
1PUDASJÄRVI -lehti 5.8.2021nro 31

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI www.pudasjarvilehti.fi

Nro 31•  TO 5.8.2021

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

tarjous on voimassa 31.8.2021 astiApteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

120 tabl.

12,00€
(norm. 15,33 € / 120 tabl.)

14 poretabl.

8,50€
(norm. 10,69 € / 14 tabl.)

Lääkäriajat: ke 25.8., ke 8.9. ja ke 22.9. 

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

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

Tule  
valitsemaan 

uudet silmälasit, 

niin arkeen kuin 
juhlaan!Tarjous voimassa kun ostat kehykset ja linssit normaali 

hinnalla. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Silmälasien ostajalle 
toiSet laSit tai 

polaroidut aurinko-
laSit kaupanpäälle!

Varaa aika

Ke 25.8. Bellinger kehysten edustaja  
esittelemässä syksyn uutuuksia koko päivän! 

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.

Toyota Avensis 1,8 bensiini viistoperä vm.2008. Aj, 
241000 km. Hyvät varusteet. Kahdet renkaat, vetokouk-
ku. Automaattinen ilmastointi, metalliväri. 5950 €

TULOSSA: Toyota Avensis Verso 1,8 bens.  
vm. 2007 aj. 250000 km, kahdet renkaat, ilmastointi.

P. Outila Oy

KiiPeilevä metsuri 
teKee 

PihaPuiden 
KaatOja

Vakuutukset kunnossa.

Paavo Outila

p. 040 913 3655

Saat tilattua meiltä

1-.

lämpöä läheltäsi

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

Jukka Valkola 040-5383681

NeSte ja teboil lämmitySöljyä  
kotiiSi tai maatilaN tarpeiSiiN
(Maksu myös erissä,  
kts. www.k-rauta.fi/palvelut/rahoituspalvelu)

teboil tyNNyriöljyt  
SuoraaN varaStoSta!

palvelua  
paikalliselta!

ELoALE !

PUDASJÄRVEN 
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

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

AvoinnA: mA-pe 9-17, lA 10-15
Suljemme puutarhan pe 20.8.2021

Kiitos kaikille asiakkaillemme, 
mukavaa ja lämmintä syksyä !

Puutarha avataan huhtikuussa 2022

www.pudasjarvenpuutarha.fi

VADELMAT 10,-/2 kpl

koMEAT  
uLkokrysAnTEEMiT!

MArjA- jA  
korisTEpEnsAAT!

kEkkiLän  
puuTArhAMuLTA 50 L

16,90 / 5 säkkiä

kaikki MoniVuoTisET 
kukAT -50 %

Olemme facebookissa!

Kirppis

Ma-Ti 9.-10.8.  
Klo 11-16.

lukiontie 1
(ent. leipomo) 

Tervetuloa! WWW.NORDICSILVA.COM  I  PUH. 040 572 5914

OSTAMME METSÄMAATA
PYYDÄ ILMAINEN ARVIO

Olemme kotimainen toimija

  KALAKAVERI

KalaKaveri 
pudas-Koneen 

edessä 
Ti-Ke 10.-11.8. 

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi
040 952 8336

Trekking 
housuT

Harry’s
TyöhousuT
(29,50)

2000

3 kpl

nyT

verKKopaidaT
(28,80)

runsaasTi verKKoja!

1000

1000

Kesän viimeinen kierros - 
varastoa ulos

KalaKaverin  
MoniToiMiTiManTTi  
5 in 1
(29,50) 1950

Vahvistetut, vedenkestä-
vät polvet ja takapuoli
(98,-)

housujen Tai paiTojen 
osTajille vapaa-ajan 

housuT Kaupan päälle!

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

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

uRakaLLa taI tuntItyönnä.

ILma-
VesILämPöPumPut 

ILmaLämPö-
PumPut

kauttamme mm.

Pilkkiviikkoperinne  
jatkui Pudasjärven  

Havulanrannassa  
s. 6PUDASJÄRVI -lehti
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodilla su 8.8. klo 10. 
Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. Juma-
lanpalvelusta voi seurata myös seurakunnan YouTube-kana-
van kautta. 
Konfirmaatiomessu kirkossa su 8.8. klo 13. Toimittaa 
Eva-Maria Mustonen, avustaa Mikko Salo, kanttorina Kei-
jo Piirainen. Messu on tarkoitettu rippikoululaisille ja hei-
dän läheisilleen. 
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. 
Ääniä välitetyille - konsertti kirkossa ke 11.8. klo 19. 
Santeri Rautiainen, kitara. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5€. 
Kouluun lähtevien siunaaminen ti 10.8. klo 18 seurakun-
takodilla. Vietetään yhteinen kirkkohetki perheen, isovan-
hempien ja kummien kanssa. Kouluun lähtevät ekaluokka-
laiset siunataan koulutielle.
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. Vapaita päiväkerhopaikko-
ja voi tiedustella puhelimitse lastenohjaajilta:  
Rauni 040 5861217, Tanja 040 8684730
Lapsiparkki pe 13.8. klo 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Ennak-
koilmoittautumiset lastenohjaajille: Rauni 040 5861217 
Tanja 040 8684730. Laitathan lapsellesi pienen välipalan 
ja juoman mukaan
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin klo 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597 
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. 08 882 3100. Virkatodistukset teh-
dään Oulun aluekeskusrekisterissä, p. 083161303. Viras-
toon jätetyt tilaukset välitetään keskusrekisteriin.  
Rauhanyhdistykset: Yli-Livo -Pärjänsuon ry:n kesäseurat 
su 8.8. klo 13 Nappikankaalla (Iivari Jurmu ja Matti Tör-
mänen)
Haudattu: Maija Katri Heikkilä 85 v, Eliina Annikki Kaup-
pila 89 v, Pirkko Martta Raitamaa 82 v, Iinatti Seppo  
Kalervo 70 v

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista 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

Seppo Kalervo
IINATTI
s. 1.9.1949 Pudasjärvi
k. 18.7.2021 Pudasjärvi

Ei näy järvellä enää soutajaa,
ei metsäpoluilla kulkijaa.
Puiden havina sua tuudittaa,
nyt rauhassa levätä saat.
Ikimetsän suojaavan männyn huminassa, 
kaikuvat sanat kuiskaukseen,
että sydäntemme kaipuu on ikuinen.

Airi
Nina ja Pekka
Katja ja Sami
Katariina ja Sami
Jenni ja Jonne

 Vaarin suuret kädet
sanoivat pitkin päivää:
Rakastan sinua lapsi.
Ne olivat teon sanoja,
niin vahvoja,
että kantavat läpi elämän.

Elias, Emilia, Eemil,  
Anni, Aatos, Artturi

Kaipaamaan jäivät myös
Muut sukulaiset ja ystävät.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
 Lämpimät kiitokset osanotosta sekä kiitokset

kaikille rinnallakulkijoille.

Rakkaamme

Pirkko Marjatta
RAITAMAA
o.s. Komulainen
s. 12.5.1939 Paanajärvi
k. 17.7.2021 Pudasjärvi

64:stä yhteisestä vuodesta  
kiittäen ja kaivaten

Paavo

Kauniit muistot eivät koskaan kuole, 
eivätkä koskaan jätä yksin.

Kiittäen ja kaivaten

Tuula ja Pertti perh.  
Anne ja Eero perh.
Timo ja Mirja perh. 
Taina ja Jouni perh. 
Sisarukset perh.  
ja muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu hiljaisuudessa 31.7.2021. 
Kiitämme osanotosta sekä kaikkia  

Pirkon hoitoon osallistuneita.

Kutsu kuultavissa
Tällä viikolla olen taas saanut opettaa rip-
pikoululaisia. Nuorten kanssa olemme 
käyneet läpi jumalanpalvelusta ja virsikir-
jaa, tutustuneet Nuoren seurakunnan vei-
suihin ja kuunnelleet erilaisten kuorojen 
laulamaa musiikkia. Saamme valmistaa yh-
dessä iltakirkon ja toteuttaa sen. Sunnun-
tain konfirmaatiossa saamme toivon mu-
kaan kuulla nuorten itsensä esittämänä 
valitsemansa konfirmaatiolaulun. Rippi-
kouluaika on hieno mahdollisuus pereh-
tyä monenlaisiin asioihin ja tutustua kir-
kon erilaisiintapoihin toimia ihmisten 
parissa.

Meidän elämämme aikana on tiettyjä 
hetkiä, jolloin joudumme miettimään elä-
määmme ja sen suuntaa. Noita aikoja on 
kristillisessä kirkossa kutsuttu etsikko-
ajaksi. Saamme ajatella, että juuri silloin 
Jumala puhuttelee meitä erityisellä taval-
la. Jumala on puhutellut ihmisiä kaikki-
na aikoina. Tuon puhuttelun ohittamises-
ta myös meitä ihmisiä on varoitettu yhtä 
kauan. Välillä Jumalan puheessa on lem-
peämpi sävy, mutta myös ihmisten toimin-
nan moittimiselle on sijansa.

Psalmissa 81 noita Jumalan ohjauksen 
sanoja on kirjoitettu seuraavasti:

Kuule, kansani, minä varoitan sinua.
Kunpa kuulisit minua, Israel!
Muuta jumalaa sinulla ei saa olla,
vierasta jumalaa älä kumarra.
Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
Minä johdatin sinut pois Egyptin maasta.
Avaa suusi, niin minä annan mitä tarvitset.
Mutta kansani ei kuullut minun ääntäni,
Israel ei halunnut totella.
Siksi minä hylkäsin sen,
jätin sen paatuneen sydämensä valtaan,
kulkemaan oman ymmärryksensä varassa.
Kunpa kansani vihdoin kuulisi minua,
kunpa Israel kulkisi minun teitäni! Ps. 81:9-
14

Meillä on mahdollisuus tarkistaa elä-
mämme suuntaa ja miettiä, toimimmeko 
kaikissa asioissa Hänen mielensä mukaan. 
On lohdullista ajatella, että kaikkina aikoi-
na Jumala lähestyy ihmisiä.Vielä saamme 
yhdessä laulaa virsiä, lukea ja kuunnella 
Raamatun sanaa ja kokontua seurakun-
nan tilaisuuksiin. Yhä uudet ikäluokat saa-
vat kokoontua rippikouluun ja saavat kris-
tillistä opetusta. Jumalan sanaa viedään 
lähetystyön kautta ympäri maailmaa. Vie-
lä meillä on mahdollisuus tarttua kaikkiin 
niihin lupauksiin, joita Raamatussa meille 

luvataan. Hän, joka meitä kutsuu, on us-
kollinen.

En tiedä, miksi kirkonpenkkiin näin
taas hetkiseksi istumaan mä jäin.
Kai tahdoin hetken hiljaisuutta kesken kiireiden,
rauhaa ravinnoksi sydämen.
Kun hiljaisuuden syliin jäädä saa
ja antaa mielensä vain vaeltaa,
voi lapsi olla jälleen edes pienen tuokion
ja antaa kaiken olla niin kuin on,
edes yhden pienen tuokion.

3.Mä vaikken vielä nousta tahtoiskaan,
on lähdettävä matkaa jatkamaan.
En Luojastani vieläkään mä tiedä enempää,
enkä tiedä, saanko tietääkään.
Se riittää, että tuntea sen saa,
nyt kuinka näkymätön koskettaa
ja lapsenmielen hetkeksi taas henkiin puhaltaa,
jos Luojasta en muuta tietää saa:
riittää, että jokin koskettaa.

Virsi 915:1,3

Keijo piirainen

pudasjärviset menestyivät  
Sm-kisoissa mikkelissä

Aikuisurheiluliiton 
Sm-kisoissa Mik-
kelissä Pudasjär-
ven Urheilijoiden 
edustajat menestyi-
vät hyvin, tuloksena 
12-mitalia. 

N30 10 km Veera Mantere hopea ja Minna Huovinen pronssi. 
N40 Henna Vanhanen 5 km kulta, 10 km kulta, 800 m hopea. 
M50 kuula Antti Ala-Rämi pronssi, kiekossa 5. sija.
M65 300 m aidat Kari Jylhänlehto kulta ja 2000 m estejuoksu hopea. 
M60 korkeus Timo Vähäkuopus pronssi, 3-loikka hopea.
M40 moukari Jyrki Mäkelä hopea, painonheitto pronssi. 

Pudasjärven kes-
tävyysjuoksijat 

Minna Huovinen, 
Veera Mantere ja 
Henna Vanhanen 

ovat menesty-
neet tänä kesänä 
useissa kisoissa.

Mitaleita SM-kisoissa saavuttivat Timo Vähäkuopus, Kari 
Jylhänlehto, Minna Huovinen, Henna Vanhanen ja Antti 
Ala-Rämi. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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 5.-8.8. ELLEI TOISIN MAINITA

-15%
Plussa-kortilla5.- 10.-

Kariniemen

kananpOjan  
fileeSUikaleeT
250-300 g (8,33-10,00/kg) 

Ilman Plussa-korttia 2,95 rs  
(9,83-11,80/kg)

Fazer

Sininen maiTOSUklaa,
makU- ja TUmma 
SUklaalevyT
190-200 g (10,00-10,53/kg) 

2 rs

GRILLATTU  
KANASALAATTI
resePtI K-rUOKA.FI/resePtIt 
tAI K-rUOKA-sOVeLLUs

vihreä  
rypäle
500 g (2,98/kg)  
Espanja

149
rs1195

Kg

Kokkaa

keSärUOkaa

599

UlkO- 
krySanTeemi
19 cm

KPL

pehmOpalaT
430-450 g (6,64-6,95/kg)   

Ilman Plussa-korttia 2,25-2,65 kpl  
(11,25-13,25/kg) -11-24%

Plussa-kortilla

OmASTA PAISTOSTA

299
KPL

5 kpl

Valio

OivariiniT 350-400 g 
ja jUOkSeva 400 ml
(5,00-5,71/kg, 5,00/l) 
Rajoitus 1 erä/talous

-27-30%
Plussa-kortilla

Kalaneuvos

TUOre lOhifilee 
A-leikattu, vakuumipakattu 
Norja  
Rajoitus 2 fileetä/talous

erä

erä

TUOre kianTajärven  
peraTTU mUikkU 
Suomi  
Säävaraus 

Kg

voimassa TO-la. 5.-7.8.

HErkkUTOrIlTA

TerveTuloa TuTusTumaan ja 
maisTamaan aTria mesTarin 

BurGerPÄiville Pe 6.8.  
    klo 10-17

maistattajana atria mestari ismo

aTria BurGer  
nauDanliHa 480G

kPl
(8,31 €/kg)399

Tarjous!

799
SUOmI

Ilman Plussa-korttia 2,75-2,89 kpl  
(6,88-7,86/kg, 7,23/l)

4.- 

2 kpl

liikennepuiston teemapäivänä vilkasta
Liikennepuistossa oli keski-
viikkona 21.7. teemapäivä, 
jonka aikana paikkaan tu-
tustui runsaasti lapsiperhei-
tä. Liikennepäivän nimellä 
mainittu tapahtuma oli suo-
sittu, kun paikalle oli tuotu 
näytille paloauto, poliisiau-
to sekä ambulanssi. Ensia-
puhoitajat, palomiehet ja 
poliisit esittelivät autoja kä-
vijöille. Ambulanssi ja polii-
siauto joutuivat lähtemään 
hälytystehtäviin tunnin si-
sällä. 

Päivystävä palomestari 
Jari Kangastie esitteli mm. 
johtoautoa. Hän kertoi, että 
toukokuun alusta Pudasjär-

ven paloasemalla siirryttiin 
24h päivystykseen yhteis-
työssä Kuusamon kanssa. 
Paikalla on koko ajan vähin-
tään kaksi palomiestä. 

Palomiehet Mika Sara-
järvi ja Pertti Puhakka esit-
telivät paloauton toimintaa. 
Lapset vanhempineen sai-
vat tietoa mm. kolariautosta 
ihmisten pelastamisesta tur-
vallisesti irti leikkaamalla. 

Liikennepuiston 4h:n ke-
sätyöntekijä Samu Riekki 
sekä kaupungin kesätyön-
tekijä Janette Kurtti ja Son-
ja Hanhisuanto kertoivat lii-
kennepuiston avautuneen 7. 
kesäkuuta ja olevan avoin-
na 9-19 koulujen alkamiseen 
saakka. He kertoivat, että 

Teemapäivän vetäjä Heino Ruuskanen seuraa, kun Sonja 
Hanhisuanto ottaa vastaan liikennekisan ilmoittautumisia.

Palomies Pertti Puhakka selostaa, miten matkustajat leika-
taan irti kolariautosta ihmisiä suojaten.

Lassi Liikanen oli kiertä-
mässä polkuautolla liiken-
nepuistoon merkattua rataa 
ja selviytyi siitä hienosti. 
Pudasjärvellä lomalla olleet 
Lassin vanhemmat Sanna 
ja Vesa Liikanen olivat tyy-
tyväisiä tällaisen teemapäi-
vän järjestämiseen. 

Liikennepuisto on ollut avoinna kesäkuusta koulujen alkuun saakka. 

Lapsia ja vanhempia kävi tutustumassa palomestari Jari 
Kangastien esittelemään pelastuslaitoksen johtoauton toi-
mintaan.

kesäkuun olleen kävijämää-
rältään vilkkaampi kuin hei-
näkuu. 

Paikalla oli perheitä sa-
takunta henkeä, joista run-
saat 50 lasta osallistuivat 

myös liikennekilpailuun. 
Työntekijät olivat suunni-
telleen polkuautolla ajetta-
van radan, jossa piti selviy-
tyä mm. liikennesääntöjen 
mukaan liikenneympyrästä, 

ryhmittymisestä ja stop py-
sähtymismerkin noudatta-
misesta. Teemapäivän juon-
si ja polkuautokilpailun veti 
Heino Ruuskanen kaupun-
gin liikuntapalveluista. HT



4 nro 31PUDASJÄRVI -lehti 5.8.2021

Todellakin, lehmänkellon 
kalkatuksella avattiin lau-
antaina 17.7. kolmannet 
Pärjänsuon, Suvannon- ja 
Latvankoulujen entisten op-
pilaiden ja henkilöstön ta-
paaminen. Kelloahan (jos-

kin erilaista) aina soitettiin 
koulupäivän alkuun ja vä-
lituntien päättymiseksi. Jo-
not suoriksi, joista opetta-
jat vuorollaan päästi jonon 
kerrallaan oppilaat sisäl-
le. Se oli sitä meidän suur-
ten ikäluokkien kouluaikaa. 
Tuo lehmänkellohan sopi 
vallan mainiosti tämän ta-
paamisen alkuun, olihan 
näiden kylien ruokatalous 
pitkälti karjan- ja maanvil-
jelyksen varassa. Kunhan oli 
saatu raivattua peltotilkku-
ja, joista sai karjalle heinät 
sekä muut viljat, perunat ja 
muut juurekset. Muistiin on 
jäänyt kotityöt, kukin kyky-
jen ja voimien mukaan, ei-
hän se lehmien lypsäminen-
kään jäänyt opettelematta 
käsin, eihän ollut koneita 
avuksi. Lehmät olivat suu-
relta osin luonnonlaitumilla, 
joista aina yksi oli kellokas, 

joka johdatti karjan kotiin. 
Miesväki kulki savotoilla 
pitkiäkin matkoja, ollen vii-
kot poissa, ja näin hankki-
vat ”leivänlisää” perheelle. 
Olkoon tämä johdatuksena 
meidän tämänkertaiselle ta-
paamiselle.

määtän sisarukset-  
ja juhlapuhe
Onnistuimme saamaan 
Määtän sisarukset laati-
maan juhlapuheen. Heidän 
tapansa kertoa tapahtumis-
ta oli niin mielenkiintoista, 
että se tempasi meidät kuu-
lijat mukaan aikakauteen, 
mistä kulloinkin on kyse 
heidän puheessaan. Laajas-
ti Helvi Lantto (Määttä) kä-
sitteli nuoruutemme ja sitä 
edeltävää aikakautta kylillä, 
melkeinpä talo-talolta.

Erityisesti jäi mieleen 
Helvin puheesta kohta: 
”Asioita pitää käsitellä, ja 
tulla tavallaan sinuksi ikä-
vienkin muistojen kanssa. 
Näin niistä on myöhemmin 
helpompi puhua tuntematta 
katkeruutta, häpeää tai syyl-
lisyyttä”.

Jäämme mielenkiinnolla 
odottamaan, mitä he oikein 
saavatkaan aikaan. Köyhyys 
oli yhteinen tekijä melkein-
pä joka talossa, mutta ei se 
ollut erottava tekijä kylil-
lä. Jos ei ollut rahaa, niinpä 
eipä sitä ollut paljon ostetta-
vaakaan, naapuriapu oli tär-

keä, että selvittiin kohti pa-
rempia aikoja.

Kolmaskerta, eikä 
luokalle jääneitä...
Kyllä, olipahan jälleen haus-
ka päivä, onhan se niinkin, 
että hauskuutta ja iloista 
mieltä ei voi tehdä, vaan se 
kaikki lähtee osallistujista it-
sestään. Voi sitä ”porinan” 
määrää, kun väki tapasi tut-
tujaan pitkästä aikaa. Mikä 
meille järjestäjille oli erityi-
sen mukavaa nähdä muka-
na aivan uusia osallistujia, 
jotka olivat päässeet tähän 
tapaamiseen mukaan. Meil-
le myös vahvistui käsitys 
siitä, että näitä tapaamisia 
on tarvittu. Musiikkipuo-
len hoiti jälleen ansiokkaasti 
Suopunki -orkesteri lauluso-
listeinaan Anelma Outila ja 
Risto Puhakka. Olisipa ollut 
lava, niin halukkaita tans-
sijoita olisi ollut enemmän-
kin, mutta houkuttihan se 
”nurmiparkettikin” tans-
simaan. Ruokapuolen hoi-
tivat metsästysseuran po-
jat Elisen johdolla. Heillä 
on se ”näppituntuma”, mil-
tä sen kunnon lohisopan pi-
tää maistua. Siihen varmaan 
laitetaan ”ripaus sitä ja ri-
paus tätä” ja hyppysellinen 
suolaa - niin ja lohtakaan ei 
oltu säästelty, jotta oli saatu 
noin maukas soppa aikaan. 
Pullakahvit kruunasivat ate-
rian. Erityiskiitos Riitalle, 
leivoit jälleen meille aivan 
ihanat pullat. Arvat teki-
vät hyvin kauppansa, olim-
mehan saaneet paljon hyviä 
voittojakin. 

Niinpä haluammekin 
kiittää seuraavia lahjoittajia: 
Pudasjärven kaupunkia toi-
mintatuesta.

Hautaus- ja Kukkapalve-
lu Räisänen, Pudas-Kone, 
Tokmanni, ABC-Huoltamo 
sekä kaikkia yksittäisiä lah-
joittajia.

Me järjestäjät haluamme 
kiittää ja jakaa ”päästöto-
distukset” teille kaikille, jot-

Timo Heikkinen muistoja 
Pärjänsuolta.

Voi sitä ”porinan” määrää, kun väki tapasi tuttujaan pit-
kästä aikaa.

puheen sorinaa ja lehmänkellon kalkatusta pärjänsuolla

Syötteen kansallispuistossa ennallistettiin metsää polttamalla
Tanssin pyörteissä.

Helvi Lantto juhlapuhe.

Toivo Määttä muisteloita.

Järjestäjien kuoro.

ka olette olleet mukana näis-
sä tapaamisissa. ”Kukaan ei 
jäänyt luokalle, eikä saanut 
ehtoja”.

mitä tämän jälkeen...
Meillä on ”ajatushautomos-
sa” suunnitteilla uutta ta-

paamiseen liittyvää juttua, 
jota tässä talven aikana val-
mistellaan. Siitä sitten 2022 
keväällä enemmän. Hyvää 
loppukesän aikaa kaikille!

Kaarina  
lohvansuu-Bremer

Syötteen kansallispuistossa 
ennallistamispoltettiin met-
sää tiistaina 27. heinäkuuta. 
Poltettava kahden hehtaa-
rin alue sijaitsi Lomavaaran 
alueella Pudasjärven alueel-
la. Poltosta muodostui run-
saasti savua, joka havaittiin 
laajalla alueella polton aika-
na ja joitakin päiviä sen jäl-
keen. Poltosta tiedotettiin 
alueella maastokyltein. 

Lomavaara kuuluu val-
takunnalliseen palojatku-
moverkostoon, jonka tarkoi-
tuksena on edistää luonnon 
monimuotoisuutta säännöl-
lisillä ennallistamispoltoilla. 
Polttoalueen puusto on noin 
150-vuotiasta. Metsä on lä-
hes puhdasta kuusimetsää. 
Ennallistamispoltoilla puus-
toa pyritään monipuolista-
maan. 

-Tavoitteena on, että met-
sässä kasvaisi palon myö-

tä kasvupaikalle luontainen 
puulajisto, kertoo suoje-
lubiologi Markku Lehtelä 
Metsähallituksen Luonto-
palveluista.

Puiden lisäksi ennallis-
tamispoltoista hyötyvät eri-
tyisesti monet hyönteiset, 
kuten kovakuoriaiset, joille 
palanut puu on mieluisa tai 
jopa välttämätön elinpaikka. 
Metsän polttaminen hou-
kuttelee paloista hyötyviä 
lajeja muilta alueilta ja laa-
jentaa samalla monien har-
vinaisten lajien elinalueita. 

Ennallistamispoltot ovat 
osa ympäristöministeriön 
käynnistämää Helmi-ohjel-
maa, joka vahvistaa luon-
non monimuotoisuutta 
elinympäristöjä ennallista-
malla. Elinympäristöjen vä-
heneminen on keskeinen 
syy Suomen luonnon köyh-
tymiseen. 

palanut puu on tär-
keää ekosysteemille  
Metsäpalot ovat aina olleet 
luonnollinen osa pohjois-
ten havumetsien elämää. Ne 
ovat ylläpitäneet luonnon-
metsien monimuotoisuut-
ta ja lajistoa metsien laikuit-
taisen uudistumisen kautta. 
Metsän palaessa osa puus-
tosta kuolee heti ja osa vas-
ta vuosien kuluessa. Tämän 
seurauksena alueelle syntyy 
eri lahoamisvaiheessa ole-
vaa puuainesta. Nykyaikai-
sen palontorjunnan myötä 
palot sammutetaan tehok-
kaasti, ja monet paloalueita 
suosivat eläin- ja kasvilajit 
ovat harvinaistuneet. 

Metsien ennallistamis-
poltot suunnitellaan ja val-
mistellaan aina huolellisesti. 
Poltettavaksi valitaan paik-
ka, jossa on sammutusvet-

tä lähellä. Onnistunut poltto 
edellyttää riittävän kuivaa 
maastoa, siksi poltot teh-

Ennallistamispoltoilla pyritään monipuolistamaan puustoa, joiden lisäksi poltoista hyö-
tyvät monet hyönteiset mm. kovakuoriainen. Kuva Karoliina Rantala Metsähallitus.

dään usein metsäpalova-
roituksen aikaan. Poltossa 
ja jälkivartioinnissa on aina 

mukana tarvittavan suuri 
määrä henkilöitä. 

metsähallitus tiedotus
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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 
6.-7.8.

MAANANTAI-ToRsTAI
9.-12.8.

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

299

895

299

195 329079

099

299599

135

199

1000
3 pkt

200
2 pkt

100

100

300

369

pkt

prk

prk

pss

pkt

pss

500

279
kpl pkt

rssrss

2 kalaa/talous

695

Tuore
PoRsAAN-
LIhAkUUTIo

kg

100

Kotimainen
JääsALAATTI
100 g
pussissa

pss

249

2 pkt

2 prk

199300

179
pss

795
kg

pkt

pss

499
Lauantai 
MAkkARA
palana

kg

prk

kpl

4 prk5 prk

MA-TI 9.-10.8.   kE-To 11.-12.8.

PE-To 6.-12.8.

PERsIkkA
1 kg

HK
vILJAPoRsAAN 

fILEEPIhvIT
640 g

PE 6.8.       LA 7.8.

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

9990

Arla Kalinka   
JogURTIT

130 g

Mummon aidot 
poimutetut 
RANskAN- 
PERUNAT 
450 g

Barilla
PAsTAT 
500 g

Annas 
PIPAR- 
kAkkU 
300 g

Snellman 
kunnon
NAUdAN- 
JAUhELIhA
400 g, 20 %

Valio Hyvä  
suomalainen
ARkI RUo- 
kAkERMA
2 dl

Tuc 
sUoLAkEksIT 

3x100 g

Eldorado
ToNNIkALA-

hIUTALE
öljyssä 

185/140 g

100

RAUTAosAsToLTATEksTIILIosAsToLTA

Pfanner
JääTEE
2 l

Atria 
kANAN  
sIIvET
800-900 g

Stockmos 
sEkAMEhU
2,5 l

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

Saludo
kAhvI

Arla Lempi
JogURTIT
300 g

Oululainen
RUIsLIMPPU
viipaloitu
700 g

Valio Hyvä  
suomalainen
ARkIvIIPALE-
JUUsTo
300-400 g

Dansukker
TALoUs- 
sokERI

Kinnusen  
myllyn
vEhNä- 
JAUho
2 kg

Atria Murea 
ja nopea
kANA-, 
PossU,  
tai NAUTA
200-250 g

NoRJAN  
LohI
kokonainen
2,3 kg

2 pkt

895
kg

NAUdAN  
JAUhELIhA
10 %

695
kgsIkA-NAUTA 

JAUhELIhA
raj. 2 kg/talous

Pullapirtin
ohRA- 
RIEskA
450 g

1295
kgKorpelan aito

sAvUsAU-
NAkINkkU

1490

1990

2490

3990

1790 2690

4390

2490

2290
Naisten Oxide 
URhEILUPAITA
90 % polyesteri
10 % elastaani 
koot XS-XL

coLLEgE  
hoUsUT
koot 92-122 cm 
60 % puuvillaa  
35 % polyesteri
5 % elastaani

Naisten M.X.O 
coLLEgE- 
hoUsUT
vetoketjutaskut
tummansininen 
koot S-3XL

NaistenTruenorth 
RETkEILy- 
hoUsUT
koot XS-XL           
polyesteri - puuvilla -
polyamidi - spandex

body
95 % luomupuuvillaa  
5 % elastaani
4 eri kuosia

Tyttöjen  
TUNIkA
koot 92-128 cm
95 % luomupuuvillaa  
5 % elastaani

Lasten 
PAITA
koot 92-122 cm 
95 % luomupuuvillaa 
5 % elastaani

Lasten  
coLLEgE- 
PUsERo
koot 92-122 cm 
60 % puuvillaa  
35 % polyesteri
5 % elastaani

Tyttöjen  
coLLEgE  
fRILLAhIhAT
koot 92-128 cm
95 % luomupuuvillaa  
5 % elastaani

LAPsILLE MooMIN UUTTA!

Kingis
JääTELöPUIkoT  

78 ml

pss

6990

Valio Viola
TUoRE- 

JUUsToT
200 g

raj. 2 pss/talous

raj. 2 pss/talous

Maxell
PARIsToT
AA ja AAA
24 kpl

1000

Sievin 
kUMIsAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla
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osallistujia ympäri Suomen:
pilikkiviikkoperinne jatkui pudasjärven Havulanrannassa
Kesäpilikin MM-kilpai-
lut järjestettiin 26.7.-1.8. jo 
18:nen kerran Pudasjärven 
Havulan rannassa. Kisa ke-
räsi tänä vuonna noin 100 
kilpailijaa, joista monet pilk-
kivät maailmanmestaruu-
desta useita suorituksia, 
joista finaaleineen kertyi 
noin 300 suoritusta. 

Kisan voittona ollut 600 
euron Nesteen bensalahja-
kortti jäi tällä kertaa Pudas-
järvelle, saajana vuosien ku-
luessa useaan pilikkikisaan 
osallistunut Mertsi Stenius. 

Voitto tuli viidellä kalal-
la, jotka painoivat 920 gram-
maa. Suurin kala oli 539 
gramman ahven. Samankal-

tainen ahven oli jo lähes lau-
talla, mutta irtosi koukus-
ta. Kisan aikana se harmitti, 
mutta voitto tuli silti. Aiem-
mista kisoista hän oli ollut 
kaksi kertaa finaalissa, joissa 
oli ollut 8. ja 9. sijoilla. Lisäk-
si joukkuekisassa Stenius on 
ollut kerran palkintopallilla. 

Toiseksi tullut Jarno To-
lonen Iin Kalamiehistä oli 
kisoissa toista kertaa ja nyt 
toinen sija tuli 837 gramman 

saaliilla. Kaloja oli 17, eli 
eniten, mitä kellään muulla 
finaalissa. Hän pääsi kisan 
ensimmäisenä päivänä maa-
nantaina pikkufinaaliin ja 
sieltä tuli sunnuntai aamu-
na finaalipaikka. Palkinto-
na oli S-marketin 500 euron 
lahjakortti. Pilkkimisen To-
lonen kertoi olleen aktiivi-
harrastuksena monien vuo-
sien ajan. 

Kolmanneksi pilkkinyt 
Pudasjärven Nesteen hen-
kilökuntaan kuuluva Heini 
Haanela nosti kolme kalaa, 
jotka painoivat 444 gram-
maa. Palkintona kotiin vie-
misiksi oli Pudasjärven 
K-raudan 400 euron lahja-

kortti. Myös Nesteen toinen 
henkilökuntaan kuulunut 
osallistuja Ritva Harju oli fi-
naalissa ja pilkki 22. sijalle. 

Finaalin kalansaalis oli 
yhteensä 6857 grammaa 
(viime vuonna 4250 g). Ka-
lat piti kuolettaa jo lautal-
la. Ne pakastettiin jokaisen 
kisan jälkeen ja menivät lo-
puksi koirien ruoaksi. 

Kaikkien kisalähtöjen 
suurimmat kalat palkittiin 

ahvenviehesarjalla. Kisojen 
suurimasta kalasta Marttii-
nin Lapin Leukun sai tors-
tain 1101 gramman kalalla 
Mauri Sydänmetsä. 

lähes joka  
kerran mukana
Yksi kisojen vakiokävijä on 
17. kerran kisaan osallis-
tunut Pudasjärven K-rau-
ta yrittäjä Jukka Valkola. 
Vain ensimmäisessä kisas-
sa 18 vuotta sitten hän ei ol-
lut mukana. Nyt hän pääsi 
kolmannen kerran finaaliin. 
Kolmella kalalla tuli 19. sija. 
Pronssisen palkintopalli-
sijan hän saavutti kolme 
vuotta sitten. K-rauta on ol-
lut myös yksi kisojen kes-
tosponsoreista. 

Toissa vuoden voitta-
ja pudasjärveläissyntyinen, 
Iissä asuva Elisa Juurikka ei 
nyt saavuttanut finaalipaik-
kaa. Joukkuekisassa hän oli 
kuitenkin viime vuoden ta-
paan Voimalohen joukku-
eessa korkeimmalla pallil-
la yhdessä Ismo Karhusen 
ja Vesa Rahikkalan kans-
sa. Joukkuekisan kakko-
nen oli ensimmäistä kertaa 
joukkuekisaan osallistunut 
Nyt Nykäs, jossa oli kesät 
Pudasjärvellä asuva Eero 

1.Metsi Stenius 920 g, 2. Jar-
no Tolonen 837, 3. Heini Haa-
nela 444, 4. Raimo Tuominen 
411, 5. Hannu Kellolampi 352, 6. 
Lilli Latvalehto 327, 7. Markku 
Kukkonen 313, 8. Reijo Kent-
tälä 292, 9. vesa Rahikkala 273, 
10. Aimo Mansikkamäki 272, 
11. Seppo H uttu 265, 12. Ismo 
Karhunen 264, 13. Mauri Sy-
dänmetsä 247, 14. Eija Kaikko-
nen 225, 15. Leen aIltanen 212, 
16. Arto Kääriäinen 209, 17. 
Katja Siekkinen 201, 18. Mika 
Karvonen 188, 19. Jukka val-
kola 188, 20. Aila Hemmilä 134, 
21. Pentti Soikko 118, 22. Ritva 
Harju 114, 23. Sirkka Kokko 51, 
24. Eero Määttä ja Marjut Luuk-
konen -. 

Tulokset:  
(kaikki tulokset  
näkyvät netissä): 

Määttä sekä Mika Karvonen 
Kempeleestä ja Pekka Kurt-
tila Oulusta. Kolmantena 
oli kestomenestyjä ja -osal-
listujajoukkue Puijon Pilk-
ki; Reino Asikainen, Hannu 
Raittila ja Pekka Hujanen. 
Joukkuekisan finaaliin osal-
listui kahdeksan joukkuetta. 

Pudasjärvisiä oli tällä 
kertaa finaalissa Mertsi Ste-
niuksen ja Heini Haanelan 
lisäksi Hannu Kellolampi 
(5.), Reijo Kenttälä (8.), Sep-
po Huttu (11.), Katja Siek-
kinen (17.), Jukka Valko-
la (19.), Aila Hemmilä (20.), 
Ritva harju (22.), Sirkka 
Kokko (23) ja Marjut Luuk-
konen (24.). 

Kilpailijat olivat saapu-
neet perinteisesti ympä-
ri Suomea. Karsinnat olivat 
maanantaista perjantaihin, 
lauantaina pidettiin välie-
rät sekä joukkuekilpailu ja 
sunnuntaina 1.8. olivat pik-
kufinaali ja loppukilpailu. 
Sää oli viikon aikana alku-
viikosta helteisen lämmin ja 
aurinkoinen, loppuviikos-
ta hieman viileämpää. Fi-
naalin ajan satoi lähes koko 
ajan, mutta sade lakkasi ja 
sää kirkastui sopivasti pun-
nituksen ja palkintojen jaon 
aikaan, jossa yleisöäkin oli 
paikalla mukavasti. 

Pilkkikisojen voittajat palkintolahjakortteineen Jarno Tolonen (2. sija), Mertsi Steni-
us voittaja ja kolmanneksi sijoittunut Heini Haanela.

Pudasjärven K-raudan yrittäjä Jukka Valkola on osallistu-
nut pilikkikisaan 17 vuonna peräkkäin. Nyt punnitukseen 
hän finaalissa kiikutti kolme kalaa, josta tuli 19 sija. 

Finaalissa 4-25 sijoittuneet pilkkijät palkintoineen Havulan rannassa. 

Kisojen organisaattori Marko Koivula onnittelemassa 
joukkuekilpailun voittajia; keskellä voittaja Voimalohen 
Vesa Rahikkala, Elisa Juurikka ja Ismo Karhunen. Vasem-
malla hopeajoukkue Nyt Nykäs Eero Määttä ja Mika Karvo-
nen. Oikealla Puijon pilkistä Pekka Asikainen. 

Yleisöä oli joka päivänä paikalla seuraamassa kisaa. Eniten sun-
nuntai-iltana finaalin palkintojen jaon aikana, johon finaalin aikai-
nen sade sopivasti taukosi. 

Kilpailualustana toimivat järjestäjien Pudasjärvelle ankkuroimat 2,4 x 2 metrin suuruiset styroksialustat, joissa kussa-
kin on yksi pilkkireikä. Finaalissa kaikki 25 kilpailijaa pilkkivät kolme tuntia. (Kuva viime vuoden finaalista). 

Arvonnassa 1000 euron 
Pudas-Koneen lahjakortin 
voitti arvalla 495 Ruotsis-
sa asuva Rasmus Tohma-
la, jolle arvan osti hänen 
ukkinsa Yrjö Hemmilä (ku-
vassa). 500 euron S-Marke-
tin lahjakortin voitti nume-
rolla 14 Mirja Luusua ja 250 
euron lahjakortin K-Super-
markettiin arvalla 173 Heik-
ki Pätsi. 

vakiokävijä  
Keski-Suomesta
Heti ensimmäisenä päivä-
nä finaalipaikan onkinut, 
Laukaasta saapunut raken-
nusalan yrittäjä, Arto Kää-
riäinen vietti koko pilikki-
viikon Havulanrannassa 
asuntoautossa. Kisaan osal-
listumisen lisäksi hän esit-
teli ja myi kalastusvälineitä. 
Hän toimi myös aktiivisena 
talkoolaisena ja työskente-
li kisajärjestelyissä. Hän tuli 
vakiokävijäksi toissa vuo-
desta lähtien. Ensimmäise-
nä vuonna Arto ylsi pikkufi-
naaliin, viime vuonna hän 
oli finaalissa, samoin tänä 
vuonna 16. sijalla. 

-Tulen olemaan edel-
leen vakiokävijä ja pyrin tie-
dottamaan hienosta tapah-
tumasta Keski-Suomessa 
myös kavereille ja alan har-
rastajille, totesi Kääriäinen. 

Kisojen kestofinalisti ja 
tuomaneuvostoon kuuluva 
pudasjärveläinen Vesa Tei-
vaanmäki pilkki tällä ker-
taa pikkufinaaliin saakka, 
jossa finaalipaikka jäi 
57 gramman päähän. 
Lisäksi hän osallistui 
joukkuekisaan, jossa 
Mestarit joukkueessa 
yhdessä Hannu Kel-

lolammen ja Katja Siekkisen 
kanssa tuli 5. sija. 

Kisan järjestäjänä oli Pu-
dasjärven Urheilijat, josta 
piti löytyä myös talkoovä-
ki kisan vaatimaan järjeste-
lytyöhön. Seuran eri jaostot 



7PUDASJÄRVI -lehti 5.8.2021nro 31

onkitapahtuma kiinnosti  
osallistujia ja yleisöä

Kollajan lohkokuntaan kuu-
luvan Siuruan osakaskun-
nan onkitapahtuma järjes-
tettiin heinäkuun viimeisenä 
päivänä osakaskunnan laa-
vualueella.  Puolipilvinen 
sää ja hyvä tunnelma saivat 
ajan kulumaan mukavasti 
tapahtumassa.

Puheenjohtaja Tuula Lii-
kanen kertoi, että onkita-
pahtuma järjestettiin nyt 
kymmenennen kerran eli 
niitä on järjestetty siitä asti, 
kun laavu on rakennettu 
vuonna 2011 tälle alueelle. 
Vain viime vuonna onkita-
pahtuma jäi väliin korona-
pandemian vuoksi. 

Tapahtuma keräsi paikal-

Tytöt: 1.Helli Koivukangas 147 g, Vilma Uit-
to, Lotta Roth, Hilda Liekola, Sandra Koivu-
kangas, Heta Roth. Pojat: 1.Niilo Panuma 
136 g, 2. Eeti Koivukangas 98 g, 3. Toivo Tuo-
maala 93 g, 4. Verneri Sallinen 86 g, 5. Allan 
Liekola 56 g, 7. Aleksi Kirves 54 g, 8. Aleksi 

Koivukangas 39 g, 9. Kalle Uitto 23 g, 10. Aatu 
Koivukangas -. Naiset: 1.Eija Kaikkonen 453 
g, 2. Heidi Liekola 161 g, 3. Taina Sallinen 146 g.  
Miehet: 1.Pentti Soikko 710 g, 2. Sauli Pah-
kala 337 g, 3. Tauno Koivukangas 54 g. 

Naisten sarjan voittaja ja 
suurimman kalan saaja Eija 
Kaikkonen. 

Miesten sarjan voitti Pentti 
Soikko.

Poikien sarjan kolme parasta oikealta Nii-
lo Panuma, Eeti Koivukangas ja Toivo Tuo-
maala.

Lapsia oli runsaasti mukana onkitapahtumassa. Kaikki lapset saivat kaula-
riipuksen vaikkei tällä kertaa osallistunut onkikilpailuun. 

Artesaani ja kuvataiteilija Marja-Leena 
Tykkyläinen teki kaikille lapsille jaetta-
vaksi hienot kaulariipukset.

Ensimmäistä kertaa onkita-
pahtumassa mukana oleva 
Seppo Vanhala otti ilmoit-
tautumiset vastaan ja pun-
nitsi kalat kisan jälkeen. 

Tyttöjen sarjan kilpailijoita oikealta Helli 
Koivukangas, Vilma Uitto ja Lotta Roth. 

le yhteensä kuutisenkym-
mentä eri ikäistä ihmistä. 
Onkikilpailussa omat sar-
jat olivat tytöille, pojille, nai-
sille ja miehille. Lasten sar-
joihin osallistui yhteensä 
15 onkijaa ja aikuisten sar-
joihin 13 onkijaa. Tyttöjen 
sarjassa vain Helli Koivu-
kangas sai kaloja, joten toi-
nen ja kolmas sija joudut-
tiin arpomaan. Suurimman 
kalan 262 g sai Eija Kaikko-
nen. Liikanen kiitteli kaik-
kia tapahtumaan osallistu-
jia, palkintojen lahjoittajia, 
yhteistyökumppaneita ja 
hän totesi, että ilman talkoo-
laisia tällainen tapahtuma ei 
onnistuisi. 

onkikilpailun tulokset:

Kettingin heitossa las-
ten sarjan voitti Alexi Koi-
vukangas ja aikuisten sarjan 
voiton vei Rauni Honka-
nen. Tapahtumassa arpa-
jaisten pääpalkintona oli 
sähkösavustin, jonka voitti 
Heikki Penttilä. Ensimmäis-
tä kertaa onkitapahtumassa 
mukana oleva Seppo Van-
hala otti ilmoittautumiset 
vastaan ja punnitsi kalat ki-
san jälkeen. Hän totesi teh-
tävän olevan vastuunalai-
nen ja mielenkiintoinen. 
Pudasjärven kaupunki on 
tukenut tapahtumaa kehit-
tämis– ja toimintatuella. HK

Onkijat tosi toimissa.

PuU:n kuntojaoston väki on 
puheenjohtaja Heimo Tu-
rusen kannustamana osal-
listunut runsaalla porukal-
la kisojen kioski-, soutu.- ja 
muihin työtehtäviin. Tämän 
kesän talkoolaiset totesivat 
yhdessä tekemisen olevan 
ja antavan paljon muutakin 
kuin tärkeän asiakaspalve-
lutyön. Maija-Liisa Piri on 
toiminut luotettavana ja to-
merana ”kioskivastaava-
na” ja opastajana uusille ja 
entisille työntekijöille. Hä-
nen neuvojaan noudattaen 
Taimi Pekkalan, Eija Ikosen 
ja Sointu Veivon oli help-
poa palvella hyväntuulisesti 
vaativiakin asiakkaita. Pääs-
tiinpä jopa paloittelemaan 
asiakkaalle kuumat makka-
rat valmiiksi suupaloiksi. 
Timo Kerälä, Reijo Pekka-
la, Markku Knuuttila, Tar-
mo Kokko, Esa Viuhkola ja 
Jorma Puurunen ovat olleet 

useat kerrat kuljettamassa 
turvallisesti pilkkijöitä apa-
jiensa äärelle ja takaisin. Jor-
ma oli tänä kesänä lisäksi ki-
sojen virallinen valvoja. 

Yhteinen mielipiteemme 
perinteisestä talkootyöhön 
osallistumisesta oli moti-
vaatio tehdä yhdessä hom-
mia yhteisen tärkeän asian 
eteen. Lisäksi tapahtumassa 
kohtaa vanhoja tuttuja ja tu-
tustuu uusiin ihmisiin. Lep-
poisa työtahti ja huumoripi-
toinen mielipiteiden vaihto 
rikastuttaa vankasti ihmisen 
mielialaa eteenkin tällaisena 
poikkeusaikana. Vapaaeh-
toinen yhteisiin tekemisiin 
ja haasteisiin osallistuminen 
antaa aina enemmän kuin 
ennakolta osaa kuvitella-
kaan.

Sointu veivo
Kuntourheilujaoston 
talkoolainen

mielekästä ja piristä-
vää yhteistoimintaa

Kuntourheilujaoston talkootyöläiset perjantaina puolen 
päivän jälkeen Jorma Puurunen, Taimi Pekkala, Eija Iko-
nen, Timo Kerälä, Reijo Pekkala ja Sointu Veivo.

Lentopallojaosto vastasi ensimmäisen pilikkipäivän tal-
koopanoksesta, kahvikioskilla Emmi Vähäkuopus, Eda Ii-
natti, Kaisa Korhonen ja Eeva Honkanen. 

vastasivat kunkin päivän 
järjestelyistä, johon kuu-
lui muun muassa kioskin 
ja makkaroiden paistopis-
teen hoitaminen sekä kil-
pailijoiden kuljetus lautoille 
ja takaisin. Kilpailualusta-
na toimivat järjestäjien Pu-
dasjärvelle ankkuroimat 2,4 
x 2 metrin suuruiset styrok-
sialustat, joissa kussakin oli 
yksi pilkkireikä. 

Kiitokset talkoolaisil-
le ja tukijoille 
Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtaja Kirsi Hanhe-

la kertoi kisan suosion kan-
taneen läpi vuosien ja koon-
neen innokkaita kalastuksen 
harrastajia ympäri Suomen. 
Hanhela toi esille järjestä-
vän urheiluseuran voimak-
kaan talkoohengen, jon-
ka turvin tämä tapahtuma 
ja monia muita tapahtumia 
on pystytty järjestämään. 
Hän kiitti myös kaupunkia, 
paikallisia yrityksiä, Havu-
lan Nuorisoseuraa sekä ran-
ta-alueen maanomistajia tu-
esta kisojen järjestämisessä. 

Heimo Turunen
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

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

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

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

lAKipAlvelUAAUTo- JA KoneHUolTo, HiTSAUKSeT, vARA-
oSAT, HinAUS- JA KUlJeTUSpAlvelUiTA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKenTAminen, RemonTiT

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 
Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä Kaikki isot ja pienet 

rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

vAKUUTUS- JA 
pAnKKipAlvelUA

JÄTeHUolTo

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KiinTeiSTÖHUolloT, iSÄnnÖinTi

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

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

pudasjärven 
hauTausToiMisTo ja 
KuKKa Ky, pihlaja 
Toritie 1, 93100 pudasjärvi

p. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

HAUTAUSToimiSToJA, 
KUKKAKAUppoJA

HieRonTAA, FYSioTeRApiAA, 
TeRApiApAlvelUiTA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

TARviKKeiTA,
vARUSTeiTA

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

Anon Ase ja Tukku

eräKesKus
anon ase ja TuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

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

SOITA 0400 259 511

  

TAKSi JA TilAUSliiKenne

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

AlASi  
AmmATTilAinen, 

ilmoiTA 
pAlvelUHAKemiSToSSA!

pAlvelUHAKemiSToSTA 
eDUlliSTA 

ilmoiTUSTilAA!

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

KelloSepÄnliiKe

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084
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Meillä kotona: – Miten menetellään näiden laskujen 
kanssa, vaimo kysyy. – Kumpi maksetaan ensin: lääkärin-
lasku vai sähkölasku?

– No sähkölasku tietenkin, mies naurahtaa. – Lääkäri-
hän ei voi katkaista verenkiertoa!

* * *

Apteekissa: – Toin tässä samalla kertaa reseptit vai-
moni ja koiramme lääkkeitä varten, herra Peltola sa-
noo farmaseutille. – Katsottehan, etteivät ne sekaan-
nu keskenään. 

– Taidatte olla kovinkin kiintynyt vaimoonne? farma-
seutti hymyää. 

– Niin kai se on, mutta Mustilla on ensi sunnuntaina 
ajokoe! 

* * *

Nuorten miesten kesken: – Olen edelleenkin 
sinkku, vaikka parin vuoden etsinnän jälkeen löysin vai-
moehdokkaan, jolla oli aivan samanlainen maku kuin äi-
dillä,  Rami uskoutuu Samille. – Elsa oli jopa samannä-
köinenkin kuin äiti nuorena. 

– No mikäs siinä Elsassa oli vikana? Sami ihmettelee. 

– No kun hän ei kelvannut isälle!

* * *

Aamukahvilla: – Miten monta kertaa minä olen ko-
rostanut, että meidän pitää toimia lapsillemme malleina. 
Joten Tauno; jos et nyt ryhdistäydy, meidän mukulois-
tamme tulee sohvaperunoita!

* * *

Korona-ajan kirjoja: HUTI eli Hevosmiesten Uusi 
Tietotoimisto kertoo, että netin maailmaan on tänä 
vuonna ilmaantunut korona-ajan kirjauutuuksia. Tässä 
muutama:

Leo Tolstoi: Anna Karenina. Nyt:  Anna Karanteenina.

Ernst Hemingway: Jäähyväiset aseille. Nyt: Jäähy-
väiset maskeille.

Anja Kauranen: Sonja O kävi täällä. Nyt: Sonja O 
kävi koronatestissä.

Joel Lehtonen: Putkinotko. Nyt: Koeputkinotko.

Maria Jotuni: Huojuva talo. Nyt: Huojuva talous. 

Agatha Christie: Idän pikajunan arvoitus. Nyt: Idän 
pikatestin arvoitus.                                                       

Minna Canth: Työmiehen vaimo. Nyt: Etätyömiehen 
vaimo. 

* * *

E.I. Totinen: Mies. Sinä päivänä, kun ymmärrät, mik-
si pyöreä pizza pakataan neliskulmaiseen laatikkoon ja 
syödään kolmioina, sinä päivänä sinä voit alkaa ymmär-
tää naisia.

* * *

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

Lääkärinlasku  
vai sähkölasku?  

Lukijan kynästä

vadelmat  hävisivät  
ennen aikojaan
Korvenperäntien varressa on vadelmat poimittu ennenkuin maanomis-
taja on itse edes ehtinyt käydä paikan päällä. Kutsumattomat marjan 
poimijat ovat käyneet ne keräämässä noin 50 metrin päässä iäkkään 
maanomistajan talosta. Hän toivoi sivistyneempää käytöstä marjanpoi-
mijalta/-poimijoilta.

marjamaan omistaja

Kulttuuripläjäys Konttilassa

Keskiviikkona 28.8. saatiin 
nauttia Siuruan Kansanta-
savallassa Konttilassa moni-
puolisesta kulttuuripläjäyk-
sestä. Marja-Leena ja Kari 
Tykkyläisen järjestämä koko 
perheen ilmainen kulttuuri-
tapahtuma järjestettiin nyt 

toisen kerran. Illan esiinty-
jinä oli tunnettuja sekä tun-
nustettuja taiteilijoita läheltä 
ja kaukaa. Ohjelmistossa oli 
esityksiä niin lapsille kuin 
aikuisille ja yleisö tykkä-
si kovasti. Vieraiden ravit-
semuksesta vastasi Siuruan 

Kylä ry, jonka myymälästä 
löytyi kattava tarjonta syö-
tävää ja juotavaa.

– Siurualla on tekemi-
sen meininki. Täällä on 
touhuttu ja touhutaan ak-

”Mökämies” Raimo Kela, joka 
kehittelee erilaisia alkuperäis-
kansojen soittimia viemäri-
putkista ja tekee myös mui-
ta erilaisia soittimia, on myös 
kurkkulaulun taitaja.

Sirkustirehtööri Tapani Tampuriini ja avustaja Lai Lai lintu vetivät vauhdikkaan koko 
perheen sirkusesityksen, joka sai aikuiset nauramaan ja lapset jännittämään ja kes-
kustelemaan tirehtöörin kanssa.

Duo Lihanlaulut, Eeva-Maria Kauniskangas ja Jaakko Rosnell. Burleski esitys, Eeva-Maria Kauniskangas.

Rumpaleiden kapellimestarina 
toimi Marja-Leena Tykkyläinen.

Rumpalit takaa vasemmalta Jukka Salmu, Timo Kuukasjärvi, Esa Leppänen. Raimo 
Kela, Kari Tykkyläinen ja Tapani Kokko.

tiivisesti yhtä ja toista. Vii-
meisimmäksi kyläseura osti 
entisen Ahosen kaupan ky-
lätaloksi, jossa voidaan jär-
jestää erilaisia tapahtumia ja 
kursseja. Pudasjärven kylä- 
ja toritapahtumat ovat ny-
kyisin näivettyneet pää-
asiassa hengellisten laulujen 
laulamiseksi ja kitaran räm-
pyttelyksi. Me halutaan tar-
jota ihmisille tavallisis-
ta kylä- ja toritapahtumista 

poiketen erilaisia virikkei-
tä ja viihdykkeitä tarjoavaa 
ohjelmistoa. Illan ohjelmis-
tossa on sirkusesityksiä lap-
sille ja aikuisille, musiikkia, 
rummutusta, olut joogaa ja 
lopuksi on luvassa burleski 
esitys. Nauttikaa esityksistä 
ja Siuruan Kylä ry tarjoamis-
ta virvokkeista ja ravinnos-
ta. Näillä sanoilla Kari Tyk-
kyläinen kuulutti ohjelman 
avatuksi. E.R.

Reumayhdistys nuotiolla
Pudasjärven Reumayhdis-
tys ry järjesti perjantaina 
23.7. joka kesään kuuluvan 
kesäisen nuotiotilaisuu-
den Liepeen nuotiopaikal-
la. Ajankohtaisten asioiden 
keskustelun ohella paistet-
tiin grillimakkaraa, palan 
painikkeeksi oli mehua. Yh-
teisesti todettiin, että reuma- 
ja tuki- ja liikuntaelinsairaal-
le aktiivinen liikkuminen 
kohtuullisessa määrin on 
keskeinen osa sairauden hoi-

toa sekä terveyden ja hyvin-
voinnin edistämistä. Erias-
teinen liikunta, tarvittaessa 
liikuntaa helpottavien apu-
välineiden avulla, kuuluu 
kaikissa vaiheissa näiden 
sairauksien hoitoon: ehkäisi-
jänä, varsinaisena hoitomuo-
tona ja kuntoutuksena. 

Reumayhdistys on toimi-
nut Pudasjärvellä 36 vuotta. 
Jäseniä on tällä hetkellä rei-
lut 100. HTLiepeen nuotiopaikka on muodostunut Reumayhdistyk-

sen perinteiseksi kesäiseksi kokoontumispaikaksi.
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yli-siuruan 
Metsästysseura ry:n 
KesäKoKous

Hirvipirtillä  la 14.8.2021 klo 14.
Esillä sääntömääräiset asiat.  

Hirviporukkaan ilmoittautuminen kokouksessa.
Talkoot samana päivänä klo 8 alkaen.

Tervetuloa! Johtokunta

VIRKISTYSILTA 
YHDISTYSTOIMIJOILLE

Jyrkkäkoskella keskiviikkona 11.8. klo 17.30 - 20.30

OHJELMASSA
klo 17.30 – 18.30 

SPR / Asiakas lyyhistyy, mitä teen? Näytöksenä elvytys 
(mm. deff an käyttö), aivoverenvuotohäiriö, kylkiasen-

toon laittaminen ja pienimuotoisen haavan sitominen
Lyhyt ja helppo jumppatuokio

18.30 – 19.45 
Jyrkkäkosken Mestarit 2021 –pelipisteet

19.45 – 20.30 
Loppukeskustelu, arvonta, pelipisteiden voittajien 

julkaiseminen  ja makkaranpaistoa
Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi /yhdistykset

YHDISTYSTOIMINTA

 

 

Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

6.8. Tango (A), Tangon rytmileikit (A-J),  
             Fusku (charleston maustein) (J).
20.8. Jive (A), Jive (A-J), Tango (J)
3.9.   Blues (hidas tanssi) (A), Blues (A-J), Jive (J)
1.10.  Bugg (A), Bugg (A-J), Sottiisi/jenkka (A+A-J)
15.10. Rumbabolero (A), Rumbabolero (A-J), Bugg (J)
5.11.   Iskelmätanssi (A+A-J), Masurkka (A+A-J), Polkka (AJ)

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

Kollajanniemen 
Metsästysseura ry:n

yleinen KoKous 
Pidetään la 14.8.2021 klo 12.00 Taukotuvalla.

Johtokunta klo 11.00.
Käsitelläään sääntömääräiset asiat sekä tilit v. 2020.

Yleisen kokouksen jälkeen Kämppäyhtymä  
Hirvaslehdon kokous.

Tervetuloa koko perheen iloiseen

IV Kalakunkkukisaan
Pudasjärven Panumalle lauantaina 7.8. kello 14-17
Kalakunkkukisa on rento joukkueiden välinen kalastuskilpailu, 
jossa on kolme sarjaa: kalalajien määrä, suurin kala ja saaliin 
yhteispaino. Kalastusajan päätyttyä Ii-
joen kalatalousalueen puheenjohtaja Jari 
Jussila arpoo, minkä sarjan voittajasta 
tulee Panuman Kalakunkku 2021.

Kalastamaan lähtö Hiekkarannalta klo 
14 ja paluu samaan paikkaan klo 16. Jos 
joukkueeseen kuuluu alle 12-vuotias 
osallistuja, kisaan osallistuminen on mak-
sutonta. Muutoin osallistumismaksu on 
10 €/joukkue. Samaan joukkueeseen voi 
kuulua enintään kaksi aikuista virvelei-
neen ja pienempiä onkijoita sopiva määrä.

Kisapaikalla on tarjolla klo 15 alkaen 
herkullista syötävää, musiikkiesityksiä 
sekä mukavaa tekemistä koko perheelle. 
Hätälä oy:n kalamestari Matti Koistinen 
antaa ohjeita saaliskalojen käsittelyyn. 

Ala-Kollajan yhteisen maa- ja vesialueen osakaskunnan  

vuosikokous pe 13.8.2021 klo 18.00 alkaen  
Kipinän koululla, os. Syväojantie 280 b, 93140 Kipinä.  

Esillä sääntömääräiset asiat.  
Tarkastettu pöytäkirja  nähtävänä 14 päivän ajan 20.8.-3.9.2021  

os. Yli-Iintie 907, Kipinä. p. 040 586 4824.        

Tervetuloa! 

Lisäksi paljon  
muita hyviä palkintoja. Kaikki joukkueet ja alle 12-vuotiaat  
kalastajat  
palkitaan.

Lisätietoja www.panuma.fi ja www.poropanuma.com

Tervetuloa mukaan leppoisaan Kalakunkku-menoon!
Panumajärvi ry ja Ala-Kollajan osakaskunta

Kunkku- 
palkintona 

viikonlopun 
mökkiloma 
Iso-Syötteellä!

Pudasjärven ikäihmisten 
kuntouttavan  
päivätoiminnan ryhmät:

Maanantaisin klo 9-14 miestenryhmä  
palvelukeskuksen koivukodissa (hinta 20e) 
Tiistaisin klo 10-13 terveysaseman kuntosalilla  
liikuntaryhmä (hinta 10e) 
Keskiviikkoisin klo 9-14 naistenryhmä  
palvelukeskuksen koivukodissa (hinta 20e) 
Torstaisin klo 9-14 naistenryhmä  
palvelukeskuksen koivukodissa (hinta 20e) 
Perjantaisin klo 13-15:15 musiikkipainotteinen ryhmä 
palvelukeskuksen ruokasalissa, toivotaan uusia  
laulajia joukkoon (hinta 10e) 
Lisäksi ilmainen omaishoidon parkki palvelukeskuk-
sessa perjantaisin klo 9-12 (ennakko ilmoittautuminen) 

Lisätietoa/ilmoittautumiset  
p. 0408365115/päivätoiminta 

oulunkaari.com

Pärjänsuon metsästysseura ry:n  
sääntömääräinen
KesäKoKous 

su 15.8.2021 klo 11.00 Hirvihallilla.  
Hirvi palaveri kokouksen lopuksi.
Johtokunta kokoontuu klo 10.00

Sihteeri

vuosiKoKous
iijoen Taiteilijat   
Willa Ritola, Ritolantie 11,

(Vanha kunnantalo, 
Pudasjärvi)

Tervetuloa!

aika: 24.8. 
klo 18-20

Av. Yleisurheilun 
Pudasjärven kaupungin 

mestaruuskilpailut 
ma 23.8.2021 klo 18.00 

SUOJALINNA 

M 100 m, 3-loikka, kuula 
N 100 m, pituus, kuula 

P15 100 m, pituus, kuula 
P13 60 m, 1000 m, kuula 
T13 60 m, 1000 m, pituus
P 11 60 m, 1000 m, pituus
T11 60 m, 1000 m, pituus 

T/P 9 40 m, pallo
 T/P 7 40 m, pallo
T/P 5 40 m, pallo

Ilmoittautuminen 
19.8.2021 mennessä 

www.kilpailukalenteri.fi 
tai paikan päällä 

Tiedustelut: 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi 

0400 346097 
Osanottomaksu 2 €/hlö 

Pudasjärven Urheilijat/Yu-jaosto
FI45 5360 0420 0180 64 

Pudasjärven Kaupunki
Pudasjärven Urheilijat 

honkavaaran 
metsästysseura ry:n  
KesäKoKous 

Jaalankapirtissä su 15.8.2021 klo 17.00. 
Esillä sääntöjen kesäkokoukselle määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen hirviporukkaan ilmottautuminen.

Hallitus kokoontuu klo 16.00!
Tervetuloa! Puheenjohtaja

haapalan seudun 
Metsästysseura ry

KesäKoKous
la 14.8.2021 klo 11 hirviliiterillä. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hirvipalaveri ja hirviporukkaan ilmoittautuminen  

kokouksen jälkeen. 

sotkajärven vedon
yleinen  

vuosiKoKous
Hirvaskosken koululla
ti 17.8.2021 klo 18.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Johtokunta

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /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 toi-
mitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkk-
media.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Muistathan ilmoittaa yhteystietosi ja henki-
lötunnuksesi laskutusta varten.

PUDASTORI

MYYDÄÄN KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA  
PUDASTORILLA.

Toyota diesel lava-auto/pa-
kettiauto, vm 1981, ei rekiste-
rissä, 3 l kone, aj. alle 300 000 
km. P. 0400 950 464.
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mustavaaran maasto haastoi suunnistajia

Pudasjärven Urheilijoiden 
suunnistusjaosto järjesti jo 
perinteeksi muodostuneen 
Syöte-suunnistuksen Tai-
valkosken Mustavaarassa 
31.7.-1.8. Kilpailukeskus si-
jaitsi Mustavaaran vanhal-
la kaivosalueella. Kaksipäi-
väisten kisojen ohjelmassa 
oli lauantaina kestävyyttä 
vaativat pitkät matkat sekä 
sunnuntaina suunnistuksel-
lista haastetta tarjoava kes-
kimatka. 

Kahtena päivänä Mus-
tavaaran maastossa tehtiin 
yhteensä viitisensataa suun-
nistussuoritusta, mukaan 
lukien molempien päivien 
kuntosuunnistukseen osal-
listuneet.

Ainutlaatuinen  
maasto houkuttaa
Syöte-suunnistuksessa käy-
tettyä Mustavaaran maastoa 
voidaan pitää tietynlaisena 
helmenä suunnistuspiireis-
sä. Kisaamaan kertyi tänäkin 
vuonna paljon innokkaita 
pihkaniskoja ympäri Suo-
men. Ainutlaatuisen Mus-
tavaaran alueesta tekee kor-
kealla sijaitsevat rinnesuot, 
joita ympäröivät pienipiir-
teiset avokallioalueet. Kor-
keuseroa löytyy roimasti, jo-
ten lyhyimmilläkin radoilla 
pääsee yleensä nauttimaan 
monipuolisesti erilaisista 
maastotyypeistä.

-Mustavaaran maastoa 
arvostetaan korkealle suun-
nistuspiireissä. Maasto on 
hieno sekoitus lappilaista 
tunturimaista laakeamuo-
toista karua vaaramaisemaa 

ja perinteistä rinnemaas-
toa. Erikoispiirteenä maas-
tossa ovat soiden ympäröi-
mät avokallioalueet, joita 
on harvassa maastossa näil-
lä kulmilla tarjolla, kuvai-
lee kilpailun ratamestari Esa 
Hietala. 

Talkoolaiset  
voimavarana
Kaksipäiväiset suunnistus-
kisat niin sanotusti keskel-
lä ei mitään vaativat pal-
jon kisajärjestäjiltä. Tänäkin 
vuonna mukana oli kymme-
niä talkoolaisia, joiden an-
siosta kisaviikonloppu sujui 
mallikkaasti. 

Oman mausteensa ta-
pahtuman järjestämiseen 
toi alueen olosuhteet. Syö-
te-suunnistusten kilpailu-
keskus sijaitsi Mustavaa-
ran vanhalla kaivosalueella, 
jossa ei ole esimerkiksi min-
käänlaisia huoltotiloja, säh-
köjä, saati juoksevaa vettä. 

Kivelä ja ojanaho 
mestareiksi
Miesten pääsarjassa kahden 
kisapäivän yhteistuloksissa 
voiton nappasi Hiidenkier-
täjien Matti Kivelä. Toisek-
si suunnisti voittajasta vain 
minuutin jäänyt Kalevan 
Rastin Santeri Silvennoinen, 
kolmas oli Keminmaan Ur-
heilijoiden Ville-Petteri Saa-
rela. 

Naisten sarjassa voit-
to meni rovaniemeläistä 
Ounasvaaran hiihtoseuraa 
edustavalle, vain 16-vuoti-
aalle Eeva-Liina Ojanaholle. 
Toiseksi tuli Rasti-Kurikan 

Syöte-suunnistuksen ratamestarina toimi Esa Hietala. Ku-
vassa myös aktiivinen suunnistustalkoolainen Toivo-isä.

Pudasjärven Urheilijoiden nuoret suunnistajat olivat hy-
vin edustettuna Mustavaarassa. Kuvassa Mette Moilanen.

Tunnelmaa tulospalvelun teltassa. Kuvassa etualalla kil-
pailunjohtaja Antti Härkönen sekä ratavalvoja Keijo Park-
kinen. Taustalla tulospalvelun henkilöstöä.

Mustavaaran maastolla on hyvä maine suunnistuspiireissä. 

Lähdössä tunnelma oli säpäkkä, kun useampi suunnistaja 
starttasi yhtä aikaa omille radoillensa.

Johanna Kriikula. Eeva-Lii-
nan isosisko Ansa-Lotta täy-
densi Ounasvaaran Hiihto-
seuran menestystä olemalla 
kolmas. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den nuorista suunnistajista 
mukana olivat Liisa ja Mette 
Moilanen sekä Pauli ja Silja 
Alahäivälä. Yhteistuloksissa 

Pauli voitti poikien H12TR 
sarjan ja Silja oli omassa 
D13-sarjassaan toinen. Liisa 
Moilanen oli D10RR-sarjas-
sa viides. 

moona Harju,  
kuvat esko Koivula

Yhteisvastuukeräys alkoi 
helmikuussa, mutta koro-
natilanne piti kevään kerä-
ystoiminnan lähes pysäh-
dyksissä. Järjestimme ennen 
kesää kaksi pientä myyn-
titapahtumaa seurakunta-
talolla koronarajoituksia 
noudattaen. Emme ole pääs-
seet vielä keräämään ”ovel-
ta ovelle” -keräystä, joka on 
tuonut joka vuosi puolet ke-
räystuotostamme. Toivom-
me kovasti, että pääsemme 
piakkoin vapaaehtoisten ke-
rääjien kanssa kierrokselle 
lippaiden ja listojen kanssa. 
Tänä vuonna Yhteisvastuu-
keräystä voi kerätä loka-
kuulle saakka, joten aikaa 
on vielä hyvin.

musiikkia, syötävää 
sekä kisailuita
Torilla on maanantaina elo-
kuun 16. päivä puolilta päi-
vin Yhteisvastuutapahtuma, 
joka tarjoaa mukavan lep-
poisan ja vapaamuotoisen 
mahdollisuuden osallistua 
keräykseen. Tapahtumas-
sa on tarjolla Yhteisvastuu 
-keppijumppa, johon haas-
tamme ihmisiä osallistu-
maan joko omalla jump-
pakepillä tai erityisellä 
Yhteisvastuun jumppake-
pillä. Ahkerat vapaaehtoiset 
ovat koristelleet Yhteisvas-
tuun tyylikkäitä jumppakep-
pejä ja niitä on vielä jonkin 
verran myynnissä. Tuomme 
niitä myös torille ihmetel-
täväksi ja ostettavaksi. Kat-
ri Virtanen ohjaa koko tori-
väelle mukavan virkistävän 
jumppatuokion, joka sovel-
tuu kaikenikäisille ja -kun-
toisille. Rohkaisemme sinua 
tulemaan kaveriporukkasi 
kanssa ainutlaatuiseen kep-
pijumppatuokioon.

Toritapahtumassa on tar-
jolla myös musiikkia, kun 
pudasjärveläinen Vauhko 
Varsa soittaa lavalla kesän 
kolmannen Kurenalan keik-
kansa. Vauhko Varsa on kol-
men pudasjärveläisen yh-
tye, joka esittää itse tekemiä 
ja sovittamia lauluja. Laulut 
kertovat ihmisen elämästä ja 
elosta ripauksella kotiseutu-
tunnelmaa. Keppijumppai-
lun ja musiikin kuuntelun 
ohessa myynnissä on kah-
via ja pullaa sekä makkaraa 
Yhteisvastuun hyväksi. Li-
säksi yleisöllä on mahdolli-
suus osallistua torilla pariin 
mielenkiintoiseen kisailuun, 
joissa osallistujien kesken 
arvotaan palkintoja.

Yhteisvastuukeräys 
tällä hetkellä?
Tänä vuonna Yhteisvastuun 
keräyskohteena on talous-
vaikeuksissa olevat ikäih-

miset. Suomessa ja Pudas-
järvellä on ikäihmisiä, jotka 
ovat eläkkeelle jäädessään 
joutuneet taloudellisesti tiu-
kalle. Eläketulot ovat niukat 
ja erilaiset sairaudet haas-
tavat niin henkisesti kuin 
taloudellisesti. Ikääntyes-
sä elämäntilanteet voivat 
muuttua nopeasti, mihin ei 
voi etukäteen valmistautua 
ja varautua. 

Olemme keränneet Yh-
teisvastuulle tällä hetkel-
lä noin 4000 euroa. Kovana 
tavoitteenamme on kerätä 
tänä vuonna 10 000 euroa, 
mutta ilman tapahtumake-
räyksiä ja ”ovelta ovelle” 
-keräystä tavoitetta ei ole 
mahdollista saavuttaa. Tie-
tysti ihmisten osallistumi-
nen keräykseen on onnistu-
misen kannalta ykkösasia. 
Nyt meillä kaikilla on help-
po ja mukava mahdollisuus 
osallistua keräykseen tule-
malla torille. Samalla voi-
daan tukea Yhteisvastuuke-
räystä kahvia juomalla sekä 
pullaa ja makkaraa syömäl-
lä. Yhteisvastuukeräystu-
loksestamme tulee 20 pro-
senttia kotiseurakuntaan, 
joten osallistumalla tuet 
myös kotiseurakunnan ih-
misiä. 

Haaveilimme keväällä, 
että kesällä torilla olisi 100 
keppijumppaajaa. Kaikki 
on mahdollista, jos iso osa 
pudasjärveläisistä tarttuu 
haasteeseen. Torilla on tilaa 
levittäytyä laajalle alueel-
le, joten kepit eivät huiski 
toisiin osumia. Sinut on siis 
haastettu!

Tavataan torilla!
 

marko väyrynen
Yhteisvastuun  
keräyspäällikkö

Marko Väyrynen kutsuu to-
rille yhteisvastuukeräyksen 
tapahtumaan.

”Torilla tavataan”  
- Yhteisvastuu- 

tapahtuma ja keppi-
jumppaa torilla
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Oletko jo finanssialan ansioitunut ammattilainen? Vai oletko alasta kiinnostunut nouseva tähti ja halukas oppimaan lisää? 
Haemme vakituiseen tehtävään 

Asiakkuusneuvoja 

Sinulta löytyy aikaisempaa kokemusta ja näyttöjä erinomaisesta asiakaspalvelutyöstä ja palveluratkaisuiden tarjoamisesta. Arvostamme 
aikaisempaa pankkialan työkokemusta, mutta se ei ole välttämätöntä. Olet halukas oppimaan ja kehittämään itseäsi sekä toimintaamme. 
Nautit siitä, että voit suunnitella itsenäisesti omaa työkalenteriasi, ja pystyt pitämään langat käsissäsi ajoittaisen paineenkin alla. 

Olitpa sitten jo pankkialan konkari tai alasta kiinnostunut, haluamme kuulla sinusta! Tehtävänkuvasi muotoutuu tarkemmin aiemman 
kokemuksesi ja mielenkiintosi mukaisesti. 

Lue tarkempi työpaikkailmoitus OP:n urasivuston (op-careers.fi) kautta ja hae viimeistään 15.8.2021 mennessä. 

OP on Suomen johtava finanssiryhmä ja alan digitaalisen muutoksen suunnannäyttäjä. Olemme asiakkaidemme 
omistama, finanssialan suurin työnantaja Suomessa. Ryhmässämme työskentelee yli 12 000 alan ammattilaista, ja 
tuotamme sekä kehitämme pankki-, varallisuudenhoito-, vakuutus- ja terveydenhoitopalveluita yli neljälle miljoonalle 
asiakkaallemme.

Korpisen kylätapahtumassa paljon ulkopaikkakuntalaisia lomalaisia 

Yhteislaulut ja haitarimu-
siikki, arpajaiset ja kilpai-
lut kuuluivat tänäkin kesä-
nä lauantaina 24.7. Korpisen 
kylätapahtuman ohjelmaan. 
Kyläseura on järjestänyt ke-

sätapahtuman jokaisena ke-
sänä lukuun ottamatta vii-
me kesää, jolloin tapahtuma 
jäi koronan vuoksi pitämät-
tä.

Kylätapahtumaan osal-

listui reilut 70 henkilöä, joi-
den joukossa oli enemmän 
lomalaisia ja mökkiläisiä 
kuin vakituisia asukkai-
ta. Tällä kertaa kävijöitä 
oli kotoisin ainakin Hyvin-
käältä, Lapualta, Mikkelis-
tä, Jyväskylästä, Kajaanista, 
Suomussalmelta, Oulusta ja 
Puolangalta. 

Moni mukana ollut mai-
nitsi perinteisen kylätapah-
tuman olleen mukavan ja 
lämminhenkisen, koska oh-
jelman vuoksi ei tarvinnut 
istua tönöttää pitkiä aiko-
ja penkeissä, vaan alueella 
sai liikkua vapaasti ja tava-
ta tuttaviaan.  

Perinteisiin pihakilpailui-
hinkin sai kuka vain osallis-
tua, sillä mitään alkukarsin-
taa ei ollut. MM-mittelöäkin 
käytiin vastanheitossa, jon-
ka kyläseura kehitti leikki-
mielellä 2000-luvun alku-
puolella kesäohjelmaansa. 
Heittäjiä oli tänäkin kesänä 
nuorista aikuisiin. Ykkös-
palkinnon sai useamman 
kerran miestensarjan voit-
tanut Kimmo Savela (11, 98 
m) samoin kuin naisten sar-
jan usein voittanut Piia Sa-
vela (9,97 m). Poikien sarjan 
paras oli Niila Ojala (9, 12 
m) ja tyttöjen Pihla Ollanke-
to (8,00 m).

vedenheitto  
kiinnosti lapsiakin
Vedenheitto kahden metrin 
päästä vesimittariin vaati jo 
tarkkuutta ja onneakin. Vä-

Jouni Keräsen haitarinsoit-
toa olisi voinut kuunnel-
la pidempään, sillä soitan-
ta sujui mallikkaasti. Jouni 
on ennenkin esiintynyt Kor-
pisen kylätapahtumassa. 
Juha Ylitalo piteli mikkiä 
haitarin lähellä.  

Jaurakkajärven peräkärrykirppiksellä kävi lähes sata kylä-
läistä ja vierasta. Kuva Elisa Ojala. 

Poikien vastanheittokisan voittanut Niila Ojala kokeile-
massa vedenheittoa vesimittariin. Vedenheitto kiinnosti 
kovasti nuorempaa väkeä. Heittopaikan kilpailua hoiti Ant-
ti Haverinen.  

liin vesi saattoi sattua kauas 
mittarista tuulen vuoksi. En-
simmäisenä heittäjänä ollut 
Sirkka Savela sai mittariin 
vettä kuusi milliä ja sehän 
pani luun kurkkuun muil-
le heittäjille. Miehistä Ris-
to Ojala sai mittariin millin 
verran vähemmän kuin Sa-
vela. Vedenheitto kiinnosta 
kovasti etenkin lapsia, jois-
ta onnistui Pihla Ollanketo 
parhaiten, eli kolmen millin 
verran.

Tapahtuman juontanut 
kyläseuran puheenjohtaja 
Juha Ylitalo oli varsin tyyty-
väinen kylätapahtuman on-
nistumiseen. Väkeä oli ihan 
mukavasti ja sääkin oli ke-
säisen lämmin. Puffetista sai 
grillimakkaroita ja keittiös-
tä munkki- ja räiskälekah-
via. Musiikkipainotteista 
ohjelmaa sävytti ensiesiin-

Sukulaisten tapaaminen kuuluu kesätapahtuman tärkeään 
antiin. Vasemmalla vedenheiton voittaja Sirkka Savela yh-
dessä Marja-Liisa Holapan kanssa. Kuvassa myös Riitta ja 
Aino-Kaisa Holappa.

tymisensä tehnyt puolan-
kalainen naistrio, Marjatta, 
Leena ja Arja, esitti Martta 
ja Tyyne -lauluja. Juha Yli-
talo lauloi ja johti yhteislau-
lantaa. Jouni Keräsen haita-
rinsoittoa olisi voinut kuulla 
enemmänkin, sillä haitari-
musiikki kuuluu olennaises-
ti kesäjuhliin. Arpajaisten 
palkintoja oli niin runsaas-
ti, ettei monenkaan tarvin-
nut lähteä tyhjin käsin koti-
matkalleen.  

Tapahtumasuma 
viikon aikana
Korpisen kyläseura onnistui 
järjestämään kolme yleisö-
tapahtumaa viikon aikana. 
Edellisen viikon lauantai-
na pidettiin peräkärrykirp-
pis Jaurakkajärven veneran-
nassa. Neljän tunnin aikana 
vieraita käväisi ostoksilla 

ja nauttimassa kessäpäivän 
tunnelmasta ja lettukahveis-
ta ja grillimakkaroista. Ta-
pahtumassa kävi lähes sata 
kyläläistä ja vierasta. 

Seuraavana päivänä eli 
sunnuntaina vietettiin kylä-
talolla viikkomessua, jossa 
kävi kymmenkunta henki-
löä. Messun jälkeen nautit-
tiin kirkkokahveista. Seu-
raavan kerran toivottiin 
saatavan seurakunnan työn-
tekijöitä mukaan nuotioil-
taan ja syksyllä alkavaan 
virkistyspäivätoimintaan. 
RR

vilho outila toteutti 
lasten runokirjan

Pudasjärveläinen Vilho Ou-
tila julkaisi lasten runokir-
jan. Kustantajana on hänen 
perustamansa yritys Kolla-
ja Galleria Oy. Lasten runo-
kirja on Outilan viides pai-
nettu teos. Osa runoista on 
julkaistu vuonna 2004 hä-
nen ensimmäisessä runo-
kirjassaan ”Heikon kajon 
tavoitan”. Pirteän ja raik-
kaan runokirjan Outila toi-
voo piristävän pieniä kuin 
vanhempia runojen ystäviä 
sateisina ja aurinkoisina päi-

vinä. Runokirjan kuvituk-
sen ovat runojen mukaan 
luoneet Vihon sukulaislap-
set. Kirjan lopussa on myös 
tilaa lukijan omalle runolle. 

Kevättalvella Outila jul-
kaisi Paluu -kirjan, joka ker-
too arjen sankareiden entisa-
jan elämästä, miten elettiin 
maatalouden luopumisen 
aikana, uuden perheenjä-
senen syntymisestä ja kas-
tetilaisuudesta aina häiden 
viettoon sekä hautajaisista.

Kirjojen taittotyö suori-
tettiin VKK-Media Oy:ssä, 
taittajana Katariina Niemi-
talo. Kovakantinen, 43-si-
vuinen, kirja painettiin Pu-
namusta -kirjapainossa. 
Kirjaa on myytävänä 30 eu-
ron hintaan kirjailijalta itsel-
tään ja sitä on saatavana Ki-
pinässä Kollaja Galleriassa, 
Juustokievarin ja Niemita-
lon Juustolan lähellä, valta-
tien toisella puolen. 

Galleriassa on kahdes-
sa rakennuksessa ja pihalla 
kesänäyttely, jossa on esil-
lä Outilan tekemiä puisia re-
liefejä sekä hänen Iijoen var-
relta löytämiään kivikauden 
esineitä, joukossa osa hyvin 
arvokkaitakin. HT

Lasten runokirja on kirjoit-
taja Vilho Outilan viides 
omakustanteinen kirja.


