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2009

Muuton takia apteekki
on suljettu la 21.2.09

Tervetuloa tutustumaan
 uusiin, valoisiin tiloihin!

Avaamme ma 23.2.09
klo 9.00 osoitteessa

Kauppatie 1 Pudasjärvi

PUDASJÄRVEN
HAUTAUSTOIMISTO

JA KUKKA KY
Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 122, 0400 330 058

esa.pihlaja@pp1.inet.fi

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

Iijoesta on lähtenyt isoja mateita
Iijoelta mateita pyytänyt Alpo Laakkonen kehuu mateita lähteneen joesta enemmän

kuin kymmeneen vuoteen. Laakkosen mukaan Sotkajärven yläpuolisella jokiosuudella on
tehty pitkäjänteistä kalanhoitotyötä, mikä on nyt tuottamassa hedelmää.

kuin pyytämällä sairaat ka-
lat pois. Kalamiehet tekivät
työtä käskettyä, ja vuosien
mittaan he kantoivat sairai-
ta mateita metsään saavikau-
palla.

Nyt näyttää siltä, että työ
on kantamassa hedelmää, ja
jokeen on saatu terve jokima-
dekanta, Laakkonen iloitsi ja
kehui kalamiesten saaneen
paljon kookkaita jopa kah-
den kilon painoisia mateita.

Made - maukas kala
Made on Laakkosen mukaan
maukas kala, josta voi val-
mistaa perinteisen madekei-
ton lisäksi vaikkapa made-
pataa.

Mateen voi myös paistaa,
Laakkonen kertoi ja kehui
mädin olevan oikeata herro-
jen herkkua.

Laakkonen kertoi pyytä-
neensä mateita esi-isiensä
kehittämillä mademertoilla,
joita hän on itsekin opetellut
tekemään. Merrat ovat pitkiä
ja kaksinieluisia. Mateet

Mateita merrassa.

houkutellaan pyydyksiin
särkisyöttien avulla.
Mateiden pyytäminen on
tarkkaa työtä. Kalat eivät lii-
kukaan kaikkialla.

- Tietenkin pitää tuntea
mateiden kulkupaikat, jonne
merrat asetellaan, Laakko-
nen paljasti ja kertoi että hä-
nelle mateenpyynti on myös

Madekoplan jä-
senet vasemmal-
ta: Antti Holm-
ström, Yrjö Vik-
ström, Matti Holm-
ström, Lauri Vik-
ström. (Kuva Alpo
Laakkonen)

Klo 18.00 Tervehdyssanat ja
piispa Rothoviuksen kirje
Eero Oinas-Panuma,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Arvo Niskasaari,
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Hartaus
Kirkkoherra Oskari Holmström
Juhlanäytelmä
“Eräs pitäjänkokous Pudasjärvellä”
Kirj. Toivo Hyyryläinen
Ohjaus: Alpo Puhakka
Rooleissa:
Oulun läänin maaherra - Eino Siuruainen
Pudasjärven kirkkoherra - Oskari Holmström
Kirkkoväärti - Vesa Riekki
Pudasjärven kappalainen - Keijo Piirainen
Talonpoikaisrunoilija – Alpo Puhakka
Juhlakokoukset
Juhlakokouksen avaus,
maaherra Eino Siuruainen
Maaherran puhe
Kirkkovaltuuston kokous
Puheenjohtaja Arvo Niskasaari
Kaupunginvaltuuston kokous
Puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma

Kalastajat ovat taas virittä-
neet pyydyksiään jään alle
tammi-helmikuun vaihtees-
sa kutumateiden toivossa.
Made on arvostettu kala, jota
tänä talvena on saatu muka-
vasti ainakin Hirvaskoskel-
la. Mateita pyytäneen Alpo
Laakkosen mukaan made-
kausi alkaa nyt olla takana-
päin tältä talvelta.

Hirvasvaaralla asuvan
Alpo Laakkosen mukaan
1990-luvun puolivälissä joen
madekanta sairastui, ja sen
seurauksena mateet eivät
kasvaneet kuin 30 – 35-sent-
tisiksi. Asia kummastutti
kalastajia, jotka ottivat yh-
teyttä asiantuntijoihin.

Tutkimusten mukaan
mateissa oli haukimato, joka
hakeutui kalojen maksaan
munimaan. Kalat sairastui-
vat ja lopettivat kasvamisen,
Laakkonen kertoi tehdyistä
tutkimuksista.

Tuolloin kalamiehille ker-
rottiin, että tautia ei saada
kalavedestä muuten pois

sosiaalinen taphtuma.
–Madekoplaan kuuluvat

lisäkseni Yrjö Vikström,
Matti Holmström, Lauri Vik-
ström ja Antti  Holmström.
Joka pyyntireissun jälkeen
kokoonnumme kahville jon-
kun pyytäjän luokse ja pa-
rannetaan maailmaa.

Erikoinen jäätilanne
Iijoen jäätilanne on ollut tänä
talvena erikoinen.

- Alkutalvi oli leuto ja ve-
sivirtaama kova, joten kun-
non jää saatiin jokeen vasta
tammikuun puolella. Joina-
kin muina talvina joki on
saanut vahvan jään jo mar-
raskuun aikana. Runsaan
lumentulon vuoksi joki on
nyt mennyt vesille, viimeiset
20 vuotta joella kalastellut
Laakkonen kertoi ja sanoi
aloittavansa seuraavaksi
pilkkikauden ja haukien
pyytämisen iskukoukuilla
Sotkajärvestä, joka on kala-
miesten mukaan hyvä hau-
kijärvi. (rr)

Pudasjärven kirkossa torstaina 26.2.2009

Lämpimästi tervetuloa!
Pudasjärven kaupunki ja seurakunta
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Pudasjärven kaupungin
ja seurakunnan

Klo 19.30 Yleisötilaisuus kaupunginvirastolla
Tervehdykset
Lääninhallitus- maaherra Eino Siuruainen
Pudasjärven seurakunta – Tuulikki Tihinen
Pudasjärven kaupunki – Vesa Riekki
Huomionosoitus Pudasjärven kaupungille
Ohjelmaa

Ilotulitus

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)
Ajanvaraus 040 187 1760

Jalkahoitaja Pirjo Leino
palvelee sinua Pudasjärvellä
Jalkahoitola Stressipisteessä

2.3.2009 alkaen

Tervetuloa tutustumaan!

Tämän lehden
teemana on

naisyrittäjyys.
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Ilmoitusmarkkinointi:
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Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
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VKK-Media Oy/
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Suomalainen
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Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

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

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti

ilmestyy
4.3.2009 ja sitä

seuraavat kahden
viikon välein.

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan joka
 talouteen ja
yritykseen

Pudasjärvellä.

Vuoden 2009 ensimmäinen
Yrittäjäilta 5.2 Pohjantähdes-
sä oli hieman tavallisesta
poikkeava, sillä illassa vie-
raili Pudasjärven vastaanot-
tokeskuksen henkilökuntaa
sekä siellä olevat noin 60
nuorta, jotka olivat tulleet
Suomeen turvapaikkaa ha-
kemaan muun muassa So-
maliasta, Afganistanista ja
Iranista. Pudasjärven kehit-
tämisjohtaja Mikko Kälkäjä
piti nuorille englanniksi tul-
katun puheen, jossa hän ke-
hotti nuoria opiskelemaan
sekä tekemään töitä.

–Olette tulleet tänne nä-
kemään ja tapaamaan yrittä-
jiä ja myös yrittäjät näkevät
teidät. On tosiasia, että muu-
taman vuoden sisällä Pudas-
järvellä on työvoimapula ja
opiskelu- ja työluvan saaneet
nuoret ovat moneen yrityk-
seen mahdollisia työntekijöi-
tä. Yrittäjät, olkaa ennakko-
luulottomia, antakaa näille
nuorille mahdollisuus nähdä
työntekoa ja mahdollisuus
kokeilla työntekoa, kehotti
Kälkäjä.

Nuorten läsnä ollessa pu-
heen piti vielä kasvatustie-

teen tohtori Esa-Matti Järvi-
nen Ylivieskasta, joka kertoi
kiertävänsä Suomea teknolo-
giakasvatusasioissa. Järvi-
nen kannusti yrittäjiä teke-
mään ja kokeilemaan uusia
asioita.

–Uteliaisuus, tietoisuus,
ihmettely ja opettelu antavat
työhön uusia näkökulmia,
totesi Järvinen. Hän toivoi
koulujen lisäävään innova-
tiivisuutta ja kokeilemaan
nykyajan teknologisia ideoi-
ta. Leikin varjollakin voi
koululaiset tehdä keksintöjä,
joista Järvisellä oli näytettä-
vänä monia hyviä esimerk-
kejä.

Marianne Mäntylehto
esitteli nuorille tarkoitettua
Työvarmahanketta, jossa
pyritään saamaan mahdolli-
simman monelle nuorelle
kesätöitä. Hankkeessa on
kehitelty muun muassa ke-
säsetelin käyttöä edistämään
nuorten työllistymistä kesäl-
lä. Pertti Kuusisto kertoi
Pohjois-Pohjanmaan liiton
alullepanemasta kalastus-
matkailuhankkeesta, josta
voi tulla merkittäviä matkai-
lutuloja Pudasjärvelle.

Pudasjärvi-lehden päätoi-
mittaja Heimo Turunen esit-
ti, että paikkakunnalla on vi-
reillä ensi syksynä alkava
matkailuopaskoulutus. Kan-
salaisopistolle on tehty aloi-
te kurssin järjestämiseksi ja
sille toivotaan mahdollisim-

Yrittäjyystietoa turvapaikkaa hakeville nuorille

Suomesta turvapaikkaa hakevia nuoria oli yrittäjäillassa mukana yli 50. Yrittäjäillas-
sa vierailevat nuoret saivat tietoa suomalaisesta yrittäjyydestä.

Vuoden ensimmäinen yrittäjäilta:

man runsasta osallistumista.
Mikko Kälkäjä kertoi

omasta uudesta toimenku-
vastaan.

–Minut on nimetty kau-
pungin kehittämisjohtajaksi,
jonka tulee nauttia yrittäjien
sekä myös kaupunginhalli-

tuksen ja virkamiesjohdon
luottamusta, hän totesi. Seu-
raavan kerran Yrittäjäiltaan
kokoonnutaan 26.3.

Heimo Turunen

ELÄMÄÄN KUULUVAT
KYYNELEET

Sain hiljattain käsiini naapurilta Päivän matka -nimisen
kirjan, jossa tämän päivän tekstin otsikkona on Elämään
kuuluvat kyyneleet.  Kukapa meistä ei olisi itkenyt jos-
sakin elämän vaiheessa. Joidenkin mielestä itkeminen
puhdistaa ihmismielen. Kun suru tai murhe oikein ko-
vasti koskettaa, itku voi tulla sydämen pohjasta asti.
Jotkut itkevät myös ilosta, kuten minä teen.

Hiljattain suvussani on kohdattu suuri suru, kun
Alanteen Lahja kutsuttiin täältä pois. Hän oli sydämelli-
nen ja hyvä ihminen, jota oli helppo lähestyä. Lahja oli
hyvä äiti, isoäiti, ystävä ja lähimmäinen, joka jaksoi ym-
märtää, lohduttaa ja tukea. Häntä jäimme koko suku
kaipaamaan ja hyvällä muistelemaan.

Jos ajattelemme omaa elämäämme, siihen sisältyy
sekä iloa että surua. Niin on varmaan jatkossakin. Se on
ihmisen osa. Erilaiset syyt tuovat kyyneleitä silmiimme.
Joskus voi tuntua siltä, että elämä on menettänyt koko-
naan merkityksensä. Varsinkin vaikeasti sairaan ja ko-
via kipuja kärsivän henkilön mieli voi olla epätoivoinen.

Kun itselläni on ollut suruja, minua on lohdutettu Raa-
matusta löytyvillä lohdutuksen sanoilla. Itku ja suru oli-
vat tuttuja Raamatun kertomusten ihmisille, kuten esi-
merkiksi Pietarille ja Paavalille. Myös Jeesus koki surua
ja hän itki Lasaruksen haudalla.

Surun ja kyynelten keskellä lohdutuksen sanat voi-
vat tuntua tyhjiltä lupauksilta.  Surulla ja murheella on
kuitenkin tehtävänsä.  Kun olemme täysin avuttomia,
silloin voimme kääntyä Jumalan puoleen.

Jeesus rakastaa avuttomia, syntisiä ja itsessään huo-
noja ihmisiä. Hänelle voimme kertoa rukouksessamme
murheemme ja surumme. Vaikeina päivinä on helpom-
pi kääntyä Taivaan Isän puoleen kuin onnellisina hetki-
nä.

Jumala lähestyy sanassaan kaikkia murheellisia. Il-
mestyskirjassa (21:4) luvataan, että “Jumala on pyyhki-
vä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä”.  Suuren-
moinen lupaus iankaikkisesta elämästä, jossa vallitsee
lopullinen ilo. Toivottavasti meistä jokainen haluaa sin-
ne. Mitä enemmän luotamme Jumalaan ja turvaamme
Jeesuksen sovitustyöhön, sitä helpompi on elää vaike-
uksienkin keskellä.

Rauni Räisänen

Hartauskirjoitus

Olen monesti miettinyt, mik-
si monet lintulatojen omista-
jat vihaavat närhiä. Lintuhan
on komea varislintu, joka
hakeutuu helpon ruuan pe-
rässä pihapiireihin. Ihmisten
nurja suhtautuminen lintua
kohtaan johtunee siitä, kun
se tyhjentää hetkessä sie-
menkupin ja kantaa koko-
naiset talipallot ja -pötköt
piilopaikkoihinsa.

Joinakin talvina närhiä il-
maantuu pihapiiriin mel-
keinpä pikkuparvissa. Tänä
talvena närhiä on ollut liik-
keellä maltillisesti. Saattaa
olla, että närhen rääkäisy ei
ole kaikkien mieleen. Ke-
vään edetessä närhen laulu-
valikoima runsastuu. Maa-
liskuun puolella se saattaa jo
ryhtyä matkimaan hiirihau-
kan naukaisuja. Joskus se
matkia myös kanahaukkaa.
Soitimella se saattaa innos-
tua kurlauttelemaan, kitise-
mään ja rupattelemaan mie-
litietylleen.

Närhen höyhenpuku on
komea. Yleisväriltään se on
harmaanruskea. Sen siivet
ovat mustat ja siiven peitin-
höyhenet siniset ja mustajuo-
vaiset. Naamassa on musta

viiksijuova. Otsa- ja päälaen-
höyhenet ovat usein pörhis-
tettyinä. Tien yli lentävän
närhen tuntee valkoisesta
peräpeilistä.

Linee lehden lukijoille
tuttu sanonta: Minä vielä si-
nulle närhin munat näytän.
Mitähän sekin tarkoittaa?
Tavallisesti närhi munii huh-
ti - toukokuun vaihteessa
puolikymmentä munaa, jot-
ka ovat harmaanvihreitä ja
ruskeatäpläisiä. Vaikka talvi
ja pakkaset jatkuvat, jotkut
linnut aloittelevat pian pe-
sintänsä. Tähän aikaan alka-
vat muun muassa käpylin-

nut etsiä pesäpaikkaa. Isokä-
pylintu viihtyy mäntymet-
sissä ja pikkukäpylintu kuu-
sikoissa.

Käpylinnun ristissä oleva
nokka on erikoistunut käpy-
jen aukaisuun. Käpylintui-
hin liitetään eräs tarina, jon-
ka mukaan sen nokka meni
ristiin, koska se yritti nokal-
laan vetää naulat Jeesuksen
naulituista käsistä ja jaloista.
Luoja palkitsi linnun hyvän
työn. Linnun ruumis ei kos-
kaan mätäne, siltä ei lopu
ruoka metsästä ja pakkanen
ei sitä haittaa. Se voi raken-
taa pesän talvellakin. (rr)

Närhi - komea varislintu

Närhi on varovainen, kaiki-
ruokainen pihapiirin lintu.

“Minä sinulle närhenmunat näytän”. Itse sanonnan alkuperää ei löydy, mutta Jari Tam-
men kirosanakirjassa sanontaa selitetään näin: ”Närhen munat on luonnontieteelli-
nen kirokälähdys, jonka valtti perustuu muna-sanan kaksimielisyyteen. Linnun koh-
dalla se voi tarkoittaa naaraan munaa tai koiraan munia. Kansanmiehet kutsuvat lin-
tua myös nimellä paskonärhi ja pask’harakka. Viroksi se on pasknäär. Vihertävän
kellertäviä munia on 5-7. Leveämmässä päässä on tummia viiruja.” (Tammi, Jari:
Suuri kirosanakirja. Pikku-idis, 1993.) Taittajan huom.

Lintulaudan
kuulumisia
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Kynttilätalon yrittäjien, Si-
nikka Blomsterin ja Seija
Herukan, mukaan joulun-
seutu on kynttilöiden seson-
kiaikaa, vaikka Kynttilätalon
valikoimasta löytyy sopivia
kynttilöitä jokaiseen vuo-
denaikaan. Viime viikolla
Kynttilätalossa tehtiin keltai-
sen sävyisiä kynttilöitä, jot-
ka sopivat lähestymässä ole-
van pääsiäisen aikaan.

- Sydänkynttilöitä ovat
asiakkaat ostaneet ystävän-
päivälahjoiksi. Nehän sopi-
vat lahjoiksi muulloinkin,
kuten esimerkiksi syntymä-
ja nimipäivä sekä äitienpäi-
vä lahjaksi, yrittäjät kertoivat
kynttilämalleja esitellessään.

Kynttilätalon myymäläs-
sä on esillä laaja mallisto
kynttilöitä. Joidenkin kyntti-
löiden pintaan on tarttunut
lumihiutaleita, joihinkin
kuuraa ja joihinkin, kuten
Kuusikynttilöihin, jää pitsi-
mäinen reunus.

- Kynttiläkuusen pinta
luo mielikuvaa valkoisesta
tykkylumisesta kuusimet-
sästä, josta malli onkin saa-
nut alkunsa, Sinikka Bloms-
ter kertoi.

Vuodenaikakynttilät on
tehty samalla mallilla kuin
Kynttiläkuusi, mutta värilli-
senä. Erikokoisista Kynttilä-
kuusista saadaan kauniita
asetelmia esimerkiksi takan
läheisyyteen.

Suurten juhlapäivien
kunniaksi valikoimasta löy-
tyy myös ajankohtaan tar-
koitettuja kynttilöitä, kuten
sinivalkoiset kynttilät itse-

Kynttilöitä juhlaan ja arkeen
Ouluntien varteen syyskuussa 2007 avatusta

Kynttilätalosta löytyy monen värisiä ja muotoi-
sia kynttilöitä, joilla saa loihdittua sopivaa tun-
nelmaa niin juhlaan kuin arkeenkin. Viimeisen

vuoden aikana yrittäjät Sinikka Blomster ja Seija
Herukka ovat kehittäneet muun muassa

ristikynttilän, joka sopii moneen perhejuhlaan.

Turkkiin:
Alanya
Antalya
Kemer
Belek

Matkatoimisto Pudasjärven Matkailu Oy
p. 08 - 823 400,  avoinna ma-pe klo 9-17

KESÄLLÄ ETELÄN LÄMPÖÖN
SUORAAN OULUSTA

Kreikkaan:
Rodos
Faliraki
Hania

Parturi-Kampaamo

AIGA
Kauppatie 8
käynti kaupan kautta
Pudasjärvi
Puh. 044 010 9613

Kynttilätalon viihtyisässä myymälässä Seija Herukka
ja Sinikka Blomster esittelevät uusimpia kynttilämalle-
jaan.

keilla aloittanut Sinikka
Blomster on tehnyt pitkän
päivätyön kynttilöiden pa-
rissa. Hän kertoi huoman-
neensa, ettei kynttilöiden te-
kemisestä ole mahdollisuus
saada koulutusta, vaan kehi-
tystyö tapahtuu yrityksen ja
kokeilujen kautta. Yhden
mallin kehittämistyö voi kes-
tää vuosia, koska lopputu-
lokseen vaikuttavat monet
seikat.

- Esimerkiksi Auroran
kehittämistyö kesti neljä
vuotta. Olemme halunneet
tehdä laadukkaita kynttilöi-
tä, jotka eivät savuta eivätkä
valu, tosin pitsiintyvät kynt-
tilät voivat jonkin verran va-
luttaa, Sinikka tähdensi
Kynttilätalon liikeideaa.

- Jos me asiakkaille luva-
taan jotain, siitä siiten pide-
tään kehitystyössä kiinni, Si-
nikka Blomsterin rinnalle
yritystoimintaan muutama
vuosi sitten mukaan tullut
Seija Herukka tähdensi.

Aurorakynttilän rinnalle
he ovat kehittäneet Anno
Colorian, josta on tulossa yri-
tyksen tähtituote. Kynttiläta-
lon yrittäjät pitävät kunnia-
asianaan palvella asiakkaan-
sa viimeisen päälle.

- Mietimme yhdessä asi-
akkaiden kanssa erilaisia
lahjapakkausvaihtoehtoja,
kynttilälahjapakettiin voi-
daan laittaa vaikkapa enkeli
tai runotaulu. Tulitikkuaskit
ovat olleet erittäin suosittu-
ja, kertoo Seija.

- Myymälästämme löytyy
myös muita pieniä lahjatuot-
teita, kuten esimerkiksi uu-
tuutena viime joulukuussa
saapuneet ihastuttavat Bu-
kowski-nallet. (rr)

näisyyspäivän kunniaksi.
- Tilaustyönä voimme

tehdä sovitun värisiä kyntti-
löitä vaikkapa hääpöytään
tai kastepöytään. Hiljattain
markkinoille tullutta Risti-

kynttilää ovat ihmiset osta-
neet monenlaisiin perhejuh-
liin, yrittäjät esittelivät kau-
nislinjaista kynttilää.
Kynttilänteon omana kokei-
lunaan vuoden 2000 paik-

Fysioterapiapalvelu

Riitta Tiainen
 Pudasjärvi

p. 040 867 8858

Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä
Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa
• Intialaista päähierontaa

Valkosipulin vaikutukset
ulottuvat lähes koko kehoon
varpaista aina hengitykseen
saakka. Valkosipulin käyttö
mauste- ja rohdoskasvina on
laajaa. Valkosipulin lääke-
käytöllä on pitkä ja kunnia-
kas historia. Osa kansan kes-
kuudessa kulkeneista valko-
sipulin terveysvaikutuksista
on kyetty osoittamaan nyky-
tutkimuksin paikkansa pitä-
viksi.

Varhaisimmat merkinnät
valkosipulin lääkekäytöstä
löytyivät maailman vanhim-
masta  lääketieteellisestä kir-
joituksesta Ebersin Papyruk-
sesta noin 1550 ennen ajan-
laskun alkua. Valkosipulia
käytettiin resepteissä, joilla
hoidettiin päänsärkyä, hyön-
teisten ja skorpionien pistok-
sia, kuukautisvaivoja, suolis-
tomatoja, kasvaimia ja sy-
dänvaivoja. Hippokrates
suositteli sitä tulehduksiin,

alentamiseen, keuhkoput-
ken- ja korvatulehdukseen,
savipuoleen, suolistomatoi-
hin,  kohonneiden kolestero-
lipitoisuuksien sekä maksa-
, sappi-, ja ruoansulatusvai-
vojen hoitoon.

Nykyajalle on ominaista
asettaa vanhat käsitykset ja
havainnot nykytieteen koe-
teltaviksi.

Yleistä valkosipulista
Valkosipuli on monivuoti-
nen kasvi. Valkosipulilajik-
keita tunnetaan useita.

Luonnonvaraisena sitä ei
enää tavata. Eniten käytetty
syötävä osa valkosipulista
koostuu sivusipuleista, kyn-
sistä, mistä nimi kynsilauk-
ka on saanut alkunsa. Valko-
sipulia voi kasvattaa ikku-
nalla ja käyttää sen vihreitä
varsia ruoanvalmistuksessa.
Rohtokasvina valkosipulia
on käytetty kuten mauste-

Valkosipuli on vuoden 2009 rohdoskasvi
Pitkän ja monipuolisen käyttöhistoriansa sekä tieteellisen näytön perusteella valkosipuli on

ansainnut Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton vuoden 2009 rohdoskasvin arvon.
haavoihin, syöpään, spitaa-
liin ja ruoansulatusongel-
miin. Myöhäisempinä aikoi-
na valkosipulia on käytetty
eri kansojen keskuudessa
syöpien ja spitaalin hoidos-
sa.

Ensimmäisen maailman-
sodan aikaan valkosipulilla
hoidettiin sotarintamalla tu-
lehtuneita haavoja. Toisen
maailmansodan aikana pe-
nisilliinillä alettiin hoitaa tu-
lehduksia. Koska penisillii-
niä ei riittänyt miljoonien
haavoittuneiden venäläisten
sotilaiden hoitoon, valkosi-
puli otettiin menestykselli-
sesti uudelleen käyttöön tu-
lehtuneiden haavojen hoi-
dossa. Venäläiset alkoivat
kutsua valkosipulia venäläi-
seksi penisilliiniksi.

Nykyajan kansanparan-
tajat ovat käyttäneet valko-
sipulia vilustumisoireiden
lievittämiseen, kuumeen

kasvinakin raakana, ruokien
seassa, aromin antajana.

Nykytutkimuksen valos-
sa suosittelaan valkosipulin
käyttöä kohonneiden veren
rasva-arvojen alentamiseen
ja ehkäisemään ikäriippu-
vaisia verisuonimuutoksia.
Valkosipuli on tieteelle haas-
teellinen rohdoskasvi. Val-
kosipulista ei ole löydetty
yhtä yksittäistä vaikuttavaa
ainetta, jonka tehoa olisi
helppo havainnoida. Käyttä-
jien on syytä huomioida, että
se saattaa myös allergisoida
aiheuttaen ihottumaa. Ve-
renohennuslääkkeiden käyt-
täjien tulisi mainita valko-
sipulin käytöstä lääkärille.

Lähteet: Valkosipulitutki-
muksia Terveyskasvit, Ota-
va: Michael Castleman,
www.wikipedia.fi/valkosi-
puli

 Valkosipulilajikkeita tun-
netaan useita.
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Apteekkari Anja Salminen
on naisyrittäjien aatelia. Hä-
nen omistamansa apteekin
vastuulla on lääkkeiden toi-
mittaminen niin pudasjärvi-
sille asiakkaille kuin satun-
naisille matkaajille. Viran-
omainen  sekä valvoo, että
säätelee apteekin toimintaa
ja taloutta lääkkeiden sään-
neltyjen hintojen kautta.

- Meidän täällä apteekis-
sa tulee tarkastaa muun mu-
assa reseptin oikeellisuus ja
annostukset. Tarvittaessa
otamme yhteyttä lääkkeen
määränneeseen lääkäriin,
apteekkari Salminen kertoi
apteekille kuuluvista tehtä-
vistä.

Apteekkari Salminen on
ollut viime viikkoina varsin
kiireinen nainen. Torin lai-
dalla oleva apteekki on
muuttamassa Kauppatien ja
Varsitien risteykseen valmis-
tumassa olevaan kerrosta-
loon.

- Varsinkin nyt viime ai-
koina olen tehnyt pitkiä päi-
viä ja myös viikonloppuisin
olen ollut töissä, apteekkari
kertoi kiireistään, jotka am-
mattitaitoisen henkilökun-
nan saatavuuden myötä
ovat hieman helpottuneet.

Palvelujen
avuksi robotti
Apteekki on ollut torin lai-
dalla vuodesta 1985. Se on

sijainnut hieman piilossa
vaikka on pääkadun varrel-
la. Uusissa väljemmissä ti-
loissa apteekki avaa ovensa
helmikuun 23. päivänä.

- Pudasjärvellä on ollut
apteekki vuodesta 1884 ja se
on aika pitkä aika varsinkin
maaseutupitäjälle, Anja Sal-
minen tiesi kertoa apteekki-
laitoksen juurtumisesta Ku-
renalle, jossa se on toiminut
monessa kiinteistössä.

Uusien tilojen myötä ap-
teekkitilat väljenevät, ja pal-
velut tulee nopeutumaan ja
selkenemään, koska tiskitoi-
mitus muuttuu suoratoimi-
tukseksi  vuoronumerosys-
teemin siivittämänä.

- Asiakas saa lääkkeensä
samalta istumalta. Farma-
seuttien avuksi tulee varas-
tokeräilyrobotti, joka vähen-
tää turhaa lääkepakettien
käsittelyä. Robotti varastoi ja
kerää tarvittavat lääkkeet ja
toimittaa ne kahdella käsit-
telykerralla asiakkaalle enti-
sen viiden käsittelykerran
sijasta.

Farmaseutista
apteekkariksi
Apteekkarin ura ei kangas-
tellut nuoren Anja Salmisen
silmissä ollenkaan. Anja ker-
toi lähteneensä nuorena tyt-
tönä opiskelemaan farma-
seutiksi, eikä hänellä sen
enempää ollut tarkoitus

opiskellakaan, vaan mennä
valmistuttuaan töihin.

- Innostuinkin alasta ja
jatkoin proviisoriksi saakka.
Olin 17 vuotta proviisorina

Pudasjärven ensimmäinen naisapteekkari
Pudasjärvellä on ollut apteekki 125 vuotta, mistä viimeiset viisi vuotta se

on toiminut apteekkari Anja Salmisen johdossa. Hän on Pudasjärven
apteekkilaitoksen pitkän historian ensimmäinen naisapteekkari.

Salmisen ohjaksissa oleva apteekki on muuttamassa uusiin tiloihin,
joiden myötä Pudasjärven apteekkikulttuuri kokee melkoisen muutoksen.

eri Etelä-Suomen apteekeis-
sa, kunnes Posiolla vapautui
apteekkarin paikka. Hain
vapautuvaa apteekkilupaa,
jota haki kahdeksan muuta

proviisoria. Lääkelaitos hy-
väksyi minut Posiolle ja siel-
tä muutin tänne Pudasjär-
velle, kun täällä vuorostaan
vapautui apteekkilupa.

- Olen viihtynyt ja tykän-
nyt olla apteekkialalla, vaik-
ka työntäyteistähän tämä
elämä on ollut, Anja kuvai-
lee vastuutaan paitsi aptee-
kin toiminnasta myös 15
henkilön henkilökunnas-
taan.

Lääkkeiden
annosjakelu lisääntyy
Marraskuusta lähtien aptee-
kissa on tehty kotipalvelulle
lääkkeiden annosjakelua os-
topalveluna niin kutsuttuna
pilottihankkeena. Apteekka-
ri uskoo annosjakelun ole-
van apteekkien tulevaisuut-
ta, koska sitä tehdään jo lu-
kuisissa Suomen apteekeis-
sa hyvällä menestyksellä.

- Meidänkin on tarkoitus
laajentaa jakelua vielä tämän
kevään aikana kunhan ko-
tiudumme uusiin tiloihin,
Anja Salminen kertoi uusis-
ta haasteista, joihin apteekin
henkilökunta on varautunut.

Helsinkiläissyntyinen
Anja on viihtynyt Pudasjär-
vellä hyvin, koska luonto
vuodenaikoineen on hänelle
tärkeä tekijä viihtymisen
kannalta. Anja kertoi pitä-
vänsä erityisen paljon koi-
ransa kanssa luonnossa lenk-
keilemisestä. Lisäksi Anja
tykkää kutoa sukkia ja lukea,
jos työkiireiltä ja kodinhoi-
dolta jää aikaa. (rr)

Anja Salmisen toimistossa on suuri määrä asiakirjoja ja mappeja. Hänen vastuulla
on paisti apteekin toiminta myös melko suuri henkilökunta.

Kun syntymäpäivät tai val-
mistujaiset painavat päälle,
moni jättää tarjoilupuolen
asiantuntijoiden huoleksi.
Tämän vuoden alusta pito-
palveluja tarjoavien yritys-
ten joukko on kasvanut yh-
dellä yrityksellä, joka tunne-
taan Pitopalvelu Paakarit -
nimisenä.

Yrityksen taustalla on
Kongasjärvellä asuva Tarja
Hemmilä, joka päätti toteut-
taa teini-ikäisenä syntynees-
tä haaveesta ryhtyä toimi-
maan pitokokkialalla. Hän
kertoi ihastuneensa yläaste-
ikäisenä ruuanlaitosta ja lei-
pomisesta kotitaloustunneil-
laan.

- Jäin pankista virkava-
paalle, joka kestää näillä nä-
kymin kesäkuun loppuun
saakka. Jos pitokokkialalla
näyttää olevan kysyntää, to-
dennäköisesti jään itsenäi-
seksi yrittäjäksi, noin 150
hengen ryhmälle entisen lu-
kion keittiöllä aterioita val-
mistanut Tarja kertoi alan
vaihdoksestaan.

Naiset perustavat yrityksiä aivan uudella innolla
kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten. Tämän
vuoden alussa syntyi yritys Pitopalvelu Paakarit,
joka on Tarja Hemmilän yrityksen toiminimi. Tar-
ja päätti toteuttaa nuoruusaikaisen haaveensa ja

jätti pankkityöt ainakin toistaiseksi.

Tarja perusti Pitopalvelu Paakarit

- En halua tehdä tusina-
työtä, vaan pyrin kunkin ta-
pahtuman kattauksessa ja
järjestelyissä ottamaan huo-
mioon yksilöllisyyden ja per-
soonallisuuden. Jos juhlien
päähenkilönä on vaikka in-
nokas metsämies, pyrin juh-
lien suunnittelussa ja toteu-
tuksessa ottamaan sen huo-
mioon, Tarja kertoi liikeide-
astaan.

Tarja Hemmilä kertoi tul-
leensa elämässään siihen
ikäpaaluun, että halusi ko-
keilla jotain muutakin elä-
mässään.

- Olin ollut mukana sekä
kunnallispolitiikassa että
seurakunnan luottamusteh-
tävissä pitkään, joten päätin
niistä luopua ja lähteä tutus-
tumaan yritysmaailmaan,
Tarja kertoi suunnan muu-
tostaan, joka johti hänet ha-
keutumaan muun muassa
yrittäjäkurssille.

Tarja uskoo työssään tar-
vittavan mielikuvitusta tar-
joilun ja kattauksen ideoin-
nissa, mutta se ei häntä huo-

lestuta. Mielikuvitusta hän
on joutunut käyttämään
muun muassa SPR:n nuori-
sotyössä, jota hän ei ole val-
mis jättämään pois elämäs-
tään.

- Olen ollut ideoimassa
monia eri tempauksia, joten
mielikuvitusta minulla on
riittämiin. Tämän nykyisen
työni anti onkin siinä, että
tässä voin tuottaa asiakkail-
leni mielihyvää ottamalla
huomioon asiakkaani yksi-
löllisyys ja harrastuneisuus.
Hiljattain toteutin 10-vuotis-
juhlaa viettäneen jalkapallo-
pojan synttäritarjoilun, ja
ensi viikonlopuksi minulta
on tilattu syntymäpäiväjuh-
laa viettävälle sankarille tä-
män haluama hämähäkki-
kakku.

Pitopalvelu Paakarit
järjestää mielellään
syntymäpäiväjuhlien
tarjoilun lisäksi
muidenkin

perhetapahtumien tarjoilun
aina hautajaisista hääjuhlaan
sekä valmistujaisiin. Myös
yritysten ja koulutustapah-
tumien tarjoilut sujuvat Tar-
ja Hemmilän ja keikkatyön-
tekijöiden voimin sutjak-
kaasti. Myös kolme jo aikuis-
tumassa olevaa lasta, sekä
aviomies auttavat tarpeen
tullen.

- Olen vuokrannut kau-
pungilta entisen lukion keit-
tiön tilat, jotka soveltuvat
yritykseni tarpeisiin erin-
omaisesti, nuori yrittäjä tuu-
mi työtiloistaan. (rr)

Tarjan loihtima
komea synttäri-
kakku kymmen-
vuotiaalle synty-
mäpäiväsanka-

rille.

Tarja Hemmilä nauttii saadessaan tarjota
asiakkailleen yksilöllistä pitopalvelua. Kau-
pungilta vuokratut lukion keittiötilat ovat kuin
tehty hänen yrityksensä tarpeisiin.
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Pudasjärvellä on kaksi yksi-
tyistä fysioterapeuttia, joista
toinen on Riitta Tiainen. Ih-
miset tulevat Tiaisen vas-
taanotolle useimmiten niska-
hartiavaivojensa vuoksi.

Ihminen voi Riitan mu-
kaan aika pitkälle vaikuttaa
vaivoihinsa, jotka johtuvat
aika pitkälle muun muassa
elämäntavoista.

- Moni asia korjaantuu
liikkumalla, ellei nyt ole sat-
tunut saamaan perintönä
jonkin liikuntaelinsairauden.
Joskus voidaan liikunnassa
mennä toiseen ääripäähän,
eli liikutaan niin paljon, että
se aiheuttaa vaivoja ja ongel-
mia, Riitta kuvaili ongelma-
vyyhtien taustaa.

Riitta kertoi olevansa hy-
vin paljon sidoksissa asia-
kaskuntaansa ja kotipalve-
luun sekä muihin toimijoi-
hin.

- Työssäni joudun nou-
dattamaan tiukkaa aikatau-
lua, jossa pysyminen voi
tuottaa ongelmia varsinkin
liukkailla keleillä, Riitta ker-
toi työnsä haasteellisesta
puolesta.

- Lisäksi otan töitä joskus
liikaakin, vaikka nykyisin
olen pyrkinyt töitäni hieman
rajoittamaan. En vain tahdo
osata sanoa ei, kun näen mi-
ten paljon apua tarvittaisiin.

Pian viisivuotias yritys
Kuusi vuotta sitten Pudas-
järvelle muuttanut fysiotera-
peutti Riitta Tiainen perusti
yksityisen fysioterapiayri-
tyksen Jukolantielle. Entises-
sä SYP:n tiloissa toimivassa
hoitolassa vietetään ensi ke-
sänä viisivuotisjuhlaa.

Ennen oman yrityksen
perustamista Riitta Tiainen
ehti hankkia kaupallisen
koulutuksen, neljä lasta,
sekä kunto-ohjaajan koulu-
tuksen. Fysioterapeuttikou-
lutuksen hän aloitti aikui-
siällä, kun huomasi, ettei hä-
nen tietotaitonsa riitä ohjaa-
maan sairaita ihmisiä. Fysio-
terapeutiksi hän valmistui
1995.

Riitta muutti Pudasjärvel-

le perhesyistä.  Työpaikkoja
ei ollut hänelle tarjolla.

- Olin ensin äitiysloman-
sijaisena Taivalkoskella noin
vuoden, ja sen jälkeen piti
ryhtyä miettimään mistä sai-
sin töitä. Töitähän täällä oli,
mutta ei työpaikkoja, Riitta
Tiainen muisteli yrityksensä
perustamisen alkuaikaa.

Oman yrityksen pyörittä-
minen on Riitta Tiaisen mu-
kaan kaksitahoista. Tosinaan
enemmän ja toisnaan vä-
hemmän mukavaa.

- En edelleenkään tiedä,
mitä on yrittäjänvapaus,
vaikka siitä paljon puhutaan,
Riitta naurahti yhdestä yrit-
täjyyteen yhdistettävästä
pluspuolesta.

Jukolantien hoitolassa on
tilaa mukavasti. Alkuvuosi-
na yrittäjä hankki peruskun-
toiluvälineitäkin monenlai-
sia. Nyt asiakaskunta on
suurelta osin sellaista, ettei
kuntopyörälle eikä soutu-
laitteelle ole ollut suurempaa
kysyntää.

- Teen hyvin paljon koti-
käyntejä, joten kovin usein
minua ei täältä hoitotilasta
tapaa, Riitta kertoi työstään.

Riitta viihtyy maalla
Tamperelaisjuurinen Riitta
Tiainen oli nuoresta lähtien
halunnut asua maalla. Hän
pääsi kesäisin tutustumaan
maalaiselämään sukulais-
tensa luona Keminmaalla.
Pudasjärvelle hän muutti
perhesyistä. Riitta asuu kah-
deksan kilometrin päässä
Parkkilantien varrella. Siellä
hän voi toteuttaa hevoshar-
rastustaan ja tehdä maatöitä.

Mitähän se Riitta aikoo
tehdä isona?

- Olisin halunnut opiskel-
la ratsastusterapeutiksi, mut-
ta se ei toteutunut.  Ratsas-
tuksenohjaajan ammatti ei
ole kokonaan poissuljettu.
Jos kroppani olisi kunnossa,
niin voisin ehkä ajatella eläin-
fysioterapeutin työtä.  Pudas-
järvi on kehittyvä hevos-
paikkakunta, jossa voisi olla
tilaus tämmöiselle hevoshul-
lulle.  (rr)

Fysioterapiasta apu

Lähes jokainen ihminen tarvitsee jossakin
elämänsä vaiheessa kuntoutusta, josta ei vielä
puoli vuosisataa sitten puhuttu mitään. Nyky-
ihmiset osaavat fysioterapeutti Riitta Tiaisen

mukaan hakea apua ja hoitoa vaivoihinsa, jotka
osittain johtuvat yksitoikkoisista työsken-

telyasennoista ja työtavoista. Ihminen on luotu
terapeutin mukaan liikkumaan.

KKKKKeeeeevvvvvään vään vään vään vään väritäritäritäritärit
tuotuotuotuotuovvvvvaaaaattttt

vvvvvaloa kaloa kaloa kaloa kaloa kotiinotiinotiinotiinotiin

Smoothies tuoksukynttilä,
mieto hedelmäinen tuoksu,
kannellinen purkki.

Ihastuttavat
Bukowski nallet
meiltä!

TEHTAANMYYMÄLÄ
KYNTTILÄTALO

Ouluntie, ABC –aseman vieressä
Pudasjärvi, puh. 040 5492063
www.kynttilatalo.fi

Uutuuksia
eri väreissä
Kartio kynttilä 2,50 kpl
Kruunu            0,90 kpl
Sydän              4,80 kpl

moneen vaivaan

Riitta Tiainen harjoituttaa silloin tällöin omia polviaan-
kin, jotka ovat iän myötä alkaneet juonitella.  Soutulai-
teen avulla hän on pystynyt välttämään leikkauspöy-
dän pariinkin otteeseen.

edistää omia uramahdolli-
suuksiaan. Omana erityis-
ryhmänä ovat yrittäjiksi ai-
kovat tai yrittäjinä toimivat
maahanmuuttajanaiset. Ta-
voitteena on liiketoiminnan
tuloksellisuuden ja sitä kaut-
ta kasvun mahdollistaminen
osallistujayrityksissä.

fStart (female Start)-kou-
lutuksessa saa Savelan mu-
kaan ajankohtaista ja käytän-
nönläheistä tietoa yrityksen
perustamisprosessista sekä
liiketoiminnan eri osa-alu-
eista; markkinoinnista, johta-
misesta, talouden hallinnas-
ta ja samalla tutustut vastaa-
vanlaisessa tilanteessa ole-
viin naisiin sekä yrityksille
suunnattuihin palveluihin ja
sidosryhmiin.

Hankkeeseen sisältyvä
fMBA (female MBA) -ohjel-
ma syventää monipuolisesti

osallistujan yrityselämän
osaamista. Ohjelma luo uu-
sia näkökulmia johtamiseen
ja valmentaa toimimaan me-
nestyksekkäästi yritysten
johto- ja asiantuntijatehtävis-
sä.

fMBA on innostava mah-
dollisuus oman osaamisen ja
oman työyhteisön jatkuvaan
kehittämiseen ja menestymi-
seen. Ohjelma on tarkoitettu
vankkaa työkokemusta
omaaville naisyrittäjille ja
johto- ja asiantuntijatehtävis-
sä toimiville naisille, jotka
haluavat kehittää yrityksen-
sä tai työyhteisönsä toimin-
taa ja kehittyä esimiehenä.
Koulutus on alkanut
13.1.2009 ja se päättyy
31.3.2011 mennessä.

fFirma-koulutus on 1,5
vuotta kestävä yrittäjän am-
matti- tai erikoisammattitut-

kintoon johtava koulutus.
Koulutus alkaa syksyllä 2009
ja kestää 1,5 vuotta.

Koulutus on suunnattu
erityisesti nuorille naisille
(18 – 35 vuotta), jotka toimi-
vat yrittäjinä tai yrittäjäpuo-
lisoina tai suunnittelevat
oman yrityksen perustamis-
ta. Hakuaika on elokuussa
2009.

fMaahanmuuttajayrittä-
jä-koulutuksen tavoitteena
on auttaa ja tukea maahan-
muuttajanaisia, jotka toimi-
vat yrittäjänä tai yrittäjäpuo-
lisona tai suunnittelevat
oman yrityksen perustamis-
ta. Koulutus alkaa maalis-
kuussa 2010 ja kestää vuo-
den. Hakuaika on tammi-
kuussa 2010. (rr)

Lisätietoja:
www.oamk.fi/fforum

Oletko harkinnut yrittäjäksi
ryhtymistä? Onko sinulla lii-
keidea, jota haluaisit pohtia
niin ryhmässä kuin henkilö-
kohtaisesti asiantuntijankin
kanssa? Oletko vastikään
aloittanut yritystoiminnan ja
haluat tarkentaa suunnitel-
miasi? Oulun seudun am-
mattikorkeakoulussa on me-
neillään kolmivuotinen fFo-
rum hankekokonaisuus, joka
tarjoaa naisyrittäjille monen-
laista koulutusta.  Se on Poh-
jois-Pohjanmaan alueella to-
teutettava koulutus-, kehit-
tämis- ja tutkimushanke.

fForumin hankekokonai-
suuden tavoitteena on pro-
jektipäällikkö Terttu Savelan
mukaan liikkeenjohdollisten
koulutusten avulla tukea
yrittäjiksi aikovia naisia,
yrittäjinä toimivia naisia
sekä naisia, jotka haluavat

Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettava
koulutus-, kehittämis- ja tutkimushankefForum on

Puistotie 2 Pudasjärvi. P. (08) 822 001, 040 524 2545
www.luontais-pilvi.net

- Beetakaroteeni aktivoi ihon omaa suoja-
mekanismia ja auttaa rusketuksen hankkimi-
sessa. Karovit on luonnon omaa karoteenia.

- Multi B-vita:
kaikki b-
vitamiiniryhmät
yhdessä
tabletissa!

- C-max strong:
lisääntyneeseen
c-vitamiinin
tarpeeseen.

 (9,50)

C- max strong,
Karovit, Multi B-vita
kaikki hintaan

 7,90/kpl

Taloushallintoliiton jäsen
ja auktorisoitu toimisto

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY
Mäntytie 6
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 822 330/821 768
Gsm. 040 730 1513



6 nro 4PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Jaana Hiltula on aina halun-
nut tehdä käsillään jotain.
Nuorena hankitun kaupalli-
sen koulutuksen jälkeen Jaa-
na teki konttoritöitä kaksi-
kymmentä vuotta. Sitten Jaa-
nan elämässä alkoi uusi vai-
he. Hän halusi tehdä käsil-
lään jotain aivan muuta, jon-
ka innoitus lähtee sisäisestä
taiteellisuuden lähteestä.

Jäin vakituisesta työstäni
pois ja lähdin opiskelemaan
sisustusartesaaniksi. Vuo-
desta 2007 olen toiminut
mieheni Jouko Lassinniemen
kanssa perustamassamme
monialayrityksessä SJ Sähkö
& Sisustus Ky:ssä. Minun
vastuullani yrityksessä on
sisustusasiat, Jaana kertoi
perheen yrityskuvioista, jois-
ta Joukon vastuulla ovat säh-
kötyöt, pellettitakat ja ilma-
lämpöpumput.

Jaana on keskittynyt sisu-
tussuunnitelmien tekemi-
seen, tekstiilien suunnitte-
luun, ompeluun ja valmis-
tukseen. Erikoisimpia Im-
mui-tuotteita ovat pellavilla

-verhot ja tarinaryijyt.
- Ryijyt teen tilauksesta ja

niitä tehdessäni mieleeni tul-
leista asioista kirjoitan pie-
nen tarinan, jonka liitän ryi-
jyn takana olevaan taskuun,
Jaana esitteli tarina-runoryi-
jyjään.

Yksilöllisiä
sisustussuunnitelmia
SJ Sähkö & Sisustus Ky:n si-
jaitsee Sivakkatiellä perheen
omakotitalossa, jossa Jaana
työskentelee hänen vahvalla
osaamisalallaan. Joukon työ-
maat sen sijaan sijaitsevat eri
puolilla Pohjois-Suomea.

Jaanan sisustustiloista
löytyvät kaikki palvelut aina
suunnittelusta tehokkaaseen
toteutukseen.

- Olen tehnyt sekä yksi-
tyiskotien että julkistentilo-
jen sisustamista aina suun-
nittelusta toteutukseen. Teen
tarvittaessa sisustustekstiili-
en valmistuksenkin. Erikois-
alaani ovat huovutustyöt,
kuten huopataulut ja seinä-
vaatteet sekä verhot.

- Suunnittelen ja valmis-
tan sisustustekstiilit, lasityöt
ja sisustusvalaisimet täällä
kotonani, johon olen hankki-
nut muun muassa lasinpolt-
touuninkin, Jaana kertoi työ-
tiloistaan. Yhdestä huonees-
ta hän on tehnyt tuote-esit-
telytilankin.

- Kun lähdemme messuil-
le eri puolille Suomea, tästä

Yksilöllisiä ideoita sisustukseen
Jaana Hiltulan eksoottiselta kalskahtavat Immui-
tuotteet ovat yksilöllisiä sisustustuotteita, joiden
tekemisessä Jaana käyttää luovuutensa lisäksi

aika paljon villaa. Hän loihtii innoituksestaan
muun muassa pellavilla-tuotteita ja tarinaryijyjä.

Jaana Hiltula esittelee suunnit-
telemansa talviaiheisen ryijy-
sarjan Kuutamo-työtä.

on helppo ottaa tavarat ja
pakata ne autoon, miehensä
kanssa messuilla kulkeva
Jaana kertoi.

Jaana myy tuotteitaan
myös kotoaan käsin.

- Ovikelloamme voi rim-
putella kello 9 -17 ja muul-
loinkin, jos olemme kotona,
yrittäjä sanoi.

Jaana on varsin tyytyväi-

nen nykyelämäänsä. Hän
lähti rohkeasti vaihtamaan
alaa ja kokeilemaan itsenäi-
sen yrittäjän työsarkaa, jota
hän ei enää vaihtaisi entiseen
työhönsä konttoristina.

Immui-esitteen on suun-
nitellut perheen Petri-poika,
joka opiskelee teollista muo-
toilua Lapin yliopistossa.
Hän on ollut viime syksystä

lähtien vaihto-oppilaana Ja-
panissa.

- Immui -sana tulee sisko-
jeni minulle antamasta lem-
pinimestäni Immu, johon
poikani lisäsi i-kirjaimen.
Nimi kalskahtaa japaninkie-
liseltä sanalta. (rr)

Aina kun maaliin on päästy,
on tullut ajateltua, ettei iki-
nä enää, kuvaili Raija Vilp-
pola ensituntemuksiaan vä-
syttävän ja rasittavan umpi-
hankihiihdon jälkeen.

Tällä kertaa sää oli todel-
la raskas, koska pakkasta oli
parikymmentä astetta. Pak-
kasen purevuutta lisäsi kova
tuuli, joka tunturissa tuntui
tuimalta.

- Samanlaiset tuntemuk-
set ovat olleet muillakin ker-
roilla, mutta vuodesta 2000
lähtien on tämä hulluus jat-
kunut, naurahti Vilppola
harrastukselleen.

Anja Koskenniska on ol-
lut hiihdoissa mukana vuo-
desta 1999. Hän samoin kuin
Vilppolakin kuuluvat Ow-
laan eli Lapinkävijöiden yh-
distykseen. Heidän Owla-
joukkueensa on koostunut

yhdistyksen naisjäsenistä.
- Olemme aina olleet mu-

kana retkisarjassa, joten
meno ei ole niin kieli vyön
alla hiihtämistä kuin kilpa-
sarjassa. Taisimme olla nyt
sijalla 57, Koskenniska ker-

Umpihankihiihtojen neuvoksettaret

Neuvoksettarien on help-
po hymyillä. Anja Kosken-
niska (vas.) ja Raija Vilp-
pola ovat molemmat oulu-
laisen Owla-yhdistyksen
jäseniä. (Kuva Juha Ny-
man)

too ja arveli tapahtumassa
kiinnostavan omien rajojen
kokeileminen ja tapahtuman
yhteisöllisyys.

Tapahtuma on neuvok-
settarien mukaan mukavan
mielenkiintoinen, että siinä
on muutakin kuin hiihtämis-
tä. Ensimmäisenä päivänä
kilometrejä kertyi 37 ja sun-
nuntaisen umpihankihiihto-
osuuden aikana seitsemän.
Hiihdon rastitehtävät liittyi-
vät luontoon ja tavalliseen
elämään. Tapahtuman hui-
pentumana joukkueilla on
yöpyminen laavulla, jota
neuvoksettaret harjoittelevat
aina silloin tällöin etukäteen.

Molemmat neuvoksetta-
ret ovat aktiivisia samoilijoi-
ta ja luonnossa liikkujia. An-
ja Koskenniska arveli osallis-
tuvansa hiihtoon ensi vuon-
nakin Raija Vilppolan kans-
sa, jos vain yhdistyksestä
saadaan joku nainen Owla-
joukkueeseen mukaan. Ow-
la on saamenkieltä ja tarkoit-
taa tulvavettä. (rr)

Umpihankihiihdon XII Maailmanmestaruuski-
soissa saivat Anja Koskenniska ja Raija Vilppola
neuvoksettaren tittelit. He ovat olleet kymmenen

kertaa mukana Pudasjärven Syötteen maisemissa
järjestetyissä umpihankihiihdoissa. Kymmenen

miestä sai tällä kertaa neuvoksen tittelin, joita on
vuosien myötä jaettu parina edellistalvena.

JÄTEHUOLTOA
YM. KULJETUS-

JA NOSTOTOIMINTAA

PIDÄN PAIKAT
PUHTAANA

93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 029

• kaivinkonetyöt
• maansiirtotyöt
• maa-ainestoimitukset
• ym. alan työt

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

Puh. 0400 374 259, Fax (08) 838 237
j.sarkela@luukku.com

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
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Kauppatien varrella keskel-
lä Kurenalustaa sijaitsee
Kangas Apaja, joka on ni-
mensä väärti. Kaupasta löy-
tyy lähes kaikkia ompelutar-
vikkeita - napeista kankai-
siin ja vetoketjuihin. Liik-
keestä saa myös ompelupal-
velua, kuten verhojen ja pöy-
täliinojen ja muiden sisus-
tustekstiilien ompelua. Siel-
lä yrittäjä Aija Taipaleen li-

säksi asiakkaita palvelee
Irma Paavola.

Kangas Apajasta löytyy
kankaita joka lähtöön ja ma-
kutottumukseen. Kangasva-
likoimasta löytyy erivärisiä
ja kuvioisia verho- ja sisus-
tus- sekä pukinekankaitakin.

Kun sää on pimeää ja har-
maata, silloin tekee mieli pi-
ristää kotiaan vaikkapa uu-
silla sisustusratkaisuilla. Yhä

useampi asiakas haluaa
myös asiantuntevia vinkke-
jä esimerkiksi sisustusteks-
tiilien käytöstä osana kodin
viihtyisyyttä.

Piristysvinkkejä kannat-
taa käydä kysymässä Kan-
gas Apajasta. Aija Taipale
puhuu tehosteväristä, joka
saa ihmeitä aikaan yhdistet-
tynä hyvin suunniteltuun si-
sustuksen pohjaväriin. Te-

hostekeinona voi käyttää
verhoja, liinoja, muita sisus-
tustekstiilejä tai koriste-esi-
neitä, joilla saa luotua pienel-
lä rahalla piristystä kodin
perusväriskaalaan, tekstiili-
suunnittelusta pitävä Taipa-
le selvitti.

Tämän kevään aikana
liikkeen tuotevalikoima tu-
lee laajenemaan Linumin
valmistuotteisiin ja kankai-

 pienellä rahalla uutta ilmettä
Kodin tekstiilit ovat tärkeässä roolissa kodin
viihtyvyyden kannalta. Nykyisin myös miehet

ovat kiinnostuneita sisustusasioista. Kankaiden
ja ompelutarvikkeiden valinnassa saa

asiantuntevia neuvoja Kangas Apajasta.

Kangas Apajasta siin. Verho- ja sisustuskan-
kaat muuttuvat trendien
mukaan. Aija Taipale kertoi
paneeliverhojen alkavan
mennä sivu, ja nyt hankitaan
pitkiä ja runsaita verhoja.

- Kun halutaan sisustaa
moderneja tiloja, silloin han-
kintaan lyhyitä ja leveitä ver-
hoja, jotka ovat selkeästi osa
sisustusta eikä pelkkä näkö-
este.

Tämän kevään suosikki-
värejä ovat pastellit ja kirk-
kaat värit, kuten vihreä ja
keltainen sekä isot ja raik-
kaat kuviot.

Aija Taipale on ollut yli 20
vuotta mukana erilaisissa
suunnitteluprojekteissa ja
kankaiden kanssa tekemisis-
sä.

Lasten kasvettua halusin
tehdä sellaista, jossa voin to-
teuttaa omaa luovuuttani.
Tämä liike tuli ajankohtai-
seksi  viime keväänä, Kangas

Apajan ohjaksissa heinä-
kuusta lähtien ollut Taipale
kertoi alanvaihdostaan.

Ihan tavallisena arkipäi-
vänä Kangas Apajassa oli
useita miesasiakkaitakin.
Yrittäjän mukaan yhä use-
ampi mies rohkenee astua
kangasliikkeeseen tekemään
vaikkapa verho-ostoksia ko-
tiinsa.

- Tässä työssä voin käyt-
tää luovuuttani ja tehdä si-
sustustekstiilisuunnitelmia
yrityksiin, laitoksiin ja yksi-
tyiskoteihin. Olen menossa
kohti työtoiveeni täyttymis-
tä. Jo lapsena ompelin lauk-
kuja ja mekkoja sekä koulu-
aikana kaikki välitunnit piir-
telin vaatteita naisten päälle.

Aija Taipaleen lempiväri
on oranssi. Hän pukeutuu
mielellään rennon tyylik-
käästi. Jos hänellä on aikaa,
hän harrastaa mielellään lii-
kuntaa. (rr)

Aija Taipale tekemässä helmanpituuden tarkistusta
Minna Pirille tekemäänsä juhlapukuun, jota Minna käytti
viime perjantaina lukiolla vanhojen tansseissa.

Irma Paavola (vas.) ja Aija Taipale suunnittelemassa verhokankaan leikkaamista.

Kylmä sää, pakkanen ja tuuli
eivät haitanneet Iso-Syötteen
Matkailu Oy:n Moottoriur-
heilukeskukseen kutsumaa
naisväkeä. Päivää vietettiin
Naamangallasijaitsevalla ra-
dalla ajoharjoittelun ja -kisan
merkeissä. Moottoriurheilu-
keskuksen “rattimies” Reijo
Väisänen kyyditti naisia ra-
dalla.

Ladyt kokeilivat ralliau-
toja ensin muutaman harjoi-

Naiset ratissa Syötteellä

Ari Rantamaula avustaa Tuula Kuukas-
järveä varusteiden kanssa

Iso-Syötteen Matkailu Oy:n toimitusjoh-
taja Teija Sarajärvi naiskuskeineen

Ruutulippu heilahtaa lähdon merkiksi.

Rattimies Väisästä naurat-
ti kerratessaan naisten
ajoja

tuskierroksen, sen jälkeen
kelloa vastaan ajamalla. So-
ramonttuun jäädytetty rei-
lun kilometrin pituinen rata
oli todella hyvässä kunnos-
sa.

Piikkirenkaille oli käyt-
töä, kun kuskit ajoivat sekä
kaksi- että nelivetoisilla au-
toilla. Autot ovat täydessä
rallivarustuksessa, ja ensi
kertaa kuppipenkkiin ja 6-
pisteturvavöihin ahtautuvil-

la naisilla olikin jännittävä
tilanne.

Innostus ajamiseen oli
suuri, ja rataa kierrettiin jos
minkälaisella tyylillä. Turva-
kaaret lisäsivät turvallisuu-
den tunnetta, ja niinpä nai-
set nojasivat väliin penkkoi-
hin ja pyörähtelivät. Autot
säilyivät kuitenkin ehjinä, ja
ryhmä englantilaisia matkai-
lijoita pääsi valmiiksi lämpi-
millä autoilla radalle.
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Vas. kuva: Vanhuspalvelu-
johtaja Kyllikki Syrjäpalo
(vas.) ja kotipalvelunohjaa-
ja Arja Lamminkankaan
mukaan ateriapalvelujen pi-
lotointi on onnistunut hyvin.
Aterioita menee tällä het-
kellä kaupungin alueella yli
50 asiakkaalle.

Kotipalvelua kehitetään ai-
van uusille urille ateriapal-
velujen osalta. Kotona asu-
villa vanhuksilla on ollut
mahdollisuus saada ateriat
kotikuljetuksena jo jonkin
aikaa. Kaupungin keskustas-
sa asuville pystytään tuo-
maan lämpimät ateriat ko-
tiin, ja syrjemmässä asuville
ateriat toimitetaan niin sa-
nottuna kylmäkuljetuksena.

Kotipalvelunohjaaja Arja
Lamminkankaan mukaan
keskustan alueella asuvilla ja
kotihoidon piirissä olevilla
vanhuksilla on ollut mahdol-
lisuus saada ateriapalvelu
kotikuljetuksena jo pitem-
pään, mutta syrjäkylien osal-
ta palvelua on ryhdytty ko-
keilemaan viime syksynä.

Kotipalvelun työntekijöi-
den tekemän kyselyn perus-
teella selvitettiin, onko syr-
jäkylillä halukkaita tule-
maan ateriapalvelun piiriin.
Koska halukkuutta oli, pal-
velua lähdettiin järjestä-
mään, vanhuspalvelujohtaja
Kyllikki Syrjäpalo selvitti.
- Aterioiden kotiinkuljetus
sivukylillä asuville henki-
löille on vuoden mittainen
pilottiprojekti, ja sen jälkeen
päätetään jatketaanko palve-
lua, kertoivat Kyllikki Syrjä-
palo ja Arja Lamminkangas
perusturvalautakunnan te-

Vanhuksilla mahdollisuus ateriat kotikuljetuksena
kemästä ateriapalvelun pi-
lottihankepäätöksestä.

Keskustan alueella yksi-
tyinen yrittäjä kuljettaa ate-
riat vanhuksille ja kauempa-
na asuville ateriat tuo posti
eli nykyiseltä nimeltään Itel-
la. Ateriasta peritään perus-
turvalautakunnan määrää-
mä taksa, joka on kaikilta
samansuuruinen. Viranhal-
tijoiden mukaan näyttää sil-
tä ateriapalvelun piiriin tu-
lee yhä enemmän asiakkaita.
Mikäli hanke on onnistunut,
palvelu todennäköisesti tu-
lee jäämään pysyväksi käy-
tännöksi. Ateriat valmiste-

taan terveyskeskuksen keit-
tiöllä, jossa uusi palvelu on
luonnistunut hyvin. Ateria-
palvelua on mahdollisuus
saada syrjäkylillä kolmena
päivänä viikossa eli maanan-
taina, keskiviikkona ja per-
jantaina. Syrjäkylillä asuvat
joutuvat lämmittämään joko
itse ateriansa tai kotipalve-
lun työntekijä huolehtii ruo-
an lämmittämisestä.

Asiakas voi tilata kerral-
laan useamman aterian, jois-
ta kustakin peritään sama
hinta. Palvelun piiriin ote-
taan lisää asiakkaita. Palve-

Pudasjärvi järjestää vanhusten ja myös muiden kotihoidon
asiakasryhmien ateriapalvelua kotiin keskustassa ja sivukylillä.

Keskustassa asuvat saavat ateriat lämpökuljetuksena ja kauempana
asuville ateriat viedään kylmäkuljetuksena. Sivukylien ateriapalvelu on

aloitettu vuoden kestävänä pilottihankkeena lokakuussa 2008.
lu on otettu hyvin vastaan
emmekä ole tähän mennes-
sä saanut negatiivista palau-
tetta, Syrjäpalo ja Lammin-
kangas kertoivat. Ateriapal-
veluun liittyvistä asioista voi
tiedustella kotipalvelunoh-
jaajalta puh. 040-739 4834.
(rr)

Mikäli nuorena ei lukio-opiskelu maittanut, niin ei hätää. Pudasjärven
lukio on ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa alusta
saakka eli syksystä 2002. Etälukio tarjoaa esimerkiksi töissä käyville

tai aktiivisesta työelämästä vapaana oleville mahdollisuuden opiskella
lukion oppimäärän kotoa käsin.

Lukion rehtori Eeva Harju toivoo etälukion kiinnostavan jatkossa yhä useampaa
pudasjärveläistä

Etälukio uusi mahdollisuus
Viime syksynä yksi pudas-
järvinen aikuisetäopiskelija
sai valkolakin Pudasjärven
lukiosta.

Lukion rehtori Eeva Har-
jun mukaan etälukion ope-
tus on toteutettu monimuo-
toisesti siten, että opiskelija
voi suorittaa opinnot omal-
ta paikkakunnalta ja omasta
kodista käsin mahdollisim-
man joustavasti. Mikä paras-
ta, etälukion voi aloittaa mil-
loin vain ja minkäikäisenä
vain. Tällä hetkellä etäluki-
ossa on kaksi pudasjärveläis-
tä aikuisopiskelijaa.

- Etälukiossa opiskelija ei
ole sidoksissa koulun oppi-
tuntien aikoihin eikä päiviin,
vaan jokainen opiskelija voi
itse valita itselleen parhaiten
sopivan opiskelurytmin,
rehtori Harju sanoi etäluki-
on eduista.

Opiskelija voi suorittaa
lukion kursseja työpäivän
jälkeen ilta-aikaan. Työsken-
telyyn sisältyy kontaktiluen-
toja videoneuvottelun väli-
tyksellä, ryhmätyöskentelyä,
harjoituksia ja opiskelijan it-
senäistä työskentelyä.

Opiskelun tavoitteena voi
olla rehtorin mukaan esimer-
kiksi lukion koko oppimää-
rän suorittaminen ja ylioppi-
lastutkinto tai pelkästään
yhden tai useamman oppiai-
neen oppimäärän suoritta-
minen.

- Etälukio on oiva opinah-
jo, jos haluaa opiskella vaik-
kapa omaksi harrastuksek-

seen ja ilokseen tai hankkia
elämäänsä yleissivistävää
elämänsisältöä. Mikään pak-
ko ei ole yltää ylioppilastut-
kintoon. Myös päättötodis-
tusten arvosanoja voi korot-
taa etälukion kautta.

Omavalintaista
opiskelua
Kurssit sisältävät kontakti-
opetusta, itsenäistä työsken-
telyä ja tuutorointia. Itsenäi-
sesti työskennellään opetta-
jan ohjeistuksen mukaan
oppikirjoihin ja muuhun
opiskelumateriaaliin pereh-
tymällä. Jokainen opiskelija
voi itse valita hänelle parhai-
ten sopivan opiskelupaikan
ja -rytmin. Itsenäisen työs-
kentelyn tueksi opettaja laa-
tii opiskelua tukevaa lisäma-
teriaalia.

Opettaja tuutoroi, ohjaa ja
neuvoo opiskelijaa itsenäi-
sen työskentelyn aikana ja
antaa tarvittaessa tukiope-
tusta puhelinpäivystysaikoi-
na, sähköpostin välityksellä
ja verkkopohjaisen oppimis-
ympäristön kautta.

Kontaktiopetus voidaan
toteuttaa videoneuvottelun,
puhelimen, sähköpostin ja
www.oppimisympäristön
välityksellä. Videoneuvotte-
lun kautta annettava lähi-
opetus tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että opiskelija ja opet-
taja ovat usein eri paikka-
kunnilla ja tapaavat toisen-
sa videoneuvottelulaitteiden
välityksellä. Tuutorointi tar-

koittaa kaikkea opiskeluun
liittyvää yksilöllistä ohjaus-
ta. Se käsittää siten esimer-
kiksi opiskelun yleiseen jär-
jestelyyn, opiskeluohjelman
valintaan, opiskelutapoihin
ja -menetelmiin sekä eri ai-
neiden opiskeluun liittyvän
ohjauksen ja neuvonnan.

Koulutus maksutonta
Etälukio-opiskelu on hyvin
itsenäistä. Se vaatii aktiivi-
suutta ja omatoimisuutta,
syvällistä paneutumista
opintoihin ja vastuun otta-
mista omista opinnoistaan,
rehtori Eeva Harju toi esille.

Opintoja suunniteltaessa
on hyvä miettiä, mitä opis-
kelu henkilökohtaisesti mer-
kitsee. Kannattaa ottaa huo-
mioon, että opintojen suorit-
taminen vie kuitenkin aikaa,
ja on hyvä hieman miettiä,
miten arkipäivän rutiinit ja
opiskelun liittää yhteen si-
ten, että kaikille toiminnoil-
le jää aikaa.

Ylioppilastutkintoon täh-
täävä koulutus on opiskeli-
jalle maksutonta. Sen sijaan
yksittäisiä aineita suorittava
aineopiskelija maksaa kusta-
kin kurssista erillisen mak-
sun. Kirjat ja muut opiskelu-
tarvikkeet on opiskelijan it-
sensä hankittava, aivan ku-
ten päivälukiossakin. Koska
opiskelua ei kuitenkaan kat-
sota päätoimiseksi, etälukio-
opiskelijat eivät ole oikeutet-
tuja Kelan opintotukeen. (rr)

Lisätietoja www.elukio.fi.

Vas. Väinö Alatalo on erit-
täin tyytyväinen postin
kautta saamaansa ateria-
palveluun. Postinjakajana
oleva Vilho Kosamo on
tuonut kolme kertaa vii-
kossa sekä postin että ate-
riat Väinön kotiin keittiön-
pöydälle saakka.
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Kampaamo-parturi Saxarin
tuolissa istuu Mia Vikströ-
min vakituinen asiakas Kyl-
likki Hanhisuvanto. Hän
kertoi olevansa tyytyväinen
Saxarista saamaansa palve-
luun. Tällä kertaa Mia oli te-
kemässä asiakkaalleen sel-
laista permanenttia, jota voi-
si kutsua “pidä ja pese” -
malliksi.

Olen aika laiska laitta-
maan kotona hiuksia,  Kyl-
likki Hanhisuvanto totesi
kampaajalleen.

Mia Vikströmin mukaan
säännöllisestä asiakkuudes-
ta on hyötyä sekä asiakkaal-
le että kampaajalle.

Asiakkaan on helppo tul-
la tutulle kampaajalle ja
kampaajalla on jo kortistos-
saan tietoa asiakkaalle käy-
tetyistä väri- ja permanent-
tiaineista ja hiuslaadusta
sekä pyörtäväisistä sun
muista yksilöllisistä asioista,
Mia kertoi vakioasiakkuuk-
sien tuomista eduista.

Mialla on ollut oma yritys
torin laidalla viisi vuotta.
Mia valmistui kampaajaksi
lähes seitsemän vuotta sitten
ja alkuun hän teki töitä
vuokratuolilla. Sitten heräsi
ajatus omasta yrityksestä.

- Tähän saakka kaikki on
mennyt ihan hyvin, Mia ker-
toi yritystoiminnastaan.

Kampaaja tekee käsityö-
tä, jossa varsinkin selkä on
kovilla. Toisin ajoin Saxaris-
sa on hyvin kiireistä, ja sil-
loin yrittäjä tekee pitkiä työ-
päiviä. Työt Mia aloittaa yh-
deksältä ja saattaa tehdä il-
takuuteen ja jopa seitse-
mään.  Viikonloppuisin hän
pitää vapaata.

Saxarin yrittäjä Mia kokee
olevansa unelma-ammatis-

sa, josta hän ei vielä lapsena
osannut haaveilla.

- Isosiskoni unelmoi lap-
sena kampaajan ammatista,
mutta hän ei kuitenkaan kos-
kaan toteuttanut unelmaan-
sa, Mia naurahti lapsuusajan
unelmille, jotka joskus voi-
vat muuttua.

 Kampaajan työssä on
Mian mukaan haasteellisin-
ta asiakkaiden yksilöllisyys
niin hiuslaadun kuin kasvo-
jen mallinkin vuoksi. Kahta
samanlaista hiusta sen pa-
remmin kuin ihmistäkään ei
taida olla olemassakaan.

Messuilta uusia tuulia
Suomalaisten murheenkryy-
ni ovat ohuet ja veltot hiuk-
set, jotka on saatu sukupe-
rintönä vanhemmilta.  Suo-
malaisten hiukset ovat aivan
erilaatuiset kuin vaikkapa
eteläeurooppalaisten hiuk-
set, joten se voi olla petty-

mys, kun niihin on vaikea
saada samanlaista kampaus-
ta kuin hiusmallikirjoissa
näkee.

Hiusmuoti vaihtuu tosi
tiheään. Kampaajat joutuvat
käymään kaksikin kertaa
vuodessa alan messuilla uu-
sia tuulia ja tyylejä oppimas-
sa.

- Pinnalla olleet rikotut
kampaukset ovat nyt muut-
tumassa luonnollisiin tyylei-
hin, kuten polkkatukkaan.
Värikkäistä hiusväreistä ol-
laan siirtymässä luonnonlä-
heisiin esimerkiksi ruskean
eri sävyihin, Mia kertoi hius-
muodin muuttumisesta.

Nykyisin harvemmin teh-
dään käkkäräkiharaa varsin-
kaan nuorille, jotka haluavat
kohotuspermanenttia. Pit-
kiin hiuksiin ei enää juuri-
kaan oteta permanenttia.

Nykyisin myös miehet
ovat alkaneet kiinnostua
hiuksistaan.  Mian kampaa-
moon tulee silloin tällöin
myös sellaisia nuoria, jotka
uskaltavat leikkauksen lisäk-
si kokeilla myös värjäystä.

Tukkaa ei voi Mian mu-
kaan hoitaa tai pestä pilalle,
mutta hoitotuotteiden kans-
sa on syytä olla varovainen.

- Ennen saunaan mene-
mistä on syytä pestä tukasta
pois käytetyt hoitotuotteet,
jotka kuumassa löylyssä voi-
vat ikään kuin palaa  hiuk-
seen kiinni, Mia neuvoi in-
nokkaita saunojia.

Nykyisin näkee naisia,
joilla hiukset harvenee iän
myötä. Mian mukaan kal-
juuntuminen johtuu pikem-
minkin stressistä ja joistakin
lääkkeistä kuin vaikkapa lii-
kapesusta. (rr)

Hiusmuoti vaihtuu tiheään
Naisväen parissa

puhutaan hius-asioista
melkein aina kun

ollaan joukolla koolla.
Sanotaan, että tukka

on naisen kruunu.
Mutta entäpä sitten,

jos olet saanut
syntymälahjasta ohuet
suomalaiset hiukset,

jotka mielellään
läpsöttävät pitkin

päänahkaa. Ei hätää.
Saksia taitavasti

käyttävä Mia Vikström
tietää hoitokeinot.

Mia tekemässä permanenttia Kyllikki Hanhisuvannolle. Mia Vikströmin mukaan sään-
nöllisestä asiakkuudesta on hyötyä sekä asiakkaalle että kampaajalle. Kampaaja
tuntee asiakkaansa hiukset ja tietää toiveet.

Ylioppilaaksi etälukiosta
Päivi Vesterille oli viime syksy menestyksen ja unelmien syksy. Syksyn

kunnallisvaaleissa hän tuli valituksi kaupunginval-tuustoon. Ikään kuin kaiken
kruunuksi hän sai pitkäaikaisen unelmansa ja haaveidensa täyttymyksenä

painaa valkolakin päähänsä Pudasjärven lukion itsenäisyysjuhlassa.

Paukkerinharjulla asuva Päi-
vi Vesteri ryhtyi suoritta-
maan 2004 lukion oppimää-
rää etälukiossa omaksi ilok-
seen, kuten hän itse sanoi.
Nuorena häntä ei lukio-ope-
tus kiinnostanut, vaan hän
lähti ammattikouluun ja sen
jälkeen hankki lastenohjaa-
jan ammatin. Seurakunnan
palveluksessa Päivi on ollut
viimeiset kymmenen vuotta.

Etälukion ja ylioppilas-
tutkinnon Päivi suoritti
työnsä ohessa.  Opiskelu
vaati Päivin mukaan töiden
tekemistä varsinkin, kun ot-
taa huomioon, että opiskelu
tapahtui iltaisin perheenäi-
din tehtävien lomassa.

Ilman perheen tukea ja

Päivi Vesterin kokemukset etälukiosta ovat myöntei-
set, ja sen vuoksi hän haluaa kannustaa ja rohkaista
muitakin aikuisopiskelijaksi. Opiskelu vaatii Päivin mu-
kaan kovaa työtä, joten siihen täytyy olla halua ja tah-
toa.

ymmärtämystä, etäopiskelu
ei olisi onnistunut. Kolme
lastani ja mieheni ovat tottu-
neet siihen, että minulla on
aina jokin työn alla. Lukion
lisäksi samaan aikaan päivi-
tin myös omaa ammattitut-
kintoani, Päivi kertoi opiske-
lubuumistaan.

Koulun itsenäisyysjuhlan
yhteydessä ollut ylioppilas-
juhla oli Päivin mukaan kos-
kettava, ja hänelle tärkeä juh-
la, koska hän sai päätökseen
unelmansa ja haaveensa.
Oman arvokkuuteensa juh-
laan toivat paikalla olleet
veteraanit.

Päivi tykkää työstään
seurakunnassa, jossa hän on
toiminut suntion tehtävissä

kesällä ja talvisin viikonlop-
puina.  Mitään jatko-opiske-
lusuunnitelmia Päivillä ei
ole. Hän aikoo katsoa, mitä
haasteita tulevaisuus tuo tul-
lessaan.

Valtuustopaikka ensi
yrittämällä
Viime syksynä olleisiin kun-
nallisvaaleihin Päivi asettui
SDP:n ehdokkaaksi ensim-
mäisen kerran. Kyseisen
puolueen hän katsoi vastaa-
van hänen omaa arvomaail-
maansa. Omaksi yllätyksek-
seen Päivi saikin niin paljon
ääniä, että hän tuli valituksi
valtuustoon.

Luottamustehtävien jaos-
sa hän sai paikan koulutus-

lautakunnassa ja varapaikan
kaupunginhallituksessa.
Luottamustehtävien hoita-
miseenkin Päivi suhtautuu
realistisesti ja luottavaisesti.

Olen luonteeltani sellai-
nen, että pidän haasteista.
Uskon luottamustehtävien
hoitamisen sujuvan kokenei-
den valtuutettujen ja virka-
miesten ohjauksella luonte-
vasti, vaikka päätettävänä
voi olla vaikeitakin asioita,
Päivi tuumi rauhalliseen ta-
paansa. (rr)
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“Eihän tämä meitä koske” oli
Jaana Mourujärven ensim-
mäinen ajatus, kun Kehittä-
miskeskus Pohjantähdestä
tuli sekä sähkö- että kirjepos-
tia vuosi sitten keväällä Koh-
ti sähköistä liiketoimintaa -
hankkeesta. Kesportin kaup-
piaana miehensä Ahti Niva-
kosken kanssa toimiva Jaana
ajatteli, että osallistuakseen
hankkeen koulutuksiin, pi-
tää olla jo valmiiksi tietotek-
niikan aihealueeseen koulut-
tautunut. Asiaan tarkemmin
tutustuttuaan hän juomasi,
että koulutukset lähtivät al-
kuun ihan perusasioista,
vastaten juuri hänen tarpei-
siinsa.

Sähköinen liiketoiminta
on yrittäjän arkea
Sähköinen liiketoiminta vai-
kuttaa sanahirviöltä, kaukai-
selta asialta, joka ei tavallisen
yrittäjän arkeen kuulu. Asia
onkin päinvastoin: liiketoi-
mintaan kuuluu tänä päivä-
nä tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntäminen. Kyse ei ole-
kaan monimutkaisista ja
hankalasti opittavista asiois-
ta, vaan tietokoneen perus-
käytöstä. Tietotekniikka-
kurssille mennäkseen ei tar-
vitse osata, vaan siellä opi-
taan. - Ennen tein asiat itsel-
leni vaikeiksi, ja nyt kun olen
käynyt kurssilla, asiat hoitu-
vat tietotekniikan avulla hel-
posti ja sujuvasti, kertoo Jaa-
na. Koulutuksen ovat vas-
tanneet yrittäjän arjen tarpei-
siin.
- Nyt uskaltaa mennä tieto-
koneella tekemään juttuja ja
pystyy hyödyntämään tieto-
konetta yrityksessä. Esimer-
kiksi taulukkolaskenta on
osoittautunut erittäin tar-
peelliseksi kaupan alalla.

Jaanan mukaan yrittäjänä
toimiessa pitää miettiä, mi-
hin aikansa käyttää. Koulu-
tuksia järjestetään tavallises-
ti iltaisin, ja kynnys lähteä
pitkän työpäivän jälkeen on
korkealla.

Jaana toteaa, että kurssi-
en sisällöt, kouluttajana toi-
miva Jenny Kangas ja opis-
kelijaporukka ovat kuiten-
kin niin mukavia, että kou-
lutukseen käytetty aika
muotoutuukin ihan omaksi
ajaksi, jolloin voi keskittyä
olennaiseen ja saada aikaa
itselleen.

Tikulle vai koneelle?
Kesportin yrittäjäpariskun-
nan tiedontarve ja oppimi-
sen halu tietoteknisissä asi-
oissa on suuri. Koulutuksis-
ta on ollut selkeästi hyötyä
liiketoiminnassa. Perusasioi-
den, kuten sähköpostin ja
internetin hyödyntämiseen
osaamista on jo kertynyt.
Sähköposti onkin yritykses-
sä jokapäiväinen työväline:
tilaukset, tarjoukset, tilaus-
vahvistukset ja osin yhtey-
denpito asiakkaisiinkin hoi-
detaan sähköpostilla. Jaana
mainitse esimerkkinä tar-
peellisesta koulutuksissa
saamastaan opista muistivä-
lineiden erot: mitä kannattaa
tallentaa muistitikulle, mitä
koneelle, mitä dvd-levylle.
Yrityksessä kiinnitetään en-
tistä enemmän huomiota
myös tietoturva-asioihin.

Yritys suunnittelee kotisi-
vujen tekemistä. Pohdinnas-
sa onkin, miten paljon yrit-
täjän omaa aikaa ja osaamis-
ta tullaan käyttämään koti-
sivujen tekemiseen ja ylläpi-
toon. Mahdollisuuksia on
monia - täysin itse tehdystä
täyden palvelun kotisivurat-
kaisuun. Jaana aikookin
osallistua Pohjantähdessä

Yrittäjälle omaa aikaa ja
hermolepoa -tietokonekurssilla

Sähköinen liiketoiminta vaikuttaa sanahirviöltä, kaukaiselta asialta, joka ei
tavallisen yrittäjän arkeen kuulu. Asia onkin päinvastoin: liiketoimintaan
kuuluu tänä päivänä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen. Kyse ei

olekaan monimutkaisista ja hankalasti opittavista asioista, vaan
tietokoneen peruskäytöstä. Tietotekniikkakurssille mennäkseen ei tarvitse

osata, vaan siellä opitaan.

toteutettavaan Yrityksen ko-
tisivut -koulutukseen, jossa
tarkastellaan eri vaihtoehto-
ja hankkia yrityksen kotisi-
vut.

Askelittain eteenpäin,
kun vielä ehtii
ilman kiirettä
Kesport on siirtymässä säh-
köiseen laskutukseen. Vaik-

ka paperilaskut maksetaan-
kin tietokoneella nettipan-
kissa, tavoitteena on, että las-
kut yritys siirtyy tänä vuon-
na sähköisen laskutuksen
käyttöön.  Osa tavarantoi-
mittajista on siirtynyt säh-
köiseen laskutukseen, ja jul-
kishallintokin tulee edellyt-
tämään sähköisen laskutuk-
sen valmiuksia seuraavan
vuoden vaihteessa. Kespor-
tin yrittäjät ennakoivat vii-
saasti loppuvuodesta eteen
tulevaa sähköisen laskutuk-
seen siirtymisen valmiuksi-
en pakkoa. Kun vielä ei ole
pakko, on hyvää aikaa tutus-
tua aihealueeseen ja siirtyä
asteittain sähköisen lasku-
tuksen käyttöön.

Toimintaryhmä JoMMan
rahoittamassa Kohti säh-
köistä liiketoimintaa -hank-
keessa suunnataan konkreet-
tista viestintää laajasti yri-
tyksille ja yhdistyksille säh-
köisen laskutuksen ja tiedon-

siirron käyttöönoton edistä-
miseksi organisoidulla ai-
heesta tiedottamisella. Tie-
dottaminen tapahtuu yrittä-
jäilloissa, aihealueen semi-
naareissa sekä yrityksille ja
yhdistyksille kohdennetuilla
konsultoinneilla ja koulu-
tuksilla. Hankkeen koulu-
tukset ja konsultointi ovat
osallistujille edullisia, sillä
hankkeen toimenpiteitä ra-
hoitetaan EU-rahoituksella.
Jos yritys osallistuu neljän
tunnin koulutukseen, jonka
hinta on 120 euroa, EU ja
Pudasjärven kaupunki ra-
hoittavat siitä 90 %, ja yrittä-
jälle jää maksettavaksi 10 %
eli 12 euroa. Ei hassumpi
hinta-laatusuhde!

Lisätietoja hankkeen kou-
lutuksista internetistä http:/
/pt.pudasjarvi.fi/projektit/
kosli/ sekä hankkeen toimi-
joilta Pohjantähdestä.

Sari Ojala

Pätkätöiden tekeminen alkoi
kyllästyttää Pirjo Leinoa.
Hän läksi kaksi vuotta sitten
opiskelemaan uutta jalka-
hoitajan ammattia, kun Ou-
lun seudun ammattiopiston
järjestämä koulutus alkoi
Pudasjärvellä työvoimapo-
liittisena koulutuksena. Seit-
semän kuukauden kurssin
aikana perehdyttiin myös
hierontaan. Kurssin päätyt-
tyä Pirjo Leino läksi jatka-
maan opiskelua vuoden
2007 lokakuussa Ouluun,
josta reilun vuoden kuluttua
viime vuoden lopulla suorit-

ti jalkojen hoitajan tutkin-
non.

-Jo kouluaikana oli kyp-
synyt päätös ryhtyä yrittä-
jäksi. Hyviä neuvoja yrityk-
sen perustamisesta olen saa-
nut työvoimatoimistosta ja
siellä myös autettiin yrityk-
sen perustamiseen liittyvien
paperien täyttämisessä. Hy-
vänä apuna on ollut myös
Ouluseutuyrityspalvelujen
yrityksenperustamisopas,
jonka sain työvoimatoimis-
tosta, selvittää Pirjo yrityk-
sen perustamisvaiheitaan.
Hyvin ratkaiseva oli myös
Työvoimatoimiston kautta

TE-keskukselta haettu start-
tiraha, josta tuli myönteinen
päätös.

–Ilman starttirahaa tuskin
olisin uskaltanut perustaa
yritystä, tuumaa Pirjo.

Hyvää apua ja kannus-
tusta Leino on saanut myös
tilitoimistoyrittäjä Aila Re-
polalta. Kummityttö Tanja
Koponen puolestaan on
suunnitellut yritykselle lo-
gon.

Yrityksen perustamisaja-
tuksia Pirjo Leinolla on ollut
jo aiemminkin -90 luvulla,
jolloin opiskeli vyöhyketera-
peutiksi.

Jalkahoitola Stressipiste uusi yritys Pudasjärvellä

Pirjo Leino aloittaa maalis-
kuun alussa jalkahoitola-
ja vyöhyketerapiayrityk-
sen Pudasjärvellä.

Maaliskuun alussa avattavasa Stressipis-
teessä saa jalkahoitoja sekä vyöhyketerapiaa.

Myöhemmin yritykseen tulee myös tarvike-
myyntiä. Toimitilat tulevat sijaitsemaan juuri

valmistuneessa liiketalossa Kauppatiellä.

–Kävin Pohjantähdessä
syksyllä 1997 yrittäjäkoulu-
tuksessakin ajatuksena, että
aloittaisin yrityksen vyöhy-
keterapeuttina. Silloin aika ei
ollut vielä kypsä. Toki olen
tehnyt vyöhyketerapeutin
töitä sen verran tuttaville,
että taito on pysynyt yllä.

Pirjo Leino aloittaa maa-
liskuun alussa uuden yrityk-
sensä Jalkahoitola Stressipis-
teen Rakennusliike Takahar-
jun juuri valmistuneessa lii-
ke- ja asuintalon toisessa ker-
roksessa. Stressipisteessä saa
jalkahoitoja sekä vyöhykete-
rapiaa. Myöhemmin yrityk-
seen tulee myös tarvike-
myyntiä.

Heimo Turunen

Kesportin yrittäjät Jaa-
na Mourujärvi ja Ahti Ni-
vakoski suunnittelevat
yritykselleen kotisivuja.
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Jokikokko on viransijaisena
työllistämiskoordinaattorin
tehtävässä, muutoin tehtä-
vää hoitaa Sari Ranua. Työl-
listämiskoordinaattorin vi-
ransijaisena Tuomo on ollut
nyt noin 1,5 vuotta. Kaupun-
gin palveluksessa hän on ol-
lut noin 15 vuotta toimien
palomiehenä, kirvesmiehe-
nä, projektipäällikkönä ja
nykyisessä tehtävässä.  Hän
on mukana monissa kokouk-
sissa, palavereissa ja tapah-
tumissa. Kysymykset ovat
toimittajan tekemät ja vasta-
ukset ovat Tuomo Jokikokon
käsialaa.

Virkanimikkeesi mukaan
olet tekemisissä työllistä-
misen kanssa. Mitä työllis-
tämisyksikön/ työhösi kuu-
luu?
- Kaupungin työllistymistä
tukeva toiminta painottuu
sosiaaliseen työllistämiseen,
millä tuetaan pitkään työttö-
mänä olleiden henkilöiden
aktivoitumista ja sijoittumis-
ta avoimille työmarkkinoil-
le. Pääasiallisina palvelujen
järjestäjinä toimivat Karhu-
paja ja työllistämishankkeet,
joissa integroidun työllistä-
misen lisäksi painottuvat
yksilöllinen tuki ja ohjaus.
Työllistymisyksikkö vastaa
kaupungin tukityöllistämi-
sestä sekä työllistämistoimia
koskevasta hallinnosta, neu-
vonnasta ja asiakaspalvelus-
ta.

- Keskeisiä työtehtäviä
työllistämiskoordinaattorilla
ovat muun muassa tukityöl-
listäminen kaupungin eri
hallintokuntiin, työpajan toi-
minnan koordinointi pajan
henkilökunnan kanssa, eri-
laiset työllistämishankkeet,
koululaisten kesätöiden jär-
jestäminen ja yhdistyksille
maksettavan kaupunkilisän
koordinointi.

Mikä työssäsi on mukavin-
ta ja mikä vaikeinta?

- Erilaiset työn asettamat on-
gelmalliset haasteet ja uuden
toiminnan synnyttäminen
ovat antoisaa ja kehittävää,
tästä voisi mainita muun
muassa projektitoiminnan,
joka muuttuu koko ajan
haasteellisemmaksi.

-  Myös erilaisten ihmis-
ten tapaaminen eri yhteyk-
sissä on mukavaa, koska yh-
teistyö on kuitenkin laaja-
alaista ja ei rajoitu pelkäs-
tään Pudasjärveen. Esimer-
kiksi tällä hetkelläkin on pro-
jekteissa seutukunnallista
hedelmällistä yhteistyötä ja
yhteen hiileen puhaltamista
muun muassa Iin, Taivalkos-
ken sekä Kuusamon kanssa.
Samalla sieltä tulevat myös
ne vaikeimmat työtehtävät,
koska ihmiset ovat niin eri-
laisia ja asioiden hoitaminen
on jokaisella yksilöllistä.

-  Myös asioiden hidas
eteneminen eri organisaati-
oissa vaikeuttaa asioiden jär-
jestelyä. Täytyy vain sopeu-
tua siihen, että jotkut asiat
eivät toteudu kovinkaan no-
peasti.

Keiden kanssa teet yhteis-
työtä ja miksi?
- Työllistämistoiminta on
laaja-alaista yhteistyötä eri
organisaatioiden kesken.
Työllistämisasioiden kanssa
pääsee tai joutuu tekemiseen
monien eri yksittäisten ih-
misten kanssa. Yhteistyötä
tehdään muun muassa
oman kaupungin eri hallin-
tokuntien kanssa, työvoima-
toimiston/TE -keskuksen,
työllistettävien, projektihen-
kilöstön ja eri yhdistysten ja
toimijoiden kanssa Pudasjär-
ven seurakuntaa myöten.

Miksi Pudasjärvellä on kor-
kea työttömyysaste?
- Työttömyys johtuu mones-
ta eri asiasta ja yksiselitteis-
tä vastausta siihen ei pysty
antamaan, mutta tässä muu-
tamia ajatuksia, joita mieleen

tulee: Esimerkiksi marras-
kuussa 2008 työttömyysaste
on meillä ollut 16,3 % koko
työvoimasta, mutta se on jat-
kuvassa nousussa tämän
maailmanlaajuisen laman
myötä. Tässä on yritetty
“kipristellä” kahden voi-
makkaasti kehittyvän kes-
kuksen välissä eli Oulun ja
Kuusamon, ja näiden kehi-
tyksen kelkkaan emme ole
oikein päässeet tarttumaan
mukaan.

- Vaikka työllistyminen
olikin korkea suhdanteen ai-
kana muissa kaupungeissa
ripeää, niin meillä työllisyys-
tilanne parani silti tuskalli-
sen hitaasti, vaikka joillakin
aloilla meillä on ollut havait-
tavissa ajoittaista työvoima-
pulaa. Elinkeinorakenne on
myös aika kapea ja nojaa
vahvasti luonnonvaroihin ja
niiden jalostukseen. Työllis-
tettäviä aloja ovat julkiset
palvelu maa - ja metsätalo-
us ja matkailu.

- Myös ikärakenne kau-
pungissa on hieman vääris-
tynyt, koska nuori työikäi-
nen väestö muuttaa opiske-
lun ja työn perässä muualle
ja paluumuuttajat ovat pää-
sääntöisesti eläkeläisiä.(ei
silti huono asia ollenkaan)
Vuosittain meillä väki vähe-
nee 100 hengen vauhtia ja se
on isomäärä kaupungin ko-
konaisväkimäärään nähden.
Muuttotappion hillitsemi-
seen pitäisi panostaa kaikin
keinoin ja pystyä turvaa-
maan kaupungissa olevien
yritysten määrä ja henkilös-
tö. Pudasjärven kaupungin
imagoa pienenä maaseutu-
kaupunkina pitäisi saada
nostettua ja palvelutasoa en-
tisestään parannettua, jotta
saataisiin tänne houkuteltua
uusia yrityksiä ja asukkaita.
Kaupunkikuvan muuttumi-
nen uusien rakennusten
myötä on hyvä lähtölaukaus
imagon luomiselle ja antaa
keskustasta kehittyvän ja

nykyaikaisen eteenpäin me-
nevän kaupunki kuvan.

Miten Pudasjärvellä pääs-
tään vai päästänkö täystyöl-
lisyyteen?
- Ei päästä, ainakaan lähiai-
koina. Paltamossa taisi alkaa
työministeriön hanke Työtä
kaikille, jossa kokeillaan
työllistää tai laittaa toimen-
piteisiin kaikki työvoimatoi-
miston asiakkaat. Jäädäänpä
seuraamaan, miten Kainuus-
sa onnistutaan, ja mitkä ovat
hankkeen tulokset.

Mitkä ovat Pudasjärven
vahvuudet työllisyyden
kannalta?
- Matkailu ja sen kehittämi-
nen tuo kausiluonteisia lisä-
työpaikkoja. Oulun lähei-
syyden näkisin positiivisena

asiana ja näin ollen on luon-
nollista olla kallellaan tuon-
ne Ouluun päin ja hakea nii-
tä kehittämismahdollisuuk-
sia sieltä suunnasta. Pudas-
järvellä on myös runsaat
puuraaka- aine varannot.
Tietenkin jatkojalostaminen
puusta pitemmälle saisi olla
kehityksen kannalta parem-
paa, jotta saataisiin sitä kaut-
ta lisättyä työpaikkoja. Näis-
tä jalostuksen helmistä
voimme mainita Kontiotuot-
teen ja Profin Oy:n, jotka
ovat merkittäviä työnantajia
Pudasjärvellä.

- Kyläseurojen ja muiden
yhdistysten panos tukityöl-
listämiseen on myös erityi-
sen tärkeää ja huomionar-
voista. Nyt laskusuhdanteen
aikana pitäisi innostaa näitä
kolmannen sektorin työnan-
tajia työllistämään väkeä
enemmän ja suunnata tukea
tuohon suuntaan, jotta saa-
taisiin työpaikkoja luotua
myös haja-asutus alueelle.

Mitä kouluja olet käynyt?
- Peruskoulun, lukiota yh-
den vuoden, Taivalkosken
Metsäkonekoulussa metsu-
rilinjaa kaksi vuotta,  palo-
alan erilaisia/mittaisia kurs-
seja (palomiehen pätevyys),
Puuartesaanin kolmevuoti-
nen koulutus Käsi - ja taide-
alanoppilaitoksessa, Agrolo-
gi (AMK)Ympäristönhoidon
nelivuotinen suuntautumis-
vaihtoehto.

Oletko perheellinen ja kei-
tä kuuluu perheeseesi?
- Perheeseeni kuuluu vaimo
Minna ja kolme poikaa, Art-
tu 12v, Oskari 10v ja Sakari
7v. Lisäksi kattilakuntaan
kuuluu myös 2-vuotias suo-
menajokoira Nato.

Mitä harrastat ja miksi?
- Vetouistelua, metsästystä ja
siinä erityisesti jäniksenmet-
sästys on mielipuuhaa. Per-

heenjäsenten harrastukset
vievät myös paljon aikaa tal-
kootöiden ja kilpailujen/tur-
nauksien myötä. Viisi henki-
sellä perheellä riittää harras-
tuksia, meillä harrastetaan
muun muassa jalkapalloa,
hiihtoa, suunnistusta, lento-
palloa, jääkiekkoa, äijäjoo-
gaa, partiota, kitaransoittoa,
kuvataidetta ja laulua, joten
menemistä riittää. Olen
myös innokas remontin teki-
jä ja olen käynyt omakotita-
lomme läpi viimeisen kah-
den vuoden aikana katosta
lattiaan. Remontin teko kun
omakotitalosta loppui, niin
hankimme viime syksynä
mökin Jongunjärven rannal-
ta, eli puuhaa remonttirinta-
malla riittää. Kaikki tämä
edellä mainittu on vastapai-
nona kiireelliselle ja hektisel-
le työnteolle.

Mikä Pudasjärvessä on pa-
rasta?
- Pieneen kaupunkiin näh-
den Pudasjärvellä on yllättä-
vän hyvät harrastusmahdol-
lisuudet. Kansalaisopisto ja
urheiluseurat pystyvät tarjo-
amaan hyviä ja monipuolis-
ta tarjontaa harrastuksista
sekä nuorille sekä varttu-
neemmalle väelle. Metsäs-
tystä ja kalastusta harrasta-
valle tämähän on unelma
paikka, varsinkin tuo vapaa
metsästysoikeus paikkakun-
talaiselle valtion mailla.

- Puhdas luonto on arvo-
kas asia, jonka me Pudasjär-
veläiset pidämme itsestään-
selvyytenä ja emme ehkä si-
säistä sen arvoa. Alkuasuk-
kaana ja 45- vuotta Pudasjär-
vellä asuneena on myös tul-
lut vankka ja laaja ystäväver-
kosto, jota osaa näin “aikuis-
tuttua” arvostaa ja johon voi
aina turvautua, asiassa kuin
asiassa.

Peilikuvassa työllistämiskoordinaattori
Tuomo Jokikokko

Pudasjärvi-lehti peilaa aina silloin tällöin jotain tunnettua
pudasjärveläistä, hänen työtään ja ajatuksiaan. Tuomo Jokikokko on

monelle tuttu virkamies, jonka tapaa kaupungintalolla.

12 nro 4
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Hevosharrastuksen suuren kasvamisen myötä haluaisinkin
nyt muistuttaa kaikkia tiellä liikkujia siitä, miten kohdataan
ratsukot ja hevoset ohjastajineen.

Itsekin hevosharrastajana olen joutunut tilanteisiin mis-
sä on ollut pahankin onnettomuuden ainekset kun ajoneu-
vo on pyyhkäissyt ohitse vauhdilla tai muuten sopimatto-
maan tapaan käyttäytynyt tai töötännyt auton torvea ter-
vehtiäkseen. Seuraavassa tiivistetysti liikenneturvan ohjeet,
kuinka käyttäytyä kun kohtaa hevosen liikenteessä. Ohjeet
löytyvät liikenneturvan www-sivuilta.
(http://www.liikenneturva.fi/fi/turvatieto/elaimet/
hevoset.php)

Hevonen voi olla arvaamaton. Rauhallinen ja tottunut
hevonen voi jonain päivänä säikähtää, vaikka se muutoin
käyttäytyisi aivan rauhallisesti tai olisi tottunut liikentee-
seen. Hevonen ei pakoon lähtiessään mieti mikä pakosuun-
ta olisi järkevin, vaan saattaa paeta minne vain, esimerkiksi
syvään ojaan tai jopa suoraan lähestyvän ajoneuvon eteen.
Hevosen liikkeet eteen- ja sivullepäin ovat nopeita ja voi-
makkaita.

Hevosilla on hyvä kuulo, mutta niiden näkökenttä on
rajallinen: ne näkevät hyvin sivuille mutta huonosti suoraan
eteenpäin. Jos hevonen pelästyy, se hyppää turvaan, usein
sivullepäin. Ratsukoilla tai ravikärryissä EI OLE HÄTÄJAR-
RUJA!!! Muiden tielläliikkujien on hyvä huomioida, että he-
vonen on HIRVEÄKIN SUUREMPI ELÄIN. Alennetaan ajo-
nopeutta ja kunnioitetaan hevosta, kun sen kohtaa liiken-
teessä. Muistetaan, että hevosella on ratsastaja tai ajaja mu-
kana, joka monesti on lapsi tai nuori.

Hevosen kohtaaminen tai
ohittaminen tiellä vaatii ajoneuvon
kuljettajalta varovaisuutta.

- Laske ajonopeuttasi
- Vältä kaasuttamista tai äänekästä jarrutusta aina, kun

lähestyt hevosta.
- Hevosen pitäisi antaa mieluiten nähdä ajoneuvo.
- Kuljettajan pitäisi, jos mahdollista, luoda katsekontakti

ratsastajaan ja tarkkailla hänen eleitään: Ratsastaja pyy-
tää kuljettajaa pysähtymään paikallaan olevalla kädellä
ja antaa luvan ohittaa liikkuvalla kädellä.

- Kun ohitat hevosen, tarkasta että vastakkaisella kaistal-
la ei ole liikennettä.

- Älä aja liian lähellä ratsukon ja ajohevosen takana, kos-
ka hevonen voi säikähtää siitä.

- ÄLÄ TÖÖTTÄÄ!
- Aja tasaista vauhtia ja ohita hevonen turvalliselta etäi-

syydeltä.
- Hevosen rinnalle ei myöskään saa jäädä ajamaan.
- Kun ajoneuvo ohittaa hevosta, olisi hyvä olla jarrutta-

matta tai kiihdyttämättä voimakkaasti.
- Ohittajan tulee varmistaa, että välimatka hevoseen säi-

lyy ohituksen jälkeenkin riittävänä.
- Vaihda pimeässä lähivaloille, koska hevonen voi häikäis-

tyä kaukovaloista.
- Muista, että mopedit, moottorikelkat ja suuret autot voi-

vat säikäyttää hevosen, varsinkin jos ajoneuvot ovat ää-
nekkäitä.

Nina, hevosharrastaja

Hevonen liikenteessä

Tiellä liikkujien
on hyvä huomio-

ida, että hevonen on
hirveäkin suurempi eläin!

!Lukijalta

!

Niksi, jota olen käyttänyt vuosikymmenet usein: Niksin opin ompelijalta, jonka luokse menin noutamaan om-
peluttamaani mekkoa. Ompelija istui lasipullon ja saksien kanssa tuolilla ja ikäänkuin leikkasi saksilla pullon
kaulaa. Ihmettelyyni ompelija totesi: “paras konsti saksien teroittamiseen”. Kokelin heti kotona. Se tosiaan
tehosi. Siitä lähtien sakseni eivät ole milloinkaan olleet tylsät. Teroitan ne lasipullolla. Kätevää ja nopeaa.

NIKSI NIKSI NIKSI MIKSI

Nyt on oikea aika tehdä remonttia.
Kevätkaudelle 2009 vielä mahtuu keittiö, sauna,

pesuhuone ym. remonttiaikoja.

PUDASJÄRVELÄISET!

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

Myös mökkitalkkaripalvelut,
jo neljä vuotta mukana

www.mokkitalkkarit.net toiminnassa.

KAIKKI KODIN KORJAUKSET JA
MÖKKIHUOLLOT,REMONTIT

23 V KOKEMUKSELLA.

Kevätkauden toteutuneisiin töihin
suunnittelu ilmaiseksi.

PUDAS RAK-SA

Kiinteistöhuolto
Riekki Oy

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

Päivystys 24h 0400 687234
Puh. J.R 040-5353247 T.R 040-9634830

Sähköposti j.riekki@khriekki.fi

Nyt auttaa myös valtio remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista

max  6000,00 euroa/talous.
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Vakuutus- ja pankkialan
yhteistyöstä hyvät kokemukset

Itsenäiset Osuuspankit ja Pohjola-ryhmä on kohonnut johtavaksi
finanssiryhmäksi Suomessa sen jälkeen, kun Osuuspankkiryhmä
osti Pohjolan. Nykyisin OP-Pohjola-finanssiryhmään kuuluu 227

itsenäistä osuuspankkia. Ryhmän keskuspankkina toimii Pohjola-
pankki, joka on entinen OKO.

Itsenäiset Osuuspankit ja
Pohjola Vakuutus on kohon-
nut johtavaksi finanssiryh-
mäksi Suomessa sen jälkeen,
kun Osuuspankkiryhmä osti
Pohjolan. Nykyisin OP-Poh-
jola-finanssiryhmään kuu-
luu 227 itsenäistä osuus-
pankkia. Ryhmän keskus-
pankkina toimii Pohjola
Pankki Oyj, joka on entinen
OKO.

Pudasjärven Osuuspan-
kissa Pohjola-yhteistyö on
herättänyt pankin asiakkais-
sa alusta alkaen suurta kiin-
nostusta. Lähtökohta oli se,
että pankilla on ollut paikka-
kunnalla huomattava mark-
kinaosuus, mutta Pohjolan
markkinaosuus vain reilut
10 %. Pankissa työskentele-
villä vakuutusasiamiehillä
on ollut välillä jopa tungos-
ta, kertoo toimitusjohtaja
Teuvo Perätalo.

Viime vuonna 100-vuotis-
juhlaa viettäneellä Pudasjär-
ven Osuuspankilla onkin
vilkas toimintavuosi takana.

Omistajajäseniä oli vuoden
vaihteessa 5744, joita palkit-
tiin 369 000 euron OP-bo-
nuksilla. Lisäksi pankki
maksoi jäsenilleen osuus-
pääoman korkoa 207 000 eu-
roa. Juhlavuoden kunniaksi
oli vielä 285 000 euron rahas-
tokorotus. Yhteensä jäsenil-
le, jotka ovat pääosin nykyi-
siä tai täältä kotoisin olevia
pudasjärveläisiä, maksettiin
yli 860 000 euroa. Tässä on
edellisiin vuosiin nähden
huomattavaa kasvua, toteaa
Perätalo.

-Asiakkailla on ollut mah-
dollisuus käyttää bonuksen-
sa usealla eri tavalla; useim-
miten pankkipalvelumak-
suihin ja yhä enenevässä
määrin Pohjola-vahinkova-
kuutusmaksuihin.

Pudasjärven Osuuspan-
kissa on joka päivä Pohjola
Vakuutuksen vakuutusasia-
miesten vastaanotto. Asia-
miehinä toimivat Mikko Yli-
talo ja Mika Kurkela.

–Käymme myös asiakkai-

den kotona, varsinkin maa-
tiloilla. Meillä on hyvät, kil-
pailukykyiset tuotteet ja
kiinnostusta on riittänyt.
Meillä on Suomen suurim-
man finanssitalon tieto ja
osaaminen käytössä, kertoo
Mika Kurkela. Osuuspankin
asiakkaat saavat alennusta
vakuutusmaksuista ja OP-
bonuksia voi käyttää vakuu-
tusmaksujen maksamiseen.
Vahinkotapauksissa on käy-
tettävissä ympärivuorokau-
tinen puhelinpalvelu ja va-
hinkoilmoitukset voidaan
yleensä tehdä samalla soitol-
la.

Mika Kurkela haluaa vie-
lä korostaa, että vakuutuksi-
en ottamisessa vakuutustur-
va olisi riittävä. Silloin mah-
dollisen vahingon sattuessa
korvaus kattaa riittävästi ai-
neelliset vahingot, huolehtii
Kurkela.

Heimo Turunen

Pudasjärveläinen Jussi-Tapio Selkälä (oik.)
keskustelemassa Pudasjärven Osuuspan-
kissa Pohjola Vakuutuksen tarjoamista va-
hinkovakuutuspalveluista. Keskustelun
päätteeksi vakuutusasiamies Mika Kurke-
la lupasi vakuutuksista hyvän ja asiallisen
tarjouksen.

MAINOSTELINEITÄ

• PIENIÄ JA SUURIA
• USEITA ERI VÄREJÄ
• MUOVITASKUJA

POHJOIS-SUOMEN
JÄLLEENMYYJÄ

Haarasuontie 12 Oulu
Puh. 040-720 9264
www.makelin.net

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

PURKUOSAT

- moottorit
- vaihteistot
- ovet, luukut
- ym...

UUDET OSAT

- peltiosat
- lyhdyt
- jäähdyttimet
- ym...

Kaikki automerkit
LAPIN

AUTO-OSA OY
Nikkarinkuja 12

Rovaniemi
P. (016) 310 950

040 537 6121
Av. ma-pe 8-17

AUTOHUOLTO

• huollot ja korjaukset ajanmukaisin laittein
• ilmastointihuollot
• Päästömittaukset

bensa/diesel/OBD -mittaukset
• 4 -pyöräsuuntaus
• rengastyöt
• tasapainotukset
• vikakooditesteri uudemmille autoille

- öljyt

Teollisuustie 4 Pudasjärvi

p. 040 748 2182

MIKSA OY

Vuosi 2009 on Pudasjärven kaupungille ja seurakun-
nalle yhteinen juhlavuosi.

Kuningas Kustaa Aadolfin ja varsinaisesti kunin-
gatar Kristiinan holhoojahallituksen määrätessä
piispan ja kenraalikuvernöörin jakamaan vaikeahoi-
toisia seurakuntia, ensimmäisinä käytännön toimi-
na Pudasjärvi erotettiin Iistä v. 1639 omaksi kirkko-
herrakunnaksi.

Varsinaiset juhlallisuudet alkavat 26.2.2009. Juh-
lavuoden suojelija maaherra Eino Siuruainen on
ystävällisesti lupautunut saapumaan paikalle ja
osallistumaan juhlavuoden kokoukseen sekä pie-
noisnäytelmään. Juhlakokous pidetään Pudasjärven
kirkossa, alkaen klo 18.00. Tilaisuudessa luetaan
Pudasjärven seurakunnan syntyyn liittyvä piispa

Isak Rothoviuksen kirjedokumentti 26.2. 1639.
Tilaisuudessa nähdään muun muassa Toivo Hyy-

ryläisen kirjoittama, historiallisten lähteiden virik-
keisiin pohjautuva fiktiivisen pienoisnäytelmä;
“Eräs pitäjänkokous Pudasjärvellä”. “Näytelmä on
kuvaus Pudasjärven seurakunnan pitäjän kokouk-
sesta 1700-luvun lopulla ja sen tarkoitus on antaa
yhden tapahtuman kautta välähdys historiallisesta
jatkuvuudesta. Näytelmästä siirrytään aikamatkan
tavoin nykyhetkeen Pudasjärven kaupunginval-
tuuston ja kirkkovaltuuston Pudasjärven 370-vuo-
tisjuhlaistuntoon 26.2.2009.”

Juhlakokouksen jälkeen kokoonnutaan yleisöta-
pahtumaan Pudasjärven kaupungintalolle klo 20.00.
Ilta huipentuu näyttävään ilotulitukseen. (ht)

Pudasjärven kaupunki ja seurakunta 370 vuotta 26.2.2009
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon ja Taivalkosken sahoille.

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

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

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

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

tarjoaa ostettavaksi Rytingin terveystalokiinteistön
(298,0 km²). Noin 1 ha:n suuruinen määräala ra-
kennuksineen sijaitsee Rytinkijärven välittömässä
läheisyydessä, kaupungin omistamalla kiinteistöllä
Pohjanperä 615-411-5-80. Syötteen matkailukes-
kukseen matkaa on n. 25 km. Kohteen osoite:
Rytinkisalmentie 3607 B, 93240 Rytinki.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö
Kari Rissanen, 0400 389973

Tarjoukset 27.2.2009 klo 15:00 mennessä os.  Pu-
dasjärven kaupunginhallitus, PL 10, 93101 Pudas-
järvi.  Kuoreen tunnus “Rytingin terveystalokiin-
teistön ostotarjous”. Tarjoukseen tulee liittää lyhyt
kuvaus rakennuksen tulevasta käyttötarkoituksesta.
Kaupunki varaa oikeuden hyväksyä, hylätä tai neu-
votella tarjouksen sisällöstä.

Kalastustermejä? Niitäkin,
mutta näitä termejä avattiin
kansallisena tietoturvapäi-
vänä myös Pudasjärvellä.
Kansallinen tietoturvapäivä
on julkishallinnon, elinkei-
noelämän ja järjestöjen yhtei-
nen hanke ja sitä vietetään
vuosittain helmikuussa tie-
toturvaviikon aikana. Tieto-
turvaviikosta käynnistyvät
tietoturvatalkoot. Tänä
vuonna tietoturvatalkoiden
pääteemoina ovat lasten ja
nuorten mediakasvatus ja

liikkuvan työn tietoturva pk-
yrityksissä. Pudasjärvellä
tietoturvapäivän järjestivät
yhteistyössä Pudasjärven
kaupunki, Kehittämiskeskus
Pohjantähti sekä Sonera Te-
lepiste.

Ihminen on tietoturvan
heikoin lenkki
Tietoturvaan liittyy muuta-
kin kuin käyttäjätunnukset
tai salasanat, roskaposti tai
virukset tietokoneella. Tietoa
suojataan paitsi siksi, että

luottamukselliset tiedot ei-
vät joudu vääriin käsiin,
myös tiedon tuhoutumisen
varalta. Tietoa myös säilö-
tään erilaisiin paikkoihin, ja
sitä tulee voida käyttää tar-
vittaessa.

Monesti unohtuu, että ih-
minen on tietoturvan hei-
koin lenkki. Suurimmat tie-
toturvaongelmat aiheuttavat
käyttäjän tekemät virheet,
huolimattomuus ja tietämät-
tömyys. Myös sähkökatkok-
set, ukkonen, tulipalo ja ve-
sivahingot aiheuttavat on-
gelmia tiedon säilymisen
suhteen. Tietoturva ei koske
pelkästään sähköistä tietoa.
Kouluttaja Jenny Kangas
kertoi, että myös paperilla
oleva tieto tulee turvata. Sa-
moin ääneen lausuttu salai-
nen tieto, keskusteluissa tai
puhelimessa, voi aiheuttaa
tietoturvariskin.

Liikkuvan työn
tietoturva
“Työvoiman saatavuuden
varmistaminen maaseutu-
maisilla alueilla” -hankkees-
sa kokeillaan Oulun ja Pu-
dasjärven väliseen työmat-
kaliikenteeseen ns. toimisto-
bussia. Toimistobussissa
työmatkalaiset voivat käyt-
tää matka-ajan työn tekemi-
seen ja käytössä ovat nyky-
aikaiset etätyöhön soveltu-
vat toimistovarusteet. Tieto-
turva liittyy olennaisesti liik-
kuvaan työhön, sillä matka-
puhelin ja kannettava tieto-
kone internetyhteyksineen
ovat päivittäisiä työväline-
itä. Etätyö edellyttää sekä
käytettävältä teknologialta
että etätyön tekijältä ominai-
suuksia, tietoa ja ymmärrys-
tä tietoturvakysymyksistä,
kertovat Työvarma-hank-

keessa toimivat Marianne
Mäntylehto ja Jari Jussila.

Myös matkapuhelimet
ovat tietoturvariski
Yrittäjä  Raimo Helve Sone-
ra Telepisteestä esitteli äly-
puhelimien virussuojauksia
sekä tietoturvaohjelmistoja.
Uusimpana tulokkaana pk-
yrityksen tietoturvan hallin-
nassa on etähallittava F-Se-
curen ohjelmisto. Jopa 25
konetta pystytään hallitse-
maan keskitetysti yhdeltä
laitteelta esimerkiksi interne-
tin kautta.

Yksityisen ihmisen kan-
nalta mobiililaitteiden tieto-
turvassa tärkeintä on se, että
bluetooth-yhteys on päällä
vain silloin, kun sitä tarvi-
taan, ja kun se on päällä, se
toimii piilotettuna. Raimo
Helve kertoi myös esimerk-
kejä tilanteista, joissa tietoko-
ne on tuotu korjattavaksi vi-
rusongelmien vuoksi.

Tietoa tietoturvasta
tarjolla
Kohti sähköistä liiketoimin-
taa -hankkeen projektipääl-
likkö Sari Ojala kertoo hank-
keen järjestävän yrityksille,
yhdistyksille ja yksityisille
henkilöille tietoturvakoulu-
tuksia kevään aikana. Hank-
keen puitteissa järjestetään
myös muuta tieto- ja viestin-
tätekniikkaan ja sähköiseen
liiketoimintaan liittyvää
koulutusta Pohjantähdessä
ja tarpeen mukaan myös si-
vukylillä. Hanke tarjoaa
myös mahdollisuuden tilata
tietotekniikkaan liittyvää
konsultointia yritykseen tai
kotiin.

Tietojen kalastelua,
verkkourkintaa ja matoja

Kouluttaja Jenny
Kangas Pohjan-
tähdestä kehotti
tietoturvapäivän
luennossaan
välttämään sa-
lassa pidettävi-
en asioiden pu-
helimeen kailot-
tamista julkisilla
paikoilla.

Valtuuston kokous pidetään Pudasjärven kirkossa
torstaina 26. päivänä helmikuuta 2009 alkaen
klo18.00.

PUDASJÄRVI

• KODIN REMONTIT,
pesuhuoneet, saunat,
sisustusremontit, ym.

• UUDISRAKENNUKSET
• KUNTOTARKASTUKSET
• TYÖNJOHTO, VALVONTA

Puh. 0400 294640

Hyödynnä nyt kotitalousvähennys vero-
tuksessa max.6000 euroa työnosuu-
desta!

93100 Pudasjärvi

Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on näh-
tävänä kaupungin ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtä-
vänä keskustoimistossa tiistaina 3.3.2009 klo 12.00-
15.00.

Pudasjärvi 16.2.2009

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

Hernekeittolounas
seurakuntatalolla laskiaistiistaina 24.2 klo 11 alkaen
(lounas sisältää: hernekeitto, ruokajuoma, leipä,
kahvi ja kotitekoinen laskiaispulla).
Hinta 6 euroa. Maksu käteisellä.

Hernekeittomyyjäiset
K-Supermarketissa laskiaistiistaina 24.2
klo 11 alkaen omiin astioihin. Hinta 5 e litra.

Pudasjärven Seurakunta

Tuotto Yhteisvastuukeräykselle
Tervetuloa!



16 nro 4PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

- Osuuspankin vakavarai-
suutta vahvistetaan pitkä-
jännitteisesti tuloksellisella
toiminnalla ja vuosittain riit-
tävällä tuloksella. Pudasjär-
ven Osuuspankin vuoden
2008 liikevoitto oli 2,7 mil-
joonaa euroa. Liikevoitto las-
ki hienoisesti edellisvuodes-
ta, mikä johtui erityisesti
merkittävästi kasvaneista
OP-bonuksista omistajajäse-
nille, esitteli pankin viime
vuoden toimintaa toimitus-
johtaja Teuvo Perätalo.

Hän kertoi edelleen, että
haastavassa finanssimarkki-
natilanteessa Pudasjärven
Osuuspankkiin luotetaan.

- Saimme viime vuonna
315 uutta asiakasta ja 320
uutta omistajajäsentä. Talle-
tusten määrä kasvoi 9,6 % ja
vuoden vaihteessa talletus-
kanta oli 104,7 miljoonaa eu-
roa. Loppuvuodesta luoton-
ky-syntä vähentyi, ja luotto-
kanta kasvoi vuodessa 5,3 %.
Uusia luottoja vuoden aika-
na otettiin 30,1 miljoonaa
euroa. Luottokanta vuoden
vaihteessa oli 99,4 miljoonaa
euroa.

Markkinakorkojen voi-
makas lasku loppuvuodesta
ei vaikuttanut vuoden 2008
kokonais- tulokseen. Perin-
teistä pankkitoimintaa ku-
vaava korkokate vahvistui
hienoisesti edellisvuodesta
ja nousi 4,4 miljoonaan eu-
roon, ja palkkiotuottoja ker-
tyi 1,1 miljoonaa euroa. Ko-

konaisuudessaan kulut ale-
nivat 6,8 %:lla 2,5 miljoonaan
euroon.

OP-bonukset tuplattiin
Pudasjärven Osuuspankki
palkitsee omistajajäseniään
eri tavoin. Osuuspankkien
bonusjärjestelmä täyttää ys-
tävänpäivänä 10 vuotta.
Vuonna 2006 luvattiin OP-
bonusten maksu tuplata
vuoteen 2008 mennessä.

Viime vuonna Pudasjär-
ven Osuuspankin omistaja-
jäsenille kertyi bonuksia yh-
teensä 369 000 euroa. Kasvua
edellisvuodesta oli 59 %.
Vuonna 2006 bonuksia ker-
tyi 143 000 euroa, joten lupa-
us on hyvin täytetty. Asiak-
kaat voivat maksaa bonuk-
silla pankin palvelumaksuja
ja Pohjolan vakuutusmaksu-
ja. Halutessaan bonukset saa

myös rahana, mutta tuolloin
asiakas maksaa niistä 28 %:n
pääomatuloveron.

Viime vuodelta esitetään
maksettavaksi osuuspää-
omille 4,5 %:n korko, mikä
tekee yhteensä 222 000 eu-
roa. Lisäksi Osuuspankki
teki 100-vuotislahjanaan
osuusmaksujen korotuksen
50 eurosta 100 euroon rahas-
tokorotuksena, mikä tarkoit-

ti yhteensä 285 000 euron
etua omistajajäsenille.

- Vahva vakavaraisuus,
omat varat ja talletusten
enemmyys luottoihin näh-
den takaavat, että Pudasjär-
ven Osuuspankki voi jatkaa
luotonantoa entiseen tapaan.
Muutenkin Osuuspankki
pyrkii toimimaan niin, että
elämä jatkuu huonompina-
kin aikoina. Pidämme huol-
ta asiakkaistamme, ja neu-
vottelemme mielellämme
esimerkiksi lainojen lyhen-
nysvapaista ja muista asia-
kaskohtaisista ratkaisuista,
jotka auttavat pahimman
vaiheen yli, toteaa toimitus-
johtaja Perätalo.

Pudasjärven Osuuspankki vahvistui edelleen
Hyvä vakavaraisuus ja vahvat puskurit luovat
turvallisuutta epävarmassa taloustilanteessa.
Satavuotisjuhlavuonna 2008 Pudasjärven Osuus-
pankin vakavaraisuus vahvistui 33,7 %:iin, ja
omien varojen määrä nousi yli 25 miljoonan euron.

Toimitusjohtaja Teuvo Pe-
rätalo totesi tyytyväisenä,
että Pudasjärven Osuus-
pankkiin luotetaan; jäseniä
ja asiakkaita on tullut lisää.
Myös talletusten ja luotto-
jen määrä kasvoi viime
vuonna.

PALVELEMME MAANRAKENNUSTÖISSÄ
- maansiirtokuljetukset,
  myös kokonaisurakat
- sora-, hiekka-, murske- ja
  ruokamultatoimitukset

Pohjoispuolentie 354
93277 Iinattijärvi
puh. (08) 833 653
Veijo Niemelä 0400 302 907,
Keijo Niemelä 040 511 9195
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SÄHKÖTIE 1
PUH. 0207 890 456

ARK. 8 - 21, LA 8-18, SU 12-21

Myös leikkaus, pakkaus ja purkitus
KYLMÄ- JA LÄMMINSAVUSTUKSEEN

Otetaan lihoja vastaan

Puh. 0400 120 891, 0400 515 737
PUDASJÄRVEN SAPARO

Taipaleenharju

OTETAAN LIHOJA KYLMÄSAVUSTUKSEEN
HELMIKUUN LOPPUUN ASTI


