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TerassilauTa uPM ProFi Terrace  
harMaa 28x127,5x3150
Terrace on edullinen komposiittiterassilauta. 
Se on helppohoitoinen, iskunkestävä ja teras-
sipinnan värinkesto on hyvä. Kaksipuoleinen 
terassilauta on saatavilla harmaan sävyisenä. 
Tuotteen mitat ovat 315 cm x 12,7 cm x 2,8 cm.

Pystyoksaisella lajikkeella on raikkaan 
vihreä ja tiheä lehdistö. Sopii hyvin havu-
ryhmiin tai yksittäispuuksi, myös pensasai-
daiksi. Tuijat sietävät leikkausta hyvin

TiManTTiTuija Thuja occidenTalis 
sMaragd 60 - 80 cM 19 cM asTia

loPUt 
tUIJAt

Keto-orvokki on niittyjen ja ketojen  
kaunistus koko kesän ajan

Yksi Suomen kesän kau-
neimmista kasveista on ei-
ttämättä violetin sävyinen 
keto-orvokki. Kukka aloit-
taa kasvukauden jo loppu-
keväällä. Se käyttää lumien 
sulamisvesiä hyväksi, kuten 
moni muukin aikainen kuk-
kija. Parhaimmilla kasvu-
paikoilla saattaa olla satojen 
orvokkien yhtenäinen mat-
to. Kosteilla paikoilla sieme-
net pääsevät itämään par-
haiten. 

Varhain keväällä kukki-
vat yleensä ensimmäiseksi 

matalavartiset kasvit. Niillä 
on kiire kukkia ennen kuin 
korkeammat kasvit peittä-
vät matalammat alleen. Ke-
to-orvokki poikkeaa hie-
man muista kasveista, sillä 
se kukkii lähes koko kesän 
ajan. Kukinta alkaa usein 
jo loppukeväällä ja jatkuu 
aina lokakuulle saakka. Ke-
to-orvokki on ollut eteläi-
sessä Suomessa varsin ylei-
nen kasvi. Se ei ole kovin 
vaatelias kasvupaikan suh-
teen, mutta vaatii avaraa 
ympäristöä, jossa ei ole kor-

Keto-orvokin väri voi vaihdella hieman, mutta tavallisesti se on violetin sävyinen. Ala-
osaltaan valkoinen tai kellertävä. 

Keto-orvokin varsi on toisinaan hyvin haarainen ja rön-
syilevä.

keita puita varjostamassa. 
Kukkia voi löytää kuivil-
ta kallioniityiltä. Se käyttää 
kallioilla valuvia mineraali-
pitoisia sadevesiä hyväksi. 
Viime vuosina keto-orvokki 
on taantunut monin paikoin 
maatalouden voimakkaiden 
muutosten vuoksi. Karjan-
laidunnuksen vähentyessä 
ovat myös niityt ja kedot vä-
hentyneet, ajan kanssa myös 
metsittyneet. Kukka onkin 
hävinnyt monilta perintei-
siltä kasvupaikoilta ja en-
nen niin yleisestä kasvista 
on tullut harvinainen. 

Keto-orvokille läheis-
tä sukua oleva pelto-orvok-
ki on myös runsaasti vä-
hentynyt samoista syistä. 
Pohjois-Suomessa on ollut 
vähemmän avoimia keto-
ja ja niittyjä ja keto-orvokki 
on joutunut etsimään kasvu-
paikkoja muun muassa pel-
tojen ja teiden pientareilta. 
Kasvit, kuten monet muut-
kin orvokit, ovat myrkyttö-
miä. Sitä on käytetty myös 
hyötykasvina. Rohdoskasvi-
na sitä on käytetty niin sisäi-
sesti kuin ulkoisestikin eri-
laisiin vaivoihin. Kasvi on 
desifioiva ja soveltuu eri-
laisiin ihosairauksien hoi-
toon kuten maitorupeen ja 
kutinaan. Kasvilla on myös 
hoidettu yöhikoilua ja ripu-
lia. Keto-orvokkia on saanut 
kaupparohtona aivan näi-
hin päiviin saakka. Uuttee-
na ja teenä keto-orvokkia on 
perinteisesti käytetty yskän-
lääkkeenä ja kihtilääkkee-
nä. Nykyisin keto-orvokin 
käyttö on rajoittunut kuiten-
kin lähinnä kukkapenkkien 
ja kakkujen koristekäyttöön 

tehokkaampien lääkkeiden 
kehittymisen myötä. Silti 
monet ovat pitäneet luon-
nonrohtoja pehmeämpä-

nä vaihtoehtona verrattuna 
keinotekoisiin kemiallisesti 
ja teknisesti valmistettuihin 
lääkeaineisiin.

Jarmo Vacklin

KESÄKIEVARIN  
TERASSI

Lauantai 31.7. klo 20.00

 Kirsiojantie 27, 93220 Livo • 0400 584 290

Katettu sisäpiha
TANSSILATTIA 
Vapaa pääsy

TERVETULOA!

Pentti Rainer
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 1.8 klo 10. Toimittaa Eva-Ma-
ria Mustonen, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Pii-
rainen. Messua voi seurata myös seurakunnan YouTube-ka-
navan välityksellä. 
Ehtoollisjumalanpalvelus Puhoksen Kyläseuran talolla su 
1.8. klo 13. Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. HUOM! PAIKKA MUUTTUNUT.
Kesäillan musiikkihetki kirkossa to 5.8 klo 18. Jari Ra-
nua, laulu, Riitta-Liisa Lampela piano ja urut. Vapaa pääsy, 
musiikkihetki striimataan seurakunnan YouTube-kanavan 
kautta. 
Päiväkerhoon ilmoittautuminen ma-ke 2.- 4.8. klo 9.00 
- 15.00. Voit ilmoittaa 3-5 -vuotiaan lapsesi päiväkerhoon 
puhelimitse lastenohjaajille Rauni 040 5861217, Tanja 040 
8684730. 
Päiväkerhot alkavat viikolla 32 ryhmäjakojen mukaisesti:
Tiistaina 10.8. klo 9.00-11.30 ja klo 12.30-15.00
Torstaina 12.8. klo 9.00-11.30 ja klo 12.30-15.00
(Keväällä jatkoilmoittautumisen ilmoittaneiden ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua.)
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla 28.7. asti ma-ke 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)

Rakkaamme

Pentti Tapio
KOUVA
s. 4.12.1961 Pudasjärvi
k. 8.7.2021 Pudasjärvi

Luoja kauan valmisti viljaa,
vuosi vuodelta verkalleen.  
Nyt enkelit kypsän lyhteen, 
vei elämää herralleen.
Kaivaten

Sisko perheineen
veljet perheineen

Siunattu omaisten ja läheisten läsnäollessa.
Kiitos osanotosta sekä kiitokset kaikille, jotka hoiditte 

Penttiä pitkällisen sairauden aikana. Kiitos myös Hautaus- ja 
Kukkapalvelu Räisänen sekä Halla Cafe&Catering. 

Jumalan lahjattomat elämän tien hölkkääjät
Olen ollut seurakuntatyössä mukana rei-
lu kolmekymmentä vuotta. Rippikoulun 
jälkeen menin kavereiden houkuttelema-
na isoskoulutukseen ja sen jälkeen seura-
kuntayhteys on pysynyt minussa tiukasti 
ajoittaisista irtirimpuiluyrityksistä huoli-
matta. Myönnän reilusti välillä miettinee-
ni, että voisiko sitä tehdä jotain muuta 
kuin seurakuntatyötä. Itsellä ei ole lois-
tanut jatkuvasti aamusta iltaan kirkas 
lamppu otsassa seurakuntatyötä tehdes-
sä. Oma touhuni on välillä ollut melkoista 
eteenpäin poukkoilua ja loikkimista, ikään 
kuin päämäärätöntä hölkkäilyä.

Olen miettinyt syitä moiselle kurvai-
lulle. Ensin sitä ajattelee ja luulee ympä-
rillä olevien asioiden, tapahtumien ja ih-
misten olevan syynä päämäärättömään 
hääräilyyn. Loppujen lopuksi syyt ovat 
löytyneet pitkälti itsestä ja omasta kapea-
katseisuudesta, mikä syntyy ajan kuluessa 
jokaiselle elämän tien hölkkääjälle. Tämän 
myötä hölkkääjä näkee edessään pelkäs-
tään yhden kapean väylän. Ympärillä ole-
vat asiat häviävät tai himmentyvät omas-
ta näkökentästä. Silloin on syytä pysähtyä 
hengähdystauolle. Hölkkääjä on pakotet-
tu huokailemaan ja kipuilemaan hetken 
tilanteensa kanssa. Tehtävänä on etsiä ja 

löytää uusia näköaloja matkallensa, jot-
ta kulkeminen voi edetä taas helpommin 
ja keveämmin. Näissä pysähdyksissä elä-
män tien hölkkääjä tuntee olevansa lahja-
ton, kelpaamaton ja huono ihminen. Ras-
kaita ovat huokailut ja puhallukset tässä 
hetkessä.

Kaikki ihmiset tuntevat olevansa jos-
kus lahjattomia ja kyvyttömiä, mut-
ta onneksi saamme olla lahjattomia ja 
kyvyttömiä Jumalan suojeluksessa ja var-
jeluksessa. Jumalan armollinen hyvyyden 
voima kannattelee meitä kaikkia lahjat-
tomia elämän tien hölkkääjiä, yhdessä ja 
erikseen, kaikkina elämämme hetkinä. 
Näin meille on luvattu. Virren 600 ensim-
mäiseen säkeistöön on kiteytetty paljon 
rauhoittavaa viisautta:

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
Olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
Yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

Jumalan lahjattomat elämän tien hölk-
kääjät voivat siis olla Jumalan suojissa lah-
jattomia ja välillä voimattomia, sillä Ju-
malan suojissa lahjattomatkin löytävät 
lahjansa ja uuden voiman jatkaa hölk-

käänsä pienten puhallus- ja huokailupy-
sähdysten jälkeen. Kannustussanoina voi-
sivat toimia hieman muokatut Paavalin 
Roomalaiskirjeeseen kirjaillut sanat:

”Älkää ajatelko itsestänne liikoja elämän 
tien hölkkääjinä, enempää kuin on aihetta 
ajatella, vaan pitäkää hölkkäämisen aikana 
ja matkallanne ajatuksenne omasta hyvyy-
destä kohtuuden rajoissa. Kukin edetköön 
sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala 
on hänelle antanut. Me kaikki elämän tien 
hölkkääjät olemme Kristuksessa yksi, mut-
ta samalla meillä kullakin on omat hölkkä-
polkumme. 

Mutta älkää kuitenkaan kulkeko yksin, 
vaan palvelkaa, opettakaa, rohkaiskaa ja 
auttakaa toisianne. Pysykää kiinni hyvässä, 
olkaa innokkaita, toivokaa ja iloitkaa, osoit-
takaa vieraanvaraisuutta, iloitkaa ja itkekää, 
eläkää rauhassa toisten kanssa, rukoilkaa 
hellittämättä ja täyttäkää elämän tien hölk-
käpolkunne Jumalan siunauksella.”

Marko Väyrynen
diakoni,  
Pudasjärven  
seurakunta

Nuotioillat: Kalastuskeskuksen kodalla Kipinässä ke 
28.7. klo 18, Sarakylässä Kesäkahvilalla, to 29.7. klo 18.
Nuotioillan ohjelmaan kuuluu yhdessäoloa, makkaran-
paistoa ja hartaus. 

Perhetapahtuma Hilturannan leirikeskuksessa pe 30.7. 
klo 12.00 alkaen. Ohjelmassa melontaa yli 10-vuotiaille, pi-
hakisailuja alle 10-vuotiaille sekä ruokailu. Tapahtuma on 
maksuton. Ilmoittautumiset viim. to 29.7. klo 14.00 Mar-
kolle (0400-866 480 tai marko.vayrynen@evl.fi). Tapahtu-
maan mahtuu 20 henkilöä.
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 1.8. klo 13 (Matti Tör-
mänen)
Kastettu: Juuso Urho Eemeli Annala, Samuel Niko Lauri 
Holappa, Frida Aurora Amalia Kokko
Haudattu: Paavo Henrikki Rautio 78 v, Risto Luokkanen 
71 v, Pentti Tapio Kouva 59 v.

Nuotioillat jatkuivat Paukkerinharjulla ja Pintamolla

Kesän kuumimmat helteet 
olivat hellittäneet, kun kä-
vimme Pudasjärven seura-
kunnan Paukkerinharjun 
ja Pintamon nuotioilloissa. 
Paukkerinharjulla nautis-

keltiin hyvän laavun suo-
jasta, kun pieni sadekuuro 
vaelsi kylän ylitse. Laavun 
suojissa laulettiin muuta-
ma yhteislaulu ja sateen 
hellittäessä siirryttiin laa-

Paukkerinharjulla sadekuuron aikana istuttiin laavun 
suojissa.

Pintamon kylätalo tarjosi 
mainion paikan nuotioillan 
vietolle. 

vun viereen kisailemaan. Il-
lan päätteeksi nuotiomakka-
rat syötyämme hiljennyttiin 
hartaushetkeen.

Pintamon kylätalo tarjosi 
mainion paikan nuotioillan 
vietolle, kun sää oli hieman 
liian epävakainen ja viileä 
auringonpaisteeseen ja hel-
teisiin tottuneille. Nuotioil-
lan sankareita olivat nuo-
tioillan nuorimmat, jotka 
näyttivät kisailujen näyttä-
vimmät suoritukset. Am-
mattitaidolla paistettujen 
makkaroiden nautiskelun 
ja iltahartauden jälkeen oli 
hyvä mieli jokaisella lähteä 
jatkamaan iltaa koti- ja mök-
kiosoitteisiin. MK

Viime Pudasjärvi-lehdes-
sä oli juttu, jossa mainittiin 
Puhosjärvessä olevan sini-
levää. Kuva oli otettu hei-
näkuun alussa. Heti leh-
den ilmestymisen jälkeen 
tuli soitto järven eteläpääs-

tä ranta-asukkaalta, jossa ih-
meteltiin jutun aihetta. Siellä 
ei ole nähty sinilevää ollen-
kaan. Samoin ranta-asu-
kas Erkki Honkanen kertoi 
kalastaneensa koko kesän 
ajan muikkua Puhosjärves-

tä, eikä ollut nähnyt rannoil-
la sinilevästä mitään havain-
toa. 

Roskat talteen
Rajamaan ranta-alueella 
olen havainnut aamu-uin-
nilla käydessäni reippaan 
avioparin, joka kerää kaikki 
havaitsemansa roskat ran-
ta-alueelta muovipussiin. 
Esimerkillistä toimintaa!

Parkkilan  
tieltä huomiota
Toimitukseen tuli Parkkilan 

Puhosjärven ranta-asukkailta terveisiä tiellä kulkijalta soitto, jos-
sa hän ihasteli entisen leipo-
mon pihapiirin siisteyttä ja 
kauneutta. Yrittäjä on todel-
la tehnyt suuren työn piha-
piirissään ja sitä on ilo kat-
sella, hän tuumasi. 

Liikenneympyrässä 
sääntöjen mukaan
Kaarina Illikainen soitti ja 
kertoi kävelleensä aamulla 
varhain Kurenalan keskus-
taan johtavan liikenneym-
pyrän jalkakäytävää. Huo-
limaton autoilija törmäsi 
häneen. Käsi loukkaantui 
ja se jouduttiin kipsaamaan 

terveysasemalla. 
Myös autoileva naishen-

kilö soitti ja kertoi liiken-
neympyrässä auton ajaneen 
ohjeiden vastaisesti väärään 
suuntaan ja aiheuttaneen to-
dellisen vaaratilanteen. Hä-
nen mukaansa tämä ei ollut 
ainoa kerta, kun ympyrässä 
on vaarallisia tilanteita, kun 
ei tunneta sääntöjä. 

Liikenneympyrän lä-
hellä on K-Supermarke-
tin liittymä, johon on tul-
lut liikenteen ohjauskoroke. 
Yrityksestä kerrottiin, että 
liian usein ajetaan kuitenkin 
korokkeen väärältä puolelta 

ja toivottiin autoilijoilta huo-
lellisuutta, että vahinkoja ei 
sattuisi. 

Jalkakäytävät kuntoon
Olemme seuranneet sivusta 
vanhuksiemme liikkumatto-
muutta. Tämä johtuu siitä, 
että jalkakäytävät ovat kar-
kealla soralla ja siinä ei liiku 
rollaattorit terveillä saatikka 
heikoilla vanhuksilla. Sekin 
pieni liikunta, jota vanhuk-
set voisivat harrastaa, on 
poissuljettu. Eikö ole mitään 
parannusta tiedossa?

Pudasjärvi-lehti
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kesäteatteriretki Jokijärvelle Pölkkyteatteriin
Pudasjärven Sydänyhdis-
tys teki sunnuntaina 4.7. ke-
säteatteriretken Jokijärvelle 
Pölkkyteatteriin. Näytelmä-
nä oli Avioliittosimulaat-
tori aiheena ”Saako maa-

jussi pitää morsiamensa”? 
Veera Niemisen esikoisro-
maaniin pohjautuva näytel-
mä. Käsikirjoituksen näy-
telmään ovat tehneet Veera 
Nieminen, Tommi Auvinen 
ja Seija Holma. Ohjaukses-
ta vastasi Elsa Ruokangas. 
Puhelias Aino saapuu Lipe-
ristä kuukauden koeajalle ei 
niin puheliaan Jussi kotitilal-
le Koillismaalle. Taloon, jos-
sa Jussin äidin kuoleman jäl-
keen, kahvikuppikaan ei ole 
vaihtanut paikkaa, on monia 
asioita, joista ei ole lupa pu-
hua ääneen. Päätä pahkaa ra-
kastuneen Ainon täytyy yrit-
tää, sillä jos tämä suhde ei 
toimi, hän uskoo heittävänsä 
kaivoon haaveet omata per-
heestä, lapsista ja omista po-

neista. Avioliittosimulaattori 
on komediaa aiheesta, saako 
maajussi pitää morsiamen-
sa. Taustana on suomalainen 
maaseutu juuri nyt. Esityk-
sessä oli draamaa, huumoria 
ja rakkautta. Vaikka kysees-
sä kepeä komedia, niin sii-
nä voitiin käsitellä kipeitä ja 
vaikeitakin asioita, joka pani 
katsojan ajattelemaan myös 
omaa elämäänsä ja suhtau-
tumista lähimmäisiin, olen-
ko ymmärtänyt/ymmärret-
ty oikein.

Martin, Ainon isän, osaa 
näytteli pudasjärveläisläh-
töinen Jari Jussila. Hän ker-
toi, että näyttelijänä olemi-
nen on aivan uusi kokemus. 
Koskaan aikaisemmin hän ei 
ole näytellyt. 

-Kun pyydettiin mukaan, 
läksin ja sain erittäin mielen-
kiintoisen pestin, kertoi Jus-

Sydänyhdistyksellä on 
torstaina 29.7. torilla lettukah-
vio klo 10 alkaen. Saatavana 
myös grillimakkaroita. Suopun-
ki -yhtye esiintyy ja laulattaa 

yhdessä ja torilla on peräkär-
rykirppismyyjiä.  Tervetuloa!

sila.
Hänet tunteneet pudas-

järviset huomasivat Jussilan 
omaavan myös hyvän lau-
luäänen, kun esitti laulua 
useita kertoja näytelmän ai-
kana. 

Aktiivinen kyläseura
Sydänyhdistyksen väen toi-
votti linja-autossa tervetul-
leeksi Jokijärven kyläseuran 
puheenjohtaja Veikko Räi-
sänen. Ensimmäiseksi hän 
kertoi Paula myrskyn riehu-
misen seurauksena valtavis-
ta metsätuhoista Jokijärven 
alueella. Kyläseuran raken-
nusten ympäriltä lähes kaik-
ki puut olivat kaatuneet tai 
katkenneet. 

Räisänen kertoi kyläseu-
ran perustetun vuonna 1998 
entisen Kylätoimikunnan 
seuraajaksi. Kyläseuran tär-

Pudasjärvisille oli varattu paikat keskeltä katsomoa.

Jokijärven Kyläseuran pu-
heenjohtaja Veikko Räisänen. 
Taustalla näkyy myrskyn tu-
honneita kaatuneita puita. 

Pudasjärveltä Taivalkoskelle muutama vuosi sitten muut-
tanut Jari Jussila oli löytänyt uuden harrastuksen näytte-
lijänä. Hänelle kuului myös laulamista Tuomo Naumasen 
säestyksellä. Etualalla päänäyttelijät Aino (Ritva Räisä-
nen) ja Jussi (Pasi Kivimäki).

Jokijärvellä on näytelty jo vuodesta 2010. Käytössä on ka-
tettu näyttämö. Tänä vuonna esityksenä on Avioliittosimu-
laattori. 
kein tehtävä on edistää ky-
läläisten hyvinvointia ja jär-
jestää erilaisia tapahtumia ja 
retkiä, joihin kyläläiset voi-
vat osallistua. Kyläseura jul-
kaisee kerran vuodessa hel-
mikuun alkupäivinä myös 
oman lehden ”Jokijärven 
Avviisi”. 

Jokijärven kyläseuran 
alue kattaa Tyrämäen, Joki-
järven ja Isonkummun kylät 
ja alueen väkiluku on hie-
man alle 300 henkeä. Kylä-
seuran pääpaikka on Jokijär-
ven rannalla Hiltukankaalla, 
jossa sijaitsee seuran pää-
paikka eli Kylätalo sekä seu-
ran omistama teatteri, kant-

tiini ja vuokrakäytössä oleva 
rivitalo. Kyläseuran toimin-
ta pyörii aktiivisen talkoo-
laisjoukon voimin, johon 
kaipaamme kyllä jo kovasti 
nuorta voimaa. 

Kyläseura on esittänyt 
omana tuotantonaan kesä-
näytelmää vuodesta 2010 al-
kaen. Tänä vuonna kyläseu-
ran näytelmäryhmä esittää 
jo toisen kerran koronan ta-
kia harjoiteltua näytelmää 
”Avioliittosimulaattori.” 
Esityskertoja on jäljellä vie-
lä lauantaina 31.7 ja sunnun-
taina 1.8. kello 14. 

Heimo Turunen

Kesän

STREET FOOD

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 29.7.-1.8. ELLEI TOISIN MAINITA

5996.-
AURingOn- 
kUkkA- 
kimppU
3 kpl, Hollanti

Tamminen

TAkUUmUREA nAUDAn 
kAlvOTOn UlkOFilEE  
TAi EnTREcôTE
Palana

Valio

OivARiiniT
500-600 g (5,00-6,00/kg) 
Rajoitus 1 erä/talous

1895
kg 

RED DESiRE mAkEA  
TERTTUminilUUmU- 
TOmAATTi
250 g (5,96/kg)

149rs
2 rs kimppu

Jim Lim by Farang

kypSäT  
lihATUOTTEET
430-700 g (12,79-20,81/kg)

Jim Lim by Farang 
kASTikkEET 
245-280 g  
(17,68-20,20/kg)  
Ei satay

495
pl

Jim Lim by Farang 
TUOTTEET

thai kurkku-inkiväärirelissi  Ja

KANAN SATAY-VARTAAT
resepti k-ruOka.Fi/reseptit 
tai k-ruOka-sOvellus

895
rs

-9-12%
Plussa-kortilla

-18%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 3,69 rs (6,15-7,38/kg)

ISO RASIA
SUOMIJärvikylä

yRTTiRUUkUT
Basilika, korianteri, timjami, lehtipersilja  
tai minttu, Suomi

099
kpl

K-Ruokamestarin

 gRillikylki
Pintamaustettu tai naturel, raaka

HErKKUTOrILTA

voimassa TO-lA 29.-31.7. voimassa TO-lA 29.-31.7.

TUORE   
niERiäFilEE
Kasvatettu, Ruotsi 

099
vESimElOni
Kokonaisena, Espanja 

kg 

1995
kg 695

kg
199
Putaan Pulla

liESkARiESkA
3 kpl/250 g (7,96/kg)

ps

Ilman Plussa-korttia 2,75-2,95 rs (11,00-13,41/kg)
5.- 2

rs

Reinin

lihApyöRykäT
200-250 g  
(10,00-11,36/kg)
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Jurvansuun suvun kesätapaaminen koskenhovilla
Jurvansuun suvun jäsenet 
tekivät paluun synnyinseu-
dulle kokoontumalla lauan-
taina 17.7. kesätapaamiseen 
Pudasjärven Koskenhovil-
le. Samalla pidettiin Jur-
vansuun sukuseuran ry. 
vuosikokous ja vapaamuo-
toisempi sukulaisten tapaa-
minen. Sukujuhlaan osallis-
tuivat Jaakko Jaakonpoika 
Jurvansuun (1810-1877) ja 
hänen vaimonsa Greta Jur-
vansuun os. Repola (1818-
1881) jälkeläissukuihin 
kuuluvat. Paikalle olikin ke-
rääntynyt väkeä tuvan täy-
deltä reilut 50 henkeä. 

Kesätapaaminen alkoi 
leppoisasti kahvittelun ja 
kuulumisten vaihtamisen 
merkeissä, kahvipöydäs-
tä löytyi niin suolaista kuin 
makeaakin pikku purtavaa. 
Ohjelmallisempi osuus aloi-
tettiin vuodenaikaan hyvin 
sopivalla Suvivirrellä. Var-
sinaisessa sukuseuran vuo-
sikokouksessa käytiin läpi 
sääntömääräiset asiat pu-
heenjohtaja Teuvo Jurvan-
suun jämäkällä ohjauksella, 
sihteerin tehtäviä hoiti Mira 
Jurvansuu. Sukuseuran hal-
litus jatkaa lähes samalla 
kokoonpanolla ja vuosiko-
kous valtuutti seuran halli-

tuksen jatkamaan toimintaa 
varmaksi valitulla linjal-
la. Kokouksen jälkeen Mar-
ko Jurvansuu kertasi Po-
wer point -esityksen avulla 
alun pitäen sukutoimikun-
tana aloittaneen sukuseu-
ran vaiheita. Jurvansuun su-
kutoimikunta perustettiin 
20.10.2000 Jaakko Antti Jur-
vansuun aloitteesta. Hän 
onkin tehnyt valtavan työn 
kokoamalla sukuun liitty-
vää tietoa. Ensimmäinen 
varsinainen sukujuhla jär-
jestettiin vuonna 2001 kak-
sipäiväisenä Pudasjärven 
seurakuntatalolla. Väkeä 
oli lähes 300, joten sukutoi-
mikunnalla riitti järjesteltä-
vää ennen juhlaa. Ohjelmas-
sa oli mm. kiertoajelu suvun 
asuinpaikoilla Taipaleen-
harjussa, Jaurakaisjärvel-
lä, Hetekylässä, Kipinässä 
ja Kollajanniemellä. Toisen 
kerran kokoonnuttiin kak-
sipäiväiseen sukujuhlaan 
vuonna 2006 seurakuntata-
lolle ja kotiseutumuseolle. 
Tämän jälkeen sukujuhlat 
ovat olleet yksipäiväiäisiä, 
vuonna 2011 Oulun Hieta-
saaressa (Pohto) ja vuonna 
2016 Hetekylässä Hetepir-
tillä. Vuoden 2016 sukujuh-
lassa päätettiin perustaa 

sukuseura, joka aloittikin 
toimintansa vuoden 2017 
alussa. Tämän kertainen ta-
paaminen Koskenhovilla oli 
erityisen merkittävä, tulihan 
nyt kuluneeksi lähes päiväl-
leen kaksikymmentä vuotta 
ensimmäisestä sukujuhlas-
ta! Tänä kesänä olisikin ol-
lut varsinaisen sukujuhlan 
vuoro, mutta koronatilan-
teen aiheuttaman epävar-
muuden vuoksi sukujuhlan 
suunnittelua ei voitu ajois-
sa aloittaa.

Tunnustuksena  
kullattuja pinssejä 
Historiikin jälkeen puheen-
johtaja Teuvo Jurvansuu 
ja sukuseuran varsinainen 
grand old lady Ritva Jurvan-
suu jakoivat tunnustuksia 
sukutoimikunnan ja -seu-
ran toiminnassa alusta saak-
ka olleille. Sukuseuralla on 
tunnuksena kaksi ristikkäin 
olevaa varstaa. Merkin alku-
perä on Henrik Oinaan (Jur-
vanen eli Pätsi) puumerkki 
vuodelta 1749. Lopulliseen 
muotoon merkin on suun-
nitellut Anu Kunnari. Ho-
peoitu varstatunnus-pins-
si on vapaasti ostettavissa. 
Pitkäjänteisestä toiminnasta 
sukutoimikunnassa ja -seu-
rassa olleille jaetaan kullat-
tu pinssi, jonka saivat Pekka 
Isomursu, Marko Jurvan-
suu, Virpi Sivonen-Sankala, 
Eija Tapio sekä Teuvo Väh-
kyrä. Aikaisemmin pinssin 
ovat saaneet Jaakko Antti 
Jurvansuu, Ritva Jurvansuu, 
Sirkka Fredriksson, Helinä 
Siltakoski, Mira Jurvansuu 
sekä Jorma Oinas. 

Historiikin ja muistamis-
ten jälkeen kokoonnuttiin 
yhteisvalokuvaan aurinkoi-
sen Koskenhovin edustalle. 
Kaikissa neljässä sukujuh-
lassa on ollut lähes poik-

keuksetta edustettuna myös 
Amerikkaan lähteneiden jäl-
keläisiä. Tällä kertaa pai-
kalla olivat jo lähes vuoden 
Suomessa olleet Alex Dos-
set ja Tyler Garey, joista jäl-
kimmäinen on Amerikkaan 
aikoinaan menneen Iisak-
ki Mätässaaren jälkeläinen. 
Iisakki oli lähtöisin Hete-
kylästä ja Amerikassa hän 
vaihtoi sukunimen muo-
toon Matis. Iisakki työsken-
teli kultakaivoksessa (Mus-
takarhu mine) Coloradon 
osavaltiossa Finntownissa. 
Siellä hän avioitui suomalai-
sen naisen kanssa ja perhee-
seen syntyi kolme poikaa. 

Amerikasta  
videotervehdys
Tylerin isoisä Jim Matis lä-
hetti videotervehdyksen ke-
sätapaamiseen osallistuville 
ja pahoitteli, ettei tällä kertaa 
voinut olosuhteiden vuoksi 
osallistua tapaamiseen. Hän 
puhui omien juurien tunte-
misen tärkeydestä ja kuin-
ka paljon hänelle merkitsee 
tuntea suomalaisuus omak-
seen. Jim puki sanoiksi tun-
temuksiaan Jukka Kuop-
pamäen Juuret Suomessa 
-laulun sanoin: ”Vaikka pois 
muuttaisin, kotimaan jättäi-
sin, niin mä luoksensa var-
masti viel palaisin. Vaikka 
muualla kultaa mä vuolisin-
kin, koti-ikävään siel kuih-
tuisin. Minun juureni Suo-
messa on, syvyyksissä sen 
peruskallion. Sen mullasta 
voiman ne saa, elämän, sen 
lapseksi ainiaaks jään”. Sekä 
Jim että Tyler osaavat hy-
vin suomea. Jim Matis lähet-
ti vielä laulutervehdyksen 
Amerikan sukulaisten kans-
sa, jossa he lauloivat laulun 

”Suomen salossa” (tunne-
taan paremmin ”Honkain 
keskellä”). Tuohon lauluun 
oli Koskenhovin sukulaisten 
helppo yhtyä. Saman laulun 
Jim lauloi yhdessä veljen-
sä Brucen kanssa edellisessä 
sukujuhlassa Hetekylässä. 

Nuoriakin mukana
Vapaan sanan aikana tuotiin 
esille suvun vaiheita ja ko-
kemuksia omista Amerikan 
matkoista. Vielä ennen arpa-
jaisia laulettiin yhteisvoimin 
Iijoen rannan laulu. Mikä 
olisikaan ollut parempi 
paikka laulun esittämiseen 
kuin Iijoen rantatörmä, jon-
ka ohi vesi koskena kohisten 
virtaa pitkin ikiaikaista uo-
maansa merta kohti. Arpa-
jaisten lukuisten palkintojen 
jälkeen laulettiin tilaisuuden 
päätteeksi vielä Kymmenen 
virran maa. Päätössanois-
saan sukuseuran puheen-
johtaja Teuvo Jurvansuu 
kiitti kesätapaamiseen tul-
leita innokkuudesta osallis-
tua tapahtumaan ja suku-

seuran hallituksen jäseniä 
järjestelyistä tilaisuuden on-
nistumiseksi. 

Virallisen osuuden pää-
tyttyä sukulaisten kanssa-
käyminen jatkui vielä va-
paamuotoisesti kahvin ja 
jutustelun merkeissä. Ta-
paaminen oli onnistunut 
ja hengeltään mukava, ke-
säisen leppoisa. Erityises-
ti ilahduttavaa oli nuorten 
näkyminen Koskenhovil-
la. Toivottavasti heillä kiin-
nostus omaa sukua ja suku-
toimintaa kohtaa sai tästä 
tapaamisesta tarvittavan sy-
tykkeen.

Jaakko Antti Jurvan-
suun kokoamaa tietoa Jur-
vansuun suvusta www.jur-
vansuu.net (sisältää paljon 
tietoa myös muista Pudas-
järven suvuista). Sukuseu-
ran nettisivut ja jäsenasiat 
löytyvät osoitteesta www.
jurvansuut.fi 

Teuvo Vähkyrä 

Mira Jurvansuu, Tyler Garey ja Alex Dosset.

Yhteislaulu Kymmenen virran maa päätti tilaisuuden.

Tyler Garey tervehtimässä juhlayleisöä. Videokuvassa Jim 
Matis. Etusalalla puheenjohtaja Teuvo Jurvansuu. 

Yhteiskuva Koskenhovin edessä. 

Pintamon Kyläpäivät jär-
jestetään lauantaina 31.7 
kello 12-15 Pintamon ky-
lätalolla. Kyläpäivillä on 
muikunpaistoa, lettukahvia, 
lapsille sekä aikuisille kil-
pailuja ja ohjelmaa palkin-
toineen. Paikalla on senior 
shop sekä Nosh vaate-edus-

tus. Buffet ja ravintola pal-
velevat. 

Illalla kylätalolla on tans-
sit, jossa tanssittajana toimii 
tanssiorkesteri Kiertotäh-
det ja liiterissä on karaoke. 
Kokeneista, pitkänlinjan 
tanssimuusikoista koostu-
va Kiertotähdet-yhtye soit-

taa perinteistä, ”vanhan hy-
vän ajan” konstailematonta 
tanssimusiikkia suurella sy-
dämellä ja hyvällä fiiliksellä.

Orkesterin juuret ulottu-
vat jo 90-luvun alkupuolel-
le yhtyeen perustamiskau-
punkiin Tampereelle, josta 
tapahtumarikkaiden vuo-

sien ja miehistönvaihdosten 
jälkeen kotipaikka on siirty-
nyt Pohjanmaalle, josta päin 
nyt startataan keikoille. 

Tanssilajeiltaan hyvin 
monipuolinen ohjelmisto, 
rempseä, mukaansatempaa-
va lavaesiintyminen ja yh-
tyeen jäsenten oma, aito in-

nostus tanssiharrastusta 
kohtaan, ovat ne seikat, joi-
den vuoksi yhtye on saanut 
paljon kehuja ja kiitoksia 
tanssijoilta ja tanssien järjes-
täjiltä kaikkialla, missä on 
esiintynyt. 

Mikäli tahdot mukaan 
Pudasjärveltä päivällä tai il-

lalla, ota yhteyttä kimppa-
kyydistä taksi Lauri Lant-
toon puhelin 0400 288 221. 
HT

Pintamolla kyläpäivät – tansseissa tanssiorkesteri Kiertotähdet



5PUDASJÄRVI -lehti 29.7.2021nro 28

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 
30.-31.7.

MAANANTAI-ToRsTAI
2.-5.8.

Kungs 
AUToNPEsU- 
hARJA
teleskooppivarrella 

1595

695

Wurth 
TERAssIRUUvI
ruskea 55 mm
250 kpl

MELA puu

1995
AlkaenAIRoT 240 cm

3895

Wasa Sport
NäkkILEIPä

550 g

695 100189

269695

179100

299

189

100
3 prk

259
2 pkt

249

300

180

pss

pss

pss

prk

pkt

289

295
pkt pkt

pss kgkg

1295
kg

prk

399

179

179

399

490

2 prk

4 pss

129 300

399
pkt kg

kg pss

prk

599
Valio  
oLTERMANNI
1 kg tai 900 g

pkt

pkt

pss

MA-TI 2.-3.8.   kE-To 4.-5.8.

PE-To 30.7.-5.8.

Vaasan
LAPIN  

RIEskAsET
8 kpl/260 g

Eesti Pagar
yRTTI- tai  

vALkosIPULI-
voIPAToNkI

175 g

PE 30.7.       LA 31.7.

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

9990

Herkkumaan   
voILEIPä- 
kURkkkU

670/360 g

Naudan  
jauheliha 
hERNE- 
kEITTo 
433 g

Anna-tädin 
PIkkU- 
LEIväT 
325 g

Myllyn Paras
MAkARoNI
400 g

Herkkumaan
hILLoT
460 g

Valio 
oIvARIINI 

350-400 g

Royal Gala
oMENA

Chile
1 lk

199

RAUTAosAsToLTATEksTIILIosAsToLTA

Fazer
kEsäkAssI
500 g

Oboy  
kAAkAo- 
JUoMAJAUhE
1 kg

Risella 
PUURoRIIsI
1 kg

Aicon
koMPREssoRI  
24L 3HP 2-syl. Teho 3.0hp/2.2kW  

259,-

- Suoravetoinen  
- 2-sylinterinen V-lohko  
- Käyttöjännite: 230V~ 50Hz
- Vapaatuotto 413 l/min, paineen alainen  
  tuotto noin 330 l/min
- Max. työpaine 8 bar
- 1 kpl pikaliitin  
   ulosottoa
- 2 mittaria
- 5” umpikumi- 
  renkaat
- Paino: 37 kg 

koTTIkäRRyN
UMPIRENgAs
4x6

1990

METsäsTäJäN 
MAkkARA
palana

Arla
vIILI
(ei lakt.)

Sun Lolly 
MEhUJääT
6-10 kpl

Fazer lemppari
kAURA- 
RIEskANEN
310 g, 12 kpl

Atria
goTLER- 
MAkkARA
palana

Poprilli
gRILLI- 
MAkkARA
400 g

Apetit
PERUNA- 
sIPULIsEkoITUs
500 g

Apetina
JUUsTo- 
kUUTIoT
390/200 g

NoRJAN  
LohIfILEE
ruodoton
C-leikattu

IRTokARkIT

ERä! PELAsTUs-
LIIvIT

2990
kpl

995
kg

895
kg

NAUdAN  
PAIsTIJAUhELIhA

NAUdAN  
JAUhELIhA

695
kgsIkA-NAUTA 

JAUhELIhA

Atria
kANAN 
ohUT- 
LEIkkEET
300-340 g

100
kplMagnum

JääTELö-
PUIkoT
88-120 ml

1190

1190

1750

1790

1590 1590

1590

1190

1190

1595

Naisten 
cAPRIT
94 % viskoosi  
6 % elastaani
pitsiä lahkeessa 
koot S-XXL

Poikien 
coLLEgE  
hUPPARI
65 % puuvillaa  
35 % polyesteri
koot 90-130 cm

Naisten 
cAPRIT
95 % puuvillaa  
5 % elastaani
koot S-3XL

Naisten 
T-PAITA
koot S-3XL            koot S-3XL

Tyttöjen 
coLLEgE- 
hoUsUT
65 % puuvillaa  
35 % polyesteri
koot 90-130 cm

Tyttöjen  
PITkähIhA- 
INEN PAITA
100 % puuvillaa 
koot 98-134 cm

Miesten  
coLLEgE- 
PAITA
65 % puuvillaa 
35 % polyesteri
koot S-XXL

Miesten  
vERkkA- 
hoUsUT
100 % polyesteri
koot M-XXL

Poikien 
coLLEgE  
hoUsUT
65 % puuvillaa  
35 % polyesteri
koot 90-130 cm

LAPsILLE!

MIEhILLE!

NAIsILLE!

Atria
hIILLosMAkkARAT 

400 g tai hIILLos  
gRILLIPIhvIT 320 g

kg

Sievin 
kUMIsAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

6990

Suomi
vARhAIs-

kAALI
1 lk
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Kotiseutujuhlassa esillä Pudasjärven vahvuudet 
Hirsirakentaminen, matkailu, kylät sekä täällä asuvat ihmiset

Pudasjärven kotiseutuvii-
kon päätteeksi vietettiin pe-
rinteistä Pudasjärven kau-
pungin ja seurakunnan 
järjestämää kotiseutupäi-
vää sunnuntaina 25.7. ko-
tiseutumuseon pihapiiris-
sä. Juhlapäivän järjestelyistä 
vastasi perinteiseen tapaan 
kaupungin kulttuuripalve-
lut ja kotiseutumuseo, sekä 
seurakunta. 

Kotiseutupäivä alkoi seu-
rakuntapastorien Jari Valko-
sen ja Eva-Maria Mustosen 
toimittamalla messulla Pu-
dasjärven kirkossa. Kantto-
rina oli Keijo Piirainen. Mes-
sun ohjelmaan kuului myös 
nälkään kuolleiden muis-
tokivellä vierailu ja kukka-
kimpun laskeminen. 

Kirkkokahvit tarjottiin 
kotiseutumuseolla. Kahvi-
hetken aikana kohdattiin ja 
keskusteltiin tuttujen kans-
sa, mukana oli kauempaa-

kin tulleita entisiä pudas-
järvisiä ja muita juhlaan 
saapuneita vieraita. Mes-
suun kirkossa osallistui 78 
henkilöä ja kotiseutujuhlaan 
noin 100 henkeä. 

Puurakentamisen 
edelläkävijä
Juhlapuheessaan kaupun-
ginvaltuuston varapuheen-
johtaja ja yhteisöllisyysva-
liokunnan puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuma.

Pudasjärven nykyiset 
ja tulevaisuuden vahvuu-
det perustuvat monilta osil-
taan historian kokemuksiin. 
Nostan näistä menestysta-
rinoista esille kolme. Hirsi-
rakentamisen, matkailun, 
sekä kylät ja täällä asuvat 
ihmiset. Pudasjärven ni-
meämisessä Suomen hirsi-
pääkaupungiksi löytyy vah-
vat perusteet historiasta ja 

nykypäivästä. Niin vanha 
vuonna 1781 käyttöön otet-
tu Pudasjärven kirkko, kuin 
muut museoalueen raken-
nukset, Hirsikampus, Hy-
vänolon keskus ja muut 
Pudasjärvelle vastikään ra-
kennetut nykyaikaiset hirsi-
set julkiset rakennukset ovat 
kaikki nykyaikaisen puura-
kentamisen mestariteoksia. 
Oman aikansa high techiä.

Tiedämme jo nyt var-
muudella, että Pudasjärven 
alullepanema julkisten ti-
lojen hirsirakentaminen on 
menestystarina ja se on nos-
tanut julkisten tilojen hir-
sirakentamisen varteeno-
tettavaksi vaihtoehdoksi 
kaikkialla Suomessa. Pudas-
järvi on saanut sen kautta 
laajalti myönteistä julkisuut-
ta ja hyviä yhteistyökump-
paneita muun muassa 
Oulun Yliopiston arkkitehti-
osaston ja Valtion talouden 
tutkimuslaitoksen VTT:n.

Meidän hirsirakenta-
misen tärkein kohderyh-
mä ovat kaikki pudasjär-
veläiset. Uusien toimitilojen 
myötä voimme tarjota ajan-
mukaiset ja terveet tilat niis-
sä asioiville ja työskente-
leville kuntalaisille. Tämä 
pitää sisällään varhaiskas-
vatuksen, yhtenäiskoulun, 
terveyskeskuksen, vanhus-
tenhoidon ja vammaispal-
velun, kulttuuri- vapaa-ajan 
ja kirjastotoimen ja osittain 
myös kaupungin vuokrata-
lotuotannon.

Kestävänä vahvuutena 
haluan nostaa kylät ja tääl-
lä asuvat ihmiset. Kaut-
ta aikojen laajan pitäjämme 
yksi tunnusomaisin piir-
re on vahvat ja omaleimai-
set kylät. Aikoinaan ne eli-
vät hyvinkin omavaraista ja 
itsenäistä elämää. Tänäkin 
päivänä Pudasjärven asuk-
kaista noin puolet asuu taa-
jamassa ja toinen puoli ky-
lissä eri puolilla pitäjää. 
Tilastollisesti tämä on var-
sin poikkeavaa. Pudasjär-
veläisessä päätöksenteossa 
kylien vahva asema koros-
tuu ja näkyy mm. tämän val-
tuustokauden viimeisessä 
kokouksessa hyväksytyssä 
vuoteen 2030 saakka ulottu-

vassa kuntasuunnitelmassa.
Kaikista tärkein Pu-

dasjärven voimavara ovat 
kuitenkin täällä asuvat ja 
toivon mukaan tänne muut-
tavat ihmiset. Pudasjärveläi-
set ovat perusluonteeltaan 
ahkeria, itsestään ja lähim-
mäisistään huolta kantavia 
avarakatseisia yhteisvas-
tuuihmisiä, totesi Oinas-Pa-
numa puheessaan. 

Hirsi,  
matkailu, luonto
Juhlan avaussanat lausui ja 
juhlavieraat toivotti terve-
tulleeksi kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja An-
ni-Inkeri Törmänen. 

Viime vuosina Pudasjär-
vi on ottanut rohkeita aske-
lia kehittäen palveluitaan ja 
uusiessaan kunnan palvelu-
tuotannon tarvitsemia tiloja. 
Uusi moderni hirsirakenta-
minen on sitä kautta saanut 
oivallista mallia ja tuotta-
nut Pudasjärvelle edelläkä-
vijän roolin julkisessa hir-
sirakentamisessa. Tämä on 
tuonut työtä ja toimeentuloa 
Pudasjärvelle. Työntekijöi-
tä tarvitaan alalle runsaas-
ti. Pudasjärven tulee olla 
houkutteleva paikkakun-
ta myös muualta tuleville 
työntekijöille. Ottakaamme 
uudet pudasjärviset avosy-
lin vastaan! Paluumuuttajil-
lekin on nyt oikea hetki pa-
lata syntymäkuntaan!

Parasta Pudasjärvellä 
ovat ihmiset - ihmisten läm-
pö toisiaan kohtaan. Elämä 
ei aina ole ollut helppoa ja se 
on opettanut huolehtimaan 
toisistamme. Tätä perintöä 
ei kannata unohtaa tänään-
kään, totesi Törmänen.  

Musiikkia harvinaisil-
la soittimilla
Juhlassa esittivät duettoja 
Sirkku Löppönen ja Jari Ra-
nua kanttori Keijo Piiraisen 
säestyksellä. Esiintyjät ker-
toivat harjoitelleensa laulua 
sekä myös duettoesityksiä 
kansalaisopiston musiikki-
piirissä. 

Ympäri maailmaa harvi-
naisilla soittimilla handpan- 
ja kielirummuilla, kante-
leen sukuisalla dulcimerilla 

ja tiettävästi maailman van-
himmalla puusoittimel-
la didgeridoolla musiikkia 
esitti Julius Rantala Oulus-
ta. Pudasjärvellä hän vie-
raili muutama vuosi sitten 
Eino Leinon runolaulukon-
sertissa torniolaisen aviopa-
rin Jukka ja Julia Lammisen 
kanssa. 

Olga Oinas-Panuma oli saapunut juhlaan Koillismaan kan-
sallispuvussa, jonka ompelemiseen hän oli osallistunut 
yhdessä tätiensä Eilan ja Ailin kanssa. Äiti Taimi laittamas-
sa kaulakorua paikalleen. 

Kotiseutujuhlaan osallistui noin 100 henkeä.

Musiikkia esitti oululainen Julius Rantala harvinaisilla 
soittimilla ympäri maailmaa. Ensimmäisessä esitykses-
sään hän käytti Handpan -soitinta. 

Duettoja esittivät laulun harrastajat Sirkku Löppönen ja 
Jari Ranua Keijo Piiraisen säestyksellä. 

Juhla päättyi Kymmenen virran maa maakuntalauluun. Eturivissä Julius Rantala, juhla-
puhuja Eero Oinas-Panuma ja puoliso Taimi Oinas-Panuma, avaussanojen esittäjä An-
ni-Inkeri Törmänen ja puoliso Matti Törmänen, Sointu Veivo sekä Seppo ja Mervi Sam-
melvuo. 

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaiset huolehtivat perin-
teiseen tapaan nisukahvitarjoilusta, jota olivat hoitamas-
sa Raija Kälkäjä, Tarja Paukkeri, Pirjo Stenius ja Maija-Lii-
sa Piri. 

Yhteislauluna oli mm. 
synnyinmaa laulu ja juhla 
päättyi yhteisesti laulettuun 
maakuntalauluun Kymme-
nen virran maa. 

Heimo Turunen 
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Vauhko Varsa esiintyi Kotiseutuviikon tilaisuudessa tiis-
taina Museolla. Esiintyjinä Marko Väyrynen, Sampo Laak-
konen ja Markku Kemppainen.

Entisestä paloautosta rakennettu kuorma-auto, joka olikin 
itseasiassa matkailuauto

Vanhojen kulkuneuvojen näyttelyssä oli museon pihapii-
rissä esillä mm. Tunturi mopo, entisöity moottoripyörä 
sekä kaksi Zetoria, joita paikalle saapunut yleisö ihaili. 

Tumma Sisu K25. Se näyt-
ti voimakkaalta ja silti tyy-
likkäältä kiiltävässä mas-
kissaan. 

Näyttelyyn antoi hyvän säväyksen Tapio 
Poijulan  kuorma-autonkuljettajan asu 
jatsareineen ja koppalakkineen.

Vauhko Varsa ja veteraani- 
kuorma-autot ne yhteen soppii

Lastenteatteria museolla

Upeasti entisöidyt kuor-
ma-autot loistivat kilpaa 
auringon kanssa ja metsä-
museolla soi ”kotiseutu-
musiikki”. Kotiseutuviikon 
ohjelmassa oli 20.7. moni-
puolinen tiistai-ilta. Mu-
seolle mentiin hyvissä ajoin 
ihailemaan veteraanikuor-
ma-autoja, traktoreita, mo-
poja ja komeaa Cadillacia. 
Puheensorinassa vilahte-
livat sanat Jyry-Sisu, Kon-
tio-Sisu, Scania, maski, sii-
vet, harrastus, työ ja auton 
aihiot. Oman säväyksensä 
näyttelyyn antoi Tapio Poi-
julan   kuorma-autonkul-
jettajan asu jatsareineen ja 
koppalakkineen. Asuihin 
panostaminen teemaan so-
pivasti on kiva idea useam-
minkin.

Ari Penttilän kädentaito-
ja sopii ihailla. Kauniisti en-
tisöidyt kuorma-autot oli-
vat hengästyttävän upeita. 
Mielenkiintoa herätti muun 
muassa entisestä paloautos-
ta rakennettu kuorma-auto, 
joka olikin itseasiassa mat-
kailuauto. Oma suosikkini 
oli tumma Sisu K25. Se näyt-
ti voimakkaalta ja silti tyy-
likkäältä kiiltävässä maskis-
saan. 

Autojen luota siirryt-
tiin metsämuseolle moot-
torisahojen pariin. Tääl-
lä valmistautuivat Vauhko 
Varsan konserttiin, jossa 
esiintyivät Marko Väyry-
nen, Markku Kemppainen 
ja Sampo Laakkonen. Bir-
git Tolosen rennon juonnon 
jälkeen koittikin kosketta-
va ja viihdyttävä musiikil-
linen kokonaisuus. Yleisön 
oli helppo seurata sano-
ja, koska ne kertoivat usein 
Pudasjärvestä tai sanoihin 
oli muuten helppo samais-
tua. Konsertti alkoi osuvas-
ti ”Maaseudun menneisyys” 
-laululla, joka vei monet lap-
suusmuistoihin. Pääasiassa 
Marko lauloi, soitti kitaraa ja 
puhalsi vielä huuliharppua-
kin. Hänen käsialaansa ovat 
sanat ja sävelet, mutta jäse-
net yhdessä tekevät sovi-
tukset. Markku soitti bassoa 
ja lauloi ja Sampo taituroi 
rummuissa. Kuulijana olin 
huomaavinani äänissä lau-

lamista ja ilahduin eri soit-
timien pienistä sooloistakin. 

Kuulimme 14 esitystä, 
joista moni sai hyräilemään 
mukana, jalka löi rytmiä ja 
sanoihin keskittyi. ”Mun ko-
tikunta” -laulun kertosäe oli 
tarttuva, ”Voi kun elämä hel-
lästi keinuttais” oli hyvä ja 
monesta laulusta tuli suo-
sikkini. Koskettavin ja illan 
paras oli nyt ”Tuulta myrs-
kyn takana” -laulu, jonka 
kuulimme myös taputusten 
jälkeen uusintana.

Vauhkon Varsan sanoin 
”Antaa auringon loistaa … an-
taa jalkojen kuljettaa”.

Katri Virtanen,  
kuvat Birgit Tolonen, 
Katri Virtanen

Kotiseutuviikolla lauantaina 24.7. oli lasten museopäivä, 
jonka ohjelmassa oli mm. askartelua, pihapeljä, museo-
rastit, museotontun tarinoita Niemelän pirtissä sekä kaikil-
le tarjottiin mehua ja keksejä.

Innostunut ja välillä hieman jännittynyt yleisö eli tarinoit-
ten mukana.

Kotiseutuviikolla perjantaina 23.7. oli ko-
tiseutumuseolla avoimet ovet koko päi-
vän ajan. Uittoaiheinen tietovisa oli koko 
päivän jana Niemelän pirtissä. Iltapäiväl-
lä Auli Rokala opasti kehräämään lanko-
ja värttinällä.

Kotiseutuviikolla oli keskiviikkona 21.7. koti-
seutumuseolla koko perheen leivontapäivä. 
Leipomaan sai tulla yhdessä Anja Jussilan 
ja Pauliina Majavan kanssa. Omat leipomuk-
set sai viedä kotiin. Päivän kuluessa leipo-
muksia kertyi myös pikkurahalla ostettavak-
si mukaan. 

Pudasjärven kotiseutuviik-
ko alkoi sunnuntaina 18.7. 
lastenteatteriesityksellä ko-
tiseutumuseolla. Sateen 
uhka siirsi näytöksen Nie-
melän pirttiin, joten monolo-
gia esittävä, teatterikorkean 
kolmannen vuosikurssin 
opiskelija Juhana Hurme 

säästyi monelta juoksuaske-
leelta näyttämötilan rajalli-
suuden vuoksi. 

Kulttuurisuunnittelija 
Birgit Tolonen ja museon-
hoitaja Maria Laakko olivat 
järjestäneet ulkonäytöksen 
sijaan esityksille sisätiloi-
hin hyvin lavatilaa sekä kol-
mikymmenpäiselle yleisöl-
le riittävästi istumapaikkoja. 

Teatteri Tie on aloittanut 
kiertueensa 28.6. Kalajoel-
ta, kulkenut Lapissa ja päät-
tyy elokuussa Tyrnävälle. 
Tuhkamo ja muita Suomen 
kansan satuja ja tarinoita 
-teoksesta poimitut vanhat 
tarinat ovat osa kertomus-
perinnettä, jotka on sovitta-
nut ja ohjannut Hannu Raa-
tikainen. 

Esitysten aikana myös 
yleisö pääsi mukaan matki-
maan näytelmän hahmoja 
sekä leikkimään ohjatusti ta-
pahtumia. 

Näyttelijäopiskelija Juha-
na Hurme vei yleisön muka-
naan! Vaikka suositus on yli 
viisivuotiaille, oli vieraitten 
joukossa hyvin keskittynee-

Rovaniemeläinen, yhdek-
sänkuinen Rosemaria jak-
soi olla hyvin keskittynyt 
koko tunnin kestävän esi-
tyksen ajan Rinna-kummin 
sylissä.

Juhana Hurme otti esityk-
sillään yleisönsä.

nä myös alle vuoden ikäi-
nen lapsi.

Ensimmäinen tarina ker-
toi Tuhkamosta, pojasta, jol-
la oli kuollut sekä isä että äiti 
ja hänellä oli kaksi vanhem-
paa veljeä. Tuhkamo halu-
si saada kuninkaan tyttären 
vaimokseen, mutta kunin-
kaalla oli suuria tehtäviä vä-
vyehdokkaalle. Tarinan mu-
kaan Tuhkamo suoriutui 
kaikista annetuista tehtävis-
tä ja sai sekä prinsessan että 
puoli valtakuntaan.

Toinen tarina oli Avan-
nolla kehrääjät, joka kertoi 
kahdesta tyttärestä. Heil-
lä oli ankara äiti, joka laittoi 
tyttäret kehräämään avan-
non reunalle. Kenen kuon-
talo tipahti avantoon, joutui 
hän hyppäämään perään. 
Järvessä odotti vanha nai-
nen, jolla oli vieraalle eri-
koisia tehtäviä. Mikäli hän 
suoriutui töistä asiallisesti, 
hänet palkittiin ruhtinaal-
lisesti. Taru kertoo, että si-
saruksista ensimmäisenä 
järveen joutunut oli nöyrä 
piika ja sai hyvän palkan. 
Toinen puolestaan oli kop-
pava, ja sai palkkioksi tulta 
ja tervaa. Tarinan opetus on, 
että ei pidä halveksia annet-
tuja töitä.

Kolmantena Tarinana Ju-
hana Hurme esitti Karhu ja 
hiiri -tarinan, jossa varsinkin 
hiiri sai yleisön kikattamaan 
ihan kippurassa.

Kotiseutuviikon teatte-
riin oli vapaa pääsy ja väli-
ajalla sai ostaa nisukahvit 
sekä pillimehua. Teatterin 
päättymisen jälkeen lapset 
saivat etsiä museotonttua, 
joka oli piiloutunut jonnekin 
alueella. Löytäjille oli pal-
kintona tikkari!!! 

Terttu Salmi
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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

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /
ostoilmoitukset 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
OSTETAAN

MYYDÄÄN

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  
PUDASTORILLA.

Maatila vesistönrannalta, asut-
tava talo, tarjoa rohkeasti, P. 
050 555 8410.

Vanhoja rahoja ja postimerk-
kejä asiakaspöytä TopiTorilla 
Kauppatie 3.

Pudasjärvisiä FIN5:lla
Fin5 suunnistusviikko oli 
11.-16.7. Posion ja Kuusa-
mon alueella. Pudasjärvel-
tä oli viikolla useita osallis-
tujia. 

Viiden päivän yhteisajat
H21A 13. Juha-Matti Inget
H55A 34. Antti Härkönen, 
39. Tapani Alahäivälä.
H12TR 14. Pauli Alahäivälä.
D13A 8. Silja Alahäivälä. 

Ortodoksinen praasniekka Pudasjärvellä 
Oulun ortodoksinen seu-
rakunta järjestää yhdessä 
Pohjois-Vienaseuran kans-
sa ortodoksisen praasniekan 
vanhusten palvelukeskuk-
sessa Kauppatie 25 sunnun-
taina 31.7. kello 10 alkaen. Ti-

laisuuteen ovat tervetulleita 
uskontokunnasta riippumatta 
kaikki ortodoksisesta ja karja-
laisesta kulttuurista kiinnos-
tuneet.  

Praasniekan ohjelma: kello 
10 liturgia Vanhusten palve-

lukeskuksessa, 11 vedenpyhi-
tys Iijoen rannassa, 11.30 kirk-
kokahvi ja praasniekkajuhla. 

 Praasniekan jumalanpal-
velukset toimittaa Oulun or-
todoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Marko Patro-

nen, kanttori Juhani Matsi ja 
diakoni Kari Paakkola. Poh-
jois-Vienaseuraa tilaisuu-
dessa edustaa puheenjohtaja 
Kerttu Nurmela ja Arhippai-
sen perhe. Näytteillä on Vie-
naan liittyvää kirjallisuutta.
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Kesällä tanssilavoilla ja vielä syksylläkin senssipalstoil-
la sydäntaudeista kavalin roihahtaa suoranaiseksi epi-
demiaksi ja riehuu valtoimenaan tuhoja tehden. Eten-
kin näin korona-aikana se on synnyttänyt yksinäisissä 
kaipausta, ikävää ja masennusta. Miten kauniisti Mik-
ko Alatalo ja Harri Rinne osasivatkaan ennakoida 
ja tiivistää tuon tunteen klassikkohitissään jo 41 vuotta 
sitten: ”Ihmisen ikävä toisen luo.”

* * *

Verenpoltetaudin oireista ei kerrota lehtien lääkäripals-
toilla, mutta joihinkin ihmispoloihin kohtalo tartuttaa 
sen lisäksi kammottavimman taudin, minkä ihmiskunta 
tuntee: autokuumeen. Erona verenpoltetautiin on, että 
autokuumeesta voi selvitä hengissä – esimerkiksi osta-
malla auton tai menemällä uusiin naimisiin. 

* * *

Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI on saanut vih-
jeen, että jokin mainostoimisto kehittelee ideaa senssi-, 
parinvaihto- ja käytettyjen autojen myynti-ilmoitusten 
yhdistämisestä. Jos näillä ilmoituksilla sattuisi olemaan 
jotain yhteistä todellisuuden kanssa, kyse on pelkästä 
tahattomasta yhteensattumasta. 

Hellu vm -60: seniori iältään, muttei suorituskyvyl-
tään. Ärhäkkä kiihtymään. Pakoputki korjattu. Joitakin 
nivelvaurioita, jonka takia käynti joskus nykivää. 

Fiiu vm -70: avonainen, hyvin säilynyt, erinomaiset 
pehmusteet. Äänimerkki saattaa toisinaan jäädä päälle. 
Jonkin verran ruostetta helmassa.

Tamara vm -80: Slaavilaista sulokkuutta. Paljon ajet-
tu, mutta hyväkuntoinen ja sisäsiisti. Vähäruokainen. Ma-
talat helmat, muotoillut erikoispuskurit. Testattu. Huo-
kea.

Jagge vm -90: Sporttinen muskelimalli, jossa ihastut-
tavat raaka voima ja ruskea väri. Sataprosenttisen ääne-
tön, pakkasellakin kuuma. Sopii edustuskäyttöön. 

Olga vm -00: Linjakas, lähes virheetön. Tuore make 
up, uudet lasit. Ollut vain alkuperäisellä omistajallaan. 
Hienostuneesti muotoiltu ja runsaasti varusteltu.  

* * *

Ja loppuun – ikään kuin pisteeksi iin päälle – vierekkäin 
kaksi ilmoitusta: 

Vasemmalle: Alkon mainos: ”Jos otat, et aja.” 

Oikealle: Vanhan Chevroletin myynti-ilmoitus: Le-
tukka vm -38: ”Jos ostat, et aja!” 

Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Verenpolte ja autokuume  

Konnia ja konnuuksia moneen malliin
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys järjesti 20.7. kovasti 
toivotun ja kaivatun teatteri-
matkan Suomussalmen ke-
säteatteriin Konnat-näytel-
män kiemuroita katsomaan. 
Eihän kulttuurimatka ole 
mitään ilman kunnon kult-
tuuriruokailua. Ruokapaik-
ka Herkkusuun seisovas-
tapöydästä jokainen löysi 
mieleistään syötävää. Ruo-
kailun jälkeen käytiin tie-
tenkin ostoksilla viereisessä 
karkkitehtaan myymäläs-
sä ja muissa ostospisteissä. 
Näppärästi sujuneen ruo-
kailun jälkeen jäi sopivas-
ti aikaa käydä tutustumassa 
varsin mainioon parin kilo-
metrin pituiseen Soiva met-
sä -polkuun. Polun varrelle 
oli rakennettu monenlaisia 
puusta ja metallista koottu-
ja vempaimia, joita jokainen 
sai soitella mielensä halus-
ta ja innolla. Perinteiset pui-
den väliin rakennetut kiikut 

saivat useamman kiikkujan 
mielikuvituksen palaamaan 
lapsuuden keinuviin aikoi-
hin. 

Eero ja Ulla Schroderus-
ten käsikirjoittaman näytel-
män juoni ja esityksen kul-
ku kuvasi mallikkaasti ja 
hauskasti useita yhteiskun-
nassa vallitsevia kyseenalai-
sia ja konnamaisia toiminto-
ja. Vanhusten, vanhojen ja 

uusien hoitoyksiköiden hy-
vät ja huonot puolet sekä 
työntekijöiden tukala ja 
jaksamista venyttävät sei-
kat tuotiin realistisesti ja to-
denmukaisesti esille. Kaa-
voitukseen, vielä toimivien 
yritysten ja muiden raken-
nusten purkamiseen liitty-
vät salamyhkäilyt herättivät 
pohdintaa. Ripeästi etene-
vissä juonenkäänteissä kä-
siteltiin yritysmaailman ky-
seenalaisia toimintamalleja, 
vanhemmuuden ja kasva-
tuksen merkitystä, nuorten 
rikollisuutta ja heidän te-
kemisiin liittyvää ennakko-
luuloisuutta, rikosliigojen 
ja kansainvälisen rikollisuu-
den nykyaikaan kuuluvuut-
ta, median ja korkeampien 
hallintoelinten merkitystä ja 
tietenkin ihmismielen mie-
likuvitusrikasta, ikiaikaista 
ja kaikkiin ikäluokkiin kuu-
luvaa konnamaisuuutta. Ih-
misläheisyys, vanhusten ja 
muidenkin ikäluokkien hy-

vinvoinnista huolehtiminen 
sekä yhteisöllisyyden posi-
tiivinen voimavara oli kui-
tenkin selkeästi tulkittavissa 
esityksen sanomassa. Näy-
telmän loppuratkaisut siu-
nasivat näppärästi kaikkia 
hyödyntävän hyvän kon-
nuuden oikeutuksen.

Paluumatkalla yhdistyk-
sen puheenjohtaja Heleena 
Talala kertoi yhdistyksen 
tulevista runsaista aktivi-
teeteistä, joihin kannattaa 
tutustua yhdistyksen net-
tisivuilla. Viidenkymme-
nen hengen kokoinen teat-
terimatkaporukka sai vielä 
paluumatkalla jännittää ar-
paonneaan, jota joillakin oli 
runsaasti ja toisilla hiukan 
vähemmän.

Hauskasta ja virkistäväs-
tä teatterimatkasta järjestäjiä 
ja matkakumppaneita kiit-
täen ja mainiota kesää toi-
vottaen, 

Sointu Veivo

Tyytyväisiä ja iloisia teatteriretkeläisiä kotiutui Suomussalmelta.

Teatteriretkeläiset Soiva metsä -polulla soittopuuhissa.

Perinteinen Kesäpäivätapahtuma Jongulla

Jonninmoinen perinteinen 
Kesäpäivätapahtuma pi-
dettiin sunnuntaina 18.7. 
Jongun kylätalolla. Osal-
listujilta tuli kuvaterveiset 
Pudasjärvi-lehteen. Yhdis-
tyksen varapj. Raimo Tervo-
nen piti tervetuliaispuheen. 
Kesäpäivillä kisailtiin ti-
kanheitossa (naiset, miehet, 
koululaiset). Alle koului-

Arpoja ostettiin ahkerasti ja  
voittoja oli runsaasti. Myyjänä Milla Juurikka.

Kesäpäivään osallistui noin 50 henkeä.

Koululaisten tikkakisan voitti 
Eemeli Ronkainen.

Lapset seurasivat tikka-
kisaa jännittyneinä. 

Lohisoppa maistui kesäpäivän kävijöille.

käisillä oli hernepussinheit-
tokisa. Lapsille oli järjestet-
ty puuhaparkki. Ruokana 
tarjottiin lohikeittoa ja ries-
kaa, jälkiruokana oli lettu-
kahvit. Tuttujen tapaaminen 
oli näin koronarajoitusten 
jälkeen tärkeintä. Epävakaa 
sää verotti kävijämäärän 
puoleen normaalista, vajaa 
50 henkeä oli paikalla. 

Pudasjärvi-lehti 

Perheen pienemmille oli sisällä puuha-
parkki ja oma hernepussien heittokisa
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Vanhoja rahoja ja postimerk-
kejä asiakaspöytä TopiTorilla 
Kauppatie 3.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laittanut aluehallin-
tovirastossa vireille aloitteen Pudasjärvellä sijaitsevan 
Turveruukki Oy:n Ronisuon turvetuotantoalueen ympäris-
töluvan muuttamiseksi (Dnro PSAVI/1597/2020). Kuulu-
tus ja asiakirjat ovat nähtävillä 26.7.–10.9.2021 osoittees-
sa https://ylupa.avi.fi. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden 
antamiseen ilmenevät kuulutuksesta.  

ILMOITUS YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN MUKAI-
SESTA ALOITTEESTA

Metsähallitus hakee vesitalouslupaa Pärjänjoen ylittävän 
sillan rakentamiselle Pudasjärven kaupungissa (Dnro 
PSAVI/9773/2020). Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävillä 
23.7.–30.8.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Ohjeet 
muistutusten ja mielipiteiden antamiseen ilmenevät 
kuulutuksesta.  

ILMOITUS VESILAIN  
MUKAISESTA  
HAKEMUKSESTA

OHJELMA:
klo 10.00  Liturgia Vanhusten Palvelukeskuksessa 
klo 11.00  Vedenpyhitys Iijoella Rajamaan rannassa, 
 kirkkoherra Marko Patronen, kanttori Juhani Matsi 
 ja diakoni Kari Paakkola
klo 11.30 Vanhusten Palvelukeskuksessa 
 Kahvipöydän siunaus, kahvit/teet ja tarjottavat 
  Tervehdyssanat, Kerttu Nurmela
 Laululeikkejä, Arhippaisen perhe
 ”Runola”-kalenteri, karjalaisten runojen vuosi 
 Karjalan tasavallassa 
 Runoja vienankarjalaksi           
 Yhteislaulua, johtaa kanttori Juhani Matsi
 Arpajaiset
 Yhteislaulu, Kymmenen virran maa
 Päätössanat, kirkkoherra Marko Patronen

PUDASJÄRVEN PRUASNIEKKA 
KURENALLA La 31.7.2021 klo 10.00 alkaen, 
Vanhusten Palvelukeskus, Kauppatie 25

Näytteillä Vienaan liittyvää kirjallisuutta. 
         TERVETULOA!        TULKUA TERVEH!

Oulun ortodoksinen seurakunta    Pohjois-Viena -seura

Tervetuloa!

Kilpailun sarjat: tytöt, pojat, naiset ja miehet.
Kettinginheittoa. Arvontaa.  

Myytävänä perhokalastusvälineitä. 
Tarjotaan pullakahvit ja makkarat. Hyvät palkinnot.

KESÄINEN ONKITAPAHTUMA
lauantaina 31.7.2021 klo 12.00 alkaen 

Siuruan osakaskunnan laavulla, Siuruantie 2600.

Järjestää Siuruan osakaskunta

kollaja Galleria
Ihmisen tarina taidenäyttely
ulkona pihapiirissä ja sisällä.
Kummalliset kivet,  
taidereliefit puusta ja kivestä, 
taidemaalauksia.
Vilho Outilan kirjoittamia  
kirjoja myynnissä,  
myös Juustokievarissa.
Avoinna tilauksesta  
heinä-elokuu.
Soita 040 540 6238
kollajantie 10 JuustoKievaria vastapäätä

OSTAMME PAIKALLISTA 
MARJAA
Pudasjärven kaupunki ostaa tämän kesän marjaa Hir-
sikampuksen keskuskeittiöllä 2.8.2021 alkaen, osoite 
Nyynäjäntie 5 arkisin ma, ke ja pe klo 12-15 välisenä 
aikana, muina aikoina ei ole marjojen vastaanottoa.

Marjojen tulee olla tuoreita (poimittu edellisenä päi-
vänä tai vastaanottopäivän aamuna), puhdistettuja ja 
valmiiksi pakattuna 2-6 litran vahvoihin pakastepus-
seihin. Hillaa ostamme myös pakastettuna 2-6 litran 
vahvoissa pakastepusseissa.

MARJOJEN OSTOHINNAT
Mustikka 4,50 €/kg, puolukka 3,00 €/kg, hilla 10,00 €/kg, 
vadelma 7,00 €/kg, karpalo 9,20 €/kg ja mustaherukat ja 
karviaiset 3,00 €/kg.

Pudasjärven kaupunki pidättää oikeuden muutoksiin. 
Muutoksista ilmoitetaan paikallislehdissä ja kaupun-
gin nettisivuilla. 

Tekniset- ja ympäristöpalvelut / Ruokapalvelut

www.pudasjarvi.fi 

RUOKAPALVELUT

PUIKKARI AVAA OVENSA
maanantaina 2.8. klo 12.00!

ELOKUUN AUKIOLOAJAT
ma-to  12–20
pe  6.15–14
la ja su  suljettu
Vauvauinti jatkuu alkaen ma 2.8. klo 11.00.
Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi /puikkari

PUIKKARI

Pintamon 
metsästysseura ry:n
KesäKoKous

kyläseuran talolla 14.08.2021 klo 12.
Johtokunta kokoontuu klo.11 

Hirvenmetsästykseen ilmoittautuminen, 
ja kokous tämän jälkeen. 

Tervetuloa. Sihteeri

Keinäsperän Eräpojat Ry:n
yHdistetty vuosi-  

ja KesäKoKous 
La 7.8.2021 Klo 11:00 alkaen tuoppi ammunnoilla.  

Esillä sääntömääräiset ja muut asiat.  
Kokouspaikka Hirvi kämpällä.  

Lopuksi hirviporukkaan ilmoitautuminen. 
Tervetuloa! Johtokunta

livon metsästysseuran 
KesäKoKous 

Koululla lauantaina 7.8. Klo 13.00 
Hirviporukka kokoontuu kokouksen jälkeen.

Riistakolmiolaskentaan osallistujat  
kokoontuminen koululle 7.8. Klo 8.30.

la 7.8.2021 klo 11 metsästysmajalla.
Esillä sääntömääräiset ja jäsenasiat.

Johtokunta kokoontuu klo 10.
Lopuksi hirviporukan kokoaminen.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

ala-siuruan 
metsästysseura ry

Kesä-/vuosiKoKous

Kuren metsästysseura ry
sääntömääRäinen 

KesäKoKous 
su 8.8.2021 klo 12:00 alkaen 

Kuren kylätalolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat Johtokunta

Korpisen metsästysseuran
KesäKoKous
Su 15.8. klo 12:00 metsästysmajalla.

Esillä sääntömääräiset asiat.  
Lopuksi hirvikokous.

Johtokunnan kokous klo 10:00. 
Tervetuloa!                                Puheenjohtaja

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

Pintamon kyläseura

la 31.7. klo 20-24

klo 20-24
klo 12-15kyläPäiväTLippu 15€.  

C-oikeudet (olut, siideri)

kierToTähdeT 
liiTerissä karaoke!

AVOIN
DIALOGI
1.8.-8.9.2021

Taidehuone Pohjantähti
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi

Avoinna:
ma-ke
 13-20,
la-su

 13-17,
to-pe

suljettuKulttuuripalvelut

JUHA ALLAN EKHOLM
JUSSI VALTAKARI

Kuopusjärven metsästysseura ry:n
Kesä- ja HiRviKoKous
la 7.8.2021 klo 19:00 metsäpirtillä. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Puheenjohtaja

Ravimatka  
ylivieskan  
Ruunakunkkareihin

La 14.8.  
(Tki-Pudis- 
Oulu-Yka)
Hinta: 30e  

(sis.matkan  
ja pääsylipun) 

Ilm. 0407089424 (Tarja) tai  
tarjat.pitkanen@gmail.com
Koillismaan Hevosystävät ry

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään Hirsikampuk-
sen liikuntasalissa, 
keskiviikkona 4. päivä-
nä elokuuta 2021 alka-
en klo 16:00. 
Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube-
kanavalla. Luettelo 
kokouksessa käsitel-
tävistä asioista on näh-
tävänä 29.7.2021 alkaen 
kaupungin yleisessä 
tietoverkossa osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi.
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävä-
nä kaupungin yleisessä 
tietoverkossa 10.8.2021 
alkaen.

Pudasjärvi 23.7.2021 
Anni-Inkeri Törmänen 

kaup.hall. puh.joht.

RuuHensuon  
metsästysseuRa Ry 

KORONAN VUOKSI 
SIIRTYNYT  

vuosiKoKous 
pidetään virkistyksellä 
15.8. klo 13:00 alkaen.

Esillä  
sääntömääräiset asiat.
Kesäkokous pidetään  

vuosikokouksen jälkeen.
Johtokunta kokoontuu  

klo 12:00.
Tervetuloa!

Johtokunta

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:    www.pudasjarvilehti.fi
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Oravien oma pelastuslauta
Ihmiset keräävät ulkona 
muovisaaveissa kastelu-
vettä puutarhan kasveille 
ja suojaamattomista vesi-
saaveista tulee hengenvaa-
rallisia, oraville. Kurenalla, 
Parkkilantien varressa asu-
va Seppo Parkkila löysi ker-
ran kuolleen oravan omasta 
vesisaavistaan, niin hän al-
koi miettiä keinoa sen vält-
tämiseksi. Parkkila keksi 
laittaa puulaudan palan ve-
sisaaviin kellumaan ja sen 
päältä oravat voivat juoda 
vettä ilman, etteivät tipu as-
tiaan.

-Keksintö on toiminut 
erittäin hyvin eikä ole enää 
ollut oravan hukkumistapa-
uksia, Parkkila kertoi.

Parkkilalla on oravil-
le oma ruokapaikka, missä 
on pähkinöitä sekä aurin-
gonkukansiemeniä. Kesällä 

ja talvella ruokintapaikalla 
käy kymmenkunta oravaa. 
Ne elävöittävät asuinseutua 
sekä niitä on mukava katsella.

Parkkilan mieli oli kovas-
ti murheellinen löytäessään 
pihaltaan ilmakiväärillä 
ammutun oravan kuollee-
na. Hän ei sanonut ymmär-
tävänsä tällaista käytöstä ja 
toivoi, että tämä ei toistui-
si. Oravan hän kävi hautaa-
massa lähialueella olevalle 
nimikkoalueelle, jonne Park-
kila on toimittanut myös yli 
kymmenen oravaa, jotka on 
löytänyt vuosien varrella lii-
kenteessä kuolleena. HT

Seppo Parkkila keksi laittaa 
puulaudan palan vesisaa-
viin kellumaan ja sen pääl-
tä oravat voivat juoda vettä 
ilman, etteivät tipu astiaan.

Ranuan kristillisen kansano-
piston opistoseurat järjeste-
tään radio- ja verkkotapah-
tumana 30.7.-1.8. Radio- ja 
videolähetykset lähetetään 
opiston tiloista ilman pai-
kalla olevaa seuraväkeä.

Tänä vuonna seurojen 
tunnus on “Minä olen vii-
nipuu, te olette oksat“ (Joh. 
15:5).

Tänä kesänä seurajärjes-
telyistä ovat vastanneet Ra-
nuan, Posion, Kuusamon, 
Taivalkosken, Pudasjärven 
ja Ylikiimingin rauhanyh-
distykset. Seurajärjestäjät ja 
opisto ovat valmistautuneet 
tuleviin seuroihin aikaisem-
masta poikkeavalla tavalla.

- On valtava mahdol-
lisuus osallistua Jumalan 

Pudasjärven Urheilijoiden 
Suunnistusjaosto järjestää jo 
perinteeksi muodostuneen 
Syöte-suunnistuksen tule-
vana viikonloppuna 31.7.-
1.8. Taivalkosken puolella 
Mustavaarassa. 

Kaksipäiväiset kilpai-
lut järjestetään vuoden 2019 
SM-keskimatkan maastossa. 
Kilpailukeskus on vanhal-
la Mustavaaran kaivosalu-
eella. Lauantaina käydään 
pitkän matkan kilpailut ja 
sunnuntaina on vuoros-
sa keskimatkat. Molempina 
päivinä ensimmäiset lähdöt 

ovat kello 11.
Ilmoittautuneita on täl-

lä hetkellä vajaa 200. Muka-
na on muun muassa nuor-
ten maajoukkuesuunnistajia 
sekä useita ikäluokkiensa 
parhaita. 

Lisätietoa löytyy kisasi-
vuilta: https://www.pudu.
fi/kilpailut/syote-suunnis-
tus-2021/

Tervetuloa seuraamaan 
kisoja!

Moona Harju,  
kisojen tiedottaja

Pudasjärvi yksi  
Ranuan opisto- 
seurojen järjestäjistä

Syöte-Suunnistus  
Mustavaarassa

Avoin Dialogi -näyttely 
Pohjantähdessä
Kuvataiteilijat Juha Allan 
Ekholm ja Jussi Valtakari 
käyvät Taidehuone Pohjan-
tähdessä avointa dialogia 
teoksillaan. Avoin dialogi 
-näyttely on avoinna 1.8. – 
8.9. Näyttelyn keskiössä on 
installaatio- ja tilataide, joka 
on yksi molempien taiteili-
joiden käyttämiä välineitä.

Kuvataiteilijoita yhdis-
tää työskentely Taivalkos-
kella, jossa molempien teok-
set ovat syntyneet. Jussi 
Valtakari asuu ja työsken-
telee pysyvästi Taivalkos-
kella, kun taas espoolaisläh-
töinen Juha Allan Ekholm 
on työskennellyt pohjoises-
sa laajalla alueella vuodes-
ta 2014 erilaisissa taidep-
rojekteissa. Taivalkosken 
taideyhdistyksen juhlanäyt-
telyissä Taivalkoskella ja 
Kuusamossa nähtiin alku-
vuodesta molempien teok-
sia.

AVOIN DIALOGI -näyt-
telyssä kummatkin taiteilijat 
esittävät installaatiopainot-
teisia teoksiaan, jotka ra-

kentavat vapaata vuoropu-
helua. Yhteisiä teemoja voi 
löytää kokonaisuudesta, jos-
kin näyttelyn teokset seiso-
vat tukevasti omilla jaloil-
laan. AVOIN DIALOGI on 
kahden hyvin erityyppisen 
kuvataiteilijan yhteisnäytte-
ly, jossa suurimpana yhtei-
senä nimittäjänä on nyky-
taide. 

Samalla näyttely tutkii 
kysymystä siitä, miten näyt-
telyn voi rakentaa vuoro-
puheluksi ilman varsinais-
ta yhteistä polkua teosten 
syntyprosesseissa. Näyt-
telyn pohjana oli Juha Al-
lan Ekholmin kutsunäyttely 
Pohjantähdessä. Näyttelyn 
keskustelupariksi taiteilija 
kutsui Jussi Valtakarin.  Mo-
lemmat ovat esillä omilla 
teoksillaan, tosin Ekholmin 
installaatioissa on mukana 
pieni yhteistyöllinen panos 
Valtakarin kanssa sijoitettu-
na teosten rakenteisiin.

Pudasjärvi-lehti

Kesäpilikin MM käydään heinä-elokuussa

Tämän kesän MM Kesäpi-
likkiviikko käydään perin-
teiseen tapaan 18. kerran 
Pudasjärvi - järven Havu-
lan rannassa. Kisapaikka si-
jaitsee aivan kirkko- ja mu-
seoalueen tuntumassa noin 
kymmenen kilometriä Ku-
renalta. Kisaviikko alkoi 
maanantaina 26. heinäkuu-
ta ja päättyy sunnuntaina 
1. päivä elokuuta. Osallistu-
jia on ympäri Suomen ja ki-
sasuorituksia kisojen orga-
nisaattorina toimiva Marko 
Koivula arvioi olevan noin 
300 koko viikon aikana fi-
naalit mukaan lukien.  

Kilpailu on nelivaihei-
nen. Maanantai-perjantai on 
12 alkukilpailua, joista voit-
tajat pääsevät suoraan sun-
nuntain finaaliin. Pikkufi-
naaliin pääsevät jokaisen 
osakilpailun kakkonen ja 
välierien sijat 2-7. Pikkufi-
naalista 11 parasta pääsee fi-
naaliin. 

Laukaalainen Rakennus ja Saumaus Sälli Oy:n Arto Kää-
riäinen osallistui maanantaina avauskisaan ja voitti sen 
1638 gramman saaliilla ja sunnuntain finaalipaikka oli sel-
vä. Hän kertoi MM-pilikkikisan Pudasjärvellä olevan kesän 
kohokohta. Kisaan osallistumisen ohella hän myy viikon 
ajan kalastusvälineitä toukista vapoihin. Mukavat ihmiset 
ja kilpailuhenki vetää kesäisin Pudasjärvelle. Kuva Kaisu 
Heikkinen. 

Finaalissa ensi sunnuntaina kaikki 25 ongintalauttaa ovat käytössä. Kuva viime vuoden 
finaalista. 

Sunnuntaina ongitaan fi-
naali, joka käydään 25 kil-
pailijan kesken ja jokaiselle 
finalistille jaetaan palkinto. 
Lisäksi lauantaina on jouk-
kuekilpailu, johon pääsee 
kahdeksan parasta 3-hen-
kistä joukkuetta alkukilpai-

lujen perusteella. 
Pilikkiviikon järjestävä-

nä tahona on Pudasjärven 
Urheilijat ry, joka tunnetaan 
kokemusta vaativista ja hy-
vin erilaisista urheilutapah-
tumista. HT

Sanan kuuloon paikasta 
riippumatta kaikkialla maa-
ilmassa, missä verkkoyhtey-
det ovat käytettävissä, kom-
mentoi seuroja ranualainen 
päätoimikunnan puheen-
johtaja Seppo Pasanen.

Lisätietoa ja seuraohjel-
ma löytyvät opistoseurojen 
nettisivuilta ranua.opisto-
seurat.fi.

Seuroja voi kuunnella 
Kesäseuraradion FM-lähe-
tyksenä tai nettiradion kaut-
ta kesaseuraradio.fi. Sivuilta 
löytyy myös FM-lähetyksien 
taajuudet. Videolähetys lä-
hetetään YouTubessa SRK-
nyt-kanavalla.

Pudasjärvi-lehti

Terva-ajot 
ry järjestää 
Syötteellä 
maantiekil-
papyöräilyn 
Ikäluokkien 
Suomenmes-
taruuskilpai-
lut isoille ja 
pienille
Oululainen Terva-ajot 
ry järjestää viikonloppu-
na 31.7.-1.8. maantiekilpa-
pyöräilyn ISM-kisat jo nel-
jäntenä kesänä Syötteellä. 
Osallistujia on ilmoittau-
tunut reilut 200. Kilpailu-
keskuksena toimii Hotelli 
Iso-Syöte, joka tarjoaa kil-
pailun johtajan Pekka Har-
tikan mukaan arvokisojen 
arvoiset puitteet. Myös Lu-
miAreenan tiloissa on pal-
jon toimintoja. Syötteellä on 
poikkeuksellisen vaihtele-
vat reitit, joiden profiilissa 
nousumetrejä tulee kilpai-
lussa hurja määrä verrat-
tuna muihin alueisiin Suo-
messa. Nousumetrejä on 
pisimmillä yli 100 kilomet-
rin matkoilla lähes kolme 
kilometriä.

Sarjoja on runsaasti; ju-
nioreissa alkaen 10 vuodes-
ta ylöspäin ja masterseissa 
30-vuotiaasta 80-vuotiaisiin. 
Mainittakoon, että yleistä 
sarjaa ei näissä kisoissa ole. 
Väliaikalähdöt ovat lauan-
taina ja yhteislähdöt sun-
nuntaina luokittain. Matkat 
vaihtelevat kahden päivän 
aikana viidestä kilometris-
tä 105 kilometriin. Järjeste-
lytehtävissä on noin 30 toi-
mihenkilöä Sodankylästä, 
Kuusamosta ja Oulusta.

Pekka Hartikka kehuu 
mahtavaa, tuttua talkoo-
porukkaa, jota ilman kisoja 
ei pystyttäisi järjestämään. 
Hän haluaa huomioitavan 
syöpälasten hyväksi pyöräi-
levän joukkueen God Mor-
gon-Team Rynkeby, Oulun 
ratamestari Tuomo Tuoma-
lan työn useiden vuosien 
varrelta. Hartikan mukaan 
kisat tarjoavat myös Syöt-
teen yrityksille vilkasta vii-
konloppua. Hotellit ovat 
täynnä, ravintoloilla ja kau-
poilla on runsaasti asiakkai-
ta, sekä luontokeskuksella 
vilkasta.

Hartikan johtama Ter-
va-ajot ry järjestää myös lu-
kuisia muita kisoja, mm. 
seuraavana viikonloppuna 
yleisten sarjojen SM-kort-
teliajot ja SM-joukkueai-
ka-ajot, sekä Tervaetapit 
Oulussa ja Muhoksen Mon-
tassa. Neljäntenätoistavuo-
tena järjestettävät kaikil-
le avoimet ja ilmaiset lasten 
Tour de Kids -etappeja aje-
taan tänä vuonna viidet eri 
puolilla Oulua.

Pudasjärvi-lehti

Hillashow:n olisi ollut pai-
kallaan pysähtyä, mutta ei-
kun uutta putkeen. Ystäväni 
Inken kanssa sovin auttami-
sesta ruokatarjoilun järjestä-
misessä Ranuan Telkkälän 
kylän Sahojen Sinfonia tilai-
suuteen. Niinpä siinä keitel-
tiin hirvisoppaa esiintyjille 
sekä talkooväelle ja vieras-
kahvit näytöksien tauoille. 
Lapin rajat kyläseura oli vah-
vasti mukana mm. tarvikkei-
den hankinnassa, joten tehtä-
vä oli suhteellisen helppo ja 
mukava suorittaa. 

Sahojen Sinfonia tapahtu-

ma oli hieno ja viikonloppu 
onnistunut kaikilta osin. Sää 
suosi. Tapahtuma oli läm-
minhenkinen ja erittäin myö-
tämielinen tämän tyyppisille 
tilaisuuksille. Esiintyjä- sekä 
talkooporukka oli innolla ja 
suurella esiintymishalulla 
mukana. Yhteisen tekemisen 
meininki ja halu tuottaa ih-
misille elämyksiä pitkän ka-
ranteenin jälkeen leijui ilmas-
sa. ”Ja siellä kaikilla oli niin 
mukavaa”.

Ennen kaikkea runsaan 
vierasjoukon silmistä ja iloi-
sesta puheensorinasta kuulsi 

läpi tyytyväisyys ja mieliha-
lu tämän tyyppisiin tapahtu-
miin. 

Sivusta tarkkailevana en 
voi muuta kuin kiittää Pasia 
ja kumppaneita! Uskoakseni 
viikkojen uurastus oli hieno 
kokemus myös Heille ja tuot-
ti mielihyvää siitä, että maal-
lakin on mahdollisuuksia elää 
ja voida hyvin. Mielestäni 
tässä tapahtumassa korostui 
myös ”ystävyys yli rajojen”.

Hilkka Parkkisenniemi

Ystävyyttä yli rajojen
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Pappilantien Spartak jälleen voittoisa Heinäturnauksessa

Hippo- jalkapallokoulu kuuluu Pudasjärven kesään

Pappilantien Spartak voit-
ti Suojalinnan kentällä Hei-
näturnauksen jo kolmannen 
kerran peräkkäin. Kaiken 
kaikkiaan mestaruus oli 
Spartakille neljäs. Finaali-
vastustaja oli kuitenkin koko 
kisojen yllättäjä Äijät. Jouk-
kue on Ikämiesten tai Äijä-
futiksen nimellä aiemmin 
esiintynyt harrastefutispo-
rukka, johon on ikämiesten 
lisäksi otettu mukaan myös 
nuoria ja naisia. 

Ennen finaalia turnauk-
sessa pelattiin 33 ottelua. Pe-
lit alkoivat A- ja B-lohkojen 
alkulohkopeleillä jo perjan-
tai-iltana. Kolmas eli C-loh-
ko aloitti turnauksensa vas-
ta lauantaiaamuna ja pelasi 
kaikki turnauksen kuusi ot-

telua yhden päivän aika-
na. Alkulohkoista tiensä 8 
parhaan joukkoon selvit-
tivät lohkovoittajat Pappi-
lantien Spartak, Jylhät Orit 
ja Äijät, lohkokakkoset Afg 
Boys, Tötterö ja upouusissa 
peliasuissa pelannut Team 
Tuhlaajapojat sekä parhaat 
lohkokolmoset Jonku ja ou-
lulainen harrasteurheilupo-
rukka Kastellin Kiekkopo-
jat. 

Välieriin tiensä taistelleet 
Spartak, Jylhät Orit, Äijät ja 
Tötterö joutuivat ratkomaan 
finaalin menijät rangaistus-
potkukilpailussa varsinais-
ten peliaikojen päättyessä 
tasatuloksiin. Edellisvuoden 
välieräpari Spartak ja Tötte-
rö oli tasatilanteessa kolmen 

Pappilantien Spartakin kapteeni Ville Saarikoski nosti ilmaan Heinäturnaus-pokaalin 
joukkueelleen jo kolmannen kerran peräkkäin.

Äijien joukkueessa yhdistyivät kokemus ja nuoruus. Nuo-
rimpana maalivahtina turnauksessa esiintyi 12-vuotias Ilja 
Niemelä. Ikäero joukkueen konkareiden ja kuopusten vä-
lillä oli yli 40 vuotta. 

Heinäturnaus on mukava koko perheen tapahtuma, jossa tavataan tuttuja ja sukulaisia 
vuosienkin takaa.

vetäjän onnistuttua pilkuil-
ta. Tämän jälkeen kisa rat-
kesi pareittain. Tötterön nel-
jäs yrittäjä ei saanut maalia, 
kun taas Spartak upotti nel-
jännenkin yrityksen verk-
koon. Näin ollen Spartak 
eteni finaaliin. 

Toisessa välierässä kes-
tomenestyjä Jylhät Orit koh-
tasi kisojen mustan hevosen 
Äijät. Pilkkukisa ei ratken-
nutkaan helposti. Molem-
milta vaadittiin peräti 8 
potkaisijaa ennen voittajan 
varmistumista. Ratkaisevan 
kahdeksannen yrityksensä 
Jylhien Orien pelaaja pot-
kaisi ylärimaan, joten Orien 
kohtalona oli viime vuoti-
seen tapaan jäädä rangais-
tuspotkukilpailulla prons-
siotteluun.

Pronssiottelu ratkottiin 
Tötterön ja Jylhien Orien 
kesken. Nyt ei enää tarvin-
nut turvautua rangaistus-
potkuihin, vaan Tötterö 
osoittautui paremmaksi 2-0 
tuloksella. Finaalissa Äijät 
pisti yllättäen ennakkosuo-
sikin ahtaalle. Tiukan ja ta-
saisen väännön vei lopul-
ta Spartak tuloksella 2-1, ja 
pääsi näin nostamaan po-
kaalin ilmaan Heinätur-
nauksen 2021 mestarina.

Helteinen sää houkut-
ti paikalle satoja pelaajia ja 
katsojia. Kylmät juomat ja 
jäätelöt tekivät kauppan-
sa. Joukkueet olivat tuoneet 
kenttäalueelle erilaisia ka-
toksia, ja katsojatkin haki-
vat välillä varjoisia paikkoja 
huoltorakennuksen viereltä. 
Aurinkoinen sää sai myös 
osallistujat aurinkoiselle 

FC Kurenpojat ja Pudasjär-
ven Osuuspankki ovat sol-
mineet jo vuosien ajan yh-
teistyösopimuksen, johon 
kuuluu mm. Hippo -jalka-
pallokoulun järjestäminen 

Suojalinnalla alle 12- vuoti-
aille lapsille. Koulun suun-
nittelusta ja toteutuksesta 
vastaavat Kurenpoikien ke-
sätyöntekijät, jotka on pal-
kattu seuralle Kesäduuni 

Norsupallo oli alaluokkalaisten suosikkipeli.

Isommat pääsivät harjoitte-
lemaan erilaisia yksilötai-
toja. Tässä malliesimerkki 
saksipotkusta.

Pienimpien toiveleikki oli Kuka pelkää Huuhkajaa.

Osallistujat ja ohjaajat yhteiskuvassa koulun päättäneen yhteisviestin jälkeen.

OP:n piikkiin-kampanjan 
avulla. Jalkapallokoulun 
valmentajina toimivat tänä 
vuonna Kurenpoikien edus-
tusjoukkueen pelaajat. 

Hippo-jalkapallokou-
luun osallistui tänäkin ke-
sänä kaiken kaikkiaan rei-
lut 50 palloilijaa. Osallistujat 
jaettiin ikäryhmittäin, ja toi-
minta suunniteltiin kullekin 
ikäryhmälle sopivaksi. Vii-
kon aikana leikittiin ja pe-
lattiin, mutta päästiin myös 
harjoittelemaan yksilötaito-
ja ja keskittymään asioihin, 
joihin joukkueharjoituksissa 
ei välttämättä ole niin pal-
jon mahdollisuuksia. Mies-
ten joukkueen maalivahdit 
kävivät antamassa erityis-
tä maalivahtioppia parina 
päivänä. Tämä houkuttelee 

jalkapallokouluun mukaan 
erityisesti vanhemman ikä-
luokan osallistujia. Myös ka-
verien kanssa pelailu on tär-
keää, ja tälle onkin varattu 
päivittäin oma aikansa. 

Pienimmät osallistujat 
pääsivät turvallisesti totut-
telemaan palloon erilaisten 
leikkien avulla. Pallon kä-
sittely jaloin oli lapsista eri-
tyisen hauskaa. Liikunta-
leikeistä pienimpien lasten 
suosikiksi nousi Kuka pel-
kää Huuhkajaa. Isompien 
lempipuuhaa oli norsupal-
lon pelaaminen. Vanhimpia 
sytyttivät jo oikeat jalkapal-
lopelit erilaisilla säännöillä.

Jalkapallokouluviik-
ko huipentui kaiken ikäis-
ten yhteiseen taitoviestiin, 
ja sen jälkeiseen palkintojen 
jakoon. Pudasjärven Osuus-
pankki lahjoitti osallistujille 
harrastuspussit, jonka sisäl-
tä paljastui monta pientä yl-
lätystä. Kaulaansa jokainen 
osallistuja sai Kurenpoikien 
mitalin. TN

mielelle, ja turnaus pelat-
tiin hyvässä hengessä. Enti-
set paikkakuntalaiset kiitte-
livät tapahtuman järjestäjiä, 

ja kehuivat Heinäturnauk-
sesta tulleen tilaisuus tavata 
tuttuja ja sukulaisia kotiseu-
dulla. TN


