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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 1.4.2009

2009

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

Tarvikemyynti • Huolto • Urakointi
Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi

Alpo Siekkinen 040 350 8905
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Ma 6.4. Ortopedi Tapani Linna (täysi)
To 16.4. Gynekologi Liisa Karinen (täysi)
Ti 7.4. ja Ti 28.4. Yleislääketieteen erikoislääkäri

Jarkko Huusko  (täysi)
To 7.5. Gynekologi Liisa Karinen

Avoinna
ma-pe 9-18, la 9-14, su suljettu

Kiirastorstaina 9-18
Pitkäperjantai suljettu
Pääsiäislauantai 9-14

Pääsiäis su ja ma suljettu

Tervetuloa !

Palvelemme uusissa tiloissa
Kauppatie 1 Pudasjärvi

Toivotamme asiakkaillemme
Hyvää Pääsiäistä!

TaitoRekku
Edulliset,

kotimaiset koirien
pakastelihatuotteet.
Myös kotiin toimitus.

Vipstore-tuotteet.

Alkamassa
uudet kurssit

www.kotinet.com/
koirakoulu

P. 0400 895 561

PUDASJÄRVI-LEHDEN
TOIMITUKSEN VÄKI

TOIVOTTAA LUKIJOILLEEN
HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!

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

MYRKKYJMYRKKYJMYRKKYJMYRKKYJMYRKKYJÄ ONÄ ONÄ ONÄ ONÄ ON
KAIKKIALLA.KAIKKIALLA.KAIKKIALLA.KAIKKIALLA.KAIKKIALLA.

Väsymys, eloton iho, hidas ruoansulatus jne. ovat
merkkejä siitä, että keho on ylikuormitettu kuona-
aineilla. Saamme kuona-aineista ja myrkyistä 40 %
hengitysilmasta. Loput tulevat mm. alkoholista, tu-
pakasta, ruoasta ja juomista.

MethodDraine Detox puhdistaa kehosi sisältäpäin - luonnollisesti
ja tehokkaasti! Sen tehokkuus perustuu huolellisesti valittujen kas-
vien yhteisvaikutukseen.

Method
Drain
Detox

26,50Tarjous:

Detox-neste: Sekoita 12 ml liuosta
1,5 litraan vettä ja juo pitkin päivää

(29,45)

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

TTTTTOIMI NYT!OIMI NYT!OIMI NYT!OIMI NYT!OIMI NYT!
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Julkaisija:
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

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 7/2009-lehti 7/2009-lehti 7/2009-lehti 7/2009-lehti 7/2009

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
15.4.2009 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.

Kovin kauas ei tämä lintuha-
vaintoni mene kotini lintu-
laudalta - vain  kivenheiton
päähän. Joutsenet ovat
yleensä tulleet Korpiselle
maaliskuun puolella, ja niin
ne tekivät tänäkin vuonna. Jo
torstaina 19. päivän illan-
suussa olin kuulevinani jout-
senten toitotusta Holapan
virralta päin, mutta vasta
lauantaina 19.3. pääsin ne
näkemään.

Joutsenten näkeminen on
aina sykähdyttävä kokemus.
Mistähän ne tulevat ja mitä-
hän ne voisivat kertoa? Vii-
den joutsenen seurueessa oli
yksi täysin valkea joutsen ja
toiset hieman harmahtavia.
Näytti siltä kuin emo olisi
ollut liikkeellä viimekesäis-
ten poikastensa kanssa. Emo
piti minua silmällä ja käskyt-
ti perhettään.

Yritin ruokkiakin lintuja
leivällä ja korpuilla, mutta
eivät ne minun eväitäni huo-
lineet. Kun kutsuin niitä, osa
heristi selvästi korviaan ja
alkoi uida minua kohti. Emo

Lintulaudan
kuulumisia Joutsenet - kevään airueet

puolestaan ojensi poikasen-
sa ja johdatti ne kauemmas.
Lopulta ne nousivat jäälle ja
sieltä kajauttivat sellaisia ly-
hyitä huudahduksia. Koska
ilta alkoi jo hämärtää, jätin
linnut laulamaan yölaulu-
aan.

Kevät näyttää etenevän
hieman normaalia myöhem-
mässä. Varsinkin kun on ol-
lut aika kovia yöpakkasia
viime viikolla. Seuraavaksi
voidaan kuitenkin ryhtyä
kuulostelemaan pulmuspar-
ven pilpatusta ja peippojen
hersyvää laulua. Molemmat
joutuvat hakeutumaan
maanteiden ja lintulautojen
tuntumaan, sillä pälviä tus-
kin ilmaantuu kedoille vielä
ensi viikollakaan. (rr)

Joutsenet ovat yleensä tulleet Korpiselle maalis-
kuun puolella, ja niin ne tekivät tänäkin vuonna.

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) on suuri, valkea sorsalintu.
Sen nokka on keltainen, eikä nokan tyvessä ole mustaa
kyhmyä niin kuin kyhmyjoutsenella. Joutsen on leimallisesti
pohjoisen lintu, joka pesii Euraasian mantereen pohjois-
osissa ja siirtyy talveksi etelämmäs sulan veden perässä.
Laulujoutsen on Suomen kansallislintu, jota on kuvattu mo-
nissa taideteoksissa. Joutsenpari solmii elinikäisen liiton,
mutta jos puoliso kuolee, saattaa toinen pariutua uudelleen.

Joutsenet pesivät joka vuosi samalla järvellä tai lammella.
Vanhastaan laulujoutsen on pesinyt järvillä, kyhmyjoutsen
merenlahdilla. Naaras munii huhti–toukokuussa 4–7 ker-
manvalkeaa munaa, joita se hautoo 35–42 vrk. Poikaset
kuoriutuvat usean päivän mittaisen jakson aikana, sillä hau-
donta alkaa ennen kuin munamäärä on lopullinen.

Lähde: http://fi.wikipedia.org

Mistä olet kotoisin ja mistä
lähtien olet asunut Pudas-
järvellä?
Näin päivänvalon ensi ker-
taa Vuolijoella. Pudasjärvel-
le tulin 1988 Kuopiosta, jos-
sa olin sairaanhoitajana Kar-
jalan Lennostossa ja sitä en-
nen Rokuan Kuntokeskuk-
sessa.

Pidätkö työstäsi ja mitä sii-
hen kuuluu?
Sylvi Kekkosen sanoin:
“Rakkaus työhön on rak-
kautta elämään, sen juhlaan
ja arkeen.”  Työni on erittäin
monipuolista.  Olin useita
vuosia lastenneuvolatyössä
ja sen jälkeen tein väestövas-

Peilikuvassa terveydenhoitaja
Helena Kokko

Pudasjärvi-lehti peilaa lukijoille aina silloin tällöin
jotaintunnettua pudasjärveläistä,hänen työtään ja ajatuksiaan.

Peilikuva-jutun kysymykset on tällä kertaa suunnattu terveydenhoitaja Helena
Kokolle,  joka on monelle tullut tutuksi terveyskeskuksessa avoterveydenhoidon

puolella.  Kysymykset ovat toimittajan ja vastaukset Helena Kokon käsialaa.

tuista terveydenhoitajan työ-
tä, mikä käsitti äitiys- ja las-
tenneuvolaa, koulutervey-
denhoitoa ja kotisairaanhoi-
toa.
Nykyisessä työssäni vas-
taanoton puolella tehtäviini
kuuluu muun muassa ve-
renpaine- ja painonhallinta-
asiakkaiden seuranta ja oh-
jaus, erilaisten muistitestien
teko, sydäntapahtumia läpi-
käynneillä asiakkailla on
niin halutessaan mahdolli-
suus varata aika vastaan-
otolle, missä muun muassa
käydään läpi tapahtunutta ja
varataan kontrolliajat labo-
ratorioon ja lääkärin vas-
taanotolle.  Itsehoitoisten toi-

sin sanoen asiakkaiden, jot-
ka eivät kuulu kotipalvelun
piiriin, heidän hoitotarvik-
keiden tilaus, jakelu ja ohja-
us.
 Lisäksi erilaiset toimenpi-
teet, kuten korvahuuhtelut,
kuulokäyrät, ompeleiden
poistot ja erilaiset lääkeinjek-
tiot ja rokotukset kuuluvat
työtehtäviini samaten labo-
ratoriovastausten antami-
nen.  Vastaanotollani käy
myös asiakkaita hyvin eri-
laisten asioiden takia, joten
hoidontarpeen arviointia
mahtuu myös työpäiviini.
Puhelintunti on arkisin klo
12 – 13, jolloin voi varata ai-
kaa vastaanotolle.

Mikä työssäsi on haasta-
vinta? vaikeinta?
Haastavaa on vastata tämän
päivän niin monenlaisiin
työtehtäviin.  Yleensäkin ter-
veyden- ja sairaudenhoidon
työsaralla ollaan aikamoises-
sa puristuksessa lisääntyvi-
en sairauksien ja vähenevien
resurssien takia.

Mikä työssäsi on parasta ja
antoisinta?
Halu auttaa omalta osalta
avuntarpeessa olevia ja kai-
ken tämän muutosmyller-
ryksen keskellä ohjata asiak-
kaita saamaan hoitoa ja apua
mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisesti.  Autettu ja
tyytyväinen asiakas on paras
kiitos.

Miten haluaisit /toivoisit
työtäsi kehittää?
Tämä työhän on jatkuvaa tie-
tojen päivittämistä.  Toivoi-
sin kaikille, myös päättäjille
ymmärrystä ennalta ehkai-
sevän terveydenhoitotyön
tärkeydestä.  Ilman riittäviä
resursseja sitä ei tehdä, ja työ
on siten paljolti niin sanottua
“tulipalon sammuttamista”.
Toivoisin, että paikkakun-
nallemme saataisiin vielä
joskus muistiasiakkaille jär-
jestettyä virike-/päivätoi-
mintaa.

Mistä ammatista lapsena
haaveilit? Oletko nyt unel-
ma-ammatissasi?
Pienenä pellavapäänä seura-
sin terveyssisar Liisa Aholaa,
kun hän” kamfertin ja anis-
tippojen” tuoksuisena avasi
ruskean työsalkkunsa.  Hil-
jaa ihastelin häntä ja hoiva-
sin riepunukkeani ja ajatte-
lin… jospa minustakin tuli-
si terveyssisar ruutuessui-
neen.  Sitä unelmaa kohti
kuljin ja nyt olen tätä sarkaa
kyntänyt parikymmentä
vuotta.

Mitä harrastat ja miksi?
On niin paljon kaikenlaista
mielenkiintoista.. “Kirja tas-
kussa on kannettava puutar-
ha”, lukeminen, lenkkeily,
matkailu, kesäisin pihatyöt
ja risusavotat, jooga, muisto-
jen tallentaminen erilaisiin
leikekirjoihin, jossain määrin
myös kyläseuran toiminta..
Kaikki nämä ja lisäksi “maa-
ilman parantaminen” ystävi-
en kanssa on voimavarana ja
iloa tuottavia asioita.

Mikä Pudasjärvessä / Kipi-
nässä on parasta?
Kipinä on kaunis kylä kos-
ken kupeessa ja valtaväylän
varrella. Elävyyttä osoittaa
myös toimiva kyläkoulu.
Oma koti, Kivitasku, on tie-
tenkin kullan kallis ja Pent-
tisaari.
Ihastelen luontoa, voima-
paikkoinani ovat polut, toi-
vottavasti ainiaan vapaana
virtaavan, välkehtivän Iijoen
rannoilla, Kipinänkoski, ää-
nimaisemaani Penttisaaressa
Lapinkorvan laulu ja haavan
havina…

Millainen perhe sinulla on?
Puolisoni Timo sukuineen ja
oma laaja lähisuku vauvois-
ta vaariin muodostamme
vankan ja tiiviin yhteisön.  Jo
yli 91-vuotiaat vanhempani
asuvat Kajaanissa.  On ollut
suuri rikkaus ja siunaus saa-
da heidät pitää näin pitkään
keskuudessamme.

Podetko sinä tai joku per-
heenjäsenistäsi piikki- tai
verikammoa?
Piikki- ja verikammoa ei si-
nänsä ole, mutta nykyistä
maailmantilannetta seura-
tessa - maailmalla järjetön
verenvuodatus kyllä kam-
moksuttaa!
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• KODIN REMONTIT,
pesuhuoneet, saunat,
sisustusremontit, ym.

• UUDISRAKENNUKSET
• KUNTOTARKASTUKSET
• TYÖNJOHTO, VALVONTA

Puh. 0400 294640

Hyödynnä nyt kotitalousvähennys verotuk-
sessa max.6000 euroa työnosuudesta!

93100 Pudasjärvi

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

Nyt auttaa myös valtio remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista

max  6000,00 euroa/talous.

Yrittäjät Mauno ja Kimmo
Akujärvi sekä Signe Nuor-
gam olivat iloisesti yllätty-
neitä pudasjärveläisten
osoittamasta kiinnostukses-
ta hotelli ja ravintola Kuren-
kosken avajaisia kohtaan.

- Olimme vähän yllätty-
neitä siitä, että pudasjärve-
läiset lähtivät liikkeelle. Toi-
vottavasti sama tahti jatkuu
jatkossakin, Mauno Akujär-
vi sanoi avajaisillan jälkeen.

Yrittäjien mukaan avajai-
sillan palaute oli myönteinen
ja kannustava singnaali, jon-
ka pohjalta on hyvä jatkaa ja
kehittää hotelli-ravintolan
toimintaa.

Mauno ja Kimmo Akujär-
vi sekä Signe Nuorgamilla
on vankka kokemus ravinto-

la-alalta. Signe on ollut alal-
la yli 30 vuotta ja Maunokin
20 vuotta. Heillä ovat toimi-
vat ravintolat Saariselällä
sekä Rovaniemellä. Saari-
selällä maineikas Hotelli
Laanihovi on ollut Signen ja
Maunon hallinnassa liki 20
vuotta. Kurenkoski tulee jat-
kossa jäämään aika pitkälti
Kimmon vastuulle. Kimmo
arveli joutuvansa reissaa-
maan aika paljon Rova-
niemellä olevan ravintolan ja
Kurenkosken väliä.

Remontti loppusuoralla
Uudet yrittäjät käynnistivät
hotelli- ja ravintolatilojen
pintaremontin pari kuukaut-
ta sitten. Yrittäjät paiskivat
ravintolan puolella hiki ha-

tussa viimeistelytöitä vielä
muutama tunti ennen pai-
kan avautumista. Paikalla oli
remonttimiesten lisäksi
myös Ray:n asentajia. Kaik-
ki tahot lupasivat, että ravin-
tolan ja baarin puoli ovat
valmiit siinä vaiheessa, kun
asiakkaat saapuvat ja heitä
viihdyttämään tuleva Yölin-
nun orkesteri kajauttaa ensi
sävelensä.

- Remontti jatkuu vielä
jonkin aikaa yläbaarin ja ho-
tellin puolella, jotka ovat ne-
kin viittä vaille valmiit, yrit-
täjä Mauno Akujärvi kertoi
esitellessään 160 hengen ra-
vintolasalia ja 60 hengen pu-
bia, joiden kalustus oli uusit-
tu kokonaan.

- Yläbaariinkin sopii 60

Asiakkaita tungokseen asti
Ravintola Kurenkoski avasi ovensa parin vuoden hiljaiselon jälkeen. Avajaisiltana 20.3.

ravintola täyttyikin ääriään myöten. Lähes 300 henkilöä kävi tutustumassa uusiin
yrittäjiin ja todistamassa uudistuneen ravintolan avajaisia.

Kurenkoski avattiin

henkilöä. Lisäksi rakennuk-
sessa on sauna- ja edustusti-
lat noin 20 henkilölle, Aku-
järvi esitteli.

- Kesään mennessä hotel-
li ja ravintola tulevat pyöri-
mään täydellä tehollaan,
yrittäjät kertoivat ja mainit-
sivat, että paikasta on tarkoi-
tus tehdä koko kansan seu-
rustelu- ja tanssiravintola,
josta saa myös ruokaa.

Ravintola työllistää alku-
vaiheessa yrittäjien lisäksi
neljä paikkakuntalaista
työntekijää.

- Alkuun lähdetään varo-
vasti tuulia haistellen, Kim-
mo Akujärvi kertoi H-hetken
kynnyksellä. (rr)

Mauno ja Kimmo Akujärvi olivat tekemässä viimeistelytöitä pubin puolella muutama tunti ennen ravintolan ava-
jaisia.

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

Muistojen tiellä
Kauttamme Kaavin Kiven
kauneimmat muistomerkit.
Tervetuloa tutustumaan malleihin
liikkeessämme.
Hautamuistomerkit nyt kevään
asennuksiin.
Pudasjärven Hautaustoimisto
 ja Kukka Ky, Pihlaja
Torikeskus
Puh. (08) 821 122
0400 330 058

www.kaavinkivi.fi

MIKSI KANNMIKSI KANNMIKSI KANNMIKSI KANNMIKSI KANNAAAAATTTTTTTTTTAA ILMOITTAA ILMOITTAA ILMOITTAA ILMOITTAA ILMOITTAAAAAAAAAA
PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVI-LEHDESSÄ?VI-LEHDESSÄ?VI-LEHDESSÄ?VI-LEHDESSÄ?VI-LEHDESSÄ?
Pudasjärvi-lehti jaetaan Pudasjärven alueella
jokaisen talouteen. Lehden taustalla on
pudasjärveläinen yhtiö Pudasjärvi-lehti Oy,
joka myös maksaa veronsa Pudasjärvelle.
Lehti on myös luettavissa nettiosoitteessa:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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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

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aines-
kuljetukset

• Lumityöt

Teuvo Ojala (08) 823 332
Matkapuh. 0400 388 557

Kari Ojala (08) 822 870
Matkapuh. 0400 131 557

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

Valmistautuminen iltaan al-
koi ajankohdan sopimisella
Ape Niemisen kanssa.

Seuraavaksi mietimme il-
lan ohjelmaa. Päätimme to-
teuttaa erilaisen dia-esityk-
sen- elikä ulkona tapahtuva
esitys. Naamangan Kyösti
pukkasi traktorilla lunta en-
sin kasaan, ja sen ollessa hö-
tylunta, valuen kasassa koko
ajan hänen täytyi käydä toi-
sena päivänä muotoilemas-
sa meidän lumiseinä-
valkokangas.No, siitä tuli
ihan hieno.Hieman lapiolla
etuseinää tasasimme - ja
näyttämö oli valmis.

Illan vieraita kun alkoi
tulla, niin  kynttilöin valais-
tu kuja oli heitä tervetulleek-
si toivottamassa. Sisälle tu-
van lämpimään tultuaan
het´totesivat, että makkara
nyt maistuisi, ja niinpä kota-
keittiön tulilla makkarat
mukavasti paistuivat ja syö-
jille maistuivat.

Sitten menimme ulos ja
saimme nähdä hienoja kuvia
Vienan Karjalasta Apen ja
kumppanien viikko sitten
tekemältä matkalta. Ape ker-
toi samalla asioita sieltä ja
Kesselin kautta tapahtuvas-
ta avustustyöstä.Todella
mielenkiintoinen ja hyvä esi-
tys. Sisälle mentyämme
joimme kahvia tai teetä ja
saimme nauttia Kenttälän
Liljan tekemistä suussasula-
vista munkeista. Siinäpä sit-
ten smanaikaisesti tuli vie-
railulle Vasili Karjalasta tuo-
hikontti selässä., pussihou-
sut jalassa ja flanellipaita

päällä. Hän puhui karjalan
kieltä, paljon oli asiaa, mut-
ta arvailuksi jäi kun siinä oli
niin paljon karjalan sanoja,
että huonosti ainakin minä
tiesin mitä hän puhui: Esitys
oli hauska ja hän sai raiku-
vat aplodit.

Seuraavaksi saimme
kuulla Paavo Uusi-Illikaisen
kanteleen soittoa. Hänellä oli
omatekemä 43 kielinen kan-
nel ja hieno pöytä sille. Hän
soitti meille Karjalan kun-
nailla ja joitakin muita lau-
luja. Todella mahtavan kuu-
loista, ja kovasti yleisö kuva-
si omilla kameroillaan tätä
taitajaa.

Välillä Ape piti pienen
venäläisen musiikin levyraa-
din. Kuuntelimme 3 eri le-
vyltä yhden kappaleen, jois-
ta sitten äänestettiin, mikä oli
paras. Tämän jälkeen saim-
me vielä kuulla kanteleen-
soittoa ja yhden kappaleen
Paavo myös lauloija säesti
itseään kanteleella.

Koska keräsimme rahaa
Kesselin kautta tapahtuval-
le avustustyölle, niin tieten-
kin oli myös arpajaiset. Pal-
jon oli palkintoja ja moni
pääsi tuliaisten kanssa kotiin
tai mökille menemään.

Näin saimme viettää mu-
kavan illan, nauttia yhdessä-
olosta ja esityksistä. Minä
kiitän esiintyjiä ja tapahtu-
man järjestyihin osallistunei-
ta, he tekivät tämän kaiken
talkoilla.Oli mukava järjes-
tää tällainen ilta ja olla yh-
teistyössä  Syötteen kylän
väen kanssa.

Vienan Karjala-ilta

Tähän yhteistyöhön osal-
listui myös Livo, koska Paa-
vo Uusi-Illikainen  on sielta
kylältä. Kiitos kuuluu myös
kaikilla, jotka iltaan olivat
saapuneet.  Koska esitys oli
lauantai-iltana, niin silloin
viikoksi saapuneet eivät eh-
tineet mukaan. Sunnuntaina
käydessään kahvilalla kes-
kustelu pyöri vielä Vienassa
ja historiassa siellä.

Kiitos mukavasta illasta!

Lahja Simonen
Latukahvila Pytkynpirtti

Syöte

Vietimme lauantai-iltana 14.3.2009 Vienan
Karjala-iltaa Latukahvilalla. Ajankohdaksi

valitsimme klo 19.00, jotta ehtii tulla
pimeä. Ideana oli näyttää kuvia Vienan

Karjalasta ulkona lumiseinään.

Latukahvila
Pytkynpirtillä

Paavo Uusi-Illikainen soittaa 43 kielisellä kanteleella.

Tyytyväisiä vieraita, ym-
päristökeskuksen väkeä,
mökkeilemässä Syötteel-
lä.

Vasili Karjalasta monologi-
aan esittämässä

Ouluntie  73, 93100 Pudasjärvi
puh.0104013910 fax 0104013919
www.vianor.com  http://www.vianor.com
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Lähiopiskelupäiviä oli 14, ja
loput kurssin tunneista oli
verkko-opiskeluna. Lähi-
opiskelupäivistä osa oli ope-
tusta eri aiheista yrittäjyy-
teen liittyen. Osa päivistä oli
tuutorointia, jolloin saimme
opettajalta henkilökohtaista
ohjausta. Joinakin päivinä
teimme pienryhmätöitä, jol-
loin pohdimme yritysasioita
monelta kantilta. Ryhmäm-
me oli hyvin runsaasti kes-
kusteleva, ohjaajilla oli välil-
lä täysi työ sada meidät kes-
kittymään varsinaiseen asi-
aan.

Kurssin alussa saimme
käyttömme kannettavat tie-

Yrittäjävalmennusta verkko-opiskeluna
Työ- ja elinkeinotoimisto järjesti Pudasjärvellä yrittäjävalmennuskursin

26.1.-20.3.2009. Kurssille oli runsaasti hakijoita, 12 henkilöä valittiin
kurssille. Kurssilaisista osa oli jo perustanut yrityksen, osalla se oli

suunnitteilla. Koulutuksen järjestäjänä toimi Cimson koulutuspalvelut Oy,
jolla on 20 vuoden kokemus yrittäjäkurssien pidosta.

tokoneet, joissa oli myös in-
ternet-yhteys valmiina. Joka
maanantaina saimme uuden
tehtävän verkossa, jota ku-
kin teki itselle sopivana aika-
na. Kurssiin sisältyi tehtävi-
en palauttaminen niin, että
kurssilaiset keskustelivat
keskenään verkossa kurssi-
tehtävistä. Eli näimme tois-
temme kirjoittamat jutut, ja
saimme oppia niistäkin eri-
laisia asioita.

Tärkeä osa kurssista oli
liiketoimintasuunnitelman
tekeminen. Sitä teimme ku-
kin itsenäisesti verkossa
koko kurssin ajan. Opettaja
laittoi siihen kommentteja,

eli saimme ohjeita ja neuvo-
ja tähän tärkeään yrittäjän
työkaluun. Kirjoittaminen
selkeyttää myös ajattelua, ja
yritystoimintaa tulee pohdit-
tua monelta kantilta liiketa-
loussuunnitelmaa kirjoitta-
essa. Rahoituslaskelmat
teimme myös yrityksellem-
me, sen tekemisessä saimme
henkilökohtaista ohjausta
opettajalta tuutoroinnin yh-
teydessä.

Verkostoitumista
kurssilaisten kesken
Kurssin suorittivat onnistu-
neesti Tarja Hemmilä Pito-
palvelu Paakarit, Tarja Päi-

väniemi Kynsistudio Tarja
Pee, Lahja Simonen Kahvila
ja kioski Tmi Lahjan Puoti,
Mervi Ervasti Parturi-Kam-
paamo, Minna Udd Samet-
tiruusu Second Hand Oulu,
Eero Tolonen Lounasravin-
tola Vuodinkulma Oulu,
Tommi Karvonen autokor-
jaamo, Timo Hirvelä raken-
nuspalvelu, Kimmo Juusola
verkkokauppa Ostosmaa
Oy, Vesa Hanhisuanto huol-
to- ja korjauspalvelu, Risto
Salow suunnittelutoimisto
Posio, Jukka Raiden tietotek-
niikkapalvelu Taivalkoski.

Kouluttajina toimivat
Jouni Suonpää, Mikko Han-
nula, Timo Kärkkäinen ja
Marko Malvisto

Kaikki kurssilaiset olivat
hyvin tyytyväisiä kurssin si-
sällöstä ja toteutuksesta. Ver-
kostoitumista tapahtui jo
kurssilaisten kesken. Meistä
kaikista oli mukavaa olla

kurssilla, ja yhteistyö opetta-
jien kanssa pelasi oikein hy-
vin. Naurunremahduksia
kuului luokassamme aika
usein. Savolaista huumoria
saimme kuulla Timo Kärk-
käiseltä. Hän oli uskomaton
savolaisten sutkausten ja sa-
nontojen lausuja. Kuitenkin

hänen opetuksensa pysyi
koko päivän ajan asiassa. Ei-
vätkä tylsiä olleet muiden-
kaan opettajien tunnit.

Lahja Simonen

Tyytyväisiä yritysvalmennuskurssilaisia. Kurssi koos-
tui lähiopetusjaksoista ja verkko-opiskelusta.

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!

Kaikki sahaukset ja höyläyksetKaikki sahaukset ja höyläykset
Myös ANTIIKKIPANEELIT ja LISTAT

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

INSTA 142-lujuus-
lajittelustandardi
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Kylätapahtuma Karvosen rannassa
“Kyllä kunnon tapahtumia kannattaa järjestää”

Ennenäkemätön määrä ihmisiä, eli noin satakunta,
oli kokoontunut nauttimaan luonnosta, kevätaurin-
gosta ja rattoisasta yhdessä olosta kyläyhdistyksen
ja osakaskunnan järjestämään kalastus- ja ulkoilu-
tapahtumaan. Osallistujia oli kaikenikäisiä ja eri-
tyisesti lasten ja nuorten runsas osallistuminen oli
mieleen painuvaa.

Ohjelmassa oli pilkkikilpailua, retkihiihtoa,
koukkukalastusnäytöstä, tiedottamista ja opastus-
ta yhdessä maittavan tarjoilun kera. Mehua, pul-
laa, pannaria, piirakkaa ja makkaraa oli tarjolla
kaikille halukkaille. Pilkkikilpailujen saalitkin oli-
vat hyvin kohtuullisia mutta kuitenkin yli kilon
saaliin sai Matti Mikkonen. Palkintoja oli myös run-
saasti.

“Kyllä kunnon tapahtumia kannattaa järjestää”,
totesivat kyläseuran ja osakaskunnan aktiivit yh-
teen ääneen. (jj)

Ruuhkaa Karvosenrannassa

Mikäpä se mak-
karaa maistel-
lessa ja tuttujen
kanssa turistes-
sa upeassa ke-
vätsäässä.

Tarjoilu pelasi kyläyhdistyksen aktiivisten toi-
mijoiden toimesta. Mehua, pullaa, pannaria,
piirakkaa ja makkaraa oli tarjolla kaikille ha-
lukkaille.

Kilpailun pienin saalis.

Yllä: Arpakaupassa

Alla: “Ruottalaiset” koukkukalastusvälineet kiinnostivat yleisöä. Erityis-
kala-asiantuntija Pertti Kuusistolla riitti kyselijöitä ja kiinnostuneita.

Jongunjärvellä
Karvosen

rannassa oli
huikaisevan kaunis
kevättalven päivä

sekä sään että
myös tapahtumien

puolesta.

Viljamaan
veitikat

Kyllä kelpasi paistatella päivää ja nauttia raik-
kaasta keväisestä säästä.
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kö aiheuttaa lukulasien tar-
peen. Riskiryhmässä olevien
potilaiden kannattaisi aloit-
taa säännölliset silmälääkä-
rikontrollit jo alle 40-vuoti-
aana.

Glaukoomapotilaat
hoitotakuun piirissä
Mikäli glaukooma todetaan,
sitä hoidetaan silmänpainet-
ta alentavilla lääkkeillä tai
leikkauksilla. Silmänpaineen
alentaminen estää useimmil-
la potilailla näköhermon ja
näkökentän vaurioiden ke-
hittymisen ja näkövamman.
Osalla potilaista muutokset
etenevät hoidosta huolimat-
ta. Hoitoa ja seurantaa jatke-
taan koko eliniän ajan.

- Glaukooma on pitkäai-
kaissairaus, joka vaatii sil-
mälääkärin toteuttamaa
tarkkaa seurantaa. Onneksi
Suomessa glaukooman kii-
reetön hoito kuuluu hoitota-
kuun piiriin ja on siten kaik-
kien potilaiden ulottuvilla,
toteaa Ulla Näpänkangas.

Kontrollien järjestämises-
tä kannattaa tiedustella
oman alueen terveyskeskuk-
sesta tai sairaalasta. Jos oma
sairaala ei pysty järjestä-
mään hoitoa määräajassa,
sen on järjestettävä hoito-
mahdollisuus muualla, toi-
sessa kunnassa tai yksityi-
sessä terveydenhuollossa.
Potilas maksaa tästä saman
maksun kuin omassa sairaa-
lassa.

Käypä hoito -suosituksen
mukaiseen glaukooman seu-
rantaan kuuluu lääkärikäyn-
tien lisäksi säännöllisin vä-
liajoin toteutettavia silmän-
pohjakuvaus- ja näkökenttä-
tutkimuksia. Käypä Hoito -
suosituksen hyvä seurannan
taso merkitsee näkökenttä-
tutkimusta ja kuvausta 1-2
vuoden välein. Jokaiselle
potilaalle laaditaan tutki-
mustulosten perusteella yk-
silöllinen seuranta- ja hoito-
suunnitelma.
Lisätietoa glaukoomasta:
www.poliklinikka.fi
ja www.tohtori.fi/silma

Silmänpainetauti
– oireeton uhka
näkökyvylle

Järjestyksessään toista Maa-
ilman glaukoomapäivää
(World Glaucoma Day) vie-
tetään maaliskuun 12. päivä.
Glaukooma eli silmänpaine-
tauti on toiseksi yleisin näkö-
vammaisuuden aiheuttaja
sekä Suomessa että maail-
manlaajuisesti. Glaukoomaa
sairastavia potilaita on Suo-
messa noin 80 000 ja vuosit-
tain todetaan 2500 uutta ta-
pausta.

- Glaukooma on sairaus,
jota ei voida ennaltaehkäis-
tä eikä parantaa, joten sen
varhainen havaitseminen ja
hoito ovat erittäin tärkeitä,
sanoo lääketieteen tohtori,
silmätautien erikoislääkäri
Ulla Näpänkangas Coro-
naria Silmäklinikka Oy:stä.

- Koska silmänpainetauti
on oireeton, vaatii sen totea-
minen aina silmälääkärin
tutkimuksen. Pelkkä silmän-
paineen mittaus ei riitä, kos-
ka osalla glaukoomapotilais-
ta silmänpaine on normaali.

Edetessään glaukooma
aiheuttaa peruuttamattomia
muutoksia näköhermon
päähän ja näkökenttään,
useimmiten hitaasti, vuosien
kuluessa. Pienellä osalla po-
tilaista tauti voi kuitenkin
edetä nopeasti. Näkökenttä-
puutokset laajenevat yleen-
sä kaventaen näkökenttää
reunoilta alkaen niin, että
lopuksi jäljelle jää tunnelinä-
kö. Vaikeat glaukoomavau-
riot ovat este ajokortin uusi-
miselle. Keskeinen, tarkka
näkö säilyy glaukoomassa
pitkään moitteettomana.

Silmänpainetaudin riski
kasvaa iän lisääntyessä. Li-
säksi kohonnut silmänpaine,
mykiön hilseily ja lähisuku-
laisilla todettu glaukooma
ovat merkittäviä riskitekijöi-
tä. Pitkäaikainen kortisoni-
silmätippojen käyttö ja sil-
mävammat voivat myös ai-
heuttaa glaukooman. Sään-
nöllisiä silmälääkärin tarkas-
tuksia suositellaan kaikille
suomalaisille. Ensimmäinen
tutkimus tulisi tehdä vii-
meistään silloin, kun ikänä-

Silmänpainetaudin riski kasvaa iän lisääntyessä.
Lisäksi kohonnut silmänpaine, mykiön hilseily

ja lähisukulaisilla todettu glaukooma ovat
merkittäviä riskitekijöitä. Pitkäaikainen

kortisonisilmätippojen käyttö ja silmävammat
voivat myös aiheuttaa glaukooman

- Otetaanko täällä Pudasjär-
vellä päätöksiä tehtäessä
huomioon niiden vaikutuk-
set yrityksiin, kyseli Koleh-
mainen.

-Tämä on erittäin tärkeä
asia, joka laitetaan heti eteen-
päin kaupungin päättäville
elimille, innostui kehitysjoh-
taja Mikko Kälkäjä. Reilun
tunnin vierailun aikana Ko-
lehmainen sai kuulla Pudas-
järven kaupungin kuulumi-
set, jossa kerrottiin muun
muassa kaupunkiin tulleen
75 uutta yritystä viimeisten
kahden vuoden aikana. Ko-
lehmaisella oli tuotavana
tuoreita terveisiä Suomen
Yrittäjiltä ja Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien toiminnasta.

Toimitusjohtaja Koleh-
mainen kertoi, Suomen Yrit-
täjien jäsenmäärän nousseen
yli 100 000 jäsenen, joka mer-
kitsee järjestön olevan jäsen-
määrältään Suomen merkit-
tävin elinkeinoelämän etu-
järjestö. Pohjois-Pohjanmaal-
la jäsenmäärä on myös kehit-
tynyt siten, että 4000 jäsenen
raja ylittyy lähiaikana minä

Suomen Yrittäjät merkittävin
elinkeinoelämän etujärjestö

päivänä hyvänsä. –Yrittä-
kääpä järjestää niin, että
4000:s jäsen on Pudasjärvel-
tä. Sitten pidetään sen kun-
niaksi suuret juhlat, lupasi
Marjo Kolehmainen. Kes-
kusteluaiheina olivat myös
kuntien hankinnat ja tarjous-
pyynnöt, joissa tulisi kaikin
tavoin pyrkiä järjestämään
paikallisille yrittäjille mah-
dollisuus tarjouksen antami-
seen.

Yhdessä myös kehiteltiin
miten yrittäjät ja kaupunki
yhdessä voisivat edistää yri-
tysten markkinointia. Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjiä
Kolehmainen pyrkii kehittä-
mään yhä paremmin jäseniä
tukevaksi toimijaksi.

Yrittäjä- ja kaupunkita-

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen on
toteuttanut kuntakierroksen, jossa hän viimeisen vuoden aikana on

käynyt lähes jokaisessa alueensa 31 paikallisyhdistyksessä ja on pyrkinyt
samalla järjestämään myös kuntatapaamisen. Pudasjärvellä Kolehmainen
vieraili viime viikolla 26.3 tutustuen Pudasjärven Yrittäjien toimintaan ja

Pudasjärven kaupunkiin sekä vieraili myös Profin Oy:llä.

Paavo Tihinen kertomassa Pudasjärven kaupungin säästötalkoista Harri Piipposel-
le ja Aila Helveelle.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Marjo
Kolehmainen (vasemmalla) vieraili Profin Oy:llä, jossa
yritystä esitteli konttoripäällikkö Pirjo Haapala (oik.).

paamisen jälkeen ilta jatkui
Pohjantähdessä yrittäjäillan
merkeissä jonne kokoontui
parikymmentä yrittäjää.
Marjo Kolehmainen kertoi
yrittäjien yhteisistä talkoista
“en irtisano ketään”. Netin
kautta on näihin positiivista
ilmapiiriä kohottamaan tar-
koitettuihin talkoisiin ilmoit-
tautunut satoja yrittäjiä. Jos
kuitenkin lamamieliala iskee
yrittäjään, on aluejärjestöllä
tarjota keskusteluapua vai-
keuksissa. Samoin tarjotaan
jäsenille ilmaista lakimies-
palvelua.

Seuraavan kerran kau-
pungin järjestämään yrittäjä-
iltaan kokoonnutaan 18.5.09.

Heimo Turunen

“Puoliksi kummankin”
Sain pikkusiskoni kanssa
yhteisen joululahjan. Ihanan
nuken, jolla oli posliinipää ja
muut osat olivat muovia. Se
oli melkein oikean vauvan
kokoinen. Ja sievät vaatteet-
kin sillä oli. Silmät painuivat
umpeen, kun nuken laski
makuulleen tai muuten tuu-
ditteli sylissänsä. Nukke
tuntui melkein oikealta ih-
miseltä. Se oli siis puoleksi
minun ja puoleksi siskoni.
“Puoliksi kummankin”, niin
sanoimme.

Sopuisasti me jaoimme
vuorot, milloinka oli toisen
tai toisen vuoro leikkiä nu-
kella. Nimestä oli kiistaa. Jo-
ten kumpikin antoi oman
nimen. Ja ei ollut niin nuu-
kaa, vaikka toinen puhutteli
nukkea toisella tai kolman-

pieni.  Meillä oli niin uhka-
rohkeat puuhat mäenlaskus-
sa, että potkureilla mentiin
parin kilometrin päässä ole-
valle Uuttuharjun mäelle,
joka oli maantietä, ja joka si-
jaitsi/sijaitsee 5-6 km Kii-
mingistä Pudasjärvelle päin.
Laskea suhautimme potku-
reilla mäkeä alas. Aina kun
auto tuli, siirryimme pienta-
reelle. Silloin kylläkin kulki
autoja tosi harvoin. Mutta
sen verran kuitenkin, että
vanhempi siskoni jäi kerran
koulumatkallaan auton alle.
Mutta se on taas jo toinen ta-
rina.

Kun mäenlaskukiintiö oli
täynnä, lähdimme kotiin.
Kotona pikkusiskoni oli niin
oudon näköinen, että aloin
kysellä mikä sillä oikein on.
Ei hän mitään vastannut.
Kysyin, missä on Elisabet. Ei
vastausta. Aloin etsiä. Löy-

nella nimellä ja toinen en-
simmäisellä. Mutta kumpi
nimi oli sitten se ensimmäi-
nen? Viola Orvokki oli sis-
koni valitsema nimi ja minä
kutsuin Elisabetiksi. Siis
Viola Orvokki Elisabet.

Kuulosti hienolta. Sisko-
ni sanoi, että jos hänellä on
joskus isona sitten lapsi, ja
jos se on tyttö, niin lapsen
nimi on myös Viola Orvok-
ki. Siskollani on nykyisin
kaksi jo aikuista poikaa ja
kaksi tyttöä. Kummankaan
tyttären nimi ei ole Viola
eikä Orvokki.

No, joulu oli jo mennyt ja
olisiko ollut tammi- tai hel-
mikuu, kun läksimme kave-
riporukassa mäkeä laske-
maan. Pikkusiskoani ei otet-
tu mukaan, kun se oli liian

sin nukkemme pää murska-
na piirongin alta. Siskoni oli
niin pahaksi ottanut, kun ei
päässyt mäenlaskuun, että
oli hakannut nuken pään lat-
tiaan. Minä tietenkin raivo-
sin ja itkin, ettei yhteistä ta-
varaa saa särkeä kun sehän
on toisenkin oma. Siskoni  to-
tesi yksikantaan: “Minä sä-
rinkin vain oman puolisko-
ni”.

Eila Lahtinen
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Helmikuisena sunnuntaina saapui Pudasjärven
seurakuntakodille kaikenikäisiä seurakuntalaisia
nallekirkkoon, lapsilla nallet kainalossa.

Nallekirkko järjestettiin seurakuntakodilla 370
juhlavuoden kunniaksi, ja paikalle saapui toista
sataa iloista juhlijaa. Karhumuori ja kaksi pientä
karhulasta laulattivat ja leikittävät kirkkokansaa.
Niin hauskaa oli karhulapsilla, etteivät ne malt-
taneet nukkua kuin tovin kirkkosalin etuosaan
rakennetussa pesässä, jonne karhumuori komensi
heidät yhteisten leikkien jälkeen. Lopuksi karhu-
muori ja kaksi pientä pentua johdattelivat kirk-
kovieraat kahvihetkeen.

Pyhäkouluopettajat:
Marja, Pirjo, Sirpa ja

kaksi Sinikkaa

Nallekirkko – lasten oma kirkko

Oik.: Anni hoivaamassa lemmikkiään, kuun-
nellen Oskari-pastoria.

Karhumuori ja kaksi pientä pentua,  taustalla lumihiutaleita

- Kaivinkone- ja
turveurakointia

- Lavettiauto

SÄRKELÄ & MATTILA OY

Valto Särkelä 0400 891 978
Ilkka Mattila 0400 388 682

Siuruantie 1261, 93190 Yli-Siurua

PUDISTUOTTEET
Pudasjärvi

Pekka Kaijala Lenkkitie 22 p. 0400 268 765
Teemu Kaijala Lenkkitie 20 p. 0400 699 843
Kuorma-auto p. 0400 194 335
Telefax (08) 822 877
kaijala.ky@co.inet.fi      www.kaijala.fi

Kaijala Ky

• 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

Puulaakiviestit
Hiihtomaassa

Puulaakiviestin pitopaikka-
na on Hiihtomaa, jossa Raja-
maan asukastuvan sisätilat
ovat kisailijoiden käytössä.
Viestijoukkueissa on kolme
hiihtäjää, jotka kiertävät
vauhdikkaan 750 m kierrok-
sen kaksi kertaa, mutta ei
peräkkäin. Hiihtotyyli on
vapaa ja pukeutumistyyli
erittäin vapaa, ja  jokainen
saa hiihtää omaan tahtiin.
Alle 14-vuotialle lapsille on
yksi sarja, johon osallistuvat
kaikki mahdolliset joukku-
eet: koululuokat, urheiluseu-
rat, yhdistykset ja kulma-
kunnat.

Aikuisille on kaksi sarjaa,
puulaakisarja on tarkoitettu
työpaikkajoukkueille ja seu-
rajoukkueisiin kuuluvat ur-
heilu- ja kyläseurat, yleistä-
en siis kaikki yhdistykset.
Naisille ja miehille on omat
sarjansa, sekajoukkueet, jos-
sa on miehiä ja naisia, kuu-
luvat miesten sarjaan. Pienet
työpaikat ja yksinyrittävät
muodostavat yhdistelmä-
joukkueita puulaakisarjaan
ja innokkaimmat ovat voi-
neet halutessaan kasata
joukkueet molempiin sarjoi-
hin.

Palkintojen lisäksi kaikki-
en joukkueiden kesken arvo-
taan Syötteen hiihtomajan
viikonloppu, siellä isompi-
kin ryhmä voi viettää kesä-
leirin upeissa puitteissa. Ta-
kana on hyvä hiihtotalvi, ih-
miset hyvässä hiihtokunnos-
sa, joten järjestäjät toivovat
runsasta osanottoa - samoil-
la joukkueilla on hyvä jatkaa
keväällä Halkijuoksukisois-
sa. Vielä ehtii ilmoittautua.
Ota yhteys Heino Ruuska-
seen p. 0400 346 097.

Pudasjärven kaupunki
ja Pudasjärven
Urheilijoitten

hiihtojaosto järjestävät
perinteisen

Puulaakiviesti-kisan
keskiviikkona

huhtikuun 1. alkaen
klo 17. Parin vuoden
tauolla ollut kisa on

yksi kaupungin
370 –juhlavuoden

tapahtumista. 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

Kaukomatkat nyt jo myynnissä!
Kanaria ja muut alk. 23.4.
Matkatoimisto Pudasjärven Matkailu Oy
ma-pe klo 9-17   p. 08-823 400
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Tapahtuma järjestetään
Luoston ja Pyhätunturin
matkailukeskuksien kyljessä
keskellä parasta lomaseson-
kia.

-Kävijöitä riittää tapahtu-
massa, viimeiset arpavihkot
viedään käsistä portilla, ker-
too Martin Pilkin järjestely-
toimikuntaan kuuluva Kau-
ko Niemelä Sodankylän
Lions Clubista.

Tapahtuma-alueelle on
järjestetty runsaasti erilaisia,
lähinnä perheen pienimmil-
le tarkoitettuja ulkoiluleikki-
tapahtumia. Perheen pie-
nimmät vauhtihirmut voivat
kokeilla muun muassa

moottorikelkalla ajamista ja
vähän rauhallisempaa vauh-
tia poron kyydissä tai poni-
ratsastusta.

Juha Mieto päsmärinä
Tämän keväisen tapahtu-
man suojelijaksi ja päsmärik-
si on lupautunut hiihtäjäle-
genda ja kansanedustaja
Juha Mieto.

Tapahtuman runsasta kä-
vijäjoukkoa palvelemaan
odotetaan noin kolmeakym-
mentä näytteilleasettajaa ja
tuotemyyjää. Kisaravintola
Askonoksa pitää tapahtu-
man vieraiden nälän kurissa.
Musiikista vastaa Sodanky-

Martin Pilkki odottaa
tuhansia kävijöitä Luostolle

Luoston Ahvenlammella huhtikuun neljäntenä järjestettävän
Martin Pilkki-tapahtuman odotetaan paisuvan

ennätysmittoihin. Sodankylän Lions Clubin järjestämä
suosittu ulkoilmatapahtuma on järjestyksessään jo kolmas.

Mikäli sää suosii tapahtumaa, uskotaan kävijämäärän
nousevan jopa tuhansiin.

län Big Band ja Tiina Aikio
laulaa ja joikaa, tanssiesityk-
sistä Jutarinki. Makkarat
paistaa Sodankylän Ampu-
jat, ruokaryypyt tarjoilee
Hotelli Luostotunturin jää-
baari.

Niemelän mukaan Ah-
venlammen jään paksuus on
useiden jäädytyskertojen jäl-
keen 60 senttimetriä.

- Ahvenlammen koko on
noin 4,9 hehtaaria, joten tilaa
riittää noin 49 000 ihmiselle,
neliömetri kullekin. Pilkki-
jöitäkin sopii neljän neliö-
metrin pilkkitontille noin 12
000, Niemelä laskee. Paikoi-
tusalueelta Ahvenlammelle

on viiden minuutin kävely-
matka. Parkkipaikkoja löy-
tyy yli 1500 autolle.

Henkilöauton voittaja
arvotaan
Martin Pilkkien pääpalkin-
tona on uusi henkilöauto,
joka arvotaan 6000 arvan
kesken.  Palkintojen yhteis-
arvo on yli 35.000 euroa.

Kaikki lammen kalat kel-
paavat kisakaloiksi pilkkiki-
sassa, jossa palkitaan yhdes-
sä sarjassa 10 parasta ja lisäk-
si monia satunnaisia sijoituk-
sia. Kunniapalkinnoilla pal-
kitaan lisäksi kolme parasta
naista, nuorta ja miestä. Pilk-
kikisaan voi osallistua myös
kisapaikalla myytävillä pilk-
kikorteilla 6.000 arvan lop-
pumisen jälkeen.

Lions Club käyttää pal-
kinto, järjestely- ja ohjelma-
kulujen jälkeen viivan alle
jäävän rahasumman nuori-
sotoimintaan ja hyvänteke-
väisyyteen.

Sodankylän Ampujat on
ottanut päävastuun arpa-
myynnistä, josta kiitos kuu-
luu heille. Lions Club Sodan-
kylä kiittää lukuisia yrityk-
siä arpojen myynnistä.

Tapahtuman päättää lau-
antaina Hotelli Luostotuntu-
rin Liukhan matikan tanssit.

Terveisin Kauko Niemelä

Osallistumismaksu 10 e.

Jaurakkajärven PILKKIKILPAILUT
la 11.4. klo 11-14 Venerannassa

Sarjat:
nuoret alle 16 v,
naiset, yleinen ja
yli 55 v miehet ja naiset.

Maksaneiden kMaksaneiden kMaksaneiden kMaksaneiden kMaksaneiden keskeskeskeskeskenenenenen
arararararvvvvvotaan 100 eotaan 100 eotaan 100 eotaan 100 eotaan 100 e

Järj. Korpisen Kyläseura ry

Nuotiokahvila

ja arpajaiset

TTTTTererererervvvvvetuloa !etuloa !etuloa !etuloa !etuloa !

Kajastus ry järjestää masennuksesta kärsiville/kär-
sineille oma-apuryhmätoimintaa terveyskeskuksen
neuvotteluhuoneessa joka toinen tiistai klo 16.30-
18.00.

oma-aoma-aoma-aoma-aoma-apurpurpurpurpuryhmästäyhmästäyhmästäyhmästäyhmästä
tertertertertervvvvveeeeeyskyskyskyskyskeskuksessa 14.4.2009eskuksessa 14.4.2009eskuksessa 14.4.2009eskuksessa 14.4.2009eskuksessa 14.4.2009

Infotilaisuus

Tule tutustumaan ja tekemään ehdotuksia ryhmän
toiminnaksi! Sovimme jatkosta infotilaisuudesta nii-
den kanssa, jotka haluavat tulla mukaan ryhmän
toimintaan.

Tilaisuudessa on mukana Mieli maasta ry:n
kouluttaja Sirkka Saaristo

ja paikallinen vertaisohjaaja Heikki Höyhtyä,
joka toimii jatkossa ryhmän vetäjänä.

Infotilaisuus on tk:n neuvotteluhuoneessa
14.4. klo 18.00. (Huom. kelloaika!).

Tervetuloa tustumaan!

Mukana Helinä Taipale ja Aili Suorsa Puolangalta
Kahvitarjoilu ja arpajaiset

tilaisuus yhteisvastuun hyväksi
HENGELLISEN LAULUN JA VIRREN

Yhteiskristillinen

Korpisen Kylätalolla
palmusunnuntaina 5.4. klo 13.00

Järj. Rauni ja Pentti Räisänen
Tervetuloa!

Tervetuloa Yhteislaulutilaisuuteen
Latukahvila Pytkynpirtille

Maanantaina 6.4.2009 klo 18.00.
Laulamme yhdessä paastonajan ja pääsiäisen virsiä.

Virsi-ilta

Tervetuloa!

Sari Ylitulkkilan herkkiä akvarelleja Syötteen luonto-
keskuksessa 18.3.-17.5.2009 Päivänsäteitä ja lemminkäi-
siä –näyttelyyn Ylitulkkila on valinnut pohjoisen luon-
non inspiroimia akvarelleja. Niistä useimmat on maa-
lattu luonnon helmassa Suomen ja Ruotsin Lapissa.
Muutamat ovat saaneet alkunsa myös Ahvenanmaan
saaristossa. Toki aiheita löytyy myös kotiportailta,
mutta viime vuosina Ylitulkkila on etsinyt innoitusta
erityisesti Lapin maisemasta.

Ylitulkkila on maalannut akvarelleja useiden vuosi-
en ajan. Hänen aiheinaan ovat olleet erityisesti maise-
mat, luonnonkasvit ja eläimet. Hän maalaa ympäri vuo-
den, mutta suuri osa teoksista syntyy kesäisin erilaisil-
la taidekursseilla ja –leireillä. Siellä maalaamiseen ehtii
syventyä täysipäiväisesti sekä päivin että öin. Ylitulk-
kilan pääasialliset tekniikat ovat akvarelli ja kuivapas-
telliliidut sekä yhä enemmän myös öljyväri.

Sari Ylitulkkila (s.1973) on oululainen kuvantekijä,
joka saa innoituksensa pohjoisesta luonnosta. Ylitulk-
kila liikkuu paljon luonnossa sekä vapaa-ajalla että lei-
pätyössään biologina. Retkillään hän etsii jatkuvasti
kiehtovia kohteita kuvattavaksi joko kameralla, maa-
laten tai piirtäen. Ylitulkkila on opiskellut taidealaa
työnsä ohessa jo useita vuosia. Tällä hetkellä Ylitulkki-
la ahkeroi kuvataiteen aineopintojen parissa Limingan tai-
dekoulussa (Lapin yliopisto, Avoin yliopisto). Näytte-
lytyöt tulevat näyttelyn ajaksi esille myös Sari Ylitulkki-
lan nettisivuille osoitteeseen  www.sariylitulkkila.com.

Syötteen luontokeskus on avoinna joka päivä 19.4.
asti klo 10-17 ja 20.4. alkaen klo 10-16.

Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Lisätietoja: Sari Ylitulkkila,
p. 040 5782946, mail@sariylitulkkila.com
Syötteen luontokeskus, p. 0205 64 6550

Syötteen
luontokeskuksessa

toimittaa Oskari Holmström,
avustaa Maaria Perälä,

kanttorina Keijo Piirainen

Tervetuloa!  Syötekyläntie 382, Syöte

Latukahvila Pytkynpirtti
Pääsiäiskirkko ja HPE
Su 12.4.2009 klo 19.00

Järjestyksessään 13. Syötehiihdot järjestetään lauantaina
5.4.2008 klo 9.00 alkaen  Hiihtostadionilla.

Pudasjärven Urheilijat järjestää tänä vuonna 13. kerran
Syötehiihdon. Aiempi reitti kulki Syötteeltä Pudasjärvelle,
mutta tämän reitin käyttö loppui jo 1980- luvulla.

Nyt uusittua reittiä, joka kulkee Syötteen ympäristössä,
on hiihdetty ensimmäisen kerran vuonna 1996. Aikojen saa-
tossa reitti on hieman muuttunut, mutta viimeisimpien vuo-
sien ajan se on ollut sama. Lisätietoa tapahtumasta löytyy
http://www.pudasjarvi.fi/tapahtumat/syotehiihto/

13. Syötehiihdot 5.4.2009
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-Maailman talous on harvinaislaa-
tuisessa vaiheessa. Lähes kaikissa
maissa talouskasvu on alamäessä
ja taloudet supistuvat. Tällaista ei
ole koettu aikaisemmin. Talousvai-
keutta kokevat muun muassa USA,
EU-maat, Venäjä sekä Baltian maat,
joissa lama koettelee jyrkästi, sel-
vitti Lauri Uotila. Hänen mukaan-
sa pohjoismaatkaan eivät ole laman
ulkopuolella.

-Katsotaanpa siis Suomessa län-

teen tai itään, joka puolella valtioi-
den taloudet ovat supistumassa.
Tällaista ei ole tapahtunut vuosi-
kymmeniin. Kiinan talous on vielä
kasvussa, ei tosin niin hurjalla no-
peudella kuin ennen. Sinne kasvun
suuntaan katseet suuntautuvatkin
monissa maissa.

-Maailman talouden pääsemi-
sessä uuteen nousuun on pakko
asettaa täydet toiveet ennen koke-
mattomille valtioiden elvytystoi-

mille. Ei koskaan maailmalla ole
niin suurilla määrillä ja kaikissa
maissa harrastettu elvytystä kuin
mitä nyt tehdään. Elvytys pätee
sekä rahapolitiikan, että valtion fi-
nanssipolitiikan keventämisessä.
Tavoitteena on, että maailman ta-
lous kääntyisi nousuun jo ensi
vuonna.

-Suomen taloudessa vientiteol-
lisuus näyttelee melkoista osaa.
Viime kuukausien vientitilastot
osoittavat viennin laskua. Raken-
nustoiminta on myös supistunut.
Siitä seuraa, että työttömyys on
nyt nopeassa nousussa ja vielä
ensi vuonnakin tulee nousemaan.
Kuitenkin korostan, että se ei nou-
se kuitenkaan 90-luvun hirveisiin
lukemiin.

Asuntokorot matalalla
Uotilan näki lama-ajan positiivi-
sina puolina sen, että inflaatio on
painunut viime vuoden neljästä
prosentista jo alle kahden prosen-
tin ja tulee vieläkin painumaan
alaspäin. Lisäksi kaiken synkkien
maailman talouden näkymien
keskellä voidaan sanoa, että on-

Vaikka on lama – ei kannata vaipua synkkyyteen
Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren seutukunta ja

Suomen Yrityskummit ry järjestivät perjantaina 27.3 Hotelli
Iso-Syötteellä laman torjuntatilaisuuden, jossa Sampo

Pankin pääekonomisti Lauri Uotila kertoi Suomen
talouden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä ja

Suomen Yrityskummit ry:n puheenjohtaja Pauli Leimio
valotti Yrityskummien toimintaa.

Sampo Pankin pääekono-
misti Lauri Uotila, Oulunkaa-
ren seutukunnan yritysasia-
mies Ilkka Pirttikoski, Pu-
dasjärven kaupungin ke-
hitysjohtaja Mikko Kälkäjä ja
Suomen Yrityskummit ry:n
puheenjohtaja Pauli Leimio
valmistautumassa tilaisuu-
den alkamiseen.

Hotelli Iso-Syötteen johtaja
Juha Kuukasjärvi kertoi,
että lama ei ole ainakaan
vielä vaikuttanut matkailijoi-
den määrään Syötteellä.

neksi Suomessa valtion velka on
hyvin vähäinen eli Länsi-Euroopan
pienimpiä.

Toinen positiivinen asia Uotilan
mukaan on se, että Suomen kotita-
loudet ovat velkaantuneet hillitys-
ti. Tilastot osoittavat, että lähes kai-
kissa Euroopan maissa on kotita-
louksilla Suomea enemmän velkaa.
Vielä ajatellen tämän vuoden ta-
louskehitystä on hyvä havainto,
että meillä tänäkin vuonna palkat
nousevat ja eläkkeitä korotettiin
viidellä prosentilla eli ostovoima
kasvaa suurella osalla kansaa.

-Mitä tämä kaikki merkitsee ra-
han maailmassa? Korot painuvat
tosi matalaksi, jota ovat jo nyt eli
euribor korko on 1,8 prosenttia ja
kesällä tulee painumaan vielä yh-
den prosentin pintaan. Tällainen
korkojen kehitys on ilouutinen
asuntolainan ottajille. Asuntolai-
naa saa nyt noin kahden prosentin
korolla ja ensi kesänä varmaan jopa
sen alle. Tämä helpottaa talouden
vaikeaa tilannetta.

Toisaalta matalat korot laittavat
säästäjät kiusallisen valinnan
eteen, sillä pankkitalletusten mää-

räaikaiskorot ovat alle 2 %. Tässä
vaikeassa talouskasvu- ja työlli-
syystilanteessa on kuitenkin tär-
keämpää lainakorkojen matala
taso, kuin huolen kantaminen sääs-
täjien koroista.

-Kaiken kaikkiaan korostan, että
nyt ei kannata vaipua synkkyy-
teen. Tämä vuosi on vaikeaa, mut-
ta ensi vuodella on jo toiveita, että
ennennäkemättömät elvytystoimet
alkavat vaikuttaa ja talousnäkymät
kirkastuvat positiivisiksi, kaavaili
Uotila.

Yrityskummi auttaa yrittäjää
onnistumaan
Yrityskummi on yrittäjän tai yrit-
täjäksi aikovan luottamuksellinen
keskustelukumppani ideoiden ke-
hittelyssä. Hän on yrittäjän spar-
raaja, valmentaja, joka tarkastelee
asioita ulkopuolelta. Yrityskummi
tekee kysymyksiä, verkostoituu ja
tarjoaa välineet ratkaisujen löytä-
miseen. Suomen Yrityskummit
ry:n verkosto käsittää yli 700 yri-
tyskummia. Yrityskummit ovat ko-
keneita yritysjohtajia ja elinkeino-
elämän asiantuntijoita, jotka ovat
lupautuneet antamaan aikaansa ja
osaamistaan yritysten ja kuntien
elinkeinotoiminnan kehittämiseen,
kertoi Suomen Yrityskummit ry:n
puheenjohtaja Pauli Leimio.

Yrityskummitoiminta on mak-
sutonta. Toimintaa tukevat kunnat,
järjestöt, seudulliset elinkeinoyh-
tiöt, yhdistykset ja yritykset. Yritys-
kummille tärkein palkinto kummi-
toiminnasta on yrittäjän onnistu-
minen.

Syötteellä vapaa-aikaansa viet-
tävä Jurvan eläkkeellä oleva kun-
nanjohtaja Jarmo Juntunen oli tilai-
suuden idean isä. Hän on ollut pit-
kään mukana Suomen Yrityskum-
mitoiminnassa ja haluaa toiminnan
voimistuvan myös Pudasjärvellä.
Tällä hetkellä yrityskummeina
ovat Pudasjärvellä hänen lisäkseen
kansanedustajana aikanaan toimi-
nut Klaus Bremer sekä maailman
maineeseen hiihtänyt Marjo Mati-
kainen-Kallström, joilla kummalla-
kin on myös vapaa-ajan asunnot
Syötteellä.

Heimo Turunen

Syötteellä vapaa-aikaansa viettävä Jurvan eläkkeellä oleva kunnanjohtaja Jarmo Juntunen selosta-
massa yrityskummitoimintaa matkailuyrittäjä Atte Särkelälle. Taustalla tilaisuuden avaussanat lausu-
nut Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma.
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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

YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET TTTTTOIMIVOIMIVOIMIVOIMIVOIMIVAAAAATTTTT

Korpisenjärven yksityistien tiekunta piti vuosikokouksen-
sa 21.3.2009 Korpisen Kylätalolla. Kokouksessa oli läsnä 16
henkilöä. Tiekunnan puheenjohtaja Aarne Putula avasi ko-
kouksen, josta oli tiedotettu postitse niille osakkaille, joiden
osoite oli tiekunnan tiedossa.

Hoitokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pentti Yli-
lehto, Martti Lehtola ja Seppo Puranen. Varajäseniksi valit-
tiin Pekka Herukka ja Rauni Räisänen. Hoitokunta järjes-
täytyi ja valitsi puheenjohtajaksi Pentti Ylilehdon ja vara-
puheenjohtajaksi Martti Lehtolan.

Vuosikokousväki päätti pysyttää voimassa 7.4.1992 hy-
väksytyt tieyksiköt, mutta hoitokunta ryhtyy saattamaan
yksiköt ajan tasalle.

Hoitokunnan valitsemisen lisäksi kokousväki keskusteli
teiden kunnosta. Tiekunnalla ei ole varoja, joten juoksevien
asioiden hoitamista varten päätettiin periä kultakin tiekun-
nan osakkaalta perusmaksu, jonka suuruudeksi päätettiin
20 e / vuosi. Samalla päätettiin avata tili Pudasjärven osuus-
pankkiin. Tiliasiaa valtuutettiin hoitamaan Pentti Ylilehto.
Tiekunta päätti antaa pj Pentti Ylilehdolle ja vpj Martti Leh-
tolalle laajat tilinkäyttöoikeudet.

Korpisenjärven tiekunnan alaiset tiet ovat päässeet me-
nemään huonoon kuntoon. Perä- Korpisentie on jouduttu
keväisin rospuuttoaikaan sulkemaan kokonaan liikenteel-
tä. Tiekunta valitsi Pentti Ylilehdon, Martti Lehtolan ja Pek-
ka Herukan neuvottelemaan teiden korjauksista kaupungin
teknisenjohdon kanssa. Kokouksen pöytäkirja on asianosais-
ten nähtävissä kuukauden ajan alkaen 23.3.2009 tiekunnan
puheenjohtajan kotona. Vuosikokousta johti Pentti Ylilehto
ja sihteerinä toimi Rauni Räisänen.

Tieosakkaalla tai muulla asianosaisella, joka katsoo, ettei
tiekunnan ko-kouksen päätöstä ole tehty laillisessa järjes-
tyksessä tai ettei se muutoin ole lain mukainen taikka että
päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkai-den yhden-
vertaisuutta, on oikeus saattaa asia teknisen lautakunnan
ratkais-tavaksi. Tieosakkaan tai kokouksessa saapuvilla ol-
leen muun asianosaisen on tehtävä tätä tarkoittava vaati-
mus tekniselle lautakunnalle kolmessa-kymmenessä päiväs-
sä päätöksen tekemisestä. (rr)

Korpisenjärven tiekunnan päätöksiä

Osakaskunnan kevät kevätkokous pidettiin sunnuntaina
29.3 Paukkerin koululla. Keskusteleva kokous päätti pyy-
tää vähempiarvoista kalaa ja elvyttää rapukantaa järjestä-
mällä koepyynnin ja rapuistutuksen Paukkeriin ja Peltta-
riin. Valkeislammen verkkojen solmuväli päätettiin laskea
40 millimetriin, tarjotaan pyydyksien merkitsemiseen merk-
kilippuja puoleen hintaan sekä päätettiin rauhoittaa Peltta-
rinvirta kaikelta kalastukselta vuodeksi. Osallistutaan ka-
lastusalueen kalastuksen valvontahankkeeseen, huolehdi-
taan Ylä- ja Ala-Kitusen laavupaikkojen huollosta ja istute-
taan siikaa Jonkuun, Valkeislampeen ja Hanhilampeen sekä
Kuhaa Pelttariin. Pienpetojen pyytämisestä maksetaan palk-
kio. Hoitokuntaan valittiin Jari Jussila, Tarja Paukkeri, Lau-
ri Ronkainen, Veikko Häyrynen, Simo Hyttinen ja Pekka
Harju. (jj)

Jongun Osakaskunnalla
keskusteleva kevätkokous

“Kylkilankku, askelkyykky !
Vatsarutistus, hauiskääntö !

Siinäpä meillä
oivallinen vääntö.

Jumppaa, pumppaa,
jaksaa, jaksaa !

Eikä paljon mitään
tarvi maksaa.

Hiki virtaa, homma luistaa,
nauru raikaa,

porukka muistaa.
Tiistai-illan huumaa,

huh, välillä on kuumaa !”

Kuntojumpalle ilmeni tar-
vetta nelisen vuotta sitten
vuosien tauon jälkeen. Pää-
asia oli saada kroppaa ojen-
nukseen ja kuulumisia vaih-
toon. Koululta löytyi sopivat
tilat ja vuosivuokra ei päätä
huimaa, kun porukalla mak-
samme. Puskaradion kautta
kiiri tieto jumpasta naapuri-
kyliin ja Hirvaskoski sai vah-

vistusta Poijulasta ja Iinatti-
järveltä. Parhaimmillaan on
reilut 20 eri-ikäistä naista
huhkinut jumpassa. Keski-
määrin meitä kokoontuu tu-
sinan verran.

Välineitä olemme hankki-
neet vuosien varrella yhtei-
sestä sopimuksesta ja nyt
käytössämme on jumppa-
pallo, käsipainot sekä jump-
pakuminauha ja -keppi. Nii-
den avulla saadaan vaihte-
lua ja tehoa tunteihin.

Välillä on jumpassamme
ollut “vieraileviatähtiä”, kun
joillakin äideistä on ollut lap-
set mukana. Salin toisessa
päässä oleva näyttämö on
oivallinen lasten leikkipaik-
ka. Kesällä pidämme muuta-
man viikon tauon yhteisestä
jumppaamisesta, mutta syk-
syllä taas aloitamme jälleen
hymyssä suin äheltämisen !

Mukavaa ja liikunnallista
kevättä toivottelee

Ylitalon Paula ja
jumppanaiset

Neljä vuotta on Hirvaskoskella virrannut hurja
naisenergian määrä. Kuntojumppaporukka

kokoontuu viikottain allekirjoittaneen johdolla
koulun liikuntasaliin tunniksi kerrallaan. Siinä

virtaa yhtälailla hiki kuin naurukin. Mutta kunto
kohenee taatusti!

Hikoillen ja hymyillen

Kuntojumppaporukka kokoontuu säännöllisesti liikun-
nalliseen harrastukseensa.

Oulun läänin talous- ja vel-
kaneuvonnan alueyksikkö-
jen määrä on vuoden 2009
alussa supistunut neljään ai-
emman kuuden asemesta.
Aiemmin itsenäisenä toimi-
nut Muhoksen alueyksikkö
on liitetty Raahen alueeseen,
jonka keskuspaikassa Raa-
hen kaupungin talous- ja
velkaneuvonnassa toimii nyt
kaksi velkaneuvojaa. Alue-
yksikköön kuulu kaikkiaan
13 kuntaa.

Aiemmin omana kahden
kunnan muodostamana
alueyksikkönä toiminut Tai-
valkosken alueen kaksi kun-
taa (Taivalkoski ja Kuusa-
mo) on liitetty vuoden alus-
ta Kainuun maakunta-kun-
tayhtymän talous- ja velka-

Oulun läänin talous- ja
velkaneuvonnan
alueyksikköjaossa muutoksia

neuvonta-alueeseen keskus-
paikkanaan Kajaanin kau-
punki. Lisäksi alueeseen on
liitetty entisestä Muhoksen
alueesta Pyhännän kunta.
Alueyksikköön kuuluu 12
kuntaa.

Mainittujen talous- ja vel-
kaneuvonta-alueyksikköjen
lisäksi läänissä toimivat Ou-
lun yksikkö (6 kuntaa) kes-
kuspaikkanaan Oulun kau-
punki, johon kuuluu Oulun
ympäristökuntia ja mm.
maantieteellisesti kauimmai-
sena Pudasjärven kaupunki.
Läänin eteläosassa toimii
Ylivieskan yksikkö (12 kun-
taa) keskuspaikkanaan Yli-
vieskan kaupunki, johon
kuuluu joukko läänin etelä-
osan kuntia.

Pienet noidiksi pukeutuneet virpojat kiertävät taas ovil-
lamme tulevana palmusunnuntaina.

Virpominen on vanha itäsuomalainen, ortodoksisuu-
teen liittyvä palmusunnuntaiperinne. Virpoja heiluttaa
pajunoksia virvottavalle ja lausuu virvontalorun. Virpoja
ojentaa sitten vitsansa ja saa palkakseen makeisia tai ra-
haa.

Virvontaperinne ei liity sinällään millään tavoin noi-
daksi pukeutumiseen. Trulliksi eli noidaksi pukeutumi-
nen on ollut täysin erillinen, länsisuomalainen perinne.
Ruotsista rantautuneen perinteen mukaan noidat kier-
televät ovelta ovelle toivotellen hyvää pääsiäistä.

Kun Karjalan siirtoväestö asutettiin muualle Suo-
meen, virpomistapa levisi heidän mukanaan. Pian itä-
ja länsisuomalaiset tavat alkoivat sekoittua keskenään
yhdeksi perinteeksi: noidiksi, jotka kiertelevät virpoen
ovelta ovelle. Yleensä pienten virpojien suusta kuulee
tällaisen virvontaluvun: “Virvon varvon tuoreeks ter-
veeks tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle.” Vit-
soista annetaan palkaksi karkkia, kuten suklaamunia, tai
rahaa.

Mitä sinä annat virpojille palkaksi? Onko mielestäsi
parempi antaa karkkia kuin rahaa?

Virpominen on
pääsiäisen perinne
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Messutyyppinen kesätyötapahtuma
KesäDuuni 2009 – tapahtu-
ma järjestetään perjantaina
3.4.2009 klo 9 alkaen Rimmin
koululla.

Nuorelle kesätyö on erit-
täin merkittävä tapahtuma
hänen itsenäistymisen, kas-
vun, itsetunnon ja yhteis-
kuntaan sopeutumisen kan-
nalta. On tosi mahtava tun-
ne päästä tekemään jotain
oikeaa työtä, saada koke-
musta, oppia uusia asioita ja
saada hieman rahaakin. Tär-
keää on myös päästä mu-
kaan työssä käymisen kult-
tuuriin.

Tapahtuma toteutetaan
messutyyppisesti esittely-
pisteineen, opastuksineen ja
lyhyiden “spiikkausten”
muodossa. Piha-alueelle tuo-
daan rekvisiittaa kuten trak-
toreita, ruohonleikkureita,

Kesäduuni 2009 tapahtuma on Rimmin koulun
salissa, jossa ovet ovat avoinna. Siellä alueem-
me toimijat esittelevät toimintaansa, kertovat
kesätyömahdollisuuksista ja palkkauksesta
sekä selvennetään verotuskysymyksiä että

kerrotaan työsuojeluasioista ja neuvotaan miten
työpaikkaa haetaan.

jäätelökioski sekä muuta ke-
sätöihin liittyvää kalustoa.
Järjestäjien toimesta paikal-
le tuodaan pöytiä, tuoleja,
videotykkejä, läppäreitä ja
muuta tarvittavaa kalustoa
esittelyn tueksi.

Tavoitteena on innostaa ja
aktivoida kaikki Pudasjär-
ven nuoret hakemaan ja saa-
maan kesätöitä alueemme
toimipaikoista tuomalla voi-
makas ja innostava infor-
maatio ja käytännön toimet
nuorten ulottuville. Paikal-
listen nuorten lisäksi mes-
suilla ovat myös maahan-
muuttajanuoret, sillä hekin
saavat tehdä kesätöitä, mikä-
li turvapaikkahakemus on
jätetty vähintään 3 kk sitten.

Tapahtumassa ovat mu-
kana mm. seuraavat tahot:
Pudasjärven kaupunki, Ou-
lun seudun työ- ja elinkeino-
toimisto, 4H yhdistys, Vapo,
Koillis-Tele, Salippo ny.,
Karhupaja, Koillis-Golf ry,
Taloudellinen Tiedotustoi-
misto (tutustu työelämään),
Työsuojelupiiri, Verottaja
sekä kaupungin hankkeista
PohBio ja TyöVarma, joka
toimii tapahtuman järjestäjä-
nä.

Tuothan sinäkin yhteis-
kuntavastuullisena alueen
toimijana mahdollisuutesi
esille tapahtumaan?
Nuorissa on tulevaisuus!

Yhteistyöterveisin,
Jari Jussila,

Työvarma –hanke
p. 040 8266 498

jari.jussila@pudasjarvi.fi

Oletko esiintymiskykyinen, 18-25-vuotias?
Tehtävänäsi on edustaa Pudasjärveä ja

esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa.

Jos uskot viihtyväsi
Pudasjärvi-tytön tehtävissä, lähetä kuvasi ja
vapaamuotoinen hakemus 9.4.09 mennessä

info@pudasjarvenkangasapaja.com
tai Aija Taipale 93140 Kipinä

Sinustako Pudasjärvi-tyttö?

Pudasjärvi-tyttö valitaan toukokuussa
Hyvän Olon Messuilla 9.5.2009

Lisätietoja Aija Taipale 040-963 9438
tai Aila Helve 0400-689 870

Järjestää LC Pudasjärvi / Hilimat

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

Sähkötie 2, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 589 5738

Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä

Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa
• Intialaista päähierontaa

AAAAAUTUTUTUTUTOKOKOKOKOKORJORJORJORJORJAAMOAAMOAAMOAAMOAAMO

PPPPPASI KUMMALAASI KUMMALAASI KUMMALAASI KUMMALAASI KUMMALA
& KUMPP& KUMPP& KUMPP& KUMPP& KUMPP.....
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Puh. 0400 198 382Puh. 0400 198 382Puh. 0400 198 382Puh. 0400 198 382Puh. 0400 198 382

Huom! Lankapuhelimet
08-828 782 ja fax 828 707

poistuneet käytöstä
helmikuun alusta.

pasi.kummala@mail.suomi.netpasi.kummala@mail.suomi.netpasi.kummala@mail.suomi.netpasi.kummala@mail.suomi.netpasi.kummala@mail.suomi.net
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nyt edullisesti uutuuksien alta

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

NAUHAT EIVÄT KESTÄ AIKAA!
NYT ON AIKA VARMISTAA MUISTOJEN
SÄILYVYYS.
Siirrämme muistosi edullisesti turvaan DIGI-AI-
KAAN DVD,CD,BlueRay-levylle.

HUH!    HUHTIKUUN LOPPUUN ASTI TARJOUS! DVD-LISÄKOPIO 3.90e/kpl!!

SOITA:050-3079355
LOGIDELIVE OY, OULU

KAIKKI ÄÄNI JA VIDEO-TALLENTEET
VHS,VHS-C,SVHS.BETA,Hi8,DIGITAL8,Video8,
KAITAFILMIT,C-ÄÄNIKASETIT JNE..

SYÖTE-
MARKET

Syötek
ylän

tie

Taivalkoski
30 km
Posio 75 km

Syötekes-
kus 2 km
Pikku-Syöte

Syöte Market
Syötekyläntie 1257, 93 280 Syöte
Puh/fax (08) 838 110, 040 766 4758

• Kauppa
• Posti
• Lääkekaappi
• Veikkaus
• Kahvio (einesruokailu)
• Kaasun myynti
• Ilmainen netti
Lisäksi SEOn tankkaus-
asema (Kunto-Syöte)

Palvelemme ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-17

Tervetuloa
Syöte Markettiin!

Hyvän Olon Messut Pudasjärven liikuntahallilla 9.5.2009

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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