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Keilaseura Jummien puheenjoh-
tajana jatkaa Eila Yrjänheikki-
Näyhä. Oulun keilahallilla lauan-
taina 27.6. pidetyssä vuosikoko-
uksessa erovuorossa olleet joh-
tokunnan jäsenet Tapio Jurva,
Helena Kehänen ja Sari Moila-
nen valittiin jatkamaan johtokun-
nan jäseninä. Seuran edustajiksi
Kajaanin keilaliiton kokouksiin
valittiin Matti Kaikkonen ja Ta-
pio Jurva.

Ensi kaudella päätettiin edel-
leen osallistua valtakunnan sar-
jan kilpailuihin. Jos miehiä ei ole
riittävästi paikalla, seuralla on
useita naiskeilaajia varalla. Tänä
vuonna Matti Kaikkonen, Tapio
Jurva ja Heimo Turunen osallis-
tuivat SM-keilakisaan Vantaalla.
Myös ensi vuonna lähetetään-
joukkue SM-kisoihin, ja Sari
Moilanen osallistuu AKT:n mes-
taruuskilpailuun. Kainuun Keila-
liiton toiminnan loputtua Puolan-
galla päätettiin liittyä jäseneksi
Kajaanin Keilailuliittoon. Tämän
vuoden reissukisa päätettiin pi-
tää elokuun viimeisenä viikon-
loppuna Kuusamossa.

Kokouksen loputtua Helena
Kehästä onniteltiin 60-vuotis-

Puolangan Moottorikerhon Ro-
ninkankaalle jo vuosia suunnitel-
lun jokkisradan rakennustyöt al-
koivat reilu viikko sitten.

Metsähallitukselta jo vuonna
2005 vuokrattu rata-alue on odot-
tanut rakentamista vuosia, mutta
viime keväänä Puolangan MK/
UA on tehnyt päätöksen ryhtyä
radan rakennustöihin talkoovoi-
min kuluvana kesänä.

Ratahanke vaatii talkootyön
lisäksi myös paljon euroja, ja
moottorikerho on ryhtynyt kerää-
mään varoja radan rakentamista
varten. Parhaillaan on menossa
arpajaiset, jossa pääpalkintona
on soutuvene perämoottoreineen.
Lisäksi arvotaan skootteri ja mui-
ta tavarapalkintoja. Myös rahan-
keräystä ratahanketta varten on
selvitetty.

Roninkankaan rata-alue sijait-
see Väyrylän kylässä Akanvaaran
ja Väyrylän välissä. Radan raken-
tamiselle on ympäristölupa, ja ra-
dan rakennustyöt käynnistyivät
vuosien aikana vesakoitumaan
päässeen alueen raivauksella.

Toissa maanantaina alkaneissa
talkoissa oli mukana kuusitoista
henkilöä. Talkoolaisia on lupau-

tunut töihin useita kymmeniä.
- Talkoolaisten mukaan saanti

on ollut helppoa. Moottoriker-
holla on toiminnassa mukana
toista sataa talkoolaista, jotka

Jokkisradan rakennustyöt
alkoivat Väyrylässä

ovat mielellään lähteneet mukaan
radan rakentamiseen, Puolangan
MK/UA:n sihteeri Tuulikki Väi-
sänen kertoi.

Talkooporukka on alkuvaiheis-
sa muodostunut varsin miesvoit-
toiseksi, sillä alueen raivaamises-
sa on tarvittu sekä moottorisaha-
että raivaussahakalustoa.

- Rata-alue on nyt raivattu ve-
sakosta, ja seuraavaksi työhön
käyvät koneet. Olemme muun
muassa saaneet Heikki Mustosel-
ta kaivinkoneen, joka on rata-alu-
een talkookäytössä kesän ajan.
Myös muut koneyrittäjät ovat
suhtautuneet hyvin myönteisesti
ratahankkeeseen ja ovat mukana
talkoomielellä radan rakentami-
sessa, Kalevi Moilanen kertoi
rata-alueen työmaalla viime vii-

kolla.
Rata rakennetaan rahavarojen

mukaan, ja tämän kesän aikana
on tarkoitus avata konevoimin ai-
nakin itse rata-alue.

- Toiveissa on, että syksyllä
meillä on täällä näkyvissä, mil-
lainen radasta muodostuu. Myös
rata-alueen ympärille myöhem-
min rakennettavien varikko- ja
katsomoalueiden suunnitelmat
ovat jo olemassa, Moilanen ker-
toi.

Radan rakentamistalkoisiin
pääsee mukaan. Ilmoittautua voi
Kalevi Moilaselle tai Tuulikki
Väisäselle, joilta löytyy lisätietoa
radan rakennusvaiheista. Myös
Puolanka-lehti seuraa kesän ai-
kana tiiviisti  rakennustöiden
edistymistä. (ts)

merkkipäivän johdosta ja siirryt-
tiin keilahallin puolelle keilaa-
maan Jummien tämän vuoden
mestaruudesta. Miesten sarjassa
kolmen sarjan paras oli Tapio
Jurva tuloksella 566. Seuraavina

Tapio Jurva ja Jaana Mustonen
keilasivat voitokkaasti

Jummien vuosikokouksen yhteydessä onniteltiin Helena Kehästä 60-vuotismerkkipäivän johdosta
ja kokoonnuttiin myös yhteiseen kuvaan.

olivat Heimo Turunen 478, Toi-
vo Mustonen 476, Hannu Väisä-
nen 384, Jari Väisänen 362, Aar-
ne Kehänen 361 ja Martti Näyhä
250. Naisten mestaruuden voitti
ensimmäistä kertaa Jaana Mus-

tonen tuloksella 471. Seuraavi-
na olivat Sari Moilanen 444, He-
lena Kehänen 409, Päivi Pyyk-
könen 380, Wim Sykrom 372 ja
Eila Yrjänheikki-Näyhä 367.

Heimo Turunen

Erkki Kontiola pitää “Etoile Polaire” -
näyttelyään Pariisissa

Opettaja Erkki Kontiola tunnetaan Puolangalla taideharrastuk-
sestaan. Hän piti muun muassa näyttelyään rokulin aikana moni-
toimitalolla viime kesänä. Nyt hän pitää veljensä Matin kanssa
yhteisnäyttelyään Pariisissa, taiteilijoiden mekassa, mistä moni tai-
teilija rohkenee haaveilla vain päiväunelmissaan.

“Etoile Polaire” -nimeä kantava näyttely on yleisölle avoin hei-
näkuun 1. päivästä 21. päivään saakka Galerie Yves Fay -nimises-
sä yksityisgalleriassa. Näyttelyn virallinen avaus oli eilen tiistaina
5. heinäkuuta. Erkki on vaimonsa Eevan kanssa paikan päällä kaksi
viikkoa asuen lähistöllä olevassa Vyn kylässä. Oman mieleenpai-
nuvan elämyksensä Kontiolat varmaan saavat niin Pariisista,  tai-
teilijoiden ilmapiiristä kuin 1700-luvulla rakennetusta rakennuk-
sesta, jossa he asuvat kaksi viikkoa.

Kontiolan veljesten näyttely koostuu veistoksista ja maalauksis-
ta. Erkillä on esimerkiksi mukanaan vanhin työnsä, Mies, vuodel-
ta 1963. Öljyväritöiden lisäksi esillä on veistoksia. Erkkiä ovat
kiehtoneet kovat materiaalit, kuten kivi ja metalli, ja niiden yhdis-
teleminen. Yhdeksi tärkeäksi motiivikseen lähteä Pariisiin Erkki
mainitsi juuri kritiikin saamisen. Erkki on kokeilijatyyppiä. Hän
sanoo kannustavansa muitakin tekemään mielikuvituksensa mu-
kaan, ylittämään normaaleja rajoja.

- Ei taiteen tarvitse olla irvokasta ja rumaa, se voi olla kaunista
ja hyvääkin, Erkki sanoi pari päivää ennen Ranskaan lähtöään.

Puolangan Vesaiset vierailivat Tanskassa
Vesaiset tekivät 16. - 22.6. retken Tanskaan, jossa tulivat tutuksi

Legolandia, Lövepark-eläinpuisto sekä maailmankuulu Kööpen-
haminan Tivoli. Matkat taitettiin bussilla edes takaisin ja merimat-
kat mentiin laivoilla ja lautoilla.

Mukana oli kaikkiaan 45 innokasta reissaajaa, ja jokainen oli
erittäin tyytyväinen matkan antiin.

Puolanka-lehti 6.7.1994 (rj)

Puolangan MK/UA:n uusi jokkisrata tulee sijaitsemaan kauniilla paikalla Roninkankaalla. Rataa
ympäröivät Puolangan vaarat luovat upeat puitteet radalle.

Kalevi Moilanen tutkii rata-alueen karttaa tulevalla
katsomopaikalla talkoomiesten valmistautuessa raivaamaan
rata-aluetta puhtaaksi vesakosta.

1. Mikä tämä esine on ja mitä sillä tehdään?
2. Millainen luku on täydellinen luku?
3. Kuka on Manuel Zelaya?
4. Missä kaupungissa rikoksia ratkoo komisario Lewis?
5. Mitkä ovat a) päävärit ja mitkä ovat b) niiden vastavärit?
6. Kuka soitti rumpuja Bruce Springsteenin ja The E Street
Bandin Tampereen keikalla?
7. Miksi Joulupukin luokse Korvatunturille pääsee vain eri-
koisluvalla?
8. Eka Vekara on Mikin kavereita. Mitä erikoista on hänen
puheessaan?
9. Mitkä kolme maata pelaavat Suomen kanssa samassa loh-
kossa lentopallon maailmanliigassa?
10. Kenen tunnetun suomalaisen muusikon bändi on Una-
bomber?
11. Mikä on hernia?
12. Minkä yhtyeen kappale on Anna mulle piiskaa?
13. Inarissa on saamelaismuseo Siida. Mitä siida tarkoittaa?
14. Mikä on Tylypahka alkuperäiskielellä?
15. Mistä on tullut tunnetuksi Halli of Tampio?
16. Mistä rommi valmistetaan?
17. Vuotuinen NHL:n varaustilaisuus järjestettiin edellisenä
viikonloppuna; a) kuka oli ensimmäisenä varattu suomalai-
nen tämän vuoden draftissa, b) millä numerolla hänet varat-
tiin?
18. Mitä tarkoittavat E, m ja c kuuluisassa yhtälössä E=mc2?
19. Millä nimellä tunnetaan paremmin Eurovision laulukil-
pailuissa hyvin menestynyt Seán Patrick Michael Sherrard?
20. Mitä ovat Minas Morgul ja Minas Tirith?
Kysymykset kysyi Tuomo. Mukana kisassa oli seitsemän jouk-
kuetta, joista yksi Oulusta. Voiton veivät Jukolan veljekset (Eero
Ylitalo, Timo Pappinen, Antero Virkkunen ja Sakari Jussila)
Oulusta 13,1 pisteellä. Toiseksi sijoittuivat Lassi, Seppo, Ismo
ja Markku 11,7 pisteellä ja kolmanneksi Eija, Seija, Jokke ja Ykä
10,5 pistellä. Kaikki joukkueet tiesivät oikean vastauksen kysy-
mykseen 12. Yksikään joukkue ei saanut pistettä kysymyksestä
6. Oikeat vastaukset sivulla 11.
Seuraava tietovisa sunnuntaina 12.7. kello 18 alkaen Kapustas-
sa. Silloin kysymykset tekee Jokke. Tule mukaan ja liity johon-
kin joukkueeseen.


