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Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

Hyvää Uutta Vuotta!

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Palvelemme:
Uudenvuodenaattona 31.12.2015 klo 9-16

Uudenvuodenpäivänä 1.1.2016 suljettu

lauantaina 2.1.2016 klo 9-14
Tervetuloa!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule 
tekemään 

löytöjä!
Avoinna: Ma-To 10-17, 

Pe 1.1.2016 kiinni, La 10-14

Haapalehdon Katsastus Oy

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

TERVETULOA 
SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- tai paketti-

auton katsastus  

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-
Arvomme kaikkien tammi– 

helmikuun aikana määräaikais-
katsastuksessa käyneiden kesken 
2x100 €:n S-ryhmän lahjakortin.

Avoinna ma-pe klo 8:30-17:00
Puh. 0400 164 654
Nettiajanvaraus:

www.haapalehdonkatsastus.fi

 

TERAMERI

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme 
kaikille Onnellista 
Uutta Vuotta!

Taksi Sami Konttila
Sirpa ja Sini

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Hyvää Uutta Vuotta 2016!

Palvelemme 
vuoden vaihteessa: 

torstaina 30.12. klo 8-17
perjantaina 1.1. suljettu

lauantaina 2.1. 9-14
keskiviikkona 6.1. suljettu

LAMINAATTI OK

3-sauvainen 
harmaasävyin-
en laminaatti. 

Käyttöluokka 32, 
paksuus 8 mm. 

1,98 m2/pkt.
9,95

K-Plussa  tarjous

/m2

LANKKU-
LAMINAATTI

Laminaatti, joka sopii kodin ulkonäön 
edulliseen ehostamiseen. Tämä 6 mm 

ja käyttöluokan 31 laminaatti sopii 
käytettäväksi makuuhuoneisiin ja 

olohuoneisiin.

5,95
/m2

9,90
/m2

Valkoinen kiiltävä.
Koko 20x25 cm

SEINÄLAATTA
LUMI

Hyvää ja Räiskyvää 
Uutta Vuotta 2016!

Toivoo lehden toimitus

Seuraava lehti ilmestyy pe 8.1.2016

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme 

Hyvää Uutta Vuotta 2016!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus seurakun-
takodissa pe 1.1.2016 kello 12, Juha Kukkurainen, Juk-
ka Jaakkola.

Messu seurakuntakodissa su 3.1. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Jukka Jaakkola.

Messu seurakuntakodissa Loppiaisena 6.1. kello 10, 
saarna Samuel Korhonen, Juha Kukkurainen, Keijo Pii-
rainen. Kirkkokahvit ja pieni lähetystilaisuus, jonka yhte-
ydessä luovutetaan lähetyksen mattoarpajaisten voitot. 

Omaishoitajat kokoontuminen ma 4.1. kello 13 Juko-
lan Pirtissä.

Kasvatuksen päivä Pudasjärvellä seurakuntakodissa 
la 9.1. kello 11-12.30 ja 13-14.30, Jari Sinkkonen esitel-
möi aiheesta – Lapsen ja nuoren hyvän itsetunnon ke-
hittyminen. Tervetuloa.

Rauhanyhdistykset: Uudenvuodenseurat Hirvaskos-
ken ry:llä pe 1.1. 2016 kello 17 (Simo Kinnunen, Urpo 
Illikainen). Seurat Sarakylän koululla pe 1.1. kello 19 
(Esko Ojanaho, Kari Louhisalmi). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 3.1. kello 16 ( Iivari Jurmu, Seppo Leppänen). 
Loppiaisseurat Jongulla Ella ja Urpo Viljamaalla ke  6.1. 
kello 13 (Arvo Niskasaari, Tauno Kujala).

Kastettu: Olavi Erkki Juhani Jaakkola.

Haudattu: Hilja Marjatta Riepula 90 v.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Mari ja Marko Kälkäjä perheineen.

Kiittäen kuluneesta vuodesta 
toivotamme Hyvää Uutta Vuotta!

Eli kuinka tuhkimotarinasta tuli 
tosi. Olipa kerran touhukas Tii-
na joka saapui Pudasjärven kau-
pungille töihin. Eipä aikaakaan, 
kun hän kiertäessä pitkiä, mut-
kaisia ja huonoja kyläteitä, sai 
kuningasajatuksen; Nyt, kun 
kaikki laitetaan uusiksi, kenelle-
kään ei ole rahaa ja koko maa 
polkee paikallaan. Tarttis tehdä 
jotain.

Laitetaan miehet ja naiset 
töihin kylätaloille. Ensin otetaan 
taskulaskin ja kännykkä esiin ja 
faktat pöytään… Seuraavaksi 
piti ”käännyttää” kylin pomot 
ja saada heidät vakuuttuneeksi, 
että tämä toimii.

 Tukka kauhusta pystyssä on 
allekirjoitettu paperi jos toinen-
kin ja tuumailtu, istutaan sitten 

” linnassa, samassa sellissä” jos 
kaikki menee mönkään. 

Mutta äläs huoli. Meidän ky-
lälle rantautui 6 miestä + lady 
ja alkoi tapahtua. Saha on soi-
nut rantapusikoissa joka työpäi-
vä, halkopino vain kasvaa. Taidet-
tiin iskeä kultasuoneen. Tämä 
on varmaan sitä biotaloudellista 
ajattelua. Kylä komistuu, kyläta-
lo saadaan vihdoinkin raivattua 
kaikesta satavuotisesta roinasta. 
Paikat ovat pian priimassa kun-
nossa, yhteiskunta säästää…väki 
on saatu työnsyrjään, on elämän 
laatu kohillaan…ja uskokaa tai 
älkää tämä satu saa onnellisen 
lopun.

Onerva Ronkainen

Lumikki ja melkein 
seitsemän kääpiötä

Suomen Kuntaliitto on 
myöntänyt kultaiset ansio-
merkit kolmelle Oulunkaa-
ren työntekijälle 40-vuoti-
sesta ansiokkaasta työstä 
kunnallishallinnon hyväk-
si. Merkin saivat perushoi-
taja Arja Vimpari Utajärven 
Suvituulesta, perushoita-
ja Sirkka-Liisa Huovinen Iin 

vanhuspalveluista ja Kaisu 
Puolakanaho, joka on toimi-
nut laboratoriohoitajana Pu-
dasjärven terveyspalveluissa 
vuodesta 1976. Ennen labora-
toriouraa Puolakanaho toimi 
Pudasjärven kunnalla asun-
tolaoppilaiden ohjaajana.

Oulunkaari tiedotus

Kaisu Puolakanaholle 
kuntaliiton kultainen 

ansiomerkki 

Hierojantyössä jo 30 vuotta

Kari Kärki on toiminut Pu-
dasjärvellä hierojan työssä 
yksityisyrittäjänä hieman 
yli kolmekymmentä vuotta. 
Toimitilat sijaitsevat nykyi-
sin Kauppatie 5:ssä. Hiero-
jakoulutuksen lisäksi Kärki 
on opiskellut osteopaattista 
käsittelyä ja jäsenkorjausta 
sekä akupunktiohoitoa fysi-
atri Jari Ylisen koulutukses-
sa. Kuppaushoitoa Kärki on 
opiskellut Lahdessa Maija 
Koiviston oppilaana. 

Hierojan työ on fyysi-
sesti kohtalaisen raskasta, 
mutta myös henkisesti vaa-
tivaa työtä. Toisaalta Kärki 
on kokenut työnsä mielek-
kääksi ja palkitsevaksi aina 
silloin, kun asiakkaat ovat 
saaneet avun vaivoihinsa. 
Myös vuorovaikutus asiak-
kaiden kanssa on ollut an-

Tarja Kipinä suoritti loka-
marraskuussa hierojaopis-
keluun kuuluvan työssä-
oppimisjakson Kari Kären 
ohjauksessa. Pudasjärve-
läinen Kipinä opiskelee hie-
rojaksi OSAO:lla Oulussa. 

Kari Kärki on tottunut löytämään asiakkaan vaivoihin hie-
ronnalla oikean hoitomuodon.

toisaa.
-Haasteena hierojan 

työssä on, että löydetään 
asiakkaan vaivoihin oikea 
hoitomuoto, joka mahdolli-
simman pian antaisi avun. 

Aina ei kuitenkaan mo-
nipuolisista hoitovaihtoeh-
doistakaan ole apua, jolloin 
Kärki kertoo ohjanneensa 
asiakkaan kääntymään lää-
kärin puoleen.

Hieronnalla on voitu lie-
vittää erilaisia lihasjänni-
tystiloja ja hermopinteitä. 
Esimerkiksi sydänoireita 
muistuttavat rintakivut, jot-
ka aiheutuvat raskaasta tai 
virheellisestä työasennosta.

Myös puheen tuottami-
sen tai laulamisen ongel-
miin, jolloin seurauksena 
on ollut äänen muodostus-
ta ehkäisevä köhiminen ja 
yskiminen, on hyvä apu ol-
lut ns. voice massage-hoito-
muoto.  

Akupainanta, joka on 
ns. kipuhoito, vapauttaa 
lihasjännityksen ja avaa 
energiaratoja ja palauttaa 
lihasten toimintakyvyn no-
peasti. Monet vaivat voivat 
johtua esimerkiksi jalkate-
rän tai nilkan nivelpintojen 
lukkiintumisesta, jolloin jä-
senkorjauskäsittelyllä on 
saatu aikaan hyviä tuloksia.

Kuppaushoito on erit-
täin hyvä rentoutushoito, 
joka toimii myös pinta-ai-
neenvaihduntaa parantava-
na ja alentaa verenpainetta 
osalla asiakkaista pitkävai-
kutteisesti. Liian korkean 
hemoglobiinin alentami-
seen kuppaus on hyvä vaih-
toehto. Myös migreeniin ja 

akneen se on hyvä hoito-
muoto.

Kärki on ohjannut asi-
akkaita käyttämään ergo-
nomisesti oikeita työtapoja 
ja omatoimisesti liikehoi-
tojen ja venyttelyn avul-
la rentouttamaan lihaksia. 
Kokonaisvaltaisen hoidon 
kannalta myös ravitsemuk-
sella on suuri merkitys, jo-
ten siitäkin on asiakkaiden 
kanssa keskusteltu.

Kari Kärellä on ollut 
vuosien saatossa ohjattava-
na useita hierojaopiskelijoi-
ta työssäoppimisjaksolla. 
Veteraanikuntoutuksia hän 
on tehnyt 28 vuotta. Hoidot 
on valittu asiakkaan kanssa 
aina yksilöllisesti asiakkaan 
terveyden ja tarpeet huomi-
oiden.

Heimo Turunen

Monet tekevät lupauksia vuoden alussa. 
Kaikki lupaukset eivät pidä pitkään - ne 
rikotaan heikkona hetkenä.

Nyt - vuoden lopussa on aika pysäh-
tyä hetkeksi ja tehdä sisäinen inventaa-
rio. Jospa tulevana vuonna tehtäisiin jo-
kin asia paremmin kuin viime vuonna…

Elämme vuoden pimeintä ja kylmin-
tä aikaa, onkohan kenelläkään aihet-
ta kiitokseen? Uskon, että on. Olemme 
saaneet lahjaksi elämän.  Syntymisen ih-
meen. 

Olemme kuulleet joulun aikaan kir-
kossa kertauksen Betlehemin tapah-
tumista, Jeesuksen syntymästä. Tämä 
Raamatun sanoma muistuttaa meitä Ju-

malan hyvyydestä syntisiä ihmisiä koh-
taan. Kun elämässä menee hyvin, kuljem-
me ikään kuin laput silmillä ajattelematta 
syvällisempiä asioita. Sitten, kun tapah-
tuu jotain ikävää; tapaturma, vakava sai-
raus, läheisen kuolema, pysäyttää se äkis-
ti. Kaikki muu menettää merkityksensä.  
Sormet menevät toistensa lomaan ris-
tiin, pyydämme ylhäältä voimia kestää ti-
lanne. Usko ja epäusko asuvat samassa 
henkilössä. Elämästä on annettu toivo ja 
kuolemassakin lupaus iankaikkisesta elä-
mästä. 

Pitkämielisyys ja kärsivällisyys autta-
vat pahojen paikkojen yli. Mooses joh-
datti Israelin kansan luvattuun maahan ja 

matka kesti 40 vuotta! 
Jokaisella meillä on omat retkensä 

ja vaelluksensa maan päällä. Aina emme 
muista kiittää ja iloita pienistä asioista, 
siitä mitä meillä on. On ihmisiä, joilla ei 
ole mitään ja silti he hymyilevät. Meillä 
Suomessa on kuitenkin asiat hyvin. Meil-
lä on aihetta kiitokseen.

Hyvää ja rauhallista 
alkavaa vuotta kaikille!

Mauno Ruokangas

On aihetta kiitokseen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven kaupunki jär-
jestää 14. tammikuuta kel-
lo 18 Pohjantähdessä semi-
naaritilaisuuden internetin 
hyödyntämisestä liiketoi-
minnasta. Tilaisuus on suun-
nattu yrittäjille, yrittäjyyttä 
harkitseville, yritysten johto-
henkilöille sekä kaupungin 
päättäjille.

Tilaisuudessa esitellään 
internetin hyödyntämismah-
dollisuuksia liiketoiminnas-
sa laajasti perinteisistä säh-
köposteista ja nettisivuista 
tulevaisuuden visioihin esi-

Internetiä kannattaa 
hyödyntää liiketoiminnassa

neiden internetistä. Tavoit-
teena on luoda kuuntelijoil-
le realistinen ja ajan tasalla 
oleva käsitys internetin tä-
män hetken suomista mah-
dollisuuksista sekä tulevai-
suuden trendeistä.

Liiketoiminnassa interne-
tin käyttö tulisi ottaa huo-
mioon jo liiketoimintasuun-
nitelman tasolla. Jos yritys 
hyödyntää Internetiä mini-
maalisesti ulkoisen paineen 
vuoksi, voi vaikutus yri-
tyksen liikevaihtoon ja kan-
nattavuuteen olla jopa ne-

gatiivinen. Vanhentuneet 
päivittämättömät nettisivut 
antavat yrityksen toiminnas-
ta erittäin negatiivisen ku-
van asiakkaalle.

Tilaisuuden yhtenä ta-
voitteena on selvittää yrit-
täjien ja yrittäjyyttä harkit-
sevien kiinnostusta sitoutua 
pitkäkestoiseen kehittämis-
hankkeeseen, jossa yritysten 
edustajat koulutettaisiin in-
ternetin eri käyttömuotoihin. 
Hankkeen yhtenä osiona oli-
si luoda kullekin osallistu-
valle yritykselle päivitetty 

liiketoimintasuunnitelma, 
jossa internet on otettu yh-
deksi strategiseksi työkaluk-
si. Tämän internetstrategian 
luomiseksi yrityksille vara-
taan yrityskohtaista konsul-
taatiota. Hankkeen koko-
naisaika arvioidaan olevan 
1,5 – 2 vuotta ja sen aikana 
järjestettäisiin osallistujille 
koulutustilaisuuksia 1-2 ker-
taa kuukaudessa.

Jorma Pietiläinen 
Kehittämisjohtaja

Mari Laakkonen 
Pudasjärven Vuoden urheilija

Pudasjärven Vuoden ur-
heilijana palkittiin tiistai-
na 22.12. Mari Laakkonen, 
joka menestyi hyvin yleis-
urheilussa. Parhaana saavu-
tuksena oli Kalevan kisojen 
pronssimitali 10 000 metrillä 
ja seitsemäs sija 5 000 metril-
lä. Vuoden urheilija valittiin 
tänä vuonna yleisöäänestyk-
sellä, joka suoritettiin netis-
sä. Äänestykseen osallistui 
177 henkilöä, joista Laakkos-
ta äänesti 83.

Vuoden valmentajana 
pitkästä urasta palkittiin Al-
bert Olamba N´jeka. Hän on 
valmentanut FC Kurenpoi-
kien miesten jalkapallojouk-
kuetta.

Kaupungin urheilijain 
apurahasäännön mukaan 
palkittiin lisäksi apurahal-
la SM – tasolla menestynei-
tä urheilijoita. Hyvinvointi-
valiokunnan puheenjohtaja 
Henrik Hämäläinen kiitti 
tervehdyssanoissaan kaik-
kia Pudasjärven urheilulä-
hettiläitä ja toivoi, että muis-
tamme juuret, kun liikumme 
maailmalla. Kaupungin sti-

Urheilijoiden apurahalla kaupungin palkitsemat urheilijat yhteiskuvassa, vasemmalta: Mari Laakkonen, Heikki Kuurola, 
Milja Jylhänniska, Lasse Moilanen, Heidi Ylilehto, Mikko Hietava, Taneli Härkönen, Kalle Jurmu, Pauli Ylitalo, Aleksi Här-
könen, Ari-Pekka Häyrynen, Timo Vähäkuopus, Matti Parkkisenniemi, Eemeli Iinatti, Kari Jylhänlehto, Sami Kallo, Olavi 
Leinonen, Albert Olamba n´jeka, Aleksi Nevakivi, Aki Petteri Iinatti ja Mirja Laakkonen.

pendit jakoi kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen ja vt. si-
vistysjohtaja Mervi Niemi.

Koskenlaskija Pauli Ylita-
lo luovutti oman saamansa 
stipendin Lasse Moilaselle.

Apuharalla palkitut 
urheilijat
Yleisurheilijat Milja Jyl-
hänniska, Mari Laakkonen, 
Iida Haataja, Heikki Kuuro-

la, Heidi Ylilehto, Susanna 
Saapunki, Lasse Moilanen, 
Aleksi Härkönen suunnis-
tus, Taneli Härkönen suun-
nistus, Timo Vähäkuopus 
ja Kari Jylhänlehto yu ikä-
miehet, Matti Parkkisennie-
mi, Kalle Jurmu ja Ari-Pek-
ka Häyrynen lentopallo 50v, 
Pauli Ylitalo koskenlasku, 
Sami Kallo, Aleksi Nevaki-
vi, Eemeli Iinatti ja Aki Pet-

teri Iinatti lumilautailu, Ola-
vi Leinonen mäkihyppy 
ikämiehet, Albert Olamba 
N’jeka jalkapallovalmentaja. 
Hirvenhiihdossa ja -juok-
sussa kunnostautuneita 
Mirja Laakkosta ja Mikko 
Hietavaa kaupunki muisti 
valokuvakirjalla.

Heino Ruuskanen, 
kuvat Henrik Hämäläinen

Pudasjärven Vuoden urheilijana palkittu Mari Laakkonen palkintopysti kädessään. Palkin-
non luovuttajina olivat liikuntapaikkamestari Heino Ruuskanen, kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja vt. sivistysjohtaja Mervi Niemi. 

Elämme joulunaikaa, jolloin 
annetaan lahjoja. Pudasjär-
ven Kynkäällä mökkeilevä 
oululainen Reino Haarahil-
tunen kertoo eläkepäivinä 
olevan aikaa tehdä itse puu-
töitä ja niiden lahjoittamisel-
la ilahduttaa monella tavalla 
läheisiä ja ystäviä. Puusta on 
nätti työstää tarve-esineitä 
ja huonekaluja, kun on oma 
verstas. Tänä jouluna kuvas-
sa näkyvä pöytä ja kaksi tuo-
lia on siellä tehty ja ne me-
nivät Reinon lapsenlapselle 
tuottamaan jouluiloa. Mo-
nenlaista tuotetta on synty-
nyt vuosien varrella, mm. 
erilaisia leluja, piironkeja, 

arkkupöytää, renginkaappia 
ja pari kaappikelloakin on 
työstetty.

Kesät kuluu Kynkäällä 
mökkeillessä ja talvikuukau-
sina Oulussa omalla vers-
taalla ja Pelixirin keilahal-
lilla keilailua harrastellessa, 
kertoo Haarahiltunen. 

Samalla hän haluaa Pudas-
järvi-lehden tilaajana toi-

vottaa Hyvää Uutta Vuotta 
lehden lukijoille!

Kuvan otti ja tekstin 
muotoili Reinon naapuri 
Esa Eirola.

Kesällä Kynkään 
mökillä – talvet 

puutöitä ja 
keilailua Oulussa

Tarina alkoi Paavon 70-vuo-
tissyntymäpäivien suun-
nittelun tiimoilta, kun hän 
halusi lahjojen sijaan muis-
tettavan sydäntään lähel-
lä olevia kehitysvammaisia 
sekä mielenterveys- ja päih-
dekuntoutujia. Vastaan-
otimme erityisryhmien vir-
kistyskäyttöön tarkoitetun 
lahjoituksen alkuvuodesta 
2015.

Virkistyskäyttöön saa-
duilla rahoilla on mahdollis-
tunut monta arvokasta het-
keä, elämystä ja lahjoitus 
on tuonut iloa monen ihmi-

Kiitos Paavo Tihinen!
sen elämään! Lahjoitusrahat 
ovat mahdollistaneet mm. 
viikoittaisen sählyvuoron, 
Vappu-tanssien järjestämi-
sen orkestereineen sekä eri-
laisia reissuja. 

Erityiset hetket kantavat!

Suurkiitos Paavo ja 
Paavoa merkkipäivänä 

muistaneet!

Erityisryhmien 
asumispalveluiden puolesta

Marja Lohvansuu 

Viime viikon lehdessä oli 
kaupunginhallituksen koko-
usuutinen. 

Mattila tilaan kuuluva 
yhteisalueosuus venevalka-
masta kauppa-asia vedettiin 
pois käsittelystä lisäselvitys-
ten vuoksi. 

Samoin kiintiöpakolais-
ten vastaanottamisasia to-
dettiin tarvitsevan lisäsel-
vityksiä ja käsitellään näillä 
näkymin tammikuussa.

Toimitus

Oikaisu kaupungin-
hallitusuutiseen
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Jokainen meistä on joutunut 
ja joutuu joskus toteamaan 
tämän vanhan sanonnan oi-
keaksi suhtautumistavas-
saan toisiin ihmisiin tai it-
seensä. Kateus, tuo pieni 
suurta henkistä kirvelyä ai-
heuttava tunne on tuttu ih-
miselle syntymästä lähti-
en. Vauvaikäisiä tutkineen 
kuuluisan psykoanalyytik-
ko Melanie Kleinin mukaan 
jo imeväisikäinen tuntee ka-
teutta imettävää äitiään/rin-
taa kohtaan, koska tällä on 
valta määrätä milloin lapsi 
saa hellyyttä, läheisyyttä ja 
ravintoa. Sisarkateus, van-
hempien suosiokateus, bes-
tis-kateus, työtoverikateus, 
toisen menestys- ja lahjak-
kuuskateus, maallisen mam-
monan omistuskateus ja mo-

net muut kateuden kohteet 
kiemurtelevat ihmisen mie-
leen ja elämään tuon tuos-
takin.

Kateudella on ominai-
suutena kohdistua niihin 
ihmisiin, jotka toimivat sa-
malla alueella kuin itse. Eli 
toisen hallussa oleva, itsel-
le merkityksellinen asia, tai-
to tai ominaisuus aiheuttaa 
kateelliselle tunteen, että on 
jäänyt paitsi jostakin itselle 
kuuluvasta. Toisen miellyt-
tävä ulkonäkö, käytöstavat, 
varallisuus, musikaalisuus, 
kirjoitustaito, tekniset taidot 
tai nopeat hoksottimet ovat 
tyypillisiä kateuden kohtei-
ta. Kateuden kohteeksi pää-
see helposti olemalla joko 
syntyperäisesti erilainen tai 
erottautumalla muilla ta-

voilla massasta. Varsinkin 
positiivisesti erottuva per-
soona on kadehtimisen mal-
likohde. Omassa itsessään 
olevan kateuden ihminen 
pyrkii kernaasti kieltämään, 
koska se koetaan häpeälli-
senä. Kateuteen liittyvinä 
puolustusmekanismeina ih-
minen käyttää kadehditta-
van asian arvon kieltämis-
tä, idealisointia, projisointia, 
pilkkaa, asian mitätöintiä tai 
vetäytymistä. Tutkijat ovat 
todenneet, että kateellinen 
ei pysty arvostamaan itse-
ään eikä hyviä ominaisuuk-
siaan. Hän vetää mukanaan 
varhaisimpina kehitysvuosi-
naan kokemaansa epäoikeu-
den mukaista kohtelua tai 
laiminlyöntejä, jotka hyrrää-
vät tyytymättömyyden, kat-

keruuden ja kateuden moot-
toreina. Kateuden tunteessa 
ei pidetä itse kateutta vaa-
rallisimpana tekijänä, vaan 
sen kieltämistä. ”Tunnusta-
malla kateutensa ihminen 
myöntää alemmuutensa toi-
seen ihmiseen nähden; hän 
mittaa itseään toisen rinnalla 
ja toteaa olevansa alamittai-
nen,” toteaa George Foster. 
Kieltämisessä on vaarana 
oman itsen kadottaminen, 
joka synnyttää kokemuksen 
kasvavasta sisäisestä heik-
koudesta.

Kateus ei tapa vaikka 
kärsimään paneekin. Tutki-
ja Susanna Lundell tarjoaa 
kateudelle vastalääkkeek-
si kiitollisuuden tunnetta. 
Kiitollinen ihminen ei tun-
ne kateutta, vaan näkee mitä 

häneltä puuttuu ja on kiitol-
linen ja tyytyväinen siihen 
mitä hänellä on. Jos kiitolli-
suuslääke ei tehoa, kateutta 
tuntevalla on mahdollisuus 
iloita edes siitä, että hän 
pystyy rehellisesti tunnista-
maan ja myöntämään tun-
teen ja ymmärtää sen olevan 
pohjimmiltaan varsin inhi-
millinen korjattava asia.

Onneksi on olemassa hy-
vää kateutta, joka saa ihmi-
sen tavoittelemaan positii-
visella asenteella sitä hyvää 
joka toisella on. Tässä kil-
voittelussa ei ole mitään pa-
haa, ellei sillä aiheuteta muil-
le vahinkoa. Työelämässä 
kateus saattaa innostaa ja 
kannustaa ihmistä parem-
paan suoritukseen. Ruotsin-
kielen sana ”avundas” tar-

koittaa hyvää kadehtimisen 
muotoa, joka suo toiselle hy-
vän ja samalla toivoo itselle 
hyvää. Positiivinen kateus, 
jota voisi kutsua terveeksi 
kilpailuhenkisyydeksi, kul-
jettaa meitä elämässä, ihmis-
suhteissa ja tekemisissämme 
eteenpäin ja kannustaa mei-
tä tekemään ja yrittämään 
uutta. Oikea määrä kateu-
den tunnemaustetta elämän 
soppaan heitettynä kehittää 
ihmistä itseään sekä ympä-
rillä vellovaa yhteiskuntaa. 
Kateuden voimalla on mah-
dollisuus saada hyvää muu-
tosta kehitykseen.

Sointu Veivo
Hallinto- ja kasvatustietei-
den maisteri

Happamia, sanoi Kettu pihlajanmarjoista

Liisan liukkaat, Kaisan kaljamat
Liisan liukkaat, Kaisan kalja-
mat -vanhan kansan sanon-
nat pitävät yhä paikkansa. 
Sanotaan myös, että ihmis-
elämän vaarallisin hetki on 
silloin kun asettaa kanta-
pään maahan. Koskaan ei voi 
olla varma, onko pitoa vai ei. 
Vuosittain noin 400 000 kan-
tapäätä ei pidä. Talvikau-
della, marras – maaliskuun 
välisenä aikana, ulkona sat-
tuu Suomessa keskimäärin 
29 000 kaatumistapaturmaa 
joka kuukausi. Seurauk-
set voivat olla nyrjähdyksiä, 
mustelmia tai muita ruhjei-
ta, luunmurtumia ja näistä 
15-74 -vuotiailla puolet vaa-
tii lääkärillä käynnin tai sai-
raalahoitoa. Yli 75-vuotiail-
la seitsemän kymmenestä 
kaatuneesta joutuu hakeu-
tumaan hoitoon. Vakavin 
liukastumisen tai kaatumi-
sen seuraus on kuolema, joi-
ta sattuu joka vuosi jää- ja 
lumikeleillä. Keli on jalan-
kulkijalle vaarallisimmil-
laan, kun kuiva pakkaslu-
mi on satanut jään päälle tai 
jään päällä on vettä.

Kaatumistapaturmat ovat 
nelinkertaistuneet viimeis-
ten 25 vuoden aikana. Niitä 
sattuu kaiken ikäisille, mut-

ta ikä on yksi kaatumisil-
le altistava tekijä. Työikäi-
sillä vahinko sattuu usein 
työmatkalla, jota taitetaan 
joko jalan tai pyörällä. Iäk-
käämmät puolestaan kaatu-
vat yleisimmin omalla koti-
pihallaan.

Kaatumistapaturmista ai-
heutuu kivun ja inhimilli-
sen kärsimyksen lisäksi huo-
mattava kokonaiskustannus, 
joka muutama vuosi sitten 
oli VTT:n mukaan 2,4 mil-
jardia euroa. Yhden tapa-
turmaisen kaatumisen hinta 
on keskimäärin 6 000 euroa. 
Suomessa iäkkäämmille sat-
tuu vuodessa noin 7 000 
lonkkamurtumaa ja näistä 
yhdeksän kymmenestä joh-
tuu kaatumisista. Lonkka-
murtuman hinta tapatur-
man jälkeisenä vuotena on 
vajaa 20 000 euroa. Jos ai-
emmin kotona asunut, mur-
tuman saanut, ei kuntoudu 
kotikuntoiseksi, vaan jää lai-
toshoitoon, hinta on lähes 50 
000 euroa.

Kuntouttaminen 
tärkeää
Kaatumis- tai liukastumis-
tapaturman aiheuttaman 

vamman kuntouttaminen 
fysio- ja toimintaterapi-
an keinoin on tärkeää, jot-
ta vammasta ei jää toimin-
nallista haittaa. Usein käy 
niin, että kaatuminen al-
kaa pelottaa, mikä puoles-
taan lisää riskiä kaatua uu-
delleen. Kun nyrjähtänyt 
nilkka tai murtunut käsi pa-
ranevat ennalleen, liikkumi-
nen ja omassa arjessa toimi-
nen sujuu entiseen malliin. 
Lonkkamurtuman tehokas 
kuntoutus mahdollistaa pa-
laamisen omaan kotiin sai-
raalajakson päätyttyä. Mi-
käli hoitava taho ei tarjoa 
tapaturmasta kuntoutuvalle 
tarvittavaa jatkokuntoutus-
ta, kannattaa sitä itse pyy-
tää. Nivelrikko, joka on ylei-
nen kansantautimme, voi 
saada alkunsa kuntoutta-
matta jätetystä tapaturma-
vammasta. Niveleen syntyy 
vähitellen virheasento, joka 
kuormittaa nivelrustoa ja 
altistaa sen rikolle. Rantee-
seen jäänyt virheasento tai 
väljä nilkka ovat merkittävä 
arjen haitta. Tehokkaan ja 
asiantuntevan kuntoutuk-
sen avulla aktiivinen toimi-
nen ja osallistuminen mah-
dollistuvat.

Ennaltaehkäisy  
paras ensiapu
Ennaltaehkäisy on paras en-
siapu kaatumisiin ja liukastu-
misiin. Talviaikaan on tärkeää 
pitää piha-alueet, kevyen lii-
kenteen väylät ja tiet kunnos-
sa. Yhtä tärkeää on huolehtia 
itsestä. Horjahtaessa liukkaal-
la alustalla hyvä lihasvoima ja 
tasapaino voivat estää kaatu-
misen. Kunnon jalkineet, jois-
sa on pitopohja, ovat tarpeen. 
Nastalliset jalkineet ovat tutki-
musten parhaat liukkailla ke-
leillä, seuraavana tulevat ir-
ralliset, kantaan kiinnitettävät 
liukuesteet. Sääolosuhteet, kii-
rehtiminen ja varomattomuus 
sekä huono valaistus altistavat 
kaatumisille ja liukastumisille.

Tasapainon ja lihasvoiman 
harjoittaminen on mahdollis-
ta kotioloissakin, mutta asian-
tuntijan ohjaama ja valvoma 
harjoittelu varmistaa onnistu-
neen lopputuloksen. Fysiote-
rapeutti on asiantuntija, jonka 
kanssa on turvallista harjoi-
tella. Kaatumista ehkäiseviä 
valmiuksia voi hankkia esi-
merkiksi ohjatussa tasapaino-
koulussa. 

Riitta Tiainen
Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518

Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua

Pudasjärvellä toimiva Terameri Kuntoutus suunnittelee 
tasapainokoulun käynnistämistä osana kaatumis- ja liu-
kastumistapaturmien ehkäisyä. Terameri Kuntoutuksen 
fysioterapeuttien vastaanotolla voi käydä testauttamas-
sa oman kaatumisvaarasi. Testin tuloksen perusteella 
teemme sinulle yksilöllisen suunnitelman toimenpiteis-
tä, joilla voidaan vähentää tai poistaa arvioinnissa esiin 
tulleet kaatumisille altistavat vaaratekijät. 
Jos olet jo kaatunut kerran tai useammin, vaaratekijöi-
den selvittäminen on tarpeen! Testaaminen on tarkoitus 
aloittaa vuoden 2016 tammikuun aikana ja tasapaino-
koulun toiminta käynnistyy myös alkuvuodesta. 

Tasapainokoulu 
Pudasjärvellä

Seuraa ilmoitteluamme 
Pudasjärvi-lehdessä. 

Pysytään pystyssä!

Kansanedustaja Niilo Ke-
ränen tarjosi äänestäjilleen 
joulukahvit joulun alla Tai-
valkoskella Taivalvaaran 
rinteiden alapuolella sijaitse-
vassa monitoimitalossa. Mu-
kaan oli kutsuttu myös pu-
dasjärvisiä. Eduskuntatyön 
katsauksessaan Keränen ko-
rosti ja kantoi huolta meneil-
lään olevassa sote -ratkai-
sussa vanhustenhuollosta, 
kotipalveluista, lasten suo-
jelusta ja kehitysvammaisten 

Keräsen 
joulukahveilla

huollosta. 
-Perhetyötä tarvitaan. 

Kun se huolehditaan hyvin, 
se toimii monien ongelmi-
en ennaltaehkäisijänä, totesi 
Keränen. 

Joulukahvien yhteydes-
sä pidettiin Keskustan Tai-
valkosken kunnallisjärjestön 
syyskokous, jossa puheen-
johtajaksi valittiin jatkaman 
Pekka Turpeinen sekä valit-
tiin muut hallituksen jäsenet 
ja toimihenkilöt.  HT Pudasjärvisiä osallistujia kuvassa vasemmalla. Kansanedustaja Niilo Keränen edessä neljäs vasemmalta. 
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Pudasjärvellä toimiva
 KIIFYS OY laajentaa 
palvelujaan tuottaen 

erikoislääkärin, jalkatera-
peutin ja kynsiteknikon 
vastaanotot nykyisten 

fysioterapeuttien 
monipuolisen ja vaativan 
kuntoutuksen ja vastaan-
ottojen lisäksi. Kiimingis-

sä ja Jäälissä toimiva 
KIIFYS Oy avasi 

palvelunsa myös Pudas-
järvellä viime helmikuun 

alussa osoitteessa
 Varsitie 12. 

Erikoislääkärin  
vastaanotto
KIIFYS Oy:n tiloissa Pudas-
järvellä ja Kiimingissä aloit-
taa erikoislääkärin vastaan-
oton lääketieteen tohtori 
Jani Takatalo. Hän on myös 
terveystieteiden maisteri ja 
työskennellyt aiemmin fy-
sioterapeuttina. Oulunkaa-
ren kuntayhtymän alueella 
hän on konsultoinut fysiatri-
an alalla tuki- ja liikuntaelin-
ten sairauksissa ja ottanut po-
tilaita vastaan muun muassa 
Pudasjärven terveysasemal-
la. 

KIIFYS Oy:n kautta hänen 
vastaanotolleen voi varata ai-

KIIFYS Oy laajentaa palvelutarjontaansa
koja lähinnä tuki- ja liikunta-
elin sairauksissa, mutta apua 
löytyy myös yleissairauksien 
alueelta. 

Takatalon vastaanotolle 
tulevilla asiakkailla yleisim-
piä vaivoja ovat niska-, har-
tia- ja olkapäiden kiputilat. 

Aluksi Takatalo keskus-
telee asiakkaan työn kuor-
mituksen, liikuntatottumuk-
set ja -tavat ja kuinka asiakas 
on yleensä omaa kroppaan-
sa harjoittanut. Vastaanotol-
la arvioidaan potilaan kunto 
ja tehdään kuntoutussuunni-
telma. 

-Tavoitteena on saada 
toiminta- ja työkyky kun-
toon hoidoilla, oikealla lää-
kityksellä, kuntoutuksella, ja 
omalla tekemisellä, sanoo Ta-
katalo.

-Tärkeää tietenkin olisi jo 
ennalta ehkäistä sairauksia 
ja kiputiloja. Terveyshyöty-
jä saavutetaan jo 2,5 tuntia 
viikossa kestävällä kävelyllä 
ja pyöräilyllä. Säännöllisellä 
liikunnalla pystytään paran-
tamaan verenkierron tehok-
kuutta ja liikunnalla on myös 
merkitystä painonhallinnas-
sa. Myös oikealla tekniikalla 
tehty liikkuvuusharjoitus on 
tärkeää niveltenkin kannalta.

Oululainen Takatalo työs-
kentelee tällä hetkellä Kemin 
keskussairaalassa fysiatri-
an poliklinikalla ja pitää sen 
ohella myös yksityisvastaan-
ottoja.

Jalkaongelmiin apua
Jalkaterapeuttina vastaanot-
toa pitää Kirsi Hamari Me-
diSteppi  -yrityksestä. 

-Jalkaterapeutit ovat liik-
kumisen ja erityisesti alaraa-
jojen toiminnan asiantun-
tijoita. Jalkaterapeuttisessa 
tutkimuksessa tutkitaan ala-
raajan rakennetta ja toimin-
taa sekä havainnoidaan asi-
akkaan pystyasentoa ja 
liikkumista (kävelyanalyysi). 
Tutkimusten ja havaintojen 
perusteella pyritään jalkaon-
gelmien ennaltaehkäisyyn ja 

helpottamaan jo syntyneitä 
ongelmia. Mahdollisten vir-
heasentojen mukanaan tuo-
maa virheellistä toimintaa 
korjataan harjoittamalla var-
talon omia tukirakenteita 
sekä tarvittaessa yksilöllisesti 
valmistetuilla apuvälineillä, 
kuten tukipohjallisilla tai si-
liconortooseilla, kuvailee Ha-
mari työtään. 

Näin fysioterapeuttien 
kanssa yhteistyössä saadaan 
alaraajaharjoittelu pitkäjän-
teiseksi ja vaikuttavaksi. 

Kynsihoitoa  
monipuolisesti
KIIFYSIN tiloissa Pudasjär-
vellä aloittaa vastaanoton 
myös diplomi-kynsiteknikko 
Sari Mukkala. Ylikiimingis-
sä asuva ja Kynsikimmel yrit-
täjänä toimiva Mukkala pitää 
vastaanottoa myös muissa 
KIIFYSIN toimipaikoissa 
sekä oman yrityksensä puit-
teissa Oulun seudulla.

Diplomi-kynsiteknikko 
-koulutuksen lisäksi Mukkala 
on opiskellut kynsien koriste-
lukoulutuksen, sekä viimei-
simpänä opiskelumuotona 
jalkojen kynsiongelmiin sekä 
kevennyksiin ja yksilöllisiin 
silikoniortooseihin erikoistu-
van koulutuksen. 

-Nyt pystyn auttamaan 
asiakkaita, joilla on esimer-
kiksi sisään kasvanut var-
paankynsi, känsän tai syy-
län poiston jälkeinen kiputila, 
vasaravarvas, ärtyvä vaivai-
senluu, urheilusta aiheutuva 
hankauma tai ärtymä jalas-
sa tai alle tai päälle käänty-
vät varpaat, iloitsee Mukkala.  
Itse liikuntarajoitteisena hän 
ymmärtää hyvin millainen 
on esimerkiksi osa- tai täysin 
tuntopuutoksesta aiheutu-
va erityistarve ihon ja kynsi-
en hoidossa ja millaisia ongel-
mia voi tulla ja kuinka niitä 
voidaan ennalta ehkäistä.

-Samanlaiset hoitomene-
telmät sopivat myös diabeeti-
koiden herkille jaloille.

Kynsiongelmia on mo-

nenlaisia ja Mukkala kertoo 
esimerkin asiakkaasta, joka 
oli jättänyt peukalonsa au-
ton takaluukun väliin ja kyn-
si oli irronnut toisesta reunas-
ta. Tähän asiakkaalle laitettiin 
suoja, että kynsi näyttäisi siis-
timmältä ja jotta kynsi saisi 
kasvaa rauhassa ilman pel-
koa lisärepeytymisestä. Myös 
kynsiin, joissa on vertikaali-
set halkeamat, löytyy apua, 
kuten myös kynsien pureske-
lijoille.

Mukkalan vastaanotolle 
tulevat myös asiakkaat, jotka 
haluavat kauniimmat kynnet, 
oli kynsissä ongelmia tai ei. 

-Teen tarvittaessa kynsiin 
geelivahvistuksia ja geelipi-
dennyksiä, kestolakkauksia, 
sekä varpaankynsien geela-
usta ja kestolakkausta. 

Kynsien hoidossa Mukka-
la käyttää kliinisesti testattu-
ja ja tutkittuja tuotteita, jotka 
sopivat herkillekin käyttäjille.

Erikoisosaamista ja 
yhteistyötä vuodesta 
1990
KIIFYS OY:n toimitusjohta-
ja Mari Halkola toteaa mo-
niammatillisen tiiviin kun-
toutusyhteistyön edistävän 
kansalaisten omatoimisuut-
ta ja toimintakykyä niin ko-
tona kuin työssä ja harras-

tuksissa. 
-Me fysioterapeutit ta-

paamme kuntoutujat sarja-
luontoisesti lääkärin lähet-
täminä, oma-aloitteisesti 
saapuneena tai jopa usei-
den vuosien ajan viikoittain 
vaativan lääkinnällisen kun-
toutuksen päätöksillä vas-
taanotolla ja kotikäynneillä. 
Tällöin on oivallinen mah-
dollisuus havainnoida ja 
pyrkiä ehkäisemään etenevä 
toimintakyvyn aleneminen. 

-Pisimmät säännölliset 
asiakassuhteet omalla koh-
dallani ovat kestäneet yli 30 
vuotta, jolloin olen ehtinyt 
nähdä pienen lapsen aikuis-
tumisen, työikäisen varttu-
misen eläkeikäiseksi sekä 
eläkeläisen ikääntymisen. 
Riittävä varhainen hoito, 
kuntoutus ja omavalmennus 
kotiohjeineen sekä tarvitta-
essa lääkärin tai erikoisam-
mattilaisen luo ohjaaminen 
fysioterapeutin kirjallisen 
arvioinnin kera säästävät 
kuntoutujaa ja läheisiä ajau-
tumasta ongelmavyyhteen, 
kuvailee Halkola.

-Jo aivan toiminnan 
alusta lähtien olemme pa-
nostaneet jokaisen työn-
tekijän jatkuvaan oppi-
miseen ja laaja-alaiseen 
osaamiseen korkeaa tekno-

KIIFYS Oy:n yrittäjä Mari 
Halkola kehittää jatkuvas-
ti Pudasjärven toimipisteen 
palveluja. 

Erikoislääkäri Jani Takata-
lon vastaanotolle voi varata 
aikoja lähinnä tuki- ja liikun-
taelin sairauksissa, mutta 
apua löytyy myös yleissai-
rauksien alueelta.

Kynsien sairauksien hoitamisen lisäksi Sari Mukkala tekee 
kynsiin geelivahvistuksia ja geelipidennyksiä, kestolakka-
uksia, sekä varpaankynsien geelausta ja kestolakkausta.

Äiti maa -Keräsen 
tekstiilitaidetta luontokeskuksella

Syötteen luontokeskuksel-
le saapuu vuoden vaihtues-
sa Eija Keräsen ”Äiti maa”- 
tekstiilitaidenäyttely, joka 
koostuu kahdeksasta upe-
asta puvusta. Näyttely on 
avoinna helmikuun lop-
puun saakka. Luontokeskus 
on avoinna 2.1. lähtien pää-
sääntöisesti keskiviikko-lau-
antai, loppiaisen tienoolla 
2-6.1. joka päivä. 

Intiaanipäällikkö Seattlen 
sanat herättivät kaksi vuo-
sikymmentä sitten Eija Ke-
räsessä, kiiminkiläisessä vii-
den lapsen äidissä vahvan 
ajatuksen.  

-Toiveena olisi, että koko 
maailma heräisi ymmärtä-
mään, ettemme voi elää il-

man Maapalloamme. Tuho-
amisen sijaan meidän tulisi 
huolehtia siitä ja elää tasa-
painossa luonnon kanssa, 
jotta lapsillemmekin jäisi 
puhdas perintö.

Ajatus kyti kotiateljees-
sa työskentelevän vaatturin 
mielessä pitkän tovin, kun-
nes Eija keksi miten tuoda 
ajatuksensa vihdoin esiin 
koko maailmalle. Rakas am-
matti soi mahdollisuuden 
luoda oma taidenäyttely ai-
hepiirin ympärille. Niin läh-
ti kasautumaan Äiti Maa 
-näyttely, jonka kahdeksan-
henkinen pukuperhe kiteyt-
tää kauniisti Eijan tärkeän 
sanoman koko ihmiskunnal-
le.

Luonnon, yhteistyön, 
rauhan ja rakkauden sano-
maa kantava näyttely on ka-
sattu kierrätysmateriaaleis-
ta, lahjoituksista, ja muista 
uuden tarkoituksen saaneis-
ta tekstiileistä ja materiaa-
leista. Ympäriltä löytyneet 
ihanat ihmiset ovat inspiroi-
neet monin tavoin valmis-
tusprosessin aikana. Inspi-
raatiota on haettu vahvasti 
myös luonnon keskeltä, luo-
vuuden lähteiltä. Jokainen 
näyttelyn kahdeksasta pu-
vusta kertoo oman tarinan-
sa persoonallisella tavallaan, 
ja toivon mukaan herätte-
lee ajattelemaan syvemmin 
maailman menoa, omaa elä-
mää, hyvää ja pahaakin.

Näyttelystä on kasattu 
myös kirja, joka tulee esille 
taidenäyttelyyn. Kirjassa on 
puvut kuvattuna, taustatari-
nan ja runon kera, sekä hie-
man laajemminkin tietoa Ei-
jan Kammarin toteuttamista 
töistä ja Eija Keräsen elämäs-
tä. 

-Taiteilijat maalaa kaunis-
ta tauluihin ja minä ommel-
len teen omaa tekstiilitaidet-
ta luonnon puolesta, toteaa 
taitelija. 

Eija Keränen ohjaa ja 
opettaa Oulu-opistossa kä-
sityötä, esimerkiksi kursse-
ja wanhasta uutta ommellen.

Irja Leppänen
Roskaprinsessa, huoli tu-
levaisuudesta, annammeko 
auringon peittyä roskaan?

Soliseva tunturipuro, puh-
taiden vesien, lähteiden, jo-
kien, järvien ja merien puo-
lesta.

logiaa hyödyntämällä. Fy-
sioterapeuteista kolmella on 
NDT, Bobath –terapeutin 
eli lasten neurologian, kol-
mella aikuisneurologian ja 
kahdella lymfaterapeutin 
pätevyys. Muita erikoisosaa-
misalueitamme ovat mielen-
terveyden, muistiongelmien, 
ikääntymisen, sydän-, val-
timo- ja hengitysongelmien 
fysioterapia. Lisäksi fysiote-
rapeuteillamme on henkilö-
kohtainen sertifikaatti, jonka 
päivitämme kahden vuoden 
välein, toteaa Halkola. 

Halkola kertoo, miten al-
kuvuosina Kiimingin toimi-
tiloissa piti vastaanottoa fy-
siatri, joka toimii nykyisin 
alan professorina ja on ol-
lut Jani Takatalon väitöstyön 
ohjaaja. Niinpä hän uskoo, 
että kyseisen professorin oh-
jauksessa Takatalo on omak-
sunut kiireettömän ja asiak-
kaan ongelmiin paneutuvan 
yhteistyötä edistävän työot-
teen.

Heimo Turunen, kuvat 
Heimo Turunen, Jyrki 
Vesikko, P.S.V. Studio
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Kansalaisopiston tuleva ke-
vätkausi on täynnä tekemis-
tä ja oppimista: musiikkia, 
taidetta, elokuvaa, tanssia, 
avoimen yliopiston kursseja 
unohtamatta. Kielikursseille 
mahtuu mukaan englannis-
ta espanjaan ja kiinaan asti. 
Puukonteon ja lammasväl-
lyjen saloihin perehdytään, 

onpa myös miehille tarjolla 
kokkausta ja naisille auton-
huoltoa sekä erä- ja metsäs-
tystaitoja. Liikuntaa pääsee 
harrastamaan monipuolises-
ti, myös monella sivukylällä.

Pudasjärven kansalais-
opiston kevät tarjoaa tule-
vana vuonna paljon tuttua, 
mutta myös uutta mielen-

kiintoista. Uutuuksista voi-
si mainita kylänäytelmä-
kurssin, jolla kurssilaisten 
omien ideoiden ja tarinoi-
den sekä paikallishistorian 
pohjalta tehdään sketsejä ja 
esityksiä ammattitaitoises-
sa ohjauksessa. Kurssille voi 
tulla ilman aiempaa teatte-
rikokemusta ja tekemään 

kaikkea tarinankerronnas-
ta lavastukseen ja tietysti 
esiintymäänkin pääsee, mut-
ta pakollista se ei ole. Tälle 
kurssille toivotaan erityises-
ti juttuja ja tarinoita eri kylil-
tä esitysten aineistoksi.

Kansalaisopiston koko 
tarjonta on nähtävissä toi-
saalla tässä lehdessä ja il-

moittautua voit myös netis-
sä. Otamme myös jatkuvasti 
vastaan uusia kurssi-ideoita, 
jotta tarjonta vastaisi mah-
dollisimman hyvin pudas-
järvisten tarpeita.

Pasi Kemppainen
koulutussuunnittelija

Kansalaisopistolla 
monipuolinen kevät

TERVEISIÄ KANSALAISOPISTON OPETTAJILTA!

Anni-Inkeri Törmänen 
Villiyrttien mahdollisuudet -kurssilla esitellään tärkeimmät 
poimittavat ja myytävät luonnonyrtit sekä perehdytään nii-
den tunnistamiseen, ominaisuuksiin ja käsittelyyn.

Kurssi perehdyttää poimijakortin suorittamiseen, johon 
tarjoutuu mahdollisuus kansalaisopiston villiyrttien poimi-
jakortti-koulutuksen kurssilla 18.6.2016. Jatkossa LAromit 
Oy on kiinnostunut hankkimaan luonnonyrttejä poimijakor-
tin suorittaneilta henkilöiltä. Luonnonyrttejä tarvitaan erityi-
sesti luomuyrttiteen ja erikoissiirappien raaka-aineiksi.

Jokirantakasveja.

Sari Kinnunen
Sisustussuunnittelukurssi on hauska tilaisuus miettiä uut-
ta ilmettä kotiin. Oma suunnitelma voi olla pieni tai suuri. 
Kurssin aikana oppii uutta ja saa ideoita, joita voi hyödyn-
tää myöhemminkin. Aloitamme tekemällä ideakuvan, jon-
ka pohjalta lähdemme suunnittelemaan omaa tilaa. Suun-
niteltava tila voi olla esimerkiksi olohuone, makuuhuone, 
keittiö tai kylpyhuone. Tilan ei välttämättä tarvitse olla re-
montin tarpeessa, kurssilla mietimme myös huonekalujen 
ja taulujen sijoittelua sekä puhumme väreistä ja valaistuk-
sesta. Kurssin aikana opimme piirtämään pohjakuvan mitta-
kaavassa ja sommittelemaan siihen huonekaluja. Mietimme 
tilaan sopivia värejä ja materiaaleja sekä pohdimme valais-
tuksen eri mahdollisuuksia. Hyvin suunniteltu on jo puolik-
si tehty.

Pohjakuva suunnitelmasta.

Leila Kyngäs-Teeriniemi
Hopeasavikurssilla Art Clay -hopeasavi antaa kaikille 
mahdollisuuden luoda omia hopeakoruja. Et tarvitse mi-
tään aikaisempaa kokemusta korusepän työstä. Materiaali-
na kurssilla käytetään hopeasavea, jota voi muotoilla käsin, 
painella muoteilla, kaivertaa, leikata ja taitella vain, oma 
mielikuvitus on rajana. Voi suunnitella ja valmistaa esim. 
riipuksia, korvakoruja ja sormuksia. Hopeasavi on taval-
lista savea muistuttavaa massaa, jossa on hopeahiukkasia. 
Poltossa koru muuttuu aidoksi hopeaksi, kun orgaaninen 
sideaine pala poissa. Tutustu aiheeseen www.hopeasavi.fi.

Hopeasavikoruja.

Pudasjärven kansalaisopiston kevätlukukausi 
käynnistyy maanantaina 11.1. alkavalla viikolla 

ja tämän lehden liitteenä on tiedote opiston 
kevätlukukauden alkavista ja jatkuvista kursseista.

Olen saanut kansalaisopiston opettajilta 
täydentävää kurssi-informaatiota alkavista 

kursseista ja aloitan ”Terveisiä Pudasjärven 
kansalaisopistolta” -juttusarjan muutamasta 

tiedotteesta. Samalla haastan kansalaisopiston 
opettajia ja ryhmien opiskelijoita kirjoittamaan 

yhdessä muutaman rivin kuvineen oman kurssin 
hienoista ja ainutkertaisista taidoista, tuotoksista, 

esityksistä ja osaamisista meidän kaikkien 
nähtäviksi koko kevään ajan. 

Tehkää osaamistanne näkyväksi! 

Vuokko Nyman
Grafiikankurssilla jatketaan 
linokaiverruksia, softcuttia 
ja metalligrafiikkaa. Uute-
na tekniikkana on akvatinta 
kynäruiskulla. Periaattee-
na on, että kurssilainen voi 
jatkaa vanhoja töitään lisä-
syövytyksillä tai tehdä uu-
sia laattoja eri menetelmiä 
hyödyntäen.

Toinen uutuuskurssini 
on grafiikkaa keramiikalle, 
jossa opiskellaan kuvansiir-
toa savelle. Kopiopaino on 
grafiikan menetelmä, jol-
la valokuva tai esim. oma 
piirros voidaan siirtää sa-
ven pintaan. Kurssin aikana 
tehdään muun muassa laat-
toja, kulhoja, kuppeja tai 
lautasia, joihin kuvat siir-
retään arabikumin avulla ja 
poltetaan keramiikaksi.

Valmis keramiikkalaatta koi-
rasta.

”Lumisade”, akvatinta ja 
kuivaneula.

 

Kuvan siirtoa savelle.

Akvatintapohjustusta kynäruiskulla.

Jaana Erkinjuntti, pihasuunnittelija
Puiden ja pensaiden leikkuukurssilla 2.4. käydään läpi koko 
pihan puuvartiset; puut ja pensaat, havut ja lehtensä pudot-
tavat, hyöty- ja koristekasvit. Niin pensasaidat kuin vapaas-
ti kasvavat aidanteetkin ja esim. omenapuut. Mahdollista 
vapauttaa 1,5 h tuntia jonkun pihalle tekemään käytännössä 
leikkuuta. Edellyttää, että pihalta löytyy vähän vanhempia-
kin puuvartisia niin hyöty- kuin koristekasvejakin.

Perennakurssilla 9.4. käydään läpi suuri kirjo monivuo-
tisia ruohovartisia kasveja eli perennoja (kukkia). Kurssil-
ta saa vihjeet loistavaan kukkaloistoon tai hillittyyn värikir-
joon niin kosteaan kuin kuivaankin maaperään sekä varjoon, 
että valoon. Katselemme paljon ihania kuvia ja perehdymme 
kasvien ominaisuuksiin.
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Katri Kemppanen
Tilkkutöitä tehdään kansalaisopistolla ja Pintamon entisellä 
koululla. 

Kankaanpainantakurssilla tutustutaan muun muassa sa-
vupainantaan, sabluuna ja leimasinpainantaan, tehdään 
omia leimasimia ja niin edelleen.

Kankaiden ja lankojen värjäys reaktiiviväreillä -kurssilla 
tutustutaan värjäyksen eri menetelmiin, värjätään kankaita 
mikroaaltouunissa sekä kattilassa, tehdään batiikkivärjäys-
tä…

Tuunauspajassa kokoonnumme kerran kuukaudessa te-
kemään erilaisia käsitöitä. Voit tehdä keskeneräisiä töitäsi tai 
tehdä käsitöitä kaikessa rauhassa mukavassa seurassa.

Tilkkutöitä.

Pintamon kylätalolle tilkkutyönä valmistuva seinävaate.

Sabluunapainantaa.

Kankaiden värjäystä.

Pussukka vanhasta maitopussista.

Arja Äikäs
Grafiikan marmorointi ja kuvan siirto asetonilla –kurssit 
ovat lyhyitä viikonloppukursseja.

Marmorointivedokset voivat olla pohjana jollekin toisel-
le työlle tai sitä voi jatkaa esim akvarellilla, jos työstä haluaa 
esittävän. Työstä voi tehdä kaksivärisen telaamalla avosyö-
vytyskohdat tai työtä voi tehostaa akvatintalla, jolloin työn 
saa kolmiulotteiseksi. Työ ei vaadi ennakkosuunnittelua, sil-
lä vesi ja sen liikkeet auttavat muodostamaan kuvion, jolloin 
lopputulos on arvoitus. Omissa koevedoksissani olen löytä-
nyt laatasta linnun hahmon.

Marmoritekniikkaa, lintu.

Maire I. Korhonen
Tänä keväänä Pudasjärven kansalaisopisto tarjoaa erikoises-
ti naisille suunnatun Auton päivittäishuolto naisille -kurs-
sin. Tämän koulutuksen aikana me naiset perehdymme mm. 
renkaan vaihtoon. Muita aiheita ovat  ilmanpaineen tarkas-
tus, tuulilasin pyyhkimen vaihto, tärkeimmät päivittäiset 
tarkistukset kuten pissapojan neste, öljymäärä, jäähdytin-
neste ym. 

Autoon liittyvillä yleiskursseilla me naiset emme oikein 
ilkiä kysyä ”tyhmiä kysymyksiä”, sillä oletamme kaikkien 
muiden tietävän jo vastaukset. Mutta tällä kurssilla kaikki 
kysymykset ovat tärkeitä, kaikki osallistujat tahtovat tietää 
lisää! Lisäksi tutustumme oman auton huoltokirjaan, se on 
todella mielenkiintoinen teos! Ilmoittaudu heti, naiset ovat 
innokkaasti tulossa tälle ainutkertaiselle kurssille!

Uudistettu Mehiläishoidon peruskurssi pidetään 5 lau-
antaina, joiden päivämäärät ovat etukäteen tiedossa. Lisäk-
si tehdään käytännön pesäharjoituksia kesäsään vallitessa. 
Näin on helpompi järjestää itselleen vapaata kurssipäiviksi. 
Kurssin aiheita mm. mehiläisrodut, mehiläisten vuosirytmi, 
hankintakustannukset, hyötykasvien pölytys, ansaintamah-
dollisuudet. 

Jos aiot hankkia mehiläisiä tänä vuonna, pitää mahdolli-
simman pian ottaa yhteyttä kurssin vetäjään. Hunajantuo-
tanto on nyt suosittu harrastus ja kesän terveet mehiläiset 
loppuvat nopeasti. 

Edellisvuoden kurssille tuli osallistujia myös muista kun-
nista kauempaakin, sillä mehiläishoitoa käytännössä opete-
taan vain harvoin näillä leveysasteilla. Ilmoittaudu heti mu-
kaan, koska muuten voit unohtaa ilmoittautua ajoissa. 

Tarjolla on myös Erä- ja metsästyskurssi naisille. Luon-
nossa liikkuminen on yhä suositumpaa, mutta edelleenkin 
monia pelottaa eksyminen. Koulutuksen aikana opetellaan-
kin kartan ja kompassin käyttö, erävarusteista, tutustutaan 
retkikohteisiin lähellä ja kauempana – mahdollisesti teemme 
yhteisen yöretkenkin (joka ei sisälly kurssitunteihin). 

Metsästysaiheista tutustutaan eri riistalajeihin, ampuma-
asesäännöksiin ja metsästäjätutkintoon. Yhden kurssipäivän 
vietämme ampumaradalla. Moni nainen on tällaisen kurssin 
jälkeen rohkaissut mielensä ja mennyt metsästysporukkaan 
mukaan. Suomalaisen luonnollinen virkistäytymisympäris-
tö kun perinteisesti on ollut ja edelleenkin on metsä!

Nyt toivotan vielä kaikille 
oikein aktiivista ja rentouttavaa kevättä 

kurssiemme parissa!

Vuokko Nyman
taide- ja taitoaineiden 
vastuualueopettaja

Kansalaisopiston opetukseen 
osallistuu vuosittain noin 
2500 opiskelijaa. Kursseille 
osallistuvien määrä on huo-
mattavasti suurempi, kos-
ka useat osallistuvat monelle 
kurssille. Musiikin opetus on 
säilynyt suurimpana yksittäi-
senä aineryhmänä. Opettajia 
musiikissa on yli 20 ja ope-
tusta annetaan lähes 30 eri 
soittimessa. 

Onneksi käytössä on hy-
viä tuntiopettajia, jotka teke-
vät pyyteetöntä työtä vuo-
desta toiseen. Seurakunnan 
kanttorit ovat olleet omal-
ta osaltaan näitä "puurtajia", 

joille suuri kiitos muun mu-
assa marraskuussa kirkko-
musiikkiviikon aikana yh-
den illan järjestämisestä 
kansalaisopiston opiskelijoil-
le. Oppilaiden konserteissa 
marraskuussa kirkkomusiik-
kiviikon illan anti oli solisti-
nen ja 1.12. järjestetyssä op-
pilasmatineassa kuultiinkin 
enemmän musiikkiryhmien 
esityksiä, teemana Sibelius, 
säveltäjän 8.12. vietetyn syn-
tymäpäivän kunniaksi.

Reijo Kossi, 
kuvat Heimo Turunen

Musiikki opiston 
suurimpana 

yksittäisenä ryhmänä

Pudasjärvellä 13. kerran vietettävän kirkkomusiikkiviikon 
yksi ilta oli perinteisesti varattu kansalaisopiston musiiki-
nopiskelijoiden esityksille, kuvissa esiintyjinä piano Jaana 
Mosorin ja Anne Herukka.

Huilua soittivat Anni Hirvasniemi ja Eveliina Törmänen.

Tarjolla 
luisTimia ja 

monoja
Pudasjärven seurakunnan diakoniatyö välittää tukikum-
mien lahjana taloudellisesti tiukilla olevien perheiden lap-
sille ja nuorille luistimia ja monoja. 

Mikäli tunnet, että taloudellisesti ei ole oikein varaa 
hankkia näitä urheiluvälineitä, ole yhteydessä diakonia-
toimistoon.

Luistimet ja monot on tarkoitettu pelkästään paikallisil-
le Pudasjärveläisille lapsille ja nuorille. 

Luistimia jaetaan seurakuntatalon 
pihassa to 14.1. klo 12-18 tai muina 

aikoina sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: diakoniatoimisto 
0400 866 480 /Eeva Leinonen, 

Pudasjärven seurakunta

Mukavia talviurheiluhetkiä!

”…saavat lapset lasketella, luistella ja lauleskella…”
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

jOuluvalOt

-50%

lOPut
Kiitämme asiakkai-
tamme kuluneesta 

vuodesta ja 
toivotamme Hyvöä 
Uutta Vuotta 2016!

t: Perhemarketin väki

 ke 30.12.  9-19
 tO 31.12.  9-19 
 Pe 1.1.  11-18
 la 2.1.  9-18
 su 3.1.  11-18

avOinna
vuOden-

vaiHteessa:

ulkOtuli 
paloaika 10 h

2,95
kpl

Beavers naisten 
Paita 

6,90

kevät uutta!

 ale
ale

18,90

Beavers tyttöjen
cOllege-
HOusut
koot 130-160 cm

17,70

Beavers miesten
cOllegeHOusut

29,90
Beavers tyttöjen
legginsejä
alkaen

erä miesten
tOPPaHOusuja

-20%

tekstiilissä alkaa ale!

lOPut jOulu 
kOdintekstiilit 

alennetuin HinnOin!

Polar
ulkOtuli 
paloaika 4-6 h, 6 kpl

2,95
pkt

Polar
ulkOtuli 
paloaika 4-6 h, 2 kpl

1,20
pkt

kynttilätuotteen
fOliOulkOtuli 
paloaika 4-5 h

0,60
kpl

tai

4,95
10 kpl

Polar
fOliOulkOtuli 
paloaika 4 h

0,50
kpl

tai

3,99
10 kpl

lyHty-
kyntilä 
paloaika 14 h, 5 kpl

0,95
pkt

liMsat 0,95 l, 
cola, lemon, jaffa

0,99
plosis. pantin 0,20

0,99
pss

1,99
pss

kOtiMainen vanajan 
sydänPiPari 200 g

kOtiMainen vanajan 
vOHveli 170 g

graHaM-
säMPylä 470 g

1,59
pss

HillO-
Munkki 560 g

lOPut kinkut

-50%
Marinoitu kananPOjan

kOiPireisi n. 1,2 kg

PikkuPrinssi nakki
300 g

1,99
pss

aitOnakki
420 g

2,99
pkt

POPrilli grilli-
Makkara 400 g

0,99
pkt

4,95
2 pss

2,99
pss

1,49
kpl

1,49
kg

Burgeri 100 g

3,99
pss

10 kpl

POPcOrn

0,99
pss

anna-tädin
suOlakala 300 g

0,99
pss

siPsit 
MegaPussi

235-325 g

r2d 
energiajuOMa 0,5 l

1,29
plo

sis.
 pantin 

0,20

elgOrriaga täyte-
keksit 3 eri makua, 500 g

1,95
pkt

veHnä- ja 
valkOsiPuliPatOngit 

230 g

candy king 
irtOkarkit

7,90
kg
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aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

jOuluvalOt

-50%

lOPut
Kiitämme asiakkai-
tamme kuluneesta 

vuodesta ja 
toivotamme Hyvöä 
Uutta Vuotta 2016!

t: Perhemarketin väki

 ke 30.12.  9-19
 tO 31.12.  9-19 
 Pe 1.1.  11-18
 la 2.1.  9-18
 su 3.1.  11-18

avOinna
vuOden-

vaiHteessa:

ulkOtuli 
paloaika 10 h

2,95
kpl

Beavers naisten 
Paita 

6,90

kevät uutta!

 ale
ale

18,90

Beavers tyttöjen
cOllege-
HOusut
koot 130-160 cm

17,70

Beavers miesten
cOllegeHOusut

29,90
Beavers tyttöjen
legginsejä
alkaen

erä miesten
tOPPaHOusuja

-20%

tekstiilissä alkaa ale!

lOPut jOulu 
kOdintekstiilit 

alennetuin HinnOin!

Polar
ulkOtuli 
paloaika 4-6 h, 6 kpl

2,95
pkt

Polar
ulkOtuli 
paloaika 4-6 h, 2 kpl

1,20
pkt

kynttilätuotteen
fOliOulkOtuli 
paloaika 4-5 h

0,60
kpl

tai

4,95
10 kpl

Polar
fOliOulkOtuli 
paloaika 4 h

0,50
kpl

tai

3,99
10 kpl

lyHty-
kyntilä 
paloaika 14 h, 5 kpl

0,95
pkt

liMsat 0,95 l, 
cola, lemon, jaffa

0,99
plosis. pantin 0,20

0,99
pss

1,99
pss

kOtiMainen vanajan 
sydänPiPari 200 g

kOtiMainen vanajan 
vOHveli 170 g

graHaM-
säMPylä 470 g

1,59
pss

HillO-
Munkki 560 g

lOPut kinkut

-50%
Marinoitu kananPOjan

kOiPireisi n. 1,2 kg

PikkuPrinssi nakki
300 g

1,99
pss

aitOnakki
420 g

2,99
pkt

POPrilli grilli-
Makkara 400 g

0,99
pkt

4,95
2 pss

2,99
pss

1,49
kpl

1,49
kg

Burgeri 100 g

3,99
pss

10 kpl

POPcOrn

0,99
pss

anna-tädin
suOlakala 300 g

0,99
pss

siPsit 
MegaPussi

235-325 g

r2d 
energiajuOMa 0,5 l

1,29
plo

sis.
 pantin 

0,20

elgOrriaga täyte-
keksit 3 eri makua, 500 g

1,95
pkt

veHnä- ja 
valkOsiPuliPatOngit 

230 g

candy king 
irtOkarkit

7,90
kg
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PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Kansalaisopiston kevään opetus käynnistyy  
ma 11.1.2016. Kaikki syksyllä alkanut koko  
lukuvuoden kestävä opetus jatkuu sovitun  

ohjelman mukaisesti.

Opinto-ohjelma 2015-2016 ja  
netti-ilmoittautuminen osoitteessa  

https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/
Ellei kurssin kohdalla pyydetä ilmoittautumista 
erikseen, ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Musiikin ryhmiin vapaita soittoaikoja voi 
tiedustella suoraan musiikinopettajilta.
Kaikki syksyllä alkaneet musiikin opetusryhmät jatkuvat 

11.1.2016 alkavalla viikolla sovittujen  
kokoontumisaikojen mukaisesti.

OPISTON YHTEYSTIEDOT
HUOM! Kurssiasioissa otetaan ensin yhteyttä ao. 
vastuualueen opettajaan.
*  musiikin alueen vastuuopettaja Reijo Kossi,  

puh. 0400 646 132
*  taide- ja taitoaineiden alueen vastuuopettaja 

Vuokko Nyman, puh. 050 4096 653
* muut kurssit koulutussuunnittelija 
 Pasi Kemppainen, puh. 050 4366 206
* maahanmuuttajakouluttaja Olga Evdokimova, 

puh. 050 4126 072
*  palvelusihteeri Tuula Haverinen, 
 puh. 040 8266 431

Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi,  
etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi

Sibelius-konsertti 
su 17.1.2016 

klo 17.00 seurakuntasalissa

MUSKARIN KOKOONTUMISPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 16.1., 13.2., 
9.4., 7.5. ja 21.5.2016.

KUVATAIDEMUSKARI 1103000751
26 € NEUVOKKI/Maiju Marttinen
Kansalaisopiston ja MLL:n yhteistyössä järjestämässä kuvataidemuskarissa 
eri taiteenlajit tukevat ja täydentävät toisiaan, kasvattaen lapsia monitaiteel-
liseen ilmaisuun ja luovuuteen. Kokoontumiskerrat lauantaisin 30.1., 20.2., 
27.2., 19.3., 9.4. ja 24.4.2016. Muskarin kurssimaksu oikeuttaa osallistumaan 
myös kuvataidemuskariin. Ryhmät: 0-2 -vuotiaat vanhemman seurassa klo 
9.45-10.30, 3-6 -vuotiaat klo 10.45-11.30 ja kouluikäiset klo 11.45-12.30.

HUMANISTISET AINEET
SUKUTUTKIMUS MA 17.30-20.30, Timo Sarkkinen
Kevään kokoontumispäivät opistolla 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3. ja 
11.4.2016. Kurssilla on tilaa.

KYLÄHISTORIA Siuruan ryhmä  MA 17.30-20.30,Timo Sarkkinen
Kevään kokoontumispäivät opistolla 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3. ja 
11.4.2016.

KYLÄHISTORIA Hetekylän ryhmä  MA 17.30-20.00, Timo Sarkkinen
Kevään kokoontumispäivät opistolla 18.1., 15.2., 14.3., 4.4. ja 18.4.2016.

KYLÄHISTORIA - Livo, ryhmä kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. 
Lisätietoja Minna Perttu, puh. 040 5049 663.

LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 1398000  
NEUVOKKI/Reija Glad 6.2.-17.4.2016 
LA-SU 10.00-16.30 40,00 € 
36 t
Kurssi sopii aloitteleville ja edistyneemmille kirjoittajaharrastajille ja pääpai-
no on proosassa ja lyriikassa. Kurssilaiset tutustuvat myös draaman kirjoitta-
miseen. Palautteenanto on tärkeässä roolissa. Perinteisten tekstilajien lisäksi 
tutustutaan harjoitusten kautta esimerkiksi sanomalehtirunouteen ja kollaa-
seihin. Kokoontuu la-su: 6.-7.2., 19.-20.3. ja 16.-17.4.2016. Ilmoittautuminen 
22.1.2016 mennessä.

KASVATUS JA KOULUTUS
TUKIVIITTOMIEN KURSSI 21010000 
AUDITORIO/Reijo Kylmäaho 4.4.-31.5.2016 
TI, TO 17.00-19.30 37 € 
30 t
Tukiviittomien käytön perusteet. Arkeen liittyvien viittomamerkkien opette-
lu: aika, kysymyssanat, henkilöt, viittomat verkossa, numerot, sormiaakkoset, 
kuvailu, eläimet jne. Kurssin aikataulu keväällä 2016 ja kokoontumispäivät 
tarkentuvat myöhemmin. Ilmoittautuminen 21.3.2016 mennessä.

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ VALOKUVISTA 3 op 
MEDV2044 21980001
1.-30.4.2016  MA, KE 16.15-17.45 
90 € 16 t
Opintojakso sisältää opistolle verkon kautta välitettävät asiantuntijaluen-
not ja opintoryhmätyöskentelyä kolme kertaa seuraavasti. Tavoitteena, 
että opiskelija ymmärtää valokuvien käytön mahdollisuudet terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä tuntee hyvinvointia tukevia menetelmiä. 
Opintokokonaisuuden sisältö: - Valokuvat hyvinvoinnin ja terveyden tukena 
- Perhealbumeista uusiin kuviin - valokuvien monet käyttötavat - Valoku-
vat työmenetelmänä sosiaali- ja terveysalalla - Valokuvien hyödyntäminen 
terapiassa - Valokuva mielenterveystyössä. Opintojaksolle voivat osallistua 
kaikki valokuvan monipuolisesta käytöstä kiinnostuneet. Soveltuu erityisesti 
esim. terveydenhoidon, sosiaalityön ja kasvatustoimen tehtävissä työsken-
televille. Opintojakso on luonteeltaan johdatteleva ja sopii erityisesti niille, 
joilla ei vielä ole aikaisempaa koulutusta aiheesta. Voidaan liittää osaksi Turun 
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinnon valinnaisiin opintoi-
hin. Sis. luentoja tai luentotaltiointeja ja pienryhmäopetusta. Sen jälkeen kun 
opiskelupaikka oppilaitoksessa on varmistunut, ilmoittaudu mahdollisimman 
pian Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksu laskutetaan opiston kautta. 
Järjestetään, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu opintoihin. 
Ilmoittautuminen 15.3.2016 mennessä.

KIELET
VENÄJÄ jatkoryhmä  
AUDITORIO/Anna Laitinen
Kokoontumispäivä muuttunut! 
Kurssi kokoontuu joka toinen torstai 14.1.2016 alkaen klo 17.00-19.30.
Kurssilla on tilaa.

POHJOISSAAMEN KURSSI 12980001 
PUDIKIN PIENI LUOKKA/Kaarina Liikanen 12.1.-29.3.2016 
TI 17.00-19.00 24 € kevätlukukausi
Kurssilla on tilaa. 
Oppikirjana Cealkke dearvuoðaid okta.

SAKSAN KIELI 1204000 
LUOKKA 2/Saara Al-Khanji 13.1.-30.3.2016 
KE 17.00-18.30 24 € kevätlukukausi
Kurssilla on tilaa.

MATKAILUENGLANTIA 12030004 
AUDITORIO/Bryan Dopp 22..-30.1.2016 
PE 17.00-20.00, LA 9.00-16.00 30 € 
24 t
Kurssi järjestetään kahtena viikonloppuna, perjantaina klo 17.00-20.00 ja lau-
antaina klo 9.00-16.00. Kurssilla opetellaan keskustelun ja harjoitusten avulla 
selviämään matkoilla arkipäivän tilanteissa. Opiskellaan englannin kielen sa-
nastoa sekä rakentamaan lauseita, joita tarvitaan matkoilla. 
Ilmoittautuminen 11.1.2016 mennessä.

ENGLANNIN YLEISOPINNOT 
Reading Comprehension 3 op 12030000 
AUDITORIO/Bryan Dopp 11.3.-9.4.2016 
PE 17.00-20.00, LA 10.00-15.00 90 € 
36 t
Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan. Kolme viikonlop-
pua. Kokoontumiset perjantaisin klo 17.00-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-
15.00. 
Ilmoittautuminen 1.3.2016 mennessä.

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Writing 3 op 12030001 
AUDITORIO/Bryan Dopp15.-30.4.2016 PE 17.00-20.00, LA 10.00-15.00 
90 € 36 t
Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan. Kokoontumiset 
perjantaisin klo 17.00-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-15.00. 
Ilmoittautuminen 1.4.2016 mennessä.

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Oral Skills 3 op 12030002 
AUDITORIO/Bryan Dopp 13.5.-4.6.2016 
PE 16.00-20.00, LA 9.00-18.00 90 € 
36 t
Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan. Kokoontumiset 
perjantaisin klo 16.00-20.00 ja lauantaisin 9.00-18.00. 
Ilmoittautuminen 29.4.2016 mennessä.

ESPANJAN ALKEISKURSSI 4 op 1207000 
100 € 60 t
Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Kurssi järjestetään keväällä 
2016, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. 
Lisätietoja https://opistopalvelut.fi/pudasjarvi/course.php?l=fi&t=1517
Ilmoittautuminen 31.3.2016 mennessä.

KIINAN KIELEN PERUSKURSSI II 5 op - AY905081Y 12980000 
100 € 60 t
Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Kurssi järjestetään keväällä 
2016, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. 
Lisätietoja https://opistopalvelut.fi/pudasjarvi/course.php?l=fi&t=1518
Ilmoittautuminen 31.3.2016 mennessä.

NÄYTTÄMÖTAIDE
TEATTERI-ILMAISUN PERUSTEET 11020002 
SALIKKI/Kaarina Nevanperä 15.1.-8.4.2016 
PE 17.00-18.30 29 € kevätlukukausi
Teatteri-ilmaisun perusteisiin tutustuminen 5-9 -vuotiaille. 
Kurssilla on tilaa.

NÄYTELMÄPIIRI - kesäteatteri 110200003 
SALIKKI/Alpo Puhakka 24.1.-22.5.2016 
SU 18.00-21.00 48 €
Pudasjärven Näyttämö ry ja kansalaisopisto aloittavat uuden näytelmän te-
kemisen. Mukaan tarvitaan mm. näyttelijöitä, lavastajia ja maskeeraajia. En-
simmäinen kokoontuminen kansalaisopistolla, 1-rakennuksessa klo 18.00. 
Vaikka et olisi ennen näytellyt, tule rohkeasti mukaan! Näytelmän esitys hei-
näkuussa 2016. Yhteistyössä Pudasjärven Näyttämö ry:n kanssa, joka maksaa 
kurssimaksut.

KYLÄNÄYTELMÄ 110200004 
SUOJALINNA/Mika Kiviniemi 12.1.-26.4.2016 
TI 18.00-21.00 48 €
Kylänäytelmä-kurssilla tehdään hauskoja teatteriharjoituksia ja valmistetaan 
osallistujien ideoiden ja tarinoiden sekä paikallishistorian pohjalta sketsejä 
ja esityksiä. Esityksistä kootaan yksi isompi näytelmäkokonaisuus, jota esite-
tään Pudasjärven alueella. Kurssille ovat tervetulleita kaikki teatterista ja ta-
rinankerronnasta kiinnostuneet. Aiempaa teatterikokemusta ei tarvita, vaan 
kiinnostunut ja innokas mieli riittää. Osallistua voi vaikka ei haluaisi esiintyä 
laisinkaan, sillä ryhmässä tarvitaan osallistujia myös muihin töihin, kuten la-
vaste-, tarpeisto-, puvustus-, kirjoitus- ja muihin ideointihommiin. Ryhmän 
ohjaaja Mika Kiviniemi, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄKESÄLEIRI 
kesäkuu 11020005
SALIKKI/Kaarina Nevanperä ja Marja-Liisa Väyrynen
10.6.2016-12.6.2016 PE 17.00-22.00, LA 9.00-18.00, SU 9.00-16.00 
28 €
Leirille voivat osallistua kaikki 7 - 18 -vuotiaat näyttelemisestä kiinnostuneet 
lapset ja nuoret. Myös uudet harrastajat ovat tervetulleita. Kurssille otetaan 
12 kurssilaista. 
Ilmoittautuminen 1.6.2016 mennessä. 

TAIDEAINEET
ELOKUVAKURSSI 11032002 
POHJANTÄHTI, SAUNATORIO/Kalle Jurvelin 13.1.-30.3.2016 
KE 15.30-18.00 34 € kevätlukukausi
Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Kurssilla on tilaa.

LASINSULATUSKURSSI 11033008 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 11.1. -8.2.2016 
MA 18.00-21.00 25 €
Lasinsulatuskurssilla tehdään lasiesineitä kuten ikkunakoristeita, astioita tai 
koruja. Kurssi soveltuu sekä aloittelijalle että kokeneemmallekin lasiharras-
tajalle. 
Ilmoittautuminen 31.12.2015 mennessä.

GRAFIIKKAKURSSI, KEVÄT 110300021 
KUVATAIDELUOKKA/Vuokko Nyman 14.1.-24.3.2016 
TO 17.30-20.30 40 €
Kurssilla perehdytään linokaiverrukseen ja metalligrafiikan perusteisiin. 
Tekniikoista käydään läpi viivasyövytys sekä kuivaneula sekä akvatinta kynä-
ruiskua käyttäen. Kurssilla opetellaan laattojen kunnostus ja pohjustaminen, 
luonnoksen siirto laatalle, syövyttäminen ja vedostaminen sekä valmiiden 
vedosten käsittely. Käytämme kurssilla perinteisiä liuotinliukoisia metalligra-
fiikan pohjusteita sekä myrkyttömiä vaihtoehtoja.

AAMUKERAMIIKKA - kevät 11033001 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 11.1. -21.3.2016 
MA 9.00-12.00 52 €
Kurssilla tehdään erilaisia keraamisia koriste- ja käyttöesineitä ja kokeillaan 
erilaisia käsinrakennusmenetelmiä. Ensimmäinen kokoontumiskerta on töi-
den suunnittelu- ja savien tilauskerta. Myös aloittelijoille. Kurssille otetaan 12 
opiskelijaa. Kurssimaksu sisältää polttomaksun 12 €. 
Ilmoittautuminen 4.1.2016 mennessä.

KERAMIIKAN LAUANTAIPAJA - kevät  110320013 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 30.1.-19.3.2016 
LA 9.00-15.00 10 €/kerta
Kurssilla valetaan esineitä nopeasti kuivuvalla valusavella opiskelijan omilla 
ja opiston muoteilla sekä tehdään esineitä käsinrakentamalla. Sopii myös ke-
ramiikkataitojen ensiopetteluun. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa ja kurssin 
päivämaksu on 10 €. Päivämaksu kuuluu kurssipassiin. 
Kokoontumispäivät: la 30.1., 13.2. ja 19.3.2016.

GRAFIIKKAA KERAMIIKALLE 11033005 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 15.2. -14.3.2016 
MA 18.00 - 21.00 25 €
Grafiikkaa keramiikalle -kurssilla opiskellaan kuvansiirtoa savelle. Kopiopai-
no on grafiikan menetelmä, jolla valokuvaa tai esim. omia piirroksia voidaan 
siirtää saven pintaan. Kurssin aikana tehdään keraamisia laattoja tai pieniä 
esineitä, joihin kuvat siirretään arabikumin avulla. 
Ilmoittautuminen 1.2.2016 mennessä.

KIEHTOVAT HOPEASAVIKORUT 11033007
KERAMIIKKALUOKKA/ Leila Kyngäs-Teeriniemi 5.2. -4.3.2016
PE 18.00-21.00, LA 10.00-13.00 
25 € 
Materiaalina kurssilla käytetään Art Clay Silver hopeasavea, jota voi muo-
toilla käsin, rullata, kaivertaa, leikata, painaa muoteilla ja taitella. Kurssilla 
suunnitellaan ja valmistellaan yksilöllisiä koruja esim. riipuksia, korvakoruja, 
sormuksia ja rintaneuloja. Ensimmäisellä kerralla tilaamme hopeasavet kurs-
sia varten. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta hopeasavesta. 
Opettajalla on Art Clay -sertifikaattikoulutus. Tutustu aiheeseen www.hope-
asavi.fi Kurssipäivät ovat pe 5.2., 19.2., 26.2., la 27.2. ja pe 4.3.2016. 
Ilmoittautuminen 27.1.2016 mennessä.
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ELÄVÄ MALLI 11030008 
KUVATAIDELUOKKA/Eeva-Kaisa Jakkila 9.4.-10.4.2016 
LA 10.00-16.00, SU 10.00-13.00 28 €
Elävän mallin kurssilla harjoitellaan ihmisen kuvaamista piirtäen ja maalaten. 
Ilmoittautuminen 1.4.2016 mennessä.

GRAFIIKKA-marmorointi  110300031
KUVATAIDELUOKKA/Arja Äikäs  20.2.-21.2.2016
LA10.00-16.00 SU10.00-16.00.    25€
Grafiikan marmorointivedokset voivat olla pohjana jollekin toiselle työlle. Sitä 
voidaan jatkaa akvarellilla, työstä voi tehdä kaksivärisen, sitä voi tehostaa akva-
tintalla, lopputulos on aina arvoitus! 
Ilmoittautuminen 12.2.2016 mennessä.

GRAFIIKKA-kuvan siirto asetonilla  110300032
KUVATAIDELUOKKA/Arja Äikäs 23.4.-24.4.2016
LA10.00-16.00 SU 10.00-16.00 25€
Kuvan siirtoa asetonilla kuparilaatalle ja vedostaminen. 
Ilmoittautuminen 15.4.2016 mennessä.

LAPSET - ISOVANHEMMAT -TAIDEVIIKONLOPPU 
kevät 110300041
11.6. -12.6.2016 LA-SU 12.00-15.00 
8 € KUVATAIDELUOKKA/Vuokko Nyman
Isovanhempien ja heidän lastenlastensa yhteinen taideviikonloppu, jossa 
piirretään, maalataan, tehdään press-print -painantaa ja muovaillaan savea. 
Materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssimaksu 8 €/henkilö. Kurssille otetaan 
16 opiskelijaa. 
Ilmoittautuminen 6.6.2016 mennessä.

KÄDEN TAIDOT
PUUKKOKURSSI 11033010 
RUOTTISEN PAJA, Ervasti/Antti Ruottinen 18.1. -4.4.2016 
MA 17.30-20.30 40 €
Kurssilla opitaan valmistamaan puukko eli takomaan erilaisia teriä sekä muo-
toilemaan hela ja kahva. 
Ilmoittautuminen 11.1.2016 mennessä.

TÖLKKIKLIPSUVIRKKAUS JA VIIKINKIPUNOS 110400131 
KUTOMALUOKKA/Hilkka Anttila 13.1.-30.3.2016 
KE 18.00-20.15 35 €
Kurssilla virkataan tölkinvetimistä laukkuja, koruja ja muita koristeita sekä 
viikinkipunostöitä.

KÄSITYÖPAJA 110400061 
PUDIKIN ISO LUOKKA/Katri Kemppanen 15.1. -19.3.2016 
PE 17.00-20.00, LA 10.00-16.00 40 €
Kokoonnutaan kerran kuukaudessa tekemään erilaisia käsitöitä. Voit tehdä 
keskeneräisiä töitäsi tai tehdä käsitöitä kaikessa rauhassa mukavassa seu-
rassa. Kevään kokoontumisviikonloput: 15.-16.1., 12.-13.2. ja 18.-19.3.2016.

KANKAIDEN JA LANKOJEN VÄRJÄYS 
REAKTIIVIVÄREILLÄ 11040005 
PUDIKIN ISO LUOKKA/Katri Kemppanen 20.1. -17.2.2016 
KE 17.00-20.00 25 €
Kurssilla värjäämme kankaita sekä lankoja reaktiiviväreillä (Semitone-väri), 
Kool Aid -mehulla sekä mausteilla. Tutustumme erilaisiin värjäystekniikoihin 
(mm. kasto-seisotusvärjäys, aurinkovärjäys, värjäykseen kattilassa sekä elin-
tarvikkeilla värjääminen). Tervetuloa! Huom! Muuttunut aloitusaika. 
Ilmoittautuminen 12.1.2016 mennessä.

KANKAANPAINANTAKURSSI 11040006 
PUDIKIN ISO LUOKKA/Katri Kemppanen 24.2. -30.3.2016 
KE 17.00-20.00 25 €
Kurssilla tutustutaan erilaisiin kankaanpainantatekniikoihin sekä valmistam-
me tuotteita painamistamme kankaista. Kurssiin sisältyy mm. savupainan-
taa, leimasinpainantaa, vehnäjauhobatiikkia ja kaaviopainantaa. Tervetuloa! 
Huom! Muuttunut aloitusaika. 
Ilmoittautuminen 12.2.2016 mennessä.

LAMMASVÄLLYKURSSI 110400031 
PUDIKIN ISO LUOKKA/Anu Pentti 19.2. -3.4.2016 
PE18.00-21.00, LA-SU 9.00-16.00 48 €
Lammasvällykurssilla ommellaan käsin perinteinen lammasvälly. Kurssilla voi 
valmistaa joko pienen vällyn yhdestä taljasta tai suuren vällyn 4 - 6 taljasta. 
Ensimmäisenä viikonloppuna leikataan taljat ja opetellaan ompelutekniikka 
ja toisen kurssiviikonlopun aikana koristellaan valmiiksi ommeltujen vällyjen 
nahkapuoli painamalla siihen erilaisia kuvioita. Halutessasi voit tietysti kiin-
nittää nahkapuolelle kankaan, jos et halua sitä painaa. Opettajalta voi ostaa 
nahkaneuloja ja vahattua pellavalankaa ja muita ompelutarvikkeita. Opettaja 
tuo myös hyvän valikoiman puisia leimasimia ja värit. Opettajana lampuri 
ja vällyntekijä Anu Pentti. Kurssi kokoontuu kahtena viikonloppuna. Huom! 
Muuttunut aloitusaika! 
Ilmoittautuminen 15.2.2016 mennessä.

SISUSTUSTUOTTEIDEN KIERRÄTYSPAJA 110400101 
LUOKKA 2/Katri Luttinen 26.2.-4.3.2016 
PE 17.00-21.00 15 €
Kurssilla valmistetaan sisustustuotteita kotiin; lamppuja, koreja, mattoja, kul-
hoja jne. 
Ilmoittautuminen 22.2.2016 mennessä.

ASKARTELE KEVÄÄN JUHLIIN 11040012 
KUVATAIDELUOKKA/Heli Kemppainen 20.4. -27.4.2016 
KE 18.00-21.00 12 €
Askarrellaan helppoja ja persoonallisia lahjoja äideille, ylioppilaille, ammattiin 
valmistuneille jne. 
Ilmoittautuminen 11.4.2016 mennessä.

SIVUKYLIEN KÄSITYÖPIIRIT
ASKARTELUPAJA - Kouva, kevät 110400151 
PIIPPOSEN PIRTTI/Pia Parkkinen 14.1.-31.3.2016 
TO 17.30-19.45 40 €
Kurssiohjelma suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa kurssin alussa. 
Kurssilla voi tehdä oman mielenkiinnon mukaista askartelua/käsityötä. 
Ilmoittautuminen viimeistään 11.1.2016.

ASKARTELUPAJA - Syöte, kevät 110400171 
SYÖTTEEN KYLÄTALO/Pia Parkkinen 13.1.-30.3.2016 
KE 17.30-19.45 40 €
Kurssilla opiskellaan monipuolisesti erilaisia askartelutekniikoita ja käytetään 
eri materiaaleja. Teemme mm. koruja, kransseja ja kehyskukkaron. Suunnitellaan 
yhdessä lisää mielenkiinnon mukaan. Ilmoittautuminen 11.1.2016 mennessä.

KÄSITYÖPAJA - Livo 11040024 
LIVON ENTINEN KOULU/Hilkka Anttila 21.1.-31.3.2016 
TO 18.00-21.00 30 €
Kurssilla tehdään erilaisia käsitöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. Mahdol-
lisuus ostaa opettajalta materiaaleja. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko 
21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3. ja 31.3.2016.

TIETOTEKNIIKKA
SENIORI-ATK -PERUSKURSSI – kevät 34010002 
ATK-LUOKKA/Mika Suoperä KE 10.2.-6.4.2016 
Kellonaika varmistuu myöhemmin 50 €

SENIORI-ATK -JATKOKURSSI - kevät 34010003 
ATK-LUOKKA/Mika Suoperä PE 12.2.-15.4.2016 
Kellonaika varmistuu myöhemmin 50 €

Seniori-atk-kurssit ovat +63-vuotiaille tarkoitettuja opintosete-
liavusteisia kursseja, joiden kurssimaksusta seniorit saavat 15 € 
opintosetelialennuksen.

SOME - sosiaalisen median kurssi 34010004 
ATK-LUOKKA/Hanne Vähäkuopus 13.1.-10.2.2016 
KE 18.00-21.00 32 €
Mikä ihmeen SOME? Hästäkki mikä? Mitä siellä netissä tehdään? Miksi siellä 
”pitäisi” olla? Miten sosiaalisen median työkalut helpottavat sinunkin arkea-
si ja työtäsi? Markkinointityökaluna sosiaalinen media. Tule oppimaan miten 
saat irti itsellesi, työssäsi ja markkinointivälineenä sosiaalisen median palve-
luista niitä asioita mitä juuri nyt tarvitset. Opetellaan myös hyvää netikettiä ja 
tehokasta viestintää verkon välityksellä. Tutkitaan erilaisia sosiaalisen median 
alustoja, kuten yleisimmät Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, WhatsApp, 
LinkedIn. Pureudutaan esimerkiksi Facebookiin syvemmin, markkinointiomi-
naisuudet, ryhmät, sivut, henkilökohtainen profiili, ylläpidolliset tehtävät, kä-
vijäseuranta jne. Ilmoittautuminen 5.1.2016 mennessä.

KOTITALOUS
LEIVONTAA LAPSILLE - 6-8-vuotiaiden leivontakurssi  81020007      
RIMMINKANKAAN KOULU/ Saimi Leinonen 15.1.2016
LA 12.00-15.00 8 € 
Varaathan mukaasi rasian leipomusten kotiinkuljetusta varten. Kurssimaksun li-
säksi materiaalimaksu suoraan opettajalle. Ilmoittautuminen 4.1.2016 mennessä.

LEIVONTAA LAPSILLE 9-11-vuotiaiden leivontakurssi  81020008 
RIMMINKANKAAN KOULU/ Saimi Leinonen 16.1.2016
LA 15.00-18.00 8 €
Varaathan mukaasi rasian leipomusten kotiinkuljetusta varten. Kurssimaksun li-
säksi materiaalimaksu suoraan opettajalle. Ilmoittautuminen 4.1.2016 mennessä.

KOKKAUSTA PERHEEN MIESVÄELLE 81020009 
RIMMINKANKAAN KOULU/ Saimi Leinonen 15.1.-12.2.2016 
PE 16.30-20.00 25 €
Valmistamme arkeen sopivia helppoja kotiruokia. Opettelemme ruoanlai-
ton perustaitoja ja käytännöllisiä vinkkejä. Ilmoitathan erikoisruokavalioista 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu opetta-
jalle raaka-aineiden hintojen mukaisesti jokaisella kokoontumiskerralla. Il-
moittautuminen 4.1.2016 mennessä.

SUUT MAKEAKSI KARKKIKURSSI 81020010 
RIMMINKANKAAN KOULU/ Saimi Leinonen  13.2.2016 
LA 12.00-16.30 8 €
Lasten omalla karkkikurssilla valmistamme herkullisia karkkeja laidasta lai-
taan. Kurssi on tarkoitettu kouluikäisille lapsille. Karkit tehdään maistetta-
vaksi, mutta otathan varalta rasian mukaasi, jos karkkeja vahingossa jää vielä 
kotiin vietäväksikin. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suoraan opettajal-
le. Ilmoittautuminen 1.2.2016 mennessä.

SUOLAISET PIIRAKAT 81020011 
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 4.3.2016 
PE 17.00-21.45 10 €
Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suoraan opettajalle. Ilmoittautuminen 
22.2.2016 mennessä.

MACARON-LEIVONNAINEN 81020012 
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 5.3.2016 
LA 12.00-15.00 8 €
Macaron-leivonnainen on ihanan rapea päältä, mutta hyvin maukas sisältä. 
Se on myös gluteeniton ja helppo toteuttaa laktoosittomana, sopien mo-
neen erikoisruokavalioon. Kurssilla perehdymme macarons - leivonnaisten 
valmistamisen kinkkisiin saloihin ja herkullisiin resepteihin. Saat kurssilta 
vinkit haastavan leivonnaisen valmistamiseen ja onnistumiseen kotioloissa. 
Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suoraan opettajalle. Varaa mukaasi ra-
sia kotiinkuljetusta varten. Ilmoittautuminen 21.2.2016 mennessä.

CAKE POPS eli kakkutikkarit 81020013 
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen  5.3.2016 
LA 15.30-18.30 8 €
Cake pops eli kakkutikkarit ovat suosittuja pikkumakeita leivonnaisia joiden 
koristelussa vain mielikuvitus on rajana. Kurssimaksun lisäksi materiaalimak-
su suoraan opettajalle. Varaa mukaasi rasia kakkutikkareiden kotiinkuljetusta 
varten. Ilmoittautuminen 22.2.2016 mennessä.

VOILEIPÄKAKUT (SUOLAINEN) - KEVÄT 81020021 
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 18.-19.3.2016 
PE 17.00-20.00, LA 12.00-15.00 10 €
Aloitamme kakkujen valmistuksen perjantaina ja annamme kakun maustua 
seuraavaan päivään. Lauantaina kuorrutamme sekä koristelemme kakut. Ota 
mukaan esim. 2,5 litran irtopohjakakkuvuoka, johon kakku kootaan sekä ra-
sia kakun kotiin kuljettamista varten. Ilmoita opettajalle ennakkoon haluatko 
tehdä liha-, kala- vai kasviskakun. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suo-
raan opettajalle. Ilmoittautuminen 1.3.2016 mennessä.

KAKKUKORISTEIDEN PERUSTEET 81020014 
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 1.4.2016 
PE 17.00-20.00 8 €
Harjoitellaan erilaisten koristemassojen ja koristeluvälineiden käyttöä kak-
kukoristeissa. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Kurssilaiset saavat kaikki 
kurssilla tehdyt koristeet mukaansa. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 
suoraan opettajalle. Ilmoittautuminen 21.3.2016 mennessä.

SOKERIMASSAKURSSI 81020015 
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 2.4.2016 
LA 12.00-15.00 8 €
Kurssilla tehdään erilaisia syötäviä kukkia kuten sokerimassaruusuja. Neu-
votaan massojen käsittelyä, värjäämistä ja kukkien valmistusta muoteilla ja 
ilman muottia. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Kurssilaiset saavat kaikki 
kurssilla tehdyt koristeet mukaansa. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 
suoraan opettajalle. Ilmoittautuminen 21.3.2016 mennessä.

SUOLAISTA JA MAKEAA KEVÄÄN JUHLIIN 81020016  
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 22.4.-23.4.2016 
PE 17.00-20.00, LA 12.00-16.30 12 € 
Tehdään yhdessä maukas juhlapöytä sekä suolaisista että makeista tar-
jottavista. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suoraan opettajalle.  
Ilmoittautuminen 11.4.2016 mennessä.

LEIVOTAAN KAKKU ÄIDILLE 81020017 
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 6.5.2016 
PE 14.00-17.00 8 €
Tehdään opettajan tuomasta kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
äitienpäiväkakkuja. Kurssi on tarkoitettu 7-16-vuotiaille. Ota mukaasi astia ka-
kun kotiin kuljettamista varten. Materiaalimaksu erikseen suoraan opettajalle.  
Ilmoittautuminen 25.4.2016 mennessä.

LEIVOTAAN KAKKU ÄITIENPÄIVÄKSI 81020018  
RIMMINKANKAAN KOULU/ Saimi Leinonen 6.5.2016 
PE 17.30-21.15 10 €  
Valmistetaan kakku alusta alkaen itse. Kurssi on tarkoitettu perheen miesvä-
elle. Voit ottaa halutessasi mukaasi myös perheen pienimmät kokkausavuksi. 
Ota mukaasi astia kakun kotiin kuljettamista varten. Materiaalimaksu erik-
seen suoraan opettajalle. Ilmoittautuminen 25.4.2016 mennessä.

CUPCAKES eli kuppikakut 81020020 
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 7.5.2016 
LA 9.00-12.00 8 €
Cupcake eli kuppikakku on mehevä muffinileivonnainen, jossa on kek-
seliäs ja teemaan sopiva kuorrutus. Leivotaan värikkäitä ja näyttäviä 
leivoksia vaikkapa juhliin tai lahjaksi. Ota rasia mukaan kotiin viemi-
siä varten. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suoraan opettajalle.  
Ilmoittautuminen 25.4.2016 mennessä.

KARJALANPIIRAKOITA. PERUNAPIIRAKOITA JA  
SULHASPIIRAKOITA 81020019
RIMMINKANKAAN KOULU/Saimi Leinonen 20.5.2016 
PE 17.00-21.45 10 €  
Kurssilla opitaan rypyttämään aitoja, oikeita karjalanpiirakoita, peru-
napiirakoita ja sulhaspiirakoita. Lopuksi maistelemme piirakoita muna-
voin kera. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suoraan opettajalle.  
Ilmoittautuminen 9.5.2016 mennessä.

LUONTO JA PUUTARHA
YMPÄRISTÖN KEMIKALISOITUMINEN,  
monimuoto-opinnot 3 op 4102000 
90 €
Turun avoimen yliopiston ympäristötieteen opintojakso.
Lisätietoja https://opistopalvelut.fi/pudasjarvi/course.php?l=fi&t=1491

VILLIYRTTIEN MAHDOLLISUUDET 71980007 
LUONNON AROMIT -TOIMITILA13.1.-23.3.2016 KE 17.30-19.30 
30 € Anni-Inkeri Törmänen
Kurssilla perehdytään Pudasjärven luonnossa kasvaviin elintarvikkeena käy-
tettäviin luonnonkasveihin, jokamiehen oikeuksiin ja kerääjän velvollisuuk-
siin, luomukeruualueisiin sekä kasvien käsittelyn perusteisiin. Kurssipaikkana 
on Luonnon Aromien toimitilat, Ranuantie 253 (ent. meijerin toimistotilat). 
Osallistujat voivat lunastaa Luonnonyrttiopas -lehtisen hintaan 12 €. Tämä 
kurssi toimii valmennuskurssina kevään Villiyrttien poimijakoulutus -kurssiin. 
Ilmoittautuminen 4.1.2016 mennessä.

VILLIYRTTIEN POIMIJAKORTTI -KOULUTUS 71980005 
LIVON ENTINEN KOULU LA 9.00-15.00 
15 € Anita Sievänen
Yksipäiväinen kurssi on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneet poimimaan 
villivihreitä omaan käyttöön tai myytäväksi. Tentin suorittaneille jaetaan poi-
mijakortit. Poimijakortti on varmistus siitä, että tentin suorittanut on pätevä 
poimimaan villivihreitä kaupalliseen toimintaan. HUOM! Kurssiaika tarken-
tuu myöhemmin keväällä. Ilmoittautuminen 31.5.2016 mennessä.

ERÄ- JA METSÄSTYSKURSSI NAISILLE 71980001 
MUSIIKINTEORIALUOKKA/ Maire I. Korhonen 15.1.-23.4.2016
PE 17.00-20.00, LA 09.00-15.00 30 € 
Kohderyhmä: Luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille naisille, jotka tahtovat roh-
keutta ja tietoa uusista toimintaympäristöistä. Menetelmät: Keskustellen, alustusten 
kautta, käytännön harjoituksin Sisältö: Käsitellään eri metsästystapoja ja riistaa, met-
sästyskoirarotuja, aseita ja metsästystutkintoa, turvallinen liikkuminen luonnossa, 
erävarusteet, kartan ja kompassin käyttö ym. Käynti ampumaradalla Riistanhoito-
yhdistyksen kanssa. Mahdollisesti teemme yhdessä yönyliretken maastoon (ei sisälly 
kurssitunteihin). Tapaamispäivät: pe 15.1. klo 17- 20, la 23.1. klo 9 -15 ja pari muuta. 
Huom. Lopulliset tapaamispäivät sovitaan yhdessä, kun ryhmä kokoontuu. Ilmoittau-
tuminen 4.1.2016 mennessä.
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MEHILÄISHOIDON PERUSKURSSI 4102002 
MUSIIKINTEORIALUOKKA/Maire I. Korhonen 19.3.-30.7.2016 
LA 9.00-12.00 35 €
Mehiläishoito on luonnonläheinen harrastus, josta voi jopa saada hunajaa. 
Tavoite: Oppia mehiläishoidon perusasiat, jotta pystyy hoitamaan mehiläi-
siä tai päästä perille onko tämä heidän juttunsa. Menetelmät: Vuorokerroin 
perehdytään mehiläishoidon teoriaan ja hoidetaan mehiläisiä käytännössä. 
Sisältö: Eri mehiläisrodut, pesämallit ja hoitotavat, mehiläishoidon varusteet 
ja kustannukset, mehiläisten sairaudet ja vaivat, mehiläisallergia, mehiläisiin 
liittyvät ansaintamahdollisuudet, hyötykasvien pölytys ym. Tapaamispäivät: la 
19.3, la 23.4., la 14.5., to 14.7. ja la 30.7.2016- Huom. Lopulliset tapaamis-
päivät sovitaan yhdessä, kun ryhmä kokoontuu. Käytännön pesäharjoitukset 
säävarauksella! 
Ilmoittautuminen 4.3.2016 mennessä.

KALASTUSVÄLINE- JA JOKIKALASTUSKURSSI 7198000  
KERAMIIKKALUOKKA/ Mika Niskasaari 5.4.-31.5.2016 
TI 18.00-21.00 30 € 
Valmistetaan perhoja ja opetellaan jokiveden kalastustekniikkaa. Järjestetään 
myös omarahoitteinen kalastusretki. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Pudas-
järven Perhokalastajien kanssa. 
Ilmoittautuminen 21.3.2016 mennessä.

PUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKUU 71980002 
AUDITORIO/Jaana Erkinjuntti 2.4.2016 
LA 9.00-14.00 15 €
Käydään läpi pihan hyötypuuvartisten leikkuu ja koristepensaiden leikkuu. 
Kurssilaisilla joillakin mahdollisuus toteuttaa käytännössä omalla pihalla ha-
vaintoleikkuuta. 
Ilmoittautuminen 21.3.2016 mennessä.

PERENNAKURSSI 71980003 
AUDITORIO/Jaana Erkinjuntti 9.4.2016 
LA 9.00-14.00 15 €
Käydään läpi koko perennakirjo. Suunnitellaan kukkapenkkejä varjoisaan, au-
rinkoiseen paikkaan. Käydään läpi hoito, jakaminen jne. 
Ilmoittautuminen 21.3.2016 mennessä.

LIIKUNTA
Koko lukuvuoden kestävät liikuntakurssit jatkuvat entisin kokoon-
tumisajoin. Kursseille voi tulla mukaan vielä kevätlukukaudellakin.

KUNTOJUMPPA 83010017 
SALIKKI/Jenni Ylilehto 13.1.-30.3.2016 
KE 18.00-19.00 23 € kevätlukukausi
Huom! Ohjaaja ja alkamisaika muuttunut.

Seuraavissa liikuntaryhmissä on tilaa:
HIKIJUMPPA 14.1.-7.4.2016 TO 19.30-20.30 23 € 
SALIKKI/Jenni Ylilehto

ÄIJÄJOOGA 14.1.-7.4.2016 TO 17.00-18.15 
23 € PUIKKARI/Paula Timonen
Myös muissa joogaryhmissä on tilaa.

Kevään liikuntakurssit
KAHVAKUULA - kevät 830100161 
SALIKKI/Jenni Ylilehto 15.1.-1.4.2016 
PE 18.15-19.00 30 € 
Omat kuulat mukaan!

PILATESTUNNIT 1 - kevät 83010001 
PUIKKARI/Kiki Kaan 21.1.-31.3.2016 
TO 18.30-19.30 30 € 
Kurssi on täynnä.
Huom! Alkamispäivä muuttunut!

PILATESTUNNIT 2 - kevät 830100012 
PUIKKARI/Kiki Kaan 21.1.-31.3.2016 
TO 19.30-20.30 30 €
Kurssilla on tilaa. Ennakkoilmoittautuminen 15.1.2016 mennessä. 
Huom! Alkamispäivä muuttunut!

YOGA FLOW, kehonhuolto, kevät 110500051 
SALIKKI/Heidi Kilkki 17.1.-3.4.2016 
SU 14.50-15.45 27 €

LAVIS - lavatanssijumppa, kevät 110500041 
SALIKKI/Heidi Kilkki 17.1.-3.4.2016 
SU 13.45-14.45 30 €

TEHOKÄVELYKURSSI – kevät 830100152 
PUIKKARI/Jimi Parkkinen  31.1.-19.6.2016 
SU 18.00-19.00 
4 €/kerta, laskutetaan kurssin jälkeen
Kokoontuu kerran kuussa, 31.1., 28.2., 20.3., 24.4., 22.5. ja 19.6.2016. 
Järjestetään yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden Kuntourheilujaoston 
kanssa.

PAINONHALLINTARYHMÄ kevät 830100153 
PUIKKARI/Jenni Ylilehto 12.1.-29.3.2016 
TI 19.00-20.30 37 €
Sisältää ravintoon ja liikuntaan liittyvää ohjausta. Kurssin alussa ja lopussa 
kuntotestaus. Jokaiseen kertaan kuuluu ohjattua liikuntaa (vesijumppaa, uin-
tia, kuntosalia ja muuta voimaharjoittelua).

UINNIN ALKEISKURSSI nuorille ja aikuisille, kevät 830100291 
PUIKKARI/ Aini Seppänen 15.1.-19.2.2016  
PE 18.00-19.30 10 € 
Uimataidottomille/aloittelijoille. Kurssilla harjoitellaan uinnin alkeita. Kurssi-
maksun lisäksi uintimaksu, joka maksetaan kassalle uimakouluun tultaessa. 
Ilmoittautumiset 040 8266 440 tai Puikkarin henkilökunnalle.

UINNIN TEKNIIKKAKURSSI  
nuorille ja aikuisille, kevät 830100301 
PUIKKARI/ Aini Seppänen 25.2.-7.4.2016 
TO 18.00-19.30 10 € 
Uimataitoisille. Kurssilla harjoitellaan uinnin tekniikoita, sukellusta, hyppyjä 
jne. Kurssimaksun lisäksi uintimaksu, joka maksetaan kassalle uimakouluun 
tultaessa. Ilmoittautumiset 040 8266 440 tai Puikkarin henkilökunnalle.

TAEKWON-DO PERUSKURSSI - kevät 83010006
SALIKKI/Antti Kukkonen ja Lotta Keränen  12.1.-19.4.2016 
TI 17.30-19.00 50 €

TAEKWON-DO JATKOKURSSI - kevät 83010007  
SALIKKI/Antti Kukkonen ja Lotta Keränen  12.1.-19.4.2016 
TI 19.00-20.30 50 €  

KUNTONYRKKEILY PERUSKURSSI - kevät 83010011 
SALIKKI/Janne Ahonen 14.1.-21.4.2016 
TO 18.30-19.30 37 €

KUNTONYRKKEILY JATKOKURSSI - kevät 83010010 
SALIKKI/Janne Ahonen 14.1.-21.4.2016 
TO 17.30-18.30 37 €

PERINTEINEN TAEKWONDON 17. KESÄLEIRI 83010003 
TUOMAS SAMMELVUO -SALI 13.5.-15.5.2016 
PE 17.30-21.00, LA 10.00-21.00, SU 10.00-18.00 37 €
Janne Ahonen ja apuohjaajat

KUNTONYRKKEILYLEIRI - kevät 830100111 
TUOMAS SAMMELVUO -SALI Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 
PE 18.00-22.00, LA 9.00-18.00 32 €
Janne Ahonen ja apuohjaajat

Sivukylien liikuntaryhmät
TAEKWON-DO PERUSKURSSI kevät - Kipinä 830100042 
KIPINÄN KOULU/Joel Putula 11.1.-4.4.2016 
MA 18.00-19.30 30 €

JOOGA - Kipinä 83010034 
KIPINÄN KOULU/Paula Timonen TI 18.00-19.30 
Kevään kokoontumiset: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 15.3. ja 29.3.2016

JOOGA - Sarakylä 83010037 
SARAKYLÄN KOULU/Paula Timonen
TI 18.00-19.30 
Kevään kokoontumiset: 19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 21.3. ja 5.4.2016

JOOGA - Ala-Siurua, kevät    830100321  
SIURUAN TYÖVÄENTALO/Paula Timonen 20.4.-8.6.2016 
KE 18.00-19.15 20 €

KUNTOJUMPPA - Paukkerinharju kevät 830100351  
PAUKKERIN KYLÄTALO/ Jenni Ylilehto 11.1.-4.4.2016 
MA 19.30-20.30 20 €

KUNTOJUMPPA - Hetekylä jatkuu ke 16.3.2016 klo 19.30-20.30 
HETEPIRTTI/Jenni Ylilehto
Kurssilla on tilaa. 
Hinta 18 € kevätlukukausi

TOIMINNALLINEN HARJOITTELU - Hirvaskoski 83010030  
HIRVASKOSKEN KOULU/ Sampo Laakkonen 11.1.-4.4.2016 
MA 19.00-20.00 23 € 
kevätlukukausi 

TERVEYS- JA KUNTOLIIKUNTA - Puhos 83010039 
MÖYKKÄLÄ/Leena Särkelä 13.1.-30.3.2016 
KE 19.15-20.15 18 € 
kevätlukukausi

TERVEYSLIIKUNTA - Syöte 83010044  
SYÖTTEEN KYLÄTALO/ Leena Särkelä 14.1.-7.4.2016
TO 10.00-11.00 18 € 
kevätlukukausi 

LASTEN LIIKUNTAPIIRI - Syöte 83010045  
SYÖTTEEN KYLÄTALO/Leena Särkelä 14.1.-7.4.2016
TO 16.30-17.30 18 € 
kevätlukukausi 

KUNTOJUMPPAA KAIKILLE - Syöte 83010046  
SYÖTTEEN KYLÄTALO/ Leena Särkelä 14.1.-7.4.2016
TO 18.00-19.00 18 € 
kevätlukukausi 

TANSSI
LASTEN BALETTI 11050003 
SALIKKI/Pirita Tuisku 16.1.-2.4.2016 
LA 16.00 - 17.00 27 €

AIKUISTEN BALETTI 11050002 
SALIKKI/Pirita Tuisku 16.1.-2.4.2016 
LA 17.00-18.15 30 €

KATUTANSSI 8 - 12 v. – kevät 110500001 
SALIKKI/Julian Owusu 13.1.-30.3.2016 
KE 15.30-16.00 27 €

KATUTANSSI avoin ryhmä 13+ kevät 110500011 
SALIKKI/Julian Owusu 13.1.-30.3.2016 
KE 16.30-18.00 35 €

ARGENTIINALAINEN TANGO jatko - kevät 11051007 
KOSKENHOVI/Ensio Koivula 12.1.-22.3.2016 
TI 19.00-20.30 37 €
Kurssi on jatkoa syksyn alkeiskurssille, joten perustekniikka on hallittava.

LAVATANSSI jatko-konkaritaso - kevät 11051005 
KOSKENHOVI/Ensio Koivula 12.1.-22.3.2016 
TI 17.30-19.00 37 €

LAVATANSSI alkeis-jatko - kevät 11051003 
KOSKENHOVI/Ensio Koivula 13.1.-23.3.2016 
KE 17.30-19.00 37 €

KANSANTANSSI - kevät 11051001 
KOSKENHOVI/Ensio Koivula 13.1.-23.3.2016 
KE 19.00-20.30 37 €

MUU KOULUTUS
SISUSTUSSUUNNITTELU 21980015 
LUOKKA 5/Sari Kinnunen 12.2. -5.3.2016 
PE 17.00-21.00, LA 9.00-15.00 45 €
Kurssi pidetään neljänä viikonloppuna perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin al-
kaen pe 12.2.2016 klo 17.00 ja la 13.2.2016 klo 9.00. Muut kurssiviikonloput: 
19.-20.2., 26.-27.2. ja 4.-5.3.2016. Ensimmäisellä kerralla käydään läpi sisus-
tussuunnittelun periaatteita ja elementtejä, saadaan ohjeet oman suunnitel-
man tekemistä varten ja teemme ideaplanssin suunnittelun pohjaksi. Toisella 
kerralla käsitellään tilan suunnittelua ja tilaratkaisuja, puhutaan kalusteiden 
sijoittelusta yleensä sekä omassa suunnittelukohteessa sekä piirretään omaa 
suunnitelmaa. Kolmannella kerralla puhumme väreistä ja niiden yhdistelystä 
sekä erilaisista sisustusmateriaaleista. Viimeisellä kerralla puhumme valais-
tuksen vaikutuksesta tilaan, taulujen sijoittelusta sekä käymme yhdessä lävit-
se suunnitelmia. Opiskelija tarvitsee mittasuhdeviivaimen, kolmioviivaimen, 
lyijykynän ja kumin sekä A3-kokoista paperia. Mukana voi olla myös skissi-
paperia, maalarinteippiä ja värikynät sekä liimaa. Ilmoittautuminen 29.1.2016 
mennessä.

AUTONHUOLTOKURSSI NAISILLE 5101000 
AUDITORIO/Maire I. Korhonen 16.1.-30.4.2016 
LA 9.00-14.00 35 €
Kurssi naisille, jotka tahtovat tietää autostaan sen verran, että uskaltavat 
lähteä jopa pitemmälle matkalle. Pääosin käytännöllisiä harjoituksia ja auton 
huoltokirjaan perehtymistä ja keskusteluja. Opitaan vaihtamaan autonrengas, 
selvittämään onko renkaat yhä ajokuntoisia, pyyhkimen sulan vaihtaminen, 
öljyn mittaus, renkaiden ilmantarkistus, tarkistukset ennen matkaa ym. En-
simmäinen kokoontuminen 16.1.2016 klo 9, jolloin sovitaan loput kokoon-
tumiskerrat. Ota mukaan autosi huoltokirja. Ilmoittautuminen 4.1.2016 
mennessä.

HYGIENIAPASSIKOULUTUKSET JA TESTITILAISUUDET 
AUDITORIO/Saimi Leinonen
Hinta 70 €. Voit osallistua myös pelkkään testiin ilman koulutusta, testin 
hinta 20 €.
Koulutukset ovat yhden päivän mittaisia ja järjestetään klo 10.00-15.00, 
testi klo 15.00 alkaen, testin kesto 45 minuuttia. Koulutukseen kuuluu 
elintarvikehygienian tavoitteet, tuotteen hygieniariskit, hygieeniset työta-
vat, henkilökohtainen hygienia, työympäristön työskentelyhygienia, puh-
taanapito, lainsäädäntö ja hygieniaosaaminen -testi. Varaa mukaasi kuval-
linen henkilöllisyystodistus, ajokortti käy. Kurssilla käytettävä materiaali 
löytyy elintarvikeviraston sivulta www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/
hygieniaosaaminen/

HYGIENIPASSIKOULUTUS  8101002
LA 6.2.2016 Ilmoittautuminen 25.1.2016 mennessä.

HYGIENIPASSIKOULUTUS  8101003  
LA 21.5.2016   Ilmoittautuminen 9.5.2016 mennessä.

ENSIAPU I 830200031 
AUDITORIO/Heikki Mukka, Fast Oy 18.1.-19.1.2016 
MA-TI 8.00-15.00 70 €
Kurssimaksu sisältää todistusmaksun 10 €. 
Ilmoittautuminen 11.1.2016 mennessä.

ENSIAPU II 83020004 
AUDITORIO/Heikki Mukka, Fast Oy 20.2.-21.2.2016 
LA-SU 9.00-16.00 70 €
Kurssimaksu sisältää todistusmaksun 10 €. 
Ilmoittautuminen 15.2.2016 mennessä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI 8202003  
MUSIIKINTEORIALUOKKA/ Janne Ahonen 20.2.-20.3.2016
LA-SU 09.00-17.00 120 € 
Koulutus pidetään kahtena viikonloppuna keväällä 2016. Kurssimaksu sisältää 
opetusmateriaalin. Ilmoittautuminen 8.2.2016 mennessä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI 8202002 
MUSIIKINTEORIALUOKKA/ Janne Ahonen 21.5.2016 
LA 9.00-17.00 70 €
Ilmoittautuminen 9.5.2016 mennessä.

Otamme vastaan kurssitoiveita keväälle ja  
seuraavalle lukuvuodelle.  

Tule mukaan suunnittelemaan  
tulevaa kurssitoimintaa!

Kyläkirjoja saatavana!

Puhos - Kylämme historia -teosta on edelleen saatavana kansalaisopis-
tolta, kirjakaupasta ja Puhoksen kyläkaupasta hintaan 65 €. Raivaajapitäjä 
Pudasjärvi -asutushistoriateosta jälleenmyy Pudasjärven kirjakauppa hin-
taan 60 €.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

GRILLITUOTTEET JA KAHVIO

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
Pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

VARAOSAT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTI-
PORAUKSIA

PORAUKSIA

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
Fysio- ja jalkaterapeutti-, lääkäri- ja kynsiteknikkopalvelut.

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

VUOKRATTAVANA
VAPAA SIISTI VALOISA 

KOLMIO 74,5 m2, 
Pudasjärven keskustassa 

Toritie 3. 
Tosi rauhallinen talo.

Tiedustelut p. 0400 522 501

OSTETAAN
Hyväkunt. ja siisti 4-tahti moot-
torikelkka Yamaha Rs-Venture 
vm. 2005. Tela ja liukukiskot 
uusittu ym., 4200 €. P. 040 665 
0205/Reijo.

Mummolakäytöstä lasten val-
koinen syöttötuoli 10€. Istuin-
pehmuste, taittuu matalaksi 
pöytä-tuoli yhdistelmäksi, muo-
vipyörät alla, p. 041 544 3844.

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

Halutaan ostaa kaksio tai pieni 
kolmio keskustasta mielellään 
rivitalosta. P. 0400 294 640.

Tuukkalan naisten kansallis-
puku koko 40-42, täydellinen 
paketti. Pukuun kuuluu hopei-
set korut, messinkiset puukot 
vitjoineen, otsapanta, iso har-
tiahuivi sekä esiliina /messin-
kiset koristeet, lähes käyttämä-
tön, 3500 € (tarvikkeet 3530 €, 
valmis puku uutena 4835 €), p. 
040 416 9149. Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 

ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen.

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA 
TAI TARVITSET JOTAIN, ILMOITA

 PUDASTORILLA ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
”Äiti Maa” tekstiilitaidetta Syötteen luontokeskuksella 2.1.-30.1. klo 10-16.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juostaan, höl-
kätään yhdessä. 
Kuntotanssit Koskenhovilla ke 30.12. klo 18.-20.
Uuden vuoden vastaanotto Korpisen kylätalolla to 31.12. klo 19.
Pikku-Syötteen Uusi Vuosi Vanhan vuoden jäädessä taa ja uuden kolkutellessa, 
on hyvä nauttia laskettelusta Pikku-Syötteellä! To 31.12. klo 10-22.
Uuden Vuoden Soihtulasku & Ilotulitus, to 31.12. soihtuja aletaan jakaa Iso-
Syötteen lipputoimiston edessä klo 23.30. Lasku klo 23.55.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 3.1. klo 18, Urheilutie 8.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 11.1. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 11.1. klo18 Tenavat-elokuva, klo 19.30 Nuotin 
vierestä. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Neulekahvila kirjastossa to 14.1. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyl-
lyntie 4.
Internetin hyödyntäminen liiketoiminnassa to 14.1. klo 18-21.  Kulttuuri-
keskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 18.1. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.

Taksi Piipponen Oy
Puh. 0400 244 195, 
Rytinki, Pudasjärvi

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Uutta Vuotta!

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 3.1.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

Ruokapalvelupäällikön virka
Pudasjärven kaupunki hakee ruokapalvelupäällikköä viran vakinaista 
täyttämistä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am-
mattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka 
vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vah-
vaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaito-
ja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. 
Ruokapalvelupäällikön tehtävänä on vastata koko kaupungin ruoka-
palvelusta ja sen kehittämisestä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmis-
tusta. Ruokapalvelupäällikkö osallistuu myös mahdollisuuksien mu-
kaan käytännön ruuanvalmistustyöhön. 
Pudasjärven kaupunkiin rakennetaan elinkaarimenetelmällä uusi hir-
sikoulukeskus. Koulukeskukseen sijoittuu myös uusi ajanmukainen 
keskuskeittiö, jonka toiminnan kehittämisessä ruokapalvelupäälliköllä 
on keskeinen rooli.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan siten, että tehtäväkohtai-
nen palkka on 2.600 € + mahdolliset lisät. Virkaan valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan.
Hakemukset virkaan tulee jättää 30.6.2015 klo 16.00 mennessä 
ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi. 
Paperimuotoinen hakemus koulutus- ja työtodistuksineen on mah-
dollista toimittaa osoitteella Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 
93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja virka-aikana antaa vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
puh. 040 587 2275, sähköposti eero.talala@pudasjarvi.fi.

Pudasjärven kaupunki, tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaa-
van kortteleita 1,1,3, 12-14, 16-22 ja 28 sekä niihin liittyviä viher-, 
vesi-, liikenne- ja katualueita. Muutosalue sijaitsee Pietari-lan asun-
toalueella Pietarilantien, Ritolantien, Valiontien, Peltotien, Tähkätien, 
Varstatien, Antintien ja Rantakujan ympäristössä. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa alueen rakentamismahdol-
lisuuksia ja virkistyskäyttöä sekä uudistaa alueen liikenneyhteyksiä.

Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtä-vänä 7.1. – 8.2.2016.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kaupun-
gintalolla kaavoitus- ja mit-taustoimistossa sekä internetissä www.
pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaeh-
dotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänä-
oloajan päättymistä kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, 
kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Asemakaavan muutosehdotus, Pietarila
KUULUTUS

Kaavoituskatsaus vuonna 2015
Vuoden 2015 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys 
kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista 
sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.     
Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- ja 
mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 23.12.2015 
Kaupunginhallitus

Jore Siltala Kurenkoskessa
Haukiputaalainen tanssimusii-
kin ammattilainen Jore Siltala 
esiintyy tiistaina 5.1. loppiais-
tansseissa Kurenkoskessa. Le-
gendaariseen ravintolaan Jore 
teki ensimmäisen keikkan-
sa jo 70-luvun alussa basisti-
na isoveli Beni Siltalan triossa 
ja myöhemmin useita kertoja 
Trio Ässät orkesterin jäsene-
nä. Viime vuosien aikana Silta-
la on esiintynyt soolokeikkoi-
na, mutta nykyajan tekniikan 
ansiosta ja taitavana kitaran-
soittajana tanssimusiikki soi 

kuin paikalla olisi usean hen-
gen orkesteri. 

Musiikkina on Ässät-levy-
tyksiä, omaa levytuotantoa ja 
tietenkin rehellistä tanssimu-
siikkia laidasta laitaan. 

(Nuorittantie 76)
pe 1.1. klo 18.45.

Kinkunsulatus- Bingo 
Nuorittalla

Päävoittona 200 €:n ostokortti. 
Tervetuloa!

KOEAMMUNNAT
Hanhiojan ampumaradalla 
la 9.1.2016 alkaen klo 10. 

Hirvennahkojen vastaanottopäivä ke 6.1. klo 9-13 Hanhio-
jan ampumaradalla.

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-04 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

To 31.12. avoinna klo 13-04
ILOTULITUS klo 00.00
Karaoke ja wintti 5 €
Pe 1.1. avoinna klo 13-04
Karaoke ja wintti 5 €
La 2.1. avoinna klo 13-04
Karaoke ja wintti 5 €
Tiistaina 5.1.2015 
LOPPIAISTANSSIT klo 22-02
JORE SILTALA
10 € lippu. Karaoke 5 €

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hyvää Uutta   
Vuotta 2016!

TU
LO

SS
A:

Taidekäsityönäyttelyssä kannattaa käydä
Pohjantähdessä on meneil-
lään 3.1. saakka paikkakun-
nan omien kädentaitajien 
ansiokas taidekäsityönäyt-
tely. Sinne tehtiin joulun 
aaton aattona Karhupajal-
ta tutustumiskäynti. Näyt-
tely on oiva paikka päättää 
hyvä vuosi ja hakea innos-
tus- ja energiapiikki tuleval-
le vuodelle. Taiteilija Kari 
Tykkyläisen valokuvat oli-
vat mukavaa vahvistusta 
Karhupajan nuorten omaan 
voimaannuttavan valoku-
vauksen-projektiin. Värik-
käät ja katsomisenkin väli-
tyksellä lämmittävät sukat 
ja muut neulontatyöt innos-
tivat kutomisesta kiinnos-
tuneita. Hopeasta ja luusta 
tehdyt korut ja muut esineet 
pysäyttivät usean nuoren Karhupajan väkeä ihastelemassa paikkakunnan kädentaitajien töitä Pohjantähdessä.

esittelypöytien ääreen to-
vin ajaksi. Paju/olki/teks-
tiilityöt, nahkatuotteet sekä 
näyttävät kangas- ja tilkku-
teokset herättivät mielikuvi-
tuksen ja monenlaisia muis-
toja eletystä elämästä. 

Karhupajan kulunut vuo-
si on ollut ansiokasta nuor-
ta tukevaa ja elämänhallin-
taa kasvattavaa tekemistä, 
opiskelua sekä iloisia hen-
kilökohtaisia ja yhteisöllisiä 
onnistumisia pursuava ajan-
jakso. Arkisen aherruksen 
ohella on pystytty paneutu-
maan erilaisten taide- ja kult-
tuuriasioiden oppimiseen 
ja tekemiseen. Tämän ovat 
mahdollistaneet Verkkis-pa-
jalla ammattitaidolla työtään 
tehneet valmentaja Marja-
Leena Tykkyläinen ja idea-

rikkaat lähihoitajaharjoit-
telija Mari Laakkonen ja 
sosionomiharjoittelija Tarja 
Hemmilä.

Jokaiselta opinto- ja tu-
tustumiskäynniltä jää jotain 
uutta oivallusta ja tietoa ko-
kemusreppuun. Nyt tiedäm-
me, että Pohjantähden aulan 
suuri seinällä oleva taideteos 
on Tykkyläisen pariskunnan 
tekemä joki- ja maisematyö. 
Uutena asiana opimme uu-
den termin ”lankahuovu-
tustekniikka”. Olimme po-
sitiivisesti hämmästyneet 
ja yllättyneet näin runsaas-
ta paikkakunnan omasta kä-
dentaitajien määrästä ja töi-
den korkeasta tasosta. 

Sointu Veivo

Näyttelyssä esillä seuraavien pudasjärveläistaiteilijoiden töitä:
Hilkka Anttila, Jaana Hiltula, Kari Tykkyläinen, Katri Kemppanen, Kulkurin Hopeapuoti, Marja-Leena Tykkyläinen, MTA Sarviseppä.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

KASVATUKSEN PÄIVÄ 
Pudasjärvellä la 9.1.2016

klo 11–12.30 ja 13–14.30
Seurakuntakoti, Kirkkosali

Arvostettu lapsuuden asiantuntija, 
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen 
tohtori ja Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri

Jari Sinkkonen
esitelmöi aiheesta 

Tervetuloa! Järjestäjät:
Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven kaupunki

Lapsen ja nuoren 
hyvän itsetunnon 

kehittyminen
Tästä teemasta vanhempien ja 

muiden lapsen kasvun 
mahdollistajien on hyvä tietää. 
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Remontilla uudistettiin 
tiloja Osuuspankissa

Pudasjärven Osuuspankin 
konttoria on uudistettu. Lo-
kakuussa aloitetun ja joulu-
kuun alussa valmistuneen 
remontin merkeissä järjes-
tettiin joulun alla torstaina 
17.12. avoimet ovet joulu-
kahvien merkeissä. Pihalla 
tarjottiin soppatykistä myös 
hernekeittoa, joka sai suuren 
suosion. Asiakkaille esitel-
tiin uudistuneita tiloja tarjoi-
lun ja pankin henkilökun-
nan töiden lomassa.

Remontin huomattaval-
la muutoksella parannettiin 
asiakaspalvelua uusimalla ja 

modernisoimalla pankin si-
sääntuloaula sekä kassapal-
velutiski. Samalla otettiin 
käyttöön uudelleen vuoro-
numerojärjestelmä ja pääo-
viin asennettiin osittainen 
kääntöautomatiikka.

Alakerran kokoustilaan 
on hankittu uudet kalus-
teet sekä ruokala- ja koko-
ustilan välinen liukuseinä 
vaihdettiin Profin Oy:n toi-
mittamaan ikkunalliseen tai-
teoveen, kertoi toimitusjoh-
taja Teuvo Perätalo. 

Remontin vuoksi joudut-
tiin pankki pitämään kiin-

ni vain yhtenä päivänä kas-
sapalvelutiskin vaihtamisen 
vuoksi. Perätalo kertoo asi-
akkaiden ymmärtäneen re-
montista koituneet poikke-
amat pankissa asioinneissa. 

Remontin pääurakoitsi-
jana toimi Rakennuspalve-
lu Ilkka Tolonen Oy, säh-
kötyöt teki Koillissähkö Oy, 
Ilmanvaihtotyöt Pudasjär-
ven LVI- ja Rautatarvike ja 
myös kalusteita hankittiin 
paikallisilta yrityksiltä. 

Heimo Turunen, 
kuvat Asko Kurki

Soppatykistä tarjottu hernekeitto sai suuren suosion.

Päivän aikana oli tilaisuus tutustua uudistettuihin tiloihin ja alakerrassa tarjottiin joulukahvia. 

Sipilän hallituksen linjaus-
ten mukaisesti Suomeen 
tulee 18 maakuntapohjal-
le rakentuvaa itsehallinto-
aluetta, joista 15 järjestää 
itse oman alueensa sosiaa-
li- ja terveyspalvelut. Kol-
me muuta aluetta järjestää 
palvelut tukeutuen toiseen 
itsehallintoalueeseen. It-
sehallintoalueelle on tu-
lossa myös muita tehtä-
viä, esimerkiksi nykyisten 
maakuntaliittojen tehtä-
vät. Valtion aluehallinnon 
tehtävien yhteensovitta-
minen itsehallintoalueiden 
tehtäviin linjataan tammi-
kuussa. Samassa yhteydes-
sä päätetään mahdollisista 
nykyisten alueellisten teh-
tävien siirtämisestä kunnil-
le. Kunnat ovat jatkossakin 
tärkeitä paikallishallinnon 
tehtävien toteuttajia, ja nii-
den tehtävät keskittyvät en-
naltaehkäisevään terveys- 
ja hyvinvointityöhön sekä 
laaja-alaiseen elinvoiman 
kehittämiseen. Vastuu so-
siaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisestä siirtyy suun-
nitelmien mukaan kunnil-
ta ja kuntayhtymiltä itsehal-
lintoalueille 1.1.2019. 

Asiakkaan valinnan-
mahdollisuuksia sosiaali- ja 
terveyspalveluissa lisätään, 
ja sen odotetaan nopeutta-
van hoitoon pääsyä ja pal-
velujen saantia. Itsehallin-
toalue tuottaa tarvittavat 
palvelut itse tai yhdessä 
toisen itsehallintoalueen 
kanssa. Itsehallintoalue voi 
käyttää myös järjestöjen tai 
yksityisten palveluntuotta-
jien tuottamia palveluja. 

Ympärivuorokautisia 
laajan päivystyksen kes-
kussairaaloita on jatkossa 
12, muun muassa Oulussa 
ja Rovaniemellä. Muut ny-
kyiset keskussairaalat tar-
joavat suppeampaa ympä-
rivuorokautista päivystystä 
sekä antavat erikoistunei-
ta palveluja. Päivystysapua 
on siten saatavissa ympäri 
maata jatkossakin. Erikois-

Kuntayhtymän johtajan 
katsaus tulevaan vuoteen

tuneiden palvelujen lisäk-
si lähipalvelujen turvaami-
nen yhdenvertaisesti niin 
kaupungeissa kuin maaseu-
dullakin on tärkeää. Sähköi-
set palvelut toimivat yhtenä 
lisävaihtoehtona erityisesti 
pitkien etäisyyksien aluei-
den lähipalvelujen turvaa-
misessa. 

Kansallisten linjaus-
ten myötä sosiaali- ja ter-
veyspalvelu-uudistuksen 
valmistelu jatkuu alueil-
la. Tässä työssä voidaan 
hyödyntää jo aikaisemmin 
tehtyjä valmisteluja sekä 
nykyisten sosiaali- ja terve-
ydenhuollon yhteistoimin-
ta-alueiden kokemuksia yli-
kunnallisesta yhteistyöstä. 

Valtiovarainministeriön 
katsauksen mukaan Suo-
men taloudellinen tilan-
ne on vakava. Työttömyys 
kasvaa, ja pitkäaikaistyöt-
tömyys lisääntyy. Tämä nä-
kyy myös kasvavina kun-
talaisten palvelutarpeina. 
Kuntatalouden tilanne säi-
lyy tiukkana, ja alijäämi-
en kattamisvelvoite kos-
kee uuden kuntalain myötä 
myös kuntayhtymiä. Tule-
valle sote-uudistukselle on 
asetettu mittavia taloudelli-
sia odotuksia. 

Hallitus antaa ensi vuon-
na eduskunnalle esityksen 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämislaiksi. Vuon-
na 2017 perustetaan itsehal-
lintoalueiden siirtymä- ja 
muutoshallinnot. 

Oulunkaari järjestää ja 
pääosin tuottaa jokaiseen jä-
senkuntaansa lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut lähipalvelun 
periaatteella. Kuntayhty-
mä on valmistellut yhdessä 
kuntien kanssa ensi vuoden 
palvelujen järjestämisso-
pimukset ja talousarvion. 
Oulunkaaren toimintamal-
lin mukaisesti jäsenkuntien 
kanssa yhteisesti sovitut ta-
voitteet toimivat kehittä-
misen perustana. Kunnissa 
laaditut hyvinvointikerto-

mukset ovat osa toiminnan 
ja talouden suunnittelua. 

Toiminnassa noudate-
taan hoito- ja palvelutakui-
ta. Kehittämistyötä linjaa-
vat kansalliset suositukset 
ja linjaukset sekä uudistu-
nut lainsäädäntö. Sähköis-
ten palvelujen kirjoa lisä-
tään. Samalla parannetaan 
niiden saatavuutta ja kas-
vatetaan käyttäjämääriä. 
Hyvinvoinnin edistämises-
sä korostetaan kuntalais-
ten omaa osuutta, tavoittee-
na on osallistava asiakkuus. 
Palvelujen laatua ja vai-
kuttavuutta pyritään lisää-
mään tietovarantojen hyö-
dyntämisen ja resurssien 
oikean kohdentamisen 
avulla. Kehittämishankkei-
den kautta tuetaan perus-
työtä ja valmistaudutaan 
tuleviin muutoksiin, muun 
muassa toimeentulotuen 
siirtymiseen Kelan tehtä-
väksi. 

Alueen kilpailukykyä ja 
vetovoimaisuutta vahvis-
tetaan elinkeinojen kehittä-
mistyöllä. Yritysneuvonta 
on vahvaan osaamiseen pe-
rustuvaa, ja elinkeinohank-
keilla tuetaan alueen vah-
vuuksia. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymän ensi vuoden talous-
arvion toimintakulujen 
loppusumma on 124,3 mil-
joonaa euroa, ja nettonousu 
on 1,8 prosenttia. Kuntayh-
tymän sosiaali- ja terveys-
palvelutuotannon netto-
kasvu erikoissairaanhoito 
mukaan lukien verrattuna 
vuoteen 2015 on 1,2 pro-
senttia. Kunnittainen vaih-
teluväli on -1,3–2,7 prosent-
tia. 

Leena Pimperi-Koivisto 
kuntayhtymän johtaja 

Puukauppa pääpuheenaihe joulukahveilla
Stora Enson Pudasjärven 
toimipisteellä Osuuspan-
kin talossa tarjotut joulu-
kahvit perjantaina 18.12. 
saavuttivat suuremman 
suosion kuin koskaan ai-
kaisempina vuosina, va-
ratut 130 joulutorttua 
menivät viimeistä torttua 
myöten. 

Keskeisenä keskus-
telun aiheena oli puu-
kauppa, joka on jatkunut 
vilkkaana koko vuoden 
ajan. Korjuuväki odotte-
li pakkasia, että päästäi-
siin hakkaamaan talvi-
leimikoita. Puun hinnan 

kerrottiin olleen vakio-
na kolmen-neljän vuo-
den ajan. Taajaman hak-
kuista oltiin pääosin 
myönteisellä kannalla ja 
myös Stora Enson pui-
den ostomäärissä taaja-
man hakkuut näkyivät 
myönteisenä. Vieläkin on 
muutama palsta odotta-
massa vuoroaan, mutta 
pääosin taajaman suun-
nitellut hakkuut on suo-
ritettu. Teiden varsilla 
olisi vielä paljonkin met-
siköitä, jotka sopival-
la hakkuulla parantaisi 
maisemakuvaa. HT

StoraEnson työntekijäjoukko Aki Poijula, Heikki Toivanen, Pentti Repola, Aimo Kaivorinne 
ja Vesa Pesälä olivat tyytyväisiä joulukahvipäivän vierailijamäärään.

Kävijöiden kesken suori-
tetussa arvonnassa repun 
voitti Anja Kukka ja halko-
kassin kuvassa oleva Sam-
po Illikainen.
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Madonna lehmän jouluinen stoori
M    adonna-lehmä hankitaan kevättalvella kantavana. Iloit-

semme kovasti, kun meidän vähävarainen perheemme 
onnistuu ostamaan sen tiukasta rahatilanteestaan huoli-

matta. Ennestään navetassa ynisee pari muuta lehmää, jotka ovat me-
nossa umpeen kesäksi. Äiti oli pitempään haaveillut alkutalvella poi-
kivasta lehmästä. Vain siten pystyttäisiin varmistamaan maidon saanti 
myös myöhäisemmälle keväälle ja kesälle.  

Madonna on oikea kantakirjalehmä, terveen ja komean näköinen, 
sellainen punaruskea, jolla on lempeän ystävällinen katse. Sitä tekee 
mieli ohimennen aina taputtaa ja halia. Kiitoksena siltä saa välittömäs-
ti yninää tahi kelpo nuolaisun, mihin vain sen kieli kulloinkin ylettää. 
Nyt sen poikimisen aika lähestyy.

On jouluaatto ja tuvassa aattoaamun kiireet. Äidin estelyistä huo-
limatta isä tekee lähtöä kirkonkylään ostoksille. Mitään tarpeellista 
ei puutu, mutta kuitenkin isä mielii lähteä. Kummallista, kuinka sisäi-
nen tuli pystyy pakottamaan hänet polkupyörän selkään monen ki-
lometrin taipaleelle. Me kyllä aavistamme sen tulen syyn ja mitä siitä 
kauppareissusta seuraisi. Äiti lähtee navetalle sanaakaan sanomatta, 
huokaisee vain mennessään raskaasti. Hän on lopen uupunut kuu-
meflunssan kourissa, mutta lehmät täytyy hoitaa, on sairas tai ei, on 
joulu tai ei.  

Tupaan tulee hiljaisuus. Isommat lapset suunnistavat vaisuina omil-
le askareilleen. Pienemmät sisarukset jäävät istumaan ikkunanalus-
penkille nenät ruudussa. He alkavat odottaa joulupukkia. Heidän 
arkinen kinastelunsa lievittää samalla ahdistavaa tunnelmaa. Jos kilt-
teysvakuutuksiin on uskominen, kyllä pukin pitäisi ilmestyä illan ede-
tessä. 

Jouluvasikka tulossa
Äiti ilmoittaa navetalta tullessaan, että taidetaan saada jouluvasikka. 
Madonnan asiat ovat sillä mallilla. Hän toivoo vielä, että pojat laittai-
sivat saunan lämpenemään vasta myöhemmin. Mentäisiin saunomaan 
iltatöiden ja Madonnan poikimisen jälkeen. Totta onkin, että vasta va-
sikan ollessa karsinassa, voitaisiin rauhoittua aattoillan viettoon. Tällä 
hetkellä äidille parasta lääkettä niin flunssaan, kuin mielipahaankin, on 
kunnon uni. Päivälevolle mennessään hän pyytää minua huolehtimaan 
ja seuraamaan Madonnaa. 

Mitä minä, nuori tyttönen osaisin seurata poikivaa lehmää! Kuu-
liaisesti lähden kuitenkin hetkisen päästä katsomaan, mitä sille kuu-
luu. Parressaan Madonna liikehtii levottomasti. Näkee jo ovelta, miten 
tuskallinen sen olotila on. Vuoroin se laskeutuu pitkälleen ja nousee 
taas ylös. Se on liikkeessä koko ajan. Taputtelen Madonnaa osanotta-
vasti kaulalle. Silittelen ja juttelen sille, kuinka tärkeää meille kaikille 
on, että sen vasikoiminen sujuisi hyvin ja syntyisi terve vasikka. Niin-
pä niin, kun toiset lehmät ovat menossa umpeen, Madonnan täytyy 
pitää meidän perhe maidossa sydäntalven yli.  

Aatto hämärtyy nopeasti. Pakkaslunta oli satanut pitkin päivää ja 
pihapiiri näyttää lumiasussaan hyvin kauniilta ja juhlavalta. Isää ei vain 
kuulu. Äiti oli ilmeisesti saanut unen päästä kiinni, kun kammarista 
ei ole kuulunut enää aikoihin hänen kireää yskimistään. Me isommat 
lapset pelkäämme isän tulevan juovuksissa, jos yleensä tulisi enää sille 
päivälle. Nuorimmat eivät ymmärrä näistä ikävistä asioista mitään. He 
alkavat ihmetellä vain kovasti, miksei joulupukki tule. Miksei edes sy-
tytetä kuusenkynttilöitä, että pukki löytäisi tien meille.

Äiti pinnistelee jalkeille mennäkseen navettaan ilta-askareille. Hän 
ruokkii ja lypsää kanssani lehmät ja huolestuu silmin nähden Madon-
nan tuskaisuudesta. Usean tunnin aikana ei ole tapahtunut mitään. Se 
ei ole hyvä merkki ollenkaan. 

Isä tulee kotiin
Sitten pihaan ajaa taksi ja isä rupeaa kompuroimaan autosta ulos. 
Kuin pyörremyrsky ilmestyy äiti paikalle ja siinä purkauksessa saa syy-
tön taksimieskin osansa. Riita on vertaansa vailla, kuten arvata saattoi. 
Sitä jatkuu ulkona ja taas vuoroon tuvassa. Kurjassa välienselvitykses-
sä joutuu myös joulukuusi väkivallan kohteeksi lentäen vauhdikkaasti 
ulos hankeen, sinne mihin isä on heitetty hetkeä aiemmin.

Lopulta rähinän katkaisee virkavalta, joka on saapunut tilannet-
ta rauhoittelemaan. Taksimies oli varmaankin toimittanut heidät pai-
kalle nähdes-sään, minkälaiseen kaaosmaiseen tilanteeseen perhe jää.

Pihalla tullaan lopulta jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Tolal-
taan pois oleva äiti ja parkuvat, pienemmät lapset toimitetaan sisäl-
le ja vähän vastaanhangoitteleva isä mustaanmaijaan. Meiltä isommil-
ta lapsilta poliisimies kysäisee kuin ohimennen, pärjätäänkö? Totisina 
nyökätään kuin lupaukseksi pärjäämisestä. 

Jouluaatto rupeaa vaihtumaan yöksi samalla lumisade lakkaa. Täh-

det tuikkivat pakkasen kiristyessä. Murhemielin lähden taas navetalle, 
ties monennenko kerran. Ymmärrän liiankin kanssa, että vastuulleni on 
jäänyt niin Madonna kuin pienemmät sisaruksetkin.

Seison keskellä navetan lattiaa ja tuijotan lehmää ymmärtämättä ti-
lanteesta muuta, kuin että vasikan olisi pitänyt jo syntyä. Madonna on 
käsittämättömän kipeän oloinen ja sen ähinä täynnä tuskaa. Peräpää on 
pahaenteisesti paisuksissa ja täynnä verenpurkaumia. Mietin kuumei-
sesti, kuinka kauan näin on jo jatkunut. Nytkin rajut supistukset tulevat 
hyvin voimakkaina lähes jatkuvasti. Vasikka yrittää epätoivoisesti syntyä, 
mutta sen syntymälle on jokin este. Olisi pakko saada äiti sen verran 
tolkkuun, että opastaisi, miten toimia. Pelottaa hirvittävästi. Madonnan 
vasikoiminen ei suju, niin kuin pitäisi, se on jo helposti nähdä.

Ryntään tupaan kiihtyneenä. Äiti makaa kammarissa kuumehoureis-
saan, eikä hän pysty auttamaan, tuskin tajuaa, että yritän ravistella häntä 
hereille. Ahdistun omaa taitamattomuuttani, miten minä selviäisin tästä, 
enhän ole aikaisemmin edes nähnyt lehmän poikimista.

Äidille pitäisi saada myös tautiin lievitystä. Hänen vointinsa taitaa 
olla hirvittävän kehno. Itkua pidätellen suljen kammarin oven ja pake-
nen ulos pakkaseen. Oven raossa ehdin kuitenkin kuulla äidin rohise-
van äänen kuiskaavan: 

”Mene soittamaan eläinlääkäri!” Kynnys on korkea kysyä eläinlää-
käriä jouluaattona avuksi. Ei vain siksi, että on jouluaatto, vaan siksi, et-
tei ole millä maksaa hänen käynnistä. Tässä vaiheessa en ajattele enää 
rahaa. Laskusta aina jotenkin selvitään, kunhan vain Madonna selviäisi.

Onneksi sisarusten itku ja marina on loppunut ja he ovat keskenään 
saaneet ruokaa pöytään ja syöneet. Joulupukin tulosta ei kukaan kysele 
enää mitään. Jotenkin kaikki vain ymmärtävät, että tänä jouluna pukki 
kulkee meidän kotimme ohi, ei heitä lahjasäkkiä edes eteisen puolelle.

”Käännä vasikka ja vedä…”
Lähden juoksemaan naapuriin minkä kintuista pääsen. Pakkanen on kir-
pakkaa ja käy pahasti henkeen, mutta hätä ja pelko kannustavat lisää-
mään vauhtia. Huohottaen ja läkähdyksissäni ryntään naapuritaloon si-
sälle pyytäen soittamaan lehmällemme apua. Aikaa kuluu päivystävän 
eläinlääkärin etsimiseen. Lopulta sellainen vastaa puhelimeen naapu-
rikunnan puolelta. Parhaani mukaan koetan selvittää hänelle tilannet-
ta. Kenties en osaa kuvata sitä oikein tai tarpeeksi selkeästi, koskapa 
apu jää olemattomaksi. Lasken tyrmistyksissäni luurin. Eläinlääkäri sa-
noi vain:

” Käännä vasikka ja pistä köysi sorkkien ympäri ja vedä!” 
Herra Jumala! Miten minä osaisin kääntää vasikan lehmän kohdus-

sa! Rohkenen pyytää epäröiden, voisiko joku talon väestä lähteä mu-
kaani auttamaan. Näen kyllä, että talossa ollaan jo käymässä yöpuulle.

Niine hyvineni joudun palaamaan takaisin kotiin. Ystävällisesti he 
lupaavat kuitenkin soittaa asiani vähän kauempana asuvalle karjak-
koemännälle.  Navettaan päästyä ryhdyn heti ripeästi toimeen saamieni 
ohjeiden mukaan. Käärin oikean käden hihan ylös työntäen sen sitten 
lehmän emättimeen. Reitti on auki kohtuun asti. Näin olin ymmärtänyt-
kin, että kalvot ovat rikki. Saan käteeni yhden vasikan sorkista, mutta 
minkä niistä? Kovasti koetan tunnustella, miten päin niljakas pikkuinen 
siellä on, mutten saa siitä juurikaan tolkkua. Tuntuu, kuin joka puolella 
olisi vain sorkkia, enkä pysty selvittämään lainkaan, mitkä ovat etusork-
kia ja mitkä takasorkkia. Kääntämisestä ei tulisi mitään! Enhän voi lait-
taa köyttäkään, jos en saa selkoa sorkista! Madonna vapisee horkassa 
ja sen mölinä on pahaenteisen kauhistuttavaa kuulla. Toiset lehmät ovat 
siirtyneet parressa mahdollisemman kauas, vaistoavat jotain.

Sitten navetan ovi käy. Olkoon tulija kuka tahansa, niin hän on ter-
vetullut.  Varmasti sata kiloa ahdistusta ja pelkoa putoaa harteiltani, kun 
oven suussa seisoo naapurin riuska emäntä. Välittömästi hän alkaa tut-
kia tilannetta. Samoin, kun minä hetkeä aiemmin, hän koettaa saada sel-
ville, miten vasikka todella on Madonnan kohdussa. Hikikarpalot nou-
sevat auttajan otsalle, mutta sorkat eivät tunnu tulevan järjestykseen. 
Lopulta hän käskee topakasti minua juoksemaan uudelleen naapuriin 
puhelimeen ja vaatimalla vaatimaan eläinlääkäri avuksi.

”Ota puukko ja leikkaa…”
Naapurissa on talo pimeänä. En jaksa olla mitenkään hienotunteinen, 
vaan jyskytän nyrkeillä oveen. Herätys on yhtä raju kuin on hätänikin, 
mutta minua ymmärretään. Eläinlääkäriltä ei vain tipu auttamishalua. 
Kovasti harmistuneena hän ilmoittaa, ettei aio lähteä ajamaan tällaisena 
yönä minkään elikon takia kymmeniä kilometrejä. Ennen puhelun sul-
kemista hän kehtaa vielä sanoa:

”Ota puukko ja leikkaa vasikka palasiksi. Menetetty se kuitenkin 
on.”

Takaisin navetalle tultuani siellä on saatu narut vasikan sorkkiin. 

Minä ryhdyn vetämään yhdestä narusta lujaa, karjakko vetää toisesta. 
Näin me kaksi naista kiskotaan, mutta tiukasti tuntuu uusi elämä py-
syvän emänsä sisällä. Kun vasikka lopulta putoaa lattialle, siinä ei ole 
mitään elonmerkkejä. Se tuli väärinpäin. Se lojuu lantakourussa veri-
senä ja kuolleena.

Emäntä kehottaa lähtiessään huolehtimaan Madonnasta, vaikkei 
lopulta osaa sanoa, mitä pystyisin tekemään, jos emä alkaisi voida 
huonommin. Ilmeisesti keinot ovat vähäiset. Pakostihan sille on täy-
tynyt tulla vaurioita kohtuun. Se on synnyttänyt koko päivän ja lähes 
yönkin. Ei kai se mitään, mutta vasikka on revitty väkivalloin sen sisäl-
tä ulos, joten pelkään, mitä muuta on samalla mennyt rikki.

Jään yksin. Ulkona on vielä pimeää, vaikka aamun sarastus ei voi 
olla enää kaukana. Olen vetänyt vasikan heinätallin puolelle. Sieltä se 
vietäisiin päivän valossa haudattavaksi. Istun lypsyjakkaralla ja nojaan 
karsinan seinään. Juuri tuonne karsinaan on aamulla pistetty pahnat 
pikku tulokkaalle. Miten mukavaa olisi ollut nostaa se puhtaille pah-
noille, sen jälkeen kun Madonna olisi nuollut sen. Ihanaa olisi ollut 
myös katsella sen haparoivia ensi askeleita.

Ohimoissa jyskyttää ja suolet kurnivat tyhjyyttään. On nälkä, pa-
leltaa hiukan ja väsyttää aivan hirveästi. Tuntikausiin en ole käynyt tu-
vassakaan. Miten siellä mahdetaan jaksaa? Pelko saa hytisemään lisää, 
sillä arvaten äiti ei voi kovin hyvin. Varmasti hän olisi tullut käymään 
navetalla, jos suinkin olisi jaksanut. Madonna oli hänen silmäteränsä.

Madonna hiljenee
Joku uusi ääni havahduttaa minut. Tuijotan kauhun lamaamana Ma-
donnaa. Se mölisee tauotta, suusta valuu vaahtoa ja perästä verta, 
siis aivan muun näköistä, kuin jälkeiset. Sitten se rojahtaa suorilta ja-
loilta lattialle kyljelleen. Sorkat sätkivät muutamaan otteeseen möli-
nän jatkuessa.

Oma sydämeni pomppaa kurkkuun meinaten pakahtua. Voi hyvä 
Isä Jumala, Madonna kuolee! Se ei saa kuolla! Minun täytyy puhaltaa 
siihen ilmaa ja hieroa sen sydäntä. Samassa olen lehmän kainalossa ja 
koetan pyyhkiä sen turpaa vaahdosta päästäkseni puhaltamaan. Yri-
tykset ovat onnettomia, mutta hätä panee jatkamaan. Toisella kädellä 
tukin toista sierainta ja turpaa, samalla tyhjentäen keuhkoistani kai-
ken ilman sen toiseen sieraimeen. Toivoton tehtävä! Toisaalta, en osaa 
paikantaa Madonnan sydäntäkään. Luulen, että sen sydän on vasem-
man etujalan nivuksen takana, syvällä rintakehässä, siis samalla puolel-
la, kuin itsellänikin. Kuo-linkamppailussaan se kaatui kuitenkin vasem-
malle kyljelleen, jotenka mistä kohtaa minä painelen? Voimattomana 
joudun luovuttamaan. Sorkat sätkivät vielä muutaman kerran tahat-
tomasti, sitten Madonna hiljenee. Lysähdän sen tuskan hiestä märkää 
kylkeä vasten itkemään hillittömästi. Eikä itku tahdo loppua.

Navettaan tulijaa kohtaa ovella lohduton näky. Nuori tyttö itke-
mässä kuolleen lehmän kylkeä vasten. Naapuri ravistelee minua ja 
kysyy, näinkö tässä kävi. Nyökkään pystymättä sanomaan ääneen sa-
naakaan. Ihmettelemme yhdessä tilanteen surkeutta. Hän rupeaa sa-
malla miettimään, miten saamme Madonnan navetasta ulos. Lehmällä 
on melkoinen koko ja esteenä on kynnyksiä ja kapeita ovia. Lisäväki 
olisi tuiki tarpeen. Eikä lähes metrisen lumen alle jäiseen maahan kai-
veta helposti hautaakaan. 

Madonnan muisto elää
Äidille en voi mennä kertomaan. Hän saakoon tietää vasta, kun on 
paremmassa kunnossa. Hermostuneena kuljen pihan yli tuvalle. Kaik-
ki nukkuvat, ehkei kuitenkaan äiti. Hän on kovasti kuumeinen ja ys-
kii herkeämättä. Pelkään, mitä sanon, jos hän kysyy navettakuulumisia. 
Hän ei jostain syystä kuitenkaan kysy. Ehdotan puolestani hänelle sai-
raalaan lähtöä, eikä siitä tulekaan erimielisyyttä. Säästyn yhdeltä juok-
semiselta, kun naapuri lupaa soittaa apuvoimia hakiessaan taksin. Äiti 
joutuu jäämään osas-tolle.

Minä en voi mennä takaisin navettaan, en halua nähdä Madon-
naa lojumassa elottomana lattialla. Naapurista väki raahaa lehmämme 
ulos ja hautaa sen vasikkansa kanssa. He hoitavat myös muun karjan 
huomattuaan, miten lopen uuvuksissa nuori navettapiika on.

Uni ottaa omansa. Armeliaasti se vie minut sänkyyn kaaduttua-
ni omaan valtakuntaansa. Nukun joulupäivän. Painajainen, joka saa al-
kunsa aattoaamuna, jatkuu painajaisunina. Tunnen käsittämättömästi 
syyllisyyttä tapahtuneesta. Kuitenkaan kukaan ei ole moittinut minua, 
ei äiti eikä isä. Sen joulun tapahtumista vaiettiin. Ehkä vain minä en 
ole voinut tuota jouluyötä unohtaa, sillä vielä neljän vuosikymmenen 
takaa Madonnan muisto elää.

Aino Riihiaho

Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärven toimistolla per-
jantaina 18.12. tarjotuilla 
joulukahveilla oli mahdol-
lisuus saada tietoa metsää 
koskevista ajankohtaisista 
asioista. 
Varsinkin Kestävän metsä-
talouden rahoitusasiat sekä 
ajankohtaiset puukaup-
pa-asiat olivat monen vie-
railijan kiinnostuksen koh-
teina. Biotalouden nousun 
myötä lisääntyvä puutar-
ve tuo omat odotuksensa 

puumarkkinoille. Metsän-
omistajat haluavat oman 
osansa noususta tärkeim-
pinä biotalouden raaka-ai-
neen tuottajana ja siksi met-
sänhoitoyhdistystoimintaa 
pidetään tärkeänä osana 
metsällisten asioiden edun-
valvontaketjussa. Yksittäi-
sen metsänomistajan vaiku-
tusmahdollisuuden jäävät 
kovin vaatimattomaksi yk-
sinään, mutta yhteisvoimin 
lopputulos tulee parem-
maksi.

Metsänhoitoyhdistyksen henkilökunnasta olivat juttelemassa Heikki Niskasaari, Antti Här-
könen ja Jari Tyni. 

MHY:n joulukahveilla metsäiset asiat esillä
Monet metsänomistajat 
asennuttivat omiin älypu-
helimiinsa METSÄSELAIN-
mobiilisovelluksen, jolloin 
oma metsäsuunnitelma il-
makuvineen on aina puhe-
limessa matkassa. METSÄ-
SELAIN onkin maksuton 
jäsenetu mhy Pudasjärven 
jäsenille, kuten myös Tai-
valkosken ja Kuusamon 
mhy:ien jäsenille.
Jäsenyysasia otettiin myös 
tarvittaessa esille, kuten toi-
mittajan vieraillessa pai-

kallaolleiden oululaisten 
tuoreiden metsänomistaji-
en Ritva ja Kari Siuruaisen 
kohdalla, joilla on kolmi-

sen vuotta sitten hankittu 
metsäpalsta Korpisen suun-
nalla. Siuruaiset liittyivät 
samalla reissulla mhy jäse-

neksi ja saivat siten myös 
METSÄSELAIMEN käyt-
töönsä. HT


