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

www.lvijarauta.fi

SUUNNITTELETKO
KATTOREMONTTIA!
Meiltä pellit
edullisesti.

“Pätkäpellit” ja kattoturvatuotteet
suoraan varastosta!

Kysy tarjous!

JÄRJ. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
JA SEURAKUNTA.

PUDASJÄRVEN KOTISEUTUJUHLA
Sunnuntaina 18.7. 2010

 Tervetuloa!

Klo 10.00 JUMALANPALVELUS kirkossa
· Saarnaa pastori Jaakko Sääskilahti
· Kanttori Keijo Piirainen
· Seppelpartiot sankarihaudoille sekä

nälkään kuolleiden haudoille

Klo 11.15 NISUKAHVIT
kotiseutumuseolla (sateella kappelissa)

Klo 12.00 PÄIVÄJUHLA
kotiseutumuseolla (sateella kirkossa)
· Tervehdyssanat

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Eero Oinas-Panuma

· Juhlapuhe
   Suomen Skandinavian historian kandidaatti

MATTI SIURUAINEN
· Musiikki- ja lausuntaesityksiä

Matti Kaarlejärvi, Elisa Hukari,
Vox Magarita,  Markku Kemppainen,
Keijo Piirainen

 Tervetuloa!
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.

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

Wintti
Ke 14.7. avoinna 23.00-04.00

DJ Jupe lippu 4€ sis.ep

Pe 16.7.

Jarkko
Honkanen
& Taiga
orkesteri
lippu 10€ sis. ep

Lauantaina 17.7.

Tanssiorkesteri Sway
lippu 10€ sis.ep.

pe ja la myös Karaoke
lippu 4€ sis.ep

Wintti on avoinna myös perjantaina
ja lauantaina klo 23.00-04.00

Pudasjärven markkinoiden markkinayleisölle sekä hyvästä yhteistyöstä
Pudasjärven kaupungille, kaikille yhteistyökumppaneille, ohjelmien

esittäjille ja markkinamyyjille kautta Suomenmaan

Teimme yhdessä onnistuneet 29. Pudasjärven markkinat.
 Ensi vuonna on 30-v juhlamarkkinat.

Markkina-arpojen voittajat: Kontiotuotteen hirsiaitta Hannes
Korteslahti Pintamo. Lahjakortit pudasjärveläisiin liikkeisiin
Ritva Timonen Oulu ja Raija Nissi Oulu.

Kiitos!Kiitos!Kiitos!Kiitos!Kiitos!
Pudasjärven Yrittäjät ry

Lämpimät kiitoksetLämpimät kiitoksetLämpimät kiitoksetLämpimät kiitoksetLämpimät kiitokset

AurinkoistaAurinkoistaAurinkoistaAurinkoistaAurinkoista
kesääkesääkesääkesääkesää

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

ROMDIL TÄYTEKEKSI

095
500g

pkt

295 kg

VUOKRATTAVANA!
1 HUONE + KEITTOKOMERO
+ SAUNA 
+ LASITETTU TERASSI

350/KK

LEIVON
SOKERI-
KORPPUJA

800g

295 pss

PULLAPIRTIN
MUMMON 
SÄMPYLÄT

400g

099 pss

PULLAPIRTIN
MUMMON
LETTIPITKO

450g

249
TORSTAISTA ETEENPÄIN

059
320g

pkt

kpl

225g

079
300g

pss

249
500g siivu

pkt

pkt079

PUDASJÄRVELLÄ PUISTOTIELLÄ

VUOKRATTAVANA!
2 HUONETTA + KEITTOKOMERO

SOITA PERTILLE 0400 681 895

460/KK
OULUSSA VÄLIVAINIOLLA

FINN SPRING
LIMSAT

149
1,5 L

plo

TORSTAISTA ETEENPÄIN
ATRIAN
KUORETON ATRILLI
GRILLIMAKKARA

ATRIAN
OHUT 
KALKKUNALEIKE

TORSTAISTA ETEENPÄIN
LAPIN LIHAN
POROPYÖRYKKÄ JA PUNA-
JUURIPYÖRYKKÄ

TORSTAISTA ETEENPÄIN
LAPIN LIHAN
MEETWURSTIN
KANTAPALAT

TORSTAISTA ETEENPÄIN
LAPIN LIHAN
KOTASAVU
PALVIKINKKU

sis.pant
0.40

Markkina
tunnelmia s.4-5
Jyrkkäkoskella
rokattiin c.6
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 28/2010-lehti 28/2010-lehti 28/2010-lehti 28/2010-lehti 28/2010

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

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

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

Lehden sivulla
on 6-palstaa

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

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi
Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Heinäkuu
15.7.-21.7. Suomalais-ugrilainen taideviikko.
Su 18.7. Riihiahon sukukokous Syötteen kylätalolla, ilm. nume-
roon 040-5875051
La 17.7. Perinnepäivä Rytivaarassa, Rytivaaran kruununmetsä-
torppa
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 Pu-
dasjärvi
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 kou-
lulla
La 24.7. Syötteen kylämarkkinat klo 11-15 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
urheilijat
Ma 26.7.- pe 30.7. Nuorten eräleiri järjestää Livokas ry
To 29.7. klo 18.45-20.45 Yleiset onkikilpailut Livon koululla. Järj.
Livokas Ry
Pe 30.7.- su 1.8. Lentopalloleiri Livon koululla. Järj. Livokas ry
Pe 30.7. klo 21.00-01.30 tanssit Havulassa. Järj. Havulan NS ja
Pudasjärven Urheilijat
La 31.7. Tanssit Puhoskylän Möykkälässä
La 17.7., la 31.7., la 14.8., la 28.8. Bingot Hetepirtillä . klo 14.
Järjestää 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 ilmailu-
keskuksessa, 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
Pe 27.8. klo 19-01 “pikku venetsialaiset” sekä bändikisa nuorille,
järjestelyt yhteisyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Järj. LC
Pudasjärvi.
La  28.8. klo 19-01 Venetsialaiset Pudasjärvellä Jyrkkäkoskella.
Lions Club Pudasjärvi järjestää Venetsialaiset 28.8.2010 Jyrkkä-
koskella.  Venetsialaiset ovat siirtyneet Jyrkkäkoskelle, koska Ra-
jamaan rannassa on menossa maansiirtotöitä.  Ilmainen kuljetus
keskustan alueelta. Järj. LC Pudasjärvi.
Ma 30.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä

Pudasjärvellä
Kesätapahtumia

HARTAUS

Kirkastussunnuntai

Kirkastettu Kristus

Kirkastussunnuntaita on vietetty Ruotsissa ja Suomessa jo 1500-
luvulta lähtien 7. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina
(nykyisin 8. sunnuntai helluntaista). Kristuksen kirkastuminen
oli hänen elämänsä taitekohta. Apostolit saivat omin silmin nähdä
hänen jumalallisen suuruutensa ja kuulla Jumalan äänen: »Tämä
on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä.» Jumalan kirkkaus tulee
ilmi kaikkensa uhraavassa rakkaudessa.

Vuorella apostoleille ilmestyivät kirkastetun Kristuksen li-
säksi Mooses ja Elia, Vanhan testamentin lain ja profeettojen
edustajat. Kristillinen kirkko näki alusta lähtien Kristuksen elä-
mänvaiheet, kuoleman ja ylösnousemuksen Vanhan testamen-
tin lupausten täyttymisenä.

Kirkkokuoron konsertti kirkossa 16.7. klo 19.
Kotiseutujuhla 18.7.klo 12.30 kotiseutumuseolla
(sateella kirkossa).
Urkukonsertti kirkossa 8.8. klo 19 (János  Gyülvészi).

Pudasjärven seurakunnan
kesäajan tapahtumia:

Kirkko avoinna
(esittelijä paikalla) 1.7.-31.7. ti
- pe klo 11-17 ja su 11-18.
Kastettu
Henriikka Elisabet Tölli
Avioliittoon vihitty
Teemu Henrik Kaijala ja Min-
na Sinikka Sormunen
Rauhanyhdistykset
Livon kesäseurat Livon kou-
lulla su 18.7. klo 12 (Tauno
Huotari, Arvo Niskasaari).
Seurat kirkossa su 18.7. klo 17
(Arvo Niskasaari, Jaakko
Sääskilahti).

Taksi lähtee seurakuntakodin
pihasta klo 9.30, kyydin oma-
vastuu 3 €.
Vanhemman väen kesäkah-
vila keskiviikkoisin klo 12-14
kirpputorin tiloissa.
Vox Margarita- kuoron har-
joitus kirkossa to 15.7. klo 19.
Nuoriso- ja diakoniatyön
nuotioillat
Nuotioiltoja järjestetään vii-
koilla 32, 33 ja 35 (ma-to).
(viikko 32 täysi). Nuotioilto-
ja voi varata omalle kyläkul-
malleen kirkkoherranviras-
tosta (p. 08-8823 100).

Messu kirkossa su 19.7. klo
10, Jaakko Sääskilahti, Keijo
Piirainen, jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit ja
kotiseutujuhla museon piha-
piirissä (sateella kirkossa).

Lions Club Pudasjärvi jär-
jesti maanantaina 12.7 Jyrk-
käkoskella talkoot, joissa jo-
kinäkymää esiin tuomalla
valmistauduttiin elokuussa
pidettäviin Venetsialaisiin.
Leijonat keskittyivät joen ran-
taan, jossa monet lehden lu-
kijat muistavat siellä olevan
saaren ja sinne johtavan sil-
lan. Leijonat kunnostavat
juuri tuon ranta-alueen. Mai-
semoinnissa poistetun vesa-

Jokimaisema näkyville
Jyrkkäkoskella

tällä kertaa siis Jyrkkäkoskel-
la lauantaina 28.8 klo 19-01.
Tapahtumaan järjestetään
maksuton kuljetus linja-au-
tolla kumpaankin suuntaan
Kurenalan keskustasta.

Lisää tietoa tapahtumasta
löytyy myöhemmin muun
muassa Pudasjärvi-lehdestä.

Janne Moilanen,
kuvat Heimo Turunen

Kivarinjoki ja sen Jyrkkäkoski tuli puiden takaa hyvin esille, kun leijonat puita kaata-
malla maisemoivat joen rannan.

kon takaa tuli esille kaunis
jokinäkymä.

Venetsialaisissa Kivarinjo-
keen laitetaan tulia ja valoa
juhlistamaan kesän päätty-
mistä. Tapahtuma on joudut-
tu siirtämään Jyrkkäkoskelle,
sillä Rajamaan rantaan raken-
nettavan lähiliikuntapaikan
vuoksi ruoho ei ehdi kasvaa
riittävästi kestääkseen käve-
lyä.

Venetsialaiset pidetään

LC Pudasjärven kustanta-
ma, vuonna 2008 tehty Palve-
lu- ja Puhelinhakemisto Pu-
disluuri on uusittu.. Uudista-
mistyön tavoitteena on ollut
saada pudasjärvisten yritys-
ten, yksityisten, kaupungin,
seurakunnan ja muiden yh-
teisöjen numerotiedot mah-
dollisimman kattavasti Pu-
dasjärvisille käyttöön. Hake-
misto jaetaan tällä viikolla
jokaiseen talouteen ilmaisek-
si, mutta lionsklubi tarjoaa
viimekertaiseen tapaan kui-
tenkin mahdollisuuden va-
paaehtoiseen maksuun hake-
mistosta, jonka tuotto menee

Pudisluuri valmistunut

Pudasjärvellä nuorten päih-
teiden ja huumeiden käytön

vastaiseen työhön sekä muu-
hun nuorisotyöhön Pudasjär-
vellä. LC Pudasjärvi on hake-
nut lahjoitusten vastaanotta-
miseen Koillismaan poliisi-
laitokselta rahankeräyslu-
van. Lisäksi hakemistoa on
ostettavissa kuuden euron
hintaan AH-Telepisteeltä.

Hakemiston tekemisen
suoritti VKK-Media Oy, vas-
tuuhenkilönä Heimo Turu-
nen. Yritys on tehnyt myös
kolme aikaisempaa hakemis-
toa. Lionsklubista Pudisluu-
rin tekemisen vastuuhenkilö-
nä on toiminut Teuvo Perä-
talo.
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

Pyöräilijöitä Portinsuon pitkoksilla Pitämävaaran lenkin varrella.

Metsähallituksen Pohjan-
maan luontopalveluiden op-
paat Veikko Virkkunen ja
Saara Airaksinen esittelivät
luontokeskuksen auditorios-
sa maastopyöräilyreitit ja ja-
koivat osallistujille uudet
reittikartat. Lähtövalmistelu-
jen jälkeen maastoon lähdet-
tiin pyöräilemään kahdessa
ryhmässä.

”Fiilistelijöiden” ryhmä
polkaisi noin 17 kilometrin

Syötteen polut
houkuttelivat pyöräilijöitä

mittaiselle Syötteen kierrok-
selle. Reitin varrella ajettiin
muun muassa Pärjänjokivar-
ren kangasmaisemissa, ko-
mean korkealla Pytkynhar-
julla ja laajana avautuvalla
Riihisuolla. “Hurjastelijoiden”
ryhmä suuntasi vajaan 30 ki-
lometrin mittaiselle Pitämä-
vaaran lenkille. Mielenkiin-
toiset maisemat seurasivat
toinen toistaan: Pikku-Syöt-
teen ohituksen jälkeen siirryt-

Syötteen uudet maastopyöräilyreitit testattiin porukalla Syöt-
teen PolkuPyöräily -tapahtumassa 10.7. Luontokeskukselle ko-
koontui lähes neljäkymmentä reiteistä ja Syötteen monipuoli-
sesta luonnosta kiinnostunutta harrastajaa. Aurinkoisen läm-
min sää ja vilvoittava tuuli kruunasivat tapahtuman!

Syötteen pyöräilyreitit suunniteltiin ja rakennettiin
Metsähallituksen Luontopalveluiden toimesta ke-
sällä 2009
Reitit:
o maastopyöräilyreitistö (n. 70 km), joka sisältää kolme
eritasoista ja -mittaista rengasreittiä vaihtelevassa
maastossa kulkevilla poluilla
o retkipyöräilyreitistö (n. 80 km), joka käsittää
4 rengasreittiä alueen maisemallisia teitä pitkin
o reittien varrella on useita taukopaikkoja: laavuja,
päivä- ja autiotupia
Maastopyöräilyreitit on suunnattu aktiiviharrastajil-
le ja vaatii asianmukaisen kaluston ja hieman koke-
musta lajista
Retkipyöräilyreitit soveltuvat hyvin koko perheen
pyöräretkille
Tietoa reiteistä:
o Syötteen luontokeskus, puh. 0205 646 550
o luontoon.fi/syote – Reitit
o Retkikartta.fi (haku: Syöte, valitse pyöräily-

reitit tasovalikosta)

SYÖTTEEN
PYÖRÄILYREITIT
SYÖTTEEN
PYÖRÄILYREITIT

tiin hurjastelemaan Kelosyöt-
teen ja Säkkisenlampien kan-
gaspoluille. Vauhtipätkää
seurasi nousu Pitämävaaran
maisemiin Syötteen kansal-
lispuiston luontoon. Pitämä-
vaarasta laskeuduttiin Por-
tinojan laavulle maistele-
maan lähdepuron raikasta
vettä ja jatkettiin kuusikoiden
läpi takaisin Syötteen luonto-
keskukselle.

Syötteen maastopyöräily-

reitit saivat kiitosta maasto-
jen ja maisemien vaihtele-
vuudesta, hyvistä pitkos-
puista suo-osuuksilla ja tie-
osuuksien vähäisyydestä.
Myös muutamia kehittämis-
ehdotuksia annettiin, joiden
ansiosta reittien toimivuutta
voidaan parantaa entises-
tään.

Pyöräilyreittien startti- ja
päätepysäkkinä palvelevan
luontokeskuksen laavulla
pyöräilijät nauttivat reissun
päätteeksi nokipannukahvit
päivän kokemuksia kertail-
len ja pesivät pyöränsä kul-
jetuskuntoon. Osa jatkoi vie-
lä pyöräilyjä omatoimisesti,
osa lähti rentoutumaan Safa-
ritalon saunan löylyihin.
Maastopyöräilijät olivat reit-
teihin ilmeisen tyytyväisiä:
kaikki aikoivat palata viilet-
tämään Syötteen baanoille!

(ht) kuvat Minna Koramo

Kaupunginhallitus ko-
koontui 6.7 käsitellen aikai-
semmin vahvistamiaan hirsi-
talokorttelin rakentamistapa-
ohjeita. Ekologisten kysy-
mysten parempi huomioon-
ottaminen vaatii rakentamis-
tapaohjeisiin pieniä tarken-
nuksia. Osa rakentajaa vel-
voittavista määräyksistä on
kaupunginhallitus muutta-
nut ohjeiksi. Ekologisen ma-
teriaalivalinnan viittaukset
ikkunoiden alumiiniraken-
teista on poistettu, koska ik-
kunoiden halutaan olevan
kokonaan puuta. Lämpökäsi-
tellyn puun käytön suositus
on poistettu. Alueen raken-
nusten kattokaltevuuden
vaihteluväliä on tarkennettu
ja huopakate on lisätty kate-
valikoimaan. Lisäeristysoh-
jeita seinärakenteissa on tar-
kennettu. Alueelle sallitaan
rakentaminen myös käsin
veistetyistä hirsistä. Kauko-
lämpö on lisätty yhtenä mah-
dollisena alueen energiamuo-
tona. Lämmöntuotannon
kustannuksia koskeva osa on
poistettu ja ilmanvaihdon
lämmön talteenoton hyöty-
suhdevaatimusta on muutet-

tu. Taloautomatiikkaa koske-
via ohjeita on tarkennettu.

Kehittämishanke
kirkonseutu -lentokenttä

Päätettiin käynnistää Tör-
rönjoki - kirkonseutu - lento-
kenttä -alueen kehittämis-
hanke vv. 2009 - 2010 ja
myöntää hankkeelle kuntara-
haosuus. Hallitus nimesi
hankkeen vastuuviranhalti-
jaksi kehittämisjohtaja Mikko
Kälkäjän.

Kehittämis- ja elinkeino-
palvelut on valmistellut Poh-
jois-Pohjanmaan liittoon
EAKR-projektihakemuksen
Toimintalinja 3: Alueiden
saavutettavuuden ja toimin-
taympäristön parantaminen.
Kehittämishanketta on haet-
tu ajalle 1.10.2009 -
31.12.2010. Hanke on kau-
pungin valmistelema, mutta
valmisteluvaiheessa on kuul-
tu myös Pudasjärven Yrittä-

jäjärjestöä, ilmailuharrastajia,
moottoriurheilujärjestäjiä
sekä Pudasjärven Urheilijoi-
ta. Hankkeen tavoitteena on
aikaansaada alueelle koko-
naisvaltainen kehittämis-
suunnitelma, jossa huomioi-
daan eri käyttäjäryhmien/-
tahojen tulevaisuuden tar-
peet ja että alueen herkkä
luonto, sekä pohjavesialueet
tulisivat kokonaisvaltaisesti
huomioiduksi. Eri toimijoil-
la on myös tarpeita omien
toimintojensa kehittämiseen,
jonka vuoksi alueesta tulee
laatia yhteinen kehittämis-
suunnitelma, joka palvelee
erityisesti matkailu-, virkis-
tys- ja harrastetoimintaa.
Hankkeen hyväksytyt koko-
naiskustannukset ovat noin
226 000 euroa, josta tukisum-
ma (EAKR+valtio) on 70 pro-
senttia ja loput kuntarahoi-
tusta.

Hallintojohtajan
tehtävien hoitaminen

Hallintojohtaja Esko Ma-
linen jää vuosilomalle ja sääs-
tövapaille 12.8.2010 ja eläk-
keelle 30.4.2011. Hallintojoh-
tajan tehtävät on suunniteltu
hoidettavan talouden tasa-
painottamisohjelman mukai-
sesti siten, että hallintojohta-
jan ja talousjohtajan virkateh-
tävät yhdistetään. Tämän
mukaisesti perustettiin uusi
hallinto- ja talousjohtajan vir-
ka, joka täytettiin, mutta vir-
kaan valitun kieltäydyttyä
ottamasta sitä vastaan hallin-
tojohtaja jatkoi viran hoita-
mista 1.1.2010 alkaen osa-ai-
kaisena.

Hallintotehtäviä on vä-
hentänyt keskeisten toimin-
tojen ulkoistaminen. Hallin-
tojohtajan tehtävien hoitoa on
tarkasteltu uudelleen ja
suunnitelman mukaan ta-
lous- ja henkilöstöpäällikkö

Kaupunginhallituksen päätöksiä

Hirsitalokorttelin määräyksiin tarkennuksia
hoitaa oman virkansa ohel-
la valtuuston ja kaupungin-
hallituksen sihteerin/pöy-
täkirjanpitäjän tehtävät ja
toimii keskustoimiston esi-
miehenä. Hallintojohtajan
sekä talous- ja henkilöstö-
päällikön tehtäviä siirretään
laskentasihteerin, keskus-
toimiston osastosihteerin ja
palvelusihteerin vastatta-
vaksi.

Asiakirjatuotannossa
keskeisin muutos em. tehtä-
väjärjestelyjen johdosta on,
että asianomainen toimiala-
johtaja vastaa koko asian
valmistelusta ja myös täy-
täntöönpanosta sekä tiedot-
tamisesta. Tehtäväjärjeste-
lyjen johdosta tuleva lisä-
vastuu tulee korvata kysei-
sille viranhaltijoille. Järjes-
tely on voimassa enintään
30.4.2011 saakka, mihin
mennessä asia tulee tarkas-
tella kokonaan uudelleen.

Valta aloittaa elokuussa ope-
tus- ja sivistysjohtajana

Kaupunginhallitus hyväk-
syi, että Juha Valta ottaa ope-
tus- ja sivistysjohtajan viran
väliaikaisena viranhaltijana
hoidettavakseen 9.8.2010 luki-
en, kunnes päätös on saanut
lainvoiman. Hallitus hyväksyi
käynnistettäväksi sivistysjoh-
tajan ja kansalaisopiston rehto-
rin uudelleen sijoittamis- ja ko.
virkojen lakkauttamisprosessit
yt-lain mukaisesti.

Pudasjärven lukion oppi-
las- ja opettajakunta sekä 50-
vuotisjuhlatoimikunta esittä-
vät, että lukion juhlavuoden
kustannuksiin myönnetään
erillinen määräraha kaupun-
gin lisätalousarvion yhteydes-
sä. Kaikki hankinnat ja järjes-
telyt tehdään säästäväisyyttä
noudattaen, silti haluten järjes-
tää mieliin painuva ja näkyvä
merkkivuosi. Kaupunginhalli-
tus saattoi asian tietoonsa to-
deten, että lukion 50-vuotis-
juhla on ollut tiedossa sivistys-
toimen talousarviota laaditta-
essa ja että juhla on järjestettä-
vä sivistystoimen talousarvion
puitteissa. (rr)

Erikoissuunnittelija Saara Airaksinen ohjeistaa pyöräilijöitä Syötteen kansallispuiston
portilla.
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Pudasjärven 29. markki-
noita perjantaina-lauantaina
9-10.7 suosi mitä parhain sää.
Tänä kesänä kaupungin toi-
mesta uusittu tori oli täynnä
markkinamyyjiä ja markki-
nayleisöä riitti kummallekin
päivälle. Pudasjärven merk-
kihenkilönä palkittiin tänä
vuonna Pudasjärven kau-
pungin kehittämisjohtaja
Mikko Kälkäjä. Markkinapu-

1995 levyttämästään lokki-
valssistaan. Eduskunnan ter-
veiset kuultiin haukiputaa-
laiselta kansanedustaja Mir-
ja Vehkaperältä, joka kertoi
muun muassa juhannuksen
jälkeen eduskunnan päättä-
mästä energiapaketista, joka
sisälsi uusiutuvien energia-
lähteiden käytön jättisatsauk-
set tulevien vuosien aikana.
Mukana markkinoilla oli

myös oululainen kansan-
edustaja Lyly Rajala, jota
markkinaohjelma juontaja
Aune Ekdahl haastatteli.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en tervehdyksen esitti Jorma
Kortesoja. Markkinoiden jär-
jestäjän, Pudasjärven Yrittä-
jien puolesta markkinat ava-
si varapuheenjohtaja Heikki
Parkkila.

Tervehdyksessään Pudas-

Markkinayleisö kuuntelemassa Arja Havakan laulua ja
osa heistä innostui myös tanssimaan.

Yrittäjien hirsiaitta-arvat kävivät hyvin kauppansa. Sopi-
vaa arpanumeroa tutkailemassa Jouko ja Kaarina Daa-
vittila (keskellä).

Kansanedustajaehdokkuutta Keskustan jäsenvaalissa tavoittelevaa Vesa Riekkiä kävi
jututtamassa runsaasti paikkakuntalaisia.

Pudasjärven MTK:n Cafe Heinämiehessä kävi muurinpohjaletut sekä muut tarjottava

heessaan Kälkäjä toi esille
kaupungin ajankohtaisia
elinkeinohankkeita muun
muassa hirsikorttelihank-
keen ja matkailun edistämi-
seksi tehdyt kaupungin pa-
nostukset. Pääesiintyjänä oli
iskelmälaulaja Arja Havakka,
joka on kiertänyt Suomea is-
kelmälaulajana jo 1960-luvul-
ta lähtien. Suurimman suosi-
on hän on saanut vuonna

Onnistuneet
Pudasjärven markkinat

Erinomainen sää:

Onnistuneet
Pudasjärven markkinat
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järven kaupunginjohtaja
Kaarina Daavittila mainitsi
kesämarkkinoilla olevan
merkittävä vaikutus pudas-
järveläisen identiteetin muo-
dostamisessa ja myös koti-
seutuhengen korottamisessa.
Daavittila otti esille ympäris-
tön ja kiinteistöjen kunnosta
huolehtimisen. -Miten kau-
punki saisi omat nurkkajuu-
rensa ja puistonsa sekä tien-
pientareet siistityiksi ja näyt-
täisi esimerkillään mallia.
Kylämme ilmeen kohentami-
nen on arvovalinta, joka nä-
kyy varmasti paikkakuntam-
me elinvoiman kohentumise-
na, hän totesi puheessaan.

Pudasjärveläisvoimin
koottu markkinaorkesteri
esiintyi ja toimi muun muas-
sa Havakan esiintymisen
säestäjänä viime vuoden
merkkihenkilönä palkitun
Reijo Kossin johdolla, joka
myös hoiti kuuluttamisia ja
toimi kosketinsoittajana. Or-
kesterissa soittivat lisäksi

Arvontavoittoja:
Markkinoiden järjestäjä
Pudasjärven Yrittäjät sai
kaikki myytyä kaikki ar-
vat, jossa päävoittona oli
Kontiotuotteen hirsiaitta.
Päävoitto osui numerolle
337, jonka onnellinen
omistaja oli Hannes Kor-
teslahti Pintamolta. Lahja-
kortit pudasjärveläisiin
liikkeisiin voittivat arpa
1170 Ritva Timonen Oulu
ja arpa 318 Raija Nissi
Oulu.

Lasse Aaltonen kitara, Timo
Kukkonen kitara ja Timo
Vuorma rummut. Rockmu-
siikin harrastaja, pudasjärve-
läinen kelloseppäyrittäjä
Markku Kemppainen lauloi
perjantaina iltapäivällä mu-
kaansatempaavasti markki-
naorkesterin säestyksellä. Pu-
dasjärveläinen nuorisoyhtye
Darnage Darnage esiintyi
lauantaina ja soittaen moni-
puolista iskelmämusiikkia.

Kansanedustajaehdokkaat
tavattavissa

Ensi keväänä pidettävät
kansanedustajavaalit olivat
saaneet ehdokkaiksi jo nimet-
tyjä ja alkusyksyn jäsenvaa-
leissa ehdokkaiksi pyrkiviä
henkilöitä liikkeelle. Kansan-
edustajista markkinoilla vie-
railivat Keskustan Mirja Veh-
kaperä ja Kokoomuksen Lyly
Rajala. Pudasjärveltä Keskus-
tan jäsenvaaleissa on ehdolla
Vesa Riekki ja Perussuoma-
laisten, ehdokkaaksi jo nimet-
ty Kari Tykkyläinen, jotka

Kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä palkittiin tämän vuoden Pudasjärven merkkihenkilönä. Palkinnon luovuttivat Pu-
dasjärven Yrittäjien sihteeri Pirjo Haapala ja varapuheenjohtaja Heikki Parkkila.

Kansanedustaja Mirja Vehkaperä ja aviopuoliso Tuomas Ojala markkinnakahvilla Eero
Oinas-Panuman ja hänen Olga tyttärensä kanssa.

Markkinaohjelman juontaja Aune Ekdahl haastattelemas-
sa iskelmälaulaja Arja Havakkaa.

Kansanedustaja Lyly Rajala ikuistamassa merkkihenki-
lön valintaa.

Markku Kemppainen lauloi vauhdikkaasti markkinaorkesterin säestämänä.

Kansanedustajaehdokas
Kari Tykkyläinen markki-
noilla perjantaina.

olivat markkinavieraiden ta-
vattavissa. Siikajoelta Kes-
kustan jäsenvaalissa ehdok-
kaana oleva Jukka Kodiksel-
la oli maitokärry tonkkineen
rekvisiittana. Kokoomuksen
ehdokkaista olivat paikalla
pudasjärveläissyntyinen,
nykyisin Muhoksella asuva
Anne Niskanen ja Oulaisis-
ta oli Jorma Kortesoja. SDP:n
ehdokas Tytti Tuppuraisen
suuri näköiskuvataulu oli
Pudasjärven Sos.Dem. Työ-
väenyhdistyksen teltalla ja
itse ehdokas myös vieraili
markkinoilla lauantaina.
Vihreiden teltalla esittäytyi
Pyhäjärveltä saapunut ehdo-
kas Sakari Hankonen ja lau-
antaina oli paikalla Satu
Haapanen Oulusta

Markkinoiden pitkäaikai-
nen vastuunkantaja, Pudas-
järven yrittäjien hallituksen
jäsen Aune Ekdahl piti tär-
keänä markkinaperinteen
säilyttämistä. Hänelle tullei-
den palautteiden mukaan

Suomen Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö
järjesti Pudasjärvi Markkinoilla markkinakyselyn, jon-
ka vastaukset käydään läpi kesälomien jälkeen. Ky-
selyn yhteydessä oli mahdollista osallistua ilmaiseen
arvontaan. Arvonta suoritettiin lauantaina iltapäivällä
ja onnettarena toimi Aune Ekdahl. Pääpalkinnon lah-
jakortin Plus Terveys Oy:n kolmen kerran hoitoon sai
Saija Toska, 21 litran kylmälaukun sai Eija Illikainen
ja Karhupajan valmistaman laukun sai Rauni Illikai-
nen . Onnea voittajille ja kiitokset kaikille Teille, jot-
ka osallistuitte markkinakyselyyn!

Pudasjärven Sos.dem. Työväenyhdistyksen arvon-
nassa saivat voitot: Saunasetti Kyllikki Piri, koriste-
kynttilä Teemu Liekola ja hiustenkuivaaja Salme Pe-
sonen. Kiitokset arvontaan osallistuneille!

Pudasjärven Osuuspankin kyselyyn vastanneiden
kesken arvottiin kesäinen herkkukori. Sen voitti Eino
Anttila.

markkinamyyjät olivat tyyty-
väisiä ja se takaa myös Pu-
dasjärvelle tulemisen seuraa-
vina vuosina. Ensi vuonna on
30-vuotismarkkinat, joiden

järjestelytyö ja niihin valmis-
tautuminen aloitetaan hyvis-
sä ajoin, kertoi Ekdahl.

Heimo Turunen
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Jyrkkä Rock Festival ylitti
viime viikolla uutiskynnyk-
sen useilla radioasemilla,
myös valtakunnan verkossa.
Onnistuneesta tapahtumasta
uutisoitiin lisäksi lukuisissa
lehdissä ja miksipä ei, olihan
kyseessä oikeasti merkittävä
ponnistus Pudasjärven ja
Pohjois-Suomen nuorisolle
järjestettävänä tapahtumana.

Esiintyjiä ja yleisöä oli saa-
punut paikkakunnalle ympä-
ri Suomen, ulkomaita myö-
ten. Onnistuneet järjestelyt ja
Jyrkkäkosken mainiot puit-
teet takaavat, että viidakko-
rummut rummuttavat Pu-
dasjärven ja Jyrkkäkosken
puolesta – sana leviää ja mai-
ne kiirii!

On tullut aika kiittää on-
nistuneen Jyrkkä Rock Festi-
val –tapahtuman järjestämi-

Saksasta asti Jyrkkäkoskelle lentänyt Stormwarrior kruu-
nasi kaikinpuolin onnistuneen festivaalin. Saksalaiset
olivat otettuja ja haltioissaan Jyrkkäkosken miljööstä ja
erittäin tyytyväisiä Suomen vierailustaan.

Jyrkkä 2010 Rock Festival keräsi mukavasti yleisöä.
Ensimmäistä kertaa järjestetty festivaali voi olla aidosti
tyytyväinen saavutukseen. Tapahtuma saa jatkoa ensi
vuonna, kun 1.-2. heinäkuuta 2011 Jyrkkäkoskella roka-
taan jälleen.
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Perinnepäivä 
Rytivaarassa 17.7.2010

Woyzeck keräsi yhden festivaalien suurimmista yleisöistä
perjantai-iltana.

SUOJALINNAN ASUKASTUPA/ KIRPPIS

Tuvalla tarjolla:
- nettiyhteys, päivän lehdet
- kokous- ym. tilaa
- kahvia, karkkia
- ompelupalvelua; nyt myös nahkatyöt
- Kyläkippari helpottamaan arkeasi;

avustamaan ja auttamaan sisä- sekä ulkotöissä
- Kirppikseltä mm. laadukkaita vaatteita ja kierrätystavaraa
- Käytä myös Puikkarin kahviomme palveluita!
Ks. nyt kuulumiset kotisivuiltamme

Urheilutie 2 Pudasjärvi, 044- 0822130, 044- 0822138
AVOINNA ma - to klo 9.00- 17.00, pe klo 8.00- 14.00

Lallojen pyörittely ja haa-
sioiden kokoaminen ei kuu-
lu enää monenkaan kesä-
suunnitelmiin. Rytivaaran
kruununmetsätorpalla niite-
tään heinää vanhaan tapaan
viikatteilla ja haravoidaan
heinät niittämisen jälkeen lal-
loihin tai kootaan haasioihin.
Niittyjen hoidolla – niittämi-
sellä ja raivaamisella säilyte-
tään arvokasta niittykasvilli-
suutta.

Rytivaaran kruununmet-
säntorpalla tutustutaan niit-
tämisen ohella entisaikaisiin
työmenetelmiin – villan kä-
sittelyyn ja entisaikaisten
ruokailuvälineiden tekoon.
Tapahtumassa voi heinänte-
on lisäksi näperrellä tuohi-
sormuksia ja tutustua opas-
tetusti paikan mielenkiintoi-
seen niittylajistoon. Myytävä-
nä on perinteistä niittyeväs-

Niittyjen hoidolla – niittä-
misellä ja raivaamisella

säilytetään arvokasta niit-
tykasvillisuutta.

tä, joten omat ruokailuväli-
neet kannattaa ottaa mukaan.

Perinnepäivää vietetään
Rytivaarassa lauantaina 17.7
klo 12–15. Lähtö kimppakyy-
deillä Syötteen luontokes-
kuksesta klo 10 Ukonvaaran
P-paikalle, josta kävelyä 4
km. Sarakylän suunnasta tu-
levat kokoontuvat Murtoon
klo 10.

Tapahtuman järjestävät
Sarakylän kyläseura ja Maa-
ja kotitalousnaiset yhdessä
Metsähallituksen luontopal-
veluiden kanssa. Tapahtu-
maan on vapaa pääsy ja se
sopii kaikenikäisille.

Irja Leppänen, luonto-opas

Oikaisu
Viime lehden Syötteen Erä-
palvelujen omistajavaihdos-
jutun kirjoittaja oli lehden
kesätoimittajamme Jenny
Kärki, ei siis Jenny Kangas,
kuten virheellisesti oli leh-
dessä.

Perinnepäivä Rytivaaran kruununmetsätorpalla

Hanna Holopaisen “Rumpula” loisti ilta-aurin-
gon valossa mystisesti ja keräsi paikalle ute-
liasta festariyleisöä. Alunperin Jyrkkä Rock
Festival -tapahtumaan suunniteltu ja toteutettu
teos on jo ehditty varaamaan myös muihin ke-
sätapahtumiin. Taiteilija Hanna Holopainen on
suunnitellut myös Jyrkkä Rock Festival tapah-
tuman logon ja graafisen ilmeen.

sessä mukana ja apuna ollei-
ta yrityksiä ja henkilöitä. Suu-
ri kiitos kaikille Jyrkällä ro-
kanneille, nuorisolle sekä
vanhemmille konkareille!

Kiitokset
Pudasjärven Urheilijat,

Seppo Sammelvuo, Marko
Koivula, Hanna Holopainen,
Pudasjärven Osuuspankki,
Koillis-Tele, Pasi Puurunen,

Ensi vuonna
rokataan taas

Ensi kesänä 1.-2. heinä-
kuuta Jyrkkäkoskella roka-
taan jälleen. Tapahtumaa tul-
laan kasvattamaan hieman ja
yleisötavoitetta nostetaan.
Markkinointiin ja laadukkaa-
seen ohjelmaan tullaan pa-
nostamaan.

- Olemme keränneet pa-
lautetta tämän vuoden järjes-
telyistä, ohjelmasta ja mark-
kinoinnista. Palautteen pe-
rusteella tulemme kehittä-
mään tapahtumaa yhä pa-
remmaksi tulevina vuosina.

Tapahtuma ei tänä vuon-
na juuri houkutellut yrityk-
siä mukaan, mutta tulevina
vuosina tilanne on toivotta-
vasti toisin.

- Pudasjärveläisten yritys-
ten suhtautuminen hankkee-
seen oli yllättävän nihkeää,
mutta iso kiitos mukaan us-
kaltautuneille. Toivottavasti
ensi vuonna saadaan isompi
joukko mukaan talkoisiin.
Jyrkkäkoskessa on potentiaa-
lia, kuten tämä vuosi jo todis-
ti. Ensi vuonna olemme itse-
kin aktiivisempia rahoitusta
ja yhteistyökumppaneita
hankkiessamme. Kuten mo-
neen kertaan on todettu,
tämä oli ensimmäinen kerta
ja olemme saaneet arvokasta
oppia monessa suhteessa.

Janne Soronen, Harri Nyys-
sönen, Jukka Jokikokko ja
Antti Faarinen

Janne Järvenpää, Reijo Kos-
si, Studio Kuvakulma Oy,
Piia Väyrynen, VKK-Me-
dia, Sunny Nights Fly-in,
Helena Jaakkola, Jyrkkä-
koski Camping, Tiina Peu-
raniemi, Profavor Oy, Lii-
kennekoulu Mäenpää Oy,
Edumedia ja Meriläisen

Leipomo.
Erityiskiitos kaikille reip-

paille ja ihanille talkoolaisille:
Jenni, Tanja, Katja, Leena, Jaa-
na ja Olli. Lämmin kiitos myös
mahtavalle Pudasjärven Urhei-
lijoiden porukalle ja talkoovä-
elle, olette korvaamattomia.

Jyrkkä 2010 Rock
Festival kiittää
Jyrkkä 2010 Rock
Festival kiittää
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PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

7900

pss

300g

prk200
KOVAPUUKALUSTO
PÖYTÄ + 4 TUOLIA

13900

65 L

LOPUT PUUTARHA
POLYROTTINKI-
KALUSTOT

KOTTIKÄRRY
2-PYÖRÄINEN

4950

14900

POLKUPYÖRÄKÄRRY
2-PAIKKAINEN

POLKUPYÖRÄ-
TELINE

4950

TRAMPOLIINI
4,3 m

KUWAHARA
POLKUPYÖRÄT

AUTOTALLI
6.0 x 3.6 x 2.8

24900

RAKENTAJAN

 TALLI

HALVA
MEGA LAKU

199
440g

MENTOS
KARKKIPATUKKA

4kpl

199

SUKLAA-KAURA-
LASTU PIKKULEIPÄ

200

LEAF
MAXI TUPLA

790

MIESTEN
UIMAHOUSUT

NYT! 19900

2-TUOLIA,PENKKI
PÖYTÄ+ PEHMUSTEET

29900

NYT! 39900

KOVAPUUKALUSTO

19900
29900

PÖYTÄ, PENKKI + 
2-TUOLIA + APUPÖYTÄ

LOPUT 
NYT

PUUTARHAKALUSTO
PÖYTÄ, 4-TUOLIA +
AURINKOVARJO

9900
NYT

14900

KOMPOSTORI
300 L

3950

ESPINA (IKH)
PUUTARHAJYRSIN
4 hp

29500
5 PYÖRÄN

2990
3 PYÖRÄN

15900
BIOLAN
KOMPOSTI WC

4950042900

SAMURAI
CROSSI 70 cc

49500

SAMURAI
CROSSI 110 cc

59500

SAMURAI
CROSSI 150 cc

12900

AUTOTALLI
5.1 x 2.3 x 2.7

28900

7.5 x 3.3 x 2.8

12”

16”

20”

24”

28”

3 vaihteinen

9900

12900

19900

19900

4kpl
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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!

Myydään Nissan Sunny vm.
89. 2 hyvät renkaat, soitin,
vetokoukku. Kats. Hyvä kun-
to. Hp. 580€ p. 0440 923946

Myydään 15" talvirenkaat
195x55x15 Hyvät. hp. 90€
p. 0440 923 946

Myydään miesten Nishiki
maastopyörä, upea Naisten
vakiopyör, Naisten vaihdepyö-
rä (metsäpeura), Lasten-,
nuorten- ja mummopyörä.
 p. 040 5042 814

Halutaan vuokrata yksiö
mielellään kalustettuna n. vuodeksi.
Lyhy empikin aika käy. P. 040-8431149

VUOKRATAAN

Myytävänä sieviä koiranpen-
tuja. Emä dreeveri, isä lapin-
koira. p. 040 4166 442

Pihakirppis to 15.7 klo 17-20
Korpitie 6. Muuton alta pois:
leluja, astioita, huonekaluja
ym, ym. Sarika Piipponen

Kotikirppis ulkona 22-23.7
klo.10-17.00 os. Sahakuja 4
Myydään: lastenvaatteita,
kenkiä, leluja, lastenpyörä ym.
p. 040 769 7498

Ravikesä huipentuu Äimärautiolla!

KUNINKUUSRAVIT
OULU 24.-25.7. 2010

Kuninkuusravien 
lipunmyynti on käynnissä!

Muista myös tunnelmallinen 
iltajuhla Hietasaaressa 

pe 23. ja la 24.7.

Puh. 050 - 9111 080
WWW.KUNINKUUSRAVIT.FI

50 000 ihmistä50 000 ihmistä
ei voi erehtyä.ei voi erehtyä.

OSTA KUNKKARIPASSISI 
ETUKÄTEEN:

Osallistut arvokkaan 
UMESLÄP A35-TELITRAILERIN 

ARVONTAAN!!

KATSO RAVIBUSSIEN REITIT 
KUNINKUUSRAVISIVULTA! 
www.kuninkuusravit.fi 

Hotellimajoitusta on 

vielä vapaana 

– toimi nopeasti!

Vuoden ykkösravitapahtuma
Kuninkuusravit ajetaan tänä
vuonna Oulun raviradalla
Äimärautiolla. Järjestäjät
odottavat heinäkuun lopulla
Pohjois-Suomen vuoden 2010
suurimpaan kesätapahtu-
maan paikalle 50 000 katso-
jaa viikonlopun aikana.

“Kuninkuusraveilla on
vankkumaton 10 000 katsojan
kannattajajoukko, joka tulee
paikalle satoi tai paistoi. Ou-
lun lähialueiden aktivoitumi-
sen kannalta on kuitenkin
tärkeää, että sää suosisi ja lä-
hialueiden väki innostuisi
lähtemään mukaan ainutlaa-
tuiseen hienoon kesätapahtu-
maan ja tunnelmaan”, Pohjo-
lan Hevosystävät ry:n toi-
minnanjohtaja Paavo Koivu-
rova pohjustaa.

Kuninkuusravien järjestä-
jä vaihtuu vuosittain. Viime
kesänä parhaat kantakirjatut
suomenhevostammat ja -oriit

Kuninkuusraveissa eurot
vaihtavat omistajaansa

kilpailivat Lappeenrannassa.
Menestyneimpien suomalais-
ten raviohjastajien, eli Jorma
Kontion, Antti Teivaisen ja
Korven, veljesten kotiradalla
Äimärautiolla Kuninkuusra-
vit järjestettiin viimeksi
vuonna 1994. Viime vuoden
järjestäjärata Lappeenranta
onnistui tapahtumassaan
helteisessä säässä hyvin ja ra-
viratayhtiö kirjasi 280 000
euron tuoton.

“Aurinkoisella säällä
oheismyynti käy eri malliin ja
Toto-vaihdotkin ovat suu-
remmat, joten suhteet yläker-
taan pitää olla kunnossa”,
Koivurova naurahtaa.

Kuninkuusraveissa pela-
taan lauantaina ja sunnuntai-
na todennäköisesti hieman
vajaalla kolmella miljoonalla
eurolla Toto-pelejä. Lisäksi
lauantain Veikkauksen V75-
bonuskierrosta pelataan noin
miljoonalla eurolla.

Ilkka Vainion taidenäytte-
ly “Pakkasta paossa etelän
auringossa” on esillä Pudas-
järven kirjastossa 5.-
30.7.2010. Se koostuu kah-
deksasta kuivapastellimaala-
ukesta, jotka Vainio maalasi
Etelä-Ranskassa ja Espanjas-
sa, ulkoilmassa autenttisen
maiseman äärellä.

– Suomessa oli niin kylmä
ja pitkä talvi, että sielukin
meinasi jäätyä. Lähdin sitten
etelän aurinkoon ja rupesin
maalaamaan – kun en jouten-
kaan viitsinyt olla, Vainio
kertoo.

Maalauksissaan Vainio ei
pyri toteuttamaan kovin tark-
kaa jäljennöstä näkemästään.

Vainion lämpimiä
tunnelmia tauluina

Hän haluaa vangita yleistun-
nelman väreistä ja aistimuk-
sesta, tässä tapauksessa eri-
tyisesti maisemista. Hän ko-
rostaa sisäistä näkemystä eks-
pressionismin ja impressio-
nismin kautta.

– Kirjasto on hyvä paikka
teoksille, jotta myös nuoret ja
lapset pääsevät näkemään
tällaista taiteen toteutusta.
Yleensä piirtäessään ja maa-
latessaan he tuskastuvat kun
kynästä ei automaattisesti saa
samanlaista jälkeä kuin digi-
kamerasta, Vainio pohtii.

Nyt nähtävillä olevat tai-
deteokset eroavat Vainion
tavanomaisimmista töistä,
sillä mieluiten hän maalaa

Ilkka Vainion taulut ovat helposti kaikkien nähtävillä Pu-
dasjärven kirjaston seinillä.

Perinteiselle Kainuun Ras-
tiviikolle 5.-10.7 Puolangan
Paljakassa osallistui noin
3000 suunnistajaa. Järjestelyt
toimivat erinomaisesti ja sää
oli riittävän lämmin. Pudas-
järveläisiä suunnistuksen
harrastajia oli yhteensä 19
edustajaa kilpasarjoissa sekä
lisäksi kahdeksan henkilöä,

Menestystä Kainuun Rastiviikolla
jotka osallistuivat päiväsel-
tään kuntosarjoihin. Noin
viisi vuotta sitten aloitettu
HIPPO-suunnistuskoulun
jäseniä oli kilpailemassa
koko viikon yhdeksän henki-
löä, joista kaikista suunnis-
tusjaosto on erityisen tyyty-

väinen.
Myös tänä vuonna saim-

me nauttia lukuisista yksittäi-
sistä osakilpailuvoitoista
muun muassa. Matti Suor-
san, Sanna Koivun ja Juha-
Matti Ingetin ansiosta. Koko-
naiskilpailuvoittoon ylsi hie-
nolla suorituksella sarjassa H
13-14 B Juha-Matti Inget.
Myös Sanna Koivun vakuut-
tava esitys sarjassa D 21 B
(kolme osakilpailuvoittoa)
muistutti historian havinasta.
Valitettavasti Sanna ei työkii-
reiltään voinut osallistua vii-
meiseen osakilpailuun.

Valitettavasti pieniltä
loukkaantumisilta ei vältytty
ja muutamalla osallistujalla
piti jättää yksi tai useampia
osakilpailuja kokonaan kil-
pailematta. Myöskin muuta-

mia hylkäyksiä tuli joko vää-
rän leimauksen tai puuttu-
neen leimauksen johdosta.

Ikäjakauma pudasjärve-
läisten kilpailijoiden osalla on
laaja: nuorin juoksi 9-vuoti-
aiden sarjassa ja varttunein
75-vuotiaiden sarjassa.

Tämä onkin suunnistuk-
sen ehdoton valtti valittaes-
sa koko perheen yhteistä har-
rastusta. Kaikille löytyy sopi-
va sarja iän ja taitotason suh-
teen. Sanonta “vauvasta vaa-
riin” pitää edelleenkin paik-
kansa.

Seuraavat lähiseudun
suunnistuskilpailut ovat
Koillismaan Rastipäivät 24.-
25.7 Kuusamon Vasaraperäl-
lä.

Antti Härkönen

öljyväreillä. Viimetalvena
Vainion kiinnostus kuvan-
veistoa kohtaan sai pontta
kun Oulu-opiston kurssin
puitteissa hän sai käyttöön-
sä hyvät tilat.

– Olen nyt tehnyt mökillä
kattoremonttia ja samalla

katsellut paljon taivaalle ja
nähnyt erilaisia värejä. Suun-
nitteilla on uusia tauluja, jois-
sa näkyisi nämä taivaan ja ve-
den heijastukset, kuvailee
Vainio.

Jenny Kärki

Osallistujille onnistumi-
nen vuoden tärkeimmässä
kilpailussa ja ravikuninkaak-
si tai ravikuningattareksi sep-
pelöiminen on unelmien täyt-
tymys, mutta pelkästään
kunniasta ei kilpaa ajeta.

“Viikonlopun 24 lähdössä
maksetaan menestyjille yh-
teensä yli 480 000 euroa pal-
kintorahoja.”

Päälähtöjen osallistujat
kohtaavat toisensa kahden
päivän aikana kolmessa osa-
lähdössä, joissa nopein koko-
naisaika ratkaisee. Voittamal-
la jokaisen osamatkan Suo-
men paras suomenhevostam-
ma ja -ori voi ansaita 60 000
euroa.

Kuninkuusravit ajetaan
Oulussa 24.-25. heinäkuuta ja
tapahtuman iltajuhlaa viete-
tään Hietasaaressa perjantai-
na 23. sekä lauantaina 24.
päivä.
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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

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

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

KALASTUS
METSÄSTYS

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT     KKKKKyyyyy
P. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@pp.inet.fi

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.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

ROMUN  JA  METALLIN
OSTO

• Hyttysmyrkyt koirille ja hevosille
• Uistimet, kelat, vavat
• Kalaverkot
• Springer-koiranjuoksutuslaitteet
  polkupyörään ja koiran
  juoksuvaijerit
• Koiranruoat alk.15€/15kg
• Koiratarvikkeet ja kissan ruoat
• Hevostarvikkeet -20% norm.h.
• Täyssynt. 5w-40 moottori- ja
  GL-4 peräöljy vain 5€/l

www.anonase.com
08-821 337HAUTAKIVET HINAUKSIA

Teijo Särkelä
0400 495 445

Arto Aittokumpu
0400 158 258

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

KIINTEISTÖHUOLLOT
RAKENTAMINEN,

 REMONTIT

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

SÄHKÖLAITEHUOLTOPALVELUITA

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 HETI
Yrittäjät: Aune Ekdahl puh. 040 571 9237
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

Legendaarinen Jyrkkäkos-
ki avaa lavakautensa tuleva-
na torstaina. Suuri yleisö on
odottanut Jyrkkäkosken uu-
den tulemisen alkua. Tänä
vuonna Pudasjärven Urheili-
jat ovat kunnostaneet aluetta
monin eri tavoin. Siellä on
talkooihmiset käyttäneet
nauloja ja vasaroita, pensse-
leitä ja moottorisahoja. Onpa
tainnut olla sirkkelit ja tika-
puutkin käytössä. Nyt on
aika käydä katsomassa miltä
siellä näyttää. Torstaina lava-
kauden avajaisissa esiintyy

MATTI ja
TEPPO
to 15.7.2010
klo 21.00-02.00
LIPPU 13 €

JYRKKÄKOSKI

VIELÄKÖ MUISTAT JYRKKÄKOSKEN

Matti ja Teppo.
Muistatko vielä miltä Re-

vontuliDisco näyttää? Tors-
taina siellä soi tanssimusiik-
ki, mutta valot ovat kuiten-
kin käytössä ja tarjoilijat myy-
vät siellä juomia. Jyrkkäkos-
kelle on hankittu täksi kesäk-
si anniskeluoikeudet 10 vuo-
den tauon jälkeen, joten jano-
kin tulee tyydytettyä.

Tanssit alkavat klo 21.00 ja
päättyvät klo 01.30.

Marko Koivula

Vieläkö muistat Jyrkkäkosken?
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Pudasjärven yrittäjille, järjestöille ja kaupun-
gin organisaatioille, kun olette tarjonneet
työharjoittelupaikkoja nuorillemme.
Toivomme, että yhteistyömme jatkuu edel-
leen tulevaisuudessa.

Kiitokset

Pudasjärven tukiasumisyksikkö/nuoret ja ohjaajat

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

Syötteen kyläyhdistys järjestää

MARKKINAT
24.7.10 klo 11.00 - 15.00

Pöytäpaikkojen varaus
(10€ paikka)

Laura Kokolta  040-5875051

Mitä tehdä? Minne mennä?
Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia, Syötteen luonto-
keskus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun neljän sarjan
voittajakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja sekä Paras
Kuusamossa 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
Lavatanssit Jyrkkäkoskella 15.7. klo 21-01.30. Kuluvan kesän
lavakauden aloittaa legendaarinen veljesduo Matti ja Teppo! Järj.
Pudasjärven Urheilijat
Markkinat. Syötteen kyläyhdistys  järjestää markkinat 24.7.10
Kello 11.00 - 15.00. Pöytäpaikkojen varaus (10€ paikka) Laura
Kokolta  puh. 040-5875051
Sikajuhla Möykkälässä La 17.7. Puhoskylällä.
Tanssit  Möykkälässä La 31.7. Puhoskylässä.
Daniel Hiltulan (1820-1867) jälk.sukukokous 31.7.2010 klo
10.30 Hilturannan leirikeskuksessa Pudasjärvellä. Ilmoitt.15.7.
mennessä maksamalla osallistumamaksun, aik. 20€ alle 12v 10€,
tilille 106835-67146, Tied.puh. 0400 770 346 tai 0400 157 424
Venetsialaiset 28.8.2010 Jyrkkäkoskella  . Venetsialaiset ovat
siirtyneet Jyrkkäkoskelle, koska Rajamaan rannassa on menossa
maansiirtotöitä. Järj. LC Pudasjärvi.

Mitä tehdä minne mennä -palstan lisäksi kesäta-
pahtumia on sivulla 2 .

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kau-
pungin www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vas-
taa. Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen
sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -
palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edul-
lista maksullista ilmoitustilaa!

Pudasjärven Syöpäkerho järjestää

Ruskaretken Leville 17 -19.9.2010

Ilmoittautumiset viimeistään
23.7 mennessä
Liisa 040 5471 455
Jenni 040 5506 523

Retkelle voi ilmoittautua kaikki halukkaat

Viikonloppuna 10-11.7 pela-
tun Heinäturnauksen voit-
toon potki lopulta rankkareil-
la kokenut joukkue Sählääjät.
Alkulohkossa Sählääjät oli
tiukilla, vaikka voittikin kaik-
ki vastustajansa. Joukkueen
kokemus näkyi selvästi lau-
antain jatkopeleissä. Sijoitus-
otteluissa joukkue voitti toi-
sen konkaripitoisen joukku-
een eli Spartakin sekä nuo-
ruuden innolla pelanneen
OVOKin. Näin Sählääjät sel-
visi loppuotteluun.

Toinen loppuottelujouk-

kue oli ehkä hieman yllättä-
en Jonku, joka alkulohkos-
saan joutui tyytymään maa-
littomaan tasapeliin Sparta-
kin kanssa. Sijoituspeleissä
oli yhtä tiukkaa. Team Kami-
nat kaatui vasta rangaistus-
potkukisassa 4-3 ja Jylhät Orit
tiukan ottelun jälkeen 2-0.

Pronssiottelussa kohtasi-
vat näin OVOK ja Jylhät Orit.
Ottelusta tuli odotetun tasai-
nen. OVOK painoi välillä
päälle niin kuin yleinen syyt-
täjä, mutta painostus ei tuot-
tanut kaivattua maalia. Kes-

ken painostuksen Jylhät Orit
pääsi ylivoimahyökkäykseen
ja teki maalin. Se riittivoit-
toon.

Loppuottelussa tehtiin
kaksi maalia varsinaisella pe-
liajalla, kumpikin joukkue
yhden. Näin jouduttiin rat-
kaisemaan turnauksen pa-
remmuus rankkarikisassa.
Siinä Sählääjät onnistui pa-
remmin voittaen 4-3. Sählää-
jien valttina oli koko turna-
uksen ajan tasaisuus ja koke-
mus. Laaja pelaajamateriaa-
li mahdollisti helteessä tasai-

Team OVOK ja Spartak taistelivat alkulohkossa tasaisesti 0-0

sen peluuttamisen ja lyhyet
vaihdot. Näin pelaajilla riitti
energiaa turnauksen lop-
puun saakka.

Kokonaisuudessaan tur-
naus sujui hyvin. Helle verot-
ti voimia, mutta kentällä näh-
tiin hyviä suorituksia. Muka-
na oli paljon nuoria pelaajia
näyttämässä taitojaan, aktii-
visesti eri sarjoissa pelaavia ja
jo parhaat pelivuotensa taak-
se jättäneitä konkareita. Ken-
tällä nähtiin myös yksi liiga-
pelaaja, Sarakylästä maail-
malle lähtenyt Jani Sarajärvi.

FC Kurenpoikien valmen-
taja Albert seurasi muutami-
en nuorten pelaajien otteita
kentällä. Ehkä heistä muuta-
mista tulee täydennystä jouk-
kueeseen loppukesälle tai
ensi kaudelle?

Turnauksen kunniatau-
lukko:

1. Sählääjät, 2. Jonku,. 3.
Jylhät Orit, 4. OVOK, 5. Ikä-
miehet, 6. Varma Nakki, 7.
Team Kaminat, 8. Spertak, 9.
FC Lanssi, 10. Team Sippi, 11.
Kipinä, 12. Tuoremehupojat,
13. Team OVOK, 14. FC Tus-
ka, 15. KKP, 16. Team Malli-
pojat

Timo Puolakanaho

Pudasjärven tukiasu-
misyksikön takapihan
kulunut seinä sai viikon-
lopun aikana 10-11.7.
pintaansa taideteoksen.
Mukana maalaustal-
koissa oli kymmenkun-
ta yksikön nuorta. Maa-
lausvuorossa Kahin. (tp)

Maalaus-Maalaus-Maalaus-Maalaus-Maalaus-
talkoottalkoottalkoottalkoottalkoot

Sählääjät Heinäturnauksen
voittoon
Sählääjät Heinäturnauksen
voittoon
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Hinnat voimassa to-su 15.–18.7. ja K-Plussa-tuotteet 1.8. asti, ellei toisin mainita.

0
Ingman 

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

HK Camping

GRILLI-
MAKKARAT
400 g (2,50 kg) 
rajoitus: 2 erää/talous

Ilman korttia 3,69 rs (8,20 kg) Ilman korttia ja yksittäin 0,47 prk (2,35 kg) 

199
kg

KUKKAKAALI 
Suomi

099
kg

Ilman korttia ja yksittäin 1,88 pkt (4,70 kg)Ilman korttia 17,90 pkt (25,57 kg)

Valio Viilis

VIILIT
200 g (2,00 kg)

Saarioinen

GRILLI-
TASSUT
450 g (6,42 kg)

13 pktpkt

Atria takuumurea nuijittu

NAUDAN 
ULKOFILEEPIHVI
naturel, 700 g (19,93 kg)

Voimassa 15.-22.7. 

200

AVOMAAN-
KURKKU 
Suomi

Ilman korttia ja yksittäin 2,05-2,19 plo (1,10-1,19 l)
sis. pantin 0,40

289

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

399
Ilman korttia 4,99–5,29 rs (9,60–10,17 kg)

-20–24 %

2

rs rs -21 %

Hartwall Novelle

KIVENNÄIS-
VEDET
myös Friss, Fruity ja Plus 
3 plo x 1,5 l (0,84 l) 
sis. pantit 1,20

500
5 
prk

3 
plo

-22 %
Voimassa 15.–18.7.

-46 %
Voimassa 15.–22.7.

2
pkt

-23–29 %-14 %

499
399 169

kpl

rs ps

1999
795

24-pack

rs

Riitan Herkku

METRIPIZZAT
750 g (6,65 kg)

Kariniemen kananpojan
SISÄFILEEVARRAS
450 g (8,87 kg)

Grillivartaat K-supermarketista:

Carlsberg

III-OLUT
24 tlk x 0,33 l (2,07 l) 
sis. pantit 3,60

Saarioinen
NAUDAN
FILEEVARRAS
marinoitu, 500 g (15,90 kg)

Ilman korttia 5,99 rs (13,31 kg) Ilman korttia 1,89 ps (2,86-5,40 kg)

Ilman korttia 10,90 rs (21,80 kg)
-27 %

-33 %

995
kg

HK viljapossun
FILEEVARRAS
lempeä BBQ, n. 700 g
Ilman korttia 11,90 kg

Ilman korttia 24,90/24-pack (2,69 l), sis. pantit 3,60

-16 %

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

Voimassa 14.6.-15.8.-23 %

-10 %

PullaPirtti

OHRARIESKAT
3 kpl/660 g (2,56 kg)

ja PERUNARIESKAT
2 kpl/350 g (4,83 kg)

Voimassa 15.–18.7. Voimassa 15.–18.7.

Voimassa 15.–18.7.

Voimassa 15.–18.7.
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TERVETULOA
toivottavat:

Harri ja Sarika Piipponen,
Vuokko ja Kim Ulander
sekä koko henkilökunta

PUDASJÄRVI
sähkötie 1
puh. 0207 980 450
Palvelemme
ark. 8-21, la 8-18, su 12-18


