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TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

Lue 
lehti netistä

www.
pudasjarvilehti.fi

040 557 2712
rotaatio@outlook.com 

Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

tmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaa

Maksuvälineenä 

käy nyt ePassi!

Katso lisää ja ota yhteyttä!
www.facebook.com/tmirotaatio 

isänPäivä ja joulu lähestyy! 
- ilahduta läheistäsi 

lahjakortilla!
sovi lahjakortin nouto puhelimitse.

Kahvila-Ravintola 
TuliTauKo

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. 
P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
joka päivä
klo 8.00-20.00

isänpäivälounaalla
su 11.11. klo 10-16 me syömme

*  Lapinukonkeittoa
*  Paistettua siikaa tartar-kastikkeella
*  Kaslerpihviä kantarellikastikkeella
*  Perunamuusia
*  Salaatit, leivät ja juomat
* Lättykahvi mansikkahillolla ja  

kermavaahdolla

12€Lounaan 
hinta

savusiiKaa Ja – loHTa
(myös suolasiikaa ja -lohta,

kylmäsavulohta, siian ja muikun mätiä)
puDasJäRvEn ToRilla

Maanantaina 12.11.
klo 10.00–16.00

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

IsäNPäIväLouNas 
noutopöydästä 

sunnuntaina 11.11. klo 10-18 

11,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Poronkäristys
- Smetanalohi
Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

Isänpäivälounas 
su 11.11. klo 11-16

Noutopöydästä 13 €/hlö lapset alle 8 v. 6,50 €
Ei pöytävarauksia

Salaattibuffet L,G

Porsaanpaistia  
savuporo-metsäsieni- 
kastikkeella L,G

Broilerpataa talon 
tapaan L,G

Villiriisiä L,G

Pottuvoita L,G

Uunikasviksia L,G

Isänpäiväkakku L 
Kahvi & tee

Lounas sisältää 
leivät sekä 
kotijuomat

Myös ruokalistalta pizzat ja kebabit.

HyvääIsänpäivää kaikille!

TÄYDET ANNISKELUOIKEUDET

Kaikki kiinnostuneet 
Tervetuloa!

TULE MUKAAN
VEsA RiEKiN 

TUKiRyhMäN TApAAMisEEN
keskiviikkona 14.11. 

kello 18.00
Pudasjärvelle 
vaalitupaan

 osoite: Puistotie 2 
huoneisto 2 torin laidalla.

Tarjolla iltapalaa 
kahvin kera.

La 1.12. klo 10-17.15
Hidas lavafoksi, jenkka, hidasvalssi ja jive. 
Joka lajia 1,5 h. Lajien välissä vartin tauko 

sekä puolivälissä 45 min ruokatauko.
Kurssimaksu 10 €. Käteismaksu.

Tanssikurssi

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat

Pe 16.11. klo 18-21.15 Koskenhovi 
(os. Koskenhovinkuja, Pudasjärvi). Bugg 1,5 h, 

etenevä bugg 1,5 h. Kurssimaksu 5 €.

Taso: alkeis-jatko

Opettajana 
Satu 

Ruohomäki 
Oulusta.

Tied. Tuula Kemppainen 040 702 6478

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

100

OTSAVALAISIN LEDLENSER 
H8R LADATTAVA 600LM

59 95

Tehokas ja pitkän paloajan omaava otsa-
valo monipuoliseen käyttöön. Säädettävä 
valokeila. Paino 158 g, teho 600 lm ja 
paloaika 10 h. Sisältää 3400 mAh:n akun 
ja latauskaapelin. Takuu 5 vuotta.

ISäLLE:

KAuppA ON pOIKKEuKSELLISESTI SuLjETTu 
LA 10.11.2018 HENKILöKuNNAN 

VIRKISTySpäIVäN VuOKSI!

HyVää 

ISäNpäIVää!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 14.11., ke 21.11. ja ke 28.11.

LIITTEENÄ

PUDASJÄRVEN 
KANSALAISOPISTO
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 11.11. kello 10, Valtteri Laitila, Juk-
ka Jaakkola. Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.
Kuorot: Vox Margarita ke 14.11. kello 18, kirkkokuoro to 15.11. 
kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 14.11. kello 13, Sarakylän 
kappelikuoro to 15.11. kello 18.
Sarakylän kappelikuoro viettää toimintansa 20-vuotisjuhlaa 
kirkkomusiikkiviikon torstaina 29.11. konsertin muodossa. Tä-
hän 15.11. harjoitukseen ja 29.11. konserttiin kutsutaan mukaan 
kaikkia kuoron toiminnassa mukana olleita laulamaan kuoron ny-
kyisen kokoonpanon kanssa 2 laulua, lisätietoa Keijo Piiraiselta 
040 521 6769.
Tulossa: kirkkomusiikkiviikko 23.11.-2.12.
Kauneimmat joululaulut- tilaisuuksia järjestetään sivukylillä 
mahdollisuuksien mukaan, jos haluatte kylällenne tilaisuuden, ol-
kaa yhteydessä kirkkoherranvirastoon  p. 08 882 3100.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-
13.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 12.11. kello 18.
Vanhojen ja uusien yhteisvastuukerääjien reissu Yhteisvas-
tuustarttiin Rovaniemelle ti 20.11. Lähtö seurakuntatalolta klo 
9.00 ja paluu takaisin n. kello 17.00. Reissu on ilmainen. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon (08 882 3100) tai Markolle 
(0400 866 480) viimeistään pe 9.11.
Kirppis ilta seurakuntakodilla ma 12.11. kello 16.30-19.00. Ter-
vetuloa myymään ja ostamaan, pöytämaksu 5 € (käytetään dia-
konian perhetyöhön). Pöytävaraukset lastenohjaajille Kerttu 040 
586 1217, Emmi 040 743 4896, Heli 040 868 4730.
Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin kello 
10-13 seurakuntakodilla.
Perheilta Hilturannan leirikeskuksessa ma 19.11. kello 17.30. 
Tervetuloa askartelemaan, pelailemaan, kisailemaan ja nauttimaan 
yhdessäolosta. Tarjolla pieni iltapala. Ilmoittautuminen lastenoh-
jaajille.
Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 9.30-
12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuotiaat. Lapsil-
le oma välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajil-
le (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 
040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Kerttu Luokka-
nen 040 586 1217.
Siionin virsiseurat Tuulikki Tihisellä, Peltotie 1, pe 9.11. kello 
18.
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Antti Kumma-
lalla pe 9.11. kello 19 ja lauluseurat Sarakylän kappelissa su 11.11. 
kello 19 (Urpo  Illikainen). Seurat Kurenalan ry:llä su 11.11. kello 
16 (Mikko Tuohimaa).
Kastettu: Benjamin Nooa Artturi Leinonen, Lotta Emilia Lantto.
Avioliittoon vihitty: Tomi Pekka Nissilä ja Elisa Tuulikki Ervasti. 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: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/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
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Venäjän kirkon Pyhä Synodi päät-
ti 15.10.2018 katkaista yksipuolises-
ti ehtoollisyhteyden Ekumeenisen pat-
riarkaatin kanssa, johon myös Suomen 
ortodoksinen kirkko kuuluu. Päätös liittyi 
siihen, että Ekumeeninen patriarkaatti on 
myöntämässä täydellisen hallinnollisen it-
semääräämisoikeuden Ukrainan ortodok-
seille. Ekumeeninen patriarkaatti päätti 
myös ottaa takaisin kirkon yhteyteen kak-
si merkittävää ukrainalaista kirkollista toi-
mijaa ja heidän seuraajansa, joiden kirkol-
lista asemaa ortodoksisessa maailmassa ei 
aikaisemmin tunnustettu.

Venäjän ortodoksisen kirkon päätös 
katkaista ehtoollisyhteys patriarkaattiim-
me on yksipuolinen, surullinen ja erittäin 
valitettava. Se on herättänyt paljon huol-
ta, epätietoisuutta ja kysymyksiä erityises-
ti Suomen kirkon venäjänkielisen jäsenis-
tön ja Suomessa asuvien tai matkailevien 
venäläisten keskuudessa.

Suomen ortodoksisen kirkon piispat 
ja papisto ovat pyrkineet omalta osal-
taan hälventämään näitä huolia eri puolilla 
maata. Arkkipiispa Leo muistutti taannoin 
haastattelussa, mitä ortodoksina olemi-
nen tarkoittaa: “Se on ennenkaikkea sitä, 
että ihminen on Kristuksen oma kansallisuu-
desta tai kulttuuri-identiteetistä riippumatta. 
Jo pyhä apostoli Paavali kavahti ajatusta sii-

tä, että kirkon jäsenet luokittelisivat itsensä 
muunlaisin perustein: ”Olen saanut kuulla --  
että teillä, veljeni, on keskenänne riitoja. Toiset 
teistä sanovat: ”Minä olen Paavalin puolella”, 
toiset taas ”Minä Apolloksen”, ”Minä Keefak-
sen”, ”Minä Kristuksen”. Onko Kristus jaettu? 
Onko ehkä Paavali ristiinnaulittu teidän puo-
lestanne? Paavalinko nimeen teidät on kas-
tettu?” (1. Kor 1:11–13)

Suomessa asuva ortodoksi on siis pai-
kallisen ehtoollisperheen jäsen riippumat-
ta siitä, kuuluuko hän seurakuntaan vai 
ei. Käydäkseen ehtoollisella ja osallistu-
akseen maailmanlaajuisen ortodoksisen 
kirkon rukouselämään kreikkalaisen ei 
tarvitse lähteä Kreikkaan, venäläisen Ve-
näjälle. Suomen ortodoksisessa kirkossa 
ehtoolliselle voivat siis edelleen osallistua 
kaikki ortodoksit, kuten ennenkin.

Traagisuudestaan huolimatta tilanne ei 
sinänsä vaikuta ortodoksisen kirkon yhte-
yteen. Kaikki patriarkat tunnustavat yhä 
Venäjän ortodoksisessa kirkossa ja Eku-
meenisessa patriarkaatissa toimitettavi-
en sakramenttien pätevyyden. Näin ollen 
Moskovan patriarkaatin kirkoissa tai Eku-
meenisen patriarkaatin kirkoissa tai Suo-
men ortodoksisen kirkon kirkoissa eh-
toolliseen osallistuva tulee edelleen yhtä 
lailla osalliseksi Kristuksen Ruumiista ja 
Verestä ja pysyy saman Kristuksen kirkon 

lapsena.
Niin pitkään, kuin me uskomme samal-

la tavalla, meillä on samat dogmit, sama 
kirkkoisien perintö ja kirkon traditio, me 
olemme yhtä satunnaisista erilaisista nä-
kemyksistämme huolimatta. Olemme yhtä 
Kristuksen perhettä. Kun rukoilemme kir-
kon ykseyden puolesta, meidän on itsekin 
käytännössä pyrittävä siihen nöyryydessä 
ja rakkaudessa. ”Kaikki tuntevat teidät mi-
nun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisi-
anne.” (Joh. 13:35)

Suomen ortodoksisen kirkon piispain-
kokouksen lausunto kutsuukin jokaista 
yhteyden rakentamiseen: “Turvautuen Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen parantavaan 
voimaan kehotamme kaikkia kirkkomme jä-
seniä olemaan uskossa, toivossa ja rakkau-
dessa luottavaisia ja rauhallisia, sekä muis-
tamaan rukouksissaan niitä, joiden käsissä 
on pysyvän kirkollisen järjestyksen ja rauhan 
aikaansaaminen Ukrainassa, sillä rauhaa ei 
löydetä ilman Pyhän Hengen vaikutusta.” 
(www.ort.fi)

Pappi 
Tuukka Rantanen,  
Oulun ortodoksinen 
seurakunta

Ukrainan kirkkokiistan vaikutuksista Suomessa

Aune Ekdahl kiitollinen työvuosistaan yrittäjänä
Kirjakauppiasyrittäjä Aune 
Ekdahl lähti uudelle 70-vuo-
sikymmenelle kiitollisin mie-
lin niin menneitä kuin tule-
via vuosia ajatellen. Hän juhli 
merkkipäiväänsä hiljattain 
ystäviensä ja sukunsa kanssa. 

Ekdahl on syntynyt Pulk-
kilassa ja on omaa sukuaan 
Åsnabrygt. Hän kävi keski-
koulun ja opiskeli viimeistä 
vuotta lukiossa, kun veljen-
sä houkuttelemana tuli joulu-
loman ajaksi töihin Pudasjär-
ven osuuskauppaan. Kohtalo 

puuttui peliin. Hän löysi Pu-
dasjärveltä miehensä Jorma 
Ekdahlin. 

-Voitaneen sanoa, että se 
oli rakkautta ensi silmäyksel-
lä, Aune myönteli ja kertoi ol-
leensa Jormansa kanssa nai-
misissa 50 vuotta. 

Ekdahlin perhe on asu-
nut toisella puolen Iijokea, 
kun katsotaan Kurenalustan 
keskustasta. Perheeseen syn-
tyi kaksi tytärtä, jotka asuvat 
pääkaupunkiseudulla perhei-
neen.

Osuuskaupasta  
kirjojen pariin 
Olin Pudasjärven osuuskau-
passa tavarataloemäntänä 
vuosien ajan, joista ajoista hä-
net monet vielä muistavat. 
Emäntänä hän järjesti nais- ja 
nuorisotoimikunnan kanssa 
monenlaisia tapahtumia, mais-
tiaisia ja mukavia ohjelmanu-
meroita sekä muotinäytöksiä. 
Siihen aikaan meillä oli sellai-
nen osuuskauppahenki, joka 
vieläkin kaiholla muistuu mie-
leen, kun tapaa sen ajan koke-
neita.  

-On mukavia muistoja ajoil-
ta, kun näyttelin Pudasjär-
ven Näyttämössä Jussi Pesiön 
ja muiden osuuskauppalais-
ten kanssa. Näyttämön toi-
mesta esiinnyttiin Osuuskaup-
pailloissa ja järjestettiin mm. 
Römppämarkkinat usean vuo-
den ajan. 

Vuonna 1983 ajattelin läh-
teä opiskelemaan itselleni uut-
ta ammattia ja jätin osuuskaup-
pa-ajan taakseni. Opettelin 
perhepäivähoitajan työn ja 
hoidin lapsukaisia yksityisenä 
hoitajana kolme vuotta ja kun-
nallisena neljä vuotta. 

Seuraavaksi Aune näki Iijo-
kiseudussa ilmoituksen, jossa 
kirjakauppias Alli Korhonen 
haki kirjakauppaansa työnte-
kijää. Hän soitti Allille, joka 
sanoi olleen paljon hakijoita. 
Aune kutsuttiin työhaastatte-
luun, josta hän muistaa yhden 
kysymyksen. 

-Alli kysyi: ”Mitä tekisin, 
jos joku haluaa ostaa roskakir-
jan? Sanoin hänelle, että minä 
möisin sen”.

Vastaus oli Allille mieleen 
ja hän palkkasi Aunen töihin-
sä. Tuolloin Pudasjärvellä oli 
kirjakauppa kahdessa paikas-
sa. Toinen oli vastapäätä polii-
sitaloa olevassa talossa ja toi-
nen R-kioskin paikalla. Aune 
viihtyi kirjamyyjänä vuoden, 
sanoi itsensä irti ja mietiskeli, 
että mitäpä hän loppuelämän-
sä tekisi. 

Hän oli menossa juhannuk-
sen aatonaattona ilmoittau-
tumaan ensimmäistä kertaa 
työnhakijaksi työvoimatoimis-
toon, mutta käväisi kirjakau-
passa sitä ennen. 

-Alli sanoi, että sinä et mene 
työvoimatoimistoon, vaan tu-
let meille töihin. Olin muis-
taakseni viitisen vuotta työn-

tekijänä ennen kuin ostin 
kirjakaupan 1996. Pidin kirja-
kauppaa 22 vuotta. Muutaman 
vuoden Taivalkoskellakin, ja 
kun en enää jaksanut lähteä 
aamuisin sinne ajamaan, lope-
tin. Tänä vuonna huhtikuus-
sa Pudasjärven kirjakaupassa 
toteutettiin omistajanvaihdos, 
kun mieheni veljen tytär Tuija 
Wallgren on jatkanut toimin-
taa yrityskaupan jälkeen. 

Elämä on ollut  
ohjattua
Aune sanoi uskovansa elä-
mässään Jumalan johdatuk-
seen ja ajattelee elämänsä 
menneen niin kuin sen piti-
kin. Hänet tunnetaan iloisena 
ja ystävällisenä kirjakauppi-
aana, joka on myynyt oppikir-
jat lukiolaisille sekä välittänyt 
kilpailutuksen myötä myös 
koulukirjat Pudasjärven, Tai-
valkosken ja Kuusamon kou-
luille. 

-Tykkäsin olla kirjakauppi-
aana ja sydämestäni olen kii-
tollinen työvuosistani yrittäjä-
nä, kun sain palvella ihmisiä. 
En ole koskaan elänyt odotta-
en eläkeikää päämääränäni ja 

Pudasjärven Yrittäjien Senioriyrittäjät muistivat Aunea onnit-
telukukkakimpulla keskiviikkona 7.11. lounastapaamisessa.

tein töitä viisi vuotta eläkeiän 
täyttymisen jälkeenkin. Jokai-
sella on oma matkansa kuljet-
tavana ja vaikka oli töitä pal-
jon, sain voimaa elämään. 

Aune on ollut seitsemän 
vuotta Pudasjärven Yrittäji-
en puheenjohtajana. Hän läh-
ti myös yhteisten asioiden 
hoitamiseen mukaan ja on 
kolmatta kautta kaupungin-
valtuutettuna. Hän sanoi ha-
lunneensa vaikuttaa päätet-
täviin asioihin. Aune on ollut 
kirkkovaltuutettuna yhden 
kauden ja asettui nytkin eh-
dokkaaksi, koska on kokenut 
diakonian ja avustustyön tär-
keäksi. 

-Koko elämä on tavallaan 
harrastusta, joka antaa hir-
veän paljon. Hiljainen hetki, 
lukeminen ja toisen kohtaa-
minen ovat sellaisia harras-
tuksia, joita arvostan. Luen 
paljon hengellistä, syvällis-
tä ja todellisuuteen pohjautu-
vaa kirjallisuutta. Niistä saan 
voimaa, mielen ja hengen ra-
vintoa.

Rauni Räisänen, 
kuva Heimo Turunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Toimitus 23.11. 
Pudasjärvi, Ranua, Posio, Taivalkoski.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

a. pöntiön 
vilJapossua 
suoraan tilalta

PUDASJÄRVEN 
TORILLA TI 13.11.

TERvETuloa! T: Torikauppiaat 0400 262 786

Myynnissä mm:

Kivikylän Hannulta 
palvilihat, ym. lihajalosteet.

Puunkantokorit, pajukorit, 
lampaantaljat ym. 
Ranta-Aitta Annola

Räsy-, puuvillanaru-, 
viskoosi-, poly-, propylen-, ym.

mattoja. Hkm Hannu Kari. 

Auvo Turpeinen aloitti yritysneuvojana 
Pudasjärven Kehitys Oy:ssä
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
yritysneuvojana on aloitta-
nut marraskuun alusta Auvo 
Turpeinen. Työhön kuuluu 
aloittavien ja toimivien yri-
tysten neuvonta, sekä yri-
tyksille suunnattujen kou-
lutuksien, tilaisuuksien ja 
tapahtuminen järjestämi-
nen. Auvon työpiste sijait-
see aluksi kaupungintalolla, 
mutta heti remontin valmis-
tuttua toimisto avataan osoit-
teeseen Kauppatie 5. Avajai-
set on tavoitteena järjestää 
heti, kun remontti on valmis. 
Toimistoon Turpeinen ei tule 
linnoittautumaan, vaan työ 
tapahtuu pitkälti kentällä, 
yritysten parissa. Ensimmäi-
siä yritysvierailuja neuvonta-
palvelun merkeissä Turpei-
nen onkin jo aloittanut. Hän 
tulee ottamaan yhteyttä yri-
tyksiin tutustumisvierailu-
jen merkeissä ja toivoo, että 
yrityssuunnitelmia omaa-
vat henkilöt ja apua tai 
sparrausta tarvitsevat yrit-
täjät ottaisivat myös itse ak-
tiivisesti yhteyttä. Turpeisen 
yhteystiedot löytyvät toistai-
seksi kaupungin nettisivu-

jen kautta, sillä kehitysyhti-
ön omat nettisivut ovat vielä 
työn alla.

Turpeinen on syntyisin 
pudasjärveläinen ja kotoi-
sin Puhoskylästä, jossa hän 
viettää aikaa kotipaikallaan 
isänsä Matti Turpeisen luo-
na. Ennen Pudasjärven Ke-
hitys Oy:n työhön siirtymistä 
Turpeinen työskenteli Oulun 
seudun Uusyrityskeskukses-
sa, neuvoen aloittavia ja toi-
mivia yrityksiä reilun kah-
deksan vuoden ajan. Ouluun 
hän matkusti päivittäin Pu-
dasjärven Kurenalta, jossa 
perhe, vaimo ja neljä lasta, on 
asunut koko ajan. Työvoima- 
ja yritysneuvontatehtäviä 
hän on tehnyt aikanaan myös 
Pudasjärven TE-toimistossa. 

Turpeinen on tyytyväi-
nen, kun työpaikka järjestyi 
kotipaikkakunnalta, jonka 
tapahtumia hän kertoi seu-
ranneensa tiiviisti.  

-Mielelläni tuon omaa 
osaamistani kotipaikkakun-
nan hyväksi ja se antaa myös 
motivaatiota työhöni. Alka-
nut työ yrittäjien parissa on 
tuttua, sanoo kaupallisen 

Auvo Turpeinen on jo tavannut aloittavan yrittäjän neuvon-
nan merkeissä ja yritysvierailuja on jo sovittu. Hän toivoo 
myös yrityksiltä yhteydenottoja

pohjakoulutuksen ja vah-
van työkokemuksen omaava 
Turpeinen. 

Harrastuksiinsa kalastuk-
seen, metsästykseen ja tans-
simiseen on Pudasjärvellä 
erinomaiset puitteet. Tältä-
kin syksyltä on jo hirviä kaa-
dettu Kosamon metsästys-

seurassa ja 11-vuotiaan pojan 
Onnin kanssa kohdalle osui 
saaliiksi myös ukkometso. 
Turpeinen kertoo harrasta-
jansa myös urheilua jouk-
kuelajien merkeissä. Nykyi-
sin aikaa menee enemmän 
lasten jalkapallo- ja sählyhar-
rastukseen.  HT

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 
www.tauonpaikka.fi

Palvelemme: ma-la klo 9.00-16.00, su suljettu.

Tervetuloa!

PALVELEMME 
MA 5.11.2018 LÄHTIEN:

MA-LA klo 9-16. SU suljettu

NOUTOPÖYDÄSTÄ:
KEITTOLOUNAS  

ma-la klo 10.00-14.00.
Muutoin keittiö suljettu.

REMONTTI 
JATKUU...

Arvonta konsertin lopuksi. 
Vapaaehtoinen ohjelma- ja 

pullakahvi maksu. 
Konsertin tuotto käytetään lyhen-
tämättömänä mielenterveyskun-

toutujien virkistystoimintaan.

Kulje Vierellä- 
Hyväntekeväisyys 

konsertti 
seurakuntatalolla

ma 19.11.2018 
klo 13.00–14.30. 

Järj. Osviitta, Kajastus ry ja Pudasjärven seurakunta

Viinikosken Erä ry:n 
metsästysseuran peijaiset
Viinikosken Erän hirvipei-
jaisia vietettiin sunnuntaina  
4.11. metsästysmajalla. Pei-
jaiset avasi seuran puheen-
johtaja Esko Huhta. Emän-
tien keittämän maukkaan 
hirvikeiton jälkeen nautit-
tiin jälkiruoaksi pannukah-
vit pullan ja piirakan kera 
ja siinä samalla vaihdettiin 

Huutokaupassa toimi mek-
larina Antti Varpu.

Peijaisvieraana Aino Jaurakkajärvi, Eeva Erkkilä  ja Anna 
Kuusiniva. Tunnelma oli mukava ja lämpöinen.

Peijaisvieraita oli nelisenkymmentä.

kuulumisia metsästysasi-
oista. Sen jälkeen oli huuto-
kauppa, jossa huudettavana 
oli hirven lihaa sekä mui-
ta tuotteita. Meklarina toi-
mi Antti Varpu ja kirjurina 
Esko Huhta. Hirvenlihaa oli 
pienissä ja isoissa pusseissa. 
Huutokaupassa oli myös vil-
lasukkia ja levonnaisia. Lo-

puksi oli arvonta, jossa pal-
kintoina oli mm. hirvenlihaa 
sekä peijaisväen tuomina 
palkintoina tuulastuslamp-
pu, pipo -ledvalolla, suklaa-
ta, ”Elämäni mietelmät” vih-
konen ja paljon muutakin. 

Kiitos maiden omistajille, 
että saamme metsästää alu-
eella sekä emännille mauk-

kaista ja herkullisista tarjoi-
luista! 

Anna-Riikka Huhta
Syksyllä suoritin metsäs-
tystutkinnon. Olin ensim-
mäistä kertaa peijaisissa 
metsästysseuran jäsenenä 
ja metsästyskortin omista-
jana.
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MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen järjesti perinteiseen 
tapaan Lapsimessut lau-
antaina 3.11. Tuomas Sam-
melvuo -salissa. Halloween 
teemallakin toteutettu tapah-
tuma sujui hienosti. Kävijöi-
tä arviolta reilut kolmesataa. 
Tuote- ja kirpputorimyyjät 
sekä kävijät kehuivat tapah-
tumaa lämminhenkiseksi ja 
mukavaksi. Kummitusku-
ja oli lasten suosikki. Nelli ja 
Niilo pellejen lisäksi paikal-
la vieraili myös Nalle Puh ja 

Diana-koira ilahduttamassa 
lapsia. Ohjelmassa oli myös 
piirustuskilpailu, kasvo-
maalausta, narunvetoa sekä 
temppurata&pelikaukalo. 

MLL:n toimijat olivat 
tyytyväisiä onnistuneen ta-
pahtuman toteutumisesta ja 
haluavat kiittää kaikkia lap-
simessuille osallistuneita. 

Heimo Turunen, kuvat 
Annika Mattinen ja  
Jonna Puhakka

Nelli-pelle ihasteli lasten messuilla tekemiä piirustuksia. 
Löytyi joukosta omakuvakin. Kaikkien piirustusten jättä-
neiden kesken arvottiin herkku- ja tavarapalkintoja. Pääpal-
kinnon, ämpärillisen karkkia, voitti Ronja Kokko.

Taivalkosken koirakaverit olivat esittelemässä alkanutta 
toimintaansa. Myös Anna-Reeta Pakatinen oli paikalla Dia-
na-koiran kanssa. Koirille riitti rapsuttelijoita koko ajan. Niilo-pellen talutusratsun kyydissä Sanni Puhakka.

MLL:n oma kahvio valmiina tarjoamaan herkkuja messu-
vieraille. Vasemmalta Anu Mourujärvi, Veera Ivola, Annika 
Mattinen ja Maria Mattinen.

Poppari- ja hattarakoneet valmiina.

Oulun seudun ammatti-
opiston Pudasjärven yksi-
kön avoimissa ovissa 6.-7.11. 
esiteltiin koulutuksia, tilo-
ja ja eri ammatteja käytän-
nössä. Kahden päivän aika-
na tapahtumaan osallistui 
150 pudasjärveläistä, oulu-
laista, ranualaista ja posio-

laista yhdeksäsluokkalaista 
sekä muutamia muita am-
matillisesta koulutukses-
ta kiinnostunutta. Kuvassa 
puuteollisuuden tehtävässä 
prosessihallissa koottiin hir-
sinen minilaavu. Lisää jut-
tua ja kuvia avoimista ovis-
ta ensi viikon lehdessä.

Avoimet ovet OSAOssa

Pietarilan alueelle lähiliikun-
tapuiston rantaan avattiin 
talviuintipaikka maanantai-
na 26.10. Paikalle kokoontui 
noin 50 asiasta kiinnostunut-
ta henkilöä. Uimaan Iijoen 
neljä asteiseen veteen uskal-
tautui neljä henkeä. Talvi-
uinnin harrastajia oli usei-
ta muitakin rannalla, mutta 
tyytyivät tällä kertaa tapah-
tuman osallistujiksi ilman 
uintia. Keskusteluissa kuu-
luivat kuitenkin kertovan 
omia kokemuksiaan ja roh-
kaisevan uusia kokeilemaan 
uutta harrastusta.

Tilaisuutta olivat järjes-
tämässä Pudasjärven kau-
punki, Pudasjärven Urhei-
lijoiden Kuntourheilu- ja 
–Uimajaosto sekä Työpetari. 
Liikuntapaikkamestari Hei-
no Ruuskanen esitteli loka-
kuussa valmistunutta lähi-
liikuntapuistoa. Talviuinnin 
harrastajille on nyt lämpimät 
vessoilla varustetut uimako-
pit, miehille ja naisille erik-
seen. Lisäksi on suihkutila. 
Kaikille tarjottiin nuotiopan-
nukahvia, grillimakkaroita, 
mehua ja keksejä. 

Tapahtumassa tiedotet-

tiin, että avaimia uintikop-
peihin voi käydä lunasta-
massa 25 euron hintaan 
virkistysuimala Puikkaris-
ta. Lisäksi on 10 euron pant-
ti eli sen saa pois kun palaut-
taa avaimen ensi kesänä. 

Avantouinnin harrasta-
jia oli viime talviuintikaute-
na yli 100 ja pulahduksia oli 
merkattu tuhansia. Pitkän 
uintikauden ja uuden paikan 
ansiosta uskotaan harrastaji-
en määrän ja uintikertojen 
psyvän vähintään ennallaan. 
Toivotaan, että kaikki laitta-

Talviuintikausi avattiin Pietarilan rannassa

Jorma Puurunen viihtyi minuutin verran jääkylmässä ve-
dessä. 

Talviuintikauden avaukseen Pietarilassa osallistui noin 50 asiasta kiinnostunutta.

vat uintikertansa vihkoon, 
että voidaan kävijämääräl-
lä perustella avantouintipai-

kan tarpeellisuutta. 

Heimo Turunen

Seurakuntavaalit 2018
Pudasjärven seurakunnas-
sa ja koko Suomen evanke-
lis-luterilaisessa kirkossa 
käydään seurakuntavaalit 
sunnuntaina 18.11. Pudas-
järvellä seurakuntavaaleis-
sa valitaan 23 jäsentä kirk-
kovaltuustoon. Valtuutetut 
päättävät monista merkit-
tävistä asioista, kuten seu-
rakunnan toiminnasta, ta-
loudesta ja tulevaisuuden 
linjauksista. Päätökset kos-
kettavat laajasti kaikenikäi-
siä seurakuntalaisia.

Äänestämällä näissä vaa-
leissa voit omalta osaltasi 
vaikuttaa Pudasjärven seu-

rakunnan tulevaisuuteen. Pi-
detään yhdessä huolta siitä, 
että kaikilla pudasjärveläisil-
lä on jatkossakinmahdollista 
kokea kotiseurakunnassa ar-
moa, yhteyttä ja osallisuutta!

Seurakuntavaalien en-
nakkoäänestys on ollut 6.11. 
alkaen joka päivä Pudasjär-
ven seurakunnan kirkko-
herranvirastossa kello 9.–
18.  jatkuen vielä lauantaihin 
10.11 klo 18 saakka. Lisäksi 
on voinut käydä ennakkoon 
äänestämässä useissa pai-
koissa niin Kurenalla kuin 
ympäri Pudasjärveä. HT

Ritva Jurvansuu Hetekylästä äänesti ennakkoon K-Super-
marketissa torstaina 8.11. Hän kertoi kaupan äänestys-
paikkana edesauttaneen äänioikeuden käyttämistä. Vaa-
livirkailijoina toimivat Pekka Törrö, Heikki Turves ja Timo 
Liikanen. 

Pudasjärven 
kirkkomusiikkiviikko 

lähestyy
Kirkkomusiikkiviikkoa 
vietetään marraskuun lo-
pussa jo kuudettatoista 
kertaa. Viikko alkaa per-
jantaina 23.11. banduris-
titrio Orianan konsertilla 
seurakuntatalossa. 

Sunnuntaina 25.11. 
suuren suosion saanut 
Lasse Heikkilän Suoma-
lainen messu toteutetaan 
pudasjärveläisin voimin 
toisen kerran. 

Maanantaina 26.11. on 
kansalaisopiston oppilai-
den konsertti seurakunta-
talolla kello 19.

Keskiviikkoiltana 
28.11. on seurakuntatalol-
la hengellisten toivelaulu-
jen ilta. 

Torstaina 29.11. Sara-
kylän kappelikuoro kon-
sertoi ja juhlistaa samal-
la toimintansa 20 -vuotta 
kestänyttä taivalta. 

Perjantaina on Ihmeel-
linen armo – konsertti, jos-
sa esiintyvät baritoni Ju-
hani Alakärppä ja pianisti 
Juho Alakärppä seurakun-
tatalossa kello 19.

Kirkkomusiikkiviikon 
päätöskonsertissa sun-
nuntaina 2.12. Pudas-
järven kirkossa kello 14 
esiintyvät Oulun kaupun-
ginorkesterin soittajista 
koostuva jousikvartetti ja 
Pudasjärven kirkkokuoro. 

Jukka Jaakkola 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTA-lAuANTAi
9.-10.11.

mAANANTAi-ToRsTAi
12.-15.11.

895

499 099

995

099
pss

199
pkt

pkt

169399 179
ras

179
pss pkt

249

395

189

200259
pkt

100

199
pkt

699
kg

149
kpl

raj. erä

499
kg

Naudan
PAlAPAisTi

HK
hERkku-
PAisTi
n. 1.2. kg/
kpl

JAuhElihA
sikA-NAuTA

595
kg399

kg

795

1195
kg

Porsaan
TAlous-
kylJyksET

Hyvä
NAuTA-
JAuhElihA

595
kg

249

2 pkt/talous

199
ras

249
prk

115
pss

Valio
kouhu-
kERmA

3.3 dl

kg

2 kg/
talous

2 filettä/talous

Espanjan
klEmENTiiNi

1 kg

kpl

pkt

129
ras

499

1000

kpl

kg

pkt

kpl

pkt

pkt

pkt

2 kg/
talous

2350

595

Frödinge
PAkAsTE-
kAkuT
500 g

3 pkt

Maukkaat

isäNPäivä-

kAkuT

1195
kg

kg

795
kg

1350

1750

4650

2850

250

99,-

7995

49,-

5490

2795

695

2 pss/talous

3 kg/
talous

mA-Ti 12.-13.11.             kE-To 14.-15.11.

HK 
siNiNEN
lENkki
580 g

RAuTAosAsTolTA

Valio
voi 500 g
normaali-
suolainen

Kotimainen
TuoRE
kiRJolohi

Snellman
kotimainen

mEETvuRsTi
220 g

PE-T0 9.-15.11.

HK
AuRiNko-
sAlAATTi

380 g

HK Popsi
PERhENAkki

600 g

MyllynParas
ToRTTu-
TAikiNA
500 g

sAvu-
JuusTo

HK ylikyPsä-
sAuNAPAlvi-
kiNkku
300 g viipale

Atria
kAisER-
wuRsTi
palana

Atria
vAlmisATERiAT

muusillA
300 g

isäNPäivä 11.11.:

Arla
viili, 
kEvyT viili ja 
1% viili 200 g

Saarioinen
PizzAT
200 g

Tuore porsaan
kylki

Atria perhetilan
kANAN

ohuTlEikE
300-340 g

naturell, merisuola tai 
tomaatti

Panda
JuhlA-
PöydäN 
koNvEhTi
3x300 g

HK viljaporsaan
lihAsuikAlE

400 g
kermapippuri

Suomalainen
Jää-

sAlAATTi-
Pussi

Kinnusen 
Mylly
vEhNä-
JAuho 2 kg

kpl

5 kpl
Valio
AuRA
170 g

iRTo-
kARkiT

Valio hyvä 
suomalainen
ARkiJuusTo 
1.25 kg

Dronningholm
luumu-
mARmElAdi
300 g

kANAN-
muNAT
10 kpl

ylikyPsä-
kiNkku
palana ja siivuina

Saludo
kAhvi
450 g

Miesten
flANElli
PyJAmA 

8990

Sievin
kumisAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

Nitecore HC30 
oTsAlAmPPu
1000 lumens

69,-

Varta
AkuT
esim.
53 Ah

69,-

kAAsu-
lämmiTiN
4,2 kW

Prego
TuhkAimuRi  
1200 W

3995

Lämmin 
tekninen
micRoflEEcE 
väliAsu

1990

PE 9.11.                  lA 10.11.

Porsaan 
kylJyksET

Naudan
PAisTiJAu-
hElihA

995
kg

hEiJAsTiN-
vAlJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

AJAsTiN-
kEllo
ulkokäyttöön

595

muisTA isää, ukkiA, 

PAPPAA, vAARiA... miesten

lAhJAPAkkAuksiA 

esim. lv men

Tabac

Miesten
flANElli
yö/olohousu

Miesten
kERRAsTo
100% puuvillaa, hirviaihe

Miesten
mERiNovillAiNEN 
housu 100% villaa

Miesten
kAulus-
NEulE

Philips
PARTAkoNE
ladattava ja vesipestävä

Remington
PARTAkoNE 
Ladattava

Severin
hiusTENlEikkuukoNE

Braun
kAhviNkEiTiN

Prego
hAuduTuskATTilA 
3,5 L, keraaminen kattila, jonka voi 
nostaa suoraan ruokapöydälle. 
Lasinen kansi

Norweger
villAsukkA
Koot: 40/42 ja 43/46

sEkA-
kukkA-
kimPPu
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MTK toivoo ympäristöasioiden nousevan vaalikeskusteluihin
MTK -Pudasjärven yhdistys 
piti syyskokouksensa maa-
nantaina 5.11. Liepeen väen-
tuvassa. MTK -Pohjois-Suomi 
ry:n toiminnanjohtaja Matti 
Tyhtilä. Hän toi MTK:n ter-
veiset ja kertoi ajankohtaiset 
kuulumiset. Tyhtilä otti pu-
heessaan esille ensi vuoden, 
jolloin on tulossa kolmet vaa-
lit. Kokousväki oli samoilla 
linjoilla, koska maa- ja metsä-
talous ovat biotaloudelle tär-
keitä asioita. Maa- ja metsäta-
loudella on ratkaisijan rooli, 
kun puhutaan ilmastokysy-
myksissä. 

-Haluamme olla hiilensi-
donnassa kärkikaartia ja saa-
da tästä työstä oikeanlaisen 
korvauksen. Toivomme ym-
päristövaaleja ensi vuoden 
vaaleissa, Tyhtilä toivoi kat-
sauksessaan. 

Metsien taloudellinen 
käyttö sitoo Tyhtilän mukaan 
hiiltä ja tuo elinvoimaa alu-
eille. Biotalouden osuus kan-

santaloudesta on 16 prosent-
tia, joten merkityksettömästä 
asiasta ei ole kysymys. Tär-
keintä on, että kuluttajilla on 
mahdollisuus tietää ruoan al-
kuperä. 

-Ostamalla suomalaisia 
tuotteita kuluttaja tekee ym-
päristöteon, koska tuotanto 
alueella perustuu nurmival-
taiseen rehuun, ja nurmen-
tuotanto myös sitoo maape-
rään hiiltä.

Eloperäisten maiden käyt-
tö nousee toiminnanjohtaja 
Tyhtilän mukaan EU-tason 
päätöksenteossa alueellisesti 
tärkeäksi asiaksi. Alueemme 
peltomaasta noin 40 prosent-
tia on eloperäisiä maita. 

-MTK vaatii, ettei maiden 
käytölle tule rajoitteita seu-
raavissa EU:n maatalousoh-
jelmissa.

Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä toi 
kaupungin terveiset kertoen 
Rimminkoulun tilojen alas-

purkamisesta ja Kööki-toi-
minnan jatkamista teurasta-
mon tiloissa, josta käydään 
neuvotteluja.

Vilkasta toimintaa
Syyskokous käytiin puheen-
johtajana toimineen Pek-
ka Törmäsen ja sihteeri Eero 
Hyttisen johdolla. Tulevan 
vuoden aikana tuottajayhdis-
tys jatkaa tehokasta maata-
loustuottajien etujen ajamis-
ta ja ovat monessa mukana, 
kuten tänäkin vuonna. Yh-
distyksen toimintasuunni-
telmaan hyväksyttiin tuot-
tajayhdistyksen jäsenille 
puurojuhla / pikkujoulu, 
jumppa- ja palloiluvuorot, 
osallistutaan markkinoille, li-
sätään yhteistyötä kaupun-
gin kanssa, suunnitellaan 
tempauksia esimerkiksi lä-

hiruoan puolesta, osallistu-
taan metsäpäiville, lisätään 
yhteistyötä muiden yhdistys-
ten kanssa, toteutetaan huh-
tikuussa tuottajien oma lehti 
sekä tiedotetaan toiminnasta. 
Jäsenmaksut päätettiin säi-
lyttää ennallaan. Toimintaan-
sa yhdistys pyörittää 21 500 
euron budjetillaan. 

-Siinä on meille riittäväs-
ti toimintaa, tuumaili yhdis-
tyksen puheenjohtaja Juha-
ni Jurmu. Avaussanoissaan 
hän kerrankin saattoi kiitellä 
edelliskesän ilmoja.

Johtokuntaan valittiin 
erovuoroisten tilalle uute-
na Maija Puhakka ja Ant-
ti Jurmu ja jatkamaan Sirkka 
Pankinaho. Entisinä jatkavat 
Pekka Törmänen, Katja Kosa-
mo, Eero Hyttinen, Ulla Ris-
sanen, Heikki Putula ja Mar-

ko Kälkäjä. Mainittakoon, 
että pitkäaikainen puheen-
johtaja Juhani Jurmu kieltäy-
tyi johtokunnan jäsenyydes-
tä ja näin ollen ensi vuoden 
alussa johtokuntaan on va-
littava uusi puheenjohtaja. 
Myös pitkään johtokunnas-
sa ollut Timo Vähäkuopus ei 
halunnut jatkaa tehtävässä.
Toiminnantarkastajiksi valit-
tiin Esko Viitala ja Antti Här-
könen sekä varalle Hannu 
Nissi ja Matti Rantala. MTK – 
Pohjois-Suomen kokouksiin 
edustajiksi valittiin Pekka 
Törmänen, Maija Puhakka, 
Timo Vähäkuopus ja Juha-
ni Jurmu. Porovahinkojen 
arviomiehiksi Arto Vesteri, 
Arto Kosamo, Pekka Törmä-
nen, Arto Tuominen, Heik-
ki Putula, Janne Oinas, Alpo 
Kantoniemi ja Juhani Jurmu. 

Lampaiden lihaa  
toivottiin suoraan tilalta
Muissa puheenvuoroissa 
Antti Holmström otti esille 
lammastalouden tilanteen. 
Hänen mukaansa asiakkaat 
haluavat ostaa lampaan lihaa 
suoraan tuottajalta, mikä ei 
ole EU-säännösten mukaan 
luvallista. Holmström esit-
ti, että MTK pyrkisi vaikut-
tamaan myyntikiellon purka-
miseen ja siihen, että Suomi 
hakisi EU:lta luvan lampaan 
lihan suoramyyntiin. 

Yleiskeskustelussa Mat-
ti Tyhtilä otti esille tuottajien 
jaksamisen. Hän kertoi Välitä 
viljelijäksi -hanketta jatketun 
vuoteen 2020. 

Rauni Räisänen, 
kuvat Heimo Turunen

MTK -Pohjois-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä, 
kokouksen puheenjohtaja Pekka Törmänen ja sihteeri Eero 
Hyttinen. 

Kokousväki kokoontui kokouksen alussa yhteiskuvaan. 

Yhteistyötä Pudasjärven hyväksi puolueiden väristä välittämättä
Vasemmistoliiton Pudasjär-
ven osaston syyskokous pi-
dettiin sunnuntaina 4.11. 
kaupungintalolla. Puheenjoh-
tajana jatkaa Antti Tihinen. 
Varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Taisto Puurunen, sihtee-
riksi Paavo Tihinen, talouden-
hoitajaksi Leena Rantala ja 
muiksi johtokunnan jäsenik-
si Mauno Ruokangas ja Erkki 
Honkanen. 

Kokous kulki tiukan kes-
kustelun sävyttämänä. Kuten 
jo kutsuilmoituksessa luki, 
kokouksen yhteydessä haet-
tiin Pudasjärven Vasemmis-
tolle selkeämpää poliittista 
linjaa. Voidaankin todeta, että 
linjauksissa tuli varsin hyvää 
edistymistä. Kokouksen lop-
putulema oli, että johtokun-
ta kokoontuu ja kommunikoi 
aina kun kunnan ja asukkai-
den kannalta merkittäviä pää-
töksiä tulee päätettäväksi, tai 
niistä saadaan lisää tietoa.

Poliittisen tilannekatsa-
uksen ensimmäisen osan piti 
puheenjohtaja Antti Tihinen. 
Hänen katsaukseen kuului 
Oulunkaaren tilannekatsa-
us ja todettakoon, että työnte-
kijöille tulee maksaa se mikä 
heille kuuluu. Tulevista hank-
keista keskusteltiin painavin 
äänensävyin. Suunnitteilla 
olevan Hyvänolonkeskuksen 
sekä jäähallin taloudellinen 
näkökulma tuotti varsin laa-
jan ja vilkkaan keskustelun. 
Valtuutettuja ohjeistettiin ja 

tämän asian kohdalla todet-
tiin, että liikkuvia osia on vie-
lä niin paljon, että varsinais-
ta kannanottoa ei vielä tehdä. 
Hankkeita seurataan ja joh-
tokunta kokoontuu myö-
hemmässä vaiheessa, jolloin 
julkaistaan asiaa koskeva jul-
kilausuma.

Tässä yhteydessä käsi-
teltiin myös Pudasjärven ta-
louden yleistä kantokykyä, 
tosiasioita unohtamatta. Pu-
dasjärven haasteena on sel-
keästi väestöpohjaan liittyvät 
seikat, kuten miten pysäytäm-
me väkiluvun pienenemisen 
ja minkälaisia palveluita on 
mahdollista ylläpitää pienel-
lä ja ennestään pienenevällä 
väestöpohjalla. Työpaikkojen 
luominen on julkiselta toimi-
jalta vaikeaa, onhan kuiten-
kin niin että kaikilla kunnilla 
mahtaa lukea strategiassaan 
eri sanamuodoilla: ”Luodaan 
työpaikkoja”.

Hyvänolonkeskus 
edistää  
elinvoimaisuutta 
Hyvänolonkeskuksen kaltais-
ten massiivisten investoin-
tihankkeiden mahdollisuu-
det ja riskit ovat Pudasjärven 
kaupungin taloudelle merkit-
tävät. Selvää on se että, ter-
veydenhuoltopalveluiden 
varmistamiseksi kaupungil-
la ja päättäjillä on selkeä tah-
totila rakentaa hyvänolonkes-
kus. Näin voimme varmistaa 

tältä osin Pudasjärven elin-
voimaisuus, palveluiden saa-
tavuus sekä laatu. Muita Pu-
dasjärveä kohtaavia suuria 
hankkeita ovat huonokun-
toisten rakennusten purka-
minen ja uuden rakentamisen 
osalta jäähalli. Kaupungilla 
on paljon kiinteistöjä, joiden 
kohtalo on purkaminen ja se 
vaatii aina pääomaa sekä työ-
voimaa

Vuonna 2017 uudistet-
tu hankintalaki mahdollistaa 
hankkeiden pilkkomisen jul-
kisissa hankinnoissa. Tällä 
uudistuksella on haettu pie-
nempien yritysten mahdolli-
suutta osallistua suurempien 
hankkeiden osatoteuttajaksi.

Tässä yhteydessä on myös 
syytä muistaa pudasjärveläi-
siä yrittäjiä. Selkeästi on niin, 
että nousukauden aikana osa 
yrittäjistä taistelee ajan puu-
tetta vastaan. On niin pal-
jon tehtävää, ettei tahdo eh-
tiä. Ja toisaalta laskukauden 
aikana yrittäjillä tulee sel-
keää töiden vähentymistä, 
joka heijastuu hyvin monelta 
suunnalta myös kaupunkim-
me alueella asuvien työnteki-
jöiden arkeen. Laskukauden 
aikana rakentamalla voitai-
siin tehokkaasti tasoittaa pai-
kallisten yritysten työllistä-
mismahdollisuuksia pitkällä 
aikajänteellä ja myös suurim-
malta osin kaikki rakentami-
seen liittyvä on halvempaa 
laskukaudella. 

Nousukaudella rakenta-
minen on mielestämme sel-
keästi huonompi vaihtoehto 
kuin rakentaminen laskukau-
della. Tähän faktaan nojaten 
käytiin keskustelu hankkei-
den porrastamisesta. Näin 
ollen on helppoa todeta, että 
kalleinta on rakentaa, kun 
yrityksillä on ennestään jo ka-
lenterit täynnä töitä. Käytän-
nön järjestys on Vasemmis-
tolle selvä Kurenalan osalta; 
Hyvänolonkeskus terveys-
palveluineen on ensimmäi-
nen ja muut hankkeet tulevat 
sen jälkeen.

Asuntorakentamista 
tarvitaan
Toisen osan poliittisesta ti-
lannekatsauksesta piti kon-
karipoliitikko Paavo Tihinen, 
joka on monessa sopassa kei-

tetty, nähnyt Pudasjärven 
nousu- ja laskukaudet. Paa-
von tilannekatsauksen ydin-
tä oli asuntorakentaminen. 
Kohtuuhintaisia asuntoja täy-
tyy saada tehtyä Pudasjärvel-
le ja tämä onnistuu vain, jos 
rakennuskustannukset py-
syvät kurissa. Tältä osin uu-
diskohteiden materiaalivalin-
toihin Vuokratalot oy joutuu 
kiinnittämään erityistä huo-
miota.

Paavon tilannekatsauk-
sen yhteydessä keskusteltiin 
myös monipuolisesti Pudas-
järven positiivisista ilmiöis-
tä kuten päivähoitopaikko-
jen rajallisesta määrästä sekä 
Kipinä/Panuma/Hetekylän 
potentiaalista kehittyä aluee-
na ja kasvattaa väestömää-
rää. Tällä alueella elää monia 
lapsiperheitä, joiden puheis-
ta huokuu tyytyväisyys asua 

alueella varsinkin, kun alu-
een palvelut kehittyvät. Yh-
deksi ongelmaksi on keskus-
telussa noussut esille alueen 
rakentamisen potentiaalin 
hyödyntäminen. Alueen ke-
hittämiseen kaupungilla ja 
päättäjillä tulee ottaa jämäk-
kä ote. Kaiken kaikkiaan kaa-
voitus ja tonttien hinnat ovat 
merkittäviä asioita, kun asun-
tojen tai omakotitalojen ra-
kentamisen mahdollisuuksia 
kehitetään.

Loppujen lopuksi koko-
uksessa todettiin: ”Pudasjär-
ven vahvuus sekä etu on, että 
päättäjät sekä luottamushen-
kilöt ja virkamiehet tekevät 
tiivistä yhteistyötä Pudasjär-
ven hyväksi puolueiden vä-
ristä välittämättä”.

Antti Tihinen,  
kuva Heimo Turunen

Kokousväki kantoi huolta Pudasjärven elinvoimaisuudesta ja laadukkaiden palveluiden 
saatavuudesta.
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PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
TERVEhDyS TIETOJA, TAITOJA JA hyVINVOINTIA 

TARJOAVASTA KANSALAISOPISTOSTA!
Seuraavilla sivuilla esitellään läpileikkaus-
ta Pudasjärven kansalaisopiston kurssivali-
koimasta sekä muusta toiminnasta. Myös osa 
henkilöstöä esittäytyy toimenkuvansa ja kurs-
sitarjontansa välityksellä.  

Opistomme järjestää kuluvanakin lukuvuon-
na liki 300 kurssia ja lisäksi asiantuntijaluen-
toja sekä retkiä eri kohteisiin. Yleissivistävän 
tehtävänsä mukaisesti se tarjoaa omaehtois-
ta ja helposti saavutettavaa opetusta, joka tu-
kee asukkaiden osallisuutta, sosiaalista kans-
sakäymistä, tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta 
sekä vahvistaa paikallisia kulttuuriarvoja ja 
osaamista. Toiminta lisää eri-ikäisten ja -taus-
taisten osallistujien hyvinvointia sekä ehdot-
tomasti myös kaupungin elinvoimaa.

Opetuksen keskiössä ovat taito- ja taideai-

neet, terveyttä ja hyvinvointia lisäävät aineet 
sekä maahanmuuttajien kieli- ja kulttuuri-
koulutus. Ammattitaitoisia ja asiantuntevia 
opettajia ja ohjaajia on n. 80 sekä päätoimis-
ta henkilöstöä seitsemän: rehtori eli opetus-ja 
sivistysjohtaja Juha Holappa, koulutussuun-
nittelija Eeva Harju (vs.), palvelusihteeri Tuu-
la Haverinen, musiikinopettaja Reijo Kossi, tai-
de- ja taitoaineiden opettaja Vuokko Nyman ja 
päätoiminen kouluavustaja Mika Suoperä sekä 
maahanmuuttajakouluttaja Olga Evdokimova. 

2 800 kursseille osallistujaa eivät voi olla 
väärässä! Keskimäärin sen verran opiskelijoi-
ta ja harrastajia on opiston toiminnan piiris-
sä lukuvuositasolla. Ilahduttavaa siis on, että 
yli kolmasosa pudasjärvisistä osallistuu kurs-
seille ja että ohjelmassa on näin ollen valikoi-
maa kysynnän mukaan. Kursseja pyritäänkin 

järjestämään toiveiden ja tarpeiden pohjalta 
sekä Kurenalan keskustaajaman eri opetusti-
loissa että sivukylien kouluilla ja kylätaloilla. 
Tarjontaan vaikuttaa myös se, kuinka eri alo-
jen opettajia ja ohjaajia on saatavilla ja kuinka 
kuhunkin opetukseen soveltuvia tiloja on va-
rattavissa.  

Toivottavasti myös tämän teemaliitteen si-
sältö innostaa yhä useampia ilmoittautumaan 
mukaan kursseille ja harrastamaan aktiivises-
ti omaksi iloksi ja itsensä kehittämiseksi. Mu-
kavaa yhdessäoloa sekä onnistumisen ja oi-
valtamisen hetkiä kaikille opiston toimintaan 
osallistuville kuluvan lukuvuoden aikana!

Eeva Harju, vs. koulutussuunnittelija 

PÄÄTOImISTA JA mUUTA hENKILöKUNTAA

Olen Eeva Harju ja toi-
min kansalaisopiston 
vs. koulutussuunnitte-
lijana 31.7.2019 saakka.  
Toimenkuvaani kuu-
luu etenkin opetuksen 
järjestämiseen, mark-
kinointiin, hallintoon ja 
taloushallintoon liitty-
viä tehtäviä. 

Vastuullani on mm. 
liikunnan, kielten ja tie-
totekniikan kurssien 
suunnittelu ja järjestä-

minen, avoin yliopisto- 
ja luentotoiminta sekä 
maahanmuuttajakoulu-
tus. Vastaan myös etä- 
ja verkkokoulutuksen 
sekä retkien järjestä-
misestä - näistä enim-
mäkseen yhteistyössä 
Koillisopistojen kanssa.  

Aktiiviset opiskeli-
jat, ammattitaitoinen 
opettajakunta ja muu 
henkilöstö sekä laaja 
yhteistyöverkosto muo-

TyöTÄ JA TAIDETTA 
TÄyDELLÄ SyDÄmELLÄ

Hei! Olen Vuokko Nyman. 
Olen naimisissa, minul-
la on kaksi lasta ja kak-
si lapsenlasta eli olen 
myös mumma. Amma-
teiltani olen savenva-
laja, esinesuunnittelija, 
käsi- ja taideteollisuus-
alan opettaja sekä yhtei-
söpedagogi. 

Olen ollut Pudasjärven 
kansalaisopistossa tun-
tiopettajana eli kansa-
laistoiminnan ja vapaan 
sivistystyön kentällä jo 
vuodesta1990 lähtien. 
Nykyisen työni kansa-
laisopiston taide- ja tai-
toaineiden vastuuopet-
tajana aloitin syksyllä 
2014.

Itse opetan mm. las-
ten keramiikkaa, ilta- 
ja aamukeramiikkaryh-
miä, rakukeramiikkaa, 
Suomistartin kuvataitei-
ta maahanmuuttajille, 
lasten kuvataiteita, gra-
fiikkaa, lasinsulatusta ja 
lapset-isovanhemmat –
taideviikonloppukursse-
ja. Vastaan myös kaikis-
ta taide- ja taitoaineista, 
niiden suunnittelusta ja 
toiminnasta käytännös-
sä. Pääaineeni on kera-
miikka, mutta viime vuo-

sina metalligrafiikka on 
tullut yhtä rakkaaksi ai-
neeksi. Se on totaalises-
ti vienyt mennessään ja 
sitäkin haluan opiskel-
la lisää.  

Yhteisöpedagogina 
minulle tärkeitä asioita 
ovat kansalaistoiminnan 
ja vapaan sivistystyön 
kehittäminen, yhteisöl-
lisyyden rakentaminen, 
yksilön ja ryhmien in-
nostaminen ja osalli-
suuden lisääminen. Tätä 
kaikkea haluan tehdä 
yhdessä Teidän, Pudas-
järven kansalaisopis-
ton nykyisten ja tulevien 
kurssilaisten avulla.

TANSSIA JA TOImISTOhOmmIA
Olen Tuula Haverinen ja 
toimin palvelusihteeri-
nä Pudasjärven kansa-
laisopistolla. Syntyjä-
ni olen pudasjärvinen ja 
Etelä-Suomeen asti ulot-
tuneen ”vauhtimutkani” 
jälkeen olen jälleen pu-
dasjärveläistynyt kymme-
nen vuotta sitten. Pudas-
järven kansalaisopistolle 
tulin ensimmäisen ker-
ran töihin tammikuus-
sa 2009, joten voisi sa-
noa, että tuleva vuosi on 
minulle oikein 10-vuotis-
juhlavuosi kansalaisopis-
tolaisena. Toki kansalais-
opistotoiminta on tullut 

minulle tutuksi jo aiem-
min kurssilaisen näkö-
kulmasta. Pudasjärven 
kansalaisopiston lisäksi 
olen aikoinaan opiskellut 
kansalaisopistossa Rova-
niemellä ja Oulussa asu-
essani.

Varsinaisen leipätyö-
ni ohella toimin myös 
jonkin verran kansalais-
opiston tuntiopettajana. 
Aiempina vuosina ope-
tin tietotekniikkaa seni-
ori-atk- ja @-korttikurs-
seilla. Nykyisin ohjaan 
lavatanssikursseilla ranu-
alaissyntyisen avomiehe-
ni Esa Nurmelan kanssa. 

Harrastuksiimme kuuluu 
tanssi, kuinkas muuten-
kaan, sekä mm. mökkeily, 
hiihtäminen, marjastus ja 
metsästys. Perheeseem-

Tuula Haverinen ja Esa Nurmela.

dostavat pohjan moni-
puoliselle toiminnalle ja 
laajalle kurssitarjonnal-
le. Sen kehittämiseksi 
olkaa ujostelematta yh-
teydessä toiveista, tar-
peista ja yhteistyötarjo-
uksista. Etenkin toivon  
yhteydenottoja kurssien 
opettajiksi ja ohjaajiksi 
haluavista! 

Yhteistyöterveisin
Eeva Harju

me kuuluu myös kolme 
tassuterapeuttia.

Tavataan toimistolla ja 
tanssiharrastuksissa!

hALUAISITKO OPETTAA TAI OhJATA JONKIN KURSSIN KANSALAISOPISTOSSA? 
Lähtökohtana voi olla oma ammattitaitosi ja asiantuntijan roolisi tai kiinnostuksesi ja koke-
muksesi. Opettajana tai ohjaajana toimivan on oltava myös täysi-ikäinen.   

Ota reippaasti yhteyttä vs. koulutussuunnittelijaan, niin suunnitellaan yhdessä, voisiko 
kurssin lisätä ohjelmaan.

SEURAA OPISTON TOImINTAA JA AJANKOhTAISTIEDOTUSTA
Seuraa opiston tapahtumia, kurssien esittelyjä, 

ilmoittautumisaikoja ym. kuulumisia ja ajankohtaisasioita 
pudasjarvi.fi/kansalaisopisto ja 

facebook.com/pudasjarvenkansalaisopisto
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VAhTImESTARI OPASTAA JA VALVOO hIRSIKAmPUKSELLA
Olen työskennellyt aikai-
semmin pitkään Geolo-
gian tutkimuskeskuk-
sen palveluksessa ja 
aloitin kansalaisopis-
ton iltavahtimestarina 
Hirsikampuksella 17.9. 
alkaen. Vastaanotto työ-
hön on ollut positiivista 
ja kannustavaa opiston 
opettajien ja kurssilais-
ten osalta. He ovat ko-
keneet iltavahtimestarin 
tarpeelliseksi! 

Vastaanotan iltakurs-
silaisia aulassa, opastan 
oikeisiin luokkiin ja kat-
son, että laitteistot toi-
mivat ja opetus pääsee 
alkamaan. Kykyjeni mu-
kaan annan neuvoja ja 
opastusta. Jos on tarvet-
ta, tarkkailen muuten-
kin liikennettä pääoven 

kautta. Kurssien loput-
tua tarkistan luokat, että 
niissä kaikki on samassa 
kunnossa kuin oli sinne 
mennessä. Lisäksi avus-
tan mm. toimistotehtä-
vissä. 

Työni olen tuntenut 
tarpeelliseksi saamie-
ni palautteiden myötä 
ja muutenkin olen ollut 
tyytyväinen työhöni.

Taisto Haverinen

Minun nimeni on Mika 
Suoperä ja minä pidän 
suurimman osan Pudas-
järven kansalaisopiston 
tietotekniikkaan ja medi-
aan liittyvistä kursseis-
ta. Kuten kaikki muukin 
opistolla, nämä kurssit 
lähtevät siitä, mitä ihmi-
set haluavat oppia. Pää-
osin ne ovat tietoteknii-
kan ja mobiililaitteiden 
käytön sekä mediataito-
jen opiskelua perusteista 
lähtien ja melko rauhalli-
seen tahtiin.

Olemme olleet jo hy-
vän aikaa sellaisessa yh-
teiskunnan kehityksen 
vaiheessa, jossa yhä suu-

TIETOTEKNIIKKA JA mEDIA KANSALAISOPISTOLLA 

ChRISTA VAN DER VEgT
Olen Christa van der 
Vegt ja vedän Pudas-
järven kansalaisopis-
tolla eläimiin liittyviä 
kursseja sekä rentoa 
käytännön englantia 
edistyneemmille kurs-
silaisille.

Minulla on klinik-
kaeläinhoitajan am-
mattitutkinto ja työko-
kemusta yli 12 vuotta. 
Olen asunut ulkomailla 
ja puhun edelleen hol-
lantilaisen aviomiehe-
ni kanssa englantia päi-
vittäin.

Pidän opettamises-
ta kovasti, ja on todel-
la hienoa, jos edes yh-
den oppilaan pään yllä 
ikään kuin syttyy lamp-
pu. Silloin tiedän onnis-
tuneeni.

Meillä on paljon ko-
tieläimiä, ja niiden hoi-
dossa vierähtää aika 
nopeasti, mutta se on 
myös hyvin palkitsevaa.

Pieni 4-vuotias tyttö-
ni on huippuapulainen 
ja hyvää seuraa: hän 
myös rakastaa eläin-
temme kanssa touhua-
mista.

Olen armoton kirja-
toukka ja rakastan luon-
nossa samoilua - kau-
punkilaistollolle metsä 
on täynnä elämyksiä! 

Jos jollakulla on mie-
lessä eläimiin liittyvä 
aihe tai toive, jonka voi-
si mahdollisesti kansa-
laisopiston kanssa to-
teuttaa, minuun saa 
rohkeasti ottaa yhteyttä 
suoraan vaikkapa sosi-

mUSIIKIN KUULUmISIA PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTOLTA
Pudasjärven kansalais-
opiston musiikin ope-
tus jaetaan kahteen 
ryhmään. Perinteinen 
kansalaisopiston opetus 
käsittää opetuksen, joka  
on kaikille avointa ja jota 
voisi kutsua ohjatuksi it-
seopiskeluksi. Toinen 
opetuksen kokonaisuus 
on taiteen perusopetus 
(TPO). 

Ensin mainittu vastaa 
lähtökohdiltaan paik-
kakunnan kysyntään. 
Sitä pyritään järjestä-
mään oppilaiden tarpeit-
ten mukaan. Opetusta 
täydennetään myös sil-
tä osin mitä tarpeita tu-
lee esiin tukimuotoina 
oppilaan kehityksessä. 
Tämä opetusmuoto pyr-
kii olemaan myös ”ajan 

hampaalla”, reagoiden 
herkästi uusiin ideoihin. 
Pyrimme toteuttamaan 
kaikki toiveet. Kansalais-
opiston musiikin opetus 
on muodostunut vuosi-
en kuluessa oppilaitten-
sa näköiseksi.

Taiteen perusope-
tus sai kuluvalle vuodel-
le uuden opetussuunni-
telman. Sitä on työstetty 
useamman vuoden ajan. 
Erityispiirteenä voi-
si mainita lähiopistojen 
kanssa tehdyn yhteis-
työn opetussuunnitel-
maa työstettäessä. Sen 
tuloksena opetus on yh-
tenäistä sisällöllisesti ja 
tavoitteellisesti. 

Opettajatilanne on ol-
lut jo useamman vuoden 
hyvä. Opetuksen kannal-

ta opettajakunnan py-
syvyys on hyvä asia. Se 
kertoo siitä, että opetta-
jat ja oppilaat ovat tyyty-
väisiä tarjontaan. Kansa-
laisopiston opetuksessa 
toteutuu kysynnän ja 
tarjonnan laki.

Kehittämiskohteista 
ensimmäiseksi nousee 
tilakysymys. Nykyisistä 
Lukiontien tiloista ollaan 
luopumassa. Pelkona 
on opetuksen pirstou-
tuminen. Myös vuosia 
vaivannut kunnollisten 
esiintymistilojen puu-
te on, jos mahdollista, 
muuttumassa vieläkin 
pahemmaksi.

Pudasjärven kansa-
laisopiston opetus jat-
kaa tulevaisuudessa-
kin omilla vahvuuksilla. 

Niitä ovat oppilasläh-
töisyys, ammattitaitoi-
nen opettajakunta sekä 
opetuksen niveltäminen 
osaksi valtakunnallisia 
ja kansainvälisiä koko-
naisuuksia. Näillä peri-
aatteilla voimme ottaa 
vastaan paikkakunnalle 
muuttavia ja turvata hy-
vän perustan jatko-opis-
kelulle. Unohtamatta tär-
keintä: Musiikin opiskelu 
on elinikäinen harrastus 
osana kaikkea inhimil-
listä toimintaa. 

TULEVIA KONSERTTEJA: 
Ma 26.11. Kirkkomusiik-
kiviikko, Seurakuntatalo
Ma 3.12. Kirjasto
MA 3.12. Salikki 
Ma 10.12. Seurakuntatalo
Ti 11.12. Seurakuntatalo

Lisäksi kansalaisopis-
ton musiikkiryhmät ja 
esiintyjät ovat mukana 
monessa juhlassa, sekä 
tekevät vierailuja mm. 
palvelulaitoksiin.

 
Reijo Kossi
päätoiminen 
musiikinopettaja
Kuva: Veijo Ukkola

aalisen median kautta.

Aurinkoista 
syksynjatkoa kaikille!

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

PUUTTUUKO KURSSIOhJELmASTA JOKIN ITSEÄSI KIINNOSTAVA KURSSI? 
Ratkaisu pulmaan on yksinkertainen: 
1) Kerää Kurenalla seitsemän hengen ryhmä tai sivukylällä viiden hengen 
joukko esim. ystäviäsi, sukulaisiasi, naapureitasi tai työkavereitasi. 

2) Ota sen jälkeen yhteyttä vs. koulutussuunnittelijaan. 
Kun opettaja tai ohjaaja järjestyy, samoin opetustila ja 
kaikille sopiva ajankohta, toteutetaan kurssi! 

rempi osa meidän yhteis-
kuntamme palveluista 
siirtyy nettiin, varsinkin 
pois meidän suurien asu-
tuskeskusten ulkopuolel-
la olevien ulottuvilta. Tä-
män vuoksi tietokoneen 
ja netin käytön kursseille 
on ollut varsinkin varttu-
neemman väen keskuu-
dessa hyvinkin paljon 
kysyntää. Tietotekniikan 
perus- ja jatkokurssi ovat 
kursseja, jotka vastaavat 
näihin tarpeisiin. 

Älypuhelinten mah-
dollisuudet henkilökoh-
taisen turvallisuuden 
parantajina sekä monel-
ta osin jopa tietokoneen 

korvaajana tai vähintään-
kin täydentäjänä ovat 
tuoneet mukanaan todel-
la kovan kiinnostuksen 
älypuhelimien käyttöön 
liittyviä kursseja kohtaan, 
ja niitäkin on nyt tarjolla 
niin syys- kuin kevätlu-
kukaudella. Kurssin nimi 
opiston listoilla on Älypu-
helinkurssi. 

Taiteiden perusope-
tuksen tarjontaan ovat 
modernien aikojen mu-
kana tulleet myös vi-
deo ja valokuvataiteen 
muodot, ja mediakurs-
sia, jossa harjoitellaan 
varsinkin videoinnin pe-
rusteita, ollaan myös 

tuomassa tarjontaan ke-
vätlukukaudelle. Kurs-
si löytyy nimellä Me-
diakurssi. Kännykällä 
kuvaaminen ja kuvien 
muokkaaminen kiinnos-
taa myös kovasti, mutta 
ne on toistaiseksi hoidet-
tu mobiililaitekurssien 
osana. Katsotaan, mitä 

tulevaisuus tuo tulles-
saan sen suhteen. 

Näillä kursseilla kaik-
kea kokeillaan käy-
tännössä ja Power-
point-esityksiä tylsällä 
luennoinnilla höystetty-
nä ei juurikaan ole. Nyt jo 
yli vuoden ajan olemme 
päässeet opiskelemaan 
uusissa, mukavissa ti-
loissa Hirsikampuksen 
mediastudiolla. Pääsään-
töisesti tarjolla olevat 
kurssit näkyvät kansa-
laisopiston kurssiohjel-
massa, mutta joitakin on 
pidetty myös tilaustyönä 
asiakkaille, esim. yhdis-
tyksille. 

Kuvia minulla ei vali-
tettavasti ole tämän pie-

nen esittelyn yhteyteen 
tarjota, kun juuri tämän 
kirjoitushetkellä ei mi-
kään kurssi ole menos-
sa. Melkoinen määrä vä-
keä kursseilla on jo tosin 
käynyt, joten olen varma, 
että lähes jokainen tun-
tee jonkun, joka osaa ker-
toa ihan omakohtaisia 
kokemuksia. 

Tärkeintä olisi, että 
kurssien tarjonta vastai-
si aina sitä, mitä ihmiset 
haluavat oppia, joten jos 
sinulla on ideoita tieto-
tekniikan kurssien suh-
teen, niin ota ihmeessä 
yhteyttä kansalaisopis-
ton toimistoon. 

Mika Suoperä 
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mUSIIKKI 

Pudasjärven kansalais-
opiston harmonikka-
kurssitarjonta sisältää 
kolme eri kurssivaih-
toehtoa. Tarjolla on yk-
sityisopetusta kaikille 
halukkaille sekä taiteen-
perusopetusta soitta-
misesta hieman enem-
män kiinnostuneille. 
Lisäksi viikoittain pide-
tään myös puolentois-
ta tunnin orkesterihar-
joitukset. Osallistua voi 
vapaasti pelkästään or-
kesteriin tai yksityis-
tunneille, mutta usein 
soittajat käyvät molem-
missa. 

Soittimena harmo-
nikka sopii lähes kaikil-

hARmONIKKAKURSSEILLA OPITAAN UUTTA JA mUISTELLAAN VANhOJA

le. Nuorille löytyy sopivia 
soittimia aina 4-vuoti-
aista lähtien.

Soittotunnit järjeste-
tään keskiviikkoisin al-
kuillasta. Näin tunnit so-
pivat niin koululaisille 
kuin useimmille työssä-
käyvillekin. Mikäli joka 
viikko ei pääse paikalle, 
voidaan myös pitää tar-
vittaessa korvaustun-
teja. Kursseille voi tulla 
vielä tällekin syksyä mu-
kaan, vaikka heti seuraa-
vana keskiviikkona, tule-
malla kansalaisopistolle 
klo 17 tai ottamalla yh-
teyttä suoraan opettaja 
Timo Pesiöön tai musii-
kin vastuuopettaja Reijo 

Kossiin.
Yksityisopetukses-

sa soittajien lähtötaso 
vaihtelee huomattavasti. 
Kurssille voi tulla, vaik-
ka ei olisi koskaan pitä-
nyt harmonikkaa sylis-
säkään. Nuottejakaan ei 
tarvitse aluksi osata, tär-
keintä on kiinnostus ja 
into soittamista kohtaan. 
Niiden avulla Pudasjär-
ven kansalaisopistossa 
saaduilla opeilla on soi-
tettu aina kultaisessa 
harmonikassa asti. Kan-
salaisopistolla on yksi 
junioriharmonikka lai-
nauskäytössä ja vapaa-
na tälläkin hetkellä. Ai-
kuistenkin syliin sopiva 

harmonikka saadaan 
varmasti ainakin väliai-
kaisesti järjestettyä, mi-
käli haluaa kokeilla, mil-
tä soittaminen tuntuisi. 

Orkesterisoitto tarjoaa 
mahdollisuuden pääs-
tä soittamaan useiden 
harmonikkojen kans-
sa. Orkesterisoitossa 
soittaminen on vapaa-
muotoisempaa kuin yk-
sityisopetuksessa. Or-
kesterisoittokin sopii 
monentasoisille soit-
tajille, sillä kappaleista 
voidaan tehdä useampi-
äänisiä sovituksia soit-
tajien soittotaito huomi-
oiden. Usein tunneilla 
voidaan soitella kaikille 

tuttuja vanhoja kappa-
leita ja kaikki osallistu-
jat voivat esittää kappa-
letoiveita. Orkesterissa 
soitettaessa on yleensä 
myös vuosittainen tee-
ma, jonka mukaisesti pi-
detään keväisin konsert-
ti kurssien päättyessä. 
Viime vuonna esimer-
kiksi pidettiin äitienpäi-
väkonsertti Naisten vuo-
ro –teemalla. Konsertti oli 
erittäin onnistunut, ja tä-
näkin vuonna on luvas-
sa uusi konsertti, jonka 

teemana on suomalai-
sen harmonikan legen-
dat. Orkesteriin mahtuu 
lisää soittajia, ja nyt on-
kin oiva mahdollisuus 
päästä mukaan soitta-
maan suomalaisen har-
monikan parhaita iki-
vihreitä. Konserteissa 
soittaminen ei ole pakol-
lista kurssilla mukana 
oleville, mutta kaikki ha-
lukkaat pääsevät esiin-
tymään.

Timo Pesiö

Olen Katri Kemppanen 
ja toimin Pudasjärven 
kansalaisopistossa tun-
tiopettajana. Olen työs-
kennellyt opistolla rei-
lut 10-vuotta. Minulla 
on erilaisia kädentaito-
jen kursseja niin lapsille 
kuin aikuisillekin. Ope-
tan sekä Kurenalla että 
sivukylillä. Kurssit ovat 
olleet suosittuja ja kurs-
silaiset kokevat, että on 
tärkeää kokoontua yh-
dessä tekemään erilaisia 
käsitöitä, oppimaan uut-
ta ja tapaamaan toisia 
ihmisiä. Kurssin aika-
na vaihdetaan kuulumi-
set, jaetaan ilot ja surut. 
Kurssit ovat toivottuja ja 
odotettuja.

Maantaisin ohjaan 
lasten käsityöpajaa Hir-
sikampuksella klo 16.30-
18.00. Kurssilla on 10 7-9 
vuotiasta lasta.  Kurssilla 
tutustumme monipuo-
lisesti erilaisiin materi-
aaleihin ja käsityömuo-
toihin. Opettelemme 
myös ompelemaan om-
pelukoneella sekä sol-
meilemaan makramee-
ta, teemme koruja jne. 
Tämän syksyn aikana 
olemme mm. maalan-
neet  vehnäjauhobatii-
killa kerhokassit, om-
melleet pehmoeläimiä, 
tehneet kankaanpainan-
taa sekä keppihevosia. 
Kurssilla vallitsee iloinen 

KÄSITyöT SyDÄmEN 
ASIANA

Katri Kemppanen.

Lastenkässäpaja ja käsityöpajan kurssilaiset.

Martan kassi, laukun on tehnyt 
Martta Löppönen.

Kuvassa tilkkutyötä tikkaamassa Kaarina Haanela, ja Miia Tuomaala sol-
meilee makramee seinävaatetta.

Kuvassa Miia Tuomaalan makra-
meetyö. 

tunnelma. 
Minusta on erittäin 

tärkeää opettaa lapsil-
le käsitöitä ja viedä kä-
sityötaitoa ja -perinnettä 
eteenpäin.

Tiistaisin on aikuisten 
käsityöpajan vuoro Hir-
sikampuksella klo 17.00-
20.00. Kurssilla tehdään 
monenlaisia tilkkutöitä, 
solmeillaan makramee-
ta, tehdään kirjontatöitä, 
virkataan mattoja kurs-
silaisten omien toivei-
den mukaan. Kurssilla 
on 12 kurssilaista. Kurssi 
on ollut suosittu jo use-
amman vuoden ajan eh-

käpä juuri monipuoli-
suuden vuoksi. 

Keskiviikkoisin pak-
kaan autoni ja suuntaan 
matkani kohti Pintamoa 
ja Kouvaa. Pintamon kä-
sityöpaja kokoontuu joka 
keskiviikko Pintamon ky-
lätalolla klo 12.00-15.00. 
Pintamolla kurssilla käy 
kuusi innokasta kurs-
silaista. Syksyn  aika-
na olemme maalanneet 
kerhokassit vehnäjau-
hobatiikilla, värjänneet 
lankoja sienillä, sipu-
lin kuorilla sekä maus-
teilla ja opetelleet sormi-
virkkausta ja -neulontaa. 

Olemme aloitelleet myös 
makrameetöitä. 

Pintamolta matkani 
jatkuu Kouvalle Piippo-
sen pirtille. Kouvalla ko-
koonnumme joka toinen 
keskiviikko klo 16.30-
19.30. Kouvan kurssil-
la on kahdeksan kurs-
silaista. Syksyn aikana 
olemme tehneet muun 

Sienillä, sipulinkuorilla ja mausteil-
la värjättyjä lankoja.

muassa vehnäjauhoba-
tiikkia sekä opetelleet 
siirtämään valokuvia 
kankaalle ja puulle Art 
Medium-aineen avulla. 
Seuraavalla kerralla aloi-
tamme jo jouluaskarte-
lut.

Kuvat ja teksti 
Katri Kemppanen

KÄSITyö JA ASKARTELU 

NÄyTTÄmöTAITEET 
KUVATAITEET JA mUOTOILU 
KÄSITyö JA ASKARTELU 
mUSIIKKI 

KIELET 
TIETOTEKNIIKKA 
TEKNINEN Työ 
TANSSI 

LIIKUNTA
SUKUTUTKImUS
hyVINVOINTI, KAUNEU-
DENhOITO JA ENSIAPU 

LUONTO, PUUTARhA JA KOTITALOUS
VARTIOINTI, TURVALLISUUS JA TyöSUOJELU
AVOImET KORKEAKOULUOPINNOT 
TAITEEN PERUSOPETUS

ETÄ- JA VERKKO-OPETUS
yLEISöLUENNOT
RETKET   
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Luo käsillä taitoa, muo-
toa ja iloa kurssilla on 
tehty monenlaisia töitä 
kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Suosittuja ovat 
olleet erilaiset makra-
meetyöt ja tietysti syk-
syisin erilaiset himmelit 

sisälle kuin ulos. Innok-
kaat kurssilaiset tuovat 
myös omia ideoita kurs-
sille opettajan ideoiden 

lisäksi, joita jaamme toi-
sillemme.

Leila  Kyngäs-Teeriniemi

LUO KÄSILLÄ TAITOA, mUOTOA JA ILOA KURSSI

Meitä on pieni joukko in-
nostuneita maalareita, 
jotka haluamme pitää 
yllä perinteikästä harras-
tusta. Ohjaajana kurs-
silla on posliininmaala-
uksen kisällitutkinnon 
suorittanut Anu Rauta-
koski (Ylikiimingistä). Pit-
kähkön matkan vuoksi 
kurssia toteutetaan noin 
joka toinen viikko torstai 
iltaisin kello 16-21. Pos-
liininmaalaus on hyvin 
monipuolinen ja antoi-
sa harrastus joka sopii 
kaikenikäisille sukupuo-
leen katsomatta. 

Teknisesti ja aihe-
piireiltään ollaan ihan 
muodissa mukana kui-
tenkaan unohtamatta 
perinteitä. 

Uusia opiskelijoi-

POSLIININmAALAUSKURSSISTA KANSALAISOPISTOLLA

Kuvissa pudasjärveläisen Salme 
Ojalan kauniita töitä itselleen ja 
lastenlapsilleen.

ta kyllä kaivataan vaik-
ka ”vanhat” ovatkin ah-
keria ja taitavia. Sekaan 
mahtuu! 

Anu Rautakoski

Tule opiskelemaan pe-
rinnetaitoa, joka tai-
puu hienosti myös ny-
kyaikaan. Perinteisten 
liinojen ja kansallis-
pukupitsien lisäksi nyp-
lättyä pitsiä voi käyttää 

KÄSITyö JA ASKARTELU 

PITSINNyPLÄyS
mm. koruissa, tauluis-
sa, asusteissa ja koris-
teissa. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoille että nyplä-
ystä jo pidempään har-
rastaneille.

Kalannahkakurssilla opit 
valmistamaan raa’asta 
kalannahasta kasvipar-
kittua nahkaa, jota voit 
käyttää monenlaisiin 
nahka- ja käsitöihin, esi-
merkkinä puukontupet, 
korut, laukut, kirjankan-
net tai vaikka verhoilu.

mONIKÄyTTöINEN 
KALANNAhKA

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

”Onko tätä jatkunut pit-
kään?” Kysyvä katse 
mustasankaisten sil-
mälasien takaa seuraa 
patsaan muotoja. Pien-
veistoskurssin pyörivil-
le alustoille syntyy sa-
vipala savipalalta pieniä 
veistoksia. Pitkä, kau-
nis naisfiguuri. Innosta 
hihkuva henkselimies. 
Munaton mies. Vesipi-
saroita iholtaan kuivaa-
va imelä akka. Mies, joka 
kantaa käsivarsillaan 
uhrattua lammasta – vai 
sittenkin kuolleita puun 
oksia?

Kansalaisopiston syk-
syn erikoisuus on taitei-
lija Kari Tykkyläisen ve-
tämä pienveistoskurssi. 
Veistoskurssilla sukel-
letaan patsaiden maa-
ilmaan. Jokaisen rau-
talankakehikon päälle 
muotoutuu tekijänsä 
luovuuden tuotos. 

”Mitä tälle pitäisi teh-

KUVATAITEET JA mUOTOILU 

LAmPAAN UhRAUKSESTA NAISFIgUURIIN
dä?” Kuuluu kysymys 
luokassa. Tykkyläinen 
pyytää pyörittämään 
patsasta ja tarkastelee 
valon, varjojen ja pat-
saan muotokieltä. Tulee 
tykö ja ottaa veitsen kä-
teen. Tykkyläinen painaa 
hauislihaksen rajan, la-
paluiden viivat. Pyytää 
nostamaan lantiota sen-
tin ylöspäin. Patsaasta 
kuoriutuu ihminen. Tyk-
kyläinen laskee pöydäl-
le kolmesataa sivuisen 
anatomian kirjan. Siitä 
tulee patsastaiteilijan al-
kujen paras ystävä. 

”Voiko veistokses-
sa olla liikaa symboliik-
kaa?” Taitelija Tykkyläi-
sen mukaan ei voi olla. 
On katsojasta kiinni, 
mitä patsaassa näkee – 
vai näkeekö mitään.

Kuvat: Kari Tykkyläinen
Teksti: Tuomi-Tuulia 
Ervasti
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SUOmISTARTTI-TAIDEPAJA 
mAAhANmUUTTAJILLE

Suomistartti –taidepa-
ja kokoontuu keski-
viikkoisin 12.00-13.30 
kansalaisopiston ku-
vataideluokassa. Tun-
tien sisältö suunnitel-
laan yhdessä oppilaiden Oppilaiden keramiikkatöitä.

Työskentelykuvia.

OSviiTaN KUvaTaiDE Ma KLO 14-15.30
TyöKESKUKSEN TaiDEpiiri KE KLO 12.15-14.30
TaiDEKUrSEja vETää ELvi räiSäNEN.  

Tavoitteena toiminnal-
la on tukea osallistuvien 
luovuutta, hyvinvointia, 

JOKAISELLA ON OIKEUS JA TASA-ARVOINEN  
mAhDOLLISUUS ITSE TEhDÄ JA 

OSALLISTUA TAITEEN TEKEmISEEN

rastuksen parissa. Tämä 
harrastus on osa laadu-
kasta arkea.

”Taide on ilmaisun, 
viestinnän, kannanoton 
ja mielihyvän tuottami-
sen väline. Se, onko jo-
kin teos taidetta, riip-
puu paljolti tarkastelijan 
omaksumasta taidekä-
sityksestä. Taidetta voi 
olla myös sellainen, joka 
aiheuttaa kokijassaan 
muitakin kuin esteetti-
syyden tunteita.” (Wiki-
pedian määritelmä tai-
teesta)

mAALAAJIEN mIETTEITÄ 
KUVIEN yhTEyDESSÄ
- Maalaaminen on mu-
kavaa ryhmässä.  
- Tulee enemmän tehtyä 
kuin kotona.
- Tahdon oppia uutta.
- Taidot ovat kehittyneet 
piirissä kulkiessa.
- Homma innostaa.       
- Haluan oppia luomaan 

malleja ja maalaan niitä.
- Haluan oppia lisää. 
koska tämä on mukavaa!
- Maalaus on terapiaa.
- Tämä vie ”irti arjesta”!
- Huoletkin unohtuvat.
- Mukavaa ryhmässä toi-
mimista.
- Oma paikka, jossa voi 

maalata ja on myös ka-
vereita.
- Homma on alkanut 
kiinnostamaan ja olen 
tullut mukaan kokeile-
maan.

                                                                                               
Elvi Räisänen

itsetuntoa ja uskallus-
ta sekä mahdollistaa po-
sitiivisia elämyksiä har-

omaperäistä taidetta.
-  Kehitän luovia kykyjä-
ni.
- Opin ilmaisemaan it-
seäni taiteen keinoin.
- Olen osallistunut tähän 
ryhmään jo 9 vuotta.
- Tämä on hyvää ajan-
vietettä.
- Taitoni kehittyvät.
- Ryhmässä on mukava 
olla.
- Odotan aina innolla tai-
depiiriä. 
- Olen kiinnostunut pie-
nestä lähtieni piirtämi-
sestä ja maalaamisesta.
- Pappa kannusti ja tuki 
minua maalaamisessa.
- Haluan kehittyä oma-
peräiseksi ”taiteilijaksi”.
- Mukavassa ja tutussa 
porukassa on hyvä olla.
- Minä olen saanut täältä 
uusia kavereita.
- Olen osallistunut jo 10 
vuotta taidepiiriin.
- Värit ovat ihania.
- Suunnittelen omia 

TyöKESKUKSEN JA OSVIITAN TAIDEKURSSI

kanssa; yksi tykkää piir-
tää, toinen maalata, kol-
mas muotoilla savea… 
Työskentelyn lomassa 
juodaan kahvia tai teetä, 
kuunnellaan musiikkia, 
jutellaan, keskustellaan 

ajankohtaisista asiois-
ta, opetellaan suomea… 
Työskentelyn tavoitteena 
on saada oppilaalle posi-
tiivisia taidekokemuksia, 
ehkä uusi harrastus, yh-
dessä onnistumisia, yh-

dessä nauramista, yh-
dessä oppimista. 

Vuokko Nyman

TIISTAIN AAmU- JA ILTAmAALARIT

Tiistain aamumaala-
rit kokoontuvat tiis-
taisin klo 11.30-14.30 
ja iltamaalarit tiistai-
sin klo 16.30-19.15 kan-
salaisopiston kuvatai-
deluokassa. Kurssilla 
opetellaan kuvan raken-
tamista ja tutustutaan 
kuvantekemisen erilai-
siin tekniikkoihin mm. 
piirtämiseen ja akva-

relli- ja öljyvärimaala-
ukseen opiskelijoiden 
toiveiden pohjalta. Tun-
neilla myös tutustutaan 
eri taiteilijoiden teoksiin 
niistä yhdessä keskus-
tellen. 

Eeva-Kaisa Jakkila
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KANSALAISOPISTON KERAmIIKKAKURSSIT 

LASTEN KERAmIIKKA
Lasten keramiikkakurs-
si on kokoontunut syys-
lukukaudella 2018 tiis-
taisin klo 16.30-18.00 
kansalaisopistolla. Ke-
vätlukukauden kurssi 
alkaa 8.1.2019, johon voi 
jo ilmoittautua mukaan. 

Lasten keramiikka-
kurssilla opitaan ke-
ramiikan käsinraken-
nustekniikoita sekä 
keramiikan perustei-
ta. Käytetään erilaisia 
savilaatuja mm. vaale-
aa kivitavaramassaa, 
harmaasavea ja mus-
tasavea. Osa savista on 
hienojakoista, osa kar-
keaa ja ”hiekkaista” sa-
mottisavea. Opettelem-
me valitsemaan sopivan 
saven tulevaan kera-
miikkatyöhön. Onko työ 
veistos, jolloin ns. hiek-
kainen savi antaa veis-
tokseen tukea ja ilmettä 
enemmän kuin hienoja-
koinen massa. Opiske-
lemme myös dreijauk-
sen alkeita, joka on joka 

raakapoltettujen keramiikkakurpitsojen maalausta alilasiteväreillä.

Nina, Neea, Mette ja alina.

valmiit poltetut kurpitsat.

Mette, Liisa ja Senni dreijaavat sähködreijalla.

vuosi yhtä suosittua ja 
hauskaa. Käymme läpi 
keramiikkaesineen ko-
ristelutekniikoita; engo-
bekoristelun ja alilasite-
väreillä koristelun sekä 
esineen raaka- ja lasi-
tuspolton. Eli kaikki vai-
heet saven muotoilusta 

valmiiksi esineeksi. 
Tänä syksynä olemme 

muotoilleet harmaasta 
betonisavesta mm. kur-
pitsoja, jotka maalasim-

me alilasiteväreillä ja 
lasitimme kirkkaalla la-
sitteella. Myös ns. muo-
tilelut, kuten Petsit, ovat 
saaneet keraamisia las-

ten muotoilemia suku-
laishahmoja. Ja tietenkin 
dreijausta! 

Tervetuloa kevään 2019 
kurssille mukaan! 

Vuokko Nyman

ILTAKERAmIIKKA
Iltakeramiikka on ko-
koontunut syysluku-
kaudella maanantaisin 
klo 18.00-21.00 kansa-
laisopistolla. Kevätluku-
kauden aamukeramiik-
ka alkaa ma 7.1.2019 klo 
9.00-12.00. Kurssille voi 
jo ilmoittautua ja kurs-
si sopii niin keramiikkaa 
aiemmin harrastaneille 
kuin vasta-alkajillekin!

Myös iltakeramiikassa 
opitaan keramiikan kä-
sinrakennustekniikoita 
sekä keramiikan perus-
teita. Käytetään erilaisia 
savilaatuja mm. vaaleaa 
kivitavaramassaa, har-
maasavea, mustasavea 
ja valmistetaan esineitä 
muottiin valamalla nes-
temäisestä valusavesta. 
Opitaan dreijaamaan ja 
koristelemaan esineitä 
dreijaa apuna käyttäen. 

Keramiikkakurssil-
la oppilaan ajatukset ja 

Kulhon koristelua engobevärillä ja dreijausta. 

Kynttilälyhty levytekniikalla.

Mustavalkoisia ruokalautasia, kulhoja, asetteja, sa-
vena mustasavi.

iso keramiikkavati mustasta savesta ja pitsiliina -painan-
takoristelua.

lähtökohdat ovat etusi-
jalla. Oppilas itse suun-
nittelee ja ideoi tulevat 
työnsä, jonka jälkeen yh-
dessä opettajan kans-
sa pohditaan, mikä on se 
tekniikka, jolla työ teh-
dään. Keramiikka voi-
daan nähdä osana ko-
din sisustusta. Etsitään 
ja toteutetaan erilaisia 
sisustusideoita nykyt-

rendejä huomioiden, se-
koitellaan eri muotoja ja 
värejä keskenään. Pöy-
dän kattauksessa astiat 
voivat olla eri muotoisia, 
eri värisiä, tehty eri savi-
laaduista jne. Tutkitaan 
ja katsellaan yhdes-
sä sisustuslehtiä, surf-
faillaan netissä, ollaan 
ajan hermolla. Etsitään 
sitä omaa tyyliä ja mo-
nesti se löytyykin kokei-

lemalla ja muiden työs-
kentelyä seuraamalla. 
Kurssi-illan aikana kei-
tellään kahvit, jutellaan, 
seurustellaan, höpötel-
lään, vitsaillaan ja ideoi-
daan yhdessä työsken-
telyn lomassa. Se onkin 
työskentelyn suola, yh-
dessä tekeminen ja ko-
keminen. Kurssilaisten 
ja opettajan mielestä ilta 
loppuu aina kesken! 

Vuokko Nyman

aliinan muki valmistuu.

LASTEN KUVATAIDE
Lasten kuvataidekurssi 
kokoontuu maanantaisin 
16.00-17.30 kansalaisopis-
tolla. Kurssilla tutustum-
me erilaisiin piirtimiin, 
maalaustekniikkoihin ja 3 
ulotteiseen rakenteluun. 
Syksyn aikana olemme 
maalanneet akryyliväreillä 
tauluja, tehneet märkää-
märälle akvarelleja ja savi-
muotoilua. 

Vuokko Nyman

Niilo, antero, aatos, Sylvi ja Salli muotoilevat mukia levytekniikalla.
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VALOKUVAUS VOImAA VALOKUVASTA – mATKA OmAAN mINÄÄN

voimaa valokuvasta -kurssilla pyritään löytämään osallistujan 
omia voimavaroja valokuvan avulla. voimauttavana tekijänä on 
katse ja näkemisen tapa, se miten valitsemme tietoisesti ta-
van katsoa toisin. Tavoitteena on osallistujan itsestään löytämä 
kyky katsoa itseään lempeämmin, arvostavammin ja rakasta-
vammin. Mutta myös toisen hyväksyvä katse toimii voimautu-
misen mahdollistajana. voimaa valokuvasta -kurssilla toteute-
taan osallistujan albumikuva- ja omakuva-projektit.  

aiempaa kokemusta valokuvauksesta ja kameran käytöstä 
ei tarvitse olla, eikä myöskään omaa kameraa. Kurssilla ope-
tellaan kuvauksen alkeet.                                 -Tarja Hemmilä-

32 oppituntia lukee kurs-
siohjelmassa. 

Niin - mutta tuona ai-
kana elin 61 vuotta ja 
löysin mahdollisuuden 
nähdä itseni lempeällä 
ja rakastettavalla taval-
la. Tämä toteutui kuvaa-
jien hyväksyvien kat-
seiden ja kommenttien 
kautta opetellessamme 
olemaan myös kuvatta-
vina. Kovin pieneltä tun-
tuu tuo tuntimäärä koko 

prosessia ajatellen, mut-
ta ne olivat äärimmäisen 
tärkeät tämän matkan-
käynnistämiseen ja kul-
kemiseen.

mIKSI KIRJOITAN  
TÄSTÄ KOKEmUKSESTANI? 
mIKSI hALUAN JAKAA 
TEIDÄN KANSSANNE?
Oli se aika elämässä, kun 
yksi polku oli jälleen kul-
jettu loppuun ja uusi, 

täynnä mahdollisuuk-
sia avautunut edessä-
ni avautunut edessä-
ni. Ensimmäinen vuosi 
oli täynnä monenlaisia 
mielenkiintoisia hetkiä 
ja kokemuksia. Yksi tär-
keimmistä oli valo-
kuvauksen maaliman 
avautuminen saatuani 
hyvän kameran äidiltä-
ni ja puolisoltani lahjak-
si. Lahjaan kuului myös 
lupaus voida osallistua 
kuvaamisen kursseille. 
Olen vielä matkan alus-
sa. Kevättalvi 2017 oli in-
nostavaa, koska saimme 
kotiimme uuden liikut-
tajan, Okariinan. Sen 
kanssa kuljin hiihto- ja 
lumikenkäreissuilla ka-
mera mukanani. Teknii-
kasta ei ollut haljuakaan. 
Iltaisin puolisoni Jarin 
kanssa katseltiin tulok-
sia ja pohdittiin miten ja 
millä säädöillä kuva olisi 
ollut parempi. Tekniikka 

on osa kuvaamista, mut-
ta miksi ottaa kuvia!

 Olen yhdeltä am-
matiltani voimavara-
keskeinen työnohjaaja. 
Ilmankos ihastuin aja-
tuksesta päästä Voimaa 
valokuvasta kurssille ja 
sellainen järjestettiin 
Pudasjärven kansalais-
opistossa.  14.5. meillä oli 
viimeinen tapaaminen. 
Sain silloin esitellä oman 

voimaannuttavan kuva-
ni ja tärkeitä kuvia mat-
kani varrelta.

Tämä matka on ol-
lut huikea. Ohjaajamme 
Tarja Hemmilä oli todella 
osaava, rohkaiseva, hul-
lutteleva, joka esimerkil-
lään rohkaisi myös ole-
maan kuvattavana ja 
kertomaan miten haluan 
tulla kuvatuksi.

Tämän kurssin mat- voimaa valokuvasta.

kalla opin jotain äärim-
mäisen tärkeää myös 
omasta elämästäni ja 
sen vaiheista. Kuvien 
kautta selasin muistoja-
ni, uusien kuvien kautta 
loin uutta näkökulmaa 
omaan itseeni.

   
Maaret Ihme

LIIKUNTA

mONIPUOLISTA LIIKUNTAA
KAhVAKUULA
Kahvakuulaharjoittelu 
sopii kaikille kuntoilusta 
kiinnostuneille. Painok-
si voi aluksi valita kevy-
emmän kuulan, jolloin 
liikkeiden oikea suori-
tustekniikka on helppo 
oppia.

Kahvakuulaharjoitte-
lu on oiva tapa kehittää 
kestävyyttä, lihaskun-
toa ja liikkuvuutta ja ta-
sapainoa. Liikkeet suo-
ritetaan kuulan omaa 
painoa hyväksikäyttäen, 
rennosti ja mahdollisim-
man laajoilla liikeradoil-
la. Mukavaa monipuo-
lista ja toiminnallista 
harjoittelua.

”Kahvakuulatuntien 
jälkeen koko keho on 
saanut harjoittelua, olo 
tuntuu todella hyvältä”

hIIT 
Tutkimuksetkin sen to-
teavat! Hiit -harjoitte-
lu kohottaa tehokkaasti 
kuntoa. Paremman kun-
non hyödyt ovat nähtä-
vissä heti arkielämässä. 
Happi kulkee paremmin, 
pyöräilymatkat kulu-
vat jouhevammin ja por-
taille nousu sujuu kuin 
itsestään. Tunti on 
kovatehoista intervalli-
harjoittelua ja harjoit-
taa tehokkaasti hengitys- 
ja verenkiertoelimistön 
kuntoa.  Kaikki liikkeet on 
myös mahdollista suorit-
taa myös omaan tahtiin. 

”Hiit -harjoittelu te-
kee hyvää pohjaa tulevaa 
hiihtokautta ajatellen”

KUNTOSALI
Kuntosaliharjoittelu so-

värjätyllä glukoosisiirapilla maa-
latun grafiikka-aiheen lakkausta 
suojalakalla ja glukoosisiirappiku-
vion auki pesua rautakloridisyövy-
tystä varten.

Metalligrafiikka on tek-
ninen laji ja antaa luke-
mattomia menetelmiä 
tehdä töitä. Laji ei vaadi 

Omatekoiselle paperille vedostettu 
apila/perhosaihe.

mETALLIgRAFIIKKA

Kahden laatan porotyö.

Reliefisyövytystä ja vedoksia.

välttämättä piirustustai-
toa, mutta suunnitelmal-
lisuus ja pitkäjänteisyys 
ovat valttia. Grafiikka so-
veltuu niin vasta-alkajil-
le kuin pitkään harras-
taneille. Ryhmä antaa 
tukea ja luo ideoita uu-
siin töihin.

Töissä voidaan hyö-
dyntää piirtämisen si-
jaan mm. kasveja, 
kankaita, pitsejä tai va-
lokuvia. Syksyn aikana 
olemme uutena tekniik-
kana opetelleet sokeriak-
vatintaa sekä hiuslakka/
spraymaaliakvatintaa. 
Kesän kauniit kukat/kas-
vien lehdet ovat saaneet 
uuden elämän pehmyt-
pohjan kautta grafiikan 
vedoksissa. 

Arja Äikäs ja  
Vuokko Nyman

pii kaikille ja on erin-
omaista treeniä mm. har-
tiavaivojen ehkäisyyn ja 
painonhallintaan. Tunti 
pitää sisällään tehokasta 
kiertoharjoittelua, jonka 
aikana harjoitetaan koko 
kehon lihaksisto. 

”Kuntosalilla harjoit-
telu on niin mukavaa, 
että harmittaa, jos jos-
kus täytyy olla pois”

DANCEFIT
Ei hätää, vaikka ei osaa 
tanssia. Dancefit -tun-
nilla menemme helppo-
jen rytmien tahtiin. Liik-
kuminen on hauskaa ja 
tehokasta. Tunneilla ei 
tehdä koreografioita tai 
tanssinäytöksiä vaan lii-
kutaan musiikin muka-
na. 

”Mukavia ja rentoja  
tunteja, joiden aikana 

saa varmasti  
hien pintaan”

Marjo Kokko

Kansalaisopisto tarjoaa tulevana talvena 
kaksi maastohiihtokurssia aikuisille:
hIIhDON ALKEIS- JA TEKNIIKKAKURSSIT
Alkeiskurssille ovat ter-
vetulleita kaikki hiih-
toharrastuksen aloit-
tamista suunnittelevat 
aikuiset.

Sisältö: hiihtoteknii-
kan alkeet (perinteinen 
ja vapaa), tasapainon 
ja rytmin kehittäminen, 
erilaiset hiihtovälineet.

Alkeiskurssille osal-
listuvien ei tarvitse itse 
omistaa välineitä vaan 
ne voi lainata hiihtotun-

neille Hirsikampukselta. 
Ensimmäinen al-

keiskurssin tunti on ke 
9.1.2019 klo 17.00-18.30 
Hirsikampuksella! (Olo-
suhdevaraus)

Opettajina toimi-
vat Jari Outila ja Mikko 
Raappana

Tekniikkakurssi on 
suunnattu jo hiihtoa 
harrastaville aikuisil-
le. Kurssilla perehdytään 
perinteisen ja vapaan 

tyylin hiihtotekniikoihin 
monipuolisten tekniik-
kaharjoitusten avulla. 

Ensimmäinen tek-
niikkakurssin tunti on 
ke 6.2 klo 17.00-18.30 
Jyrkkäkoskella!

Opettajina toimi-
vat Jari Outila ja Mikko 
Raappana

Tervetuloa
hiihtokursseille!
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ASAhI LIIKUTTAA RENNOSTI JA TEhOKKAASTI
Asahi on suomalais-
ten kehittämä liikunta-
laji, joka on suunnitel-
tu ennaltaehkäisemään 
ja lievittämään tavalli-
sia liikuntaelimistön on-
gelmia ja kasvattamaan 
kuntoa lempeällä tavalla. 
Asahin helpot liikesar-
jat purkavat jännityksiä, 
laajentavat liikerato-
ja ja kehittävät tasapai-
noa. Samalla asahi oh-
jaa ergonomisempaan 
kehonkäyttöön, jota voi 
sitten soveltaa arjessa ja 
muussa liikunnassa. 

Kansalaisopisto on 
tarjonnut asahia puo-
lentoista vuoden ajan. 
Ryhmä pyörii Sammel-
vuo-salin ryhmäliikun-
tatilassa maanantaisin 
yhdeltä. Mukaan mahtuu 
vielä runsaasti osanotta-
jia.

Ohjaajana toimii oulu-
lainen musiikkipedago-
gi Riikka Vuorijärvi, joka 
käyttää asahia myös 
laulunopetuksessaan. 

– Asahi koostuu yk-
sinkertaisista liikkeis-
tä, jotka avaavat kehoa 
ja hengitystä kokonais-
valtaisesti. Sitä voi har-
rastaa pohjakunnosta ja 
rajoitteista riippumat-
ta. Se sopii ikäihmisille, 
selkävaivaisille ja tau-
kojumpaksi, mutta myös 
kovan lihastreenin aihe-
uttamien jumien purka-
miseen. Periaatteena on 
kokonaisvaltainen liike 
ja liikkuminen hengityk-
sen tahtiin. Siinä ei pum-
pata yhtä kehonosaa 
kerrallaan, vaan vahvis-
tetaan ja avataan aina 
koko kroppaa. Jokaiseen 
liikkeeseen syvennytään 
rauhassa ilman kiireen 
tuntua ja suorituspai-
netta, Vuorijärvi kertoo.

Marja-Leena Tör-
rö on harrastanut asa-
hia vuoden verran. Hä-
nen mukaansa asahissa 
on poikkeuksellista ren-
touden periaate. Törrö 
itse on opettanut tans-

sillisia lajeja, joissa jou-
dutaan jännittämään 
kehoa huomattavasti.  – 
Asahissa olen vähitellen 
oppinut rennomman te-
kemisen tavan, joka on 
aika makea tunne! Syvä-
vaikutuksen voi tuntea, 
kun liikkeet kehittävät 
voimaa ja rentoutta yhtä 
aikaa. Tärkeää on se, 
miltä liike tuntuu, eikä 
se, onko pikkurilli oikeal-
la tavalla ojossa!

Niskan hermokivusta 
kärsivälle Törrölle asa-
hi on ollut erinomais-
ta niska-hartiajumppaa. 
– Niska-hartiaseudun ja 
yläselän liikkuvuus pa-
ranee, vahvistaa uusi 
asahi-harrastaja Pirjo 
Jakkila.

Toista vuotta asahis-
sa käynyt Jaana Ervasti 
on huomannut tasapai-
non kehittymisen. Hän 
suosittelee lajia kaikille, 
joita liukkaat kelit pelot-
tavat. Keskittyminen ke-
hon, hengityksen ja ym-

päristön kuunteluun on 
ollut hänelle uusi oival-
lus.

Irma Vesteri on ast-
maatikko eivätkä hänelle 
sovi lajit, joissa pinnis-
tellään hengästymisen 
rajoilla. Hän on koke-
nut, että asahia voi teh-
dä omaan tahtiin ja liik-
keitä vapaasti soveltaen. 
Hän painottaa myös sy-
vähengityksen merki-
tystä.  – On äärimmäisen 
tärkeää, että koko keho 
hengittää! 

Riikka Vuorijärvi ker-

too hengityksen vapau-
tuvan rentouden kaut-
ta, kun päästetään irti 
lonkkien, vatsan ja se-
län jännityksistä ja kyl-
kivälilihasten turhasta 
kiskomisesta. Silloin pal-
lean refleksi saa tilaa toi-
mia.

Irma Vesteri on tykän-
nyt siitä, että miten ko-
konaisvaltaisesti asahi 
vaikuttaa. Toista vuot-
ta asahissa käynyt Auli 
Lauhikari huomauttaa, 
ettei laji ole ikärajoittei-
nen, vaan sopii kaikille 

kunnosta riippumatta. – 
Ei ole liian rankkaa, mut-
ta mulla ainakin tulee 
hiki joka kerta! Tämä on 
myös hyvää aivojump-
paa, lisää Törrö. 

– Lisäksi meillä on 
hirveän kiva porukka 
ja ihana opettaja! Törrö 
summaa ryhmäläisten 
tunnelmat.

Riikka Vuorijärvi

Sisäpyöräily (spinning) 
on tuhti annos hikeä, 
huumoria ja hyvää oloa. 
Musiikin vauhdittama-
na kolmen vartin hikoilu 
polttaa kaloreita rutkasti, 
kohottaa kuntoa ja antaa 
huikean energialatauk-
sen. Nivelystävällinen 
harjoitus on turvallinen 
myös ylipainosta kärsi-
ville ja mikä parhainta: 
hiki virtaa ensimmäisis-
tä minuuteista lähtien. 
Sisäpyöräily kehittää pe-
rus-, vauhti- ja maksi-
mikestävyyttä. 

Sisäpyöräilyn tehok-
kuus riippuu sen kes-
tosta ja intensiteetistä, 
jota polkiessa voidaan 
vaihdella vastuksen, 
ajonopeuden ja -asen-

KOLmEN h:N SISÄPyöRÄILy
non avulla. Seisaaltaan 
polkeminen kuormit-
taa enemmän koko ke-
hoa, jolloin syke hui-
telee korkeammalla ja 
energiankulutus nousee, 
kun taas istualtaan pol-
kiessa alaraajojen rääk-
ki kovenee. Anaerobisen 
kynnyksen alapuolella 
tapahtuva harjoittelu eli 
perus- ja vauhtikestä-
vyys kehittää hengitys- 
ja verenkiertoelimis-
tön toimintaa, aerobista 
energiantuottoa ja ras-
va-aineenvaihduntaa. 
Anaerobisen kynnyksen 
yläpuolella kehitetään 
hengitys- ja verenkier-
toelimistön kapasiteet-
tia, jota arvioidaan muun 
muassa maksimaalisen 

hapenottokyvyn ja syk-
keen avulla.

Voit tehdä treenin 
(tunnin) oman kunto-
si mukaan. Jos tun-
tuu, ettet jaksa, keven-
nä vastusta ja ota hetki 
rennommin. Jos janot-
taa, juo vettä vaikkei oli-
sikaan palauttelujakso. 
Jos poljetaan seisten ja 
se tuntuu liian rankalta, 
istu satulaan. 

“Hei, tänään mennään 
Syötteelle! Tänään koitti 
tilipäivä, joten poiketaan 
välillä kirkonkylän kios-
kille. Jes! Antaa mennä 
vaan! Ja sitten vähän li-
sää vastusta, peppu ylös 
ja tiukkaa poljentaa! 
Mahtavaa! Kaikki mu-
kana? Hei, nyt eteen ja 

ylös; Rengasvaarassa ol-
laan! Lisää vastusta. Kyl-
lä menee, kaikki jaksaa! 
Jes! Hienosti vedettiin! 
Ota satula, hae tempo ja 
anna mennä! Nopea on! 
Okei ja sitten mäki. Kuul-

kaa, se on eturinne, an-
taa mennä. Peppu ylös ja 
mäkeä mennään! Muis-
ta vatsat ottaa mukaan, 
rento käsi… Hienoa, hy-
vin menee!” 

JOOgAA KEhOLLE JA mIELELLE
Jokainen tulee jooga-
tunnille omista lähtö-
kohdistaan ja ne saa 
myös pitää omana tie-
tonaan. Joku haluaa pa-
rantaa kehonsa liikku-
vuutta, vahvistaa sitä 
tai vain rentoutua. Jolle-
kin on alkamassa matka 
kohti syvempää itsetun-
temusta. Joogassa jo-
kainen saa olla oma it-
sensä ja keskittyä vain 
omaan itseensä. Matto 
rajaa sopivasti tilaa ar-
keen ja hengitys kes-
kittää ajatukset vain tä-
hän hetkeen. Äsken niin 

kankea keho alkaa hil-
jalleen avautua, ei kos-
kaan pakolla vaan aina 
lempeydellä. Jossakin 
vaiheessa vanne pään 
ympärillä alkaa hellittä-
mään ja ajatukset kir-
kastuvat. Tai sitten koko 
tunti menee ähistessä ja 
mieli karkaa valtavaan 
huolivuoreen. Mutta ei 
hätää, harjoitus on tuol-
loinkin ollut onnistunut 
ja riittävä.

Torstaisin kokoon-
numme Hatha flow joo-
gan parissa Pintamolla 
ja Sarakylässä sekä lau-

antaisin Kurenalla. Lem-
peä, kehoa myöskin vah-
vistava harjoitus virtaa 
rauhallisena pysähty-
en välillä  hiljaisuuteen. 
Olet tervetullut jouk-
koomme sellaisena kuin 
olet, sillä jooga kuu-
luu kaikille. Halutessasi 
oman ryhmän kylällesi, 
ole yhteydessä kansa-
laisopistoon ja voit myös 
osallistua edellä mainit-
tuihin ryhmiin. Erityises-
ti Kurenalan lauantain 
ryhmään mahtuu vie-
lä osallistujia. Kevätlu-
kukaudella alkaa uutena 

vesijooga perjantai-il-
taisin. Vesielementti tuo 
uutta näkökulmaa joo-
gaharjoitukseen ja tarjo-
aa entistä lempeämmän 
tavan harjoitella. Tällä 
tunnilla keho vahvistuu 
ja liikkuvuus lisääntyy 
ihan huomaamatta. Joo-
ga lajina taipuu monek-
si, joten jokaiselle yleen-
sä löytyy oma tapansa 
aloittaa harjoittelu. Rau-
haa, iloa ja valoa, näh-
dään joogatunneilla!  

Joogaohjaaja 
Sonja Törmänen

Tervetuloa mukaan 
hikoilemaan!

Paula ja  
spinningkurssilaiset

Hetekylän historia: Tar-
kastettavana on 960 B5-
kokoista sivua valmis-
ta tekstiä. Tekeillä ovat 
henkilöhakemisto, sisäl-
lysluettelo ja lähdeluet-
telo. Tarvitaan vielä esi-
puhe. 

Siuruan historia: Val-
mista tekstiä, jota vie-
lä parannellaan, on noin 
350 B5-kokoista sivua. 
Uusia artikkeleita mah-
tuu mukaan. Henkilöha-
kemiston 1 vaihe (hake-
misto artikkeleittain) on 
tekeillä. 

Livon uusi kylähisto-
ria: Vanhan kylähistoria-
kirjan täydennys ja päi-
vitys jatkuu. 

Sukututkimus: Käsi-
tellään opiskelijoiden 
omia tutkimusaiheita. 

Timo Sarkkinen 
040 739 4564, 
timo.sarkkinen@jippii,fi

KyLÄhISTORIAT
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Minulla eli kirjoittajalla 
on aspergerin oireyhty-
mä. Asperger kuuluu au-
tismikirjon lievimpään 
päähän. Lisäksi siihen 
lasketaan eritasoiset au-
tismikirjon häiriöt lie-
västä ja keskivaikeasta 
autismista vaikeaan au-
tismiin. 

Autismikirjo on syn-
nynnäinen neurobiolo-
ginen poikkeama, joten 
sitä ei voi saada esim. 
onnettomuuden tai kas-
vatuksen seurauksena. 
Se sisältää suuren mää-
rän asioita ja erilaisuut-
ta, joten sitä on hanka-
la lyhyesti selittää, mutta 
mietitäänpä asia näin: 

Autismikirjolla on 
noin 1 % väestöstä. Aja-
tellaan niin, että 99 %:lla 
väestöstä on päässään 
käyttöjärjestelmä, esim. 
Windows, ja 1 %:lla ih-
misistä se on esim. Li-
nux. Samat toiminnnot 
tapahtuvat molemmissa 
järjestelmissä, mutta ne 
tapahtuvat hyvin erillä 
tavalla ja osassa toimin-
toja lopputulos voi olla 
vähän erilainen. Tämän 
kun ymmärtää, niin on 
ehkä hieman helpompi 

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
yLEISöLUENNOT

IhmINEN IhmISELLE
tajuta autismikirjoa.

Autismikirjo ja asper-
ger tarkoittavat mon-
ta asiaa, ja tässä niis-
tä muutama esimerkki: 
Autismikirjolaisella on 
usein vaikeuksia sosi-
aalisissa tilanteissa tai 
voi olla vaikea ymmärtää 
toisia tai tulla ymmärre-
tyksi oikein, koska sosi-
aaliset taidot ovat hyvin 
erilaiset kuin valtavä-
estöllä. Esimerkiksi sa-
naton viestintä on suuri 
haaste, ja sitä on vaikea 
ymmärtää, kun taas val-
taväestö hallitsee sanat-
toman viestinnän käy-
tön. 

Yksi hyvin näkyvä asia 
on myös erilaiset aisti-
yli- ja aliherkkyydet. Voi 
olla, että vaatteet ahdis-
tavat tuntoyliherkkyyden 
takia, kovat äänet käyvät 
kipeää tai voimakkaat 
hajut saavat pään tuk-
koon. Aliherkkyyttä voi 
olla esim. tuntoaistissa 
niin, että kipukynnys on 
korkea. Yleensä suurim-
mat hankaluudet tulevat 
väärinymmärryksistä, 
koska se ns. käyttöjär-
jestelmä on hyvin erilai-
nen.

Autismikirjoon liittyy 
myös paljon hyvää. Au-
tismikirjolaiset ovat to-
della hyviä huomaa-
maan ja erottamaan 
yksityiskohtia. Meillä on 
äärimmäisen hyvä oi-
keudentaju ja olemme 
hyvin oikeudenmukai-
sia.

Autismikirjolaisilla on 
myös erityiskiinnostuk-
sen kohteita eli ekkoja. 
Ekkoja voi olla mitä vain, 
esimerkiksi allekirjoit-
taneella muumit, koke-
musluennot ja Monopo-
lin peluu. Joskus ekkosta 
saa tehtyä ammatin esi-
merkiksi tutkijana. Ekko-
jen kanssa työskentely 
vastaa samaa kuin suu-
rimmalle osalle ihmisis-
tä joogaaminen tai ren-
toutumisharjoitukset.

Hyvä kohtaaminen 
auttaa onnistumaan ja 
helpottaa elämää. Täl-
lä tarkoitan juuri sitä, 
että ollaan ihmisiä ihmi-
sille. Ikinä ei pidä men-
nä kohtaamaan tois-
ta diagnoosia edellä. En 
minä ainakaan halua 
tulla kohdatuksia asper-
gerina, adhd:na tai kak-
sisuuntaisena mieliala-

häiriönä. Haluan tulla 
kohdatuksia ihmisenä, 
Anna-Reetana. 

Tämä on tärkeää, kos-
ka diagnoosi ei kerro mi-
tään ihmisen persoo-
nasta tai luonteesta. Oli 
mikä diagnoosi hyvänsä, 
niin persoona ja luonne 
on jokaisella ihmisellä 
erilainen ja uniikki asia.

Haasteita, vahvuuk-
sia, tietoa autismikir-
josta, ihmisyyttä, hyvää 
kohtaamista ja ihminen 
ihmiselle olemista. Kaik-
kea tätä ja paljon muuta 
käsiteltiin hirsikampuk-
sella 6.11. pitämälläni 
kokemusluennolla. Kii-
tos ja kumarrus kaikille 
luennolla olijoille ja siitä 
kiinnostuneille! 

Ottakaa rohkeasti yh-
teyttä, jos jokin mietityt-
tää tai lisätieto tuntuu 
tarpeelliselta.

Terveisin 
Anna-Reeta Pakarinen, 
kokemusasiantuntija, 
lähihoitaja. Pudasjärvi

yLEISöLUENNOT
Kansalaisopisto järjes-
tää lukuvuoden mittaan, 
kaksi luentosarjaa: tee-
maluennot sekä Pudas-
järveltä ponnistaneet 
-luennot. 

Ensimmäinen tee-
maluento kuultiin tiis-
taina Hirsikampuksella, 
kun kokemusasiantunti-
ja, lähihoitaja Anna-Ree-
ta Pakarinen kertoi omiin 
kokemuksiinsa ja hank-
kimaansa tietoon nojau-
tuen Aspergerin oireyh-
tymästä ja autismista. 

Kiinnostunut ja vuo-
rovaikutteinen yleisö sai 
rautaisannoksen lisää 
ymmärrystä as-ihmisiä 
kohtaan luennoitsijan 
havainnollisen, energi-
sen ja itseään säästele-
mättömän aiheen käsit-
telyn ansiosta. 

Seuraava teemaluento 
kuullaan Hirsikampuk-
sella tiistaina 4.12. klo 
18.00. Tällöin sosionomi 
(AMK), hallintotieteiden 
yo Minna Lantto käsit-
telee sosiaalisia taitoja, 
omien vahvuuksien tie-
dostamista ja myönteis-
tä ajattelua, jotka liittyvät 
esim. tunteiden käsitte-
lyyn ja stressinsietoon. 
Käsiteltävät aiheet ovat 
tärkeitä ihmisen koko-
naisvaltaisen hyvin-
voinnin kannalta, ja eri-
tyisesti niistä on hyötyä 
ihmissuhdetyötä teke-
ville, kuten sosiaali-, ter-
veys- ja kasvatusalan 
ammattilaisille ja opis-
kelijoille.

Pudasjärveltä pon-

nistaneet -luentosar-
jassa ääneen pääsevät 
pudasjärveläislähtöi-
set henkilöt, jotka kerto-
vat elämänurastaan, eri-
koisalastaan tai muusta 
etukäteen toivotusta ai-
heesta. Sarjan aloittaa TT, 
FT Sisko Ylimartimo, joka 
saapuu Rovaniemeltä 
22.1. kirjastoon luennoi-
maan Uuden Kalevalan 
ulkomaisesta kuvituk-
sesta v. 1939 - 40 aikana. 
Hän kertoo myös siitä, 
kuinka elämä on kuljet-
tanut hänet Pudasjärvel-
tä mm. tietokirjailijaksi 
sekä akateemiselle ural-
le eri yliopistoihin.

mISTÄ AIhEESTA TOIVOI-
SIT LUENTOA TAI TyöPA-
JAA? KETÄ PUDASJÄRVE-
LÄISLÄhTöISTÄ hENKILöÄ 
hALUAISIT KUULLA, 
NÄhDÄ JA TAVATA?
Kevään mittaan molem-
pia luentoja pyritään jär-
jestämään myös esitet-
tyjen toiveiden pohjalta. 
Ehdota siis sinua kiin-
nostavaa aihepiiriä tai 
henkilöä opiston vs. 
koulutussuunnittelijal-
le. Toivotuille henkilöil-
le esitetään kutsu saa-
pua paikan päälle, tai 
ellei siihen ole mahdol-
lisuutta, luento voidaan 
toteuttaa vuorovaikuttei-
sen AC-yhteyden välityk-
sellä.   

Luennot ovat aina 
maksuttomia, eikä niihin 
ole ennakkoilmoittautu-
misia. 

TIETOJA LUENNOSTA:
Vuonna 2019 Uusi Ka-
levala täyttää 170 vuot-
ta ja talvisodan syttymi-
sestä tulee kuluneeksi 
80 vuotta.

Luennossa käsitellään 
muun muassa sitä, mi-
ten ulkomailla reagoitiin 
Suomen taisteluun mo-
ninkertaista vihollista 
vastaan Kalevalan uusil-
la kuvituksilla.

Keskiössä erityisesti 
niitä kuvittajia, jotka ul-
komailla kuvittivat 1939 
- 40 Kalevalaa myötätun-
non osoituksena pientä 
maata kohtaan, joka soti 
Neuvostoliittoa vastaan. 

TIETOJA LUENNOIJASTA: 
- syntynyt ja kasvanut 
Kurenalla, asunut muu-
taman vuoden Pintamol-
la

- opiskellut muun 
muassa kirjallisuutta, äi-

dinkieltä, historiaa ja tai-
dehistoriaa

- toiminut äidinkie-
len ja viestinnän opetta-
jana vuoden Kurenalan 
keskikoulussa ja lukios-
sa, myöhemmin Tervo-
lan yläasteella sekä tai-
dehistorian lehtorina 
muun muassa Lapin yli-
opistossa 

- väitellyt taiteen toh-
toriksi kuvitustaiteesta 
(Lapin yliopisto 1998) ja 
filosofian tohtoriksi kir-
jallisuudesta (Oulun yli-
opisto 2002)

- Lapin yliopiston yli-
oppilaskunnan vuo-
den opettajan tunnus-
tus 2007

- toimii nykyisin va-
paana tietokirjailijana ja 
Oulun yliopiston dosent-
tina

- tietokirjoja ja artik-
keleita muun muassa 
nuorisokirjallisuudes-
ta, kuvitus- ja kirkko-

SANKARIEN mAA
Taiteen ja filosofian tohtori Sisko Ylimartimo:  Luento ulkomaalaisten taiteilijoiden 
tuesta Suomelle Kalevalan kuvitustaiteen muodossa vuosien 1939–1940 aikana 
Pudasjärven kirjastossa 22.1. klo 17.30–19.00.

taiteesta: Kalevalan ku-
vituksista Suomessa ja 
ulkomailla; yksittäisis-
tä taiteilijoista ja kirjai-
lijoista: H. C. Andersen, L. 
M. Montgomery, Lennart 
Segerstråle 

- harrastaa taidetta, 

Pudasjärven kansalaisopisto on järjestänyt Oulun 
yliopiston avoimen yliopiston infotilaisuudet kasva-
tustieteen perus- ja aineopintojen sekä psykologian 
perusopintojen suorittamisesta.

Opisto auttaa myös muiden avoimen yliopiston 
opintovaihtoehtojen selvittämisessä. Mikäli tahdot 
tarkempaa tietoa näistä opinnoista tai niiden opiske-
lumahdollisuuksista, ota yhteys vs. koulutussuun-
nittelijaan!

AVOImET KORKEAKOULUOPINNOT

kirjallisuutta ja kirjoitta-
mista

- kirjoittaa matkailu-
aiheisia kolumneja Pu-
dasjärvi-lehteen

- asuu nykyisin Rova-
niemellä

mATKA KEVÄTmESSUILLE 
hELSINgIN mESSUKESKUKSEEN
Koillisopistojen yhteinen retki Kevätmessuil-
le Helsingin messukeskukseen 4.-6.4.2019. Siel-
lä ideoita ja tietoja on tarjolla puutarhanhoitoon, 
asumiseen ja sisustukseen, lähiruokaan ja luo-
muun, mökkeilyyn ym. teemoihin liittyen. Sitovat 
ilmoittautumiset 4.2.2019 mennessä. 

Suunnitteilla on järjes-
tää loppukevään 2019 ai-
kana bussiretki Oulun 
teatterin Peppi Pitkätos-
su -näytelmään. Lisätieto-
ja myöhemmin. 

bUSSIRETKI OULUN TEATTERIN 
PEPPI PITKÄTOSSU -NÄyTELmÄÄN

ILmOITTAUTUmINEN USEImPIIN KEVÄÄN KURSSEIhIN ON ALKANUT
osoitteessa www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi
Muista hyödyntää kurssipassi, opintoseteli- ja perhealennus sekä ePassi- ja Smartum Saldo -edut!



16 17nro 44PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti9.11.2018 9.11.2018nro 44
PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

ETÄ- JA VERKKO-OPETUKSEN ENSIASKELEITA

Kansalaisopiston kurs-
sivalikoimaa ja opiske-
lumahdollisuuksia li-
sätään nykyisin myös 
etäyhteyksien ja verk-
kokurssien avulla. Mer-
kittävänä päänavaajana 
näillä selkosilla on toi-
minut KOPPI - Koillisen 
opettajat oppiin -hanke 
v. 2017 - 18 sekä v. 2018 
- 19 toteutettava Koil-
lismaan opistot likelle 
-hanke. Molemmat ovat 
Koillisopistojen eli Pu-
dasjärven, Taivalkosken, 
Kuusamon, Posion ja Ra-
nuan kansalaisopistojen 
yhteistyöhankkeita. 

Hankkeiden tavoit-
teina on kehittää sekä 
yksittäisten opistojen 
että koko opistoverkos-
ton oppimisympäristöjä, 
kurssiohjelmaa ja opet-

tajien täydennyskoulu-
tusta. Keinoina on mm. 
vahvistaa opettajien tvt-
taitoja ja muuta kou-
lutustarvetta sekä mo-
nipuolistaa ja uudistaa 
opetustarjontaa varsin-
kin verkkokurssien avul-
la. 

Pitkien etäisyyksien 
haja-asutusalueilla on 
tärkeää ulottaa opetus-
ta myös keskustaaja-
mien ulkopuolelle ja eri 
elämäntilanteissa olevil-
le. Etäyhteydet ja verk-
ko-opetus on yksi keino 
kohentaa alueellista ta-
sa-arvoa ja saada myös 
sellaiset asukkaat kurs-
sien ja luentojen piiriin, 
joilla ei aina ole tilai-
suuksia osallistua nii-
hin paikan päällä tietys-
sä opetustilassa. 

Luontevimmin etäyh-
teys soveltuu luento- 
ja teoriakursseihin, ku-
ten kielten opetukseen, 
mutta myös liikunnan 
kurssien järjestämiseen 
sekä opiston sisäisenä 
toimintana että opisto-
jen yhteistyönä. Pudas-
järvellä yhteistyötä on 
tehty lisäksi Likiliikun-
ta-hankkeen kanssa, 
jonka mahdollistama-
na ohjelmaan on lukeu-
tunut myös etäohjattuja 
liikuntakursseja muuta-
mille sivukylille. 

Etäyhteys mahdollis-
taa opetuksen niissäkin 
tapauksissa, joissa opet-
taja asuu pitkän matkan 
päässä, jopa toisessa 
maassa. Vuorovaikuttei-
sen kuva- ja ääniyhtey-
den välityksellä opettaja 

saadaan joko yhteiseen 
opetustilaan tai kunkin 
opiskelijan kotikoneelle. 

KULUNEENA  
LUKUVUOTENA  
TÄLLAINEN DIgIOPETUS 
TOTEUTUU SEURAAVISSA 
KURSSEISSA: 
- Työelämän englan-
nin verkkokurssi, jonka 
opiskelijat ovat suorit-
taneet tyystin verkossa 
oman aikataulunsa mu-
kaisesti

- Ranskan alkeis-
kurssi, jossa on ollut lä-
hiopiskelijoiden ryhmä 
Hirsikampuksella ja jon-
ka opetus on samanai-
kaisesti välitetty Adobe 
Connect -yhteyden avul-
la toisiin Koillisopistoi-
hin

- Espanjan alkeis- ja 
jatkokurssi, jonka opet-
taja pitää oppitunnit 
Itävallasta käsin AC-
yhteyden välityksellä 
Hirsikampuksella koolla 
oleville opiskelijoille

- keväällä 2019 toteu-
tettavat Englannin kieli-
opin ja Englannin suul-
lisen kielitaidon kurssit, 
3D-peligrafiikka ja ani-
maatiot -kurssi sekä 3D-
pelinkehitys-kurssi, 
mahdollisesti muitakin. 

Myös Pudasjärvel-
lä järjestettävät luennot 
välitetään reaaliaikai-
sesti toisiin Koillisopis-
toihin.

Parhaillaan Pudasjär-
ven kansalaisopisto on 
yhteistyökumppanina 
mukana Digittää-hank-
keessa, johon Meri-Lapin 

opistot ovat hakeneet 
valtionavustusta Ope-
tushallitukselta. Rahoi-
tusta on ollut haettavis-
sa aikuisten heikkojen 
tvt-perustaitojen ja di-
gitaalisten taitojen vah-
vistamiseen. Mikä-
li hankkeelle saadaan 
myönteinen päätös, ope-
tusta järjestetään opis-
tojen alueilla lähipal-
veluperiaatteella: mm. 
digitutor-kouluttajien 
avulla eri kieliryhmiin ja 
digiautojen välityksel-
lä haja-asutusalueille. 
Tavoitteena on edistää 
varsinkin eri väestöryh-
mien työllistymiseen ja 
opiskeluun liittyviä di-
gikansalaistaitoja sekä 
madaltaa sukupolvien 
välistä digikuilua. 

KEVÄÄN KURSSITARJONTAA

hyVINVOINTI 
Voimaannu valokuvasta  
Tyyli- ja värianalyysikurssi   

TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikan perus- ja jatkokurssit  
Älypuhelinkurssi   
Mediakurssi  

TANSSI
Itämainen tanssi   
Kansantanssi   
Lavatanssi-kurssit: alkeet,  
alkeis-jatko, jatko sekä  
alkeis-jatko sarakylä  
Lasten baletti -kurssit:  
4-6-vuotiaat ja 7-10-vuotiaat  
Aikuisten baletti  

KUVATAITEET JA KÄSITyö
Hyvinvointitaide-viikonloppu
Metalligrafiikan vedostuskurssi  
Aamu- ja iltakeramiikka-kurssit  
Lasten keramiikka 6 - 12-vuotiaille  
Rakukeramiikka  
Pienoisreliefikurssi  
Lasinsulatuskurssi  
Vanhasta uutta -hopeakurssi  
Käsityöpaja - livo  
Amigurumi-pehmoeläinkurssi  
Kalannahkaa käsitöihin  
Vauvantossuista turkisliiveihin  
-asusteita lampaantaljoista  
Nahkavyö- ja luhkakurssi  
Moottorisahalla sahaamisen  
alkeet ja sahan huolto  

Useat kurssit kestävät syksystä kevääseen, mutta erillisiä kevät-
lukukaudella järjestettäviä kursseja on niin ikään lukuisia. Niihin 
myös ilmoittaudutaan erikseen. Toivottavasti näidenkin joukosta 
moni löytää itselleen sopivan harrastuksen: 

LISÄTIETOJA:
- sähköpostitse kansalaisopisto@pudasjarvi.fi tai  
   etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi
- puhelimitse 
- musiikki Reijo Kossi 0400 646 132
- taide- ja taitoaineet Vuokko Nyman 050 4096 653
- tietotekniikka Mika Suoperä 040 7045 194
- mm. liikunta Eeva Harju 050 4628 924
- palvelusihteeri Tuula Haverinen 040 8266 431

Toimisto palvelee ma-to klo 9.00-15.00, pe suljettu. Os. Karhukunnaantie 6, 
2. krs Iijoen sillankorvassa vastapäätä Hirsikampusta.

Jäätyään eläkkeelle 
ruoppauskoneenkuljet-
tajan työstä Esa Viuhkola 
alkoi opettamaan kansa-
laisopiston puutyökurs-
seilla. Opettajana hän 
on ollut kolmisen vuot-
ta. Vuodesta 1981 lähti-
en hän on valmistanut 
verstaassaan kaiken-
laista puusta. Puutöiden 
tekemisestä on siis pit-
käaikainen kokemus.

Hän opettaa neljällä 
kurssilla; Naisten puu-
työt, seniori puutyöt, 
maahanmuuttajat puu-

KANSALAISOPISTON OPETTAJA ESA VIUhKOLA

PÄÄTOImISTA JA mUUTA hENKILöKUNTAA

työ ja Aittojärven puutyö 
ja entisöintipiiri.

Puutyökurssien opet-
tajan työ on Esan mie-
lestä mielenkiintois-
ta ja antoisaa kun saa 
olla erilaisten ihmis-
ten kanssa. Tavoitteena 
opettamisessa hän pitää, 
että työn jälki olisi kaikil-
la siistiä.

Jokaisen koneen 
kanssa tulee olla varo-
vainen. Ennen kaikkea 
työturvallisuus on tärke-
ää, kun työskennellään 
koneiden ja sähkölaittei-

den kanssa. Kaikkien ko-
neiden käyttö tulee olla 
hallinnassa. 

Tulevaisuuden nä-
kymät siintävät jo aja-
tuksissa, kun Taito-
kas-hallia rakennetaan 
teollisuuskylään. Sinne 
tulee nykyistä enemmän 
tilaa koneille ja työsken-
telylle. Nykyisissä Rim-
minkankaan koulun 
puutyö opetustiloissa 
työskennellään syyslu-
kukausi ja ensi kevätlu-
kukausi.

Esa on kiitollinen, että 

Esa viuhkola on taitava puutöiden 
valmistaja. Taitojaan hän käyttää 

puutöiden opettajan työssä. 

hän on saanut olla ter-
veenä ja opettaa oppi-
laita. Opettajan työtä hän 
toivoo voivansa tehdä 
pitkään tulevaisuudes-
sakin. 

Viuhkola harrastaa 
vapaa-ajallaan kalas-
tusta ja mökkeilyä, jon-
ne hänellä on lyhyt mat-
ka. Mökillä hän kalastaa 
ja nauttii luonnossa ole-
misesta.

Anna-Riikka Huhta

LIIKUNTA 
Kevätjooga  
Yoga flow kehonhuolto   
Taekwon-don 20. Perinteinen  
kevätleiri  
Kesänyrkkeily  
Kuntonyrkkeilyleiri
Spinning-ryhmät 7 - 10   
Spinning extra -ryhmät 4 - 6   
Kestävyysharjoittelun perusteet  
Juoksukoulu   
Hiihdon alkeis- ja tekniikkakurssit  
aikuisille 

Uinnin tekniikkakurssi nuorille ja  
aikuisille  
Lavis - lavatanssijumppa   
Tehotreeni   
Jooga - ala-siurua  

mUUT
Ekokoti    
Kaupallinen yrttipoimijakoulutus  
1 ja 2  
Kalastusväline ja jokikalastus  
Hygieniapassikoulutus ja testi  
Järjestyksenvalvojan perus- ja  
jatkokurssit    
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> isännöintiä > kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

KUKKAKAUPPOJA JA HAUTAUSTOIMISTOJA

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 11-13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14-18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

Palveluhakemisto

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

ToIMITuKsET
KoKo MaaHaN

l PuRKuosaT ja uuDET osaT
Kaikki automerkit

LaPIN
auTo-osa oY

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

VARAOSAT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-iKKunaT ja ovET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUohoUSpALVeLU 
Matti Sarajärvi Tmi

MaaRaKEnnus puuRunEn oY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

www.utacon.fi

"osTETaan 
METalliRoMua 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYös nouTo 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

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

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933
Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925
Wuolijoki Heikki, 
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Kähkönen Mikko, 
myyntijohtaja 010 257 1921

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

PUDASTORI
MYYDÄÄN ILMOITA 

ILMAISEKSI!

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Myydään upea hirsikehikko 
vanhasta pelekkahirrestä, si-
säpinnat piilutettu. Lev. 2,65 m, 
pit. 3,75 m. Sopii saunaksi. Hp. 
6000 €. P. 050 917 7829.

MYYDään 2h+k 
3 krs, 58,5 m2, 

Naamangantiellä. 
Hyväkuntoinen, kalustettuna, 

vähän asuttu, kylpyhuone 
remontoitu, heti vapaa. 

P. 0400 944 615.

Omakotitalotontteja Haapo-
karin asemakaava, Parkkilan 
tie. Kunnallistekniikka on ja Ka-
rikuja-liittymä. Luonnonkaunis 
oma  kangasranta, ei tulvaa. 
Hyvät kalavedet. Rakennusoi-
keus 250 m2 per tontti. Esittely 
ja näyttö Seppo Parkkila p. 044 
582 2015. Myyjä Juha Päivä-
niemi p. 0400 539 827.

Vuokrataan tai myydään hy-
väkuntoinen kt-yksiö kes-
kustassa, puhtaat luottotiedot 
edellytetään, p. 040 547 5354.

LÖYDETTY hyväkuntoinen 
scoot -potkulauta. Tunto-
merkkejä vastaan p. 040 552 
4086. 

LÖYDETTYVUOKRATTAVANA

Vuokrattavana 400 m Raahen 
keskustasta 1h+kk 16m2, 
280€/kk, 2h+k 53m2, 390€/
kk+sähkö. Luottotiedot tarkiste-
taan, 1 kk takuuvuokra. Yhtey-
denotot p. 0500 687 919.

Vuokrattavana rivitalon pääty-
huoneisto 2h+k 58 m² Lakarin 
alueella. P. 0400 283 309.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisil-
le henkilöille ja on ilmainen.  
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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!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, Rytinki, pudasjärvi

Taksi piipponen oy

”Pohjois-pohjanmaan ja koillismaan luontoa” ja ”luonnosta voimaa” -näytte-
lyt syötteen luontokeskuksessa 11.9.-30.11.  ti-pe klo 10-16. Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Jukka Niemelä Energiaa Vikisijän Virsikirjasta, la 10.11. klo 11, Pudasjärven Kirja-
kauppa, Kauppatie 3.
Wirtapiiri sarakylän koululla ma 12.11. klo 10.30-13.30. Vierailijana Sointu Veivo.
sotatraumatisoituneiden kohtaaminen ja hoito to 15.11. klo 9-15 Karhukunnas, 
Karhukunnaantie 6.
Bingo Koskenhovilla su 18.11. klo 18.
Elokuvailta pohjantähdessä ma 19.11. Klo 17.00 The Grinch. Klo 19.00 Olavi Virta. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.

KUULUTUS 
SEURAKUNTAVAALEISTA
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakunta-
vaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotis-
kaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon 

Vaalit toimitetaan Pudasjärven seurakuntakodilla, Varsitie 12, 
93100 Pudasjärvi 18.11.2018 kello 11.00– 20.00. 

Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä olevak-
si merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä seura-
kunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seu-
rakunnan kotisivuilta osoitteesta pudasjarvenseurakunta.fi sekä 
osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 1.10.2018
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Timo Liikanen 
Puheenjohtaja 

Hirvipeijaiset
su 18.11.2018 klo 12-15 

seuran majalla.
Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset perheineen, tervetuloa!

Kipinän Metsästysseura ry:n

Hirviporukka

Kuopusjärven 
Metsästysseuran 

HiRvipEiJaisET

Hirviporukka

lauantaina 17.11.2018 klo 11.00 
Metsäpirtillä.

Maan vuokraajat, seuran jäsenet ja kyläläiset 
ystävineen TERVETULOA!

jatketaan pyörähtelyjen merkeissä. 
Lippu 10€ pyörähtelyihin.

Pientä korvausta vastaan tarjolla glögiä, 
torttuja ym. pientä purtavaa.

Tervetuloa kaikki mukaan, 
vauvasta vaariin!

Joka lahjan tuo, se lahjan saa.
Tilaisuudesta vastaa: 

Sarakylän Nuorisoseura ja Iijoen Taiteilijat.

Koko perheen 

MusiiKillinEn 
piKKuJoulu 

LAULATTAJANA

ALPO PUHAKKA & 
KUMPPANIT

la 17.11. klo 16–19 sarapirtillä

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

Pudasjärven sos. dem. 
työväenyhdistys Pitää

syyskokouksensa 
Pudasjärven kauPungintalolla 

sunnuntaina 25.11.2018 
klo 17.00 alkaen. 

käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
tervetuloa!

TYÖPETARI Ry:n sääntömääräinen 
sYYsKoKous

keskiviikkona 28.11.2018 klo 17.00 alkaen 
Suojalinnalla, Urheilutie 2.
Esillä sääntömääräiset asiat.

HallitusTervetuloa!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 
• to 14-20 • Pe 20-04, • la 18-04 • su 11.11. klo 15-19 

• ma 14-20 • ti suljettu • ke 14-01 • to 14-20 • pe 15-04 
• la 17.11.  klo 15-04 • su 18.11. klo 15-00

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

päivätanssit
su 25.11. klo 16-19

isän-
päivä-
tanssit

su 11.11. klo 16-19
tanssit
La 17.11.

Jore 
siLtaLa 

tervetuloa!

HUoM! HUoM! 

puDasJäRvEn 
EläKEläisET RY

Teemme vierailun Marikaisjärven 
toimitalolle ti 20.11.2018. 

Lähdemme palvelukeskuksen piha-alueelta 
kello 13.00.

Paikan päällä kahvit ja arpajaiset.  
Johtokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

MLL:n Pudasjärven yhdistyksen 
sYYsKoKous

Halla Cafessa to 22.11.2018 klo 18.
Hallitus kokoontuu klo 17.

Tervetuloa!

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS
Tule mukaan kuulemaan ja kertomaan kylien ja 
järjestöjen kuulumisia keskiviikkona 14.11.  
klo 18.00 Jongun kylätalolle (Niskalantie 9).

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
• Tilaisuuden avaus ja kyläyhdistyksen esittely, 

Jongun alueen kyläyhdistys ry
• Kokouksen sihteerin valinta
• Kuulumiset kyliltä – kylien edustajien pu-

heenvuorot ajankohtaisista asioista kylittäin
• Kaupungin kuulumiset, kaupunginjohtaja 

Tomi Timonen
• Hyvinvointi kylillä, apuvälineitä tiedon kerää-

miseen, hyvinvointikoordinaattori Ulla-Maija 
Paukkeri

• Hyvän mielen paikat –hankkeen osallisuus-
menetelmäkorttien jako, aluevastaava  
Ulla-Maija Paukkeri  

• Kehittämis- ja toimintatukien 2019 hakuajan-
kohta ja käytäntö / osastosihteeri Sinikka  
Mosorin  (Tästä on tulossa myöhemmin erilli-
nen infotilaisuus kaupungintalolla)

• Yrityspalveluiden esittely, yritysneuvoja Auvo 
Turpeinen, Pudasjärven Kehitys Oy

• Muut asiat sekä seuraavan kyläneuvoston 
ajankohta ja paikka

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lisätietoja: Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861
Jongun alueen kyläyhdistys ry ja  
Pudasjärven kaupunki

www.pudasjarvi.fi

KEHITTÄMISTOIMINTA

TYÖPETARI ry jakaa

Eu-RuoKa-
paKETTEJa 

perjantaina 16.11.2018 alkaen 
klo 9.00 Suojalinnalla, Urheilutie 2. 

Paketteja jaetaan, niin kauan kuin niitä riittää. 
Ei puhelinvarauksia.

             Tervetuloa!                            Työpetarin hallitus

Kurenalan Kyläyhdistyksen 
säänTöMääRäinEn 

sYYsKoKous
ke 28.11.2018 kaupungintalolla.

Kokous alkaa klo 18.00 ja kesän kiitoksena 
täytekakkukahvit klo 17.30 alkaen.

HallitusTervetuloa!

piKKUjOULU
ke 5.12.2018 klo 14 - 17 
seurakuntakeskuksessa.

Ilmoittautuminen 25.11. mennessä
Annikille p. 0400 104 208 

Omavastuuosuus jäseniltä 10,00€ / hlö, 
ei jäsen 21€ / hlö

pudasjärven invalidit ry:n 
perinteinen

TERVETULOA!
Nautitaan hyvästä ruuasta, mukavasta seurasta ja 

yllätysohjelmasta. Joulupukin terveiset:
”Joka lahjan tuo - hän lahjan saa”

pudasjärven Kajastus ry:n  
säänTöMääRäinEn 

sYYsKoKous 
pidetään Osviitassa, Kauralantie 3, 

to 22.11.2018 klo 15.00.  
Hallitus kokoontuu klo 14.00. Pullakahvitarjoilu.

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI

Lue 
lehti 

netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupunginta-
lolla kokoushuone Ota-
vassa torstaina 15. päi-
vänä marraskuuta 2018 
alkaen klo 16:00. Luet-
telo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on 
nähtävänä 9.11.2018 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 20.11.2018 klo 
12.00-15.00 sekä ylei-
sessä tietoverkossa 
20.11.2018 alkaen.

Pudasjärvi 5.11.2018 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Pelttarinseudun Metsästysseuran peijaat 
50-vuotisjuhlan merkeissä

Pelttarinseudun metsästys-
seura juhli lauantaina 3.11. 
50 vuotista taivalta seuran 
majalla hirvipeijaiden mer-
keissä. Ohjelmassa oli muun 
muassa yhteislaulua, histori-
an siipien havinaa, hanurin 
soittoa, kunniamerkkien ja-
koa ja tietysti mahtavan kä-
ristyksen syöntiä!

Pelttarinseudun metsäs-
tysseura ry:n perustamisko-
kous on pidetty loppiaisena 
vuonna 1968. Läsnä olivat: 
Olavi Jussila (Pekkalan Olli), 
Kalle Jussila (Pekkalan Kal-
le), Jouni Pelttari (Peltta-
Jouni), Vilho Ruottinen (Ta-
la-Ville) ja Lauri Ruottinen 
(Tala-Lassi). 

Olavi Jussila toimi seuran 
puheenjohtajana vuoteen 
1977. Seuran ensimmäisenä 
sihteerinä ja rahastonhoita-
jana toimi Vilho Ruottinen, 
myös vuoteen 1977. 

Sen jälkeen puheenjoh-
tajina ovat toimineet Iikka 
Hyttinen, Jouni Pelttari, Lau-
ri Ruottinen Antero Kokko ja 
nykyinen puheenjohtaja Ilpo 
Piri vuodesta 2015 lähtien. 

Seuran jäsenmäärä on 
kasvanut alkuaikojen reilus-
ta kymmenestä jäsenestä tä-
män hetkiseen 84 jäseneen. 
Parhaimpina aikoina jäseniä 
on ollut noin 100. Vanhojen 
metsästäjäjermujen jäädes-
sä pois on onneksi tilalle ny-
kyvuosina tullut enenevässä 
määrin nuorempaakin po-
rukkaa. 

Oma tupa, oma lupa
Metsästysseuran kokoukset 
pidettiin ensi alkuun Anna 
Jussilan talossa, sittemmin 
kokouksia on pidetty muun 
muassa Hyttisessä ja Peltta-
rissa. Kokouksia pidettiin, 
hirviä nyljettiin ja paloitel-
tiin jonkun kotona ja peijai-
ta pidettiin Paukkerinharjun 
koululla useita vuosia, en-
nen seuran oman majan ra-
kentamista. 

Oman majan rakentamis-
ta alettiin suunnitella vuon-
na 1985 ja rakennustyö toteu-
tettiin vuonna 1986. Tontti 
vuokrattiin ja myöhemmin 
hankittiin omaksi Ylä-Jon-
gun maamiesseuralta. Majan 
piirustukset teki Eero Pekka-
la ja rakennustoimikunnan 
puheenjohtajana toimi Risto 
Kokko. Sittemmin majaa on 
laajennettu ja lahtitiloja pa-
ranneltu ja nykyaikaistettu, 
tietenkin talkoilla. Viimeisin 
rakennushanke on ollut liite-
rin rakentaminen. 

Hirvenpyynnistä
Jo syksyllä 1968 seura haki 
lupaa hirven pyyntiin. Hir-
veä oli metsästetty joulu-
kuun puoleen väliin, mutta 
ei nähty edes hirven jälkiä. 
Alkuun lupia anottiin vain 
yhdelle hirvelle. Myöhem-
min muistetaan ajat, jol-
loin metsän viljaa kaadettiin 

kuusikin kappaletta yhdestä 
ajosta ja useampiakin yhtenä 
metsästyspäivänä. Aiemmin 
hirven metsästystä harjoi-
tettiin enimmäkseen ajomet-
sästyksenä, nykypäivänä 
seurassa metsästetään pää-
asiassa koirien avustuksella. 

Hirvenmetsästykses-
tä on monenlaisia juttu-
ja, niitä ilokseen kerrotaan 
ja kuunnellaan seuran ma-
jalla. Vähintään yhtä pal-
jon metsästysjuttuja on syk-
syllä liikkunut tanssipaikka 
Möykkälän parketeilla ja 
parkkipaikalla. Jutuissa ker-
rotaan paljon hankalista hir-
ven vedoista, on ammuttu 
elukka hämärän rajamail-
la ja sitten pimeällä sitä haa-
lattu miesvoimin metsästä, 
usein hankalan taipaleen ta-
kaa. Kerrotaan juttuja hyvis-
tä kaadoista, kuinka eräskin 
metsästäjä on kytännyt hir-
veä kuusen takana ja päästä-
nyt sen niin lähelle, että mel-
kein puukolla olisi voinut 
teurastaa tai kuinka on oltu 
jo nuotion teossa, kun hir-
vi on pölähtänytkin paikalle 
ja siihen on sillä kertaa kah-
vin keitto ja makkaran paisto 
unohtunut.

Tekstin ovat koonneet 
Lauri Ruottinen ja  
Tiina Honkanen  
(seuran sihteeri).  

Juhlassa kuultiin Risto Kokon 
mahtavaa haitarin soittoa.

Ikkunan vieressä seuran perustajajäsen Lauri Ruottinen 
vaimoineen sekä Antero Kokko ja Pentti Kettunen.

Peijaisväkeä.

Metsästäjiä majan edessä Risto Kokko, Janne Kurttila, An-
tero Kokko, Mikko Juurikka, Ilpo Piri, Hannu Kurttila, Esko 
Juurikka ja Seppo Puurunen.

Liisa Kettunen, Pirkko Kokko ja Raili Lehtola toimivat omal-
ta osaltaan juhlien ja peijaisten mahtavina emäntinä ja val-
mistelijoina. Peijaisten laitto vaatii monen ihmisen yhteis-
panostuksen onnistuakseen.

Seuran nykyinen puheen-
johtaja Ilpo Piri koiransa 
Aapelin kanssa. Nyt jo eläk-
keellä olevalle Aapeli koiral-
le on ammuttu 120 hirveä.

Seuran puheenjohtaja Ilpo Piri ja Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistyksen toiminnanohjaaja Vesa Teivaanmäki (kuvas-
sa) jakoivat kunniamerkit Risto Kokolle ja Kari Paukkerille.

Lonikan ja Pietarilan alueen 
kaavateillä toteutetaan mit-
tava tieremontti. Lonikan 
alueen teillä kaivettiin kesä-
kuussa sekä loppukesästä 
ja syksyllä Pietarilan alueen 
kaavateillä, joissa vaihdetaan 
kaikki massat, sadevesiputket 
sekä asennetaan salaojitus. 
Pudasjärven vesiosuuskun-
nan vesiputkistoa uusitaan, 
osa putkista korjataan sekä li-

sätään kaivoja ja viemäröinnit 
vaihdetaan. Alueille laitetaan 
myös uusi valaistus, johon 
kuuluu pylväissä kulkevien 
sähköjohtojen vaihtaminen 
maakaapeleihin.

Alueella asuville ihmisil-
le on jaettu remontista tiedot-
teet. Veden tulo on joudut-
tu joskus katkaisemaan ja tiet 
ovat olleet jonkin aikaa poik-
ki, jolloin liikennöinti on ta-

pahtunut kiertoteiden ja osit-
tain Hirsikampukseltakin 
johtavaa kevyen liikenteen 
väylää pitkin. Kuljetuspudas 
Oy:n urakoima työmaa on 
työllistänyt 7-9 työntekijää. 
Kuljetuspäällikkö Veli-Pekka 
Salmelan mukaan urakka ete-
nee hyvään vaiheeseen ennen 
lumia. Asfaltointi ja reunaki-
vien asennus tapahtuu ensi 
kesänä.A-R.H

Pietarilan tieremontissa on tiet olleet osan aikaa poikki, jol-
loin on käytetty kiertoteitä. 

Tieremontti käynnissä Pietarilassa

Kuljetuspäällikkö Vesa-Pek-
ka Salmela kertoo töitä teh-
tävän mahdollisimman pit-
källe ennen lumien tuloa. 

KuusaMosTa 
KasvaTETTua 

siiKaa, 
puRKiTETTua 
MuiKKua Ja 
savuKalaa 

ToRsTaina 15.11.

Klo 11.15-11.30 
asMunTi p-pYsäKKi

Klo 12.15-13.15 
puDasJäRvEn ToRi 
p. 044 013 1493/vilJo 

KaRJalainEn. 
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myymälämalleja ale–hinnoin!

HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY

Loput 
KESÄKALUSTEET 

ALE-hinnoin

VUOTTA
56

1962
2018

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

 www.huonekaluliikeheikkila.fi

jouluksi kotiin

Viiden tähden
 

Mattohuolto

Mattopesulan
palvelupiste

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta!Koroton 
maksuaika

Kampanja Korko Tilinhoito-
-aika  palkkio
6 kk 0% 5€/kk
10 kk 0% 5€/kk
20 kk 0% 5€/kk

Aktiiviraha/
Handelsbanken Rahoitus

Sointu 
runkosänkypaketti
160x200 cm 
5-vyöhykkeinen pussijousisto, jäykkyydet medium ja hard
verhoilu harmaa tai musta, sis. stylex sijauspatja ja 
jalkasarja

ovh. 1825€

1095€ -40%

Fox 3-sohva
223 cm 
verhoilu valittavissa, useita kangas- ja värivaihtoehtoja

ovh. 1313€995€

Sakari avokulmasohva
237x220 cm
vaalea tai tumma harmaa, myös muita kokoonpanoja

ovh. 1445€1288€

Lilli 3+2 sohvat
3 ist. 200 cm. 2 ist. 144 cm
istuin- ja selkätyynyt ympäriverhoiltu, 
useita värivaihtoehtoja

ovh. 2076€1198€

inari vuodesohva
3-ist. 204 cm
vuodekoko 130x188cm

ovh. 1413€886€

Joulutähdet

alkaen

8€

Sointu säätösänky
90x200 cm 
5-vyöhykkeinen pussijousisto
jäykkyydet medium ja hard
verhoilu harmaa tai musta
sis. stylex sijauspatja ja 
jalkasarja

1249€ -40%

ovh. 2092€

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

SyyStarjoukSet

rajoitettu 
erä!

Hirvi / 
Huomioliivi 
+ Hirvilippis 

30€
sievi 
kevytjalkineet

aLkaeN 65€

Husqvarna 
sadelaHkeet

49€

● Kevyt
● Kestävät
● Kotimaiset

Helly Hansen 
sadetakki 

49€

Helly 
Hansen 
sadeHaalari 49€

p. original 
lämpösaappaat 

84,50

kotimaiset 
lämpöväliasut 
pusero                Housut

49€

109€

Caso vC 11 
vakuumikone

liHa-
myllyt 89€

aLkaeN

Husqvarna 
kengän-
kuivaimet 28€

44,50

SyyStarjoukSet!

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

MUISTA ISÄÄ 

IKH:n TAI 
FIKSUKSEn 

LAHJAKORTILLA!

MEILTÄ 
RUOHO- JA KURAMATOT 

METRITAvARAnA Onnea kaikille Isille!

49,90

Fixus 12 V 
H4 polttimo

1,50

Fixus 12V
H7 polttimo

1,95

Viima
Hydrauliöljy
32 tai 46
20 litraa

kplkpl

vAHAKAnKAAT JA 
KAITALIInAT
SAAPUnEET!

vAKUMIPUSSIT, 
-RULLAT JA 

vAKUMIKOnEET 
SAAPUnEET!

toivoo perhemarketin väki

MARRASKUUn HULInAT!
myymälän tuotekoreista 
ilmainen tuote ostostesi 

yHteydessä.
tuotteita rajoitettu määrä!


