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Uutta Pudasjärvellä!

* Lahjat vauvasta vaariin
* kortit, hupituotteita,
  askartelutarvikkeita,

Tervetuloa tutustumaan!

Hauskan tavaran kauppa

Aarrearkusta löydät: 

Jukolantie 4 Pudasjärvi (Ravintola Amareton ja Värikeskuksen välissä) 
Puh 050 386 8660 *Avoinna ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14

Avaamme to 2.7.09 klo 10

* kodin pieniä sisustustavaroita, 
* leluja, pelejä ja paljon, paljon   
 muutakin hauskaa tavaraa.

Suomalainen.
Paikallinen.
Suomalainen.
Paikallinen.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Pudasjärven Osuuspankin omistajia ovat sen jäseniksi liittyneet asiakkaat, 
joita on yli 5700. Valitsemalla pankiksesi Pudasjärven Osuuspankin valitset 
vakavaraisen, paikallisen ja itsenäisen pankin. 

Omistajajäsenenä voit saada ihan tavallisesta pankkiasioinnista rahan-
arvoisia OP-bonuksia, jotka käyvät pankkipalveluiden ja Pohjolan vakuu-
tusten maksamiseen. Lue lisää op.fi/bonus tai poikkea konttoriimme.

JOHAN NYT ON MARKKINAT!
MARKKINAVIIKON TARJOUKSET:

Esim. Nokia 5130
XpressMusic Nokia 5800

XpressMusic 

TARVIKKEET: 

Hiiret , näppikset,
hubit, kaiuttimet

alk. 
Nokia BH-104
langaton
bluetooth

MP3 soitin
kortinlukijalla

Canon PowerShot A1100
12,1 MP

ZTE MF636+
USB-3G HSDPA
2100 / 900 MHz
modeemi

129 € 359 €

9,   €
25,   €

MATKAPUHELIMET:

(tai 10,00 €/kk
24 kk sopimuksella)

USB-Muistitikut 2 GB 
SD-Muistikortit  2 GB  7,   90

90  

90  

39 €
Samsung E1120

NAVIGOINTI:

90  21,   €
Tom Tom Scandinavia
versio 4. autonavigaattori

149 € 219 €

99 €
379 €

DIGIKAMERAT: 

TIETOKONEET:

AH-Telepiste

€/kpl

ASUS EEE PC
10”/ATOM/160GB/
BK/XP miniläppäri 

takuu 24 kk

takuu 24 kk

3 kk virusturva
takuu 24 kk

peruspuhelin
takuu 24 kk

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi 08-824 120

 A-oikeudet  Hyvää ruokaa

Tervetuloa!

ipakka
Ravintola

Pudasjärven lentokenttä
Avoinna
10 - 02

annus H
eipomo L Café

Leipomontie 71

90900 Kiiminki
Puh. 040 - 195 8430

Pudasjärven markkinoilla
Maustekaaren osastolta 

                  VS-rieskaa

Tuoreet leivät ja munkit 
myös Ravintola Zipakasta
lentokentältä. 

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!
• Mittaus • Suunnittelu 
• Valmistus • Asennus 
• Rahoitus 
• Kalusteovet vanhoihin
  runkoihin asennettuna

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi 
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-pe klo 9-17, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

Pudasjärven Yrittäjien jär-
jestämät Pudasjärven mark-
kinat on suurin ja näkyvin 
tapahtuma paikkakunnal-
lamme kuluvan kesän ai-
kana.

Yrittäjien aktiivinen ote 
näkyy konkreettisimmin 
juuri kesämarkkinoiden jär-
jestämisessä, onhan tapah-
tumalla pitkä, vuosikym-
menien perinne. Olemme 
halunneet osoittaa tapah-
tumalla yhteistyön voiman 
ja näkyvyyden paikkakun-
nallamme.

Tänä vuonna on kaupun-
gin ja seurakunnan 370-juh-
kavuosi, joka on haluttu nos-
taa esille myös markkinoilla. 
Saamme kuulla muun muas-
sa kaupungin ja seurakun-
nan tervehdyksen.

Yrittäjäjärjestöllä on ak-
tiivinen toiminnan vuosi 
takanapäin. Saimme viisi 
yrittäjä-valtuutettua viime 
syksyn kuntavaaleissa, mikä 
antaa meille hyvän kanavan 
vaikuttamiselle. Myös käy-
tännön vuoropuhelu päät-
täjien kanssa on avointa ja 

Tervetuloa
markkinoille!

luottamuksellista. Olemme 
yrittäjinä otettuja, että mei-
dän työ veronmaksajina ja 
työllistäjinä on pikkuhiljaa 
alettu ymmärtämään laajem-
maltikin.

Kiitos kaikille tapahtu-
man järjestelyihin osallistu-
neille, toivotan jälleen kerran 
kaikki tervetulleeksi Pudas-
järven Markkinoille!

Harri Piipponen
Pudasjärven Yrittäjät ry

 puheenjohtaja 

· Laulattajana Reijo Kossi, juontaa Aune Ekdahl
· Marikaisjärven toimitalon lättykahvila
· Kalaravintola, annoksia myös kotipakettiin
· Mökkiarpoja myytävänä, 5 e kpl

Yhteislauluilta
ke 1.7. klo 18

Pudasjärven torilla

Tervetuloa laulamaan! 

Seuraava 
PUDASJÄRVI lehti 

ilmestyy 15.7.2009.

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNGIN 
SIVULLA 20
KESÄ-
TAPAHTUMIA.pe 3.7. markkinoilla

esiintyy Mikko Alatalo
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Pudasjärven kaupunki on 
järjestänyt yrittäjäiltoja pa-
rin vuoden ajan 5-6 kertaa 
vuodessa. Aluksi illat pal-
velivat ajankohtaisten asioi-
den lisäksi kaupungin elin-
keino-ohjelman valmistelua 
eli toisin sanoen yrittäjät oli-
vat valmistelutyössä aktiivi-
sesti mukana. Näin yrittäjien 
kädenjälki näkyy elinkeino-
ohjelmassa vahvasti. Nykyi-
sin yrittäjäilloissa seurataan, 
että elinkeino-ohjelmas-
sa mainittuja asioita vie-
dään eteenpäin. Tärkeää on 
myös, että yrittäjillä ja kau-
pungilla on jatkuva vuoro-
puhelu ja tiedetään missä 
mennään. Joskus yrittäjäil-
loissa on ollut asiantunti-
jaluento mukana. Viimeksi 
toukokuussa yrittäjäillassa 
vieraili tv:stäkin tuttu mo-
nitoimimies Mato Valtonen. 
Tällä konseptilla on menty 
pari vuotta ja samalla taval-
la tullaan jatkamaan kesän 
jälkeen. Pudasjärven Yrit-
täjät ovat olleet aktiivisesti 
järjestelyissä mukana. Seu-
raava yrittäjäilta on syys-

Yrittäjillä ja kaupungilla on
jatkuva vuoropuheluyhteys

Soitimme Pudasjärven kaupungin kehityspäällikkö Mikko 
Kälkäjälle ja kysyimme kuulumisia yrittäjärintamalta. Kälkäjä 

kertoi yrittäjäilloista, yrittäjien talousnäkymistä, Syötteeltä 
matkailualan viime talven kasvulukemista ja suunnitteilla 

olevasta hirsitalohankkeesta Pudasjärvellä.

Yrittäjäilloissa on ollut 20-60 osallistujaa. Viime syksynä Syötteellä järjestetty yrit-
täjäilta kokosi Promekievarin ravintolasalin täyteen yrittäjiä.

kuussa. 
Taloustilanteesta on vält-

tämätön myös puhua. Pu-
dasjärvellä on nykyisestä 
lama-ajasta päästy tähän 
saakka keskimääräistä vä-
hemmällä. Pudasjärvellä ei 
ole kovin paljon sellaisen 
toimialan yrityksiä, joita 
lama on raskaimmin koetel-
lut. Yritykset ovat selvin-
neet täällä yllättävän hyvin 
ja syksyllä on näköpiirissä 
jo yleisesti positiivisia kuu-
lumisia.

Pudasjärviset yrittäjät 
ovat investoineet vastoin 
valtakunnallista käytäntöä 
toimitiloihin ja tuotantoväli-
neisiin. Positiivista on myös 
se, että kaupungin omista-
mia toimitiloja yritykset ovat 
hankkineet itselleen. Tämä 
viestii elämänuskosta ja sii-
tä, että haluaa olla edelleen 
paikkakunnalla yrittäjänä. 

Pudasjärvellä on myös 
matkailualalla poikkeuk-
selliset näkymät muuhun 
maahan nähden. Syötteen 
alueella tehtiin viime talve-
na positiivinen tulos, vaik-

ka kaikki muut talvimat-
kailukeskukset kirjasivat 
miinusmerkkisiä tuloksia. 
Syötteellä nousivat matkai-
lijamäärät, yöpymiset sekä 
liikevaihdotkin olivat kas-
vaneet 5-7 %. 

Suunnitteilla oleva Pu-
dasjärven Hirsikorttelihanke 
on yksittäisenä hankkeena 
erinomaisen suuri verrat-
tuna paikkakunnan väestö-
pohjaan. Hanke on suuren 
luokan ”asuntomessualue”, 
johon tulee näillä näkymin 
20-30 erillistä asuntoa par-
haalle paikalle jokivarteen 
sillan korvassa lähellä valta-
tietä. Ensi syksynä aloitetaan 
tonttien jakaminen. Ennak-
kokysyntä on ollut vilkasta 
ja muutamat ovat jo ilmoitta-
neet varaavansa sieltä tontin. 
Alueelle tullaan varaamaan 
mahdollisuus myös raken-
nusliikkeiden omaan tuotan-
toon paritalojen, rivitalojen 
ja pienkerrostalojen raken-
tamisessa. Elokuussa tullaan 
järjestämään rakennusliik-
keille oma hirsitalokorttelin 
esittelytilaisuus. (ht)

Mikko Kälkäjä ojentamassa toukokuun yrittäjäillan puhujalle Mato Valtoselle kukat 
ja kaupungin muistamisen.

Julkaisija: Pudasjärven Yrittäjät ry ja Pudasjärvi-lehti Oy
Yhteystiedot:	 lehti@pudasjarvi-lehti.fi,	www.pudasjarvi-lehti.fi
	 (08)	344	166,	0400	385	281
Vastaava toimittaja: Harri Piipponen
Toimittajat:	 Heimo	Turunen,	Rauni	Räisänen	
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eliisa Niskanen ja Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

PUDASJÄRVEN MARKKINAT -lehti
Heinäkuu	2009

Olette lämpimästi tervetul-
leita juhlistamaan Pudas-
järven 370-vuotissyntymä-
päiviä kesämarkkinoiden 
merkeissä!

Markkinaperinne on voi-
missaan näillä juhlatanhu-
villa. Monille teille, Arvoisat 
markkinavieraat, Pudasjär-
ven markkinoilla käynti on 
keskikesän kohokohta ja 
vuotuinen toistuva tapah-
tuma.  Pudasjärven Yrittäji-
en voimin järjestetyt mark-
kinat ovat tärkeä tuttujen 
tapaamispaikka ja mukavi-
en ostoksien tekemisen ti-
laisuus. 

Tänä vuonna tähän mark-
kinaviikkoon on järjestet-
ty myös ilmailutapahtuma 
Sunny Night Fly-in –tapah-
tuma lentokentällä sekä 
koko perheen ulkoilmakon-

Hyvä
markkinayleisö!

sertti Rajamaan rannassa. Sa-
moin vuotuiseksi perinteek-
si muodostunut Iijokisoutu 
päättyy sopivasti markki-
naviikonlopuksi. Myös ke-
säteatteri sekä taidenäyttelyt 
viihdyttävät sekä vieraitam-
me että kotiväkeä. 

Näillä tapahtumilla on 
keskeinen merkitys täällä 
asuvien ja täältä lähteneiden 
ihmisten kotiseutuhengen 
ja kotiseuturakkauden vaa-
limiselle. On tärkeää, että 
voimme ylpeänä kertoa juu-
riemme kiinnittyvän lujasti 
tämän upean paikkakunnan 
perinteeseen, historiaan ja 
kulttuuriin.

Yksi keskeinen tekijä koti-
seutuhengen vaalimiseksi ja 
paikkakuntaylpeyden vah-
vistamiseksi on erityisesti 
kaupunkimme taajaman il-

meen kohentaminen, joskin 
koko pitäjässämmekin on 
asumisympäristöjen ja tie-
varsien siisteyden ja viihty-
vyyden lisäämisessä vielä 
paljon tekemistä. Vehreän 
luonnon, ympäristön siis-
teyden ja huolitellun ilmeen 
esiin nostaminen vaatii meil-
tä kaikilta erityisesti oman 
asenteemme tarkistamista. 

Toivotan kaikille Pudas-
järven markkinoilla vieraile-
ville ystävillemme, sekä os-
tajille että myyjille, leppoisia 
ja rattoisia markkinapäiviä. 
Viihtykää Pudasjärvellä!

Ystävällisesti tervehtien

Kaarina Daavittila
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila viime kesän markkinoilla.

Lahjan Puoti Tmi, yrittäjä-
nä Lahja Simonen, harjoit-
taa kahvila- ja kioskitoimin-
taa talviaikana Syötteellä 
Pytkyn Pirtissä. Lisäksi on 
käsityötuotteiden ja matka-
muistoesineiden myyntiä. 

Mika Kurkela toimii Poh-
jola-vakuutusten myyjänä. 

Naapurintyttö Sinikka 
Paukkeri suorittaa kotipal-
velua ja välittää vuokratyön-
tekijöitä. 

Network On Oy, yrittäjä-
nä Matti Matero myy tieto-

Yhdeksän uutta jäsentä
Pudasjärven Yrittäjiin on liittynyt tämän vuoden aikana yhdeksän 

uutta jäsentä. Kaikki yritykset, paitsi viimeisenä mainittu Tmi 
Taloasennus H. Vikström, on perustettu noin vuoden sisällä, 

Viktsröm vuonna 2006. Kaikkiaan jäseniä on tällä hetkellä 121.
koneohjelmistot ja tekee sii-
hen liittyviä konsultointeja 
ym toimintaa. 

Pentti Siuruainen Pärjän-
suolta toimialana on pien-
rakennustoiminta grilli-
katoksista omakotitalojen 
rakentamiseen. 

Pudasjärvi-lehti Oy on 
uusi ns. ilmaisjakelulehti 
Pudasjärvellä, joka jaetaan 
jokaiseen talouteen ja yrityk-
seen kahden viikon välein. 

T:mi Juhani Kylmänen on 
rakennusliike ja tekee puu-

sepäntöitä.
Taksi Hannu Aarni on 

Pudasjärven uusimpia tak-
siyrittäjiä.

Tmi Taloasennus H. Wik-
ström Iinattijärveltä suorit-
taa talonpystytysurakointia, 
korjausrakentamista sekä te-
kee myös muita rakennus-
alan töitä. Yritys myös vuok-
raa rakennuskoneita. 

Pudasjärven Yrittäjät ry 
toivottaa kaikki uudet jä-
senet tervetulleeksi toimin-
taan. (ht)
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• Hautakivet • Nimenkaiverrukset • Entisöinnit 

Puh. 0400 891 974 • www.koilliskivi.com

ASKANMÄEN
KAUNIS KAIJA

palaa mierontieltä 25 vuoden jälkeen
Askanmäkeen

Ti 7.7. kello 18.00 ENSI-ILTA ja
Puolangan kesäteatterin 25-vuotisjuhla
Muut esitykset: ke 8.7. klo 18.00, su 12.7. klo 18.00, pe 
17.7. klo 18.00, la 18.7. klo 18.00, su 19.7. klo 15.00 ja 

18.00, ke 12.8. klo 18.00 ja to 13.8. klo 18.00

Liput 10€, alle 12-vuotiaat 5€, alle 5-vuotiaat
ilmaiseksi. Ryhmät yli 20 hlö 8€/aikuinen.

Lisätietoja puh. 040 865 0327, aarne.sutinen@luukku.com
Katettu 500 hengen katsomo, pitopalvelu, väliaikakahvila

Muistorikas kuvakirja 
Kalle Päätalon kodista

Toimittanut Miisa Lindén
Valokuvat Jorma Mylly sekä 
Riitta Päätalon kotialbumi

www.mantykustannus.fi

Ilmoitus 80 x 40 mm

Saatavana hyvinvarustetuissa kirjakau-
poissa ympäri maan heinäkuun alusta.

Kulunutta talvi- ja kevät-
kautta ovat leimanneet epä-
vakaiden suhdanteiden tuo-
mat jännitteet sekä yleinen 
epävarmuus lähitulevai-
suuden suunnasta. Yllättä-
en maailmanlaajuiseksi il-
miöksi levinnyt taantuma 
on heijastunut yritystoimin-
taan myös meidän alueel-
la. Aloitimme säännöllisen 
kuukausittaisen suhdan-
neseurannan joulukuussa 
2008 ja jatkamme sitä edel-
leen. Seurannan perusteella 
voidaan tässä vaiheessa to-
deta keskimääräisten odo-
tusten kääntyneen positii-
visiksi, sekä liikevaihdon 
muutosodotusten että hen-
kilöstömäärän odotusten 
suhteen. Tosin täytyy huo-
mioida, että positiivisuus 
muodostuu lähinnä palve-
lu- ja ict-alan myönteisistä 
näkymistä. Kauppa, raken-
taminen, teollisuus ja kulje-
tus ovat vielä saldolukujen 
osalta pakkasella. 

Yrittäjän tukena
Keväällä toteutettuun Tor-
ju Taantumaa-kampanjaan 
osallistui alueeltamme noin 
350 yritystä. Kampanjalla 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
haluttiin vahvistaa uskoa 
huomiseen ja tuoda esiin po-
sitiivisia yritysesimerkkejä 
yrityksen toiminnan jatku-
vuuden ja työpaikkojen tur-
vaamisen osalta. Tämän toi-
minnan rinnalla on koottu 
yrittäjien tukiverkkopalve-
lua niiden yritysten tuek-
si, joiden liiketoimintaan ja 
taloustilanteeseen taantu-
malla on ollut suoranaisia 
vaikutuksia. Käytännössä 
tukiverkkopalvelu tarkoit-
taa maksutonta yrityskoh-
taista tilanneanalyysia ja 
käytännön asiantuntijaoh-
jausta asioiden selvittämi-
seksi. Palvelua tarvitseva 
yritys voi täyttää yhteyden-
ottolomakkeen sivuillamme 
www.ppy.fi . Käynnistim-
me jo syksyllä yritysten tu-
eksi maksuttoman lakimies-
päivystyksen ja keväällä 
lisäsimme tarjontaan myös 
työterveyshuollon päivys-
tyksen. Päivystykset toteu-
tetaan vuoroviikoin keski-
viikkoiltaisin. Myönteistä 
on, että alueemme viran-
omaisyhteistyö on kehitty-
nyt näiden toimenpiteiden 
seurauksena. Kokosimme 
keväällä ns. aluetoiminta-

kuulumisia
ryhmän arvioimaan yritys-
toimintaan vaikuttavia te-
kijöitä ja tämä yhteistyö on 
ollut hengeltään positiivista 
ja aktiivista.

Koulutusta ja 
neuvontaa
Olemme toteuttaneet ke-
vään aikana lukuisan jou-
kon erilaisia koulutustilai-
suuksia. Aihealueet ovat 
vaihdelleet muun muas-
sa juridiikan osa-alueista 
ja hankintalainsäädännös-
tä työhyvinvointiin. Osal-
listujia on ollut kiitettävästi 
ja koulutustarjontaa jatke-
taan myös tulevana syksy-
nä. Myös neuvontapalve-
luiden tarjontaa on lisätty 
ja palveluiden saatavuutta 
kehitetty. Kuluvan vuoden 
Työhyvinvointi-teemaam-
me liittyen käynnistimme 
keväällä uuden kilpailun, 
jonka Vuoden Hyvinvoiva 
Yritys 2009-palkinnon voit-

ti haapavetinen Nevalan-
mäen Perhekodit Oy. Kil-
pailu toteutetaan myös ensi 
keväänä.

Jäsenmäärä on kehitty-
nyt edelleen myönteisesti, 
tällä hetkellä määrä on liki 
4000 jäsentä. Syksyn tule-
vista tapahtumista suurin 
toteutetaan lauantaina 5.9, 
jolloin kokoonnumme Uu-
delle Seurahuoneelle juhlis-
tamaan Suomalaisen Yrit-
täjän Päivää. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki yrittäjät 
ja yrittäjien ystävät koko 
maakunnan alueelta.

Haluan toivottaa teil-
le kaikille rentouttavaa ke-
sää, toivottavasti saamme 
nauttia myös auringon läm-
möstä!

Kirsi Anttila 
Järjestöpäällikkö

Pohjois-Pohjamaan
Yrittäjät ry

Yhteisöllisyys nostetaan 
usein esiin yhtenä tärkeim-
pänä tekijänä saavuttaa 
viihtyisä ja elinvoimainen 
yhteiskunta. Yhteisöllisyys 
on tärkeä tekijä myös silloin 
kun halutaan luoda edel-
lytyksiä toimivalle elinkei-
noympäristölle. 

Siten jokainen meistä voi 
osaltaan olla rakentamas-
sa kotiseudullemme edel-
lytyksiä vireälle elinkeino-
toiminnalle, saada toimijat 
viihtymään alueella sekä 
tuntemaan se omakseen. 

Kutsutaan uudet ja van-
hat elinkeinotoimijat ja yri-
tykset mukaan kokonaisval-
taisesti kantamaan kortensa 
kekoon yhteiseksi hyväksi. 
Kun elinkeinoelämä vastaa 

Yhteen hiileen 
puhaltamista

tähän kutsuun, tulee meidän 
osoittaa omaa yhteisöllisyy-
den halua myös heitä koh-
taan. Yksi parhaista tavoista 
on käyttää heidän palveluja 
hyväksi aina kun on mah-
dollista. 

Jorma Ketola
Pohjois-Pohjanmaan

Yrittäjät ry
 varapuheenjohtaja

PPY:n varapuheenjohtaja Jorma Ketola käyttää ter-
vehdyspuheenvuoron markkinoilla.

”Kutsutaan uudet ja 
vanhat elinkeinotoimijat 

ja yritykset mukaan 
kokonaisvaltaisesti 
kantamaan kortensa 
kekoon yhteiseksi 

hyväksi. ”

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n henkilökunta aluejärjestön syyskokouksessa viime syksynä Utajärvellä. Va-
semmalta yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine, järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, järjestösihteeri Jaana Rönkkö 
ja toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen. 

KESÄALE ALKOI, 

JÄTTIAMPPELIT

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi, P. (08) 824 335

ma-pe 9-18
la 10-17
su 12-17

18,- kpl tai 30,-/2kpl

Monivuotiset kukat -30%

20,-/5kpl (saa ottaa sekaisin)

(petunia, lobelia yms.)10,-/5 kpl

BEGONIAT 20,-/4kpl

vähän pienemmät 10,-

TARHA TÄYNNÄ TARJOUKSIA!

Muut isot kesäkukat
(miljoonakellot, pelargoniat yms.) 

Ahkeraliisa ja
isosamettiruusu

Avoinna:

Pieniä kesäkukkia 10,-/12 kpl
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Matkatoimisto
Pudasjärven Matkailu Oy 

Toimi ripeästi 
ja säästät rahaa.

Kun varaat matkasi 15.8. mennessä, saat 

60 euron alennuksen kaikista talven si-

nisistä lähdöistä (lapset 30 euroa).

15.9. mennessä varatuista talven orans-

seista lähdöistä saat 40 euron alen-

nuksen (lapset 20 euroa).

Aurinkomatkojen aina voimassa oleva 

2–14-vuotiaiden lapsialennus on hotel-

lista riippuen jopa 50 %. Alle 2-vuotiai-

den matka maksaa vain 50 euroa. 

Avoinna ma-pe klo 9-17 · Kauppatie 3, p. 08-823 400

HIEROJA ILPO PIRI
Fysiopalvelun tiloissa:

Jukolantie 6

Myös kotikäynnit ja ilta-ajat
p. 040 865 2005

Sairaankuljetus
Loukusa Oy
Kurentie 24, 93100 Pudasjärvi

HÄLYTYS 112
Kuljetusneuvonta 0208 322 356
mauri.loukusa@pudasjarvi.com

Puistotie 2, Pudasjärvi

Tervetuloa ostoksille!
Markkinaviikolla 

tasarahatarjouksia mm.

Hainrusto
+

vihersimpukka

(norm. 24,40)

nyt: 20,-Nouda uusi Vogelin 
itsehoito-opas 
veloituksetta!

Avoinna: ma-pe 9.00-16.45
kesälauantaisin suljettu

80 kapselia

www.luontais-pilvi.net

Nivelille:

Fysioterapiapalvelu

Riitta Tiainen
 Pudasjärvi

p. 040 867 8858

Lähetehoidot, hieronta
Pudasjärvi:  Fysiopalvelun tiloissa, 
 Jukolantie 6 
Taivalkoski:  Urheiluhieroja Ritun tiloissa, 
 Talonpojantie 8 B 15

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä

Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346 

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa 
• Intialaista päähierontaa

Taivalkosken
Pesulapalvelu Oy
Haaraniementie 4-6, 93400 TAIVALKOSKI

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788

Kiinteistöhuolto Riekki on 
pudasjärveläinen kiinteistö-
huolto- sekä koneurakoin-
tipalveluja tarjoava yritys. 
Yrityksestä saa kiinteistö-
huoltopalveluja lähinnä 
Pudasjärven alueella sekä 
koneurakointia koko Poh-
jois-Suomessa. Asiakkaita 
ovat kaikenkokoiset taloyh-
tiöt, yritykset sekä yksityi-
set ihmiset. 

Aurauksia ja lumitöitä 
tekevän yrityksen kannalta 
viime talvi oli Jaakko Riekin 
mukaan aika lyhyt – noin 
kuukauden mittainen. 

-Nykyisin talvet ovat ly-
hentyneet. Lumi tulee vasta 
myöhäissyksyllä. Kevät al-
kaa puolestaan jo varhain, 
kuvaili Jaakko Riekki lu-
mitilannetta koneyrittäjän 
kannalta.

Tänä kesänä Riekin ka-
lusto on ollut lähinnä piha-
rakentamisen ja –kunnosta-
misen puolella, ja turvetta on 
nostettu sen minkä on tuuli 
ja vesisade antanut myöten.

Onnistuneesti isältä pojalle
Kiinteistöhuolto Riekissä tapahtui 

sukupolvenvaihdos vuoden vaihteessa. 
Veljekset Jaakko ja Taneli ovat jatkaneet 
isänsä Pentti Riekin viitoittamalla tiellä. 
Yritys on merkittävä työllistäjä antaen 

työtä ja toimeentuloa noin 20 henkilölle ja 
heidän perheilleen.  

Kiinteistöhuolto Riekki 
on ympärivuorokautisessa 
päivystystilassa. 

-Huoltopäivystys on jat-
kuvaa eli 24 tuntia vuoro-
kaudessa vuoden jokaisena 
päivänä. Huoltopäivystyk-
seen kuuluu normaalin työ-
ajan ulkopuolella hoidetta-
vat työt, joita ei voida siirtää 

seuraavaan arkipäivään. Li-
säksi siihen kuuluu myös 
huoneiston oven avaami-
nen asukkaalle, jos avain 
on jäänyt vaikkapa sisälle 
asuntoon. Ovenavaustapa-
uksessa kannattaa varautua 
todistamaan henkilöllisyy-
tensä, Jaakko Riekki mainitsi 
yrityksen palveluista. (rr)

Mikko Kälkäjä muisti kaupungin puolesta Kiinteistöhuolto Riekkiä onnistuneen su-
kupolven vaihdoksen johdosta. Lahjaa vastaanottaa Jaakko Riekki. Hänen vierel-
lään hymyilee syystäkin tyytyväinen Pentti Riekki.

Pudasjärvi-lehdessä aloit-
ti uutena työntekijänä ke-
säkuussa kokkokyläläi-
nen Sirkka-Liisa Tuomaala. 
Työtehtäviin kuuluu ilmoi-
tusmarkkinointi sekä toi-
mistossa eteen tulevat työt. 
Tarvittaessa hän kirjoittaa 
myös juttuja ja ottaa valoku-
via. Sirkka-Liisa Tuomaala 
on asunut koko ikänsä per-
heensä kanssa Pudasjärvel-
lä. Hän kertoo toimineensa 
40-vuotisen työhistoriansa 
ajan asiakaspalvelutehtävis-
sä muun muassa Ranualla 
Osuuspankissa ja viimek-
si ranualaisessa Mäntykus-
tannus Oy:ssä. Viime vuosi-
na Tuomaala on suorittanut 
työnsä ohella kirjanpidon ja 
taloushallinnon tutkinnon. 

Sirkka-Liisa Tuomaala uusi työntekijä 
Pudasjärvi-lehdessä

Työtään Pudasjärvi-lehdes-
sä Sirkka-Liisa luonneh-
tii haasteelliseksi ja mielen-
kiintoiseksi. 

Heinäkuun alkupäivinä 
Pudasjärvi-lehti avaa myös 
toimiston Pudasjärven kes-
kustassa Toritie 2:ssa, käynti 
sisäpihan puolelta. Toimis-
tossa tulee työskentelemään 
Sirkka-Liisan ohella myös 
Korpisen kylällä asuva toi-
mittaja Rauni Räisänen ja 
sopimuksesta myös päätoi-
mittaja Heimo Turunen ja 
lehden toimitusjohtaja Eila 
Lahtinen ovat paikalla. (ht)

Sirkka-Liisa Tuomaala on 
Pudasjärvi-lehden uusi 
työntekijä.

Nimityksiä:
Tradenomi Kaisa Soro-
nen on valittu Pudasjär-
ven Osuuspankkiin pal-
veluneuvojaksi 1.7.2009 
lukien.
Pudasjärveläinen Soro-
nen on työskennellyt pan-
kissa vuoden 2008 alusta 
lukien määräaikaisena si-
jaisena.
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TAKSI
Heikkinen Timo ja Tarja
Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106,  93187 Ala-Siurua

Puistotie 2, PUDASJÄRVI, Puh. (08) 822 139

2h+kk 48 m2

2h+k 60 m2  ja
3h+k 72 m2

RAKENNUSLIIKE

ASUNTOINSINÖÖRIT
OY

HUONEISTOESITTELY
Pe 3.7.2009 klo 11.00-13.00

AS OY PUDASJÄRVEN KUUSIPUISTO
Kauppatie 13

RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY 
on rakentanut yksilöllisiä rivitaloasuntoja
Kauppatielle:

TERVETULOA
KYSYMÄÄN MARKKINAPÄIVÄN TARJOUKSIA!

Kahvi- ja pullatarjoilu

Palauta tämä lipuke markkinoilla 3. - 4.7.2009 
Pudasjärven Yrittäjien mökkiarpojen
myyntipaikalle. Voittajalle ilmoitamme henkilö-
kohtaisesti.

Nimi _____________________________

Osoite____________________________

Puhelin___________________________

KOILLIS-GOLFIN 
MARKKINA-ARVONTA!

Arvotaan kuuden tunnin
perusohjaus ja kausikortti 
2009 kaikkien tämän
lipukkeen palauttaneiden 
kesken.

Onnittelemme etukäteen voittajaa! 
Koillis-Golf 

Kuusamontie 1466, 93270 Sotkajärvi 
puh. 0400 381 548/Kinnunen

Myymäläpäällikkö Irina 
Hallikaisen mukaan Alkon 
tilat ovat nyt ajanmukaiset 
ja kalusteiltaan ja ilmeel-
tään samanlainen kuin Al-
kot yleensä. 

Muuton myötä pääsimme 
toimiviin tiloihin S-marke-
tin naapuriin. mikä paran-
taa asiakaspalvelua, Irina 
Hallikainen mainitsi tyyty-
väisenä. 

Alkon uudet tilat ovat 
saaneet myönteistä palautet-
ta. Opasteiden avulla löyty-
vät helposti niin väkevät juo-
mat kuin miedot viinitkin. 
Varsinkin viinien ystävät 
löytävät suosikkiviininsä, 
sillä eri maiden viinit löyty-
vät maakylttien avulla. 

Alkoon ja S-markettiin 
kuljetaan samasta pääoves-
ta. Niillä on yhteinen tyh-
jien pullojen palautuspiste 
käytävän varrella. 

Alkon myymälä on Hal-
likaisen mukaan kooltaan 
samansuuruinen kuin edel-
linen myymälä. Liikkeen 
kokonaispinta-ala on noin 
220m². Myymälä työllistää 
4 henkilöä. Myymälä on 
avoinna kuutena päivänä 
viikossa.

Oulun alueen aluepääl-
likkö on Anne Penttilä ja Pu-
dasjärven myymäläpäällik-
kö Irina Hallikainen. Hän on 
aloittanut työt esimiesase-
massa toukokuun alussa. 

Asiakaskunta on 
monipuolinen
Alkoholinkulutus on muut-
tunut paljon sen jälkeen kun 
liikkeitä ryhdyttiin perusta-
maan maalaispitäjiinkin. 
Ennen vuotta 1969 alkoho-

Alkon Pudasjärven myymälä muutti uusiin ja valoisiin tiloihin.  
Myymälä avattiin uudessa liiketilassa S-marketin yhteydessä 11. 
kesäkuuta. Kaupan virallisia avajaisia vietettiin maanantaina 15. 

kesäkuuta.  

Alkon myymälä toimii uusissa tiloissa

linkulutus oli Suomessa kes-
kittynyt kaupunkeihin. Pu-
dasjärveläiset saivat hakea 
viinaksensa Oulusta aina 
1970-luvulle, jolloin Pudas-
järvi sai oman liikkeen. Lii-
ke sijaitsi tuolloin Hankki-
jan-liikkeen paikalla. 

Irina Hallikaisen mukaan 
Alkon asiakaskunta on tänä 
päivänä hyvin monipuoli-
nen. Myös naisväkeä asioi 
liikkeessä. Vielä reilut pari 
vuosikymmentä sitten Al-
kon asiakaskunta oli pääasi-
assa miesvaltaista. 

Hallikaisen mukaan Alko 
valvoo alkoholin myyntiä. 
Alkoholia ei myydä ala-
ikäisille, joten nuoret voivat 
joutua näyttämään kassalla 
henkilöpaperinsa. Myös pul-

lonkorkin päälle valmiiksi 
astuneille voidaan kieltäytyä 
myymästä alkoholia. Mitään 
litramääräistä myyntirajoi-
tusta ei ole Hallikaisen mu-
kaan olemassa.

Suomalaisten juomatot-
tumukset ovat joka tapauk-
sessa muuttuneet. Alkoholia 
käytetään noin 11 litraa / 
asukasta kohden vuodessa.  
Kaupungistuminen selittää-
kin osaltaan alkoholinkulu-
tuksen kasvua. 

Alkoholijuomien ja al-
koholinkäytön merkitykset 
ovat kuitenkin muuttuneet 
ajasta, jolloin juomistilan-
teita oli paljon vähemmän 
ja juominen oli valtaosin 
miesten varassa. Moraalinen 
paatos on vähentynyt, kun 

Alkosta löytyy myös lahjapakkauksia, joita Irina Hallikainen esittelee.

juomistilanteet ovat moni-
puolistuneet. Paheksuvat 
asenteet juomista kohtaan 
ovat korvautuneet yhä hy-
väksyvämmillä asenteilla. 

Alkoholi kuuluu olennai-
sena osana mitä moninaisim-
piin sosiaalisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin. Se on osaltaan 
muuttanut suhdettamme al-
koholijuomiin. Kulttuuriset 
tavat ovat kuitenkin vielä 
kerroksellisia. Suomalaisten 
humalahakuinen kulutus 
näkyy selvästi tiettyinä juh-
la-aikoina, kuten juhannuk-
sena. Alkoholin nauttiminen 
ruokajuomana on edelleen 
varsin harvinaista.

Rauni Räisänen

- uusien yritysten   
 perustamiset 
- yritysmuotojen  
 muutokset 

A. REPOLA KY

Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 08-822330 / 040-7301513

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO

- kirjanpidot 
- veroasiat 
- palkanlaskennat 
- muut toimistopalvelut

-Koko Pudasjärven kontto-
rin tuttu henkilökunta siir-
tyy työskentelemään Oulun 
konttoriin osoitteessa Kirk-
kokatu 6, ja he ovat sieltä 
asiakkaiden tavoitettavis-
sa sekä paikan päällä käy-
den että puhelimitse (0200 
3000), toteaa Nordean alue-
johtaja Pekka Koskela. 

  -Asiakkaiden käyttäyty-
misessä on tapahtunut selvä 
muutos. Tarve käydä paikan 
päällä pankin konttorissa 
hoitamassa pankkiasioita 
on vähentynyt merkittävästi. 
Valtakunnallisesti enää 3- 5 
% asiakkaista hoitaa päivit-
täiset raha-asiansa säännöl-
lisesti konttorissa. Tämä on 
ollut trendi myös Pudasjär-
vellä, jatkaa Pekka Koskela. 
Isompiakin neuvotteluja si-
joituksista ja lainoista käy-
dään nykyään entistä enem-
män puhelimitse. Nykyään 
on myös mahdollisuus hoi-
taa kaikki sijoittamiseen ja 
lainan hakuun liittyvät toi-
meksiannot verkkopankis-
sa. Myös päivittäisten ra-

Nordean Pudasjärven konttori yhdistyy 
Oulun konttoriin 

ha-asioiden hoitoon löytyy 
keinot. Pudasjärvellä toimii 
edelleen käteisrahaa jakava 
Otto.-automaatti. Laskujen 
maksaminen käy nopeasti 
ja helposti verkkopankissa, 
maksuautomaatilla tai pu-
helinpalvelussa (0200 3000). 

Lisäksi asiakkailla on käy-
tössään suoraveloitus ja e-
lasku. Helppo vaihtoehto 
on myös maksupalvelu: las-
kut maksupalvelukuoreen ja 
kuori lähimpään postilaatik-
koon maksutta postin kulje-
tettavaksi. 

Nordea yhdistää Pudasjärven konttorin 
Oulun konttoriin. Pudasjärven konttori on 
avoinna 24.7. asti. Koko henkilökunnan 

työpaikat säilyvät.   

Asiakkaidemme kaikki 
pankkiasiointi; kuten talle-
tukset, tilinumerot, kortit 
ja lainat säilyvät ennallaan 
konttorin yhdistymisestä 
huolimatta eikä asiakkaiden 
tarvitse tehdä mitään niiden 
vuoksi. 

Tallelokeroiden siirtoa 
varten asiakkaiden tulisi vie-
dä lokeroista kaikki särkyvät 
esineet siirron ajaksi, toteaa 
Pekka Koskela. 

Nordean Pudasjärven konttorin toiminta lakkaa heinäkuun lopulla ja toiminnot 
sekä henkilökunta siirtyy Oulun Nordeaan. 
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Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, p. 040 517 6347
marko.puurunen@luukku.com

• Maansiirtotyöt
• Kaivutyöt
• Maisemointityöt

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

• Nykyaikaiset 
  jätevesijärjestelmät
• Sorat • Murskeet • Hiekat
• Myös seulotut lajikkeet

IINATTIJÄRVEN METSÄTYÖ OY
Puh. 0400 294 677Koneellista 

puunkorjuuta
Myllyvaarantie 570 Iinattijärvi

- Kaivinkone- ja 
 turveurakointia
- Lavettiauto

SÄRKELÄ & MATTILA OY

Valto Särkelä 0400 891 978
Ilkka Mattila 0400 388 682

Siuruantie 1261, 93190 Yli-Siurua

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

Aarrearkku – hauskan tavaran kauppa

Heli (vas.)  ja Reija esittelevät 
valmiiksi tekemiään hauskoja 

lahjapakkauksia, joiden 
sisällössä on aina joku idea.

Pudasjärven Värikeskus -ni-
misen yrityksen perustanut 
Tenho Ylilehto tuntee ulko- 
ja sisämaaleista kaiken tuo-
temerkkejä myöten. Hänen 
mielestään merkkejä ja tuo-
tevalikoimia alkaa olla jo lii-
kaa tavalliselle matti meikä-
läiselle, joka saattaa mennä 
merkkiviidakossa aivan se-
kaisin. 

Mikäli on aikeissa ryhtyä 
jotain maalaamaan, on pa-
rempi kysyä neuvoja kuin 
katua väärän maalin valin-
taa. Nykyisin löytyy maa-
limerkkejä ja vaihtoehtoja 
joka lähtöön ja tarpeeseen, 
Ylilehto tuumaili Jukolan-
tiellä sijaitsevassa liikkees-
sään.

Yrittäjän mukaan asun-

Asuntojen värimaailma monipuolistuu
Tmi Värikeskuksen 

yrittäjä Tenho 
Ylilehdon mukaan 

asuntojen 
värimaailma on 

monipuolistumassa. 
Lähes 15 vuoden 
mittaisen hillityn 
jakson jälkeen 

ollaan palaamassa 
lähes 1970-luvun 

väritrendeihin.

tojen ilmeeseen voidaan 
vaikuttaa olennaisesti väri-
tyksellä ja maaleilla. Värien 
maailma on laaja ja moni-
puolinen. Maaleilla saadaan 
ihmeitä aikaan, ja asuntojen 
ilmettä voidaan toteuttaa 
omilla mieltymyksillä.

Tenho Ylilehdon mukaan 
sisustus- ja maalaustrendi on 
muuttumassa värikkääm-
pään suuntaan. Vielä puo-
likymmentä vuotta sitten 
maalikauppiaan ei tarvin-
nut myydä kuin muutamaa 
väriä – lähinnä valkeaa, har-

maata ja beigeä. Nyt etsitään 
piristystä ja vaihtelua värik-
käimmillä vaihtoehdoilla.

Nyt halutaan maalata 
esimerkiksi yksi huoneen 
seinistä hieman värikkääm-
mäksi ja piristävämmäksi. 
Samoin on tapettien kans-
sa. Yhdelle seinälle voidaan 
laittaa katseenvangitsijak-
si isokuvioinen tai värikäs 
tapetti, Ylilehto kertoi si-
sustustrendistä, joka näkyy 
muoti-ilmiönä sisustusleh-
tien sivuilla ja television si-
sustusohjelmissa.       

 Yrittäjän mukaan joilla-
kin maaleilla on huono kai-
ku varsinkin joskus 1970-
luvulla huonosti tehtyjen 
rakennusten rakenneratkai-
sujen vuoksi. Maalista on 
tullut syntipukki, vaikka pe-
russyy olisi muualla. 

Värikeskuksen liikkeestä 
löytyy kaikenlaista maalauk-
seen ja tapetointiin liittyvää 
tarviketta. Liikkeessä on esil-
lä myös muodikas tapetti-
mallisto, josta saa tilaamalla 
mieleisensä tapetin lyhyellä 
tilausajalla. (rr)

Maalien väriskaala on laaja. Kauppias Tenho Ylilehto pystyy sekoittamaan maalin 
tarkasti sekoituskoneella asiakkaan valitseman sävyn mukaiseksi.    

Seuraava PUDASJÄRVI lehti 
ilmestyy 15.7.2009.

Yrittäjä,
varaa ilmoituspaikkasi ajoissa!

Kiiminkiin 2003 perustert-
tu Aarrearkku muutti Pu-
dasjärvelle viime viikolla. 
Kyseessä on lahjatavara-, 
lelu-, askartelu-, koulu- ja 
kodin pieniä sisutustava-
roita myyvä erikoisymmä-
lä.  Liike avataan torstaina 
2. heinäkuuta, mutta viral-
liset avajaiset pidetään hie-
man myöhemmin.

Aarrearkku-yrityksen 

Onko sinulla vaikeuksia hyvän lahjan 
keksimisessä? Ei hätää, jos on. Kannattaa 
piipahtaa hiljattain avattuun Aarrearkkuun, 

josta saat asiantuntevaa apua. Liike 
sijaitsee Jukolantiellä Amaretton ja 

Värikeskuksen välissä.

taustalla ovat pudasjärve-
läissyntyiset sisarukset Heli 
Kemppainen ja Reija Joki-
kokko. He ovat lähtöisin 
Kurenalalta ja ovat yrittäjä-
taustaisia.

Suvuissamme on aika 
paljon yrittäjiä, Heli ja Rei-
ja kertoivat ja mainitsivat 
yrittämisen olevan heidän 
juttunsa.

Haluamme olla palve-

lualalla, ja yrittäjyyshän on 
asiakkaiden palvelemista, 
yrittäjät tuumivat 

Kuutisen vuotta Kiimin-
gissä toiminut yritys tuli siel-
lä tavallaan tiensä päähän.  
Koska yrittäjien mielessä 
on ollut liikkeen laajentami-
nen ja siirtyminen jatkossa 
myös nettikaupan puolelle, 
Pudasjärveltä löytyneet ti-
lat olivat yrityksen tarpei-
siin sopivat.  

Kivoja lahjapakkauksia
Jokainen päivä on liike-

elämässä erilainen ja se on 
meistä haasteellista, yrittä-
jät Heli Kemppainen ja Rei-
ja Jokikokko tuumivat ja 
sanoivat haluavansa tehdä 

liikkeestä hauskan tavaran 
liikkeen. 

Toivomme asiakkaiden 
tulevan täällä hyvälle mie-
lelle. Tänne voi tulla vaikka 
vain katselemaan ja viihty-
mään. Jos on vaikkapa joku 
juhla mielessä ja sitä var-
ten pitäisi keksiä joku lahja, 
voimme lahjatavaravalikoi-
mastamme etsiä yhdessä so-
piva lahja – vaikka valmiiksi 
paketoituna. 

Teemme myös koottu-
ja lahjapaketteja, jotka var-
masti ilahduttavat saajaansa. 
Meiltä voi löytää persoo-
nallisia lahjaideoita päi-
vänsankarille, tupaantuliai-
siin, tuliaisiksi, hääparille, 
kihlajaislahjaksi, valmistu-
neelle sekä muihin juhliin. 
Liikkeestä löytyy myös si-
sustustavaroita, joilla voit pi-
ristää kotisi ilmettä helposti. 
Lapsille löytyy valikoimis-
tamme suosituimmat lelut, 
pelit ja lastenkirjat. Meillä 
on myös pieni valikoima 
koulu- ja toimistotarvikkeita 
työhön, kotiin ja opiskeluun 
sekä lahjat vauvoille.

Laajasta valikoimastam-
me on helppo löytää kaiken-
laista tavaraa kaikenikäisille 
miehille, naisille ja lapsille. 
Valikoimaamme kehitäm-
me jatkuvasti asiakkaidem-
me tarpeiden ja toivomusten 
mukaisesti. Tänne voi tulla 
vaikkapa lasten kanssa. Ala-
kertaan tulee lelumaailma ja 
yläkertaan lahja- ja askarte-
lupuoli, Heli ja Reija esitteli-
vät kahden kerroksen liiketi-
lojaan. (rr) 
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Puh. 0400 283 405
Sähköposti: hannu.kivela@pp1.inet.fi

• Maalit • Matot • Tapetit 
• Liimat • Laastit • Kaakelit 

• Maalaustyökalut

Jukolantie 4 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 469

Puistotie 2, PUDASJÄRVI, Puh. (08) 822 139

RAKENNUSLIIKE

ASUNTOINSINÖÖRIT
OY

RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY
tarjoaa seuraavia palveluja:

· perustustyöt
· vesikatteiden uusimiset

· runkotyöt
· vesivahinkokorjaukset

Soita ja pyydä tarjous! p. 0400 926 177 ja 08 822139

Kaikki sahaukset ja 
höyläykset
Myös ANTIIKKIPANEELIT
 ja LISTAT

LIIKKUVA SAHAUSLIIKE
Rauno Seppänen 
puh. 0400 212 356
saha@puolankalainen.com

INSTA 142-lujuus-
lajittelustandardi

Kaikki sahaukset ja 
höyläykset 30 v. kokemuksella

SÄHKÖSUUNNITTELU
JA 

ASENNUS MARKKU TALALA
• Sähkö- ja teleasennukset
• Sähkösuunnittelu ja asennus

Markku Talala 
0400-214 150, 08-823 452

Sähkötie 2 Pudasjärvi

Puupappojen keittiöjakkara 
ansaitsisi näkyvän ja kuu-
luisuutta tuovan ergonomi-
apalkinnon. Tukisauvajak-
karasta on avuksi ja turvaksi 
etenkin vanhuksille, joiden 
tasapainoaisti ei ole enää 
nuoruuden terässä. 

Tuotevalikoima ei Puu-
pappojen tarjonnassa yhteen 
jakkaraan lopu. Mallistoon 
kuuluu perinnekaivot, mo-
nenmoiset puiset lasten lelut 
ja keinuhevoset, tyrkyttimen 
roikuttimet, kelohongasta 
valmistetut tosi näyttävät 
lintulaudat ja muut puiset 
käyttötavarat ja muistoesi-

Perinnetuotteet ja uudet ideat  
Pudasjärven Puupapoilta 

Turvallinen keittiöjakkara á la Pudasjärven 
Puupapat on tuote, josta voi kummastella, 

miksi sitä ei ole keksitty jo aiemmin. 
Jakkaran kulmaan istutettu korkea sauva 

antaa tukea, kun tuolilta kurottaa vaikkapa 
keittiökaappien ylimmille hyllyille. 

Puupappa Mauri Salonen on entinen puuntyöstökoneiden kauppias, joka tekee eläkepäivillään puusta melkein 
mitä vaan, kuten perinteisiä puuleluja, koriste- ja muistoesineitä, pihakaivoja, pirtinkalusteita ja loppuun asti 
mietittyjä turvallisia keittiöjakkaroita.

neet. Malliston muotokieli 
on enimmäkseen perisuo-
malaista puunkäsittelytai-
toa.

Ainut heikkous tarjon-
nassa on, että mallisto mal-
listoon pääsee tutustumaan 
vain pohjois-suomalaisilla 
toreilla ja markkinoilla. Puu-

papat eli miehen ikään ja 
vähän päälle ehtinyt Kaarlo 
Juntunen ja hieman nuorem-
pi Mauri Salonen Pudasjär-
ven Kipinästä tekevät puu-
töitä eläkepäiviensä iloksi, ja 
käyvät myymässä niitä itse 
paikalla ollen monenmoi-
sissa toritapahtumissa. Sa-

lonen myi aktiivivuosinaan 
erilaisia puuntyöstökonei-
ta puunjalostusyrityksille.  
Nyt hän käyttää samoja ko-
neita omassa tuotannossaan 
– vähän niin kuin malliksi 
muille.

Mutta voi surku sentään. 
Pudasjärven markkinoille 
Puupapat eivät ehdi. Kitti-
län markkinamiehet saivat 
heidät houkutelluksi Poh-
joiseen juuri samalle viikon-
lopulle. 

Esko Leipälä

Pudasjärven Havulan ran-
nassa järjestetään kuuden-
nen kerran kesäpilikin MM-
kilpailut ja viikonvaihteessa 
käydään kisojen välierät ja 
finaalit.

Samaan aikaan kokoon-
tuu Syötteelle MP-Huip-
puajot ja nämä tapahtumat 
kohtaavat toisensa lauan-
taina 25.7.

Syötteellä oleva kaikille 
merkeille avoin moottori-
pyörätapahtuma ”pyöräy-
tyy” paraatiajoon kohti Ha-
vulan rannassa pidettäviä 
Kesäpilikin MM-kilpailuja.

Paikalla on paljon moot-
toripyöriä ja pilkkijöitä. Tal-
vella tämä yhtälö ei onnistu 
yhtä helposti kuin näin ke-
sällä, tuumaa Marko Koi-
vula.

Hän on pilikkikilpailut 
järjestävän Pudasjärven Ur-
heilijoiden tapahtumasih-
teeri.

-Haluamme tuoda mo-
lemmille tapahtumille oma-
leimaisuutta, tuomalla nämä 
erilaiset tapahtumat yhteen, 

Kesäpilikki ja MP-Huippuajot
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna

PMC:n sihteeri Mariitta Ti-
monen jatkaa.

Huippuajojen järjestelyis-
tä vastaa PMC Pudasjärvel-
tä ja Hotelli Iso-Syöte, mikä 
on myös tapahtuman kes-
kipiste. Perjantain ja lauan-
tain aikana on osallistujille 
monenlaista toimintaa ja ta-
pahtumaa hienoissa Syöt-
teen maisemissa.

Tiedustelut:

Pilikkiviikko:
Marko Koivula
0400 771 118,
Heino Ruuskanen
0400 346 097

MP-Huippuajot:
Mikko Nevakivi 
0400 280 676,
Esko Valkola
0400 673 652,
Mariitta Timonen
0400 769 103

Terveisin
Marko Koivula

Tapahtumista lisää:
http://pilikkiviikko.pudasjarvi.fi
http://mphuippuajot.pudasjarvi.fi

Kesäpilkin MM-kilpailut pidetään jo kuudennen ker-
ran.
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Tuotteittemme materiaali on pääosin tiukka-
syisestä pohjoissuomalaisesta puusta valmis-
tettua neljän- tai viidentuuman höylähirttä.

EDULLISET 
HIRSIMÖKIT 
JA -TALOT
YLI 15 VUODEN 
KOKEMUKSELLA

PÄÄTUOTTEITAMME OVAT:
• TALOT • LOMAMÖKIT
• SAUNAMÖKIT • AUTOTALLIT
Timpan Kurkihirsi
Sarajärvi Jukuantie 78
Puh. 0400 682 687
timpan.kurkihirsi@koillismaa.fi
www.timpankurkihirsi.fi

TIMPAN KURKIHIRSI

Pudasjärvinen bändi markkinoilla
Ossi Oinas-Panuma ja Jari Vähkyrä esiintyvät markkinoilla lauantaina

Markkinoille on siis tulos-
sa lauantaina esiintymään 
pudasjärvinen bändi ni-
meltään RuoTo. Keikka on 
normaalista bändikeikasta 
poikkeavasti duo-muotoi-
nen. Lavalla tulevat soitta-
maan Ossi Oinas-Panuma 
(laulu ja kitara) sekä Jari 
Vähkyrä (kitara ja basso).

RuoTo soittaa suomen-
kielistä Folk- ja Blues-sä-
vytteistä musiikkia. Mark-
kinoilla kuullaan akustisia 
sovituksia bändin kappa-
leista. RuoTon musiikki on 
suomenkielistä, ja usein 
tummanpuhuvilla lyriikoil-
la on perin tärkeä asema sii-
nä. Musiikissa on edustet-

tuna romuraudasta taottua 
bluesia, preeriafarmilta ka-
rannutta countrya, asbestis-
ta tunteilua, sekä helisevän 
folkin tahdissa pelkoaan pa-
kenevaa kaihoa, kertoo Ossi 
Oinas-Panuma pilke silmä-
kulmassaan. (ht)

Lukion opiskelijat!
Kauttamme oppikirjat nopeasti ja edullisesti!

· Voit avata opintotilin, maksuaikaa kuukausi
· Voit ostaa käteisellä, jolloin saat 10 % alennuksen sekä kirjoista  
 että koulutarvikkeista.
· Voit hankkia koko lukukauden kirjat kerralla tai ostaa kursseittain.

Kimmo Kuurre-Erkki Pulliainen
Vapaa Iijoki
-teos nyt vain

Lasten
värityskirjoja

1,90/kpl 

Tervetuloa poikkeamaan kirjakauppaan!
Elämäniloa ja kiitollista mieltä jokaiselle!

Pudasjärven Kirjakauppa, Koulutie 3 Pudasjärvi
puh. 0400 821 040 (suuntanumero muuttunut)

Tilauslistat nyt myös netissä: www.pudasjarvenkirjakauppa.net 
Tilaus onnistuu siis sitäkin kautta!

Riekin, Nevakiven, Kaipaisen, Takkulan ja Kälkäjän kirjoja saatavana!

32,-

17,- 15,-

28,-

9,90€

(norm. 44,24)

(norm. 23,48) (norm. 18,-)

(norm. 38,-)

(norm. 14,74)

Myös Puhos- ja Pudasjärvi-kirjaa 

Uutuus! 
Kirvestie 22
Kalle Päätalon koti
kuvateos

Varhaiskalenterit
ovat tulleet! 

Hai Haarukassa:
400 uutta koululaisvitsiä
vain

Askartelutarvikkeet
puoleen hintaan
= normaalihinnasta pois = normaalihinnasta pois -50%  -50% 

Loput kesälelut
puoleen hintaan

Otavan
Värikasvio
Suomen suosituin!
-sopii niin aloittelevalle
kuin kokeneemmallekin 
kasvintunnistajalle

Kauttamme myös kartat!
Ulkoilukartta
Syöte-Pudasjärvi
Taivalkoski-Kylmäluoma

(sis. kaksi erillistä karttaa)

Meiltä nyt myös värikopiopalvelut

RAKENTAMISEN AMMATTILAINEN

KOILLISMAALLA

RAKENNUSTEOLLISUUDEN
KESKUSLIITON JÄSENYRITYS

Yhteydenotot Pudasjärvellä 040 750 5712
RALA:n
pätevyys

Myytävänä: 
· Koivuklapeja pituus 33 cm. 40 litran laatikoissa ja irto m3. 

· Ruokamultaa  · MB e 320 cdia,-00. MB 300 da, -86 

www.kokkopeat.fi. · puh 0400-926 405

Kaivinkonetyöt
kaivink. pyöräk. ja traktorilla

Vuokrattavana
· iso asuntovaunu 
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Ouluntie 73, 93100 Pudasjärvi, puh.010 401 3910, www.vianor.com

Avoinna ark.8.00-17.00, la 9.00-13.00
(heinäkuussa lauantaisin suljettu)

•  KODIN REMONTIT,
 pesuhuoneet, saunat, 
 sisustusremontit, ym. 
•  UUDISRAKENNUKSET
•  KUNTOTARKASTUKSET 
•  TYÖNJOHTO, VALVONTA

Puh. 0400 294640

Hyödynnä nyt kotitalousvähennys verotuk-
sessa max.6000 euroa työnosuudesta!

93100 Pudasjärvi

•  Kaivuutyöt
•  Pihatyöt
•  Koneurakointi

• Maa-aines-
 kuljetukset
• Lumityöt

Teuvo Ojala (08) 823 332
Matkapuh. 0400 388 557

Kari Ojala (08) 822 870
Matkapuh. 0400 131 557

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

Korentotie 61
93270 SOTKAJÄRVI
Puh: 044 0833132

044 0833130

RAKENNUSSUUNNITTELU
TYÖPIIRUSTUKSET
RAKENNEPIIRUSTUKSET
KUSTANNUSARVIOT
ENERGIATODISTUKSET

www.suunnittelukotiin.fi

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS 
JOPA 6000 EUROON ASTI

PUDISTUOTTEET
Pudasjärvi

Pekka Kaijala Lenkkitie 22 p. 0400 268 765 
Teemu Kaijala Lenkkitie 20 p.  0400 699 843
Kuorma-auto p.  0400 194 335
Telefax  (08) 822 877
kaijala.ky@co.inet.fi      www.kaijala.fi  

Kaijala Ky

Ollessaan 17-vuotiaana 
maalaispoika Dallasissa 
Lionien maailmankokouk-
sessa stipendiaattina 1968 
syttyi kiiminkiläisessä Mik-
ko Alatalossa innostus kan-
sainvälisiin ja yhteiskun-
nallisiin asioihin. Lukioajan 
jälkeen hän suoritti Tampe-
reen yliopistossa muun mu-
assa valtio-opin ja tiedotus-
opin laudaturit, kunnes työ 
vei mennessään. 

Näkemystä suomalai-
seen maaseudun tilaan ja 
elämänmenoon yleensä hän 
sai vuosina 1972 - 1976, jol-
loin Mikko oli tv:n uutis- ja 
ajankohtaistoimittajana. Sen 
jälkeen kannanottaminen on 
jatkunut hänen monissa lau-
luissaan ja edustustehtävissä 
kansanedustajana.

Välähdyksiä 
laulajan uralta
Varsinaisen läpimurron lau-
lajana Mikko Alatalo teki 
1974, jolloin ilmestyi soolo-
debyyttilevy Maalaispoika 
oon. Siitä tuli iso hitti, jota 
hoilattiin joka niemessä ja 
notkelmassa samoin kuin 
Leuhkat eväät –laulua.

- Laulut ajoittuivat ai-
kaan, jolloin nuoret muut-
tivat sankoin joukoin Ruot-
siin. Lauluilla oli sosiaalinen 
tilaus ja samalla kannanotto 
suomalaisten perusoikeu-
teen elää ja asua Suomessa, 
Alatalo kuvaili laulujensa 
sanomaa.

Kun yritin väittää, että 
häneltä puuttuvat rakkaus-
laulut kokonaan, hän luetteli 
joukon rakkauslauluja, joista 
yksi kauneimmista on Ihmi-
sen ikävä toisen luo. 

Vuodesta 2003 saakka 
kansanedustajana olleella 
Mikko Alatalolla ovat jää-
neet laulukeikat viime vuo-
sina hieman vähemmälle. 
Kesäisin hän kuitenkin eh-
tii tehdä pari, kolme keik-
kaa viikossa. Talvisin yhden 
keikan.

Keikoilla pääsen lähel-
le kansaa. Ihmiset tulevat 
juttelemaan ja joskus anta-
vat ”haukkujakin” tyyliin: 
”Miten neon ne eläkkeet”, 
Alatalo mainitsi lupsakkaan 
tyylinsä.

Mikko Alatalo

Markkinoilla esiintyvä kansanedustaja ja laulaja Mikko Alatalo on 
maalaispoika. Jo paljon ennen Arkadianmäen aikaa, hän teki laulun 

Maalaispoika oon. Nykyisin hän pääsee puhumaan ja pitämään esillä 
maaseudun asioita siellä, missä hän milloinkin liikkuu.  

Yhden ainoan kerran olen 
laulanut eduskunnan istun-
tosalissa. Silloin keskus-
teltiin, kumpi on parempi 
kansallislaulu Finlandia vai 
Maamme-laulu.  Esitykse-
ni vuoksi puheenjohtaja oli 
ajatellut poistaa minut is-
tunnosta häirinnän vuoksi, 
jos olisin laulanut yhtään 
pitempään. 

Kokoomalevyjä 
tulossa
Viime vuonna Mikko Ala-
talo teki kantrilevyn. Myös 
laulun Jos sua ei ois, sut pi-
täisi keksiä. Sen hän kertoi 
omistaneensa vaimolleen.  

Koska Alatalo teki hyviä 
hittilauluja paljon ennen cd-
aikaa, ihmiset ovat kaivan-
neet Alatalon tuotantoa cd-
versioina. Nyt huutoon on 
vastattu ja vanhoista hyvis-
tä lauluista ollaan tekemässä 
kokoomalevyjä, joita Alata-
lolla saattaa olla jo mukana 
Pudasjärven markkinoilla.

Mikko Alatalo sanoi ole-
vansa erittäin iloinen siitä, 
että levy-yhtiö Warner on 
julkaisemassa ensi syksynä 
uudelleen trilogian Lauluja 
Siirtomaa-Suomesta cd-ver-
siona. Siihen kuuluvat levyt 
Yhdentoista virran maa, Kun 
iso joki tulvii ja III tasaval-
lan vieraana. Näitä levytyk-
siään Alatalo pitää uransa 
parhaina.

Paljon mainetta 
ja kunniaa
Alatalon tyylikirjo on vuosi-
en varrella ollut laaja. Siihen 
kuuluu niin rokkia, mainos-
musiikkia, ihmissuhdebal-
ladeja kuin lastenlauluja-
kin.  

Alatalon hittejä on pal-
jon. Kultalevyn hän on saa-
nut albumeistaan Maalais-
pojan rallit (1980), Eläimiä 
suomalaismetsissä (1981) 
ja Senaattori ja boheemi 
(2004). Jälkimmäisen Alata-
lo teki yhdessä Juice Leski-
sen kanssa.

2000-luvulla Alatalo on 
levyttänyt myös Sulo Aitto-
niemen kanssa albumit He-
vosmiesten resepti (2003) ja 
Harmaa Ferguson (2006) ni-
mellä Suti & Alatalo.

Mainetta ja kunniaa mu-
siikin saralta on Alatalo saa-
nut runsaasti. Hänet palkit-
tiin yhdessä Harri Rinteen 
kanssa Juha Vainio -sanoit-
tajapalkinnolla 2005. 

Iloinen uutinen on se, 
että tänä kesänä saan Suven 
sävel -palkinnon Oulussa 
pidettävillä Sanan ja Suven 
päivillä.  

Yksi Mikko Alatalon vah-
vuus on monipuolinen työ-
kokemus. Kansanedustajan 
luottamustehtävien ja esiin-
tyvän taiteilijan työn lisäksi 
hän on toiminut maatalou-

- maalaispoika sydänjuuriaan myöten

den aputyömiehenä, jäkä-
lännostajana, torimyyjänä 
ja toimittajana sanomalehti 
Kalevassa. Myös työskentely 
televisiossa uutis-, ajankoh-
tais- ja viihdetoimittajana on 
tullut tutuksi.

Pudasjärvi 
tuttua seutua
Pudasjärvi on tuttua seutua, 
sillä Isolla Syötteellä vedin 
Känkkäränkkä –hiihtokou-
lua noin 20 vuotta sitten. 
Myös poikani on toiminut 
siellä hiihdonopettajana, 
Alatalo kertoi suhteestaan 
Pohjois-Pohjanmaahan, jos-
sa tärkein paikka on edel-
leen Kiiminki. Siellä hän on 
syntynyt ja kasvanut.

Äitini asuu edelleen ko-
tipaikallani. Pyrin käymään 
häntä katsomassa aina kun 
suinkin pääsen. 

Tulevaisuuden haastei-
siin Mikko Alatalolla kuuluu 
yliopisto-opiskelujen päättä-
minen ensi talvena Tampe-
reen yliopistossa. 

Paras yliopisto on ollut 
Nelostie, jota olen ajanut 
yli 4 miljoonaa kilometriä, 
Mikko Alatalo sanoi haas-
tattelun lopuksi ja odottelee 
näkevänsä mahdollisimman 
paljon väkeä Pudasjärven 
markkinoilla. (rr)

Markkinoillakin esiintyvä, 
Kiimingistä kotoisin ole-
va laulaja Mikko Alatalo 
teki viime vuonna kantri-
levyn.
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Myymäläautopalvelua Pudasjärvellä

Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi
Puh. 0400 298 895

KAUPPISPOJAT OY

MONIPUOLINEN, EDULLINEN, PALVELEVA 
OSTOSPAIKKA PUDASJÄRVEN KESKUSTASSA

Meiltä edulliset Eldorado- ja First price-tuotteet

TERVETULOA.
Tarjoukset voimassa koko heinäkuun.

Juissi
Mehujuomat 1L

Grandi
Pillimehut 2 dl
(yksittäin 0,29€/prk)

HK Kariniemen
Broilerin Grilliboxi
n. 1,5kg/kpl

VILLE 
VALLATON

GRILLIKYLKI Snellman
Saunapalvikinkku
230g

Fazer
ruis- tai kaura-
puikulat

089 699
ltk (27 prk)

Valio
Marjakeitot 1 kg

159
prk prk

349
kg

Jäätelöpuikot 12 kpl

2
1 1

99

60 99

pkt

pkt pss

omamaustettu

595
kg

Elintarvike, jalkine, tekstiili, lelu, taloustavara ja rautaosasto

9-19
9-16

Kauppatie 9
(08) 821 515

Taksit Pudasjärvi keskusta 24 h 

08 - 821 444
Aarni Hannu
Klemetti Hannu 1+8
Konttila Sami
Lantto Lauri
Penttilä Ari

Pitkänen Pekka
Puurunen Seppo
Savela Sami
Manninen Markku

Pastori Jaakko Sääskilahti pitää puheen markkinoiden 
ensimmäisenä päivänä. 

LVI-CENTER OY

Saat kauttamme
- suunnittelun
- tarvikkeet
- asennuksen
- huollon
-rahoituksen

Avoinna ma-pe 9.00-17.00
Pudasjärvi  Kauppatie 1  p. 040 350 8905 
Oulu  Moreenikuja 3  p. 08 8150 500, 0400 954 628

www.lvi-center.fi

ilmalämpöpumput

jätevesijärjestelmät

TERVETULOA!
Kahvitarjoilu!

JÄTEVESI- JA
ILMAPUMPPUPÄIVÄ
perjantaina 3.7.09 klo 9 - 17

Teologikoulutus tapahtui 
Joensuun yliopiston teologi-
sessa tiedekunnassa. Syntyi-
sin Sääskilahti on Ranualta. 
Nuoruudesta lähtien Sääs-
kilahdella on ollut omakoh-
taista hengellistä taustaa. 
Hänen pappansa on ollut 
pappi ja suvussa on seura-
kunnan työntekijöitä. 

Ensimmäinen työviikko 
oli melko tiivis. Heti maa-
nantaiaamuna alkoi rippi-
koululeiri, joka pidettiin 
maatalousoppilaitoksella 
Jyrkkäkoskella. Samaan ai-
kaan oli siellä myös pastori 
Juha Kukkuraisen vetämä 

Papin tulee olla 
seurakuntalaisten palvelija

Seurakuntapastori Jaakko Sääskilahdella alkoivat työt 
Pudasjärven seurakunnassa kesäkuun alkupuolella heti 
pappisvihkimyksen jälkeen. Vihkimyspäivä oli 7.6 Oulun 

tuomiokirkossa yhdessä kuuden muun papin kanssa. 

leiri, joten voitiin pitää yh-
teisiä oppitunteja ja iltaoh-
jelmaakin yhdessä. Viikon 
aikana oli lisäksi kolme kas-
tetta, vainajan siunaus sekä 
kesäillan konsertti kirkossa, 
jossa Sääskilahti piti puheen 
ja toimi juontajana. Ensim-
mäinen työviikko päättyi 
konfirmaatiojumalanpalve-
lukseen. 

Seurakuntapastori Jaak-
ko Sääskilahden vastuulla 
on kasvatustyö, johon kuu-
luu lapsi- ja nuorisotyö sekä 
rippikoulut. Viime vuoden 
loppupuolelle saakka teh-
tävää hoiti seurakuntapas-

tori Perttu Kyllönen, jonka 
jälkeen virka on ollut täyt-
tämättä noin puolen vuo-
den ajan. 

-Toki papin työ keskittyy 
toimituksiin ja jumalanpal-
veluselämään, joka on kir-
kon työn keskusta. Näiden 
ohella tehdään oman vas-
tuualueen mukaisia tehtä-
viä, toteaa Sääskilahti.

Jaakko Sääskilahti toivoo, 
että voisi pappina olla seura-
kuntalaisten palvelija ja hei-
dän käytössään. 

-Haluaisin olla sellainen 
pappi, jonka luo on helppo 
tulla ja lähestyä. Minua ei 
tarvitse jännittää eri tilan-
teissa. Toivon pystyväni luo-
maan lähestymiseen turval-
lisen ilmapiirin. Toisaalta on 
tiedostettava, että pappi ei 
ole kaikkitietävä ja nöyryys 
onkin hyvin tärkeä. Eteen tu-
levat erilaiset elämän ongel-
mat on pystyttävä ottamaan 
vastaan sitä mukaa kuin 
niitä tulee. Pyrin tekemään 
työni mahdollisimman hy-
vin ja auttamaan seurakun-
talaisia ja kaikkia ihmisiä. 

Jaakko Sääskilahden sai-
raanhoitaja vaimo Kaarina 
on syntynyt Kanadassa ja 
perheessä on yhden ja kah-
den vuoden ikäiset tyttäret 
Iida ja Aino-Marja. Työn ja 
perheen lisäksi Jaakko lähtee 
mielellään marjametsään tai 
kalastamaan. Myös metsäs-
tys on harrastuksena. Toi-
veena on johonkin pudas-
järviseen metsästysseuraan 
liittyminen ja synnyinmai-
semissa Ranualla on mah-
dollisuus käydä jänis- ja lin-
tumetsällä. (ht)



PUDASJÄRVEN MARKKINAT 3. - 4.7.2009 11

Möykkälän Sikajuhlat 
11.7.2009

Puhoskylän kyläseura.

Sikaa sopivina 
annoksina. 
Grillimestarina 
Talalan Jussi apureineen. 

Olutta 
ja muita 
virvokkeita. 
Pientä 
kisailua ja 
visailua. 
Juonnot 
hoitelee Ere. 

Aluelippu 10 e.   

Yhtye EXSET tanssittaa.
Pihalla PEPEN
karaoke. Arpoja!!! 

Tervetuloa 23. 
Sikajuhlien humuun!

Palkintona 
kaasugrilli.

• kaikenlaiset kiinteistönhuollot & konetyöt ammattitaidolla
• viherrakennustyöt • ruokamullan toimitukset
• kantojen jyrsintä • pellonraivaus jyrsintä • ym....

kysy
24h 0400-687234

J.R 040-5353247
T.R 040-9634830
j.riekki@khriekki.fi

Piipposen Pirtti

TAKSIT
ja

0400 388 231
Piipposentie 16

Pe 3.7. IC-Rock (1978-81)
 alkuperäinen kokoonpano
 sekä Sunny-disco
 
La 4.7. Sunny-disco alk. klo 22
 

Jukolantie 4 Pudasjärvi, puh 823 310

Lounas 
noutopöydästä 
ma-pe
10.30-14.00

Pizzapuffet 
pe-su klo 19.00 asti

Salaatit, pizzat ja 
ála-carteannokset
Uudistettu 
ála-carte lista.
Keittiö avoinna 
klo 21:een 
joka päivä. Tervetuloa!

Markkinaohjelmat

lippu 7€

lippu 5€

• Päivittäistavarat • Polttoaineet, polttopuut 
• Rautakauppatavaraa • Auto- ja kelkkatarvikkeet 
• Asusteet • Matkamuistot • DVD -vuokraus

Vanhanajan perinteinen sekatavarakauppa

Näköalantie 1215 Syöte, p. 044 032 2652
syotteenkylakauppa@mail.suomi.net

Ma-La 9-21, Su 10-18
kesäaikana Ma- La 9-19, Su 10-15

TULE KELOSYÖTTEELLE
-  Majoitusta lammen rannalla, joka mökissä oma vene
-  Kalastusta
-  Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueella
- Nyt valmistunut uusi saunatupa, jossa sauna, höyrykaappi,
 täydellinen keittiövarustus ja kokoustilat.

Paulin Mökit

P. 08-838 105
0400 302 910

www.paulinmokit.com

Perhejuhlat, syntymäpäivät ja häät... 
Tai tule muuten viettämään rentouttavaa iltaa!

Savusauna ja poreallas

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY ESITTÄÄ
KOSKENHOVIN KESÄTEATTERISSA NÄYTELMÄN

TERVEEN PAPERIT
Kirjoittanut: Teuvo Ruohoranta

Ohjannut: Mauri Siivikko

Liput 8€/5€ (alle 12-vuotiaat)
Tiedustelut p. 0400-241 533

pe 3.7. klo 19
pe 10.7. klo 19 (loppuunmyyty)
su 12.7. klo 19
pe 17.7. klo 19
su 19.7. klo 13
pe 24.7. klo 19
su 26.7. klo 13 ja 17

TERVETULOA!

Esitykset:

Ammattistartti on Ope-
tushallituksen kokeilu-
koulutusta, jonka tavoit-
teena on etsiä menetelmiä 
ja keinoja uravalinnan 
selkiintymiseen. Tällä 
pyritään vaikuttamaan 
ammatillisen koulutuk-
sen keskeyttämiseen ja 
syrjäytymisen ehkäise-
miseen.

Ammattistarttikoulu-
tusta on järjestetty aikai-
semmin OSAO:n Hau-
kiputaan, Kempeleen, 
Muhoksen ja Kaukovai-
nion tekniikan yksiköis-
sä. Nyt toiminta laajen-
tuu myös Pudasjärvelle.  
Vuoden kestävä ammat-
tistartti on tarkoitettu 
nuorille, jotka ovat epä-

Ammattistartti
alkaa Pudasjärvellä

Oulun seudun ammattiopiston 
(OSAO) Pudasjärven yksikössä alkaa 
syksyllä 2009 ammattistartti, joka on 

ammatilliseen koulutukseen ohjaavaa ja 
valmistavaa koulutusta. 

varmoja omasta ammat-
tialastaan. Koulutuksen 
yhteydessä tutustutaan 
työelämään vierailemalla 
eri alojen yrityksissä. Am-
mattistartin tarkoitus on 
kohottaa nuoren itsetun-
toa ja antaa startti omal-
le uralle. Koulutuksen 
aikana suoritetaan opin-
toja, jotka voi hyödyntää 
myöhemmin tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa.  
OSAO:n Pudasjärven yk-
sikön ammattistarttiin 
haetaan 31.7.2009 men-
nessä suoraan yksikköön. 
Aloituspaikkoja on 12.  

Tiedustelut:
Elisa Laakso    
puh. 010 27 23768 

· Talopystytysurakointi
· Korjausrakentaminen
· Yleiset rakennusalan työt
· Rakennuskoneiden vuokraus

p. 040 521 7035
 Pohjaspuolentie 9327, Iinattijärvi

www.taloasennus.fi

Tmi taloasennus H. Vikström

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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VAIHTOAUTOJAMME

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16, Oulu

p. (08) 344134
Ark. 9-17, La 10-14

0400 430 910
0400 680 670

www.oulunautoporssi.fi 

Hyundai i30 1.6CRDi uusi ajamaton -09 19900 €
MB E200 CDi ilmast. -05 19900 €
Citroen C5 2.0HDi farm -07 15900 €
Toyota Avensis 2.0D4D farm ilmast. -04 14300 €
BMW 525d farm ilmast. -02 12900 €
BMW 320i Coupe ilmast. -99 12900 €
Opel Vectra 2.2i autom.
aj.165tkm ilmast. -03 10900 €
Ford Mondeo 2.0TDi ilmast. -03 10500 €
Skoda Octavia 1.9TDi farm ilmast. -04 9600 €
VW Golf 1.9TDi aj.170tkm -02 9500 €
Toyota Avensis 2.0D4D farm paku -03 8890 €
Toyota Avensis 2.0 D4D -02 8800 €
VW Passat 1.6i aj.79tkm 1-omist. -98 8500 €
MB E200  bensa aj.143tkm -96 8500 €
Audi A4 2.4i farm ilmast. -99 8300 €
Volvo S80 2.5TDi ilmast. -01 7900 €
Toyota Avensis 1.8i farm ilmast -00 7900 €
Peugeot 307 2.0HDi farm ilmast. -03 7650 €
Fiat Stilo 115JTD aj.127tkm
ilmast.webasto -03 7500 €
Hyundai Elantra 2.0CRDi
aj.190tkm ilmast. -02 6900 €
Renault Scenic 1.6i aj.140tkm ilmast. -02 6900 €

Ford Focus 1.6i aj.137tkm farm -01 6850 €
Seat Cordoba 1.9SDi farm aj.168tkm -02 6700 €
Seat Cordoba 1.4i aj.140tkm -02 6400 €
Renault Scenic 1.9TDi ilmast. -02 6300 € 
Opel Vectra 2.0TDi aj.195tkm ilmast. -00 5900 €
Renault Megane 1.9TDi
aj.120tkm ilmast. -00 5900 €
Citroen Xsara 2.0HDi fram.
aj.210tkm ilmast. -03 5900 €
Fiat Stilo 1.2i aj.60tkm -02 5900 €
Toyota Yaris 1.4D4D -02 5900 €
Opel Agila 1.2i aj.60tkm -01 5600 €
Opel Astra 1.6i aj.180tkm -00 5500 €
Fiat Stilo 1.8i ilmast. -02 5500 € 
VW Bora 1.9TDi -00 5500 €
Volvo S70 2.5TDi ilmast. -97 5500 €
Opel Astra 2.0TDi farm -00 4900 €
Suzuki Alto 1.0i aj.9000km 1-omist. -01 4900 €
Fiat Punto 1.2i aj.145tkm ilmast. -04 4900 €
Daewoo Matiz 1.0i aj.130tkm ilmast. -04 4850 €
Citroen Saxo 1.1i aj.72tkm -02 4500 €
Ford Mondeo 1.8i farm ilmast. -00 4500 €
Nissan Almera 1.6i  -99 4500 €
Citroen Xsara 2.0HDi farm ilmast. -01 3900 €

Lada 110 1.5i aj.20tkm -05 3600 €
Saab 9-3 2.0i ilmast. -98 3500 €
Renault Laguna 1.8i farm -98 3500 €
Skoda Felicia 1.3i aj.130tkm farm -00 2990 €
Audi 80 2.8E  -92 2900 €
Suzuki Alto 1.0i aj.76tkm -00 2800 €
VW Golf 1.8i farm -96 2800 €
Opel Corsa 1.7D  -98 2450 €
Nissan Almera 2.0D -96 1490 €
Peugeot 306 1.6 -96 1350 €
VW Transporter 1.9TDi sis .alv -01 8400 €

28 x 95
Lämpök. MÄ 

laude

2,92
jm

28 x 117
Lämpök. MÄ
terassilauta

2,25
jm

Pistotie 4, Pudasjärvi, puh. 010 2701 303  • Karpalotie 20, Kello, puh. 010 2701 300

28 x 95
Mökkilautaa

0,99
jm

45x90
Mitallistettu
talouslauta

1,10
jm

Monen mielestä Elviksen 
laulut olivat parasta, mitä 
ihmislapsi voi ilmoille tuo-
da. Ensi perjantaina Kuren-
koskessa soitetaan Elviksen 
musiikkia ja sitä esittää yh-
tye nimeltään Elvis. Kan-
nattaa mennä paikan päälle 
toteamaan, että Elvis elää.  
Elvis Aaron Presley oli tun-
nettu myös pelkällä ensim-
mäisellä etunimellä Elvis. 
Hänen elämänsä päättyi 
inhimillisesti katsoen liian 
varhain. Elvis oli syntynyt 
8. tammikuuta 1935 Missis-
sipin Tupelossa ja kuoli 16. 
elokuuta 1977 Tennesseen 
Memphisissä. Elvis oli yksi 
kaikkien aikojen tunne-

Elvis esiintyy Kurenkoskessa Ensi perjantai-iltana moni 1960 - 
70 -luvuilla nuoruuttaan viettänyt 

pudasjärveläinen pyyhkii silmäkulmistaan 
muistojen kyyneleitä. Kurenkoskessa 

esiintyy Elvis-yhtye itse rokin kuninkaan 
Elviksen muistolle. 

tuimmista laulajista. Häntä 
kutsutaan usein rock and 
rollin kuninkaaksi. 
Elvis Presleyn levyjä oli 
myyty vuoteen 1986 men-
nessä jo noin 1,3 miljardia 
kappaletta maailmanlaajui-
sesti. Nykypäivänä myyn-
tiluvut lähentelevät arvi-
oiden mukaan 2 miljardin 
kappaleen rajaa. Tämä tekee 
hänestä kaikkien aikojen 
menestyneimmän artistin.

Musiikkia laidasta 
laitaan
Ravintola Kurenkoski ava-
si ovensa 20.3. 2009. Uudet 
yrittäjät ovat remontoineet 
ja kunnostaneet hotelli-

ravintolan uuteen kuosiin. 
Ravintolasalin lisäksi pai-
kat on saatu siihen malliin, 
että myös pub että yökerho 
pyörivät täydellä teholla. 
Pubissa on mahdollisuus 
laulaa karaokea joka päivä 
ja yökerhossa pidetään dis-
coa. 
Kurenkoski panostaa vii-
konloppuisin koko kesäajan 
elävään musiikkiin. Ravin-
tolapäällikkö Paula Kukan-
ahon mukaan heinäkuussa 
on tulossa nimekkäitäkin 
esiintyjiä, kuten T. T. Pu-
rontaka.  
Yrittäjä Mauno Akujärven 
mukaan myös hotellin puo-
li on saatu kuntoon, joten 
majoitustilaa löytyy muka-
vasti.
Akujärven mukaan myös 
keittiön osalta palvelut pa-
ranevat, kun ruokapuoli 
alkaa pyöriä, sillä viimeiset 
luvat ovat nyt tulleet, ja ne 
ovat kunnossa. (rr) 

Ravintolapäällikkö Paula Kukanaho on viihtynyt Kurenkoskessa. Alan kokemus-
ta hän on hankkinut muun muassa Iso-Syötteeltä ja Syötekeskuksesta.     

MÖNKIJÖIDEN 
JA MOOTTORI-

PYÖRIEN 
HUOLLOT JA 
VARAOSAT

Varaosat, huollot sekä
korjaukset myös 

muihin merkkeihin.

PIENKONEHUOLTO
Keskiaho Oy

Teollisuustie
93100 Pudasjärvi

P. (08) 822 007, 040 5160 430
Ps. Sylintereiden poraukset

ja kampiakselityöt

Puhoksen kyläseura on 
puuhaamassa jo Sikajuhlia 
Möykkälään, sillä reilun vii-
kon päästä grilli sytytetään. 
Puheenjohtaja Urpo Turpei-
nen ja kumppanit ovat tilan-
neet sikaa Kylmäsen kautta 
riittävän paljon. Myyjät ja 
grillimestari ovat jo suorit-
taneet ajoissa hygieniapas-
sit sun muut tykötarpeet 
ajan tasalle. 

Tiettävästi myös orkes-
teri Exset, joka tulee Suo-
mussalmelta, on harjoitellut 
riittävän monta biisiä illan 
varalle.  Mikäli sää on satei-
nen, silloin väki pakkautuu 
sisälle, ja Möykkälän lattial-
la on varmuudella tungos-
ta. Mikäli sää on kesäinen 
ja hyvä, silloin väkeä riittää 
piha-alueellekin. 

Möykkälän Sikajuhlilla 
on niin pitkä perinne, että 
juhlilla ovat ehtineet käydä 
monien vanhemmat ja iso-
vanhemmatkin. 

Heinäkuun puolenvälin 
paikkeilla olevat sikajuhlat 

Puhoksen kesään kuuluu Möykkälän sikajuhlat siinä kuin 
sääsketkin. Juhlaan odotetaan kyläläisten lisäksi lomalaisia, 

mökkiläisiä ja naapurikylien ja -pitäjien väkeä.  Mikäli sää suosii, 
kävijämäärä saattaa nousta jopa tuhanteen.

keräävät väkeä laajalta alu-
eelta, sillä silloin siellä tapaa 
varmimmin tuttavia ja suku-
laisia, joita ei juuri muulloin 
näe, eräs vakituinen sikajuh-
lien kävijä sanoi.

Jos on hyvä ilma, tanssi-
lattialla on niin tiivis tunnel-
ma, että paitansa saa hiestä 
kastumaan, eräs seniori-ikäi-
nen tanssin ystävä sanoi ko-
kemuksestaan.

Puheenjohtaja Urpo Tur-
peisen mukaan Möykkälä on 
valmis juhlienpitoon, vaikka 
aihetta huoleenkin on.

Jatkoa ajatellen tilanne 
ei ole kovin hyvä, sillä esi-
merkiksi järjestysmieskortin 
hankkineita ei tahdo enää 
kylältä löytyä. Juhlia varten 
piti turvautua jo poikkeus-
menettelyyn, puheenjohtaja 
mainitsi.

Turpeisen mukaan monet 
ovat uskollisia Sikajuhlien-
kävijöitä, joten kävijämäärä 
noussee ainakin edellisvuo-
sien tasolle, mikäli sää on 
kohtuullinen. (rr)

Urpo Turpeisen mukaan Möykkälän Sikajuhlat ovat Puhoksen kyläseuran näytön-
paikka.        

Lue
Pudasjärven
markkinat

-lehti
netistä!

www.pudasjarvi-lehti.fi

Möykkälän Sikajuhlat lähestyy
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Elsa Tomkins entinen Pe-
täjäniemi asuu nykyisin 
miehensä Tery  Tomkinsin 
kanssa Etelä-Englannissa 
Englannin kanaalin rannal-
la. Kotikaupunki on pieni 
satamakaupunki nimeltään 
Lyme Rigis. 

-Olemme viihtyneet siellä 
oikein hyvin. Luonto on kau-
nista ja elämä suhteellisen 
turvallista. Englannissa on 
työttömyyttä ja pakolaisia, 
kuten täällä Suomessakin, 
Elsa luonnehti asuinseutu-
aan Englannissa, jossa hän 
on asunut viimeiset kolme 
vuosikymmentä. 

Jaurakkajärvellä Petä-
jäniemessä asuneen Elsan 
elämään puuttui kohtalo 
jo varhain monella tavalla. 
Hän jäi orvoksi tyttöseksi 

Kohtalo puuttui Elsan elämään 
jo varhain

Kun Martti Innanen lauloi Elsasta, hän ei varmaankaan tiennyt 
mitään Elsa Tomkinsista.  Meillä jokaisella on kohtalonsa, 

joka voi kuljettaa vaikkapa merien taakse. Näin kävi Elsa o.s. 
Petäjäniemelle 1960-luvun lopulla.

alle 10-vuotiaana.  Elsa oli 
sisarussarjan nuorin ja jäi 
asumaan siskonsa Aunen 
perheeseen. 

Nuoruuden huumassa 
kohti seikkailuja
Elsa ei ole koskaan katunut 
päätöstään lähteä keskikou-
lun jälkeen ulkomaille 1960-
luvun puolivälin jälkeen.  
Tuolloin hän oli rohkea ja 
huimassa iässä. 

Ensin hän suuntasi mat-
kansa Saksaan Frankfurt 
am Mainiin, jossa hän oli 
hyvässä perheessä kotiapu-
laisena.

-Kun sain keskikoulussa 
saksasta ehdotkin, ajattelin 
oppivani kielen parhaiten 
käytännössä, kuten teinkin, 
Elsa naurahtaa saksan kielen 

opiskelustaan.
-Koska olin köyhä ja orpo 

tyttö, päätin hakeutua opis-
kelemaan sairaanhoitajak-
si Saksassa, jossa koulutus 
oli ilmaista. Opiskeluajalta 
maksettiin vielä palkkaa-
kin.   

Valmistumisen jälkeen 
Elsa halusi kokeilla työs-
kentelyä SPR:n mukana 
eri puolilla maailmaa.  Sitä 
varten hän halusi opiskella 
englantia ja hakeutui töihin 
Englantiin, jossa kohtalo taas 
puuttui peliin.

-Tapasin siellä mieheni 
ja työskentely SPR:n muka-
na jäi haaveeksi, Elsa kertasi 
elämäänsä, joka suuntautui 
avioliiton solmimisen myö-
tä uusille raiteille. 

-Jäin pois sairaanhoitajan 

- tuulipuvut

- verkkapuvut

- lenkkikengät

- T-paidat

- Uistimet

- Kelat

- Vavat-30%
OVH

Plussaa ostoksistasi

ALE
JATKUU

- Tunturi- Nopsa

POLKU-PYÖRÄT

Kauppatie 5 • Pudasjärvi • Puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

työstä ja siirryin perheemme 
omistamaan taidekauppaan 
töihin, josta jäin eläkkeelle 
viitisen vuotta sitten, ker-
too Elsa

Nyt Elsan elämä sujuu 
leppoisissa merkeissä. Pi-
temmillä ulkomaan matkoil-
la, kuten Madeiralla, Kana-
rialla ja Saksassa Tomkinsin 
perhe vierailee muutaman 
kerran vuodessa. Suomessa 
he kävivät viimeksi kolme 
vuotta sitten Elsan siskojen 
luona. 

Suomen luonto on kau-
nis, etenkin järvet ja met-
sät. Parasta on sauna, mutta 
moskiitoista en tykkää ollen-
kaan, puutarhatöitä mielel-
lään tekevä Tery kommen-
toi ja kehui osaavansa sanoa 
suomeksi kiitos, kippis ja 
sauna. Jalkapalloa seuraa-
va Tery kehui kovasti Sami 
Hyypiää, joka on pelannut 
pitkään Liverpoolissa. (rr)

Puutarhatyöt ovat mieluisia Terylle, joka viihtyy vaimonsa Elsan kanssa Ailin ja 
Joukon mökillä Jaurakalla. 

Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon ja Taivalkosken sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Pölkky Metsä, Salla
Puh. 0400 178 677

Pölkky Metsä, Suomussalmi
Puh. 040 5159 779

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

PUDASJÄRVEN
HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKA KY

Torikeskus, 
93100 Pudasjärvi
Puh. 08-821 122 
0400 330 058
esa.pihlaja@pp1.inet.fi
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PERINTEINEN
MARKKINAHUUTOKAUPPA
Perjantaina 3.7.2009 klo.9.00

TERVETULOA
HUUTAMAAN!

Myytävänä
uutta ja käytettyä tavaraa mm:
· noin 30 kpl polkupyöriä
· moottori – ja raivaussahoja
· metsurinvarusteita
· ruohonleikkureita
  ym ym.

Huutokauppapaikkana
liikkeemme varaston piha

( Postin takana)

Tuotteilla ei
pohjahintaa.

Ostajat määräävät hinnan!!
Meklarina toimii Alpo,
joka myy eikä meinaa!!! 

Pudasjärvi
Kauppatie 4
(08) 822 415

Mauri Siivikko debytoi oh-
jaajana Terveen paperit 
-näytelmässä. Ensi-ilta oli 
viime sunnuntaina Kosken-
hovilla, ja yleisön mukaan 
Mauri selvisi ohjauksestaan 
hyvin.

Hieman jännittää eli per-
hosia on hieman vatsas-
sa, ohjaaja-näyttelijä tuumi 
muutama päivä ennen en-
si-iltaa. 

Mauri on ollut viimeiset 
kaksi vuosikymmentä ak-
tiivisesti mukana Pudasjär-
ven kesäteatteritoiminnassa.  
Yleensä hän on ollut näyt-

Koskenhovilla 
nauretaan hölmöyksille

Pudasjärven Näyttämön näytelmä Terveen paperit ei ole mikään 
kannanotto terveydenhuollon systeemeihin, vaikka niin voisi 
luulla. Näytelmän tapahtumat sijoittuvat Hippulan kuntaan, 

jollaisia löytyy jokaisesta maakunnasta. 

telijänä, mutta tänä kesänä 
hän on ohjaaja-näyttelijän 
kaksoisroolissa. 

Terveen paperit näytel-
mä on Teuvo Ruohorannan 
kirjoittama, ja se on ohjaajan 
mukaan perinteistä maalais-
komediaa.

Näytelmästä voi löytää 
samoja piirteitä kuin mo-
nesta pitäjästä, joka taistelee 
olemassaolostaan.  Samoja 
elementtejä löytyy Pudasjär-
veltäkin, ohjaaja paljasti näy-
telmän juonen käänteistä, 
joissa yrittäjä voi joutua läh-
temään kilometritehtaalle.

Mauri on näytellyt pienen 
ikänsä. Ensimmäiset vuo-
rosanat hän lausui koulun 
juhlissa. 

-Taitaa olla 17. kesä, kun 
olen sitoutunut tähän ke-
säteatteritoimintaan. Aika 
sitovaahan tämä on, mutta 
eipä se pahemmin haittaa. 
Tässäpä sitä lähistöllä tulee 
kuitenkin pyörittyä. Sellaista 
työn lomassa rynkyttämis-
tähän tämä on, Mauri nau-
rahtaa työn, vapaa-ajan ja 
harrastuksen sovittamisesta 
toisiinsa.

Vuosien myötä Mauri on 

Mauri Siivikko on varsin tyytyväinen Koskenhovin puitteisiin kesäteatteriesityksen näyttämönä.

ollut erinäisissä rooleissa, 
joista päällimmäisenä nou-
sevat mieleen Tukkijoella ja 
Simpauttaja. Terveen pape-
rit -näytelmässä hän on yksi 
kolmesta yrittäjäveljekses-
tä, jotka tekevät myyntiin 
kärryjä. Bisnes on bisnestä 
tässäkin näytelmässä, joka 
ei kovin kauas mene arkito-
dellisuudesta.  

Näytelmässä vilahtelee 
kieroja liikemiehiä, petolli-
sia naisia, viinaanmeneviä 
yhtiökumppaneita ja lahjot-
tavia päättäjiä parin rehel-
lisen kaverin kanssa, joten 
parisen tuntia kestävän esi-
tyksen aikana saa väliin nau-
raa melkein mahanahkansa 
kipeiksi. (rr) 

Pudasjärven Yrittäjät ovat varanneet 30 lippua. Matkan omavastuuhinta on 20 euroa, joka 
sisältää edestakaisen kuljetuksen ruoan ja teatterilipun. Ilmoittautuminen puheenjohtaja Harri 
Piipposelle, harri.piipponen@k-supermarket.fi. Viime kesänä oli vastaava yrittäjänäytäntö, 
joka sai suuren suosion ja Pudasjärveltäkin tehtiin sinne onnistunut retki. 

Turvetta ja Timantteja
teatteriesitys to 23.7.
Oulussa Toppilan Möljällä
Menestyskomedia Mooseksen perinnön jatko-
osa saa kantaesityksensä Oulussa Toppilan 
Möljällä. Yleisö Venlalla 2008 palkittu maalais-
komedia TV2:lla on sovitettu ratkiriemukkaaksi 
teatteriversioksi, TV-ohjaaja Jukka Mäkisen 
toimesta.

TAKSI Rautio Lauri

0400 281 937, 832 609
Rautiontie 34, 93160 Hetejärvi

TAKSI Aarni Pentti 
1+8 invahissillä

0400 289 046
Konttilantie 1019, 93190 Yli-Siurua

Elämä on näkemisen arvoinen

POHJOLAN

KAIKKI NÄÖNHUOLTO-
PALVELUT SAMASSA 
OSOITTEESSSA

Toritie 1 Pudasjärvi
www.silmaasema.fi

Puh. 822 416

VKK-Media Oy

Metsätie 10, 90650 Oulu
p. (08) 334 166, 0400 385 281, fax 344 167
vkkmedia@vkkmedia.fi, www.vkkmedia.fi

· Tabloid-lehdet
· Erilaiset julkaisut ja esitteet
· Käyntikortit, tarrat
· Valokuvauspalvelu

PUDASJÄRVI-lehti Oy
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Kellot koululaisille, 
Kalevala -korut

Kihlat 
Seinäkellojen huolto

Asiakkaiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin, 
11.7.2009

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

POHJANRAHTI KULJETTAA
· Kuljetukset päivittäin Oulu - Pudasjärvi
· Muutot  · Jakelut  · Ulkomaan kuljetukset

Puh. 0400 251 671
faksi (08) 821 643 · Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi  · www.pohjanrahti.com

KONEELLISTA
PUUNKORJUUTA

SOTKAJÄRVENTIE 1081, 93100 PUDASJÄRVI

PUH. (08) 834 603, 0400 361 886

METSÄPESÄLÄ OY

OULUNKAARI
Yhteistyöllä kuntien parhaaksi

OSAAMISTA, VERKOSTOJA, 
YRITTÄJYYTTÄ ,

HYVINVOINTIA JA
 UUTTA TEKNOLOGIAA

www.oulunkaari.com
Oulunkaaren seutukunta

Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii
Piisilta 1, 91100 Ii, p.(08) 553 6500, fax.(08) 553 6507

METSÄKONEMIEHIÄ JO 
KOLMESSA SUKUPOLVESSA

Metsätyö Jokikokko Oy

Puolangan kesäteatteri 
aloitti toimintansa 25 vuot-
ta sitten. Juhlavuoden kun-
niaksi teatterilaiset herät-
tävät eloon ensimmäisen 
hittinäytelmänsä Askanmä-
en Kaunis Kaija. Sitä teatte-
rilaiset kävivät esittämässä 
jopa ulkomaita myöten näy-
telmän vetäessä täydet kat-
somot yli 10 vuoden ajan.  
Nyt Kaija herää uudelleen 
eloon vajaan 15 vuoden tau-
on jälkeen.

Ohjaaja Oili Taipale on 
varsin tyytyväinen ohjatta-
viinsa. Hän on saanut näy-
telmään mukaan samaa tut-
tua näyttelijäkaartia, jota hän 
on ohjannut jo neljännesvuo-
sisata sitten. Näytelmässä on 
mukana lähes 30 henkilöä – 
vanhimmat 80-vuotiaita ja 
nuorimmat alakouluikäisiä.

Vain kolme repliikkiä 
olemme joutuneet muutta-
maan, ohjaaja iloitsi rooli-
suorituksista.  

Pienen pitäjän 
 elävä legenda
Puolangan Askassa on iät 
ja ajat kerrottu legendaa 
Askanmäen kauniin Kai-
ja-emännän sieppaamises-
ta Vienan Karjalaan. Ta-
rinan pohjalta syntynyt 
teatteriesitys istuu kotiseu-
tutaloksi kunnostetun kar-
tanon pihapiiriin. 

Eipä ohjaaja sen parem-
min kuin näyttelijät tai aska-
laisetkaan tienneet syksyllä 
1983, mihin he suostuivat.  
Tuolloin Puolangalle puu-
hattiin Askanmäen Kaija-
emäntään liittyvän tarinan 
toteutusta teatterin keinoin. 
Taipale oli valmis ohjaa-
maan näytelmän, jonka saa-
ma suosio on yllättänyt kaik-
ki tahot.

Suostuessani tutustu-

Kaunis Kaija herää eloon
Stop stop. Missä kerjäläistyttö, huutelee 
ohjaaja Oili Taipale kesken Askanmäen 
kaunis Kaija -näytelmän harjoituksia. 
Kaikki näytelmässä mukana olevat 

henkilöt tottelevat Taipaleen neuvoja 
mukisematta.  Kun kerjäläistytön kohtalo 
selviää, kesäteatteriesityksen harjoitukset 
jatkuvat Askanmäessä, jossa ensi-ilta on 

seitsemäs seitsemättä.

maan Askanmäen piha-
piiriin ja talon muinaisen 
emännän tarinaan, en ym-
märtänyt mihin pääni pis-
tin, Taipale naurahtaa koko 
pitäjän vallanneelle kesäte-
atteriharrastukselle, jossa on 

Taipaleen laskujen mukaan 
ollut mukana lähes tuhat 
henkilöä.

Näytelmän käsikirjoituk-
sen laatinut Raija Reinikai-
nen oli aikanaan yliopistos-
sa tehnyt pro gradun Juhani 

Ahon kirjoittamasta Juhas-
ta. Koska Reinikainen on 
äidinkielen opettaja, hänel-
le lankesi näytelmän käsi-
kirjoitus. 

Askan Ahertajat Ry on 
jälleen kerran tuottamassa 
näytelmää Askanmäen kau-
niista Kaijasta. Alkuaikoi-
na näytelmässä oli mukana 
koko kylänväki, nyttemmin 
rivit ovat harvenneet, mut-
ta lisäapua on saatu muilta 
kyliltä. 

Harjoituksia seurannut 
Ahertajien puheenjohtaja 
Aarne Sutinen on varsin tyy-
tyväinen näkemäänsä. Ko-
tiseututalon pihapiirissä on 
entisajan tunnelmaa.  (rr) 

Askanmäen puitteet sopivat kesäteatteriesityksen näyttämöksi.

Askanmäen kesäteatteri  juhlii 25-vuotista taivaltaan

Oikealla oleva ohjaaja Oili Taipale neuvottelee laukkukauppias Miihkailin äitiä esit-
tävän Iida Väisäsen kanssa. Väisänen oli monen muun tavoin mukana näytelmäs-
sä jo 25 vuotta sitten. 
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Pudasjärven keskustaan 
Kurenalan välittömään lä-
heisyyteen Kuusamontien 
varteen kohoaa näyttävä 
asuinkortteli. Hirsi- ja ma-
talaenergiarakentamiseen 
pohjautuva puumiljöö si-
jaitsee Iijoen sillan kupees-
sa.

- Hirsikorttelin laajuus 
on noin kolme hehtaaria. 
Alueen jatkosuunnittelun 
tarkastelualueena on myös 
niin kutsuttu Pietarilan seu-
tu, joka on noin 15 hehtaarin 
kokoinen alue. Se myös si-
jaitsee IIjoen pohjoisrannal-
la sillan länsipuolella, ker-
toi kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä.

Molemmat hirsirakenta-
misen suunnittelukohteena 
olevat alueet sijaitsevat ai-
van Kuusamontien varres-
sa, joten alueen mainosarvo 
pudasjärveläiselle hirsira-
kentamiselle on ensiarvoi-
sen tärkeä.

Hirsikorttelialueen pe-
rusratkaisun ideoimiseksi 
tehdään kolme syventävien 
opintojen opinnäytetyötä 

Kurenalle suunnitellaan
hirsitalokorttelia

Pudasjärven Kurenalle on käynnistymässä hirsirakentamisen 
kehittämisprojekti. Hankkeen tavoitteena on ideoida ja toteuttaa 

näyttävä hirsitalokortteli. Se tulee luonnonkauniille paikalle Iijoen 
pohjoisrannalle.

Oulun yliopiston arkkiteh-
tuurin osastolla. Tekijöiksi 
on valittu opintomenestyk-
sen perusteella arkkitehti-
ylioppilaat Emma Johans-
son, Kristian Järvi ja Jukka 
Rajala.

Ideointitöiden valmistu-
misen jälkeen Pudasjärven 
kaupungilla on käytettävis-
sään kolme korkeatasoista 
ideasuunnitelmaa kohde-
alueen varsinaisen päätök-
senteon, kaavoitustyön ja 
rakennussuunnittelun poh-
jaksi. Tavoitteena on aloittaa 

alueen rakentaminen vuon-
na 2010.

Hankkeen yhteistyöta-
hoina ovat Pudasjärven kau-
punki, Kehittämiskeskus 
Pohjantähti / Hirsiraken-
tamisen kehittämishanke, 
Oulun yliopiston arkkiteh-
tuurin osaston Puustudio / 
valtakunnallinen Moderni 
puukaupunki -hanke (1997 
- 2013) sekä Oulunkaaren 
seutukunta / Uusiutuvan 
energian yrityskeskus.

Hirsitalokortteli sopii Pu-
dasjärven imagoon erittäin 
hyvin. Pudasjärvi on kuului-
sa Kontio-tuotteistaan. Hirsi 
on luonnollinen rakennus-
materiaali ja sopii erittäin 
hyvin pudasjärveläiseen 
kulttuurimaisemaan. 

Kontion maailman suu-
rin hirsitalotehdas tuottaa 
vuosittain yli 2 000 hirsira-
kennusta. Vuosikymmenten 
kokemus hirsirakentamises-
ta on tuonut Pudasjärvelle 
työtä, vankkaa tietotaitoa 
ja näkemystä suomalaisesta 
huvila- ja omakotirakenta-
misesta. (rr)

Matti Kaarlejärvi aloit-
ti kustannustoiminnan nel-
jä vuotta sitten ja nyt on 
valmistunut jo 20. kirja.  
-Päätalo-viikko saa arvoi-
sensa avauksen maanantai-
na 29.6 kun Suomen tuotte-
liain - ja samalla rakastettu 
- kansalliskirjailija saa itsel-
leen nimikoidun kuvateok-
sen, jossa valotetaan Pääta-
lon valtavaa työsarkaa niin 
kuvin kuin sanoin. Kirjan 
on toimittanut Miisa Lindén 
ja valokuvat on ottanut 90-
luvun loppupuolella Pääta-
lo-instituutin rehtori Mat-
ti Kaarlejärven valvonnassa 
oululainen ammattivaloku-
vaaja Jorma Mylly. Koko 
Suomen rakastama näytte-
lijä Pirjo Leppänen, ”Riitu”, 
toimii kirjailijan kodin op-
paana ja kuvaa värikkäillä 
lauseillaan Kirvestie 22 hen-
keä ja miljöötä. 

Päätalo kirjoitti mittavan 
Iijoki-sarjan ja muun laajan 
tuotantonsa Tampereella itse 
rakentamassaan rintamies-
talossa osoitteessa Kirvestie 

Kunnianosoitus Kalle Päätalolle

Kirvestie 22

22. Kallen esikoistytär Riitta 
Päätalo antoi kirjaan omas-
ta perhealbumistaan ainut-
laatuiset kuvat, jotka tuovat 
mukaan myös perheen arjen 
ja hengen. Riitta teki kirjaan 
tunteikkaan esipuheen, jossa 
hän kertoo herkästi sanoiksi 
kirjailijakodin ja samalla tä-
män juhlakirjan hengen. 

Kustantaja Matti Kaarle-
järven sukujuuret ulottuvat 
1600-luvulle Pudasjärvelle 
Livojoen varteen Brita Tho-
masin tytär Ruonakoskeen. 
-On upeaa tuntea sukunsa 
lähtökohdat, sanoo Kaarle-
järvi ja painottaa ylipäätään 
Koillismaalle suuntautunut-
ta elämäntyötään. Henkinen 
kotini on Koillismaa, joka 
yhdisti minut Kallen kans-
sa samaan kansallismaise-
maan ja tunteeseen. -Kalle 
arvosti suuresti omia juuri-
aan ja koillismaalaisuuttaan, 
joka on antanut pohjan koko 
hänen tuotannolleen, sanoo 
kustantaja, jonka omatkin 
elämän eväät lähtevät Pu-
dasjärveltä. 

-Nyt on helppo hymyillä, sanoo kirjojen kustantaja Matti 
Kaarlejärvi Ranualta kädessään uunituore Kirvestie 22 

-kuvateos, joka on syntynyt Kalle Päätalon syntymän 90-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Matti Kaarlejärven suku-
juuret ovat Pudasjärvellä 
Livojoen varressa.

Nyt on valmiina teos, jos-
sa Kalle Päätaloa kunnioite-
taan perheen isänä ja kirjaili-
jana. Kirjan julkaisu tehdään 
Päätalo-viikolla Taivalkos-
kella - ja tietenkin Jalavan 
Kauppakartanossa. Kirjaa 
on saatavana myös Pudas-
järven kirjakaupassa. 

Sirkka-Liisa Tuomaala

Maaningan mies Petteri 
Sihvola
Pölypusseja, letkuja, suodat-
tamia ja suulakkeita myyvä 
Maaningan mies Petteri Sih-
vola on tuttu mies Pudasjär-
ven markkinoilla ja hänelle 
on järjestynyt vakiopaikka-
kin, josta hänet löytää. Pet-

Pudasjärven markkinat vuoden kohokohta
Pudasjärven torille saapuu eri puolilta Suomea noin 140 markkinamyyjää, joilla 
on mitä erilaisimpia tuotteita ja palveluja esiteltävänä ja myytävänä. Kysyimme 

muutamilta myyjiltä etukäteen mielipiteitä Pudasjärven markkinoista ja samalla heidän 
kuulumisiaan.

teri kertoi olevansa markki-
namyyjä toisessa polvessa 
ja aloittanut isän mukana 
kiertämään markkinoita 
11-vuotiaasta lähtien. Pu-
dasjärvelle hän kertoi tule-
vansa mielellään, kauppa 
käy aina hyvin, hän totesi. 
Taantumakaan ei näy hänen 
työssään, kun kiertää mark-

Pölypusseja, letkuja, suodattamia ja suulakkeita myyvä Maaningan mies Petteri Sihvola on tuttu mies Pudas-
järven markkinoilla. Asiakkaina vasemmalta oikealle Teuvo Perätalo sekä Esko ja Sari Viitala.

kinoilla ympäri Suomea 
kaikkina vuodenaikoina. 

Eero Piippo 
Remeskylästä
Tavallisesti markkinoilla 
mukana oleva mehiläistar-
haaja Esa Piippo Remesky-
lästä kertoi kylmän kesän 
rokottaneen hunajantuotan-

toa niin paljon, että sitä ei 
ole saatu vielä lingottavak-
si. Näin Pudasjärven mark-
kinat jää tänä vuonna väliin. 
Toivona on horsman kukin-
nan runsaus, joka voi vielä 
pelastaa tämän kesän huna-
jantuotantoa. Pudasjärvel-
le on aina kiva tulla, kertoo 
Eero Piippo.

Markkinoilla kojustani
IHMEELLISTÄ
teholiimaa!
Tmi Jouko Heikkinen
Puh 040 831 9243

PESUAINEET 
JA 

HYGIENIATUOTTEET
molempina markkinapäivinä

Pudasjärven torilla

Terttu Vääräniemi 044 508 2029

Marikaisjärven toimitalo 
Eeva Ritola
Pudasjärven markkinat on 
aina vuoden kohokohta, sa-
noo Eeva Ritola Marikais-
järven toimitalosta. Mark-
kinoilla myydään kahvia, 
lättyjä ja teetä. -Markki-
navieraille on kiva myydä 
itse tehtyjä tuotteita. Toi-
mitalolaisille on muodos-
tunut jo oma asiakaskunta-
kin. Markkinoiden lisäksi 
he käyvät tilauksesta erilai-
sissa tilaisuuksissa.

Leena Kokko 
Torimyyntipaikkaa Oulun 
torilla pitävä Leena Kokko 
kertoi Pudasjärven markki-
noiden olevan heinäkuun 
kohokohta. Lisäksi kierre-
tään pohjoisen markkinoita 
helmikuusta lokakuuhun. 
Hän myy grillituotteita, kä-
ristemakkaraa, kahvia ja lät-
tyjä.

Sirkka-Liisa Tuomaala 

Mikko Kälkäjä
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OHJELMAA:

Pudasjärven 370-v juhlamarkkinat
pe-la 3-4.7.2009

Vapaa pääsy!
Tervetuloa!

Järjestää Pudasjärven Yrittäjät ry

Markkinapuhelin
0400 737 894

Mikko Alatalo

Viime kesän markkinoil-
la arpojen myyntipaikal-

la kävi kuhina.

Markkina-arvat myynnissä 
pudasjärvisissä 
liikkeissä, hinta 5 euroa. 
Pääpalkintona Kontion 
hirsiaitta sekä 200 € ja 
100€ lahjakortit.

PERJANTAI 3.7.2009
klo 9  Markkinoiden avaus
  Pudasjärven Yrittäjät pj Harri Piipponen
klo 10 Markkinapuhe pastori
  Jaakko Sääskilahti Pudasjärven seurakunta
klo 11 Musiikkia kansantaiteilija Mikko Alatalo
klo 12 Tervehdyspuhe Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
  varapj Jorma Ketola
klo 13 Musiikkia kansantaiteilija Mikko Alatalo
klo 14 Lentotapahtuma esittäytyy
klo 15 Musiikkia kansantaiteilija Mikko Alatalo
klo 18 Tori suljetaan

LAUANTAI 4.7.2009
klo 9  Markkinatori aukeaa
klo 9.30 Tervehdyspuhe kaupunginjohtaja
  Kaarina Daavittila
klo 10 Musiikkiesitys RuoTo
klo 11 Pärjänsuon koulun oppilaskuoro esiintyy
klo 12 Vuoden Merkkihenkilön julkistaminen
  Vuoden Merkkihenkilön puhe
klo 13 Pärjänsuon koulun oppilaskuoro esiintyy
klo 14 Musiikkiesitys RuoTo
klo 14.30 Kesäpilkki MM-kisojen kuulumiset
klo 15 Mökkiarvonta, muita arvontoja
klo 16 Markkinatori suljetaan

Jaakko Sääskilahti

Jorma Ketola

Kaarina Daavittila

RuoTo Duo

Poniratsastusta

Kirsi Keskitalo

Ohjelmaesitysten juontajana Aune Ekdahl

Paljon muuta

ohjelmaa!

Yli 130 
markkinamyyjää!

Ilmainen lapsiparkki
pe 10-17, la 10-14
Rajamaan asukastuvalla
Kauralantie 3
(Rajamaan rannassa)
p. Mira Kemppainen
044 084 9799

Markkinapäivinä pudasjärveläisissä yrityksissä 
monenlaisia markkinatarjouksia - kannattaa poiketa!

TERVETULOA 28. MARKKINOILLE!
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47
93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@pp.inet.fiIETIN RATTAAT Ky

Kaikenlaisia kuljetuksia

T. Poijula
Rekka puh. 0400 386 156 
Taksi puh. 0400 387 230

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

KAIKKI RAKENNUSTYÖT, 
SANEERAUKSET, MUUTOSTYÖT 

SEKÄ SUUNNITTELU 
TUNTITYÖNÄ TAI URAKKANA

PUDAS RAK-SA

VUOKRATTAVANA:
• Iso Lapinkota täydellisellä 
  keitto- ja paistovarustuksella
• Juhlateltta 6x12 m/80 henkeä
• Juhlateltta 5x8 m
• Juhlateltta 3x8 m

NURMIKOIDEN LEIKKAUKSET

Malmilla päämajaa pitävä 
67 -vuotias DC-3 on ollut 
vieraamme jokaisena vuon-
na ja harras toive on, että se 
lentää pohjoisen yöttömään 
yöhön, välittömään ja lähes 
lappilaiseen tunnelmaan 
tälläkin kertaa. Kone lennät-
tää jäseniään ja siihen mah-
tuu 19 matkustajaa, mutta 
matkatavaraa saa sitten olla 
reilusti.

 Nostalgialento toteutuu, 
jos matkustajia on riittäväs-
ti Jyväskylästä ja Malmilta. 
Lennolle ei tarvita turva-
tarkastuksia, eikä ole jono-
ja. Matkustajille on luvas-
sa upea retrolentokone ja 
yli kaksi tuntia moottorien 
pauhua, joka kapellimestari 
Okko Kamun sanoin ”on pa-
rasta musiikkia korville!” 

 Sunny Nights Fly-in 
tapahtumaan lentää tänä 
vuonna vieraita ainakin Sak-
sasta, Englannista, Liettu-
asta, Ruotsista, Itävallasta, 
Ukrainasta ja Keniasta sekä 

Lentotapahtumassa osallistujia 
seitsemästä eri maasta

Pudasjärven Ilmailukeskuksessa vietetään 
1-5.7.09 lentäjien kokoontumista jo 

neljättä kertaa. Pieni joukko innostuneita 
ihmisiä on kutsunut kylään lentäjiä ja 

ilmailusta kiinnostuneita ympäri Suomea 
ja ulkomailta. 

tietysti Suomesta. Itävalta-
lainen Katana tulee olemaan 
mielenkiintoinen kone tu-
tustua, koska täsmälleen sa-
manlaista on vain kaksi maa-
ilmassa. Paikalla on myös 
lentokoneuutuuksia koti-
maasta ja ulkomailta, muun 
muassa Ruotsista saapuva 
Aero AT-3.

Lentäjät tekevät retkiä 
erämaakentille ja kelluke-
koneella lentävät pääsevät 
tutustumaan alueen lukui-
siin järviin. Torstain nuorte-
nillassa lentokentällä esiin-
tyy pudasjärveläislähtöinen 
Woyzeck, ja nuoret pääse-
vät kokeilemaan lentämi-
sen hurmaa myös Lapin 
Lennoston simulaattorilla. 

Lentotapahtumassa on myös lapsille omaa ohjelmaa ja taustalla näkyy lentokoneita viime kesältä. 

Ja he saavat mahdollisuu-
den palata lapsuuden kul-
taisten vuosien tunnelmiin 
polkemalla upeilla Berg 
Toys polkuautoilla testirataa 
lentokentällä, sillä samalla, 
millä Matti Nykänenkin on 
huristellut! Perjantaina len-
netään markkinoiden kun-
niaksi parinkymmenen ko-
neen ryhmässä kaupungin 
keskustan yllä ja sotiemme 
veteraanit vierailevat ken-
tällä iltakahvilla perinteiseen 
tapaansa.

Lauantain yleisöpäivä 
tarjoaa monenlaista kiinnos-
tavaa koettavaa ja nähtävää. 
Ilmavoimien Lapin Lennos-
ton Hornet pyöräyttää mark-
kinapaikan yllä näyttävän 

esityslennon, jonka lentää 
kapteeni Seppo Daavittila 
Lapin Lennostosta.

 Uutena kohteena ovat 
upeat todella suuret radio-
ohjattavat lennokit hienoine 
ohjelmineen. Yleisö pääsee 
lentämään niin nelipaikkai-
silla Konekorhosen koneilla 
kuin Momentsin kuumail-
mapalloillakin. Jos joku ha-
luaa kokeilla lentämistä ihan 
itse, on se mahdollista len-
nonopettajan kanssa purje-
koneella ja ultrakevyellä len-
tokoneella.

 Lentäminen on harrastus, 
joka riippuu täysin säistä. 
Nyt näyttää, että säät suosi-
vat, jolloin nämä edellä ker-
rotut aktiviteetit toteutuvat! 
Jos sataa, tuulee ja ukkos-
taa, ei mikään kone lennä. 
Säänäkymät näyttävät näin 
etukäteen oikein hyvältä! 

Helena Jaakkola

Kaivinkoneurakointi

SEPPO HUHTA
Pudasjärvi

p. 0400 326 972

Sähköistää ja sisustaa
Pudasjärveltä

• Sähköpalvelut
• Sähkösuunnitelmat
• Sähkötarvikemyynti
• Kattopellit
• Pellettilämmitykset
•  Kameravalvonnat
•  Sähköurakointi / tuntityöt myös Oulunläänin alueella

• Sisustuspalvelut
• Sisustussuunnitelmat
• Nelivo-valaisimet
• Ryijyt
• Lasityöt

SJ Sähkö & Sisustus
Jouko 040 737 8877, Jaana 040 571 5138

www.sjsahkojasisustus.com

KYSY TARJOUSTA

Berg Toys polkuautot ovat Pudasjärven lentotapahtumassa kokeiltavana. Polkuautoilla ajelevat niin lapset kuin 
aikuisetkin ja  vauhti on parhaimmillaan lähes 50km/h! Kuvassa maahantuoja Atso Luokkanen Oulunsalosta. 
OIkelalla Juha Nymannin suunnittelema juliste kuvaa tapahtuman pohjoista viehätysvoimaa samalla kun vie-
raampikin lentäjä näkee, missä Pudasjärvi sijaitsee!
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”Vesi ei ole tavallinen kau-
pallinen tuota, vaan pi-
kemminkin perintö, jota 
on sellaisena suojeltava, 
puolustettava ja kohdel-
tava”. Näitä sanoja ei ole 
kirjoittanut Reino Rinne 
tai kukaan muukaan vesi-
en puolesta taistelija. Sa-
nat ovat EU:n vesipolitiikan 
puitedirektiivin alusta. Näi-
den sanojen taakse on jokai-
sen helppo asettua. 

Pohjolan Voiman Kollaja-
YVA-selvitys osoittaa, että 
yhtiö halveksii niin EU:n 

rakkaudesta Iijokeen

yhteistä vesipolitiikkaa, kos-
kiensuojelulakia kuin Iijoen 
alueen ihmisiäkin. Yhtiön 
teettämä Kollaja-YVA-sel-
vityksen sisältö on ollut 
helpottavaa luettavaa; näin 
olemattomilla perusteilla ei 
lakeja kaadeta eikä Kollajaa 
rakenneta. Mitään voimayh-
tiön paljon mainostamaa 
innovaatiota ei selvitykses-
tä löydy sen enempää kuin 
perusteita löytyisi koskien 
säilymiseksi koskina tai ka-
lojen olosuhteiden parantu-
miselle..

Iijokisoudun koskiensuo-
jelulain jälkeinen tavoite me-
rellisten vaelluskalojen saa-
misesta takaisin Iijokeen on 
saanut yhden päätepisteen. 
Lohien ylisiirto patojen yli 
Iijoelle on lopultakin toteu-
tumassa tämä kesänä ’Vael-
luskalat palaavat Iijokeen’ 
-hankkeessa.  

Iijokisoutuun on perintei-
sesti voinut osallistua ilman 
erityisvarusteita ja vaikkapa 
ilman kokemusta jokivenei-
lystä. Osaavat perämiehet 
laskevat 160 km:n matkalla 

Iijokisoutu soudetaan 27. kerran kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Soutajat ja melojat kokoontuivat maanantaina 29.6 Taivalkosken 

Jokijärvelle Saijaan soudun avajaisiin klo 20. illalla. Soutu 
päättyy lauantaina 4.7. Pudasjärven Kipinässa Tohon laskuun ja 
päätöstilaisuuteen iltapäivällä. Mukaan on ilmoittautunut noin 

200 soutajaa ja melojaa.

Iijokisoutu Soutajat ovat saapuneet Iijoessa Pudasjärven puolelle, Taivalkosken puolen El-
konniemi on juuri ohitettu. Iijokisoudussa on vuosittain noin 200 osallistujaa.

lähes 100 koskea ja nivaa. 
Tämä vuosi eroaa viime vuo-
desta ainakin sen suhteen, 
että vettä joessa on huomat-
tavasti vähemmän. 

Soudun ohjelma on luet-

tavissa www.iijoensuojelu-
yhdistys.net. Kuren koulun 
iltatilaisuudessa torstaina 
klo 19.30. pidetään soutaji-
en Kollaja-YVA-keskustelu-
tilaisuus. Perjantaina Pudas-

järven rannalla Havulassa 
nähdään Kimmo Kuuren Ii-
joki- kuvaesitys.

Pirkko-Liisa Luhta

LISÄTIETOJA IIJOKISOUDUSTA 2009

* Soutajille on järjestetty omakustanteiset ruokailut ja 
kahvitukset koko soudun ajaksi.
* Majoitus: omissa teltoissa, luokkahuoneissa, Jalavan 
Pirttikahvilan matkalaisten pirtissä, hotelleissa tai ret-
keilymajoissa.
* Kaikkiin yöpymispaikkoihin on järjestetty sauno-
mismahdollisuus.

Lähde: http://www.iijoensuojeluyhdistys.net/
iijokisoutu/iijokisoutu2009.htm

* Iijokisoudun mukana kulkee maitse huoltoauto, johon 
voidaan sijoittaa ylimääräiset varusteet. Linja-auto vie 
kuskit hakemaan ajoneuvonsa edelliseltä yöpymispai-
kalta päivittäin heti soudun päätyttyä (sisältyy osallis-
tumismaksuun).
* Iijokisoudun järjestäjät vastaavat veneiden siirrosta 
Taivalkosken padon ohitse.
* Venepaikat varataan ilmoittautuessa. Soutuun voi osal-
listua myös omalla veneellä, kajakilla tai kanootilla.

* Tarvitset mukaasi reilun retkeilyvarustuksen: venei-
lyliivit, lämpimät vaatteet, sadevaatteet, kumisaappaat, 
makuupussin, makuualustan, jne.
*Soudun pituus: Yli 160 kilometriä virtaavia vesiä. Las-
ketaan yli 100 koskea tai nivaa.
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Hän tuli tänä talvena suu-
relle yleisölle tutuksi suo-
situn Tanssii tähtien kanssa 
ohjelman yhtenä kilpailija-
na. Mato valmensi kuulijoi-
ta jaksamiseen, esimiestyö-
hön ja luovuuteen. Lopuksi 
Mato myi kirjoittamaansa 
kirjaa ”No sano naakka kun 
nokka katkes” joka on elä-
vä kertomus yrittämisestä, 
onnistumisesta ja erilaisis-
ta karikoista. Mato Valto-
nen kertoi Sleepy Sleepers- 
että Leningrad Cowboys 
yhtyeiden perustamisvai-
heista, joissa oli ratkaise-
vasti mukana. Illan aikana 
hän oli myös humoristise-
na showmiehenä. Hän ker-
toi ideoineensa ja johtaneen-
sa menestyksekkäästi useita 
taiteen ja liike-elämän orga-
nisaatioita ja projekteja. Me-
nestyksen ohessa hän kertoi 
kohdanneensa myös vai-
keita hetkiä urallaan. Ras-
kaimpana Wapit yhtiön 
rakettimaisen nousun ja 
konkurssin. 

-Mutta vaikeuksista on 
aina noustu! 

Mato Valtonen kehotti luovuuteen – seuraa kehitys

Luennossaan hän painot-
ti luovuuden ja motivaation 
merkitystä kriittisenä osana 
yrityksen menestystä. 

-Alati kiristyvässä kil-
pailussa on luovia ideoita ja 
ajatuksia löydyttävä kaikilta 
organisaation tasoilta. Mut-
ta ennen kaikkea ihmisen 
on löydettävä luovuus sisäl-
tään. Kaikki lähtee siitä. 

Yrityksiä Valtonen roh-
kaisi kehittämään innosta-
vaan ilmapiiriin, joka syn-
tyy, kun pomolla on pää 
pilvissä, mutta jalat maassa. 
Johtajan ei pitäisi koskaan 
lakata ajattelemasta suuria. 
Sana ”mahdoton” pitäisi 
poistaa kokonaan sanakir-
jasta. 

-Useimpina aamuina he-
rään siksi, että haluan saada 
sen päivän aikana jotain ai-
kaan ja samalla ohjata pikku 
purtiloani suuntaan, jonka 
horisontissa vilkkuu utui-
sena joku unelmistani. Hy-
vän johtajan ominaisuuksiin 
kuuluukin innostuksen ja in-
nostavuuden ylläpitäminen, 
oma halu saavuttaa unelmat 

Tilaisuuden lopuksi kuulijat kiiruhtivat ostamaan Mato Valtosen kirjoittamaa kirjaa.

Pudasjärven kaupungin, Pudasjärven 
yrittäjien ja  Pudasjärven Osuuspankin 

järjestämän Yrittäjäillan vierailevana 
puhujana oli 28.5 monitoimimies Mato 

Valtonen. 

tarttuvat herkästi myös alai-
siin, maalaili Valtonen.

-Sana ”kehitys” kuuluu 
myös menestyvän yrityk-
sen strategioihin kuin puo-
lukat hilloon. Miten pomona 
miellät tämän sanan? Eihän 
kehitystä tapahdu ilman 
luovuutta. Ja luovuutta on 
kaikkialla. Osaatko poimia 
sitä ympäriltäsi? Hyvän po-
mon tehtävä on hyödyntää 
erilaisten ihmisten luovuus. 

PUDASTORIPUDASTORI
Soittamalla:
Soita 0600 - 41 33 65 
(pvm). Toimi ohjeiden 
mukaan. Ilmoituksen 
hinta 5e.

Teksiviestillä:
Kirjoita viestiin: Rivi5 (väli) 
PJL (väli) ilmoitustekstisi
Mainitse viestissä myytkö/ 
ostatko/ vaihdatko/ vuok-
raatko/ lahjoitatko, tuote, 
lyhyt kuvaus ja hinta. Max. 
160 merkkiä.
Esimerkkiviesti:

Rivi5 PJL Myy-
dään Opel Astra 
1.6 -96, siisti peli, 
hp. 3400e

Lähetä viesti numeroon 
173197. Viestin h. 5e.

Ilmoitukseen tulee auto-
maattisesti lähettävän 
kännykän numero, jos 
haluat toisen numeron, 
lisää se ilmoitustekstin 
loppuun.

Ilmoitusta ei voi jättää 
tekstiviestillä GoMobile-
liittymästä.

Internetissä:
Mene osoitteeseen:

PUDASJARVI.
MAINOSTAJA.COM 
ja jätä ilmoitus.

Voit liittää myös kuvan! 
Maksuvaihtoehdot verk-
kopankki ja luottokortti.

JÄTÄ ILMOITUS

1. Ilmoitukseen vastaaminen

SOITA 0700 - 51 30 
90, näppäile 9 ja ilmoi-
tusnumero. Kuulet il-
moituksen - halutessa-
si voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai 
jättää viestin niin ilmoit-
taja voi soittaa sinulle.

TEKSTAA: Kirjoita PJL 
(väli) ILMOITUSNUME-
RO (väli) viestisi. Lähetä 
nroon 173193. Numero-
si pysyy salaisena.

2. Ilmoituksen jättäminen

SOITA 0600 - 41 33 65 (pai-
kallispuhelu) ja jätä ilmoitus.  
Sinulle voidaan soittaa, 
lähettää tekstiviestejä tai 
jättää viesti vastaajaan.
TEKSTAA: Kirjoita PJL 
(väli) ILMO (väli) ilmoi-
tustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, mil-
laista seuraa etsit ja miltä 
suuntanumeroalueelta. 
Lähetä nroon 173193. 
Nrosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden 
muokata, lyhentää tai olla 
julkaisematta ilmoitustasi.
Prostituution ja vastaavien 
seksuaalipalveluiden mark-
kinoiminen on rangaistava 
teko (rikoslaki 9§), tällaisia 
ilmoituksia ei julkaista.
3. Oma ilmoitus: vastaukset

SOITA 0700 -51 30 90, 
näppäile 8. Kuulet saa-
masi viestit (myös tek-
stiviestit) ja voit soittaa 
kaikille vastaajille.

TEKSTAA: Saamasi vies-
tin alussa on vastaajan-
ro esim. V2. Kirjoita: V2 
(väli) vastaustekstisi. 
Lähetä nroon 173193.

4. Oma ilmoitus: sulkeminen

SOITA 0600 - 41 33 65 
(paikallispuhelu), näp-
päile 2.

TEKSTAA: SULJE (vä-
li) ILMNRO (väli) TUN-
NUSLUKUSI. Nroon 
173193 (1,20e/viesti).

NEUVONTA joka päivä 
klo 9-21 numerossa 
0400 808 654
Puhelut nroon 0700-51 30 
90 1,20e/min + pvm, tek-
stiviestit 1,20e/kpl. Tek-
stiviestit EIVÄT toimi Go-
Mobile-liittymästä.

1. Ilmoitukseen vastaaminen

2. Ilmoituksen jättäminen

3. Oma ilmoitus: vastaukset

4. Oma ilmoitus: sulkeminen

Myy, osta, 
vuokraa, lahjoita...

YHDISTYSILMOITUKSET

HK NM

Hakusalla rehti ja reipas, 
vapaa mies. Olen 40/XL yh-
äippä. Omaan positiivisen 
asenteen elämään. Luon-
to on läh. sydäntä. Toivot-
tavasti sinun kanssasi voi 
nauttia kaikista asioista yh-
dessä. Tositark. (890350)

Sinä rehellinen, yhden nai-
sen mies, jolla on perusasi-
at ok. Sinua kaipaa rinnal-
leen kulkemaan 58v, nätti, 
nuorekas ja mukava nainen. 
Vaikka tositark. jos siltä tun-
tuu. Ei seikkailijat. (890243)

Sinä hellän sydämen ja hy-
vät käytöstavat omaava, 
48-50v mies. Kaipaat hel-
lyyttä. Olen nainen, jol-
le vain sinä olet tärkeä, ei 
luonto ym. Et pety. (890122)

Mies, n. 50v, joka kykenet 
pitämään naista kuin kukkaa 
kämmenellä. Et hae kotitöit-
tesi tekijää ja seksikumppa-
nia. Olet asiallinen, et huo-
mion kerjääjä. (890107)

Fiksu, 50/XL nainen, jo-
hon et pety, etsii elämän-
toveria n. 50v, helläs-
tä, taitavasta, rehellises-
tä, hoikasta, yhden naisen 
miehestä, jolle ei alko tär-
kein ja elämä ok. (890077)

Olen 65v nainen. Etsin re-
hellistä ystävää saman-
ikäisistä miehistä. Ei sek-
siseikkailijat. (890017)

Mies, 52/178/72, ok-näk. 
ja savuton, etsii mukavaa, 
savutonta naista. (890229)

Olen 50v, vapaa, rehti, luo-
tettava, lähes raitis, savuton, 
ok-näk. mies. Etsin fi ksun, 
vapaan naisen seuraa, joka 
pitää liikunnasta, luonnosta, 
eläimistä, mökkeilystä, mat-
kailusta. Tositark. (890382)

Sinun kanssasi haluaisin 
kulkea kädekkäin sitä yh-
teistä taivalta. Oma rakkaa-
ni, sinulta odotan viestiä nai-
nen, 50+. Sinua kaipaa sa-
manikäinen mies. (890370)

Haluaisin löytää täältä 
40-55v, vapaan, luotet-
tavan naisen seurakseni 
kotiin, mökille, marjamet-
sään ym. (890369)

Hyvä ja kunnollinen, ih-
misennäk., 40v laatumies 
kulkee vapaana ja odottaa, 
että kohdalle sattuisi oike-
at elämänarvot omaava, 
hoikahko nainen. (890366)

Lapin 38-55v yh- tai sink-
kunainen. 48v mies kaipai-
lee sua tavalliseen elämään, 
ei seikkailua. (890353)










On täysin väärin aliarvioida 
ja ylimielisesti ajatella ettei-
vätkö ihmiset huomaisi asi-
oita tai ettei heillä olisi ide-
oita, parannusehdotuksia tai 
omaa tahtoa. Tilan antami-
nen tarkoittaa, että kaikilla 
on oikeus esittää uusia ide-
oita. Kaikki ideat eivät tie-
tenkään voi toteutua, mutta 
kaikkia pitää arvostaa.(ht)

”Useimpina aamuina herään siksi, että 
haluan saada sen päivän aikana jotain 

aikaan ja samalla ohjata pikku purtiloani 
suuntaan, jonka horisontissa vilkkuu 

utuisena joku unelmistani.”

Toukokuinen yrittäjäilta ja Mato Valtosen vierailu päättyi kahvitteluun, jonka aikana 
vaihdettiin ajatuksia illan aiheista.
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Luonnonkukkien
nimeämiskisa
15.6-14.8.2009	 Pudasjärven	
kirjastossa. Kukat vaihtuvat vii-
kottain. Kaikkien vastanneiden 
kesken arvotaan kasvikirjo-
ja,	 jotka	 lahjoittaa	Pudasjärven	
Kirjakauppa.
Elämän monet kasvot 
29.6.2009	 -	 29.7.2009	 klo	 15-
20	(ma-ke)	ja	14-17	(la-su)	Eero	
Räisäsen	veistoksia	ja	maalauk-
sia Taidehuone Pudikissa.
Vuodenajat-näyttely 
24.5.-	24.7.	Syötteen	luontokes-
kuksessa. Luontokuvia luonnon-
ilmiöistä	eri	vuodenaikoina.	
”Mustaa valakosella”/ He-
tekylän vanhoja valokuvia
15.6.-	31.7.	Hetepirtillä.
Kesäteatteri “Terveen pape-
rit” Koskenhovin kesäteatteri 
ssa.	Esitysaikoja	myös:	12.7.	klo	
19	ja	19.7.	klo	13	ja	26.7.	klo	13	
sekä	klo	19.
Iijokisoutu 
29.6.	 -	 4.7.	 Paikka	Taivalkoski	
Saija	 29.6,	 lähtö	 30.6	 kohti	
Pudasjärven	 Kipinää,	 jonne	
tullaan	4.7.

Sunny Nights Fly-In
1.7.	-	5.7.	Ilmailukeskuksesssa.
Nuorten ilta
2.7.2009	 klo	 19.00	 Ilmailukes-
kuksesessa Sunny Nights Fly-
In	-tapahtuman	Nuorten	illassa	
esiintyy	Suomen	rankin	 show-
bändi Woyzeck! 
IC-Rock (Mk. 1) levynjul-
kistamiskeikka 3.7.	klo	22.00	
jälkeen	Ravintola	Amaretossa.
Pudasjärvi Markkinat
3.7.	-	4.7.	Pudasjärven		keskus-
tassa torialueella.
Jalkapallon Heinäturnaus 
3.-4.7.	pe	klo	19.00	alkaen,	la	klo	
9.		alk.	Suojanlinnan	kentällä.
Tanssii lentäjän kanssa 
4.7.klo	21	Havulassa.	
Tanssit Sarapirtillä 
4.7.	klo	21.
Rantajuhla
5.7.	Puhoksella	Marjohiekalla.
Open air festival
5.7.	Rajamaan	ranta.	
Nuorten Radioamatööri-
leiri 9.7.	-	16.7.	Syötteen	kylä-
talolla.	 Radioamatöörit	 pitävät	
omilla laitteillaan radioyhteyksiä 
ympäri	maailman.	 Löydä	mie-

Mitä tehdä? Minne mennä?

Tapahtumista voi ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne 
mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

lenkiintoinen ja monipuolinen 
harrastus sekä uusia ystäviä 
nuorten leirikoulusta.
Kansalliset nuorten yleisur-
heilukilpailut 11.7.	klo	13.00	
Suojanlinnan kentällä.
Jumalanhaudan hartaus
11.7.	 klo	 13.00	 Jumalanhauta,	
Satasormessa	 Korpisella.	 Ju-
malanhauta on yksi Suomen 
suurimmista hiidenkirnuista. 
Hartauden jälkeen kahvitilaisuus 
Kylätalolla.
Sikajuhlat 
11.7.	klo	20.30	Möykkälässä.
Tanssit Hampushallilla 
11.7.	klo	21.
Tanssit Hiisihovissa
11.7.	klo	21.
Aittojärven kyläseura ry.:n 
Kesäjuhla	11.7.	klo	13.
Cooperin testi
13.7.	 klo	 20.00	 Suojanlinnan	
urheilukentällä.
Yhteislaulutilaisuus
15.7.	 	 Kulttuurikeskuksessa.	
Tapahtuma on osa Kotiseutu-
viikkoa.
Suomen Radioamatöörilii-
ton kesäleiri 2009
16.7.2009	 -	 19.7.2009	 Syöte-
keskuksessa	 radioamatööre-
jä,	monen	alan	osaajia	ja	paljon	

ohjelmaa!
Reinon päivät
16.7.	 2009	 Kotiseutumuseol-
la. Tapahtuma on osa Kotiseu-
tuviikkoa.
Avoimet ovet kotiseutumu-
seossa 17.7.	Tapahtuma	on	osa	
Kotiseutuviikkoa.
Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdon ämmänkisat
Kapustasuolla	 	 17.7.2009	 klo	
18.00	 Sarjat:	 M	 ja	 N	 viestit	
(3henk),	sauvarämpiminen,	sink-
kusarja.	Asut:	 kukkamekko(N),	
rippipuku	(M),	korko	tai	pattii-
nikenkä-sukset.	 Ilmottautumi-
nen kari(ät)tykkylainen.com
Kotiseutujuhla 19.7.	Kirkossa	
ja kotiseutumuseossa.
Tanssit Sarapirtillä
18.7.	klo	21.
Viisaasti Vesillä -kiertue 
20.7.	Havulan	 rannassa	klo	14.	
Viisaasti Vesillä -esityksessä näy-
tetään miten hätään joutunut 
voidaan pelastaa vedestä. 

Niin jos, kuulee joskus ih-
misten sanovan. Sen ym-
märränkin, sillä joskus itse-
kin niin ajattelin. - Nykyisin 
tapahtuu myös niin pal-
jon pahaa, kaikki raaistuu, 
kuinka Jumala voi sulattaa 
tätä kaikkea ja jopa Juma-
lan nimissä tehdään paljon 
pahaa.

Me jotka sanomme itse-
ämme uskovaisiksi, emme 
osaa kaikkea selittää Raama-
tusta. Esimerkiksi kun ker-
rotaan rikkaasta miehestä ja 
Lasaruksesta, niin heille sa-
nottiin toisessa yhteydessä, 
että heillä(maan päällä) on 
Mooses ja profeetat, kuul-
koot niitä. Näin Jumala ei 
tule maailmaan uudestaan 
selittämään, mitä pitäisi us-
koa. Hän tuli jo kerran ja nyt 
pitää vaan uskoa niitä, jotka 
kertovat Raamatusta ja Ju-
malan valtakunnasta. Jeesus 
ei väitellyt ihmisten kanssa, 
hän julisti Jumalan Sanaa 
ja jotka Häntä kuulivat, he 
ottivat vastaan ja seurasi-
vat Häntä. Jumala ilmoitti 
itsensä Pojassaan. Vanha 
testamentti kertoi tarkkaan, 
kuinka on tuleva Pelastaja ja 
vieläpä Betlehemistä. Ja niin 
tapahtui. Jeesushan kertoi, 
että Hän kuolee ja nousee 
kolmantena päivänä ylös. 
Niin tapahtui.

Me voimme olla varmo-
ja Jumalasta ja Jeesuksesta. 
Aina tulee niitä jotka väittä-
vät toisin. Jos koskaan ei ker-
rota ihmisille mitä on koettu, 
niin miten sitten hyvä uuti-
nen menee eteenpäin. Raa-
mattu sanoo itsestään Paa-
valin kirjoittamana, ”Varma 

Jos Jumala on
olemassa.....

on se sana ja kaikin puolin 
vastaanottamisen arvoinen, 
että Kristus Jeesus on tul-
lut syntisiä pelastamaan, 
joista minä olen suurin” (1 
Tim1:15). 

Jeesus lupaa, että kuka 
Hänet maan päällä tunnus-
taa ihmisten edessä, niin 
hänet Jeesus tunnustaa Isän 
edessä. Siis tunnustautu-
minen ja varmuus ovat tär-
keää.

Jos olet epäilijä, niin muis-
tatko mitä Jeesus sanoi epäi-
levälle Tuomakselle. Jeesus 
ei häntä tuominnut, vaan 
sanoi: ”pane sormesi minun 
naulanjälkiin, äläkä ole epä-
uskoinen, vaan uskovainen. 
Meidän tulee seurata aikaa, 
jossa elämme. Mitä pitem-
mällä olemme ajan illassa, 
sen enemmän meidän pi-
täisi tarttua Jeesukseen, että 
olisimme turvassa.

 Vanhassa laulussa sano-
taan:” miljoonat ovat kautta 
aikain, näin rauhan saaneet 
sielulleen. Riennä Golgatal-
le sinäkin, astu alas virtaan 
ihmeiseen”. Siis peseydy 
Jeesuksen veressä ja jatka 
matkaasi iloiten. Usko on 
iloinen asia!

Jos olet rukoillut Jeesus-
ta, mene hengellisiin tilai-
suuksiin, etsi ihmisiä, joiden 
tiedät rakastavan Jeesusta. 
Rukoile Jumalaa. Hän on 
luvannut kuulla ja auttaa. 
Lue myös Raamattua, aloita 
vaikkapa Johanneksen evan-
keliumista. Hyvää kesää!

Tuula Suomi

Lapsiparkki-toiminnalla ha-
lutaan mahdollistaa äidin, 
isän tai molempien vanhem-
pien osallistuminen mark-
kinoille kaikessa rauhassa 
pienimpien lasten ollessa 
turvallisessa ja hyvässä hoi-
dossa läheisellä asukastu-
valla. Hoitoon ovat terve-
tulleita kaikki leikki-ikäiset 
lapset, jotka pärjäävät hoi-
tajien huomassa. Ennakkoil-
moittautumista ei tarvita.  
Mukaan pyritään ottamaan 
kaikki lapset.

Omien eväiden ottamis-
ta toivotaan, mikäli lapsella 

Lapsiparkki markkinoilla
Markkinoilla tarjotaan ilmainen lapsiparkki perjantaina 10.00 – 17.00 ja lauantaina 

10.00-14.00, Rajamaan asukastuvan tiloissa, Kauralantie 3. 

sattuu hoidon ajaksi ruoka- 
tai välipala-aika. Ruoka on 
myös mahdollista lämmit-
tää. Varaa mukaan myös 
sopiva vaatetus – meillä on 
mahdollisuus ulkoilla lähei-
sellä nurmikentällä. 

Lapsiparkin on tänä 
vuonna puuhannut Pudas-
järven Perhekeskusyhdistys 
ry, jonka toiminnan ydinalu-
etta on juuri lapsiperheiden 
parissa tehtävä työ. Perhe-
keskusyhdistys on perustet-
tu vuonna 2001.  Yhdistyk-
sen tarkoituksena on edistää 
lapsiperheiden hyvinvointia 

Pudasjärven alueella, kehit-
tää yhteisöllistä vanhem-
muutta sekä muuta perhei-
den hyvinvointia edistävää 
toimintaa. Yhdistyksellä 
on tänä keväänä päättynyt 
lapsiperheitä tukeva Latu-
projekti, jossa oli palkattu-
na perhetyöntekijä. Lisäksi 
on järjestetty muun muassa 
Livokas ry:n kanssa perhe-
kahvilapäivä Livolla.

Toiminta toteutetaan tii-
viissä yhteistyössä eri toimi-
joiden kesken.  Tilat on an-
tanut käyttöön Pudasjärven 
kaupunki. Hoitajat tulevat 

Mannerheimin lastensuo-
jeluliitolta, Työttömien yh-
distykseltä/Iiris-projektista, 
Nuoren turvapaikanhakijan 
polku Pudasjärvellä-hank-
keesta, Seurakunnalta isoset 
sekä Pudasjärven Perhekes-
kusyhdistys ry:ltä. Kustan-
nuksiin osallistuu myös Pu-
dasjärven Yrittäjät ry.

Lisätietoa allekirjoitta-
neelta!

Mira Kemppainen
Pudasjärven Perhekesku-

syhdistyksen sihteeri
Puh. 044 084 9799

Pärjänsuon oppilailta ilmestynyt kolmas levy

Ensimmäisen musiik-
ki-cd:n teimme yhteis-
työssä Tornion Ammat-
ti-Instituutin kanssa, jossa 
toimin aikaisemmin opet-
tajana, opettaja Aira Siu-
ruainen-Kalliala kertoi. 
- Tämä cd syntyi lasten ja 
minun yhteisestä ideas-
ta, koska koulumme lope-

tettiin ainakin toistaisek-
si ja halusimme omalta 
osaltamme osoittaa, kuin-
ka pienessäkin koulus-
sa osataan ja voidaan 
saada paljon aikaiseksi. 
Cd:llä esiintyvät kaikki 5 - 
6 -luokkien oppilaat, joita 
on yhteensä 15. 

- Suurimman osan lau-

luista olen sovittanut siten, 
että kaikki voivat osallis-
tua. Osa oppilaistani on 
uskomattoman hyviä lau-
lajia, joten he pystyvät 
laulamaan kolmiäänis-
tä laulua, joka tavalliselle 
koululuokalle on erittäin 
harvinaista. 

Ne oppilaat, jotka ei-
vät osaa tai halua laulaa, 
he soittavat joko kitaraa 
tai 5-kielistä kannelta. Li-
säksi cd:llä soittaa kak-
si oppilasta kontrabassoa 
ja yksi säestää pianolla. 
He ovat olleet oppilaina 
Siuruainen-Kalliolan pi-
tämillä musiikin tunneilla 

kansalaisopistossa. Viulun-
soittajat ovat käyneet kan-
salaisopiston viulunsoitto-
ryhmässä opiskelemassa. 
- Cd:n ohjelmiston ovat 
suurimmalta osaltaan lap-
set itse valinneet, ja se 
koostuu kansansävelmistä 
ja uudemmasta koululau-
lumusiikista. Äänityksen 
ja miksauksen ovat tehneet 
kansalaisopistolla Reijo 
Kossi ja Lasse Aaltonen.

Cd on omakustanne, ja 
se meni heti kuin kuumille 
kiville. Levyä on tarkoitus 
saada myyntiin lisää aivan 
lähiaikoina.

Lahjakkaita oppilaita 

- Suurin suruni tällä hetkel-
lä on koulun lakkaaminen 
ja lasten hajottaminen eri 
luokkiin Kurenalan kou-
lulle. Olisin niin mielelläni 
jatkanut tämän näillä nä-
kymillä viimeisen vuoden 
heidän kanssaan. Lapset 
sanoivat viimeisessä kiitos-
kortissaan, että ”Olet meil-
le enemmän kuin opetta-
ja”. Kiitos kuuluu lapsille 
ja heidän ymmärtäväisille 
vanhemmilleen, Aira Siu-
ruainen-Kalliola sanoo.

Aira Siuruainen-Kalli-
ola aloitti työnsä Pärjän-
suon koululla 7 vuotta sit-
ten. Samaan aikaan hän 

aloitti tuntiopettajana Pu-
dasjärven kansalaisopis-
tossa. 

Noin puolet koulun op-
pilaista on kuulunut myös 
johonkin opiston musiikki-
ryhmään. Työ, joka mieles-
täni on nyt saanut kiitosta 
tämän levyn muodossa, ei 
varmaankaan tulisi onnis-
tumaan pelkän kouluope-
tuksen puitteissa, opettaja 
mainitsi ja kertoi lähtevän-
sä Tornioon katsomaan So-
ta-oopperaa, jossa useita 
hänen oppilaitaan ja työka-
vereitaan esiintyy. (rr)

Pärjänsuon oppilaiden ja opettaja 
Aira Siuruainen-Kalliolan tekemä 

musiikki-cd on jo koulun kolmas levy. 
Hiljattain ilmestynyt levy on tavallaan 

kunnianosoitus lakkautetun
Pärjänsuon koulun muistolle. 

Hartauskirjoitus

”Jos olet epäilijä, niin muistatko mitä Jeesus sanoi 
epäilevälle Tuomakselle. Jeesus ei häntä tuominnut, vaan 

sanoi: ”pane sormesi minun naulanjälkiin, 
äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. ”

Nähdään Pudasjärven Markkinoilla 3. - 4. heinäkuuta! Pudasjärven Yrittäjät ry
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Talo, huvila tai saunamökki – Kontio toteuttaa unelmasi!

Kontiolta löydät aina 
parhaan vaihtoehdon

Kontiotuote Oy, Puh. 020 770 7400, www.kontio.fi

Rainer Tuomaala
Kontiotuote Oy, Ranuantie 224
GSM 0400 952 146, Puh. 020 770 7575 
rainer.tuomaala@kontio.fi

Kontiolla pohjoisen hitaasti kas-

vanut tiukkasyinen puu muut-

tuu kestäväksi ja maisemaan 

sopivaksi hirsirakennukseksi.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

pohbio

 

 

 

Lampien reunoilla ja kos-
teahkoilla rämeillä paras-
ta aikaa kukkiva suopur-
su on Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakukka. Kukka on 
muutama vuosi sitten ko-
rotettu alppiruusujen aate-
liin. Noin metrin korkuinen 
varpukasvi on ikivihreä, ja 
sen lehtien tuoksu ylittää 
useimpien alppiruusujen 
tuoksun. 

 Suopursu on käytetty 
aitoissa ja vaatekaapeissa 
hajusteena ja koiden tor-
juntaan. Suopursun huu-
maava tuoksu voi aiheuttaa 
herkemmille päänsärkyä. 
Suopursua onkin pidettävä 
myrkkykasvina. Sen nautti-
mista on vältettävä, vaikka 
suopursun väitetään lisää-
vän sukupuolista halua. Se 
vaikuttaa keskushermos-
toon ja voiaikaan saada voi-
makkaita kipuja sekä munu-

Suopursu – huumaava maakuntakukka

aisvaurioita. 
Koska suopursun tuok-

su on voimakas, ennen ai-
kaan sillä torjuttiin kärpäsiä 

ja sääskiä laittamalla suo-
pursun kukkia esimerkik-
si maljakkoon eteisen pöy-
dälle. (rr)   

190/50-17

00
€

Pilot
Power

156

- Määräaikaishuollot
- Korjaukset
- Öljynvaihdot
- Rengastyöt
- BOSCH vikadiagnostiikka

Juha p. 0440 890061 Esa p. 0440 890062

Tule ja hae omasi!

Saimme erän MP-renkaita suoraan Michelinin
varastosta Huippurenkaat nyt. nto.hintaan!

Suopursun voimakkaan hajun takia sitä käytettiin en-
tisaikaan sääskien ja kärpästen torjuntaan.

Lue Pudasjärven Markkinat -lehti netistä:

www.pudasjarvi-lehti.fi

Hotelli-Ravintola
KURENKOSKI

Wintti
avoinna pe-la 22.30-04.00

Disco by Mr. M

HOX! HOX!
Tulossa

Elvis-ilta pe 3.7.

La 4.7.
Kisällit

Tervetuloa!
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Sähkötie 1, puh. 0207 890 456
ark. 8-21, la 8-18, su 12-21

Edut voimassa K-Supermarketeissa 2.8.2009 saakka

Carlsberg
III/OLUT 24tlk x 0.33l (2.06l)
sis pantit 3,60

1995 300

200

199

189

529

450

259 299

089

215

Ilman korttia 24,24 ltk,
(2,61 l) sis. pantit 3,60

Ilman korttia 3,20 /10 prk (1,60l) 
yksittäin 0,32 prk

Ilman korttia 2,59 ps (6,48 kg)

Ilman korttia 2,69 pkt (6,73 kg)

Ilman korttia 4,78/ 2pkt (0,12m)
yksittäin 2,39 pkt

Ilman korttia 13,15/pkt
(0,39-0,19 kpl) Ilman korttia 6,19 pkt (0,39 rl)

Ilman korttia 5,18 /2 pkt
(12,95-11,77 kg), yksittäin 2,59 pkt

Ilman korttia 2,99 kpl (7,48 kg) Ilman korttia 3,99 kpl (8,87 kg)

Ilman korttia 1,49 (3,73 kg) 

Ilman korttia 3,98/2 pkt
yksittäin 1,99 pkt Ilman korttia 1,79 pkt (1,79l)

Ilman korttia 2,39 prk
(19,92-10,39 kg)

ltk 2 pkt

10 prk

ps

pkt

pkt

2 pkt

kpl rs

rs

pkt

prk

-37%
Etu K-Plussa-kortilla

-50%
Etu K-Plussa-kortilla

Ingman
VANILJAKERMAJÄÄTELÖ
ei laktoositon
1 l (0,89 l)

Valio Grandi
MEHUJUOMAT
2 dl (1,00 l)

Tasangon
PIKKULEIVÄT
400 g (4,98 kg)

Serla terällinen
LEIVINPAPERIRULLA
20 m (0,11 m)

Libero
VAIPAT 34-68 kpl
(0,35-0,17 kpl)

Lotus Soft Embo
WC-PAPERI
16 rl (0,33 rl)

Keiju
MARGARIINIT
400 g (2,48 kg)

-37%
Etu K-Plussa-kortilla

-12%
Etu K-Plussa-kortilla

-20%
Etu K-Plussa-kortilla

099
-33%

Etu K-Plussa-kortilla
-10%

Etu K-Plussa-kortilla

Abba
SILLIT
240/120g, 210 g ja 230 g
(17,92-9,35 kg)

-23%
Etu K-Plussa-kortilla -13%

Etu K-Plussa-kortilla

Fazer
DALLASPITKO
myös hedelmäinen
400 g (6,48 kg)

Saarioinen
GRILLITASSUT
6 kpl/450 g (6,64 kg)

-25%
Etu K-Plussa-kortilla

-29%
Etu K-Plussa-kortilla

HK Kabanossi
GRILLIMAKKARAT
400 g (4,73 kg)

Snellman kotimainen
MEETVURSTI
200-220 g (11.25-10,23 kg)

-13%
Etu K-Plussa-kortilla

139

Pirkka
SALAATIT
peruna, punajuuri ja italian, ei kevyet
400 g (3,48 kg)

-15%
Etu K-Plussa-kortilla

rs
Ilman korttia 1,65 rs (4,13 kg)

420 1180
pkt pkt

-14%
Etu K-Plussa-kortilla

-10%
Etu K-Plussa-kortilla

Atria Hiillos
GRILLIMAKKARAT TAI
GRILLIPIHVIT
320-400 g (3,91-3,31 kg)


