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PUDASJÄRVI -lehti nro 27 6.7.2011 lehti ilmestyy PUDASJÄRVEN MARKKINAT lehtenä yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry:n kanssa

Pudasjärven markkinat 
pe-la 8-9.7.2011

Markkina-arvat 
myynnissä 

pudasjärvisissä liikkeissä, hin-
ta 5 euroa. Pääpalkintona Kon-
tion hirsiaitta ja lahjakortteja 

pudasjärveläisiin 
liikkeisiin.

Tori täynnä 

markkinamyyjiä!

ILMAINEN PÄÄSY! TERVETULOA!

Satu Seppänen

Aune Ekdahl, juontaja

Heikki Parkkila

Lauri Mikkonen

Kaarina Daavittila

Markkinapäivinä pudasjärveläisissä yrityksissä monenlaisia markkinatarjouksia - kannattaa poiketa!

Eero Suutari

ARPAJAISTEN PÄÄPALKINTO 
KONTION HIRSIAITTA

Unkarilainen tanssiryhmä

PERJANTAINA 8.7 TORILLA
klo 9.00  Markkinatori avataan, 
 Yrittäjien markkina-arvat myynnissä
klo 9.30  White Nite
 pudasjärveläisten nuorten bändi esiintyy
klo 10.00  Markkinoiden avaus
 Heikki Parkkila, Pudasjärven Yrittäjien pj.
klo 10.15  Kaupungin tervehdys
 kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
klo 10.45  Miten kaikki sai alkunsa? 
 Pudasjärven Markkinat 30v., Pekka Kainulainen
klo 11.15  Satu Seppänen & yhtye
klo 12.00 Markkinapuhe
 Eero Suutari, kansanedustaja, yrittäjä
klo 12.30  Satu Seppänen & yhtye
klo 14.00 White Nite
klo 16.00  Satu Seppänen & yhtye
klo 18.00  Tori sulkeutuu

LAUANTAINA 9.7 TORILLA
klo 8.00  Markkinatori avataan, yllätysohjelmaa
klo 9.00  Kenttäkuulumisia
 kaupungin esittelypiste ja torikauppiaita
klo 10.15 Kansanmusiikkiyhtye Jaroslavna 
 ja solisti Valentina Mahnik
klo 11.30  Markkinapuhe, Lauri Mikkonen
 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien varapj.
klo 12.00  Pudasjärven merkkihenkilö 2011 julkistus 
 ja merkkihenkilön puhe
klo 13.00  Kansanmusiikkiyhtye Jaroslavna 
 ja solisti Valentina Mahnik
klo 14.30  Kansanmusiikkiyhtye Jaroslavna 
 ja solisti Valentina Mahnik
klo 15.30  Mökkiarvonta ja muut arvonnat
klo 16.00  Markkinat päättyvät
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Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
040 910 0852

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannolli-
sista tai muista toiminnallisista 
syistä (esim. lakko) tai asiakkaas-
ta johtuvista syistä voida julkais-
ta, lehti ei vastaa ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahin-
gosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Toritiellä ti-ke klo 10-16 
ja pe klo 10-16. 
Korpitiellä ma-pe klo 8-14 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Seurakunta myy kaupungille 
tontin päiväkotia varten
Kirkkoneuvosto päätti 27.6. 
ottaa uudelleen käsiteltäväk-
si/tarkasteltavaksi Pudasjär-
ven kaupungin anomuksen 
maa-alueen vuokraukses-
ta päiväkodin tonttia var-
ten. Uudelleen käsittely pe-
rustuu siihen, että 16.5.2011 
tehdyn päätöksen jälkeen on 
tullut esille asioita/aineis-
toa, joita ei ollut käytettävis-
sä päätöksentekohetkellä.

Kirkkoneuvosto esittää 
yksimielisesti kirkkovaltuus-
tolle, että se päättää myydä 
yleisen edun vuoksi Pudas-
järven kaupungille Pudasjär-
ven seurakunnan tilasta Lie-
vet 10:81 tontin päiväkodin 
rakentamista varten. Tont-
ti sijaitsee Puistotien varrel-
la ja on kooltaan noin 3 500 
m2. Tontin luovuttamisen 
ehtona on, että tontin välittö-
mässä läheisyydessä sijaitse-

va Paavalinpuiston eteläosa 
jätetään yleiseen käyttöön. 
Kirkkovaltuusto päättää 
tontin myyntihinnasta ja 
kauppakirjan muista ehdois-
ta seuraavassa kokouksessa 
seurakunnan saatua auktori-
soidun asiantuntijan arvion 
tontin käyvästä arvosta.

Pudasjärven kaupungin 
johto järjesti asian tiimoil-
ta 6.6.2011 tilaisuuden seu-
rakunnan edustajille, jos-
sa kaupungin luottamus- ja 
virkamiesjohto yhdessä Ou-
lun yliopiston arkkitehtuu-
riosaston professorin Jou-
ni Koiso-Kanttilan kanssa 
kertoivat tarkemmin päivä-
kotiin liittyvistä suunnitel-
mista. Käydyn keskustelun 
jälkeen seurakunnan edus-
tajat lupasivat viedä asian 
uudelleen kirkkoneuvoston 
käsiteltäväksi perustuen sii-

hen, että tilaisuudessa tuli 
esille sellaisia asioita, joita ei 
ollut tiedossa kirkkoneuvos-
ton käsitellessä asiaa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 
diakoniatyön johtokunnan 
ehdotuksen myöntää Helena 
Koivukankaalle ja Sirkku Fa-
lille 400 euron stipendit E A 
Hiltulan rahastosta.

Nordean Indeksilainan 
Pohjoismaat Tuotto erääntyi 
toukokuussa 2011. Kirkko-
neuvosto päätti yksimielises-
ti säilyttää Nordean Takuu-
turva II rahastosijoituksen, 
jonka markkina-arvo pää-
töksentekohetkellä on noin 
53 000 euroa. Lisäksi kirkko-
neuvosto päätti sijoittaa 100 
000 euroa Nordean määräai-
kaistalletukseen 13 kuukau-
den ajaksi. (AK)

Suomen hengelliseen elämään ovat kuuluneet jo 200 vuoden ajan 
oleellisesti herätysliikkeet. Aikanaan herätyksen tuulet puhalsivat 
ja ihmiset kyselivät sielunsa hädässä: ”Pelastunko minä ja pelas-
tuvatko lapseni?” Millaista elämä silloin oli? Nivala oli 1800-lu-
vulla kuuluisa metsärosvoistaan, Etelä-Pohjanmaa puukkojunkka-
reistaan, Lappi suuresta viinan kulutuksestaan. Vaikka herätykset 
koskettivat yksittäisiä ihmisiä, niin vaikutus näkyi laajemmin koko 
alueen elämässä. Silloin eheytyi monen elämä, muuttui monen 
perheen ja pitäjän elämä. Jumala pysäytti ankaralla tai hellällä kä-
dellään, kirkasti elämän todellisuuden, paljasti synnin ja ennen 
kaikkea avasi armon ja anteeksiannon lähteet. 

Herätysliikkeet eivät ole vain kirkkohistoriaa, vaan elävää us-
konnollista todellisuutta tänäänkin. Täällä pohjoisessa vanhat he-
rätysliikkeet ovat toimineet voimakkaasti ja vaikuttavat yhä alu-
eiden henkiseen ja hengelliseen elämään Suomen luterilaisen 
kirkon sisällä. Näinä viikkoina Suomessa eri herätysliikkeiden 
hengellisille kesäjuhlille kokoontuu n. 150000 ihmistä. Tänäänkin 
Jumala panee liikkeelle, pysäyttää, ravitsee ja hoitaa. 

Ensi viikonloppuna 8.-10.7 Oulussa ovat herättäjäjuhlat. He-
rännäisyys eli körttiläisyys on yksi Suomen vanhoista herätysliik-
keistä. Oulun juhlien tunnus on ”Anna toivon kantaa.” Ouluun 
odotetaan yli 30000 seuravierasta. Ohjelmassa on seurojen, raa-
mattutunnin ja jumalanpalveluksen lisäksi oheisohjelmana kon-
sertteja, näytelmä, ohjelmaa lapsille ja nuorille. Olette kaikki ter-
vetulleita mukaan juhlille.

Olen joskus yli parikymmentä vuotta sitten kirjoittanut virsi-
kirjani taakse seuroissa kuulemani ajatuksen: ”Jumala ei kysy sitä, 
mitä on takanapäin, vaan kertoo siitä, mitä on edessäpäin.”  Se 
sana on puhutellut, siksi halusin sen säilyttää muistissani.”Jos sinä 
pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?” kysyi psalmin-
kirjoittajakin vuosituhansia sitten. Ja  ensi sunnuntaina sanassa 
Jeesus puhui vertauksensa tuhlaajapojasta publikaaneille ja muille 
syntisille, mutta sana kertoo, että fariseukset ja lainopettajat oli-
vat myös kuuntelemassa ja sanoivat paheksuen: ”Tuo mies hyväk-
syy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan.”  Tuo mies on Va-
pahtajamme, Jeesus Kristus.

Heränneiden virsikirjan Siionin virressä 67 kerrotaan tuhlaa-
japojan sanoma ainakin minua ja varmaankin myös sinua lähel-
le tullen:

Hartauskirjoitus

Hengellisille 
kesäjuHlille 
kokoonnutaan

Messu kirkossa su 3.7 klo 10, 
Kimmo Helomaa, Keijo Pii-
rainen

Kirkkotaksi lähtee seu-
rakuntakodin pihasta klo 
9.30, kyydin omavastuu 3 € 
edestakainen matka. Muis-
takaapa sivukyläläisetkin 
mahdollisuus käydä juma-
lanpalveluksessa kylältänne 
taksilla kerran kuukaudes-
sa – kootkaa kimppa ja sopi-
kaa taksinne kanssa kyydis-
tä. Tervetuloa!

Kesäkahvila kaikenikäisille 
kirpputorin tiloissa (Pappi-
lantie 7)  keskiviikkoisin  klo 
12-14.

Vanhemman väen leiri 1.-
2.8.  Hilturannassa. Ilmoit-
tautuneille lähetetään lei-
rikirje, jossa tarkemmat 
ohjeet. Leirin hinta on 20 €. 
Linja-autokuljetus järjeste-
tään mennen tullen (sis. leiri-
maksuun). Ilmoittaudu 25.7. 
mennessä Suville, p. 040-
1758597.

Nuotioillat: seurakunnan 
nuoriso- ja diakoniatyö jär-
jestää elokuussa nuotioilto-
ja. Nuotioiltoja pidetään seu-

raavasti: vk 31 (ke-to), vk 
32 (ma-to) ja vk 33 (ma-to). 
Nuotioiltoja voi varata jo nyt 
omalle kyläkulmalleen kirk-
koherranvirastosta (p. 08-
8823 100).

Kirkko avoinna ja esitteli-
jä paikalla 27.6.-29.7. ma-
pe klo 11-17. Muulloin sopi-
muksen mukaan.

Kirkkoherranvirasto avoin-
na 20.6.-29.7. klo 9-13.

Herätysliikkeiden kesä-

juhlia: Suviseurat Lumijoel-
la 1.-4.7.2011, Evankeliumi-
juhlat Raahessa 1.-3.7.2011, 
Herättäjäjuhlat Oulussa 8.-
10.7.2011

Kastettu: Ilona Kastehelmi 
Heikkilä

Avioliittoon vihitty: Jaakko 
Tapani Sarajärvi  ja Miia Jea-
nette Nurmela.

Haudattu:  Saima Hanhisu-
anto 83-v.

1. Nyt tuhlaajapoika, jo nouse ja käy,
ei isäsi rakkaus muutu.

Hän katsoo vain: lastani eikö jo näy?
Ja kotona leipää ei puutu.

Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.
2. Kun kerjäten saavut ja ryysyissä näin,

häävaatteet hän köyhälle antaa.
Luo katseesi Jeesuksen ristiä päin:

hän syntisi tuomion kantaa.
Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

3. Jos sydämes kova kuin timantti lie,
hän särkee sen rakkaudellaan.
Jos kauhua tuottaisi helvetin tie,

hän sulkee sen armahduksellaan.
Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

4. Niin huonoa ei, jonka hylkäisi hän,
kun syytä ja syntiä karttuu.

Hän kyynelet kuivaa ja suo elämän,
hän kuolleenkin paareihin tarttuu.

Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.
5. Se autuas on, joka Jeesuksen luo

saa armon ja voimia juosta.
Kun risti on raskas ja murhetta tuo,

niin toivottomuudenkin suosta
Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

6. On Jeesuksen rakkaus ihmeellinen:
ei hukkaan hän syntistä heitä.

Hän etsii ja löytää ja taivaallisen
suo rauhan hän seurata meitä.
Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

Matti Nuorala  
Herättäjä-yhdistyksen 
aluesihteeri Nivala

Vammaispalveluihin uusi sosiaalityöntekijän virka
Oulunkaaren kuntayhtymä 
perusti Pudasjärven vam-
maispalveluihin uuden sosi-
aalityöntekijän viran ja Vaa-
laan osastonhoitajan toimen. 
Lisäksi yhtymähallitus vaki-
naisti yhteensä neljä virkaa 
ja tointa. 

 Pudasjärvellä on vam-
maispalvelun piirissä pal-
jon asiakkaita. Vammaispal-
veluissa ei ole ollut erillistä 
sosiaalityön resurssia, vaan 
tehtäviä ovat hoitaneet 
vammaispalvelun sosiaali-
ohjaaja ja perhepalvelujen 
palveluesimies. Uudella ko-

Meistä on moneksi 
– myös Pudasjärvellä
Meistä on moneksi on valta-
kunnallinen haastekampanja 
monikulttuurisen ja suvait-
sevaisen Suomen puolesta. 
Nyt myös Pudasjärvi on ot-
tanut vastaan tämän haas-
teen, joka on osa Osallisena 
Suomessa -hanketta.

Pudasjärven kaupun-
ki haluaa olla vireä ja elin-
voimainen kaupunki, mis-
sä monikulttuurisuus on osa 

ihmisten arkea; niin perus-
koulussa, järjestötöissä kuin 
työpaikoillakin.

Pudasjärven kaupun-
ki haluaa luoda edellytyk-
set kaikille kuntalaisille elää 
ja asua hyvää elämää Pudas-
järvellä. Kaikilla tulee olla 
mahdollisuus opiskella, teh-
dä työtä ja viettää mielekästä 
vapaa-aikaa ikään, ihonvä-
riin, kieleen tai sukupuoleen 

katsomatta.
Meistä on moneksi haas-

tekampanja haastaa ihmisiä 
tutustumaan toisiinsa ja te-
kemään yhdessä. Kampan-
jan käynnistykseen Pudas-
järven markkinoilla 8.-9.7.

Tervetuloa!
Virpi Harilahtiö-Juola

koaikaisella vakanssilla lisä-
tään vammaispalvelun sosi-
aalityön resursseja. Samalla 
nykyisiä resursseja voidaan 
kohdentaa kehitysvammais-
ten avohuollon ohjaukseen, 
jonka resurssitarvetta tar-
kastellaan uudestaan ensi 
vuonna. 

 Yhtymähallitus vakinais-
ti neljä seudullista vakanssia. 
Erityisryhmien asumispal-
veluvastaavan virassa jatkaa 
Satu Palovaara, mielenter-
veystyön palveluesimiehen 
toimessa Sirkku Fali, kun-
toutuksen palveluesimiehen 

toimessa Tiina Vuononvirta 
ja hankintapäällikön toimes-
sa Jouni Piri.

 Työntekijät ovat hoita-
neet tehtäviä määräaikaisina 
vuoden 2010 alusta lähtien. 
Tehtävät ovat osoittautuneet 
palvelurakenteen kannal-
ta tarkoituksenmukaisiksi. 
Seudullinen työ on yhtenäis-
tänyt toimintaa ja auttanut 
verkostoitumista yli hallin-
torajojen. Työllä on saavu-
tettu sekä toiminnallista että 
taloudellista hyötyjä.

Oulunkaari tiedotus



3nro 27 PUDASJÄRVEN MARKKINAT 8.-9.7.2011

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.

PUDASJÄRVI-lehti

Lue Pudasjärvi-lehti myös netistä!
www.pudasjarvi-lehti.fi

Yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät rynro 27  6.7.2011

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

ASUNTOINSINÖÖRIT
RAKENNUSLIIKE OY

PL 53 • 93101 Pudasjärvi • Puh. 08 822 139 • Fax 08 823 544

UUSIA RIVITALOASUNTOJA
Kaupungin keskustaan, Iijoen läheisyyteen

Kauralankuja 4, Pudasjärvi
AS OY PUDASJÄRVEN KOIVIKKO

ERIKOISEHDOT HEINÄKUUSSA HUONEISTON OSTAJALLE.
KYSY TARKEMMIN!

Tule käymään tai soita.
Sovi huoneistoesittely!

Huoneistot pinta-ala myynti-
hinta

velaton
myyntihinta

2h+kk+ph+s+va
2h+k+ph+s+va
3h+k+ph+s+va

48 m
60 m
70 m

2

2

2

50.640,-
62.100,-
67.550,-

99.840,-
123.600,-
139.300,-

ESITTELY JA MYYNTI:
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2,

puh. 08-822 139
AsuntoFocus Oy LKV, Pekka Majava

puh. 040-169 6767

Suomalainen. 
Paikallinen.    

Yhdessä hyvä tulee. 

Kauppatie 5, 040 963 9438

-30%

Muutto / loppuunmyynti

ma-ke 10-17, to 10-18, pe 10-17, kesä la suljettu.

Verhokankaat, sisustuskankaat, 
ja päiväpeitetikit

-50%Pukeutumiskankaat

Loppuviikon ajan
TORITIE KAKKOSEN 
KATUMARKKINAT

• PALJON TARJOUSTUOTTEITA 
• VAATTEITA • PXC-ALUSASUT 

• AVON-KOSMETIIKKAA  •KIRPPUTORI 
(vaatteiden sovitusmahdollisuus Painopalvelussa)

Aarre-Arkku, AH-Telepiste, 
Painopalvelu Puurunen, 

BomZika

Lukion ja 
eri oppilaitosten opiskelijat!

Tilaa kauttamme oppikirjat käteisalennus -10% 
Kirjat, laskimet ym. opiskelu tarvikkeet -10%

Lukion oppikirjat voit esim. ostaa kurssi kerrallaan!

MARKKINAPÄIVINÄ pe-la
Kaikki lelut -20% Pelit ja palapelit -30%

Uusia Top Model tuotteita
- kalenterit

- suunnittelukirjat
- ystävänkirja

Kirjoja!
3 kirjaa 10,-  Pokkareita 6,90/kpl

Erilaisia kirjatarjouksia! Varhaiskalenterit tulleet!

Sinikka Wunch:
Raivaajapitäjä Pudasjärvi kirja 60,-

Soittele 0440 821 040

PUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU

KAIKKI VARTIOINTIALAN
PALVELUT

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

ENERGETIX
WELLNESS

Logodaten
Vaikuttavat 

magneettikorut
Pudasjärven 

markkinoilla 8.-9.7.

Virve
044 0474 855

www.virve.energetix-wellness.fi

Olemme mukana
Pudasjärven markkinoilla!

Koetko stressiä, väsymystä, kipua?
Teemme

KEHONPUHDISTUSTA
Detox-laitteella.
Tule ja koe itse!

Meiltä myös terveystyynyt ja patjat.
Detox maahantuonti ja myynti:

EHKT Oy 0400273663
www.yrittajat.fi/liity

Yksi maksu
koko ketjun edut

neuvontapalvelut ▪
tiedotus- ja verkkopalvelut ▪
valtakunnalliset jäsenedut ▪
verkostot ▪
alueelliset palvelut ▪

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.ppy.fi	 p.	311	4677

Kurenkosken kesämies 2011 -kilpailu 
pidetään la 9.7. klo 9.30 alkaen!

Wintti
KARAOKE

 Keittiö avoinna joka päivä 
klo 14.00-21.00

• pizzaa • À la carte

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Perjantai 8.7.

Teuvo Vuoti ja Captain
Lippu 10€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00
KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Wintti
23-04

23-04

Ravintolassa palvelemme:
Ma-Ti klo 14.00 - 23.00
Ke-To klo 13.00 - 01.00
Pe-La klo 12.00 - 04.00

Su 12.00 - 20.00

Lauantai 9.7.

Lajeina mm. oluen juonti, grillimakkaran 
syönti, sipulin pilkkominen jne. Voittajalle 
viikon majoitus Saariselän Luohtimajoilla. 3 
parasta palkitaan! Osallistumiset kassalla. 
Mukaan otetaan 16 ensimmäistä miestä. 
Tule ja tuo kaverisikin mukaan!

Sinustako ensimmäinen 
Kurenkosken kesämies?

Tässä lehdessä: 
Kesäpilkki jo kahdeksannen kerran s. 18

      Pudasjärven markkinat suuri kesäinen tapahtuma s. 19
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Aune Ekdahl on toiminut markkinoiden vastuuhenkilönä 
yli 10 vuotta.

Markkinat on ihmisten kohtaamispaikka
Kirjakauppias Aune Ekdahl 
on ollut Pudasjärven Yrittä-
jien toiminnassa mukana ja 
samalla markkinoita järjestä-
mässä vuodesta 1996 lähtien. 
Alusta alkaen hän on roh-
keasti tarttunut myös mik-
rofoniin ja juontanut mark-
kinaohjelmat, kuten tänäkin 
vuonna. 

Hänen kauttaan kulkee 
myös markkinamyyjien il-
moittautumiset ja paikkava-
raukset sekä ohjelman suun-
nittelussa Aune on ollut koko 
ajan mukana aktiivisella ot-
teella. 

-Olen luonteeltani järjestö-
toimintaihminen. Pienestä pi-
täen olen ollut mukana näy-
telmissä ja jotain yhteisesti 
esittämässä. Tällaisen toimin-
nan olen kokenut mukavaksi 
ja iloiseksi asiaksi. 

Vuosien kuluessa Aune 

Pudasjärvellä on järjestet-
ty markkinoita 30 vuoden 
ajan yhtäjaksoisesti. Aika-
naan oli muutama yrittäjä, 
jotka uskoivat tapahtumaan 
ja sen kokoavan myyjiä ja 
ostajia. Aluksi mukana oli 
vain pudasjärvisiä yrityk-
siä myyjinä, mutta pian huo-
mattiin ihmisten kaipaavan 
markkinatunnelmaa, jon-
ka omalta osaltaan tuovat 
”helppoheikit” sukkelalla ja 
lupsakkaalla esitystavallaan 
ja siinä samalla tavarat me-
nevät kaupaksi. 

Samaa linjaa on jatkettu ja 
nykyään markkinat kokoa-
vat vuosittain yli 100 mark-
kinamyyjää eri puolilta Suo-
mea, jopa rajan takaakin. 
Mukana on ilahduttavas-
ti myös monia pudasjärvi-
siä. Myös markkinoilla kävi-

jöiden määrä on vakiintunut 
yli Pudasjärven asukasluvun 
eli noin 10 000 kävijäksi. 

Mukava on ollut myös ha-
vaita, että viime aikoina on 
syntynyt uusia tapahtumia 
muun muassa Lions Hilimo-
jen Hyvän Olon Messut ja 
leijonien järjestämät Venet-
sialaiset. Jyrkkäkosken toi-
minnan viriäminen on myös 
mukavasti merkillepantavaa 
sekä Pudasjärven Urheilijoi-
den järjestämät monet vuo-
tuiset tapahtumat Kesäpilik-
ki ja Umpihankihiihdot pari 
mainitakseni. Syötteen alu-
eella on virinnyt monia uu-
sia tapahtumia mm. joulu-
pukkien MM-kisat. Nämä 
kaikki huomioidaan myös 
tiedotusvälineissä ja tuovat 
Pudasjärveä tunnetuksi. Li-
sääntyneet kävijämäärät Pu-

dasjärvellä tietävät myös 
yrittäjille lisätienestejä.

Kaupungin aktiivinen ote 
elinkeinotoiminnan kehittä-
misessä on tärkeää. Ensi syk-
synä päivitetään elinkeino-
strategiaa, johon on pyydetty 
yrittäjiä mukaan. Mielelläm-
me siinä olemme oman kor-
temme kekoon kantamas-
sa ja muutenkin haluamme 
kaupungin sekä muiden 
paikkakunnan toimijoiden 
kanssa tehdä rakentavaa ja 
tuloksellista yhteistyötä. 

Pudasjärven Yrittäjien jä-
senmäärä on ollut kasvus-
sa. Tällä hetkellä jäseniä on 
135. Tässäkin lehdessä esi-
tellään muutamia uusia jäse-
niä ja toivotetaan heidät ter-
vetulleeksi joukkoomme ja 
toimintaan mukaan. 

Yrittäjät tekevät työtään 

monenlaisten paineiden alla 
ja työtunteja tahtoo kertyä 
runsaasti. Siinä lomien pi-
täminenkin voi siirtyä. Itse 
aion tänä kesänä ensi kertaa 
pitkän yrittäjäuran aikana 
pitää kuukauden kesäloman 
ja toivon, että mahdollisim-
man moni yrittäjä voisi naut-
tia kesästä ansaitun loman 
merkeissä. 

Tervetuloa  
Markkinoille! Toivotan 
kaikille hyvää kesää! 

Heikki Parkkila
Pudasjärven Yrittäjät ry 
puheenjohtaja

Pudasjärveä tunnetuksi eri tapahtumilla

on nähnyt myös muutoksien 
tuulia. Esimerkiksi järjestötoi-
mintaan ja muiden yhteisten 
asioiden tekemiseen ei tah-
do enää riittää vapaaehtoisia 
mukaan, hän pahoittelee.

-Sää on yleensä suosinut 
markkinoita, onhan ajankoh-
ta heinäkuun alku Suomen 
kesän suhteen kaikkein paras 
ajankohta. Tosin on niitä jos-
kus satanut rakeitakin tai uk-
kosmyrsky yllättänyt. Aune 
kertoo myyjistä, jotka tule-
va vuosi toisensa jälkeen. He 
soittavat kuin vanhat kave-
rit ja kertovat olevansa jälleen 
tulossa Pudasjärvelle. 

Monilla on toiminta laajen-
tunut ja usein kysytäänkin li-
säpaikkoja, joita pyritään tie-
tenkin järjestämään.

Aune kertoo, että markki-
noilla on jälleen kädentaitajat, 
tekstiilimyyjät, pomppulinna, 

pelipaikkoja, lättykahviloita, 
lohiruokaa, riistakeittoruo-
kaa jne Uutena tulee sienija-
losteita mitä erilaisimmissa 
muodoissa ja entiseen tapaan 
on tauluja, mattoja, laukkuja, 
leipomotuotteita, musiikkia, 
kalakauppias jne. Kentällä on 
monipuolisesti aikaisempia ja 
uusia myyjiä.

-Vuosien saatossa on poh-
dittu, kuinka markkinata-
pahtumaa uudistettaisiin 
tai muutettaisiin. Olen kui-
tenkin huomannut, että jos 
homma on rakentunut hy-
välle pohjalle, sitä ei kannata 
muuttaa. Toki joka vuosi on 
uusia esiintyjiä ja markkina-
myyjissäkin tapahtuu muu-
tosta. Markkinat on mielletty 
ihmisten kohtaamispaikaksi, 
joka käytäntö jatkukoon. 

On toki Aunella kehittä-
misajatuksiakin koko ajan 

mielessään. Esimerkiksi tar-
vittaisiin lisää pieniä telttoja, 
joita voitaisiin sitten käyttää 
esimerkiksi syksyisin venet-
sialaisten jälkeen satomarkki-
noiden järjestämisessä. Siellä 
voitaisiin tuoda esille vaikka-
pa lähiruokaa, kädentaitajien 
töitä ja muuta paikkakunnan 
erikoisosaamista. 

-Toivoisin myös, että Pu-
dasjärven tori tulisi eläväm-
mäksi. Tulevaisuudessa on 
jopa harkinnassa muute-
taanko tori kokonaan uuteen 
paikkaan kun kaupungin kes-
kustaa kehitetään, tuumailee 
Aune Ekdahl ja toivottaa ter-
vetulleeksi myyjät, esiintyjät 
ja markkinayleisön. 

Heimo Turunen

Syntymänimeltään Putas-
järvi-Talakoot, nykyisel-
tä nimeltään Pudasjärven 
Markkinat saavuttavat tänä 
kesänä 30 vuoden kunnioi-
tettavan iän. Tapahtuman 
synnyttäminen, kuten syn-
nytykset yleensä, ei kuiten-
kaan ollut täysin kivuton. 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
syyskokouksessa Pudasjär-
ven Kansallis-Osake-Pankin 
konttorin johtoon kesällä 
1979 Vimpelistä Etelä-Poh-
janmaalta siirtynyt Pekka 
Kainulainen esitti kokouk-
selle seuraavan vuoden toi-
mintasuunnitelmaan lisät-
täväksi yleisötapahtuman 
eteläpohjalaisen kaavan 
mukaisena markkinatapah-
tumana, jollainen oli esit-
täjän mukaan saavuttanut 
Vimpelin Yrittäjät ry:n to-
teutuksena hyvän menes-

Nykyisin Taivalkoskella asuva Pekka Kainulainen ideoi 
30 vuotta sitten ”Putasjärvi–talakoot” –tapahtuman. Hän 
kertoo alkuaikojen vaiheista lauantaina myös markkinoil-
la.

Markkinat saapumassa 
30 vuoden ikään

tyksen. Yhdistyksen syys-
kokous kuitenkin totesi, 
ettei yhdistyksellä ole tar-
vetta eikä resursseja moisel-
le tapahtumalle.

Seuraavana syksynä esi-
tys tuli uudelleen yrittäjä-
yhdistyksen kokoukselle 
päätettäväksi yhtä tyrmää-
vin tuloksin. Ei kahta ilman 
kolmatta: tuli aika syysko-
kouksen 1981 ja kolmas esi-
tys samasta aiheesta. Silloi-
nen johtokunta totesi, ettei 
tuo ymmärrä lopettaa tuota 
höpötystä, ellei sen anneta 
kokeilla. Sama kokous valit-
si toimikunnan seuraavak-
si kevääksi hankkeen suun-
nittelua ja toteutusta varten. 
Toimikunnan jäseniksi ni-
mettiin esittäjän lisäksi kak-
si kaupan alan yrittäjää, 
Pentit Raiskio ja Mikkonen.

Kevään 1981 tapahtu-

ma, ”PUTASJÄRVI-TALA-
KOOT”, sisälsi tapahtuma-
viikon aikana Pudasjärven 
kylillä ympäristön ja tei-
den varsien siivoustalkoi-
ta ja viikonloppuna torilla 
ensimmäiset Pudasjärven 
TALAKOO-MARKKINAT 
torimyyjineen, mökkiarpa-
jaisineen ja muine ohjelmi-
neen. Aikaa on Pudasjärven 
markkinaperinteen käynnis-
tymisestä kulunut 30 vuot-
ta, joten tämän tekstin laa-
tijan muistista on hävinnyt 
tarkka tieto, oliko ensim-
mäisten ”talakoomarkki-
noiden” pääesiintyjänä Esa 
Pakarinen vai Eemeli, jom-
pikumpi kuitenkin oli haus-
kuuttamassa markkinaylei-
söä torilla.

Hyvin käynnistynyt 
markkinaperinne sai jatkoa 
heti seuraavana keväänä ja 

on myöhemmin vakiinnut-
tanut tapahtuman ajankoh-
daksi heinäkuun alkupuolen 
kesäisenä tapaamistilaisuu-
tena kaikille Pudasjärven 
paikallisille asukkaille ja 
kotikuntaansa lomailemaan 
saapuville, muualle työnsä 
vuoksi siirtyneille entisille 
kaupunkilaisille. Perinteen 
jatkuminen neljännelle vuo-
sikymmenelle on osoittanut 
tapahtuman tarpeellisuu-
den Pudasjärven kaupun-
gille ja paikalliselle yrittäjä-
yhdistykselle.

Pekka Kainulainen
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Laulaminen 
ja hevoset 
ylitse muun

Satu Seppänen kertoo keikkailleensa tänä kesänä har-
kitusti opiskelujen vuoksi. Kysyntää olisi kyllä ollut, hän 
toteaa.

Pudasjärvellä syntyneelle, 
nykyisin Kiuruvedellä asu-
valle, Satu Seppäselle laula-
minen ja hevoset ovat aina 
olleet ylitse muun. Satu on-
kin onnistuneesti yhdistä-
nyt elämänsä tärkeimmät 
asiat: hän on sekä iskelmä-
laulaja että hevosvalmenta-
ja. Satu on keikkaillut aktii-
visesti, joskin tänä kesänä 
vähemmän opiskelun vuok-
si. Sadun ensimmäinen levy 
Kiiltokuva ilmestyi tammi-
kuussa 2004. Laulaminen 
on aina ollut Sadulle tärke-
ää. Esiintymisen Satu aloitti 
jo lapsena: 

-Olin mukana laulamassa 
pienessä tyttökokoonpanos-
sa, jonka kanssa kiertelimme 
ympäri Suomen kisaamassa, 
ja menestyimmekin hyvin.

Lauluhommat jäivät het-
keksi syrjään, kun Satu lähti 
toteuttamaan elämänsä tois-
ta suurta unelmaa: ammattia 
hevosten parissa.

-Muutin Kaustisille opis-
kelemaan 1980-luvun lopus-
sa ja -90 luvun alussa valmis-
tuin hevosenhoitajaksi. Sen 
jälkeen olin 13 vuotta töissä 
tallimestarina ja ravivalmen-
tajana Pudasjärven ammatti-
opistolla, kertoo Satu.

Intohimo esiintymiseen 
syttyi uudelleen, kun ystävät 
usuttivat Sadun laulamaan 
karaokea. Satu innostui lau-
lamisesta entistä enemmän 
ja kierteli karaokekilpailuja 

hyvällä menestyksellä.
-Karaoken laulaminen oli 

hauskaa, ja sain siitä valta-
vasti esiintymiskokemusta 
ja itseluottamusta. Pudasjär-
vellä oli nuorisoseuralla näy-
telmä Tukkijoella, jossa esiin-
nyin kylän tyttönä. Musiikin 
ammattilainen Auvo Tuo-
maala ja Seppo Kemppainen 
alkoivat silloin puhua, että 
kiinnostaisiko laulaminen 
ja keikkailu. Ohjelmistoakin 
Auvo oli katsellut. Yhdessä 
aloitimme harjoittelun. Meil-
lä oli ensimmäinen keikka 
Kollajan Tönöllä, Satu muis-
telee. Hän osallistui myös 
Tangomarkkinoille, joissa 
ylsi semifinaaliin saakka.

Nykyisin Seppänen asuu 
Kiuruvedellä, jonne muutti 
kolme vuotta sitten. Hän käy 
opettamassa Ylä-Savon am-
mattiopistolla hevostalous-
aineita sekä valmentaa hevo-
sia ja opettaa valmennusta 

-Ihan kaikkea hevoseen 
liittyvää, myös kengitystä.

Pudasjärvellä Satu ker-
too vierailevansa syntymä-
kodissaan reilun kuukauden 
välein. Markkinoilla Satu 
Seppänen esiintyi viimeksi 
vuonna 2007. 

-Haluan kaikille toivottaa 
mukavaa ja lämmintä kesää!

Heimo Turunen
Kuvassa Eero Suutari on 
esittämässä Kajaanin kau-
pungin tervehdystä Lions-
Liiton valtakunnallisessa 
kuvernöörineuvoston ko-
kouksessa reilu vuosi sit-
ten. Kuva Heimo Turunen. 

Markkinapuhuja Kajaanista
Markkinoiden ensimmäi-
senä päivänä perjantaina 
markkinapuhujana on vii-
me vaaleissa ensimmäiselle 
kaudelle kansanedustajak-
si valittu Eero Suutari Ka-
jaanista. 

Suutari on toimitusjoh-
tajana perustamassaan lii-
kenne-elektroniikka-alan 
yrityksessä nimeltä Sunit 
Oy, joka on saanut useita 
kansallisia ja kansainväli-
siä palkintoja innovatiivi-
suudestaan mm. Presiden-
tin vientipalkinnon. Suutari 
on Kajaanin yrittäjien pu-
heenjohtaja, Kainuun yrit-
täjien varapuheenjohtaja 
sekä Suomen yrittäjien kv-
valiokunnan jäsen. Suu-

tari on toiminut Kajaanin 
kaupunginhallituksessa, 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajana ja Kainuun 
maakuntavaltuustossa 

-Suomessa ollaan pien-
ten ja keskisuurten kas-
vuyritysten määrässä eu-
rooppalaista häntäpäätä. 
Vientivetoisena, pienenä 
markkinatalousmaana me 
tarvitsemme tulevaisuudes-
sa juuri suomalaisia kasvu-
yrityksiä, toteaa Suutari.

Lähes 30 vuoden koke-
mus vientiyrittäjänä on hä-
nelle tuonut näkemyksen 
suomalaisesta, osaamiseen 
pohjautuvasta yrittämises-
tä ja sen kehittämistarpeis-
ta.

Onnittelut 30-vuotiselle markkinaperinteelle

Lauri Mikkonen on Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja 
sekä PPY:n varapuheenjohtaja. Hän esittää tervehdyk-
sen markkinoilla lauantaina. 

Uusi eduskunta on valit-
tu ja hallituskin muodostet-
tu. Hallitusohjelman sisältö 
on tässä vaikeassa taloudel-
lisessa tilanteessa ratkaise-
va kansalaisten hyvinvoin-
nin turvaamiseksi. Keskeisiä 
asioita ovat mm. sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestä-
minen, osallistuminen Eu-
roopan kriisimaiden tukemi-
seen, valtion velkaantumisen 
hallinta ja siihen liittyen ve-
rotuksen uudistaminen. Li-
säksi maahanmuuttopolitiik-
ka nousee esille. Yrityksien 
kannalta merkittävä asia on 
juuri verotuksen uudistami-
nen, jossa painopistettä siir-
rettäisiin työn verotuksesta, 
kulutusverotukseen. Vaali-
en alla kaikki puolueet ko-
rostivat yrittämisen edelly-
tyksien parantamista ja sitä 
kautta uusien työpaikkojen 
syntymistä, kuitenkin leik-
kauslistoissa on noussut esil-
le yritystukien vähentämi-
nen. Mikäli tukia leikataan, 
tulee harkita aloittaminen 

eniten kilpailua vääristävis-
tä tukimuodoista. Toivotaan 
päättäjiltä viisautta ja oikeita 
linjauksia tulevaan.

Tulevana viikonloppu-
na vietämme Pudasjärvellä 
markkinoita, jonne nyt en-
simmäistä kertaa tulen vie-
railulle. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien tilaisuuksissa pu-
dasjärviset ovat olleet ak-
tiivisesti mukana ja sieltä 
kautta on tullut monia pu-
dasjärvisiä tutuksi. Toivotan 
markkinoille menestystä ja 
onnittelut 30-vuotistoimin-
nan johdosta!

Meillä Kiimingissä on tu-
lossa elokuun alussa 5-7.8 
perinteiset Kiiminki-päivät, 
jonne myös toivottelen lähi-
paikkakunnalta Pudasjärvel-
tä väkeä mukaan. 

Hyvää kesää kaikille!
Lauri Mikkonen
Kiiminki
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien varapuheenjohtaja 

.Kansanedustajana Suu-
tari haluaa vaikuttaa lain-
säädäntöön  työllistävien 
pienten ja keskisuurten yri-
tysten toimintaa edistäväs-
ti. 

-Toisin kuin EU:ssa, 
Suomen yrityslainsäädän-
tövalmistelu lähtee, kol-
mikannan mukaan, liian 
vahvasti suuryritysten tar-
peista. Suutarilla on myös 
toimintalistalla yhteyksien 
kuten tietoliikenne-, lento-, 
rautatie ja maatieyhteyksi-
en parantamista sekä hän 
kantaa huolta ympäristö-
asioista.

(ht)

Alueemme yrityksillä menee pääsääntöisesti hyvin

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Ko-
lehmainen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en tuoreen talousnäkymäky-
selyn tulokset kerto¬vat, että 
alueemme yrityksillä menee 
pääsääntöisesti hyvin. Lii-
kevaihto on kasvanut vuo-
dentakaiseen verrattuna 39,4 
prosentilla Pk-yrityk¬sistä ja 
pienentynyt vain 13,5 pro-
sentilla. Liikevaihdon kas-
vu ei jatkossakaan hiljenny. 
Kyselyn mukaan yli puolet 
alueen yrityksistä odottaa 
yrityksen liikevaihdon kas-
vavan edelleen seuraa¬van 
12 kuukauden aikana. Kas-
vua odottaa peräti 54,7 % ja 
liikevaihdon pie¬nentymistä 
ainoastaan 6,7 %:a.

Yrityksistä lisää henkilös-
töä on palkannut viimeisen 
vuoden aikana 35,7 % ja edel-
leen henkilöstömäärän kas-
vuun uskoo 26,3 % vastan-
neista yrityksistä. Vain 3,4 % 
uskoo, että henkilöstön mää-
rä pienenee. Nokian uutiset 
ja tilanne eivät esimerkiksi 
näkyneet ICT alan yritysten 
vas¬tauksissa. Kukaan vas-
tanneista ei uskonut oman 

liikevaihtonsa pienevän tai 
henkilöstönmääränsä vähe-
nevän tulevana vuonna.

-Liikevaihdon kas-
vun saldoluvut ovat hie-
man tasaantuneet tammi-
kuussa teh¬dystä kyselystä 
palvelutoimialaa lukuun ot-
tamatta. Toisaalta yritysten 
ra¬hoituskysyntä oli hieman 
noussut, toivottavasti tämä 
enteilee myös inves¬tointien 
käynnistymistä, sanoo Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
toimitusjoh¬taja Marjo Ko-
lehmainen.

-Alueemme yrityksissä 
tavoitellaan vahvaa kasvua 
ja uskoa omaan osaami¬seen 
löytyy.  Yritysten edunval-
vonnassa edelleen näytte-
levät suurta roolia kasvun 
tukeminen, tuottavuuden 
parantaminen ja kansainvä-
listyminen, tii¬vistää toimi-
tusjohtaja Marjo Kolehmai-
nen. 

Sari Reinikainen-Laine
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Yhdeksättä vuotta yrittäjänä
Aikoinaan päähän pistok-
sesta ja tekemisen puuttees-
ta johtuen yrittäjäksi alka-
nut Pasi Puurunen kokee 
onnistuneensa yrittäjänä 
ihan hyvin. Hän perusti ko-
din viihde-elektroniikan eri-
koisliikkeen Pudasjärvel-
le, koska koki sille tarvetta. 
Keskustassa vuoden 2002 
marraskuusta saakka toimi-
nut kodintekniikan erikois-
liike Koillis-Tele myy, asen-
taa ja huoltaa kaikenlaista 
kodin viihde-elektroniikkaa. 
Vielä muutama vuosi sitten 
ykkösjuttuna olivat satelliitti 
ja TV-asennukset, mutta täl-
lä hetkellä menekki on suu-
rin ATK-tarvikkeissa ja net-
tiyhteyksien ja laajakaistojen 
asennuksissa. 

Tällä hetkellä liike työllis-
tää ennätysmäärän ihmisiä, 
yrittäjä Pasi Puurusen lisäk-
si 9 työntekijää, joista osa on 
kesäloma- sekä kiiretuuraa-
jia. Normaalisti työntekijöitä 

on viidestä kuuteen. 
Satelliittiantenniasennuk-

set olivat vilkkaimmillaan 
vuonna 2004-2005, kun siir-
ryttiin digiaikaan myös tv-
lähetyksissä. Hiljaisempi 
kausi kesti muutaman vuo-
den ja nyt myynti on taas 
kasvussa ja parempi kuin 2 
vuotta sitten. 

Pasi Puurusen mukaan 
markkinat eivät vaikuta hei-
dän toimeentuloonsa juuri-
kaan, koska yrityksellä on 
niin laajasti kaikenlaisia pal-
veluja ja suurin osa tuotosta 
ovat asennuksissa. 

Sivusta seuranneena Puu-
runen kokee Pudasjärven 
Yrittäjien toiminnan aktii-
visena yritysjärjestönä, joka 
tuntuu toimivan vaikkakin 
yrittäjien pitäisi puhaltaa 
enemmän yhteen hiileen, jot-
ta kaikki saisivat pitää työ-
paikkansa ja palvelut saatai-
siin säilytettyä. 

 (mt)

Pasi Puurusen yritys Koillis-Tele sijaitsee aivan keskellä 
kylää suurehkossa liiketiloissa, joissa on toiminut aiem-
min Nordea.

Ripeästi harjakorkeuteen noussut Hirsikunnaan rakennuksen edessä timpuriksi opiskeleva rakennusmies Miika Vik-
ström, ilmastointitöitä tekevä Marko Ervasti LVI-Centeriltä sekä Sonell Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Maja-
la. 

Hirsikunnas valmistuu ennätysvauhtia
Pudasjärven kaupungin pe-
rustamaan Karhukunnas 
hirsikortteliin valmistuu 
elokuun loppuun mennes-
sä sen ensimmäinen raken-
nus: Metsähallituksen toimi-
taloksi tuleva Kiinteistö Oy 
Hirsikunnas. Hirsikortteli si-
jaitsee Iijoenrannassa, valta-
tie 22:n lähellä.

Päätoteuttajana on oulu-
lainen rakennusliike Sonell 
Oy. Hallituksen puheenjoh-
taja Heikki Majala kertoo eri-
koista olevan sen, että tämä 
hanke on toteutettu erityisen 
nopealla aikataululla.

- Ensimmäisen kerran 
kuulin rakentamisen suun-
nitelmista tammikuussa, 
kun sain puhelinsoiton lo-
malle Thaimaaseen. Maalis-
kuussa suunnittelu oli jo sii-
nä vaiheessa, että huhtikuun 
puolessa välissä alkoivat 
maarakennustyöt. Kairan 
Rakennus Oy:n toteuttamat 
hirsityöt alkoivat toukokuus-
sa ja vesikatto oli valmiina 

kesä-heinäkuun vaihteessa, 
kertoo Heikki Majala.

Rakennustyö tehdään 
avaimet käteen periaatteel-
la Metsähallitukselle, josta 
on oltu mukana suunnittelu-
työssä ja heidän vaatimukset 
ja toiveet on otettu huomi-
oon. Rakennus käsittää toi-
mistotilaa yhteensä noin 520 
neliömetriä.

Hirsikehikkoon meni 205 
millimetrin lamellihirttä vii-
den kilometrin pituudelta. 
Kontiotuote toimitti ne val-
miiksi salvottuna ja työs-
tettynä hirsinä, joita asen-
nuksen etenemisen myötä 
kuljetettiin työmaalle. Vesi-
katon rakentamista viivytti 
ennen juhannusta ollut satei-
nen jakso, mutta sitä seuran-
nut hellejakso mahdollisti 
katon rakentamiseen. 

Pudasjärven kaupungin 
omat toimenpiteet rakennus-
hankkeessa ovat olleet mal-
likelpoista toimintaa, mikä 
on vaikuttanut myönteises-

ti mm. työllisyyteen: raken-
tamisen aikana 7-8 henkilöä 
on ollut koko ajan töissä, ja 
jossain vaiheessa jopa enem-
män.

Rakennusliike Sonell Oy 
ei ole ennen ollut hirsiraken-
tamisen kanssa ollut teke-
misissä, paitsi kun Majalan 
oma vapaa-ajan rakennus 
tehtiin Sotkamoon.

- Siinä yhteydessä tutus-
tuin ja ihastuin hirsirakenta-
miseen. Paikan päällä oli hir-
siveistäjät ja rakennus tehtiin 
karjalan petäjästä, kuvailee 
Heikki Majala. 

Kiinteistö Oy Hirsikun-
naksen valmistuttua Hirsi-
kortteliin nousee myös Sonell 
Oy:n toteuttamana kolme 
hirsistä paritaloa, joiden ra-
kentaminen alkaa syyskuus-
sa. Kiinnostus korttelin ra-
kennuksiin on ollut niin 
suurta, että osa asunnoista 
on alustavasti varattu, vaik-
ka asuntojen markkinointia 
ei ole varsinaisesti aloitettu, 

kertoo yrityksen toimitus-
johtaja Harri Majala. 

Sonell Oy on aloittanut 
toimintansa vuonna 1996 ja 
se on yhden perheen omista-
ma yritys. Tällä hetkellä yri-
tyksellä on rakenteilla mm. 
23 asuntoa Ritaharjun kau-
punginosaan. Suurin osa 
yhtiön kohteista on lapsi-
perheille suunnattuja suu-
rempia rivi- ja paritaloja.

Työntekijöitä Sonell 
Oy:llä on keskimäärin kak-
sikymmentä ja välillisesti 
he työllistävät lähes 100 eri 
alan ammattilaista. Yhtiö to-
teuttaa laadukkaita ja hyvin 
suunniteltuja massasta erot-
tuvia uudiskohteita, ja saikin 
vuonna 2008 Oulun Raken-
nusvalvonnalta tunnustuk-
sen ”Vuoden pientalo ura-
koitsija.”

Heimo Turunen

Olemme lomalla 
heinäkuun ajan!

0400 289 046

TAKSI Pentti Aarni
1+8 invahissillä

Yli-Siurua

Alivuokralainen
Hillittömän hauska komedia

Meri Oulun (Toppilan Möljälllä)
Kesäteatterissa pe 22.7.2011

Pudasjärven yrittäjien yhteinen retki

Lähtö linja-autolla tai muilla yhteisillä kyydeillä 
pe 22.7 klo 16.00 K-supermarketin parkkipaikalta. 
Paluu heti esityksen jälkeen. 

ILMOITTAUTUMINEN
Heimo Turunen
puh 0400 385 281

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

Meri Oulun kesäteatterin estradilla nähdään tulevana kesänä hillittömän hauska komedia ALIVUOKRALAINEN.
Komediassa seurataan kahden poikamiehen, hyönteistutkija Pauli Bergströmin (Mikko Kivinen) sekä munuaiskirur-
gi Lauri Mustosen (Esko Roine) tapahtumarikasta elämää, kun kaksikon vuokraaman arvohuoneiston harmoniaa 
tulee häiritsemään uusi ALIVUOKRALAINEN
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KAHDET
SILMÄLASIT

YKSIEN
HINNALLA 59€

2 X YKSITEHO-
SILMÄLASIT ALK.

149€
2 X MONITEHO-
SILMÄLASIT ALK.

NYT UPEA
VALIKOIMA

YKSITEHO-
SILMÄLASEJA

29€ 119€
MONITEHO-

SILMÄLASEJA

SPECTAAKKELI
KESÄN TUPLA-ALE

Alennuslasit rajatusta kehysvalikoimasta. Kahdet yhden hinnalla –lasit samalla reseptillä samalle henkilölle. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Toiset silmälasit voi valita samasta tai alemmasta hintaluokasta. 
Hinnat sisältävät PENTAX-vakioyksiteholinssit. Muut linssivaihtoehdot ja lisät (esim. ohennukset) hinnaston mukaisesti. Kehysvalikoima vaihtelee liikkeittäin. Ale voimassa 31.7.2011 asti.

PENTAX VAKIOYKSITEHOLINSSIT SISÄLTYVÄT AINA SILMÄLASIEN HINTAAN

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   040 821 1819  . Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu    
Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

Hinnat voimassa to-su  7.-10.7., ellei toisin mainita.

MAUKASTA KESÄÄ

ww
w.

k-
su

pe
rm

ar
ke

t.fi
 

rs

199

 
KUKKAKAALI 
Suomi

kg 099

 
VARHAISPERUNAT 
1,5 kg (0,66 kg)
Suomi

ps

3
PLO 500

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

 

2
PS 350

Apetit
MUURIKKA-
KASVIKSET
pakaste, 500 g (3,50 kg)

495

Kalaneuvos
LOHISUIKALE 
kermainen ja yrtti 
500 g (9,90 kg)

rs

219

1836 Classic Gourmet
OLUT
vaalea ja tumma
0,5 l (4,18 l) 
sis. pantin 0,10

plo

Ilman korttia ja yksittäin 
2,09-2,35 plo (1,13-1,30 l) sis. pantin 0,40

Ilman korttia ja yksittäin 2,29 ps (4,58 kg)

Voimassa 4.7.-4.9.

-23 %

-25-35%

2
PKT/
FÖRP.699

kg

  
PORSAAN SISÄFILEET

maustamaton ja marinoitu 

n. 550-650 g

-33-39 %

Ilman korttia 10,49-11,49 kg  

rs

2
PKT/
FÖRP.129

rs

 
VIHREÄT VIINIRYPÄLEET

500 g (2,58 kg)  Egypti

2
PKT/
FÖRP.199

pkt

Costa Rica KAHVI

500 g (3,98 kg)

rajoitus: 2 pkt /talous

Ilman korttia 3,29 pkt (6,58 kg)

-39 %

2
PKT/
FÖRP.595

pkt

Heimon pintamaustettu 

grilli&uunivalmis

KIRJOLOHIFILEEPALA

400 g (14,88 kg)

27LV valtakunnallinen 8x260.indd   1 30.6.2011   07:33:37

Sähkötie 1 p. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
P. 0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Autokoulukurssi alkaa
ma 2.8. klo 17.00

KAUPPATIE 5, PUH. 0400 537 550

Piipposen Pirtti
ja

TAKSIT
p. 0400 388 231

Piipposentie 16

Yksilölliset KLT-ammattitaidolla:
- uusien yritysten 
 perustamiset
- yritysmuotojen 
 muutokset

- kirjanpidot
- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08-822330 / 040-7301513Uudistaminen 80 x 122.FH11   Wed Jun 24 14:23:09 2009      Page 1

Veli Nikulan sijaisena Antti Mäki 
syyskuun loppuun saakka
p. 040 350 3898

Korkeatasoista 
kansanmusiikkia 

Ukrainalainen Jaroslavna-yhtye esiintyy markkinoilla toi-
sena markkinapäivänä lauantaina.

Pudasjärven markkinoil-
la esittää ohjelmaa lau-
antaina ukrainalainen 
kansanmusiikkia soittava Ja-
roslavna-yhtye, joka vierailee 
Suomessa 29.6-24.7. Yhtye on 
perustettu Keski-Ukrainassa 
Tšerkassyn kasakkakaupun-
gissa Dneprjoen rannalla va-
jaat kymmenen vuotta sit-
ten. Kokoonpanoon kuuluu 
viisi nuorta, monipuolista ja 
lahjakkaan taitavaa muusik-
koa, jotka soitollaan ja lau-
lullaan sekä ohjelmistonsa 
monipuolisuudella valloitta-
vat kuulijansa.

Konserttien ohjelmistos-
sa on niin perinteistä kan-
sanmusiikkia kuin viihteel-
lisiä, nykyaikaan sovitettuja 
kansanlauluja. Yhtye esittää 
sekä haikeita että leikilli-
siä lauluja, rituaalilauluja ja 
jopa kasakkalauluja. 

Valentina Mahnik, Ja-
roslavna-yhtyeen nykyinen 
solisti, tuo äänellään esiin 
ukrainalaisten laulujen mo-
nipuolisen soinnukkuuden. 
Hänen äänensä sopii mai-
niosti kansanlaulujen esit-

tämiseen, ja hän tuntee uk-
rainalaisen kansanmusiikin 
läpikotaisin. Häntä voidaan 
ansaitusti kutsua ukrainalai-
sen laulutaiteen mestarik-
si, koska hänellä on pitkä ja 
monipuolinen kokemus lau-
lajana. Viimeisimmät seitse-
män vuotta Valentina Mah-
nik on esiintynyt pääasiassa 
Jaroslavna-yhtyeen kanssa.

Kansanmusiikkiyhtye Ja-
roslavna solisteineen vie-
hättää, koska sen jäsenet 
hallitsevat sekä laulun että 
soittavat useita ukrainalaisia 
kansansoittimia. Jokainen 
konsertti onkin todellista 
laulun ja soiton ilotulitusta, 
joka lumoaa kuulijat. 

Jaroslavna solisteineen 
viisihenkisenä kokoonpano-
na tunnetaan niin Ukrainas-
sa kuin ulkomailla – onpa 
yhtye kiertänyt Suomessa-
kin jo pariin otteeseen viime 
vuosina. Nyt Jaroslavna saa-
puu Suomeen ensimmäistä 
kertaa kesällä, ja suveen soit-
toniekkojen iloisen värikäs 
joukko sopiikin mitä par-
haimmin. (ht)

Naapurintytöllä 
riittää töitä
Paukkerinharjulta lähtöisin 
oleva Sinikka Paukkeri 49 v. 
päätti kolmisen vuotta sitten 
aloittaa yrityksen, jolla hän 
työllistää itsensä. Pitkään ra-
vintola-alalla viihtynyt Si-
nikka otti tuolloin käyttöön 
jo vuosi aiemmin rekisteröi-
mänsä yrityksen Naapurin-
tyttö.

– Olin työskennellyt ra-
vintoloissa jo lähes 20 vuot-
ta ja se riitti minulle. Olin 
havainnut, että Pudasjärvel-
lä väki vanhenee ja avuntar-
vetta on paljon. Päätin vas-
tata siihen, paljasjalkainen 
pudasjärveläinen kertoo

Alun pitäen kotihoitopal-
veluihin erikoistuneen yri-
tyksen oli tarkoitus toimia 
vain yhden hengen yrityk-
senä, mutta toisin kuitenkin 
kävi. Kesäisin yrityksen pal-
veluksessa on nykyään viisi 
ja talvisinkin vähintään kol-
me työntekijää yrittäjän it-
sensä lisäksi.

Monenlaista palvelua
Palvelutuotantolautakun-
nan hyväksymiin koti- ja 
tukipalveluiden palvelun-

tuottajiin kuuluva Naapu-
rintyttö tekee siivouksia ko-
titalouksille, yrityksille ja 
kaupungille. Sosiaalipuolel-
la yritys tekee omaishoitaji-
en sijaisuuksia ja vapaiden 
sijaisuuksia sekä kotipalve-
lua. 

– Nämä ovat monesti sel-
laisia töitä, joihin on mah-
dollisuus saada palvelusete-
leitä, Sinikka kertoo.

Edelleen yritys tekee toi-
misto- ja tehdassiivouksia ja 
jopa pihatöitä.

– Meidät voi tilata vaik-
kapa kevätharavointiin, ruo-
honleikkaamiseen, kukki-
en istuttamiseen tai melkein 
mihin tahansa kotitaloustyö-
hön. Jo muutamassa tunnis-
sa Naapurintyttö saa paljon 
aikaiseksi, Sinikka Paukeri 
vakuuttaa.

Vapaa-aikana yrittäjä Si-
nikka Paukeri metsästää  ja 
kalastaa. Metsästyksessä 
kohteena on pienriista. Tä-
män lisäksi hän harrastaa ra-
vustusta Korpijoella.

Asko Kurki

Sinikka Paukeri on itse suorittanut leipurin- sekä hotelli- 
ja ravintola-alan tutkinnot. Parhaillaan hän suorittaa koti-
palveluyrittäjän tutkintoa työn ohessa.

Olemme PAIKKAKUNNAN PARAS 
1:n osakilpailun voittaja ja kiitokseksi

pe 8.7. torin laidalla
KYNTTILÄTALOLLA

kahvi ja mehu tarjoilu
Tervetuloa!

MEILTÄ KESÄLOMA 
TULIAISET LAADUKKAAT

KÄSITYÖNÄ TEKEMÄMME
KYNTTILÄT

Suven Messut
22.-23.7.2011 Hyrynsalmella, 

Iston koululla, Viitostien läheisyydessä

Ohjelmassa mm. Pressankatit (pe), pomppulinna, tangokuningatar 
Kaija Pohjola & Paratiisi-yhtye (pe), pallomerimies (la), erilaisia pelejä, 
myyntikojuja (sisällä ja ulkona), karaokea, ruokaravintola anniskelu-
oikeuksin ym., ym.

TULE ESITTELEMÄÄN JA MYYMÄÄN TUOTTEITASI, 
varaa paikka ennakkoon 19.6. mennessä p. 044 270 3339.

Tervetuloa 

viihtymään!

Vapaa pääsy! (myös iltatansseihin)

Hyrynsalmen
Yrittäjät ry
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Valmistumisjuhlat, Rippijuhlat, 
Kellot, korut, kihlat, Kalevala-korut

Asiakkaiden kesken arvomme 
100 euron lahjakortin 15.7.2011

Suomen Kelloseppäliitto ry:n 
jäsenliike

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

MUISTAMISET

Kaijala Ky
Raskaan kaluston päälirakenteet
Jarrujen B-lupa
KESLA Foresteri, LOGLIFT ja
JONSERED huolto ja varaosat
PARKER hydrauliletkut
raskaan kaluston varaosat
Pyöräkonetyöt

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

www.kaijala.fi

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

Pudasjärven
apteekki

Apteekki Sinua varten
vuodesta 1984

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185

Kainuun Tuote Oy Hyrynsalmelta 
hakee henkilöä metsämarjojen 
ostoon tulevalle satokaudelle 
Pudasjärven alueelle. 
Arvioitu ostoaika elokuusta lokakuun alkuun. 
Työ soveltuu alv rekisterissä olevalle henkilölle  
tai yritykselle.

Lisätietoja 
Kainuun Tuote Oy, 
Jari Valtanen 044 768 6026 Fax  08 - 741 192

Yrittäjä Marko Rautio:

”Pudasjärven 
yrittäjien toiminta 
moitteetonta”

Yrittäjä Marko Rautio vierailee asiakkaiden luona henki-
lökohtaisesti, jotta palvelu olisi riskitöntä.

Neljä vuotta yrittäjänä toi-
minut Marko Rautio on ko-
kenut Pudasjärven yrittäjien 
toiminnan moitteettomaksi 
ja osallistunut tapahtumiin 
ja retkiin aina kun mahdol-
lista. ”Toimiva järjestöhän se 
on.” toteaa Marko. Hän liit-
tyi Pudasjärven yrittäjiin ai-
koinaan, koska kokee tietyt 
jäsenedut tarpeellisiksi, esi-
merkiksi lakipalveluista voi 
joskus olla hyötyä. Lisäk-
si hän on pystynyt luomaan 
ja liittymään hyviin verkos-
toihin. 

Aiemmin reissuhommia 
tehnyt Marko kyllästyi jat-
kuvaan reissaamiseen ja ajat-
teli kokeilla yrittäjän arkea 
saaden homman toimimaan 
hyvin. Tällä hetkellä hänen 
yrityksensä työllistää yhden 
täyspäiväisen työntekijän ja 
elokuussa on tulossa toinen. 
Kaikki myynti tapahtuu suo-
raan hänen kauttaan ilman 
välikäsiä ja mittatilaustöi-
tä tehdessä hän käy kaikki-
en asiakkaiden luona henki-
lökohtaisesti, jolloin palvelu 
on lähes riskitöntä. 

Asiakaskunnasta 70pro-
senttia on kotitalouksia ja 
30prosenttia yrityksiä ja yh-
teisöjä. Asiakkaita löytyy 
mm. Oulusta, Pudasjärveltä 
ja Taivalkoskelta. Yritys val-
mistaa itse mittatilaustyönä 
kaappien rungot ja ovat he 

tilaavat muutamista isoista 
ovitehtaista. 

Kymmenen vuoden aika-
na kehitystä on tapahtunut 
muun muassa mekanismeis-
sa, esimerkkinä se, että laa-
tikoihin on tullut hidasteet. 
Värimaailma on tällä het-
kellä vaalea ja kevään aika-
na suosituksi ovat nousseet 
harmaan erisävyt. Kaiver-
retut pinnat eivät ole olleet 
enää muotia vaan on siirryt-
ty suurimmaksi osaksi silei-
siin pintoihin. 

Teollisuuskylässä sijaitse-
vassa 200neliön hallissa on 
useita eri työvälineitä, joil-
la pötkitään jo pitkälle. Tällä 
hetkellä Kaappi – ja levypal-
velu Raution tiloista löytyy 
listoituskone, monikarapo-
ra, sarana automaatti sekä 
keväällä ostettu uusi sirkke-
li. Tärkeänä työvälineenä on 
myös tietokoneella oleva 3D 
suunnittelu ohjelma. 

Kaappi- ja levypalve-
lu Rautio Ky on Pudasjär-
vellä toimiva kodin kiinto-
kalusteita mittatilaustyönä 
valmistava ja myyvä yritys. 
Pääosa valmistuksesta koos-
tuu keittiöistä, wc-ryhmistä 
sekä makuuhuoneen ja ko-
dinhoitohuoneiden kalus-
teista. 

Minna Toikka

Golfkärpänen ja 
muuan muukin 
ötökkä
Kesäkuun alkupuolella pyö-
rähti käyntiin junnujen golf-
kerho Koillis-Golfilla. Hyr-
rä-hankkeen, Koillis-Golfin 
ja Hirvaskosken Kyläyhdis-
tyksen yhteinen ponnistus 
osoittautui hyväksi; Paju-
lan vanhoille pelloille kirma-
si 17 tyttöä ja poikaa uteliai-
na ja innokkaina oppimaan 
uutta lajia. Kinnusen Pekan 
ja Jussilan Jarin ohjaukses-
sa oppiminen on hauskaa ja 
erittäin antoisaa. Osa lasten 
vanhemmista innostui aloit-
tamaan golfin opettelun 4.7. 
käynnistyneessä aikuisten 
alkeisryhmässä. 

Kahdeksan oppitunnin 
aikana sai perustiedot ja -tai-
dot golfin pelaamiseen. In-
nokkaimmat jatkanevat 
pelaamista jatkossakin. Pää-
töstilaisuudessa päästiin oi-
kean pelaamisen makuun 
ja opiskeltiin golfsanastoa 
sekä sääntöjä. Lopuksi mak-
karanpaiston lomassa visail-

tiin ja kisailtiin sekä testat-
tiin golfaiheisella tietovisalla 
mitä on jäänyt muistiin ker-
hon aikana. 

Golfkärpäsen purema on 
erittäin terveellinen kaikin 
puolin, niin lapsille kuin ai-
kuisillekin. Sen pureman 
saatuaan riittää haasteellista 
ulkona liikkumista ja muka-
vaa tekemistä.  Valtava mää-
rä mäkäröitä puremillaan 
kuitenkin meinasi lannistaa 
pienimmät kerholaiset. Ne 
nyt vain valitettavasti kuu-
luvat Suomen suveen.

Valtavan suuri kiitos Pe-
kalle, Jarille ja muille Koil-
lis-Golfilaisille sekä mukana 
olleille vanhemmille. Teitte 
ensimmäisestä golfkerhos-
ta ikimuistoisen. Lämmintä 
kesän jatkoa kaikille kerho-
laisille ja intoa golfin harjoit-
teluun.

Paula Ylitalo
Hirvaskosken kyläyhdistyksen pj.

Golfkärpäsen purema 
on erittäin terveellinen 
kaikin puolin, niin lapsil-
le kuin aikuisillekin. Sen 
pureman saatuaan riit-
tää haasteellista ulkona 
liikkumista ja mukavaa 
tekemistä. 0400 266 939

TAKSI 
Teppo Granlund

Nivakoskentie 17, Sarajärvi

Naapurintyttö
044 210 9644, 050 560 9094

Sinikka
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Venttivaaput tulevat markkinoille
Tulevilla Pudasjärven mark-
kinoilla on mahdollisuus 
käydä ihailemassa ja osta-
massa kalastajien keskuu-
dessa kovaan suosioon nous-
seita Venttivaappuja. Voipa 
siellä porisuttaa myös niiden 
valmistajaa Illikaisen Eppua, 
joka saapuu henkilökohtai-
sesti syntymäpitäjänsä mark-
kinoille ensimmäistä kertaa 
luomuksiaan esittelemään.

Tämä Livolta lähtöisin 
oleva vaappuvelho ei ole mi-
kään tuppisuu, joten hänen 
juttusilleen on helppo men-
nä. Eppu kertoo mielellään 
vaappujensa menestystari-
naa ja myös sen, että minkä-
laisia körmyjä niillä on vedes-
tä nostettu vuosien saatossa.

Eppu on itse voittanut 
tuotteillaan mm. hauen uiste-
lun Euroopan mestaruuden. 
Voittipa hänen vaappunsa 
taannoin erään alan lehden 
järjestämän testin, jossa oli 
mukana kaikki merkittävät 
vaappujen valmistajat Suo-
mesta, jne.

Kalastuskärpänen pääsi 

puraisemaan Epun kankkua, 
hänen vielä Livolla asues-
saan, siihen malliin, että Li-
vojokivartta piti porkata ke-
säillat uutterasti. Päivät oltiin 
tietysti tuon ajan mukaisesti 
kotitilan töissä. 

Suolammeilla ja tonkopu-
roilla samoiltiin myös. Noista 
ajoista Eppu on kovasti kiitol-
linen tuolloin naapurissaan 
asuvalle Niilo Kokolle, joka 
kuljetti häntä edemmäksikin 
kaloja narraamaan. Hyvien 
neuvojen lisäksi Eppu kertoi, 
että hän sai itselleen nois-
ta ajoista johtuen elinikäisen 
harrastuksen.  Tuo harrastus 
tuo nykyisin jopa voita ries-
kan päälle, ja on siis yksi pu-
dasjärveläisistä menestystari-
noista. 

-Kun jaksat yrittää ja us-
koa itseen, niin palkkiokin on 
mahdollista saada.

Kalastuksen ohella Illikai-
sen vapaa-aikaa positiivises-
sa mielessä syö Harley Da-
vidson. Silloin kun aika antaa 
myöten ja olosuhteet ovat 
otolliset, niin Eppu päristää 

vaalea tukka hulmuten ties 
missä.

Mutta markkinoilla kan-
nattaa Epulta kysellä, että 
onko hänellä mukanaan sitä 
uutta salaperäistä täsmäaset-
ta, jonka hän on kehitellyt 
verhojen takana lohikalojen 
surmaksi. 

Roadrunner

Eero Keränen sai Karunki-
järvestä hauen 10,5 kg. 

Naprapaatti vannoo 
jalkojen kunnon puolesta

Erno Pajunen ja paikal-
linen jalkojen hoitoyritys 
Stressipiste ovat keskus-
telleet mahdollisesta yh-
teistyöstä. 

Voisiko syy selkä-, jalka-, tai 
päänsärkyyn olla jalkojen pi-
tuuserossa sekä väärissä tot-
tumuksissa kenkien valin-
nassa ja jalkojen kunnosta 
huolehtimisessa? Näin väit-
tää vuosien varrella Pudas-
järvellä usein vastaanottoa 
pitänyt, joensuulainen nap-
rapath-hoitoon sekä jalka-
tutkimukseen erikoistunut 
Erno Pajunen.  

Jalkojen pituusero aihe-
uttaa monenlaisia vaivoja ja 
sairauksia. Se on tavallinen 
syy esimerkiksi skolioosiin. 
Jalkojen pituusero aiheut-
taa hermoratojen pinnetiloja 
jaloissa ja se taas synnyttää 
monenlaisia vaivoja, Paju-
nen esittää.

- Otin perinteisen 
naprapatian rinnalle hoito-
muodoksi jalkojen pituu-
seron mittaamisen ja vir-
heasennon korjaamiseen 
tarkoitetut pohjalliset tavat-
tuani podologi Antti Ha-
kalan. Hän kertoi, että jalat 
ovat ihmisen terveyden ja 
hyvinvoinnin perusta. 

Sitä voi verrata autojen 
eturenkaisiin.

-Tasapainotus ja auraus-
kulmien hoito on välttämä-
tön ja jos renkaiden hoito on 
laiminlyöty, niin se voi teh-
dä vian autoon.  Samoin jalat 
ovat ihmiselle perusta ter-
veyteen, Pajunen perustelee. 

”Oireiden pitää  
helpottaa heti”
- Toimintani tarkoituksena 
on saada perusvaiva hoidet-
tua kokonaan pois. Vaivan 
pitää helpottaa heti. Jos poti-
las ei ole tullut paremmaksi 
muutaman hoitokerran jäl-
keen, niin kehotan häntä ha-
keutumaan lääkärin hoitoon. 
Turhaudun itsekin, mikäli e 
ole saanut vaivaa hoidettua 
kolmen käynnin aikana, Pa-
junen sanoo.

Syynä selittämättö-
miin kipuihin lihaksissa ja 
muualla elimistössä Paju-
nen näkee sen, että tuki- ja 
liikuntaelimistö pyrkii kom-
pensoimaan jalkojen pituu-
seroja eri tavoin. 

- Usein kengän ul-
kosyrjä kuluu eniten. Tämä 
johtuu siitä, että kaarien las-

keutuminen ja liian pienet 
kengät aiheuttavat nivelten 
kulumista, joka heijastuu 
vaivoina muualla kehossam-
me. Pajunen toteaa.

Liian pienet kengät ovat 
Pajusen mukaan yksi hyvin 
suuri syy erilaisten vaivojen 
syntymiseen.

- Naisista 88 prosent-
tia käyttää liian pieniä ken-
kiä ja siksi naisilla on pal-
jon enemmän vaivoja kuin 
miehillä. Puolella naisista 
on päänsärkyä ja 20 prosen-
tilla migreeni, kun taas mie-
hillä vastaavasti päänsärkyä 
on 30 prosentilla ja migree-
niä 12 prosentilla.

Ensin jalat tutkitaan tar-
koin ja sen jälkeen tehdään 
pohjallisia muistuttavat jal-
katuet. Jälkihoitona anne-
taan jalkineneuvontaa ja tu-
kien hoito-ohjeita. Pajunen 
kertoo.

Jalkatukihoidon avul-
la päästään Pajusen mu-
kaan yksinkertaisella tavalla 
eroon vuosikausien tuskasta 
ja vaivasta, lisäksi säästetään 
lääkäri-, lääke- ja hoitokus-
tannuksissa.

- Hoitamistani ihmi-
sistä 90 prosenttia on saanut 
avun vaivoistaan. Itse pää-
sin tukien avulla eroon mo-
nivuotisesta takaraivopään-
särystä, joka pahimmillaan 
muuttui migreeniksi. Oma 
kokemus onkin mielestäni 
paras todistus tukien toimi-
misesta, Pajunen toteaa.

Heimo Turunen

Koko perheen 
Traber Motor Stunt Show 
Ennennäkemätön koko per-
heen moottorishow Tra-
ber Motor Stunt Show esiin-
tyy Pudasjärvellä Kurenalan 
koululla torstaina 7.7 klo19.

Perinteikäs ja Keski-Eu-
roopassa erittäin tunnet-
tu ryhmä tuo ohjelmas-
saan nähtäväksi muun 
muassa vauhdikkaan 
moottoripyöräshow:n, taito-
ajoa ja romutuksia autoilla 
sekä hurjapäisiä tuli- ja lef-
fastuntteja. 

Ainoana ryhmänä koko 
Skandinaviassa Traberit tuo-
vat nähtäväksi myös sen-
saatiomaisen tempun: koti-
maisella traktorilla kahdella 
pyörällä ajon! Sokerina poh-
jalla tietysti hurjat autonrut-
taajamonsterit Car Killer ja 
Dirt Devil! Mukana tapah-
tumassa myös uutuutena 
lasten riemuksi sekopäinen 
pelleauto ja hullunhaus-
ka ranskalainen stuntklov-
ni Coco!

Liput 12/17 euroa, istu-
mapaikka + kolme euroa.

Karolina Eklund
Kotimaisella traktorilla kahdella pyörällä ajoa

Crossipyörällä tulen läpi

PANORAAMASSA
    IN THE PANORAMA

To enjoy panorama,
  so huge,
     upon the jutting rock,
you can´t even touch it

PA
N
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A
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SSA
  A

kvarelleja ja runoja Lapista ja vaaram
aisem

ista

Nauttia panoraamasta,
  kallion kielekkeellä,
     niin laajasta,
etten voi enää kosketella sitä

KARI HOLMA

Runot ja akvarellit: Kari Holma
Syntynyt 1951 Oulussa, Fm

Aikaisemmin 3 runoteosta
Käännökset: Eeva Holma

Valokuvat: Kari Holma

Poems and watercolours:  Kari Holma
Born in 1951 Oulu, Finland, M.A.
Before 3 poetry books
Translations: Eeva Holma
Photos: Kari Holma

Akvarelleja ja runoja Lapista ja vaaramaisemista
Watercolours and poems from Lapland and landscapes

Taiteilija Kari Holma markkinoilla
Haukiputaalainen taiteilija 
Kari Holma esittäytyy ensi 
kertaa Pudasjärven markki-
noilla la 9.7. Hän on erikois-
tunut mm. Koillismaalaisiin 
akvarelleihin ja kulttuuri-
kohteisiin. Hänen akvarel-
lejaan on mm. Pudasjärven, 
Kuusamon ja Sallan kunnan- 
ja kaupungintaloilla sekä 
esim. Kuusamon lentoase-
malla. Pudasjärven kaupun-
gintalolta löytyy näkymä 
Isolle Syötteelle, josta kau-
punki on laittanut mm. jou-
lukortit. Uudessa kirjassaan 
“ Panoraamassa, In the Pa-
norama “ on useita akvarel-
leja Koillismaalta yli Lapin. 
Kuviin, joita on noin 40 kpl, 
liittyy Karin runoja, joita Ka-
rin vaimo, Eeva on kääntänyt 
englanniksi. Kirjaa voikin lä-
hettää esim. ulkosuomalai-
sille tai yritykset ja kunnat 
voivat painattaa sitä omal-
la logosivullaan liikelahjak-
si. Mm. Taivalkosken, Sallan 
ja Kuusamon kunnat ovat-
kin sitä lähettäneet esim. ys-
tävyyskunnilleen. 

Useammasta aiheesta 
löytyy lisäksi runokortit ja 
taidekuvat. Koillismaa on 
Karin sydäntä lähellä, sil-
lä hänellä on ateljee Kuusa-
mossa. Eeva onkin syntyisin 

Kuusamosta.
Edellisestä kirjastaan “ 

Askel Sinihämärään, La`vki 
alitgerbmosii” Kari saikin 
Päätaloinstituutin jakaman 
möllärimestarikunniakirjan 
vuonna 1997. Koska kirjas-
sa oli myös saamenkielinen 
osuus, myytiin se aikanaan 
nopeasti loppuun, mutta 
tänä vuonna kirjasta on saa-
tu uusintapainos.

Myös Eeva on runoilija ja 
on saanut vastaavan kunnia-
kirjan vuonna 2008. Holmat 
ovat ilmeisesti Suomen ai-
noa möllärimestaripariskun-
ta. Pariskunta onkin julkais-
sut yhteensä 8 kirjaa ja lisää 

on tulossa, sillä Kari suunnit-
telee julkaisevansa kunnalli-
sista kulttuurikohteistaan 
“kuntakirjan “ ensi jouluksi. 
Kirjaan hän on koonnut kun-
tien, seurakuntien ja liikelai-
tosten tiloissa olevia akva-
relleja. Aiheina mm. kirkot, 
sahat, satamat, purjelaivat, 
vanhat maalaistalot ja julki-
set kulttuurikohteet, yhteen-
sä reilut 50 kpl. 

Lauantaina on markki-
noilla kummankin kirjoja 
saatavilla. Lisäksi löytyy ai-
toja akvarelleja, myös Koil-
lismaa-aiheita.

(ht)

Taiteilija Kari Holman uudesta kirjasta Panoraama löytyy 
useita Koillismaalaisia akvarelleja. 
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www.sonell.fi • Isokatu 82, 90120 OULU • Harri Majala puh. 050 546 8100 • harri.majala@sonell.fi

TASOKASTA HIRSIRAKENTAMISTA JOEN RANNALLE, Karhukunnaalle.
AS OY PUDASJÄRVEN JOKILEHTO:

Tämän uudiskohteen si-
jainti on loistava: keskusta 
lyhyen kävelymatkan pääs-
sä ja rantaan vain kymme-
niä metrejä. (osasta talois-
ta näkee joelle) Kannattaa 
tutustua tarkemmin!

Yksitasoinen asunto isoil-
la ja valoisilla tilaratkai-
suilla helpottaa elämistä 
ja lisää pohjan toimivuut-
ta kaikissa tilanteissa. Kor-
kea ja joustava lähtötason 
varustelu täydentää koko-
naisuuden: mm. Lumilau-
teen Helmi lauteet, tammi 
parketti, isot ikkunat, erilli-
suuni/taso, useita kymme-
niä lähtötason laattoja jne. 
Kaikki muutokset erittäin 
joustavasti ja läpinäkyväs-
ti. (kysy lisää). 

Tutustu kohteeseen ja 
muutospalveluumme tar-
kemmin kotisivuillamme: 
www.sonell.fi ja totea itse 
kuinka tilavat kaksiot ja 
kolmio toimivat.

Ota nyt yhteyttä ja aloite-
taan yhdesssä uuden ko-
tisi suunnittelu. Tässä vai-
heessa voit vaikuttaa 
valintoihin erittäin hyvin!

”UUSI KOHDE, HIRSIRAKENTAMISTA!”

ENNAKKOMARKKINOINTI. 
Rakentaminen alkaa syksyllä, valmista talvella.

Koot 60m2, 2h+k ja 80m2, 3h+k. 
Hinnat alkaen 125.900€. 
(Autokatos mahdollista ostaa edullisesti)

KYSY 

YKSITYISESITTELY, 

ne onnistuvat 

joustavasti.

MP-Huippuajot 2011 
lähestyy!

Kuva viime vuoden paraatiajosta Taivalkoskelle Jalavan 
kauppaan. Kuva Juha Nyman.

Moottoripyöräkerho PMC-
Pudasjärvi järjestää yhdessä 
hotelli Iso-Syötteen kanssa 
kolmannet MP-Huippuajot 
22.-24.7 Syötteen upeissa 
maisemissa. Majoittua voi 
hotelliin, mökkeihin tai ha-
lutessaan myös telttailla tun-
turin rinteessä.

Ensimmäisessä tapahtu-
massa osanottajia oli 250 ja 
viime vuonna kävijämää-
rä lisääntyi sadalla ja tänä 
vuonna huipulla tapaa jäl-
leen suurempi määrä moto-
risteja ympäri Suomen. Ta-
pahtuma alkaa perjantaina, 
info aukeaa klo 12 ja luvas-
sa on koko viikonlopulle kai-
kenlaista hauskaa pientä te-

kemistä. Molempina iltoina 
hotellilla on bändi ja lauan-
taina myös ulkolavalla on 
elävää musiikkia. 

Lauantaina pyöräparaati 
lähtee Syötteeltä puoliltapäi-
vin ja saapuu Kurenalustan 
torille noin klo 12.45, jonne 
voi tulla ihastelemaan moot-
toripyöriä.

MP-Huippuajoja on tu-
kemassa myös joukko pai-
kallisia yrityksiä. Lisätie-
toa tapahtumasta http://
mphuippuajot.pudasjarvi-
pmc.fi/

Huipulla nähdään!

Satu Piri-Tihinen
 / PMC-Pudasjärvi

Leikkikenttätoimintaa 
Sarakylässä

Sarakylässä on aloitettu 
leikkikenttätoiminta kesäi-
sin. 

Auringon kanssa kilpaa hy-
myillen ajelin viime viikolla 
kohti Sarakylän koulua. Sin-
ne oli kokoontunut touhukas 
joukko lapsia ja reipas nuo-
ri nainen; Kaisa Kummala. 
Hän on Sarakylässä aloitetun 
leikkikenttätoiminnan ohjaa-
ja. Kyläyhdistys polkaisi toi-
meliaitten naisten, Kaisa Ni-
valan ja Rauni Kummalan, 
toimesta leikkikenttätoimin-
nan käyntiin kesäkuussa ja 
samalla työllistyi oman ky-
län nuori. Toimintaa leikki-
kentällä on joka keskiviik-
ko kolme tuntia kerrallaan. 
Lapsilla on omat välipalat 
mukana ja osallistuminen on 
maksutonta. 

Koulun piha-alue luo to-
della hyvät puitteet toimin-
nalle. Mukava yhdessä teke-
minen saa ajan vierähtämään 
nopeasti ja seuraavaa kertaa 
jäädään odottamaan innolla. 
Kaisan ideana onkin raken-
taa lasten kanssa intiaaniky-
lä kesän aikana, joka sitten 
esitellään Vattumarkkinoil-
la. Jännityksellä jään odotta-
maan kuinka hienot raken-
nelmat markkinoiden aikaan 

koulun pihaa koristavat.  
Leikkikenttätoimintaa 

voisi olla jokaisella sivu-
kylällä missä lapsiperheitä 
asustelee. Kyläyhdistykset 
tai muu aktiivinen joukko 
kyläläisiä voisivat kaupun-
gin avustamana järjestää ky-
lilleen samanlaista toimin-
taa kuin Sarakylässä ja saada 
näin lapsille kesäaikaan oh-
jattua tekemistä, unohta-
matta yhteisöllistä ajattelua 
ja kasvatusta. Sarakylän li-
säksi leikkikenttätoimintaa 
on Hirvaskoskella ja Aitto-
järvellä. Heitänkin ”Harva-
haasteen” kaikille kylille vii-
meistään ensikesänä aloittaa 
leikkikenttätoiminta. 

Lämpimin kesäterveisin,
Paula Ylitalo
Harvapilotti
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Matkailuelinkeinon juttusarjavaikuttavuus Pudasjärvellä
OSA 4Tässä 9-osaisessa juttusarjassa käydään vaiheittain läpi keväällä 2011 valmistuneen Oulunkaaren seutukunnan 

matkailutuloselvityksen tuloksia Pudasjärven kaupungin osalta. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Pudasjärven matkailu on 
painottunut kotimaisiin mat-
kailijoihin, sillä 80 prosenttia 
majoitusvuorokausista tulee 
kotimaasta. Vuonna 2009 ko-
timaisia majoitusvuorokau-
sia kertyi 52 439 ja edellisenä 
vuonna 49 369 vuorokautta. 
Vuodesta 2008 vuoteen 2009 
kotimaisten majoitusvuoro-
kausien määrä nousi siten 
6,2 prosenttia eli vuorokau-
sissa 3 070. 

Ulkomaisia majoitusvuo-
rokausia syntyi Pudasjär-

Majoitusvuorokausien määrän kehitys
vellä vuonna 2009 yhteensä 
12 646 vuoro-kautta. Ulko-
maisten majoitusvuorokau-
sien määrä laski vuodesta 
2008 vuoteen 2009, yhteensä 
-19,8 prosenttia. Valtaosa ul-
komaisista talvimatkailijois-
ta majoittuu Pudasjärvellä 
Syötteelle. Suurimmat ryh-
mät ulkomaisista matkaili-
joista tulevat Iso-Britannias-
ta, Alankomaista, Espanjasta 
ja Saksasta.

Kotimaisten yöpymis-
ten määrän kasvu vuonna 

2009 tasasi siten majoitus-
vuorokausien määrän vuo-
den 2008 tasolle ulkomaisten 
yöpymisten määrän vähene-
misestä huolimatta. Muissa 
Oulunkaaren seutukunnan 
kunnissa matkailijoiden yö-
pymiset vähenivät huomat-
tavasti enemmän (Ii + Uta-
järvi -11,0 %, Vaala -13,3 %).

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- 
ja elinkeinopalvelut
Marianne Mäntylehto

Valtaosa Pudasjärven ja Syötteen majoitusvuorokausista tulee kotimaasta, peräti 80 
prosenttia. Hotelli Syötekeskus palvelee matkailijoita ympäri vuoden ja päivittäin mat-
kailijoita tulee ja lähtee hotellista, kuten matkalaukut  hotellin edessä osoittavat.

Oma lomatontti kahden huipun välistä
Pudasjärven kaupunki myy 
ja vuokraa vapaa-ajan tont-
teja Syötteen Luokkavaa-
rasta, joka sijaitsee Iso- ja 
Pikku-Syötteen välissä niin 
sanotun Välihuikosen var-

Syötteen kauniit maisemat 
Luokkavaarasta katsottu-
na. (Kuva: Markku Matti-
nen)

www.kontio.fi 

KONTIO
 HIRSITALOT JA -HUVILAT

Tervetuloa tutustumaan Suomen markkinoiden johtavan 
hirsivalmistajan mallisto- ja tuoteuutuuksiin!

Kontiolta löydät 
aina parhaan 
vaihtoehdon

Yli 600

talo-, huvila- 

ja sauna-

mallia

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

rella. Kiinteistöjenvälitysyri-
tyksille ollaan vasta valmis-
telemassa tarjouspyyntöä ja 
kilpailutusaikaa on heinä-
kuun ajan. Maankäyttöinsi-
nööri Markku Mattisen mu-

kaan elokuuhun mennessä 
Luokkavaaran tonteille saa-
daan oma kiinteistönvä-
littäjä. Alue kattaa 159 lo-
marakennuspaikkaa, joista 
tarjotaan rakentajille 53 tont-

tia. Tonttien koko on keski-
määrin 1500m2.  (MT)
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Turvesoiden jälkikäyttöasioita  
pohdittiin Hetekylässä ja Siurualla

Keskustelu- ja informaatiotilaisuus Niemitalon Juustolassa keräsi kokoustilan täyteen ihmisiä.

Pudasjärvi on yksi paikka-
kunnista, jossa vapautuu lä-
hivuosina laajoja alueita tur-
vetuotannosta jälkikäyttöön. 
Juhannuksen jälkeisellä vii-
kolla asiasta kiinnostuneilla 
oli mahdollisuus saada tie-
toa vapautuvien alueiden 
jälkikäyttömahdollisuuksis-
ta ja esittää niistä omia aja-
tuksiaan Vapon ja Pudasjär-
ven kaupungin järjestämässä 
kahdessa keskustelu- ja in-
formaatiotilaisuudessa.

Niemitalon Juustolassa 
maanantaina 27.6 järjestetys-
sä tilaisuudessa esillä oli Va-
pon Isonivansuon, Vittasuon 
ja Kortesuon turvetuotanto-
alueet. Tiistaina Siuruan työ-
väentalossa olivat vuorossa 
Peltosuo, Epäilyksensuo ja 
Kuikkasuo.

Paikalle oli kutsuttu ra-
janaapurit, lähialueen asuk-
kaat, metsästysseurojen, pa-
liskuntien, kylätoimikuntien 
ja osakaskuntien edustajat 
sekä muut asiasta kiinnostu-
neet. Yhteensä lähes 30 hen-
kilöä käytti mahdollisuutta 
hyväkseen.

Uusi ideoita  
jälkikäyttöön
Yleisimpiä jälkikäyttömuo-
toja ovat nykyään kosteikok-
si muuttaminen, metsitys ja 
ruokohelven tai muu vilje-
lyskäyttö. Keskustelu- ja in-
formaatiotilaisuuksissa esiin 
nousi myös uusia mielen-
kiintoisia vaihtoehtoja, ku-
ten riistapelto, kalanpoikas-
ten kasvatukseen tarkoitettu 

luonnonravintolammikko, 
purjelentokoneiden lasku-
paikka ja jopa tuulivoiman 
sijoituspaikka.

Pudasjärven kaupun-
gin puolelta tilaisuuksissa 
oli mukana kehittämisjohta-
ja Mikko Kälkäjä. Hän piti 
tärkeänä turvetuotantoalu-
eiden jälkikäytön hoitamista 
mahdollisimman hyvin.

-Tilaisuudet olivat var-
masti hyödyllisiä sekä meille 
että paikalla olleille henkilöil-
le. Nämä olivat ensimmäiset 
tämän tyyppiset jälkikäyttöä 
koskevat tilaisuudet, mut-
ta uskon, että jatkossa jär-
jestämme näitä tarvittaessa 
muuallakin, jos tarvetta il-
menee, kertoi tilaisuudet ve-
tänyt hankepäällikkö Kari 
Väisänen Vaposta.

Pudasjärvellä hän arve-
li turvetuotannosta vapau-
tuvien alueiden jälkikäytön 
muotoutuvan monipuoli-
seksi. 

-Osa alueista on pidet-
ty tuotannon aikana kuiva-
na pumppaamalla, joten niil-
le luontevia käyttömuotoja 
ovat kosteikot ja lintujärvet 
ja ehkä jossain myös luon-
nonravintolammikko. Sen li-
säksi osa alueista varmasti 
metsitetään lähinnä luontai-
sesti tai otetaan viljelykäyt-
töön. Mikäli halukkuutta il-
menee, suopohjia voidaan 
vuokrata tai myydä eri tar-
koituksiin, Väisänen sanoi.

Metsästysseurojen edus-
tajat nostivat esille aktiivi-
sesti myös mahdollisuuden 

Siuruan työväentalolla tiistaina 28.6 oli kuulijoina kym-
menkunta henkilöä. Keskusteluaiheina olivat Kalliosuon 
turvetuotantoalueiden jälkikäyttö, jossa ovat mm. Pel-
tosuo, Epäilyksensuo, Kuikkasalmensuo ja Kuikkasuo. 
Kuva Asko Kurki

riistapeltojen perustamiseen 
siihen soveltuville alueille. 
Väisäsen mukaan tämä on 
mahdollista ja hyvää jatkoa 
metsästysseurojen kanssa 
tehtävälle yhteistyölle. Pu-
dasjärven alueella metsäs-
tysseuroilla on muilla alueil-

Jälkikäyttöasioista Vapossa vastaava hankepäällikkö 
Kari Väisänen esitteli Hetekylän tilaisuudessa mm. Jau-
hosuon historiaa. Muina Vapon edustajina olivat paikalla 
kiinteistöneuvottelija Arvo Jänkälä sekä tuotanto- ja huol-
toneuvoja Jouko Niva. 

Merkkauspalvelu tuodaan asiakkaan luo kuorma- auton 
konttiin rakennetun liikkuvan lasermerkkausyksikön avul-
la.

Mitä erilaisimpiin esineisiin 
ja työkaluihin voidaan teh-
dä merkkaus.

Lasermerkkausta 
markkinoilla

Mobilemarking Oy on Sii-
kajokisten veljesten Juho, 
Jonne, Tomi ja Niko Kar-
sikkaan perustama yhteis-
yritys, jonka toimialana 
on liikkuva lasermerkka-
us. Yrityksen liikeideana 
on tuoda kokonaisvaltaiset 
merkkauspalvelut asiak-
kaan luokse kuorma-auton 
konttiin rakennetun liik-
kuvan lasermerkkausyksi-
kön avulla. Toimintatapa ja 
yrityksen lasermerkkaus-
teknologia mahdollistavat 
suurtenkin erien merkka-
uksen nopeasti ja pysyväs-
ti. Tämä säästää asiakkaal-
ta aikaa ja kustannuksia. 
Pudasjärvelle he saapuvat 
kalustonsa kanssa tämän 
kesän markkinoille. 

Lasermerkkaus antaa 
monipuoliset mahdolli-
suudet työstää tietokone-
ohjatusti lähes mikä tahan-
sa kuvio, logo tai valokuva 
lähes mille tahansa materi-
aalille metallista, muovis-
ta, puusta, keramiikasta 
ja lasista lähtien vaikkapa 
nahkaan. Irtaimiston, ku-
ten työkalujen, koneiden 
ja laitteiden merkkaus vä-
hentää hävikkiä oleellises-
ti. Lisäksi merkkaus paran-
taa irtaimiston hallintaa, 
kun laitteet voidaan yksi-
löidä osastoittain tai jopa 
käyttäjien mukaan. Lisä-
arvoa merkkauksille antaa 
myös se, että Lähivakuutus 
Pohjois-Pohjanmaan va-
kuuttamasta irtaimistosta 

ei varkaustapauksissa vä-
hennetä perusomavastuu-
ta, mikäli se on merkattu 
Mobilemarking Oy:n toi-
mesta. Irtaimiston merk-
kauksen lisäksi liikkuvalla 
lasermerkkauksella riittää 
runsaasti muitakin käyttö-
mahdollisuuksia. Sitä käy-
tetään esimerkiksi osana 
tuotteiden valmistuspro-
sesseja, erilaisissa testaus- 
ja kehitysprojekteissa sekä 
asiakkaan ruuhkahuippu-
jen purkamisessa. Yhtenä 
sovelluksena yritys on ke-
hittänyt yhteistyössä mm. 
Tornion JaloteräsStudion 
kanssa ruostumattomille 
teräksille menetelmän, jon-
ka avulla se pystyy työstä-
mään ilman mitään lisä- tai 
väriaineita todella näyttä-
viä ja kestäviä merkintöjä 
värillisinä erilaisiin ruostu-
mattomasta teräksestä val-
mistettuihin kohteisiin.

Mobilemarking tarjo-
aa yhteistyössä valokuvaa-
mojen ja lahjatavaraliik-
keiden kanssa palvelujaan 
myös yksityisille. Laseril-
la voi valmistaa esimerkik-
si valokuvasta taulun tai 
muun lahjaesineen vaikka-
pa puulle, lasille tai ruostu-
mattomalle teräkselle.

(ht)

KOILLISMAALLA

Yhteydenotot Pudasjärvellä:
Ahti Ervasti 040 750 5712

RALA:n
pätevyys

RAKENNUSTEOLLISUUDEN
KESKUSLIITON JÄSENYRITYS

RAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
RAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN

la jo vastaavia riistapeltoja, 
joissa viljellään nauriita en-
nen kaikkea hirvien ravin-
noksi.

Ismo Myllylä ja 
Heimo Turunen

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

+invavarustus

TAKSI
Arja ja Jouni Paavola

Paakintie 110, Kipinä

0400 387 230 

TAKSI
T. Poijula
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Pudasjärvellä panostetaan
saha- ja hirsialan koulutukseen
Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikössä 
on kuunneltu yritysten tar-
peita ja sen pohjalta on käyn-
nistetty prosessiteollisuuden 
perustutkintoon johtava am-
matillinen koulutus. Kou-
lutus painottuu lähialueen 
puuteollisuuden tarpeisiin, 
joissa pääpainona ovat saha- 
ja hirsiteollisuus. Ensimmäi-
nen prosessiteollisuuden 
ryhmä aloitti koulutuksen 
syksyllä 2010 ja toinen aloit-
taa elokuussa 2011. Pudas-
järven koulutus on ainoa 
koulutus lajissaan koko Suo-
messa. 

Nyt Pudasjärvellä ollaan 
saneeraamassa tiloja koulu-
tukseen, joissa pystytään an-
tamaan koulutuksen perus-
teet. 

– Alueemme yrityksissä 
on moderni konekanta, joi-
den käyttöä on vaikea opet-
taa luokkatiloissa. Onkin 
järkevämpää opettaa näitä 
asioita todellisissa työympä-
ristöissä. Tiloihin ja opetuk-
seen sen sijaan panostetaan 
oppilaitoksessa, näin mah-
dollistetaan nykyaikainen 
oppimisympäristö. Saneera-
tut tilat valmistuvat elokuun 
loppuun mennessä, koulu-
tuspäällikkö Keijo Kaukko 
kertoo.

Saha- ja hirsiteollisuus tu-
lee jatkossakin toimimaan ja 
kehittämään toimintojaan en-
tisestään myös täällä Pohjois-
Suomessa. Tämä edellyttää 
uusilta työntekijöiltä entistä 
monipuolisempaa osaamis-
ta. Monissa alan yrityksissä 
myös eläkkeelle siirtyminen 
on suurta, mikä avaa monil-
le uusille henkilöille mahdol-
lisuuden työllistyä. 

– Tähän OSAO: n Pudas-
järven yksikkö tulee vastaa-
maan kouluttamalla entistä 
valmiimpia alan ammattilai-
sia. Koulutusta tullaan kehit-
tämään myös aikuisille, jossa 

yrityksiltä tarvitaan vahvaa 
näkemystä, mitä he oikeas-
ti tarvitsevat tulevaisuuden 
työntekijöiltä, koulutuspääl-
likkö tähdentää. 

Ideat yrityksiltä koulu-
tuksen kehittämiseen ovat 
tärkeitä. Alan työt eivät ole 
enää ruumiillisesti raskai-
ta, vaan lähinnä valvontaa, 
suunnittelua ja laadun var-
mistamista. Näin opiskelu 
sopii tytöille ja pojille. Myös 
aikuisopiskelijat olisivat ter-
vetulleita kehittämään tieto-
ja ja taitoja oppilaitokseem-
me! 

Syksyllä Pudasjärvel-
lä alkavaan koulutukseen 
on vielä muutamia paikko-
ja avoinna. Ne täytetään täy-
dennyshaussa 8. - 15.7. jo-
ten vielä ehtii mukaan. Myös 
sellaiset henkilöt, joilla on jo 
toisen asteen tutkinto suori-
tettuna, voivat kysellä kou-
lutuksesta oppilaitoksesta. 
Heidän aikaisempia opinto-
jaan voidaan hyväksi lukea 
mahdollisesti niin, että kol-
men vuoden koulutuksen 
voi suorittaa jopa kahdessa 
vuodessa.

 Prosessipuolen koulutuk-
sessa painotetaan laajennet-
tua työssäoppimista. Tämä 
tarkoittaa 40 opintoviikkoa 
työssäoppimista yleisen 20 
viikon sijaan. Käytännössä 
opiskelija on kolmen vuoden 
aikana vuoden työssäoppi-
massa, vaikkapa omalla ko-
tipaikkakunnalla. 

– Ne ketkä haluavat elää, 
viihtyä ja työskennellä Poh-
jois-Suomessa, niin yhte-
nä hyvänä vaihtoehtona on 
saha- ja hirsiteollisuus myös 
tulevaisuudessa. Työmah-
dollisuuksia löytyy Pudas-
järven lisäksi lähialueelta 
muun muassa Taivalkoskel-
ta ja Kuusamosta, joissa on 
useita hyviä alan yrityksiä, 
kou-lutuspäällikkö suositte-
lee.

Perusasioiden  
tuntemus on perusta 
työstämisessäkin
Toimitusjohtaja Jalo Poiju-
la Kontiotuote Oy:stä kertoo, 
että puun työstämisen perus-
asioiden tuntemus on se pe-
rusta, jota ei voida unohtaa, 
vaikka varsinainen työstämi-
nen yhä enemmän tapahtuu 
tietokoneohjatuilla työstöko-
neilla.

– Työn tekemistä ohjataan 
ja seurataan tietojärjestelmi-
en avulla. Itse työn suoritta-
minen on pitkälle tietokonei-
den välityksellä tapahtuvaa 
koneiden ohjausta. Vaikka 
työhön opastaminen aina ta-
pahtuu viimekädessä työ-
paikoilla, työssä menestymi-
en ja kehittyminen edellyttää 
koneautomaation osaamis-
ta ja innostusta oppia uutta, 
Jalo Poijula sanoo.

Jalo Poijulan mukaan 
Kontiotuote Oy hakee aktii-
visesti kasvua. Vaikka työn 
tekeminen tehostuu, niin uu-
sia työpaikkoja syntyy kas-
vun myötä. Lisäksi tarvitaan 
eläkkeelle jäävien työnteki-
jöiden tilalle vuosittain uusia 
työntekijöitä.

Toimitusjohtajan mielestä 
suomalaisen metsäteollisuu-
den kannalta on oleellista, 
että myös niin sanotun suo-
rittavan portaan osaamista 
kehitetään. 

– Tehdas ja sen tuotanto-
linjat kehittyvät muun kehi-
tyksen mukana. Myös siellä 
työtätekevien ihmisten pe-
ruskoulutuksen on kehityt-
tävä vastaamaan nykyhetken 
ja tulevaisuuden haasteita.

Osaavaa ja  
motivoitunutta  
henkilöstöä tarvitaan
Kehityspäällikkö Petteri Vir-
ranniemi Pölkky Oy:stä ker-
too, että yhtiössä tarvitaan 

Valmistuvaa koulutushallia ihailemassa yksikönjohtaja Elisa Laakso ja koulutuspäällik-
kö Keijo Kaukko, jotka ovat tyytyväisiä Oulun seudun kuntayhtymän myönteiseen ra-
hoituspäätökseen ja hallin saneeraamiseen.

Yrittäjän tietoja ja 
taitoja lisää opiskelemalla

Rakennusalan yrittäjä Seppo 
Kumpumäki sai kesäkuussa 
56-vuotiaana päätökseen rei-
lun kaksi vuotta kestäneen 
opiskelun, joka päätteek-
si hän suoritti rakennustuo-
tannon ammattitutkinnon 
(RAT-tutkinnon). Työnjoh-
tamisen sekä yrittämisen toi-
mintaedellytyksiä paranta-
maan tähdännyt opiskelu 
kesti reilut kaksi vuotta. 

Pudas-Raksa yrityksen 
omistaja Seppo Kumpumä-
ki kertoi, että hän on pitkään 
ollut rakennusliike yrittäjä-
nä, mutta halusi syventää 
tietojaan sekä parantaa työn 
johtamisen taitojaan. Lisäk-
si yrittäjän on hallittava suu-
ri määrä työhön kuuluvia 
liitännäisasioita muun mu-
assa lainsäädäntöön ja työ-
sopimus ja –määräysasioita. 
Opiskeluun hän sai kipinän 
huomattuaan ilmoituksen 
Rakentaja –lehdestä vuon-
na 2009. 

-Olen tosi tyytyväinen 

opiskeluajasta ja kiitollinen 
mieli koulutuksen järjestä-
jille Oulun seudun ammatti-
opiston työpaikka yksikölle, 
joka osti opetuksen valta-
kunnallisesti aikuiskoulutus-
ta tarjoavalta JAKK Jalas-
järveltä. Sieltä Kumpumäen 
opetuksesta vastasi koulu-
tusvastaava Martti Luiro, 
joka piti varsin kunnioitet-
tavana Kumpumäen halua 
kehittää osaamistaan ja sitä 
kautta yritystään. JAKK toi-
mii valtakunnallisesti ja kou-
lutus.

-Tämän tyyppinen kou-
lutus on yrittäjille yhtä tär-
keä kuin yrittäjätutkinnon 
suorittaminen. Koulutuk-
sessa on laatuasiat tärkeänä 
osana. Opiskelussa otetaan 
huomioon työuralla olemi-
nen. Opiskelu vaatii kuiten-
kin hyvän motivaation, kos-
ka sen aikana on osoitettava 
osaamisensa vaativimpiin-
kin tehtäviin. 

(ht)

Rakentajayrittäjä Seppo Kumpumäki on tyytyväinen suo-
ritettuaan kesäkuun alussa opiskelunsa päätteeksi ra-
kennustuotannon ammattitutkinnon. Tutkintokirjaa esit-
telee koulutusvastaava Martti Luiro valtakunnallisesti 
aikuiskoulutusta tarjoavasta JAKK Jalasjärvestä. 

nimenomaan osaavaa ja mo-
tivoitunutta henkilöstöä te-
kemään korkeampaa am-
mattitaitoa vaativia töitä. 

– Toisena tärkeänä teki-
jänä tulevaisuuden henki-
löstötarpeessamme näemme 
moniosaajat. Toimintaympä-
ristön ollessa jatkuvan muu-
toksen kourissa, joudumme 
sopeutumaan koko ajan uu-
siin tilanteisiin ja haasteisiin. 
Tällaisessa muutoksen tilas-
sa laajasti ja monipuolisesti 
työtehtäviä hallitsevat työn-
tekijät ovat tärkeässä roolis-
sa, hän sanoo.

Tulevaisuuden henkilös-
tötarve Pölkky Oy:ssä on 
eläköitymisen vuoksi keski-
määrin viisi henkilöä vuo-
dessa lähivuosien aikana. 
Lisäksi meneillään olevien 
investointiprojektien kaut-
ta työllistetään suoraan noin 
10 henkilöä lisää seuraavan 
kahden vuoden aikana, välil-
lisesti enemmänkin.

– Näemme toimialalle 
aloitetun toisen asteen kou-
lutuksen erittäin tärkeänä 
osaavan ja motivoituneen 
työvoiman turvaamisek-
si tulevaisuudessa. Nyky-
tilanteessa joudumme kou-
luttamaan itse työntekijät 
ihan alusta alkaen ja proses-
si on pitkä. Vastikään yhtiös-
sämme on aloitettu kahden 
vuoden mittainen saha-alan 
ammattitutkintoon johtava 
oppisopimuskoulutus, jossa 
koulutetaan työntekijöitä sa-
hatavaran jatkojalostuksen 
haasteellisiin työtehtäviin. 
Koulutuksen aloitti 13 henki-
löä, joista 6 on työskennellyt 
yhtiössä aikaisemmin, kehi-
tyspäällikkö kertoo.  

Toisen asteen koulutus 
antaa opiskelijoille Virran-
niemen mukaan perustiedon 
toimialasta helpottaen ja no-
peuttaen työhön perehdy-
tystä. 

– Toisen asteen koulutuk-
sen etuna voidaan nähdä, 
että harjoitteluun tai työhön 
tullessa henkilöt ovat jo vali-
koituneet, siis kiinnostusta ja 
motivaatiota toimialalle on. 
Pölkky Oy onkin luvannut 
pyrkiä järjestämään Kuu-
samoon ja Taivalkoskelle 
harjoittelupaikkoja kaikille 
opiskelijoille, jotka harjoitte-
lupaikkaa haluavat, Virran-
niemi sanoo.

Asko Kurki

R a k k a u d e s t a  I i j o k e e n 
Iltatapahtuma 

Kuren koululla 
to 7.7. klo 20. 

Puhujana kansanedustaja 
Anni Sinnemäki.

Päätösjuhla 
Kipinässä la 9.7. klo 16.
Puhujana kansanedustaja 

Satu Haapanen.
Lohisoppaa kaikille!

TERVETULOA!

Nimitys 
Metsäliitossa
Metsäliiton Pudasjärven os-
toesimiehen tehtäviä hoitaa 
metsätalousinsinööri Ant-
ti Mäki 1.7.2011 alkaen aina 
syyskuun loppuun saakka. 
Siuruajokivarren ja Hete-
kylän asiakkuuksista vas-
taa ostoesimies Matti Hei-
nonen.

Ostoesimies Antti Mäki
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

149 pkt 249 099 pkt

ATRIA 
GRILLI-
MAKKARA 
400g

199 pkt

ATRIA 
MARINETTI
PIHVI
400g

225 pkt

ATRIA 
YLIKYPSÄ
KINKKU
250g

399 ltk

KOTIMAINEN
DELFIN KARKKI-
KIMARA
1 kg

399

INGMAN  TUUTIT
8 kpl 
laatikko

299

LEIVON
SOKERI-
KORPUT
800g

199

199 pkt

LEIVON
KÄÄRE-
TORTUT 350g
- mansikka
- mustikka

399 (5,40)

MITTAKANNU-
SARJA 3 kpl

195 kpl

PESUVATI 8 L
musta 
ja 
valkea

150 kpl

ORTHEX 10 L
SANKO
ruskea

DAYA
KISSAN-
RUOKA
6-PACK

199 plo

FAIRY 
1L

695

NICE
PESU-
JAUHE
5 KG

290plo

WC-DUCK
AKTIV
GEELI
750 ML

199 plo

ALOE VERA
SHAMPOO
1 L

1990 790 pkt

KAISA
KAHVIKUPIT
6 PARIA

1000 6 kpl

NORHILL SYVÄ 
JA MATALA 
RUOKALAUTANEN

890 pkt

SUBSTRAL
LUONNONLANNOITE
VIHANN. HEDELMILLE
3,5 KG

PULLA-PIRTTI
OHRARIESKA
3 kpl/660g

PERHELEIPURIT
MANSIKKA-
JA MUSTIKKA-
TÄYTEPITKO 410g

PANDA LAKUPALAT
250g

199 pkt

LU DOMINO
ORIGINAL
350g

BOY FOOD 
SUVISILLI
580/250g

190 pss

MENTOS
PASTILLIT
4 PKT 200

100 pkt

CROCO
SUOLA-
KEKSI 200g

100 pkt

SPRITS
MURO-
KEKSI 400g

24,90
PAISTINPANNUT
ALK.
 PAISTO-

KASARI KANNELLA

 eri makuja

pitko

395  6 kpl

PERHEMARKET 8 VUOTTA! PE 8.7. TARJOAMME TÄYTEKAKKUKAHVIT 
ALK. KLO 9.00. TERVETULOA SYNTTÄRIKAHVILLE! ARVONTAA!
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Novita
naisten t-paita
lintu printti

ALE    ALE    ALE    ALE    ALE  ALE

490 kpl

Boco
naisten t-paita
kukka printti
valkea ja punainen
valkea ja vihreä

2 kpl10,-Boco
nilkkasukat 36-39

590 5 paria

Novita
miesten verryttely-
housut

1390

Novita
miesten 
hihaton 
t-paita

390

Isojen tyttöjen
Dune juhlahousuja 29,80 -50%
Coll. housuja 18,80 -30%
T-paitoja 8,90

Miesten siili
t-paidat (10,90)

8,-

Naisten joustofarkut
vaalea bees
valkea -30%
Hajakokoja
lasten kesätekstiiliä

15,-

-20%
-30%

Tyttöjen
verryttelyhousut
(8,50) 

5,-

Dusty lenkkarit
36-46 (17,90)

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Punainen väri
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Tervetuloa!

Ilmainen 
sammutintarkastus

Lähivakuutus Pohjois-Pohjanmaa 
puh. 020 522 6000

JÄRJESTÄMME TARKASTUKSEN PUDASJÄRVELLÄ 
8.7.2011 klo 10 – 16  
Toritie 1, 2. kerros.

Tiesitkö, että useimmat käsisammuttimet on syytä tarkistaa vuoden välein? Me 
Lähivakuutuksessa haluamme pitää huolta turvallisuudestasi, siksi tarjoamme 
asiakkaillemme ilmaisen käsisammutintarkastuksen.

LUOTETTAVAA 
PALVELUA 

YRITYKSILLE
Internetpalvelut käytössä jatkuvasti osoitteessa 
www.fortum.fi/yritysasiakkaat/Omat palvelut

Asiantuntevaa palvelua ma - pe kello 8 - 17
Ilmainen yrityspalvelunumero 0800 1 9001

Kesäpilikki jo 
kahdeksannen kerran 
Ympäri Suomen on levinnyt 
uusi positiivinen kesähulluus 
– Kesäpilkki. Pudasjärven Ur-
heilijat järjestävät Pudasjär-
ven Pilikkiviikko – Kesäpil-
kin Mm-kilpailut kahdeksatta 
kertaa. Kaukaisemmat kilpai-
lijat saapuvat Helsingistä ja 
tällä hetkellä pohjoisesta on il-
moittautunut kolmen naisen 
iskuryhmä Inarista.

Pohjois-Suomen erämes-
suilla kisoja markkinoitiin Pu-
dasjärven kaupungin osastolla 
ja moni tunnisti tapahtuman 
– ”sehän on se styroksilaut-
takilpailu siellä Pudasjärvel-
lä.” Messujen aikana tuli jopa 
muutama uusi kilpailija, Mar-
ko Koivula kertoo.

Kesäpilkin MM-kilpailut 
pidetään heinäkuun viimei-
sellä viikolla Pudasjärven Ha-
vulan rannassa.

Kisaviikko alkaa maa-
nantaina 25.7. kahdella kar-
sinnalla, jatkuen tiistaina ja 
keskiviikkona pidetyillä kar-
sinnoilla. Torstaina ja perjan-
taina on vuorossa kolme kar-

Kuvat vuoden 2010 Kesäpilikistä. Kuvat: Pasi Nyman

sintaa. Lauantaina pidetään 
kisojen välierät ja sunnuntaina 
31.7. on loppukilpailu, mut-
ta sitä ennen on vielä pikku-
finaali.

Kolmannen kerran on mu-
kana joukkuekilpailun finaali. 
Joukkuekilpailussa kilpaillaan 
kolmen hengen joukkueella. 
Osallistujan sijoitus karsinnas-
sa antaa hänelle pisteet jouk-
kuekilpailuun. Jos kilpailija on 
sijoittunut ensimmäiseksi hän 
saa 1 pisteen ja jos taasen sijoi-
tus on 10 hän saa silloin 10 pis-
tettä. Kaikkien kolmen jouk-
kueen jäsenen sijoituspisteet 
lasketaan yhteen ja kahdek-
san vähiten pisteitä saanutta 
joukkuetta osallistuu lauan-
taina pidettävään joukkuekil-
pailun finaaliin, kertoo Heino 
Ruuskanen Pudasjärven Ur-
heilijoista. 

Viikon aikana on erilaisia 
oheistoimintoja kisapaikalla, 
jatkaa kilpailunjohtaja Heino 
Ruuskanen 

–Onkikilpailut, lavatans-
seja, melontaa, kumiveneitä, 

metsätaitokilpailuja. Lapsia-
kaan ei ole unohdettu – ran-
nassa on Pomppulinna ja po-
niratsastusta. 

Kilpailuun on tällä hetkellä 
varattu vajaa kaksi sataa kar-
sintapaikkaa, mikä on saman 
verran kuin vuosi sitten. Vii-
me vuonna loppujen lopuk-
si karsintoja varattiin 278 kol-
mesta sadasta mahdollisesta. 
Tällä hetkellä viikon majoit-
tujia on tulossa asuntoautoil-
la useammasta eri paikasta ja 
lisäksi lentäjän maja on varat-
tu viime kesänä jo täyteen. Us-
komme näiden majoittujien 
käyttävän eri yrittäjien palve-
luita viikon aikana ihan koh-
tuullisesti. Tehdään tapahtu-
masta yhdessä niin yksityisten 
kuin eri yrittäjien kanssa meil-
le merkittävä kesätapahtuma - 
josta Pudasjärvi saa positiivis-
ta imagoa - Heino Ruuskanen 
ja Marko Koivula halusivat 
vielä lopuksi viestittää pudas-
järvisille.

Heimo Turunen
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Pudasjärven Markkinat suuri kesäinen tapahtuma

Kontiotuotteen hirsiaitta on perinteinen päävoitto yrittäji-
en arpajaisissa. Arpoja on etukäteen liikkeissä myytävä-
nä ja markkinoilla arpojenmyyntipöydän edessä on jatku-
vaa vilskettä. Kuva vuodelta 2006. 

Pudasjärvellä on järjestet-
ty markkinat vuodesta 1982 
lähtien eli tämän kesän ta-
pahtumaa vietetään 30-v 
juhlan merkeissä. Markkina-
idean keksi aikoinaan Pudas-
järven Yrittäjät ry:n sihteeri, 
pankinjohtaja Pekka Kainu-
lainen yrittäjien puheenjoh-
taja Pentti Mikkosen kans-
sa. Aluksi markkinat olivat 
nimeltään ”Putasjärvi-tala-
koot”. Talakoo meiningillä 
järjestetyt markkinat pidet-
tiin alkuvuosina toukokuus-
sa. Myyjät olivat suurelta 
osin Pudasjärveltä. Sen jäl-
keen Pudasjärven markkinat 
ovat nousseet paikkakunnan 
suurimpien kesätapahtumi-
en joukkoon. Markkinoiden 
järjestäjänä on edelleen Pu-

dasjärven Yrittäjät  ry. 
Sana on kiirinyt ja myyjiä 

sekä yleisöä on tullut vuosi-
en varrella yhä kauempaa, 
jopa Ruotsista saakka. Ny-
kyisin tapahtuman ajankoh-
tana on keskikesä heinäkuun 
alussa, juuri lomakauden ol-
lessa parhaimmillaan. Mark-
kinoiden järjestelyissä on 
mukana Pudasjärven kau-
punki ja eri yhdistykset ovat 
mukana omilla osastoillaan. 

Markkinoilla on esiinty-
nyt maankuuluja henkilöi-
tä. Puhujina ovat vierailleet 
Suomen Yrittäjien ja Pohjois-
Pohjanmaan yrittäjien johta-
jistoa sekä myös tunnettuja 
politiikkoja. Hyvin suosituk-
si on noussut yrittäjien ar-
pajaisiin osallistuminen, jos-

sa arvotaan Kontiotuotteen 
aitta. 

Tänä vuonna markkinat 
järjestetään 8-9.7 ja mark-
kina-arvat ovat jo etukä-
teen myynnissä eri liikkeis-
sä juhannuksesta lähtien. 
Lisävoittoina arvotaan os-
tokortteja pudasjärveläisiin 
liikkeisiin. 

Markkinoilla esiintyy Pu-
dasjärveltä syntyisin oleva is-
kelmälaulaja Satu Seppänen. 
Pudasjärven kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittila esit-
tää kaupungin tervehdyksen 
perjantaina ja markkina-
puhujana on kajaanilainen 
kansanedustaja Eero Suu-
tari. Lauantaina on Pudas-
järven merkkihenkilön jul-
kistaminen. Viime vuonna 
palkinnon sai kehittämisjoh-
taja Mikko Kälkäjä. Puhuja-
na on Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien varapuheenjohtaja 
Lauri Mikkonen Kiimingis-
tä ja esiintyjänä ukrainalai-
nen viisihenkinen kansan-
musiikkiyhtye Jaroslavna. 

Myyjiä saapuu toistasa-
taa ja markkinavieraita yli 
10 000. 

Pudasjärven Yrittäjät 
ry toivottaakin kaikki 
tervetulleeksi markki-
noille!

Heimo Turunen

Aune Ekdahl, Kaarlo Illikainen, Heikki Parkkila ja Alpo Kemppainen kokoontuivat viime 
lauantaina 2.7 Koivukodille muistelemaan ja keskustelemaan Pudasjärven Markkinoi-
den alkuajoista ja 30-vuotisesta toimintahistoriasta.

Alkuajan hyvä porukan henki tallella
Markkinahistoriaa muis-
telun merkeissä yrittäji-
en puheenjohtaja Heikki 
Parkkila, varapuheenjohta-
ja Aune Ekdahl ja markki-
noiden puuhahenkilönä 
alkuvaiheissa toiminut kul-
jetusyrittäjä Kaarlo Illikai-
nen vierailivat Koivukodissa 
eläkepäiviä viettävän Kello 
ja Kulta Kemppainen yrittä-
jän Alpo Kemppaisen luona. 

Markkinoiden alkuaiko-
jen muistelukset lähtivät heti 
käyntiin. 

Alpo ja Kaarlo olivat ol-
leet alkuaikoina kumpikin 
järjestämässä markkinoita. 
Kaarlo muistaa, että eräillä 
markkinoilla oli ohjelmanu-
merona saunavastan tekemi-
sestä kisa. Vastakkain olivat 
kunnanjohtaja Paavo Pikku-
aho ja yrittäjien puheenjoh-
taja Kaarlo Illikainen. 

-Oli siinä jos jonkinlais-

ta neuvojaa yleisön joukos-
sa. En muista, kumpi voit-
ti kisan, mutta mieleen jäi 
nimenomaan yleisön tahol-
ta tulleet neuvot, joita tosi-
aan sateli kummallekin koko 
ajan eli kuinka hyvä sauna-
vasta tehdään. 

Esiintyjinä markkinoil-
la oli tunnettuja tv-kasvoja 
Jorma Pulkkinen, Timo Koi-
vusalo, Simo Salminen ja 
olipa eräänä kertana Urpo 
Leppänen kuubalaisen Ana 
-vaimonsa kanssa. Teimme 
esiintyjien kutsumisessa yh-
teistyötä Jyrkkäkosken huvi-
alueen kanssa ja näin saim-
me esiintymispalkkioita 
puo-litettua. 

Eräänä vuonna oli Pu-
dasjärven Yrittäjien mainos-
kyniä myytävänä, jotka te-
kivätkin hyvin kauppansa. 
Yrittäjien arpajaisten pää-
voitto ostettiin vuoronpe-

rään Kontiolta tai sitten 
Puurusen huviloilta. Jonain 
vuonna oli järjestetty perjan-
tai-iltana markkinatoimintaa 
sivukylille. 

Jonain vuonna oli mark-
kina-alue ulotettu kaupun-
gintalon pihaan, jossa pu-
heetkin pidettiin sekä eräänä 
vuonna Kauppatien varressa 
iltamarkkinatori. ¨

Alpo ja Kaarlo muistavat, 
että koko ajan oli kova into 
ja hyvä henki yrittäjien kes-
ken. Tämä porukan henki 
näyttää edelleen säilyneen, 
he tuumivat. 

Heimo Turunen

Markkinoille saapuu perinteisesti yli 100 markkinamyyjää ja kävijöitä riittää kummalle-
kin päivälle. Vuonna 2007 esiintynyt tangoprinssi Rami Rafael pisti esiintymisensä vä-
lillä tanssiksi. 

Presidenttiehdokas Haavisto soutaa Iijoella
Järjestyksessään 29. Iijoki-
soutu aloitti avajaisilla maa-
nantaina 4.7. Taivalkosken 
Jokijärvellä Saijassa. Avajai-
sissa tervetuliaispuheen piti 
kansanedustaja, president-
tiehdokas Pekka Haavisto. 
Hän souti tiistaipäivän Joki-
järveltä Taivalkoskelle. Edel-
lisen kerran Haavisto oli 
Iijokisoudussa ollessaan ym-
päristöministerinä vuosina 
1995-1999. Noin 200 soutajaa 
ja melojaa aloittivat 160 ki-
lometrin jokiretken tiistaiaa-
mulla Jokijärveltä. 

Torstaina Iijoelle souta-
maan tulevat kansanedus-

tajat Anni Sinnemäki ja 
oululainen, uusi kansan-
edustaja Satu Haapanen. He 
ovat myös Pudasjärven Ku-
ren koulun iltatilaisuudes-
sa puhumassa. Iijokisoudun 
päätöstilaisuudessa, Pudas-
järven Kipinän kyläjuhlassa 
lauantaina iltapäivällä pu-
huu Satu Haapanen.

Iijokisoutajat ovat erittäin 
iloisia uuden hallitusohjel-
man kirjauksesta, että kos-
kiensuojelulaki ja vesilaki 
säilyvät nykymuodossaan. 
Tämä tarkoittaa, ettei Kol-
lajaa ainakaan tällä hallitus-
kaudella voida viedä eteen-

päin. 
Iijokisoudun yhtenä ta-

voitteena on ollut jo yli 20 
vuotta vaelluskalojen palaut-
taminen takaisin Iijokeen. Ii-
joen lohen palauttamien 
on ollut hyvässä vauhdis-
sa koko jokivarren yhteisten 
vaelluskala- ja kalatiehank-
keiden kautta. Mustan pil-
ven taivaalle on tuonut se, 
ettei Iijokisuulta ole viime 
eikä tänä vuonna saatu yli-
siirtoihin lohta. Toissa vuon-
na tavoite, 150 täyttyi, viime 
vuonna saatiin vain 30 loh-
ta ja tänä kesänä tähän men-
nessä vain yksi lohi. 

Suomen lohipolitiikka 
ei ole tähän asti kuunnellut 
tutkimusta. Poliittisesti Itä-
meren lohen kalastuskiintiö 
on määritetty kaksinkertai-
seksi verrattuna siihen, mitä 
lohitutkimus on suositellut. 
Kalastuksen rajoittaminen 
on ainoa nopea tie lohen pe-
lastamiseksi. Lohikysymys 
ei koske vain Iijokea, vaan 
kaikkia pohjoisen jokia mu-
kaan lukien Tornionjoki. Sik-
si iijokiset odottavat lopulta-
kin vastuullista politiikkaa 
uuden hallitusohjelman kir-
jauksesta ”Hallitus toteuttaa 
tarvittavat toimet vaelluska-

lakantojen suojelemiseksi”.  
Iijokisoudun järjestää Pu-

dasjärven luonnonsuojelu-
yhdistys ry. Soutua tukevat 
myös Pudasjärven kaupunki 
ja Taivalkosken kunta.

Pirkko-Liisa Luhta

Pekka Haavisto osal-
listuu tämänvuotiseen 
Iijokisoutuun. 
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista)

HALUTAAN 
VUOKRATA

VUOKRATTAVANA

omakotitalon yhteydessä oleva 29 m2 
yksiö keskustassa.

Sopii esim. opiskelijalle.
Tiedustelut puh. 040 539 5042

YKSIÖ  Puh. 044 2086303

Mp Suzuki DR 650 vm. 95, uu-
det renkaat, ketju + rattaat, ta-
varalaukku, siisti! 3200€
P. 0400 131984
 
TOYOTA AVENSIS farmari 2.0 
D vm.2002 hintaan 4490e JA 
OPEL ASTRA farmari vm.1999 
hintaan 2100e. 
puh.040-5408961.
 
Suzuki Grand Vitara 2,5 V6 -00 
aj.289tkm, kats.06/11 ilmastoi-
tu, juuri iso huolto tehty hidas ja 
nopea neliveto täysin toimiva, 
hp.8000€ p. 040-1431757

Sukujuhla
Särkelä, Vähäkuopus, Riihiaho

Syötteellä hiihtostadionilla 16.7.
Ilmoitukset osallistumisesta

puh. 040 587 5051

VUOKRATTAVANA:

Puhoskylässä  
rivitaloyksiö 
sekä kaksio, 

siisti. 
Kauppa n. 150m,

järvenrantaan 
300 m. 

Vuokra alk. 283e 
(sis.lämpö). 

Puh 045 233 0987

Iin Pikkujuhannus
Jo perinteeksi muodostunutta Iin Pikkujuhannus kansan-
musiikki tapahtumaa vietettiin Huilingin lavalla 22.6. Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kemi-Tornio alueen esiintyjäryhmien li-
säksi kansainvälistä väriä toi ohjelmaryhmä Säämäjärveltä. 
Pudasjärveläiset olivat mukana toista kertaa. Kuvassa osa 
27-henkisestä ryhmästä, joka koostui soitinyhtyeestä, kuo-
rosta ja tanhuryhmästä. 

Reijo Kossi

Pudonnut lauantaina 2.7 kultai-
nen papuketju välille Rantakuja-
lentokentän varalaskupaikka. 
Löytöpalkkio odottaa löytäjää. 
Puh 040 587 6708/Jaana

Yli 50 vuotta maanrakennusta Pudasjärvellä:
Kalusto pitää olla nuorta ja hyvässä kunnossa

Veli-Pekka Salmela vetää 
Maarakennusliike Komulai-
nen Oy:tä työmaapäällikön 
ominaisuudessa. Yritys on 
hänelle tuttu jo pikkupo-
jasta lähtien, onhan Eero 
Komulainen hänen tätinsä 
aviomies.

Viime aikoina Luokkavaaran ja Ollukan kunnallisteknii-
kan rakentaminen on ollut yrityksen suurin kohde. Komu-
laisen kaivinkoneet ovat olleet tuttu näky Syötteellä.

Maarakennusliike Komulainen Oy:n toimitusjohtaja Eero 
Komulainen sairastui vakavasti huhtikuussa 2007 aivo-
infarktiin. Liikuntarajoittuneisuudestaan huolimatta Eero 
huolehtii vielä nykyäänkin yrityksen pankkiasioista. Hän 
päättää myös isoimmista urakoista työmaapäällikkö Veli- 
Pekka Salmelan kanssa. - Tässä yrityksessä ovat työnte-
kijät huolehtineet omatoimisesti käyttämiensä koneiden 
huolloista, joka on hyvä asia, Eero kertoo. 

Yli 50 vuotta Pudasjärvel-
lä perinteisellä maanraken-
nusalalla toiminut Maara-
kennusliike Komulainen 
Oy työllistää nykyään kym-
menisen alan ammattilais-
ta paikkakunnalta. AMK in-
sinööri, työmaapäällikkö 
Veli-Pekka Salmela kertoo, 
että työllistäminen sinänsä 
on suhteellista. Viime vuosi-
na yritys on joutunut talvis-
aikaan myös lomauttamaan 
työtekijöitään maanraken-
nustöiden kausivaihtelujen 
takia.

– Viime talvena rakensim-

me Syötteelle kunnallistek-
niikkaa, kuten viemäröinte-
jä ja kaavateitä, ja vältyimme 
lomautuksilta. Loppukesästä 
nämä Syötteen työt loppuvat 
ja tuleva talvi voi olla vaikea, 
Veli-Pekka Salmela arvioi.

Maarakennusliike Komu-
lainen Oy:n markkina-alu-
eena on koko Oulun lääni 
ja yrityksen toimialaan kuu-
luvat tienrakennus, vesi- ja 
viemäröintityöt, kiinteistö-
kohtaiset jätevesityöt, kun-
nossapito, tienvarsien rai-
vaustyöt, perustustyöt ja 
niin edelleen.

Osaavan henkilökunnan 
ja Syötteellä olevan oman 
montun lisäksi yrityksellä 
on mittava konekanta. Yri-
tykseltä löytyy kolme tela- ja 
kaksi pyöräalustaista kaivin-
konetta, pyöräkuormaaja, 
tiejyrä, tiehöylä, neljä kuor-
ma-autoa (sekä kasetti- että 
lavettivarustuksella ja nostu-
rilla), traktori ja monenlaista 
kunnossapitokalustoa.

Heteharjulle  
kierrätysasema
– Me olemme viiden vuoden 
aikana uusineet paljon ka-
lustoa, Veli- Pekka Salmela 
kertoo ja muistuttaa: 

– Kaluston pitää olla 
nuorta. Ulkopuolelle ei pää-
se hommiin ”vuotavilla” ko-
neilla. Kilpailu karsii vanhan 
kaluston. Toisaalta koneiden 
tuntitaksatkin, jotka ovat 
koneiästä riippumattomia, 
suosivat luonnollisesti uusi-
en koneiden tarjoajia. 

Yhtä kaikki kilpailu alal-
la on kovaa ja eurot ovat tiu-
kassa. Joka yrityksen pitää 
kuitenkin pysyä ”ajan her-
molla”. Tästä osoituksena 
Maarakennusliike Komulai-
nen Oy suuntautuu jatkossa 
myös jätteiden uudelleenkä-

sittelyyn.
– Meillä on rakenteilla 

Heteharjulle kierrätysase-
ma. Sen valmistuttua osal-
taan vältytään pitkiltä kul-
jetusmatkoilta. Esimerkiksi 
rakennusjätettä syntyy ny-
kyään todella paljon, työ-
maapäällikkö muistuttaa. 

Asko Kurki

VUOKRATTAVANA:

Asunto!
Halli 

tai toimisto 
ym. tilaa.

Puh 0400 389 004

Mazda 626 vm. 90 sähkölasit, 
cd-soitin, vetokoukku, kats. 
kuntoon laitettu, siisti kunto. 
Hp. 350e. puh. 0440-923946

Primeran kesärenkaat, uutta 
vastaavat hp 160e. 
p. 0440-923946

Virheetön, siisti Honda mönkijä 
TRX 500 FE vm 07. aj 210h. 
Hyvä varustelu mm. ympäri-
vuotiset telat, lumivarusteet 
ym. Hintap. 10900e. Lisätietoja 
040-5030861 / Määttä
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TAKSEJA

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA
KIINTEISTÖHUOLLOT, 

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALK-

KAREITA, SIIVOUS    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/ Hannu Ylitalo 

0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYöTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

 • 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

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT JA TARVIKKEETLaadukkaat käsin tehdyt kynttilät
K Y N T T I L Ä T A L O

tehtaanmyymälä         Puistotie 2, Pudasjärvi
avoinna ti, ke ja to  9-16    puh. 040 549 2063 

Myös muina aikoina ma-pe kun olemme kynttilä teossa. 
Astu verkkokauppaan  www.kynttilatalo.fi

KYNTTILÄTUOTTEET

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto 
on edullista 
ilmoitustilaa!

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

VUOKRAKONEITA

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

www.konetyo.com

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

SEULOTTUA
RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA

Sadevesikourut ja kattoturvatuotteet
suoraan varastosta. Meiltä mm. pätkäpeltit, 

sadevesikourut, kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 
Myös asennettuna.

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET

Tuliaiset, Lahjat, 

Matkamuistot, 

Askartelutarvikkeet,

Pelit, Lelut…

…ja Paljon Muuta!

AarreArkku
Toritie 2, Pudasjärvi

www.AarreKauppa.net

LAHJATAVAROITA

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

Puh/fax (08) 824 199, 0400 350 402
• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset

• Maansiirto
• Seilontolaitos

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

KUNTOSALIT

nro 1 - 7.1.2010   3

Myytävänä
Puolangalla vuonna 1979 perustettu 
lvi-alan liike eläköitymisen vuoksi.

Tiedustelut puh. 0400 211 272.

Ma-pe klo 9-17. puh. 08 6532 200. Ouluntie 1

rOkuliMarkkinaT 
Tänään ja huOMenna klo 9-18

paljon myyjiä laidasta laitaan.

tervetuloa!Puolangan Monipalvelu- 
ja Caravankeskus

pudasjärventie 1, p. 0500 282 884.

Anne Mattila 
7.7.2011 klo 21-02
Liput 15 e/ 8 e (alle 18v.)
· Maran Karaoke 
· Dj. Zero

PUDASJÄRVI 

14.7.
Matti ja Teppo

21.7.
Chanell format

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

27.7.
Matti Esko
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Anne Mattila 
7.7.2011 klo 21-02
Liput 15 e/ 8 e (alle 18v.)
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KIVUT KURIIN
Vastaanotto pe-su 8-10.6. klo 9-17
Hotelli-Ravintola Kurenkoski
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548

Tuhannet potilaani ovat saaneet avun nis-
ka, rintaranka, iskias, migreeni, päänsärky 
ja monissa oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen 
tutkimus - korjaus/tuet

E. Pajunen
Dr. Of Naprapathy

Uusia jäseniä
Pudasjärven Yrittäjiin on liittynyt tämän vuoden ai-
kana kolmetoista uutta jäsentä. Kaikkiaan jäseniä on 

tällä hetkellä 135. Toivotamme uudet jäsenet 
tervetulleeksi mukaan Yrittäjien toimintaan!

Bioklapi Oy, yrittäjänä Rauno Sal-
mela toimii biopolttoaineiden tuo-
tannon, raaka-aineiden jalostuksen 
sekä asiantuntijapalveluiden parissa.
Biopojat Oy, yrittäjänä Marko Vä-
häkuopus on erikoistunut bioener-
gian tuotantoon.
BomZika, yrittäjänä Katja Järven-
pää järjestää reippaita zumbatunteja 
ja myy alusvaatteita.
Kokkopeat Oy:n Risto Kokko te-
kee koneurakointia Kokkokylällä.
Kurenhovi/Hotelli Kurenkoski, 

yrittäjänä Mauno Akujärvi harjoittaa 
hotelli- ja ravintolatoimintaa..
Mahetsu Oy, yrittäjänä Hanne Vä-
häkuopuks pyörittää Sotkajärvel-
lä moottoriajoneuvojen ja -pyörien 
verkko- ja vähittäiskauppaa.
Minnan Bodysportin yrittä-
jä Minna Anttila on erikoistunut lii-
kuntaan. 
Pudasjärven optiikka Oy/
Specsavers Pudasjärvi, yrittäjä-
nä Mikko Vilppola keskittyy optik-
koliiketoimintaan sekä alan tuottei-

den ja tarvikkeiden maahantuontiin 
ja -vientiin sekä postimyyntiin. 
Scandinavian Way Ky, yrittäjänä 
Juri Bespalov Puhoskylältä pyörit-
tää lomakeskusta, hautaustarvikkei-
den tukkukauppaa, kioskia sekä päi-
vittäistavarakauppaa.
Sunrise Catering, yrittäjänä 
Anne Alatalo toimii ruoka- ja pito-
palvelun parissa Puhoskylällä. Hän 
valmistaa ja myy leipomotuottei-
ta sekä hoiva- että siivouspalveluita. 
Myös erä- ohjelmapalvelut kuuluvat 

toimenkuvaan.
Särkelä&Mattila Oy, yrittäjä-
nä Valto Särkelä toimii raivaus- ja 
purkutöiden sekä pohjarakentami-
sen parissa.
Tmi Leena Kokko, yrittäjänä 
Marja Kokko Kokkokylältä myy il-
mapalloja toreilla ja tapahtumissa 
sekä toimii kahvilayrittäjänä tapah-
tumissa ja toreilla.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-
sivujen tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista 
emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Kivikilpailu Pudasjärven kupunginkirjastossa, alkanut to 16.6., loppuu 
31.8.  Tiedä tai arvaa mitä kivi sisältää? Pudasjärven kirjasto järjestää 
kilpailun, jossa sinun pitää tietää tai arvata mitä kirjastossa esillä oleva 
kivi sisältää. Kivi vaihdetaan aina viikon välein. Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvomme kirjapalkintoja, jotka on lahjoittanut kirjakauppias Aune 
Ekdahl.
Kurenkoskessa: 9.7. Tanssit , esiintyyTeuvo Vuoti ja Captain.
Jyrkkäkoskella: To 7.7. Mistral & Anne Mattila alk. klo 21. To 14.7. 
Matti ja Teppo alk. klo 21. To 21.7. Channel Four alk. klo 21.
Kesäteatteri Ke 6.7. klo 18, Su 10.7. klo 15, Ke 20.7. klo 18, Pe 22.7. 
klo 18, La 23.7. klo 18.
Iijokisoutu alkaa ma 4.7. ja loppuu la 9.7. Reitti entinen.
Golf-tapahtuma Koillis-Golffissa ma 4.7. klo 12-15.
Match Show ke 6.7. Pudasjärven torilla. Alk. 18.30. Ilm. klo 18 alkaen.
Pudasjärven markkinat 8.7.-9.7.
Syötekylän siivoustalkoot pe 8.7. klo 18-20. Otamme Pudasjär-
ven kaupunginvaltuuston puheenjohtajan haasteen vastaan, ja toteu-
tamme koko kylä yhdessä ympäristömme siivoustalkoot kesän 2011 
aikana! Aloita omasta ympäristöstäsi, sinulle parhaiten sopivana aika-
na! Talkoolaisille makkaranpaistoa ja nisukahvit perjantaina 8.7.2011 
klo 18 – 20 Kylätalolla. Pudasjärven kaupunki tarjoaa!
Kiihdytyspäivä la 9.7. lentokentällä klo 9. Mahdollisuus tehdä 
omia ennätyksiä ja päivän nopeimmille pokaalit jaossa. Myös kumin-
polttoa ja/tai Moto Stuntti show. Sunnuntai varapäivä. Osallistuminen: 
kuskit 30.- muut/mukanaolijat 5.- jäsenille vapaa pääsy. Makkaraa ja 
kahvia, limua tarjolla edulliseen hintaan!
Sikajuhlat la 16.7. Möykkälässä Puhoksella klo 21 alk. Tanssittaa San-
nakaisa Inget ja Elämänmeno sekä Pepen karaoke.
Kiihdytyspäivä la 23.7. lentokentällä klo 9.
MP-Huippuajot 22.7.-24.7. Iso-Syötteellä. PMC Pudasjärvi toivot-
taa kaikki motoristit tervetulleeksi Iso-Syötteen tunturin huipulle! 
Maisemat, palvelut, järjestelyt, edullisuus ja tunnelma: siinä syyt miksi 
tulla!
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon MM-kisat pe 22.7. klo 19 
Kapustasuolla Ranuantie. Naiset kukkamekossa, miehet rippipuvussa, 
omat vehkeet käy, eli sukset! Meiltä löytyy myös! Sauvarämpimistä, 
hiihtoa, sauna.
Kotiseutujuhla su 24.7. klo 11. Kirkossa ja kotiseutumuseossa.
Kesäpilikin MM-kisat Havulan rannassa Siuruantie. Alkaa ma 25.7. 
klo 10, loppuu su 31.7. klo 19.30. Lomastressiä hoidellaan jälleen Pu-
dasjärven aalloilla, tällä kertaa jo kahdeksatta kertaa! Lisää tapahtumas-
ta  osoitteessa: http://pilikkiviikko.pudasjarvi.fi

Su 3.7. klo 15, Ke 6.7. klo 18, Su 10.7. klo 15, 
Ke 20.7. klo 18, Pe 22.7. klo 18 ja La 23.7. klo 18
Liput 10/8 €, tiedustelut 0400 198 385, 0400 187 795

Esitykset Koskenhovilla:
Kesäteatteri Ideaparkki-komedia, Koskenhovinkuja 2 Pudasjärvi

Pohjoisen taikaa ja nostalgiaa 
Pertti Kaikkosen valokuvanäyttely Syötteen luontokes-
kuksessa 1.7.-28.9.2011.

Pertti Kaikkonen on syntyisin Kuusamosta, jossa hän 
kävi koulunsa. Ylioppilaaksi tulon jälkeen hän opiskeli 
Oulun yliopistossa pääaineenaan geofysiikka. Opintojen 
aikana Koillismaan malmikriittisten alueiden tutkimus-
projektissa 1970-luvun alkuvuosina syveni Koillismaan 
paikallistuntemus entisestään. Etenkin Syöte ympäristöi-
neen tuli hyvin tutuksi kesällä 1971 erilaisten geofysiikan 
kenttätöiden aikana. 

Valokuvaus harrastuksena on jatkunut noilta ajoilta 
jo vuosikymmeniä. Pohjoisen luonto eri vuodenaikoina 
on ollut ehtymätön ja mieluisa kuvauskohde. Näyttelyn 
kuvat esittävät Pohjolan maisemia, kasveja, eläimiä ja ra-
kennettua ympäristöä.

Luontokuvia voi ihastella Syötteen luontokeskuksessa 
1.7. – 28.9.2011. Luontokeskus on avoinna joka päivä klo 
10–17. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätietoja:  Syötteen luontokeskus, puh. 0205 64 6550

S  y  ö  t  t  e  e  n    l  u  o  n  t  o  k  e  s  k  u  s 
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut

Erätie 1, Syöte              Puh. 0205 64 6550 
www.luontoon.fi/asiakaspalvelu/syote

Syötteen luontokeskus / Metsähallitus  TIEDOTE 28.6.2011Grahn-sukuseura kokoontuu 30.7. 
Vilhelään Hetekylän Kuikkalammelle
Seuran 3. sukujuhla alkaa klo 13 (klo 12.00 vuosikokous).
Jouko Niva odottaa numerossa 0400-194096 ilmoittautumi-
sia 10.7. mennessä. Lisätietoa juhlan ohjelmasta ja järjeste-
lyistä katso www.grahnsukuseura.fi
Tervetuloa!

”Senseihaarniska” ja 
nuorekkaita maalauksia 
Pudikissa

Avajaistilaisuuden väkeä yhteiskuvassa. Kuvataiteilija 
Hanna Holopainen toinen vasemmalta. 

Kuvataiteilija Hanna Holo-
paisen KOKOOMA-näytte-
lyn avajaisissa Pudikissa sai 
katselemisen ja töiden yh-
teiskunnallisen kantaaot-
tavan ja ihmisten välisten 
suhteiden kuvausten pohti-
misen lisäksi kuunnella Ant-
ti Jokikokon mielenkiintoisia 
tarinoita näyttelyn päätyön 
Sensein materiaalien alku-
perästä. Hanna Holopainen 
on kerännyt ja koonnut tai-
deteoksen osat Pudasjär-
ven Keinäsperän maastosta, 
asukkaiden romuraudoista 
ja käytöstä poistetuista työ-
kaluista.

Taiteilijan töissä ilme-
nee vahvasti hänen kiinnos-
tuksensa värien, muotojen 
ja niiden välisten suhteiden 
kontrasteista ja tunnetilo-

jen vaikutuksesta ihmiselä-
mässä ja taiteen toteutukses-
sa hänelle itselleen. Balettia 
harrastanut säkenöivä nuo-
ri taiteilija on ollut mukana 
Jyrkkärockin poikkitaiteelli-
sessa toteutuksessa, joka on 
työstämisen alla olevan yh-
teisöllisen kierrätysteoksen 
Soivapeli-työn taustalla.

Näyttelyn tervehdys- 
ja avajaispuheessani, Han-
na Holopaisen kohdalla, oli 
helppo yhtyä Walter Chrys-
lerin sanoihin: ”Into on me-
nestyksen avain. Tai ehkä 
vielä intoakin voimakkaam-
pi tunne – innostus. Minusta 
on hauska nähdä ihmisen in-
nostuvan. Innostunut ihmi-
nen menestyy elämässään.

Sointu Veivo

JONKULAISTEN
JONNINMOISET KESÄPÄIVÄT

TERVETULOA LAUANTAINA 23.7.2011 
ALKAEN KLO 12.00 PAUKKERINHARJUN 
KYLÄTALOLLE VIETTÄMÄÄN KOKO PERHEEN 
VOIMIN JONKULAISTEN JONNINMOISIA 
KESÄPÄIVIÄ

RATKOMME JONGUN MÖLKYN-, JA KEIHÄÄN-
HEITON MESTARIN. ISOJEN KONEIDEN 
NÄYTTELY ULKOPIHALLA. 
LAPSILLE OMA TAIDEPAJA.

TARJOLLA ON HYVÄÄ RUOKAA JA ELÄVÄÄ MUSIIKKIA.
KAIKKI MUKAAN ILOISEN KESÄPÄIVÄN VIETTOON!

Jongun kyläyhdistyksen hallitus

Puuvene
Kesä ilta lämpenee.

Vene on tervattu 
valmiiksi vesille.

Joelle jo kiiruhtaa väki
ja ahveneita ja 

särkiä koukustaan 
irti ottaa.

Nuotiopuita on 
kerätty kasa.

Makkaratikkuja 
vuolee väki.

Liekit luo kauniin 
lämpimän värin,

kun kalastajat 
saapuu nuotiolle.

Vain kirkas pohjantähti 
ja kuu ovat taivaalla. 

Anna-Riikka Huhta

Ohjaus: Pentti Pesä

NISKAVUOREN
HETA

NISKAVUOREN
HETA

TAIVALKOSKELLA
Jokijärven katetulla 
Pölkky-teatterilla
Keskiviikko 6.7.  klo 19.00
Perjantai 8.7. klo 19.00
Lauantai 9.7. klo 17.00
Sunnuntai 10.7. klo 15.00
Tiistai 12.7. klo 19.00
Torstai 14.7. klo 19.00
Sunnuntai 17.7. klo 15.00
Keskiviikko 20.7. klo 19.00
Lauantai 23.7. klo 17.00
Sunnuntai 24.7. klo 15.00
Keskiviikko 27.7. klo 19.00
Lauantai 30.7. klo 17.00

LIPUT 
10€/5€ alle 12-vuotiaat.

Tiedustelut ja varaukset
0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.fi
Näytelmän oikeuksia valvoo 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

Sarakylän alueen kyläseura Ry:n 
vuosikokous ma. 18.7. klo 19.00 Sarakylän koululla
Esillä sääntömääräiset ym. muut asiat.
Keskustellaan  talkoolaisten matkasta 
ja vattumarkkinoista.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus 
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Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä

Kemijärventie 73

93600 KUUSAMO

FINLAND

Puh. 020 764 0253

Fax  020 764 0250

Sähköposti: office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Pudasjärven JHL ry os. 330 

Ruskaretki Leville 9. – 11.9.2011. Majoitus S-hotellissa 2hh. 
Hinta 130 € yhdistyksen jäsenille ja 150 € seuralaiselle. 
Osallistumismaksu sisältää kyydin, majoituksen ja ateriat. 
Retki toteutuu, jos osallistujia on vähintään 20. 
Ilmoittautumiset viimeistään 15.7.2011 
Tarjalle p. 040 545 9314. 
Maksu JHL:n tilille 536004-513758, mikäli retki toteutuu.

Sportti

ALE

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

POLKU-
PYÖRÄT

-20%
OVH

Uistimet
Kelat
Vavat

jatkuu...

Plussaa ostoksistasi.

-30%
OVH

Tekstiilejä
Lenkkikenkiä

Jalkapallokenkiä
Salikenkiä

OVH

-30%
-50%

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset

• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 697 234
 Puh. J.R 040-5353247, T.R 040-9634830
j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Iso-Syötteen Matkailu Oy luopunut 
ravintola Revontulesta

Reijo Väisänen ja Teija Sarajärvi palvelivat Ravintola Re-
vontulessa vielä juhannusaattona Iso-Syötteen Mäkiajo-
jen aikana. Nyt ravintola on suljettu ja yrittäjät keskittyvät 
mökkien välitykseen ja ohjelmapalvelujen järjestämiseen 
matkailijoille. 

Iso-Syötteen Matkailu Oy on Iso-Syötteen ytimessä Safa-
ritalossa sijaitseva matkailu-alan yritys, joka on tarjonnut 
mökkien vuokravälitystä ja ohjelmapalveluja. Yrittäjillä on 
ollut myös Pudasjärven kaupungilta vuokralla Safaritalon 
ravintolatilat, jossa on toimittu Ravintola Revontuli nimel-
lä. Yrittäjät Reijo Väisänen ja Teija Sarajärvi päättivät luo-
pua ravintolatoiminnasta ja keskittyä mökkien välitys- ja 
ohjelmapalvelutoimintaan. Ravintola Revontuli oli viimei-
sen kerran avoinna juhannuksena. 

Vuokramökkejä on hieman yli 50, joista kauimmaiset si-
jaitsevat Taivalkoskella. Tulevaisuuteen yritys varautuu 
kehittämällä toimintaansa ja ohjelmapalveluita, kertovat 
Väisänen ja Sarajärvi. 

Yrityksen toimitilat säilyvät Safaritalossa, jossa on vuok-
rattuna keväällä lopettaneen matkamuistomyymälä Ama-
lian tilat.

Jaakko Lohilahti

Niskavuoren Heta Taivalkoskella

Myymäläautopalvelua Pudasjärvellä

KAUPPISPOJAT OY
Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi
Puh. 0400 298 895

Taivalkosken näyttämöyh-
distys toteuttaa 21.toiminta-
vuotensa alkajaisiksi yhden 
suomalaisen teatterin kul-
makivistä, Hella Wuolijoen 
käsikirjoittaman näytelmän 
Niskavuoren Heta. Näytel-
män ohjauksesta ja drama-
tisoinnista vastaa kuopiolai-
nen ammattiohjaaja Pentti 
Pesä, jonka ohjauksista on 

Taivalkosken näyttämön 
tuotannossa saatu nauttia jo 
useamman kesän ajan.

Taivalkosken näyttämön 
Niskavuoren Hetassa esil-
lä on lähes 20 henkilöä.  He-
tana nähdään Tiina Jakki-
la-Parkkinen.  Ensi-ilta oli 
perjantaina 1.7. Näytelmää 
esitetään kaiken kaikkiaan 
15 kertaa heinäkuun ajan Jo-

kijärven katetulla Pölkky-te-
atterilla.  

Lisätietoja ja  
varaukset:  
www.taivalkoskenteatteri.fi, 
puh. 0400 670 430. 



24 nro 27PUDASJÄRVEN MARKKINAT 8.-9.7.2011

Tili-TeknoArtoPelttariOy

Puh: 020 775 6505, Fax: 08-823509,
Sähköposti:: arto.pelttari@tili-tekno.fi

Kauppatie 5
93100 PUDASJÄRVI

Avoinna
Ma - pe 08.00 - 16.00
Kesäaikana 08.00 - 15.00

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

VC
A

Kuljetus- ja Nosturipalvelu

H&S Parkkila Oy
Puh. 0400 284 345

heikki.parkkila@pp.inet.fi


