 
ja siltoja on lisätty. Samoin 
vessat on nykyaikaistettu ja 
muitakin rakennuksia kor-
jattu, kertoo Ojala viestis-
sään.

Kupson Kutsun luontopol-
ku on toistaiseksi suljettu 
myrskyn kaatamien puiden 
vuoksi.

Vesa Riekki lähetti pari kuvaa Paulan jäljiltä Ruuhivaara-Jylhän maisemissa.

Sisko Alatalo oli ottanut kuvia Kuresta, jossa kylätalon ym-
pärillä oli kaatunut runsaasti puita, osa kylätalon rakennuk-
sien päälle.

Kiimingissä asuvalle 
mökkiläiselle Arto Hama-
rinaholle sattui niin ikä-
västi, että Paula -myrs-
kyssä kaatui muutama 
puu hänen mökkinsä 
päälle. Mökkinaapuri il-
moitti asiasta ennen ju-

Jaana Hiltulan lähettämä 
kuva.

Tarja Hemmilä lähetti ku-
van, jossa myrsky oli heit-
tänyt soutuveneen 30 met-
riä rannasta metsikköön. 
Onneksi metsään, eikä osu-
nut mökkiin. Valitettavasti 
veneestä ei tule enää kor-
jaamallakaan käyttökel-
poista. hannusta, että puita on kaatunut myrskyssä mökin päälle. Puut on poistettu avuliaiden 

ihmisten toimesta.Silmämääräisesti katsottuna isompaa vahinkoa ei päässyt synty-
mään. Mökki sijaitsee noin 20 km päässä Pudasjärveltä. Valkeislampi, länsiranta, lähel-
lä Jongunjärveä ja Ruottisenharjua.

Paula-myrsky teki Koillismaan metsiin miljoonavahingot

jäi kuitenkin talousmetsien 
lisäksi myös erittäin arvok-
kaita luonnonmetsiä. Esi-
merkiksi Taivalkosken Met-
säkylän Riihisuolla kaatui 
satelliittikuvan perusteella 
runsaasti puita metsissä, joi-
den suuret luontoarvot kar-
toitettiin vapaaehtoisten toi-
mesta kesällä 2020. Alueella 
havaittiin tuolloin muun 
muassa merkittävästi järe-
ästä lahopuusta riippuvaista 
uhanalaista lajistoa. 

Tällaiset kohteet tulisi jät-
tää korjuun ulkopuolelle, 
mikäli metsäluonnon uha-
nalaistuminen aiotaan py-
säyttää. Uusien suojelukoh-
teiden perustamiseen onkin 
nyt luonnon tarjoama ainut-
laatuinen mahdollisuus. Uu-
det luonnonsuojelualueet 
täydentäisivät metsäluon-

non uhanalaisten lajien suo-
jeluverkostoa, todetaan 
luonnonsuojeluliiton kan-
nanotossa. 

Pudasjärvi-lehti


