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Toukokuun laajakaista -ADSL tarjous:
Uusi liittymä, kytkentä 0 e, esim. 2M liittymä
24.90 e/kk (normaalisti 43.90 euroa )
määräaikaisella 18 kk sopimuksella

Olon MessutHyvän
-lehti

LC Pudasjärvi/Hilimat

Pian nro 1 Suomessakin.

PUDASJÄRVI: Kauppatie 5
ajanvaraus 08 824 480

Avoinna: ma-pe 9-17, la suljettu

Silmätautien erikoislääkärit: Markku Teiramaa, Ulla Näpänkangas
Optikot: Harri Halonen, Pirjo Havana, Ilpo Viippola

Messulehti toukokuu 2009

TÄMÄ HYVÄN OLON MESSULEHTI ON PUDASJÄRVI-LEHDEN ERIKOISNUMERO 10/2009

MESSUTARJOUS!
Samsung SGH-C260
Hyvä perus-
puhelin
takuu 24 kk

39,-
Sony-Ericsson W302

129,-
Esittely “mini-läppärit” -30%

MESSUHINTAAN:
Digikamerat, MP3 -soittimet, muistitikut ja
-kortit ja TomTom navigaattorit, PÖYTÄ-GSM
ja “Senioripuhelimet”

AH-TELEPISTE
Toritie 2, Pudasjärvi
p. 08-824 120
www.ahtelepiste.fi

MESSUOHJELMA S. 2

Vain pe-la yli 20 euron ostoksesta USB-Bluetooth kaupan päälle.

Kysy lisää
myymälästä!

Muista äitiä 10.5.

Hyvän Olon Messut 9.5.2009 Pudasjärven liikuntahallilla, Tuulimyllyntie 4

Leivitetty porsaanleike
Broilerin rintaleike
Kermaperunat
Juustokastike
Riisi
Täytetty silakkarulla
Lämminkasvis

Runsas salaattipöytä
graavilohineen

Karhunvatukka-
täytekakku
Kahvi
13.00 euroa

Piian Särvin
Syötteen luontokeskuksessa klo 11.00-16.00

Tervetuloa T. Piian Särpimen flikat =)

Erätie 1, puh 08-828145

Äitienpäivälounas 10.5

P. 040 195 8430
Hannus Cafe Leipomo avattu
Leivonnaiset kevään juhliin
Ark. 6-21, pe 6-, la 9-, su 10-21

Kiiminki Hannus

TERVETULOA!

Seuraava Pudasjärvi-
lehti ilmestyy 20.5.
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Messujen muotinäytöksessä esiteltiin
vaatteita kaiken ikäisille.

Viime vuoden Hyvän Olon Messujen yleisöä

9.00 Ovet avautuvat
10.00 Messujen avaus

LC Hilimojen presidentti Terttu Ahonen
10.05 Pudasjärven kaupungin tervehdys

kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
10.30 Tiina Pitkänen
11.00 Muotinäytös

suunnittelu Aija Taipale
11.30 Tiina Pitkänen
12.00 Liikuntaesitys

PuU/Voimistelujaoston tytöt:
Jumppakoulu 4. - 6. luokka,
ohjaus Hanna Illikainen ja Inka Kipinä
HipHop-ryhmä, ohjaus Sofia Vesa

13.00 Uusi uljas terveydenhuolto -luento
professori Lauri Nuutinen

13.45 Tiina Pitkänen
14.30 Muotinäytös

suunnittelu Aija Taipale
15.00 Messuarvonta
15.30 Tiina Pitkänen

Tervetuloa!

Lauantaina 9.5.2009 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9 – 16
Kuuluttaja: Birgitta Ojala
Mukana yli 50 eri messuesittelijää eri toimialoilta

MessutHyvän Olon
Professori
Lauri Nuutinen

Kaarina
Daavittila

Tiina
Pitkänen

Talutusratsastusta
klo 11-13

Birgitta Ojala

Ilmainen lapsiparkki
nuorisotiloissa klo 9-16
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HYVÄN OLON MESSUJEN PÖYTÄVARAUKSET 2009

Hyvän Olon Messut lauantaina 9.5.2009 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-16

HYVÄN OLON MESSUT  09.05.2009
PUDASJÄRVEN LIIKUNTAHALLILLA

Arvan hinta 5 euroa.
Arpojen määrä 500 kpl
Arpojen myyntiaika 14.4.2009 - 09.5.2009
Arvonta suoritetaan 09.5.2009

klo 15.00 messupaikalla

ARPAJAISET:

PALKINNOT:
1. POLKUPYÖRÄ ( Helkama 7-vaiht.)
2. KIRKASVALOLAMPPU
3. SYKEMITTARI
4. LAHJAKORTTI Kesport 100 e
5. LAHJAKORTTI Kauneuskeskus Salotar 100 e

Palkintoja 5 kpl ja yhteenlaskettu arvo 884 euroa.
Tuotto käytetään pudasjärveläisten nuorten
hyväksi, sekä messukulujen kattamiseksi.

(Messuille ei ole pääsymaksua)

Järj. LC Pudasjärvi / Hilimat

1. LC Pudasjärvi/ Hilimat: kahvila, sinappia,
messuarpoja, verenpaineen mittausta

2. Hyvinvointimaailma: kehon PH-tason mitta-
usta ja Aloe Vera -tuotteita

3. Orchid Oriental Day Spa:
Eero-Matti Lintunen

4. Pitopalvelu Maku-Maakarit: Tarja Hemmilä
5. SPR: yhdyshenkilö Tarja Hemmilä
6. Terveysimpulssi: Raija Puoskari
7. Luontaistuote: Johanna Malinen
8. Studio KuvaKulma: Pia Väyrynen
9. PH-tasapainotuotteet: Eeva Hietava
10. Terapia ja koulutus Orkidea: intialainen

päänhieronta; Terttu Kynkäänniemi
11. Laukku-Friikki: Mari Hirvasniemi
12. Kulkurin HopeaPuoti: Liisa Korva
13. Pudasjärven ammattioppilaitos:

talutusratsastusta ulkona; Elisa Laakso
14. Tilhipihlajan kotisairaanhoito- ja

kotipalveluyritys:
verenpainemittaus, Lahja Simonen

15. Lahjan puoti:
maistiaiset 10 – 11 Lahja Simonen

16. Super, Pudasjärven osasto: verensokerin ja
verenpaineen mittausta, kasvomaalausta;
Paula Hemmilä

17. Kynttilätalo
18. Kesport: Ahti Nivakoski;
19. Salotar
20. Huonekaluliike Heikkilä: Ulla Heikkilä
21. Tmi Herbalady: Hilkka Hiltula, Raahe
22. TarjaP: kynsienhoitotuotteet;

Tarja Päiväniemi
23. GNLD-tuotteita: Aino Niskasaari
24. Aloe Vera -tuotteita; Ritva Siuruainen
25. K-Supermarket: maistiaisia;

Harri Piipponen

26. AMWAY: pesuaineita, vitamiineja;
Irene Lauri

27. Painotuote Puurunen: painotuotteita;
Eila Puurunen

28. Syötteen Luontokeskus ja Piian Särvin:
muurinpohjalettuja,
esitteitä; Sirpa Airaksinen

29. Pudasjärven seurakunta: Henna Savilampi
30. Puutöitä: Alpo Simonen
31. Kirsti Åkerlund: käsitöitä
32. Herra Åkerlund: hattaroita, popkorneja
33. Käsityökeskus
34. MTA&Sarviseppä
35. Oiva Kinnunen:

tyrni-karpalotuotteita, vöitä ym.
36. Martat: Pirkko Savela
37. Pudasjärven Urheilijat: Marko Koivula
38. Heino Ruuskanen
39. Tiina Pitkänen: CD-levyjä, paitoja
40. Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola:

Tarmo Kataja
41. Pudasjärven palokunta: Kari Kuosmanen
42. Eija Juurikka: laill. hieroja
43. Jalkahoitola Sirius: Sirkka Määttä
44. Health&Beauty Systems: Leila Järvenpää
45. Kesseli Ry: Ape Nieminen
46. Jalkahoitola Stressi piste: Pirjo Leino
47. Hyvinvointi- ja liikuntapalvelut Launonen:

 Eini Launonen
48. Erotiikka Queen Desiree: Kaisa Laurila
49. Oriflame: Katja Telin
50. Pudasjärven kaupunki ja liikuntatoimi:

Sampo Laakkonen
51. ME-ihonhoitosarja: Maaret Markus
52. Makkaranmyyntiä
53. Hematiittikoruja; Markku Valkama
54. GNLD; Timo Puolakanaho

Hyvän olon
Hyvän Olon Messuille tulee yli 50 näytteilleasettajaa.
Messujen tavoitteena on tarjota hyvää oloa ja virkis-
tystä monella tavalla. Toimittaja kyseli muutamilta
näytteilleasettajilta, mitkä asiat tekevät heille itsel-

leen hyvän olon ja mitkä asiat ovat tärkeitä.

lähteitä

Tilhipihlajan yrittäjä Lahja Simo-
nen osallistuu ensimmäistä kertaa
messuille oman yrityksensä kans-
sa. Kontaktit asiakkaiden kanssa
ovat yrittäjälle tärkein messujen
antia. Siellä on hyvä vaihtaa ajatuk-
sia, kertoa tuotteista ja palveluista.
Samalla keskustellaan ihan mistä
asioista tahansa. Hyvien tuotteiden
tuominen asiakkaiden valittavak-
si on tärkeä osa messuteemaa.

Minä nautin lukemisesta. Hem-
mottelua on myös istuminen ongel-
la koira tai joku ihminen seurana.
Voisihan hemmotteluksi sanoa
myös marjastusta. Odotan ja toi-
von, että messut ovat myönteinen
ja mukava tapahtuma Pudasjärvel-
lä. Toivon paljon messuvieraita ja
heille antoisaa, leppoisaa ja virkis-
tävää messupäivää.

Painotuote Puurusen yrittäjä
Eila Puurunen kertoi olleensa mes-
suilla mukana myös vuosi sitten.
Messut olivat hänen mielestään
mukavat ja antoisat. Eila hemmot-
telee itseään hierottamisella, lenk-

keilyllä ja liikunnalla sekä luonto-
elämyksillä.

Lisäksi olen innokas kokkaile-
maan, joten hyvä ruoka ja salaatti
tuovat hyvän mielen. Grillikauden
olen myös jo aloittanut. Koska asun
Kipinässä, joki on lähellä ja sen ää-
relle tekee mieli monta kertaa päi-
vässä.

myös  hyvää oloa itselle ja vierail-
le.

Puutöitään esille tuova Alpo Si-
monen tykkää tehdä käsillään kai-
kenlaista. Varsinkin puutyöt ovat
hänen suosikkejaan.

- Olen huomannut, että kun töis-
täni tykkäävät monet muutkin ja
arvostavat niitä, niin siitäkin tulee
minulle hyvä mieli. Toivon mes-
suille paljon kävijöitä ja mukavaa
ilmapiiriä, varsinkin kun messut
pidetään väljissä tiloissa liikunta-
hallilla.

AMWAY-tuotteiden jälleen-
myyjä Irene Lauri on tulossa mes-
suille mukaan ensimmäistä kertaa.
Hän esittelee luontoystävällisiä pe-
suaineita ja vitamiineja. Irene Lau-
ri nauttii ystäviensä ja lastensa seu-
rasta.

Varsinkin ystävien kotona jär-
jestetyt kotiesittelyillat ovat muka-
via ja tuovat hyvän oloa ja mieltä
sekä minulle että mukana olijoille.
(rr).

“Hyvän mielen saan
luonnosta, auringosta

ja ystävistä.”

Laukku-Friikin tuotteita myyvä
Mari Hirvasniemi tulee messuille
ensimmäistä kertaa. Hän pitää lau-
kuista, kuten yrityksen nimestä voi
päätellä. Lisäksi hän saa hyvän
mielen monista muistakin asioista.

Hyvän mielen saan luonnosta,
auringosta ja ystävistä, joiden kans-
sa tulee pidettyä yhteyttä ja touhut-
tua yhdessä. Messupäivältä odotan
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KAUNEUSKESKUS

SALOTAR

Stailaus-Stailaus-Stailaus-Stailaus-Stailaus-
pisteessämmepisteessämmepisteessämmepisteessämmepisteessämme

messuillamessuillamessuillamessuillamessuilla
saat vinkkejäsaat vinkkejäsaat vinkkejäsaat vinkkejäsaat vinkkejä

hiuksiin jahiuksiin jahiuksiin jahiuksiin jahiuksiin ja
kauneuden-kauneuden-kauneuden-kauneuden-kauneuden-

hoitoon.hoitoon.hoitoon.hoitoon.hoitoon.

TERVETULOA!

Kauppatie 4 p. 821595

Ruoka-, leipomo- ja suunnittelupalvelu

Tarja Hemmilä

Hyvän Olon Messuilla 9.5. myynnissä täy-
tekakkuja, voileipäkakkuja, leivoksia ja
suolapalaa. Tervetuloa herkuttelemaan!

Puh. 040 728 3593 • tarja.hemmila@paakarit.fi
Lukiontie 4 • 93100 Pudasjärvi

www.paakarit.fi

Lahja Simonen oli miettinyt
jo vuosia oman yrityksen
perustamisesta. Pari vuotta
sitten hän pääsi osallistu-
maan Pro Agrian järjestä-
mälle Turvallista ruokaa asi-
akkaalle -kurssille. Silloin
hän sai eväitä yrittäjäksi ryh-
tymiseen. Kurssin aikana Si-
monen suunnitteli latukah-
vila-yrityksen ja vanhuspal-
velujen järjestämistä. Tmi
Lahjan Puoti yrityksen hän
perusti tammikuussa 2008,
ja se toimii Latukahvila Pyt-
kynpirtillä Syötteellä.

Joulukuussa 2008 Pudas-
järven kaupunki haki lehti-
ilmoituksella palveluseteli-
yrittäjiä kotipalveluun. Tuol-
loin käynnistyivät kotisai-
raanhoito ja kotipalveluyri-
tys Tilhipihlajan kuviot.

- Koska minulla on pitkä
sairaanhoitajan kokemus,
voin ottaa esimerkiksi veri-
näytteitä ja hoitaa haavat ja
jakaa lääkkeet. Tilhipihlajas-
sa tarjoan kotisairaanhoitoa
ja kotipalvelua Pudasjärven
kaupungin alueella, Lahja
Simonen kertoi Tilhipihlaja-
yrityksestään, joka virallises-

ti aloittaa toimintansa tämän
kuun aikana.

Tilhipihlajasta saa esimer-
kiksi siivous-, ateria-, pyy-
kinpesu-, kauppa- ja asioin-
tipalveluja. Myös pienimuo-
toiset kiinteistönhoitotyöt
hoituvat samoin kuin sauno-
tus- ja pesuapupalvelu.

Lahja Simonen muistut-
taa, että kotipalvelutyö on
kotitalousvähennyskelpoi-
nen.

- Sitä voi ostaa myös itsel-
le ja esimerkiksi lapset voi-
vat ostaa sitä vanhemmilleen
tai appivanhemmilleen ja
saavat tästä työstä kotita-
lousvähennyksen verotuk-
sessaan.

- Kaupungin kotipalve-
lun myöntämällä palveluse-
telillä voi ostaa siinä määri-
tellyt palvelut yrityksestäni.
Samalla kun teen kotipalve-
lutyötä, näen asiakkaan kun-
non ja toimintakyvyn.

Kotipalvelussa ja kotisai-
raanhoidossa on Lahja Simo-
sen mukaan tärkeää ihmisen
kokonaisvaltainen huomi-
ointi ja kuuntelu.

- Monet kotipalvelun ja -

Tilhipihlajasta monenlaista apua
Moni yksinään asuva vanhus miettii,

mistä saisi vaikkapa ikkunoiden pesuun
apua tai kuka hakisi lääkkeet apteekista.
Joskus vanhukset tarvitsevat tukijaa ja
rinnallakulkijaa. Uusi yritys Tilhipihlaja

tarjoaa monenlaista apua niin vanhuksil-
le kuin sairaille arkielämän kuvioihin.

sairaanhoidon piirissä olevat
tarvitsevat ohjaajaa, tukijaa,
luotettavaa kuuntelijaa ja
vierelläkulkijaa. Tykkään
tehdä käytännön työtä ja
pystyn nopeasti suoriutu-

maan erilaisista tehtävistä.
Työssäni pystyn tekemään
päätöksiä nopeasti ja tarvit-
taessa kysymään neuvoa
muilta henkilöiltä. (rr)

Lahja Simonen tarttuu reippaalla otteella uusiin haasteisiin
kotipalveluyrittäjänä.

Reetta Valjuksen haastattelu
Tunteiden säätely – ajankohtainen aihe

Perhefoorumi pidetään 9.5. kirjastos-
sa, jossa psykologi Reetta Valjus lu-
ennoi 11.30 - 12.15 aiheesta “Aggres-
sio arjen voimavarana”. Asiaa lähes-

tytään alustuksen ja keskustelun
merkeissä.

Leikki- ja kouluikäiset
perhefoorumin
aiheena

Perhefoorumi on perhepalvelujohtaja Kirsi Alata-
lon mukaan osa Pudasjärven kaupungin lapsi-ja
nuorisopoliittista ohjelmaa, jonka kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt. Tämän vuoden teemana ovat
leikki- ja kouluikäiset lapset.

Ensimmäinen perhefoorumin kokoontuminen oli
noin kaksi vuotta sitten neuvolan tiloissa. Tapahtu-
ma keräsi runsaan yleisön keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista, Kirsi Aatalo kertoi.

Perhefoorumi järjestetään nyt toista kertaa Hy-
vän olon messujen aikana kirjastossa. Tilaisuuden
aikana vanhemmat voivat jättää myös kysymyksiä
ja toiveita kaupungin perhepalveluille menevään
palautelaatikkoon. Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton lapsiparkki toimii nuorisotiloissa koko messu-
jen ajan eli klo 9-16.

Psykologi Reetta Valjus työs-
kentelee Oulun perheneuvo-
lassa. Hänellä on kognitiivi-
sen psykoterapeutin päte-
vyys, jota hän vielä täyden-
tää theraplayterapeuttikou-
lutuksella.

Miksi tämä aihe?
- Lapsiperheiden tukiyh-

distys pyysi minua viime ke-
väänä pitämään luennon täs-
tä aiheesta. Pidin kyseisen
luennon Oulu-opiston luen-
tosarjassa viime syksynä.
Uskoakseni melko monet
vanhemmat kokivat aiheen
koskettavan heidän arkeaan,
koska keskustelu oli vilkas-
ta ja sain monia yhteenotto-
ja luennon jälkeen.

Tänä keväänä olen pitä-
nyt lähes saman luennon las-
tenpsykiatrian alueellisilla
koulutuspäivillä Oys:ssa.
Palaute oli myös silloin
myönteistä, ja tässä luento-
tilaisuudessa oli sieltä Pu-
dasjärveltä myös kuulijoita,
jotka ovat pyytäneet minua
pitämään aiheesta luennon
teidän perhefoorumissa.

Olen työskennellyt vuo-

desta 1997 asti perheneuvo-
lassa, ja yksi yleisin yhtey-
denottosyy perheneuvolaan
on erilaiset aggressiopulmat.
Aihetta (aggression ja tuntei-
den säätelyä ja tunnistamis-
ta) on myös paljon tutkittu
viime aikoina, ja siitä on kir-
joitettu kirjoja Suomessa ja
ulkomailla. Vaikka tällä het-
kellä median uutisoinnin
perusteella voi tuntua siltä,
että aggression hallinta on
karannut käsissä, niin alan
työntekijänä uudet menetel-
mät ja tutkimukset tuntuvat
toivoa antavilta. Itse olen pe-
rehtynyt perustutkintoni
lisäksi tunteiden säätelyyn 4-
vuotisessa kognitiivisen psy-
koterapeutin koulutuksessa.
Lisäksi olen ollut tuomassa
Oulun perheneuvolaan brit-
tiläistä perhekoulutyömene-
telmää, joka on tarkoitettu
ylivilkkaiden (aggressiivis-
ten) pienten lasten ja heidän
perheidensä tukimuodoksi.

Onko murrosikäisten elä-
mässä enemmän aggressioi-
ta kuin muun ikäisten lasten
kohdalla?

- Murrosikään ja uhma-
ikään kuuluvat aggression
säätelyn pulmat. Näissä ke-
hitysvaiheissa lapsen kuu-
luu uhmata vanhempia ja
yhteisesti sovittuja sääntöjä.
Myös aivojen voimakas ke-
hitys näissä ikävaiheissa al-
tistaa lasta ajautumaan hel-
pommin hallitsemattomaan
käytökseen. Aggressio on
myös myönteinen voima,
joka auttaa meitä puolusta-
maan itselle tärkeitä asioita
ja puolustamaan itseämme.
Rakentavasti kohdattuina
murrosikäisen tunnekuohut
ja uhmaikäisen kiukut autta-
vat lapsen itsenäistymiskehi-
tystä.

Nähdäkseni vanhemmat
peittelevät ja salaavat ag-
gressioitaan? Mikä on sinun
näkemyksesi? Mikä on ter-
vettä aggression purkamis-
ta?

- Aikuisen on pysyttävä
aikuisena lapsen uhmatessa.
Aikuinen on turvallinen pe-
ruskallio, joka ottaa lapsen ja
nuoren kiukun ja uhman
vastaan rauhallisesti.  Aikui-

sen tehtävänä on heijastaa
lapsen tunnekuohu hieman
käsitellymmässä muodossa
takaisin niin, ettei lapsi pe-
lästy omaa tunnettaan. Toi-
saalta aikuinen voi näyttää
lapselle kiukkunsa, jos se on
hallittua ja ajoittaista. Aikui-
sen ärtynyt tunnetila kertoo
lapselle ja nuorelle tehok-
kaasti sen, että tämä on tär-
keä asia ja näin ei voi meidän
perheessä toimia! Jokaisen
ihmisen on opeteltava, mit-
kä ovat hänelle sopivat ag-
gression hallintatavat. Pe-
russääntönä on, että vihai-
nen saa olla, mutta ketään ei
saa satuttaa eikä tavaroita
saa rikkoa. Kysymys on laa-
ja, oikeastaan koko luentoni
käsittelee sitä. (rr)
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Lahjan Puoti
Tervetuloa maistamaan  munkkeja,

kahvia, mehua, teetä, klo 10-11

Munkkeja • Kakkuja  • Gluteenittomia  kakkuja ja pikkuleipiä
• Käsitöitä • Syötteen ulkoilukarttoja

Myytävänä

Tilhipihlaja
KKKKKOOOOOTISAIRAANHOITTISAIRAANHOITTISAIRAANHOITTISAIRAANHOITTISAIRAANHOITO JO JO JO JO JA KA KA KA KA KOOOOOTIPTIPTIPTIPTIPALALALALALVELVELVELVELVELUUUUU

Palveluitani voi varata omarahoitteisesti tai
kaupungin myöntämän palvelusetelin avulla.
Kotipalvelutyö on kotitalousvähennyskelpoinen.

Lahja Simonen sairaanhoitaja puh. 044 363 3939
www.tilhipihlaja.net    simonenlahja@gmail.com

Messuilla

mukana

Messuilla

mukana

Verenpaineenmittausta klo 11.30-12.30

Lahja Simonen puh. 044 363 3939
simonenlahja@gmail.com

Lahjan Puoti

- Kaikki sai alkunsa, kun
osallistuimme kansalais-
opiston järjestämälle hopea-
ketjukurssille, jossa opetet-
tiin renkaiden sahausta sekä
perusketjujen tekemistä,
Minna Karppinen kertoi.

Uusi harrastus veikin sit-
ten niin mukanaan, että pian
naiset tekivät kotonaan ket-
juja melkein yötä päivää. Ai-
nut varjopuoli harrastukses-
sa oli, että tarvikkeet maksoi-
vat, ja kun koruja alkoi olla
yli oman tarpeiden, heräsi
ajatus korujen myynnistä
eteenpäin, Minna selvitti
kolmen naisen perustaman
yrityksen taustaa.

Yksi yrityksen perustami-
seen johtaneista syistä oli se,
kun hopeakorujen myynti
vaati hopealeimat yli 10
gramman painoisilta koruil-
ta. Yritys täytyi perustaa lei-
mojen saamiseksi.

- Tällä hetkellä meillä on
hopealeima 925 sekä oma
nimileima LTM, kertoo Min-
na.

Kansalaisopiston kurssin
lisäksi tekijät ovat saaneet
oppia kirjoista, netistä itse
opiskelemalla sekä hopease-
piltä, jotka ovat olleet innok-
kaita neuvomaan eri työvai-
heita sekä niksejä.

- Avasimme nettisivut
sekä nettimyynnin huhti-
kuussa 2008. Sivuillamme on
jo tähän mennessä käynyt
noin 10 000 kävijää.

Käsityötä alusta
loppuun
Monista muista korunval-
mistajista poiketen Kulkurin
HopeaPuodin koruntekijät
valmistavat ketjut itse alus-
ta loppuun käsin.

 - Punomme ensin hopea-
langasta spiraalin, josta sa-
haamme pienellä lehtisahal-
la sormien välissä avonaisia

renkaita. Sen jälkeen alkaa
ketju valmistua rengas ren-
kaalta. Jokainen rengas täy-
tyy sulkea huolella ja oikea-
oppisesti, jotta se myös py-
syy kiinni, Minna Karppinen
selvitti.

Yksilöllisiä koruja
Kulkurin Ho-

peaPuoti on reilun
vuoden toiminut
pudasjärveläinen
korualan yritys,

joka aloitti toimin-
tansa helmikuussa
2008. Koruntekijöi-

nä ovat Minna
Karppinen, Liisa

Korva ja Tiina Sa-
lonpää.

Valmiit korut laitamme
pyörimään kiillotusrum-
puun, jossa ne kiillottuvat ja
niin sanotusti kovettuvat.
Sen jälkeen korut käsitellään
aineella, joka hidastaa tum-
mumista.

Ketjujen lisäksi yrittäjät
tekevät erilaisia juotostöitä
muun muassa rintaneuloja
sekä riipuksia.

Kaikki korumme ketjuja
lukuun ottamatta ovat erilai-
sia, koska emme käytä mi-
tään muottia niiden valmis-
tuksessa. Voimme tehdä
kaksi samanmallista riipus-
ta tai rintaneulaa, mutta täy-
sin samanlaisia ne eivät ole.
Lisäksi meillä on muutamia
aivan uniikkeja yksittäiskap-
paleita, joita ei voi tai ei ha-
luta valmistaa kahta saman-
laista. Asiakas voi tilata
omanlaisensa uniikin korun,
jota ei halua muilla nähdä,
mutta siitä joutuu maksa-
maan enemmän.

 HopeaPuodin yrittäjät
ovat nyt vuoden verran kier-
täneet erilaisilla messuilla
ympäri Suomea ja huoman-
neet, että arvostus käsityötä
kohtaan kasvaa koko ajan.
Ihmiset ostavat mieluum-
min käsityönä tehtyjä ja

uniikkeja koruja kuin sellai-
sia, joita saa joka paikasta.

Lisäksi muiden kulta- ja
hopeaseppien arvostus ko-
rujamme kohtaan on kan-
nustanut meitä suunnittele-
maan lisää ja saanut työm-
me tuntumaan arvokkaalta.
Tietysti myös kuluttajien
kiitokset tehdystä työstä
kannustavat, kun he saavat
mieleisensä korun.

Tulevaisuudessa Kulku-
rin HopeaPuodin koruja voi
edelleen saada netin kautta
yrityksen nettisivuilta,
muutamasta myyntipistees-
tä Pudasjärven keskustasta
sekä Livolle rakenteilla ole-
vasta työpajasta, jonka yh-
teyteen on tarkoitus aukais-
ta kesän aikana myös pieni
myyntipiste. Nettisivuilta
voit seurata, koska ovet au-
keavat. (rr)

Hyvän olon messuilla on myynnissä Kulkurin HopeaPuodin
koruja, joita kelpaa antaa vaikkapa syntymäpäivä- tai val-
mistujaislahjoina.

Lisäksi HopeaPuodin ko-
rusepät käyttävät koruis-
saan paljon myös erilaisia
luonnon jalokiviä, kuten esi-
merkiksi hematiittia ja gra-
naattia. Myös Swarovskin
kristalleja sekä makeanve-
den helmiä käytetään sa-
moin kuin erilaisia hopea-
helmiä.

“Kaikki
sai alkunsa
kansalais-

opiston
hopeaketju-
kurssilta.”

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

RAKENNUSLIIKE OY

ASUNTOINSINÖÖRIT

ASUNTO- JA URAKKATUOTANTOA

Asunto Oy Pudasjärven KUUSIPUISTON
huoneistot ovat valmiit. Soita 08-822 139

mm.  kynttilöitä, alusia,
Sinun Peilisi -taulut,
Huone-taulut, Ammatti-
avaimenperät ja mag-
neetit, Bukowski-pehmot,
luonnon öljysaippua,
pieniä muistoesineitä.

Messuilla mukana
KYNTTILÄTALO

www.kynttilatalo.fi

9.5.2009 Pudasjärven liikuntahallilla,
Tuulimyllyntie 4

Hyvän  Olon  Messut
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metsänhoitoyhdistys

KEMERA-TUET
JAOSSA!
Laita metsäsi kuntoon ja
ota oma osuutesi tukieuroista.
Valtion varoista voit saada tukea mm.
•nuoren  metsän ja taimikon hoitoon
•metsänviljelyyn

NEUVOMME JA
AUTAMME KAIKISSA

METSÄNOMISTUKSEEN
LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Alueneuvojat
Seppo Miettunen 020 413 7528
Antti Härkönen 020 413 7522
Hannu Juurikka 020 413 7523

Matti Pesiö 020 413 7525
Tuomo Tuomaala 020 413 7526

Jari Tyni 020 413 7527
Metsätilojen välitys

Jussi Perttu 020 413 7524
Toimistonhoitaja

Ulla Illikainen 020 413 7521
Toiminnanjohtaja

Pirkko Saastamoinen  020 413 7510
etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi

PUDASJÄRVI

Osoite: PL 62 Toritie 1, puh. 020 413 7520, fax 835 319
www.mhy.fi

Pidä hyvää huolta
myös metsastäsi
Stora Enso Metsä
Pudasjärven hankintatoimisto
Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI
Aimo Kaivorinne, p. 0400 399 066
Vesa Pesälä, p. 0400 190 276
Pentti Repola, p. 0400 190 267

www.storaenso.com/metsa

Auttamisen kohteena voivat
olla lapset, nuoret, perheet ja
ikääntyneet. Kansainvälisel-
tä tasolta mainittakoon Sight
First- näkökampanja, jolla on
pelastettu näkökyky suurel-
le joukolle ihmisiä. Kotimai-
sena teemana on nyt ollut “
Yhdessä nuorten kanssa”.
Oma klubimme on tämän
mukaisesti mm. lahjoittanut
useita stipendejä koululaisil-
le ja tukenut nuorisovaihtoa.
Toimintamme on sisältänyt
myös sosiaalista työtä ja eri-
laista palvelutoimintaa.

Klubimme Hilimat on
vielä nuori ryhmittymä. Se
perustettiin vuonna 2005.
Nimi tulee paikkakuntam-
me kulttuurielämässä vai-
kuttaneen Hilma Räisäsen
mukaan. Ajattelimme tähän
nimeen sisältyvän tarmoa ja
energiaa pyyteettömään työ-
hön yhteiseksi hyväksi. Klu-
bimme toiminta hakee vielä
muotoaan. Meitä on nyt
kaikkiaan 26 jäsentä. Olem-
me moniammatillinen ryh-
mä koostuen sekä työssä
käyvistä että jo eläkeiässä

Joka iloa tuottaa,
hän iloa saa

olevista naisista. Kukin an-
taa osaamistaan ja aikaansa
oman elämäntilanteensa
mukaan.

Ehkä tunnetuin tuotteem-
me on Hilimojen Sinappi,
jota monet ovat jo maista-
neetkin ja hyväksi todenneet.
Sitä olemme myyneet var-
sinkin joulun alla. Sinappia
on myytävänä myös näillä
messuilla.

Hyvän Olon Messut on
hyväntekeväisyystapahtu-
ma, joka toteutuu nyt toisen
kerran. Messujen tuotto käy-
tetään oman paikkakuntam-

me lasten ja nuorten  hyväk-
si. Hilimojen tunnuslausee-
na on ollut “Joka iloa tuottaa,
hän iloa saa”. Hyvän olon
teema lähestyy sekä fyysistä
että henkistä hyvinvointia.
Ohjelmassa on tietoa terve-
ysasioista, musiikkia, muo-
tia jne. Messuilla voi tutus-
tua monenlaisiin tuotteisiin,
katsella, ehkä tehdä jotain
löytöjä, tavata ihmisiä, viet-
tää hieman erilaista lauantai-
ta ja toivottavasti saada
myös hyvää mieltä. Messut
on yksi 370-vuotisen Pudas-
järven juhlavuoden tapahtu-
mista.

Tämä ei olisi mahdollista
ilman talkootyötä, hyviä yh-
teistyökumppaneita ja toimi-
joita. Kiitän kaikkia niitä ta-
hoja, jotka ovat myötävai-
kuttaneet messutapahtuman
järjestämiseen.

Tervetuloa Hyvä Messuvä-
ki!

Terttu Ahonen
LC Pudasjärvi/ Hilimat

presidentti

Lions-toiminta eli
leijonatyö on sitou-
tumatonta palvelu-
työtä. Tavoitteena

on järjestää vapaa-
ehtoispalveluja

sekä kansainväli-
sesti että omalla

paikkakunnallam-
me.

Pudasjärven Kesportissa on
toteutettu laajentamisre-
montti, jossa seinän purka-
misella saatiin vajaa 100 ne-
liötä lisätilaa myymälään.
Kauppias Ahti Nivakoski
kertoi, että myymälässä on
täysin uusi ilme ja muun
muassa kaikki kalusteet on
uudistettu ja tavarat on voi-
tu laittaa aikaisempaa näyt-
tävämmin esille.  Myymäläs-
tä löytyvät urheilu- ja kalas-
tusvälineet laidasta laitaan.
Tekstiilivalikoimaa on laa-
jennettu, ja muun muassa
lenkkikengät ovat suuri ryh-
mä, joista löytyy hyvä vali-
koima.

Uudistuneen liikkeen
avajaiset ovat perjantaina

Kesportissa uudistunut
ilme ja lisätilaa

Kauppias Ahti Nivakoski kertoi, että myymälässä on täysin uusi ilme ja muun muassa
kaikki kalusteet on uudistettu ja tavarat on voitu laittaa aikaisempaa näyttävämmin esille.

8.5, jolloin on kahvitarjoilu ja
tuotteista erikoistarjouksia.

Kesport Pudasjärvi osal-
listuu myös Hyvän Olon

Messuille, jossa muun muas-
sa maahantuojan edustaja
esittelee Asicsen lenkkiken-
kiä.  (ht)
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Matkatoimisto Pudasjärven Matkailu Oy
Avoinna ma-pe klo 9-17. Kauppatie 3, p. 08-823 400

Toimi ripeästi ja
säästät rahaa.

Kun varaat matkasi 15.8. mennessä, saat
60 euron alennuksen kaikista talven si-
nisistä lähdöistä (lapset 30 euroa).

15.9. mennessä varatuista talven orans-
seista lähdöistä saat 40 euron alen-
nuksen (lapset 20 euroa).

Aurinkomatkojen aina voimassa oleva
2–14-vuotiaiden lapsialennus on ho-
tellista riippuen jopa 50 %. Alle 2-vuo-
tiaiden matka maksaa vain 50 euroa.

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

Pietarilantie 48, 93100 Pudasjärvi
Puh (08) 822 726

Avoinna. ma-pe 9-19, la 9-18, su 11-18

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!

Viime talvi on ollut Tiinalle
uudistusten aikaa myös
keikkarintamalla. Orkesteri
vaihtui vuoden vaihteessa, ja
tällä hetkellä Tiina tekee
keikkoja pääasiassa tampe-
relaisen Pequeno-orkesterin
kanssa.

- Ohjelmistoa olen pyrki-
nyt uudistamaan vielä
enemmän tanssijaystävälli-
semmäksi, jotta tanssi-illan
aikana tulisi mahdollisim-
man monta eri tanssilajia,
Tiina kertoi ohjelmistostaan.

- Seuraava uusi kappale,
jonka julkaisen, on luottosa-
noittajani Eija Hinkkalan kir-
joittama. Se kertoo päämää-
ristä ja tavoitteista.

Kun luulee olevansa ha-
luamansa lähellä, huomaa-
kin tienviittojen olevan aivan
solmussa.

- Laulutekstit ovat aina ol-
leet tärkeitä minulle, mutta
nykyään haluan laulaa vielä
enemmän tunteikkaita, vä-
keviä, rohkeita ja syvältä sie-
lusta tulevia tekstejä. Se kos-
kettaa, mutta elämähän on
ihanan koskettavaa.

- Tulevan sinkun säveltä-
jä on porvoolainen Merzi Ra-
jala, joka tunnetaan solistina,
trubaduurina, kitaristina,
yhtyelaulajana mm. Adie-
mus Singers’eissä. Lisäksi
hän toimii musiikkiteatteri-
kouluttajana ja laulunopetta-
jana Popjazz Konservatori-
ossa. Tanssikeikkojen lisäk-
si haluan päästä laulamaan
juuri tällaisia kappaleita tun-
nelmallisiin laulelmailtoihin
laulu + kitara -kokoonpanol-
la.

- Vuosi on mennyt hurjan
kovaa vauhtia, ja totuttelu
uuteen asuinpaikkaan on
vienyt aikaa. Uudessa asuin-
paikassa sosiaalisten suhtei-
den luominen on myös pal-
jon oma-aloitteisuudesta
kiinni.

- Liityin porvoolaiseen

Partita-kuoroon, joka on 30
hengen sekakuoro. Olemme
tehneet Eino Leinon tekstei-
hin pohjautuvaa levyä, jossa
on Taisto Weslinin ja Perttu
Hietasen sävellykset. 1970 -
1980 luvun vaiheessa Vesa-
Matti Loiri teki nämä laulut
suurelle yleisölle tutuksi, ja
nyt kuoronjohtajamme mu-
siikin monitaituri Merzi Ra-
jala on tehnyt niistä aivan
uuden näköiset kuorosovi-
tukset. Tämä levy on juuri
nauhoitettu, ja sen julkista-
minen on syksyllä.

- Pudasjärvi on minulle
aina se rakas kotipaikkakun-
ta. Kesällä olen yleensä pi-
demmän aikaa käymässä ja
myös useamman kerran, sa-
noo Tina Pitkänen.

- Olen erittäin otettu pääs-
tessäni mukaan näille Hy-
vän Olon Messuille erityises-
ti sen vuoksi, että terveys ja
hyvinvointi sekä henkisesti
että fyysisesti on minulle to-
della lähellä sydäntä. Toivo-
tan kaikille messuvieraille
terveyttä elämään, hyvää
oloa ja aurinkoista kesää!

Laulaja Tiina Pitkäsen
tapaa messuilla

Laulaja Tiina Pitkäsen tapaa Hyvän Olon Messuilla. Nykyisin
Tiina asuu Askolan kunnassa Monninkylässä, joka sijaitsee ai-
van Porvoon rajalla. Hän muutti sinne Ikaalisista Ideasta Estra-

dille -koulutuksen loputtua avomiehen aloittaessa rehtorina
Monninkylän koulussa.

Tiina Pitkänen esiintyy Hyvän Olon Messuilla useaan ot-
teeseen, klo 10.30,  11.30, 13.45 ja 15.30. Terveellisistä
elämäntavoista ja hyvästä olosta sekä fyysisesti että erityi-
sesti psyykkisesti huolehtiva Tiina on iloinen saatuaan kut-
sun tapahtumaan! Erikoisvieraana terveydestä on kerto-
massa professori Lauri Nuutinen. Messuilla on myös erilai-
sia tuote-esittelyjä, muotinäytös ja liikuntaesityksiä!

Alpo Simosen puutöitä Hyvän Olon Messuilla
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Saksalaisen LR Health &
Beauty Systemsin pudasjär-
veläinen, itsenäinen edusta-
ja Virve Kaarre esittelee
messuilla ohjelman, joka tuo
apua painonhallintaan ja
kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin. Virven esittelemä
Trendlife-hyvinvointi- ja
painonhallintaohjelma tasa-
painottaa kehoa ja nostaa
pH-tasoa. Se puhdistaa suo-
listoa ja kiihdyttää aineen-
vaihduntaa. Ohjelma vah-
vistaa ja lisää suoliston bak-
teerikantaa ja vastustusky-
kyä.

Harva tietää, että painon-
hallinnassa ei ole kysymys
rasvamääristä, kolesterolis-
ta, kaloreista tai hiilihydraa-
teista vaan hapoista. Elimis-
tön pH-tasapainosta. Eli-
mistömme tekee kaikkensa
säilyttääkseen pH-tasapai-
non, se muodostaa koleste-
roliplakkia, varastoi rasvaa,

huuhtoo kalsiumia luista tai
magnesiumia sydämestä ja
lihaksista toimimaan pusku-
reina. Ohjelman myötä ke-
hon pH-taso nousee, ja eli-
mistöllä ei ole enää tarvetta
varastoida rasvaa.

Biologinen lääketiede
tuntee lukuisia eri sairauk-
sia: reumaattiset sairaudet,
sidekudossairaudet ja kalk-
keutumissairaudet, joiden se
katsoo aiheutuneen elimis-
tön pitkäaikaisesta happa-
muudesta. Painonpudotus-
vaiheessa on tärkeää poistaa
kehosta kaikki vanhat kuo-
na-aineet, joita jokaisella on
5-8 kg.

Ongelmana kuona-ai-
neiden
kertyminen
Näitä kuona-aineita elimis-
tömme kuljettaa pois kehos-
ta neljää eri reittiä. Niitä
poistuu virtsan, ulosteen,

Mielenkiintoinen vaihtoehto

Erään iltapäivälehden tutkimus kertoi että yli 60 % suomalai-
sista naisista haluaisi jatkuvasti pudottaa painoaan. Nykypäi-

vänä markkinoilla onkin valtaisa tarjonta erilaisia painonhallin-
taohjelmia. Moni laihduttaja on kokenut karvaat pettymykset

eri ohjelmilla ja joskus jopa kokenut tulleensa petetyksi.

kovasti kilpailluilla painonhallintamarkkinoilla

ihon sekä hengityksen kaut-
ta. Ongelmamme alkavatkin
muodostua siinä vaiheessa,
kun kehomme ei enää kyke-
ne poistamaan happamia
kuona-aineita, vaan se alkaa
varastoida niitä. Voimme
kuvata elimistömme toimin-
taa ja kuona-aineiden kerty-
mistä ns. keittiömetaforalla.
Kuvitellaan että olemme
keittiössä ja valmistamme
ruokaa. Ruuanlaitossa syn-
tyy jätteitä, jotka laitamme
roskakoriin. Ja kun roskako-
ri on täynnä, viemme sen
ulos talosta.

Kuvitellaan, että jostain
syystä emme veisikään ros-
kia pois keittiöstä. Jätteet al-
kaisi maatua ja haista. Niis-
sä alkaisi muodostua baktee-
reita, hiivaa, homeita ja sie-
niä. Juuri näin tapahtuu ke-
hossamme, kun elimistöm-
me ylikuormittuu, eikä ky-
kene poistamaan happamia

kuona-aineita tarpeeksi te-
hokkaasti.

Kolmella eri LR Health &
Beauty Systemsin saksalai-
sella tuotteella yhdessä saa-
daan elimistö toimimaan
hyvin. Ohjelma mahdollis-
taa 0,5 -1 kg:n painonpudo-
tuksen viikossa, siis jopa 2 -
4 kg kuukaudessa. Tulokset
ovat hyvin yksilöllisiä. Kun
elimistö on puhdas, pH-taso
korkea ja kun aineenvaih-
dunta toimii tehokkaasti, sil-
loin on hyvä aloittaa myös
pysyvät ruokatottumus-
muutokset.

Testerin avulla kehon
pH-tasapaino selville
Virve Kaarteen tapaa Hyvin-
voinnin Maailma.Com -osas-
tolla, josta messuvieraat voi-
vat kysyä lisätietoja tästä
Trendlife -ohjelmasta. Osas-
tolla on myös jaossa ilmaisia
pH-testereitä, joilla kukin
kotonaan voi mitata oman
kehon mahdollisen happa-
muuden. Osastolla on lisäk-
si esittelyssä LR Health &
Beauty Systemsin ainutlaa-
tuinen VIP CARD –tukku-
kortti, jonka haltija saa tuk-
kuosto-oikeuden yli 700 eri-
laiseen hyvinvointituottee-
seen, mm. noin sataan erilai-
seen Aloe Vera tuotteeseen.

Eero-Matti Lintunen

Kaikkien 7–18-vuotiaiden
tulee liikkua vähintään 1–2
tuntia päivässä monipuoli-
sesti ja ikään sopivalla taval-
la. Yli kahden tunnin pitui-
sia istumisjaksoja tulee vält-
tää. Ruutuaikaa viihdemedi-
an ääressä saa olla korkein-
taan kaksi tuntia päivässä.

Maailma on kuitenkin
muuttunut viimeisten vuosi-
kymmenten aikana niin, että
liikuntaa ei enää sisällykään
jokaisen kouluikäisen päi-
vään luonnostaan. Lasten ja
nuorten fyysinen kunto on
heikentynyt ja paino nous-
sut, mikä uhkaa myös tule-
vien aikuistemme kansan-
terveyttä ja työkykyä tule-
vaisuudessa. Tarvitaan työ-
tä kouluikäisten riittävän lii-
kunnan ja fyysisen aktiivi-
suuden edistämiseksi. Nuo-
ruusiässä päivittäisen fyysi-
sen aktiivisuuden minimi-
määrä on hieman alhaisem-
pi kuin lapsuusiässä. Toki
nuortenkin on suositeltavaa
liikkua useita tunteja päiväs-
sä.

Yli 13-vuotiaat nuoret jak-
savat olla paikoillaan pitem-
piä jaksoja kuin nuoremmat
lapset. Aikuiset voivatkin
kuvitella, että nuorten päi-
vittäinen liikunnan tarve tu-
lee tyydytettyä vähäisellä
liikkumisella. Todellisuu-
dessa 13-18 -vuotiaat elävät
kuitenkin voimakasta kas-
vun ja kehityksen aikaa, eikä
liikunnan tarve eroa paljon
lapsuusiän tarpeesta. Nuo-

rille on useimmiten ehtinyt
syntyä käsitys itsestään liik-
kujana. Monien liikunta-
muotojen kokeileminen ja
niiden perustaitojen harjoit-
telu auttavat nuorta löytä-
mään itselleen sopivan tavan
harrastaa liikuntaa.

Itsenäisesti liikkumalla
tai ohjattuun toimintaan
osallistumalla nuori voi ke-
hittää fyysistä kuntoaan ja
hyvinvointiaan. Päivittäi-
seen liikunta-annokseen tu-
lee sisältyä useita vähintään
10 minuuttia kestäviä reip-
paan liikunnan jaksoja. Päi-
vittäisen fyysisen aktiivisuu-
den tulee sisältää runsaasti
reipasta liikuntaa, jonka ai-
kana sydämen syke ja hen-
gitys kiihtyvät ainakin jon-
kin verran. Ripeä kävely,
pyöräily tai kelaaminen pyö-
rätuolilla ovat hyviä esi-
merkkejä tällaisesta fyysises-
tä aktiivisuudesta. Lapsella
fyysisen aktiivisuuden koko-
naismäärä kertyy koko val-

veillaolon aikana tehdyistä
suhteellisen lyhyistä suori-
tuksista, joista pääosa teh-
dään matalalla teholla. Suu-
rin hyöty saavutetaan, kun
vähintään puolet päivän ai-
kana kertyvästä fyysisestä
aktiivisuudesta kertyy yli 10
minuuttia kestävistä reipas-
ta liikuntaa sisältävistä tuo-
kioista tai liikuntajaksoista.
Tällaisen yhtäjaksoisen tuo-
kion aikana lapsen tulisi olla
enemmän liikkeessä kuin
paikallaan. Välitunnit ovat
tästä hyvä esimerkki: lapsel-
le voi kertyä välitunnin aika-
na 10 minuuttia reipasta fyy-
sistä aktiivisuutta ja 5 mi-
nuuttia paikallaan oloa. Päi-
vittäisen liikunnan tulisi si-
sältää myös tehokasta, rasit-
tavaa liikuntaa, jonka aikana
selvästi hengästyy ja sydä-
men syke nousee huomatta-
vasti.

Liikunta kuuluu luonnol-
lisena osana lasten ja nuor-
ten elämään. Liikunnan tu-
lisi olla hauskaa, tuottaa lap-
sille ja nuorille iloa ja elä-
myksiä. Tämä toteutuu, kun
liikunta toteutetaan lasten ja
nuorten näkökulmasta ja pit-
kälti myös heidän ehdoil-
laan.

Vihanneksia ja unta riit-
tävästi
On suositeltavaa syödä viisi
kertaa päivässä: aamiainen,
lounas, välipala, päivällinen
ja iltapala. Kasvisten ja vi-

hannesten osuutta aterioilla
on hyvä lisätä, jotta niiden
suositus puoli kiloa päiväs-
sä toteutuu.

Riittävä uni on tärkeää
terveen kasvun, oppimisen
ja päivän rasituksista palau-
tumisen kannalta. Uniryt-
missä on tärkeää säännölli-
syys ja riittävän pitkä yöuni.
Lapset tarvitsevat unta 9-10
tuntia ja nuoretkin 8 tuntia.
Yhteiskuntamme muuttues-
sa entistä enemmän 24 tun-
nin yhteiskunnaksi on kas-
vattajien pidettävä huolta
lasten ja nuorten unen mää-
rästä entistä määrätietoisem-
min.

Liikunta tulisi ajoittaa si-
ten, ettei se häiritse yöunta.
Rasittava liikunta liian lähel-
lä nukkumaanmenoaikaa
saattaa häiritä nukahtamista
ja yöunta. Tämä olisi hyvä
ottaa huomioon kouluikäis-
ten harjoitusvuorojen suun-
nittelussa. Samoin viihde-
median käyttöä tulisi välttää
lähellä nukkumaanmenon
aikaa, ettei yöuni häiriinny.

Liikunnan merkitys las-
ten ja nuorten kasvunkehi-
tyksessä on merkittävä, joten
tehkäämme kaikkemme että
yhteistyössä edistämme hy-
vää asiaa niin kotona, kou-
lussa kuin päätöksentekota-
solla. (sl)

Lähde: Fyysisen aktiivi-
suuden suositus kouluikäi-
sille 7 – 18 -vuotiaille, Nuori
Suomi

Liikunnan perussuositus
 Liikunnalla on oi-
kein toteutettuna
paljon mahdolli-

suuksia kouluikäis-
ten terveyden ja

hyvinvoinnin edis-
tämisessä. Se tu-
kee kasvua, kehi-
tystä, terveyttä ja

hyvinvointia.

kouluikäisille

Yli seitsemän vuotta sitten mietittiin yhteisesti, että
voitaisiinko Pudasjärvelle perustaa Lionsjärjestön
naisklubi. Pitkien ja antoisien neuvottelujen jälkeen
pääsimme vuonna 2004 siihen vaiheeseen, että on tar-
peellista perustaa naisklubi. Perustamisjuhla pidettiin
16.1.2005, ja klubi sai nimeksi LC Pudasjärvi/ Hili-
mat. Perustamisvaiheen aktiivisista naisista haluaisin
mainita Raija Niemelän, joka erittäin ansiokkaasta ryh-
tyi vetämään perustettua klubia. Kiitos Raija!

Mikä on lionsjärjestö?
Lionsjärjestö on vapaaehtoinen yhteiskunnallisten ja
humanitääristen palvelujen maailmanlaajuinen palve-
lujärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on havaita inhi-
milliset tarpeet, rohkaista vapaaehtoisia palvelemaan
yhteiskuntaansa, tukemaan rauhaa ja edistämään kan-
sainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien avulla.

Suomalaisen Lion-liikkeen toiminta-ajatuksena on
tehdä yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän
ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, per-
heiden, vammaisten ja apua tarvitsevien tukemisek-
si. Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia
sosiaalisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää
johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja
ulkomailla.

Lioneiden tunnuslause on “Me palvelemme”. Tä-
män toimintakauden kansainvälisen presidentin tee-
ma on “Palvelulla ihmeisiin” ja “Arkipäivän sanka-
rit”. Kotimaisena teemana on “Yhdessä nuorten kans-
sa” ja piirimme teemaksi olemme päättäneet “Yhdes-
sä yhteistuumin”.

Messut suuri aktiviteetti
Pudasjärven 26 aktiivisen naisleijonan ansiosta saam-
me nauttia 9.5.09 pidettävistä Hyvän Olon Messuista.
Messut ovat yksi suuri aktiviteetti, jonka onnistumi-
seksi tarvitaan jokaisen jäsenen aktiivista panosta.
Ovathan messut näin keväällä Pudasjärvellä yksi suuri
tapahtuma, joka kerää runsaasti ihmisiä sekä paikka-
kunnalta että lähikunnista.

Naiset, jos olette kiinnostuneita palvelujärjestöstä,
niin olkaa rohkeita ja ottakaa yhteys messupaikalla ole-
viin Hilimoihin, niin he kertovat lisää omasta toimin-
nastaan. Lähtekää mukaan maailmanlaajuiseen pal-
velujärjestöön.

Toivotan omalta osaltani pudasjärveläiset sekä lä-
hipaikkakuntalaiset tervetulleeksi Hyvän Olon Mes-
suille. Viihtykäämme!

Toivotan LC Pudasjärven Hilimoille lions-työssä on-
nistumista tänään ja tulevaisuudessa! Te olette tehneet
jo kuluneen viiden vuoden aikana suuren määrän pyy-
teetöntä lions-työtä ja osaltanne tuoneet apua ja iloa
sitä tarvitseville.

Me palvelemme – yhdessä yhteistuumin!
Hilkka Paloniemi

Piirikuvernööri Kuusamosta

Me palvelemme!

Hilkka Paloniemi piirikokouksessa Torniossa.
Kuva Kari Heikkilä.
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iällä saatetaan menettää jo
lihaksia, eikä niinkään ras-
vaa.

Hoitosuosituksia: Vähen-
nä runsaasti rasvaa sisältävi-
en ruokien määrää, samoin
kovien rasvojen osuutta. Li-
sää vesi- ja kuitupitoisia ruo-
kia, kuten kasviksia, hedel-
miä ja marjoja. Vähennä so-
keripitoisten ruokien ja juo-
mien nauttimista. Lisää päi-
vittäistä hyöty- ja arkiliikun-
taa. Aloita myös vapaa-ajan
liikunnan harrastaminen.
Älä tee epärealistisia tavoit-
teita, vaan etene pienin aske-
lin. Säilytä säännöllinen ate-
riarytmi. Karta yksipuolisia
muotidieettejä. Huomioi,
että alkoholijuomissa voi tul-
la runsaasti kaloreita.

Tärkeintä omaehtoinen
elämäntapojen muutos
Lihavuus on niin yleistä, et-
tei sen ratkaisua väestötasol-
la voida siirtää yksin tervey-
denhuollon tehtäväksi. Tär-
keintä on omaehtoinen elä-
mäntapojen muutos vähen-
tämällä ravinnosta saadun
energian määrää ja lisäämäl-
lä energiankulutusta liikku-
malla. Halukkaille kuitenkin
annetaan neuvontaa painon-

Suomalaisista aikuisista mie-
histä normaalipainon ylittää
kaksi kolmesta ja naisista yli
puolet. Merkittävästi lihavia
(eli vähintään 12-15 kg:n yli-
paino) on kaksi kymmenes-
tä. Vuonna 2000 lihavia mie-
hiä oli 70 % enemmän ja li-
havia naisia 30 % enemmän
kuin vuonna 1980. Teini-
ikäisistä ylipainoisia on 15
%. Nuorten lihavuuden
määrä on 2 – 3- kertaistunut
1980-luvulta.

Painoindeksi 25 on li-
havuuden raja
Lihavuuden voi arvioida
kahdella tavalla: painoin-
deksillä tai mittaamalla vyö-
tärön ympärys. Kun vyötä-
rön mitta miehillä ylittää 100
cm ja naisilla 90 cm, voidaan
puhua lihavuudesta. Paino-
indeksi 25 on lihavuuden
raja. Se lasketaan jakamalla
paino pituuden neliöllä.

Esimerkiksi 165 cm pitkä
ja 80 kg painava henkilö: pai-
noindeksi lasketaan 80:
(1.65x1.65) = 29.

Lihavuus aiheuttaa saira-
uksia tai voi olla merkittä-
västi myötävaikuttamassa
monien sairauksien syntyyn.
Tällaisia ovat esimerkiksi 2-
tyypin diabetes, heikentynyt
sokerinsieto, kohonnut ve-
renpaine, häiriintyneet veren
rasva-arvot, uniapnea, sepel-
valtimotauti, aivoverenkier-
tohäiriöt, kihti, nivelrikko,
sappikivet, rasvamaksa, ast-
man pahentuminen ja eräät
syövät. Lihavuus lisää sai-
rastumisriskiä ja kuoleman-
vaaraa sitä enemmän, mitä
enemmän ylipainoa on. Jo 5-
10 %:n suuruinen painonpu-
dotus korjaa kaikkia liha-
vuuteen liittyviä sairauksia
ja vaaratekijöitä. Laihtumi-
nen parantaa sokeriaineen-
vaihduntaa, mikä vähentää
vaaraa sairastua 2-tyypin
diabetekseen.

Jos diabetes on jo todettu,
riittävä laihduttaminen voi
parantaa diabeteksen vuo-
siksi eteenpäin tai joka tapa-
uksessa korjata sokeritasa-
painoa ja vähentää diabetes-
lääkityksen tarvetta. Laihtu-
minen alentaa kohonnutta
verenpainetta, minkä seu-
rauksena lääkeannosta voi-
daan pienentää. Polven ni-
velrikko-oireet helpottuvat
painonpudotuksen myötä.
Hengitys keventyy, jolloin
uniapneaoireet helpottuvat,
astman ja keuhkoahtauma-
taudin oireet lievittyvät. Yli
70-vuotiaiden ei pidä suu-
resti laihduttaa, koska tällä

hallinnan parantamiseksi.
Pienelle osalle voivat tulla
kyseeseen terveydenhuollon
järjestämät apukeinot kuten
lääkehoidot tai lihavuusleik-
kaus.

Oulunkaaren terveyskes-
kuksissa on 1.5. lähtien alka-
massa ylipainoon liittyvä
projekti. Kyseessä on Terve-
empi Pohjois-Suomi hanke.
Terveydenhuoltoon yhtey-
dessä olevilta silminnähden
ylipainoisilta 18 - 65-vuoti-
ailta aletaan yhä useammin
mitata painoindeksi ja mer-
kitään se sairaskertomuk-
seen. Myöhemmin tullaan
sovitun painoindeksin ylittä-
viä lähestymään kirjeitse ja
tiedustellaan todellista moti-
vaatiota muutokseen. Ha-
lukkaista muodostetaan ryh-
miä, joille voidaan tarjota
keinoja painonhallinnan pa-
rantamiseksi. Painoindeksin
laskeminen voisi olla yhtä
luonteva tapa terveysriskin
kartoittamisessa, kuin mitä
jo verenpaineen, verensoke-
rin ja rasvojen mittaamisen
yhteydessä on totuttu.

Terttu Ahonen
terveyskeskuslääkäri

Oulunkaaren terveyskes-
kuksissa on alkamassa yli-

painoon liittyvä projekti

Lihavuus aiheuttaa monia sairauksia, joita voidaan estää ja
hoitaa laihduttamalla. Jo pienehkö  painon pudotus hyö-

dyttää, kunhan se jää pysyväksi. Painon pudottamiseen ja
painonhallintaan kuuluu aina elämäntapojen muuttaminen.

Lihavuudesta
painonhallintaan kuuluu
elämäntapojen muuttaminen

Suomalaisista aikuisista miehistä normaalipainon ylittää
kaksi kolmesta ja naisista yli puolet. Lihavuus aiheuttaa sai-
rauksia tai voi olla merkittävästi myötävaikuttamassa mo-
nien sairauksien syntyyn. Lihavuus lisää sairastumisriskiä
ja kuolemanvaaraa sitä enemmän, mitä enemmän ylipai-
noa on. Lihavuus on niin yleistä, ettei sen ratkaisua väes-
tötasolla voida siirtää yksin terveydenhuollon tehtäväksi.
Tärkeintä on omaehtoinen elämäntapojen muutos.

- Yksitoikkoiset työasennot
ja stressitilat aiheuttavat eri-
laisia jännitysoireita. Niihin
auttavat rentoutushoidot,
joita voidaan järjestää muun
muassa rentoutustuokioiden
merkeissä. Rentoutusta voi-
daan pitää myös ryhmille.

- Rentoutusohjausta voi
esimerkiksi järjestää yrityk-
sen henkilökunnalle virkis-
tyspäivän, saunaillan tai jon-
kin muun tapahtuman yhte-
yteen. Tapahtuman voi mu-
kavasti aloittaa tai lopettaa
rentoutusharjoituksella, Or-
kidean yrittäjä Terttu Kyn-
käänniemi kertoi.

- Jännitys- ja stressitilan-
teet voivat aiheuttaa unetto-
muutta, tai se voi ilmetä vai-
keutena saada unenpäästä
kiinni.  Uniongelmiin moni
on saanut apua suggesto eli
mielikuvaohjauksesta.

- Ylipaino-ongelmien
kanssa ovat monet joutuneet
kamppailemaan aivan vä-
syksiin asti. Mitkään ruoka-
valiot eivät tahdo auttaa. Li-
havuus- samoin kuin tupa-
kanvieroitusongelmiin kan-
nattaa myös Tertun mukaan
kokeilla mielikuvaharjoituk-
sia.

Intialainen päähieronta
on osoittautunut erittäin ren-
touttavaksi ja ajatuksia hil-
jentäväksi kokemukseksi.

Puolen tunnin hieronta an-
taa levollisen ja rauhallisen
olon. Ajatukset kirkastuvat
ja aivot virkistyvät.

- Intialainen päähieronta
voi olla monelle uusi asia. Se
on vuosituhansia vanha hie-
rontaperinne Kauko-Idässä,
josta se on levinnyt myös
Suomeen, Terttu tiesi kertoa.

Päähieronnasta voi saada
apua moniin vaivoihin, ku-
ten päänsärkyyn, migree-
niin, silmien väsymiseen,
niska- hartiaseudun vaivoi-
hin, jännittyneisyyteen, kes-
kittymiskyvyn lisäämiseen,
mielen rauhoittamiseen ja
tasapainottumiseen.

Syksyllä 2009 alkaa ren-
toutusohjaajan koulutus
Oulussa. Terttu Kynkään-
niemi järjestää myös intialai-
sen päähieronnan ykkös-
kursseja Oulussa.

- Tulen mielelläni pitä-
mään päähieronnan kursse-
ja muillekin paikkakunnille,
mikäli tarpeellinen määrä
kiinnostuneita löytyy. Pidän
myös voimavarakoulutuk-
sia, joiden sisältö voidaan
suunnitella asiakkaan kans-
sa yhdessä. Koulutuksen
kesto voi vaihdella 3-6 tun-
tiin. (rr)

Intialainen päänhieronta
rentouttaa

Terapia ja Koulu-
tuspalvelu Orkide-
an yrittäjä Terttu

Kynkäänniemi toi-
mii rentoutus- sekä
suggesto-ohjaaja-
na.  Terttu tekee
myös intialaista

päähierontaa ja toi-
mii myös kyseisten

terapiahoitojen
kouluttajana.

Päähieronnasta voi saada apua moniin vaivoihin, kuten
päänsärkyyn, migreeniin, silmien väsymiseen, niska- har-
tiaseudun vaivoihin, jännittyneisyyteen, keskittymiskyvyn li-
säämiseen, mielen rauhoittamiseen ja tasapainottumiseen.

Liikunta kuuluu luonnollisena
osana lasten ja nuorten elä-
mään. Lähes missä vain voi har-
rastaa liikuntaa.
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RIISTANHOITOYHDISTYS
 PALVELEE

PUDASJÄRVEN
RIISTANHOITO-

YHDISTYS
Toiminnanohjaaja

Mikko Lehtola
p. 0400 215 196

pudasjarvi@riista.fi

Puheenjohtaja
Jorma Kemppainen

p. 0400 399 797
jorma.kemppainen@vapo.fi

• KAHVIO • PIKAPESU • TARVIKKEET
• RENKAAT • ÖLJYT, KAASUT
• PAKOKAASUMITTAUKSET BENSIINIAUTOIHIN • HUOLLOT
• RENGASTYÖT, KATSASTUSTARKASTUKSET YMS.
• WEBASTO JA EBER-LÄMMITTIMET

-HUOLTAMO E. ja T. VÄLIHEIKKI OY
Pudasjärvi, puh. 821 430    Avoinna: ma-pe 6-21, la 7-21, su 8-21

Varastotie
93100 Pudasjärvi
Fax (08) 822 591

Puutavarakuljetukset
KULJETUS E.KULJETUS E.KULJETUS E.KULJETUS E.KULJETUS E. J J J J JA PA PA PA PA P..... IK IK IK IK IKONENONENONENONENONEN

kuljetus.ikonen@co.inet.fi   www.kuljetusikonen.com

Pertti Ikonen
p. 0400 189 264
Erkki Ikonen
p. 0400 926 176

Puutavara-autot
p. 0400 386 982,
0400 284 676

Syötteen ulkoilumahdollisuudet
tutuiksi luontokeskuksessa

Luontokeskus on avoinna 20.4. - 18.6.
joka päivä klo 10 - 16 ja 19.6. - 25.10.

joka päivä klo 10 - 17. Tervetuloa vierailulle!

Syötteen luontokeskus Erätie 1, 93280 SYÖTE,
puh. 0205 64 6550, sähköposti:  syote@metsa.fi

www.luontoon.fi/asiakaspalvelu/syote    www.luontoon.fi/syote

Syötteen luonto yllättää Etelästä saapuvan matkailijan, kun tasainen mai-
sema muuttuu jylhien vaarojen ja erämaiden mosaiikiksi. Hyvin merkityt
ja opastetut reitit ohjaavat luonnon rauhaa etsivän turvallisesti ja muka-
vasti vaarajonojen ikikuusikoihin ja lakisoille. Kansallispuiston hiljaisuu-
dessa sielu saa levätä ja arkipäivän hektisyys unohtuu, kun Ahmatuvalla

kuusikon kätköissä lämmittää saunaa illan hämärtyessä.

Kansallispuiston hiljaisuudessa sielu saa
levätä ja arkipäivän hektisyys unohtuu.

Runsauden pulan yllättäes-
sä retkeilijä voi aloittaa mat-
kansa Syötteen luontokes-
kuksesta, jossa asiantuntevat
oppaat auttavat retken suun-
nittelussa. Jokaiselle löytyy
varmasti sopivan mittainen
ja tasoinen reitti. Perheen
pienimmän saa kätevästi
matkaan lastenkantorinkal-
la, jota voit edullisesti vuok-
rata luontokeskuksesta.

Ruokaa ja hengen
ravintoa
Luontokeskuksen näyttely
“Lastuja selkosilta” esittelee
alueen kulttuuriperintöä ja
luonnon erityispiirteitä ku-
vien, tarinoiden, äänimaail-
mojen ja multimedian avul-
la. Näyttely kertoo Syötteen
luonnosta sekä ihmisen ja
luonnon rinnakkainelosta,
joka alkoi Syötteellä jo vuo-
situhansia sitten. Rytivaaran
torpan asukkaiden tarina
johdattaa kävijän kaski-, niit-
ty- ja savottakulttuurien
ajoilta aina nykyaikaan. Esil-
le pääsevät myös alueen
eläin- ja kasviharvinaisuudet
liito-oravasta maakotkaan.
Luontokeskuksen auditori-
ossa voit videoesitysten
kautta tutustua kansallis-
puistoon tai vaikkapa raja-

seutumme suurpetoihin!
Näyttely ja auditorio ovat
maksuttomia kaikille kävi-
jöille.

Hengenravinnon lisäksi
luontokeskuksen kahvilara-
vintolasta voi kerätä eväitä
vatsaan tai reppuun. Piian
Särvin valmistaa noutopöy-
tään joka päivä herkullisen
lounaan tuoreista ja terveel-
lisistä raaka-aineista. Perin-
teisten kotiruokien lisäksi
tarjolla on myös kala- ja kas-
visruokaa. Tarvittaessa Sär-
pimen väki pyöräyttää
maukkaat retkieväät maas-
toon mukaan otettavaksi.
Piian Särpimen pitopalvelu
järjestää tilauksesta ruokai-
luja juhliin tai vaikkapa
mökkiporukalle.

Vaihtuvat näyttelyt
Luontokeskuksessa voi
myös tutustua parin kuu-
kauden välein vaihtuviin
näyttelyihin. Toukokuun
puoliväliin asti esillä on Sari
Ylitulkkilan akvarelleista
koostuva näyttely “Päivän-
säteitä ja lemminkäisiä”.
Näyttelyn herkkien akvarel-
lien aiheina ovat erityisesti
maisemat ja luonnonkasvit.
Alkukesästä voi tutustua
Fotoclub AntKaPan “Vuo-

denajat” -näyttelyyn, jossa
on esillä luontokuvia luon-
nonilmiöistä eri vuodenai-
koina. Loppukesällä luonto-
keskukseen pystytetään
“Suomalaisia äänimaise-
mia” -näyttely, joka tarkas-
telee kuvataiteen keinoin
suomalaisille tärkeitä ja eri-
tyisiä äänimaisemia - nostal-
gisia, arkipäiväisiä, ärsyttä-
viä, ihastuttavia ja yhteis-
kunnallisesti merkittäviä.
Näyttelyn teoksissa ääniin
perustuvat kokemukset ja
niiden ympärille kietoutu-
neet kulttuuri-ilmiöt on ra-
kennettu kuviksi ja tuok-
suiksi, meluksi ja hiljaisuu-
deksi. Suomalaisia äänimai-
semia -näyttelyn ovat tuotta-
neet Suomen Akustisen Eko-
logian Seura r.y. ja Tampe-
reen Ammattikorkeakoulu /
Taide ja Viestintä.

Retkiä luvassa
Luontokeskus järjestää ke-
sällä opastettuja retkiä Syöt-
teen kansallispuistoon. Tou-
kokuussa, lauantaina 23.5.,
lähdetään Kansallispuisto-
päivän retkelle Teerivaa-
raan, jossa sijaitsee uusin
kansallispuiston osa. Retkel-
lä voi tutustua Teerivaaran

laen hulppeisiin vaaramaise-
miin, jääkauden jälkiin ja
paikalliseen eläin- ja kasvila-
jistoon. Retken aikana kävel-
lään noin neljä kilometriä
vaihtelevassa vaaramaastos-
sa. Kesäkuussa, sunnuntaina
14.6. luontokeskus järjestää
Luonnonkukkien päivän ret-
ken. Kasviretki suuntautuu
Pohjois-Taivalkoskelle Ohta-
ojan maisemiin Liiverin nii-
tylle ja Yökummun metsiin
suojelubiologi Markku Leh-
telän johdolla. Retkellä kä-
vellään vaihtelevassa maas-
tossa alueen niitty- ja metsä-
lajistoon tutustuen viidestä
kuuteen kilometriä. Retkillä
pidetään taukoja, jolloin on
mahdollista syödä omia
eväitä.

Perinnepäivä Seppävii-
kolla
Syötteen kansallispuiston
Perinnepäivää vietetään täl-
lä kertaa Sirniön kylässä
Seppäviikolla. Perinnepäivä-
nä pääsee tutustumaan pe-
rinteisiin kädentaitoihin ja
luonnonmateriaalien arki-
käyttöön. Luvassa on työ-
näytöksiä sekä mahdolli-
suuksia osallistua itse teke-
miseen.

Lisätietoja kesän näyttelyistä, retkistä ja tapahtumista
saa Syötteen luontokeskuksesta.
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- Jo lapsena Sarakylässä al-
koi kipinä. Pikkupoikana
soittelin penkin reunoihin.
Radiosta tuleva musiikki oli
tärkeä, samoin kirkolliset ti-
laisuudet. Opettelin itsekse-
ni nuotteja, myös isän veli
ohjasi.

Onnekas sattuma oli, kun
nuoruudessani Pudasjärvel-
lä vaikutti muusikko Jan
Dobrowolski. Hän oli tärkeä
ohjaaja ja innoittaja. Musii-
kista jäi voimakas inspiraa-
tio, halu soittaa ja löytämisen
ilo. Uusi tieto ja taito oli kuin
vieras elementti, joka tuli
kaukaa ja oli eksoottinen.
Ympäristöni oli myös tärkeä,
eikä ollut muita virikkeitä
sotkemassa. Uran valinta oli
vankka päätös, muusta am-
matista en haaveillut.

Ura alkoi opiskelulla Ou-
lun konservatoriossa ja jat-
kui Sibelius-akatemiassa,
jossa Jurmu suoritti kaksi
musiikin maisterin tutkintoa
erinomaisin arvosanoin.
Mukaan tuli oopperan opis-
kelua ja lauludiplomi. Hän
on osallistunut voittoisasti
erilaisiin laulukilpailuihin ja
saanut mm. Beniamo Gigli -
palkinnon kauniista italia-
laisväritteisestä äänestään ja
roolityöskentelystään oop-
peran parissa.

- Kilpailuista laulaja voi
saada kokemusta ja vauhtia
uralleen, mutta joka päivä ja

lakkaamatta on tehtävä työ-
tä. Entiset meriitit eivät auta.
Aina on lunastettava paik-
kansa.

Gigli-palkinto on tunnus-
tus, joka annetaan kerran
vuodessa. Minulla on poh-
joismaalainen äänityyppi,
jossa on italialaista väriä.

Kun pääsin tarpeeksi pit-
källe, halusin tehdä kirkko-
musiikkilevyn “ Hengellisen
musiikin uudet helmet”
vuonna 2003. Se oli paluuta
juurille. Länsimainen mu-
siikki nousee hengelliseltä
pohjalta. Monet säveltäjät,
kuten Puccini, Verdi ja Mo-
zart, ovat alkaneet uransa
kirkkomuusikoina.

Kun suunnittelin seuraa-
vaa levyäni Jean Sibeliuksen
lauluista, lähdin siitä peri-
aatteesta, että valitsen osan
uutta, ennen levyttämätöntä
materiaalia. Ei ole mielekäs-
tä toistaa aina samoja, tun-
nettuja kappaleita. Vaikka
Sibelius on tuonut Suomen
maailman musiikkikartalle,
hänen musiikkinsa ei ole
aina suomalaisellekaan help-
poa.

Keväällä 2006 ilmestynyt
levy “Suomi kotimaani” tar-
joaa romansseja, serenadeja
ja kansanlauluja. Näitä anti-
mia pudasjärveläinen yleisö
sai nauttia kotiseutujuhlas-
samme kesällä 2006.

Viime marraskuussa il-

Hannu Jurmu - musiikin moniottelija
Tenori Hannu Jurmu on kulkenut pitkän
matkan Pudasjärven perukoilta maail-

man ooppera- ja operettilavoille. Hannu
Jurmua tullaan kuulemaan ensi heinä-
kuussa Pudasjärvellä, jolloin hän esiin-

tyy Pudasjärven kirkossa.

mestynyt joululaululevy
“Hiljainen Gloria” tehtiin
Lohjan ison kaupunginor-
kesterin kanssa.

- Se oli iso projekti ja pit-
kään tekeillä. Kävin läpi yli
3000 joululaulua. Olen joulu-
ihminen ja rakastanut aina
joulumusiikkia. Palasin täs-
sä levyssä lapsuuteni Pudas-
järven lumisiin pakkasjou-
luihin.

Olli Kortekankaan sävel-
tämä ooppera “Isän tyttö” oli
Savonlinnan oopperajuhlien
ja eduskunnan tilausteos,
joka tilattiin juhlistamaan
eduskunnan 100-vuotisjuh-
lia.

Se esitettiin ensi kerran
Savonlinnassa viime kesänä
ja kansallisoopperassa tä-
män vuoden tammikuussa.

- Se on hieno teos, jossa
minulla oli onni olla muka-
na. Se on teollisuuspaikka-
kunnalla tapahtuva ooppe-
ra, joka koskettaa läheltä
suomalaista yhteiskuntaa.
Teosta verrataan “Viimeisiin
kiusauksiin” ja “Punaiseen
viivaan”, ja siitä ennustetaan
uutta taiteellista kansanoop-
peraa.

Tällä hetkellä Hannu Jur-
mulla on tekeillä useita roo-
leja kansallisoopperassa,
mm. Leevi Madetojan  “Poh-
jalaisissa”, Amadeus Mozar-
tin “Figaron häissä” ja Um-
berto Giordanon “Andrea
Chenierissä”. Kesällä hän
jatkaa Savonlinnassa “Koiri-
en Kalevalan” Juhanina.

- On hienoa, että pystyn
työskentelemään kotimaas-
sa. Näiden töiden ohella
suunnittelen seuraavaa levy-
tystä säveltäjä Yrjö Kilpisen
lauluista. Suurin osa niistä
on käsikirjoituksina. Olen
kahlannut läpi 1700 kappa-
letta. Tulen esittämään hei-
näkuun Pudasjärven konser-
tissani hänenkin musiikki-
aan.

Tenori Hannu Jurmun
konsertti 26. heinäkuuta klo
19.30 Pudasjärven kirkossa
on Pudasjärven lionien pa-
nos pitäjämme 370-vuotis-
juhliin. Konsertissa kuulem-
me kirkkoomme ja juhlaam-
me sopivaa kesäistä musiik-
kia. Jurmua säestää pudas-
järveläinen kirkkomuusikko
Hannu Hiltula.

Pirkko Polvi

Hannu Jurmu kertoo, että viime marraskuussa ilmestynyt
joululaululevy “Hiljainen Gloria” oli iso projekti ja pitkään
tekeillä. - Kävin läpi yli 3000 joululaulua. Olen jouluihminen
ja rakastanut aina joulumusiikkia. Palasin tässä levyssä
lapsuuteni Pudasjärven lumisiin pakkasjouluihin.
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Vapun aikana kokoontuivat
Amerikan-autojen harrasta-
jat Ouluhalliin American
Car Club Oulun järjestä-
mään  30-vuotisjuhlanäytte-
lyyn. Näyttelyn kauneim-
maksi autoksi valittiin ke-
minmaalaisen Ilpo Varosen
omistama Ford Mustang FB
402 vm. 1965.

Voittaja-auton designeri-
na on ollut Varosen kanssa
pudasjärveläinen Markku
Ainio. Auto on maalattu JP-
Automaalaamossa Pudasjär-
vellä. Pudasjärvellä tehdään
maailmanluokan autoja, ke-
hui Varonen palkinnonjaon
jälkeen. Tilasin auton mel-
keinpä osina Amerikasta ja
se on rakennettu kahdeksas-
sa kuukaudessa Pudasjär-
vellä, jossa pitkiä työpäiviä
ovat tehneet Markku Ainion
kanssa Mika Illikainen ja
Pekka Kemppainen, Varo-

nen kiitteli yhteistyökump-
paneitaan, jotka iloitsivat
auton hienosta menestykses-
tä.- Auto on ollut kahdessa
näyttelyssä aikaisemmin ja
aina se on palkittu. Autoa on
kehuttu jopa maailman par-
haaksi autoksi. Seuraavaksi
on tarkoitus lähteä autonäyt-
telyyn muun muassa Sak-
saan ja sen jälkeen Amerik-
kaan, Varonen kertoi suoja-
tistaan ja arveli, ettei tule
myymään autoaan ainakaan
lähiaikoina.- Harrastukseni
ei lopu tähän autoon, vaan
parin vuoden hengähdys-
tauon jälkeen aloitamme uu-
den projektin. Onnistunut
juhlanäyttelyOuluhallissa
kiilteli kilvan 70 autoa ja 40
moottoripyörää. Asiantunti-
joiden mukaan suomalaisten
rakentamat autot olivat nyt
huipputasoa. Näyttelyssä oli
joukko ruotsalaisia autoja-

kin, mutta pääosa autoista
oli Pohjois-Suomesta. Auto-
jen tuojia olisi kuitenkin ol-
lut enemmänkin, sillä kaik-
ki autot eivät mahtuneet
näytille. Perinteisten jenkki-
autojen lisäksi näyttelyssä
olivat esillä myös suositut
tuning-autot sekä chopper-
ja street fighter -moottori-
pyörät. Järjestävä kerho oli
odottanut enemmän kävijöi-
tä Ouluhalliin, jossa kahden
päivän aikana vieraili 7 000
autoista kiinnostunutta hen-
kilöä. Pudasjärveläinen Paa-
vo Valikainen kertoi olevan-
sa mukana toista kertaa
Oulu-näyttelyssä valkoisella
vm. 1960  Cadillacillaan.
Paavolla oli koko perhe
näyttelyssä mukana, koska
sekä vaimo että lapset ovat
kiinnostuneet Amerikan-au-
toista ja nauttivat hyvin jär-
jestetyn näyttelyn tunnel-
masta. Chervolet Camaroi-
hin ihastuneen Jari Pirisen
mukaan Amerikan-autohar-
rastusta ei ymmärrä kukaan
muu kuin toinen jenkkiauto-
jen fani. Piriseen harrastus
iski jo varhain lapsuudessa
ja autot jaksavat kiinnostaa
häntä edelleen. Mika Illikai-

Amerikan-autojen 30-vuotisjuhlanäyttelyssä
Pudasjärvellä kunnostettu auto näyttelyn kaunein
Suomalaisten kiinnostus Amerikan auto-
erikoisuuksiin on säilynyt. Vappuna Ou-
luhalli täyttyi ääriään myöten Amerikan

autoista, moottoripyöristä ja harrastajis-
ta. Myös yleisö löysi tiensä jenkkiautojen

pariin.

sella oli myös esiteltävänä
kunnostamansa Chervolet
Cameron vm. 1982.Ameri-
can Car Club Oulu perustet-
tiin 17.9.1979 pyrkimyksenä
tuoda amerikanautoharras-
tusta tunnetuksi suuren ylei-
sön keskuudessa. Toinen

päätarkoitus oli tarjota jäse-
nistölle mahdollisuus kans-
sakäymiseen, sekä kehittää
harrastusta varsinkin Poh-
jois-Suomessa mm. luomal-
la suhteet muualla Suomes-
sa toimiviin saman alan jär-
jestöihin. Toiminta nojaa näi-

hin asioihin vielä nykyään-
kin. Kerhon jokavuotiseen
toimintaan kuuluu kaksipäi-
väiseksi muodostuneen
näyttelyn järjestäminen ke-
väisin. (rr)

Näyttelyn kauneimman auton edessä vas. Ilpo Varonen, Markku Ainio ja Mika Illikainen
sekä takana Pekka Kemppainen.
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Milloin yhteistyösi itärajan
taakse alkoi?
- Yhteistyö itärajan taakse al-
koi, kun työskentelin Kai-
nuun Opistolla vuosituhan-
nen vaihteessa. Koulutin erä-
oppaita. Kysyin Tuomo
Ruuttuselta, että voiko kesä-
kursseja järjestää Paanajär-
ven kansallispuistoon?

- Hän antoi siunauksen
asiaan. Hän ehdotti, että voi-
sinko viedä eräoppaat tutus-
tumiskäynnille Vuokkinie-
meen. “Meillä on ollut täällä
pitkäaikainen opettaja, joka
on sieltä kotoisin. Voisit ky-
syä häntä oppaaksi”, ehdot-
ti Tuomo. Soitin Heikki Kyy-
röselle ja hän suostui op-
paaksi. Ja niin sitä sitten
mentiin venäläisellä bussilla
rajan taakse. Suunnittelin,
järjestelin ja toteutin Vienan
Karjalaan Kainuun Opiston
kesäkursseja, kuten eräretkiä
Paanajärvelle, maalausleirin
Vitali Dobrinin johdolla Ve-
nehjärvelle ja polkupyörä-
retkiä Kuittijärvien ympäri!
Työ Kainuun Opistolla oli
antoisaa.

- Ihan ensimmäinen mat-
ka suuntautui eräoppaiden
kanssa Petroskoin lähellä si-
jaitsevaan Kivatsun luon-
nonpuistoon joskus 1990-lu-
vun lopulla. Meitä varoitel-
tiin kaikenlaisista vaaroista
muun muassa mafiasta sekä
siitä, miten mahdotonta on
olla kuuron opiskelijan kans-
sa siellä. Mitään ongelmia
meillä ei kuitenkaan ollut.
Tämä matka tehtiin Nur-
meksen ja Karkun evankeli-
sen opiston järjestämänä.

Miten sinut on otettu Kar-
jalassa vastaan?
- Kun join teetä erään mum-
mon, Lempi Lesosen kanssa,
niin hän sanoi vuokkinieme-
läisten mummojen puolesta:
“Me olemme Marttojen
kanssa keskustelleet sinusta.
Olemme tulleet siihen tulok-
seen, että sinä olet kansanih-
minen.” Lempi asui pirtissä,
jossa talviaamuisin vesi jää-
tyi tonkkaan. Annoin hänel-
le oman untuvatakkini siinä
toivossa, että edes vanhuu-
den päivät voisivat olla läm-
pimät edes pirtissä. Muuta-
ma kuukausi lahjan antami-
sesta Lempi siirtyi tuonil-
maisiin.

- Oli ilo nähdä tuo sama
takki hänen punukkansa
(lapsen lapsensa) päällä, kun
Pudasjärven matkailulinjan
opiskelijoiden kanssa kä-
vimme Vuokkiniemellä
vuonna 2000. En osaa sitten
sanoa, miten minut on otet-
tu vastaan. Kyllä karjalaiset
ottavat kaikki vieraat hyvin
vastaan.

- Onhan minulla muuta-
mia “tyttöystäviä”, jotka an-
tavat minulle nokkoa. Se on
vanha karjalainen tapa, kun
nähdään pitkästä aikaan. Se
ei ole kovin tavallista. Täy-
tyy olla jo hiukan läheinen.
Mari ja Anni ovat jo reilusti

Peilikuvassa Kesseli-mies Ape Nieminen

yli kahdeksankymppisiä. He
taitavat pitää minua ihan
poikanaan. Erään kerran olin
Roosa Rempsun luona. Pu-
helin soi ja Roosa kysyi soit-
tajalta: “Etkö tunne? Hän on
Marttojen poika.” Kyllä kar-
jalaiset eivät vierasta kos-
kaan huonosti pidä.

Kuinka usein vierailet siel-
lä? Miten suunnittelet avus-
tusmatkasi?
- Kesselin alkuaikoina kävin
muutamia kertoja vuodessa.
Kun käyntimäärät alkoivat
lisääntyä, oli viisaampaa os-
taa vuosiviisumi. Tätä nyky-
ään tulee raja ylitettyä noin
20 kertaa vuodessa. Tänä
vuotena olen käynyt jo 7 ker-
taa. En lähde Vienaan vain
huvikseni, aina täytyy olla
jokin tarkoitus matkalla. Jos-
kus se voi olla yksi asia, jos-
kus matkasuunnitelmassa
voi olla 30 eri asiaa, jotka täy-
tyy hoitaa viikonlopun aika-
na.

- Matkojen suunnittelu al-
kaa jo edellisen matkan tar-
peista käsin. Kesselillä viem-
me apua ja palatessamme
tuomme terveisiä ja avun-
pyyntöjä. Periaatteena on
auttaa tarpeista käsin. Kir-
joittelen tarpeita eri kylien
kohdilta ylös ja seuraavalla
matkalla yritämme täyttää
noita tarpeita. Suunnitte-
luun ja tavaroiden pakkaa-
miseen, punnitukseen ja
muuhun menee yleensä pari

päivää. Itse avustusmatkaan
menee kolme päivää ja jälki-
töihin päivästä kahteen. Jos-
kus voi olla kiirettä, kun sat-
tuu kolme viikonlopun mat-
kaa perätysten!

Kesseliin kuuluu paljon jä-
seniä. Yhdistys on perustet-
tu 26.2.2003. Miten tieto
Kesselistä on levinnyt eri
puolille Suomea?
Tietoa on levinnyt jäsenten
kautta, Kesseli-iltojen ja ne-
tin kautta.

Millaista palautetta olet
saanut jäseniltä /muilta
henkilöiltä?
- Olen saanut hyvin rohkai-
sevaa ja kannustavaa palau-
tetta. Joku voi toivottaa siu-
nausta, jota todella tarvitaan
tässä työssä. Usein ihan yl-
lättäviltä tahoilta tulee hy-
vää palautetta ja arvostusta.
“Kyllä täytyy olla miehillä
suuri sydän, kun tekevät täl-
laista työtä ilman palkkaa”,
kertoivat vieraat Jyskyjärven
koulun 150-vuotis juhlissa
minulle ja Aimo Pietilälle.
Joskus kysytään: “Miten sinä
oikein jaksat tehdä tätä? Mis-
tä sinä saat siihen voimaa?”
Kyllä monet asiat vaikutta-
vat jaksamiseen.

- Vaimon ja ystävien tuki
on tärkeää, mutta kaikkein
tärkein tuki on tullut Tai-
vaalliselta Isältä. Monta ker-
taa olen välttynyt liikenne-
onnettomuudelta muun mu-

assa tänä vuonna. Kyllä esi-
rukouksen voima on todel-
linen ja välttämätön. On
helppoa ajella autolla esim.
Suomen puolella. Saat apua
heti, jos tulee ongelmia. On
eri asia ajaa erämaatietä 100
kilometriä yömyöhään. Jos
tulee ongelmia, niin apua ei
ehkä ihan heti tule, koska
kännykät ei toimi. On tehtä-
vä tulet pahimmassa tapa-
uksessa ja elettävä eräelä-
mää. Onneksi on koulutus ja
kokemus siihen.

Millaista apua Karjalassa
tarvitaan?
- Avun tarve vaihtelee.
Olemme antaneet hyvin mo-
nenlaista apua. Risto Puha-
kan kanssa olemme tehneet
polttopuita useille yksin-
huoltajille tai vanhuksille.
Raimo Åkerlund, Aimo Pie-
tilä ja Anne Paananen ovat
korjailleet saunoja, Jorma
Kokko ja Risto Puhakka uu-
distaneet ulkovessoja. Joki-
kokon Antti ja Reino ovat
esiintyneet muiden Kesseli-
miesten kanssa karjalaisissa
praasniekoissa.

- Olemme kaataneet isoja
puita, vieneet aikuistenvaip-
poja vanhustenkodeille, lap-
sille vaatteita, suksia ja pol-
kupyöriä, invalideille apu-
välineitä, järjestelleet joulu-
laulutilaisuuksia, pitäneet
seuroja, ostaneet köyhille
ruokaa jne. Sinikka Pietilä on
pitänyt huolta ystävätyöstä.

Kesseli-naiset ympäri Suo-
mea ovat kutoneet villasuk-
kia lastenkodin lapsille. Jä-
senet ja muutkin ihmiset
ovat tänä vuonna antaneet
taloudellista tukea Sohja-
nankosken lasten koulu-
ruokailuun. Apua on annet-
tu fyysisiin, psyykkisiin, so-
siaalisiin, kulttuurisiin ja
hengellisiin avuntarpeisiin.

Mitä avustustyö antaa si-
nulle / miksi teet sitä?
- Kyllähän siitä ihan muka-
va tunne tulee sisimpää, kun
huomaa, että voi jotenkin
olla avuksi lähimmäiselleen.
Samalla oma tärkeys ja itsek-
kyys vähenee. Oppii arvos-
tamaan perusasioita elämäs-
sä. Uskon, että auttamiseen
on kätketty oma siunauksen-
sa.

- Kaiken, minkä olette
tehneet lähimmäisellenne,
sen te olette tehneet minul-
le, opettaa Vapahtajamme.

Pääset näkemään monen-
laista hätää. Mikä on ollut
sellainen asia, joka on sy-
kähdyttänyt tai mietityttä-
nyt?
- Kyllä se on ehkä siinä, kun
näkee lasten lähtevän koulu-
tielle muutamalla vaalealla
leipäpalalla ja teellä. Tai kun
vanha pappa on vetänyt pu-
nukoittensa kanssa lähimet-
sästä polttopuita vesikelkal-
la (jota ei saa tehdä). Tai kun
karjalaismiehille tulee kyy-

Peilikuva-jutun kysymykset on tällä kertaa suunnattu Kesselinpuheen-
johtaja Ape Niemiselle, joka on monelle tullut tutuksi hänen matkakertomuksistaan

Vienan Karjalaan.  Kysymykset ovat toimittajan ja vastaukset Niemisen käsialaa. Kesseli ry:llä
on oma pöytä Hyvän Olon Messuilla, jossa kannattaa käydä tututustumassa Kesselin toimintaan.

neleet silmiin, kun he kiittä-
vät Kesselin avusta. Sekin on
sykähdyttänyt, kun eräs las-
tenkodin pikkupoika ensi
kertaa nähdessämme kaima-
si (saattoi) minua ulos ja no-
jasi kylkeeni.

Toimit ammattioppilaitok-
sessa matkailualan opetta-
jana. Onko tulossa matkai-
luun liittyvää yhteistyötä
Pudasjärven ja Karjalan
kanssa?
- Toivottavasti voisin viedä
jokaisen matkailulinjan edes
kerran Vienan Karjalaan.
Olemme voineet tähän men-
nessä tehdä tutustumismat-
koja sinne kolmen eri ryh-
män kanssa. Kyllä ne matkat
opettavat elämästä enem-
män kuin monet muut mat-
kat.

- Varsinaisia yhteistyöku-
vioita ei tietääkseni ole aina-
kaan minun tiedossa. Toivo-
taan, että OSAO:n kautta yh-
teistyö Venäjälle avautuisi
laajemmin. Itselläni on laaja
tuntemus, jota voisi jossakin
määrin hyödyntää koulu- ja
matkailuyhteistyössä.

Mikä on käsityksesi siitä,
kiinnostaako pudasjärve-
läisiä tutustuminen itänaa-
puriin ja heidän oloihinsa
matkailun kannalta?
- Mikä ettei. Usein ennakko-
luulot ja tietämättömyys es-
tävät tutustumasta. Kyllä
Vienan Karjalassa olisi pal-
jon nähtävää ja koettavaa.
Rohkeasti vain matkusta-
maan!

- Muutama käymisenar-
voinen paikka tähän: Solo-
vetsin luostarisaari, Kizhin
museosaari Äänisellä,
Paanajärven kansallispuisto,
karjalaiset kylät ja järvet.
Voivoi, kyllä paikkoja on!

Onko mahdollista päästä
mukaan matkallesi muiden
kuin Kesselin jäsenten?
Onko muut perheesi jä-
senet vierailleet Karjalassa?
- Kesselihän toimii avoimes-
ti, joten kyllä mukaan pää-
see. Passi, viisumi, matkava-
kuutus ja rokotukset kun-
toon, niin ei muuta kuin kyy-
tiin! Oma perheeni on käy-
nyt kerran Vuokkiniemellä.

Voisitko ajatella muuttava-
si kokonaan Karjalaan?
- Se on vaikea kysymys elä-
mäni tässä vaiheessa. Kyllä
kotimaa on aina kotimaa.
Suomi on hyvä maa. Kiitos
siitä isillemme, jotka taiste-
livat itsenäisyytemme puo-
lesta ja kiitos Jumalalle, joka
säätää eri kansoille asumisen
rajat.



13

Teneriffa on Kanariansaar-
ten suurin saari. Sen pituus
päästä päähän on noin 100
kilometriä.Se on jo 1700-lu-
vulta lähtien ollut suosittu
matkailukohde.Siellä on vä-
limerellinen ilmasto: kuuma,
kuiva kesä ja sateiset, lauh-
keat talvet. Keskilämpötila
on 22 astetta.

Teneriffan pohjois- ja koil-
lisosassa viihtyvät subtroop-
piset kasvit, kuten joulutäh-
det, agavet, ihmeköynnökset
ja lohikäärmepuut. Keskivai-
heilla voi nähdä suomalais-
ta mäntyä muistuttavan ka-
narianmännyn, joka sitoo
neulasiinsa ja juuriinsa vet-
tä. Etelään mentäessä maise-
ma muuttuu koko ajan ka-
rummaksi.

Puerto de la Cruzissa
Pääkaupunki on Santa Cruz.
Muita kaupunkeja ovat mm.
Puerto de la Cruz ja La La-
gona.

Puerto de la Cruz on Te-
neriffan suosituin kaupunki-
kohde, vaikka etelän Los
Christianos ja Playa de las

Americas ovat varsinkin tal-
vella takuuvarmempia au-
rinkopaikkoja. Ehkä tähän
suosioon vaikuttavat meren
läheisyys ja lempeä ilmasto
sekä rehevä kasvillisuus.

Saavuimme Puerto de la
Cruziin puolenyön jälkeen ja
majoituimme Bambi-nimi-
seen hotelliin. Se oli siisti
kolmen tähden hotelli, jossa
huoneessamme oli keitto- ja
ruokailumahdollisuus. Kos-
ka liikuimme matalan bud-
jetin periaatteella, teimme
ruokamme pääasiassa itse.

Aamulla keitimme puu-
roa, söimme hedelmiä ja voi-
leipiä sekä joimme suoma-
laista kahvia. Paikallinen
kahvi ei meille maistunut.
Päivällä maistuivat keitot,
hedelmät ja salaatit. Kaikkia
tarveaineita sai lähimarketis-
ta, jossa saattoi maksaa eu-
roilla. Espanjahan kuuluu
EU:hun. Hintoja vertailles-
samme tulimme siihen joh-
topäätökseen, että ruokata-
varoiden hinnat olivat ehkä
vähän halvempia kuin Suo-
messa.

Maistoin myös paikallisia
ruokia, joista voisi mainita
esimerkiksi tapakset. Suo-
malaisittain ne ovat alkupa-
loja eli erilaisia kinkku-, liha-
, makkara- ja juustosiivuja.
Suomalaisia kuoriperunoita
vastaavat runsaasti suola-
tussa vedessä kuorineen kei-
tetyt perunat, joita syödään
punaisen tai vihreän mojo-
kastikkeen kanssa. Toin näi-
tä kastikkeita kotiinkin. Ka-
laa syödään Teneriffalla run-
saasti, ja juustot ovat kokei-
lemisen arvoisia. Viinit ovat
edullisia.

Kaupunkielämää
ja ostoksia
Ensimmäisenä aamuna op-
paamme veivät meidät käve-
lylle leveälle rantakadulle,
jonka varrella oli runsaasti
erilaisia kauppoja ja ravinto-
loita. Rakennusten ympäril-
lä ja puistoissa oli erivärisiä
joulutähti-istutuksia merkki-
nä joulun lähestymisestä.

Rannan tuntumaan oli ra-
kennettu uima-altaita ja nii-
den ympärille varattu aurin-
gonottotilaa ja lepotuoleja.
Uima-allassaaren keskellä
on nykyään kasino. Tavalli-
set rannat ovat usein tum-
mahiekkaisia ja jopa vaaral-
lisia. Oleskelumme aikana
sää oli usein pilvipoutainen,
mutta ystävättäreni pyrki
silti ottamaan kaiken irti au-
ringosta.

Koska olimme lomalla ja
koska aikaa oli runsaasti,
kiertelimme pitkin katuja ja
katselimme erilaisia kauppo-
ja. Rantakadulla oli hienoja
myymälöitä, joista saattoi
ostaa elektroniikkaa, taide-
esineitä ja koruja. Hinnat oli-
vat sen mukaisia.

Pienemmissä kaupoissa
oli runsaasti tarjolla erilaisia
liinoja, tyynynpäällisiä, t-
paitoja ja puseroita sekä mat-
kamuistoesineitä. Marketeis-
sa oli samanlaisia tavaroita
kuin Suomessakin.

Talvimatka Teneriffalle
Viime joulukuun alussa ystävättäreni houkutteli minut
Kanarian-matkalle vetoamalla kylmään kesään ja sa-
teiseen syksyyn. Valitsimme Äkkilähdöistä Teneriffan

ja lähdimme lentokoneella Oulusta suuntana Reina
Sofian lentokenttä ja olopaikkana Puerto de la Cruz.

Taustalla Pirkko ihailee joulutähti-asetelmaa. Rakennusten
ympärillä ja puistoissa oli erivärisiä joulutähti-istutuksia
merkkinä joulun lähestymisestä. Muutenkin kukkaloisto ja
värien kylläisyys ihastuttavat.

Rantabulevardilla saattoi ihaila tyrskyävää merta. Aallot löivät rytmikkäästi kohisten rantakallioille leviten tuhansiksi utuisiksi vesipisaroiksi. Tätä luonnonnäytelmää olisi voinut ihailla
tuntikausia.

El Teide
Teide on Teneriffan korkein
vuori, joka on syntynyt eri-
laisten purkausten tulokse-
na. Sen huippu on 3718 met-
rin korkeudessa. Talvisai-
kaan alueella voi olla lunta
ja myrskyjä. Turisteja keho-
tetaankin varaamaan läm-
mintä vaatetta mukaansa.
Minulla oli onnea Teiden-
retkellä, sillä pilvien yläpuo-
lella paistoi aurinko ja peril-
lä saattoi kävellä hihatto-
massa puserossa.

Vuoren huipulle johtaa
köysirata. Viimeiset metrit
huipulla saa nousta vain
henkilökohtaisella luvalla,
jonka saa lunastaa Santa
Cruzista Teiden kansallis-
puiston toimistosta. Näin
pyritään säästämään luontoa
liialliselta kulumiselta. Mi-
nulla ei tällaista lupaa ollut
eikä monella muullakaan.

Aivan Teiden tuntumas-
sa ovat Roques de Garcion
monumentaaliset kalliot. Ne
ovat erilaisia laavakivimuo-
dostelmia, joista mielikuvi-
tuksen avulla löytää monen-
laisia hahmoja.

Loro Parque ja
kasvitieteellinen puu-
tarha
Loro Parque on huvipuisto,
jossa voi viihtyä vaikka koko
päivän, koska siellä on usei-
ta ruokapaikkoja ja paljon
erilaista nähtävää. On taita-
via delfiinejä, erilaisia maa-
pallon eläimiä, miekkavalai-
ta, orkideoja ja paljon muu-
ta. Puiston tunnuslintu on
papukaija, joita voi nähdä
näytöksissä temppuja teke-
mässä. Rannan tuntumassa
oleva rautatie johtaa paikal-
le.

Puerto de la Cruzissa on
komea kasvitieteellinen
puutarha, jossa on lajeja
kaikkialta maapallolta. Siel-
lä on mahtavia puita, kuten
palmuja, sekä pensaita ja
kukkia, kuten liljoja, amaryl-
liksiä ja orkideoja. Mieli rau-
hoittuu näiden kasvien ää-
rellä.

Pirkko Polvi

Eri ihmiset näkevät näissä
kallioissa erilaisia hahmoja.
Mitähän sinä näet?
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MESSUTARJOUS!- Pizza 2:lla täytteellä 6,80- Amaretonruukku 9,-

AMARETTOAMARETTO
Lounasbuffet noutopöydästä,
syö niin paljon kuin jaksat!

Ma-To 10.30 - 14.00
Pe-La 10.30 - 19.00
Su 12.00 - 18.00

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, puh. 08-823 310

Kauppatie 4, PUDASJÄRVI
Puh ( 08 ) 822415

Saha, pyörä, puutarha, kotitalouskoneiden ja
viihde-elektroniikan kauppaa Pudasjärvellä

30 vuotta

TTTTTosihyvosihyvosihyvosihyvosihyvää Kää Kää Kää Kää Kylmäseltä!ylmäseltä!ylmäseltä!ylmäseltä!ylmäseltä!

Tehtaanmyymälä Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. (08) 824 044, fax (08) 824 045

pudasjarvi@kylmanen.fi
www.kylmanen.fi

Myymälä avoinna Ma–pe 8–20, la 8–18, su 12–18

Hyvän Olon Messujen toimikunta koolla Aija Taipale, Raija Niemelä, Tuija Mikkonen, Terttu Ahonen, Pirkko Polvi, Birgitta
Ojala ja Aila Helve.

Pirkko Polvi:
- Minulle on tärkeää, että henkinen ja
fyysinen puoli olisivat sopusoinnussa
keskenään. Henkisellä puolella tärkei-
tä ovat ihmissuhteet, kuten perhe ja
ystävät, sekä runous ja muu kirjalli-
suus, musiikki ja luonto.

Fyysisellä puolella mielihyvää aihe-
uttaa mm. kuntoliikunta, kuten vesi-
juoksu, pyöräily ja kävely, sekä terveel-
linen ja maistuva ruoka. Olen kulina-
risti.”

Tuija Mikkonen:
- Maailman paras keksintö on polku-
pyörä - ympärivuotinen pyöräily hellii
hyvää oloa. Pyörälenkin kohteena voi

Miten vaalin Hyvää Oloani!
Messuja järjestävän Lions Club Hilimojen messutoimikunnan jäsenet

kertovat kuinka he henkilökohtaisesti vaalivat hyvää oloaan.

olla vaikka mainio museomme. “Vesi
vanhin voitehista” eli uinti Ijoessa
(kuuden kuunkierron ajan) ja Puikka-
rin kylmä allas karaisevat mukavasti.

- Olen elinikäinen opiskelija ja saan
kulttuurikylpyjä kansalaisopiston kie-
likursseilta sopivassa seurassa - ikäih-
misten yliopistoa unohtamatta. Jotakin
ihmeellistä on aina nurkan takana.
Muun muassa kirjastosta ihmeitä löy-
tyy ihan ilmaiseksi. Hilimoissa toimi-
misen olen kokenut myös mielekkää-
nä. Pidän työstäni ja työyhteisöstäni.
Viikonloput omistaudun perheeni hy-
vinvoinnin vaalimiseen.

Lyhyesti: Hyvä olo on liikuntaa, lei-
pää ja lepoa sopivassa suhteessa.

Birgitta Ojala:
- Vaalin omaa hyvää oloani muun mu-
assa hemmottelemalla itseäni, esimer-
kiksi hierojalla tai kasvohoidossa. Myös
ystävien kanssa vietetty ilta tuo hyvää
oloa ja jaksamista.

Kesällä savusaunan portailla istues-
sa ja järvelle katsellessa mieli ja sielu le-
pää. Se on parasta itsehoitoa! Perheen
kanssa touhuilu, vaikka patikkaretki
syksyllä, tuo iloa.

Aina ei muista “kaiken kiireen kes-
kellä” vaalia omaa hyvää oloaan ja sil-
loin tulee suusta sammakoita ja päähän
kasvaa sarvet!

- uusien yritysten perustamiset
- yritysmuotojen muutokset
- kirjanpidot
- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

A. REPOLA KYA. REPOLA KYA. REPOLA KYA. REPOLA KYA. REPOLA KY

Yksilöllisesti KLYksilöllisesti KLYksilöllisesti KLYksilöllisesti KLYksilöllisesti KLTTTTT-amma-amma-amma-amma-ammattitaidolla:ttitaidolla:ttitaidolla:ttitaidolla:ttitaidolla:

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08-822330 / 040-7301513

TILI- JTILI- JTILI- JTILI- JTILI- JA A A A A VERVERVERVERVEROOOOOASIAINTASIAINTASIAINTASIAINTASIAINTOIMISTOIMISTOIMISTOIMISTOIMISTOOOOO

370 v Kirkkoherranvirasto ma-pe 9-14, Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi, puh. 08-8823100
www.pudasjarvenseurakunta.fi   Kirkko avoinna 1.7.- 9.8.  ti – pe 11-17 ja su 11-18

Muista jäätelöbaarista

pehmikset,
pallojäätelöt,

pirtelöt ym.
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Kotouttamisseminaariin  oli kut-
suttu maaliskuun alussa vuoden
pakolaisnaiseksi valittu kosovo-
laissyntyinen Fatbarhe Hetemaj ja
Sisäasiainministeriön maahan-
muutto-osastolta ylitarkastaja
Veikko Pyykkönen Helsingistä. Li-
säksi maahanmuuttajien asioista
kertoivat Oulun vastaanottokes-
kuksen johtaja Katja Kolehmainen
sekä Pudasjärven tukiasumisyksi-
kön johtaja Sirpa Kansanaho.

Vuodesta 1992 Suomessa asu-
nut Fatbarhe Hetemaj painotti pa-
kolaisten oman identiteetin säilyt-
tämisen tärkeyttä. Hän piti hyvä-
nä asiana, että Suomessa turvapai-

Maahanmuuttajien asiat sujuneet
positiivisessa ilmapiirissä

Pudasjärven kaupungin valtuustosalissa 2. tou-
kokuuta järjestettyyn maahanmuuttajien kotoutta-
misseminaariin kokoontui runsaasti kiinnostunei-

ta paikkakuntalaisia.

Ahmed ja Khalid Pudasjärven tukiasumisyksiköstä olivat mukana ko-
touttamisseminaarissa.

Vuoden pakolaisnaiseksi valittu Fatbarhe Hetemaj vieraili Pudasjärvel-
lä. Omassa puheenvuorossaan Fatbarhe Hetemaj totesi, että ei hyväk-
synyt ääriyhteisöllistä kulttuuria, ja painotti oman identiteetin merkitystä
vieraassa maassa.

kanhakijalle annetaan selkeät raa-
mit ja toimintatavat, joiden mu-
kaan mennään.

-Jokaisella on kuitenkin täysi
oikeus näyttää oma identiteettinsä,
kuten kieli ja kulttuuri, kunhan se
ei loukkaa toista.

Veikko Pyykkönen kertoi sisä-
asiainministeriön turvapaikkapoli-
tiikasta ja vastaanottotoiminnan ta-
voitteista sekä näytti turvapaikan-
hakijatilastoja vuodesta 1990 lähti-
en, jolloin pakolaisten vastaanotto-
toiminta alkoi Suomessa. Ensim-
mäisenä vuonna turvapaikanhaki-
joita oli yhteensä 2743. Vuonna
2008 lukema oli 4016, joista 706 oli
alle 18-vuotiaita, yksin tulleita tur-
vapaikan hakijoita.

Pyykkönen on tyytyväinen Pu-
dasjärven positiiviseen ilmapiiriin.
- Kaikki turvapaikkayksikköön ja
turvapaikanhakijoihin liittyvät asi-
at ovat sujuneet sutjakkaasti ja po-
sitiivisessa hengessä. Pyykkönen
kuitenkin muistutti arjen astuneen
kuvioihin, mikä tuo mukanaan
omat ilmiönsä ja haasteensa. -Toi-

Kotouttamisseminaari kokosi runsaasti kuulijoita.

Ylitarkastaja Veikko Pyykkönen sisäasianministeriön maahanmuutto-
osastolta näki kotouttamisseminaarin osana laajempaa keskustelua.

vottavasti ei kuitenkaan negatiivi-
sessa mielessä.

Katja Kolehmainen Oulun vas-
taanottokeskuksesta totesi olevan-
sa ylpeä Pudasjärvellä tehdystä
työstä. Hän kertoi vastaanottokes-
kuksen palveluista ja turvapaikan-
hakijan oikeuksista. Sirpa Kansan-
aho kertoi Pudasjärven tukiasu-
misyksikössä vietettävän tavallis-
ta arkielämää: päivällä opiskellaan
ja tehdään kotiaskareita, illalla on
aikaa omiin harrastuksiin ja vapaa-
aikaan.

Kotouttamisen kokemuksista ja
haasteista olivat kommentteja an-
tamassa Pudasjärven nuoriso- ja si-
vistystoimi sekä kansalaisopisto.
Nuoren turvapaikan hakijan polku
Pudasjärvellä -hankkeesta kertoi-
vat Oulun Seudun Setlementti
ry:stä Pohjola-opiston apulaisreh-
tori Raija Näppä sekä projektipääl-
likkö Maria Karppinen.  Hankkees-
ta kerrotaan lisää kesäkuussa jär-
jestettävässä kansalaisinfossa.

Eliisa Niskanen

Maahanmuuttajien kotouttamisse-
minaarin avasi kaupunginjohtaja
Kaarina Daavittila. Hän kertoi
muun muun muassa, kuinka Rim-
min koulun asuntolasta saatiin ti-
lat Pudasjärven tukiasumisyksiköl-
le
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Lähtölaukauksen saattelemana porhalsi 50 juoksijaa Paavo Kuosmanen Maratonille.

Paavo Kuosmanen
Maraton Pudasjärvellä

Kuvassa osa Fun Run Teamista lähdössä puolikkaalle. Fun Run Teamin naiset ovat olleet talven Erkki Moilasen vetä-
mässä maratonkoulussa. Naiset vasemmalta Anne Kellolampi, Airi Kokko, Inkeri Vähäkuopus, Jaana Nyman, Eine Puu-
runen ja Anneli Ojala.

Martti Rantamaa lähdössä täysmaratonille. Ennen lähtöä
on venyttelyt ja lämmittelyt hyvä suorittaa, jotta pahemmilta
rasitusvammoilta säästyy. Rantamaa tuli maaliin M50 kil-
pasarjan kakkosena.

15. Paavo Kuosmanen Mara-
ton juostiin Pudasjärvellä 2.
toukokuuta aurinkoisessa
säässä.

Paavo Kuosmanen oli
paikkakuntalainen aktiiviur-
helija, ja hän oli perustamas-
sa muun muassa Pudasjär-

ven Urheilijat ry:tä.  Pudas-
järven Urheilijoiden yleisur-
heilujaoston nuorisovastaa-
va Erkki Moilanen kertoi en-
nakkoilmoittautujia olleen
noin 40. Yhteensä juoksijoi-
ta maratonille osallistui 50.
Eniten osallistujia oli puolik-

kaalle maratonille. Lähtö ja
maali sijaitsivat liikuntahal-
lin pihalla. Lähtö tapahtui
yhtä aikaa. Vuosittain Paavo
Kuismanen Maratonilla rat-
kaistaan piirimestaruudet
puolikkaalla tai kokopitkäl-
lä maratonilla. Tällä kertaa

juostiin puolikkaan marato-
nin piirimestaruudesta.

Sarjoja olivat maratonis-
sa: miehet kilpa, miehet 40,
miehet 50, miehet 60, miehet
kunto ja naiset kilpa, naiset
35, naiset 40, naiset 45, nai-
set kunto. Puolimaratonissa
sarjoja olivat: miehet kilpa,
miehet 45, miehet 50, miehet
kunto ja naiset kilpa, naiset
45, naiset 50, naiset kunto.
Lisäksi oli miehet ja naiset 10
km kuntosarja.

Täyden maratonin juoksi
10 miesmaratoonaria, joista
nopein oli M 40 -sarjan Olli
Kyyhkynen ajalla 3.09,26.
Puolimaratonin nopein oli
Kalajoen Jukka Kauppila
ajalla 1.18,20, ja toiseksi ja sa-
malla piirinmestariksi juok-
si Kuivasjärven Auran Mar-
ko Heikkinen.  Järjestävän
seuran Pudasjärven Urheili-
joiden Arto Kuopus oli kol-
mas ja samalla piirinmesta-
ruuskilpailun toinen. Täy-
den maratonin kilpailussa
M60 -sarjassa Heikki Pauk-
keri juoksi uransa 175:nen
maratoninsa. (en)

Paavo Kuosmanen Maratonin eräs toimitsija ja Pudasjärven Urheilijat ry:n yleisurheiluja-
oston nuorisovastaava Erkki Moilanen ajoi muun muassa turva-autoa, joka varoitti muita
tielläliikkujia juoksijoista.
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KESPORTIN AVAJAISET

KAHVI-TARJOILU

199,-

TUNTURI
CHAT

PYÖRÄ

PE 8.5. KLO 9.00-18.00

UUDISTUNEEN

ADIDAS jalkapallokenkä
ABSOLADO TRX

ASICS GEL-
ENDURO
lenkkikenkä

39,90,-OVH 79,90X

OVH 339,-X

25,00OVH 50,-X

MESSUILLA ASICS LENKKIKENKÄ-
EDUSTAJA PAIKALLA

Kauppatie 5, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. 08-821 851, Ma-To 9-17, Pe 9-18 La 9-14

ADIDAS
PREDATOR REPLIQUE

säärisuoja

9,90
OVH 18,-X

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA
Yhteistyöllä kuntien parhaaksi

www.oulunkaari.com
Oulunkaaren seutukunta

Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii
Piisilta 1, 91100 Ii, p.(08)553 6500, fax.(08)553 6507

OSAAMISTA, VERKOSTOJA,
YRITTÄJYYTTÄ,

HYVINVOINTIA JA
 UUTTA TEKNOLOGIAA

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
PUH. 824 550, 0400 537 550

Äitienpäivä

Toukokuun 2. sunnuntaihin
vakiintuneen äitienpäivän
vieton historia juontaa Yh-
dysvaltoihin. Anna Jarvisin
äidin kuolema vuonna 1905
toi esille, ettei yhteiskunta
huomioinut äitejä kansakun-
nan teollistumisen ja lasten
kasvatuksen keskiössä. Niin-
pä 12. toukokuuta 1907 jär-
jestettiin Jarvisin ehdotuk-
sesta muistojuhla kaikille äi-
deille Andrewsin metodisti-
kirkossa.

Vuonna 1914 Yhdysvalto-
jen presidentti Woodrow
Wilson julisti äitienpäivän
kansalliseksi juhlapäiväksi,
jota juhlittaisiin toukokuun
toisena sunnuntaina.

Äitienpäivää vietettiin
Suomessa ensimmäisen ker-
ran vuonna 1918. Aluksi päi-
vää vietettiin toukokuun
kolmantena sunnuntaina,
mutta vuonna 1927 päiväksi
vakiintui nykyinen käytän-
tö. Myöhemmin se on vah-
vistettu asetuksella viralli-
seksi liputuspäiväksi.

Äitienpäivän toi Suo-
meen kansakoulunopettaja
ja kansanedustaja Vilho Rei-
ma (Reiman).
Lähde: www.wikipedia.fi
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Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimi

Taidehuone Pudikki
Taimi Maria Nirkkonen os. Pelttari

MAALAUKSIA JA IKONEITA
9.-31.5.2009

Lukiontie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. 040 8266586

Tervetuloa!

Avoinna: ma-ke 15-20
la-su 14-17
to-pe suljettu

KONSERTTI – Harri Österman, sello
J.S Bachin Soolosello-sonaatteja

Torstaina 14.5. klo 18

Määräaikaista 
kaikki on vain
Juuri nyt on hyvä hetki vaihtaa 

sähkösopimuksesi Energiapolarin 

määräaikaiseen Polar Takuu – sähkö-

sopimukseen. Hinta on heilahtanut 

eduksesi ja kun teet tasahintaisen 

sopimuksen nyt, on sähkösi takuu-

varmasti edullista seuraavat 24 

kuukautta. Jotkut asiat elämässä 

on hyvä ottaa määräaikaisena.

S-Etukortilla Bonusta 
kaikkialle Suomeen.

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

www.energiapolar.fi

Kulttuuripläjäys 2009 käyn-
nistyi Pudasjärvellä Sunnun-
taina 3.5 klo 18 Oululaisen
Tanssiryhmä Tangon esityk-
sellä TANSSILAVAN TAI-
KAA.

Viikon aikana on rutkasti
erilaista ohjelmaa kädentai-
doista tanssin pyörteisiin.
Uutena yhteistyökumppani-
na seurakunta järjestää Vir-
si- ja veisukaraoken seura-
kuntatalolla ke 6.5 klo 18.
Lasten ja nuorten näytelmä-
piiri esittää to 7.5 Suojalin-
nassa näytelmän ADALMII-
NAN HELMI. Paljon erilais-
ta ohjelmaa on tarjolla viikon
aikana: tanssin työpajoja, kä-
dentaitojen työpajoja, vesi-
disco ja Nuorisoseuran jär-
jestämät perinteiset tanssit
Suojalinnalla lauantaina 9.5!

Kulttuuripläjäysviikko
on monipuolistunut versio
10 vuotta sitten järjestetystä
Pudasjärven tanssiviikosta,
mutta tanssilla on edelleen-
kin vahva ote viikon järjes-
telyissä. Viikon suunnittelu-
työryhmässä ovat mukana
Marja-Leena Törrö, Jaana
Valkola, Ensio Koivula ja
Birgit Tolonen. He vastaavat
viikon kokonaissuunnitte-

Kulttuuripläjäys

lusta, mutta toiminnasta
huolehtivat yksittäiset järjes-
täjätahot. Tervetuloa eri ta-
pahtumiin!

Tanssilla on edelleenkin
vahva ote viikon järjestelyis-
sä. Tomas ja Erita Tanssiryh-
mä Tangosta.

Sari Ylitulkkilan akvarelle-
ja 10.4. - 17.5. Syötteen luon-
tokeskuksessa
Valokuvanäyttely Martat
Pudasjärvellä
4.-16.5. kirjakaupan ikkunassa.
Kansalaisopiston ja Työkes-
kuksen taidepiiriläisten töi-
den näyttely
4.5. - 28.5. kirjastossa.
Neulahuovutus -työpaja
5.-7.5. Käsityökeskuksessa klo
13-17 päivittäin. Kutomoneu-
vontaa ja asiakaskutomo av ma-
pe 10-17.
Nukketeatteriesitys
Adalminan helmi 7.5. Suojalin-
nalla. Lasten ja nuorten näytel-
mäpiiri esittää, (lippu 2e).
Virsi- ja veisukaraokeilta
6.5. klo 18 seurakuntakeskuk-
sessa. Poppipappi Mikko Salmi
laulattaa.
Kaffetta ja Eurooppatietoa
8.5. kirjastossa klo. 12.30-14.00

Vesidisco
8.5. Puikkarissa ala-asteikäisile,
uimalipun hinnalla. Järj Puikka-
ri.
Tanssit Suojalinnalla  9.5.
Hyvän Olon Messut
9.5. alkaen klo 9 liikuntahallilla .
Kiihdytys- ja testipäivä
9.5. Ilmailukeskuksella.  Tule tes-
taamaan ajoneuvosi suoritusky-
ky varttimaililla (402 m) valvo-
tuissa olosuhteissa.
Satutuokio kirjastossa
13.5. klo. 9.30-10.15. kirjastos-
sa. Tervetulleita ovat kaikki 3–5
v. lapset vanhemman tai hoita-
jan kanssa.
Koululaisten kaupungin uin-
timestaruuskilpailut
Virkistysuimala Puikkarissa
13.5.
Lasten kauneimmat hen-
gelliset laulut
14.5. klo 13. seurakuntakeskuk-
sessa.

Mitä tehdä? Minne mennä?

Tapahtumista voi ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen
sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne
mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksu-
tonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Ennakoivan ajon kurssi
moottoripyöräilijöille
16.5. klo 9.30 Pudasjärven Ilmai-
lukeskuksella.  Lue tarkempi
ohjelma PMC:n netistä.
Tanssit Möykkälässä
16.5. klo 21.00.  Sarmas yhtye.
Naisten ajopäivä
Pudasjärven Ilmailukeskuksella
17.5. klo 9.30. Lue tarkempi oh-
jelma PMC:n netistä.
Karhunveistoviikko
Livon koululla 20.5. - 23.5.
Kansallispuistopäivän retki
Teerivaaraan
23.5. Lähtö Syötteen luontokes-
kukselta klo 11.Opastettu ret-
ki Syötteen kansallispuiston
uudelle osalle Teerivaaraan. Ret-
ken aikana kävellään noin 4 km.
Omat eväät ja vedenpitävät ken-
gät mukaan!

Kiihdytys- ja testipäivä
23.5. Pudasjärven Ilmailukeskuk-
sella. Tule testaamaan ajoneuvosi
suorituskyky varttimaililla (402
m) valvotuissa olosuhteissa.
Myytävänä kahvia, makkaraa ja
muuta mukavaa.
Golf-kauden avaus
24.5.  klo 12 Koillis-Golfin ken-
tällä. Ohjelmassa kesän avaus-
lyönti, avauskierros, kesän toi-
minnan esittely.
Satutuokio kirjastossa
27.5. klo 9.30-10.15. Tervetullei-
ta ovat kaikki 3–5 v. lapset van-
hemman tai hoitajan kanssa.
Sirkus Finlandia
31.5. klo 17. Kurenalan koulun
kentällä.
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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

Pölkky Metsä, Salla
Puh. 0400 178 677

Pölkky Metsä, Suomussalmi
Puh. 040 5159 779

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Peltolan uuteen pihattora-
kennukseen kävi avointen
ovien päivänä tutustumassa
noin 600 henkilöä. Vieraiden
joukossa oli kaupungin joh-
tavia virkamiehiä, Kainuun
osuusmeijerin ja Pro Agrian
johtoväkeä, pari kansaedus-
tajaa ja EU-parlamentin vaa-
liehdokastakin. Kirkkohera
Oskari Holmström suoritti
pihattorakennuksen siuna-
uksen.

Kaikkein eniten koneis-
tettu navettarakennus ihme-
tytti senoriväkeä, joka on
joutunut hoitamaan lehmän-
sä pimeissä ja ahtaissa nave-
toissa.

Eräs entinen emäntä tuu-
mikin, että  tässä navetassa

Peltolan tilalle valmistui
nykyaikainen pihatto
Torstaina 30. huhtikuuta pääsi yleisö ihastelemaan ja ihmettele-
mään Korpisen kylälle Peltolan tilalle Merja ja Heiki Putulalle val-
mistunutta automaattilypsypihattoa. Ihmettelemistä vierailla riit-
tääkin, sillä navetta on varustettu ajanmukaisella automatiikalla,

jonka käyttöönotto alkoi heti avointen ovien päivän jälkeen.

olisi mukava olla karjanhoi-
tajana.

Peltolan uuteen pihatto-
rakennukseen mahtuu kaik-
kiaan noin 130 päätä, joista
lypsykarjan osuus on kaksi
kolmasosaa. Pihatossa mai-
tokarja saa kulkea vapaasti,.
Lehmät ohjataan älyporttien
avulla esimerkiksi lypsyase-
malle, siemennettäväksi, va-
sikointi- tai hoito-osastolle.

Kun lehmä haluaa syödä,
se pääsee nauttimaan ruo-
kinta-automaatin jakamaa
rehua joko syöttöpöydältä
tai väkirehuannostaan ruo-
kintakioskista.

Ruokintaa ohjataan auto-
matiikalla, joka huolehtii
kullekin lehmälle määrälli-

sesti oikeat ravinteet.
Lehmä pääsee kuuden

tunnin välein lypsyasemalle,
jossa se saa herkkuannoksen.
Se houkuttelee lehmiä tule-
maan lypsyasemalle toista-
miseen. Lypsäminen tapah-
tuu täysin automaattisesti
sen jälkeen, kun tiedot kus-
takin lehmästä on tallennet-
tu tietokoneen muistiin.

Lypsetyn maidon tie ku-
luttajille alkaa lypsyasemal-
ta. Maidon hygieniatasoa
tarkkaillaan nykytekniikan
avulla, joten vaikkapa anti-
biootti- ja ternimaito ohjau-
tuvat automaattisesti oikei-
siin astioihin tai paikkoihin.

Uusien säännösten mu-
kaan sen jälkeen kun karja

Korpiselle Merja ja Heikki Putulan rakennuttamaan robotti-
pihattoon kävi 30.4. avointen ovien päivänä tutustumassa
noin 500 henkilöä. Kirkkoherra Oskari Holmström vas. suo-
ritti navetan siunaamisen.

Merja ja Heikki Putulan robottipihattoon kävivät tutustumassa myös kaupungin ter-
vehdyksen tuoneet valtuuston pj Eero Oinas-Panuma, hallituksen pj Vesa Riekki,
kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja elinkeinojohtaja Mikko Kälkäjä.

on laskettu sisään, ketkään
muut eivät pääse tuotantoti-
loihin kuin hoitajat ja muut
ammattilaiset, kuten eläin-
lääkäri, siementäjä ja lomit-
taja. Hekin joutuvat kulke-

maan niin sanotun tautisu-
lun kautta, eli vaihtamaan
omat vaatteensa heille varat-
tuihin vaatteisiin ja varustei-
siin ennen tuotantotiloihin
menoaan. Maitoauton kuljet-

tajallakaan ei ole pääsyä ti-
latankille muuten kuin oi-
kean tunnusluvun avulla.
(rr)

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
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SÄHKÖTIE 1
PUH. 0207 890 456

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

KNORR Vie – hyvää hedelmistä ja kasviksista
KNORR Vie on uudenlainen hedelmä-kasvisvalmiste.
Se on helppo ja herkullinen tapa täydentää päivittäistä kasvisten, marjojen ja hedelmien saantia.

Tule maistelemaan osastollemme
Hyvän Olon Messuille

TÄLLÄ KUPONGILLA ja K-plussakortilla

Tarjous voimassa  17.5.2009 asti

KNORR Vie 3-Pack
2 pkt2 pkt2 pkt2 pkt2 pkt
yhdenyhdenyhdenyhdenyhden
hinnallahinnallahinnallahinnallahinnalla

1,99
  norm 1,99 /pkt

PUDASJÄRVI

PUDASJÄRVEN KIRJASTO

Tervetuloa HYVINVOINNIN KESKUKSEEN!
http://www.pudasjarvi.fi/kirjasto

70 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Äidille! Valmistuville! Ylioppilaille!

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

Kellojen ja korujen myynti ja huolto
Seinäkellojen korjausSuomen Kelloseppäliitto ry:n

jäsenliike

Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!
• Mittaus • Suunnittelu
• Valmistus • Asennus
• Rahoitus
• Kalusteovet vanhoihin
  runkoihin asennettuna

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

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

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

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

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

Aukioloajat Ma-Pe 9.00-16.00

MESSUILLA MUKANA
-kolesteroli hallintaan ja lisää energiaa!-

(31,80)

13,- /pkt
(15,90)

   2 pkt yhteishintaan

22,-!!!

-Mukana myös
terveydenhoitajan
mittauspiste:
mm. kolesterolit,
hemoglobiini,
sokerit yms...

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

Redasin
Messujen huipputarjous!

*auttaa alentamaan k*auttaa alentamaan k*auttaa alentamaan k*auttaa alentamaan k*auttaa alentamaan kolesterolesterolesterolesterolesterolia *syolia *syolia *syolia *syolia *sydän ja vdän ja vdän ja vdän ja vdän ja verisuonten herisuonten herisuonten herisuonten herisuonten hyvinyvinyvinyvinyvinvvvvvointiin *enerointiin *enerointiin *enerointiin *enerointiin *energian tuotantoongian tuotantoongian tuotantoongian tuotantoongian tuotantoon

Kursulainen Oy   p. 016 861 234

VUODESTA 1884 ASIANTUNTEVAA
PALVELUA TERVEYDEN HYVÄKSI

AVOINNA. MA-PE 9-18, LA 9-14

KAUPPATIE 1, 93100 PUDASJÄRVI
PUH. (08) 821 185, FAX (08) 823 193

www.mirkunvaatetus.com

Varsitie 6, p. 821 016, palvelemme Sinua ma-to 9-17, pe 9-18, la 10-14

Pe-La 8.-9.5.

ja

FARKUT-20%
(norm. hint.)

Arvomme

1 parin molempia

farkkuja...


