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Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Tervetuloa!
Järjestää: LC Pudasjärvi Ry
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Lavalla tahdit takaa 
Pentti Kumpulainen ja 
Savotta yhtye  
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500€ matkalahjakortti!

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Lippu 15 €

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 

alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe! Lasten Venetsialaiset
La 31.8. klo 12-14

Järjestää MLL Pudasjärvi

Jyrkkäkoski

Ohjelmassa mm. disco, 
Kari Tykkyläisen askartelupiste, 
kasvomaalausta... Paikalla myös 

KidSing voittaja 
Jenni Jaakkola!

Myynnissä vohveleita, 
makkaraa ja MLL:n tuotteita 

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

La 31.8.2013

K -18

Nuorten Venetsialaiset
Perjantaina 30.8. 

Disco Arctic Event
klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Myytävänä kala- ja 
liharuokaa viinin kera

La 31.8. klo 18. 
Ilta mökkiläisille, 

Pudasjärveltä 
muuttaneille sekä 

muille asiasta 
kiinnostuneille 
Jyrkkäkosken 
huvialueella 

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät

Kahvitarjoilu

PUDASJÄRVI -lehti LC Pudasjärvi Ry

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Liekkiryhmä 
Tulikukan 

tulitaide-esitys
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LC Pudasjärven viidettä ker-
taa järjestämät Venetsialaiset 
lauantaina 31.8. ovat vuosi 
vuodelta kasvaneet yleisön 
suureksi suosikiksi kesäkau-
den päätösjuhlana.

Pudasjärven Urheilijat 
ovat erittäin tärkeä yhteis-
työkumppani Venetsialais-
ten järjestämisessä kuten 
kolmena aikaisempanakin 
vuonna. Urheiluseura tarjo-
aa upeat, uudistetut puitteet 
Jyrkkäkoskella valaistuk-
sineen, koristeluineen sekä 
tarjottavineen.

Venetsialaiset onnistuvat yhteistyön ansiosta
- Tuntuu hyvältä läh-

teä nyt jo neljättä kertaa jär-
jestämään tapahtumaa, sil-
lä yhteistyö leijonien kanssa 
on pelannut oikein hyvin. 
Yhteinen tavoitteemme on 
saada yleisö viihtymään ja 
saapumaan paikalle kauem-
paakin kokemaan Venetsia-
laisten tunnelman. Tätä on 
myös hyvin mukava järjes-
tää, toteaa Pudasjärven ur-
heilijoiden puheenjohtaja 
Seppo Sammelvuo.

Jyrkkäkosken huvialu-
etta on tänäkin vuonna uu-

Seppo Sammelvuo kertoo 
Jyrkkäkoskella olevan 

uudistetut puitteet valais-
tuksineen, koristeluineen 

sekä tarjottavineen. 

Minulla on ilo toivottaa tei-
dät lämpimästi tervetulleik-
si, jo perinteeksi tulleeseen 
Venetsialais-tapahtumaan! 
Juhlimme nykymuotoisia 
Venetsialaisia viidettä ker-
taan Pudasjärvellä. Venet-
sialaiset syntyivät vuonna 
2009 tarpeesta järjestää suu-
relle yleisölle kesäkauden 
päätöstapahtuma. 

Venetsialaisviikonlop-
pu alkaa perjantaina Pu-
dasjärven Urheilijoiden 
järjestämällä Nuorten Ve-
netsialaisilla. Ohjelma jat-
kuu lauantaina MLL:n Pu-

Kesäkauden päätösjuhla syntyi tarpeesta
dasjärven yhdistys ry:n 
järjestämillä Lasten Venet-
sialaisilla, sekä Pudasjärven 
kaupungin ja Yrittäjien jär-
jestämällä mökkiläisten, en-
tisten pudasjärveläisten ja 
muiden asiasta kiinnostu-
neiden kahvi- ja keskustelu-
tapahtumalla ja huipentuu 
lauantai-iltana varsinaisiin 
Venetsialaisiin, kesäkauden 
päätösjuhlaan. 

Lions-järjestön tunnus-
lause on We serve - Me pal-
velemme. Venetsialaiset 
ovat tunnuslauseemme mu-
kaista toimintaa. Tämän 

vuoden presidenttinä olen 
valinnut klubin vuoden tun-
nuslauseeksi ”Yhdessä teke-
misen ja auttamisen iloa”.  
Järjestä-mällä Venetsialaiset 
ja niistä kertyvillä varoilla 
Lions Club Pudasjärvi ry tu-
kee monin tavoin pudasjär-
veläisiä ihmisiä. 

Venetsialaisten järjestä-
minen tässä mitassa mahdol-
listuu vain yhteistyökump-
pa-neiden avulla. Haluankin 
kiittää kaikkia yhteistyö-
kumppaneita: Pudasjärven 
Urheilijoita, MLL:n Pudas-
järven yhdistys ry:tä, pääs-

ponsoreita, tämän lehden il-
moittajia, sekä Pudasjärvi 
-lehteä. Kiitos jo etukäteen 
kaikille mainituille ja erik-
seen mainitsematta jääneil-
le yhteistyökumppaneillem-
me! 

Tehdään jälleen suurel-
la joukolla iloinen ja mieliin 
jäävä Venetsialais-tapahtu-
ma! 

Tervetuloa lauantaina 
31.8. Jyrkälle!

Janne Moilanen
Lions presidentti

distettu. Sammelvuo kertoo, 
että kioski laitettiin uuteen 
uskoon, sillä sitä ei ollut re-
montoitu alueen perustami-
sen jälkeen, vuonna -76.

- Kesällä kunnostimme 
pihaa ja sen vesiä johdet-
tiin paremmin pois alueel-
ta. Ei sitten tarvitse uimal-
la kulkea, jos sade sattuu. 
Kaikkiaan tänä kesänä pää-
simme vähemmällä, sillä ai-
kaisempina vuosina olemme 
työskennelleet urakalla juh-
la-alueen kunnostamiseksi, 
Sammelvuo kertoo.

Pudasjärven Urheilijoi-
den ansiosta paikalle saa-
daan myös iso joukko järjes-
tysmiehiä. Jyrkkäkoskelta ei 
löydy nostoautomaatteja, jo-
ten juhlijoiden kannattaakin 
varata käteistä mukaansa, 
mikä myös nopeuttaa pal-
velua.

-Jyrkkäkosken Huvi-
alue on upeassa värivalais-
tuksessa pimenevän illan 
kunniaksi ja kaikille löytyy 
taatusti mieluisaa illanviet-
toa hyvän musiikin ja ruu-
an parissa. Juhlaillan hämä-

rässä saamme jälleen ihailla 
Venetsialaisten järjestäjien 
luovuutta aidon venetsia-
laistunnelman aikaansaami-
sessa, kun tulet palavat vet-
ten päällä ja kokko syttyy 
puolen yön aikoihin.

Jenny Kärki,  
kuva Heimo Turunen

Lasten Venetsialaiset jär-
jestetään Jyrkkäkosken hu-
vikeskuksessa jälleen enti-
seen tyyliin lauantaina 31.8. 
klo 12–14. Luvassa on jo-
tain uutta ohjelmaa sekä 
myös vanhaa ja hyväksi ha-
vaittua. Tarjolla on taiteilija 
Kari Tykkyläisen luukoruas-
kartelua, talutusratsastusta, 
disco, ongintaa, leikkimieli-
siä kilpailuja ja kasvomaala-
usta. Paikalle saapuu myös 
KIDsing voittaja Jenni Jaak-
kola esittämään kappaleita 
heleällä äänellään. Jenniltä 
on elokuun lopussa tulossa 
levy, jota on työstetty kesän 
mittaan.

Vatsantäytteeksi myyn-
nissä on grillimakkaraa, ma-
koisia vohveleita ja kahvia, 
mehua sekä MLL:n tuotteita, 
muun muassa heijastimia, 
paitoja ja kasseja. Lasten Ve-
netsialaisten järjestämises-
tä vastaa Mannerheimin las-
tensuojeluliiton Pudasjärven 
yhdistys.

Hely Forsberg-Moilanen

Jenni Jaakkola Lasten Venetsialaisissa

Naamioaskartelupöytä oli jatkuvasti täynnä innokkaita 
taiteilijoita viime vuoden Lasten Venetsialaisissa.

Kuvassa Tykkyläisen seurassa Terhi, Reetta ja Emilia. 

KidSing voittaja Jenni 
Jaakkola on paikalla Las-
ten Venetsialaisissa. 

Venetsialaisiin lauantaina 
31.8. järjestetään maksu-
ton nonstop –kuljetus Ne-
vakiven linja-autolla.  Läh-
töpysäkki on Kurenalla 
Oikopolulla ja päätepysäk-
kinä on Jyrkkäkosken ylä-
portti. Kyyditykset alkavat 
kello 19.45. Myös matkan 
varrelta on linja-autopy-
säkeiltä mahdollista nous-
ta kyytiin.  Jyrkkäkoskelta 
paluu nonstoppina, ja tilai-
suuden päättyessä tarpeen 
edellyttämällä tavalla. Vii-
meinen kuljetus arvel-
laan lähtevän takaisin kel-
lo 2.00. 

Liikenne ja 
pysäköinti

Pysäköintipaikkana on 
huvialueen viereinen so-
ramonttu. Asuntoautoilla 
on mahdollista pysäköidä 
huvialueen läheisyydes-
sä olevalle tenniskentälle.  
Huvialueen läheisyyteen 
yläportille voivat kulkea 
ainoastaan kuljetuksesta 
huolehtiva linja-auto, tak-
sit sekä viranomaiset. 

Muistutamme myös, 
että tilaisuus on K18 ja ta-
pahtuma-alueelle ei saa 
tuoda omia alkoholijuo-
mia.

LC Pudasjärvi

Venetsialaisten 
kuljetusaikataulu

Lauantai 31.8.2013
Kurenalus; Oikopolku 
 
lähtö kello 
 
19.45  
20.15  
20.45  
21.15  
21.45  
22.15  
22.45  
           ¾ tunnin tauko 
23.55  
00.15  

Jyrkkäkoski; pääportti

lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Tykkyläinen Lasten 
Venetsialaisissa
Lasten Venetsialaisissa as-
kartelupisteellä muka-
na oleva Kari Tykkyläinen 
ei pelkää lapsia, eikä lap-
set harmaapartaista miestä. 
Ukko saattaa olla joulupu-
kin kauan sitten kadonnut 
veli, joka ei jaa jouluna lah-
joja, vaan yrittää kannustaa 
lahjakkaita lapsia luovuu-

den tielle. Lasten pitää liik-
kua, piirtää, pelata ja kiljua. 
Lasten pitää saada kiivetä 
oksalle laulamaan tai naa-
purin vihaisen vaarin pihal-
le tanssimaan. Lapsille pitää 
antaa tilaa, tietokoneet leik-
kimökkeihin, läppärit pyö-

rän tarakalle jos pitää ker-
ran pelata ja saikata. Sormet 
on tehty vipeltämään ja ra-
kentamaan kaikkea kivaa, 
sitä sanotaan luovuudeksi 
ja asialle on annettava tilaa 
ja mahdollisuuksia. Lapset 
ei tarvitse valmiita malleja, 

vaan annetaan  lasten keksiä 
juttunsa itse, ohjaaja auttaa, 
jos esimerkiksi ujous estää 
keksimästä. Lapsilla ja har-
maapartaisilla taiteilijoilla ei 
ole luovuudessa rajoja, ker-
toi Tykkyläinen. HT
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Etappina Oy
taloushallinnon tili- , tuki- ja tietopiste
Kirkkotie 1,  PL 10, 
93401 TAIVALKOSKI

Ota yhteyttä taloushallinnon ammattilaiseen.
Saat luotettavan yhteistyökumppanin! 

puh. 020 7780 450 
toimisto@etappina.fi         www.etappina.fi

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aines-
 kuljetukset
• Lumityöt

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi
Teuvo Ojala  0400 388 557
Kari Ojala  0400 131 557

0400 214 150 
www.koillissahko.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU- / 
ASENNUS

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA JÄRKIHINTAAN!
KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA JÄRKIHINTAAN!
KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA JÄRKIHINTAAN!
KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA JÄRKIHINTAAN!
KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET
Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA 
JÄRKIHINTAAN!

KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA 
JÄRKIHINTAAN!

KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET Soita heti!
044 292 2017

Teemme tarjouksen paikanpäällä ilmaiseksi!

www.optimal.fi
info@optimal.fi

Rakennus Optimal Oy
Sarvisuontie 45 C

92450 Luohua (Siikajoki)

Soita heti !
0400 907 775

AMMATTITAIDOLLA 
JÄRKIHINTAAN!

KATTOREMONTIT JA KOROTUKSET
 
 -rännit ja kattoturvatuotteet
 -piipunpellit ja lisälämmön eristykset

ULKOVERHOUKSET JA MAALAUKSET

J.R. 040 535 3247
T.R. 040 963 4830

Kaikenlaiset 
kiinteistöhuollot & konetyöt

ammattitaidolla

kysy
24h 0400 687 234

www.khriekki.fi

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Kellot koululaisille   
Muistot rippilapsille
Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut.
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

Arvomme kaikkien asiakkaiden kesken 100€ lahjakortin.

75 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Venetsialaisten biletunnel-
masta saa nauttia Revontu-
li-diskossa ja Majassa laule-
taan karaokea.

Diskoon levyjä tulee pyö-
rittelemään Dj Kirsi eli Kirsi 
Vainio ja karaokea pyörittää 

Diskojytää ja karaokea

DJ Kirsi saapuu Jyrkkäkosken Venetsialaisten Revon-
tuli-diskoon takaamaan biletunnelman.

Pentti Kumpulainen & Savotta 
tanssittavat Venetsialaisissa

Tanssiorkesteri Pentti Kum-
pulainen & Savotta saapuvat 
tanssittamaan Venetsialai-
sia. Tanssiorkesterin ohjel-
mistoon kuuluu humppaa, 
tangoa, valssia, foxia eli mo-
nipuolista tanssiyleisön toi-
vomaa tanssimusiikkia. Yh-
tyeen soittimina ovat haitari, 
basso sekä rummut.

Kumpulainen on jo pitkän 
linjan tanssittaja, sillä ensim-
mäisen keikkansa hän veti 
20-vuotiaana kotiseudullaan 
Kuopion lähistöllä, vuonna 
-68. Kumpulainen on tehnyt 
jo 19 pitkäsoittolevyä, joista 

viimeisin ilmestyi noin vuo-
si sitten. Seuraavaa albumia 
aletaan tehdä syksymmäl-
lä. Omien levyjensä lisäksi 
Kumpulainen on ollut mu-
kana useilla kokoelma-albu-
meilla. Varsinkin kesäaika-
na riittää mukavasti kiirettä 
keikkarintamalla.

Kumpulainen kertoo, että 
hän on musikaalisesta per-
heestä. Velipojat ovat ahke-
ria kuorolaulajia ja hänen 
isoisänsä oli kanttori, mutta 
Pentti Kumpulainen oli per-
heestään ensimmäinen, joka 
kunnostautui iskelmämusii-

Pentti Kumpulainen on 
kiertänyt laulamassa 
tanssikeikoilla jo yli 40 
vuoden ajan.

Vesa Natunen Arctic Event 
-ohjelmatoimistosta. Kir-
si kertoo olevansa ihastunut 
erityisesti Jyrkkäkosken mil-
jööseen.

- Verrattuna niihin limu-
diskoihin, missä minä kä-

vin teininä, Jyrkkäkoski on 
aivan omaa luokkaansa. 
Olen suorastaan kateellinen 
pudasjärveläisille nuorille. 
Meille diskoja järjestettiin lii-
kuntasaleissa ja muissa hy-
vin pelkistetyissä ympyröis-
sä. Hauskaa päästä nyt niin 
huolella laitettuun paikkaan 
töihin, Kirsi kehuu.

Hän kertoo, että Revontu-
lidiskon ohjelmisto koostuu 
pitkälle samoista aineksista 
kuin esimerkiksi tavallisena 
yökerho- tai ravintolailtana. 
Vaikka musiikki on samaa, 
niin toisaalta joskus nuorilta 
voi tulla yllättäviäkin toivei-
ta. Kirsin mukaan sellaisia 
ovat esimerkiksi Güntherin 
kappaleet tai vaikkapa Coco 
Jamboo 90-luvulta.

Dj-hommien lisäksi Kir-
si on edustamansa Arctic 
Event -ohjelmatoimiston 
vuoropäällikkö, roudari ja 
jokapaikanhöylä. Yrityksen 
päämaja on Rovaniemellä, 

mutta töitä tehdään Jyväs-
kylä-Ivalo -akselilla. Firma 
työllistää parisenkymmentä 
vakituista työntekijää, joihin 
lasketaan teknikot ja toimis-
totyöntekijät. Lisäksi löytyy 
kymmenkunta satunnaisem-
paa avustajaa. Esimerkik-
si monet opiskelijat voivat 
koulun ohella tehdä viikon-
loppuihin ja iltoihin sijoittu-
vaa hommaa.

Firman palveluvalikoi-
masta löytyy tiskijukkapal-
veluiden lisäksi laaja skaa-
la ohjelmapalveluita. Löytyy 
myös suuremman kokoluo-
kan äänentoisto- ja lavatek-
niikkaa, juontopalveluita 
sekä vaikkapa rodeohärkää 
ja muuta vekotinta viihde-
käyttöön. Esimerkkinä vii-
meisistä isoista töistä Kirsi 
mainitsee, että Lapin läänin 
suurimman yleisötapah-
tuman Simerockin isot la-
vat äänentoistoineen saatiin 
Arctic Eventiltä. JK

kin parissa. Nyt päätoimise-
na muusikkona hän on toimi-
nut vuodesta 1980. Kohtalo 
on kuljettanut pitkin maita 
ja mantuja. Välillä on käy-
ty sekä Etelä-Suomessa että 
Ruotsissa. Kuusi vuotta asu-
essaan Göteborgissa mies 
työskenteli Volvon tehtaal-
la ja heitti keikkaa viikonlop-
puisin. Kymmenen vuotta 
sitten elämänkumppani löy-
tyi Lumijoelta, missä paris-
kunnalla on nyt kolmasluok-
kalainen tytär. JK

Liekkiryhmä Tulikukka Ou-
lusta tulee esiintymään Ve-
netsialaisiin uutuusohjel-
mana. Ryhmä toimii muun 
muassa Oulussa, Tampereel-
la ja Helsingissä. Reilun 40 
hengen ryhmää pitää koos-
sa yhteinen intohimo tulitai-
teeseen ja sen kehittämiseen. 

Tulikukka keikkailee ak-
tiivisesti monenlaisissa ja 
-kokoisissa tapahtumissa. 
Myös työpajojen pitäminen 
sekä yksityisille että yrityk-
sille on osa ryhmän toimin-
taa. Työpajoissa kukkalaiset 
opettavat hallitsemiensa tu-
livälineiden – kuten kepit, 
vanteet, viuhkat ja poit – tek-
niikoita erilaisille ryhmille.

Liekkiryhmä Tulikukalla intohimo tulitaiteeseen
Tulikukalla on myös oma 

Rytmiryhmä sekä Valokun-
ta. Rytmiryhmän taitavat 
rummuttajat tuovat keikoil-
le alkukantaista mystiikkaa 
säestämällä djembe- ja dar-
buka-rummuilla. Valokun-
ta puolestaan on osa ryhmän 
uusinta aluevaltausta – led-
valovälineillä tehtävää valo-
taidetta. Valovälineinä ryh-
mällä on näyttäviä keppejä, 
vanteita sekä poita.

Tulikukka pitää tärkeä-
nä myös nuorten syrjäyty-
mistä ehkäisevää työtä. Yksi 
ryhmän tarkoituksista on-
kin tarjota mielekästä teke-
mistä nuorille. Ryhmä toi-
mii vapaaehtoisvoimin ja on 

avoin uusille jäsenille, jotka 
ovat innostuneita tulitaitees-
ta ja haluavat kehittyä siinä. 
Kun taidot ovat riittävät, on 
mahdollisuus päästä esiinty-
mään ryhmän mukana. Tuli-

kukka etsii jatkuvasti uusia 
mahdollisuuksia yhdistää 
tulta erilaisiin taiteenmuotoi-
hin ja on mielellään mukana 
monenlaisessa poikkitaiteel-
lisessa yhteistyössä.HT

Perjantaina 30.8. Venetsialai-
set -viikonlopputapahtuman 
osalta nuorisolle on luvassa 
hieno discoilta Jyrkkäkosken 
huvikeskuksessa. Dj:nä le-
vyjä pyörittelee kuluvan ke-
sän aikana Jyrkällä jo useaan 

Nuorilla disco ja iloista meininkiä
kertaa nähty DjKirsi. Hän lu-
paa iloista meininkiä ja uutta 
musiikkia höystettynä muu-
tamilla vanhoilla klassikoil-
la. DjKirsi muistuttaa, että 
jos et ole ennen Jyrkällä käy-
nyt, tulevaa perjantai-iltaa ei 

kannata missata!
Nuorten Venetsialaista-

pahtuma alkaa kello 20 ja 
vauhdikkaat discomenot 
kestävät kello 21-02. Discoil-
lan järjestää Pudasjärven Ur-
heilijat. PK
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LC Pudasjärven toimintaa

Lionsklubi Pudasjärvi jär-
jesti joulukuussa 2012 pois-
nukkuneen klubin perus-
tajajäsenen Eino Riekin 
muistokonsertin 19.3.2013 
Pudasjärven kirkossa. Siel-
lä kuultiin mieskuorolaulua 
kahdelta kuorolta. LC Pu-
dasjärven järjestämässä ta-
pahtumassa haluttiin muis-
taa Eino Riekkiä, joka oli 
pudasjärveläisten tuntema 
opettaja, musiikkimies, kir-
jailija, valokuvaaja, oman 
ammattijärjestön sekä mo-
nen muun yhdistyksen aktii-
vi toimija. 

Kirkko oli lähes täynnä 
mieskuoromusiikin ja Rie-
kin muistoa kunnioittaneita 
ihmisiä. Konsertin tuotto oh-
jattiin hyväntekeväisyyteen 
Pudasjärvellä, muun muas-

Muistokonsertti herkisti kuulijat

LC Pudasjärvi järjesti maaliskuussa klubinsa perustajajäsenen Eino Riekin muisto-
konsertin, jossa esiintyi Mieskuoro Pohjanlaulun ja Oulun Sotaveteraanikuoron yh-
distetty kuoro johtajanaan Mihkel Koldits. 

sa partiomajan korjaukseen.
Konsertissa kuultiin 

mieskuoro Pohjanlaulun 
ja Oulun Sotaveteraani-
kuoron laulua, johtajanaan 
kuoromusiikin läänintai-
teilija Mihkel Koldits. Tus-
kinpa yleisössä oli kuivaa 
silmänurkkaa tällaista mu-
siikkia kuullessaan. Tämän 
totesivat myös lionit Janne 
Moilanen ja Seppo Sammel-
vuo kukittaessaan kuoron 
johtajan.

Veteraanikuoron puheen-
johtaja Pekka Heikkinen 
piti esitysten välillä muisto-
puheen, jossa hän mainitsi 
Eino Riekin laulajaystävänä, 
joka kävi säännöllisesti yli 
30 vuotta viikoittain Pohjan 
Laulun harjoituksissa Pu-
dasjärveltä Oulussa ja tie-

tysti myös lukuisilla esiin-
tymismatkoilla ulkomaita 
myöten.

Tilaisuuden jälkeen laula-
jat kävivät vielä Riekin hau-
dalla kunniatervehdyksellä 
laulamassa ”Ystävän hau-
dalla” -laulun. HT

LC Pudasjärven klubi on toi-
minut Pudasjärvellä vuo-
desta 1965 lähtien eli kah-
den vuoden kuluttua klubi 
juhlii 50-vuotismerkkipäi-
väänsä. Toimintakausi alkaa 
heinäkuussa ja päättyy ke-
säkuun lopussa. Viime kau-
della presidenttinä toimi 
Jari Keskiaho, puolisonaan 
Mirja. Hänen johdollaan 
oli monipuolista toimin-
taa. Venetsialaisten järjes-
täminen oli elokuun lopul-
la suurin voimainponnistus. 
Klubikokoukset ovat olleet 
joka kuukausi, paitsi kesä- 
ja heinäkuussa. Kokoontu-
mispaikkana on ollut taval-
lisimmin hotelli-ravintola 
Kurenkoski, mutta on toki 
vierailtu muuallakin, muun 
muassa kerran tehtiin linja-
autoretki Syötteelle. Avus-
tuksia on myönnetty klubin 
periaatteiden mukaan. 

Uusia jäseniä 
LC Pudasjärvi klubiin on liit-
tynyt tämän vuoden puolel-
la kolme uutta jäsentä. Jukka 
Valkola otettiin vastaan klu-
bin jäseneksi helmikuussa. 
Kummina toimi Kim Ulan-
der. Keväällä liittyivät jä-
seneksi Risto Poropudas, 
kumminaan Pauli Harju ja 
samana iltana Juha Timonen 
kummina Antti Pesälä. Täl-
lä hetkellä jäseniä on 32 ja 
se oli tärkeää, että jäsenmää-
rä nousi viime toimintakau-
della, kun monissa pohjoi-
sen klubeissa jäsenmäärä on 
laskenut. 

Kummina toiminut Kim Ulander ojentamassa uudelle 
jäsenelle Jukka Valkolalle jäsenmateriaalia. 

Puolustusvoimain  
lippujuhlan päivänä  
4.6. Pudasjärven lioneilla 
on perinne käydä  
laskemassa Pudasjärven 
sankarihaudalle  
kukkalaite, jota  
laskemassa Teuvo  
Perätalo, Kaarlo  
Illikainen, Antti Pesälä ja 
Seppo Kukka sekä kuvan 
ottanut Heimo Turunen. 

Uusia jäsenien vastaanottaminen klubiin on aina iloinen asia. Pauli Harju toimi Ris-
to Poroputaan kummina, Juha Timonen uusi jäsen ja kummina Antti Pesälä. Oikeal-
la jäsenien vastaanottamisen johtanut kuluvan kauden presidentti Janne Moilanen. 

Uusien jäsenien puolisoita muistettiin puolisomerkeil-
lä viime kauden viimeisessä kokoontumisessa tou-
kokuussa. Hely Forsberg-Moilanen ja Mirja Keskiaho 
ojensivat merkit Sari Poroputaalle ja Taina Timoselle. 
Kuvasta puuttuu Jaana Valkola. Piirikuvernööri vierailee kerran toimintakauden aikana klubissa. Viime kauden piiri-

kuvernööri Matti Mälkiä Posiolta teki klubivierailun tammikuussa. Hänellä oli muka-
naan myös alueen puheenjohtaja Pentti Mursu Posiolta sekä lohkon puheenjohta-
ja Markku Mursu. Mälkiä luovutti muistoksi kansainvälisen vuosikokouksen Korean 
Busanin viirin, jonka ottivat vastaan klubin presidentti Jari Keskiaho ja sihteeri Kim 
Ulander. Pudasjärveltä annettiin vieraille muistoksi LC Pudasjärven klubin standardi. 

LC Pudasjärven klubikokouksissa on tapana, että joku klubin jäsen tai vierailija pi-
tää klubiesitelmän. Tammikuun kuukausikokouksessa, jossa vieraili piirikuvernööri 
Matti Mälkiä, klubiesitelmän piti Matti Puolakanaho. Hän esitteli omaa yritystoimin-
taansa sekä kertoi kokemuksistaan eräoppaana, jossa suuri osa opastettavista on 
ulkomaalaisia. 
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Tervetu
loa!

 

Vielä on kesää jäljellä!
Venetsialaisherkut 

K-supermarket 
Pudasjärveltä!

Oulu-Kuusamo tien varrelta

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 890 450, pudasjarvi@k-supermarket.fi

Palvelemme: ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Venetsialaiset on järjestet-
ty Pudasjärvellä neljä ker-
taa vuodesta 2009 lähtien. 
Joka kerran väkimäärä on ol-
lut kasvussa. Viime vuonna 
25.8. Venetsialaisissa oli noin 
1200 henkeä. Keskustasta oli 
ilmainen linja-autokuljetus, 
johon oli ajoittain jopa tun-
gosta. Suurin kansanjoukko 
viihtyi piha-alueella, mut-
ta väkeä oli runsaasti myös 
tanssisalissa, karaokessa ja 
diskossa. Puolenyön aikaan 
sytytettiin kokko alhaalla 
Jyrkkäkosken äärellä. Jyrk-
käkosken huvikeskuksen 
omistava Pudasjärven Ur-
heilijat järjesti ruokailu- ja 
juomamyynnin. Tarjolla oli 

Venetsialaisten kävijämäärä 
kasvanut vuosi vuodelta

liha- ja kalavaihtoehto. Kello 
01.00 suoritettiin 500 euron 
matkalahjakortin arvonta, 

jossa olivat mukana kaikki 
pääsylipun ostaneet henki-
löt. HT

Kello 23 aikoihin väkeä oli piha-alue tungokseen saakka täynnä. 

Kokko sytytettiin puolen yön aikaan. 

Profin Oy:llä
Avoimien ovien päivä 

kaikille
 

perjantaina 23.8.2013.
Opastetut tehdasvierailut klo 10.30, 11.30, 13.30

Mikko ja Martti Haapala
& koko Profin team

Aiheena sukupolvenvaihdos yrityksessä
sekä Martin 60 v. merkkipäivä.

Soppatykistä lohikeittoa klo 10-14 
300 ensimmäiselle.

Maakuntalaulu lauletaan klo 12.30.

Tervetuloa!
Martti 60 v.

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500€ matkalahjakortti!

 K-supermarket Pudasjärvi, 
A&A Niemitalo ja Tuuritupa

Lipun hinta 15€

VENETSIALAISIIN 
LIPPUJEN ENNAKKOMYYNTI:

Mahdolliset muistamiset 
MLL Pudasjärvi ry:lle

tili: FI68 5360 0440 0673 56
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Tulevana syksynä 76 vuotta 
täyttävä pudasjärveläinen 
Heikki Heikkilä on viih-
tynyt lionsklubin toimin-
nassa muistinsa mukaan 
jo yli 40 vuotta. 1960-lu-
vun lopulla hänet houkut-
teli mukaan klubin toimin-
taan silloinen Pudasjärven 
Osuuspankin johtaja Ola-
vi Paloniemi, joka toimi 
Heikkilän jäseneksi päästyä 
myös hänen kummina. Sii-
hen aikaan oli sääntö, että 
klubin jäseneksi pyydettä-
vältä ei kysytty etukäteen, 
haluaako liittyä jäsenek-
si, vaan kummin esitykses-
tä klubin sääntöjen ja ää-
nestyksen mukaisesti joko 
hyväksyttiin tai hylättiin 
jäsenehdokas. Heikkilä ker-
toi, että päästyään jäsenek-
si suurin osa klubin sen ai-
kaisista jäsenistä oli tuttuja.

- Lions-toiminnassa mi-
nusta on mukavaa muun 
muassa se, että se on maa-
ilman suurin palvelujärjes-

Heikki Heikkilä on ollut mukana lionstoiminnassa yli 40 
vuotta.

Hyväntekeväisyys lähellä sydäntä
tö, jonka työ- ja tapahtuma-
aktiviteeteilla hankittavat 
kaikki varat käytetään hy-
väntekeväisyyteen ja eri-
laisiin avustuksiin. Mer-
kittävinä avustettavien 
kohderyhmänä ovat nuo-
riso, nuoret urheilijat sekä 
sotaveteraanit. Muutoin 
järjestön omaan sisäiseen 
toimintaan tarvittavat varat 
kootaan jäsenmaksuilla.

Muistellessaan osallis-
tumista erilaisiin varojen 
keräystapahtumiin, Heik-
kilän mieleen jäi 60–70-lu-
kujen vaihteessa pienen 
puutavaralanssin, uiton 
puutavaran sekaan pano-
urakka Pärjänjoella. Siellä 
kolme leijonaveljeä kaatui 
koskessa veneellä, mut-
ta selvisivät säikähdyksel-
lä päästen lopulta turvaan 
kuivalle maalle. Klubin ra-
kennustöistä Heikkilä mai-
nitsi Pudasjärven kirkon 
takamaastoon, Hamppu-
lammelle partiolaisille ra-

kennetun majan. Vaimo 
Liisa on myös aktiivises-
ti mukana ladytoiminnas-
sa. Vanhin poika Timo on 
myös ollut aikanaan Oulus-
sa asuessaan mukana leijo-
nissa.

Heikkilän perheeseen 
kuuluu vaimo, Liisa sekä 
neljä aikuisikään ehtinyt-
tä poikaa, joista kaksi van-
hinta ovat täyttäneet jo 50 
vuotta. Heikkilän vapaa-
ajan harrastuksiin kuu-
luu liikunta ja hän seuraa 
innokkaasti myös urhei-
lukilpailuja. Nuorempa-
na liikuntaharrastuksista 
päällimmäisenä oli lento-
pallo. Lions jäsenyysvuosi-
en alussa klubilla oli oma 
joukkue, joka voitti lions-
klubien lentopallon Suo-
men mestaruuden useita 
kertoja. Myöhemmin nuo-
remman pojan kiinnos-
tuksen myötä Heikkilä al-
koi harrastaa suunnistusta, 
joka on mieluista hänelle 

vielä tänäkin päivänä.
- Olen osallistunut ikä-

miesten koukkupolvijouk-
kueessa Jukolan viestiin 
kolme kertaa. Nykyisin Ju-
kolan viesti on maailman 
suurin suunnistuskilpailu, 
jossa kisaajia on yli kymme-
nen tuhatta. Olen ollut vuo-
sien saatossa mukana myös 
urheiluseuratoiminnas-
sa, Pudasjärven urheilijois-
sa ja sen suunnistusjaoston 
toiminnassa. Molemmis-
sa muutaman vuoden pu-
heenjohtajanakin.

Heikkilä totesi lopuksi, 
että koska lionsklubin toi-
minta on sen verran mie-
lenkiintoista ja mukavaa, 
hän toivoo, että toiminnas-
sa olisi koko ajan mukana 
myös nuoremman suku-
polven edustajia.

Pertti Kuusisto

LC Pudasjärven elokuun 
klubikokous keskiviikko-
na 12.8. aloitettiin nuijan-
luovutuksella, jossa vii-
me kauden presidentti 

Jari luovutti nuijan – Janne jatkaa

Menneen kauden presidentti Jari Keskiaho luovut-
tu puheenjohtajan nuijan kuluvan kauden presidentti 
Janne Moilaselle. 

Perinteiseen tapaan kauden ensimmäisessä kokouksessa kokoonnuttiin yhteiskuvaan puolisoiden kanssa. 

Jari Keskiaho luovutti nui-
jan kuluvan kauden presi-
dentille Janne Moilaselle. 
Samalla suoritettiin muut 
asiaan kuuluvat perinteet. 

Jari Keskiaho kertoi Pu-
dasjärven klubin olevan ak-
tiivinen klubi, jossa kaik-
ki leijonaklubiin kuuluvat 
asiat on hoidettu ajallaan 
ja aktiivisella otteella. Pu-
heenjohtajan nuijan vas-
taanottanut Janne Moila-
nen lausui ilonsa, että 32 
jäsenestä 22 oli paikalla, ku-
ten myös puolisoita. Tämä 
on hyvä alku tulevan kau-
den toiminnalle, hän totesi. 
Asialistalla oli runsaasti ve-
netsialaisiin liittyviä asioi-
ta. Järjestelyt todettiin ole-
van hyvällä mallilla ja oltiin 
luottavaisin mielin, että vä-
keä tulee aikaisempien vuo-
sien tapaan runsaasti, jopa 
yli 1000 henkeä. Kokon ra-
kentamiseksi sovittiin tal-
koot ja vastuuhenkilöillä 
Seppo Kukalla ja Kalervo 
Koivulla oli valmiit suun-

nitelmat ja kokkopuut tie-
dossa. 

Kokouksessa muistet-
tiin pitkään toiminnassa 
mukana olleita jäseniä jär-
jestömerkeillä. Useat hen-
kilöt saivat  yli 40 vuoden 
toiminnan merkit. Klubi-
illassa oli myös vieraile-
va leijona Risto Pikkupeu-
ra Kiimingin klubista. Hän 
esitteli itsensä, kertoi pää-
toimittajan työstään ja Kii-
mingin klubin toiminnasta. 

Seuraava klubi-ilta so-
vittiin pidettäväksi tiistai-
na 10.9. Profinilla, jossa lion 
Martti Haapala lupasi toi-
mia isäntänä ja pitää myös 
klubiesitelmän. 

Heimo Turunen

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7,5 ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
 - pihatyöt
 - jätevesityöt
 - imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
 - sorat
 - murskeet
 - mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496
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Outlander™ t3 MaX 
500 dPS

+toim.kulut XXX,-

9 990,-

brp.com
can-am.fi

•	 uutta: 2-istuttava 
•	 uutta: lisävarusteiden 

pikakiinnitysmahdollisuus
•	 Ohjaustehostin vakiona!
•	 1360 kg Warn -vinssi ja  

langallinen kauko-ohjain

•	 luokkansa vahvin  
46 hv V2 rotax-moottori

•	 eFI-polttoaineen suihkutus: 
helppo kylmäkäynnistettävyys, 
pieni polttoaineen kulutus

T TehdasvalmisTeinen 
TrakTorimönkijä

uutuuS!
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Outlander™ t3 MaX 
500 dPS

+toim.kulut XXX,-

9 990,-

brp.com
can-am.fi

•	 uutta: 2-istuttava 
•	 uutta: lisävarusteiden 

pikakiinnitysmahdollisuus
•	 Ohjaustehostin vakiona!
•	 1360 kg Warn -vinssi ja  

langallinen kauko-ohjain

•	 luokkansa vahvin  
46 hv V2 rotax-moottori

•	 eFI-polttoaineen suihkutus: 
helppo kylmäkäynnistettävyys, 
pieni polttoaineen kulutus

T TehdasvalmisTeinen 
TrakTorimönkijä

uutuuS!

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi

+ toimituskulut 400,-

www.pienkonehuolto.fi

+ toimituskulut 300,-
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Lionien kansainvälinen nuo-
risoleiri- ja nuorisovaihto-oh-
jelma antaa joka vuosi nuo-
rille tilaisuuden tutustua 
elämään muissa kulttuureis-
sa. Ohjelman ansiosta pudas-
järveläinen Neea Puro pääsi 
tutustumaan lähemmin Tur-
kin kulttuuriin ja ihmisiin. 
Tässä Neean matkakertomus 
viime heinäkuulta:

Aitoa turkkilaista 
elämää
Valitsin Turkin matkakoh-
teekseni, sillä minua kiinnos-
ti sen historia ja kulttuuri. 
Mielestäni tämän maan aito 
kulttuuri ja ihmiset jäävät 
länsimaalaistuneiden turisti-
kohteiden maineen varjoon. 
Lions Clubin ansiosta sain 
ainutlaatuisen mahdollisuu-
den nähdä oikeaa Turkkia ja 
tavata muita nuoria ympäri 
maailmaa.

Heinäkuun alussa läh-
din aikaisin aamulla Ouluun, 
josta lensin Helsingin kaut-
ta Istanbuliin ja sieltä Tur-
kin itäiselle rannikolle Adan-
aan. Siellä minua vastassa oli 
turkkilainen tyttö Pelin per-
heineen. He majoittivat mi-
nut seuraavan viikon ajan ko-
tonaan Mersinissä.

Pelin on 19-vuotias ja pu-
huu erinomaista englantia. 
Hänen perheeseensä kuuluu 
äiti, isä ja veli. Kukaan heistä 
ei juuri puhu englantia, joten 
kommunikointini tapahtui 
heidän kanssaan Pelinin osit-
tain tulkkaamana tai elekie-
lellä. Minusta se oli hauskaa, 
sillä niin opin useita asioita 
turkiksi. Kielimuurista huo-
limatta he olivat uskomatto-

Matkakertomus – Lions nuorisovaihto
man vieraanvaraisia ja ystä-
vällisiä minua kohtaan.

Mersin on rantakaupunki 
noin tunnin matkan päässä 
Adanasta. Asukkaat itse pitä-
vät noin miljoonan asukkaan 
kaupunkiaan melko pienenä, 
mutta suomalaisena koin sen 
luonnollisesti suureksi. Tä-
hän osaan Turkkia turismi 
ei ole juuri levittäytynyt, jo-
ten kaupungilla kävellessäni 
ihmiset pitivät minua hyvin 
kummallisen näköisenä ja ek-
soottisena vaaleiden hiuste-
ni vuoksi. Tästä johtuen esi-
merkiksi palvelu liikkeissä 
ja ruokapaikoissa oli erittäin 
ystävällistä ja jotkut ihmiset 
tahtoivat ottaa kanssani jopa 
yhteiskuvia.

Viikon aikana minä ja Pe-
lin vietimme aikaa Mersinis-
sä shoppaillen ja tavaten hä-
nen ystäviään. Vietimme 
myös kolme yötä Pelinin 
enon loma-asunnolla, jossa 
oli uima-allas ja yksityinen 
merenranta. Pidin paikasta 
hyvin paljon!

Viikko aidossa turkki-
laisessa ympäristössä opet-
ti paljon. En ole nähnyt sa-
manlaista vieraanvaraisuutta 
ja pyyteettömyyttä missään 
muualla! Perheen vanhem-
mat viettivät muslimien 
paastokuukautta Ramada-
nia ja minusta oli hienoa näh-
dä se läheltä ja ymmärtää sitä 
paremmin. Pelinistä ja mi-
nusta tuli hyvin läheisiä. Ikä-
vöin kovasti häntä jo nyt, ja 
olemmekin suunnitelleet ta-
paavamme täällä Suomessa 
tai hänen opiskelukaupun-
geissaan Istanbulissa tai New 
Yorkissa.

Leirin aloitus  
Ankarassa
Mieleenpainuvan viikon jäl-
keen matkani jatkui toiselle 
puolelle Turkkia, kohti pää-
kaupunki Ankaraa. Matkus-
tin toisen Mersinissä asuneen 
tytön, puolalaisen Nicolen 
kanssa. Seitsemän tunnin 
bussimatkalla oli hyvin kor-
keita vuoria sekä kilometrejä 
ainoastaan kuivaa maata, jos-
sa ei kasvanut mitään.

Ensimmäisenä iltana tu-
tustuimme toisiimme mui-
den leirille saapuneiden 
nuorten kanssa ja majoituim-
me erään suuren yliopiston 
asuntolaan. Meitä nuoria oli 
14, ikähaarukka oli 16–23. 
Jaoin huoneeni tanskalaisen 
Marian ja italialaisen Vittori-
an kanssa. 

Ankarassa asukkaita on 
lähes saman verran kuin 
koko Suomessa. Liikenne on 
melko hurjaa ja tiet hyvin 
sokkeloisia!

Ensimmäisinä päivinä 
vierailimme Ankaran muse-
oissa, kävimme suurissa os-
toskeskuksissa sekä lounas-
timme paikallisten Lions 
Clubien kanssa. Klubien jä-
senet sponsoroivat aterioi-
tamme usein ja he olivat aina 
hyvin ystävällisiä. 

Kaunis Istanbul
Tiistaina 17.7. kello 3:30 aa-
mulla lähdimme kahdek-
si päiväksi Istanbuliin. Siellä 
kävimme muun muassa kuu-
luisassa Hagia Sofiassa, Sini-
sessä moskeijassa ja Grand 
Bazaarissa. Kävimme myös 
veneristeilyllä Euroopan ja 
Aasian välillä Bosporinsal-

mella.
Tiistai-iltana menim-

me Taksim-aukiolle, joka on 
tullut tunnetuksi viime ai-
kojen levottomuuksista ja 
mielenosoituksista. Puis-
to, jonka tuhoamisuhkasta 
kaikki sai alkunsa, oli hyvin 
kaunis ja rauhallinen. Län-
simainen media uutisoi ka-
oottisesta tilanteesta, mutta 
levottomuuksien jälkeises-
tä, puiston luomasta uudes-
ta yhtenevyydestä ihmisten 
keskuudessa, ei ole mainittu 
missään.

Istanbulissa yhdistyivät 
hyvin mielenkiintoisesti eu-
rooppalaisuus ja aasialai-
suus. Kaupunkina se oli hy-
vin monipuolinen ja erilainen 
kuin Ankara. Asukkaita Is-
tanbulissa on noin 14 miljoo-
naa. Tahtoisin kovasti päästä 
sinne uudelleen!

Makuelämyksiä ja 
rentoutumista  
Ankarassa
Palattuamme Ankaraan ren-
touduimme päivän uima-al-
taalla grillaten, pelaten pelejä 
sekä aurinkoa ottaen. Muu-
taman kiireisen päivän jäl-
keen oli hyvin mukavaa ren-
toutua!

Seuraavat päivät kiersim-
me Ankaran ja sen lähiym-
päristön nähtävyyksiä sekä 
museoita. Tapasimme myös 
Turkin toiseksi suurimman 
puolueen puheenjohtajan, 
Kemal Kılıçdaroğlun. Iltai-
sin muun muassa keilasim-
me, shoppailimme ja kävim-
me elokuvissa.

Kappadokia ja  
viimeiset päivät  
Ankarassa 
Seuraavalla viikolla suunta-

simme muutamaksi päiväksi 
eksoottiseen Kappadokiaan. 
Siellä sijaitsee vanha kivi-
kaupunki, jossa on ikivanho-
ja asumuksia suurien vuor-
ten luolissa. Nähtävyyksistä 
ja museoista tämä oli mieles-
täni kaikista mielenkiintoisin 
ja eksoottisin.

Iltapäivällä esittelimme 
maitamme ja teimme esimer-
kiksi maidemme perinteisiä 
ruokia. Italialaiset leirilläm-
me tekivät uskomattoman 
hyvää pitsaa! Illalla menim-
me erään luolaan rakenne-
tun hotellin turkkilaiseen il-
taan. Ruoka oli erittäin hyvää 
ja meille esitettiin muun mu-
assa perinteisiä turkkilaisia 
tansseja. Välillä jouduimme 
itsekin tansseihin mukaan!

Muutaman tunnin yö-
unien jälkeen seuraavana 
aamuna lähdimme unoh-
tumattomalle kuumailma-
palloretkelle. Auringon-
nousun aikaan nousimme 
kuumailmapallolla Kappa-
dokian upeiden vuorten ylle. 
Se oli yksi koko reissun ko-
hokohdista! Palatessamme 
Kappadokiasta kävimme Salt 
Lakessä, joka nimensä mu-
kaisesti oli järvi täynnä suo-
laa. 

Viimeisenä päivänä me-
nimme viettämään yhdes-
sä aikaa vesipuistoon, jossa 
oli paljon uima-altaita ja ra-
vintoloita. Illalla menimme 
syömään erään Lions Clubin 
presidentin omistamaan vii-
den tähden hotelliin. Sekin 

oli hieno kokemus.
Seuraavana yönä hyväs-

telimme toisemme muiden 
nuorten kanssa. Tilanne oli 
hyvin haikea, sillä meistä tuli 
kahden viikon aikana hyvin 
tiivis ryhmä, eikä kukaan jää-
nyt ulkopuolelle.

Matkani oli avartava ja 
kaikin puolin onnistunut. 
En usko, että olisi mahdollis-
ta kokea vieraan maan kult-
tuuria yhtä läheltä niin ainut-
laatuisesti ja monipuolisesti, 
kuin tämän mahdollisuuden 
kautta.

Kiitän Pudasjärven Lions 
Clubia kaikesta! Erityises-
ti haluan kiittää Sammel-
vuon Seppoa, joka antaa pal-
jon ajastaan ja näkee paljon 
vaivaa tämän asian hyväk-
si. On upea asia, että paikka-
kuntamme nuorille tarjotaan 
näin hieno mahdollisuus.

Neea Puro

Kuumailmapalloretki auringon noustessa oli yksi Neea Puron matkan kohokohdista. Isäntäperheen enon loma-asunnon ylellisyys hurmasi 
Neean matkallaan.

Kappadokian kivikaupunki oli Neea Puron mielestä 
reissun nähtävyyksistä eksoottisin.

Nuor isova ih to -oh je l -
maan osallistunut Neea 
Puro sekä isäntäperheen 
19-vuotias tytär Pelin.

Lions nuorisoleiriohjelman nuoret ryhmäkuvassa Ankaran sotamuseon edustalla.
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Lions-Liiton vuosikoko-
us kokoontui tänä vuonna 
Heinolassa Vierumäen ur-
heiluopistolla 8.-9.6. Klubia 
edustivat kuluvan kauden 
presidentti Janne Moila-
nen ja klubin sihteeri Hei-
mo Turunen. LC Hilimois-
ta mukana oli viime kauden 
presidentti Merja Putula-Ju-
misko. Kokouksessa oli osal-
listujia noin 2000. Vuosiko-
kouksen ehkä sykähdyttävin 
hetki koettiin, kun juhlava 
lippukulkue saapui sisäl-
le urheiluopiston Areenaan 
avajaisjuhlan aluksi marssi-
musiikin tahdissa.

Heinolan vuosikokouk-
sessa toteutettiin useita uu-
distuksia. Merkittävimmät 
näistä koskivat ilmoittautu-
mista, äänestämistä, marssin 
korvaamista juhlavalla lip-
puparaatilla ja vuosikokouk-
sen viestintää. 

Suomen Lions-liiton pu-
heenjohtajaksi valittiin liiton 
nykyinen varapuheenjoh-
taja Asko Merilä Utajärvel-

Pudasjärveltä mukana 
vuosikokouksessa Heinolassa

tä ja varapuheenjohtajaksi 
Tuomo Holopainen Helsin-
gistä. L-piirin piirikuvernöö-
riksi kukitettiin Raija Väre 
Kuusamosta. Hän vierai-
li Pudasjärvellä muun mu-
assa Hilimojen Hyvän Olon 
Messuilla viime toukokuus-

sa. Ensi vuonna vuosikoko-
us on Porissa ja vuonna 2015 
on Pudasjärveltä lyhyt vuo-
sikokousmatka Sotkamon 
Vuokattiin. 

Heimo Turunen

Vuosikokoukseen ilmoittautumassa Pudasjärveltä Janne Moilanen, Merja Putula-
Jumisko ja Heimo Turunen. 

L-piirin piirikuvernööriksi kukitettiin Raija Väre Kuusa-
mosta. Vierellä puoliso Timo Allenius, joka on toiminut 
piirikuvernöörinä kaudella 2003-2004. 

L-piiri saapumassa kokouspaikalle Vierumäen urheiluopiston Areenalle. 

www.paroc.fi

ma–pe 8.00–18.00
la 9.00–14.00
su suljettu

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Puh.  020 752 8260

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi

Tuotteet 
suoraan varastosta

Lions-järjestön L-piirin ko-
kous järjestettiin lauantai-
na huhtikuun 20. päivä 2013 
Posiolla. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat 
sisältäen uuden piirikuver-
nöörin valinnan. Tänä vuon-
na piirikuvernööriksi va-
littiin kuusamolainen Raija 
Väre. Kokouksessa palkittiin 
myös edellisen kauden pre-
sidentit. Pudasjärveltä pal-
kittiin Seppo Kukka 100% 
Presidentin merkillä.

Piirikokous totesi kulu-
van vuoden teemana ole-
van kansainvälisenä ”Fol-
low Your Dream” – ”Seuraa 
Unelmaasi”. Kotimaisena 
teemana jatkuu: ”Palvelul-
la Hyvinvointia” ja L-piirin 
omana teemana ”Ilo Palvel-
la”.

Lions Club Pudasjärvi ja 
LC Pudasjärvi Hilimat kuu-
luvat Lions-järjestössä L-Pii-
riin. Koko Suomi on jaettu 
alueisiin, ja aluejaossa Pu-
dasjärvi on eteläisin L-piiriin 
kuuluva kaupunki. L-piiri 
on alueena siis Pudasjärveltä 
aivan pohjoiseen saakka. L 
-piiri on Suomen pohjoisin ja 
pinta-alaltaan suurin lions-
klubien piiri. Se kattaa Lapin 
maakunnan lisäksi Pohjois-
Pohjanmaan maakunnasta 

Piirikokous Posiolla
Koillismaan kunnat eli Kuu-
samon, Pudasjärven ja Tai-
valkosken. Pohjoisimman 
ja eteläisimmän klubin väli-
matka on jopa 522 kilomet-
riä.

Piiri jakautuu kolmeen 
alueeseen ja yhdeksään loh-
koon. Piirissä on kaikkiaan 
46 klubia, joissa on jäseniä 
yhteensä vajaa 1300. Pienim-
mällä klubilla on alle 20 jä-
sentä ja suurimmalla on yli 
40 jäsentä. Klubeista seitse-
män on naisklubeja ja seka-
klubeja on kolme.

Huhtikuun LC Piirikokouksessa Posiolla Paikalla olivat LC Pudasjärvestä Janne 
Moilanen ja Antti Pesälä, sekä LC Pudasjärvi / Hilimoista Pirkko Polvi, Brita Hemmi-
lä ja Raija Niemelä.

Kauden 2013-2014 piiri-
kuvernööripari Raija Väre 
(LC Kuusamo/Pohjana-
kat) ja puoli Timo Allenius 
(LC Kuusamo).

LC Piirikokouksessa sytytettiin kynttilät vuoden aika-
na kuolleiden klubijäsenten muistoksi. Ohessa toinen 
kynttilä vasemmalta sytytettiin Eino Riekin muistok-
si. Muistohetken lopussa Piirikuvernööri Matti Mälkiän 
tyttö Emma Mälkiä lauloi muistovirren. 


