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P. 010 666 8420

TERVETULOA!

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

Lauantaina 10.7.

lippu 10 € sis.ep

Saija Varjus

7.7. avoinna 23.00-04.00

Wintti

DJ soittaa

Pe ja la KARAOKE
lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

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

Yrittäjä!
Joko voit lähettää ja 

vastaanottaa
sähköisiä laskuja

Sähköinen laskutus on helpompi ja 
kustannustehokkaampi

tapa hoitaa yrityksen laskutus

Soita meille 010 257 1905
niin katsotaan yhdessä teille sopivin ratkaisu

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

MARKKINATMARKKINAT
PUDASJÄRVENPUDASJÄRVEN

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI -lehti nro 27   7.7. ilmestyy PUDASJÄRVEN MARKKINAT lehtenä yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry:n kanssa

Pudasjärven Yrittäjät ry:n julkaisu 2010

JAETAAN  KAIKKIIN
TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVELLÄ

Disco

Wintti

pe ja la avoinna 23.00-04.00

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

PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
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400g

pkt

ATRIAN
MARINOITU 
REISIKOIPI

3 kpl

139 kg

PULLA PIRTIN
OHRARIESKA

3 kpl 660g

149 pss

300g

099
ATRIAN
WILHELM 
GRILLIMAKKARA
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750g

pkt

pkt

400g

120g

pkt119

TORSTAISTA ETEENPÄIN
ATRIAN
ATRILLI
GRILLIMAKKARA

TORSTAISTA ETEENPÄIN
ATRIAN
HIILLOS-
MAKKARA

199 pkt

750g perhepakkaus

TORSTAISTA ETEENPÄIN
ATRIAN
VOILEIPÄLEIKE

069 rs

TORSTAISTA ETEENPÄIN 
ATRIAN
HEDELMÄINEN JA
VALKOSIPULINEN
GRILLISALAATTI

079

320g

pkt

ATRIAN
ATRILLI
KUORETON
GRILLIMAKKARA

ATRIAN
HIILLOS-
MAKKARA

SAIMME LISÄÄ!

SAIMME LISÄÄ!

pkt049

KOTIVARAN
RUOKASALAMI

PULLA PIRTIN
PERUNARIESKA

2 kpl 350g

149 pss

INGMAN
POHJANPOIKA

1kg

495 pkt

380g

Pudasjärven
29. markkinat

pe-la 9.-10.7.
Ohjelma s. 4.

Markkinoilla esiintyy
mm. Arja Havakka
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Käsissäsi on uunituore Pu-
dasjärven yrittäjien markki-
nalehti. Lehden on toteutta-
nut jälleen Pudasjärvi-lehden
ammattitaitoinen väki pää-
toimittaja Heimo Turusen
johdolla. Kiitän kaikkia il-
moittajia ja tapahtuman tuki-
joita, että olette tehneet tämän
mahdolliseksi.

Omasta puolestani myös
kiitokset tapahtuman suun-
nitteluun ja totutukseen osal-
listuneille ja erityisesti Pu-
dasjärven yrittäjien puheen-
johtajalle Harri Piipposelle.

Pudasjärven markkinat
ovat vakiinnuttaneet ase-
mansa Pudasjärven kesän
ykköstapahtumana ja uskon
myös vuoden 2010 markki-
noiden olevan jälleen yleisö-
menestys. Toivotan markki-
namyyjille ja –kävijöille hy-
viä kauppoja.

Aki Niemitalo
markkinalehtivastaava,
Pudasjärven yrittäjät ry

Markkinat ykköstapahtuma

PUDASJÄRVEN MARKKINAT

Julkaisija: Pudasjärven Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Harri Piipponen, Aki Niemitalo
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen p. 08-334 166
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

-LEHTI 2010

Elämme Pudasjärvellä mielenkiintoisia aikoja. Kau-
pungin talouden kuntoon laittaminen ei ole miellyt-
tänyt kaikkia. Yrittäjien näkökulmasta se on ollut vas-
tuullista ja kauaskantoista toimintaa. Niinhän se on
yrittäjälläkin. Jos perälauta vuotaa, niin ei sitä kuor-
maan tahdo ropoja kertyä. Toivon tämän hyvän kehi-
tyksen jatkuvan myös tulevaisuudessa, millä kaupun-
gin ja asukkaiden hyvinvointia kehitetään eteenpäin.

 Yrittäjien ja kaupungin yhteistyö on ollut rakenta-
vaa ja tuloksia tuottavaa. Luottamuselimissä on ym-
märretty ja on haluttu kuunnella yrittäjien näkemyk-
siä. Yrittämiseen on jopa kannustettu ja on oltu oman
paikkakunnan yrittäjien puolella.

Pudasjärven palveluvarustus on vaarassa rapistua.
On uskallettava tunnustaa valtatie 20 merkitys erikois-
kauppojen toiminnalle ja turvata samalla niiden elin-
mahdollisuudet tien varressa. Joko aika olisi kypsä kes-
kustelulle, että yrityksille tulisi lisää kauppapaikkoja
tien varteen. Samalla heidän pallon yrittäjille, että yrit-
täjille löytyisi rohkeutta lähteä tien varteen.

Ohikulkijoiden tuoma lisäys yrityksien liikevaih-
toon nostaa samalla paikallisten ihmisten palveluva-
rustusta. On muistettava, että Pudasjärven tärkein
vientiartikkeli on matkailu nyt ja myös tulevaisuudes-
sa. Pitää miettiä, kuinka siitä olisi mahdollisuus ottaa
lisätuloja mahdollisimman monelle yritykselle.

Pudasjärven keskustelukulttuuri on mennyt mie-
lestäni viime vuosina kovasti myönteiseen suuntaan.
Haluaisinkin kehottaa keskustelemaan. Ei kannata
pelätä kriittisiäkään mielipiteitä. Ne tosin voi esittää
myös rakentavalla tavalla.

Toivoisin myös paikallisen median ymmärtävän,
että “sitä mitä kylvät, sitä sinä myös niität”. Jos aina
möyhitään niin, että mädännyt muta nousee pintaan,
niin vedestä loppuu happi.

Pudasjärvellä oloaikamme on ollut henkisesti rikas-
ta. Olen tyytyväinen siihen, kuinka monin eri tavoin
olemme yrittäjien kanssa yhdessä vieneet Pudasjär-
veä eteenpäin.

Kiitos pudasjärveläiset! Toivon teille kaikkea hy-
vää muuttaessamme Iisalmeen ja jättäessäni tässä ti-
lanteessa myös Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtajan
sekä muut luottamustehtävät paikkakunnalla.

Harri Piipponen
puheenjohtaja Pudasjärven Yrittäjät ry

Kiitos pudasjärveläiset!

Harri Piipponen istahtamassa hetkeksi viime
kesän.markkinajärjestelyjen aikana.

Pudasjärven markkinat ovat vakiinnuttaneet asemansa Pudasjärven kesän ykkösta-
pahtumana ja uskon myös vuoden 2010 markkinoiden olevan jälleen yleisömenes-
tys, sanoo Aki Niemitalo.

Varapuheenjohtaja Aune Ekhdall
puh. 040 571 9237
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com
Pudasjärven kirjakauppa
Kauppatie 3 Pudasjärvi

Sihteeri Pirjo Haapala
puh. 0400 998 372
pirjo@profin.fi
Profin Oy
Tulostie 2 Pudasjärvi

Heikki Parkkila
puh. 0400 284 345
heikki.parkkila@pp.inet.fi
H & S Parkkila Oy
Hilturannantie 11Pudasjärvi

Puheenjohtaja Harri Piipponen
puh. 050 380 0661
harri.piipponen @k-supermarket.fi
H&S Piipponen Oy
Sähkötie 1 Pudasjärvi

Aki Niemitalo
puh. 040 820 2575
aki@niemitalonjuustola.fi
A & A Niemitalo
Hetekyläntie 8 Kipinä

Pekka Kaijala
puh. 0400 268 765
kaijala.ky@co.inet.fi
Kaijala Ky
Lenkkitie 20 Pudasjärvi

Timo Vähäkuopus
puh. 0400 682 687
timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi
Timpan kurkihirsi
Jukuantie 78  Sarajärvi

Pudasjärven Yrittäjät ry:n hallitus 2010

Pudasjärven
Yrittäjät ry

Pudasjärven Yrittäjiin on liit-
tynyt tämän vuoden aikana
seitsemän uutta jäsentä.
Kaikkiaan jäseniä on tällä
hetkellä 126. Toivotamme
uudet jäsenet tervetulleeksi
toimintaan!
AEInnovation yrittäjänä
Alpo Laakkonen suorittaa
tuotekehitystä, koneiden ja
laitteiden valmistusta sekä
konsultointia.

Pudasjärven Yrittäjät ry:n uusia jäseniä
Arctic rock Oy, yrittäjänä
Jouni Räisänen tekee musiik-
kiäänitteiden ja tarvikkeiden
postimyyntiä ja verkkokaup-
paa, maahantuontia, työvoi-
man markkinointia ym.
Aarrearkku Ay, yrittäjinä
Heli Kemppainen ja Reija Jo-
kijokko muuttivat Pudasjär-
velle noin vuosi sitten Kii-
mingistä. Kaupassa myy-
dään muun muassa lahjat-

avaraa kaiken ikäisille, tuli-
aisia, pelejä, leikkikaluja, as-
kartelutarvikkeita sekä mui-
takin mukavia tavaroita.
Konetyö Pirkka Ylikoski
suorittaa koneurakointia sekä
koneiden kauppaa ja korja-
uksia.
Kuljetus Luokkanen Oy,
yrittäjänä Paavo Luokkanen
suorittaa nimensä mukaises-
ti tavaran kuljetuksia.

Tmi Teppo Granlund on Sa-
rajärvellä toimiva taksiyrittä-
jä.
Väylänhelmi, yrittäjänä Mat-
ti Puolakanaho järjestää luon-
toon opastettuja retkiä, jois-
sa Matti toimii eräoppaana.
Lisäksi hän tekee mökkeihin
talkkarintöitä ja toimialaan
kuuluu myös sukututkimus-
palvelut.

Seurakunnan kirkollistiedot ovat tässä lehdessä sivulla 19.
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Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com
kotisivu: pudasraksa.fi

PUDAS RAK-SA

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella. Sa-
neeraukset, kattojen uusinnat, keittiö,
sauna ja pesuhuoneremontit sekä suun-
nittelutyöt. Nyt uutena myös perustus-
ten teot.

Hyödynnä verovähennys, max 6000,00€
tal.työn osuudesta.

Vuokrattavana erikokoisia telttoja,
kota halk.6m.

Avoinna ma - to 8 -17 , pe 8 – 18 la 9 – 14
Herkullinen seisova lounaspöytä arkisin klo11 -15
Lämpimät ruuat • salaatit • leivät • juomat

• Muistotilaisuudet
• Merkkipäivät
• Hääjuhlat
• Saunaillat
• Grillijuhlat
• Ym. juhlat ja

tilaisuudet

Herkulliset grillituotteet - tule
maistamaan!

Toiveidenne mukaan:

Tuotteita myös toimitettuna  - kuumana tai jäähdytettyinä.

Tee tilausja unohda huolet!

Pitopalvelutilaukset ja tiedustelut  040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

Puh. 040 596 6251Puh. 040 596 6251Puh. 040 596 6251Puh. 040 596 6251Puh. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

Kauppatie 8,
93100 Pudasjärvi

Pito- ja ruokapalvelutPito- ja ruokapalvelutPito- ja ruokapalvelutPito- ja ruokapalvelutPito- ja ruokapalvelut
M. PoropudasM. PoropudasM. PoropudasM. PoropudasM. Poropudas

Pito- ja ruokapalvelutPito- ja ruokapalvelutPito- ja ruokapalvelutPito- ja ruokapalvelutPito- ja ruokapalvelut
M. PoropudasM. PoropudasM. PoropudasM. PoropudasM. Poropudas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VAIN 7 €

Matkahuolto p. 050 353 6579 ma pe 8-16
TÄYTEKAKUT • VOILEIPÄKAKUT

Kesä parhaimmillaan

Haukiputaalainen Mir-
ja Vehkaperä tuo
Eduskunnan terveiset
markkinoille perjantai-
na aamupäivällä

Heinäkuu on perinteisesti
loma-aikaa, joka näkyy myös
Pudasjärven raitilla. Matkai-
lijoita kaupunki houkuttelee
kauniin luonnon ansiosta ke-
sälläkin. Mökkiläiset käyttä-
vät ahkerasti kunnan palve-
luita ja osallistuvat mielel-
lään kesätapahtumiin. On-
neksi täältä löytyy talkoohen-
keä ja yrittäjyyttä markkinoi-
den järjestelyihin.

Kesä antaa politiikan teol-
le niin paikallisesti kuin val-
takunnallisesti pienen hen-
gähdystauon. Vauhtia on al-
kuvuodesta riittänytkin. Ta-
louden turbulenssit ovat ko-
etelleet meidän selviytymis-
kykyä laman aallokossa. Sa-
malla yhteinen rahaliitto on
tuonut muut Euroopan maat
yhteisiin talouspöytiin. Hal-
lituksen pääministerivaihdos

toi uutta ryhtiä neuvottelu-
pöytiin. Tilanteessa tarkistet-
tiin hallitusohjelmaa, jossa
pääpaino on työllisyyden
edistämisessä ja etenkin nuo-
risotyöttömyyden nujertami-
sessa.

Heti juhannusviikonvaih-
teen jälkeen kokoonnuimme
eduskunnassa päättämään
suuresta energiapaketista.
Linjasimme uusiutuvien
energialähteiden käytön jät-
tisatsaukset lukkoon seuraa-
vien vuosien osalta. Kyse on
miljardiluokan investoinneis-
ta ja tukirahoista, joilla edis-
tetään kotimaan metsien, pel-
tojen, tuulen, auringon, ve-
den ja soiden energialähtei-
den käyttöä lähitulevaisuu-
dessa. Energiaratkaisut tule-
vat näkymään maakuntam-
me työllisyydessä ja paranta-

vat energiaomavaraisuut-
tamme. Samassa paketissa
äänestimme myös lisäydin-
voimaluvista.

Kesä on nyt parhaimmil-
laan. Tarkoitus on irtaantua
arjen matkustamisesta ja
eduskuntatyöstä hetkeksi
kotimaakuntaan. Mökkeily,
puutarhatyöt, veneily ja maa-
kunnan kesätapahtumat
kuuluvat perheemme loma-
suunnitelmiin. Kesän kasvik-
set, marjat ja hedelmät poimi-
taan sitten aikanaan talviva-
rastoihin. Toivottavasti hilla-
soilla riittää poimimista.

Aurinkoista kesää kaikille ja
nähdään Pudasjärven mark-
kinoilla!

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Avoinna: Ma-To 10-17, La 10-14 puh.050/3868 660

Mukavan Tavaran Kauppa!

Jukolantie 4,
(ent.Amareton vieressä)

ALE!
Mahtavat ALE-Päivät 
Ke-La! 4 päivää!

Ota 3, maksa 2.
saat edullisimman tuotteen ILMAISEKSI!

Ota 6, maksa 4, saat 2 edullisinta tuotetta ILMAISEKSI! ...jne
Tulehan

tutustumaan! *Ale koskee normaali-
hintaisia tuotteita, ei 
lamppuja

www.aarrekauppa.net

___

Pudasjärven Yrittäjät ry

www.yrittajat.fi/pudasjarvi

LIITY JÄSENEKSI

Heikosta taloustilanteesta
huolimatta pienillä työpai-
koilla ei ole turvauduttu irti-
sanomisiin. Pienemmillä työ-
paikoilla myös työntekijöi-
den lomautuksia on vähem-
män kuin suuremmilla. Suo-
men Yrittäjien lainopillisen
asiamiehen Harri Hellsténin
mukaan pienissä yrityksissä
työntekijät koetaan ensisijai-
sesti voimavarana.
Sopeutumista taloudelliseen
tilanteeseen on haettu muil-
la keinoilla kuin työntekijöi-
tä vähentämällä. Kun näin on
toimittu, työntekijöille on
kasvanut vahva luottamus
työpaikkansa säilymiseen,
Hellstén arvioi.
Pienten yritysten halu pitää
kiinni työntekijöistä heijastuu
työntekijöiden myönteisinä
käsityksinä omista työolois-
taan. Työntekijät pienissä yri-
tyksissä kokevat työolonsa
erittäin hyviksi. Pienemmis-
sä yrityksissä johdon ja työn-
tekijöiden väliset suhteet ovat
avoimet ja luottamukselliset
ja esimiesten ja alaisten väli-
siä ristiriitoja on vain vähän.
Tieto kulkee johdon ja työn-
tekijöiden välillä hyvin. Kes-
kustelu työtehtävistä ja ta-
voitteista onnistuu pienissä
yrityksissä työn lomassa il-
man erillistä menettelyäkin.

Pienissä yrityksis-
sä pidetään kiinni
työntekijöistä
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OHJELMAA:

Pudasjärven markkinat
pe-la 9-10.7.2010

Vapaa pääsy!
Tervetuloa!

Järjestää Pudasjärven Yrittäjät ry

PERJANTAINA 9.7. TORILLA

Klo 09.00 Tori avautuu
Klo 10.00 Markkinoiden avaus
 Heikki Parkkila
 Pudasjärven Yrittäjien varapuheenjohtaja
Klo 10.15 Juhlapuhe
 Mirja Vehkaperä
 kansanedustaja
Klo 11.00 Arja Havakka esiintyy
Klo 11-18.00 Lapsille aasi- ja poniratsastusta 
kaupungintalon pihalla
Klo 11.45 Merkkihenkilön julkistaminen
 Merkkihenkilön puhe
Klo 13.00 Arja Havakka
Klo 14.30 Arja Havakka
Klo 16.00 On aika Markkinaorkesterin
Klo 18.00 Tori suljetaan

LAUANTAINA 10.07 TORILLA

Klo 8.00 Markkinatori avataan
Klo 9.00 Darnage esiintyy
 pudasjärveläinen nuorisoyhtye
Klo 10.30 Kaupungin tervehdys markkinayleisölle
 Kaarina Daavittila
 kaupunginjohtaja
Klo 11.00 Darnage
Klo 11-15.00 Lapsille aasi- ja poniratsastusta 
kaupungintalon pihalla
Klo 12.00 Kesäpäivän puhe
 Jorma Kortesoja
 Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja
Klo 13.00 Eri puolueiden kansanedustaja-
ehdokkaiden 10 min puheenvuorot
Klo 14.00 Darnage esiintyy
Klo 15.30 Mökkiarvonta
Klo 16.00 Markkinat päättyvät 

Kaarina Daavittila

Markkinapäivinä pudasjärveläisissä yrityksissä 

monenlaisia markkinatarjouksia - kannattaa poiketa!

Darnage

Arja Havakka

Mirja Vehkaperä

Heikki Parkkila

Poniratsastusta

Kirsi Keskitalo

kotieläinpihan omistaja

Markkinapuhelin

040 571 9237
Markkina-arvat myynnissä 

pudasjärvisissä 

liikkeissä, hinta 5 euroa. 

Pääpalkintona Kontion 

hirsiaitta sekä 200 € ja 

100€ lahjakortit.

Tori täynnä

markkinamyyjiä!

Arpojen myynti-

paikoilla käy kuhina.

Jorma Kortesoja
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Pe 9.7. ja la 10.7. kojustaniMARKKINOILLA
MUKANA

Anne Koivumaa, Kemi, puh. 044 314 0561

Olen Pudasjärven markki-
noilla myymässä tauluja.

Pudasjärven markkinoiden
pääesiintyjänä tänä vuonna
vierailijoita viihdyttää iskel-
mälaulaja Arja Havakka (s.
Lahti, 3.10.1944). Keväällä
1995 hän levytti Lokki-vals-
sin, josta tuli valtakunnalli-
nen suosikkikappale.

– Odotan mielenkiinnol-
laesiintymistäni, sillä olen
harvemmin esiintynyt mark-
kinoilla. Pudasjärvi tuli tu-
tuksi kun kävimme aikanaan
monta kertaa vuodessa esiin-
tymässä paikallisessa ravin-
tolassa. Sen verran utelias
olen, että haluan käydä kat-
somassa, miten siellä päin
pyyhkii, Havakka kertoo.

Tanssimuusikko nauttii
edelleen suuresta suosiosta
etenkin Pohjois-Suomessa.
Tällä hetkellä Havakka on
tekemässä levyä. Keikkakii-
reiden vuoksi hommalle on
vähän hankalampi löytää ai-
kaa.

Havakka esiintyy kolme
kertaa markkinoiden aikana
ja hän lupaa, että jossain vai-
heessa lentoon lehahtaa myös
suosikkikappale.

– Nykyään ovat vähän

Lokki, soita se Havakka!

nuo sanat menneet väärin-
päin kun ihmiset tulevat esit-
tämään toivekappaleita niin
usein sanotaan, että Lokki,
soita se Havakka, artisti vit-
sailee. (jk)

Havakka
esiintyy kol-
me kertaa
markkinoi-
den aikana.

KYNTTILÄTALO

 TERVETULOA!

TUOTTEIDEN  LAAJA  ESITTELY

TEHTAANMYYMÄLÄ

TORIN LAIDALLA
Ii-jokiseudun talo

ORIFLAME
 asiantuntija neuvoo ja opastaa

 markkinapäivinä     p. 040 549 2063

Pudasjärveläinen Darnage
esiintyy markkinoilla. Yhtye
koostuu Pudasjärven lukios-
sa toisiinsa tutustuneista po-
jista, jotka ovat nyt soittaneet
reilun vuoden yhdessä. Yhty-
een kitaristi Henri Timonen
painottaa, että pojat soittavat
yhdessä lähinnä huvin ja har-
rastuksen vuoksi.

– Meillä kaikilla on niin
erilainen musiikkimaku, niin
vielä emme ole löytäneet sel-
laista yhteistä linjaa. Me ve-
nytään kyllä ihan kaikkeen ja
tällä kertaa soitetaan sellais-
ta tanssittavampaa musiik-
kia, esimerkiksi vanhempia
suomalaisia iskelmähittejä,
kertoo Timonen.

Omaa musiikkia Darnage
ei ole vielä päässyt tekemään.
Yhteisen linjan puuttuminen
tekee siitä hankalampaa, jo-
ten tähän asti he ovat soitta-
neet covereita ja musiikkila-
jikin vaihtelee aivan laidasta
laitaan.

Pojat ovat heittäneet keik-

Nuoriso laittaa musiikkia iskelmäkansan jalan alle

kaa kauempanakin kuin pel-
kästään kotipaikkakunnalla
ja viimekesänä alkoi porukan
aktiivisin kausi. Joulukuun
alussa he esiintyivät Taival-
koskella bänditapahtumassa,
jonne paikallinen nuoriso-
ohjaaja oli heidät pyytänyt.

– Monet ihmettelevät tuo-

Kuten kuvasta näkee Darnagen pojat taipuvat muuhunkin kuin iskelmään, jota mark-
kinoilla tullaan kuulemaan.
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polkupyöriä,
ruohonleikkureita,
moottori- ja
raivaussahoja,
pienkoneita
ym.ym.ym

Myytävillä tuotteilla ei “pohjahintaa”,

huutajat määräävät hinnan.

!!!

Pudasjärvi
Kauppatie 4
p. (08) 822 415
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- puu-, päre- ja
  pajukorit
- rottinkityöt
- keinuhevoset
- kukkapylväät

Puujaloste
PALOJOKI

Uusimmat CD:t
- Souvarit a‘15€
- Unto Mononen a‘15€
- Kauko Simonen a‘15€

Musiikkia

Pudasjärven, Posion ja Kuusamon

markkinoilla

Raatteentie a‘12€
Jämijärven pelimannit
( hyvä) a‘15€

Karaokelevyt
- Lasten a´10€
- Souvarit, Rahkonen ym. a‘20€

ta bändin nimeä monesti,
mutta sitä on tosi hankala se-
littää. Darnage on sellainen
sisäpiirivitsi, ei sitä monet
ymmärräkään, nauraa Timo-
nen.

Darnagen kokoonpano on
ollut lähes sama sen koko tai-
paleen ajan. Timosen lisäksi

yhtyeeseen kuuluu Tero Oja-
la (laulu), Teemu Petäjäjärvi
(kitara), Jyrki Perttu (basso),
Ossi Pesälä (rummut) sekä
uusimpana jäsenenä Samuli
Kokko (koskettimet). (jk)

www.raunonperinneleipa.fi

Raunon Perinneleipä
Pudasjärven torilla 17.6. klo. 9.00 alkaen
Saaristolaisleipää, hedelmäleipää, terveysleipää, ym.

Olemme Pudasjärven

markkinoilla!

Tervetuloa

leipäostoksille!

Keskustan jäsenvaali-
ehdokas Vesa Riekki
tavattavissa markkinoilla
Pudasjärven Keskustan
osastolla.Tule keskuste-
lemaan ajankohtaisista ja
tulevaisuuden asioista!

Kansanedustajavaalit 2011

Vesan tukiryhmä

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

Autokoulukurssi alkaa
ma 2.8. klo 17.00

KAUPPATIE 5, PUH. 0400 537 550

on Pudasjärven Sos.Dem.Työväen yhd. teltalla
tavattavissa lauantaina 10.7 klo 11. jälkeen.

Tervetuloa keskustelemaan Tytin kanssa!

SDP:n kansan-
edustajaehdokas
Tytti Tuppurainen
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Kojustamme makoisat lättykahvit ja pieneen näl-
kään makkaraa. Osallistu visailuun, oikein vastan-
neiden kesken arvotaan tuotepaketti kotimaisista
elintarvikkeista!

KOTIMAINEN RUOKA TUO
LEIVÄN MONEN PÖYTÄÄN

Maataloustuottajien Cafe Heinämies
Pudasjärven markkinoilla 9-10.7.

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

Paulin Mökit
PPPPP..... 08-83 08-83 08-83 08-83 08-838 18 18 18 18 10505050505
0000040404040400 30 30 30 30 3000002 92 92 92 92 91010101010

www.kelosyote.com

Savusauna ja poreallas

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

PUDASJÄRVEN
HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKA KY
ESA PIHLAJA

Torikeskus
93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 122, 0400 330 058
esa.pihlaja@pp1.inet.fi

TUULILASIT
Henkilö- ja pakettiautoihin

MYYNTI JA ASENNUS

T:MI PUDASLASI

P. 0400 241 533
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVENVENVENVENVEN
PUUTPUUTPUUTPUUTPUUTARHAARHAARHAARHAARHA
KUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OYYYYY

Tuotantotie  93100  Pudasjärvi, puh. 08 824 335
Avoinna ma-pe 9-18, la 10-17, su 12-17

KESÄ-ALE JATKUUJA KUKKAARIITTÄÄ...
JÄTTIAMPPELIT    15,-
Robusta RUUSU    25,- / 3 kpl
Tuuhea ASTERI    2,-
Komea KORISTEKAALI    5,-

TAKSIT
P. 0400 388 231

Piipposentie 16

Piipposen Pirtti
ja

KOTISEUTUVIIKKO
14.-18.7.2010

JÄRJ. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
JA SEURAKUNTA.

 Tervetuloa!

Sunnuntai 18.7.
KOTISEUTUJUHLA

Jumalanpalvelus kirkossa klo 10
jonka jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille.

Nisukahvit museon kentällä klo 11.15
sateella kappelissa

Päiväjuhla museon kentällä klo 12
sateella kirkossa

Keskiviikko 14.7. klo 17-19.00

TAIPALEENHARJUN KYLÄSEURAN
TYÖNÄYTÖKSIÄ

Mm. rieskan leivontaa, voin kirnuamista,
pöllin parkkuuta…

Mahdollisuus ostaa uunilämmintä ohrarieskaa!

Torstai 15.7. klo 18.00
LAULAMME YHDESSÄ!
Mm. vanhoja koululauluja

laulattaa Keijo Piirainen

Perjantai 16.7.
AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ

Vapaa pääsy museolle koko päivän.
Ilmaiset opastuskierrokset klo 12.00 ja 15.00

Kesätapahtumia
Pudasjärvellä

Heinäkuu
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
pe-su 9.-11.7.   Pohjois-Suomen laskuvarjokerhojen yhteisleiri
Pudasjärven lentokentällä Yht.hlö. p. 044  567 7574.
La 10.7. klo 8.00 Kiihdytys- ja testipäivä Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa Järj. Taivalkosken Moottorikerho
La 10.7.  Kyläiltamat Marjohiekalla
La 10.7. klo 11.00  Syötteen uusien maastopyöräilyreittienavaus-
pyöräily Syötteen luontokeskuksessa.
La 10.7. Sikajuhlat Hetepirtillä lauantaina .klo 21-02
La 10.7. Jalkapallo-ottelu Papat vastaan Pojat Hetekylän entisen
koulun kentällä  klo 15 alkaen.
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
15.7.-21.7. Suomalais-ugrilainen taideviikko.
Su 18.7. Riihiahon sukukokous Syötteen kylätalolla, ilm. numeroon
040-5875051
La 17.7. Perinnepäivä Rytivaarassa, Rytivaaran kruununmetsätorppa
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 Pu-
dasjärven Urheilijat
La 31.7. Tanssit Puhoskylän Möykkälässä
La 17.7., la 31.7., la 14.8., la 28.8 Bingot Hetepirtillä . klo 14.  Järjes-
tää Hetekylän Nuorisoseura ry. Tervetuloa!
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

LAULAMME YHDESSÄ

Järjestää kulttuuritoimi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
LAULAMAAN KANSSAMME!

Ti 27.7 PUDASJÄRVEN TORILLA
klo 12 * laulattaa Keijo Piirainen

To 15.7 MUSEON PIHAPIIRISSÄ -
kotiseutuviikolla klo 18
* mm. vanhoja koululauluja
laulattaa Keijo Piirainen

Syötteen Eräpalvelut vaihtoi omistajaa kun 16 vuotta Syöt-
teellä yritystä vetäneet Kaarina Siltakoski ja Unto Mylly-
virta ovat myyneet liiketoiminnot Johanna ja Janne Mää-
tälle. Toiminta siirtyi uusille omistajille kesäkuun alusta.
Kaarina ja Unto keskittyvät ensisijaisesti Venäjän matkoi-
hin, mutta ovat silti aktiivisesti kehittämässä Eräpalvelua
uusille vuosikymmenille. Toiminta Syötteellä jatkuu enti-

Syötteen Eräpalvelulla omistajanvaihdos
seen malliin ja uudet yrittäjät toivottavat niin vanhat kuin
uudet asiakkaat tervetulleiksi. Eräpalvelut kehittyy uusi-
en resurssien myötä uusille urille unohtamatta pitkän his-
torian tuomaa velvoitetta, kertoivat uudet omistajat Johan-
na ja Janne Määttä.

Jenny Kangas

KOTISEUTUMUSEOLLA
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Kaikenlaisia kuljetuksia

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

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

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400624496

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
  telakoneella (näppärä pihakone)

  -pihatyöt
  -jätevesityöt
  -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
  -sorat
  -murskeet
  -mullat

Asunto- ja urakkatuotantoa

PL 53 (Puistotie 2) 93101 Pudasjärvi
Puh. 08 822 139 • Fax 08 823 544

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Jukolantie 4 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 469

TK OJALA KY

Kesäpilikkiä Pudasjärvellä

Suurmenestyksen Meri Oulun kesäteatterissa saavuttanut Maalaiskomedia -sarja jatkuu Toppilan Möljällä
jälleen tulevana kesänä 2010. Kuusniemen kunnassa palataan ratkiriemukkaiden Maalaiskomedioiden al-
kulähteille. Vain Muutaman Huijarin Tähden tuo Möljän kesäteatteriestradille joukon tv:stä tuttuja suosik-
kinäyttelijöitä sekä hahmoja. Tervetuloa nauttimaan taatusti viihdyttävästä maalaiskomediasta!

Ratkiriemukas Maalaiskomedia

Vain Muutaman Huijarin Tähden

Meri Oulun (Toppilan Möljällä)
Kesäteatterissa pe 23.7.2010.

Pudasjärven Yrittäjien ja Pudasjärven
Maataloustuottajien yhteinen retki

Lähtö linja-autolla pe 23.7 klo 16.00 K-Supermarketin
parkkipaikalta. Paluu heti esityksen jälkeen. Mukaan
mahtuu 45 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

ILMOITTAUTUMINEN
Yrittäjät: Harri Piipponen
harri.piipponen@k-supermarket.fi puh 050 380 0661
Tuottajat: Mari Kälkäjä
mari.kalkaja@hotmail.com puh. 040 529 2317

Matkan hinta 50 euroa/hlö
 - tervetuliaisdrinkki
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- runsas salaattipöytä,
  sisältää lämpimän ruoan
- ruokajuomana vesi

 Jäitse kävellen ei kesällä pääse pilkkimään, mutta homma hoituu myös veneellä. Kuva on viimekesän pilkkiviikol-
la. (Juha Nyman)

Pudasjärven Urheilijat ry jär-
jestää seitsemännen kerran
Kesäpilikin MM-kisat Pudas-
järven Havulan rannassa,
26.7.–1.8.2010. Luvassa on
muutoin perinteinen pilkki-
kilpailu, mutta itse kalastus
tapahtuu paikalleen ankku-
roidun styrox- ja puulautan
päältä.

– Järjestelyt ovat sujuneet
tähän asti hyvin ja jos säät
suosivat, niin odotan itse ta-
pahtumankin sujuvan mut-

kitta. 300 paikasta on tähän
mennessä varattu 240, mikä
on paremmin kuin viime
vuonna tähän aikaan, kertoo
Pudasjärven Urheilijoiden
sihteeri Marko Koivula.

Viikon aikana käytävät al-
kukilpailut, välierät ja pikku-
finaali huipentuvat sunnun-
tain finaaliin, jossa kilpailee
25 pilkkijää. Jokaiselle finalis-
tille on tiedossa palkinto.
Tänä vuonna palkintojen yh-
teisarvo on noin 9000 euroa

ja pääpalkintona on reilun
tonnin arvoinen Suvi 460 -
soutuvene.

Pilkkimisen lisäksi jokai-
selle kilpailupäivälle on lu-
vassa oheistoimintaa. Tors-
taina on mahdollisuus ko-
keilla melontaa Pudasjärven
Erämelojien opastuksella ja
perjantain Pilkkitansseissa
musisoi Ilkka Hakala & So-
netti.

Lauantaina ja sunnuntai-
na on myös elävää musiikkia

vauhdittamassa välierä- ja fi-
naalipäivän tunnelmia.
Pomppulinna ja poniratsas-
tus tarjoavat lapsille muka-
vaa toimintaa. Lisäksi Suo-
men hengenpelastusliitto jär-
jestää sunnuntaina yleisölle
ilmaisen hengenpelastusnäy-
töksen, Viisaasti vesillä -kier-
tueen puitteissa.

Jenny Kärki
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08-821 337, 0400 384 118
www.anonase.com

• Verkot, uistimet, kelat, vavat
• Uutuus: Mureutusajastin!
• Kettupillit
• Goretex kengät +puvut
• Kumisaappaat
• Koiran-, hevosenruoat
  + tarvikkeet
• Koirien juoksutuslaitteet
• Hyttysmyrkyt eläimille
• Maatalouden yleisöljyt,
  bensa- ja dieselöljyt
• Täyssynteettinen öljy 5€/l
• Autoglym- tuotteet + autovahat
• Tikka kivääripaketit 999€

Näkymätöntä ja puhdasta energiaa
Reilu kuusi vuotta sitten yrittäjä Alpo

Laakkonen istui Iijokivarressa ja sydän lepäsi
idyllisen maiseman keskellä, mutta mielen

päällä painoi ongelma: suuret määrät energiaa
virtaa oman tontin ohi jatkuvasti, eikä sitä saa

hyödynnettyä luontoystävällisesti

Laulu Iijoelle
1. Muistot näin mieleeni saan,
kun sun rannalles käyn istumaan
“Virtasi koste, aamuinen kaste
mieleni taas virvoittaa. (Sinun)”

2. Lähde on vaarassa Iin
sinun alkusi pieni on siin.
“Kasvusi oiva, luonnon oma voima,
vuolaaksi pian muotoutuu. (Vaan)”

3. Järvet monet ohitse käyt,
joet, purot sinuun liittyvän näät.
“Kalliorannat, sorat ja sannat,
kaunista, kaunista niin. (Virran)”

4. Ylväänä virtasi käy,
halki niittyjen metsienkin.
“Koskien pauhu, sielun on laulu
murheeni saan unhoittaa. (Sinun)”

5. Pyörteissä harjuksen nään,
siellä taimenkin nostavi pään.
“Talvella täällä, meno on päällä,
made kun häihinsä käy. (Myös)”

6. Ahventen aika myös on,
hauki valmiina ain’ taistohon.
“Särpimen täältä saat joka säällä,
kalan puhtoisen käyt nauttimaan.
(Niin)”

7. Mereen sun kulkusi vie,
siellä hyljekin leikkiä lyö.
“Kivikautisen ajan,
jäljet myös majan,
joen suistosta löytää sä voit”

                          – Alpo Laakkonen-

Siitä poiki AE Innovationin
keksintö: alkaa kehittää nä-
kymätöntä, äänetöntä ja saas-
teetonta pientä voimalaitos-
ta. Sijoittamalla tällaisia vir-
taavaan veteen saisi valjastet-
tua käyttöönsä mukavat
määrät energiaa, sellaisiinkin
paikkoihin, jonne ei sähkölin-
joja ole vedetty. AE Innova-
tion perustettiin tämän vuo-
den maaliskuussa.

Laakkosen kaverina hank-
keessa on Alpo Puhakka
oman yrityksensä, A&O Steel
Oy:n, puitteissa. Puhakan
metallipajalla on toteutettu
muun muassa lautta, jolta
käsin joen veden virtausta on
helppo mitata.

– Me olemme käyttäneet
voilaitoksen miettimisessä
uudenlaista ajattelutapaa,
jota ei ole koulutuksella kah-
littu, kertoo Puhakka.

Keksinnössä käytetty jo
keksittyä teknologiaa, jota on
vain yhdistelty uusilla tavoil-
la. Ainoastaan turbiiniratkai-
su on täysin uusi, tai aina-
kaan tutkimuksissa ei ole
mistään löytynyt vastaavaa.

– Tämänlainen keksintö ei
häiritse kaloja tai ihmisten lii-
kennettä. Isoja patoja tai pit-
kiä siirtolinjoja ei tarvitse ra-
kentaa, joten suuria hakkui-
ta ei tarvitse tehdä, mikä on
jo hirvittävä säästö, Laakko-
nen luettelee hankkeen hyviä
puolia.

Keksinnöllä voisi hyödyn-
tää pienenkin virtauksen
energiaa ja omakotitalo saisi
sähköä ohjaamaan maaläm-

pöä ja muutamaan laittee-
seenkin. Ideaalissa tilantees-
sa pienvesi- ja tuulivoima
sekä bio- ja aurinkoenergia
yhdistettäisiin, mikä voisi
mahdollistaa pienten asutus-
keskusten omavaraisuuden.

– Itsekin pidin hanketta
aivan hulluna aluksi, mutta
olen saanut todella paljon
henkistä tukea ja positiivista
kannatusta kaupungilta ja
ELY -keskukselta. Jälkimmäi-
seltä myös insinööriapua kai-
kessa, missä itseltä loppuu
osaaminen. Myös yhteistyö-
kuviot Puhakan yrityksen
kanssa ovat sujuneet erittäin
hyvin, Alpo Laakkonen kiit-
telee.

Huhtikuun alussa Laak-
konen liittyi Pudasjärven
yrittäjiin. Hän näkee asian
omalta kannaltaan hyvin po-
sitiivisessa valossa:

– Tietenkin tiedot ja neu-
vot, joita sieltä saa, ovat tu-
eksi omassa yrittämisessä.
Tilaisuuksista jää aina jotain
hyödyllistä reppuun ja niitä
järjestetään mukavan aktiivi-
sesti. Mahdollisuus lakimies-
apuun ja ilmaiseen puhelin-
neuvontaan pientä jäsenmak-
sua vastaan ovat myös hyväs-
tä.

Yrittäjyyden lisäksi laula-
minen on Laakkoselle hyvin
tärkeä harrastus. Perinteisesti
hän on käynyt Iijokisoutujen
avajaisissa esiintymässä ja
näin myös tänäkin kesänä.
Laakkonen on myös tehnyt
omia kappaleita, joista rak-
kain hänelle on Laulu Iijoel-

le. Inspiraation siihen hän sai
ihmetellessään kesäyön va-
lossa kaunista suomalaista
jokimaisemaa, muutettuaan
Etelä-Ruotsista takaisin Suo-
meen.

Jenny Kärki

TAKSI Aarni Pentti 
1+8 invahissillä

0400 289 046
Konttilantie 1019, 93190 Yli-Siurua

TAKSI
Heikkinen Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106,  93187 Ala-Siurua

Miehet rantautumassa työpäivän päätteeksi Alpo Laakkosen kotirantaan. Kuvassa myös Alpo Puhakka ja Arto Pigg.

Alpo Laakkonen
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Raskaan kaluston päälirakenteet
Jarrujen B-lupa
KESLA Foresteri, LOGLIFT ja
JONSERED huolto ja varaosat
PARKER hydrauliletkut
raskaan kaluston varaosat

Pekka 0400 268 765, Teemu 0400 699 843
Varastotie 5, 93100 PUDASJÄRVI

www.kaijala.fi

Kaijala Ky

KKKKKaikaikaikaikaikenlaiset kenlaiset kenlaiset kenlaiset kenlaiset konetyonetyonetyonetyonetyöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollot
ammaammaammaammaammattitaidollattitaidollattitaidollattitaidollattitaidolla

Päivystys 24h 0400 687234
Puh. J.R 040-5353247, T.R 040-9634830
 j.riekki@khriekki.fi  • www.khriekki.fi

• VVVVViheriheriheriheriherrrrrrakakakakakennennennennennustyustyustyustyustyötötötötöt
• RRRRRuokamuokamuokamuokamuokamullantoimituksetullantoimituksetullantoimituksetullantoimituksetullantoimitukset

• KKKKKaiaiaiaiaivinkvinkvinkvinkvinkonetyonetyonetyonetyonetyöt öt öt öt öt • Raivausjyrsinnät

Viestitie 2, 87700 Kajaani I Puh. (08) 4795 211 I Fax (08) 4795 212
Oulun myyntikonttori: Rautatienkatu 20 A 12, 5. krs,

PL 137, 90101 Oulu I Puh. 0500 686 033 Fax (08) 379 529

Kuusamontien varteen, Nie-
mitalon Juustolan piha-alu-
eelle, on suunnitteilla oma-
laatuinen hanke, joka kulkee
projektinimellä Ötökkäpuis-
to. Tänä vuonna perustettu
Kostak Oy toteuttaa paikalle
tulevat taideteokset, joiden
joukossa voidaan nähdä
maailman suurimpia ötököi-
tä.

Niemitalo Juustolan kaup-
pias Aki Niemitalo kertoo,
että . Lähiviikkojen aikana

Ötököitä ja elukoita Juustolaan

pidetään kokous, jossa en-
simmäisten luonnosten ul-
konäkö selviää. Aki Niemita-
lon toiveena on saada projek-
ti kunnolla tulille ensi kesä-
nä.

– Paikalle on tulossa erilai-
sia ötököitä ja eläinhahmoja,
lasten liukumäki, taiteilija
Kassu Halosen näköinen jät-
tiläinen ja paljon muutakin.
Jättiläinen viettää kesät Ma-
namansalossa ja talvet Juus-
tolan komistuksena, luettelee

Osoitteissa www.kostak.fi ja www.kimmotakarautio.com voi tutustua lähemmin Takaraution sekä Kostakin teoksiin.

Kostak Oy:n taiteellinen sil-
mä Kimmo Takarautio.

Takaraution mukaan yri-
tyksillä on mahdollisuus tu-
levaisuudessa vuokrata tilaa
Ötökkäpuistosta omille mas-
koteilleen. Esimerkiksi Mam-
muttihirrelle valmistettu
suuri mammutti voisi saada
näköisensä kaverin Juustolan
edustalle.

Kosktak Oy:n uudet työ-
tilat on remontoitu Heteky-

län vanhalle koululle ja pian
kääritään hihat, jotta taidete-
osten valmistus saadaan hy-
vin vauhtiin. Takarautio ker-
too, että Ötökkäpuisto kehit-
tyy ja elää vuosien varrella,
joten uutta nähtävää ohikul-
kijoille riittää kyllä.

Jenny Kärki

Kimmo Takarautio tähyilee Kuusa-
montien varren maisemia taiteile-
mansa mammutin päälaelta.

Hilturannan leirikeskus sijaitsee  Pudasjärven rannalla viiden kilomet-
rin päässä keskustasta. Leirikeskusta vuokrataan juhla- ja kokouskäyt-
töön.  Majoitustilaa  on 42 hengelle. Vuokraa Hilturanta perhejuhliin ja
kokouksiin osoitteesta:

Hilturannan leirikeskus

Pudasjärven seurakunta
08-8823100  pudasjarvi.srk@evl.fi    www.pudasjarvenseurakunta.fi

puh. 0400-682687, 

HIRSI-
RAKENNUKSET,

HUVILAT ja MÖKIT
yli 20 vuoden kokemuksella, myös rakennettuna

Ranuan 
keskustaan 
70 km

Posion 
keskustaan 
60 km

Kemin Laskuvarjokerho, Ou-
lun Laskuvarjokerho ja Na-
papiirin Laskuvarjourheilijat
järjestävät jo yhdeksännen
yhteisen laskuvarjohyp-
pyleirinsä Pudasjärven len-
tokentällä pe-su 9.-11.7. Ta-
pahtuman säännöllisyys
vuodesta toiseen on osoitus
kerhojen hyvästä hengestä
lajin parissa. Tänä vuonna
organisoinnista vastaa Ke-
min Laskuvarjokerho.

Pudasjärven kaupungin
taholta on osoitettu yhteis-
työhalukkuutta ja kentällä
toimiva, hyvin aktiivinen
Oulun Ilmailukerho on myös
toivottanut hyppääjät terve-
tulleiksi. Hyppääjien käytös-
sä on kolme lentokonetta ja
paikalle odotetaan jopa 40
hyppääjää.

Lauantain hypätään klo
16-22, lauantaina 9-22 ja sun-
nuntaina 9-16. (ht)

Laskuvarjoker-
hojen yhteisleiri
lentokentällä

Ötökkäpuiston alta on nyt puut raivattu pois ja tänä kesänä vielä tasoitetaan maa hyväksi alustaksi
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Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

MARKKINMARKKINMARKKINMARKKINMARKKINA-ALEA-ALEA-ALEA-ALEA-ALE
LLLLLOPPUVIIKOPPUVIIKOPPUVIIKOPPUVIIKOPPUVIIKONONONONON

KAIKKIKAIKKIKAIKKIKAIKKIKAIKKI

MAMAMAMAMATTTTTOOOOOTTTTT

-20%-20%-20%-20%-20%
KAIKKIKAIKKIKAIKKIKAIKKIKAIKKI

KKKKKOOOOOVVVVVAPUISETAPUISETAPUISETAPUISETAPUISET
PIHAKALPIHAKALPIHAKALPIHAKALPIHAKALUSTEETUSTEETUSTEETUSTEETUSTEET

44444€

-40%-40%-40%-40%-40%
PPPPPALLALLALLALLALLOKUITU-

OKUITU-OKUITU-
OKUITU-
OKUITU-

TYYNYTTYYNYTTYYNYTTYYNYTTYYNYT

-20%-20%-20%-20%-20% -40%-40%-40%-40%-40%

44444€

Kierrätysmyymälä avoinna kesäaikana:
ma-to 10-16, pe 10-17, la - su 12-16

Meijerin myymälästä…
- pakastealtaasta paistovalmiit ja

kypsät leivonnaiset
- Arla Ingman maitotuoteet
- Ingman jäätelöt
- Sievin jalkineet
- Maataloustarvikkeet

Ja paljon muuta…

Ranualla, eläinpuiston kupeessa, poikkeahan matkanvarrella…

Rovaniementie  27, 97700 Ranua
puh. 0400 - 358 807

Vastaanotetusta sähkö- ja elektroniikkaro-
musta hyvitämme kierrätyssetelillä myymä-
läämme 0,10 € / kg. Emme vastaanota kyl-
mälaitteita emmekä loisteputkia.

EkoSer vastaanotto ma-pe 8-16

Tervetuloa tutustumaan
valikoimaamme!

Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi
Puh. 0400 298 895

KAUPPISPOJAT OY

Myymäläautopalvelua Pudasjärvellä

alkaen

KOILLISMAALLA

Seppo Räisänen 0400 281 274
Yhteydenotot Pudasjärvellä:
Ahti Ervasti 040 750 5712

RALA:n
pätevyys

RAKENNUSTEOLLISUUDEN
KESKUSLIITON JÄSENYRITYS

RAKENTAMISEN AMMATTILAINENRAKENTAMISEN AMMATTILAINEN

  
    

     
     
   

    
   

     

     
     

    

    

   
    

            

Jalka työpaikan oven väliin
koulutuksen kautta

Koillis-Suomen Aikuiskoulu-
tus Oy:n kouluttajat Leo
Mankkinen ja Päivi Koivisto
sekä koulutuspäällikkö Yrjö
Turunen jakoivat kahdelle-
toista opiskelijalle todistukset
Hotelli- ja Ravintola-alan
osaperustutkinnon suoritta-
misesta. Pudasjärvellä pide-
tyn koulutuksen päätösjuh-
lallisuuksia vietettiin Niemi-
talon Juustolassa, ensimmäi-
nen heinäkuuta.

Kaksiosaisen koulutuksen
ensimmäinen osa järjestettiin
jo vuosien 2008 ja 2009 aika-
na. Nyt päätöksensä saanut
koulutuksen toinen osa alkoi
helmikuun alussa. Ensim-
mäiseen osaan osallistuneet
seitsemän opiskelijaa olivat
toivoneet jatkoa, mikä on
Koiviston mukaan hyvä vies-
ti kaikille siitä, että innostus-
ta kehittää itseään löytyy
myös aikuisiällä.

Opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan ryhmäkuva päättötilaisuuden jälkeen.

Eila Mertala (vas.) ja Pirjo Herukka ovat porukan konkarit.

Koillis-Suomen Aikuis-
koulutus Oy voi järjestää val-
mistuneille myös tarvittaessa
opetusta koulutuksen seu-
raavaa porrasta, Ravintola-
kokin ammattitutkintoa var-
ten. Opiskelijoiden toiveet
otetaan huomioon tätäkin
suunniteltaessa.

Koivisto haluaa osoittaa
kiitoksen Pudasjärven yrityk-
sille, jotka ottivat opiskelijat
todella hyvin vastaan koulu-
tuksen työssäoppimisjaksoil-
le. Koulutuksen toisen osan
20 opintoviikosta 12 oli työs-
säoppimista.

– Moni osasi hyödyntää-
kin jaksoa ja saivat jalkansa
työpaikan oven väliin, kertoo
Mankkinen. Panostamalla
työssäoppimiseen pääsee
työelämän vauhtiin ja kun
panos osoittautuu hyväksi,
todennäköisyys saada töitä
kasvaa.

Perustutkinnon suoritta-
neilla Eila Mertalalla ja Pirjo
Herukalla. on pitkä kokemus
ravintola-alalta, mutta silti
joskus uuttakin tulee eteen.
Porukan vanhimpina he jou-
tuivat myös opettelemaan
koulutuksen aikana tietoko-
neen käytön. Naurahduksis-
ta päätelleen asiaan liittyy
myös hauskoja muistoja.

Soili Kulojärvi hyppäsi
koulutukseen mukaan vasta
toisessa vaiheessa, mutta hän
on äärimmäisen otettu ryh-
män lämpimästä vastaan-
otosta. Vaikka aikaisempaa
ravintola-alan työkokemusta
ei ollut, hän tunsi itsensä sa-
manarvoiseksi muiden kans-
sa. Hyvät opettajat ja auliisti
avustavat ryhmäläiset hel-
pottivat Kulojärven taivalta.

Koko Hotelli- ja ravintola-
alan perustutkinnon suoritti-
vat Päivi Inkeri Aapajärvi,
Oulu, Elvi Irmeli Heikkinen,
Pudasjärvi, Pirjo Marketta
Herukka, Syöte, Tatiana La-
pinlampi, Pärjänsuo, Eila
Mertala, Pudasjärvi, Saila
Särkelä, Pudasjärvi ja Laura
Timonen-Nissi, Pudasjärvi.

Tutkintoon valmistavassa
koulutuksessa mukana ovat
olleet Soili Kulojärvi, Pudas-
järvi, Kati Moilanen, Pudas-
järvi, Jani Rantanen, Pudas-
järvi, Hanne Romakkaniemi,
Pudasjärvi ja Irma Vähäkuo-
pus, Iinattijärvi.
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16. GRILLILEIKE
ohueksi nuijittu porsaanfileepihvi, maustevoi

17. OSKARINLEIKE
ohueksi nuijittu porsaanfileepihvi, paistettu kananmuna

18. SVEITSINLEIKE
ohueksi nuijittu porsaanfileepihvi, kinkku ja juusto täyte

19. HAVAJINLEIKE
ohueksi nuijittu ja paneroitu porsaanfileepihvi, bernaise
kastike ja grillattu ananasrengas

20. WIENERLEIKE
ohueksi nuijittu paneroitu porsaanfileepihvi, sitruuna,
kapris ja anjovis

21. METSÄSTÄJÄN LEIKE
ohueksi nuijittu porsaanfileepihvi,
sienimuhennos

1. VINKA kinkku, ananas
2. KELU kinkku, herkkusieni
3. LAUTTA kinkku, tonnikala
4. JUSTEERI jauheliha, sipuli
5. KASVIMAAN PIZZA paprika, tomaatti,

mozzarella
6. MEREN EVÄÄT tonnikala, katkarapu,

simpukka
7. HARTSUMIEHEN ERIKOINEN

kinkku, tonnikala, salami

8. KELUVETO kinkku, tonnikala, herkkusieni,
katkarapu

9. AMERIIKAN ERIKOINEN pepperoni,
paprika, pekoni, BBQ-kastike

10. ETELÄN HETELMÄT kebab, sipuli,
jalopeno, ananas

11. REKKA – ELI REKIEVÄS
kana, ananas, aurajuusto

12. ASLAKIN ERIKOINEN savuporo, sipuli,
leipäjuusto

13. TOHON OMA kylmäsavulohi, leipäjuusto,
sipuli, tilli

14. MIILUNPOLTTAJA lämminsavuporo,
 punasipuli, kananmuna, tervakastike

Kaikki pizzat sisältävät
tomaattikastikeen ja juuston

Pizzat
myös mukaan!

15. JUUSTOMESTARI feta, aura,
mozzarella, leipäjuusto

alkaen
PUOMI valitse haluamasi
täytteet 1-5 kpl

KASTIKKEET 0,50: valkosipuli, terva, majoneesi,
BBQ, kebab, chili

1,00: kinkku, tonnikala, herkkusieni, salami, ananas,
oliivi, aurajuusto, sipuli, kana, katkarapu, simpukka,
jauheliha, paprika, tomaatti, jalopeno, mozzarella,

leipäjuusto, kebab, valkosipuli, feta, pepperoni, pekoni

2,00: savuporo, kylmäsavulohi

Lisäkevaihtoehdot: ranskanperunat, lankkuperunat,
lohkoperunat, kermaperunat, valkosipuliperunat,

perunamuusi, keitinperunat,
riisi, pasta, salaatti

Valitse mieleisesi lisäke

25. POROMIEHEN PIHVI
naudan ulkofileepihvi 150 g, savuporokermakastike

26. PIPPURIPIHVI
naudan ulkofileepihvi 150 g,
pippurikastike

Annokset
myös mukaan!Valitse mieleisesi lisäke

29. SPAGHETTI BOLOGNESE
Jauhelihaa tomaattikastikkeessa

30. SAVUPOROPASTA
tagliatelle pastaa, kylmäsavuporoa
pastakastikkeessa

31. KANAPASTA
tagliatelle pastaa, broileria
pastakastikkeessa

27. BROILERIRUUKKU
broileria sitruunabasilikakastikkeessa,
riisiä

28. BROILERIPIHVI
grillattu broileripihvi, aiolikastiketta,
trooppista hedelmää sekä
valitsemasi lisäke

32. SAVUPOROKEITTO
kermaista savuporokeittoa ja lapinrieskaa

33. LOHIKEITTO
perinteistä lohikeittoa ja lapinrieskaa

36. TONNIKALASALAATTI
jäävuorisalaattia, kirsikkatomaattia,
oliiveja, kaprista, tonnikalaa, paprikaa,
sitruunalohkoja, remouladekastike

37. RANSKALAISET
38. NAKKIKORI
nauravat nakit ja ranskalaiset

39. LASTEN PIZZA
kaksi oma valinnaista täytettä

40. LASTEN LEHTIPIHVI
ohueksi nuijittu naudan
ulkofileepihvi, maustevoi,
ranskalaiset tai perunamuusi

41. LASTEN
PIZZA-ATERIA
pizzaan kaksi oma valinnaista
täytettä ja ranskalaiset sekä
limsamuki

42. SPAGHETTI &
LIHAPULLAT
kermakastikkeessa

43. JÄÄTELÖANNOS
Valitse erilliseltä jäätelölistalta

44. HAUDUTETTUA
LEIPÄJUUSTOA
kermassa haudutettua leipäjuustoa

45. JUUSTOLEIVOS
vaniljakastiketta ja lakkahilloa

Kaikki annokset
sisältävät

salaattipöydän,
leivät ja ruokajuomat
noutopöydästä sekä

kahvin

22. LEHTIPIHVI
ohueksi nuijittu naudan ulkofileepihvi, maustevoi

23. VALKOSIPULIPIHVI
naudan ulkofileepihvi 150 g, tumma valkosipulikastike

24. TALONPIHVI
naudan ulkofileepihvi 150 g, punaviinikastike

Keittiö palvelee á la carte
annoksin

JOKA PÄIVÄ klo 8-21
(1.6.-30.8.2010)

Muulloin ma-to klo 9-18,
pe-su klo 9-21

JOKA PÄIVÄ klo 8-11
Sis. aamupuuron, ruokajuoman, leivän ja

leikkeleet, salaattipöydän sekä kahvin tai teen

2,-

JOKA PÄIVÄ klo 11-18
Sis.  ruokajuoman, leivän ja leikkeleet  sekä kahvin

tai teen

3,90

JOKA PÄIVÄ klo 11-18
Sis. ruokajuoman, leivän ja salaattipöydän sekä

jälkiruuaksi kahvin ja leipäjuustopalan

7,90

34. KATKARAPUSALAATTI
jäävuorisalaattia, kirsikkatomaattia, kurkkua,
katkarapuja, kananmunaa, tilliä, punasipulia,
limelohkoja, tilli-smetanakastike

35. BROILERISALAATTI
jäävuorisalaattia, kirsikkatomaattia, persikkaa,
sinihomejuustoa, grillattua broileria, currymajoneesi

     

Hinnat voimassa to-su 8.–11.7. ja K-Plussa-tuotteet 1.8. asti, ellei toisin mainita.

Hartwall

JAFFAT
4 plo x 1,5 l (0,57 l) 
sis. pantit 1,60

Rönkä

NAUDAN 
PIHVIFILEE
n. 600 g 
naturell ja pippurinen

Pakattuna tuore

LOHIFILEE
Norja
rajoitus: 2 fi leetä/talous

Ilman korttia 4,99–5,29 rs (9,60–10,17 kg)

Grilliherkut K-supermarketista

Voimassa 8.–15.7.

Voimassa to-la 8.-10.7.

399

500
kg

995
kg

1990 Ilman korttia 1,79-1,95 ps (4,97-3,55 kg)
159

ps

Ilman korttia ja yksittäin 2,25 plo (1,23 l )
sis. pantin 0,40

Vaasan Taikaruis 100%

RUISVIIPALEET 550 g

ja RUISSÄMPYLÄT 
6 kpl/360 g (2,89-4,42 kg)

Valiojogurtti

MAUSTETUT 
JOGURTIT
(ei laktoositon) 
200 g (1,25 kg)kg

099
pkt

199
prk

Ingman

VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
(ei laktoositon), 1 l (0,99 l)

Abba

SILLIT
240/120 g ja 210-230 g
(16,58-8,65 kg)

rs

Voimassa 8.–15.7.

100
pkt

Ilman korttia ja yksittäin 0,43 prk (2,15 kg)

4 
prk

Ilman korttia 2,47 ps (6,18 kg)

4 
plo-54 %

Heimon

ISO GRILLI-
TUOTTEET
600–1000 g 
(16,58–9,95 kg) 995

pkt

-20-24 %

BROILERIN
FILEEPIHVIT 
500-520 g (7,98-7,67 kg)

-11-18 %

-41 %

Tasangon

PIKKULEIVÄT
400 g (4,98 kg)

-19 %199
ps099

ps

059
kg

VARHAIS-
PERUNAT
Suomi, 1,5 kg/ps (0,66 kg)

Kokonainen siemenetön

VESIMELONI
Espanja

Voimassa to-su 8.-11.7. 
300

kg

Atria Hiillos

GRILLIMAKKARAT 
ja -PIHVIT
400-320 g (3,75-4,69 kg)

2 
pkt

Ilman korttia ja yksittäin 2,09 pkt (5,22-6,53 kg)
-28 %

Ilman korttia 1,49 pkt (1,49 l)
-33 %

Ruodoton

Sähkötie 1, puh. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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Tuija Heinonen, tuikkuheinonen@gmail.com, puh. 044-0970237

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU

KAIKKI VARTIOINTIALAN
PALVELUT

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Matti Puolakanaho
p. 040 - 960 3058

- KODIN REMONTIT  - KALASTUSRETKET
- SUKUTUTKIMUS – MÖKKITALKKAROINTI

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

Plussaa ostoksistasi

OVHSportti

ALE
Starttasi

- Rullaluistimet

OVH
K2, CRATZY CREEK

-50%-50%

-30%-30%
- Uistimet
- Kelat
- Vavat
- Jalkapallokengät
- Kesätekstiilejä

Harri ja Sarika Piipponen ovat olleet K-Supermarket kauppiaana Pudasjärvellä noin
kuusi vuotta ja ovat nyt siirtymässä K-citymarket kauppiaaksi Iisalmeen.

Harri ja Sarika Piipponen siirtyvät
Iisalmeen K-citymarket-kauppiaiksi

“Siirtyminen K-citymarket-
kauppiaaksi tuntui ammatil-
lisesti mielenkiintoiselta
haasteelta. Isompana yksik-
könä, jossa on enemmän hen-
kilökuntaa, K-citymarket tuo
mukanaan uusia ammatilli-
sia ulottuvuuksia. Kauppi-
aan kohdalle osuu myös har-
voin se tilanne, että pääsee
aloittamaan kauppiaana täy-
sin uudessa paikassa, sanoo
Harri Piipponen.

Piipposet ovat kuitenkin
erittäin tyytyväisiä yli kuu-
den vuoden aikana saamiin-
sa kokemuksiin K-supermar-
ket-kauppiaina. Siirtyminen
Kestilästä Pudasjärvelle oli
aikoinaan iso harppaus, min-
kä myötä he ovat kokeneet

Pudasjärven K-supermarket-kauppiaina
toimineet Harri ja Sarika Piipponen luovuttavat

tämän kuun puolenvälin jälkeen kaupan
seuraajilleen. Samalla Pudasjärvellä useita

vuosia asuneet Piipposet muuttavat Iisalmeen,
missä he jatkavat kauppiaina uudessa K-

citymarketissa.

kehittyneensä kauppiaina.
“Yksi asia, mitä jään Pu-

dasjärveltä erityisesti kaipaa-
maan on se, että meillä on
ollut supermarketissa niin
mahtava henkilökunta. Olen
äärettömän onnellinen siitä,
stuimme henkilökunnan
kanssa vakiinnuttamaan ase-
mamme ja olemme kovasta

kilpailutilanteesta huolimat-
ta markkinajohtajia. Nyt tun-
tuu hyvältä jättää supermar-
ket meitä seuraavalle kaup-
piaalle.

Antoisa aika Pudasjärven
Yrittäjät ry:ssä

Iisalmeen muuttava Har-
ri Piipponen on ollut aktiivi-

nen myös Pudasjärven Yrit-
täjät ry:ssä, johon hän liittyi
välittömästi paikkakunnalle
muutettuaan. Heti ensim-
mäisenä syksynä hänelle tar-
jottiin yhdistyksessä hallitus-
paikkaa, ja viimeisen kaksi ja
puoli vuotta hän on toiminut
Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajana.

“Vaikka täytyy todeta, että
yhdistystoimintaan käytetty
aika on aina pois jostakin
muusta, niin aika Pudasjär-
ven Yrittäjissä on ollut erit-
täin kasvattavaa ja antoisaa.
Yhdistyksessä olen saanut
nähdä kuntapuolen ja sen
puitteissa tapahtuvan pää-
töksenteon sekä olla mukana
luomassa yrittäjien vaikutus-
kanavia, sanoo Piipponen.

Piipposen muuttaessa Ii-
salmeen jatkaa nykyinen va-
rapuheenjohtaja Heikki Park-
kila yhdistyksen puheenjoh-
tajana ainakin yhdistyksen
syyskokoukseen saakka.

“Jos ajattelen tätä aikaa
Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajana, niin se on ol-
lut siinäkin mielessä mielen-
kiintoista, että yrittäjien ja
kaupungin välinen vuoropu-
helu on tiivistynyt. Se lähti
liikkeelle siitä, kun järjestim-
me kaupunginjohtajaa valit-
taessa paneelikeskustelun, ja
toimme valitsijoiden tietoon
yrittäjien näkemyksiä.

Piipposet kokevat muu-
toinkin elämän Pudasjärvel-
lä hienona ajanjaksona.

“Kotiuduimme hyvin Pu-
dasjärvelle. Saimme täältä
muutamia aitoja ystäviä, joi-
denka kanssa tulemme var-
masti pitämään jatkossakin
yhteyttä.

Jukka Miettinen

Etsivä työntekijä Petra La-
sanen ja Yksilövalmentaja
Sointu Veivo.

Karhupajan etsivä työntekijä
Petra Lasanen on töissä koko
kesän työparinsa yksilöval-
mentaja Sointu Veivon kans-
sa. Kesän aikana etsivä on
ollut mukana Jyrkkäkoskella
nuorten diskossa, jossa jokai-
nen nuori sai sisään tulles-
saan lipun mukana etsivän
esitteen.

Kesällä etsivän tavoittaa
normaaliin tapaan paikan
päältä Karhupajalta sekä pu-
helimitse ja sähköpostilla.
Karhupajan tuotteita voi käy-
dä ostamassa Karhupajalta
15.7.2010 saakka.

Lisäksi Etsivä on työparin-
sa kanssa mukana monissa
kesän tapahtumissa, joissa
hihasta saa tulla vetäise-
mään. Kerromme mielelläm-
me mitä Karhupajalla tapah-
tuu, kenelle se on tarkoitettu
ja vastaamme kaikenlaisiin

Etsivä ei lomaile
kysymyksiin. Etsivän ja yksi-
lövalmentajan kesän tapahtu-
miin kuuluvat mm. Pudasjär-
ven markkinat, Iijokisoutu,
Rantajuhlat Puhosjärven ran-
nalla Marjohiekalla, Suoma-
lais-Ugrilaiset taideviikot,
Pilkkiviikot ja Nuorten erä-
leiri Livolla.

Lisäksi etsivä muistuttaa
kaikkia, jotka eivät saaneet
ensimmäisessä haussa opis-
kelupaikkaa, että KESÄN
TÄYDENNYSHAKU ON
12.7-23.7.2010. Lisätietoja yh-
teishausta löytyy sivuilta
www.haenyt.fi.

Petra Lasanen
Karhupaja
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PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

pkt kpl 1190

SÄÄSKIVERKKO
SÄNGYN PÄÄLLE

100

AT HOME
WC-RAIKASTIN

ORTHEX
JÄÄNALLE
PAKASTUSRASIAT

230

0,5 L 0,75 L

ORTHEX
SANKKO 10 L

KANSI

130

FINISH
KONETISKIAINE

90 TBL

795

pkt

PAKASTUSRASIAT

140

0,5 L 0,75 L 1 L 5 KPL

pkt

SÄÄNKESTÄVÄ
ISTUINPEHMUSTE

1500

4 kpl

FEMI
NILKKA- JA POLVI-
SUKAT

2 paria

140

HAIR ACADEMY
SHAMPOO JA 
HOITOAINE

900 ml pumppupullo

495 plo

SIILI
PUSSILAKANA-
SETTI

2995

1190

KIDI
LASTEN
T-PAITA

1000 nippu

CASA
KYLPYPYHKEET
70x140 cm

3 kpl

DV 135
DIG
VIDEOKAMERA
3 MP

4900

AIRAM
KYLMÄLAUKUT
12V

alk.

5900

NÄPPYLÄ-
HANSKAT

12 paria

395

TIKKAAT

REUNAPEHMUSTE

TRAMPOLIININMATTO

2000

kpl

alk.

390

3950

6900

2 LEVYÄ

ELRAM
KEITTOLEVYT

2950

2290

1 LEVY

AITATOLPAN
ANKKURIT

GERN
PAIVESIKESKUS
TUOTTO 2800 L/H

11900

KELLUNTALIIVIT

2490

alk.

PELASTUSLIIVIT

alk.

3490

alk.

VIPRAS
MAANTIIVISTÄJÄ

90 kg

69900

TRAMPOLIINIIN

PATRIOT
SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORIT

14900

VESIVARAAJAT

9900

alk.
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Elämä on näkemisen arvoinen

POHJOLAN

KAIKKI NÄÖNHUOLTO-
PALVELUT SAMASSA 
OSOITTEESSSA

Toritie 1 Pudasjärvi
Puh. 822 416

Puistotie 2 93100 Pudasjärvi, puh. 040-5242545
Avoinna: Ma-Pe: 9.00-16.45.
Kesälauantait suljettu ajalla: 29.5.-14.8.2010

- poistaa turvotusta ja auttaa nestetasapainon häiriöissä

11,90 prk + ristikkolehti veloituksetta.
tarjous voimassa: 9.6 tai niin kauan kuin tuotteita riittää

Bioteekin nestesieppari

Lomamökin omistaja!

Oletko tulossa Pudasjärven markkinoille
mökkiläistapahtumaan?

Me Keskusvaraamo Pudasjärven Matkailu Oy:ssa etsimme jat-
kuvasti välitykseemme laadukkaita, vuokraukseen sopivia lo-
makohteita: yksittäisiä mökkejä tai lomahuoneistoja Pudasjär-
veltä ja lähikunnista.

Keskusvaraamo on toiminut jo reilut 25 vuotta.
Syötteen alueella olemme ylivoimaisesti suurin majoituspaik-
kojen myyjä: vuonna 2009 välitimme alueelle n. 100.000 yö-
pymisvuorokautta eli reilusti yli puolet – 66 % – koko alueen
tilastoiduista yöpymisvuorokausista.

Sinä päätät. Voit antaa loma-asuntosi keskusvaraamo
Pudasjärven Matkailun välitykseen milloin vain.
Uudet kohteet laitamme heti myyntiin ja nettivaraamoon.
Kun etsit luotettavaa ja tasapuolista yhteistyökumppania
– olemme käytettävissäsi, ota yhteyttä!

Pistäydy markkinaperjantaina toimistossamme markkinatorin
laidalla, kerromme lisää.

Keskusvaraamo/matkatoimisto
Pudasjärven Matkailu Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi
puh. 08 823400 ma-pe 9-17
keskusvaraamo@isosyote.fi
www.syote.net

Puualan erikoisyritys Kellon
Puu tarjoaa suomalaisesta
raaka-aineesta valmistettuja
laatutuotteet yksilöllisesti ja
asiantuntevasti. Monipuoli-
sesta tuotevalikoimasta yri-
tyksessä etsitään asiakkaalle
parhaiten soveltuva ratkaisu.
Lisäksi se pystyy valmista-
maan tilauksesta rakentajien
ja asiakkaiden tarpeisiin rää-
tälöityjä ratkaisuja.

-Koska äitini sukujuuret
ovat Hetekylällä, tunsin luk-
karin rakkautta tännepäin, ja
osaltaan sen vuoksi perus-
timme myyntipaikan tänne,
Kalevi Teppola mainitsi yri-
tyksen laajentamiseen vai-
kuttaneista asioista.

-Kun tulimme Pudasjär-
velle, silloin ei täällä ollut
muuta puutavaraliikettä, jo-
ten näimme siinä laajentami-
sen mahdollisuuden. Viisi
vuotta sitten tuotevalikoima
laajeni hirsipuolelle, yrittäjä
Teppola muisteli yrityskuvi-
oita.

Vuosikymmenien
kokemus
Koska puu on elävä materi-
aali, se käyttäytyy eri tavoin
erilaisissa tilanteissa. Osaa-
mattomissa käsissä sen omi-
naisuudet ja mahdollisuudet
jäävät hyödyntämättä. Puun
tunteminen vaatiikin pitkää
kokemusta, jota yrityksessä
on jo liki 30 vuoden ajalta.
Asiakkaat voivat luottaa yri-
tyksen asiantuntevuuteen.

-Etsimme rakennuskoh-
teeseenne ja olosuhteisiinne
soveltuvimman puutavaran
valikoimistamme.  Oikea ma-
teriaalivalinta lisää
rakenteen kestävyyttä ja
käyttöikää, huomauttaa Tep-
pola.

-Tilauksesta järjestämme
puutavaran kuljetuksen suo-
raan rakennuskohteeseen.
Toimituksia teemme myös
omalla kalustollamme.

Kellon Puu pystyy tarjoa-
maan erikoistuotteita. Siellä

Kellon Puu – ammattimaista palvelua

Kellon Puun yrittäjä Kalevi Teppolan mukaan mökkirakentaminen on suhteellisen vil-
kasta Pudasjärvellä.

Kellon Puu Oy on haukiputaalainen Kellon Holstinmäellä toimiva yritys.
Vuodesta 2001 lähtien yritys on panostanut puutavarakauppaan. Yrittäjä

Kalevi Teppolan johtamalla yrityksellä on sivumyymälä Pudasjärven
Pistotiellä, jossa asiakkaita palvelee Seppo Sankala.

Seppo Sankala palvelee pudasjärvisiä rakentajia. Hän on monelle rakennustarvikkei-
den ostajalle tuttu Pistotien myyntipaikassa, josta voi lainata peräkärryä puutavaran
kuljettamiseen maksutta.

sahataan ja höylätään tilauk-
sesta asiakkaan toivomusten
mukaisesti. Esimerkiksi pe-
rinnetaloihin tehdään talon
henkeen ja aikakauteen sopi-
vat listat ja paneelit. Myös
maalauspalvelut kuuluvat
tarjontaan.

- Maalaamme tarvittaessa
ulkoverhousmateriaalit val-
miiksi.

Puun hankinta hoidetaan
Haukiputaalta ja sen lähialu-
eilta suoraan yksityisiltä met-
sänomistajilta, sillä pohjoisen
puutavara on laadukasta ja
tiukkasyistä. Valmis sahata-
vara hankitaan Pohjois-Suo-
messa toimivilta sahoilta.

Mökkiläiset vilkastavat
puutavarakauppa
Pistotien myymälästä löyty-
vät listojen, paneeleiden, ul-
koverhouslautojen lisäksi
painekyllästettyä ja lujuus-
luokiteltu puutavaraa sekä
liimalevyjä ja muita höylä-
tuotteita. Teppolan mukaan
tähän aikaan kysytään paljon
painekyllästettyä lautaa, jos-
ta mökeille tehdään muun
muassa terasseja ja laitureita.
Mökkiläiset ovat Teppolan
mukaan yrityksen tärkeä
asiakaskunta.

Kellon Puulla on oma
mökkimallisto, joka edustaa
raaka-aineiltaan täysin koti-

maista tuotantoa. Malli on
räätälöitävissä asiakkaan toi-
vomusten mukaisesti olosuh-
teita ja tarpeita vastaavaksi
kokonaisuudeksi.

-Mallisto on yhtenäinen,
joten siitä voi koota pihapii-
riin hyvin yhteen sopivan
kokonaisuuden. Esimerkiksi
Palmusara-mökkiä voi täy-
dentää pihapiiriin tulevalla
aitalla ja Pihatar-saunamökil-
lä, Teppola esittelee mallis-
toa, joka toimitetaan täyspuu-
osatoimituksella.

-Mökkeihin kuuluvat sei-
nät, listat, lattiamateriaalit,
katon runkomateriaalit, teras-
simateriaalit sekä saunoihin
lauteet. Ikkunat mökkeihin
toimittaa Ruhkala Oy ja ovet
Kaskipuu. Kuljetamme val-
miin hirsikehikon tarvittaes-
sa suoraan kokoamispaikalle
mihin tahansa Suomessa.
Myös kattohuovat ja ekovil-
lat saa kauttamme, Teppola
kertoi ja toivoi mökkiä suun-
nittelevien ryhtyvän toimeen,
sillä monet rakennustarvik-
keet ovat nyt edullisia. (rr)
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Jyrkkäkosken festivaalien
uudelleen elvytys ei ollut
huono idea, ainakin mikäli
sitä peilataan paikalle tullei-
den ihmisten ilmeisiin ja tun-
temuksiin. Jyrkkäkoski veti
paikalle suuren joukon sil-
min nähden tyytyväistä sak-
kia, lapsista vanhuksiin. Jär-
jestelyt toimivat ja puitteet
olivat mitä mainioimmat.

-Aivan mahtava fiilis oli!
Hymyileviä ihmisiä joka
puolella, toinen toistaan
mahtavampia keikkoja, bän-

Jyrkällä rokattiin onnistuneesti viikonloppuna
dit ylistivät järjestelyjä,
backstage toimi ja lavahenki-
lökunta piti huolen vaihdois-
ta ja aikataulut pitivät mi-
nuutilleen. Ihan sanattom-
aksi vetää, tuumailevat järjes-
täjät.

Paljon kertoo sekin, että
järjestyshäiriöitä ei esiintynyt
ja isommilta haavereilta väl-
tyttiin.

Jyrkkäkoskelle oli saatu
aikaan leppoisa ja rento tun-
nelma, mutta riittääkö se jat-
kon turvaamiseksi?

-Jatkoa tulee, se on varma!
Näytöt on nyt annettu, olem-
me tosissamme Jyrkkäkosken
suhteen. Yleisötavoite saavu-
tettiin, yleisö viihtyi, bändit
olivat tyytyväisiä soundeihin
ja järjestelyihin. Nämä on asi-
oita, joihin panostimme. Juu-
ri niitä juttuja, joilla pystym-
me kilpailemaan isompia
vastaan – ammattitaitoinen
lavahenkilökunta ja toimivat
järjestelyt, hyvät soundit.
Meillä ei ole rahaa isoihin
markkinointikampanjoihin,

toivomme että panostus ylei-
sön ja artistien viihtyvyyteen
pistää viidakkorummut soi-
maan Jyrkkäkosken puolesta.
Toivottavasti myös päättäjät
ja rahoittajat heräävät tähän
hommaan. Sillä nyt mentiin
koko ajan limiitissä, tätä
hommaa ei kasvateta yhtään
ilman ulkopuolista rahoitus-
ta. Ensi vuonna on kuitenkin
tarkoitus tuoda Pudasjärvel-
le enemmän ns. nimibände-
jäkin. Ja siihen ei ikävä kyllä
riitä enää omat rahat.

Eli ensi vuonna uudel-
leen?

-Todellakin, isommin ja
paremmin. Nyt kerätään pa-
lautteet ja aletaan suunnitte-
lemaan entistä isompaa ja
parempaa tapahtumaa. Meil-
lä on selvä muutaman vuo-
den suunnitelma, tavoitteet
ovat korkealla, mutta sinne
mennään pienin askelin. Joka
vuosi kehitetään, mutta mal-
tillisesti. Ja virheistä otetaan
oppia. Tänä vuonna tehtiin
paljon virheitä organisoinnis-

sa ja muutenkin, tulevina
vuosina skarpataan näissä-
kin. Kaiken kaikkiaan pidän
viikonloppua menestyksenä
ja erittäin onnistuneena, jos-
ta iso kiitos kuuluu Pudasjär-
ven Urheilijoille, ihanille va-
paaehtoisille, yhteistyö-
kumppaneille, bändeille ja
aivan mahtavalle yleisölle!

Janne Soronen

Melodista death metallia soittava Kalmah veti mukavasti festariporukkaa perjantaina.

Kuvassa vasemmalla: Niina Korteslahti Oulusta sanoo
että ei ole raskaanmusiikin ystävä, mutta hyvin on viihty-
nyt festivaaleilla. Keskellä: Jaana Mäntyjärvi Oulusta
kertoo olevansa järjestelyhommissa festivaaleilla. Hänen
mielestään bändit ovat hyvin ajaneet asiansa. Mirja Rah-
tula Oulusta on tullut jyrkkämeininkiä haistelemaan. Hä-
nen mielestä festareilla esiintyy laatuluokan bändejä.

Sanottakoon se suoraan, että
Taivalkosken moottoriker-
hon ja Pudasjärven kaupun-
gin yhdessä järjestämän
Kiihdytys- ja testipäivän
yksi keskeisimpiä tavoittei-
ta tehdä toppia tieliikentees-
sä hurjastelulle.

- Siihen pyritään, että
saatais tavalliset kaasutteli-
jat ja kuminpolttajat kylän
pinnasta tuonne yhteen
paikkaan. Siellä pääsee sit-

Taivalkosken moottorikerho:

Kiihdyttely kuuluu radalle

Viime vuoden Drag Race -
kisassa pudasjärvinen
Marko Lantto näytti, miten
lujaa maassa voi liitää.
Kuka tahansa voi käydä
ottamassa oman auton tyy-
pit samoissa oloissa Pu-
dasjärven lentokentällä
lauantaina 10. päivä heinä-
kuuta.

Kiinnostaako testata, miten hyvin oma auto kiihtyy ja kuinka
lähelle kahtasataa sen vauhti nousee? Kaduilla ja maanteillä sitä

ei pidä edes yrittää, mutta Pudasjärven ilmailukeskuksessa
hurjinkin kiihdytteli mopolla, autolla tai moottoripyörällä onnistuu

ihan laillisesti lauantaina 31. heinäkuuta.

ten polttamaan kumia ja kok-
keilemaan, mitä ne vehkeet
kulkee”, Taivalkosken moot-
torikerhon pudasjärvinen
puheenjohtaja Teppo Niska-
saari painottaa.

Pudasjärven lentokentällä
tehdään aikamittaukset ihan
samaan tapaan kuin Drag
Race -kisoissa. Jokaisesta läh-
döstä kuski saa aikakortin ja
loppuajan, eikä se lysti mak-
sa kuin 30€, vaikka lähtöjä

olisi niin monta kuin kuski
vain päivän mittaan jaksaa
valoihin ja lähtöön asettua.
Ajomatka on sama kuin kiih-
dytysajojen virallisissa Drag
Race kisoissa eli neljännes-
maili.

- Moni treenaa meidän
kiihdytys- ja testipäivillä.
Päivät ovat poikineet mone-
na vuonna peräkkäin Suo-
men mestarin ja Pohjoismai-
den mestarin, Niskasaari ke-

huu. Testi- ja harjoittelumah-
dollisuuksia kiihdytysauto-
jen rakentajille ei koko valta-
kunnassa ole montaakaan,
joten Pudasjärvi ja koko Poh-
jois-Suomi onkin siinä suh-
teessa etulyöntiasemassa. –
Täältä niitä mika kallioita ja
kimi räikkösiä ja heikki kova-
laisia tulee, Niskasaari vink-
kaa.

Vakavasti kilpa-autoiluun
suhtautuville Pudasjärven
Kiihdytys- ja testipäivä tuo
merkittäviä säästöjä. Oikeas-
taan ainoa mahdollisuus tes-
tata rakennetun ja kilpuriksi
viritetyn kisa-auton ominai-
suuksia on ns. viralliset kisat,
jossa ajolisenssi maksaa yli
400 euroa. Harjoituslähtöjä
sillä hinnalla saa kaksi. Lisäk-
si on hankittava tulenkestä-
vät puvut ja muut turvava-
rusteet, joille saattaa tulla
hintaa tuhansia euroja.

“Oikeaa” kilpa-ajajan uraa
suunnitteleva pääsee Pudas-
järvellä maistelemaan lajin

luonnetta aidoissa oloissa
minimaalisin kustannuksin.
Jos sitten osoittautuu, että se
ura ei olekaan “mun juttu”,
niin eipähän ole tullut uhran-
neeksi omaisuuksia lajiin,
joka ei sitten miellyttänyt-
kään.

Usein kiihdytysajot ovat
joka tapauksessa koko per-
heen harrastus. Jopa viralli-
sissa Suomen mestaruus- ja
Pohjoismaiden mestaruuski-
soissa kuskeina on usein isä,
äiti ja lapset omissa sarjois-
saan. Jos et usko, niin käypä
itse toteamassa, miten asian-
laita on. Pudasjärven Ilmai-
lukeskuksella riittää kumin
käryä, komeita autoja ja mo-
nenlaista muuta ihailtavaa,
kun siellä järjestetään Drag
Race -ajojen SM- & PM-osa-
kilpailut 7. ja 8. päivä elokuu-
ta. Lentokentän kiitoradalla
kiihdytellään Suomen ra-
juimmilla ajopeleillä ja keite-
tään asfalttia neljännesmailin
matkalla parin päivän ajan.

HUOM!
Aiemmista ennakkotiedoista
poiketen Pudasjärven ilmailu-
keskuksessa ei järjestetä jo-
kamies-autoilijoille tarkoitet-
tuja Kiihdytys- ja testiajoja nyt
tulevana lauantaina 10. päivä
heinäkuuta, vaan kuun lopus-
sa lauantaina 31. päivä tätä
kuuta. Puolustusvoimilla on
viime hetken suunnitelmia
kentän käyttöön omiin tar-
koituksiinsa, minkä vuoksi Tai-
valkosken moottorikerho on
joutunut siirtämään oman ta-
pahtumansa muutamaa viik-
koa myöhäisemmäksi.

Nuorimmat kuskit sielläkin
ovat alle 10-vuotiaita!

Taivalkosken moottori-
kerho on buukannut kalente-
riin koko vuodelle kuusi kai-
kille autoilijoille ja moottori-
pyöräilijöille avointa kiihdy-
tysajo- ja testipäivää. Ne pi-
detään sään salliessa. Sateel-
le lähtöjä ei sallita turvalli-
suussyistä.

Esko Leipälä
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Pudasjärven Perhemarkettia
on laajennettu roimasti ja sen
myötä valikoimat suurenevat
usean tuoteryhmän osalta.

Perhemarketin remontti syksyksi valmis

Viikottain Perhemarketissa
asioiva Eino Kemppainen
kehuu makkaratarjoilua ja
hän on hyvin tyytyväinen
liikkeessä tehtyihin laajen-
nuksiin.

Kahvittelijat Väinö Väyrynen, Rauno Hiltula ja Risto Räisänen. Tulleet katsomaan laa-
jennusta.

symmällä, pidetään suurem-
mat avajaiset.

- Aloitimme remontin lo-
kakuussa. Tämä oli muhinut
mielessä jo pari vuotta ja nyt
pyrimme tekemään tästä täy-
den palvelun sekatavarakau-
pan, kertoo kauppias Pertti
Heikkinen.

Remontti osui Heikkisen
mielestä erittäin otolliseen
aikaan, koska laman vuoksi
remontointi on nyt halvem-
paa kuin esimerkiksi vuosi
sitten. Lisäksi laajentuminen
toimii sekä hänelle itselleen
että henkilökunnalle piristys-
ruiskeena, kun saa uutta tilaa
ja uusia tuotteita.

Merkittävin lisäys Perhe-
markettiin on uusi työkalu-
osasto, jossa myydään mm.
traktori- ja työkonetarvikkei-
ta. Lisää tilaa saivat myös erä-
, kalastus- ja retkeilytarvik-

Kauppiaan tytöt Laura (vas.) ja Petra saivat lomapuu-
haa makkaranpaistosta.

Taksiautoilija Timo Heikkinen(Pertin veli), kauppiaat Kristiina Lallukka ja Pertti Heikkinen sekä asiakas Juhani
Pähtilä

keet sekä kodinkoneet. Myös
tekstiilipuolelle tulee esimer-
kiksi Aleksi 13:n tuotteita, jot-
ka ovat nuorisonkin suosios-
sa. Talous- ja elintarvike va-
likoima lisääntyy jonkin ver-
ran.

Perhemarketin vakioasia-
kas Eino Kemppainen on hy-
vin tyytyväinen laajentuvaan
valikoimaan ja uskoo sen li-
säävän kaivattua kilpailua
seudun liikkeiden kesken.
Tulevaisuudessa hän aikoo
ehdottomasti hyödyntää esi-
merkiksi uutta työkaluvali-
koimaa.

Kemppainen myös kehuu
päivän makkaratarjoilua, jota
hoitavat kauppias Heikkisen
tytöt, Petra ja Laura. Tytöt
nauravat, että päivä alkoi
heittelemällä makkaroita
ympäriinsä, mutta nyt sujuu
jo paremmin, ja asiakkaatkin

Tämän kunniaksi Perhemar-
ketin etupihalla tarjottiin 1.7.
kakkukahvit ja 2.7. paikalla
oli makkaranpaistoa.

Kattoa vielä remontoi-
daan ja liikkeen eteen tulee
myös myyntikatoksia. Kun
työt saadaan valmiiksi syk-

tykkäävät. Kakkukahvien
tarjoilu ja makkaranpaisto
ovat kesälomalaisille mieluis-
ta puuhaa. (jk)

Moottoripyöräkerho 69 ry:n
järjestämä Kontioralli keräsi
viikonloppuna 2-4.7 yli 1 500
motoristia Puolangan Paljak-
kaan. Viikonloppu käynnis-
tyi perjantaiaamuna, kun ral-
lin kontrollipaikka Pudasjär-
ven Nesteellä avattiin. Jotta
motoristi saattoi osallistua
Kontioralliin, hänen tuli il-
moittautua kontrollipaikan
ylläpitäjälle. Lauantaihin kel-
lo 18 mennessä Nesteellä kävi
ilmoittautumassa reilut 1 500
motoristia. Kontioralli on jär-
jestetty yhtäjaksoisesti vuo-
desta 1967 ja se on Suomen
vanhin ja tunnetuin kokoon-
tumisajo. (rr) Kuvat Kati
Saukko

Kontiorallin kontrollipaikka
oli Pudasjärven Nesteellä

Ilmoittautumassa Nokialainen Reijo Paananen, häntä
palvelee Mikko Siekkinen, ilmoittautumisia taustalla vas-
taanottaa Tarja ja Timo Heikkinen.

Kontioralliin 20. kertaa
osallistunut Teppo Koivula
Ruskosta ja neljä kertaa
osallistuva Esa Tamminen
Naantalista. He lähtivät aje-
lemaan Pudasjärveä koh-
den torstaiaamuna.

Ralliin osallistujien pyöriä
Pudasjärven Nesteen pi-
halla.
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Mika Kivimäen mukaan suo-
malaiset pitävät eläkepäiviin
varautumista tärkeänä, uu-
den pitkäaikaissäästämisen
lain mukaista eläkesäästä-
mistä kuitenkin vasta harki-
taan. Kolmannes suomalai-
sista kokee tarpeelliseksi
säästää yksityisesti eläkeai-
kaa varten. Vain 10 prosent-
tia vastanneista ei pitänyt tätä
lainkaan tärkeänä. Eläkesääs-
tämisen suosio on kuitenkin
vielä maltillista, vaikka uusi
pitkäaikaissäästämistä kos-
keva laki on laajentanut ve-
rotuettuja säästämismahdol-
lisuuksia. Keskimäärin vas-
taajat arvioivat tarvitsevansa
eläkkeellä ollessaan noin 1
500 euroa kuukaudessa vero-
jen jälkeen.

Nämä tiedot käyvät ilmi
OP-Pohjola-ryhmän teettä-
mässä sijoittajabarometristä,
jota varten Taloustutkimus

Sijoitusrahastot suosituimpia,
moni säästää ilman tavoitetta

Pudasjärven Osuuspankki järjesti paikallislehdille tarkoitetun
lehdistötilaisuuden, jossa OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Mika

Kivimäki puhui OP-Pohjola-ryhmän teettämästä sijoittajabarometristä
netin välityksellä yhtä aikaa 28 eri osuuspankkiin kokoontuneille lehtien

toimittajille. Toimitusjohtaja Teuvo Perätalon mukaan Pudasjärven
Osuuspankin historiassa tämä oli ensimmäinen kerta, kun

tiedotusvälineille annettiin tietoa etäyhteyttä käyttäen netin välityksellä.

Oy haastatteli noin tuhatta
suomalaista huhti-touko-
kuussa 2010. Vastaajat olivat
15-74-vuotiaita henkilöitä,
jotka hoitavat perheen talous-
asioita.

Eläkesäästämistä ei
tunneta tarpeeksi
-Omiin eläkepäiviin varautu-
mista pitää erittäin tai melko
tärkeänä kolme neljästä suo-
malaisesta. Tästä huolimatta
noin 60 prosenttia vastan-
neista ei ole aikeissa aloittaa
uuden ps-lain mukaista elä-
kesäästämistä. Eläkesäästä-
mistä ei joko pidetä ajankoh-
taisena tai siihen ei ole vielä
perehdytty tarpeeksi. Ps-lain
mukaista eläkesäästämistä on
vakavasti harkinnut vain 8
prosenttia vastaajista. Kiin-
nostuneimpia ovat alle 35-
vuotiaat.

-Kiinnostavimpina eläke-
säästämisen sijoituskohteina
pidetään tilejä sekä korko- ja
osakerahastoja. Tärkeimpinä
kriteereinä eläkesäästämisen
muotoa valittaessa pidetään
puolestaan palveluntarjoajan
luotettavuutta, asiantuntu-
musta sekä eläkesäästöjen ris-
kittömyyttä.

-Rahastosijoittaminen on
barometrin mukaan nyt suo-
situin yksittäinen sijoitusta-
pa. Tilisäästäminen kirii lä-
hes rahastojen rinnalla. Ra-
hastosijoituksia on 36 prosen-
tilla vastaajista. Joka neljän-
nellä säästäjällä ei ole selke-
ää säästämistavoitetta. Sääs-
töillä varaudutaan useimmi-
ten yllättäviin tarpeisiin.

-Viime vuonna vastaajat
uskoivat asuntojen hintojen
laskevan, nyt suunta on oleel-
lisesti muuttunut. Yli puolet
vastaajista odottaa asuntojen

hintojen nousevan. Suurin
osa kotitalouksista eli noin
kaksi kolmannesta uskoo
korkotason nousevan. Osake-
kurssien nousuun uskoo 29
prosenttia vastanneista. Työl-
lisyystilanne nähtiin aiempaa
selvästi positiivisempana,
joskin työttömyyden uskot-
tiin edelleen lisääntyvän.

-Usko Euroopan talouden
kehitykseen on heikentynyt,
mutta BRIC-maiden eli Bra-
silian, Venäjän, Intian ja Kii-
nan talouden kasvuun uskoi

Pudasjärven Osuuspankilla pidettiin historiallinen lehdistötilaisuus, kun OP-Rahasto-
yhtiön toimitusjohtaja Mikko Kivimäki puhui paikalla olleille pankin toimihenkilöille ja
lehdistölle ensimmäisen kerran netin välityksellä etäyhteyttä käyttäen.

61 prosenttia vastaajista, to-
tesi Mika Kivimäki.

Eläkesäästämistä myös
Pudasjärvellä
Toimitusjohtaja Teuvo Perä-
talo kertoi Pudasjärven
Osuuspankin pankkitoimin-
nan kasvun olleen alkuvuon-
na 8,2 prosenttia, luotonanto
kasvoi lähes saman verran.
Vakuutussäästöt olivat nous-
seet 17 prosenttia ja rahasto-
jen arvo oli kohonnut yli 30
prosenttia, jotka ovat huo-

mattavasti korkeampia luke-
mia, kuin keskimäärin Suo-
messa.

–Kannustamme asiakkaita
perehtymään eläkesäästämi-
sen eri vaihtoehtoihin, joita
Pudasjärven Osuuspankilla
on tarjota runsas valikoima.

Heimo Turunen

Ensimmäinen heinäkuuta
Jalkahoitola Stressipiste
muutti Pudasjärven keskus-
ta-alueelta Varastotie viiteen.
Yrittäjä Pirjo Leino joutui
muuttamaan, koska aikai-

Jalkahoitoja
uusissa tiloissa

- uusien yritysten   
 perustamiset 
- yritysmuotojen  
 muutokset 

A. REPOLA KY

Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:

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

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO

- kirjanpidot 
- veroasiat 
- palkanlaskennat 
- muut toimistopalvelut

semmat yritystilat olivat
omistusasunnossa, joka myy-
tiin.

– Uudet tilat ovat kaksi
kilometriä keskustasta. Eihän
se ole matka eikä mikään jos
on millä kulkea, mutta jos
tänne ei pääse tulemaan niin
teen minä kotikäyntejäkin,
kertoo Leino.

Jalkahoitolan toimenkuva
ei ole muuttunut mihinkään
muuton jälkeen. Leino tekee
edelleen jalkahoitoja, Ersda-
lin vyöhyketerapiaa ja kuu-
makivihierontaa.

Ersdalin vyöhyketerapia
on norjalaisen Charles Ersda-
lin kehittämä vyöhyketera-
piamuoto. Siinä ihminen aja-
tellaan kokonaisuutena, jos-
sa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Ongelmia hoidetaan käsitte-
lemällä jalkaterien heijaste-
pisteitä.

Kuumakivihieronnassa
kehoa hierotaan lämpimillä –
ei polttavilla kivillä. Perintei-
seen hierontaan verrattuna
kuumakivihieronta on ren-
touttavampaa, koska ei tar-
vitse jännittää milloin hiero-
ja löytää kipeän paikan. (jk)

Pirjo Leino toivottaa kaikki
vanhat ja uudet asiakkaat
tervetulleiksi Jalkahoitola
Stressipisteen uusiin tiloi-
hin.

Suomen Yrittäjien tekemän
kyselyn mukaan 10 prosent-
tia yrittäjistä ei pidä lainkaan
kesälomaa. Yrittäjien kesälo-
man pituus on keskimäärin
kaksi viikkoa, kun toiveena
on neljän viikon yhtenäinen
kesäloma.

Yrittäjät voivat viettää
normaalisti siten vain puolet
toivomastaan kesälomasta.
Yrittäjät ovat lomalla puolet
lyhyemmän ajan kuin pal-
kansaajat, Suomen Yrittäjien
ekonomisti Harri Hietala tii-
vistää.

Korkeintaan viikon kesä-
loman pitää 15 prosenttia
yrittäjistä, 1–2 viikkoa neljän-
nes, 2–4 viikkoa kolmannes ja
yli neljän viikon loman pys-
tyyn pitämään 15 prosenttia
yrittäjistä. Muuta lomaa yrit-
täjät viettävät 8 päivää.

Yrittäjistä yli 40 prosenttia
viettää kesälomansa yhdessä
jaksossa, vajaa 40 prosenttia
kahdessa jaksossa, 11 pro-
senttia kolmessa jaksossa ja 6
prosenttia viettää lomansa
neljässä tai useammassa jak-
sossa. Valtaosa eli kaksi kol-
masosaa yrittäjistä viettää
pääosan kesälomastaan hei-
näkuussa. Sekä kesäkuussa
että elokuussa loma viettää
reilu 10 prosenttia yrittäjistä.

Yrittäjien lomanviettoon
vaikuttaa toimiala. Kesälo-
man pituuteen, jaksottumi-
seen ja loman ajoittumiseen
vaikuttaa toimialan sesonki-
luonteisuus. Erityisesti kesä-
sesonki näkyy majoitus- ja

Vain viidennes yrittäjistä
pitää pitkän loman
ravitsemustoiminnassa, jossa
reilu viidesosa ei pidä kesä-
lomaa ja noin kolmasosalla
loma jää alle viikon mittai-
seksi.  Keskimääräistä lyhy-
empiä yrittäjien kesälomat
ovat lisäksi kuljetuksessa ja
varastoinnissa, kaupassa
sekä rakentamisessa.

Yrityksen koko vaikuttaa
myös loman pituuteen. Isom-
pi yrityskoko tuo yrittäjälle
pidemmän loman. Yksinyrit-
täjistä 10 prosenttia ei pidä
lomaa. Keskisuurten yritys-
ten omistaja-yrittäjillä keski-
määräinen loman pituus on
20 päivää, kun yksinyrittäji-
en loma kestää yleensä 14
päivää.

Yrittäjistä 43 prosenttia
viettää kesälomansa mökkei-
len ja 12 prosenttia veneillen.
Vajaa kolmasosa aikoo tehdä
pieniä askareita kotonaan tai
mökillään. Harrastuksiinsa
aikaa käyttää noin 30 pro-
senttia vastaajista. Neljäsosa
viettää lomansa kotona akku-
ja lataillen. Myös matkustelu
kuuluu lomanviettoon. Ulko-
mailla matkailee 31 prosent-
tia yrittäjistä ja kotimaassa 41
prosenttia.

 Yrittäjien lomanviettota-
vat ovat hyvin samanlaiset
kuin muilla. Yhdet käyvät

urheilukisoissa, toiset mu-
siikkifestareilla ja kolmannet
viettävät kesänsä lastensa
kanssa, Jotkut sukuloivat ja
saattaapa joku myös opiskel-
la, Hietala kertoo.

Satunnaisotokseen poimi-

tuista reilusta 6 000 yrittäjäs-
tä kyselyyn vastasi 712 yrit-
täjää maalis-huhtikuun vaih-
teessa. Vastaajajakauma
edustaa hyvin Suomen pk-
yritysrakennetta
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Susisuon poroaidalla järjes-
tettiin juhannuksen aaton
aattona 23.6 hartaustilaisuus,
joka on tullut jo perinteeksi.
Nyt järjestetty hartaustilai-
suus oli järjestyksessään 19. ja
ensivuonna onkin hartauspe-
rinteessä 20-v juhlavuosi, jol-
loin osallistujille on luvassa
poronlihakeittoa.

-Aina ei porojen aitaan
saaminen ole itsestään sel-

Juhannushartaus Susisuon porJuhannushartaus Susisuon porJuhannushartaus Susisuon porJuhannushartaus Susisuon porJuhannushartaus Susisuon poroaidallaoaidallaoaidallaoaidallaoaidalla

Poroja aitaukseen saatiin tänä kesänä noin
200 kpl

Kuvassa emäntänä toiminut Raili Juttula, tarjolla oli kahvia ja hänen
leipomaansa pullaa. Hän on ollut kokkaamassa joka kerta eli 19 vuo-
den ajan.

Kirkkoherra Oskari Holmströn puhumassa yleisölle,
jota oli runsaasti paikalla

Lastenlapset

s. 15.6.1925 Puolangalla
k. 29.6.2010 Pudasjärven
 terveyskeskuksessa vuodeosastolla

Rakas äiti, mummu ja isomummu

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että äitimme siunataan Pu-
dasjärven kappelissa lauantaina 17.7. klo 10.00, jonka jälkeen
muistotilaisuus seurakuntasalissa. Mahdolliset muistamiset Syö-
päyhdistyksen Pudasjärven kerhon hyväksi Hautaus- ja Kuk-
kapalvelu Räisäsessä. Kiitos Pudasjärven kotipalvelun ja Ter-
veyskeskuksen henkilökunnalle äidin hoidosta.

Kiittäen ja ikävöiden:
Marja-Liisa ja Tuomas

lapset perheineen
Rauni ja Pentti

lapset perheineen
Aira ja Sauli

lapset perheineen
Tuomo

Kanssamme kaipaamaan jäivät:

Lepää mummu rauhassa,
tuulen kehdossa,
tuoksussa kesäisen maan.

Side viimeinen kotiimme lapsuuden,
näin katkesi hiljaa sammuen.
Uni ikuinen tuuditti Äidin pois,
vaan muistoja ei mikään himmentää vois.

Elma Elisabet
PIIRA o.s. Moilanen

Taimi-sisko
sukulaiset ja ystävät

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

Konfirmaatiomessu
kirkossa su 11.7. klo 10,
Juha Kukkurainen, Keijo
Piirainen. Taksi lähtee
seurakuntakodin pihasta
klo 9.30, kyydin omavastuu
3 €.
Vanhemman väen kesä-
kahvila
keskiviikkoisin klo 12-14
kirpputorin tiloissa.
Vox Margarita- kuoron
harjoitus kirkossa to 15.7.
klo 19.
Nuorten kesäleiri
Hilturannassa: 19.-20.7.
rippikoulun käyneille (leiri-
maksu 0e) Ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon (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).
(viikko 32 täysi). Nuotio-
iltoja voi varata omalle
k y l ä k u l m a l l e e n
kirkkoherranvirastosta (p.
08-8823 100).
Kirkko avoinna
(esittelijä paikalla) 1.7.-31.7.
ti - pe klo 11-17 ja su 11-18.
Rauhanyhdistykset:
Kesäseurat Sarakylän kap-
pelissa la 10.7. klo 19 ja su
11.7. klo 12 ja seurat ja HPE
klo 19 (Iivari Jurmu, Seppo
Lohi, Arvo Niskasaari ja
Jaakko Sääskilahti). Seurat
Kurenalan ry:llä su 11.7. klo
17 (Tauno Huotari, Eero
Illikainen).
Kastettu:
Mona Maria Amanda
Sääskilahti,
Avioliittoon vihitty:
Mauri Johannes Ylisirniö ja
Sari Kristiina Ojala
Kuollut:
Hilda Maria Illikainen 86 v,
Jenni Maria Leskelä 74 v,
Elsa Johanna Kurikka-aho
74 v, Rauha Alatalo 77 v

HARTAUS
Rakkauden laki
Kristus tuli täyttämään Jumalan tahdon ja
käskyt, ei kumoamaan niitä. Siksi myös kris-
tityn on noudatettava rakkauden lakia, vie-
läpä paremmin kuin lainopettajien ja fari-
seusten. Pyrkiessään tähän kristitty on val-
mis luopumaan jopa omista oikeuksistaan
lähimmäistensä hyväksi ja osoittamaan rak-
kautta myös vihamiehilleen.

vyys. Viime kesänä ei saatu
aitaan yhtään poroa ja nyt
kuitenkin oli saatu kokoon
noin 200 poroa. Ne saatiin
aitaan juuri ennen tilaisuu-
den alkua.

Livon palkisen poroisäntä
Eero Niemi oli tyytyväinen
aitaan saatujen porojen mää-
rästä, mutta totesi olevan
huolestunut karhun jälkien
näkymisestä ajoalueella. (s-lt)

Pentti Lukkari vaimonsa kanssa. Lukkarit ovat olleet
mukana kaikkina muina kesinä, paitsi ensimmäinen har-
taustilaisuus on jäänyt käymättä

Reeta Nevala on osallistunut jokaiseen 19
hartaustilaisuuteen.
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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 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

Halutaan ostaa:  Puutava-
rakuormain “Joutsalainen”
nostolaitesovitus. Puhelin:
040-7226101.

Halutaan ostaa kuivaa koi-
vurankaa tai sekarankaa. P.
0405729790.

Annetaan: Noin 1400 kpl Yli-
vieskan tiilen punaisia “kä-
sinlyötyjä” ruukintiiliä MT60
285x85x60. Haisuvaara. P.
040-5661681.

Myydään mummo-, lasten-,
vakio-, vaihde- ja maasto-
pyöriä, p. 040 504 2814

Myydään omakotitalo kes-
kustan läheisyydestä. 4h, k,
s, ph, khh, at ja aitta. Oma
tontti, kaukolämpö.Puh.
041 7280 828.

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

Myydään potkupyörä lähes
uusi. Pyörän kunto hyvä.
Läh. puh. 044 582 2015.

Myydään 2 kpl ulko-ovia le-
veydet 90cm ja 1m korkeus
molemmissa ovissa 2m 1
cm. Ovissa on kolme koko-
pitkää kaksinkertaista lasia
olevaa ikkunaa.
Puh. 0400 522 079.

Myydään tiskipöytä kahdella
altaalla+hana. Puunvärinen
peiliovi lasilla ja Kastor val-
mistakka. p.040-5716878

Kaupunginjohtaja Kaarina
Daavittila avasi Korpisen ky-
lätalon pihamaalla vastan-
heittokisan heitollaan, jolle
kertyi mittaa hieman yli kuu-
si metriä. Kullakin kilpailijal-
la oli käytössään kolme heit-
toa. Tyyli oli vapaa, joten ki-
sassa nähtiin monenlaista
konstia, joilla kuusi nais- ja
kuusi mieskilpailijaa tavoit-
telivat MM-titteliä.

Naisten kisa oli tiukka ja
tasainen. Neljä parasta heit-
täjää sinkautti Esalan veljes-
ten tekemän vastan seitse-
män ja kahdeksan metrin vä-
lille. Toiseksi sijoittunut, Kor-
pisella asuva Annikki Ylita-
lo hävisi voittajalla 28 senttiä
ja kolmanneksi tullut Aili
Erkkilä puoli metriä. Kyllik-
ki Syrjäpalon oli voittoheiton
jälkeen helppo hymyillä. Hän
kertoi tehneensä tarkan heit-
tostrategian, sillä vastatuulen
vuoksi kilpaväline saattoi
tehdä äkkiliikkeitä. Katso-
mossa olleet saivat olla va-
ruillaan, sillä eräs naisheittä-
jä onnistui heittämään vastan
katsomossa istuneen miehen-
sä syliin.

Syrjäpalo ja Määttä vastanheiton
maailmanmestareita

Korpisen kyläseuran järjestämä kesäjuhla pidettiin sauna-asioiden
tiimoilta viime lauantaina. Juhlan aikana leivottiin kaksi uutta

maailmanmestaria, sillä vastanheittokisa käytiin MM-kilpailuna. Naisten
sarjan voitti Siivikossa asuva Kyllikki Syrjäpalo lähes kahdeksan metriä

kantaneella heitollaan. Miesten sarjan voittaja Pauli Määttä saapui kisaan
Kurenalta ja kiskaisi heittovälineen viisitoista senttiä yli kymmenen

metrin rajan viimeisellä heitollaan.

Miesten sarjassa Pauli
Määttä oli ylivoimainen. Kun
hän pääsi kilpavälineen met-
kuista jyvälle, voittotulos oli
metrin ja kymmenen senttiä
pitempi kuin toiseksi tulleen
Oulussa asuvan Eero Savo-
laisen paras heitto. Kolman-
neksi sijoittunut Jaurakalla
asuva Erkki Herukka hävisi
hopeasijan vain kuudella
sentillä.

Määtän MM-voitto oli
mennä sivu suun, sillä hän
lähti mukaan kovan houkut-
telun jälkeen. Syykin selvisi
voittopallilla. Määttä kertoi
tätä edellisestä urheilukilpai-
lusta ehtineen kulua jo 31
vuotta.

- Kesällä 1979 osallistuin
Pudasjärven juoksuun kovas-
ti harjoitelleena ja hyvässä
kunnossa. Kuitenkin hieman
ennen maalia ohitseni meni
eräs paikkakuntalainen, joka
juoksi kumikengät jalassa.
Silloin lopetin kilpaurheile-
misen, Määttä kertoi huvittu-
neena aikaisemmasta kilpa-
urastaan.

Korpisen kylätalon pihal-
la nähtiin iloisia ja vapautu-
neita vastanheittäjiä, sillä kil-
pailu käytiin ilman doping-
pelkoa. Dopingtestiä ei edes
suunniteltu otettavan, vaikka
sitäkin sivulauseissa vilautel-
tiin.

Korpisen kesäjuhla alkoi
kahvittelulla, jonka jälkeen
juhlaväki siirtyi esiintymisla-
van ääreen penkitettyyn kat-

somoon. Kyläseuran puheen-
johtaja Jani Lehtola toivotti
kaupunginjohtajan ja muun
juhlaväen tervetulleksi juh-
laan, jossa juhlittiin Jomma-
rahoituksen turvin kunnoste-
tun ulkosaunan käyttöönot-
toa ja kyläseuran viisivuotis-
ta taivalta. Puheenjohtaja jul-
kisti johtokunnan päätöksen,
jonka mukaan kyläjuhlan
yhteydessä tullaan jatkossa-
kin valitsemaan joku kylätoi-
minnassa kunnostautunut
henkilö saunapehtoorin kun-
niavirkaan. Ensimmäisen
saunapehtoorin arvonimen
sai saunaremonttia johtanut
ja paljon talkoita tehnyt Mart-
ti Lehtola, jolle puheenjohta-
ja luovutti Eeva Moilasen ide-
oiman tuohisen lakin ja kon-
tin, saunapehtoori 2010 -pai-
dan ja saunakauhan.

Saunarunokilpailu ei tällä
kertaa saanut suurta suosio-
ta, mutta kasvamassa on kui-
tenkin nuori sukupolvi, joka
rohkenee tarttua kynään.
Juhlassa palkittiin kymmen-
vuotias Annika Palo, joka oli
kirjoittanut monta saunaru-
noa. Hän vierailee aika usein
Malisen mummulassaan ja
on aika ahkera saunomaan.
Annika kirjoittaa runossaan:
“Saunassa on kiuas, ja sau-
nasta näkee kauas. Saunaha-
jut tuoksahtaa, vasta ne aihe-
uttaa.”

Juontajana toiminut Kem-
peleessä asuva Toivo Piira
johdatti mukana olijat sauna-

maailmaan kertomalla ohjel-
manumeroiden lomassa sau-
nan historiaa aina maasau-
nasta nykyajan infrapuna-
saunaan.

Kyläjuhlaan kaupungin
tervehdyksen tuonut Kaarina
Daavittila mainitsi kylähank-
keiden olevan hyviä maa-
merkkejä, jotka kertovat ky-
län yhteishengestä ja yksituu-
maisuudesta. Hän puhui
kuntatalouden ja tulevaisuu-
den näkymistä ja maaseudun
työpaikoista, jotka esimerkik-
si energiapuun korjaamisen
tiimoilta tulevat lisäänty-
mään. Puheessaan Daavittila
sivusi myös savusaunakoke-
muksiaan.

Puolankalainen esiintyjä-
parivaljakko Oili ja Hilkka
naurattivat katsojia saunomi-
seen liittyvällä hupaelmal-
laan. Vaikka saunominen on
perisuomalainen peseyty-
mistapa, se ei kuitenkaan
tuntunut olevan hupaelmas-
sa esiintyneen vanhuksen
mieleen. Annikki ja Antti Yli-
talo lauloivat muun muassa
Saunavihdat-laulun. Kylä-
nakoista Liisa ja Rauni kertoi-
vat hupaelmassaan, mitä
kaikkea voi elämässä sattua
ja miten terveellistä on sau-
nassa hikoileminen. (rr)

Oik. Miesten sarjan voittaja Pauli Määttä heitti vastan
kauas. Voittotulos oli 10,15 metriä.

Korpisen kyläjuhlaan saapui noin sata henkilöä. Eturivissä oikealla istuu kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila.

Puheenjohtaja Jani Lehtola luovuttamassa saunapeh-
toorin tunnuksia Martti Lehtolalle. Taustalla juontaja Toi-
vo Piira.

Vas. Vastanheiton kolme parasta. Vasemmalla hopea-
mitalisti Annikki Ylitalo, keskellä vastanheiton maailman-
mestari Kyllikki Syrjäpalo juontajana toimineen Toivo Pii-
ran haastateltavana ja oikealla pronssimitalisti Aili Erkki-
lä. Taustalla myhäilee saunapehtoori.
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L i i k e h a k e m i s t o

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Ilmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikehakehakehakehakehakemistossa.emistossa.emistossa.emistossa.emistossa.
Ota yhteOta yhteOta yhteOta yhteOta yhteys pys pys pys pys p..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO,
KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT TAKSIPALVELUITA

HAUTAKIVET

Lisäkaiverrukset ja hautakivet

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, p. 0400-891 974

www.koilliskivi.com

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

KAUNEUDENHOITOA HIE-
RONTAA, KUNTOSALI

KIINTEISTÖHUOLLOT,
RAKENTAMINEN REMONTIT

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

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

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

Auto 1:
0400 158 258

Auto 2/invataksi:
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

PUUSEPPIÄ

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

ROMUN  JA  METALLIN
OSTO

Pudasjäven Suviseuroihin lähtijöitä.  Pudasjärviset majoittuivat hotellissa Joensuus-
sa, josta päivittäin kävivät seuroissa.

Pudasjärveläisiä Liperin
Suviseuroissa
Liperissä järjestetty vanhoil-
lislestadiolaisten kesätapah-
tuma Suviseurat on nyt tältä
kesältä päättynyt. Tapahtu-
man päätteeksi seuraväki lau-
loi seisaaltaan virren 344
“Maan ja taivaan Luojan kii-
tos soikohon”. Seurat sujuivat
hyvin ja säät hellivät osallis-

tujia.
Myös Pudasjärveltä kävi

bussilastettain ihmisiä ja mo-
nia perheitä kuuntelemassa
seurapuheita ja laulamassa
virsiä sekä Siionin lauluja.
Vuoden 2013 Suviseurat jär-
jestetään Pudasjärvellä. Edel-
lisen kerran tapahtuma on jär-

jestetty Pudasjärvellä 1998.
Ensikesän Suviseuroja vie-

tetään Lumijoella Pohjois-
Pohjanmaalla 1.-4.7.2011. Su-
viseurapaikkakunnat on alus-
tavasti jaettu vuodelle 2027
asti, jolloin tapahtuma pide-
tään Kajaanissa. (jk)

Syötteen kyläyhdistys järjestää markkinat
24.7.10 Kello 11.00 - 15.00
Pöytäpaikkojen varaus (10€ paikka)
Laura Kokolta  040-5875051

MONIPUOLINEN, EDULLINEN, PALVELEVA 
OSTOSPAIKKA PUDASJÄRVEN KESKUSTASSA

Meiltä edulliset Eldorado- ja First price-tuotteet

TERVETULOA.
Tarjoukset voimassa koko heinäkuun.

Grillikylki
-Naturel tai talon 
omalla mausteella 
maustettuna

Ingman
Tuuttipakkaus
8kpl/960ml

Olvi
Jaffat,Colat ja
Lemon 1,5 L

Eldorado
Pekoni 140g

499 149
kpl

Valio
Appelsiini
täysmehu 1L PP

089
prk

kg

299
pkt

119
pkt129

pll

Elintarvike, jalkine, tekstiili, lelu, taloustavara ja rautaosasto

9-19

9-16

Kauppatie 9

(08) 821 515

3,31/kg

First price
Kääretortut
-mansikka 
tai unelma

3,11/L 0,50/L sis. pant.
8,50/kg

tarjous voimassa 10.7 asti
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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.
BINGOT Hetepirtillä  la 17.7., la 31.7., la 14.8., la 28.8. klo 14.00.
Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry. Tervetuloa! www.hetepirtti.net
JALKAPALLO-OTTELU Papat vastaan Pojat Hetekylän entisen
koulun kentällä lauantaina 10.7.2010 klo 15 alkaen. Yleisöllä vapaa-
pääsy! Paikalla Hetekylän Nuorisoseura ry:n buffetti! Tervetuloa!
Sikajuhlat Hetepirtillä lauantaina 10.7.2010 klo 21-02. Tansseja
tahdittaa Tanssiorkesteri Tuovila. Liput 10 . Järjestää Hetekylän Nuo-
risoseura ry. Tervetuloa!
Koulupiiritapaaminen. Yli-Siuruan, Saukkomaan ja Taapelin kou-
lupiiri tapaaminen (koskee myös nspirttikouluja käyneitä
mm.Puurusella ja Juutisella) La. 10.07.2010 klo 14.00 Telkkäkylän
Myllypirtillä. Osallistumis maksu 5e peritäänpaikanpäällä. Ohjelmaa,
muistelmia ja jos arkistoista löytyy vanhoja kuvia voi ottaa mukaan!
Makkaran paistoa...Ystävällisin terveisin: Eija Mertala,Melina Kanto-
niemi ja Mervi Säkkinen. TERVETULOA!!!
Lavatanssit Jyrkkäkoskella 15.7. klo 21-01.30. Kuluvan kesän la-
vakauden aloittaa legendaarinen veljesduo Matti ja Teppo! Järj. Pu-
dasjärven Urheilijat
Sikajuhla Möykkälässä La 17.7. Puhoskylällä.
Tanssit  Möykkälässä La 31.7. Puhoskylässä.
Keskustelutilaisuus  asutushistoriasta. Lauantaina 10.7 klo 12
Siuruankylän asutustushistoriasta keskustelutilaisuus entisellä Virta-
lan koululla Siuruankylällä. Lähemmin Teuvo Liekola p. 040 839 4442
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 -palstan lisäksi kesätapah-
tumia on sivulla 2 .

Iijokisoutu lähti matkaan 28.
kerran tiistaina heinäkuun
6:na. Soutajat, melojat ja ky-
läläiset kokoontuivat maa-
nantaina 5.7 Taivalkosken
Jokijärvelle Saijaan soudun
avajaisiin klo 20. Taivalkos-
ken kunnan tervehdyksen
tuo kunnanjohtaja Jukka
Mikkonen. Hän myös soutaa
ensimmäisen päivän Saijasta
Taivalkoskelle. Soutu päät-
tyy lauantaina iltapäivällä
10.7. Pudasjärven Kipinässa
Tohon laskuun ja kyläjuh-
laan.

Iijokisoutuun voi tulla
päiväksi, pariksi tai koko
soudun ajaksi. Mukaantulo ei
vaadi erityisvarusteita tai
kokemusta jokiveneilystä.
Kokeneet perämiehet laske-
vat 160 km:n matkalla lähes
100 koskea ja nivaa. Päivä-
matkat ovat keskimäärin 30
km. Omalla veneellä, kanoo-
tilla tai kajakilla osallistuvia
on yli puolet osallistujista.
Tänä vuonna vesitilanne
näyttää joella hyvältä, vettä
riittää matalissakin koskissa
ja kivet ovat tavallista syvem-
mällä! Uusia soutajia ja me-
lojia on tulossa tänäkin vuon-
na mukaan runsaasti.

Iijokisoudussa yhdistyvät
luontevasti paikallinen kult-
tuuri, yritystoiminta, matkai-
lu ja virtavesiluonnon koke-
minen perinteisesti. Ruoka-

Iijokisoutu nauttii
vapaasta joesta

Soudun ohjelma on luettavissa www.iijoensuojeluyhdistys.net.

huollosta vastaavat paikalli-
set yrittäjät ja kyläseurat. Ii-
jokisoudussa syödään mah-
dollisimman paikallista ruo-
kaa. Kuressa hirvikeitto on
menestys kuten myös paikal-
listen emäntien leipoma lei-
pä, jota soutajat ostavat mu-
kaankin. Soutajat ovat kovia
tanssimaan ja paikalliset soit-
tajat ovat tahdittamassa tans-
seja iltaisin.

Viime vuosina Kollajan
tekoallashanke oli vahvasti
esillä Iijokisoudussa. Uudel-
leen viritellyn hankkeen kui-
tenkin tyrmäsivät niin lau-
sunnonantajat kuin viran-
omaisetkin viime lokakuus-
sa. Nyt Iijoella voidaan iloita
jo kolmannen kerran voitetun
Iijoen puolesta.   Niin souta-
jat kuin paikallisetkin toivo-
vat, että kaikki verukkeet ja
vehkeilyt Iijoen jatkotu-
hoamiseksi olisivat nyt lopul-
lisesti loppuneet.

Iijokisoutajat ovat iloisia
’Vaelluskalat palaavat Iijo-
keen’-hankkeen etenemises-
tä. Kotiutettuja lohenpoikasia
on joessa runsaasti ja ensim-
mäistä kertaa soudun aikana
toivottavasti jo myös ylisiir-
rettyjä telemetriamerkittyjä
isoja lohia.

Pirkko-Liisa Luhta
soutupäällikkö

matkat:
täys marathon
puoli marathon
¼ marathon

Puhos marathon
17.7.2010 klo 9.00

ilmoittautumiset
14.7. mennessä

numeroon 044 558 7884
Tervetuloa!

AITTAITTAITTAITTAITTOJOJOJOJOJÄRÄRÄRÄRÄRVENVENVENVENVEN
KESÄKESÄKESÄKESÄKESÄTTTTTAPAPAPAPAPAHTUMAAHTUMAAHTUMAAHTUMAAHTUMA

YYYYYpppppykkäjärykkäjärykkäjärykkäjärykkäjärvvvvvelläelläelläelläellä
VVVVVeteläisen reteläisen reteläisen reteläisen reteläisen rannassaannassaannassaannassaannassa
11.7.2010 klo 1211.7.2010 klo 1211.7.2010 klo 1211.7.2010 klo 1211.7.2010 klo 12

TERTERTERTERTERVETULVETULVETULVETULVETULOOOOOA!A!A!A!A!

Vielä neljä näytöstä.
Lippu 10 /hlö.
Varaa lippusi heti.

Monipuolista ohjelmaa viikon
jokaisena päivänä ympäri pitäjää.
Suosittu KOTIRINTAMA näytelmä

Käsikirjoitus ja musiikki:
Toivo Hyyryläinen
Ohjaus:Alpo Puhakka

Lisätietoja: www.tervasvesainen.fi  Lippuvaraukset puh. 045 2340 986

Kalastusalue: Pudasjärven kylän osakaskunnan vesialueet
Pyyntilajina ainoastaan HAUKI
(lastensarjassa huomioidaan kaikki kalat)
HUOM! kohta 4 ja pyyntitapa on vapaa.

Pudasjärven kylän osakaskunta järjestää

Kilpailuaika: 1.6.-31.7.2010
kalastuskilpailun

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja
pituus (todistajien 2 kpl nimet mukaan),
pyyntipaikka, pyyntitapa ja mielellään kuva
mukaan (ei pakollinen).
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Sarjat:
1. Miehet
2. Naiset
3. Nuoret alle 16 v
4. Palkinto arvotaan kaikkien kesken.

Mukaan kelpuutetaan kaikki kalalajit

Jokaisessa
sarjassa palkin-
tona 50 euron

lahjakortti
Pudasjärven
Kesporttiin

Tiedot kaloista osoitteeseen:
Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi Timonen-Nissi
Rissasentie 26, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostilla: kalakilpailu@gmail.com
Lisätietoja numerosta 0400-122696 Jussi Timonen-Nissi

Lämpimästi tervetuloa!

Reijo Aho
myynti
040-181 3449
ivtpudasjarvi@
gmail.com

IVT-CENTER ZEPPELIN
Kauppakeskus, Kempele

Markku Rekimies
asennus/ huolto
050-538 0564
markku.rekimies@
elektra-asennus.fi

www.ivt.fi

Ilmalämpöpumpun ostajalle
50 €:n lahjakortti M-Tavarataloon.

IVT PUDASJÄRVEN

MARKKINOILLA

Perjantaina 9.7. KLO 10-14

M-Tavaratalon edessä

2009 talkooväki retki Iihin
22.7. 2010 lähtö K-kaupalta klo 7.30

Ilmoittautumiset 040 839 3812 / Kaisa

Sarakylän alueen kyläseura ry

Ohjelmassa mm.
• oman kylän taiteilijoiden

taidenäyttelyn avajaiset klo 12
• tikanheiton ja saappanheiton

mestaruuskisat (sarjat: nuoret, naiset, miehet)
• köydenvetokisa (aikuiset vs. nuoret)
• elävää musiikkia
• arvontaa
• lättykahvit
lohisoppaa jonkulaiseen tapaan
myös vierailevia tähtiä tulossa

Jongun alueen kyläyhdistys ry

Jonkulaisten
Jonninmoiset
Kesäpäivät
Paukkerinharjun kylätalolla
la 17.7. alk. klo 12

Tervetuloa kaikki
innolla mukaan!

Jongun kyläyhdistys,
Päivi Vesteri, 040 590 5143, paivi.vesteri@pudasjarvi.fi

Lauantaina 10.7  klo 12  Siuruankylän asutus-
historiasta keskustelutilaisuus entisellä Virtalan
koululla Siuruan kylällä.

Lähemmin Teuvo Liekola,
puhelin 040-839 4442.

Kahvit  tarjoaa
Pudasjärven Osuuspankki. Tervetuloa !

Keskustelutilaisuus
asutushistoriasta
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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

Karhukunnaksen hirsikorttelialueen kunnallistekniikan ja
tulvapenkereen korotuksen suunnitelmaluonnos pide-
tään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukai-
sesti yleisesti nähtävillä 5.-19.7.2010 Pudasjärven kau-
pungintalon asiakaspalvelupisteessä.

Nähtävänäoloaikana osallisilla ja kaupungin jäsenillä on
mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta kirjal-
lisesti osoitettuna Pudasjärven kaupunki, tekninen lau-
takunta, PL 10 (Varsitie 7) 93101 Pudasjärvi, tai sähkö-
postitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 30.6.2010
Tekninen lautakunta

Myytäviin tavaroihin voi tutustua etukäteen huutokauppa-
päivänä klo 9 alkaen. Ostajien on kuljetettava ostamansa
tavarat pois heti. Maksut käteisellä paikanpäällä!

Pudasjärven kaupungin tekniset palvelut järjestää

PÄRJÄNSUON LAKKAUTETUN KOULUN
IRTAIMISTON HUUTOKAUPAN
torstaina 8.7.2010 klo 10:00
osoitteessa Pärjänsuontie 144.

Pudasjärven kaupunki
Tekniset palvelut

ILMOITUS KUNNALLISTEKNIIKKA JA
TULVAPENKEREEN SUUNNITELMA-
LUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA

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

Kukkakaappipalvelu
klo 21 saakka

-KUKKAVÄLITYS

OLYMPUS

kuvakioski

Luolamies
Kirj. Rob Becker, Suom. Ville Virtanen

Taivalkosken

Pölkky-
teatterissa
pe 16.7.2010 klo 19.00

Liput 15 €
Tied. p. 040 524 8058

www.kuusamonnäyttämö.fi

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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www.kontio.fi 

KONTIO
 HIRSITALOT JA -HUVILAT

Kontion hirsitalot ja -huvilat. 
Kaikki mitä asumiselta 
voit toivoa.

Kontio tarjoaa kotiin ja vapaa-aikaan lämpöä, ekologisuutta  ja nykyaikaista toimivuutta.

 Käynti Kontiolla 
 kannattaa:

Rainer Tuomaala 
Ranuantie 224, Pudasjärvi
0400 952 146 
rainer.tuomaala@kontio.fi 

LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2, p. (08) 823 510

www.lvijarauta.fi

Rumpu- ja salaojaputket sekä
kaivot suoraan varastosta

Meiltä myös
Talo Kaivo
jätevesi-
järjestelmät

Kauttamme LVI, -sähkö- sekä
peltisepän työt ammattitaidolla

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

www.ppy.fi p. 311 4677

TAIDE
NÄYTTELY

Taiteilija
Ilkka Vainion

pastellimaalauksia
5.7 -30.7

Pudasjärven
kirjastossa

"Pakkasta paossa
etelän auringossa"

Pudasjärvi-lehdessä aloitti
ennen juhannusta uutena
työntekijänä pudasjärveläi-
nen, Asmundissa asuva Kati
Saukko. Lehtityössä pääpai-
no on ilmoitusten markki-
noinnissa, mutta Katilta su-
juvat myös juttujen kirjoitta-
minen ja kuvien ottaminen
sekä myös muut eteen tule-
vat työt.

–Työstäni tekee mielen-
kiintoisen sen monipuoli-
suus. Samanlaisia päiviä ei
tule eteen. Työni kautta olen
tavannut paljon mielenkiin-

Kati Saukko uusi työntekijä
Pudasjärvi-lehdessä

toisia ihmisiä, toteaa Saukko.
Kati suoritti kahden viime

vuoden aikana myynnin am-
mattitutkinnon, johon kuulu-
vaa työharjoittelua hän suo-
ritti osittain myös Pudasjär-
vi-lehdessä ja työpaikka jär-
jestyi heti valmistumisen jäl-
keen. Kati on aikaisemmin
opiskellut myös hevospainot-
teisen viljelijätutkinnon ja
työskennellyt ravihevosten-
hoitajana Suomessa ja Italias-
sa. Ranuan eläinpuiston eläi-
met ovat tuttuja, koska Kati
on ollut myös siellä työssä.

Perheeseen kuuluu puoli-
so, kaksi lasta sekä kaksi koi-
raa ja kissa. Vapaa-ajallaan
Katin aika kuluu koirien pa-
rissa. Aina kun on mahdol-
lista, raviharrastus kuuluu
myös ohjelmaan ja syksyllä
myös metsästys kuuluu Ka-
tin harrastuksiin. (ht).


