
1nro 25 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

nro 25 2010-lehtiPUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 23.6.2010

Näet keittiösi/kaapistosi valokuvatasoisina
kuvina jo suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

NYT MEILLÄ FUSION 3D OHJELMA!

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: ma-pe klo 9-17, la suljettu

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

Kaikkina päivinä karaoke

Pubi avoinna
juhannuksen aikana:

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

TULOSSA mm.

La lippu 4 € sis.ep

1.7. Päivätanssit
2.7. Ässät
10.7. Saija Varjus

To 24.6 klo 14-02
Pe 25.6 klo 20-04
La 26.6 klo 14-04
Su 27.6 klo 12-18

Hyvää juhannusta!

Toivotamme
lukijoillemme hyvää

juhannusta!

Pudasjärvi-lehden
toimituksen väki

SIVUT 3-14

LVI- ja Rautatarvike Oy
VARASTOTIE 2, 93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 510

Vältä vesivahingot uusimalla 
vanhat putkistot komposiitti-

putkilla.

Meiltä Mitsubishi ilmalämpö-
pumput. Nyt 5 vuoden takuu!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

OLIVIA
KANNELLISET
KATTILAT JA
KASARIT RST

1350

POSLIINI
RUOKA- 
LAUTASET 
SYVÄ JA 
MATALA

SÄÄNKESTÄVÄ
ISTUIN-
PEHMUSTE

teräs, 1 L

OLIVIA
MITTAKANNU

295

GRILLIHIILI

RAID
PARISTO-
KÄYTTÖINEN
HYTTYS-
KARKOTIN

ILONA
GRILLIALUSTA

FRISKIES
KISSANRUOKA

FRISKIES
KOIRANRUOKA

1090

7,5 kg

säkki -30%

295

2 kg

pss 1000

4 kpl

195

ATERINSETTI
24-OS

590

2 kg

pss

BIOLAN 
MUSTA MULTA

1595

45 L

5 sk

995

195

6 kpl

PIKKU
LUSIKAT RST

1500

MIESTEN
KIRISTÄMÄTÖN
SUKKA

3 paria

590 pkt

ZIP
SYTYTYSPALAT

295

SAVUSTUS-
PURU

3 L

195pkt pss pkt

ORTHEX
SAUNA-
JAKKARA

970
Saat täyttö-
pakkauksen 
kaupan päälle

SYTYTYS-
NESTE

1 L

plo

alk.

kpl 260 pkt

”PITSI”
LASI ASETTI

6 kpl

4201240 pkt

LOPUT PUUTARHAN
PIHAPATSAAT JA KORISTE-
ESINEET

JUHANNUKSEN AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE!

Anon Ase Ja Tukku Ay, 0400-384118 / 08-821337 www.anonase.com

Kalastus-, Koira-, Kissa- ja Hevostarvikkeet,
Erävälineet ja -Vaatteet, Aseet, Patruunat ym...

LETS ROCK

MENOSSA MUKANA
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 25/2010-lehti 25/2010-lehti 25/2010-lehti 25/2010-lehti 25/2010

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

Kesäkuu
23.6. klo 19.00 Susisuon perinteinen hartaustilaisuus poro-
aitauksessa.
Su 26.6. Tanssit Möykkälässä
Ma 28.6.-pe 2.7. Moskiitto Ralli Pudasjärven ilmailukeskuksessa,
www.oulunilmailukerho.fi
Ke 30.6.-su 4.7. kaikkien aikojen Sunny Nights Fly-In tapahtuma
30.6.-4.7. Pudasjärven ilmailukeskuksessa. Lisätietoja http://
wings.pudasjarvi.fi/
Heinäkuu
Ma 28.6.-pe 2.7. Moskiitto Ralli Pudasjärven ilmailukeskuksessa,
www.oulunilmailukerho.fi
Pe 2.-3.7. Kontioralli, Neste Pudasjärvi
La 3.7. Kesätanssit Hampushallilla
Ma 5.7. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä
La 3.7. klo 21.00-01.30 Tanssii lentäjän kanssa Havulassa
Ke 30.6.-su 4.7. Kaikkien aikojen Sunny Nights Fly-In tapahtuma
Pudasjärven ilmailukeskuksessa. http://wings.pudasjarvi.fi/
Pe 2.7.-la 3.7. Jyrkkä 2010 Rock Festival Jyrkkäkosken huvialueel-
la. Järj. Äänentoisto- ja valofirma Thunderlight, Woyzeck Oy, Pu-
dasjärven Urheili jat sekä yksityisiä henkilöitä.
www.jyrkkafestival.com
Ma 5.- la 10.7.2010 Iijokisoutu. Ilm. 30.6. mennessä Jukka
Pekkala p. 0400- 266590, jukka .pekkala@ymparisto.fi tai
jorma.kokko@pp.inet.fi
Ke 7.7.klo 18 Hengellisen musiikin ilta,Pudasjärven torilla, kahvi-
tarjoilu.
Ke-to 7-8.7. Pudasjärven kiihdytysajot lentokentällä
Pe 9.7.-la 10.7. Pudasjärven Pitäjämarkkinat Pudasjärven torilla.
Järj. Pudasjärven Yrittäjät ry
La 10.7. klo 8.00 Kiihdytys- ja testipäivä Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa Järj. Taivalkosken Moottorikerho
La 10.7. klo Kyläiltamat Marjohiekalla
Su 11.7. Rantajuhla Puhosjärven rannalla Järj. Puhoskylän kyläseu-
ra
Su 11.7. klo 11 Hengellisen musiikin ilta, Kauppatie 32,Kemin vie-
raat ja Toivo Junel
Su 18.7. Riihiahon sukukokous Syötteen kylätalolla, ilm. nume-
roon 040-5875051
La 17.7. Perinnepäivä Rytivaarassa, Rytivaaran kruununmetsätorp-
pa
La 17.7. Sikajuhla Puhoskylän Möykkälässä
Ma 19.7. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä
Ke 21..7 klo 21-01.30 Tanssit Sarapirtillä
Pe-su 23.7.-25.7. MP-huippuajot Iso-Syöte järjestää PMC Pudas-
järvi
La 24.7. Vetouistelut Puhoksessa
La 24.7. klo 21.00-01 Tanssit Ruostehovilla, Livon seurojentalo
La 24.7. klo 9.00 Lentopallon kyläsarja ja kesäpäivä Livon koululla
La 24.7. Syötteen kylämarkkinat kylätalon tiloissa ja pihapiirissä.
Järj. Syötteen kyläyhdistys
Ma-su 26.7.-1.8.  Pilkkiviikko - Kesäpilkin MM-kisat Havulan ranta
lisätiedot heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi, Järjestää Pudasjärven ur-
heilijat
Ma 26.7.- pe 30.7. Nuorten eräleiri järjestää Livokas ry
To 29.7. klo 18.45-20.45 Yleiset onkikilpailut Livon koululla. Järj.
Livokas Ry
Pe 30.7.- su 1.8. Lentopalloleiri Livon koululla. Järj. Livokas ry
Pe 30.7. klo 21.00-01.30 tanssit Havulassa. Järj. Havulan NS ja
Pudasjärven Urheilijat
La 31.7. Tanssit Puhoskylän Möykkälässä
Elokuu
Ma 2.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä.
La 7.8. Nostalgiabileet Jyrkkäkoskella.
La-su 7.8.-8.8. Drag Race SM-osakilpailu Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa, järjestää FHRA ja Taivalkosken moottorikerho.
Pe 14.8. Kiihdytys- ja testipäivä klo 8.00 Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa
Ma 16.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä
La 21.8.-su 22.8. alk. klo 10 Sarakylän Vattumarkkinat Sarakylän
koululla
La 28.8. klo 19-01 Venetsialaiset Pudasjärvellä Rajamaan rannassa.
Pe 27.8. klo 19-01 “pikku venetsialaiset” sekä bändikisa nuorille,
järjestelyt yhteisyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Järj. LC
Pudasjärvi.
Ma 30.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä

Olemme koonneet kesätapahtumia Pudasjärvellä. Tiedot julkai-
semme aikajärjestyksessä ja laitamme myös Pudasjärvi-lehden
sivuille kesän aikana niin kauan, kunnes tapahtuma on ohi. Jos ja
kun joku tapahtuma puuttuu, pyydämme ilmoittamaan siitä leh-
den toimitukseen, niin lisäämme tapahtumanne jo meillä tiedos-
sa olevien tapahtumien joukkoon. Tapahtumat annetaan myös
Pudasjärven kaupungille nettisivuillaan julkaistavaksi.

Kesätapahtumia
Pudasjärvellä

Kesätapahtumia
PudasjärvelläSeurakunnassa on suunnitel-

tu yhteydenottoja ja vierailu-
ja vauvaperheisiin siinä vai-
heessa, kun vauva on täyttä-
nyt jo puoli vuotta. Diakoni
Leena Loukko puhuu vauvo-
jen puolivuotissynttäreistä,
joita joissakin seurakunnissa

Seurakunta suunnittelee

on järjestetty onnistuneesti.
Kunhan työmuoto käyn-

nistyy, seurakunnan diakoni
tulee tapaamaan vuosittain
noin 60 – 70 vauvaperhettä.
Samalla seurakunta lahjoittaa
perheelle Lasten virsi –kirjan,
josta toivotaan olevan hyötyä

myös lapsen elämässä myö-
hemminkin esimerkiksi las-
tenkerhoissa ja pyhäkouluis-
sa.

Diakoni Loukon mukaan
seurakunta ottaa vauvaper-
heisiin ensin yhteyttä ja sopii
vierailukäynnistä.

-Seurakunnan työntekijä
ei tule sellaiseen perheeseen,
joka ei halua ottaa työnteki-
jää vastaan. Kun asian ilmoit-
taa selkeästi, työntekijä ei
tunge väkisin kenenkään ko-
tiin, diakoni kertoi uudesta
perhetyömuodosta, joka on
ottamassa ensiaskeleita hei-
näkuun puolella. Tuolloin
alkuvuodesta eli tammikuun
aikana syntyneet vauvat ovat
puolen vuoden ikäisiä.

Diakoni Loukko tähden-
tää, että seurakunnan työnte-
kijää varten ei perheiden tar-
vitse tehdä erityisjärjestelyjä.

-Emme mene katsomaan
kotien järjestystä tai mitään
muutakaan, joten kotia ei tar-
vitse suursiivota eikä kuura-
ta.  Meitä varten ei tarvitse
järjestää vauvan syntymäpäi-
väjuhlaa, koska haluamme
tavata lapsiperheen heidän
arjessaan. Koska itsekin olen
suurperheen äiti, tunnen lap-
siperheiden arjen aika hyvin,
diakoni Loukko sanoi ja ar-
veli sen vuoksi yhteisiä kes-
kustelunaiheita löytyvän
melkein aiheesta kuin aihees-
ta. (rr)

Diakoni Leena Loukko esittelee Lasten virsi –kirjaa, jon-
ka seurakunta lahjoittaa vauvaperheille.

tervehdyskäyntejä vauvaperheisiin

SANAJUMALAN-
PALVELUS
kirkossa juhannuspäivänä
26.6. klo 10, Juha Kukkurai-
nen, Jukka Jaakkola. Taksi
lähtee seurakuntakodin pi-
hasta klo 9.30,kyydin oma-
vastuu 3 €.
MESSU
kirkossa su 27.6. klo 10, Juha
Kukkurainen, Jukka Jaakko-

la. Taksi lähtee seurakunta-
kodin pihasta klo 9.30,kyydin
omavastuu 3 €.
Vanhemman väen
kesäkahvila
keskiviikkoisin klo 12-14
kirpputorin tiloissa.
Varhaisnuorten kesäleirit
Hilturannassa12.-13.7. 6-9-
vuotiaat (leirimaksu 5e) 14.-
16.7. 10-13-vuotiaat (leiri-
maksu 10e). Ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon (p. 08-
8823 100) viim. ke 30.6.
Lisätietoja varhaisnuorten
kesäleireistä:
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-
571 46 36/Tiina
Nuorten kesäleiri
Hilturannassa19.-20.7. rippi-
koulun käyneille (leirimaksu
0e) Ilmoittautumiset kirkko-
herranvirastoon (p. 08-8823
100) viim. ma 12.7.
Lisätietoja nuorten leiristä:
tiina.inkeroinen@evl.fi,

040-571 46 36/Tiina
Nuoriso- ja diakoniatyön
nuotioillat
Nuotioiltoja järjestetään vii-
koilla 32, 33 ja 35 (ma-to).
Nuotioiltoja voi varata omal-
le kyläkulmalleen kirkkoher-
ranvirastosta (p. 08-8823 100).
Kirkko avoinna
(esittelijä paikalla) 1.7.-9.8. ti
- pe klo 11-17 ja su 11-18.
Rauhanyhdistykset
Seurat Kurenalan ry:llä su
27.6. klo 17 (S Leppänen, T
Luokkanen).
Kastettu
Matias Pentti Juhani Aarni,
Antti Jalmari Kokko, Selja
Alfhild Eskola
Avioliittoon vihitty
Olli Henrikki Heikkilä ja
Henriikka Maria Heikkilä
sekä Arto Samuli Ollila ja
Heidi Elisabet Tervonen.
Haudattu
One Aukusti Heikkilä 88 v.

Tien raivaaja
Johannes Kastajalle omistetuista juhlista säi-
lyi meillä uskonpuhdistuksen jälkeen eril-
lisenä pyhäpäivänä vain hänen syntymäpäi-
vänsä eli juhannus 24. kesäkuuta. Juhlaa on
vietetty 400-luvun alkupuolelta lähtien. Sen
ajankohta perustuu käsitykseen, että Johan-
nes syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta.
Juhlan raamatullinen lähtökohta on Luuk.
1: 26, 36. Pelastushistoriallisesti juhannus
viittaa seuraavaan jouluun. Nykyisin juhan-
nusta vietetään kesäkuun 19. päivää seuraa-
vana lauantaina.

Saamansa nimen (Johannes = Jumala on ar-
mollinen) mukaisesti Johannes julisti Juma-
lan armollista hyvyyttä, pelastusta ja syn-
tien anteeksiantamista.
Kirkko on viettänyt vanhastaan myös Johan-
nes Kastajan mestauspäivää (29.8.). Sen
evankeliumiteksti (Mark. 6: 14-29) on otettu
vaihtoehtoiseksi saarnatekstiksi.
Kirkollisen aiheen lisäksi juhannukseen si-
sältyy Suomessa kansallisen juhlan (Suomen
lipun päivä) ja keskikesän luonnonjuhlan ai-
neksia.

HARTAUS Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
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Janne Soronen, Woyzeck

Janne, tuo ahkera työmuurahainen,
on hoitanut aivan uskomattoman
paljon asioita festareiden onnistu-
misen eteen. Hän osaa panna ykkö-
siä ja nollia peräkkäin kotisivujen
eteen ja hoitaa yhdessä Hannan
kanssa graafista ilmettä. Miljoonia
kirjeitä, puhelinsoittoja, tarjous-
pyyntöjä, pressitiedotteita ja vaik-
ka mitä on lähtenyt maailmalle tä-
män miehen käsistä. Mikään idea ei
tunnu Jannesta taikka tuttavalli-
semmin Janskusta liian isolta tai
hullulta. “Jos lähtee lapasesta, läh-
tee sitten kunnolla”, kuuluu tuttu
vastaus. Jansku hoitaa myös sisäla-
van valotusta silloin, kun ei ole itse
valokeilassa lauteilla. Tämä Wo-
yzeck yhtyeen nokkamies on pistä-
nyt likoon paljon tapahtuman eteen.
“Mast-Urpo” nousee lavalle yhty-
eensä kanssa perjantai-iltana klo
23:00. (ht)

Rock Festivalin järjestelyissä ei lasketa työtunteja
Jyrkkäkosken legendaarinen huvialue Pudasjärvellä herää uudelleen henkiin

tänä kesänä, kun JYRKKÄ 2010 ROCK FESTIVAL tuo 2.-3.7. paikkakunnalle 16
yhtyettä ympäri Suomen, yhden myös Saksasta. Soitto raikaa kahdelta lavalta,
kelohongasta rakennetusta ulkolavalta ja paviljongissa sijaitsevalta sisälavalta.
Lisäksi koko festivaalien ajan ehkäpä Suomen ainutlaatuisin Revontuli-Disko,
palvelee asiakaskuntaa ikihonkaisilla biiteillään maan uumenissa. Tapahtuman
järjestelyistä vastaavat Thunderlight, Burning Point, Woyzeck Oy, Pudasjärven

Urheilijat ry sekä yksityisiä henkilöitä.

  Antti Faarinen

Antti “Affe” Faarisella on edessään suuri urakka. Antti tulee valottamaan
suurimman osan Jyrkällä esiintyvistä artisteista. Urakka vaatii viikkojen
huolellisen valmistautumisen, tarkat stagemapit, valokartat ja suunnitel-
mat, käytettävissä olevien ampeerien ja volttien pettämättömät lasken-
nat, jotta kaikki Jyrkkäkosken sähköt saadaan turvallisesti ja luotettavasti
valjastettua käyttöön. Antilla on tärkeä rooli Woyzeck yhtyeen tekniikka-
henkilökunnassa.

Jukka Jokikokko,
Burning Point

Jukka “Jeesus” Jokikokon vastuul-
le on heitetty mm. bändit. Jukka on
hankkinut festivaaleille hurjan mää-
rän toinen toistaan kovempia bän-
dejä. Tämä Burning Point bändin
bassovirtuoosi esiintyy Jyrkällä
myös toisessa pumpussa: Zenit-
Reunionissa. Jukka vastaa yhdessä
Harrin kanssa bändien miksaukses-
ta, mikserin nappuloiden pyöritte-
ly on Jukalle tuttua kauraa mm.
HellGate studiostaan. HellGate stu-
dion uumenista on lähtenyt maail-
malle suuri määrä eri bändien jul-
kaisuja ja siellä on äänitetty mm.
Burning Pointin viimeisin Empyre
albumi.

  Harri Nyyssönen,
  Thunderlight

Harri  “Harza”  Nyyssönen vastaa
tapahtuman tekniikasta ja kantaa
harteillaan omistamansa Thunder-
light firman kautta tapahtuman
päävastuun. Harrin omistama
Thunderlight tapahtumatekniikka
palveluja tuottava yritys toimittaa
Jyrkälle erikokoisia ja painoisia
mystisiä mustia laatikoita ja ainakin
miljoona kilometriä mustaa piuhaa.
Harrin oma bändi The Kickstart
Rockers ei esiinny tänä vuonna ta-
pahtumassa, mutta tullaan varmasti
näkemään tulevina vuosina myös
Jyrkkäkosken lauteilla. Harri har-
rastaa V8 autoja ja omistaa itsekin
pari murea soundista bensakrema-
tooriota.

Harri on ollut mukana musiikin
esittämisessä nuoruusvuosilta saak-
ka, ensimmäinen esiintyvä bändi
perustettu jossain 70-luvun lopulla
Pattijoella. Kaikenlaista teknistä lai-
tetta on kertynyt matkanvarrella

nurkkiin ja niinpä viimein tuli ajan-
kohtaiseksi perustaa yritys hallin-
noimaan koko kalustoa. Thunder-
light tmi perustettiin vuonna 2002
tuottamaan tapahtumatekniikka-
palveluita, tarjoamaan kalusto-
vuokrausta ja vaikka koko tapahtu-
man toteutus eri yhteistyökumppa-
neiden kanssa.

-Kaikkea ei kannata haalia itsel-
leen, joten keskitytään tiettyyn osa-
alueeseen. Tavoitteena on aina tyy-
tyväinen yleisö ja tilaaja-asiakas.
Sen eteen ollaan valmiita tekemään
kaikki mahdollinen käytettävissä
olevien resurssien puitteissa. Tie-
dostaen myös omat rajansa, ettei
lähdetä tavoittelemaan Qstockia tai-
vaalta sentään ;) Tavoitteita ja visi-
oita on ja Jyrkkä Rock Festival tulee
olemaan tämän kesän päätapahtu-
ma ja siihen on panostettu niin ka-
lustohankinnoissa kuin oman ajan
ja varojen käytössä. Suurin tavoite
on saada tästä kehittymään työpaik-
ka itselle ja jopa muutamalle osa-
aikaiselle työntekijälle.

4

Urheilijat ottivat tomerasti osaa jär-
jestelyihin. Kevään aikana juhla-
paikkaa on pistetty kuntoon talkoo-
hengessä, kuinkas muuten. Kattoja
on uusittu, rakennuksia oikaistu ja
maalattu, maisemointitöitä tehty,
uusi lipputanko ja uusittu kyltti toi-
vottavat juhlakansan tervetulleeksi
alueelle! Yhteistyö on sujunut erin-
omaisesti ja Jyrkällä on nähty taas

Pudasjärven Urheilijat

kerran tekemisen meininkiä Seppo
Sammelvuon johdolla. Kyllä Pudas-
järvellä osataan ja entisaikojen tal-
koohenki elää yhä – tästä on hyvä
jatkaa!

Tapahtuman aikana Urheilijoil-
la on päävastuu järjestyksen valvon-
nasta ja muusta talkooväen voimal-
la tapahtuvasta järjestelyistä. Urhei-
lijat vastaavat myös huvialueen an-

niskelualueesta ja kioskitoiminnas-
ta. Urheilijat ruokkivat nälkäiset
artistit, järjestäjät ja juhlaväen pai-
kallisella ruoalla ja tarjoilevat kios-
kista virvoitusjuomia. Urheilijoiden
panos järjestelyissä on merkittävä!
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Jyrkkäkosken komea portti kutsuu juhlavieraita.

Punainen maja on tuotu Jyrkkäkoskelle hevosella jo 40-luvulla. Talkooväki on laitta-
massa uutta maalia rapistuneeseen pintaan.

Pudasjärven Urheiluseuran puheenjohtaja Seppo Sammelvuo poseeraa huvikeskuk-
sen aidalla takanaan Kivarinjoki. Sammelvuo toivoo, että Rockfestivaalitapahtuma
onnistuu kaikin puolin hyvin ja väkeä tulee runsaasti paikalle.

Jyrkkäkoski tekee comebackin
Jyrkkäkosken huvikeskus on ollut pudasjärveläisen nuorison perinteinen

juhannusjuhlien pitopaikka jo aikojen alusta. Sen varsinaisen historian
voidaan katsoa alkaneeksi 1948, jolloin Pudasjärven Urheilijat ry rakensi

Kivarijoen jyrkän rantatörmän päälle talkootyönä hiihtomajan. Majan
rungon muodosti Vapon käytöstä poistettu savottakämppä. Tämä

rakennus on edelleenkin pystyssä huvialueen keskellä ja nykyisin nuoret
tuntevat sen useimmiten “punaisena tupana”.

Jyrkkäkoskella on nähty tä-
män jälkeen monia koti- ja ul-
komaisia huippuartisteja ja -
yhtyeitä. Jyrkkäkosken ju-
hannus olikin pitkään Poh-
jois-Suomen suosituin festi-
vaali, mutta aika ajoi sen ohi
ja toiminta hiipui. 2000-lu-
vulla ei Jyrkkäkosken huvi-
keskuksessa ole ollut enää ak-
tiivista toimintaa muutamia
kesäiltoja sekä yksityistapah-
tumia lukuun ottamatta.

Jyrkkäkosken huvikeskus
oli nuorten suosiossa 1970-lu-

Jyrkkäkoski
vun puolivälin paikkeilta 90-
luvun puoleen väliin. Sen jäl-
keen alueella on ollut hiljais-
ta.
Toimittajan esittämiin kysy-
myksiin vastaa Seppo Sam-
melvuo, joka oli talkoopääl-
likkönä, kun huvikeskusta
rakennettiin ja sitten seuran
puheenjohtajana 12 vuotta
vuodesta 1979 alkaen ja tart-
tui taas Pudasjärven Urheili-
joiden nuijan varteen tämän
vuoden alussa.

rakennettu talkoilla

Kuka omistaa Jyrkkäkosken
alueen rakennuksineen?

- Jyrkkäkosken huvikes-
kuksen rakennukset ja koko
infra mukaan lukien tennis-
kentät ovat seuran ja pääosin
talkootyöllä rakennettuja, jos-
ta on todisteena komeat kun-
niataulut punaisen majan sei-
nillä. Alueen maapohja on
kaupungin ja seuralla vuok-
ralla pitkäaikaisella sopi-
muksella.

Millaista toimintaa alueella
on ollut 2000-luvulla?

- Viimeiset juhannusjuhlat
järjestettiin vuonna 2000. Sit-
ten on ollut muutama disko
kesässä ja muutaman viimei-
sen vuoden aikana jonkin
verran yksityistilaisuuksia,
häitä, luokkakokouksia yms.

Mistä sai alkusysäyksensä
Jyrkkä 2010 Rock festivaali?
- Sorosen Janne ja Jokikokon
Jukka sen ovat saaneet pää-
hänsä. He ovat olleet viettä-
mässä kavereidensa kanssa
yksityistilaisuutta viime vuo-
sina Jyrkällä. Viime vuonna
homma ei vielä noussut pys-
tyyn, mutta nyt on täysi tou-
hu päällä.

Millaisin tavoittein urheilu-

seura on järjestäjän roolissa
mukana?

- Festivaalin päävastuu on
muilla. Urheiluseura huoleh-
tii kioskitoiminnasta ja on
mukana järjestyksenpidossa,
mutta päävastuu järjestelyis-
tä on huvipaikan vuokraajal-
la. Totta kai myös seuran int-
ressinä on se, että tapahtuma
onnistuu kaikin puolin hyvin
ja väkeä tulee runsaasti pai-
kalle.

Tullaanko Jyrkkäkoskelle
suunnittelemaan aikuisvä-
estölle suunnattuja tapahtu-
mia vai keskitytäänkö vain
nuoreen festariväkeen?

- Ei aikuisiakaan ole unoh-
dettu. Kyllä heillekin löytyy
omat kekkerinsä kesän mit-
taan. Hyvin monet ovat ta-
vanneet tulevan taistelupa-
rinsa Jyrkkäkosken huveissa
ja sitä on mukava tulla muis-
telemaan. Tähän annamme
mahdollisuuden. Ison lavan
parketti on tunnetusti liukas
ja edelleen priimakunnossa.

Millainen on alueen raken-
nuskanta?  Onko tarvetta
korjata, investoida tai ra-
kentaa uusia tiloja?

- Punainen maja on raken-
nettu 40-luvun lopulla, iso

tanssilava, kioskit ja grillika-
tokset 70-luvun puolivälissä,
disko valmistui 1984 ja uudet
vessatilat 90-luvun alussa.
Pääosa rakennuksista on
kohtuullisessa kunnossa,
mutta eivät läheskään kaik-
ki. Tänä keväänä on tilannet-
ta korjattu paljon ja voi sanoa,
että Jyrkkäkoski on pessyt
kasvonsa. Jos portilla oli ke-
väällä huvikeskuksen ilme
ankea  komea kyltti kertoo
missä ollaan. Myöskin rinnet-
tä on maisemoitu niin, että
huvikeskuksen törmältä nä-
kyy komeasta alla oleva Ki-
varinjoki koskineen. Kannat-
taa käydä katsomassa.

Miten sitten jatkossa?
- Sitä pohdimme syksyllä,

kun tämä kesä on paketissa.
Varmaankin uudistuksia
teemme. Käymme katsele-
massa muualtakin mallia ja
mietimme sitä, että mikä on
valttia huvitoiminnassa 2010-
luvulla. Jyrkkäkosken huvi-
keskus on jo nykyisellään
erinomainen paikka niille,
jotka haluavat pitää isoja häi-
tä tai muita sellaisia tilai-
suuksia. Diskoon saadaan
myös sellaiset ravintolatilat,
jotka hakevat vertaistaan. (rr)
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Hanna suunnitteli Jyrkkä 2010 Rock Festivaalin visuaalisen ilmeen

SOPIVAN KARHEA JA
KULUNEEN NÄKÖINEN

Oululainen kuvataitelija ja graafinen suunnittelija Hanna Holopainen sai Jukka
Jokikokolta ja Janne Soroselta pyynnön ryhtyä suunnittelemaan heinäkuun alussa

olevan kaksipäiväisen Jyrkkä 2010 Rock Festivaalin graafisen ilmeen. Hannan käsiala
näkyy mm. www-sivuilla, tapahtumatunnuksessa, julisteissa, mainoksissa ja
flyereissä. Hän kertoi lähteneensä kehittelemään tapahtumatunnusta vanhan

Jyrkkäkoski-logon pohjalta ja hakemaan sitä kautta muotokieltä.  Kokonaisvaltaisessa
visualisoinnissa pyrittiin sopivan karheaan ja kuluneeseen lopputulokseen.

Hanna Holopainen on Oulussa
tunnettu kuvataitelija, joka on pi-
tänyt useita näyttelyjä. Hän kertoi
työskennelleensä tähän mennessä
graafisella alalla kymmenen vuo-
den ajan. Vuodesta 2006 alkaen
Hanna on keskittynyt kuitenkin
kuvataiteeseen.

Hannan tuotanto on pääsään-
töisesti abstraktia. Jyrkkä 2010
Rock Festivaalin yhteydessä festi-
vaalikansa pääsee tutustumaan
Hannan töihin Jyrkkäkosken alu-
eelle tulevan installaation eli tila-
taideteoksen myötä. Teos koostuu
useiden bändien tätä varten lah-
joittamista enemmän ja vähem-
män loppuun soitetuista rumpu-
kalvoista sekä kapuloista. Hanna
kiittää lämpimästi avuliaita muu-
sikoita (Ilkka Leskelä/ Maple
Cross ja Reflexion, Janne Kela/
Sacred Crucifix, Jyrki Raatikai-
nen/ Radiopuhelimet, Pasi Tyni/

Lahjattomat, Henkka Meripaasi /
Blue Frequency).

Teoksella ja musiikilla on paljon
yhteistä, vaikka musiikki ei olekaan
Hannan mukaan hänen vahvimpia
alueitaan. Kun aloin miettimään te-
osta festareille päädyin jo heti alus-
sa siihen ratkaisuun, että en tuo sin-
ne tauluja vaan mieluummin toteu-
tan tapahtuman henkeen sointuvan
teoksen. Installaatio toteutusmuo-
tona tuntui parhaalle ratkaisulle.
Rummut tuntuivat sivuavan par-
haiten omaa tapaani työskennellä
ja idea teokseen lähti kehittymään
sitä kautta.

PIENIÄ KYSYMYKSIÄ
Toimittaja esitti Hannalle muuta-
man kysymyksen, joihin hän vas-
tasi.

Millaisia asioita otit huomioon
ryhtyessäsi suunnittelemaan
Jyrkkä 2010 Rock Festivaalin
ilmettä?
- Jyrkän toiminta on ollut vuodesta
1948  hyvin aktiivista. 1980- ja 1990-

luvuilla se on ollut Pohjois-Suo-
messa ykkösrivin keikkapaikka.
Monilla ihmisillä on nostalgisia
muistoja noilta vuosilta. Tämän
vuoksi halusin liittää festari-ilmee-
seen mukaan myös hippusen aiem-
pien kultavuosien taikaa.

-Nyt kun toiminta jälleen Jyrkäl-
lä herää entistäkin ehompana uu-
destaan, on huomioitava myös tä-
män päivän ja tulevaisuuden tren-
dit. Tänä vuonna festareiden mu-
siikkitarjonta keskittyy hieman ran-
kempaan musiikkiantiin. Kukkasil-
la ja pastelliväreillä ei raskaamman
rockin festaria mielestäni koristel-
la. Yleensäkään en suosi kovin kru-
meluuria ja täyteen rönsyttyä ku-
vailmaisua graafisissa töissä ellei
sille ole jokin pätevä syy. Visuali-
soinnissa tuli huomioida myös kes-
tävyys. Se tulee pystyä “faceliftaa-
maan” tulevien vuosien festareita
varten.

Kuinka idea syntyi?
- Siinähän se. Miettiessä. Jukka Jo-
kikokon kanssa pidimme starttipa-
laverin talvella. Sitä ennen olin eh-
tinyt asiaa haudutella ensimmäisen
pienen idean verran. Poikien hy-
väksynnän jälkeen jatkoin idean
kehittelyä. Olisihan tässä vielä ko-
vastikin viilaamista, mutta sitä eh-
ditään tekemään vielä useamman-
kin festarin verran.

Millaiseksi koit työn?
- Hurjan hauskaa on ollut. Enpä
muista milloin viimeksi olisin näin
kovasti tekemiseen tsemppiä saa-
nut. Kiitos siitä aivan mahtavalle
Jyrkkäryhmälle! Hoppua tottakai
pitää näin loppumetreillä, mutta
tämän porukan kanssa ei pääse
epätoivoon vaipumaan.

Mitä haluat tapahtuman
kuvallisella ilmeellä kertoa?
- Ilme pyrkii olemaan riittävästi
raastinraudalla raastettu. Ei liian
säntillinen ollakseen tylsä, mutta ei
myöskään liian hallitsematon ol-
lakseen epäuskottava. Ilme on ih-
misille tehty.

Olet graafisen alan ammattilainen
ja kuvataiteilija. Kumpi haluaisit
olla?
- Kummastakaan ei pääse eroon.
Molemmat ovat sydämessä. Lei-
pääkin on pakko saada pöytään.
Kuvataide on minun omaani, eh-
dotonta. Graafisessa työssä taas
keskityn tuottamaan jollekin toisel-
le taholle häntä miellyttävän ja hä-
nen tarpeitaan parhaiten palvele-
van lopputuloksen.

Millaiset suunnitelmat sinulla on
tulevaisuuden suhteen?
- Näillä mennään mitä on annettu
ja saadaan. Positiivisin elkein ja
luottavaisin mielin eteenpäin.  Ku-
via tulee varmaan monessa muo-
dossa jatkossakin. Kuvataiteeseen
olen ensisijaisesti viime vuosina
keskittynyt ja tulen jatkossakin kes-
kittymään. Joku kulttuuripuolen
omaa alaani tukeva toimikaan ei
ole poissuljettu. Valmiiksi en tule-
vaisuuttani uskalla suunnitella. Yl-
lätyksillekin on hyvä jättää pientä
tilaa.

Vastaa yhdellä sanalla, mitä tulee
mieleen sanoista
Kesä: Keltainen
Kulttuuri: Taivas
Kriitikko: Mielenkiintoinen
Loma: Vapaus

Hanna Holopainen kertoi lähteneensä kehittelemään Jyrkkä 2010 Rock Festivaalin tapahtuma-
tunnusta vanhan Jyrkkäkoski-logon pohjalta ja hakemaan sitä kautta muotokieltä.  Kokonaisval-
taisessa visualisoinnissa pyrittiin sopivan karheaan ja kuluneeseen lopputulokseen. Hanna Holo-
painen on Oulussa tunnettu kuvataitelija, joka on pitänyt useita näyttelyjä. Jyrkkä 2010 Rock
Festivaalin yhteydessä festivaalikansa pääsee tutustumaan Hannan töihin Jyrkkäkosken alueel-
le tulevan installaation eli tilataideteoksen myötä. Teos koostuu useiden bändien tätä varten lah-
joittamista enemmän ja vähemmän loppuun soitetuista rumpukalvoista sekä kapuloista
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Yksi askel unelmien täytty-
misestä on käsillä. Ensim-
mäinen Jyrkkä Rock Festival
polkaistaan käyntiin perjan-
taina 2.7.2010. Useamman
vuoden kipunoinut haave
Jyrkkäkosken uudesta tule-
misesta on toteutumassa.

Järkyttävä määrä talkoo-
tunteja on takana, paljon on
vielä edessä. Nöyrin mielin,
pienin askelin olemme teh-
neet kaikkemme onnistu-
neen tapahtuman eteen.
Olemme mielestäni onnistu-
neet käytettävissä olevat re-
surssit huomioiden paljon
yli odotusten. Se mikä talo-
udellisessa tuessa on kenties
hävitty, on korvattu kahta
kauhiammalla talkootyöpa-
noksella ja kovalla yrittämi-
sellä. 16 toinen toistaan ko-
vempaa bändiä ympäri Suo-
men todistaa, että kyseessä
ei ole aivan pieni satsaus. Ta-
pahtuma onkin saanut huo-
miota lukuisissa medioissa
ympäri Suomen.

Muistaneeko kukaan,
onko samanlaista bändikat-
tausta ikinä ennen nähty
Jyrkkäkoskella kahden päi-
vän aikana?

Kiitos kaikille yhteistyö-
kumppaneille ja ystäville tu-
esta, jokainen selkääntapu-
tus on antanut uskoa projek-
tiin. Kiitos Pudasjärven Ur-
heilijat; Seppo Sammelvuo ja
Marko Koivula. Kiitos kai-
kille oman arvokkaan työpa-
noksenne tapahtuman eteen
antaneille! Suuri kiitos bän-
deille ja ennen kaikkea iso
kiitos yleisölle!

Ensi vuonna tärähtää
taas!

Mukavaa ja aurinkoista
festariviikonloppua
toivottaen,
Janne Soronen

Arvoisat
pudasjärveläiset
ja ulkopaikka-
kuntalaiset
festivaalivieraat

JYRKKÄKOSKEN SIJAINTI

www.jyrkkafestival.com
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RuoTo aloitti toimintansa
Oulun läänin pohjoispuo-
len maaseudulla, Pudasjär-
vellä, jotakuinkin vuonna
2003, soittaen instrumen-
taalista syntikkagarage-
poppia. Vähän myöhem-
min kitaran ja laulun tul-

RUOTO, Sisälava, Perjantai 2.7.2010 klo 17:00
lessa mukaan tyyli alkoi ha-
keutua lähemmäs maanka-
maraa, muuttuen nykyisen-
laiseksi. RuoTon musiikki on
suomenkielistä ja tumman-
puhuvilla lyriikoilla on perin
tärkeä asema. Olipa edustet-
tuna sitten romuraudasta
taottua bluesia, preeriafar-
milta karannutta countrya,

rämisevää kellarigaragea, as-
bestista tunteilua tai hem-
peän folkin tahdissa pelko-
aan pakenevaa kaihoa.. Mitä
milloinkin ja enimmäkseen
juuri sitä. Yhtyeen kolmas
levy on työn alla ja sen kahta
aiempaa on verrattu Soundi-
lehdessä mm. Tuomari Nur-
mioon, YUP:hen, 22-Piste-

www.myspace.com/ruoto

Kokoonpano Kitara, laulu:
Ossi Oinas-Panuma Rum-
mut: Jari Vähkyrä Basso,
laulu: Juha Aho

pirkkoon ja Absoluutti-
seen Nollapisteeseen.
RuoTo avaa Jyrkkä 2010
Rock Festivaalin.

Sicknote on genrerajoja rik-
kovaa metallista rokkia Ou-
lusta. Yhtye aloitti maalli-
sen taivalluksensa 1999 trio-
na, joskin sitten poppoo-
seen on liittynyt enemmän
jäseniä. Sicknote on pitkän
linjan kokenut keikkajyrä,
jonka ensimmäinen pitkä-
soitto paukahti ilmoille
2005.

Reipas, välistä raskas,
välistä rokkaava kitarariffit-
tely yhdessä vokalistin
omaperäisen ja energisen
laulun kanssa on nautitta-
vaa katsottavaa ja kuunnel-
tavaa. Yhtyettä kuultiin vii-
me vuonna mm. Qstock fes-
tivaaleilla. Livenä bändi on
hengästyttävän energinen,

SICKNOTE
Päälava,
Perjantai
2.7.2010
klo 18:00

joten älä missaa tätä keikkaa
Jyrkkäkoskella!
www.sicknote1.com

Kokoonpano
Laulu: J.
Kitara: Pekka
Kitara: Leiviskä
Basso: Armas Von K.
Rummut:: Vesku

MURIA, Sisälava, Perjantai 2.7.2010 klo 19:00

Muria on vuonna 2007 pe-
rustettu oululainen metal-
liorkesteri, jonka musiikis-
sa yhdistyy perinteinen
death ja trash tausta melo-
diseen heviin, ajoittaisia
progeiluvaikutteita unoh-
tamatta. Vaikka Muria on
bändinä vielä varsin tuore,
ovat sen muusikot jo sen
verran tahkoa pyörittäneet,
että omat instrumentit ovat
ehtineet tulla jo varsin tu-
tuiksi. Nyt on hyvä mah-
dollisuus todistaa heidän
livekuntonsa Jyrkkäkoskel-
la.

Seuraavassa Muria bän-
din antama haastattelu

Oululainen Muria on
uusi tuttavuus paikallises-
sa hevikattauksessa, bän-
diä ei olla nähty vielä kei-

koilla mutta yhtyeen nokka-
mies Markus Junttila uskoo
asian muuttuvan syksyn
myötä.

- Talvella saatiin lopulli-
nen kokoonpano viimeistel-
tyä Pasi Brännlundin (basso)
liityttyä joukkoomme, joten
kevät on mennyt keikkakun-
toa treenatessa ja demoja vä-
sätessä. Kesä menee vielä
miehistön muissa kiireissä
mutta syksyllä bändiä luulta-
vasti kuuluu ja näkyy niin
Oulun kuin lähialueidenkin
metalli-iltamissa.
Muria soittaa perjantaina
Jyrkkärockin sisälavalla klo
19, onko kyseessä peräti de-
byyttikeikka?

- Kyllä näin on, tosin vii-
me kesänä soitimme yhden
koeluontoisen keikan  Ve-
res09 tapahtumassa mutta

tuolloin bassot tulivat vielä
syntikasta. Bändin nimi vaih-
dettiin myös kokoonpanon
vahvistuttua.
Millainen on Murian tausta
ja ketkä siinä vaikuttavat?

- Itse soitan kitaraa ja toi-
nen perustajajäsen Juha Pulk-
kinen on niin ikään kitaras-
sa. Jarkko Väisänen vastaa
koskettimista. Tämä on osa
alkuperäistä kokoonpanoa
vuodelta 2007 kun bändi pe-
rustettiin vastaamaan “pa-
kottavaan tarpeeseen soittaa
HEVIÄ”, osan jäsenistä vielä
vaikuttaessa progehtavaa
rockia soittavassa STF:ssä.

- Myöhemmin lauluihin
pestattiin niin ikään STF:stä
tuttu, äänijumala Marko Yli-
sirkka ja rumpuihin vaihtui
Woyzeckista tuttu Heikki
Tauriainen. Pasi tuli mukaan

Kokoonpano
Laulu: Marko Ylisirkka
Kitara: Markus Junttila
Kitara: Juha Pulkkinen
Basso: Pasi Brännlund
Koskettimet: Jarkko Väisä-
nen
Rummut: Heikki Tauriai-
nen

http://muriaband.com
www.myspace.com/
muriaband

MARELLA, Päälava, Perjantai 2.7.2010 klo 20:00
Marella on suomirokkia soittava pitkän lin-
jan kokoonpano. Marella -yhtyeen jäsenet
koostuvat niin sanotusti pitkin poikin maal-
ta. Maalta, missä edelleen pieniä asioita osa-
taan oikeasti arvostaa, eikä jokaisesta vas-
toinkäymisestä turhia napista, vaan jatke-
taan eteenpäin, kuten elämässä kuuluukin
tehdä! Marellan tuleva, järjestyksessään toi-
nen albumi kiteyttää kokonaisuudessaan elä-
män pienet jyvät prioriteettijärjestykseen.
Solisti Heidi Mikkolaa onkin tituleerattu
naispuoliseksi Lauri Tähkäksi asenteensa ja
lavakarismansa vuoksi. Eikä mimmi pistä
sitä pahakseen lainkaan. Jos on mies, niin on
nainenkin. Jossain.

Marella sai jo alkutaipaleellaan, ennen
ensimmäistä julkaisuaan, kunnian olla mu-
kana Kirkan virallisessa muistokonsertissa.
Yhtye on julkaissut 3 singleä ja debyyttial-
bumi kantoi nimeä “Kiellettyä hedelmää”.
Keväällä 2007 julkaistu cover-single “Sata
Kesää, Tuhat Yötä” nousi parhaimmillaan

Suomen virallisen singlelistan sijalle 4.
Marella-yhtyeen syyskuussa julkaistavan

albumin toinen singlejulkaisu, Baari-ilta, ki-
teyttää ajatuksen, joka hiipii jokaisen juhli-
jan mieleen jossain vaiheessa illan rientoja.
Viimeistään suharijonossa, moraalisen kra-
pulan ensiasteilla, jokunen meistä toteaa:
“Kunpa huominen olis jo eilinen”. Kappa-
leen lupsakka ja realistinen sanoitus on omi-
aan kuvaamaan suomalaisen sielun yöllistä
vaellusta kansan parissa.

Marellan ensimmäinen singlelohkaisu,
Pieni Maa, kiiri helmikuisen julkaisunsa jäl-
keen virallisen singlelistan kymmenennen ja
latauslistan yhdeksännen sijan jälkeen listan
kärkipaikalle ykköseksi saavuttaen myös
mukavasti valtakunnallista radiosoittoa.
Kevään ja kesän ajan Marella keikkailee vain
kohdistetusti muutamilla festareilla ja Ete-
lä-Suomessa, sillä suurimman osan ajasta
bändi viettää studiolla viimeistelemässä

syyskuussa julkaistavaa albumiaan.
Takuuvarmana livepumppuna mainet-

ta niittäneen Marellan fanikunta on kas-
vanut huimaksi. Katupartio on myös vah-
vistanut rivejään jo vuosien ajan yhtyeen
tiiviin keikkailun myötä. Pohjoisen keikoil-
le kuulijoita saapuu “talvipakkasella, hei-
kosti lämpeävällä asuntoautolla jopa 400
km päästä”, kertoo Kimmo Saarenpää.

www.marellaband.net
www.myspace.com/marellamusic

Kokoonpano
Laulu: Heidi Mikkola
Kitara: Kimmo Saarenpää
Rummut: Veijo Buska
Basso: Mika Heinola
Koskettimet: Ilkka Alapirtti
Kitara: Mano Kotsifakis

viimeisimpänä, suoraan
Baby Dollsin riveistä, joissa
mies vaikuttaa muuten edel-
leenkin. Muria on mielestäm-
me erittäin onnistunut lisäys
Suomalaiseen metallimusiik-
kiin.

Millaiseksi kuvailette bän-
din musiikkityyliä, mistä
saatte vaikutteenne?

- Musiikissamme on tras-
hin juuret, deathin selkäran-
ka ja melodisen hevin ulko-
kuori. Näitähän on vaikea

kuvailla mutta parhaiten asia
selviää tsekkaamalla demom-
me nettiosoitteestamme, sekä
tietysti Jyrkkärockin lauteil-
la!
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DARKER GROUNDS
Sisälava, Perjantai
2.7.2010 klo 21:00
Darker Grounds on vuonna
2002  Kemissä perustettu
modernia death metallia soit-
tava yhtye.  2005 yhtye sijoit-
tui Helsingissä Ääni ja Vim-
ma-bändikatselmuksessa
kymmenen parhaan jouk-
koon. Julkaisuja on taipaleen
aikana kertynyt kuusi ja taso
on ollut koko matkan varsin
laadukas.  Keikkoja yhtye on
heittänyt mm. seuraavilla la-
voilla: Club Teatrian Jalome-
talli Winterfest, Nummirock
yms.

Juuri julkaistu Death mask
effect -ep vei Darker Ground-
sin äänimaailman entistä
melodisempaan suuntaan ja
odotukset julkaisun suhteen

ovat kovat. Darker Goundsin
biisi “Sorrow Tourist” soi
paraikaa MTV 3:lla erään va-
paapainiohjelman mainok-
sessa. Jyrkkäkoskella nämä
perämeren hevijyrät vetävät
sellaisen keikan, että oksat
pois!

www.darkergrounds.net
www.myspace.com/dar-
kergrounds

Kokoonpano
Laulu: Olli-Pekka Rissanen
Soolokitara: Juhana Länttä
Kitara: Teemu Ylinikka
Rummut: Ville Miinala
Koskettimet: Sipo Junttila
Basso: Markku Kerosalo

KALMAH Päälava, Perjantai 2.7.2010 klo 22:00
Bändin tarina alkaa vuodes-
ta 1991, jolloin laulaja-kita-
risti Pekka Kokko ja Petri
Sankala perustivat yhdessä
Ancestor-nimisen musiikki-
projektin. Miehet loivat kak-
si demoa, jonka jälkeen Ant-
ti Kokko, Pekan veli, osoit-
tautui melkoiseksi kitaravir-
tuoosiksi. Niinpä hänelle ur-
kesikin ura yhtyeen sooloki-
taristina. Vuoden 1998
käynnistyttyä, yhteensä vii-
den julkaistun demon sekä
viiden vaihtuneen basistin
jälkeen, bändi päätti lak-
kauttaa itsensä. Tilalle nou-
si Pudasjärven hillasoiden
usvasta Kalmah, jonka ko-
koonpanoon liittyi myös
kosketinsoittaja Pasi Hiltu-
la.

Kalmahin ensimmäinen
tuotos oli Promo-cd “Svieri
Obraza”, joka teki varsinai-
sen läpimurron. Spikefarm
Records- levy-yhtiö kiinnos-
tui oitis ja tarjosi sopimus-
ta. Bändi ei jäänyt suolle rä-
piköimään, vaan lähti Tico-
Tico-studioille äänittämään
“Swamplord”-debyyttial-
bumia. Line-up oli silloin
seuraavanlainen: Pekka
Kokko (laulu ja kitara), Antti
Kokko (kitara), Petri Sanka-
la (rummut), Pasi Hiltula
(kosketinsoittimet), Altti
Veteläinen (basso).

Esikoisalbumi “Swamp-
lord” tärähti maailmaan vuo-
den 2000 talvella. Kiekko he-
rätti heti melkoisen vipinän
metallia kuuntelevassa ylei-
sössä ja median edustajat ar-
vostivat kiekkoa antaen sille
erinomaisia arvosanoja. Var-
sinkin rajojemme ulkopuolel-
la bändi keräsi nopeasti fane-
ja. Kalmah teki debyytin jäl-
keen muutamia keikkoja tääl-
lä Suomessa, minkä jälkeen
he alkoivat työstää “They
Will Return” -albumia. Siinä
vaiheessa kokoonpano koki
hieman muutoksia. Altin ti-
lalle basson varteen tuli Timo
Lehtinen ja Petri Sankala
vaihtui rummuissa Janne

Kusminiin. Melodinen “They
Will Return” lisäsi 2002 jäl-
leen yhtyeen suosiota. Kal-
mahin kolmas albumi
Swampsong ilmestyi vuonna
2003. Neljäs albumi The Black
Waltz ilmestyi 2006. Tällöin
kosketinsoittajaksi oli vaihtu-
nut Marco Sneck. Kalmahin
vuonna 2008 julkaistu studio-
albumi kantaa nimeä For the
Revolution. Uusin albumi 12
Gauge ilmestyi maaliskuus-
sa 2010.

Yhtyeen keikkalista on
komeaa luettavaa ja esimer-
kiksi viimeisimmän 12 Gau-
ge –albumin myötä he kävi-
vät pitkällä Kanadan-kiertu-
eella. Yllättävää kyllä, yhtye

esiintyy ensimäistä kertaa
12-vuotisen uransa aikana
kotipaikkakunnallaan Pu-
dasjärvellä. Tätä varmasti
on odotettu, ja hartaasti.
Vaan nyt se odotus palki-
taan, kun paikkakunnan
omat suojumalat täräyttä-
vät hongat humisemaan
Jyrkkä 2010 Rock Festiva-
leilla!

Kokoonpano
Kitara: Antti Kokko
Laulu, kitara: Pekka Kokko
Basso: Timo Lahtinen
Rummut: Janne Kusmin
Koskettimet: Marco Sneck

Ensin oli Loudspeaker, sit-
ten tuli Deadfish ja lopuksi
Zenith.

Yhteistä näille kolmelle
80- ja 90-luvuilla vaikutta-
neille raskaan musiikin ko-
koonpanoille ovat Pudasjär-
vi, samat heavyrockin pu-
raisemat nuoret miehet ja
tietenkin… Jyrkkäkoski! Jo-
kainen edellä mainituista
kattauksista on jossakin vai-
heessa vetänyt settiä Jyrkkä-
kosken rocktapahtumissa,
Loudspeaker useammankin
kerran 80-luvun lopulla ja
90-luvun alussa.

Viimeisin kokonpano,
Zenith, polkaistiin Deadfish
– bändin raunioille vuonna
1994. Deadfishin parissa sä-
vellettyjä, onnistuneiksi
miellettyjä riffejä ei raaskit-
tu täysin hukkaankaan heit-
tää, ja niinpä kokoonpanon
järjestyttyä muotoon Jouni
Juurikka laulu, Jukka Ihme
kitara, Jukka Jokikokko bas-
so ja Mika Alatalo rummut,
bändi suunnisti ensimmäi-
seksi – ei treenikämpälle
vaan – studiolle.

Demo saatiin valmiiksi
syystalvella 1994. Talvikuu-
kaudet vietettiin hiljaiseloa
ja laulajan muutettua takai-
sin Pudasjärvelle uuden,
upean Gibsoninsa kanssa
keväällä 1995, viritettiin
soittohommat uudelleen
käyntiin Pudasjärven teolli-

ZENITH-REUNIZENITH-REUNIZENITH-REUNIZENITH-REUNIZENITH-REUNIOOOOON, SN, SN, SN, SN, Sisälava,isälava,isälava,isälava,isälava,
LauantLauantLauantLauantLauantai 3.7.2010 klai 3.7.2010 klai 3.7.2010 klai 3.7.2010 klai 3.7.2010 klo 19:00o 19:00o 19:00o 19:00o 19:00

suusalueella sijainneella
treenikämpällä. Kokoonpa-
no oli edelleen sama, Jounin
siis tartuttua laulumikin li-
säksi nyt myös komppikita-
ran varteen. Bändi sävelsi ja
soitteli omaksi ilokseen,
kunnes sattumien kautta
muuan Kari Tykkyläinen
sai käsiinsä Zenithin alku-
peräisen demon. Kari pyy-
si poikia soittamaan Jyrkkä-
koskella järjestetyille prät-
käjätkien kokoontumisajoil-
le, eikä kutsusta tietystikään
voinut kieltäytyä.

Heinäkuussa 1995 soitet-
tu keikka jäi Zenithin tois-
taiseksi viimeiseksi yhtei-
seksi esiintymiseksi bändin
jäsenten suunnattua aika
pian tapahtuman jälkeen
ympäri maailmaa ja “oikei-
siin töihin”. Vuosien saatos-
sa pojista varttui miehiä.
Polte heavymusiikkiin ei
kumminkaan laantunut,
päinvastoin. Niinpä, 15
vuoden tauon jälkeen, Jyrk-
käkosken lavalla jyrähtävät
jälleen Zenith-reunionin
melodisen heavyn soun-
dit… Can’t Feel the Pain!

Kokoonpano
Laulu: Jouni Juurikka
Basso: Jukka Jokikokko
Kitara: Jukka Ihme
Kitara: Jukka Uusi-Illikai-
nen
Rummut: Jari Merenlahti
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Woyzeck perustettiin Pudasjärvel-
lä 1997, Pintamon leirikeskukses-
sa. Ensimmäiset keikat heitettiin
kesän nuorisoleireillä. Suomen
rankin showbändi Woyzeck keik-
kailee nykyään ahkerasti ympäri
Suomen. Tosin tänä vuonna Urpo-
jen työ- ja opiskelukiireiden takia
ei keikkoja  aivan viime vuosien
tahtiin ole pystytty tekemään,
vaikka kysyntää on ollutkin.

 “Todella paljon on nyt kysyn-
tää nimenomaan Etelä-Suomeen.
Sinne halutaan jotain uutta, me ei
siellä olla niin paljon vielä keik-
kailtu, joten ollaan siinä mielessä
uusi bändi.”, bändin keulahahmo
Mast-Urpo selvittää.

 “Itse asiassa juuri Jyrkän fes-
tareiden takia jouduttiin kieltäy-
tymään 9 päivän kiertueesta. Se
kieltämättä kirpaisi, mutta me ol-
laan lähdetty mukaan tähän Jyrk-
kähommaan niin suurella sydä-
mellä, että ei tilanne sen enempää
unettomia öitä aiheuttanut. Talo-
udellisesti tietenkin huono hom-
ma, mutta eihän tätä rahan takia
tehdä”, Urpo lisää naureskellen.
Woyzeckin ympärille perustettiin
vuodenvaihteessa osakeyhtiö.

“Nojoo, se nyt on vaan helpom-
paa näin. Tietyt asiat mutkatto-
mampia ja tietynlainen uskotta-
vuus ehkä kasvoi. Mutta taloudel-
lista hyötyä siitä ei vielä ainakaan
ole ollut, päinvastoin.”, Urpo ryh-
mä selittää.

“On toimitusjohtaja, hallitus,
johtoryhmä, jokuhan voisi luulla
homman olevan vakavaa, mutta ei
se ole.”, bändi vakuuttaa. Vappu-
na bändi urakoi Rovaniemellä kol-
me keikkaa lähes vuorokauden si-
sään. Seuraavaksi bändin itse kir-
joittama raportti vapun työn-
täyteiseltä Rovaniemen reissulta.

Perjantai, klo 12
Puolilta päivin bändimme luotto-
miksaaja Jukka kävi kuittaamas-
sa bussin Promorentin Henkalta,
ajeli uskollisen keikkaratsumme
treenikämpille ja varastolle Hiuk-
kavaaraan.

WOYZECK, Sisälava, Perjantai 2.7.2010 klo 23:00

tellaan edelleen kaupasta, kunnes
joku keksii: “Bussissahan on kah-
via”. Urpot ei yleensä ole aamuisin
terävimmillään.  Aamukahvit tulel-
le ja virkistävään aamusaunaan.
Kylläpä me saunotaan ahkerasti.

Lauantai klo 14
Olemme jälleen minuutilleen aika-
taulussa, niin on paikallinen teknik-
koryhmäkin. Tämä on historiallis-
ta. Eiliseltä jäi jotain pieniä säätö-
hommia tekniikan suhteen, jotka
sovittiin laitettavan kuntoon ennen
lauantain ensimmäistä vetoa. Näin
tehtiin. Alun perin klo 15 sovittu
keikka siirtyi viiteen, koska ulkona
oli lähes pakkasta ja räntää satoi. Ba-
sisti nukkuu takahuoneessa, Urpo
on väsynyt, oletettavasti yövuoro-
jen takia.

Opiskelijat eivät olleet liikentees-
sä odotetulla tavalla. Ennen viittä
järjestäjä ilmoittaa että keikka peru-
taan, koska paikalle ei ole tullut
kuin kourallinen yleisöä. “Ei peru-
ta”, tuumaa Urpot. Jos edes joku on
tullut meitä tänne räntäsateessa kat-
somaan niin vedetään nyt vaikka
hyvät treenit. Ja näin tehtiin.. keik-
ka oli varmaan vapun energisimpiä,
koska ei tarvinnut ainakaan liikaa
jännittää.

Housutkin repesi kahdella Ur-
polla. Ex-kitaristimme soitti loppu-
keikan bassoa kuin vanha tekijä. Ba-
sistimme nimittäin karkasi vessaan
kesken keikan. Teknikkona muka-
na ollut entinen kitaristimme oli
napannut basson ja tuurasi basistia
hänen käydessään miestenhuonees-
sa.  Pian huomasimmekin basistin
olevan salin puolella yleisön seassa
ja näytti peukkua lavalle:

“Hyvin menee, antaa mennä po-
jat!”

Lauantai klo 18
Keikka päättyy ja matka jatkuu
mökille. Basisti jäi nukkumaan bus-
siin. Joku löysi videokameran, ku-
vataan jotain epämääräistä, joka
kenties joskus päätyy youtubeen -
tuskin. Tuttu kuvio: sauna ja huo-
not jutut.

Siellä jo pari roudauksesta in-
noissaan olevaa Urpoa malttamat-
tomana odotteli hommiin pääsyä.
Tällä kertaa päästään helpolla rou-
dauksen kanssa, matkaan lähtee
vain backline eli soittimet ja kitara-
kaapit – kaikki muut odottaa Rova-
niemellä. Kamat nostellaan kyytiin
ja lähdetään noukkimaan loppuja
Urpoja kyytiin.

Perjantai, klo 14
Kaikki Urpot ja manageri Jarppi
kyydissä, Scanian keula käännetään
kohti Rovaniemeä. Ensin vaihde-
taan pikaisesti kuulumiset ja mm.
asuntokaupoista keskutellaan… to-
della mielenkiintoista.

 Marsut aivastelee ja muutama
Urpo siirtyy bussin takaosan kabi-
nettiin katsomaan dokumenttia
trash-metallin synnystä. Osa jää etu-
osaan pitämään kuskille seuraa. Ku-
kaan ei mene nukkumaan, ei edes
bändin basisti joka on valvonut
edellisen yön ambulanssissa. Ke-
missä, tai jossakin sielläpäin, pysäh-
dytään kauppaan. Bussimme on sen
verran matala, että olemme jäädä
kiinni kaupan parkkipaikan routa-
vaurioon. Onneksi kuski oli hereil-
lä ja kokenut  kuljettaja, joten mi-

tään sen vakavampaa ei tapahtunut.
Urpot kipasee kauppaan ja bussin
jääkaappia täytetään mikropitsoil-
la ja Activia-jogurteilla. Gourmee-
ta? Jeah!

Perjantai, klo 19
Rovaniemellä oltiin ajoissa, niin
kuin bändillämme on tapana.

Keikkapaikan piha meinasi käy-
dä pieneksi isolle bussille, mutta
taittuihan se sinne. Kamat autosta
lavalle, paikallinen tekniikka oli
paikalla sovitusti. Tekniikkaraide-
rikin oli tullut perille eli homma
bueno – soundcheck, check! Vapun
ensimmäisen keikan oli määrä olla
klo 23. Lähdimme tutustumaan ma-
joituskohteeseen Ounasvaaran juu-
relle. Sieltä löytyi bändille varattu
mökki, saunahommat.

Perjantai, klo 22
Viimeisetkin Urpot rientää saunan-
lauteilta bussiin, siirrytään keikka-
paikalle.

Odotukset ovat kovat. Opiskeli-
jabileet, vappu… tästä tulee kova
ilta. Ja niin tuli. Keikka starttasi ta-
san 23, vaikka yleisö ei ihan ensim-
mäiselle tahdille ehtinytkään salin
puolelle. Loppukeikka meni rutii-
nilla, fiilikset katossa niin bändillä
kuin yleisölläkin. Keikan jälkeen
kirjoiteltiin vähän nimmareita, mut-
ta ajatuksia piti pikkuhiljaa alkaa
siirtämään jo seuraavaan päivään.
Juhlien osalta mopo tuli pitää hal-
lussa, nimittäin seuraava keikka oli-
si jo iltapäivällä. Yön päälle ajettiin
vielä grillille syömään ja sieltä
mökille…sauna lämpiää.

Lauantai klo 9
Manageri oli lämmittänyt aamusau-
nan ja Urpot heräilee pikkuhiljaa.
Vettä sataa edelleen ja ulkona on to-
della koleaa…vapun kelit ei kyllä
suosi tänä vuonna juhlijaa. Ei myös-
kään soittajaa, hurjimmat Urpot
lähtee aamulenkille. Toiset huutaa
perään:

”Tuokaa lähikaupasta kahvia!”
Pikkuhiljaa kaikki on hereillä, osa
on nukkunut bussissa. Kahvia odo-

Ainiin tässä vaiheessa pitänee
mainita, että päivällä keikkapai-
kalla puhalsimme 200 ilmapalloa.
Jaa miksikö? No onhan vappu!
Palloista koitui vielä suurta iloa
illan yleisölle.

Lauantai klo 22
Pikkuhiljaa, taas kerran, Urpot
kyytiin ja nokka kohti Ravintola
Café Tivolia. Tänään soittoaika on
vähän myöhäisempi, eilen paikal-
la oli pitkä jono vielä keikan pää-
tyttyä.

Nyt yleisölle annetaan enem-
män aikaa saapua paikalle. Ja saa-
puihan sitä, tosin sali ei aivan yhtä
täynnä ollut, mutta loistava oli
meininki! Päiväkeikalla revenneet
housut korjattiin ilmastointiteipil-
lä ennen lavalle nousua. Uusia
biisejäkin vedettiin (oltiin niitä
päivällä treenattu) ja kaikilla oli
hauskaa, paitsi basistilla joka mö-
kötti. Urpo lienee väsynyt, mutta
innostui kuitenkin loppupuolella
keikkaa vähentämään vaatetus-
taan yleisön villiintyessä tapahtu-
masta. Syttyihän se bändin show-
mieskin! Loppukeikka oli taas tut-
tua ryminää, tulta ja pommeja!!

Sunnuntai klo 4
Keikat on ohi, bändi suoriutui
urakasta moitteettomasti. Yleisö
tykkäsi, järjestäjä tykkäsi..kaikki
tykkäsi. Hyvä me! Soittokamat pa-
kataan aamuksi valmiiksi, jonka
jälkeen siirrytään mökille. Väsy-
neet Urpot eivät jaksa juhlia aa-
muun.

Sunnuntai klo 10
Komppaniassa herätys! Mökki oli
varattu käyttöömme pitkälle ilta-
päivään, olemmehan täällä yötöis-
sä joten meille suotiin mahdolli-
suus nukkua pitkään. Päätimme
kuitenkin nostaa kytkintä ja läh-
teä takaisin Ouluun. Siivosimme
mökin kävimme kuittaamassa it-
semme ulos ja ajoimme kaupun-
kiin.

Tivolista kamat kyytiin ja koti-
matka voi alkaa. Marsun aivaste-
lu oli rauhallisempaa paluumat-
kalla, suurin osa nukkui. “Sellai-
nen vappu, Urpoilla”, totesi Ra-
dio Megan toimittaja jo vapunaa-
ton radiolähetyksessä kertoessaan
Woyzeckin vapun kolmen keikan
urakasta radiokuuntelijoille.

Suuret kiitokset mukana olleil-
le Urpoille ja teknikoille, erityis-
halit kuskille!

Woyzeck lähdössä Rovaniemelle vappuaattona 2010.

Woyzeck Oy:n toimitusjohtajan
hommiin kuuluu kaikenlaista.

Woyzeck urakoi vappuna Ro-
vaniemellä yhteensä kolme
keikkaa.

Woyzeck perustettiin Pudasjärvellä 1997
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Kokoonpano
Kitara: Petri Aho
Kitara: J-P Alanen
Laulu, basso: Marco Luponero
Rummut: Tony Smedjebacka

ALTARIA, Päälava, Perjantai 2.7.2010 klo 24:00

Altaria on perjantain pääesiintyjä.

Frontlines on metalliorkesteri
Oulusta. Bändi soittaa raskasta,
groovepainoitteista metallimu-
saa tinkimättömällä asenteella ja
hyvällä fiiliksellä. Yhtyeen mu-
siikkia voisi luonnehtia myös
asennemetallin tai modernin
thrashin kaltaisilla termeillä ja
sopivasti alhaalta murisevat ki-
tarat yhdistettynä miehiseen,
murisevan tehokkaaseen voka-
lisointiin maalailee tehokkaan
äänimaiseman festivaaliyleisön
kuultavaksi. Vuonna 2006 pe-
rustetun yhtyeen jäsenet ovat
soitelleet jo ahkerasti muissakin
eri yhtyeissä ja se kantaa selväs-
ti hedelmää. Frontlines on ele-
mentissään juurikin livenä ener-
gisyytensä ja tarttuvien biisien
ansiosta.
www.myspace.com/
frontlinesmetal

Kokoonpano
Laulu: Simo Järvinen
Kitara: Kai Kinnunen
Basso: Jussi Lassila
Rummut: Marko Jaara

FRONTLINES,
Sisälava,
Lauantai
3.7.2010
klo 17:00

Julkaisut: Invitation (2003),
Divinity (2004), The Fallen Empi-
re (2006), Unholy (2009), Divine
Invitation-kokoelma (2007)

www.altariamusic.com

ALTARIA on Pietarsaaressa
vuonna 2000 perustettu suomalai-
nen melodista metallia soittava
yhtye.

Basisti Marko Pukkila ja rum-
pali Tony Smedjebacka perustivat
Altarian vuonna 2000. He molem-
mat olivat soittaneet aikaisemmin
yhtyeessä Blindside, joka ei ollut
heidän mukaansa tarpeeksi aktii-
vinen. Pian yhtyeeseen liittyivät
laulaja Johan Mattjus, joka oli
Pukkilan vanha tuttava, ja Sona-
ta Arcticasta tuttu kitaristi Jani
Liimatainen. Yhtye teki tässä vai-
heessa jo live-esiintymisiä ja ää-
nitti studiossa kolme kappaletta
sisältäneen demolevyn Sleeping
Visions.

Vuoden 2002 alussa yhtyeellä
oli ongelmia laulaja Mattjusin ai-
kataulujen kanssa ja apuun kut-
suttiin Jouni Nikula. Nikula lau-
loi kahdessa Altarian konsertissa,
jotka sujuivat hyvin ja häntä pyy-
dettiin yhtyeen jäseneksi. Kevääl-
lä 2002 Altaria levytti kahdeksan
kappaletta, joista neljä julkaistiin
demolla Feed the Fire. Demo oli
ladattavissa Internetissä ja kaikki
neljä kappaletta nousivat yhtä ai-
kaa MP3.com-palvelun 50 suosi-
tuimman latauksen joukkoon.

Kesäkuussa 2002 Altaria teki
management- ja promootiosopi-
muksen GerMusica-ohjelmatoi-
miston kanssa kanssa. Elokuussa
2002 yhtye sai levytyssopimuksen
AOR Heaven -yhtiön kanssa. Syk-
syllä 2002 Altaria vietti tiiviisti
aikaa studiossa äänittäen debyyt-
tialbumiaan Invitation sekä kon-
sertoi loka–marraskuussa, jolloin
mukana oli myös Nightwish-ki-
taristi Emppu Vuorinen. Yhteis-
työ toimi, joten Vuorisesta tuli yh-

tyeen jäsen. Äänitykset valmistuivat
tammikuussa 2003 ja levy miksat-
tiin. Äänitykset ja miksaus tehtiin
Sonic Pump -studiolla Thundersto-
ne-yhtyeestä tutun Nino Lauren-
teen johdolla. Masteroinnin teki
Finnvox-studiolla Mika Jussila. Al-
bumin julkaisupäiväksi asetettiin
28. huhtikuuta 2003.

Altaria konsertoi syyskuussa
2003 ja tammikuussa 2004 Vuorinen
lähti yhtyeestä Nightwish-kii-
reidensä vuoksi. Live-esiintymisiin
kutsuttiin avuksi Blindside-yhtyeen
Petri Aho, joka oli aikaisemmin soit-
tanut Pukkilan ja Smedjebackan
kanssa. Nikula lähti yhtyeestä ja so-
listiksi löydettiin Taage Laiho. Suo-
men-kiertueen jälkeen tammikuus-
sa 2004 Altaria ryhtyi äänittämään
Divinity-albumia. Albumi menestyi
hyvin ja Altarian levytyssopimusta
jatkettiin. Talvella ja keväällä 2005
yhtye teki materiaalia kolmannelle
albumilleen. Liimataisella ei ollut
tarpeeksi aikaa yhtyeelle ja hän erosi
kesäkuussa 2005. Hänen tilalleen
tuli Celesty-yhtyeestä tuttu J-P Ala-
nen.

Altarian kolmannen pitkäsoiton
The Fallen Empire nauhoitukset
saatiin valmiiksi syksyllä 2005. Levy
miksattiin ja masteroitiin Ruotsissa
Black Lounge -studiossa. Pitkäsoit-
to julkaistiin 24. maaliskuuta 2006,
jonka jälkeen yhtye teki Euroopan-
kiertueen yhdessä Doron ja Sonata
Arctican kanssa.Tämän jälkeen yh-
tye eli pitkään hiljaiseloa, jonka ai-
kana laulaja Taage Laiho ja basisti
Marko Pukkila jättivät Altarian. Uu-
deksi laulajaksi ja myöhemmin
myös basistiksi yhtye sai Marco Lu-
poneron (myös Terrorwheel). Vii-
meisin levy Unholy julkaistiin syk-
syllä 2009.

Indie-rokkia soittava The Spyro
koostuu junantuomista pääkau-
punkiseutulaisista musikanteista.
Kaksi soittajista on kotoisin Hä-
meenlinnasta, kaksi vääräleukaa
“Lapista” ja yksi ehta Keravalai-
nen. Bändi on aloittanut toimin-
tansa 2007 ja muutamien miehis-
tön vaihdosten jälkeen keväällä
2008 vakiintunut nykyiseen muo-
toonsa. Kaksi kitaraa, basso, rum-
mut ja kohtalokas miesääni, mitä
muuta bändi voisi tarvita.

Bändi yhdistää räväkkää rok-
kia pohjoisiin katkeransuloisiin
melodioihin ja tarjoaa tuoretta
uutta musiikkia, joka liikuttaa
lannetta ja nostaa hien pintaan.

The Spyrolla vilkas keikkake-
sä Englannissa ja Baltian maissa

The Spyro karistaa tänä kesä-
nä kotimaan tuhkat kintereiltään
kahdella Euroopan kiertueella.
Ensimmäinen kierros kesäkuussa
suuntautuu Liettuaan ja Latviaan
ja elokuussa keikkoja tehdään ko-
timaan lisäksi Englannissa ja Vi-
rossa. Baltiassa kierretään kesällä
kaikki pääkaupungit Riika, Vilna
ja Tallinna sekä mm. Tarto, Lie-
paja ja Kaunas. Englannissa soi-
tetaan maailman rockpääkaupun-
gissa Lontoossa sekä Stockportis-

THE SPYRO, Sisälava, Lauantai 3.7.2010 klo 23:00

sa ja Cambridgessä.
Kotimaassa yhtye nähdään mm.

Klustermuksessa Raumalla ja Jyrk-
kä 2010 Rock Festivalilla Pudasjär-
vellä. Muita kotimaan keikkoja teh-
dään Australialaisen Chasing Gra-
vityn ja Virolaisen Kongomanian
kanssa. Kesällä yhtye jatkaa debyyt-
tialbuminsa äänityksiä tuottaja Jyri
Riikosen kanssa E-Studiolla. Samal-
la albumille etsitään kotimaista tai
ulkomaista julkaisijaa. Biisimaistiai-

Heimia kasattiin vuonna 2004 nel-
jän muusikon voimin Oulussa.
Tämä Stoner tyylistä heavyä jyys-
tävä kokoonpano on jäsenvaih-
dosten myötä muotoutunut ny-
kyiseksi, yhteneväiseksi keikkajy-
räksi. Keikkoja on karttunut lähin-
nä Oulun ja lähialueiden pubeis-
sa ja klubeissa, Qstockin quumo-
tus etkoissa, festareilla jne. Yhty-
een kokonaissoundi on mureaa ja
komeaa kuultavaa ja äijämäinen

HEIMIA, Sisälava,
Lauantai 3.7.2010 klo 21:00

lavameininki tehoaa koulutytöstä
prätkäjätkään ja sille välille. Jyrk-
käkoskella nämä äijät pistävät ke-
lohongan pärisemään!

www.myspace.com/heimia

Kokoonpano
Laulu: Ticu Korhonen
Kitara: Teemu Aakko
Basso: Pete Henell
Rummut: Jussi Kaukonen

sia voi kuunnella bändin kotisi-
vuilta ja MySpace-sivuilta.
www.thespyro.com
myspace.com/thespyro

Kokoonpano
Laulu: Olli Pitkänen
Kitara: Antti Luokkanen
Kitara: Hape Haavikko
Basso: Toni Korhonen
Rummut: Simo Ojanen

The Spyro nousee Jyrkän lauteille lauantaina klo 23.



12 nro 25PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti12

King’s Ruin vasemmalta oikealle: Indrek Virronen, Sape Huotari,
Jussi Ontero ja Mikko Myllylä.

KING’S RUIN Päälava,
Lauantai 3.7.2010 klo 20:00
Hard-rockahtavaa melodista me-
tallia soittava King’s Ruin on bän-
dinä vielä tuore. Se lähti muoto-
utumaan pitkän linjan oululais-
muusikoiden toimesta 2008. Mu-
siikilliset vaikutteet ovat perintei-
sessä heavy metallissa 1980–2000
luvun välimaastosta 1970-lukua
unohtamatta.

Ensimmäisen pitkäsoiton ääni-
tykset ovat olleet jo jonkin aikaa
käynnissä. Nämä virtuoosimaiset
muusikot vetävät heviä kovaa ja
korkealta! King’s Ruinin jäsenet
voivat olla sinulle entuudestaan
tuttuja erinäisistä oululaisista me-

tallibändeistä kuten Machina,
Burning Point, Ghost Machinery
ja Mors Subita. Nyt on ainutlaa-
tuinen tilaisuus päästä todista-
maan tämän bändin ensimäistä
festarikeikkaa, se tuskin jää vii-
meiseksi!

www.kingsruin.com
www.myspace.com/kingsruin

Kokoonpano
Laulu & basso: Sape Huotari
Kitara: Mikko Myllylä
Kitara: Indrek Virronen
Rummut: Jussi Ontero

ID: Exorcist on Kotkalainen metal-
libändi, joka on tahkonnut kohta
kymmenen vuotta erinäisin merii-
tein ja saavutuksin. Takana on 4
demoa, 1 omakustanne EP ja nyt
tuleva omakustanne levy. Musii-
killisesti bändi liikkuu Amerikan
meiningin maastoissa omia juuri-
aan unohtamatta. Livemenoa ei
puutu, bändi pyrkii antamaan
joka keikalla 110 % itsestään, eli
hei eivät tule lavalle seisoskele-
maan vaan antamaan kaikkensa.
ID: Exorcist on Energiaa sen puh-
taimmassa muodossa. Heinäkuus-
sa yhtyeeltä tulee uusi levy ja sii-
täkin varmaan kuullaan kappalei-
ta jyrkällä.
www.myspace.com/idexorcist

ID:Exorcistin laulaja Jaakko
Mäntymaa haastattelussa

Mitä bändille kuuluu juuri nyt?
- Oikein mukavasti kulkee täl-

lä hetkellä. Uusi rieska nimeltään
Under a Ton of Ice ilmestyy hei-
näkuun aikana ja mikäpäs sen mu-
kavampaa. Edellisestä ehtikin vie-
rähtää jo lähes hävyttömän pitkä
aika. Äijät on kunnossa ja Teemul-
la on uudehko basso. Elämä hy-
myilee.

Onko Jyrkkäkoski tuttu paikka
muille, kuin bändin kitaristille
eli Pudikselta lähtöisin olevalle
Antzalle?

ID:EXORCIST Päälava, Lauantai 3.7.2010 klo 18:00

ID:Exorcist esiintyy päälavalla lauantaina.

- Valehtelisin jos väittäisin. Mut-
ta harvoinhan sitä etelän poikia näin
kauas kutsutaan, joten kaikki nau-
tinto paikallisesta eksotiikasta aio-
taan ottaa irti. Antza on luvannut
heittää pojat kierrokselle muuta-
maan legendaariseen paikalliskup-
pilaan, joten nähtävää varmasti pii-
saa. Pelonsekaista innostuneisuut-
ta on ilmassa.

Mitä odotuksia teillä on Jyrkän
reissun suhteen?

- Tarkoitus olisi näyttää, että kyl-
lä sitä metallia osataan Kotkassakin
veivata. Keikka täysillä ja sitten
nauttimaan kesästä ja tutustumaan
ihmisiin ja paikkoihin. Ja tietenkin
sellainen far beyond metal -tyyppi-

nen kesähumala. Lopuksi men-
nään Revontuli-diskoon näyttä-
mään muutamat erikoisliikkeet.

Lopuksi vapaa sana eli terveiset
festivaalikansalle.

- Lauantaina herran vuonna
2010 tasan kello 18 paukahtaa Jyr-
kän päälavalla sellainen halko pe-
sään, että kannattaa olla paikalla.

Kokoonpano
Laulu: Jaakko Mäntymaa
Kitara: Sami Hauru
Kitara: Antza Talala
Basso: Teemu Romppanen
Rummut: Wilperi Nissinen

Mitä kuuluu tällä hetkellä BP lei-
riin ja mitkä ovat kesän suunni-
telmat?

- Hyvää kuuluu ja levyä ollaan
juuri tekemässä studion uumenis-
sa. Uutta radiosinkkua suunnitel-
laan Lost Tribe nimisestä, julume-
tun kovasta rallista. DVD julkai-
sua hiplataan. taikka siis materi-
aalia työstetään julkaisukuntoon ja
sen semmoista. Minirundi heitet-
tiin kesäkuun alussa, Sauna Open
Airin tunnelmissa heitettiin keik-
ka Tampereella 10.6. YO-talolla ja
Kokkolassa pyörähdettiin soitta-
massa tulomatkalla.

- Sitten on julumetun hieno
keikka tulossa Jyrkkä Rock Festi-
vaaleille. Välissä taas jatketaan
studiohommia ja sitte piipahde-
taan Qstock-festareilla soittamas-
sa. Syksylle tai loppuvuodelle on
suunnitelmissa pidempää kiertu-
etta sekä suomeen, että tuonne ra-
jojen ja ehkä merien ulkopuolelle.
Mutta tästä sitten myöhemmin,
kun on saatu asioita paperille.

Esiinnytte Jyrkkä 2010 Rock Fes-
tivaalilla heinäkuun alussa. Mil-
lä mielellä olette osallistumassa
ja miten saitte tietoa festivaaleis-
ta?

- Todella innokkain ja odotta-
vin mielin tullaan vetämään keik-
ka suomen hienoimpiin puittei-
siin. Siellä kelohonka pärisee ja
jyrisee!! Ei vaan onhan tuo paik-
kana aivan ehdoton, ei varmasti
missään muualla ole noin hienoja
rakennelmia noin hienoissa mai-
semissa. Tuo meidän basistihem-

Haastattelussa Burning Pointin Pete Ahonen
Tavoitimme kiireisen Pete Ahosen, Burning Point yhtyeen

keulamiehen, puhelimen välityksellä.

mohan se meidät sinne buukkasi,
kun itse on festivaalin järjestelykun-
taan kuuluva.

Onko Jyrkkäkoski paikkana tut-
tu ja oletteko esiintyneet siellä ai-
kaisemmin?

- Kyllä on tuttu paikkana ja ol-

laan esiinnytty. 2008 elokuussa, kun
kuvasimme siellä DVD materiaalia.
Se oli sellainen yksityistapahtuma,
johon otimme osaa. Vuokrasimme
yhdessä Woyzeck yhtyeen kanssa
julmetun äänentoisto- ja valo tsy-
deemin sinne. Ihan vain tuota live
dvd:n kuvausta varten, tai no oli-

han siellä jotain 350–400 ihmistä
yleisöäkin. NorthCrest Media hoiti
monikamerataltioinnin ja äänet
otettiin moniraitana talteen. Hie-
man kylmä oli silloin, kun elohopea
painui muutaman asteen pakkasen
puolelle, jospa se nyt olisi lämpi-
mämpi (heh heh).

Mikä on mielenkiintoisin tai iki-
muistoisin festarikokemus tai
keikkareissu?

- No kyllähän se ensimmäinen
ns. iso festari aina jää mieleen, eli
Sweden Rock -02 ja sitte tietysti tus-
ka festivaalin jatkomeininkejä sil-
loin ihan ensimmäisinä vuosina.
Ikimuistoisin viimeaikainen reissu
on varmasti se meidän Romanian
reissu. Matkustettiin elokuussa -07
To/Die/For-yhtyeen kanssa yhdes-
sä Maximum Rock festivaaleille sin-
ne esiintymään. Se oli sellainen aika
iso, kaksipäiväinen festari Cluj-Na-
pokan kaupungin lentokentällä
Transsylvaniassa.

- Meillä oli vedot toisena päivä-
nä ja just ennen meidän esiintymis-
tä päälle iski kunnon ukkonen. Vuo-
ristossa kun oltiin niin, pilvet oli
aika matalalla. Vettä tuli kuin aisaa
ja en muista, että olisin ikinä näh-
nyt moista sadetta. Salamat pauk-
ku aivan siihen viereen ja muuten-
kin aika infernaalinen tunnelma.
Kenttä tulvi hetkessä ja vettä oli
ihan kunnolla, varmaan joku 15-
20cm. Kohta tuli paikallinen järjes-
täjä selittämään, että 80 % varmuu-
della kukaan ei pysty enää tänään
soittamaan, kun ei ollu romanian
poika hoksannu suojata miksaus-

pöytää ja vesi oli satanu suoraan
sisään pöytään.

- Jenkkiläisen Overkill:in ääni-
mies kävi tarkastamassa tilanteen,
oli aukaissu pöydän ja kertoi, että
se lainehti vettä ja että sillä ei tee
enää mitään. Yrittivät sitten vara-
pöytää hakea pitkin kaupunkia.
Lopulta me, To/die/for ja Over-
kill, jouduttiin jättämään showt
väliin. Yleisö kävi todella kuuma-
na ja turvamiehet tuli bäkkäritel-
tan ympärille rynnäkkökiväärit
kourassa. Rauhoiteltiin porukkaa
vähän juttelemalla aidan takaa ja
jaettiin kaikki levyt ja sinkut, mitä
meillä oli mukana, ilmaiseksi. Sa-
moin teki To/die/for vaan eihän
niitä kaikille riittänyt.

- Meillä oli sitten meet and
greet sessio ja kitaristi Pekka otti
bäkkärillä kitaran laukusta ja al-
koi soittamaan pelkällä lankulla.
Basisti seurasi esimerkkiä ja niin
sitten vedettiin todella hiljainen
un-plugged versio Heart of Gold
biisusta. Aika hauska juttu oli ol-
lut, että kuulemma koko, tai aina-
kin teltan lähiympäristössä ollut
yleisö oli hiljentyny kuuntelemaan
tuota vetoa. Vaan voipahan sanoa,
että soitettiin sittenkin tuolla fes-
tarilla (naurua).

Onko mitään muuta, mitä halu-
aisit lukijoille sanoa?

- Tulkaahan rokkaamaan Jyr-
källe, siellä on sellaiset geimit että
oksat pois! Käykää tsekkaamassa
myös meidän kotisivuilta viimei-
simmät uutiset ja tapahtumat. Hy-
vää kesän alkua kaikille!

Rankkasade yllätti Maximum Rock festivaalien
järjestäjät Romaniassa.



13nro 25 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti 13

Festivaalien pääesiintyjä, saksalainen Stormwarrior esiintyy Jyrk-
käkoskella lauantain käännyttyä sunnuntaiksi

Stormwarrior on laulaja-kitaristi
Lars Ramcken vuonna 1998 perus-
tama speed metal -yhtye Saksas-
ta. Yhtye käsittelee sanoituksis-
saan ja visuaalisessa ulkoasussaan
viikinkiteemoja ja Pohjoiseen my-
tologiaan liittyviä aiheita.

Gamma Rayn Kai Hansen on
tuottanut Stormwarriorin ensim-
mäiset albumit, ja hän myös esiin-
tyy joillain kappaleilla kitaristina
tai laulajana. Stormwarriorin uu-
sin albumi Heading Northe ilmes-
tyi 22. helmikuuta 2008. Nämä
Saksan omat iloiset viikingit vie-
railivat jo viime vuonna Suomes-

STORMWARRIOR Päälava,
Lauantai 3.7.2010 klo 24:00

sa Jalometalli festivaaleilla. Jyrkkä-
kosken jälkeen heidän seuraavat
festivaalikeikat ovat Headbangers
Open Air ja W.O.A. afterparty Sak-
sassa ja ProgPower USA XI Ameri-
kan Yhdysvalloissa. Nyt on ainut-
laatuinen tilaisuus tarkastaa heidän
keikkakuntonsa Jyrkkäkoskella!!!
www.stormwarrior.de/

Kokoonpano
Laulu ja kitara: Lars Ramcke
Kitara: Alex Guth
Basso: Yenz Leonhardt
Rummut: Falko Reshoft

BURNING POINT, Päälava, Lauantai 3.7.2010 klo 22:00

BURNING POINT on perustettu
syksyllä 1999 Oulussa. Limb Mu-
sic julkaisi albumit “Salvation By
Fire” (2001) ja “Feeding The Fla-
mes” (2003). “Feeding The Fla-
mes” julkaistiin myös samana
vuonna Japanissa Soundholic yh-
tion toimesta ja se nousikin tuon-
tilevyjen listalla korkealle.

“Gods of Iron” (feat. Majk Moti, ex-
Running Wild), The Rod’s
“Nuclear Skies” (feat. David “Rock”
Feinstein), Q5 “Let Go” (feat. Jonat-
han K) ja yhden Suomen suurim-
man artistin Kirkan R.O.C.K. albu-
milta (1986) “I´ll Be Yours laulussa
Taage (Kilpi & ex-Altaria) ja soolo-
kitarassa ex-Kirka kitaristi Riku
Kukkonen.

Juuri nyt yhtye on studiossa vii-
dennen pitkäsoiton kimpussa, mut-
ta heittää Jyrkkäkoskella rautaisen
keikan illan toiseksi viimeisenä ak-
tina päälavalla.

Kokoonpano
Laulu ja kitara: Pete Ahonen
Kitara: Pekka Kolivuori
Basso: Jukka Jokikokko
Koskettimet: Pasi Hiltula
Rummut: Jussi Ontero

Vuonna 2005 BURNING POINT
solmi levytyssopimuksen saksalai-
sen Metal Heaven yhtiön kanssa ja
“Burned Down The Enemy” (2007)
julkaistiin uudistuneella kokoonpa-
nolla. Yhtye keikkaili pääsääntöi-
sesti Suomessa levyn ilmestymisen
jälkeen, mutta he pyörähtivät kui-
tenkin pikavisiitillä Romaniassa
Maximum Rock Festivaalella.

Keväällä 2008 BURNING
POINT aloitti neljännen täyspitkän
nauhoitukset omalla HellGate-stu-
diolla. Levytyssessioiden välillä
yhtye heitti muutaman valikoidun
keikan, kuten esimerkiksi entisen
Skid Row -vokalistin, Sebastian
Bachin lämmittelykeikan.

“Empyre” (2009) albumin Limi-
ted edition painoksen cover kappa-
leissa kaikissa vieraili ko. yhtyeen
alkuperäisjäsen; Running Wild

Julkaisut
Salvation by Fire 2001, Feeding the
Flames 2003  (released in Japan by
Soundholic with bonus tracks) , To
Hell and Back cds 2004, Burned
Down the Enemy 2007  (released in
Japan by Soundholic with bonus

tracks), Empyre 2009

www.burningpointmetal.com
www.myspace.com/
burningpointband
info@burningpointmetal.com

Could you tell something about
Stormwarrior, who you are and
how long you have made music
together?

- Well, what can I say? We are a
bunch of bloodthirsty, axe-wiel-
ding, ever-intoxicated heavy me-
tal maniacs from the most northern
part of Germany, ready to destroy
everything in our path... Ok, that
was a bit overdone :-) No, we are
just four musicians who are from
Hamburg, simply love heavy me-
tal and try to breathe and live it
every single day. Lars founded the
band back in 1998, when no one
gave a shit about what genuine
metal was all about, and after nu-
merous changes over the years we
have the line-up of today which is
Lars on guitar and vocals, Yenz on
bass guitar and backings, Hendrik
on drums and yours truly on gui-
tar (Alex).

Your lyrics and cover arts based
lot of Nordic mythology so how
did you decided to take those

Jukka Jokikokon haastateltavana
Stormwarrior -bändin kitaristi Alex Guth

subjects in your music?
- To some extend it represents

where we came from, really. Yenz
is from Denmark and even Ham-
burg was part of Scandinavia once
in a while, so it is obvious that the
nordic tales left their traces even in
our lives today. We always gained
a lot of personal strength and po-
wer out of those stories, so we had
to combine it with the most power-
ful music we could create. Also, it
was a fresh subject when we started
this band. Today you have tons of
the so called “Folk Metal” bands
singing about Thor and Valhalla,
but in’98 when Stormwarrior
started out it was something new
and different.

Have you explored any Finnish
mythology?

- Not much yet I’m afraid, but
from my buddies in Kiuas I heard
about Ukko, which is like the fin-
nish version of Odinn. I plan on rea-
ding the Kalevala pretty soon, as it
seems to be very interesting stuff!

What are you future plans and is
there any news, album, tour etc.
coming?

- We have a few festival shows
this summer, and in September we
will have our first gig in the US at
the Progpower in Atlanta, which
I’m looking forward to very much!
Besides, we have the new album
written to about 50 to 60 percent,
and will hopefuly start recording
within the next two months. Oh
yeah, and the DVD of our Wacken-
show together with Kai Hansen will
see the light of day pretty soon! Yes,
folks, the wait is over pretty soon!

Have you been in Finland before
and if yes, is Finnish audience dif-
ferent than German and how?

- One thing for sure: You guys
can drink and party like hell!!! Fin-
nish fans were very sociable when
we came here last year to play Jalo-
metalli, it was a lot of fun! It’s hard
to compare fan bases in different
countries, as their mentalities differ

naturally and they do stuff maybe
abit different. But what I can say is
that we very much look forward
coming back to Finland, play for
you people and have a good party
together!

Could you tell the worst or the best
festival or gig experiment of
yours?

- We played a show in Sweden a
while ago. Since it was about twel-
ve o’clock, highnoon so to speak, the
sun was really bright and we deci-
ded to go on stage wearing sung-
lasses. It was one stupid idea, be-
cause I couldn’t properly see what
I was playing there so I quickly put
them off again. It must have looked
pretty awkward for the fans: Go on
stage like Mr Cool Guy, oh wait, he
cannot see anything on the fretbo-
ard anymore. I won’t try this again
(laughing)

Where did you heard about Jyrk-
kä Festival and how did you en-
ded to play in there?

- When we played Jalometalli
last year we bumped into the guys
of Burning Point backstage, had
a few drinks and basically lots of
fun together. As some of those
guys are organising Jyrkkä they
asked us about the possibilities to
come back to Finland. It was an
offer we couldn’t refuse!

You are the headliner in Satur-
day so what are you expects
about Jyrkkä Festival and the
crowd?

- One thing for sure: We will
rock our asses off for you guys on
stage and have a serious, full-
grown heavy metal party going
on together with all of you at Jyrk-
kä!!! And the end speech is free,
You can say anything what you
want to say to Finnish readers and
fans. Thanks. Thanks for reading
this and all the support from Fin-
land, we appreciate it very much
and see you guys at Jyrkka! Keep
it metal! KIPPIS!!!
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Flying Circus
päälava, lauantai 3.7.2010 klo 24:00

Pudasjärvelle Flying Circus lentää Sunny Nights Fly-in tapahtuman vieraiksi
jo perjantaina Antonov-2 koneella. Ryhmä esiintyy lentokentällä aiemmin lau-
antaina.

Yhteistyö samaan aikaan len-
tokentällä järjestettävän Sun-
ny Nights Fly-in tapahtuman
kanssa mahdollisti Talent –
ohjelmassa menestyneen len-
nokkiryhmä esiintymisen
myös Jyrkällä. Hämmästyttä-
vän huikea show ei jätä ke-

tään kylmäksi. Televisiosta
tutut lennokit valtaavat Jyrk-
käkosken yön hämärtyessä
sunnuntain puolelle. Flying
Circus esiintyy festivaalien
maalisuoralla, juuri ennen
saksalaista pääesiintyjää
Stormwarrior yhtyettä. Len-

tonäytökselle on säävaraus.
Flying Circus kertoo koti-

sivuillaan osoitteessa
www.flyingcircus.fi:

“Intohimomme on musii-
kin tahdissa lentäminen. Len-
nokit kykenevät periaattees-
sa vastaaviin taitolentoliik-
keisiin kuin oikeat lentoko-
neet, mutta me viemme liik-
keet äärimmäisyyksiin ja kir-
joitamme aerodynamiikan
lait uusiksi. Meidän ohjauk-
sessamme lennokit uhmaa-
vat jo painovoimaakin.”

Milloin kuulitte JYRKKÄ
2010 ROCK FESTIVAL-ta-
pahtumasta ja minkälaisia
fiiliksiä uutinen Jyrkkäkos-
ken uudesta tulemisesta
teissä herätti?

- Kuulin asiasta keväällä
eli muutama kuukausi sitten.
Jyrkkäkosken uusi tuleminen
tuntui mahtavalta! Hienoa,
että on huomattu uusi mah-
dollisuus ja että asian taakse
on saatu innokkaita ihmisiä.
Pudasjärveläisenä entisenä
nuorena tulvahti mieleeni tie-
tenkin entisajan Jyrkän lois-
toon liittyviä mukavia muis-
toja. Väkeä riitti aikoinaan
jatkuvasti tungokseen asti.
Muistan juhannusten luke-
mattomat teltat ympäri Jyr-
kän kankaita, ja sen kuinka
monesti huvikeskuksen ai-
dattu alue oli mustanaan vä-
keä kuulemassa ulkolavan
esiintyjiä. Olisi mahtava, jos
päästäisiin tuollaiseen unel-
matodellisuuteen uudestaan.

- Realistina päähän tuli
myös epäilyksen häivähdyk-
siä. Mistä saadaan sellainen
talkoohenki ja tekijöiden
joukko, että Jyrkkäkoski voi
todella nousta uudelleen?
Puitteethan ovat valmiina
olemassa, mutta tapahtumat
vaativat runsaasti työnteki-
jöitä ja vapaaehtoisia. Toivot-
tavasti saamme aikaan uskot-
tavan positiivisen kierteen!

Pudasjärven Osuuspankki
oli toinen niistä Pudasjärve-
läisistä yrityksistä, jotka ot-
tivat yhteyttä tapahtuman
järjestäjiin lähes heti kuul-
lessanne tapahtumasta. Pu-
dasjärven nuoriso ja alueen
kehittäminen taitaa olla lä-
hellä sydäntänne?

- Elämän perusasioihin
kuuluu leivän lisäksi sirkus-
huvit. Pudasjärven Osuus-
pankki on asiakkaita varten
ja perustehtävään kuuluu
myös edistää toimintaympä-
ristön kestävää taloudellista
menestystä ja turvallisuutta.
Toimimme laajasti yhteis-
kuntavastuullisesti. Näihin
nähden on luontevaa, että
Osuuspankki on tukemassa
monipuolisesti erilaisia kult-
tuuritapahtumia Pudasjär-

Pudasjärven Osuuspankin
johtaja - toiveikas realisti

vellä.
- Erityisesti nuorison hy-

vinvointi on lähellämme, ja
on hyvin tärkeää, että nuori-
solle on tarjontaa vapaa-ajal-
le myös Pudasjärvellä. Sääs-
tymme muualle lähtemisen
vaivalta ja rahakin jää kiertä-
mään Pudasjärvelle. Toivon
tapahtuman houkuttelevan
yleisöä runsaasti, myös Pu-
dasjärven ulkopuolelta.
Kaikkineen tapahtuma on
positiivista mainosta Pudas-
järvelle ja omiaan kääntä-
mään suupieliä ylöspäin.

Oletteko itse tulossa festa-
reille ja minkälainen on
pankinjohtajan oma mu-
siikkimaku?

- Mieluiten kuuntelen
Suomi-rokkia, ja eniten kulu-
tan Eppujen, Yön ja Lauri
Tähkän cd-levyjä. Tosin ky-

kenen kuuntelemaan moni-
puolisesti musiikkia hevistä
klassiseen, mutta en ole ollen-
kaan musiikin harrastaja. To-
sin jatsi ja räppi ei kolaha.

Festareille osallistumises-
ta en ole vielä varma, mieli
tekisi, mutta riittääkö rohke-
us...

Lopuksi terveisenne festi-
vaaliyleisölle

- Kokoontukaa suurella
joukolla herättämään Jyrkkä-
koski uuteen eloon ja potkais-
kaa se jatkuvaan nousuun!
Nauttikaa monipuolisesta
esiintyjäporukasta edelleen
vaikuttavissa puitteissa ja pi-
täkää fiksusti hauskaa!

Haastateltava: Teuvo Perätalo,
Pudasjärven Osuuspankin
johtaja

Teuvo Perätalo

- Mäenpään Autokoulu,
  Kempele
- Datainfo, Oulu
- Aarrearkku
- Pudasjärven Osuuspankki
- Hotelli Kurenkoski
- Saarijärven Syötehuvilat
- Hotelli Iso-Syöte
- M.Särkelä
- Reiliseppo.com
- Koillis-Tele
- Studio Kuvakulma
- Joutsen Median Painotalo
- Hannu Gummerus

Jyrkkä 2010 Rock Festival kiittää:

- Temrex.fi
- Profavor Oy
- Reijo Kossi
- Sunny Nights Fly-in
- Kylmäsen tehtaat
- Meriläisen leipomo
- Pudasjärven Urheilijat
- Pudasjärvi-lehti
- Iijokiseutu
- Hanna Holopainen
- Rölli
- sekä muut yksityiset ja
  yhteisöt, jotka tapahtu-
  maa tukevat

Keskiviikko 30.6 Malmilta
saapuu ulkomaalaisia lento-
koneita ja muutama suoma-
lainen, yht. noin 30 konetta ja
60-80 lentäjää eri kenttien
kautta lentäen. Heillä on
muutama pieni tehtävä suo-
ritettavanaan. Ilta Pudasjär-
vellä kuluu majoittuen, ruo-
kaillen, nuotiolla istuen ja
kulumisia vaihdellen.

Torstaina 1.7. Lentoretki
Lappiin, osa tutustuu Pudas-
järveen ja poikkeaa vaikka
Syötteellä, Suomen eteläisim-
mällä tunturialueella ja tai-
valkosken jalavan kaupassa.
Lentoretki Hailuotoon. Ha-
lukkaille vedetään yölento-
retki.

Perjantaina 2.7.Lentoretki
Lappiin. Kentältä vierailuja
ympäristön matkailukohtei-

Sunny Nights Fly-in
ilmailutapahtuma

Viides Sunny Nights Fly-In ilmailutapahtuma järjestetään
Pudasjärven ilmailukeskuksessa 30.6.-4.7. Tapahtumaan ovat
tervetulleita kaikki lentämisestä kiinnostuneet. Tapahtuman

aikana jokainen halukas pääsee kokeilemaan lentämistä sekä
tandemhyppyä laskuvarjolla opettajan kanssa pientä
korvausta vastaan. Tapahtuman aikana on päivittäin

monipuolista ohjelmaa.

siin. Sotaveteraanit kuuntele-
massa luentoa ja kahvilla.
Antonov An-2 saapuu. Len-
täjien VIP-illallinen kentällä.
Nuotiota, saunaa, oleskelua.

Lauantaina 3.7. Yleisöpäi-
vä. Osastolento kaupungille.
Antonov An-2 lennättää jäse-
niään, helikopteri lennättää,
AutoGyrot lentävät, purje-
lentämisen tutustumiskurs-
seja, kuumailmapalloja, las-
kuvarjohyppyjä, tandemhyp-
pyjä tarjolla, radio-ohjattavi-
en lennätysnäytös, tulipalon
sammutusnäytös, OffRoad
autoja, Ameriikan rautoja,
Moments tuo mukaan kuu-
mailmapalloja. paljon erilai-
sia lentokoneita nähtävillä.

Talentista tuttu Flying Cir-
cus esiintyy Hornet hallissa
päivän mittaan kolme kertaa.

Illalla Tanssii Lentäjän kans-
sa-tanssit Havulan Nuoriso-
seuran talolla. Nuotiota, sau-
naa, yhdessäoloa.

Kuumailmapallo tulee
lennättämään sekä ilmailuta-
pahtumaporukkaa, että Rock
Festival porukkaa.

Sununtaina 4.7Lentäjän
kirkko. Kirkkokahvit, ruokai-
lua ja jäähyväiset.

Kenttäalueella palvelee
ravintola, olutteltta A-oi-
keuksin, kahviot, muurin-
pohjalätyt, infoteltat ja tuote-
myymälä koko tapahtuman
ajan.

Helena Jaakkola
 Tiedottaja ja koordinaattori
http://wings.pudasjarvi.fi
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Uudella vastalla kylpeminen
antaa aivan erityisen tuoksu-
nautinnon, jota moni ei jätä
käyttämättä. Parhaimman
saunavastan saa riippakoi-
vun oksista ja sitomalla sen
hieskoivun vesasta väänne-
tyllä siteellä.

Saunan merkitys on ajan
saatossa muuttunut, mutta
juhannuksen aikana voi hu-
vikseen kokeilla vaikkapa
vanhoja saunatapoja. Saunal-
la on aikoinaan ollut aivan
erityinen roolinsa ihmisten
elämässä. Puhdistautumisen
lisäksi juhannussaunassa teh-
tiin taikoja ja temppuja, joil-
la yritettiin vaikuttaa ihmis-
ten tulevaisuuteen. Varsinkin
nuoret aikuiset ja morsiuspa-
rit olivat halukkaita kokeile-
maan taikojen tehoa.

Ennen aikaan ajateltiin,
että jo pelkkä saunominen

Juhannuksena onJuhannuksena onJuhannuksena onJuhannuksena onJuhannuksena on
sauna päärsauna päärsauna päärsauna päärsauna pääroolissaoolissaoolissaoolissaoolissa

Keskikesän juhlaan liittyy saunominen ja yhdessä oleminen.
Rantasaunan lämmittäminen kuuluu aattopäivän askareisiin.

Kun luonto on kauneimmillaan ja kesäyö valoisimmillaan,
saunomista voidaan jatkaa pitkälle yöhön.

Hauska nettikauppa!

www.aarrekauppa.net
Avoinna 24h

Nopea toimitus!

Edulliset postikulut! 

Kannattaa tutustua! :)

.

.

.

.

karkottaa kaiken pahan ja te-
kee morsiamesta ja sulhases-
ta vastustuskykyisen tulevi-
en onnettomuuksien varalle.
Jos morsian ja sulhanen sau-
novat yhdessä, tehdään se
morsiamen kotona. Saunan
jälkeen sauna kierretään kol-
mesti ympäri soihtu kädessä
ja saunanuuniin heitetään ho-
peakolikko. Tämä tietää par-
sikunnalle rikkautta.

Morsiussaunassa taval-
laan saunotaan neidon men-
neisyys pois, ja sen jälkeen
morsian aloittaa puhtaana
uuden elämän. Saunassa täy-
tyy morsiamen ja sulhasen
ihoa hieroa suolalla ja jauhol-
la, jotta tulee hyvä sopu pa-
riskunnan välille. Morsius- ja
sulhassaunassa täytyy löylyä
lyödä oluella tai viinalla.

Jos morsianta kylvettivät
tämän ystävättäret, he kilpai-

Iijokisoutu käynnistyy avajaisilla, 28. kerran, Tai-
valkosken Jokijärven Saijassa maanantaina 5.7. klo
20.00. Avajaisten päälle on tanssit Pudasjärven pe-
limannien tahdittamina.

Vesille lähtö tapahtuu tiistaina 6.7 klo 9. Keksi-
viikkoaamuna 7.7 lähdetään virroille klo 9.00 kos-
kimelontakeskuksen rannasta Taivalkoskelta. Tor-
staiaamulla lähtö tapahtuu Parviaisessa Siiran ran-
nasta klo 9.00. Perjantaiaamulla veneisiin noustaan
klo 8.00 Kuren koulun rannasta. Lauantaiaamulla
viimeiselle taipaleelle lähdetään klo 8.00 Hilturan-
nan pappilan rannasta. Kipinän kyläjuhlaan savut-
aan klo 15-16. jossa on veneiden ja kanoottien To-
hon lasku.

www.iijoensuojeluyhdistys.net/
iijokisoutu/iijokisoutu2010.htm

Pirkko-Liisa Huhta

Iijokisoutu 28. kerran
livat siitä, kuka pääsisi en-
simmäisenä istahtamaan
morsiamen paikalle tai siep-
paisi hänen vihtansa. Voitta-
ja pääsisi seuraavana naimi-
siin. Saunanlauteille tai vih-
taan laitettiin nokkosia tai
ohdakkeita, että morsian sai-
si esimakua avioliiton varjo-
puolista. Morsiamen vaatteet
käännettiin nurin päin hänen
saunoessaan, jotta nähtäisiin,
suuttuuko hän helposti. Mor-
siamen vihdan side laitettiin
salaa morsiamen mukaan on-
nea tuomaan.

Kuka on se oikea?
Juhannusaika on ollut nuor-
ten mielenkiinnon kohteena.
Sen oikean näkeminen etukä-
teen on aina ollut naimaikäis-
ten toiveena. Koska luonto on
juhannusyönä kauneimmil-
laan, valoisana yönä voi koh-

data tulevan puolisonsa. Mi-
käli sää on kaunis, ajankuluk-
seen voi kokeilla jotain
konstia, joihin ennen aikaan
uskottiin.

Uskottiin, että jos nuori
mies kulkee juhannusyönä
ojia myöten ruispeltoon, hän
näkee tulevan morsiamensa
aaveen. Nuoret naiset puo-
lestaan uskoivat kukkasten
voimaan. He keräsivät yh-
deksän eri lajin kukkia kol-
men talon mailta. He kulki-
vat keruumatkan ääneti ja
asettivat kukat tyynynsä alle
ja yöllä saivat tulevan puoli-
son uniinsa.

Tulevaisuuden tietäminen
on myös aina kiinnostanut.
Jos juhannusyönä menee kol-
me kertaa muutetun raken-
nuksen katolle, erilaiset äänet
kertovat mitä on luvassa:
soitto tietää häitä, lapsen itku
lapsia ja lautojen kalina tai
vasaran nakutus ruumisark-
kua tai kuolemaa.

Kun juhannussaunan jäl-
keen vasta heitetään saunan
katolle tai katon yli, vihdan
tyven osoittaessa kotia päin
saa olla vuoden kotona. Ty-
ven osoittaessa kirkkoa koh-
ti se tarkoittaa heittäjälle kuo-
lemaa. Jos tyvi kääntyy jon-
nekin muualle päin, sinne-
päin joutuu naimisiin. (rr)

Lähde:
 www.naimsiin.info
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Kotona asuminen

Korpisen Inarissa 85 vuotta sitten syntynyt Matti Raappana on
kylällä asuvista miehistä vanhin. Syntymäpäiväjuhlaa

vietettiin viime lauantaina, jolloin Mattia kävi onnittelemassa
suuri joukko sukulaisia ja tuttavia. Myös Pudasjärven

sotaveteraanit olivat käyneet onnittelemassa Matti tämän
virallisena syntymäpäivänä eli 14. kesäkuuta.

Matti Raappana 85 vuotta

Matti Raappana vietti 85-vuotisjuhlaansa kotonaan, jossa juhlapäivän aikana kävi run-
saasti sukulaisia ja ystäviä.

Korpisen vanhin sotaveteraa-
ni Matti Raappana asuu ko-
tonaan omaisten ja kotipalve-
lun tukemana. Kodinhoitajat
käyvät auttamassa viitenä
päivänä viikossa. Tukea an-
netaan myös tarpeen mukaan
viikonloppuisin. Kurenalla
asuvat veljekset ovat olleet
tukemassa isäänsä muun
muassa kauppa-asioiden hoi-
tamisessa ja rantasaunan
lämmittämisessä. Loma-ai-
koina ja viikonloppuisin
avustusremmiin ovat kuulu-
neet myös kesämökeillään
lomailevat tyttäret perhei-
neen.

- Isäni ei voisi asua koto-
naan, jos häntä ei käytäisi
auttamassa ja huolehtimassa
kotipalvelusta. Meidän omat
voimat eivät yksin riittäisi,
sillä osa sisaruksistani asuu
niin kaukana, että säännölli-
nen auttaminen ei onnistui-
si. Kotipalvelu on toiminut
hyvin ja siitä olemme erittäin

kiitolliset. Ilman kotipalve-
lun apua, isämme olisi joutu-
nut siirtymään johonkin kes-
kustan hoivakotiin, syntymä-
päiväjuhlia järjestellyt tytär
Leena Väisänen kertoi.

Syntymäpäiväsankari itse
on varsin tyytyväinen eloon-
sa synnyinpaikallaan Inaris-
sa, jossa lähin naapuritalo on
autioitunut. Vaikka Matti
Raappana joutuu väliin viet-
tämään aika paljon aikaansa
yksin, niin elämä ei kuiten-
kaan ole turvatonta. Lapset
asuvat puhelimen tavoitetta-
vissa ja naapuriapuakin on
mahdollisuus saada. Pimei-
näkin talvi-iltoina valot näky-
vät toiselta puolen järveä, sil-
lä vakituista asutusta on sekä
Esalan että Vattulan törmäl-
lä.

Kesäaikaan ja varsinkin
juhannuksen seudulla Inarin
seutu vilkastuu, kun lomalai-
set saapuvat vapaa-ajan
asunnoilleen. Yhä useampi

mökkiläinenkin on tutustu-
nut Inarin Mattiin, jolla riit-
tää kerrottavaa ja muistelta-
vaa aina sota-ajoista lähtien.

Keskikesän juhlintaan
Matti aikoo osallistua kylpe-
mällä rantasaunassa ja vihto-
malla uudella vastalla. Ran-
tasaunan lämmittämisestä
tulevat Matin lapset huoleh-
timaan. Matin tekisi mieli
laittaa juhannuksen kunniak-
si jalalla koreastikin, mutta
empii polvinivelensä kestä-
vyyttä.

- Voisikohan tässä vielä
kesämorsiamenkin homma-
ta, Matti Raappana heittää
huumorimiehenä vitsiä il-
maan ja tyytyy lopulta muis-
telemaan nuoruusaikojen ta-
pahtumia. 18 vuotta sitten
menehtynyt aviovaimo Mee-
ri löytyi Vainikkalasta ja per-
heeseen syntyi seitsemän las-
ta. Lastenlapsia nyt on yh-
deksän ja saman verran las-
tenlastenlapsia. (rr)

onnistuu kotipalvelun turvin

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:
wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

AINUTLAATUINEN TILAISUUS MOTORISTEILLE 
PUDASJÄRVELLÄ!!!

Kauppatie 3. (ent. Koillistelen tilat)

VAIN 3 PÄIVÄÄ!

Ke 23.6. klo 12.00 - 18.00.

To 24.6. klo 09.00 -18.00.

Pe 25.6. klo 09.00 - 13.00.

SINISALO
Mp-, kelkka-, mopo-, 

ym ajo- ja vapaa-ajan 

asusteita edullisesti!

SINISALO TUOTTEISTA KO PÄIVINÄ ALENNUS
- 30%    - 40%  JOPA  -50%  OVH:STA.

-Sinisalo ajokäsineitä

-Sinisalo T-paitoja

-Sinisalo ajopaitoja

-Sinisalo Mp- ja kelkkatakkeja

-Sinisalo ajohousuja

-Sinisalo huppareita ja puseroita

näitä tuotteita raj. myös naisille ja 

lapsille.

-Pieni erä ajosaappaita ja kypäriä.

-Markkina EXTRA: 

Sinisalo Cruz ulkoilu-

takki -v,harmaa -koot 

M ja L   NYT  49,00.

Tervetuloa kaupantekoon!

ASUSTEMYYNTI 
P.E KEMPPAINEN

0400-231478

-Sinisalo löytö-

rekistä yksittäis 

tuotteita

poistohintaan!!!
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385€
+ alv 22 %

Saat mitä tarvitset.

Yrityksesi ydinliiketoimintaan keskittyminen sujuu
parhaiten, kun tukena ovat luotettavat ja tehokkaat
tietokoneet. Vaihda siis vanhat koneet uusiin
kustannustehokkaasti ja luotettavasti.

Teemme nyt uskomattoman kesätarjouksen
Lenovon tehopakkauksista, jotka aiemmin
tunnettiin IBM:n tuotemerkin alla.

Kaikissa koneissa
asennettuna

UUSI Windows 7
Professional

PC kuin puucee?

Nyt kannattaa vaihtaa yrityksen
tietokoneet uusiin.

Lenovo Thinkpad®   SL510
Intel Core(tm)2 Duo processor T6570
Näyttö: 15.6" TFT WXGA, HD (1366x768), LED, integroitu
WEB-kamera
Muisti: 2048 MB
Kiintolevy: 250 GB
Asematyyppi: DL DVD+-RW
Akku: LITHIUM-ION 6-cell
Verkko: Gigabit Ethernet, Wlan b/g/n, Bluetooth
Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Professional
Takuu 1 v
Tuotenro: NSL7LMS

Lenovo ThinkPad®   Edge
Intel Core(tm) i5-430M processor
Näyttö: 15.6" TFT WXGA, HD (1366x768), LED, integroitu WEB-kamera
Muisti: 2048 MB
Kiintolevy: 250 GB Serial ATA II 5400 RPM
Asematyyppi: DVD+-RW
Akku: LITHIUM-ION 6-cell
Verkko: Gigabit Ethernet,
Wlan b/g/n, Bluetooth
Käyttöjärjestelmä:
Windows 7 Professional 64
Takuu 1 v
Tuotenro: NVL7QMSLenovo ThinkCentre A58 Tower

Intel Pentium  processor E5400
Muisti: 2048 MB
Kiintolevy: 320 GB Serial ATA 7200 RPM
Asematyyppi: DVD+/-RW Drive
Käyttöjärjestelmä: Windows 7 professional
Takuu 1 v
Tuotenro:  SMKP1MX

Tarjoukset voimassa kesäkuun 2010 loppuun saakka.

  475€
+ alv 22 %

  525€
+ alv 22 %

Espoo
Helsinki
Ivalo
Joensuu
Jyväskylä
Jämsä
Kauhajoki
Kemi
Kemijärvi
Kittilä
Kotka
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Lohja
Mikkeli
Oulu
Pori
Porvoo
Rovaniemi
Savonlinna
Sodankylä
Tampere
Turku
Varkaus

Tilaukset: myynti@edumedia.fi

DataInfo on vuonna 1989 perustettu valtakunnallisesti toimiva tieto-, toimisto- ja viestintäpalveluiden myynti- ja asiantuntijaorganisaatio. DataInfo -ketjun 30 palvelupistettä 27 paikkakunnalla 
työllistävät kaikkiaan noin 300 henkeä. Ketjun yhteenlaskettu liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. 

DataInfo -ketju koostuu DataInfo Oy:n määrittelemien osaamisvaatimusten täyttävistä DataInfo -yrityksistä. Ketju on erikoistunut kaikenlaisten tietotekniikka- ja viestintäpalveluiden toimittamiseen 
niin paikallisille kuin valtakunnallisillekin yrityksille ja yhteistöille. Kaikki tarjottavat palvelumme tähtäävät asiakkaiden kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen.
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Järven- tai joenrantamökin ja
veneen haluaville turisteille
myydään usein kesäisin ei-
oota. Tulijoita olisi, jos vuok-
ramökkitarjontaa riittäisi. –
Niitä kysytään ja toivotaan
paljon, mutta meidän alueel-
la niitä on todella vähän
muualla kuin Syötteellä, Pau-
la Paukkeri Keskusvaraa-
mosta paljastaa.

Kysyntää on sekä joki- että
järvimaisemissa sijaitseville
mökeille, mutta kysyntä ja
tarjonta eivät kohtaa. – Iijoen
varrella on todella vähän
kaupallisessa käytössä olevaa
mökkikapasiteettia. Iijoen ja
Livojoen varsilta mökkejä ky-

Paula Paukkeri, Pudasjärven Matkailu Oy:

Aina on tilaa rantamökille tai parille
Kesämökkejä toivotaan lisää vuokravälitykseen, viestittää Keskusvaraamo Pudasjärven Matkailu Oy.

sytään paljon. Sitten on tie-
tenkin isommat järvet – Pu-
hosjärvi, Kouvanjärvi  Kan-
sallispuiston läheisyydessä,
Iso-Kuopusjärvi ja mitä täs-
sä niitä onkaan. Kesäisin sin-
ne aina on kysyntää, Paukke-
ri pohtii. (ja muistelee, miten
usein on myytävä ei-oota.)
Jokivarsimaisemista Paukke-
ri tähtää koko Iijoen vesistön
suuntaan. Livojoen varrella
on vain pari mökkiä Keskus-
varaamon listoilla, mutta ka-
lastajia olisi tulossa viikon tai
parin lomalle useampaankin
mökkiin. Yhtä arvokkaita
ovat muut joenvarsimökit.

Iinattijärven rannoilla

Paukkeri tietää olevan tiivis-
tä mökkiasutusta, mutta ar-
velee, että mökkien olevan
lähipaikkakuntalaisten omis-
tuksessa ja mökkien tiiviisti
heidän omassa käytössään.

Vuokravälitykseen halu-
tun mökin ei välttämättä tar-
vitse sijaita Pudasjärvellä. Se
voi sijaita esim. Posio(i)n tai
Taivalkosken puolella, mie-
lellään kuitenkin Pudasjär-
velle virtaavan veden äärellä
tai muuten Syötettä ja Pudas-
järveä ympäröivällä alueella.
Erityisesti Iijoen varsi Taival-
kosken puolella ja Livojoen
yläjuoksu sekä Livojärvi  Po-
sion puolella kiinnostavat.

Joka tapauksessa moni tu-
risti jää saapumatta, kun yk-
sittäismökkiä, rantalaituria ja

venettä ei ole riittävästi tar-
jolla. Vuokramökkien mark-
kinoinnissa ei riitä, että tietää
talon ja sen sijainnin. Mark-
kinoijan on osattava kertoa
jotain myös lähimaisemista,
kalavesistä, palveluista, lii-
kenneyhteyksistä ja paikalli-
sista erikoisuuksista. Keskus-
varaamon pudasjärvinen
henkilökunta tuntee ne seikat
jo yli 20-vuotisella kokemuk-
sella koko kaupungin alueel-
ta.

Oman mökin jättäminen
vuokravälitykseen ei suurta
vaivaa omistajalle aiheuta.
Keskusvaraamossa kirjataan
päivät, jolloin omistaja halu-
aa pitää mökin omassa käy-
tössään, ja vuokralle tarjotaan
vain ne vuorokaudet, jolloin

mökki olisi käyttämättömä-
nä. Jonkunmoisella varoajal-
la oman käytön aikatauluja
voi myös ilmoittaa muutetta-
vaksi.

Keskusvaraamo on myös
aikaansaava toimija. Pudas-
järven vuosittaisista 160.000
tilastoiduista yöpymisvuoro-
kausista  sen välityksen kaut-
ta kulkee lähes 100.000 yöpy-
misvuorokautta.

Varmin keino lisätä seutu-
kunnan vaurautta ja työpaik-
koja tuovaa turismia on lisä-
tä ja monipuolistaa tarjontaa.
Yksittäismökkien vuokra-
markkinoilla on selvästi näh-
tävissä, että kysyntä ylittää
tarjonnan.

Varmin keino lisätä seutukunnan vaurautta ja työpaikko-
ja tuovaa turismia on lisätä ja monipuolistaa tarjontaa.
Yksittäismökkien vuokramarkkinoilla on selvästi nähtä-
vissä, että kysyntä ylittää tarjonnan, sanoo Paula Pauk-
keri Pudasjärven Matkailusta.

Rantamökki ja soutuvene on monen turistin lomahaave,
mutta Pudasjärvellä niiden tarjonta loppuu usein kesäi-
sin kesken. Syötteen ulkopuolella tilaa on vain nopeim-
mille.

Yhteystiedot: Keskusvaraamo Pudasjärven Matkailu Oy,
puh. 08 – 823400 ja 040 - 564 8096.

Uudistuneella torilla ja torialueella yli 100 markkinamyyjää. Perjantaina esiintyy laulaja  Arja Havakka. Markkina-arvat tulevat
myyntiin pudasjärvisissä liikkeissä, hinta 5 euroa. Pääpalkintona Kontion hirsiaitta sekä lahjakortteja. Myyntipaikkoja vielä
muutama vapaana. Markkinapuhelin 0400 737 894. Tervetuloa markkinoille!

Pudasjärven 29. markkinat ovat pe-la 9.-10.7.2010

Pudasjärven Yrittäjät ry
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Pudasjärven kaupunki alle-
kirjoitti virallisen ystävyys ja
yhteistyösopimuksen Syk-
tyvdienskin alueen hallinnon
kanssa suomalais-venäläisen
kulttuurifoorumin aikana
Komin tasavallassa, kansan-
taiteenkeskus Zaranissa, Vyl-
gortin kaupungissa loka-
kuussa 2009. Pudasjärven ja
Syktyvdienskin piirin hallin-
not ovat tällä sopimuksellaan
tukemassa nyt toteutettavaa
taideyhteistyötä Vylgortin
kaupungin Kansantaidekes-
kus- sekä lasten ja nuorten
taidekoulu Zaran  ja Pudas-
järven kaupungin kulttuuri-

Suomalais-ugrilainen taideviikko
Suomalais-venäläisten kulttuurifoorumien

tarjoamien kumppanuusneuvottelujen yhtey-
dessä on ollut mahdollisuus rakentaa yhteis-
työtä Pudasjärven kaupungin ja Komin tasa-

vallan Syktyvdienskin alueen kulttuurikanavien
välille. Konkreettista yhteistyötä olemme

tehneet vuodesta 2006 lähtien.

Pudasjärvellä 15.-21.7.2010

toimen sekä Taidehuone Pu-
dikin välillä.

Taideviikon tavoitteena
on lisätä yhteistyötä vylgor-
tilaisten ja pudasjärveläisten
suomalais-ugrilaisten kanso-
jen  välille taiteen keinoin.
Taideviikon tavoitteena on
myös tutustuttaa suomalaiset
pohjoisen ihmiset  suomalais-
ugrilaisuuteen ja sen komilai-
seen taiteeseen sekä kehittää
kuvataide- ja taidekäsityöyh-
teistyötä kumppanien välillä.
Pudasjärven kaupungin kult-
tuuritoimi pyrkii tuomaan
yhteen tekijöitä ja taitajia sekä
näin toimimalla antamaan

Koska kokemukset menetel-
mästä olivat hyviä, aloitettiin
nuorisoasemalla korva-aku-
punktiokoulutus. Korva-
akupunktiota käytetään a-
klinikoilla ja useissa päihde-
huollon toimipaikoissa eri
puolilla Suomea sekä vanki-
loissa.

Alun perin korva-aku-
punktio siis kehitettiin opi-
aattien vieroitushoidoksi.
Kokemuksen myötä on huo-
mattu, että samat periaatteet
pätevät, kun on kysymys
muista huumeista, alkoholis-
ta tai rauhoittavista lääkkeis-
tä. Akupunktiota voidaan
käyttää päihteiden väärin-
käytön hoidossa kaikissa toi-
pumisen vaiheissa. Se on te-
hokas hoitomuoto akuuttien
vieroitusoireiden hoidossa,
pidempiaikaisessa kuntou-
tuksessa ja pitkäaikaisen rait-
tiuden tukemisessa. Vieroi-
tusoireiden helpottamisen li-
säksi akupunktiolla voidaan
vähentää päihdemielitekoja,
lieventää jännittyneisyyttä ja
se auttaa rentoutumaan.
Noin 90 % korva-akupunkti-
ossa käyneistä kokee saavan-
sa vieroitusoireisiinsa helpo-
tusta tai niiden poistumista
kokonaan.

Rentoutuminen vahvistaa
kipujen ja muiden vieroitus-
oireiden helpottumista ja
näin ollen asiakkaalla ei ole
niin voimakasta tarvetta hoi-
taa itseään päihteillä tai lääk-
keillä. Asiakas ymmärtää,
että hyvä ja rentoutunut olo
voi tulla omasta itsestään, sii-
hen ei tarvita päihteitä tai
lääkkeitä.  Pidempiaikainen
akupunktiohoito kirkastaa

osallistujille avaimet suku-
kansojen kanssakäymiseen
eri tasoilla. Hanke tarjoaa
mahdollisuuden sukukanso-
jen taideyhteistyöhön myös
muille halukkaille pohjois-
suomalaisille toimijoille.

Suomalais-ugrilaisuutta
korostetaan hankkeen kautta
teemme tutuksi suomalais-
ugrilaista sukukansan kult-
tuuria omalla alueellamme,
käytämme sitä oman  ideoin-
timme pohjana ja   tutustum-
me taustalla olevaan komilai-
suuteen mm. näyttelyn avul-
la. Taideviikon suojelijaksi on
lupautunut kulttuuriministe-
ri Stefan Wallin, joka vieraili
Komin tasavallan, Vylgortin
kaupungin kansantaiteen
keskus- ja taide käsityökou-
lu Zarassa suomalais-venä-
läisen kulttuurifoorumin ai-
kana syksyllä 2009.

Suomalais-ugrilainen
taideviikko:

1.taidehuone Pudikin ko-

mieltä, lisää energiaa ja antaa
hyvän olon tunnetta.

Akupunktiovieroitushoi-
to helpottaa tehokkaasti sekä
fyysisiä että psyykkisiä vie-
roitusoireita. Fyysisiä vieroi-
tusoireita ovat mm. kehon
säryt, päänsärky, pahoin-
vointi, hikoilu, lihaskrampit,
ruokahaluttomuus. Psyykki-
siä vieroitusoireita ovat mm.
masennus, ahdistuneisuus,
unettomuus ja ärtyneisyys.
Akupunktiohoitoa voidaan
antaa joko avo- tai laitoshoi-
dossa. Koska akupunktion
avulla fyysisistä vieroitusoi-
reista palautuminen tapah-
tuu nopeasti, voidaan rinnal-
le aloittaa muu hoito mm. te-
rapia, keskustelukäynnit
päihdetyöntekijän luona tai
A-klinikoilla, AA tai muu
ryhmätoiminta, laitoskun-
toutus.

Asiakas pystyy keskitty-
mään muuhun hoitoon, kun
kivut ja säryt eivät häiritse
asiakkaan keskittymistä.
Psyykkisen ja sosiaalisen vie-
roitusvaiheen tavoitteena
onkin auttaa ja tukea asiakas-
ta löytämään päihteettömään
elämään. Akupunktio on täl-
löin muun hoidon tukena lie-
vittämässä stressiä, levotto-

muutta, huonoja oloja ja
unettomuutta. Alentunut
stressinsietokyky saattaa hei-
kentää kykyä hyödyntää te-
rapiaa tai muita hoitoja ja sen
vuoksi hoito voidaan lopet-
taa tai keskeyttää. Akupunk-
tio vahvistaa stressinsietoky-
kyä ja tukee asiakasta selviä-
mään kohtaamistaan ongel-
mista ja ehkä stressintäytei-
sestä ja kaoottisesta arjesta.
Lisäksi se selkeyttää ajatuk-
sia ja kirkastaa mieltä, joten
asiakkaat pystyvät parem-
min keskittymään hoitoihin
ja hyödyntämään niitä. Myös
retkahdusten ehkäisyssä aku-
punktio toimii tukimuotona
muulle hoidolle tai ryhmätoi-
minnalle. Akupunktio vah-
vistaa stressinsietokykyä ja
tukee asiakasta selviämään
kohtaamistaan ongelmista ja
ehkä stressintäyteisestä ja ka-
oottisesta arjesta.

Akupunktiohoito tapah-
tuu niin, että viisi ohutta neu-

laa laitetaan asiakkaan mo-
lempiin korvalehtiin. Asiakas
istuu rauhallisessa paikassa
20 minuutista 45 minuuttiin.
Tänä aikana asiakas voi esi-
merkiksi rentoutua, meditoi-
da tai miettiä, mitä muutok-
sia aikoo tehdä elämässään.
Neulojen laiton jälkeen kor-
valehdissä saattaa tuntua
pientä pistelyä ja ne voivat
tuntua lämpimiltä. Toiset
ovat hyvin rentoutuneita, toi-
set voivat nukahtaa hoidon
ajaksi, toiset huomaavat vai-
kutuksia vasta myöhemmin.
Yleensä akuuteissa vieroitus-
oireissa vaikutukset ovat sel-
keitä ja nopeasti huomioita-
vissa. Hoito tapahtuu yleen-
sä avoimessa ryhmässä, jol-
loin asiakkaat istuvat rauhas-
sa ja hiljaa samassa huonees-
sa. Hoidon aikana ei keskus-
tella toisten kanssa. Tupakan-
poltto tai kahvinjuonti ei ole
suositeltavaa puoli tuntia en-
nen ja jälkeen hoidon.

Menetelmä on hyödylli-
nen myös asiakkaiden omais-
ten hoidossa sen rentoutta-
van ja rauhoittavan vaiku-
tuksen vuoksi. Akupunktio-
ta käytetään jonkin verran
myös psykiatrissa hoitopai-
koissa, koska monilla psy-
kiatrisilla potilailla voi olla
päihdeongelmia. Menetel-
mää voidaan käyttää unetto-
muuden ja ahdistusoireiden
hoidossa myös silloin, kun
taustalla ei ole päihteiden
ongelmakäyttöä.

Kiinalaisen lääketieteen
näkökulmasta akupunktiolla
pyritään tasapainottamaan
ihmisen kehoa ja mieltä takai-
sin tasolle tai tilaan, missä
oltiin ennen päihteiden käy-
tön alkua. Ihminen voi hyvin
kun keho ja mieli ovat tasa-
painossa. Kun jotkut häiriö-
tekijät kuten päihteet, huono
ruokavalio tai muuten epä-
terveelliset elämäntavat jat-
kuvat liian pitkään, alkaa ke-
hossa muodostua epätasapai-
noa. Tämä epätasapaino saat-
taa näkyä muun muassa tar-
peena lääkitä tai hoitaa itse-
ään lääkkeillä tai päihteillä,
vieroitusoireina, mielen on-
gelmina kuten ahdistunei-
suutena, masennuksena, le-
vottomuutena tai univaike-
uksina. Psykologisessa mie-
lessä 5-pisteen akupunktio-
hoitoa voidaan verrata voi-

mavarakeskeiseen psykotera-
piaan. Hoidolla pyritään sii-
hen, että asiakkaiden olo tu-
lisi paremmaksi. Monilla
päihdeongelmaisilla on sel-
lainen käsitys, että heillä it-
sellään ei ole juurikaan voi-
mavaroja tilanteensa muutta-
miseen ja että hyvä tulee it-
sen ulkopuolelta alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden
muodossa. Jos taas olo para-
nee ilman kemiallisesti vai-
kuttavia aineita pelkästään
muutaman neulan avulla,
niin se voi merkitä suuren
muutoksen alkua.

Tänä vuonna Nada (Na-
tional Acupuncture Detoxifi-
cation Association) Suomi/
Finland täyttää 10 vuotta.
Yhdistyksen tarkoituksena
on edistää päihdevieroi-
tusakupunktiomenetelmän
käyttöä Suomessa ja lisätä
menetelmää käyttävien ih-
misten yhteydenpitoa. Yhdis-
tys pyrkii edistämään mene-
telmään liittyvää tieteellistä
tutkimusta ja valvoo mene-
telmän koulutusta. Tämä kir-
joitus on kirjoitettu yhdistyk-
sen juhlan kunniaksi.

Pudasjärvellä korva-aku-
punktioryhmä kokoontuu
kerran viikossa. Ajankohdat
ja kokoontumispaikat löyty-
vät Oulunkaaren ja/tai Pu-
dasjärven sivuilta.

Mervi Pihlaja
Päihdetyöntekijä

Lähteet: LL, Nada-koulutta-
ja Pekka Aarninsalo ja psyk
sh Nada-kouluttaja Elisa Ala-
kahri: Korva-akupunktion
käyttö päihde- ja mielenter-
veystyössä koulutusmateri-
aali.

www.nada.fi

Korva-akupunktio päihdetyössä

milaisen  taiteen näyttelyn ja
avajaisten lisäksi  Pudasjär-
velle saapuneet komilaiset
taiteilijat sekä pudasjärveläi-
set taiteilijat pitävät

2. taiteen työpajoja. Viikon
aikana esittelemme myös
omien työpajojemme avulla
komilaisille taiteilijoille suo-
malaista pohjoista taidetta
sekä taiteen ja kädentaitojen
tekemistä. Lisäksi

3. vierailemme komilais-
ten vieraidemme kanssa lähi-
alueen taidelaitoksissa ja tai-
teilijoiden työhuoneilla.

4. viikon aikana taidepa-
jojen ja näyttelyn aikana ker-
romme osallistujille ja yleisöl-
le suomalais-ugrilaisuudesta
ja suomalais-ugrilaisesta tai-
teesta.

Tervetuloa uutisoimaan ja osallis-
tumaan!
Sukukansaterveisin
Birgit Tolonen kulttuuriohjaaja
birgit.tolonen@pudasjarvi.fi
Tel. o4o 5856229

Korva-akupunktio on keksitty hongkongilaisessa sairaalassa, jossa
huomattiin että akupunktioanestesian jälkeen osa heroiinin käyttäjistä ei
kärsinyt vieroitusoireista ja toiset kertoivat myös kadottaneensa halun

käyttää huumeita. Tästä alkuaan sähköakupunktiomenetelmästä
kehitettiin Usa:ssa New Yorkissa nykyisin käytettävä menetelmä, jossa
akupunktioneulat laitetaan viiteen korvalehden pisteeseen. Suomessa

päihdevieroitusakupunktiomenetelmän käyttö aloitettiin Helsingin
nuorisoasemalla vuonna 1991.

Akupunktio vahvistaa stressinsietokykyä ja tukee asiakasta
selviämään kohtaamistaan ongelmista ja ehkä stressintäyteisestä
ja kaoottisesta arjesta.Akupunktio vahvistaa stressinsietokykyä
ja tukee asiakasta selviämään kohtaamistaan ongelmista ja ehkä

stressintäyteisestä ja kaoottisesta arjesta.
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NIEMITALO
1 v.1 v.

Kyläkauppaa

Juustola   Kahvio  Ravintola   Kauppa

Lämmintä ja 

Hauskaa Juhannusta

Herkut Juhannukseen Juustolan kaupasta!

JOKA PÄIVÄ klo 8.00-11.00
Sis. aamupuuron, ruokajuoman, leivän ja 

leikkeleet, salaattipöydän sekä kahvin tai teen

2,-
JOKA PÄIVÄ klo 11.00-18.00

Sis. ruokajuoman, leivän ja salaattipöydän
sekä jälkiruuaksi kahvin ja leipäjuustopalan

PALVELEMME:
JOKA PÄIVÄ 
klo 8.00-21.00

AAMIAINEN NOUTOPÖYTÄ 7,90

25 v.25 v.

Par
asta palvelua joPar
asta palvelua jo

Juhannusviikolla 1985 avattiin uuden 
uutukainen Niemitalon juusto-kahvio 
palvelemaan valtatiellä 20 kulkevia. 
Ensimmäisessä kahviossamme oli 16 

asiakaspaikkaa ja pääasiallinen myyntiartikkeli 
oli leipäjuusto. Nyt. 25v. myöhemmin olemme 

sekä ravintola jossa on 100 asiakaspaikkaa, 
kauppa yli 1500 tuotteen valikoimalla, 

monipuolinen kahvila ja edelleen Niemitalon 
Leipäjuusto on meidän päätuotteitamme. 

Haluamme myös edelleen kehittää palveluamme 
vastaamaan teidän tarpeitanne. Vastaa kyselyyn 

ja osallistu arvontaan. Palkintoina 25 kpl 25 
euron lahjakortteja myymäläämme. Vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti, ja voittajille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Kauppiaasi Katariina ja Aki Niemitalo.

Vastaa ja voita, arvioi toimintaamme 
asteikolla 1-5 (1= huono, 5= hyvä). Voit 
myös antaa sanallista palautetta.

Kahvilapalvelut 
  hinta 
  laatu 
omin sanoin:______________________________________
Ravintolapalvelut  
  hinta    
  laatu 
  aamiainen    
  noutopöytä   
  à la carte        
omin sanoin:______________________________________
Kauppa 
  hinta     
  laatu      
  valikoima 
  saatavuus 
omin sanoin:______________________________________

Kokonaisarvosana

Terveiset kauppiaalle:________________________________

Kehittämisehdotukset:_______________________________

---------------------------------leikkaa tästä---------------------------------
Nimi:___________________________________________
Osoite:__________________________________________
_______________________________________________

Puhelin:______________________________________________
e-mail:_______________________________________________
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NIEMITALON 
LEIPÄJUUSTO

Tarjous voimassa 23.6.2010.-30.6.2010.

kpl

500
ATRIA HIILLOS-

MAKKARA JA
HIILLOSGRILLI-

PIHVI

Tarjous voimassa 23.6.2010.-30.6.2010.

pkt199
 400g ja 320g

PULLAPIRTTI
OHRARIESKA

Tarjous voimassa 23.6.2010.-30.6.2010.

pss

149
 3 kpl 660g

KOTIMAINEN
VARHAIS-

PERUNA PESTY

Tarjous voimassa 23.6.2010.-30.6.2010.

pss0
99

 1 kg

ESTRELLA
JÄTTIPUSSIT

Tarjous voimassa 23.6.2010.-30.6.2010.

2 kpl

500
 300g

FINNSPRING 
LIMU 12-PACK

Tarjous voimassa 23.6.2010.-30.6.2010.

sis pant 2,40

1590
 0,5 l

KARHU
8-PACK

Tarjous voimassa 23.6.2010.-30.6.2010.

sis pant 1,20

1190
 0,33 l tlk

KARJALA JA 
LAPIN KULTA

24-PACK

Tarjous voimassa 23.6.2010.-31.7.2010.

sis pant 3,602690
 0,33 l tlk

Palvelemme juhannuksena:
Juhannusaatto pe 8-18
juhannuspäivä la 10-21

Sunnuntaina  8-21

 Kokonainen 500g

Parasta palvelua jo 25 vuotta!

haluan sähköpostiini tiedotteita Niemitalon kaupasta __ kyllä __ei



21nro 25 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

250g

079 pkt

JUHANNUKSEN AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, 
LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. 

HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE!
KESKIVIIKOSTA 

ETEENPÄIN

PORTIN
PIKKU PRINSSI-
NAKKI

800g

199 tanko

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

PORTIN
LAUANTAI
MAKKARA

800g

199 tanko

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

PORTIN
SIPULITEE-
MAKKARA

1kg 10 kpl

295 pss

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

PORTIN
LIHAPIIRAKKA

1650g 30 kpl

399 ltk

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

PORTIN
KARJALAN-
PIIRAKKA

1kg siivu

795 ltk

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

PORTIN
KYPSÄ
SUOMIPEKONI

500g siivu

249 pkt

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

LAPIN LIHAN
KOTASAVUPALVI

600g siivu

395 pkt

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

LAPIN LIHAN
KOTASAVU
MEETWURSTI

595 kg

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

LAPIN LIHAN
MARINOITU
GRILLIKYLKI

295 kg

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

LAPIN LIHAN
MEETWURSTI
II SIIVU

295 kg

KESKIVIIKOSTA 
ETEENPÄIN

LAPIN LIHAN
PALVIKINKKU
II SIIVU

200g siivu

099 pkt

TORSTAISTA 
ETEENPÄIN

LIHATUKKURIN
KEITTOKINKKU

320g

099 pkt

TORSTAISTA 
ETEENPÄIN

ATRIAN
WILHELM
GRILLIBALKAN

400g

099 pkt

TORSTAISTA 
ETEENPÄIN

ATRIAN
ATRILLI

400g

139 pkt

TORSTAISTA 
ETEENPÄIN

ATRIAN
HIILLOS-
MAKKARA

320g

099 pkt

TORSTAISTA 
ETEENPÄIN

ATRIAN
KUORETON
HIILLOS-
MAKKARA

150g siivu

059 pkt

TORSTAISTA 
ETEENPÄIN

CHILI 
MEETWURSTI

170g siivu

079 pkt

TORSTAISTA 
ETEENPÄIN

KEVYT
AAMIAIS
MEETWURSTI

0,5 L

109 plo

KESKIVIIKOSTA
ETEENPÄIN

R20
ENERGIAJUOMA

5,25 L

295
kannu

KESKIVIIKOSTA
ETEENPÄIN

MR MAX

MEHUT

199 pss

ESTRELLA
PERUNALASTUT

1kg

395 pss

MONSTER MIX
IRTOKARKKI

0,5 L

159
tlk

SPITZKRUG
OLUT TÖLKKI

sis.
pant
0.15

0,5 L

120

plo

FANTTI
VALMISJUOMA

sis.
pant
0.20
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k supermarket

Kisajärjestelyihin osallistuu noin 100 talkoolaista. Kisatoimitsijoina ovat muun muassa Jaana Nyman, Tuula Tolkkinen, Erkki Moilanen ja Heino Ruuskanen.
(Kuva Sirkka-Liisa Tuomaala.)

Naisten 100 ja 200 metsillä
juoksee muutaman vuoden
jälkeen Suojalinnan radalla
viimevuosien Suomen no-
peimpiin kuuluva spintteri
Sari Keskitalo Pellosta. Hä-
nen ennätys 100 metrillä on
11,44 ja 200 metriä hän on
pinkonut 23,43. Kisassa on
mukana myös Pohjois-Suo-
men juoksijoita Ida Aidan-
pään johdolla, jonka ennätys
100 metrillä on 12,25.

Nimekkäimpiä kilpailijoi-
ta on moukarissa EM-prons-
sia vuonna 2007 heittänyt
Nataliya Zolotukhina Ukrai-
nasta, joka on tänä vuonna
saavuttanut ennätyksekseen
70,34. Nataliya oli myös vii-
me vuonna kisoissa mukana.
Oulun Pyrinnön Päivi Sipilä
tavoittelee 60 metrin ylitystä.

Sirkka-Liisa Kivine Eestis-
tä on hypännyt naisten pituu-
dessa viime vuonna 666.

Eestin Oleg Lobanov on
juossut miesten 800 metrillä
1.46,60 ja saman maan Keijo
Kits 5000 metrillä saa vas-
taansa Pohjois-Suomen par-
haat juoksijat.

800 metrillä pitää mainita
Kenian Willy Rotichin, aika
1.45,33 ja Ruotsin Joni Jaakon
sekä 5000 metrillä Kenian Le-
wis Korir, aika13.35 ja Geof-
frey Kipsangin Keniasta, joka
pitää tällä hetkellä 3000 met-
rillä oman ikäluokan maail-
manlistan kärkiaikaa.

Pohjantähti games 2010:

Tasokkaat yleisurheilukisat Pudasjärvellä

Pohjois-Pohjanmaan GP sarjan toinen osakilpailu kisaillaan juhannuksen
aatonaattona torstaina 24.6 Pudasjärvellä Suojalinnan Urheilukentällä. Kisat
ovat vuosi vuoden jälkeen tuoneet Pudasjärvelle piirin parhaat urheilijat ja
kilpakumppaneiksi urheilijoita eri puolilta Suomea ja rajojen ulkopuolelta.

Kisoissa on mukana yli 170 urheilijaa.

100 metrin aidoissa viime vuoden kisoissa ottamassa mittaa toisistaan Aavasaksan Urheilijoiden Ida Aidanpää ja
Emma Aidanpää, jotka ovat tulossa kisoihin myös tänä vuonna. Kuva Juha Nyman

Eestin poikien mukana
tulee 70-luvun juoksija
Enn Sellik.
Miesten moukarissa Mats
Granö käy ennätyksensä
kimppuun 70,66. Matsilla on
kovana vastustajana vasta 19-
vuotias moukaritulevaisuus
Martin Yuk Ukrainasta, joka
viime kesänä oli ikäluokkan-
sa maailman ykkönen 80,32
tuloksella. Tänä vuonna hän
on heittänyt miesten mouka-
ria yli 70 metriä.

Miesten kuulassa Seppo
Kujala avaa kilpailukauden.
Eestin Taavi Peetre on tulos-
sa mittaamaan tämän hetken
kuntonsa. Taavin ennätys on
20,30 vuodelta 2004.

Naisten 100 metrin aita-
juoksussa Aavasaksan Urhei-
lijoiden Iida Aidanpään ta-
voitteena on 14 sekunnin ali-
tus.

Naisten 800 metrillä Keni-
an Caroline Chepkwony ja
Eestin Liina Tsernova kisaa-
vat voitosta ennätykset
2.03,20 ja 2.05,93.

Miesten 100 metrillä läh-
tökuoppiin asettuu 28 juok-
sijaa ja 200 metrilläkin on
runsas osallistuminen.

Kilpailuiden avauksen
suorittaa Pudasjärven kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittila. Yleisöä toivotaan run-
saasti mukaan. Kisojen lo-
massa voi käydä ostoksilla
kioskilla, jossa on tarjolla
kahvia, jäätelöä, makkaraa ja
virvokkeita.
Heino Ruuskanen

Pudasjärvellä Kotiseutujuhla 18.7.klo 12.30
kotiseutumuseolla (sateella kirkossa)
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Sähkötie 1, Pudasjärvi, puh. 0207 890 450
Palvelemme ma-to 8-21, pe 25.6. 8-12, la 26.6. suljettu, su 27.6. 12-18

Vuokko ja Kim Ulander
ovat olleet kauppiaana Yli-
tornion K-Supermarketissa
neljä vuotta ja ovat heinä-
kuussa muuttamassa Pu-
dasjärvelle K-Supermarket
kauppiaaksi.

Vuokko ja Kim aloittivat
kauppiasammatin harjoitta-
misen Piippolassa vuonna
2004. Pari vuotta myöhem-
min he siirtyivät kauppiaiksi
Ylitornion K-supermarket-
tiin. Heillä on vahva kaupal-
linen koulutus ja työkoke-
mus.

-Pudasjärven K-super-
market tuo ammattimme jäl-
leen uusia haasteita, sillä on-
han kauppa huomattavasti
aiempaa isompi ja työskente-
lyä täytyy sopeuttaa isom-
man kaupan pyörittämiseen,
Vuokko pohdiskelee.

-Pudasjärvelle muutto ly-
hentää myös välimatkaa su-
kulaisiimme, jotka asustavat

Piipposet K-Citymarkettiin Iisalmeen:

Oulussa ja Kuusamossa.
Olemme usein vierailleet
paikkakunnalla, joten se on jo
sitä kautta meille tuttu,
Vuokko jatkaa. Kauppiaspa-
rin tavoitteena on muuttaa
paikkakunnalle heinäkuun
aikana. Lapset heillä ovatkin
jo omillaan.

Pudasjärvellä K-super-
market on loistavassa kun-
nossa ja siellä työskentelee
ammattitaitoinen henkilö-
kunta, joka jatkaa uuden yrit-
täjän palveluksessa vanhoina
työntekijöinä.

-Pitkään kaupan palve-
luksessa ollut osaava henki-
lökunta on kullanarvoinen
apu työtä aloittaessamme.

Vuokko ja Kim Ulander aloittavat 19.7. K-supermarket
Pudasjärven kauppiaina. Ennen Pudasjärvelle siirtymistään

he toimivat K-supermarket Ylitornion kauppiaina neljä
vuotta. Nykyiset kauppiaat Harri ja Sarika Piipponen ovat

siirtymässä Iisalmeen K-citymarket-kauppiaiksi.

Toivomme, että asiakkaat tu-
levat empimättä kertomaan
meille toiveistaan mm. tava-
ravalikoimien suhteen. Asi-
akkaiden toiveiden mukai-
sesti kauppaa kehitämme,
Vuokko korostaa.

Raija Niskanen

Vuokko ja Kim Ulander
K-supermarket-kauppiaiksi Pudasjärvelle
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pu-
dastorilla ilmoittaminen on  yksityisille henkilöille
ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8-9 riviä.
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toi-
mitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla:
08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732)
soitetuista maksu on 15 euroa +alv (18,30 e). Jos haluat
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen il-
moitus on 15 euroa +alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Myytävänä. Kuolinpesä
myy: Toyota Hiace 2.5 TD
4wd -03, kats.2/10, webasto,
vetok., 2 renkaat. Camion
U-Dumpper 105 maansiir-
tokärry-09, 10,5m3, keinuteli
18tn, peruutusvalot, hydr.
jarrut, käytössä 5kk.
P. 040 5140 497.

Myydään lautarakenteinen
vapaa-ajan mökki, keski Li-
volla. 4,5 x 7m. Erill. sauna+
varasto, kaivo. Rak.v.-07 ei
sähk. 1ha kuiv.mets.tontti.
h.15 000. P. 0440 689643.

MYYDÄÄN sekarotuinen lei-
kattu 4-v. Suomen lapinkoi-
ra. Koira on ihmisrakas ja
tottelevainen. Hp 60 €, (+
kulj.koppi K57,L48,P77 30
€). Puh. 040-5708718.

Myytävänä Solifer 450
asuntovaunu -82, vesikes-
kuslämmitys, jääkaappi,
liesi, tv-antenni, potrapotti.
Tied. puh. 050 534 0889 tai
050 350 1743.

Myydään  Toyta Gorolla vm-
89 kahdet renkaat, cd-soitin
kats. hyvä kuntonen hp.
550€, puh. 0440 923 946.

Myydään 14" talvirenkaat.
Hyvät 100€. 150 l lämmin-
vesivaraaja. Pieni vesivuoto
hp. 60€ , puh 0440 923 946

Myydään Toyta Gorolla 1.6
GLI -97 katsastettu 2010 ja
Mercedes-Benz 200 E -95
diesel katsastettu 2010, p.
0400 860 035.

Myydään sisäpariovet, jois-
sa ruutuikkunat, 3 kpl val-
koisia hyllykomeroita (hol-
vikaarikoristeiset ovet) sekä
valumarmorinen käsienpe-
suallas.  Puh. 040-501 6352.

Myydään omakotitontti  kes-
kustassa. p  045 120 8750.

Myytävänä Mummonpyöriä,
lasten-, nuorten  ja maasto-
pyöriä, puh. 040 504 2814.

Myydään käyttämätön
vaaleanharmaa Rimmi 98-
99 huppari. Koko tilava M.
Kuva: Ritsapoika ( sin + pun
+ rusk). Teksti: Ei  ikä ole tär-
keä, vaan se että on nuori!
Puh 040 539 2514

Vuokralle tarjotaan Pudas-
järven keskustassa: Tupa-
keittiö, alkovi, ph, s  36m2.
Puh. 040-4759514.

Vuokrataan asuntovaunu
lapsettomalle perheelle/po-
rukalle. Suviseurojen aikana
vapaa. Puh. 040-8318263.

Halutaan vuokrata saunal-
linen kaksio tai kolmio ( ala-
kerrasta) keskustasta, puh.
040 574 0968.

Halutaan vuokrata piha-
mökki rauhalliselta paikalta
keskustaa saunomismah-
dollisuudella n 350€ /kk, p.
040 504 2814.

.

Halusimme kuulla poliiseja,
ja he kertoivatkin meille pal-
jon asiaa liittyen rikoksiin ja
joihinkin seikkoihin mitä po-
liisin työ sisältää.

Katsoimme poliisien mu-
kana tuomalta DVD:ltä muu-
taman tositarinan, jotka liit-
tyivät autoiluun ja rattijuo-
pumuksiin. Ensimmäisessä
pätkässä näytettiin kuinka
humalainen oli ajanut auton-
sa niin solmuun, että vänkä-
rin penkillä istuvaa tyttöä
jouduttiin pitkän aikaa irrot-
telemaan ennen kuin saivat
tytön irti. Humalainen selvi-
si, tyttö ei onneksi kuitenkaan
kuollut, vaan loukkaantui
vakavasti.

Toisessa pätkässä oli polii-
sien tallentamaa videomate-
riaalia takaa-ajosta, jossa hu-
malainen ajoi poliisia pa-

koon, mutta kuitenkin lopul-
ta jäi kiinni.

-Näitä tapauksia näkee
Pudasjärvelläkin aina joskus,
tuumasi Vesa Isomursu.

Saimme jututtaa poliiseja
ja kysellä asioita mitä halu-
simme tietää, ja poliisit vas-
tasivat aina sen mukaisesti
mihin kykenivät. Vastauksen
saimme jokaiseen kysymyk-
seen. Yleisöä kiinnosti eniten
ehkä se kuinka paljon huu-
mausaineita liikkuu Pudas-
järvellä, miten se täällä näkyy
ja kuinka paljon se työllistää
poliiseja. Myös kevennyksek-
si minä kysäisin poliisisedil-
tä, että tietävätkö he mistä se
voisi johtua kun liikenteessä
poliisiauton näen, automaat-
tisesti jalkani nousee pois
kaasulta ja panikoin miettien,
joutuuko tässä nyt musta-

Poliisimiehet Vesa Isomursu, Jukka Puro ja pajan työn-
tekijät Elina Vähäkuopus ja Sointu Veivo.

Poliisit vierailevina tähtinä Karhupajalla

Synkän näköinen tiistaiaamu oli pelastettu, kun
muistin että meillehän oli saapumassa poliiseja

taloon vierailulle. Meidän nuorten toivomuk-
sesta olimme kutsuneet taloon pudasjärveläiset

poliisit Jukka Puron ja Vesa Isomursun.

Pajalaiset kuuntelemassa poliisien luentoa.

maijan kyytiin. Poliisit ja ylei-
sö nauroivat ja me yhdessä
tuumimme että se on sitä
suomalaisen luontaista vais-
toa. Puron Jukka kuitenkin
painotti sitä, että poliisia ei
tarvitse pelätä, päinvastoin.
Hehän tekevät työtänsä pi-
tääkseen maassamme yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden
sekä auttaakseen meitä Suo-
men kansalaisia.

Elina Vähäkuopus
työharjoittelija,
Karhupaja

Ostetaan: Haluaisin mielelläni ostaa kyläkirjoja. Esim.
Vepsän viestejä vuosien varrelta; Erkki Taskila.
Kuusamon Saapungit ja heidän jälkeläisensä; Seppo
Ervasti
Ylivuoton historia; Erkki Taskinen ja Timo Sarkkinen
Koti Kynsijärvellä; Reino Hämeenniemi
Tarinoita virtojen varrelta ja korpien kätköistä; Rauni
Räisänen ja Eino Savela
Asmunti - historiaa ja muistikuvia; Hilkka Parkkiniemi
ja Pasi Haarahiltunen
Sarkain ja savottain Sarakylä: Erkki Taskila
Varpuvirran rantamilta; Oskari ja Pieta Steniuksen
sukutoimikuntaa
Muistoja Ollosesta: Juho ja Greta Ahosen suku-
toimikunta
Jonkulaiset 1: Aila Pelttari
Puhos, kylämme historia: Pudasjärven kaupunki.
Kirjan kunnolla ei ole väliä, kun vain kaikki sivut ovat
luettavissa.
Laila Heiskanen, laila.heiskanen@3mail.se

Pudasjärvellä Myynnin ammatti-
tutkinnon suorittaneet saivat to-
distuksen tiistaina 22.6. Koulu-
tuksen aloitti 16 opiskelijaa, jois-
ta 15 valmistui ja 10 työllistyi heti.
Ammattitutkinnon suorittaneet
ryhmäkuvassa. Teija Räisänen,
Helena Kerola, Outi Ojala, Nea
Ojala, Teija Anttonen, Suvi Kipi-
nä, Oili Kemppainen, Kati Sauk-
ko, Ari Pätsi, Heli Manninen,
Anna Holappa, Irma Kortesalmi,
Sauli Tauriainen ja Alpo Nissi.
Kuvasta puuttuu sunnuntaina
20.6 poikavauvan saanut Anu
Mourujärvi. Kuvassa myös opet-
tajat Tarja Niskanen ja Katja Van-
hanen.

Myynnin ammattitutkinto suoritettu

Onnea
valmistuneille!
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L i i k e h a k e m i s t o
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AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO,
KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Autokorjaamo
TH-MOTOR
Jouni Vikström Myllyvaarantie 541 Iinattijärvi
P. 040 536 6750

TAKSIPALVELUITA

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

TTTTTaksi aksi aksi aksi aksi TTTTTeeeeeppo Grppo Grppo Grppo Grppo Granlundanlundanlundanlundanlund

ppppp..... 0400 266 939 0400 266 939 0400 266 939 0400 266 939 0400 266 939
RRRRRuuhensuouuhensuouuhensuouuhensuouuhensuo

TAKSI
Piia Savela 1+8
SIIVIKKO

Puolangantie 2321, 93350 Jaurakkajärvi

p. 0400 386 188

Taksi Hannu Aarni
p. 0400 386 186

KAUNEUDENHOITOA HIE-
RONTAA, KUNTOSALI

KIINTEISTÖHUOLLOT,
RAKENTAMINEN REMONTIT

044 0720 501/ Arja 1+8
044 2160 016/ Jouni 1+8 + invavarustus

TAKSI  Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110, Kipinä

Yrittäjä! Liikehakemisto
on edullista ilmoitustilaa!

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi
puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203

PUUSEPPIÄ

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345
http://kuntoneva.
kotisivukone.com

OSTETAAN
ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT

METALLIROMUT

ROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OY

Myös rekisteristäpoistot
ja romutodistukset

P. 0400 253 358

METALLIN JA
METALLIROMUN OSTO

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

§ Lakipalvelut Osuuspankista

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

varatuomari, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

KAIVURIURAKOINNIT

Kuukausien suunnittelu, ra-
hankeruu ja odotus oli päät-
tynyt. Patjat, makuupussit ja
muut tarpeet laukkuihin sul-
lottuina lähdimme tiistai-
aamuna 25.5. Honkalan kou-
lulta kohti Pudasjärven Ervas-

Leirikoulu Pudasjärven Ervastin koululla

tia.
Entiselle kyläkoululle saa-

vuttaessa ilma oli pilvinen,
mutta alkoi kirkastua. Koulun
ystävällinen omistaja Airi
Haikara oli meitä iloisena vas-
tassa ja opastamassa oikeisiin

paikkoihin. Kannoimme mat-
katavaroitamme tyhjiin luok-
kiin katsellen samalla hyvää
yösijaa. Majoittumisen jälkeen
pääsimme syömään Muhok-
sen yläkoululla valmistettua
kinkkukiusausta, jonka olim-
me tuoneet lämpölaatikoissa
tullessamme. Jokainen oli va-
rannut mukaansa omat ruo-
kailuvälineet ja huolehti nii-
den pesusta ruokailujen jäl-
keen. Tiskaaminen olikin esi-
koululaisten mielestä yksi lei-
rin mukavimmista asioista.
Leirinavaus tapahtui ulkona
kentällä, minkä jälkeen mei-
dät jaettiin neljään “pajaryh-
mään”. Tarkoitus oli, että lei-
rikoulun aikana jokainen op-
pilas osallistuu jokaiseen kou-
lumme opettajan vetämään
toimintaan. Olympialaisista
vastasi Jukka- rehtori ja Aino-
ope huolehti vierailut Pahka-

nikkarin pajaan. Maria- opet-
tajan pajassa oli ilmaisutaitoa
ja Päivi-ope järjesti luonnon-
tutkimustehtävät, joihin kuu-
lui ympäristötaideteoksen te-
keminen. Päivän kohokohta
oli tietenkin pesäpallo-ottelu
6lk:n oppilaat vastaan henki-
lökunta. Tiukassa pelissä hen-
kilökunta antoi todella kovan
vastuksen.  Tuomari sai olla
tarkkana laittomien lyöntien
ja palojen suhteen. Peli päät-
tyi kuitenkin kuutosten voit-
toon. Ennen iltatoimia oli
mahdollisuus käydä narraa-
massa Ii-joen kaloja. Reissu ei
mennyt hukkaan, sillä 4. luo-
kan Eemil sai hyvän kokoisen
hauen. Kypsennettyään sen
nuotiolla hän nautti sen ilta-
palaksi. Muille oli tarjolla
muurinpohjapannulla pais-
tettuja lättyjä.Seuraavana aa-
muna lähes kaikki heräsivät

virkeinä aamupalalle. “Paja-
tunnit” jatkuivat. Vapaa-ajal-
la oli kuitenkin mahdollisuus
käydä kyläkaupassa. Niinpä
karkit, limsat ja sipsit veivät
ruokahalua, eikä edes maka-
ronilaatikkoa jaksanut syödä
yhtä paljon kuin koulussa.
Koulunkäyntiavustajat Aino,
Mirja ja Sanna huolehtivat
muonituksesta yhdessä tal-
koolaisten, Tarjan ja Mirjan,
kanssa. Iltapuhteella katsoim-
me iltasaduksi videon, Ronja
ryövärintytär. Myös suihkus-
sa ja saunassa oli mahdolli-
suus käydä. Torstaiaamuna
teimme aamupalan yhteydes-
sä eväät luontoretkelle. Tava-
roiden pakkaamisen ja siivo-
uksen jälkeen lähdimme koh-

Patikointia Kupson kutsu – luontopolulla

Honkalan koulun oppilaita: Annamaaria, Sarita, Sofie,
Karoliina, Mod ja Inkeri.

ti Kupson kutsua. Kiersimme
siellä Elämys-nimisen polun,
jonka varrella olevalle laavul-
le pysähdyimme makkaran-
paistoon ja nauttimaan raikas-
ta lähdevettä. Korpisen kylä-
yhdistys oli järjestänyt meille
sinne nokipannukahvit ja
munkit. Kiitokset heille.

Kun lähdimme kotimat-
kalle, bussi oli täynnä erittäin
väsynyttä porukkaa, vain
muutama oppilas ja henkilö-
kunta olivat hereillä. Perillä
koulun pihalla oli paljon op-
pilaiden vanhempia odottele-
massa lapsiaan.

PS. Leirikoulu oli mukava
muuten, paitsi jotkut oppilaat
sanoivat sen olleen liian lyhyt.

Elämys- laavulla makkaranpaistoa ja Korpisen kyläyh-
distyksen tarjoamat ihanat munkit ja nokipannukahvit.
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia, Syötteen luontokes-
kus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun neljän sarjan voitta-
jakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja sekä Paras Kuusa-
mossa otettu kuva.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
Taidehuone Pudikin kevätnäyttely 8.5. - 23.6. klo 15-20 (ma-ke),
14-17 (la-su)Taidehuone Pudikissa. Soma Kuosmasen - Okka Ricke-
rins - Raija Puurunsen piirustuksia, maalauksia / sekatekniikka.  Järjes-
täjä Kulttuuritoimi.
Kurenkoskessa tanssit, 1.7. PÄIVÄTANSSIT,  2.7. Ässät. 10.7. Saija
Varjus.
Kirkkokuoron konsertti kirkossa 16.6. klo 19.
Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä  21.6.
The Beach Evening 23.6. klo 16-20 Laidunalueen rannassa. Oh-
jelmassa beachvolleytä (pallot rannalla), rantahubailua ja makkaran-
paistoa klo 18-19. Mukana menossa on Italiasta nuorisovaihto-oppi-
las Maria ja Pudasjärven tukiasumisyksikkö. Joukkueiden ilmoit.  ti
15.6. mennessä Tarja Väisäselle tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi puh. 040
526 2765
Tanssit Möykkälässä Puhoskylässä 26.6. Esiintyy Trio Tukkijätkät.
Järj. Puhoskylän Kyläseura.
Tanssit Sarapirtillä 26.6. klo 21.00-01.30  Tanssittajana Tuovilat.
Daniel Hiltulan (1820-1867) jälk.sukukokous 31.7.2010 klo
10.30 Hilturannan leirikeskuksessa Pudasjärvellä. Ilmoitt.15.7. men-
nessä maksamalla osallistumamaksun, aik. 20€ alle 12v 10€, tilille
106835-67146, Tied.puh. 0400 770 346 tai 0400 157 424

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Tapah-
tumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtu-
mista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista il-
moitustilaa!

Mitä tehdä minne mennä -palstalla on vain muuta-
mia tapahtumia, koska lehteen tulee päivitetyt kesä-
tapahtumat jotka ovat sivulla 2 .

5.7.-10.7.2010
Rakkaudesta Iijokeen Iijokisoutu

IIJOKISOUTU

Noin 160 kilometriä vapaata Iijokea Taivalkosken
Jokijärveltä Pudasjärven Kipinään, yli 100 koskea ja nivaa.
ilmoittautumiset keskiviikkoon 30.6. mennessä Jukka
Pekkala 0400- 266590 /jukka .pekkala@ymparisto.fi
Jorma Kokko /jorma.kokko@pp.inet.fi

Haluamme jakaa lukijoiden
kanssa muutamia tietoomme
tulleita nuorten kokemuksia
Pudasjärvellä. Kyläluuta-
hankkeen tavoitteena on tu-
kea peruskoulun jälkeisiä
opintoja suorittavien nuorten
arkea Pudasjärvellä yhteis-
työssä muiden nuorten kans-
sa toimivien kanssa. Nuorten
hyvinvointi, opintojen etene-
minen aikataulun mukaises-
ti ja nuorten viihtyminen Pu-
dasjärvellä ovat asioita, joihin
hankkeessa halutaan kiinnit-
tää huomiota.

Moni ammattitaitoinen ja
asialleen vihkiytynyt henki-
lö tekee arvokasta työtä nuor-
ten parissa ja heidän hyväk-
seen. Kuitenkin jokaisella
meillä on mahdollisuus vai-
kuttaa omalla toiminnallam-
me ja käytöksellämme siihen,
kuinka hyvin nuori viihtyy
opiskelupaikkakunnallaan.
Ammattitaitoiset nuoret ovat
kaupungin elinvoimaisuu-
den kannalta välttämättömiä.

Tässä on muutamia nuor-
ten viimeaikaisia kokemuk-
sia, joita meidän korviin on
kantautunut. Nuoria ei ter-
vehditä ja ohi mennessä ih-
miset katsovat ohi ikään kuin

Saako nuoria
kohdella näin?

Lippujen hinnat: 11-vuotiaat ja sitä vanhemmat 10 euroa, 
4 - 10-vuotiaat 5euroa, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.

Näytelmän kesto noin tunti, lisäksi toiminnallinen väliaika.

Kesäteatterissa n. 400 hengen katettu ja tuulisuojattu katsomo.

Kahvilassa tarjolla herkkuja ja muuta kivaa.

Tuotanto: Askan Ahertajat ry, Askanmäentie 25, 89200 Puolanka.

Lisätiedot: 040 577 1693, 040 866 7817.

Esitykset: ensi-ilta pe 16.7. klo 18, su 
18.7. klo 17, ti 20.7. klo 18, to 22.7. klo 
18, su 25.7. klo 14 ja klo 17, ti 27.7. klo 
18, to 29.7. klo 18, su 1.8. klo 14 ja klo 17

Askanmäen kesäteatteri esittää
Henna Laitisen koko perheen komedian 

KUPERKEIKKAMÄKI
Ohjaus: Maria Korkatti

Muistathan sunnuntaisin klo 11,(ei 20.6)
ja tiistaisin klo 19,Kauppatie 32

TERVETULOA MUKAAN!
Järj.Helluntaiseurakunta

7.7. klo 18 Hengellisen musiikin ilta,
Pudasjärven torilla. Mukana Mieskvartetti ja
nuorten ryhmä Kemistä.
Kahvitarjoilu

11.7. klo 11 Kauppatie 32,
Kemin vieraat ja Toivo Junel

LEIKKAA TALTEEN

1800-luvun puolivälissä työs-
kenteli Pudasjärven Hirvas-
koskella Timosen Ruukissa
Ruotsin Råneåsta lähtöisin
olevat ruukinsepät Anders
Wikström ja hänen sisarensa
Maja Bergströmin pojat An-
ders Berg ja Johan Bergström.

Heidän jälkeläisensä aloit-
tivat vuonna 2003 kokoontua
sukukokousten merkeissä
vuorotellen Suomessa ja Yh-
dysvalloissa.

Pudasjärvellä on kokoon-
nuttu kaksi kertaa vuosina
2003 ja 2006. Michiganissa
suku on ollut koolla 2004 ja
2008.

Tämänvuotinen kokous
järjestetään Oulussa koulu-
tuskeskus Pohto:ssa 17-18.7.
Kokousohjelmaan kuuluu
myös käynti 19.7 Ruotsissa
suvun syntysijoilla Melder-
steinin Ruukilla Råneåssa.
Kokoukseen odotetaan noin
200 suvun jäsentä. Yhdysval-
loista kokoukseen on ilmoit-
tautunut 14 “Amerikan serk-
kua”. Kokous on herättänyt
kiinnostusta myös Ruotsissa

VVVVVasaraseppien jälkeläiset kokoontuvasaraseppien jälkeläiset kokoontuvasaraseppien jälkeläiset kokoontuvasaraseppien jälkeläiset kokoontuvasaraseppien jälkeläiset kokoontuvat jälleenat jälleenat jälleenat jälleenat jälleen
Anders Wikströmin sisarus-
ten jälkeläisissä. Heitä on tu-
lossa runsaslukuisasti Mel-
dersteiniin tapaamaan suku-
laisiaan. Mainittakoon, että
ennen tänä keväänä tapahtu-
neita yhteydenottoja heillä ei
ole ollut mitään tietoa Suo-
messa ja Yhdysvalloissa asu-
vista sukulaisistaan.

Suvun vanhin elossa ole-
va jäsen Arthur Wickstrom
täytti viime kuussa 99 vuot-
ta. Hän on edelleen pirteässä
kunnossa ja puhuu mielel-
lään suomea. Arthur on ollut
mukana kaikissa kokouksis-
sa lukuun ottamatta vuotta
2006. Hän ei myöskään kor-
kean ikänsä johdosta pysty
matkustamaan tämänvuoti-
seen kokoukseen.

Suvun vaiheista ilmestyi
vuonna 2008 sukukirja ni-
meltään “Kesäsestä maail-
malle” kahdeksan sukupol-
vea Anders Wikströmin jäl-
keläisiä.

Heimo Rouru

eivät näkisi nuorta ollenkaan.
Nuorelle vieras ihminen me-
nee kadulla sanomaan nuo-
relle, että nuori ei voi tällai-
sella säällä pukeutua niin
kuin on pukeutunut. Kau-
passa toinen asiakas kieltää
nuorta tuijottamasta häntä ja
käskee nuorta muuttamaan
pois Pudasjärveltä. Kaksi
poikaa kiroilee ja syljeskelee
nuoria kohti koulumatkalla.
Nuoren erilaiselle puhetyylil-
le nauretaan äänekkäästi.
Nuoria kohti heitetään tyhjäl-
lä pullolla. Nuori on ylittä-
mässä suojatietä. Hänet näh-
tyään suojatietä lähestyvä
auto kiihdyttää ja ohi ajaes-
saan kuski näyttää nuorelle
keskisormea. Nuoret tietävät,
että lauantai- ja sunnuntai-il-
toina ei kannata lähteä kylil-
le.

Kaikki nämä kokemukset
ovat Oulun seudun ammat-
tiopiston Pudasjärven yksi-
kössä opiskelevien ulkomaa-
laistaustaisten nuorten koke-
muksia Pudasjärvellä. Tässä
tapauksessa kyse on ulko-
maalaistaustaisten nuorten
kokemuksista, mutta meidän
mielestämme ketään nuorta
ei tulisi kohdella tällä tavoin.
Vaikka äidinkieli on eri ja
ihonväri ja pukeutuminen
saattaa poiketa valtaväestön
vastaavista, ei se kuitenkaan
oikeuta kohtelemaan ammat-
tia tavoittelevia nuoria näin.

Kun olemme keskustelleet
opiskelijoiden kanssa asiasta,
kaikki ovat kertoneet asuvan-
sa mielellään Pudasjärvellä ja
pitävänsä paikkakunnasta.
Opiskelijoilla on myös hyvin
selkeä käsitys siitä, että suin-

kaan kaikki pudasjärveläiset
eivät ole rasisteja. Enemmis-
tö paikkakuntalaisista on hei-
dän mukaansa ystävällisiä ja
he ovat tutustuneet moniin
mukaviin ihmisiin täällä asu-
essaan. Kuitenkin joukossa
on niitä muutamia, joiden ta-
kia nuorilla on tällaisia koke-
muksia.

Pudasjärven yksikössä on,
kun sekä opiskelijat että hen-
kilökunta lasketaan mukaan,
edustettuna kahdeksan kan-
sallisuutta, kuten esimerkik-
si Ruotsin ja Kazakstanin
kansallisuudet, ja siellä pu-
hutaan ainakin seitsemää eri
kieltä. Tämä on todellinen
rikkaus ja me Kyläluuta-
hankkeessa toivomme, että se
nähdään myös sellaisena.

Anne-Mari Pulli ja
Hanna Vuorinen
Kyläluuta-hanke
Oulun seudun
ammattiopiston
Pudasjärven yksikkö

Lukijalta

Arthur Wickstrom
2008 kokouksessa

Piirros Meldersteinin Ruukista

Arthur Wickstrom 2008 kokouksessa
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin 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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA

PUDASJÄRVEN
TERVEYSASEMA TIEDOTTAA

NÄYTTEENOTTO  laboratoriossa
5.7. 2010 alkaen

klo 7.30 – 14.00 jonotusnumerolla ja
klo 7.50 -14.00 ajanvarauksella.

Oulunkaari / Pudasjärvi
Terveyspalvelut
Juhontie 8
93100 Pudasjärvi

TERVETULOA SUOJALINNALLE !

SUOJALINNAN URHEILUKENTTÄ
torstai 24.6.2010 klo 17.30
Keniasta Pudasjärvelle: Willy Rotich, Lewis Korir,
Caroline Chepkwony ja Geoffrey Kipsang
Vieraat Eestist: Enn Sellik, Sirkka-Liisa Kivinen,
Taavi Peetre, Liina Tsernova ja Keijo Kits
Ukrainasta maailman kärkinimiä:
Nataliya Zolotukhina, Andriy Martynyuk ja Oleg Lobanov
Ruotsin Joni Jaakon tavoitteena EM - rajan alitus 800 metrillä.
Sari Keskitalo, Mats Gränö, Päivi Gränö, Elina Lindgren,
Jukka Raittinen, Arttu Hirvonen,
Seppo Kujala, Ida Aidanpää, Janne Alasalmi
- urheilijoita kaikkiaan lähes 200.

Lippu: 5 €, alle 12 v. ilmaiseksi

PohjanTähti Games

Jos olet kiinnostunut, seuraa PAM -lehteä tai käy netissä
katsomassa tarkemmat tiedot.
Osasto 208 maksaa 50€/jäsen kustannuksista kuittia vastaan.

TAAS ON HYVÄ SYY OLLA PAM:N JÄSEN
PAM Lapin ja Oulun alueen 10-vuotis virkistyspäivät
Vuokatissa 28.-29.8.2010

Johtokunta

Kasvatustieteen tohtori, La-
puan kaupungin sivistysjoh-
taja Juha Valta valittiin kau-
pungin hallituksen  esitykses-
tä Pudasjärven opetus- ja si-
vistysjohtajaksi Pudasjärven
kaupunginvaltuuston koko-
uksessa tiistaina 22.6. yksi-
mielisesti.

Kaupunginhallitus perus-
ti 30.3. opetus- ja sivistysjoh-
tajan viran ja julisti sen heti
haettavaksi. Vastuualuejoh-
tajana tehtäväksi oli määritel-
ty opetus-, kulttuuri- ja va-
paa-aikatoimen johtaminen
ja kehittäminen sekä toimimi-
nen kaupungin johtoryhmän
jäsenenä. Työn painopisteek-
si oli määritelty vastuualuee-
seen kuuluvien palveluiden
järjestäminen ja kehittäminen
sekä yhteistyön edistäminen
niiden uudistamiseksi ja tuot-
teistamiseksi. Lisäksi hakuil-

Juha Valta opetus- ja sivitysjohtajaksi

Juha Valta toimii tällä hetkellä Lapuan kaupungin sivis-
tysjohtajana.

moituksessa mainittiin tehtä-
vän vaativan innovatiivi-
suutta ja määrätietoisuutta,
hyviä yhteistyö- ja verkottu-
mistaitoja sekä esimies- ja
johtamiskokemusta. Lisäksi
edellytettiin ylempää korkea-
koulututkintoa ja rehtorin
kelpoisuutta sekä perehtynei-
syyttä opetus- ja sivistystoi-
mialaan.

Määräaikaan mennessä
virkaa haki 10 henkilöä.

Kaupunginhallitus haas-
tatteli Psycon Oy:n Pekka
Airaksisen johdolla Liisa
Jääskeläistä, Marianne Lei-
viskää, Tuija Mikkosta, Hilk-
ka Parkkisenniemeä, Juha
Valtaa ja Hannu Viitaniemeä,
jonka jälkeen päätyi esittä-
mään virkaan Juha Valtaa.

Heimo Turunen

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:
wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii
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Valmistumisjuhlat. Rippijuhlat
Kellot, korut, kihlat, Kalevala-korut

Jukolantie 2,
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084Naamanka Ky
KELLOSEPÄNLIIKE

MUISTAMISET

Asiakkaiden kesken arvomme
100 euron lahjakortin 15.7.2010

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVENVENVENVENVEN
PUUTPUUTPUUTPUUTPUUTARHAARHAARHAARHAARHA
KUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OYYYYY

Tuotantotie 93100  Pudasjärvi, puh. 08 824 335

MAHOTTOMANKOMEITA KUKKIA JA AMPPELEITA!!!

TERVETULOA
KUKKALOISTOON!!!

Avoinna juhannusviikolla ma- to 8-20, pe 8-15, la-su 10-15K
juhannuksen jälkeen  ma-pe 9-18, la 10-17 ja su 12-17

KOMEAT RUUSU-
BEGONIAT 20,- / 4 KPL
SEKÄ SUURIKUKKAINEN
BEGONIA

KESÄBEGONIA 10,- / 4 KPL
PELARGONIAT 18,- / 4 KPL

TUUHEA
PETUNIA  10,- / 10 KPL
“PIENI” LOBELIA-
AMPPELI 10,-

MONIVUOTISET KUKAT,
OSTA 5 MAKSA 4!

Terveyskeskuksen kanttiini
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Juhannusta!

Kanttiini avoinna heinäkuussa
ma-to 8-15, pe 8-14

p. 040 705 1984

Suomen virallinen lettukahvi paikka!
Avoinna 9.00-21.00 joka päivä. Kaivinkonetyöt

-talonpohjan kaivuut
-vesijohtotyöt
-viemäröinti/imeytyskentät
Maansiirtotyöt
-kuorma-autolla ja traktorilla
Ruokamultaa 15m3/150€

www.kokkopeat.fi
0400-926405

 

   

199

HERKKUGRILLI
MAKKARA 400 g

kpl
4,97 €/kg

240

JUUSTOGRILLI
MAKKARA 400 g

kpl
6,00 €/kg

590

Pintamaustettu
GRILLIKYLKI 

n.1 kg

kg

990

Marinoitu
PORSAAN SISÄFILE 

n.1,2 kg

kg

650

Marinoitu
PORSAAN ULKO-

FILELEIKE 7 kpl 1,1 kg

kpl
5,90 €/kg

590

Pintamaustettu
PIHVIFILEE

n. 1 kg

kg

200

Kylmäsen 
HAMPURILAINEN

5 kpl

KAHVI + MUNKKI 

100

590

HAAPALAN 
LEIPÄJUUSTO 

500 g

kpl
11,80 €/kg

249

SIPULIMAKKARA
800 g

kpl
3,11 €/kg

790

POROCOCTAIL
PYÖRYKKÄ 1 kg

kpl

KYLMÄNEN FOOD OY Muonamutka 2, 93100 Pudasjärvi

 

.

Arvomme kävijöiden kesken 5.7.2010. 3 kpl 25 € 
lahjakorttia myymäläämme!

TEHTAAN
ERIÄ!

LÄHILIHAA GRILLIIN!!!

Avoinna: Juhannusviikolla Ma-To 9-20, Pe 9-13, La suljettu, 

Su 12-16. VKO 26  Ma-Pe 9-20, La 9-18, Su 12-18.

KEMPELE,
TARJUSOJANTIE 15

 

Kari Arvila 0400-755 778, Arto Tolonen 040-543 1735

 ........-06
aj. vain 62 tkm, huippuhieno yksilö 25.900
VW Passat farm. 2.0 TDi 140 hv  ..... -06
aj. vain 95 tkm, täyd. VW-h ............ 22.400
Volvo S60 D5 163 hv ....................... -07
143 tkm, täyd. Volvo-h .................. 21.800
Peugeot 407 110 HDi farm. ............... -05
92 tkm, h-kirja, var. .........................13.700
Volvo V70 2.5TDi ...............................-99
ilmast. 250 tkm ............................... 8.900
Nissan Almera 2.2 DCi ...... -05/06 7.490 
Peugeot 307 1.4i 5-ov. ...................... -03

aj. 112 tkm, ilmast. ...........................6.480

Toyota Corolla 1.6i farm. ................. -00
186 tkm ............................................5.980
VW Golf 1.6i farm.  ............................ -00
2 hyvät renkaat, vk ym. ....................4.350
Autotrailer 2500 kg, uusi ................  3.600
VW Vento 1.8i ..........................  -97 2.790
Volvo 460 1.8i  ..........................

Audi A4 2.0 TDi 140 hv autom

-95  1.490

Peugeot 
407 2.7 
HDi Coupe 
-06

Volvo V70 
2.4i  -01
184 tkm, h, 
2 renk. ym.

10.900 29.900
BMW 320 
D Autom. 
farm. -07
Hyvä, alkuper. varust.

Vuokrataan

kaasu-

toiminen

kylpypalju                                              26.900 

Fiat Stilo Multi Wagon......................... -95
ilmast.135 tkm -05. .......................... 7.300
Chrysler Voyager 2.4i.......................... -99
7-hengen tila-auto 222 tkm. .............6.900
TULOSSA Volvo XC70 2.4T AWD

Cross Country................................... -01

Susisuon perinteinen hartaustilaisuus
poro-aitauksessa 23.6. klo 19.00.

Ajo-ohjekartta:
http://www.infokartta.fi/pudasjarvi/?id=4306


