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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 12.5.2010

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: ma-pe klo 9-17, la suljettu

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

TULOSSA mm.

lippu 10 € sis.ep

Lauantaina 15.5.

Vega
Pe ja la myös KARAOKE

22.5.10 Kyläsoittajat
29.5.10 Dreams

Lauantaina 15.5.
Tanssikurssi klo 13.00
Tule opettelemaan valssin,
jenkan ja foxtrotin alkeet.

Ilmoittautuminen Ensio Koivula
puh. 045-6330740

avoinna 23.00-04.00
Wintti

Disco
Perjantaina DJ Leila

Lauantaina DJ Hammer

KARAOKE

HAKUNA MATATA
Pizzeria

La 15.5.
klo 21.00-01.30

A-oikeudet

TERVETULOA!

Teeritie Ranua p. 040 350 9540

KKKKKaikaikaikaikaikenlaiset kenlaiset kenlaiset kenlaiset kenlaiset konetyonetyonetyonetyonetyöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollotöt & kiinteistöhuollot
ammaammaammaammaammattitaidollattitaidollattitaidollattitaidollattitaidolla

Päivystys 24h 0400 687234
Puh. J.R 040-5353247, T.R 040-9634830
 j.riekki@khriekki.fi  • www.khriekki.fi

• VVVVViheriheriheriheriherrrrrrakakakakakennennennennennustyustyustyustyustyötötötötöt
• RRRRRuokamuokamuokamuokamuokamullantoimituksetullantoimituksetullantoimituksetullantoimituksetullantoimitukset

• KKKKKaiaiaiaiaivinkvinkvinkvinkvinkonetyonetyonetyonetyonetyöt öt öt öt öt • Raivausjyrsinnät
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Puutarha avoinna
ma - su 9-18

Avoinna myös
helatorstaina!

Tuotantotie , 93100  Pudasjärvi, puh. 08 824 335

Kekkilän puutarhamulta 50 L 20 €/ 6 säkkiä
Biolan musta multa 45 L 20 € /6 säkkiä
Siemenet alk. 1,70 € /3 pss
Kukkiva orvokki 12 kpl 10 €
“Teholanta” nurmikolle Pellon Y3 40 kg 22,50 €

Siemenperunat ja –sipulit
Biolan ja Kekkilän lannoitteet Kasvinsuojeluaineet
Koriste- ja marjapensaat, havut ja omenapuut

OSTETOSTETOSTETOSTETOSTETAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUT

ROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OY

Myös rekisteristäpoistot ja
romutodistukset

P. 0400 253 358

Lue Pudasjärvi-lehti osoitteessa: www.pudasjarvi-lehti.fi

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

NORM. 2.15 pss

SÄNGYN ALUS-
LAATIKKO

2 kpl/

2 pss/

45 L

5 säkkiä/

VAPUN AUKIOLOAJAT: MA-TO 9-19, PE 9-18, 1.5. LA 11-18, 2.5. SU 11-18

1103€plo 390pkt 690
Nyt sitä taas saa!! 

pss

019 prk

Pitkävartinen
RIKKA-
KIHVELI +
HARJA

14 90

3€

750

pkt pkt

PANDA
LICORICE
MIX

099

HATTARA
SANKO

1€

NAMELLI
KARKKI-
PUSSIT

1€

150 g

SAMPANJA
LASI
12 kpl

995

JUMBO
TÄYTEKEKSIT

195
500 g

MONSTER
MIX
karkkisekoitus
1kg

395

PYYKIN- 
KUIVAUS- 
TELINE 
lisäjatkoilla

LASTEN 
PISTOKKAAT

29-35

KATUHARJA + 
VARSI

PYYKKIPOJAT 
KORISSA

72 kpl

150 g

INGMAN  
PERINTEINEN
JOGURTTI
hedelmä
päärynä-vanilja

LUMME Ympä-
ristöystävälliset 
pyykinpesuaineet
1,120 kg
1 litra

450

LUMME YLEIS-
PUHDISTUSAINE

220 pari

YHTEENSÄ

995

750 ml

PANDA 
SUKLAALEVYT

130 g

TÖYSÄLÄISEN
sokeri- ja kanelikorput
400 g

LASTEN 
METALLI- 

HARAVA TAI 
LAPIO

540

890

BIOLAN 
KASVUSÄKKI
70 L

690

BIOLAN 
KESÄKUKKA-
MULTA
45 L

pkt

BIOLAN
MUSTA MULTA

1595

PIND  
PASSWORT 
URHEILUSUKAT 
3 paria

390nippu
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 19/2010-lehti 19/2010-lehti 19/2010-lehti 19/2010-lehti 19/2010

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

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

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

Lehden sivulla
on 6-palstaa

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

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

HARTAUS

Luonnossa tapahtuu
Kevät etenee sipsuttaen

Koppelon pyrstö muistuttaa metson pyrstöä, jota en ole päässyt moniin keväisiin
näkemään saatikka kuvaamaan edes tuulilasin lävitse.

 Lumi on kuitenkin saanut
kyytiä, sillä vesisade ja muu-
tama aste lämpimän puolel-
la on riittänyt kinosten sulat-
tamiseen.

Viime viikkojen kylmät
yöt ja pilviset päivät eivät
juuri miellytä ihmisiä eivät-
kä varsinkaan muuttolintu-
ja, joilla kuitenkin olisi mieli
tulla pesimäpaikoilleen. Ke-
leistä riippumatta lintujen

vat kaikki pesäpöntöt. Myös
pääskyt ovat useinkin jo saa-
puneet äitien juhlapäivän
aikoihin.

Lintuharvinaisuuksiakin
on säistä huolimatta tavattu.
Niemisten pihalle oli vapun
aikaan ilmaantunut tikli,
joka ei ole kovin yleinen lin-
tu näillä korkeuksilla. Tus-
kin sitä kaikki on koskaan
päässyt näkemään. Etelä-
Suomessakaan lintu ei pesi
kovin runsaana.

  Tähän aikaan ilmaantu-
vat soitimensa aloittaneet
kanalinnut soramaanteiden
varsille kivipiiraansa täyttä-
mään. Näyttää siltä, että sil-
läkin rintamalla on hiljais-
eloa - paitsi eräs koppelo,
joka vapunaattona yllätti
käyttäytymisellään. Koppe-
lothan yleensä käyttäytyvät

maanteillä aika rauhallisesti
ja vetäytyvät auton edestä
sopuisasti tiensivun metsik-
köön. Tämä yksilö innostui
soimaan kuin metso levittä-
en pyrstönsä komeaksi viuh-
kaksi ja niskahöyhenet pör-
höllään tepasteli pientareel-
la ja ajokaistalla tovin aikaa.
Samalla se näytti nokkaansa
naksuttavan.

Kamerahan ei ole kos-
kaan silloin saapusalla, kun
sen pitäisi olla. Niin nytkin.
Hieno näytelmä jäi melkein
ikuistamatta, sillä koppelo-
kin katsoi soitimensa turhak-
si ja poistui etuvasemmalle.
Märän tuulilasin läpi otettu
kuva ei valitettavasti kelpaa
kuvakilpailuun, mutta kel-
vannee todistusaineistoksi
koppelon vappuelkeistä. (rr)

uskaltautuvat muuttomat-
kalleen. Kylmien säiden jat-
kuessa käy niin kuin joskus
käy, että linnut muuttavat
vähin äänin tutuille pesimä-
paikoilleen ja jättävät laulut
laulamatta. Äitienpäivään
mennessä pitäisi jo pajulin-
nun, leppälinnun ja kirjosie-
ponkin saapua reviiriään
puolustamaan, tai muussa
tapauksessa tiaiset valloitta-

muutto on edennyt pikku-
hiljaa, sillä muutamana läm-
pimänä aamuna viidakoista
ja pusikoista on kuulunut
rastaiden, peippojen ja sirk-
kujen laulua. Varsinaista ke-
vätkonserttia ei ole vielä
kuulunut. Tuntuu siltä, että
suuremmat muuttoparvet
vielä odottelevat jossakin
lämpimiä etelä-lounaistuu-
lia, joiden innoittamana ne

Kulumassa oleva kevät on edennyt sipsuttaen
ottaen lyhyitä askelia - väliin eteen ja väliin

taaksepäin.

Messu
seurakuntakodissa helators-
taina 13.5. klo 10. Juha Kuk-
kurainen, Marja-Liisa Ku-
osa, Jukka Jaakkola. 70-vuo-
tiaiden juhla.

Messu
kirkossa kaatuneitten muis-
topäivänä su 16.5. klo 10,
Oskari Holmström, Jaakko
Sääskilahti, Jukka Jaakkola.
Messu
Sarakylän kappelissa kaatu-
neitten muistopäivänä su
16.5. klo 13:00, Juha Kukku-
rainen , Jukka Jaakkola, kap-
pelikuoro. Kevätkirkko, esi-
kouluun ja kouluun lähtevi-
en siunaaminen, päiväker-
holaiset ja muskarilaiset lau-
lavat. Kahvit ja mehut.
Lapsityön ja päivähoidon
kevätkirkko
ja esikouluun ja kouluun läh-
tevien siunaaminen seura-
kuntakodissa su 16.5. klo
11:30. Kahvit ja mehut.

Konsertti
helatorstaina 13.5. klo 15:00
Seurakuntakodissa, Keijo
Piirainen-laulu ja Markus
Vaara-piano.
Talkoot
Sarakylän hautausmaalla ti
18.5. klo 17.30-19.00, omat
haravat mukaan, talkookah-
vit ja iltahartaus klo 19.
Kuorot:
Sarakylän kappelikuoro ke
12.5. klo 18.30 Sarakylän
kappelissa , eläkeläisten
musiikkipiiri ke 19.5. klo 13.
nuorisokuoro to 20.5.klo
16.30 , kirkkokuoro to 20.5.
klo 18.
Rauhanyhdistykset:
Kevätjuhla Kurenalan ry:llä
su 16.5. klo 13.Seurat Pauk-

kerinharjun kylätalossa su
16.5. klo 13. Sarakylä: Käsi-
työilta Iivari Jurmulla pe
14.5. klo 19 ja lauluseurat
Pasi Kummalalla su 16.5. klo
19.

Sunnuntain latinalainen nimi exaudi (= kuule, Herra) on päi-
vän antifonin alusta (Ps. 27: 7). Seurakunta odottaa rukoil-
len Pyhän Hengen lahjaa.
    Ennen taivaaseenastumistaan Kristus lupasi omilleen Py-
hän Hengen ja kehotti heitä odottamaan tämän lupauksen
täyttymistä. Kristuksen lupaama Pyhä Henki luo yhteyden
taivaaseen astuneen Herran ja opetuslasten (seurakunnan)
välille, karkottaa pelon ja tekee kristityt osallisiksi Kristuk-
sesta ja hänen lahjoittamastaan pelastuksesta. Pyhä Henki
vakuuttaa kristityille, että he ovat Jumalan lapsia ja saavat
Jeesuksen tavoin kutsua Jumalaa nimellä Abba, Isä.

Pyhän Hengen odotus

Kastettu:
Topi Henrik Nestori Ket-
tunen
Haudattu:
Linda Reeta Herukka 89 v

Pudasjärven seurakunnan
kirkkovaltuusto hyväksyi
10.5 kokouksessaan viime
vuoden tilinpäätöksen hy-
väksyen tilikauden tuloksen
24 315 euroa ja poistoeron ja
varausten muutosten jälkeen
muodostuvan ylijäämän 167
254 euroa siirrettäväksi yli-
/alijäämätilille. Käsittelyn
yhteydessä todettiin, että
Pudasjärven seurakunnan
talous on vakaa ja seurakun-
ta on velaton. Pudasjärven
väkiluku on ollut negatiivi-
nen, kuitenkin väestöstä 92,7
prosenttia kuuluu kirkkoon.

Kirkkoherra Oskari
Holmström kertoi, että men-
neen 370 juhlavuoden aika-
na on tuotu seurakunnan
historiaa esille. Kotiseura-
kunta on tullut lähemmäksi
ja tutummaksi. Väestön ke-
hitys ei ole toiveiden mukai-
nen ja jatkuva huolenaihe on
sivukylien ikääntyvät ihmi-
set. Huolta kannetaan myös
seurakunnasta vieraantunei-
den ihmisten tavoittamises-
ta ja jumalapalveluksien
osallistuvien ihmisten mää-

Oskari Holmström lähetystyöhön Tansaniaan
rästä. Juhlavuonna on seura-
kunnalle myönnetty ympä-
ristödiplomi.

Hilturannan rakentami-
seen hyväksyttiin 100 000
euron lisämääräraha lisä- ja
muutostöihin sekä muihin
toimenpiteisiin, jotka on tar-
koituksenmukaista toteuttaa
harkinnan mukaan nyt, kun
rakentamistyö on siellä me-
nossa.

Pekka Majava oli pyytä-

nyt työtehtävien muuttumi-
sen ja asuntotilanteen vuok-
si eroa kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyy-
destä. Valtuuston jäseneksi
kutsuttiin varajäsen Eero Il-
likainen ja kirkkoneuvos-
toon valittiin Henrik Hämä-
läinen.

Kuluvan vuoden marras-
kuussa pidettäviin seura-
kuntavaalien vaalilautakun-
taan nimettiin jäseniksi Jor-

Kirkkoherra Oskari Hölström  (oik) kertoi olevansa lähdössä lähetystyöhön uudelle työalueelle Tansaniaan vaimonsa Anna-
Riitan kanssa. Kuvassa myös talouspäällikkö Maire Puhakka ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arvo Niskasaari.

ma Alatalo (Heikki Turves),
Sinikka Pietilä (Terttu Määt-
tä), Tauno Kujala (Pirkko
Hämäläinen) ja Eija Ikonen
(Kari Rissanen). Vaalilauta-
kunnan puheenjohtajana toi-
mii kirkkoherra.

Kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Arvo Niskasaa-
ri pyynnöstä kirkkoherra
Oskari Holström kertoi
suunnitelmistaan lähetys-
työntekijäksi lähtemisestä

Tansaniaan ensi marras-
kuun alusta. Kenian rajalla
maasai heimon parissa on
Lähetysseuralla alkamassa
uusi työalue yhteistyössä
Tansanian luterilaisen kir-
kon ja Amerikan luterilaisen
kirkon kanssa. Asiaan liitty-
vät virkajärjestelyasiat tule-
vat päätettäväksi myöhem-
min tänä vuonna.

Sirkka-Liisa Tuomaala
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

Yrittäjien tulisi olla sytyttäjiä toisilleen
Heti alkuun Kiminkinen
pyysi mahdollisesti jouk-
koon eksyneitä nirppanok-
kia poistumaan paikalta,
koska hänellä on tapana pu-
hua asiat suoriksi. Tarkoitus
ei ole kuitenkaan loukata
ketään, vaan puhua asioista
niiden oikeilla nimillä. Hän
muistutti yrittäjiä siitä, että
ei ole olemassa erillistä työ-
elämää, vaan meillä kaikilla
on olemassa vain yksi koko
elämä, josta jokaisen tulee
huolehtia itse.

Kiminkinen muistutti
yrittäjiä siitä, että johtaminen
perustuu luottamuksen ra-
kentamiselle, yksilön kunni-
oittamiselle ja reilulle kohte-
lulle. Johtaminen on kykyä
luoda työyhteisöstä tila, jos-
sa jokainen kokee saavansa
olla oma itsensä. Tyly pomo
työpaikalla on työntekijälle
terveysriski. Esimies tarvit-
see johtamistyössään ihmis-
suhdetaitoja. Aito vuorovai-
kutus tiimin ja sen johtajan
välillä tuottaa varmasti tu-
losta. Ei ole vain alaisia, vaan
samaan tavoitteeseen pyrki-
viä työkavereita.

-Meillä kaikilla on lukko-
ja elämässä valtavasti. Mo-
nella on käsitys, että minus-
ta ei ole tähän. Kiminkinen
pyysi miettimään hyvin

tarkkaan mistä käsitys tulee
ja vielä tarkemmin pitääkö
se paikkaansa ja mistä käsi-
tys johtuu.

Hän muistutti myös, että
pienissä kyläyhteisöissä ver-
kostoituminen on avainsana.
Aitous ja ihmisen lähestymi-
nen palvelutilanteessa on
pienen pitäjän vahvuus, jos-
ta ei kannata luopua. Pienes-
sä piirissä tahtoo kuitenkin
olla ongelmana se, että ku-
kaan ei saisi menestyä toista
paremmin. Meidän tulisi
tuomitsemisen sijaan olla
armollisia toisillemme. Yrit-
täjien tulisi olla sytyttäjiä toi-
silleen. Sammuttajia ei tar-
vitse viedä saunan taakse ja
lopettaa, mutta ei paljon
muutakaan.

Arvosta terveyttä
-Terveys on yleensä sellai-
nen asia, että sitä ei ymmär-
retä ennen kuin se ollaan
menettämässä. Joka päivä
tulisi liikkua. Ihmisen ter-

veyteen vaikuttaa muun
muassa perimä. Silti elinta-
voilla pystytään huomatta-
vasti vaikuttamaan tervey-
teen. Esimerkiksi tyypin 2
diabetes pystytään lähes ko-
konaan estämään etukäteen
elintavoilla.

Fyysinen elinympäristö
on kehittynyt huomattavas-
ti aikojen saatossa. Myös so-
siaalisella elinympäristöllä
on huomattava vaikutus.
Esimerkiksi lapsuusajan ko-
kemukset ovat tärkeitä. Jos
lapsi ei tule nähdyksi, niin
lapsen kehitys vinoutuu. Jos
meillä ei ole positiivista pa-
lautetta itsestämme, niin
emme osaa hyväksyä itse-
ämme. Edesmennyt geeni-
tutkija Leena Paloniemi on
kertonut, ettei ollut luokan
tavoitelluimpia tyttöjä, mut-
ta isän mielestä hän oli aina
maailman paras ja kaunein.
Ja maailman paras geenitut-
kijahan hänestä tulikin. Ihan
sama minkälainen perhe on,
kunhan perheessä riittää
rakkautta ja hyväksyntää.
Temperamentti peritään,
mutta vuorovaikutussuhteet
opitaan.

-Elämässä voi sattua ke-
nelle tahansa mitä tahansa
milloin tahansa. Elinsiirto-
testamentilla voi antaa toi-
selle elämän. Pidä se voimas-
sa. Pelko sairastuttaa. Men-
kää ajoissa tutkimuksiin!
Kiminkinen antoi kuunteli-
joille kotitehtävän: isäntien
tulee toistuvasti iltaisin tut-
kia emännän rinnat peiton
alla ja tilata heti lääkäriaika
mikäli niissä tuntuu herne-
mäisiä kovia kohtia. Mutta
ehdottomasti pitää muistaa,
että pitäytyy vain oman
emännän rinnoissa ja jättää
naapurin emännän rauhaan.
Jokainen tuntee joskus ihas-
tuksen tuntemuksia myös
muihin kuin omaan puoli-

Pudasjärven kaupungin ja Pudasjärven
Yrittäjien jo perinteiseksi muodostuneet

yrittäjäillat jatkuivat torstaina 6.5
Pohjantähdessä. Auditorio pullisteli väkeä, kun
kaikki olivat tulleet kuuntelemaan illan vierasta

Maalaislääkäri Tapani Kiminkistä.

soon, mutta vaihtaa ei kuu-
lema kannata.

Suosi suomalaista
ruokaa
Yrittäjät saivat kuulla myös,
että enää ei tarvitse olla hei-
näseipään laiha vaan pääasia
on, että liikkuu. Liikkuvien
lihavien sokeritautiriski vä-
hentyy puoleen! Jos ei liiku
riittävästi sisäelinten ympä-
rille kertyy harmaa rasva-
massa, joka aiheuttaa meta-
boolista oireyhtymää. Liho-
misepidemia pitää saada
Suomessa pysähtymään tai
ollaan hukassa. Ruoalla ja
ravinnolla on suuri merki-
tys. Kiminkinen pyysi suosi-
maan suomalaista ruokaa,
koska elämme vielä suht’
puhtaassa maassa!

Ihan kuten yrityksessä
tehdään, niin myös elämäs-
sä tulisi tehdä: kartoittaa si-
säinen ja ulkoinen tila, teh-
dä strategia ja toteuttaa se.
Oppia suhtautumaan itsessä
oleviin tunteisiin niin, ettei-
vät tunteet vie. On harhaku-
vitelma, että ongelmat pois-
tuvat odottamalla (Jorma
Ollila).

Kiminkinen muistutti
vielä, että meille on suuri rik-
kaus asua tällaisessa maa-
laiskaupungissa.

-Ollaan ylpeitä itsestäm-
me. Kuunnellaan itseämme.
Vaatimattomuus ei ole kau-
nista. Pitää olla sopivassa
suhteessa narsistinen ja ottaa
vastuuta itsestä! Elämässä ei
ole mitään mieltä ellemme
ymmärrä, että olemme ole-
massa toisiamme varten.

Kehittämisjohtaja Mikko
Kälkäjän ja Yrittäjien pu-
heenjohtaja Harri Piipposen
terveisien jälkeen siirryttiin
vielä kevyen iltapalan myö-
tä keskustelemaan kuulumi-
sia kahvion puolelle. Iloinen
puheensorina jatkui vielä
pitkälle yhdeksän jälkeen,
kun henkilökunta jo poistui
paikalta ja parkkipaikalla
käytiin vielä viimeisiä kes-
kusteluja illan annista.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Auditorio täyttyi kuulijoista.
(Kuva Sirkka-Liisa Tuomaala)

-Ollaan ylpeitä itsestämme, kannusti maalaislääkäri
Tapani Kiminkinen. (Kuva Harri Piipponen)

Pudasjärven Syötteelläkin
toimiva kiinteistösijoitusyh-
tiö L-House ja sen perhelo-
makohteita kehittävä tytär-
yritys Finland EasyHoliday
ovat saaneet uuden toimi-
tusjohtajan. Harri Savolai-
nen on taustaltaan yrittäjä ja
nyt L-House-konsernin ja
sen tytäryhtiöiden toimitus-
johtaja ja merkittävä osakas.

- Uskomme vahvasti laa-
dukkaiden, valmiiden sekä
kesä- että talvilomanvietto-
paikkojen kysyntään, asiak-
kaina sekä yrityksiä että yk-
sityisiä tahoja. Rakennamme
nimenomaan perheiden tar-
peita ajatellen eli tarjoamme
rauhallisen ympäristön mut-
ta samalla harrastusmahdol-
lisuuksia ja palveluja, sanoo
Harri Savolainen.

Nykyisen yritysryppään
perustaja Leevi Hakola pää-
tyi luovuttamaan pääveto-
vastuun toiselle, jotta viime
vuosien aikana merkittävästi
muuttunut ja laajentunut
yritys nousee uuden toimi-
tusjohtajan raikkaiden näke-
mysten myötä joustavasti
toimivaksi yritysryhmäksi ja
uuteen kasvuun.

- Koin tehneeni paljon vii-
meisten kolmen vuoden ai-
kana. Yrityksen liiketoimin-
ta on laajentunut, sillä mu-
kana ovat nyt kiinteistösijoit-
tamisen lisäksi muun muas-
sa lomarakentaminen, mat-
kailun operaattoritoiminta ja
ravintolatoiminta. Oli aika
saada yrityksessä tekemi-
seen uutta puhtia ja tuoretta
ajattelua. En kuitenkaan ha-
lunnut ammattijohtajaa,
vaan yrittäjätaustaisen hen-
kilön, jolla olisi halu ja mah-
dollisuus sitoutua yhtiöön,
Leevi Hakola sanoo.

-Leevi Hakola väistyy
hallituksen puheenjohtajaksi
L-Housen
toimitusjohtajaksi
Harri Savolainen

.- Harri Savolainen on toi-
minut IT-alalla yrittäjänä, ja
siksi hänellä on sekä realis-
tinen kuva liiketoiminnasta
että kokemusta, vaikka toi-
miala sinänsä onkin uusi.
Pystymme jatkossakin kehit-
tämään kotimaan lomanviet-
toon uuden tyyppisiä ratkai-
suja ja malleja, jotka vastaa-
vat helppoon lomanviettoon
kohdistuvaa muuttunutta
kysyntää.

Finland EasyHolidayn
suunnitelmat, kuten Iso-
Syötteen ja Punkaharjun
Tuunaansaaren jatkokehittä-
minen vapaa-ajan asuntoi-
neen, Kesämaa-lastenpuis-
toineen ja kylpylähotellei-
neen, ovat pitkän aikavälin
projekteja.

- Meillä on paljon tehtä-
vää, suunnitelmia on paljon.
Niiden toteuttamisen lisäk-
si pidämme portin auki
myös sellaisille aivan uusil-
le hankkeille, jotka sopivat
meidän Finland EasyHoli-
day-lomakeskuskonseptiim-
me. Nyt keskitymme vie-
mään Punkaharjun Tuu-
naansaaren ja Iso-Syötteen
hankkeita suunnitellun aika-
taulun mukaisesti, Harri Sa-
volainen sanoo.

Harri Savolainen

Leevi Hakola ja vaimonsa Hilkka osallistuivat Syötteellä
lumisaateessa lumimaan avajaisiin viime syystalvena.
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HURJA REMONTTIALE
JATKUU!

SKEITTILAUDAT

ALKAEN

1450 2950

295
GRILLIHIILI

1995
ILMAPISTOOLI

sisä- ja 
ulkokäyttöön

LED VALOSARJA
9 x LED

+ 9W muuntaja

KEINU 
3 HLÖ:LLE  
170 cm

Huopahatut
musta

1350
koko 57-61

89

1490

HONDAN AGGREGAATTI

2,2 kw

4,2 kw

690
1290

AURINKOPANELI

395

495

AURINKOKENNO
PUUTARHAVALOT

27950 w
12 v

monikidepaneli  

690

muovinen

teräs

1390

AUTONPESUHARJA
168 cm
Rekkamalli

KATTO 

PALLOVALASIN

KATISKAT 
alkaen

/sarja

/pss

/kpl
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Etsivän nuorisotyöntekijän
Petra Lasasen työssä tärkeä
periaate on se, että nuoret ja
heidän läheiset voivat ottaa
yhteyttä ja hihasta saa vetää
kaikissa nuorten elämään
liittyvissä asioissa. Etsivä
itse pyrkii tavoittamaan ne
16-29-vuotiaat nuoret, jotka
ovat jostain syystä ilman
koulu- tai työpaikkaa, ja elä-
män rytmi sekä sisältö ovat
kadoksissa. Pikkuhiljaa yh-
dessä nuoren kanssa alam-
me hakea rytmiä arkipäivän
rutiineihin ja suuntaa elä-
mälle mm. starttipajan avul-

IVT Pudasjärvi
laajensi
Ouluseudulle

IVT Zeppelinin myyntipisteessä Reijo Aho, Veli-Matti
Kaarlela ja Markku Rekimies.

Etsivä etsii ehkä juuri sinua
la sekä ottamalla yhteyttä
nuoren tarvitsemiin palve-
luihin. Rinnalla kulkeminen
ja yhdessä nuoren kanssa
toimiminen ovat kaiken läh-
tökohtana ja etsivä on ole-
massa juuri nuorta varten.

Starttipajalle nuori voi
tulla juttelemaan etsivän
kanssa ja tapaamaan muita
nuoria, jotka ovat ilman
opiskelu- tai työpaikkaa.
Starttipaja on mukavaa yh-
dessä oloa, joka ei sitouta
nuorta mihinkään, vaan sen
tarkoituksena on tuoda vaih-
telua arkeen, jossa ei välttä-

mättä ole mielekästä teke-
mistä. Starttipajalla valmis-
tetaan aina yhdessä ruoka,
joka on nuorille ilmainen.
Starttipajan ohjelmaa suun-
nitellaan yhdessä nuorten
kanssa niin, että heidän omat
mielenkiinnon kohteet ja
vahvuudet pääsevät esille.
Startissa saa päivärytmiä, si-
sältöä päiviin, elämän eväi-
tä, tulevaisuuden suunnitel-
mia ja mahdollisuuden ke-
hittää ja toteuttaa itseään
sekä vatsan täyteen hyvää
ruokaa. Starttipaja kokoon-
tuu kaksi kertaa viikossa tiis-

taisin ja torstaisin neljän tun-
nin ajan. Starttipajan tilat
ovat pikkunuokkareilla ja sa-
malla starttipaja toimii Suo-
mikotina maahanmuuttaja
nuorille, joilla ei vielä ole
koulu tai harjoittelupaikkaa.

Etsivän tärkeimpinä yh-
teistyökumppaneina ovat
koulut, työvoimatoimisto,
Te-keskus ja sosiaalitoimisto
sekä erilaiset hankkeet, jotka
toimivat nuorten parissa. Jos
nuori tarvitsee ja haluaa tu-
kea esimerkiksi työvoimatoi-
mistossa tai sosiaalitoimis-
tossa asioidessa etsivä voi
mennä nuoren mukaan ta-
paamiseen ja auttaa yhtey-
denotossa eri tahoihin. Etsi-
vä itse ei ole viranomainen
ja näin ollen nuorten tai hä-
nen lähipiirinsä on helppo
ottaa häneen yhteyttä.

Karhupajalla etsivän työ-
parina toimii yksilövalmen-
taja Sointu Veivo ja yhteys-
työtä tehdään myös työval-
mentajien Vuokko Nyma-
nin, Merja Taivalojan sekä
Jarmo Eskolan kanssa. Etsi-
vän tavoittaa parhaiten pu-
helimella, sähköpostilla tai
paikan päältä Karhupajalta.
Yhteystiedot löytyvät pu-
dasjärven kaupungin sivuil-
ta.

Etsivä nuorisotyöntekijä Petra Lasanen, yksilöval-
mentaja Sointu Veivo ja työharjoittelijat Jonna ja
Sowdo Karhupajalla.

Pudasjärven Ala-Siurualta
syntyisin oleva kauppiaan
poika Reijo Aho palasi juu-
rilleen, aloitettuaan marras-
kuussa 2009 IVT lämpö-
pumppuja markkinoivana
yrittäjänä Pudasjärvellä.
Aholla on siitä lähtien ollut
myyntipiste M-Tavaratalos-
sa ja toimialueena on ollut
Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Huhti-toukokuun vaih-
teessa Aho laajensi liiketoi-
mintaansa myös Oulun ta-
lousalueelle avattuaan
myyntipisteen Kempeleen
Zeppelin kauppakeskuk-
seen. Tämä tuli hänen mu-
kaansa mahdolliseksi, kun
Oulussa vapautui kahdelta

yrittäjältä IVT-myyntioikeu-
det. Uutta myyntipistettä
hoitaa kaksi myyjää, joista
toinen pystyy myös asenta-
maan ja käy asentamassa
myös Ahon myymiä ilma-
lämpöpumppuja. Kummal-
lakin yrityksellä on lisäksi
yhteinen sopimusyrittäjä
porauksissa.

Pudasjärvellä vakiopäi-
vystyspäivät ovat maanantai
ja perjantai. Zeppelinin pis-
teessä ihmisiä on liikkeellä
myös viikonloppuisin, joten
siellä ollaan asiakkaiden ta-
vattavissa myyntipisteellä
myös lauantaisin.

Heimo Turunen

Yksilövalmentajan työssä vipinää ja vaativuutta
Karhupajan yksilövalmenta-
jan tehtäviin kuuluu varsin
monenlaisia tehtäväkuvioi-
ta.

Nimikkeensä mukaisesti
yksilövalmentaja keskittyy
valmennettavan eli nuoren
yksilöllisten asioiden hoita-
misen suunnitteluun, kehit-
tämiseen ja toteuttamiseen
yhdessä nuoren ja hänen
verkostonsa kanssa. Nuoren

asioiden selvittelemiseksi
hänen elämänhallinnan
edistämiseksi puurretaan
asunnonhankinnan, KELA-,
sosiaali- ja mielenterveys-
puolen asioiden hoitamisen,
arvosanojen korottamisen,
kouluihin hakemisen, ajo-
kortin suorittamisen, ihmis-
suhdekuvioiden pohtimisen
eli lähes kaikkien elämän
alueiden kiemuroiden ja ilon

aiheiden hoitamisen ja käsit-
telemisen parissa.

Yksittäisen valmennetta-
van ohjauksen lisäksi yksilö-
valmentaja on saanut järjes-
tää ryhmänohjauksena ja
koulutuksena koko porukal-
le osallistumis-, ohjaus- ja
koulutustilaisuuksia nuorel-
le tärkeiden ja elämää eteen-
päin vievien asioiden tii-
moilta.

Yksilövalmentajan rooli
Karhupajan nuoren elämäs-
sä on olla motivoiva, rohkai-
seva, kannustava, ohjaava ja
rajoja näyttävä aikuinen yh-
dessä työvalmentajien ja et-
sivän kanssa.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja
Karhupaja

Työpajapäivät järjestetään
vuosittain ja niiden tarkoi-
tuksena on tiedottaa valta-
kunnallisista ajankohtaisista
asioista työpajojen henkilös-
tölle. Samalla on myös hyvä
mahdollisuus verkostoitua
muiden pajojen työntekijöi-
den kanssa ja vaihtaa ajatuk-
sia hyvistä käytänteistä ja
menetelmistä. Teemana päi-
villä oli osallisuus ja yhteen-
kuuluvuus. Erilaisten semi-
naarien avulla pajapäivien
anti oli saatu niin kiinnosta-
vaksi, että kaikki halukkaat
eivät päässeet mukaan, kos-
ka tilat rajoittivat osallistuji-
en määrää, siltikin meitä oli
paikalla noin 550 henkeä.
Päivien ohjelma oli erittäin
ajankohtaista asiaa käsittäen
eri seminaareja, niin tutkijoi-
den luennoista kuin työpa-
jakentällä työtä tekevien työ-
valmentajien välillä.

Karhupajan väki Työpajapäivillä Porissa
Nuorten työpajat
keskiöön syrjäytymisen
ehkäisyssä
Keskeisenä tuotoksena päi-
viltä syntyi työpajayhdistyk-
sen virallinen julkilausuma
vietäväksi seuraavaan halli-
tusohjelmaan. Seuraavassa
muutamia poimintoja julki-
lausumasta:

Valtakunnallinen työpa-
jayhdistys (TPY) on erittäin
huolissaan nuorten työttö-
myyden ja ulkopuolisuuden
kasvusta, joka taloudellisen
laman aikana on kaventanut
nuorten perusoikeuksia. 15–
24-vuotiaiden nuorten työt-
tömyysaste oli helmikuussa
25,7 prosenttia, mikä oli 5,9
prosenttiyksikköä edellis-
vuotista suurempi. Nuorten
työttömien määrä Suomessa
on EU-maiden huippuja,
mikä on ollut vallitseva ti-
lanne lähes suhdanteista
riippumatta. THL: n mu-

kaan vaikeasti syrjäytyneitä
nuoria on tällä hetkellä noin
30 000. Työttömien koko-
naismäärä oli Tilastokeskuk-
sen työvoimatutkimuksen
mukaan vuoden 2010 helmi-
kuussa 242 000, mikä oli 42
000 enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Valtakunnalli-
nen työpajayhdistys vaatii,
että työllisyys- koulutus- ja
sosiaalipolitiikan kärkita-
voitteeksi otetaan nuorten
yhteiskuntatakuun toteutta-
minen. Jokaiselle nuorelle on
taattava yhteiskuntatakuun
lupaama opiskelupaikka,
harjoittelupaikka tai työ-
paikka. Työpaja on juuri oi-
kea ympäristö nuorelle, joka

Karhupajan henkilöstö oli mukana
valtakunnallisilla työpajapäivillä Porissa 21-

22.4 2010. Työpajapäivien järjestäminen on osa
valtakunnallisen työpajayhdistyksen toimintaa.

vasta etsii omaa opiskelu-
alaansa, tai jonka opiskelu
oppilaitoksessa ei syystä tai
toisesta suju. Työpajassa
nuori kuuluu yhteisöön, ja
hänen osallisuuden tunteen-
sa kasvaa yhtaikaa arjen hal-
lintataitojen kehittymisen
kanssa. Oikean työn tekemi-
sen avulla poistetaan myös
osallisuuden sosiaalisia ja
kulttuurisia esteitä. Työpa-
joilla on jatkuvasti yhä
enemmän myös maahan-
muuttajanuoria. Työpajatoi-
minta edistää yksilöllistä ja
yhteiskunnallista tasavertai-
suutta yli kulttuuri- ja kieli-
rajojen. Oikea työ on paras-
ta sosiaaliturvaa ja työpaja-

valmennus parasta ennalta-
ehkäisevää sosiaalityötä, ki-
teyttää työpajayhdistyksen
toiminnanjohtaja Markku
Hassinen.

Työpajojen määrä
kasvussa
Työpajoja on ollut Suomes-
sa jo yli kaksikymmentä
vuotta. Viime laman seu-
rauksena niiden tarve ja
määrä kasvoi räjähdysmäi-
sesti. Työpajojen asiakkaat
ovat nuoria työttömiä sekä
nuoria vailla ammatillista
koulutusta. Monissa työpa-
joissa on kaiken ikäisiä val-
mentautujia. Työpajoista
noin 50 prosenttia on kunti-
en omistamia. Loput 50 pro-
senttia on kuntayhtymien,
yhdistysten ja säätiöiden yl-
läpitämiä. Vuosittain niissä
valmennusta saa noin 10 000
nuorta, ja eri-ikäisten val-
mentautujien kokonaismää-

rä on yli 15 000. Työpajaken-
tällä työskentelee noin 1500
työ- ja yksilövalmentajaa.

Työpajatoiminta on yh-
teiskunnan näkökulmasta
taloudellisesti kannattavaa
ja edullista. Monet työpajat
toimivat tiiviissä yhteistyös-
sä ammatillisten- ja muiden
oppilaitosten kanssa ja tarjo-
avat mahdollisuuden am-
matilliseen kouluttautumi-
seen. Työpajoilla on tarjolla
aikaa, ymmärrystä, yksilöl-
listä ohjausta, vertaistukea,
työtä, koulutusta ja aikuisten
tukemaa valmennusta. Tule-
vassa hallitusohjelmassa
työpajatoiminta ja sosiaali-
sen työllistäminen onkin
nostettava syrjäytymisen
ehkäisyn keskeiseksi keinok-
si, vaatii työpajayhdistyksen
puheenjohtaja, kansanedus-
taja Outi Alanko-Kahiluoto.
Tiedotteen kokosi Karhupa-
jan väki.
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Pudasjärven Urheilijoiden
voimistelujaosto järjesti joka
keväisen tanssi- ja liikunta-
näytöksen liikuntahallilla
28.4. Kävijöitä oli parisensa-
taa.

Pudasjärven kansalais-
opiston sirkuskoululaisilla
oli taas kerran näyttävä esi-
tys. Suvi Haapala ja Sallama-
ri Pesälä esiintyivät diabloil-
la taiteillen viimeisen kerran

Tuhkimo näytelmään osallistuneita nuoria menossa näytökseen

Tanssi- ja liikuntanäytös
liikuntahallilla

tällä kokoonpanolla. Heillä
oli todella taitavaa diablon
käsittelyä.

Pudasjärven nuorisoseu-
ran tanhuajat eivät näyttä-
neet perinteistä tanhua, vaan
Tillintallin ryhmä esitti esi-
tyksen meidän uudesta vau-
vasta. Vinksinvonksin ryh-
mässä taas oltiin leijonan
metsästyksessä.

Pudasjärven Urheilijoi-
den voimistelujaoston ryh-
missä esiintyi 4-12 –vuotiai-
ta lapsia ja nuoria. Esityksis-
sä nähtiin lepakoita, korkea-
saarella retkeilijöitä, telineil-

Vanhempieni sisaruksia oli
runsaasti, jotenka “lähdeai-
neistoa” tuntui riittäneen.
Jossakin vaiheessa kuulin,
että serkkuni oli tehnyt tut-
kimusta äitini suvusta. Hä-
nen mielenkiintonsa oli kuu-
lemma loppunut, koska tut-
kimuksissa oli käynyt ilmi,
että joku esi-isistä tai näiden
veljistä oli tuomittu maantie-
ryöstöstä. Suvun tutkiminen
jäi siihen.

Olisin halunnut saada
edes hänen senhetkiset löy-
döksensä itselleni, mutta
ujous tai mitä lieneekään esti
soittamasta tai kirjoittamas-
ta hänelle Ouluun. Ja vuodet
vierivät…

Sitten tuli vuosi 2006. Ja
innostus asiaan iski.

Vaimoni isän kotitaloa oli
vuosikymmeniä sanottu
Toolaseksi, eikä kukaan tien-
nyt miksi, ainakaan sitä ei
oltu kerrottu. Yhtenä iltana
jotenkin vaan juutuimme tie-
tokoneen ääreen ja rupesim-
me tutkimaan ensin Pellon,
sitten Ylitornion ja viimein
ruotsinkielisen Nedertor-
neån kirkonkirjoja. Aamu-
yöstä havahduimme: kello
on jo 2.30. Seuraavana iltana
oli sama homma.

Parin viikon päästä olim-
me – toki nukuttuammekin

Sukututkimus
mielenkiintoista puuhaa

lä taiteilua. Lisäksi nuorek-
kaat jaoston naiset pääsivät
vauhtiin kuntonyrkkeilyn
tiimoilta.

Haukiputaan Heitosta oli
kutsuttu kaksi ryhmää. Ryh-
mät olivat todella taitavia ja
esitykset ihania. Ryhmät
kutsuttiin näytökseen, koska
tiedettiin Haukiputaalta löy-
tyvän Suomenmestaruusta-
son joukkuevoimisteluryh-
miä.

Teksti Jaana Valkola
Kuvat Crista Valkola

Pudasjärven Urheilijoiden
Voimistelujaoston kausi
päättyi mukavissa tunnel-
missa. Jaosto tarjosi jumppa-
ja temppukoululaisille ja oh-
jaajille retken Tuhkimo mu-
siikkinäytelmään Kemin
kaupunginteatteriin. Kolmi-
senkymmentä lasta, nuorta

Voimistelujaoston kausi päättyi
mukavissa tunnelmissa

ja aikuista oli mukana retkel-
lä. Esitys oli todella hyvä ja
nauratti sekä pieniä että vä-
hän isompiakin katsojia.
Mukava reissu hyvässä seu-
rassa!

Jaoston naiset, ohjaajat ja
apuohjaajat päättivät kau-
den Anttilan Minnan spin-

ning tunnilla, saunoen Puik-
karissa ja nauttien pientä
suolapalaa Työttömien Yh-
distyksen laittamana. Nyt on
hyvä lähteä kesälaitumille
odottamaan ensi syksyn tou-
huja.

Jaana Valkola

välillä – löytäneet jotain to-
della merkittävää. Vaimoni
isän isoisä 4 polvessa, Olof
Matson Tålainen, syntynyt
1756, oli muuttanut Ruotsin
Juoksengista nykyisen Suo-
men Karunkiin rengiksi ja
ottanut talon nimen nimek-
seen, kuten monesti siihen
aikaan olikin tapana.

Tästä alkoikin sitten pur-
kautumaan vuosikymmeniä
piilossa ollut asia sekä eteen-
, että taaksepäin. Toolainen,
kuten suku suomeksi sano-
taan, oli yksi 1600-luvun ve-
ronkantajasuvuista Lapin-
maassa. Pirkkalaisia, jotka
olivat saaneet veronkanto-
oikeuden Ruotsin kunin-
kaalta, oli Pohjolassa joitakin
kymmeniä sukuja.

Tämän Olofin lapsista
yksi, Juho muutti myöhem-
min työn perässä ylemmäs
jokivartta aina Pelloon saak-
ka, jossa sukua nykyään pää-
asiassa asuu. Osa Juhon si-
saruksista lähti etsimään pa-
rempaa elämää Pohjois-Nor-
jaan, kalastajiksi, piioiksi tai
muuhun työhön ja yleensä
jäivät sille tielleen. Saatuam-
me lisätietoa noiden Norjaan
muuttaneiden sukulaisista
sekä Suomen, että Norjan
kirkonkirjoista, päätimme
ajaa tapaamaan kaukaisia

serkkuja. Se matka olikin sit-
ten luku sinänsä. Meidät
otettiin vastaan mitä lämpi-
mimmin – suomeksi totta kai
– ja sukua pyörähti katso-
massa ja tervehtimässä har-
vinaisia vieraita. Viime kesä-
nä kävimme uudestaan ta-
paamassa heitä ja veimme
tuliaisina mm. ruisleipää.

Helppo aloittaa
Sukua tutkimaan pääsee to-
della helposti. Tarvitset vain
paperia, kynän ja vanhem-
mat tai isovanhemmat, joil-
la muisti pelaa.

Seuraava vaihe voisi olla
Kansalaisopiston sukututki-
mus- kurssi, jota järjestetään
syksystä kevääseen muuta-
man viikon välein. Oulun
Maakunta-Arkistoon pääsee
ilmaiseksi tutkimaan sukuja
kuutena päivänä viikossa
ympäri vuoden. Siellä on
myös perukirjat, vanhat kar-
tat ja lähes kaikki mitä on ar-
kistoitu.

Jos omistaa tietokoneen ja
nettiyhteyden joka pelaa, ol-
laan jo uusissa ulottuvuuk-
sissa!

Kirkonkirjoihin pääsee
tutustumaan monesta pai-
kasta: Suomen Sukututki-
musseura, SSHY eli Suomen
Sukuhistoriallinen Yhdistys
ja Digiarkisto ovat yleisim-
mät paikat, mistä yli 100
vuotta vanhoja tietoja löy-
tyy. Pitemmälle pääsee ver-
kostoitumalla muiden tutki-
joiden kanssa.

Itse olen käyttänyt Suku-
Hakuria ja Tornio/Haapa-
rannan sukututkijoiden
Tornedalsrötter-nimisiä kes-
kustelu- ja hakupalstoja.
Koska kirkonkirjat olivat
1800-luvun lopulle asti ruot-
sinkielisiä, edellä mainituis-
ta yhteyksistä on varmasti
apua monelle.

Jos joku innostui tästä tut-
kimaan omaa sukuaan tai
tahtoisi, että joku toinen et-
sisi hänen esivanhempiaan,
autan erittäin mielelläni par-
haani mukaan.

Matti Puolakanaho
sukututkija
p. 040-960 3058
tu.pala@hotmail.com

Paloni sukututkimukseen alkoi varmaan jo pikkupoikana.
Kotitalossani Ala-Livon Välikankaalla kävi aina silloin tällöin vieraita,
joiden lähdettyä olin kysellyt vanhemmiltani: mitä tuo/nuo oli meille?

Eli olin halunnut tietää, olinko sukua käyneille.

Matti Puolakanaho on innostunut sukututkimuksesta ja
opastaa että on hyvä verkostoitua muiden sukututkijoi-
den kanssa. -Näin pääsee pitemmälle.

Kansainvälistyvässä ja samalla nopeasti muuttuvassa maailmassa on hyödyksi vahva identiteetti
ja tieto omista juuristaan. Euroopan ja koko maailman kansojen joukossa on tärkeää säilyttää oma
identiteettinsä, mm. Euroopan vanhat kulttuurikansat pitävät hyvin tarkoin kiinni omista kulttuu-
reistaan/juuristaan. Juurettomuus luo ongelmia.

Oman suvun historian tuntemus tuo nopeasti muuttuvassa maailmassa sellaista vakiintunei-
suutta, mille voi rakentaa uutta. Sukututkimus on keino oppia ymmärtämään itseään, läheisiään,
sukuaan sekä myös sitä kansaa, mihin yksilönä kuuluu.

Sukututkijalla on tehtävä: suvun historian tutkiminen ja uuden tiedon esiintuominen. Suku-
tutkija tutkii sukututkimustaan hyödyntäviä tietoja eri lähteistä. Sukututkija on myös tutkimusten-
sa kertoja, tiedottaja. Erilaisten sukutaulujen ja sukujulkaisujen tekeminen on kulttuurityötä. Suku-
tutkimus on jälki meistä jälkipolville. (Lähde: http://www.tervola.fi/KUUSELA/sukututkimus)

Haukiputaan Heiton joukkuevoimisteluryhmiä vieraile-
vana tähtenä.
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Just Zulle myy entisen Aho-
sen kaupan tiloissa ajoittain
naisten- , lasten vaatteita,
laukkuja ja kenkiä.

-Toimintamme perustuu

Vaatekauppaa Ahosen tiloissa
yksilöllisen naisen pukeutu-
miseen, tuomme vaatteet,
korut ja laukut maahan itse
Ranskasta, kertoo Just Zul-
len yrittäjä Vuokko Siurua.

Päämyymälä on Vihannissa
ja Vihannin myymälän
Vuokko Siurua toteaakin lei-
killisesti olevan sekatavara-
kauppa, jossa tuotevalikoi-
maan kuuluvat edellisten li-
säksi myös sisustus- ja lah-
jatavaraa, korut ja kosmetiik-
kaa. Eli Just Zulle on Vihan-
nissa toimiva  vaatealan vä-
hittäiskauppa.

-Valikoimistamme löyty-
vät myös menestyneimmät
merkit maailmalta mm. Ser-
pentiini, Lasessor, Trofe uu-
tena nyt meiltä Zoulmate ja
Peppercorn. Lapset saavat
oman osansa, italialaisesta
Dodipetto  sekä ulkoiluun
Huppa mallistosta. Kenkäm-
me ovat Tamariksen Saksa-
laista laatua sekä tietysti ko-
timaiset Sieviläiset, kertoo
Siurua ja jatkaa, että on ys-
tävien kutsusta myymässä
Pudasjärvellä “vanhan Aho-
sen tiloissa” nyt  jo toista ker-
taa parin päivän ajan naisten
ja lasten vaatteita sekä lauk-
kuja ja kenkiä.

Siurua sanoo yrittämisen
sopivan hänelle ja että yrit-
tämisessä  oma vapaus
suunnitella ja kehittää yri-
tystoimintaa  innoittaa ko-
keilemaan erilaisia mahdol-
lisuuksia toteuttaa myös it-
seään ja siinä samalla yritys-
tään.

Vuokko Siurua käy silloin
tällöin parin päivän ajan
myymässä tuotteitaan Pu-
dasjärvellä.
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudasto-
rilla ilmoittaminen on  yksityisille henkilöille ilmainen.
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai
faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista maksu on 15 euroa +alv (18,30 e). Jos haluat ilmoituk-
seeen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15
euroa +alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Halutaan ostaa: Mökki tai
tontti Iijoen  yläjuoksulta
(Parkkilantien varrelta),
myöskin 1-20 Ha metsäpals-
ta kiinnostaa kyseiseltä alu-
eelta. Puh. 046-6170396.

LUKUVINKKI AIKUISILLE
Isokallio, Kalle: Putkimies Pie-
tarista (2009)

Riemukas satiiri kansalais-
tottelemattomuudesta, joka
vahingossa nostaa vihreän
energian arvoon arvaamat-
tomaan. Moskovassa 1955
pääministeri Kekkoselle ker-
rotaan salassa jotain, mikä
saa hänet suosittelemaan
presidentti Paasikivelle
YYA-sopimuksen jatkamista

Lukuvinkkejä  Lukuvinkkejä  Lukuvinkkejä  Lukuvinkkejä  Lukuvinkkejä

LUKUVINKKI LAPSILLE
Andri Snär Magnason: Tarina
sinisestä planeetasta (2006)

Tarina sinisestä planeetasta
on arvoituksellinen ja nero-
kas mielikuvitusseikkailu.
Avaruuden kaukaisimmas-
sa kolkassa sinisellä planee-
talla asuu huoletonta ja idyl-
listä elämää viettäviä villejä
lapsia. Aikuisia ei ole ko-
mentelemassa vaan lapset

20 vuodella. Tuo salaisuus ei
ehkä olisi paljastunut kos-
kaan, ellei konepajayrittäjä
Viljo Koistinen olisi alkanut
järjestellä omaa eloaan niin,
etteivät poliitikot pääse sii-
hen liiaksi sotkeutumaan.
Tarvittiin myös se, että venä-
läinen oligarkki Vasili Vissa-
rov päätti kunnostaa Terijo-
ella huvilan, sekä Työ- ja
elinkeinoministeriön yli-in-
sinööri Minna Pyy, joka ker-
toi mielipiteensä hallituksen
energiapolitiikasta ja joutui
virkavapaalle. Asianajaja
Pekka Kappa on jälleen tar-
peen kertomaan pääministe-
rille, miten on käynyt ja että
kaikki on laillista. Rakenta-
essaan itselleen tuulivesivoi-
malaa Koistinen haluaa vain
halpaa sähköä. Ei se hänen
vikansa ole, että sitä saavat
lopulta muutkin. Joskus asi-
aa ymmärtämätön vain osuu
muuttamaan pelin säännöt,
niinkin yksinkertaisiksi, että
jos sähköä voi halvalla tuot-
taa, sitä voi myös halvalla
myydä.

saavat leikkiä milloin halu-
avat ja mennä nukkumaan
vasta kun nukuttaa. Lisää
hauskuutta on tiedossa, kun
kiertävä pölynimurikauppi-
as Ratki-Riemu putkahtaa
planeetalle lasten keskuu-
teen. Pikkuriikkisellä mää-
rällä nuoruutta lapset voivat
ostaa kauppiaalta perhospö-
lyä, jonka avulla he voivat
lentää ja kestävän teflonpin-
noitteen, jonka ansiosta ei
tarvitse peseytyä lainkaan.
Kun lentäminen onnistuu
vain auringon paistaessa,
Ratki-Riemu naulaa aurin-
gon kiinni taivaalle. Pian
kuitenkin huomataan, että
auringon naulaaminen pa-
kottaa toisella puolella pla-
neettaa asuvat lapset jatku-
vaan pimeyteen, ja teflon-
pinnoite estää halaamisen ja
toinen toisensa koskettami-
sen. Yllättäen lapset ovatkin
monien haastavien ratkaisu-
jen edessä. Piirroskuvitus.

LUKUVINKKI NUORILLE
AIKUISILLE
Pratchett, Terry: Valtio (2009)

Mau on matkalla kotiin Poi-
kien saarelta. Retki on ai-
kuistumisriitti, kotiin palat-
tuaan hän olisi mies. Kun
Mau saavuttaa kotisaaren,
hän huomaa kauhukseen,
että mitään ei enää ole: suu-
ri aalto on pyyhkäissyt me-
reen talot, tavarat ja ihmiset.
Siellä, missä ennen oli koti ja
perhe, on nyt vain sekasor-
toa ja hiljaisuutta - ja eräs
haaksirikkoutunut hienohel-
ma nimeltään Daphne. Nuo-
rilla ei ole yhteistä kieltä tai
yhteisiä tapoja, mutta vähi-
tellen he alkavat ymmärtää
toisiaan ja rakentaa uutta
elämää, uutta valtiota. Saa-
relle ajautuu pikkuhiljaa li-
sää pelastuneita, ja Mau ja
Daphne joutuvat moneen
tiukkaan paikkaan. Miten
ruokitaan vastasyntynyt, jos
ei ole maitoa? Kenen juma-
laan uskotaan? Kuka Valtio-
ta johtaa? Ja miten käy

Maun, kun Daphnea tul-
laankin hakemaan kotiin?
Terry Pratchettin huumori ja
mielikuvitus ovat vertaansa
vailla - hänen kirjojaan on
myyty jo yli 55 miljoonaa
kappaletta, ja niitä on kään-
netty yli 30 kielelle. Tänä
vuonna hänet lyötiin ritarik-
si “palveluksistaan maansa
kirjallisuudelle”. Valtio täy-
teläinen tarina, vakavien ja
kevyiden teemojen oivalli-
nen yhdistelmä parhaaseen
Pratchett-tyyliin!

LUKUVINKKI NUORILLE
ST. John, Lauren: Valkoinen ki-
rahvi (2007)

Martine on yksitoista vuot-
ta vanha, kun hänen van-
hempansa kuolevat tulipa-

lossa ja hänet lähetetään Af-
rikkaan asumaan isoäitinsä
luokse. Hänen uusi kotinsa
on Sawubonan villieläin-
puisto. Se on julma ja kau-
nis paikka, täynnä salai-
suuksia. Mitä isoäiti piilotte-
lee? Miksi Martine tuntee
olevansa niin ulkopuolinen?
Miksi häntä pidetään kauka-
na eläimistä? Seikkailu al-
kaa, kun Martine yksinäise-
nä yönä katsoo ulos ikkunas-
ta ja näkee nuoren hopean-
hohtoisen kirahvi. Valkoi-
nen kirahvi on värikkäästi
kirjoitettu ja mukaansatem-
paava seikkailukirja varhais-
nuorille tytöille ja pojille.
Kirja kuvaa kiehtovalla ta-
valla Afrikan luontoa ja eläi-
miä. Lauren St. John on kas-
vanut Zimbabwessa Afri-
kassa.

Lukuvinkkikirjat löytyvät
Pudasjärven kaupunginkirjastosta!

Myydään Nissan Sunny
vm.- 92, cd-soitin, 2 renkaat,
lisävalot, katsastettu, hyvä-
kunto. hp. 820€. Kesärenkaat
13" hp. 100€, puh. 0440 923
946

TOUKOKUUN LUKUVINKIT

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Piha, puutarha ja mökkeily
Kesäpiha 2010 messuilla

Kesäpiha 2010 messuilla 13-
15.5 on tehty uusi osanotto-
ennätys, näytteilleasettajien
ja yhteistyökumppaneiden
määrä on noin 200. Kesäpi-
ha 2010 on ainoat alan mes-
sut pohjoisessa Suomessa.
Näin sillä on merkittävä roo-
li alan tietouden jakajana ja
harrastuksen kohentajana.
Messuilta saa neuvoja tietoa
myös alalla jo kannuksensa
hankkineet eli asiantuntijat.

Messujen teemat ovat:
Piha, Puutarha ja Mökkeily.
Tapahtuma järjestetään Ou-
luhallissa ja hallin ulkoalu-
eella. Sekä sisällä että ulko-

na on erittäin edustava ja
monipuolinen näytteilleaset-
tajien joukko erityisesti puu-
tarha-alan yritysten joukko
on hyvin edustava. Puun
käyttö piharakentamisessa
on voimakkaasti esillä. Kaik-
kien kolmen teeman alueel-
ta on tasokkaita luentoja
kaikkien messupäivien ajan.
Muutenkin ohjelma on hy-
vin monipuolinen. Koko
perheen messut ottavat huo-
mioon niin aikuiset, lapset,
miehet ja naiset.

Pentti Uusi-Illikainen
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L i i k e h a k e m i s t o

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Ilmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikehakehakehakehakehakemistossa.emistossa.emistossa.emistossa.emistossa.
Ota yhteOta yhteOta yhteOta yhteOta yhteys pys pys pys pys p..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUT

KAHVILA JA RAVINTOLAPALVELUT

• PARAS Irtokarvan poistoon =
Furminator, koot kissasta hevoseen!

• Springer-koiranjuoksutuslaitteet
polkupyörään.

• Koiran Juoksuvaijerisysteemit.
• Koiranruuat alk. 14€/15kg
• Kissanruuat ja hiekat edullisesti.
• Täyssynteettinen 5w-40 moottori-

öljy vain 5€/L !!!

www.anonase.com
08-821 337

Tmi Esko Puurunen
Juhanintie 34, Ranua
puh. 044 0426764

KAIKKI LVI-alan työt
asennukset, korjaukset, osat

Rynkänpuolentie 69B, Ranua

SÄHKÖPALVELU
Esa Petäjäjärvi

~ Sähköasennus ja urakointi ~
puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585

AUTO- JA KONEHUOLTO,
KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

LVI- ja
Rautatarvike Oy

LVI -työt, sähkötyöt
ja peltityöt paikalli-

sesta liikkeestä!
Varastotie 2

p. 08 823 510
www.lvijarauta.fi

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Autokorjaamo
TH-MOTOR
Jouni Vikström Myllyvaarantie 541 Iinattijärvi
P. 040 536 6750

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

KALASTUS
METSÄSTYS TAKSIPALVELUITAKIINTEISTÖVÄLITYS

HAUTAKIVET

Matkahuolto
avoinna

arkisin klo 8-16
p. 050-353 6579

Tilauskeittiöstä:
voileipäkakut, täytekakut,
salaatit, lämpöiset ruuat.

Tilaukset: 040-596 6251
mporo@saunalahti.fi

NAUTI hyvä lounas
arkisin klo 10.30-15.00!
(myös kotipakettiin)

Grillistä: esim.
• runsas “grillilautanen” 5.90
• lihapiirakka
  kaikilla mausteilla 2,90 ym.
Avoinna: ma-pe 8-17
la 9-14, su suljettu

vain 7,50 €

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345
http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

Lisäkaiverrukset ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

LVI -ALAN TYÖT
TARVIKKEET

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

ja

TAKSIT

0400 388 231
Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

HIERONTAA, KUNTOSALI
KAUNEUDENHOITOA

Kotiporras
Kauppurienkatu 23

90100 Oulu
www.remax-kotiporras.fi

KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ
PUDASJÄRVELLÄ
Asunnot, Lomamökit
Metsäpalstat, Tontit

Tuomo Jokikokko
Myyntineuvottelija

040-7695206
tuomo.jokikokko@remax.fi

Välityspalkkio 3.66% (sis.alv),
velaton hinta tai

sopimuksen mukaan.
Minimipalkkio 2300€ (sis.alv)

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista ilmoitustilaa! SÄHKÖASENNUKSIA

Vierailun aikana ministeri
Astrid Thors totesi, ettei näil-
lä näkymin ole tarvetta Suo-
meen perustaa uusia vas-
taanottokeskuksia. Maahan-
muuttajat ja vastaanottokes-
kukset on yleensä otettu pai-
kallisten asukkaiden taholta
hyvin vastaan. Tosin urbaa-
neja legendoja on liikkeellä
riittämiin vaikkapa toimeen-
tulosta.

- Maahanmuuttajien toi-
meentulo on vain 70 prosent-
tia peruspäivärahasta, joten
sillä he joutuvat sinnittele-
mään, totesi Thors ja kertoi
ulkomaala is tausta is ten
yleensä sopeutuneen hyvin
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Näin on myös julkisuudessa
paljon puhuttujen somalien
kohdalla.

Thorsille luovutetussa Pu-
dasjärven kaupungin muisti-
ossa todetaan Pudasjärven
kaupungin keskeisimpien
tulevaisuuden haasteiden
olevan palvelujärjestelmän
kehittäminen ja palvelujen ta-

Ministeri Thors tutustui maahanmuuttajien kotouttamiseen
Ministeri Astrid Thors kävi viime viikon maanantaina tutustumassa

maahanmuuttajien vastaanottotoimintaan ja siitä saatuihin kokemuksiin
Pudasjärvellä. Ministerin ohjelmaan kuului seminaari maahanmuutto-

toiminnassa mukana olevien kanssa sekä tutustumiskäynnit Pudasjärven
vastaanottokeskuksessa ja tukiasumisyksikössä.

sapuolisen saatavuuden tur-
vaaminen. Väestön ikäänty-
minen ja pitkät välimatkat
ovat tässä erityisen merkittä-
viä taustatekijöitä.

- Väestön ikääntyessä
avaintoimialojen työvoiman
saatavuus vaikeutuu merkit-
tävästi. Tästä syystä turva-
paikanhakijoiden vastaanot-
totoiminnan käynnistyminen
Pudasjärvellä on nähty erin-
omaisena mahdollisuutena
tulevan työvoimatarpeen
tyydyttämiseksi, todetaan
muistiossa.

Oulun Vastaanottokes-
kuksen alainen tukiasumis-
yksikkö perustettiin Pudas-
järvelle syksyllä 2008. Alku-
vaiheessa siihen sijoitettiin
enimmillään 80 alaikäistä,

jotka ovat ilman huoltajaa
Suomeen saapunutta turva-
paikanhakijaa. Vuoden 2009
lopulla toimintaa laajennet-
tiin siten, että se mahdollisti
myös aikuisten turvapaikan-
hakijoiden sijoittamisen Pu-
dasjärvelle. Samassa yhtey-
dessä Pudasjärven kaupunki
päätti avata A-luvan saaneil-
le tukiasumisyksikön, johon
voidaan sijoittaa yhteensä 16
nuorta.

Vuoden 2010 alussa Pu-
dasjärven tukiasumisyksikkö
ja vastaanottokeskus siirtyi-
vät entisen vanhainkodin ti-
loihin Helmikotiin. Koko kes-
kuksen paikkaluku on nyt
120. Vaikka ulkomaalaisten
vastaanottotoiminta on käyn-
nistynyt jouhevasti, haastee-

na on kotouttamistyön kan-
sallinen koordinoimatto-
muus ja hyvien mallien ja riit-
tävän ohjeistuksen puuttu-
minen.

Kaikista positiivisista ko-
kemuksista ja monien eri toi-
mijoiden panostuksista huo-
limatta kotouttaminen ja ko-
toutuminen on ollut selkeäs-
ti haluttua hitaampaa, kuin
millaiset ovat olleet odotuk-
set. Erityisesti nuorten turva-
paikanhakijoiden kohdalla
pitkiksi venyneet turvapaik-
kapäätökset ovat olleet omi-
aan passivoimaan nuoria ih-
misiä. Olisikin ensiarvoisen
tärkeää luoda malli, jossa
yhteiskuntaan valmentami-
nen voisi alkaa määrätietoi-
semmin ja tehokkaammin

heti viranomaiskuulemisten
jälkeen. Pudasjärven koke-
musten mukaan tehokkainta
olisi, jos yhteiskuntaan val-
mentaminen voisi tapahtua
kunkin yksilön tarpeista läh-
tien mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Jo ennen
kuntapaikan saamista pitäisi
henkilön mahdollisuuksia
sekä opiskeluun että työn te-

kemiseen lisätä samanaikai-
sesti. Haluaisimme myös tä-
hän kiinnitettävän nykyistä
enemmän huomiota, tode-
taan Thorsille ojennetussa
muistiossa, jonka lopussa esi-
tetään toivomus, että Sisämi-
nisteriö nimeäisi Pudasjär-
ven yhdeksi Osallisena Suo-
messa -hankkeen kokeilu-
kunnaksi.  (rr)

Ministeri Astrid Thors kävi viime viikon maanantaina tu-
tustumassa maahanmuuttajien oloihin ja kotouttamises-
ta saatuihin kokemuksiin. Ministerin seurassa vasem-
malta hallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki ja valtuus-
ton puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma.

RAKENTAMINEN REMONTIT, KIINTEISTÖHUOLLOT
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Yrjö Moilasen maalauksia ja intarsiatöitä 13.4. - 15.5. Taide-
huone Pudikissa. Retrospektiivinen näyttely vuosilta 1993-2008.  Jär-
jestäjä Kulttuuritoimi.
Työkeskuksen taiteilijoiden näyttely kaupunginkirjastossa 3.5.-
28.5.  “Työt on tehty” Kristiina Salmen ohjauksessa Kansalaisopis-
ton taidepiirissä. Järjestäjä Pudasjärven kaupunginkirjasto
Karhunveistoviikko Livolla 12. - 15.5.2010 Livon koululla toi-
mintaa klo 8 - 19 joka päivä
Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia, Syötteen luonto-
keskus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun neljän sarjan
voittajakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja sekä Paras
Kuusamossa otettu kuva.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
Tanssikurssi Kurenkoskessa 15.5. klo 13.00. Tule opettelemaan
valssin,jenkan ja foxtrotin alkeet. Ilm. Ensio Koivula 045-6330740
Tanssit Kurenkoskessa 15.5. Vega esiintyy.
Kirjallisuuspiiri Pudasjärven kirjastossa 18.5. klo 17.30 - 19.00.
Järjestäjä Pudasjärven kaupunginkirjasto Lisätiedot Pertti Polojär-
vi pertti.polojarvi(ät)pudasjarvi.fi. Tapahtuman kuvaus Kirjallisuus-
piiri kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein keskustele-
maan ja jakamaan mielipiteitä mielenkiintoisista kirjoista. Tervetu-
loa mukaan kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Järjestäjä Pudasjärven
kaupunginkirjasto.
Kurenalan halkijuoksu 19.5. klo 19.00 Järjestäjä Vapaa-aikapal-
velut. Ilmoittautumiset  Vapaa-aikatoimistoon 18.5.2010 mennessä.
Puh: 0400- 346 097 heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Tanssit Möykkälässä Puhoksella 22.5. Esiintyy Taimo Löfin yhtye
Järjestäjä Puhoskylän Kyläseura ry.
Tanssit Kurenkoskessa  22.5. Esiintyy Kyläsoittajat.
Syötteen kansallispuiston 10-vuotisjuhlat 22.5. Syötteen
Luontokeskuksessa. Syötteen kansallispuisto juhlii 10 vuotissynt-
täreitään Euroopan kansallispuistopäivänä. Luvassa on perinteinen
kansallispuistoon suuntaava opastettu retki sekä muuta ohjelmaa
Syötteen luontokeskuksessa retken jälkeen. Retken kohteesta il-
moitetaan myöhemmin.
Kiihdytys- ja testipäivä Pudasjärven Ilmailukeskus,  29.5. klo 8.00
Tule testaamaan ajoneuvosi suorituskyky varttimaililla (402 m) val-
votuissa olosuhteissa Pudasjärven Ilmailukeskukseen. i. Ryhdy jä-
seneksi paikan päällä ja aja koko vuosi ilmaiseksi!. Järjestäjä Taival-
kosken Moottorikerho ry Lisätiedot Teppo Niskasaari
tepponiskasaari(ät)hotmail.com 045 138 6960
Tanssit Kurenkoskessa  29.5. Esiintyy Dreams.
Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven
kaupungin www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista
emme vastaa. Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden
toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä?
Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksu-
tonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

• ilmalämpöpumput

• maalämpöpumput

• ilma/vesi-lämpöpumput

• poistoilmalämpöpumput

• aurinkokeräinjärjestelmä

• lämmöntalteenottolaitteet

Markkinoiden
laajin IVT-valikoima

Markkinoiden laajin pumppuvalikoima

Lämpimästi tervetuloa!

Lämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaamminLämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaamminLämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaamminLämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaamminLämpöä koteihin, edullisemmin ja puhtaammin
IVTIVTIVTIVTIVT-maalämpöpumpulla-maalämpöpumpulla-maalämpöpumpulla-maalämpöpumpulla-maalämpöpumpulla

IVT-Center Zeppelin
Kauppakeskus Kempele
IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9 M-Tavaratalo
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com

INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

- RIKASTU REILUSTI

INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

- RIKASTU REILUSTI

(Vakiopäivystys ma ja pe 10-15)

KYSY

TARJOUSTA

Pudikin Kevänäyttelyssä on
nähtävänä Soma Kuosma-
sen, Okka Rickers ja Raija
Puurusen töitä.

Soma Kuosmanen on
nuori taiteilija Oulusta ja
Okka Ridkers hänen taiteili-
jaystävättärensä Saksasta.
Raija Puurunen on kotoisin
Pudasjärveltä ja Soma Kuos-
masen äiti. Kaikenkaikkiaan

Piirustuksia - maalauksia - sekatekniikkaa

Kevätnäyttely Pudikissa

Äitienpäiväjuhla
Syötekylässä

Pudasjärven Syötteen alueel-
la sijaitsevan Luokkavaaran
tonttien myynti käynnistyy.
Tonttien myynti käynnistää
myös golf-kentän rakenta-
miseen tarkoitetun rahaston
kartuttamisen. Pudasjärven
kaupunginhallituksen aikai-
semmin tekemän päätöksen
mukaisesti tontin luovutuk-
sen yhteydessä peritään
golfkentän osakkeesta 3800
euron maksu jokaiselta ra-
kennettavalta huoneistolta.
Maksua vastaan tontin omis-

Golfrahasto
taja saa perustetun golf-yh-
tiön osakkeen.

Kun kaikki tontit on myy-
ty ja kentän rakentaminen
käynnistyy kaupunki luo-
vuttaa perustamansa yhtiön
golfyhtiön osakkeiden omis-
tajille. Golf-kentän rakenta-
misen toteuttaa yhtiö, joka
vastaa myös kentän rakenta-
misen rahoittamisesta koko-
naisuudessaan.

Mikko Kälkäjä

perustetaan Syötteelle

Pohjois-Pohjanmaalla etsitään parhaillaan vahvuuksia ja
matkailun vetonauloja paikalliskulttuurista.

Maaseudun Sivistysliitto kokoaa matkailun, kulttuurin
ja kuntien toimijoita yhteen pohtimaan, kuinka paikallinen
kulttuuri voitaisiin nykyistä paremmin tuotteistaa ja kuin-
ka eri toimijat voisivat puhaltaa yhteen hiileen. Tavoitteena
on parantaa alueen matkailupalveluja ja lisätä Pohjois-Poh-
janmaan maaseutukuntien vetovoimaa matkailussa.

Pudasjärvellä paikalliskulttuuria etsitään torstaina 20 tou-
kokuuta työpajapäivässä Poro-Panuman tilalla alkaen puo-
liltapäivin. Tilaisuuteen ovat ovat tervetulleita Pudasjärven
kulttuuritoimijat, matkailuyrittäjät, viranhaltijat sekä myös
aktiiviset kuntalaiset. Tavoitteena on etsiä yhdessä alueen
matkailuun ja kulttuuriin liittyviä vahvuuksia sekä luoda
toimijoiden käyttöön konkreettinen suunnitelma, jonka
avulla paikalliskulttuuria saadaan jatkossa nostettua esiin.

Työpajat käynnistyivät hyvin tuloksin Limingasta loka-
kuun lopulla. Myös Raahessa, Hailuodossa, Nivalassa, Py-
häjoella ja Iissä vastaanotto on ollut innostunutta, ja työpa-
joissa on syntynyt useita selkeitä linjauksia matkailupalve-
lujen kehittämiseksi ja kulttuurin näkyvyyden parantami-
seksi.

Paikalliskulttuurin aarteisiin syvennytään talven aikana
kaikkiaan kahdeksassa pohjoispohjalaisessa kunnassa. Li-
säksi pohdinnan tulokset esitellään 15.6 Oulussa järjestettä-
vässä Paikalliskulttuuri elämään –seminaarissa.

Työpajan järjestää Juuret ja siivet – nimen saanut paikal-
liskulttuurihanke, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto
maakunnan kehittämisrahasta.

Elina Vehkala aluepäällikkö Maaseudun sivistysliitto

Pudasjärven paikalliskulttuuria
esiin Panumalla

 Ruokasali oli täynnä yleisöä eli osallistujia oli runsaas-
ti. (Kuva Atte Särkelä)

Syötteen kylätalolla järjestet-
tiin äitienpäivänä perintei-
nen äitienpäivälounas, johon
osallistui väkeä ruokasalin
täydeltä eli osallistujia oli
runsaasti.

Pauli ja Ensio Särkelä ot-
tivat vieraat vastaan ja jakoi-
vat ruusut äideille sekä oli-
vat vielä apuna keittiössä.
Ruokamaksujen vastaanot-
tajana toimi Elina Särkelä.
Kokkina oli Laura Kokko,
apunaan Hilkka Malo ja Salli
Vähäkuopus.

Vieraat aloittivat ruualla,
jonka monipuolisuudesta ja

maittavuudesta tuli hyvää
palautetta. Ruokasali oli
täynnä yleisöä eli osallistu-
jia oli runsaasti. Syötekylä-
koulun oppilaat esittivät
opettaja Paavo Tollkisen joh-
dolla kuorolaulua, suvivir-
ren yhteislauluna ja lausui-
vat runoja. Lopuksi oli täy-
tekakkukahvit pullan ja kek-
sien kera.

Ohjelma oli hyvin kaunis
ja juhlavan tuntuinen. Syöt-
teen kyläyhdistys haluaa
vielä kiittää oppilaita, opet-
tajaa ja kaikkia juhlaan osal-
listuneita. (ht)

Kuusamo XIV Nature Photo
-valokuvauskilpailun par-
haat luontokuvat ovat esillä
Syötteen luontokeskuksessa
1.5.–29.7.2010.

Näyttely koostuu vuoden
2009 luontokuvakilpailun
palkituista töistä. Edellis-
vuosiin verrattuna kilpai-
luun osallistui nyt enemmän
uusia nimiä. Kuvauskohteis-
ta kasvikuvat ja lähikuvat
kasvattivat suosiotaan. Sen
sijaan lintu- ja suurpetoku-
via oli kilpailevien kuvien
joukossa vähemmän.  Kilpai-
luun saapui kaikkiaan 485
luontoaiheista valokuvaa.

Luontokuvakilpailussa
on neljä sarjaa: luomusarja,
luova sarja, lasten ja nuorten
sarja sekä paras Kuusamos-
sa otettu kuva. Luomusarjan
kuvat ovat perinteisiä luon-
tokuvia, alkuperäisiä kerta-
otoksia, joissa tekninen ku-
vakikkailu ei ole sallittu.
Luova sarja on trikkisarja,
jossa kuvien muuntelu on
sallittua, jopa suotavaa.
Nuorille on oma sarjansa ja
siihen voi osallistua sekä pe-
rinteisellä että manipu-
loidulla kuvalla. Lisäksi kil-
pailussa palkitaan paras

Luontokuvakilpailun
satoa Syötteen
luontokeskuksessa

Kuusamossa otettu kuva.
Aiempina vuosina Syöt-

teen luontokeskuksessa esil-
lä olleissa valokuvissa ovat
ihastuttaneet etenkin eläinai-
heiset valokuvat. Tälläkin
kertaa palkittuihin luonto-
kuviin on tallentuneina mo-
nia eläimiä: kärpänen, per-
honen, kyy, karhu, viiksiti-
mali ja moni muu. Maisema-
otoksiin mahtuvat niin teh-
das, lampi, jääputous, heinä-
paalit kuin bussipysäkki
keskellä peltoa. Kuvissa on
aistittavissa herkkyyttä,
huumoria, vauhtia, hiljai-
suutta, vaaran tuntua ja
huolta ympäristöstä.

Luomusarjan voittajaku-
va on Jari Heikkisen tunnel-
mallinen ja värimaailmal-
taan rauhallinen kuva Muni-
vat korennot.  Seppo Peltosen
pirteän värikäs hämähäkkiä
ja seittiä kuvaava otos Väri-
seitti on Luovan sarjan voit-
taja. Lasten ja nuorten sarjan
voittajakuvassa Sirosääri on
Risto Miettisen valokuvaa-
ma linnunpoika. Paras Kuu-
samossa otettu kuva on Esa
Hakalan utuinen valokuva
suolammesta.

Luontokuvia voi ihastel-
la Syötteen luontokeskuk-
sessa 1.5. – 29.7.2010. Luon-
tokeskus on avoinna 17.6.
saakka joka päivä klo 10–16
ja 18.6. alkaen joka päivä klo
10–17. Näyttelyyn on vapaa
pääsy. Tervetuloa!

Twenty minutes dessert taiteilija Okka Rickers

mielenkiintoinen kolmikko,
joka on tuonut näyttelyyn
esille erilaisia ja mielenkiin-
toisia töitä. Näyttelyn avajai-
set olivat viime perjantaina.
Taiteilijoitten töitä voi käy-
dä ihailemassa Pudikissa
kesäkuun 23 päivään asti
ma-ke klo 15-20, la-su 14-17,
to ja pe suljettu.

soulsisteers taiteilija Soma Kuosmanen
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

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

Pölkky Metsä, Rovaniemi

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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

Pudasjärven kaupungintalolla
su. 16.5.2010 alkaen klo 19.00.
Kahvitarjoilu alk. klo 18.30.

Suomen Keskustan
puoluesihteeri
Jarmo Korhosen
keskustelutilaisuus

Pannu kuumana
koko päivän.

Jongun alueen kyläyhdistys ry

Paukkerinharjun kylätalolla la 15.5. klo 10-16
KIRPPUTORI

Nyt on ullakkokin tyhjennetty!

Tervetuloa tekemään löytöjä sekä nauttimaan
pöydänantimista ja hyvästä seurasta!

Tule hakemaan omasi.
Myynnissä mm.
- harmoni
- puusorvi
- ompelukoneita
- paljon kirjoja
- muuta vanhaa tavaraa

Jongun kyläyhdistys, Päivi Vesteri 040-5905143, paivi.vesteri@pudasjarvi.fi

Maaseudun Sivistysliiton
JUURET JA SIIVET – paikalliskulttuurihanke
järjestää toiminnallisen työpajan
Pudasjärvellä 20.5.2010 klo 12- 16
Poro- Panuman tilalla

TERVETULOA
ideoimaan yhdessä paikalliskulttuurin

ja matkailun tuotteita!

Työpajaan ovat tervetulleita Pudasjärven
kulttuuri-, matkailuyrittäjät, kylätoimijat ja
kaikki aktiiviset asukkaat.
Ilmoittaudu mukaan helena.ukura@msl.fi
tai 0400-726904 viimeistään 19.5 .

Pudasjärven Karhupajalla järjestetään neljän työpajan yh-
teinen tuote- ja tutustumispäivä torstaina 20.5 klo 11.00 -
17.00. Paikan päällä on mahdollisuus tutustua mm. työpa-
jojen päivittäiseen toimintaan, yksilövalmennukseen, työ-
valmennukseen, etsivä työntekijään, tuotteisiin ja Karhupa-
jan tiloihin. Mukana toimintaa ovat esittelemässä Karhupa-
jan lisäksi Kuusamon, Taivalkosken ja Iin työpajat. Pajan
pihalle tulee eri työpajojen esittelypisteitä, missä esitellään
pajoilla valmistettavia suurempia tuotteita esimerkiksi koi-
rankopit, katiskat, laiturit, savupöntöt, pihagrillit, tulisija-
tarvikkeet ja paljon muuta. Sisätiloista löytyvät saunatuot-
teet, keramiikkaa, lahjatavaroita, huonekalujen kunnosta-
mista, työnäytöksiä ym.

Luvassa on pienimuotoista “markkinatunnelmaa” ja il-
massa on savun tuoksua. Pajojen henkilöstön lisäksi päivää
on järjestämässä Puomi-hanke. Kävijöille tarjotaan kahvit
pullan kera, palveluntarvekyselyyn vastanneiden kesken
arvotaan hyviä tuotepalkintoja.

Tervetuloa tutustumaan työpajatoimintaan Karhupajal-
le Teollisuustie 12!

            Tuomo Jokikokko

hyvinvoinnin hyväksi

NuortenNuortenNuortenNuortenNuorten

Pudasjärven kaupunginhallitus sopi 4.5.2010 kokoukses-
saan mittavasta panostamisesta sivukylien koulujen toi-
mintaan. Pudasjärven kaupunki hakee aktiivisesti uu-
sia, toimivia ratkaisuja pitkien koulumatkojen haittojen
kääntämiseksi hyödyiksi. Kaupunki valmistelee KOP-
PI-hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on muodos-
taa moderni oppimisympäristö harvaan asutuille alueil-
le.

Modernin oppimisympäristön luomisen ja rakenta-
misen lisäksi KOPPI-kokonaisuudessa toteutetaan ainut-
laatuinen liikkuvan oppimisympäristön pilotti. Pilotis-
sa kokeillaan koulukuljetuksissa käytettävien linja-au-
tojen ja pitkien koulumatkojen hyödyntämistä oppilai-
den koulutyötä tukevalla tavalla. Pilottiryhmistä saatu-
ja kokemuksia tutkitaan, kehitetään ja sovelletaan koko
opetustoimea koskeviksi käytänteiksi.

Olennainen osa hanketta on osaamistason nosto kou-
luasteittain siten, että oppilaiden tiedot ja taidot vastaa-
vat koulutien päätyttyä työelämän ja tietoyhteiskunnan
edellyttämää tasoa. Tieto- ja viestintäteknisiä valmiuk-
sia nostetaan asteittain niin, että myös alakoululaisia val-
mennetaan ylemmillä luokilla toimivaan oppimisympä-
ristöön. Hankkeen pedagogisten toimintamallien ja -me-
netelmien kehittämisessä käytetään viimeisintä tutki-
mustietoa oppimisesta ja oppimisympäristöistä sekä
uusimpia opetusteknologioita ja –välineitä.

Marianne Mäntylehto

Pudasjärvi panostaa
sivukylien kouluihin

Pudasjärven kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan
4.5. maksettavaksi Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys
JoMMa ry:lle lisää kuntarahaa vuodelle 2010. Pudasjärvi on
ollut aktiivinen kunta, josta on tullut JoMMa ry:lle paljon
hyviä hakemuksia ja Pudasjärven rahoitusosuus on käytet-
ty lähes loppuun. Lisärahoituksen ansiosta Pudasjärven
yhdistyksillä ja yrityksillä on mahdollisuus jatkossakin ha-
kea rahoitusta investointi- ja kehittämishankkeisiinsa.

JoMMa ry:lle on saapunut rahoitusesityksiä hyvistä hank-
keista eniten Pudasjärveltä, jossa jo rahoitettuja hankkeita
on 18 ja näihin on sidottu julkista rahaa noin 500 000 euroa.
Lisäksi tällä hetkellä Pudasjärvelle on tulossa rahoitettavaksi
kuusi yleishyödyllistä hanketta ja vireillä olevia yritystuki-
hakemuksia on kahdeksan. Näiden käsittelyssä olevien han-
ke- ja yritystukihakemuksien arvo on yhteensä noin miljoo-
na euroa.

JoMMa ry:n toiminta
JoMMa ry toteuttaa paikallista Jokivarsien modernia maa-
seutuohjelmaa kuluvalla ohjelmakaudella vuosina 2007 -
2013. Koko ohjelmakaudelle käytettävissä oleva rahoitus-
kehys on noin kuusi miljoonaa euroa, joka käytetään pai-
kallisiin, alueen tarpeista nouseviin hankkeisiin.  ohjelma-
alueeseen kuuluvia kuntia ovat: Haukipudas, Ii, Kempele,
Kiiminki, Muhos, Pudasjärvi, Utajärvi, Yli- Ii ja Oulun kau-
pungin maaseutualueet. JoMMa ry:ltä voidaan saada tukea
yhdistysten hankkeisiin, yleishyödyllisiin hankkeisiin sekä
pienten yritysten investointi- tai kehittämishankkeisiin.
Kehittämis- ja koulutushankkeissa tukitasot vaihtelevat 50
- 90 prosentin välillä, yritysten investointi- ja kehittämis-
hankkeissa tuki vaihtelee 35 – 50 prosentin välillä.

Pudasjärven kaupunki tiedottaa:Pudasjärven kaupunki tiedottaa:Pudasjärven kaupunki tiedottaa:Pudasjärven kaupunki tiedottaa:Pudasjärven kaupunki tiedottaa:

Lisäpotkua Pudasjärven
kylien kehittämiseen

-Lahjakortti  Muoti-Oliivia
Teuvo Haanela
-Miniläppäri
Esko Salmela
-Lahjakortti Kuntoneva
Urpo Tolonen
-Lahjakortti Naapurin Tyttö
Urpo Uusi-Illikainen
-Lahjakortti
Kauneuskeskus Salotar
Helena Karlblom
-Lahjakortti Spinning
Mette Moilanen

Hyvän Olon
Messut 8.5.2010
Arpajaisvoitot:

Kiitos kaikille messuille osallis-
tuneille ja hyvää kevään jatkoa.
Lc Pudasjärvi / Hilimat ry.

Onnittelut voittajille!

Oulunkaaren yhtymäval-
tuusto hyväksyi 5.5.2010
Utajärvellä kokouksessaan
kuntayhtymän vuoden 2009
tilinpäätöksen, joka osoittaa
2.967 euron ylijäämää. Ou-
lunkaaressa valmisteltiin
vuonna 2009 kuntayhtymän
yli kymmenvuotisen ole-
massaolon merkittävintä toi-
minnan muutosta. Keväällä
kunnan päättivät kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen
puitelain mukaisesta yhteis-
toiminta-alueen muodosta-
misesta vuoden 2010 alussa.
Kuntayhtymä sekä järjestää

Kuntayhtymällä tarkka
talouden pito

että tuottaa sosiaali- ja terve-
yspalvelut alueen kuntiin
hajautetusti, mutta hallintoa
keskittäen. Kuntayhtymän
luonne muuttui jo vuoden
2009 alussa, kun seudullinen
kuntapalvelutoimisto (ta-
lous-, henkilöstö- ja tietopal-
velut) käynnistyi.

Kuntayhtymän talousar-
vio vuodelle 2009 oli 3,8 mil-
joonaa euroa, joista kunta-
palvelutoimiston menojen
osuudeksi oli budjetoitu
noin 2,4 ME. Kuntapalvelu-
toimisto palauttaa jäsenkun-
nille yhteensä 269.000 euroa

liikaa perittyjä kuntaosuuk-
sia eli kuntapalvelutoimis-
ton suoritteiden hinnat oli-
vat ennakoituva edullisem-
mat. Kuntayhtymän toimin-
nassa on pystytty myös
kompensoimaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistoi-
minta-alueen käynnistämi-
seen liittyvät budjetoimatto-
mat kustannukset tilinpää-
töksen ollessa hiukan ylijää-
mäinen. Tämä osoittaa kun-
tayhtymän kyvyn tarkkaan
taloudenpitoon.

Mirja Klasila
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Messut avasi kaupunginjohtaja ja
tapahtuman järjestäneen Hilimat
lionsklubin Hilima, Kaarina Daa-
vittila. Hän kertoi messujen olevan
merkittävin tulonlähde pienelle
järjestölle, joka tekee lahjoituksia
hyviin tarkoituksiin. Tänä vuonna
tuottoa käytetään esimerkiksi en-
nalta ehkäisevään päihdetyöhön.
Hänen mukaansa parasta on kui-
tenkin auttamisen halu ja lähim-
mäisen rakkaus. Daavittila kehotti
vahvistamaan hyvää oloa, koska se

Kaarina Daavittila Hyvän Olon Messuilla:

Tänä vuonna Hyvän Olon Messujen kävijät Pudasjärven liikuntahallilla
saivat aloittaa lauantaina 8.5 aamunsa auringon paisteessa. Paistetta ja

hyvää oloa riittikin koko päiväksi.

Hyvä mieli on eheyttä ja
kykyä nauttia elämästä

ehkäisee väsymystä ja kyllästymis-
tä. Vinkiksi hyvän olon vahvista-
miseen hän ehdotti, että loisimme
myönteisiä mielikuvia ja ajatteli-
simme niitä asioita, joista saamme
voimia ja mielihyvää. Hänen mie-
lestään hyvä mieli on eheyttä ja
kykyä nauttia elämästä, kohdata
mahdollisimman aidosti itsensä ja
toiset ihmiset.

Monien näytteilleasettajien li-
säksi saatiin nauttia harvinaislaa-
tuisesta kansallispukunäytöksestä.
Pukuja oli yli 30, ja joukossa oli
naisten pukujen lisäksi, lasten pu-
kuja ja yksi miestenkin puku. Mes-
sukansan joukossa muutama mies-
puolinen osallistuja kertoili tulleen-
sa kannustamaan rouviaan, jotka
olivat nyt esittelemässä itse tekemi-
ään kansallispukuja.

Kansallispukunäytöksen jäl-
keen Pudasjärven Senioritanssi-
ryhmä näytti, miten laitetaan jalal-
la koreasti.

Muotinäytöksessä nähtiin tä-
män vuoden tuulia arkeen ja juh-
laan. Näytöksen asut olivat Ke-
sportista, Painopalvelu Puurusel-
ta, Lastenpuoti Winkkelistä, Muo-
ti Oliiviasta ja M- Tavaratalo Pu-
dasjärvi Oy:stä. Kevään väreistä
nousi esille aniliinin punainen.
Kesän värejä ovat valkoinen, san-

dy eli hiekka, vaaleat maanlähei-
set värit ja sameat pastellin värit.
Muotinäytöksen suunnittelija Aija
Taipale haluaa kiittää malleja hie-
nosti onnistuneesta näytöksestä.

Viime vuoden tangofinalisti,
laulaja Virpi Piippo esitti useaan
otteeseen tuttuja iskelmiä. Säestä-
jänä hänellä oli Piipon Elixir-yhty-
een kosketinsoittaja Heikki Ketola.

–En erityisesti pidä laulamises-
ta nauhamusiikin säestyksellä
muuta kuin poikkeustapauksessa.

Kansallispukunäytös oli eräs
messujen kohokohta.

Raimo Åkerlund, Risto Puhakka, Urpo Uusi-Illikainen ja Väinö Lybeck olivat tulleet messuille katso-
maan kansallispukunäytöstä ja tapaamaan tuttuja.

Sirkka Hiltula oli toista kertaa
messuilla ja tullut erityisesti kat-
somaan kansallispukunäytöstä.

Muotinäytöksessä oli hyvä tunnelma, kun kaikki mallit tulivat lopuksi lavalle. Aija Taipaleen suunnitte-
lemassa näytöksessä nähtiin tämän vuoden tuulia arkeen ja juhlaan.

Joskus Kanarian saarilla olen käyt-
tänyt taustanauhoja, kun sopivaa
säestäjää ei ole ollut saapuvilla,
Virpi Piippo kertoi. Hän esiintyi
messuiltana  myös Hotelli-Ravin-
tola Kurenkoskessa.

-Lasten lihavuus on lisääntynyt
viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana, totesi terveystieteiden
maisteri Katri Virtanen. Hänen
mukaansa lihavuuden yhtenä syy-
nä on lisääntynyt makeisten, suo-
lan ja rasvan syönti.

-Jättikarkki- ja sipsipussit sekä
megasuuret limsapullot houkutte-
levat syömään ja juomaan kerralla
enemmän kuin olisi tarpeellista.
Myös lasten energiajuomien käyt-
töä tulisi rajoittaa. Säännöllisesti
käytettynä kofeiinipitoiset juomat
voivat aiheuttaa lapselle sydämen-
tykytystä, ylivilkkautta sekä unet-
tomuutta. Vanhempien tulisi ra-
joittaa lasten “ruutuaika” kahteen
tuntiin päivittäin.

Lapsille messuilla oli tarjolla
kasvomaalausta ja talutusratsas-
tusta, joko Jaska-ponilla tai korke-
ampaa kyytiä kaipaavalle suomen-
hevosella. Ihana yllätys äideille oli
erään näytteilleasettajan tarjoama
äitienpäiväkukka maalattuna kyn-
teen. Se nosti hymyn äitien huulil-
le. Muutenkin messut toivat Hyvää
Oloa kävijöille. Vastaan tulleita
haastellessa messut saivat vain

pelkkää kiitosta, ja kuulemma täm-
möiselle olisi tarvetta useammin-
kin. Messuille tultiin hakemaan
vinkkejä äitienpäivälahjoihin,
hemmottelemaan itseä tai puoli-
soa, ostoksille, viettämään aikaa ja
tapaamaan tuttuja.

Kati Saukko

Viime vuoden tangofinalisti,
upeaääninen laulaja Virpi Piip-
po esitti useaan otteeseen tut-
tuja iskelmiä.


