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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 29.4.2009

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI nro 9-lehti 2009

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

ma - pe ma - pe ma - pe
myös kesällä ma - pe myös kesällä

6:30 9:00 Pudasjärvi 15:00 16:00
7:50 10:15 Oulu 13:30 14:40
T T OYS
T Lentoasema

Bussivuorot Pudasjärveltä Ouluun:

T= ajetaan tarvittaessa
Lisätietoja aikatauluista:
puh. (08) 822 052, www.nevakivi.fi

Äitienpäivä lähestyy!

Asiakkaiden kesken arvomme 11.7.2009
aikana lahjakortin, arvo 100 euroa!

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

Kalevala-korut,
kultakorut, kellot ym.
Myynnissä käsintehdyt onnittelukortit

Kaikki sahaukset ja
höyläykset
Myös ANTIIKKIPANEELIT
 ja LISTAT

LIIKKUVA SAHAUSLIIKE
Rauno Seppänen
puh. 0400 212 356
saha@puolankalainen.com

INSTA 142-lujuus-
lajittelustandardi

Kaikki sahaukset ja
höyläykset

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

PAULA TIMONEN
HIEROJA VYÖHYKETERAPEUTTI

0400 380 106

HUOMIO!

OSOITE MUUTTUU 4.5. ALKAEN.

UUSI OSOITE ON:

SIVAKKATIE 4, 5 B
MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

• Mittaus • Suunnittelu
• Valmistus • Asennus
• Rahoitus
• Kalusteovet vanhoihin
  runkoihin asennettuna

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-pe klo 9-17, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Ma 4.5. Ortopedi Tapani Linna
Ti 5.5. ja Ti 2.6. Yleislääketieteen erikoislääkäri

Jarkko Huusko
To 7.5. Gynekologi Liisa Karinen (täysi)
Pe 29.5. Gynekologi Liisa Karinen
Ke 24.6. Gynekologi Liisa Karinen

AS Oy PUDASJÄRVEN KUUSIPUISTO
Kauppatie 13, Pudasjärvi

RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY:n
rakentamat yksilölliset rivitaloasunnot

ovat valmistuneet Kauppatielle.

Puistotie 2, PUDASJÄRVI, Puh. (08) 822 139

RAKENNUSLIIKKEEN KONTTORI
PUISTOTIE 2

ESITTELY JA MYYNTI

Huoneistot pinta-ala myyntihinta velaton hinta
2h+kk+ph+s+va 48 m2 48 000,- 93 600,-
2h+k+ph+s+va 60 m2 56 000,- 112 200,-
3h+k+ph+s+va 72 m2 61 000,- 128 880,-

RAKENNUSLIIKE OY

ASUNTOINSINÖÖRIT
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Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281

Ilmoitusmarkkinointi:
Pauli Tiiro
045 110 9012

Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585

Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen

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

PL 7
93101 Pudasjärvi
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.vkkmedia.fi

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

Lehden sivulla
on 6-palstaa

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

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti

ilmestyy
6.5.2009, joka on

samalla Hyvän Olon
Messu-lehti .

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan joka
 talouteen ja
yritykseen

Pudasjärvellä.

Maaliskuun lopulla pääsin
näkemään isolepinkäisen,
joka osoittautui pikkulintu-
jen kauhuksi.

Lintulaudalla oli meneil-
lään pikkulintujen tavan-
omainen kilpasyönti, kun
yhtäkkiä tilanne jähmettyi.
Yhdeksän lintua, joiden jou-
kossa sini- ja talitiaisia sekä
urpiaisia, jämähtivät paikal-
leen pensaanoksille. Niillä ei
värähtänyt höyhenkään.
Kaikilla oli katse samaan
suuntaan.

Ihmettelin näkemääni,
koska seisahtanut tilanne
kesti arviolta kymmenen
minuuttia. Lopulta havah-
duin lähikoivuissa lennähte-
levään valkeasävyiseen lin-
tuun, joka ei oikein sopinut
miksikään pihapiirin linnuk-
si. Lintu oli noin rastaan ko-
koinen ja pitkäpyrstöinen.
Lopulta lintu lensi erään koi-
vun latvaan, johon saatoin
kiikaroida sitä.

Lintu osoittautui isolepin-
käiseksi, joka lintukirjojen
mukaan on pikkulinnuille

Muuttolintujen kirjo laajenee

peto. Sen vuoksi linnut heit-
täytyivät liikkumattomiksi
niin kauaksi aikaa, että iso-
lepinkäinen lennähti piha-
piiristä pois. Se lienee ollut
muuttomatkalla, koska en
ole sitä nähnyt sen jälkeen,
vaikka olen yrittänyt etsiä-
kin.

Isolepinkäistä kutsutaan
myös lapinharakaksi, koska
se muistuttaa ulkoisesti ha-
rakkaa, vaikka onkin paljon
pienempi. Lintu pesii harva-
lukuisena Keski- ja Pohjois-
Suomessa.

Pääsiäispyhien aikana
lintujenruokintapaikalleni
ilmaantui kaksi peippoa ja
yksi punarinta. Molempien
ilmaantuminen tuntui usko-
mattomalta, sillä lähipelloil-
la on lunta vielä kumikengän
varren korkeudelta. Puna-
rinta intoutui laulamaan,

vaikka sää oli toisena pääsi-
äispyhänä sateisenharmaa ja
vain muutaman asteen läm-
pimän puolella. Punarinnan
laulu on kaunista, vienoa ja
sitä voi kuulla erityisesti
aamu- ja iltahämärän aikoi-
hin. Punarinnan varoitusää-
nen “tik-tik-tik” pääsee par-
haiten kuulemaan muuttoai-
kaan syksyisin, jolloin poi-
kasparvet etsivät einestä pu-
sikoista ja pensaiden juuril-
ta. Pudasjärven korkeudella-
kin se on omien havaintoje-
ni mukaan runsastumaan
päin. Suomalaiset punarin-
nat talvehtivat pääasiassa
Iberian niemimaalla, Rans-
kassa, Italiassa ja Pohjois-
Afrikassa. Viime vuosina on
nähty joidenkin yksilöiden
jääneen talvehtimaan Etelä-
Suomen ruokintapaikoille.

Lintujen muutto näyttää

Vaikka kevät etenee kovin lyhyin askelin, muutto-
lintujen kirjo laajenee päivittäin. Uusia visertäjiä

vierailee lintujen ruokintapaikalla ruokaa etsimäs-
sä, koska maa on vielä lähes kokonaan lumen alla.

Mustarastasparia pääsin
kuvaaman keittiönikku-
nasta.

Lintulaudan kuulumisia
jatkuvan koleasta ilmasta
huolimatta. 14. päivänä huh-
tikuut ilmaantuivat maise-
miin mustarastaspari. Otak-
suin sen pariskunnaksi, kos-
ka toinen oli selvästi tum-
mempi ja oranssinokkaisem-
pi. Ilmastomuutoksesta ker-
tonee se, että mustarastas
pesi jo viime kesänä Korpi-
sen kylällä. Valitettavasti lin-
nun kaunista huilumaista
laulua en ole päässyt vielä
kotimökilläni kuulemaan.

Pääsisäisen jälkeisellä vii-
kolla nähtiin jo muutama
västäräkki, töyhtöhyyppä ja
pari kurkeakin, mutta vasta
viime viikonlopun lämpimät
kelit ovat vauhdittaneet lin-
tujen muuttohalukkuutta
pohjoista kohden.

Myös kuovien ja kyyhky-
jen ilmaantuminen paljastu-
ville pälville on tällä hetkel-
lä ajankohtaista. (rr)

Kyläluuta-hanke pureutuu
asioihin, jotka vaikuttavat
nuorten arjen sujumiseen.
Hankkeessa on tavoitteena
luoda eri viranomaistahojen
yhteistoiminnallinen malli
siihen, millä tavoin nuorten
elämänhallintaa ohjataan,
syrjäytymistä ehkäistään en-
nalta, opintojen keskeyttä-
mistä ehkäistään sekä tue-
taan ammatinvalintaa. Sa-
malla pyritään lisäämään
nuorten kanssa toimivien
kykyä tunnistaa ja tarttua
peruskoulun päättäneiden
nuorten arjessa esiin tuleviin
ongelmiin mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Pyrki-
myksenä on lisätä nuorten
valmiuksia itsenäiseen ja
täysipainoiseen elämään. Ta-
voitteiden saavuttamista
seurataan ja arvioidaan mm.
oppitunneilta poissaolojen ja
opintojen keskeyttämisen
määrillä.

Hankkeen käytännön to-
teutuksessa on mukana koko
Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikön
henkilökunta. Jokaisella hen-
kilökuntaan kuuluvalla on
mahdollisuus ja myös vel-
vollisuus tukea nuorta hä-
nen arjessaan. Tämä on pe-
rusajatuksena myös Kylä-
luuta-hankkeessa. Yhteis-
työtä tehdään Pudasjärvellä
nuorten kanssa toimivien ta-

Kyläluuta-hankkeen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden välistä
yhteistyötä ja näin löytää keinoja nuorten tukemiseksi heidän arjessaan.
Hanke tukee nuorten arkea Pudasjärvellä. Päämääränä ammattitaitoinen

ja hyvinvoiva työvoima.

Kyläluuta-hanke?
Mikä on

hojen, kuten esimerkiksi työ-
pajan, kaupungin nuoriso-
toimen, seurakunnan nuori-
sotyöntekijöiden ja työvoi-
matoimiston kanssa.
Kyläluuta-hanke käynnistet-
tiin, kun nuorten kanssa
työskentelevät kokivat, että
nuoret tarvitsevat entistä
systemaattisempaa ja koor-
dinoidumpaa tukea. Hank-

keen tavoitteena on lisätä eri
toimijoiden välistä yhteis-
työtä ja näin löytää keinoja
nuorten tukemiseksi heidän
arjessaan. Yhteistyökump-
paneiden kanssa kehitetään
ja testataan erilaisia toimin-
tamalleja. Yhtenä käytännön
kehittämiskohteena on nuor-
ten tukeminen eri nivelvai-
heissa esimerkiksi tehosta-
malla tiedonkulkua ja sopi-
malla yhteisesti tarvittavista
tukitoimista. Hankkeessa et-
sitään, testataan ja pyritään

ottamaan osaksi oppilaitok-
sen arkea erilaisia toiminta-
menetelmiä ja ohjeita, jotka
auttavat henkilökuntaa nuo-
ren tukemisessa. Asioita, joi-
hin hankkeen kautta pyri-
tään tarttumaan, ovat mm.
opintojen etenemiseen liitty-
vät vaikeudet, opiskelija-
asuntolassa asumiseen liitty-
vät asiat (esim. epänormaali
elämänrytmi opiskelun ja le-
von suhteen), päihteiden
käyttö ja opiskelumotivaa-
tio.

Hankkeen on käynnistä-
nyt Koillis-Pohjanmaan am-
matillisen koulutuksen kun-
tayhtymä elokuussa 2008.
Vuoden 2009 alussa hank-
keen hallinnointi siirtyi Ou-
lun seudun koulutuskunta-
yhtymälle, kun Pudasjärven
ammattioppilaitoksesta tuli
OSAO:n Pudasjärven yksik-
kö. Kyläluuta-hanke on Eu-
roopan sosiaalirahaston
(ESR) osittain rahoittama
hanke. Hankkeen kotimai-
sesta rahoitusosuudesta vas-
taavat Oulun lääninhallitus
ja Oulun seudun ammatti-
opisto.

Lisätietoa Kyläluuta-
hankkeesta antaa projekti-
päällikkö Anne-Mari Pulli
puh. 010 27 23778 ja projek-
tityöntekijä Hanna Vuorinen
p. 010 27 23791.

RUKOUKSELLA ON
TAIVAALLINEN VOIMA

Olimme 5-6 vuotiaita ja leikin ystäväni kanssa pihalla. Mi-
nulla oli nukke, ystävälläni ei. Kovasti mietimme, mitenkä
saisimme hänellekin nuken. Joka sunnuntainen pyhäkoulu
oli meille opettanut että Jumalaan voi aina turvautua ja hä-
neltä voi pyytääkin mitä vain. Niinpä polvistuimme talon
seinän vieressä olevalle hiekkalaatikolle ja aloimme rukoil-
la. “Voisitko, Jumala, antaa meille yhden nuken, tarvitsisim-
me sitä leikkeihimme.” Rukoilimme pitkään ja kesken ru-
kouksemme putosi taivaalta nukke! Siis ihan oikea nukke!
Kuminen ja kulunut. Pieni palanen oli nukesta pois. Tut-
kimme ja kääntelimme nukkea ja päättelimme, että Juma-
lalla ei ollut siihen hätään antaa ehjää nukkea. Kiitimme
vuolaasti Jumalaa, kun hän oli kuunnellut meitä. Näin jäl-
keenpäin ajateltuna asialla on järkeenkäypä selitys. Asialla
lienee ollut yläkerran vuokralainen, jolla oli teini-ikäinen ty-
tär ja joko tytär tai äiti viskasi katon kautta vanhan nuken
meille hartaan rukouksemme kuultuaan. Mutta ilman ru-
kousta emme olisi nukkea saaneet. Rukouksellamme oli tai-
vaallinen voima.

Rukous on ihmisen kommunikointia Jumalan kanssa. Ei
ole mitään sääntöä, millä tavalla rukoilet. Jumala kyllä kuu-
lee ja vastaa omalla tavallaan rukoukseen. Usein ihminen
rukoilee vasta kun oma elämä on ahdingossa.  Turvaudum-
me rukoukseen vasta kun elämä on heitellyt niin ettemme
näe enää muuta keinoa. Siis rukoilemme vasta hädän het-
kellä! Rukouksen pitäisi kuulua elämään yhtä tärkeänä asi-
ana kuin ruoka ja vaatteet. Iltarukous tuudittaa meidät tur-
vaan. Aamurukous vahvistaa päivän alkua. Päivälläkin on
hyvä rauhoittua rukoukseen. Viettää hetki hiljaa. Hiljainen
hetki auttaa kestämään työpäivän paineet, sairaudet tai
muut vaikeudet paremmin. Hiljaisena hetkenä voi myös
vaikka vain kiittää: tästä päivästä, hyvin onnistuneesta työs-
tä, puolisosta, lapsesta, mukavasta naapurista… Työpöytä-
si ääressä voit laittaa kädet ristiin ja anoa, pyytää, kiittää,
muistaa…

Ei rukoukseen tarvita temppeleitä, eikä omia huoneita.
Raamattu (Matt. 6: 5-7) sanoo: “Kun rukoilette, älkää tehkö
sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin
ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näky-
vissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä ru-
koilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten
Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on
salassa, palkitsee sinut.”

“Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat,
jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat
sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne
kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä
pyytäneetkään.”

Jumalan eteen hiljentyminen ei tarkoita, että hukkaat ai-
kaasi vaan se auttaa selviytymään. Aloita jo tänään.

Eila Lahtinen

Kyläluuta-
hankkeen
taustalla

selkeä tarve
tehokkaam-
masta tuesta

nuorille
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Fysioterapiapalvelu

Riitta Tiainen
 Pudasjärvi

p. 040 867 8858

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU KY

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

KAIKKI
VARTIOINTIALAN

 PALVELUT

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

MAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRTTTTTOLIIKEOLIIKEOLIIKEOLIIKEOLIIKE
VVVVV..... J J J J JA K.A K.A K.A K.A K. NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 581 0386, 040 845 2914

esa.sarkelaky@saunalahti.fi

• Syötteen jätehuolto
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Hinauspalvelu
• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Pihojen maisemointi
• Iisi jätevesijärjestelmät
   asennettuna
• Kaivinkone 7,5 tn

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi, P. (08) 824 335

- Kaivinkone- ja
turveurakointia

- Lavettiauto

SÄRKELÄ & MATTILA OY

Valto Särkelä 0400 891 978
Ilkka Mattila 0400 388 682

Siuruantie 1261, 93190 Yli-Siurua

• 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

SiemenperSiemenperSiemenperSiemenperSiemenperunaunaunaunaunat,t,t,t,t, siemensipulit, siemensipulit, siemensipulit, siemensipulit, siemensipulit, siemenet, siemenet, siemenet, siemenet, siemenet, m m m m mullaullaullaullaullat,t,t,t,t,
taimet,taimet,taimet,taimet,taimet, lannoitteet, lannoitteet, lannoitteet, lannoitteet, lannoitteet, k k k k keeeeevvvvvät rät rät rät rät ruiskute maruiskute maruiskute maruiskute maruiskute marjajajajajapensaillepensaillepensaillepensaillepensaille.....

Aukioloajat Ma-Pe 9.00-16.00

BONACURE UUDISTUU!
VAHAT ALTA POIS -30%!

Parturi-Kampaamo SAXARI
Puistotie 2, p. 08-823 023

Myös metalliasennukset

IL-AsennIL-AsennIL-AsennIL-AsennIL-Asennus Oyus Oyus Oyus Oyus Oy
Koulutie 2 93100 Pudasjärvi

Fax. (08) 822 894

Puh. 0400 131 649

LLLLLVIVIVIVIVI

Ilmari Lohilahti

Myynti- ja markkinointiosaaminen

Unto Kärki vasemmalla ja Markku Oikarinen oikealla julkistivat Pudasjärven Yrittäjien kevätkokouksessa yrityk-
sille suunnatun osaamisen ja kehittämistarpeita kartoittavan kyselyn tulokset.

tie menestykseen
Kyselyn tuloksista kertoi
Rastor Oy:n Oulun yksikön
johtaja Markku Oikarinen ja
OSAO:n Aikuis- ja –työpaik-
kakoulutusyksikön yhteys-
päällikkö Unto Kärki.

Kyselyn tavoitteena oli
selvittää yritysten osaamisen
kehittämistarpeita ja –haas-
teita sekä minkä tyyppisellä
kehittämisellä ja miten toteu-
tettuna yritysten kannatta-
vuutta ja liiketoiminnan laa-
jentamista voidaan edesaut-
taa.

Valtaosa (73,1 %) vastan-
neista yrityksistä on pieniä,
alle kymmenen hengen yri-
tyksiä. Yli puolet (53,8 %)
vastanneista yrityksistä on
toiminut yli 20 vuotta. Alle
kymmenen vuotta toiminei-
ta yrityksiä vastanneiden
joukossa on 15,4 prosenttia.

Kaksi pudasjärveläistä yri-
tystä 26:sta ilmoittaa tavoit-
televansa voimakasta kas-
vua. Yritysten tärkeimmistä
kehittämishaasteista koros-
tuvat uusien toiminta- ja pal-
velukonseptien tuotteistami-
nen sekä ammattiosaamisen
tason nostaminen. Toimialo-
jen suurimmaksi haasteeksi
yritykset määrittelevät osaa-
van työvoiman saannin. Ky-
synnän kausivaihtelut ja
suhdannevaihtelut huoles-
tuttavat Pudasjärvellä enem-

män kuin Taivalkoskella,
jossa haasteita tuottavat vi-
ranomaismääräykset.

Yritystoiminnan menes-
tymisen kannalta kriittisim-
mäksi osaamisalueeksi yri-
tykset määrittelevät myynti-
ja markkinointiosaamisen.
Vähiten on tarvetta talous-
hallinnon, projektijohtami-
sen ja yrityslainsäädännön
osaamiselle. Myöskään yri-
tyksen yhteiskuntavastuun
näkökulmasta ei nähdä voi-
makasta kehittämistarvetta.

Oulun Seudun ammattiopisto ja Rastor Oy
toteuttivat näiden lumien aikana Pudasjärvellä ja
Taivalkoskella toimiville yrityksille osaamisen ja

kehittämistarpeita kartoittavan kyselyn, joka
julkistettiin Pudasjärven Yrittäjien

kevätkokouksessa 26.4.

Koulutuksessa ja konsul-
tointipalveluissa arvostetaan
erityisesti yrityskohtaista
räätälöintiä, yrityksen
omaan toimialaan liittyvää
uutta tietoa, joka edistää yri-
tyksen johtamisosaamista.
Suosituimmaksi opiskeluta-
vaksi yritykset nostavat
verkkoympäristössä toteu-
tettavan opetuksen sekä in-
tensiivijaksoissa toteutetta-
van koulutuksen Kehittämi-
sen tukemisessa yritykset
kokevat tärkeimmäksi ta-
hoksi samalla toimialalla toi-
mivat yritykset. Toimialois-
ta parhaat tulevaisuuden
näkymät ovat matkailupal-
veluissa ja heikoimmat
puunjalostusteollisuudessa.
Kauppa-toimialalla vastaus-
ten hajonta on suurinta.
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Ouluntie  73, 93100 Pudasjärvi puh. 010 401 3910
Avoinna 29.4. ke 8-19, 30.4. to 8-16, 2.5. la suljettu.
www.vianor.com  http://www.vianor.com

Pudasjärvelle tulossa suuri käärmenäyttely
Tropical Zoo järjestää 4. – 5. toukokuuta Pudasjärven Suojalinnassa

suuren ja ainutlaatuisen käärmenäyttelyn. Käärmeiden lisäksi näyttelyssä
voi tutustua ihmis- ja eläinmaailman kummallisuuksiin, hämähäkkeihin ja

trooppisten perhosten kokoelmaan.

Keijo Eronen
kobran kanssa.

Näyttelyn ihmismaailman
kummallisuuksista voi näh-
dä muun muassa elefantti-
miehen, “yksisarvisen” ih-
misen ja jopa aidon kaksipäi-
sen muumion. Eläinmutaati-
osta mukana on muun mu-
assa kaksipäinen kettu ja
kahdeksanjalkainen sika.
Näyttelyn aineisto on kerät-
ty ympäri maailmaa ja osa
ihmeistä on saavuttanut
suuren mielenkiinnon maa-
ilmalla.

Käärmenäyttelyssä on
nähtävillä maailman myr-
kyllisimpiä käärmeitä. Näyt-
telyn käärmelajit edustavat

Näyttelyn suurin käärme 5 metrinen python. Käärmenäyt-
telyssä nähdään maailman myrkyllisimpiä käärmeitä.

Käärmenäyttelyssä voi tu-
tustua myös monenlaisiin
eläinmaailman ihmeisiin,
kuten näihin siamilaisiin va-
sikoihin.

läpileikkausta maapallon
monista tunnetuimmista
myrkkymatelijoista. Näytte-
lyn tarkoituksena on tuoda
ihmisille asiallista ja oikeaa
tietoa matelijoista. Yleisöllä

on mahdollisuus myös valo-
kuvauttaa itsensä elävän
käärmeen kanssa.

Trooppisten perhosten
kokoelmassa on perhosia,
maailman suurimpiin per-
hosiin kuuluvista atlaskeh-
rääjästä moniin yleisimpiin
ja pienempiin perhosiin.
Nähtävillä on myös värik-
käitä kovakuoriaisia, joita ei
Suomessa esiinny. (en)

Määräaikaista 
kaikki on vain
Juuri nyt on hyvä hetki vaihtaa 

sähkösopimuksesi Energiapolarin 

määräaikaiseen Polar Takuu – sähkö-

sopimukseen. Hinta on heilahtanut 

eduksesi ja kun teet tasahintaisen 

sopimuksen nyt, on sähkösi takuu-

varmasti edullista seuraavat 24 

kuukautta. Jotkut asiat elämässä 

on hyvä ottaa määräaikaisena.

S-Etukortilla Bonusta 
kaikkialle Suomeen.

Tutustu koko tuoteperheeseen ja tee sopimus osoit-
teessa www.energiapolar.fi. Liity samalla postituslistal-
lemme ja osallistut lahjakorttien arvontoihin (jokaisessa 
arvotaan 500 euron lahjakortti S-ryhmän myymälöihin). 
Arvonnat suoritetaan 31.3.2009, 30.6.2009, 30.9.2009 
ja 31.12.2009.

www.energiapolar.fi Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:
wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii
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Jo viime talvena tiedettiin
kaurisparin asustelevan Hir-
vaskoskella Iijoen tuntumas-
sa. Heikki Holmström toi-
mitti ruokaa ruokintapaikal-
le, joten riistanhoitotyö tuotti
tulosta, ja pari sai jälkikasvu-
akin. Kesällä eläimistä teh-
tiin aina muutamia havain-
toja, joten niiden tiedettiin
asuvan kylällä. Talven tullen
parsikunta ilmaantui viime-
kesäisen vasansa kanssa lä-
helle Seppo Holmströmin
kotipaikkaa Tölöväkkeen
maalle kanavan varrelle.
Seppo ryhtyi järjestämään
eläimille ruokaa tammikuun
puolivälistä lähtien aina tä-
hän päivään.

- Olen vienyt ruokintapai-
kalle seuran hankkimaa hei-
nää ja poronrehua sekä K-
Supermarketin hyllyistä
poistettuja hedelmiä, kuten
omenoita ja päärynöitä sekä
salaatteja, vihanneksia ja lei-
pää, Seppo kertoi tekemäs-
tään riistanhoitotyöstä.

Eläimet ovat tottuneet
ruokkijaansa ja saatavat tul-
la noin 50 metrin päähän
odottelemaan ruokapaikalle
täydennystä tuovaa Seppoa.
Vuorokauden aikana ne
saattavat käydä jopa puoli-
kymmentä kertaa syömässä.

Eipä siinä vielä kaikki.
Sotkajärven metsästysseu-
ran aktiivinen miesporukka
Seppo Holmström, Sampo
Laakkonen, Mikko Hietava,
Timo Holmström ja Vesa
Holmström hankkivat riista-
kameran kolmisen viikkoa
sitten ja sen jälkeen alkoi
“vimmattu” kauriinmetsäs-
tys kameralla.

- Asensimme kameran
ruokintapaikan tuntumaan
ja alkuvirheiden jälkeen
olemme onnistuneet saa-
maan hyviäkin kuvia kauris-
perheestä. Myös muita eläi-
miä, kuten jäniksiä on vie-
raillut ruokintapaikalla, ku-
via esitellyt Seppo kertoi.

Riistakamera pyydystää metsäkauriita
Korentojärven

rantamaisemissa on
liikkunut tämän talven

metsäkaurisperhe,
josta on saatu jälkien

lisäksi muutakin
todistusaineistoa.
Viimeisen kahden,

kolmen viikon aikana
kaurisperheestä on
saatu riistakameran

ottamia kuvia. Koska
eläimet ovat hyvin
arkoja, ne liikkuvat
pääasiassa öisin ja

hämärän aikaan.

Seppo asentaa riistaka-
meraa kauriiden säännöl-
liselle ruokintapaikalle, ja
saalis on varma.

Tämä metsäkaurisperhe on kolme kuukautta joka päivä monestikin käynyt tarkistamassa, mitä K-Supermarket ja Seppo ovat tänäpäivänä pöytään tuoneet.

Ruokintapaikalla komea pukki, jolla on kasvanut talven aikana upea kruunu.

Sepon mukaan pieniä
kaurispopulaatioita on jo
nähty joillakin muilla Pudas-
järven kylillä. Riistanhoito-
yhdistyksen toiminnanoh-
jaaja Mikko Lehtola toivoo
Sepon tavoin, että kau-
riskanta saisi kasvaa rauhas-
sa muillakin kylillä toistai-
seksi, vaikka metsästäjien lii-
paisinsormea kuinka syy-
hyttäisi metsästysaikana.

Viime viikon aikana on
todettu Iijoki-varressa liik-
kuvan myös yksinäinen kau-
ris, joka lienee selvinnyt
omin avuin helposta talves-
ta. Kun on hyvät olosuhteet
ja ruokamaat, kauris saattai-
si selvitä.

- Yhdistysten ja seurojen
kannattaa kuitenkin olla tal-
viruokinnan suhteen aktiivi-
nen, jos kauriita seudulle il-
maantuu, Mikko toivoi.

- Minusta tämä metsä-

kauris on erittäin kaunis
eläin. Ehkä kaunein hirvi-
eläin. Kauris painaa noin 35
kiloa, eli se on Euroopan pie-
nin hirvieläin, Seppo mainit-
si metsäkauriin koosta.

Netistä löytyvien tietojen
mukaan metsäkauris on run-
sastunut Suomessa voimak-
kaasti viimeisen 10 vuoden
aikana. Etelä- ja Länsi-Suo-
messa on pysyvä kanta, joka
levittäytyy tehokkaasti
maan keskiosia kohti. Nyky-
ään metsäkauriin voi tavata
myös pohjoisessa, kuten
Oulun läänissä, jossa kanta
kaiken aikaa runsastuu. Osa
pohjoisen kaurispopulaati-
osta on luultavasti tullut
Ruotsin Lapista Tornionjoen
ylitse.

Teksti Rauni Räisänen
Kuvat S. Holmström

Riistakamera on havainnut pupun n. 30 metrin päästä

Tässä ”kamerametsästäjän” talven paras jänissaalis!!!
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Ohjelma on päärungoltaan sama
kuin aina ennenkin, eli keskiviik-
kona lennetään Sunny Nights
Rally. Aloituspaikaksi valitaan
tällä kertaa Kuopio, jotta suoma-
laisetkin pääsisivät helposti kepe-
än kisalentämisen pariin. “Kuopi-
on lentoaseman läheisyydessä
oleva vesilentoterminaali on erit-
täin hyvä paikka kokoontua, tu-
lipa kellukekoneella tai pyöräko-
neella,” sanoo rallia koordinoiva
lennonjohtaja Petri Hiltunen. Rei-
tin varrella ja eri kentillä suorite-
taan monipuolisia tehtäviä, ja pis-
teet lasketaan yhteen Pudasjär-
vellä. Ralliin voi ilmoittautua ta-
pahtuman sivujen kautta.

Torstaina lennetään nokipan-
nukahville ja “Pokkaburgerille”
Lappiin. Pajalan lentokentän
päällikkö on luvannut tarjota ke-
vyttä lounasta niille, jotka suun-
taavat tapahtuman aikana ko-
neensa keulan Pajalaan. Lapista
lennetään Rovaniemelle Napapii-
riä tallaamaan ja Joulupukkia ta-
paamaan.

Joulupukin maassa vierailu on
aina ollut erityisesti ulkomaalai-
sille unohtumaton kokemus. Vii-
me kesän itävaltalainen Othmar
Wolf oli Lapin retkellä vaimoi-
neen ja totesi, totesi, että piti läh-
teä kauan haaveillulle pohjoisen
reissulle nyt, kun vielä on varaa
maksaa alati kohoavat polttoaine-
kulut. Muina päivinä itävaltalai-
set ajelivat lentokentän kenttäpol-
kupyörillä 1700-luvulta olevalle
kirkolle, tutustuivat sen vieressä
olevaan kotiseutumuseoon, löysi-

sää matkustajia. Oulunsalon lento-
kentällä konekaunotar sai laajaa
huomiota ja ihastusta osakseen.
Jopa turvatarkastajat keskeyttivät
työnsä Wanhan Ladyn laskeutues-
sa.

Oulusta Pudasjärvelle lentäes-
sään se sai siivelle kaksi saattajaa.
Suomen Ilmavoimien Hornet val-
voi Wanhan Ladyn matkaa ja toi-
sella siivellä sinnitteli Arrow läp-
pä syrjällään. Vaikka DC-3 on ete-
län ihmisille jokapäiväinen näky,
on se pohjoisen ihmisille edelleen
harvinaista herkkua, ja jokainen,
joka on kyytiin päässyt, tulee ko-
neesta onnesta soikeana. “Miten
pääsis lentäjäkoulutukseen”, kyseli
jopa eräs kauneustuotteita tapah-
tuman naisvieraille esitellyt konsu-
lentti lennon jälkeen.

Perjantaina johti Hannu Ervasti

Sunny Nights Fly-in Pudasjärvellä

Sunny Nights Fly-in 2009 on jälleen työn alla ja koska pinta-alaltaan maailman  suurimpiin kuuluva
kaupunki viettää tänä vuonna 370-juhlavuotta, odotetaan tapahtumaankin muutamia wanhoja lentokoneita.

DC-3:n välilasku Ouluun herätti an-
saittua huomiota ja nousun jälkeen se
sai seurakseen kaksi konetta. Pikkui-
nen Arrow ja toisella puolella upea
Hornet. (Kuva Risto Pikkupeura)

Super Cupillaan kellukekoneet ret-
kelleen erilaisille erämaajärville.
Jylhän kauniilla, vaarojen reunus-
tamalla Jaurakkajärvellä koneet ja
lentäjät ohjattiin Pudasjärvelle tyy-
pillisellä vieraanvaraisuudella pa-
rempaan rantaan sekä kahville kai-
kessa rauhassa kesälomaansa viet-
tävän perheen toimesta. Tulevan
kesän kohteet ovat vielä harkinnas-
sa, mutta pitäjän komeat järvet
houkuttelevat varmasti muutaman
kellukekoneen paikalle. Puhosky-
län rantajuhlaa tarjotaan yhdeksi

Jarmo Hintikka Suomen Lentope-
lastusseurasta (oik) kiittää Pu-
dasjärven Ilmailukerhon Juha Ko-
mulaista erinomaisesti järjeste-
tystä maantietukikohtaharjoituk-
sesta. “Ensivuonna harjoitus jär-
jestetään kaksipäiväisenä” totesi
hän. (Kuva Mikko Jaakkola)

vät uimarannan ja kävivät kes-
kustan kaupoissa ihan omaan
tahtiinsa.

 Maantietukikohtaharjoitus
lennetään viimekesän positiivis-
ten kokemusten jälkeen kaksipäi-
väisenä lentokentän välittömässä
läheisyydessä olevalla Ilmavoi-
mien nousutiellä. “Tuuli oli vii-
mekesänä navakka, mutta juuri
sopiva tämäntyyppiseen harjoi-
tukseen ja koulutus täytti erittäin
hyvin tarkoituksensa”, toteaa
Suomen Lentopelastusseuran Jar-
mo Hintikka tyytyväisenä.

Osastolento kaupungille len-
netään perjantaina perinteisten
maalaismarkkinoiden kunniaksi.

Tänä vuonna lennosta tulee
erityisen komea, jos saamme
osastoa vetämään iki-ihanan DC-
3 koneen. Se lensi viime kesänä
Malmilta Ouluun ja otti sieltä li-

vierailukohteeksi. Aiempien ke-
sien malliin lennetään myös ren-
to tarkkuuslentokisa. Kokemuk-
set viimekesältä olivat erittäin
myönteisiä. Kisalentämisen tun-
nelmaa pääsivät maistamaan
ihan tavalliset harrastelentäjät,
joista osa jäi heti koukkuun ja ai-
kovat tulla Pudasjärvelle kesällä
2009 oppimaan lisää korpien yllä
lentämisestä. Harjoituksen vetä-
jinä toimivat etelän “poijjat” Jus-
si Pasanen ja Mika Ajomaa.

Avoimet ovet vietetään lauan-
taina 4.7. DC-3 on luvannut tulla
paikalle ja Antonov suunnittelee
myös pohjoisen reissua. Kone
Korhosen Cessnojen kyydillä
pääsevät taivaalle ne, jotka eivät
ole entuudestaan DC-3 ja Anto-
nov clubin jäseniä. Kuumailma-
pallot lennättävät matkustajia,
purjekoneella ja ultrakevyellä
lentokoneella pääsee opettajan
kanssa taivaalle kuka vain lentä-
misestä kiinnostunut ja paikalla
on uusia lentokoneita Ruotsista
saakka. Lennokkiharrastajat esit-
televät toimintaansa ja lastenpis-
teessä piirretään kilpaa lentoai-
heisia kuvia!

Ja syntymäpäivien kunniaksi
näemme upean Hornet-soolo-
lennnon kaupunginjohtaja Daa-
vittilan oman lentäjäpojan suorit-
tamana.

Helena Jaakkola

Sunny Nights Fly-in tapahtuman johtaja Mikko Jaakkola DC-3:n puikoissa mekaanikko Pauli Fall-
strömin seurana. Talvella yhdessä korjattu moottori toimi hienosti. (Kuva Helena Jaakkola)

Sunny Nights Fly-in on yöttömän yön
tapahtuma ja tässä aurinko alimmil-
laan. (Kuva Mikko Jaakkola)

Pieni ja suuri. Raimo Toi-
vion hienosti rakennettu
Europa pääsi Wanhan La-
dyn kainaloon. (Kuva Mik-
ko Jaakkola)
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MAKEN RAKENNUS- JA
HUOLTOPALVELU

Puh. 040 5541 689
maken.rakennus@dnainternet.net

• uudisrakentaminen
• korjaus- ja saneeraustyöt
• laatoitukset, tapetoinnit

• ym. sisustustyöt
• mökkihuolto, siivouspalvelut

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS JOPA 6000 EUROA!

Kirkkotie 1, PL 10, 93401 TAIVALKOSKI
puh. 020 7780 450 fax. 020 7780 455
toimisto@etappina.fi www.etappina.fi

Ota yhteyttä taloushallinnon ammattilaiseen.
Saat luotettavan yhteistyökumppanin!

RAKENTRAKENTRAKENTRAKENTRAKENTAMISEN AMISEN AMISEN AMISEN AMISEN AMMAAMMAAMMAAMMAAMMATTILAINENTTILAINENTTILAINENTTILAINENTTILAINEN

KOILLISMAALLAKOILLISMAALLAKOILLISMAALLAKOILLISMAALLAKOILLISMAALLA

RAKENNUSTEOLLISUUDENRAKENNUSTEOLLISUUDENRAKENNUSTEOLLISUUDENRAKENNUSTEOLLISUUDENRAKENNUSTEOLLISUUDEN
KESKUSLIITKESKUSLIITKESKUSLIITKESKUSLIITKESKUSLIITON JON JON JON JON JÄSENYRITYÄSENYRITYÄSENYRITYÄSENYRITYÄSENYRITYSSSSS

YhteYhteYhteYhteYhteyyyyydenotot Pudasjärdenotot Pudasjärdenotot Pudasjärdenotot Pudasjärdenotot Pudasjärvvvvvellä 04ellä 04ellä 04ellä 04ellä 040 70 70 70 70 7555550 50 50 50 50 5712712712712712
RALA:nRALA:nRALA:nRALA:nRALA:n
pätepätepätepätepätevyysvyysvyysvyysvyys

SYÖTTEEN KYLÄKAUPPA
WANHANAJAN PERINTEINEN KYLÄKAUPPA

• päivittäistavarat
• kodin pienkoneita
• polttopuut
• takkapuut
• auto- ja moottori-

kelkkatarvikkeita

• rautakauppatavarat
• asusteita
• matkamuistoja
• polttoaineet
• nestekaasut
• DVD-vuokrafilmit

• Grillikota
asiakaskäytössä
pihalla.

• Asiakkaiden
käytössä on
Internet-pääte.

Näköalantie 1215, 93280 Syöte, puh. 0440 322 652
www.syotteenkylakauppa.fi

Aukioloajat:
ma-la 9-21 ja su 10-18
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Toukokuun toisella viikolla
vietetään rukoushuoneella
Intia-viikkoa. Esillä on intia-
laisia tauluja, esineitä, valo-
kuvia, kirjoja, sareja ja maus-
teita. Intialaisen viikon äiti
on Tuula Suomi, joka toivoo
näyttelyn kiinnostavan pu-
dasjärveläisiä.

Olen tiedottanut asiasta
yläasteelle ja toivon, että
näyttely kiinnostaisi myös
koululaisryhmiä, Tuula ker-
toi näyttelyideastaan, jonka
taustalla on Intia-rakkaus ja
-tuntemus.

Intia-viikko huipentuu
sunnuntaihin, jolloin paikal-
la on hiljattain Intiasta tullut
pyhäjärveläinen Väinö Viiki-
lä, joka on tehnyt Intiassa pa-
rikymmentä vuotta lasten-
kotityötä. Viikilä on töissä
siinä lastenkodissa, jossa
Pudasjärven rukouspiirillä
on kymmenkunta kummi-
lasta.

 Viikilä kertoo ajankoh-
taista tietoa lastenkotien ny-
kytilanteesta ja Intian olois-
ta. Tiedotusvälineiden mu-
kaan Intiassa ovat vaikeat
ajat, koska kristittyjä vaino-
taan. Niiden takia Intiassa on
paljon kodittomia lapsia ja
perheitä.

Intiassa ei tunneta kiiret-
tä. Ihmiset ovat tosi ihania,
ruoka on terveellistä, koska
käytetään paljon kasviksia.
Ruoka saadaan maukkaaksi
käyttämällä paljon maustei-
ta.

- Intia on ihmeitten Intia
niin hyvässä kuin pahassa.
Avioliittokulttuuri on vielä
sitä, että vanhemmat valitse-
vat lapselle puolison. Olin
kerran häissä, jossa morsian
näki sulhasensa vasta sen jäl-
keen, kun pari oli vihitty.
Intian ja Nepalin rajalla käy-
dään kauppaa tytöistä. Vuo-
sittain kuolee tuhansia naisia
myötäjäisten takia. Terveysoppia

hindinkielellä
Tuula Suomi meni syksyllä
1990 ensimmäistä kerran In-
tiaan puoleksi vuodeksi.
Häntä neuvottiin pukeutu-
maan samoin kuin paikalli-
set naiset. Miehiä ei saa nai-
nen katsoa silmiin, koska
asia voidaan ymmärtää vää-
rin.

Syksystä -93 lähtien Tuu-
la toimi siellä yhteensä seit-
semisen vuotta. Tuula opis-
keli hindinkielenkin ja suo-
ritti siitä ensimmäisenä suo-
malaisnaisena tentin. Hän
teki yhden toisen suomalais-
sairaanhoitajattaren kanssa
sosiaalista kylätyötä toimi-
malla tyttöryhmien vetäjänä.

Intian kulttuurin mukaan
tyttäret eivät saa liikkua yk-
sinään, vaan heillä pitää olla

Intiaa tutuksi monella tavalla
Intia on monelle kaukainen ja vieras maa. Tuula
Suomi on ollut Intiassa moneen otteeseen, joten

hän tuntee maan kulttuuria ja elämänmenoa.
Äitienpäivän jälkeiselle viikolle hän järjestää

Intia-viikon ja -näyttelyn helluntaiseurakunnan
rukoushuoneelle, jossa hän esittelee intialaista

kulttuuria monin tavoin.

Intiassa on paljon köyhiä ja sairaita lapsia. Kuvan sai-
ras poika saamassa juomaa Tuulan kädestä.

joku huoltaja mukanaan,
Tuula kertoi intialaisesta ta-
pakulttuurista.

Viimeisen kerran Tuula
vieraili Intiassa 2004. Hän
viipyi siellä viisi kuukautta,
jonka aikana hän keräsi ty-
töille ja naisille terveysopin,
jossa neuvotaan perushygie-
niasta, kuten käsien pesemi-
sen tärkeydestä ja terveellis-
estä ruuanlaitosta. Intiassa
on alhainen hygieniataso,
joka voi kummastuttaa län-
simaisia vieraita.

Toivon, että eläkepäivinä
voisin vielä käydä Intiassa
tapaamassa ystäviäni ja
nauttimassa kaikesta ihanas-
ta, mitä Intia tarjoaa. Sitä
odotellessani voin kertoa
muille, mitä kaikkea olen
siellä kokenut.

Tuula harmittelee menet-
tämiään intialaisia tavaroita,
joista osa oli Intiassa joko va-
rastettu tai muuten tuhoutu-
nut. Osan tavaroista hän on-
neksi sai tuotua Pudasjärvel-
le, jonne hän nyt kokoaa
näyttelyä. (rr)

Tuula Suomi esittelee ko-
meaa, intialaista kansallis-
lintua riikinkukkoa esittä-
vää taulua.

Piian Särvin

T:mi Piian Särvin Erätie 1, 93280 Syöte
kahvio puh. (08) 828 8145, matkapuh. 040 837 7702

Erätie 1, Syötteen luontokeskus. Tervetuloa!

PIIAN SÄRPIMEN 2-VUOTIS TARJOUS
1.5. VAPPULOUNAS 10,-

Härkäpata talontapaan
Annan perunat
Pekonijauheliha nyytit
Sienikastike

Värikäs kasvispaistos
Runsas salaattipöytä
graavi lohineen
Kahvi ja mansikkatäytekakku

 Viime sunnuntaina vietettiin kirkossa uu-
sien urkujen käyttöönottojuhlaa. Kanttori
Jukka Jaakkolan mukaan Pudasjärven ar-
vokas kirkko sai arvoisensa urut.

Pudasjärven kirkko on ollut viimeiset
kymmenen vuotta sähköurkujen varassa.
Kirkon sivulehterin korjauksen seurauk-
sena jäätiin odottelemaan uusia urkuja,
joista tehtiin hankintapäätös jo 2004.

Uudet urut ovat 24-äänikertaiset ja Sot-
kamon urkurakentajien tekemät. Ne mak-
soivat noin 400 000 euroa. Viime sunnun-

Pudasjärven kirkko sai arvoisensa urut
AAAAAUTUTUTUTUTOKOKOKOKOKORJORJORJORJORJAAMOAAMOAAMOAAMOAAMO

PPPPPASI KUMMALAASI KUMMALAASI KUMMALAASI KUMMALAASI KUMMALA
& KUMPP& KUMPP& KUMPP& KUMPP& KUMPP.....

SarSarSarSarSarakakakakakyläntie 6178yläntie 6178yläntie 6178yläntie 6178yläntie 6178
SARAJSARAJSARAJSARAJSARAJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI

PPPPP..... 0400 198 382 0400 198 382 0400 198 382 0400 198 382 0400 198 382
pasi.kummala@mail.suomi.netpasi.kummala@mail.suomi.netpasi.kummala@mail.suomi.netpasi.kummala@mail.suomi.netpasi.kummala@mail.suomi.net

••••• K K K K Kaaaaatsastushuollottsastushuollottsastushuollottsastushuollottsastushuollot
•••••  Öljyn  Öljyn  Öljyn  Öljyn  Öljynvvvvvaihdotaihdotaihdotaihdotaihdot

•••••  Ym.  Ym.  Ym.  Ym.  Ym.

taina vietettiin urkujen käyttöönottojuhla-
jumalanpalvelus, jonka toimittivat Oskari
Holmström, Jukka Jaakkola, Keijo Piirai-
nen ja Risto Ainali. Jumalanpalveluksessa
avustivat Vox Margarita ja Sarakylän kap-
pelikuoro. Kirkkokahvittelun jälkeen kir-
kossa järjestettiin urkujuhla ja konsertti.
Siinä esiintyivät Risto Ainali, Jukka Jaak-
kola, Keijo Piirainen, kirkkokuoro, nuori-
sokuoro ja lapsikuoro. Runsaslukuinen
kirkkokansa sai nauttia korkeatasoisesta
konsertista ja urkumusiikista. (rr)

Insinööritoimisto KARI TALALA
• Rakennuttajan tehtävät
• Valvonta - valvojan pätevyys
• Työnjohto
• Uudis- ja korjausrakentaminen

Sähkötie 2, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 589 5738
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Kaupunginvaltuuston koko-
uksen asialistalla ollut talou-
den tasapainotusohjelma
vuosille 2009 – 2013 vei pää-
osan kokouksessa päätettä-
vissä olleista asioista. Muut
asiat hyväksyttiin pikavauh-
dilla, mutta elvytyspakettia
puitiin lähes kolme tuntia.

Valtuuston puheenjohta-
ja Eero Oinas-Panuma huo-
mautti heti kokouksen alus-
sa, että käsiteltävä talouden

esitteli muun muassa juuri
valmistuneen viime vuoden
tilinpäätöksen, joka näytti
5,8 milj. euron verran tappio-
ta.

Totuuden nimessä on sa-
nottava, että tämä tilinpäätös
ei ole ainut, joka on viimei-
sen kymmenen vuoden aika-
na kirjattu, Daavittila mainit-
si puheensa alussa.

Hallinnonaloista suurim-
mat supistukset kohdistuvat

Menoja karsitaan 4,3 milj. euron edestä
Valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelman

Pudasjärven kaupungin historian mittavin elvy-
tyspaketti, 4,3 milj. euroa, hyväksyttiin valtuus-

ton kokouksessa 14.4. kahden äänestyksen
saattelemana. Kokousta seurasi ennätysyleisö,

joka jaksoi kuunnella mielenkiinnolla noin
kolme tuntia kestäneen kokouksen kulkua.

vuoksi kokouksessa oli läs-
nä koululaisia ja koulujen
henkilökuntaa. Laesterän
mukaan valtuusto voi tehdä
päätöksiä koulun lakkautta-
misesta ja perustamisesta si-
vistyslautakuntaa kuulemat-
ta.

Alustuspuheenvuorojen
jälkeen valtuutetut saivat
avata sanasenarkkunsa. Eni-
ten valtuutettuja puhutti vii-
den sivukylän koulun sulke-
missuunnitelma. Ryhmäpu-
heenvuoroja käyttäneet Tau-
no Kujala, Paavo Tihinen,
Kari Tykkyläinen, Veikko
Hyttinen ja Aune Ekdahl oli-
vat hyväksymässä esityksen.

Äänestykseen johtavan
ryhmäesityksen teki Paukke-
rinharjun koulun säilyttä-
mistä puoltanut Tapio Poh-
janvesi. Hänen esityksensä
kaatui numeroin 6-29. Jari
Jussilan esitys paketin tar-
kastelemista hieman pitem-
mällä aikataululla toimiala-

Valtuutettu Jari Jussila perustelemassa tasapainotusohjelman tarvitsemaa lisäaikaa. Hänen esityksensä kaatui
äänestyksessä selvin numeroin.

tasapainotusohjelma on pa-
ketti, joka joko hyväksytään
ja hylätään yhtenä asiakirja-
na. Pakettia kohtaan voidaan
hyväksyä kannanoton omai-
sia ponsia, mutta yksittäis-
ten toimenpiteiden poista-
minen tai lisääminen kaataa
paketin.

Ennen päätöksentekoa
kuultiin useita alustuksia.
Hallituksen puheenjohtaja
Vesa Riekki totesi koko 2000-
luvun joudutun kirjaamaan
alijäämäisiä tilinpäätöksiä.
Kysymyksessä on pitkään
jatkunut vakava tulojen ja
menojen epätasapaino, jota
joudutaan korjaamaan no-
pealla aikataululla ja mitta-
villa toimenpiteillä.

Eri puolueiden kesken on
nyt luja yhteinen tahto, että
Pudasjärven talous saate-
taan kuntoon, Riekki kiitteli
päättäjiä.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila puolestaan

perusturvaan 1,8 milj. euroa
ja sivistyspuolelle 1,1 milj.
euroa. Tekniseltä puolen
odotetaan 0,8 milj. euron ja
yleisistä kuluista 0,6 milj.
euron säästösummaa.

Koulujen lakkautuminen
kipeä asia
Tasapainotustyöhön on osal-
listunut kaupungin johtavia
viranhaltijoita, jotka kau-
punginjohtajan, ohjausryh-
män ja Audiator Kehittämis-
palveluiden konsulttien oh-
jauksessa ovat valmistelleet
erilaisia menetelmiä netto-
säästöjen aikaansaamiseksi.
Puheenvuoron käytti myös
konsultti Eero Laesterä, jon-
ka mukaan kaupunki joutuu
tasapainoilemaan tulojen ja
menojen kanssa pitempään –
ehkä vielä seuraavan val-
tuustokaudenkin.

Suuren yleisön mielen-
kiinto kohdistui kouluver-
kon supistuksiin, joiden

kohtaisesti kaatui numeroin
7-28. Sakari Poijula oli sa-
moilla linjoilla Jussilan kans-
sa nopealla aikataululla ja
kirveellä tehdyistä leikkauk-
sista, joita ei voi jälkikäteen
perua.

Puheenvuoron käyttivät
myös Erkki Honkanen, Hen-
rik Hämäläinen ja Pekka
Majava, jotka kaikki olivat
elvytysohjelman kannalla,
vaikka päätökset voivat teh-
dä kipeää ja vaikuttavat pal-
velutasoon.

Kolme kirjallista
ponsiesitystä
Päätökseen jätettiin kolme
kirjallista ponsiesitystä. Jari
Jussilan esitti, että tulevissa
kuljetusratkaisuissa pisim-
mäksi yhdensuuntaiseksi
koulumatka-ajaksi pääte-
tään 1 tunti. Näin tulee huo-
mioitua kelirikko- ja muut
matka-aikaa venyttävät asi-
at. Tapio Pohjanvesi toivoo

ponnessaan, että hyväksyes-
sään talouden sopeuttamis-
ohjelman, valtuusto edellyt-
tää, että kaupunkiin laadi-
taan oma kilpailuttamis-
suunnitelma ja toimintata-
vat.

Paavo Tihisen tekemä
ponsi edellyttää hallintokun-
nilta erityistä paneutumista
kouluverkkomuutoksista ai-
heutuviin kuljetusmatkojen
pituuksiin, opetusryhmien
kokoon yhteistyössä koulu-
jen ja oppilaiden vanhempi-
en kanssa. Samalla tulee tur-
vata vanhusten ja vammais-

ten terveys-, asumis- ja koti-
palveluiden taso ja saata-
vuus.

Valtuuston asialistalla ol-
leet muut asiat menivät nui-
jan kopautuksella. Valtuus-
to hyväksyi Törrönkankaan
lämpölaitoksen laajentami-
sen investointiohjelmaan v.
2009 – 2010 ja oikeutti käyn-
nistämään hankkeen välittö-
mästi varaamalla tämän
vuoden talousarvioon 2.5
milj. euron lisämääräraha.
Ensi vuodelle esitetään 700
000 euron suuruista määrä-
rahan varaamista.  (rr)

Kari Tykkyläinen kävi ennen kokouksen alkamista keskustelemassa tasapainotustyöryhmään kuuluneiden Vesa
Riekin ja Eero Oinas-Panuman sekä Eero Laesterän kanssa.

Ennen valtuuston kokousta järjestettiin mielenosoitus
koulujen puolesta kaupungintalon edustalla. Lapset van-
hempineen ovat huolissaan koulujensa puolesta.
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Satutuokio kirjastossa
29.4. klo. 9.30-10.15. Tervetullei-
ta ovat kaikki 3–5 v. lapset van-
hemman tai hoitajan kanssa.
Vuokkiniemen Martat esiin-
tyvät
30.4. klo. 19 Lakarin koululla
Suuri Käärmenäyttely
4.-5.5. Suojalinnassa ark klo 15-
20, la-su 12-18.
Virsi- ja veisukaraokeilta
6.5. klo 18 seurakuntakeskuk-
sessa. Poppipappi Mikko Salmi
laulattaa.
Hyvän Olon Messut
9.5. - 9.5. alkaen klo 10 liikunta-
hallilla .
Kiihdytys- ja testipäivä
9.5. Ilmailukeskuksella.  Tule tes-
taamaan ajoneuvosi suoritusky-
ky varttimaililla (402 m) valvo-
tuissa olosuhteissa. Hinta: ajajat/
testaajat 25 e, mukanaolijat/kat-
sojat 5 e. Alle 10 v. ilmaiseksi.
Moottorikerhon jäsenille ilmais-
ta!
Satutuokio kirjastossa
13.5. klo. 9.30-10.15. kirjastos-
sa. Tervetulleita ovat kaikki 3–5
v. lapset vanhemman tai hoita-
jan kanssa.
Koululaisten kaupungin uin-
timestaruuskilpailut
Virkistysuimala Puikkarissa 13.5.
Lasten kauneimmat hen-
gelliset laulut
14.5. klo 13. seurakuntakeskuk-
sessa.
Ennakoivan ajon kurssi
moottoripyöräilijöille
16.5. klo 9.30 Pudasjärven Ilmai-
lukeskuksella. Kurssin hinta
PMC:n jäsenille 20 e ja ei- jäse-
nille 30 e. Kurssimaksu makse-
taan kurssiaamuna, varaa sopi-

va raha mukaan. Lue tarkempi
ohjelma PMC:n netistä.
Tanssit Möykkälässä
16.5. klo 21.00.  Sarmas yhtye.
Naisten ajopäivä
Pudasjärven Ilmailukeskuksella
Ajankohta 17.5. klo 9.30. Kurs-
sin hinta PMC:n jäsenille 20 e ja
ei-jäsenille 30 e. Kurssimaksu
maksetaan kurssiaamuna, varaa
sopiva raha mukaan. Lue tar-
kempi ohjelma PMC:n netistä.
Karhunveistoviikko
Livon koululla 20.5. - 23.5.
Kansallispuistopäivän retki
Teerivaaraan
23.5. Lähtö Syötteen luontokes-
kukselta klo 11.Opastettu retki
Syötteen kansallispuiston uudel-
le osalle Teerivaaraan. Retken ai-
kana kävellään noin 4 km vaih-
televassa maastossa. Omat eväät
ja vedenpitävät kengät mukaan!
Kiihdytys- ja testipäivä
23.5. Pudasjärven Ilmailukeskuk-
sella. Tule testaamaan ajoneuvo-
si suorituskyky varttimaililla
(402 m) valvotuissa olosuhteis-
sa. Hinta: ajajat/testaajat 25 e,
mukanaolijat/katsojat 5 e. Alle 10
v. ilmaiseksi. Moottorikerhon jä-
senille ilmaista!  Myytävänä kah-
via, makkaraa ja muuta mukavaa.
Golf-kauden avaus
24.5.  klo 12 Koillis-Golfin ken-
tällä. Ohjelmassa kesän avaus-
lyönti, avauskierros, kesän toi-
minnan esittely.
Satutuokio kirjastossa
27.5. klo 9.30-10.15. Tervetulleita
ovat kaikki 3–5 v. lapset vanhem-
man tai hoitajan kanssa.
Sirkus Finlandia
31.5. klo 17. Kurenalan koulun
kentällä.

Mitä tehdä?
Minne mennä?

Tapahtumista voi ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimi-
tukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä
tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoit-
taminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksul-
lista ilmoitustilaa!

Lankalauantaina pidetty Jaurakkajärven pilkkikisa saatiin pitää aurinkoisessa ke-
vätsäässä. Kuvassa veteraanisarjan paras miespilkkijä Erkki Oajla valitsemassa
palkintoaan Antti Ylitalon esittelemästä palkintovalikoimasta.

Yli 55-vuotiaiden sarjassa
pilkkinyt puolankalainen
Maija Seppänen sai koko ki-
san komeimman 3 615 gram-
man saalismäärän.  Miesten
puolella eniten kaloja narra-
si veteraanipilkkijä Erkki
Ojala, joka toi punnitukseen
3 056 grammaa kaloja.

Yleisen sarjan voitti 1 634
gramman saaliilla viime
vuoden pilkkikisan puolan-
kalaisvoittaja Jarkko Kerä-
nen, joka olisi sijoittunut ve-
teraanien sarjassa kolman-
neksi. Naisten sarjan voitto
heltisi Tarja Väänäselle 916
kalagrammalla. Nuorten
sarjan voitti Anna Kemppai-
nen, joka pilkki 292 gram-
maa kaloja..

 Pilkkijöitä oli kisassa
mukana enemmän kuin vuo-
si sitten. Pilkkisaaliit eivät
vain olleet kaikkein suurim-
mat. Vaikka Jaurakkajärves-
sä tiedetään olevan kalaa,
niin joskus kalat eivät ole
syönnillään. Lankalauantai-
na pidetty Jaurakkajärven

Kokemus valttia Jaurakkajärvellä

pilkkikisa saatiin pitää au-
rinkoisessa kevätsäässä, joka
on tähän saakka ollut harvi-
naista herkkua.

Kilpailu onnistui muu-
tenkin erittäin hyvin, sillä
Pentti Ylilehdon ja Mauri
Väyrysen myymän osallistu-
mismaksun lunasti 121 hen-
kilöä. 100 euron suuruisen
rahapotin kävi pokkaamas-
sa Markku Vähäkuopus, jo-
ten onnetar suosi tällä kertaa
entistä jaurakkajärveläistä.

Lisäksi Asta ja Jukka He-
rukan järjestämä nuotiokah-
vila toimi moitteettomasti ja
Toivo Alatalon grillaamat
makkarat vietiin käsistä. Jor-
ma Syrjäpalon myymät ar-
vatkin taisivat loppua kes-
ken. Voitaneen sanoa, että
saatiin pidettyä onnistu-
neimmat pilkit mitä pitkiin
aikoihin.

 Sää oli loistava, ihmisiä
oli liikkeellä ja kalaakin tuli
aivan puntarille asti. Pu-
heenjohtaja Antti Ylitalolla
oli mieleinen tehtävä jakaa

palkinnot kolmelle parhaal-
le pilkkijälle kustakin sarjas-
ta.

Nuoret: Anna Kemppai-
nen 292 g, Aune Halkola 189
g, Veera Järvinen 173 g, Reet-
ta Savela 141 g, Niko Janatui-
nen 116 g. Osall. 9 kpl.

Naiset:  Tarja Väänänen
916 g, Alli Halkola 666 g,
Mira Huttunen 603 g, Irja
Väänänen 590 g, Keihäskok-
si Virpi 137 g. Osall 11 kpl.

 Yleinen: Jarkko Keränen
1 640 g, Hannu Kellolampi 1
315 g, Rauno Oikarinen 1 053
g, Pentti Ylilehto 946 g, Erk-
ki Stig 865 g. Osall 18 kpl.

Veteraaninaiset: Maija
Seppänen 3 615 g, Hilda
Haanela 658 g, Raija Holap-
pa 315 g ja Anja Karvonen
261 g.

Veteraanimiehet: Erkki
Ojala 3 056, Esko Keränen 2
163 g, Ensio Takkinen 1 650
g, Pentti Rasinkangas 1 311
g, Seppo Heikkinen 958 g.
Osall. 18 henkilöä. (rr)

Kokemus näyttää olevan valttia pilkkimisessäkin. Suurimmat saaliit Jau-
rakkajärven lankalauantain pilkkikisassa saivat veteraanisarjojen pilkkijät.

Lasten kuvataidekilpailu Lasten kuvataidekilpailu on
järjestetty ala-asteikäisille.
Me Osuuspankkina halu-
taan tukea lasten piirtämis-
ja maalausharrastusta sekä
innoittaa sitä eteenpäin.

Tämä on Guinnessin en-
nätystenkirjan mukaan maa-
ilman suurin lapsille ja nuo-
rille järjestettävä taidekilpai-
lu. Kilpailu järjestetään kan-
sainvälisellä tasolla 39. ker-
ran ja Suomessa 33. kerran.

Tänä vuonna kilpailuun
osallistui 432 oppilasta.

Osallistujat jaetaan kol-
meen eri sarjaan syntymä-
vuoden perusteella: 2001-
2003 syntyneet, 1999-2000
syntyneet ja 1996-1998 syn-
tyneet.
Teemana töissä tänä vuonna
on “tehdään yhdessä hyvää”

Jokaisesta sarjasta valit-
tiin kolme parasta työtä, jot-
ka taiteilija Kari Tykkyläinen
valitsi. Arviointikriteerejä
olivat kokonaisvaikutelma,
omaperäisyys, aitous, fanta-
sia ja ilmaisuvoima. Voitta-
jat palkittiin kunniakirjoilla,
peleillä ja hippo-tuotteilla.
Jokaisen sarjan ensimmäi-
seksi tulleiden työt lähetään
eteenpäin Helsinkiin valta-
kunnalliseen kisaan, jossa
valitaan toukokuussa par-
haat työt edustamaan Suo-
mea loppukilpailuun Lu-
xemburgissa. Kansainväli-
seen kuvataidekilpailuun
osallistuu lapsia ja nuoria
Italiasta, Itävallasta, Luxem-

burgista, Ranskasta, Saksas-
ta, Sveitsistä ja Suomesta.

Sarjojen kolmea parasta
työtä voi käydä ihailemassa
pankkisalissa, missä ne ovat
näytillä.

VOITTAJAT:

Sarja 2001-2003
1.Roosa Sainsalo
2.Vili Erkkilä
3.Emmi Pikkuaho

Sarja 1999-2000
1.Sara-Liina Tolonen
2.Aleksi Ervasti
3.Matleena Tuohimaa

Sarja 1996-1998
1.Niko Valkola
2.Marja-Liisa Väyrynen
3.Eveliina Pigg

Kuvataidekilpailun teema-
na töissä tänä vuonna on
“tehdään yhdessä hyvää”.
Jokaisesta sarjasta valittiin
kolme parasta työtä, jotka
taiteilija Kari Tykkyläinen
valitsi. Arviointikriteerejä
olivat kokonaisvaikutelma,
omaperäisyys, aitous, fan-
tasia ja ilmaisuvoima. Voit-
tajat palkittiin kunniakirjoil-
la, peleillä ja hippo-tuotteil-
la.Sarjojen kolmea parasta työtä voi käydä ihailemassa pankkisalissa, missä ne ovat näytillä.

Reumahdistyksen ke-
vätkokous pidettiin
palvelukeskuksen ti-
loissa. Jostain syystä jä-
senet eivät vain löytä-
neet paikalle kovin run-
saslukuisesti!

Vuoden aikana jäse-
nistöltä on tullut toivo-
muksena käsityö- ja lii-
kuntatilaisuuksia. Kä-
sitöinä olemme valmis-
taneet monenlaisia hie-
noja töitä. Aili on anta-
nut meille hienoja ide-
oita joita sitten olemme
innokkaasti toteutta-
neet.

Myös fibromyalgia-
ryhmä on kokoontunut
keskustelemaan koke-
muksistaan kahvikup-
posen ääressä.

Kevätretki tehdään
Lapin maisemiin ja
ehkä saamme teatteri-
retken tehtyä ulkoilma-
näytäntöön johonkin
suuntaan… Myös Pu-
dasjärven markkinoille
on tarkoitus varata
pöytä.

Hyvää vuoden ja ke-
vään jatkoa jäsenille ja
kiitos kokousväelle toi-
vottaa “mukana ollut”.

Pudasjärven
Reumayhdistys
ry:n toimintaa

YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET TTTTTOIMIVOIMIVOIMIVOIMIVOIMIVAAAAATTTTT
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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

10.5 klo 11 Aila Pyörälä,kahvitarjoilu
Ti 12.5-Pe15.5. INTIA-näyttely,klo 10-18,

jos on koululuokkia samanaikaisesti,
niin sopu sijaa antaa.

Su 17.5 klo 11,Väinö Viikilä Intiasta. Arvontaa!
Currya suoraan Intiasta!
Tervetuloa!

Kauppatie 32
Helluntaiseurakunnassa tapahtuu!

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA

Holapan sukuseura piti vuo-
sikokouksensa Puolangalla
viime sunnuntaina. Seuran
hallitukseen tuli pieniä muu-
toksia. Sukuseuran ensim-
mäinen puheenjohtaja Rai-
mo Holappa siirtyi hallituk-
sen jäseneksi ja uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin mu-
hoslainen Sari Heimonen.
Uutena jäsenenä hallituksen
esityksestä mukaan tuli Mat-
ti Holappa Haapavedeltä.

Hallitukseen kuuluvat
siis puheenjohtaja Sari Hei-
monen Muhokselta, varapu-
heenjohtaja Lauri Holappa
Espoosta, sihteeri Anneli
Parkkinen Oulusta, rahas-
tonhoitaja Rauni Räisänen
Pudasjärveltä, Raimo Holap-
pa Puolangalta, Esko Holap-
pa Muhokselta sekä Matti
Holappa Haapavedeltä. Yh-
distyksen tilintarkastajat
ovat puolankalaiset Yrjö Ho-
lappa sekä Reijo Holappa.

Vuosikokousväki päätti
säilyttää jäsenmaksun ennal-
laan eli 10 euron suuruisena.
Jäsenmaksun voi maksaa
suoraan tilille, joka löytyy
seuran kotisivuilta. Siellä voi
myös täyttää sukuseuran jä-
senlomakkeen, jota voi myös
saada hallituksen jäseniltä.
Jäsenmaksun vastineeksi su-

Sari Heimonen Holapan
sukuseuran johtoon

kuseuran sivuilta pääsee
katselemaan sukutietoja
kahden eri sähköisen suku-
kirjan muodossa. Sukukirjaa
tullaan lähiaikoina päivittä-
mään uusilla tutkimustie-
doilla. Viime vuoden tärkein
tapahtuma oli Rekihovissa
pidetty sukujuhla, johon
osallistui noin 150 henkilöä.
Sukuseuralla on meneillään
välivuosi, sillä seuraava su-
kujuhla järjestetään kesällä
2010.

Seuran uusi puheenjohta-
ja Sari Heimonen on jo ryh-
tynyt ideoimaan tulevaa su-
kukokousta, jonka yhteyteen
voisi pyrkiä järjestämään
myös muuta oheisohjelmaa.

- Esille voisi tuoda jäsen-
ten omia kirjoituksia, suku-
puita ja vaikkapa eräänlai-
nen harrastetori, jossa olisi
nähtävillä suvun kädentaita-
jien töitä ja paikallishistori-
aa kirjoiksi koottuna.  Jäse-
nistön toiveet kokousten
oheistapahtumista tai retki-
kohteista ovat tervetulleita,
toivoo Sari Heimonen. Pu-
heenjohtajan mukaan näillä
näkymin Holapan sukuseu-
ra tulee olemaan mukana ai-
nakin Sangin kylämarkki-
noilla, joka pidetään Valkei-
sella heinäkuun lopulla. (rr)

Holapan sukuseuran vuosikokousväkeä puheenjohtajan
paikan jättäneen Raimo Holapan johdolla pohdiskelemas-
sa seuran toimintasuunnitelmaa tälle vuodelle.
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Seuraava
PUDASJÄRVI-

lehti
ilmestyy
6.5.2009

ja on samalla
Hyvän Olon
Messu-lehti.

Hyvän Olon Messut Pudasjärven liikuntahallilla 9.5.2009

PUDASJÄRVI-lehti
on luettavissa

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Fatbardhe Hetemaj on kun-
nostautunut erityisesti arjen
rasismin kitkemisessä. Hän
sai Suomen Pakolaisapu
Ry:n myöntämän palkinnon
maaliskuussa. Suomea hy-
vin puhuva Hetemaj pakeni
7-vuotiaana perheensä kans-
sa Kosovosta Suomeen
vuonna 1992. Hetemaj on
opiskellut kappatieteitä ja

yritysjohtamista Britannias-
sa ja työskennellyt suuryri-
tyksen palveluksessa.

Hetemaj on muun muas-
sa puuttunut ihmisten rasis-
tisiin kommentteihin kuul-
lessaan niitä bussissa, kou-
lussa ja työpaikalla. Työn-
haussa Hetemaj on käynyt
työnantajan luona esittäyty-
mässä ja pyytämässä syitä

Vuoden pakolaisnaiseksi 5.3.2009 valittu
kosovolais-syntyinen Fatbardhe Hetemaj

saapuu lauantaina 2. touko-kuuta 09 olevaan
maahanmuuttajien kotouttamis-seminaariin
Pudasjärvelle. Seminaari on kaikille avoin

yleisötilaisuus, jossa kuullaan
asiantuntijaluentoja. Tapah-tumassa on myös

mukana ylitarkastaja Veikko Pyykkönen
Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta.

Pudasjärven tukiasumisyksikössä asuu puolta vähem-
män tyttöjä kuin poikia. Kuva otettu yksikön ulko-ovel-
la. Mukana myös Hannele Huttu-Hiltunen.Nuorten tukiasumisyksikössä Pudasjärvellä on enemmistö poikia. He kertoivat kaiken muun olevan ok,

mutta suomalainen ruoka ei oikein maistu. Joukko poikia keskustelemassa Hannele Huttu-Hiltusen kanssa.

siihen, miksi valinta ei ole
kohdistunut häneen, vaikka
osaaminen olisi vastannut
haettua tehtävää.

Pakolaisavun mukaan
Hetemaj ei ole antanut en-
nakkoluulojen vaikuttaa
haaveisiinsa. Hän on näyttä-
nyt, että pakolainen voi olla
koulutettu osaaja ja pyrkiä
johtavaan asemaan työelä-
mässä ja suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Pakolaisavun
kannustuspalkinnon teema-
na oli tänä vuonna rasismin
ja muukalaispelon vastainen
toiminta. Palkinnolla on tar-
koitus edistää pakolaisnais-
ten asemaa suomalaisessa
yhteiskunnassa. Se jaettiin
nyt 12. kerran.

Ylitarkastaja Pyykkösen
mukaan vastaanottokeskus-
ten tarvitsemien tilojen han-

Seminaari maahanmuuttajien kotoutuksesta
kinta on aina haasteellista, ja
vaatii työtä. Suomessa ei
osattu varautua viime vuon-
na maahanmuuttajien nuor-
ten suureen määrään. Nuor-
ten tulo yksin ilman huolta-
jia kertoo Pyykkösen mu-
kaan lähtömaiden todella
huonosta tilanteesta. Viime
vuoden puolella alaikäisten
turvapaikan hakijoiden
määrä moninkertaistui vuo-
den loppuun mennessä.

Pudasjärvellä nuorten
tukiasumisyksikkö
Viime vuoden joulukuussa
avattiin Oulun vastaanotto-
keskuksen alaisuuteen Pu-
dasjärvelle tukiasumisyksik-
kö entiseen Rimmin oppilas-
asuntolaan, johon mahtuu 76
nuorta. Tällä hetkellä yksi-
kössä asuu 64 nuorta, jotka

ovat kotoisin pääasiassa So-
maliasta ja Irakista. Nuoret
ovat turvapaikanhakijoita,
jotka ovat joutuneet jättä-
mään kotimaansa sotatoi-
mien ja rauhattomuuden
vuoksi.

Pudasjärven tukiasumis-
yksikön toiminta on lähtenyt
sosiaalityöntekijä Hannele
Huttu-Hiltusen mukaan hy-
vin käyntiin. Yhteistyö esi-
merkiksi eri paikallistahojen
kesken on sujunut hyvin.
Sen takia Pudasjärvelle
myönnettiin helmikuussa
Suomen Punaisen Ristin Ou-

lun piirin ensimmäinen Ar-
voteko -huomionosoitus.

Pudasjärven yksikössä
nuoret opiskelevat muun
muassa suomea. He ovat jät-
täneet turvapaikkahake-
muksensa ja odottelevat pää-
töstä oleskeluluvasta. Mikä-
li päätös on myönteinen,
vasta sen jälkeen heille voi-
daan laatia ns. kotouttamis-
suunnitelma.

Pudasjärven yksikkö
työllistää 15 ohjaajaa sekä
jonkin verran muuta henki-
lökuntaa. Yksikön johtaja on
Sirpa Kansanaho.(rr)


