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MAANANTAINA 5.1.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 11.00
Hotelli Kuusamo   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! Paavo p. 0400 198 700

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Kurikkatie 11, 90440 Kempele
040- 961 5319 • simo@vierashuone.fi

Lemmikkihoitola VIERASHUONE

Korkeatasoinen 
Lemmikkihoitola Vierashuone

ja lemmikkitarvikekauppa

” Lemmikkisi toinen koti ”

www.vierashuone.fi
www.lemmikkikauppa.fi

Kempeleen keskustassa lentoaseman läheisyydessä

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

Hinta 35 €/tunti/auto
(harjoittelu omalla vastuulla)

Hyvää Uutta Vuotta!

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14. Tervetuloa!

Palvelemme:
Uudenvuodenaattona 
31.12.2014 klo 9-16

Uudenvuodenpäivänä 
1.1.2015 suljettu

Perjantaina 2.1.2015 klo 9-18
Lauantaina 3.1.2015 klo 9-14

Pieni merenneito
Lukion teatterikurssilaiset esittävät 

Andersenin satuun perustuvan näytelmän

Ti 6.1.2015 klo 15.00 
Rimmin koulun juhlasalissa. 

Liput aikuiset 3 €/lapset 2 €

Kesto n. 70 min (väliaika). Buffetissa 
myynnissä karkkeja, popcorneja ja mehua.

FYSIOTERAPIAPALVELUT

UUTTA PUDASJÄRVELLÄ!
Fysioterapiapalvelut Jari Junna 

aloittaa toimintansa helmikuun alussa 2015 
osoitteessa Jukolantie 6.

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

- fysioterapia ja hieronta
- urheilufysioterapia / teippaukset
- kuntotestaukset ja liikuntaneuvonta
- akupunktio- ja laserhoidot
- nikama- ja nivelkäsittelyt
 (kotikäyntejä Sarakylän alueella)

KOTIHOITOPALVELUT PÄIVI JUNNA 
(KH, LYMFATERAPEUTTI)

Ajanvaraukset ja tiedustelut 2.1.2015 alkaen 

puh. 050 347 0261, (0500 558 368)

- hieronta, lymfahoidot
- (avustavat kotipalvelut  alkavat 
 myöhemmin)

www.pudasjarvi-lehti.fi

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

nro 53 2014-lehti

Pudasjärven 
kansalaisopisto 
tiedottaa s. 8-9

Vuoden Urheilija 
Pudasjärvellä s. 11

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule 
tekemään 

löytöjä!
Avoinna: Ti 10-17, Ke 10-15, To suljettu, Pe 10-17,

La 10-14. Norm. Ma-Pe 10-17, La 10-14
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Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija, 
taitto
Jenni Peltoniemi
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Messu seurakuntakodissa 
su 4.1.kello 10, Juha Kukku-
rainen, Jukka Jaakola.
Messu seurakuntakodissa ti 
6.1. kello 10,  Juha Kukku-
rainen, saarna Samuel Kor-
honen,  Keijo Piirainen, Vox 
Margarita-kuoro. 
Lähetystyö:  Kirpputori auki 
seuraavan kerran ke 14.1. 
Kaikille lähetystyön hyväsi 
toimineille suuret kiitokset 
kuluneesta vuodesta- kiitos 
myös kirpputorin asiakkail-

le. Lähetyksen talkooväen 
perinteinen kiitosjuhla loppi-
aisena 6.1. jumalanpalveluk-
sen jälkeen seurakuntako-
dissa, juhlassa luovutetaan 
Lähetysarpajaisten voitot. 
Talkoosoppaa varten ilmoit-
tautuminen kirkkoherranvi-
rastoon 31.12. mennessä, pu-
helin (08) 882 3100.
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuk-
sen isossa kahviossa tors-

taina 8.1.2015 kello 16.30. 
Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 17.12.2014–
8.1.2015 kirkkoherranviras-
tossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina.
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
14.1.–13.2.2015 viraston au-
kioloaikoina. Pudasjärvellä, 
17. päivänä joulukuuta 2014. 
Juha Rauhala, kirkkoneu-
voston puheenjohtaja

Rauhanyhdistykset: Uu-
denvuoden seurat Hirvas-
kosken ry:llä  to  1.1.2015 
kello 17 (Eero Illikainen, 
Jukka Lehto).  Seurat Ku-
renalan ry:llä su 4.1. kello 
17 (Urpo Illikainen, Seppo 
Leppänen). Loppiaisseu-
rat Jaurakkajärvellä  Inkeri 
ja Paula Paukkerilla ti 6.1. 
kello 13 (Jukka Jaakkola, 
Pekka Lehto). 
Haudattu: Rauha Uusi-Il-
likainen 93 v.

Vietämme tämän vuoden viimeisiä hetkiä. Olemme juuri saa-
neet juhlia joulun ihmeellistä sanomaa ja nyt valmistaudutaan 
uuden vuoden juhlaan kukin tavallaan. Uuden vuoden kynnyk-
sellä on usein tapana miettiä mennyttä vuotta. Immi Hellénin 
runo ” Uusi Vuosi ” (1898), kuvaa mielestäni myös tänä päivä-
nä niitä aatoksia joita mielessämme on näin vuoden vaihtumi-
sen kynnyksellä. Runon sanoin ” olkoon vuosi alkava Luojan siu-
naama” teille kaikille. Hyvää uutta vuotta 2015.

Luojan siunaamaa 
uutta vuotta

Päivi Pohjanvesi
lastenohjaaja

Vuosi vanha vaipuu hautaan
riemuineen ja murheineen.
Ihmissydän puhkee nöyrään
rukoukseen, kiitokseen.
Oi, jos vuosi alkava
oisi Luojan siunaama!

Koittaisiko päivä uusi
joka lapsen sydämeen,
saisi siellä uinuavat,
hyvät henget valveilleen!
Silloin vuosi alkava
oisi Luojan siunaama.

Kasva suureks, Suomen lapsi,
kasva avuks isälles,
voimistu ja vartu vainen
tositurvaks äidilles!
Isän, äidin kotimaan
ole kelpo lapsi vaan!

Korkehimman haltuun anna
kallihimmat toivehes,
pienet huolesikin kanna –
Hän ne kääntää parhaakses.
Hänpä vuoden alkaneenj
ohtaa hyvään päätökseen.

Kauneimmat joululaulut ke-
räsivät jälleen joulukuun ai-
kana runsaan joukon pu-
dasjärveläisiä laulamaan eri 
puolilla laajaa kaupunkia. 
Kahdeksassa eri tilaisuudes-
sa kävi runsas tuhat laula-
jaa ja kuuntelijaa hakemassa 
joulun tunnelmaa. Kantto-
ri Keijo Piiraisen mukaan 

Kauneimpia joululauluja lauloi 
lähes 1000 seurakuntalaista

osallistujamäärät olivat pa-
rista- kolmestakymmenes-
tä kirkon lähes viiteensataan 
laulajaan. Pienissä tilaisuuk-
sissa voidaan mennä yleisön 
laulutoiveiden mukaan, suu-
rissa tilaisuuksissa ohjelma 
on ennalta määrätty. Laulu-
suosikit vaihtelevat vuosit-
tain ja tuttuja lauluja toivo-

taan paljon. Uusilla lauluilla 
kestää aikansa päästä paljon 
toivottujen joukkoon. Tänä 
vuonna uusia lauluja olivat 
Tallissa ja Joulun Lahja, jot-
ka on nostettu Lasten vir-
sikirjasta mukaan vihkoon, 
kertoi Piirainen. 

Kauneimmat joululau-
lut ovat jo yli neljäkymmen-

vuotinen perinne kirkoissa 
ja seurakunnissa ja tilaisuu-
det keräävät yli miljoona 
laulajaa joka vuosi. Ne ovat 
muodostuneet osaksi suo-
malaista ja seurakunnallista 
musiikkikulttuuria, jolla on 
myös hyväntekeväisyysulot-
tuvuus. Kolehtihan kerätään 
lähetystyön hyväksi, muis-

Pudasjärven kirkko täyttyi aaton-
aattona lauluhaluisesta yleisöstä.

Pudasjärvi

Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus seurakun-
takodissa to 1.1.2015 kello 
12, Juha Kukkurainen, Jukka 
Jaakkola.

tuttaa Keijo Piirainen. 
Joulun aika on seurakun-

nille aina kiireistä aikaa. Eri-
laisia tilaisuuksia on paljon 
ja kanttori pääsee vapaalle 
sitten joulupäivän jälkeen, 
naurahtaa Piirainen.

Markku Kemppainen

Joulukonsertissa tunnetut esiintyjät
Pudasjärven kirkossa pi-
dettiin perjantaina 12.12. 
Osuuspankin järjestämä pe-
rinteinen joulukonsertti, jos-
sa teemana oli ”Rauhaa, vain 
rauhaa kellot ne soi”. Kirk-
koon oli kokoontunut noin 
250 kuulijaa. 

Esiintyjinä olivat sop-
raano Laura Pyrrö ja pia-
nisti Jouni Somero. Pyrrö 
on esiintynyt mm. Suomen 
Kansallisoopperassa ja Sa-
vonlinnan oopperajuhlil-
la sekä laulanut useimpien 
Suomen kaupunginorkeste-
reiden solistina ja Suomen 
lisäksi konsertoinut ja toi-
minut oopperasolistina mo-
nissa Euroopan maissa sekä 
Yhdysvalloissa. 

Jouni Somero on Suomen 
monipuolisin konserttipia-

nisti, joka on soittanut yli 
2700 konserttia eri puolilla 
maailmaa. Somero on myös 
eniten levyttänyt suomalai-
nen pianisti – levytyksiä on 
lähes 90. 

Pyrrö ja Somero aloittivat 
konsertin urkuparvelta ja 
siirtyivät sitten kirkon eteen, 
jossa Somero soitti joulufan-
tasia -pianosoolon ja kon-
sertti jatkui yhteisesiintymi-

senä. 
Tilaisuuteen oli vapaa 

pääsy ja paikalle oli järjes-
tetty myös linja-autokuljetus 
keskustasta. Toimitusjohta-
ja Teuvo Perätalo Osuuspan-
kista toivotti konsertin aluk-
si kaikki tervetulleeksi sekä 
lopuksi muisti yhdessä pal-
veluneuvoja Soile Graberin 
kanssa esiintyjiä pudasjärve-
läisillä tuotteilla. HT

Osuuspankin järjestä-
mässä joulukonsertis-
sa esiintyivät tänä vuon-
na sopraano Laura Pyrrö 
ja konserttipianisti Jouni 
Somero. 
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Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
ti-ke 30.-31.12.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-21

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

100
PSSanta Maria  

Tex Mex Soft  
Tortilla
320 g (3,13/kg) 
rajoitus: 3 ps/talous

Olvi
lonkero 4,7 %
ja Fizz 
Original Dry
siideri 4,7 %
6x0,33 l (4,58/l)

Caesar- 
salaatti
230 g (6,50/kg)

200
Viennetta 
jäätelökakut
650 ml (1,54/l)  
rajoitus: 4 pkt/talous

299

Hyvää uutta vuotta!

1695
HK  
takuumurea  
naudan ulkofilee
 

KG

249RAS

-53 %

199
Atria  
broilerin 
fileesuikaleet
300 g (6,63/kg)

RS 400
Snellman  
kunnon nakit
350-400 g (5,00-5,71/kg) 
rajoitus 2 erää/talous

Ilman korttia tai yksittäin 4,29 pkt (10,73-12,26/kg)

2PKT

-35 %

Ilman korttia 3,09 rs (10,30/kg)

-68 %
2PS

2PKT

-61 %

Yksittäin 2,99 ps (13,00/kg)

Ilman korttia tai yksittäin 2,59 pkt (3,98/l)

996

100
Fanta ja Sprite  
virvoitusjuomat
1,5 l (0,40/l), sis. pantin 0,40  
rajoitus: 3 plo/talous

PLO
 Ilman korttia 2,29 plo (1,26/l) sis. pantin 0,40

2399

A. Le Coq
Premium 
olut 4,5 %
24x0,33 l (2,57/l)
sis. pantit 3,60

24 PACK

500
Fazer  
maitosuklaalevy
200 g (8,33/kg)  
rajoitus: 2 erää/talous

3KPL

Ilman korttia tai yksittäin 2,25 kpl (11,25/kg)

-25 %

199
Taffel
mega
perunalastut
235-325 g (6,12-8,47/kg)

PSS
Ilman korttia 2,55 ps (7,85-10,85/kg)

6 PACK

-10-13 %

Ilman korttia 10,98-11,40 6-pack (5,09-5,30 /l)
sis. pantit 0,90

Uuden 
vuoden Raketit 

samalla 
kauppareissulla! 

Tervetuloa!

Forssan 
perunasalaatti 
ja Atria XL 
peruna-
pekonisalaatti
700-800 g (3,11-3,56/kg)

-21 %

Palvelemme:
Ke 31.12. 
klo 8-18
To 1.1. 
Suljettu

MTK:n vuosittainen joului-
nen puurojuhla järjestettiin 
sunnuntaina 14.12. Hilturan-
nan leirikeskuksessa. Ruo-
kien valmistukset ja tarjoi-
lut järjestyivät johtokunnan 
jäsenten toimesta talkoovoi-
min; Timo on ollut perintei-
sesti puuron keittäjä ja mu-
kana oli manteleita, joiden 
saaja palkittiin. Lohet oli 
suolannut Juhani ja Sirkka 
hoiti juontamisen. Tilaisuu-
dessa oli runsaasti koko per-
heiden musiikkiohjelmaa ja 
joulupukin vierailu, jolla oli 
runsas lahjojen säkki etenkin 
lapsille jaettavaksi. HT

Puurojuhlan tarjoilut talkoovoimin
Joulupukin vierailu oli 
odotettu tapahtuma eten-
kin lapsille ja nuorille. 

Korpisen kylätalolla vietet-
tiin joulujuhlaa hieman hai-
keissa tunnelmissa. Juhlassa 
vieraillut joulupukki tote-
si laman iskeneen jopa hä-
nenkin lahjasäkkiinsä, josta 
löytyi vain muutama lahja-
käärö. Lamako lienee ollut 
syynä siihenkin, että juhlaan 
saapui parikymmentä hen-
kilöä, vaikka vielä pari jou-
lua sitten juhlaan osallistui 
yli 50 osallistujaa. 

Joulupöydän antimet oli-
vat tänäkin jouluna parhaim-
masta päästä. Kyläseura tar-
josi maukasta riisipuuroa ja 
sekahedelmäsoppaa joulu-
kinkun keralla kaikille osal-
listujille. Ruokailun jälkeen 
virittäydyttiin joulutunnel-
maan laulamalla joululaulu-

Lama näkyi joulupukin lahjasäkissäkin
ja puheenjohtaja Juha Ylita-
lon johdolla. 

Joulupukki toi joululah-
jat ja pääsimme nauttimaan 
joulukahveista. Kokkikaar-
tissa ahertaneet Liisa ja Päivi 
olivat paistaneet joulutortut 
ja laittaneet niiden rinnal-
le tarjolle juustoleipää ja pi-
pareita. Veikon keittämään 
kahviin oli vissiin lisätty 
hyppysellinen jouluarome-
ja, joten kahvi maistui oike-
alta joulukahvilta.

Juhlissa mukana olleet 
toivottelivat toisilleen rau-
hallista joulua ja lähtivät 
koteihinsa valmistelemaan 
kodin joulua. Juha kiitteli 
kyläseuran puolesta muka-
na olleita ja toivotti kaikille 
hyvää joulua ja toivoi run-

saampaa osallistumista Uu-
den vuoden vastaanottota-
pahtumaan. Tämän vuoden 
viimeiseksi illaksi on luvas-
sa hauskaa ja uudenlaista 

Joulupukki tervehti joulujuhlassa mukana olleita ja sa-
malla harmitteli lahjasäkkinsä keveyttä.

ohjelmaa, jonka vuoksi ku-
kin mukana olija saa varoa 
nauruhermojensa katkea-
mista. Se puolestaan tietäisi 
aika ikävää ensi vuotta.  RR

OSAO Pudasjärven yksikös-
tä voi valmistua jopa jouluk-
si. Opintojansa aikuisiällä 
jatkaneet Gerlandia Barros 
ja Ida Sillanpää valmistuivat 
ammattiopiston matkailulin-
jalta kiihkeimpiin joulukii-
reisiin matkailupalveluiden 
tuottajiksi. 

Opiskelijat suorittivat 
toista ammattitutkintoaan 
Pudasjärven yksikössä si-
ten, että opiskelu kaikkineen 
kesti noin puolitoista vuot-
ta. Opintojen suorittami-
sen suunnitelmallisuudes-
ta näinkin tiiviin aikataulun 

Joululahja amiksesta: 

ammattitutkinto ja töihin!

mukaan vastasivat OSAO 
Pudasjärven yksikön OPO 
Anna Kuosmanen yhdes-
sä matkailun vastuuopetta-
ja Marja Kuusinivan kanssa. 
Toista tutkintoa suorittaneil-
le opiskelijoille luotiin täy-
sin henkilökohtainen opis-
kelusuunnitelma (HOPS), 
jota toteuttamalla opiskeli-
jalla on mahdollisuus kartut-
taa osaamistaan ja pätevyyt-
tään työmarkkinoilla. 

JP Sillanpää, 
kuva Anniina Merikanto-
Vuoti

Matkailupalveluiden tuottajat Ida Sillanpää ja Gerlan-
dia Barros.

Kiitän asiakkaitani ja 
siirryn fysioterapeutiksi 
Terameri kuntotus Oy:n 
palvelukseen vuoden 
2015 alusta. 

Tavoitat minut edelleen 
numerosta 040 867 8858.

Riitta Tiainen
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Tavoi� eenamme: 
S-marketi sta joka päivä

edullisin ruokakori!

Ke 31.12. klo 8-18

Snellman kunnon
Nakkimakkara
400 g (5,72 kg)

229pkt

Kotimaista
Broilerin fileesuikaleet
300-350 g (10,63-9,11 kg)

Castello
Valko- tai sinihomejuusto
150 g (13,26 kg)

Grandiosa
Kiviuunipizzat
310-350 g (8,35-7,40 kg)

Coca-Cocat
1,5 l 2-pack (0,73 l)
sis. pantit

319 rasia 199pkt

259kpl

Real Snacks
Perunalastut
300 g (6,63 kg)

199pss

299 2-PACK

Forssan
Perunasalaatti
400 g (3,97 kg)

159rasia

Brasilian
Rainbow
Hunajameloni

Etelä-Afrikan
Rainbow
Vihreä rypäle
500 g (3,58 kg)

099kg189ras.

Saarioinen
Broilerpyörykät
400 g (4,97 kg)

199pkt

Onnellista Uu� a Vuo� a 2015!
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Kesseli ry järjesti joululau-
lutilaisuuden tiistaina 16.12. 
Pudasjärven kaupungin vas-
taanottokeskuksen asukkail-
le. Tilaisuuden alussa kes-
kuksen pienet pojat ja tytöt 
olivat innokkaina auttamas-
sa erilaisissa tehtävissä. He 
saivat laittaa kynttilöitä te-
lineisiin ja sytyttää ne vuo-
ronperään. Juttua tuli puolin 
ja toisin. Illan järjestelyissä 
oli mukana Erkki Takkinen, 
Pentti Kuopusjärvi ja Ari 
Tapper. Lauluryhmässä lau-

Joululauluja vastaanottokeskuksessa
loivat edellisten lisäksi Sirk-
ka Åkerlund, Paula Väyry-
nen, Sari Nieminen ja Marika 
Nieminen. Ape Nieminen 
säesti laulut kitaralla. Enke-
li taivaan lauloimme pelkäs-
tään laulaen ja viimeisenä ol-
leen Jouluyö, juhlayön koko 
porukka lauloi Joel Hallikai-
sen joulucd:n tahdittamana. 
Tarjoilusta vastasi Kesseli. 
Lapsille oli tuoremehua, ai-
kuisille teetä ja mustikkaglö-
giä sekä kaikille pipareita. 
Kansallisuuksia oli ainakin 

seitsemästä maasta. Kaikki 
ymmärsivät kuitenkin mis-
tä laulut kertoivat eli Jee-
suksen syntymästä. Laula-
jia ilta kokosi reilusti yli 30. 
Positiivista palautetta erääl-
tä mieheltä, jonka mielestä 
laulut olivat kauniita. Mu-
kavaa oli kuulla venäjäksi 
erään pikkutytön iloiset sa-
nat, kun hän lähti vanhem-
piensa kanssa eli paka paka. 

Ape Nieminen

Jo pikku poikana konemie-
hen työstä haaveillut, kone-
urakoitsija Paavo Tihinen 
täyttää 70 vuotta 1.1.2015.

Tihinen kertoo viettä-
neensä lapsuutensa Yli-Iin 
Yli-Tannilassa ammattikou-
luikään saakka.

-Olen syntynyt neljälapsi-
seen pienviljelijäperheeseen, 
jonka navetassa oli pari kol-
me lypsylehmää, jotka lypsi-
vät perheelle maitoa ja aina 
välillä saatiin sianlihaakin. 
Isä työskenteli viikot metsä-
töissä Metsähallituksen työ-
mailla ja häntä perhe näki 
yleensä vain viikonloppui-
sin.

-Maaseudulla asuminen 
oli hyvä ympäristö lapsel-
le. Minulla on ollut turvalli-
nen lapsuus ja äiti on pitänyt 
huolta lapsista ja perheen ar-
jesta. Sai olla hyvillään, kun 
koulumatkaakin oli vain alle 
puolikilometriä ja molem-
mat isovanhemmat sekä se-
tiä että tätejäkin lapsineen 
asui näköetäisyydellä. Näin 
sain kasvaa lukuisten tuttu-
jen ihmisten keskellä.

-Tulin ensimmäistä ker-
taa Pudasjärvelle töihin 
vuonna 1964, jolloin olen 
myös tavannut vaimoni Hil-
kan Siuruan työnväentalolla. 
Naimisiin menimme vuonna 
1965 ja näin myös yhteinen 
koti sijoittui Pudasjärvelle. 
Poikia perheessä on kaksi ja 

Paavo Tihinen 70 v:

Konemies haaveena jo pikkupoikana
onpa saatu yksi lapsenlapsi-
kin.

-Jo 10-vuotiaana muiste-
len tienneeni, minkälaiseen 
ammattiin haluan. Lapsuus-
kotini naapurissa asui kai-
vinkonetyömiehiä ja sekös 
minua alkoi jossakin vai-
heessa kiinnostamaan. Oli se 
melkoinen elämys, kun en-
simmäisen kerran pääsin is-
tumaan kaivukoneen hyttiin 
kuskin taakse ja seuraamaan 
hänen työskentelyään.

-Työhistoriaani kuu-
luu maanrakennustyöt ko-
neenkuljettajana. Pudas-
järvellä oli 1970-80-luvulla 
suuria teiden rakennustyö-
maita, muun muassa nykyi-
nen Rovaniemen tie sekä 
Livo- ja Siuruanjokivarren 
tietyömaat. Olin mukana 
myös Iijoen voimalaitostyö-
mailla.

-Yrittäjäksi aloin vuonna 
1979, jolloin hankin omak-
si työkoneeksi tiekarhuk-
sikin kutsutun tiehöylän. 
Kiersin viiden vuoden ajan 
Suomen lentokenttien kiito-
ratojen parannustyömailla ja 
viimeiset 15 vuotta ympäri 
Suomen tienjyrsintätyömail-
la. Jos työmaa oli kahdessa 
vuorossa, yleensä koneella 
oli yksi kuljettaja. Jos kul-
jettaja oli kolmivuorotyös-
sä, työpäivä kesti 12 tuntia. 
Sen jälkeen yrittäjänä olles-
sani työpäivät olivat tätä-

kin pidempiä, koska töihin 
kuului myös oman koneka-
luston kunnossapito. Päätie-
nestiin liittyvät työt helpotti-
vat vuonna 2012 siirtyessäni 
kiireestä toiseen eli kiireisen 
eläkeläisen saappaisiin.

Harrastuksena yhteis-
kunnallisiin asioihin 
osallistuminen
-Työn rinnalla on harras-
tuksiini kuulunut jo pitkään 
osallistuminen yhteiskun-
nallisten asioiden hoitami-
seen. Tämä on ollut mahdol-
lista vain vaimon ansiosta, 
joka on hyväksynyt tekemi-
seni ja pitänyt hyvää huolta 
perheestä. 

-Ensimmäiset askeleet 
yhteisten asioiden hoitami-
seen aloitin vuonna 1981 
kunnan liikuntalautakun-
nassa. Keskeisiin luottamus-
tehtäviini ovat kuuluneet 
myös kirkkovaltuuston- ja –
neuvoston jäsenyydet. Vuo-
desta 1989 lähtien olen ollut 
kunnanhallituksessa ja kun-
nanvaltuustossa 1993 lähti-
en. Näihin ja poliittisen toi-
mintaan liittyen olen saanut 
osallistua myös valtakun-
nan ja maakuntatason mo-
nenlaisiin tehtäviin. Olen pi-
tänyt tärkeänä kantaa huolta 
myös yhteiskunnan heikko-
osaisemmista ihmisistä.

-Olen ollut onnekas mo-

70-vuotta täyttävän Paavo Tihisen työuraan kuuluvat 
konemiehen työt ympäri Suomea.

Paavo ja Hilkka Tihinen osallistuvat aktiivisesti pudas-
järveläisiin tapahtumiin. Kuvassa Hilkka ja Paavo ke-
säisillä Pudasjärven markkinoilla.

nessa mielessä, töitä on riit-
tänyt ja niitä olen saanut teh-
dä kunnon välineillä. Lisäksi 
saan olla erittäin tyytyväi-
nen hyvistä ihmissuhteis-
ta. Oman persoonallisuu-
teni kehittymisestä voin 
todeta, että esimerkiksi nuo-
rena miehenä poliittisiin asi-
oihin tuli lukuisia kertoja 
suhtauduttua turhan kärke-
västi ja kielteisesti. 

-Päästessäni mukaan 
kunnallisten päätettävi-
en asioiden valmisteluun, 
on asenteeni ja käytökse-
ni muuttunut huomattavas-
ti asiallisemmaksi. Monis-
ta kipeistä päätettävistä ja 
suurista asiakokonaisuuk-
sista on ollut kunnassamme 
tietoa ja vuosikymmeniä sit-
ten. Talouden tasapainotta-
misohjelma tehtiin aikanaan 
yhteistuumin ja sitä noudat-
tamalla kaupungin talous on 
saatu kuntoon. Vielä on kui-
tenkin paljon tehtävää ja toi-
vottavasti päättäjiltä riittää 
tahtoa ja päättäväisyyttä jat-
kaa samalla, toteaa Paavo Ti-
hinen.

Merkkipäivänä on kah-
vipannu kuumana torstaina 
1.1. Siuruan Työväentalolla 
kello 12 alkaen.

Pertti Kuusisto

Yrittäjän saappaisiin Paavo astui vuonna 1979 hankittuaan omaksi työkoneeksi tiekarhuksikin kutsutun tiehöylän.
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 

(Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Uuden vuoden 
aukioloajat:

30.12. avoinna 9-15
31.12. avoinna 9-13

1.1.-3.1. suljettu

Onnellista Uutta Vuotta!

pAlvelemme:
Ke 31.12. klo 9-18
To 1.1. klo 11-18

popsi iso 
viiTonen 

900 g

2,89
pkt

popsi
grillinAKKi

300 g

1,19
pkt

hiillos
perinTeinen

grillimAKKArA
400 g

1,89
pkt

perheTilAn horneT 
mArinoiTu 

broilerin siipi
900 g

2,59
pkt

perunAsAlAATTi
400 g

1,19
ras

lopuT
JouluKinKuT

EDULLISESTI

lopuT
JouluKArKiT

-50%

Hyvää ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2015!

RAKETTISUOSIKIT
sensATion
HUHHUH! Voiko näin hienoja edes myydä?
Muiden rakettimyyjien tunteista välittämättä Raket-
titukku julkaisi lajitelman raketteja tuotekehitystyön 
kulisseista suoraan kuluttajille. Näitä isompien ra-
kettien ampumiseen tarvitaan ilotulittajan pätevyys.
Yhdeksän 1.3G-luokan rakettia, eniten ruutia (75g/
raketti), isoimmat efektit, kovin jytinä. Pakkauksessa 
kuusi eri efektiä, efektin nimi on painettu raketin 
kylkeen.

3950

ApAChe
Näillä pidetään ratsuväki aisoissa! Yhdentoista rake-
tin lajitelma täynnä uuden teholuokan laaturakette-
ja. Useita eri efektejä ja kunnon hajotuspanokset. 

1600

AArreArKun 
meTsÄsTÄJÄT
Näillä pidetään ratsuväki aisoissa! Yhdentoista rake-
tin lajitelma täynnä uuden teholuokan laaturakette-
ja. Useita eri efektejä ja kunnon hajotuspanokset. 

800

KeisAri
PARASTA MITÄ RAHALLA SAA
Tämän kauden suurin ja komein irtoraketti. Raketissa 
on arvokas shell inside -ydin, jonka ansiosta ilmassa 
räjähtävä tähtisade on säännöllisen pyöreä, valtavan 
kokoinen ja pitkään taivaalla viipyvä. Tällaisia näkee 
markettien avajaisissa.

1500

mAesTro
NYT ENTISTÄ TUHDIMPI!
Upea jättiraketti, jonka värimaailmaan on kiinnitetty 
erityishuomiota. Tuloksena häikäisevän kaunis yhdis-
telmä kultaista ja vihreää. S’il vous plait.

1250

ILMAPOMMISUOSIKIT
iso ThunDer King
3 KPL/PKT
Tuote, joka ei paljon esittelyjä kaipaa. Legendaa-
rinen ilmapommi, joka täytyy löytyä jokaisen 
tulittajan kassista.

150
3 KPL/PKT

XXl-ThunDer
3 KPL/PKT
Todella tehokkaiden Thunder Kingien ystäville. 
Mahtava paukku ja efektinä värilliset tähdet. Testaa-
mistamme uuden asetuksen täyttävistä thundereista 
paras.

200
3 KPL/PKT

vÄripATruunA
200 LAUKAUSTA!
Vanha suosikkituote nyt turboahdettuna. Todellinen 
kuularuisku. Ampuu 200 (kaksisataa) väripalloa 
yhdellä sytytyksellä. Vain Rakettitukusta.

350

iso TYKKi
2 KPL/PKT
Isotykki määrittää koko ilmapommikategorian. Suurin ja kovin 
ilmapommi, jossa kaksi erilaista kaikki odotukset ylittävää efektiä.
Kovimmat kajautukset ja suurimmat välähdykset uuden vuoden 
kunniaksi. Ei heikkohermoisille!
ENTISTÄ JYTYMPI!

600
2 KPL/PKT

KunKKuTYKKi
4 KPL/PKT
Legendaarinen ilmapommien kunkku, jonka suosio 
kasvaa eksponentiaalisesti joka vuosi. Upea rätinä-
nousu ja kultainen kaksiosainen mahtiefekti. Tämä 
hittien hitti vain Rakettitukusta!

600
4 KPL/PKT

viAporigolD
2 KPL
Mahtava uutuusputkipommi! Supersuosittu Viaporin 
Pommitus nyt entistäkin parempi - Viapori Gold, 
vuosimallia 2014.

500
2 KPL

suoJAlAsiT
Säädettävät sangat, soveltuu lapsille ja aikuisille. 
CE-hyväksytyt.

200

sYTYTYspuiKoT
2 KPL/PKT
Sytytä raketit turvallisesti! Kaksi sytytyspuikkoa, 
joiden paloaika on 4 minuuttia puikkoa kohden.

200

UUTUUS!
KAUPAN PÄÄLLE

ÄIJÄTYKIN 
OSTANEILLE

18-OSAINEN, TOSI KÄTEvÄ 
wALLET NINJA 

-MONITOIMIKALU!
Luottokortin kokoinen monitoimityökalu, jossa on 18 
eri työkalua. Voit mm. kiristää skeittilaudan renkaat tai 

avata janojuomat tien päällä. 
Työkalu kulkee kätevästi vaikka lompakon 
korttitaskussa ja on mukana äkillisen tarpeen 
vaatiessa. Työkalu on valmistettu 

1,5 mm  paksuisesta, neljä 
kertaa lämpökäsitellystä 

teräksestä, joten se ei 
ruostu tai taivu.

leuhKAT evÄÄT
UUTUUS
Huikean monipuolinen jättipata jolla taiot to-
della upean show:n juhlataivaalle! Padassa on 
57 hienosti rytmitettyä erilaista ja erikokoista 
efektiä. Aluksi pienempiä ja lopuksi suurimpia 
tarkoin harkitussa järjestyksessä. Sytytä ja 
nauti!

Laukauksia: 57
Kesto: n. 60sek

5950
UUTUUS!

megAsTAlin
UUTUUS
Järeän kokoinen ja erittäin tulivoimainen 
uutuus-ohjuspatteri. Ampuu 50 vinkuvaa ja 
rätisevää ohjusta.

350

UUTUUS!

ÄiJÄTYKKi
UUTUUS! 3 KPL/PKT
Ilmapommien uusi tähti on syttynyt!
Mahtava Äijätykki on todellinen SUPER-
uutuus ilmapommien ystäville. Pakkauk-
sessa kolme upeaa erilaista tarkoin valittua 
sinisävyistä efektiä, Golden palm tree with 
blue pearls, Golden wave with blue stars 
sekä Brocade crown with blue star.

800
3 KPL/PKT

TeKsTiilissÄ
TAlvi Ale 

AlKAA

-20%-10%
-50%-30%

lopuT
TAlvi- JA 

JouluvAloT

-50%
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31.12. avoinna 9-13

1.1.-3.1. suljettu

Onnellista Uutta Vuotta!

pAlvelemme:
Ke 31.12. klo 9-18
To 1.1. klo 11-18

popsi iso 
viiTonen 

900 g

2,89
pkt

popsi
grillinAKKi

300 g

1,19
pkt

hiillos
perinTeinen

grillimAKKArA
400 g

1,89
pkt

perheTilAn horneT 
mArinoiTu 

broilerin siipi
900 g

2,59
pkt

perunAsAlAATTi
400 g

1,19
ras

lopuT
JouluKinKuT

EDULLISESTI

lopuT
JouluKArKiT

-50%

Hyvää ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2015!

RAKETTISUOSIKIT
sensATion
HUHHUH! Voiko näin hienoja edes myydä?
Muiden rakettimyyjien tunteista välittämättä Raket-
titukku julkaisi lajitelman raketteja tuotekehitystyön 
kulisseista suoraan kuluttajille. Näitä isompien ra-
kettien ampumiseen tarvitaan ilotulittajan pätevyys.
Yhdeksän 1.3G-luokan rakettia, eniten ruutia (75g/
raketti), isoimmat efektit, kovin jytinä. Pakkauksessa 
kuusi eri efektiä, efektin nimi on painettu raketin 
kylkeen.

3950

ApAChe
Näillä pidetään ratsuväki aisoissa! Yhdentoista rake-
tin lajitelma täynnä uuden teholuokan laaturakette-
ja. Useita eri efektejä ja kunnon hajotuspanokset. 

1600

AArreArKun 
meTsÄsTÄJÄT
Näillä pidetään ratsuväki aisoissa! Yhdentoista rake-
tin lajitelma täynnä uuden teholuokan laaturakette-
ja. Useita eri efektejä ja kunnon hajotuspanokset. 

800

KeisAri
PARASTA MITÄ RAHALLA SAA
Tämän kauden suurin ja komein irtoraketti. Raketissa 
on arvokas shell inside -ydin, jonka ansiosta ilmassa 
räjähtävä tähtisade on säännöllisen pyöreä, valtavan 
kokoinen ja pitkään taivaalla viipyvä. Tällaisia näkee 
markettien avajaisissa.

1500

mAesTro
NYT ENTISTÄ TUHDIMPI!
Upea jättiraketti, jonka värimaailmaan on kiinnitetty 
erityishuomiota. Tuloksena häikäisevän kaunis yhdis-
telmä kultaista ja vihreää. S’il vous plait.

1250

ILMAPOMMISUOSIKIT
iso ThunDer King
3 KPL/PKT
Tuote, joka ei paljon esittelyjä kaipaa. Legendaa-
rinen ilmapommi, joka täytyy löytyä jokaisen 
tulittajan kassista.

150
3 KPL/PKT

XXl-ThunDer
3 KPL/PKT
Todella tehokkaiden Thunder Kingien ystäville. 
Mahtava paukku ja efektinä värilliset tähdet. Testaa-
mistamme uuden asetuksen täyttävistä thundereista 
paras.

200
3 KPL/PKT

vÄripATruunA
200 LAUKAUSTA!
Vanha suosikkituote nyt turboahdettuna. Todellinen 
kuularuisku. Ampuu 200 (kaksisataa) väripalloa 
yhdellä sytytyksellä. Vain Rakettitukusta.

350

iso TYKKi
2 KPL/PKT
Isotykki määrittää koko ilmapommikategorian. Suurin ja kovin 
ilmapommi, jossa kaksi erilaista kaikki odotukset ylittävää efektiä.
Kovimmat kajautukset ja suurimmat välähdykset uuden vuoden 
kunniaksi. Ei heikkohermoisille!
ENTISTÄ JYTYMPI!

600
2 KPL/PKT

KunKKuTYKKi
4 KPL/PKT
Legendaarinen ilmapommien kunkku, jonka suosio 
kasvaa eksponentiaalisesti joka vuosi. Upea rätinä-
nousu ja kultainen kaksiosainen mahtiefekti. Tämä 
hittien hitti vain Rakettitukusta!

600
4 KPL/PKT

viAporigolD
2 KPL
Mahtava uutuusputkipommi! Supersuosittu Viaporin 
Pommitus nyt entistäkin parempi - Viapori Gold, 
vuosimallia 2014.

500
2 KPL

suoJAlAsiT
Säädettävät sangat, soveltuu lapsille ja aikuisille. 
CE-hyväksytyt.

200

sYTYTYspuiKoT
2 KPL/PKT
Sytytä raketit turvallisesti! Kaksi sytytyspuikkoa, 
joiden paloaika on 4 minuuttia puikkoa kohden.

200

UUTUUS!
KAUPAN PÄÄLLE

ÄIJÄTYKIN 
OSTANEILLE

18-OSAINEN, TOSI KÄTEvÄ 
wALLET NINJA 

-MONITOIMIKALU!
Luottokortin kokoinen monitoimityökalu, jossa on 18 
eri työkalua. Voit mm. kiristää skeittilaudan renkaat tai 

avata janojuomat tien päällä. 
Työkalu kulkee kätevästi vaikka lompakon 
korttitaskussa ja on mukana äkillisen tarpeen 
vaatiessa. Työkalu on valmistettu 

1,5 mm  paksuisesta, neljä 
kertaa lämpökäsitellystä 

teräksestä, joten se ei 
ruostu tai taivu.

leuhKAT evÄÄT
UUTUUS
Huikean monipuolinen jättipata jolla taiot to-
della upean show:n juhlataivaalle! Padassa on 
57 hienosti rytmitettyä erilaista ja erikokoista 
efektiä. Aluksi pienempiä ja lopuksi suurimpia 
tarkoin harkitussa järjestyksessä. Sytytä ja 
nauti!

Laukauksia: 57
Kesto: n. 60sek

5950
UUTUUS!

megAsTAlin
UUTUUS
Järeän kokoinen ja erittäin tulivoimainen 
uutuus-ohjuspatteri. Ampuu 50 vinkuvaa ja 
rätisevää ohjusta.

350

UUTUUS!

ÄiJÄTYKKi
UUTUUS! 3 KPL/PKT
Ilmapommien uusi tähti on syttynyt!
Mahtava Äijätykki on todellinen SUPER-
uutuus ilmapommien ystäville. Pakkauk-
sessa kolme upeaa erilaista tarkoin valittua 
sinisävyistä efektiä, Golden palm tree with 
blue pearls, Golden wave with blue stars 
sekä Brocade crown with blue star.

800
3 KPL/PKT

TeKsTiilissÄ
TAlvi Ale 

AlKAA

-20%-10%
-50%-30%

lopuT
TAlvi- JA 

JouluvAloT

-50%
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PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
VÄRTTINÄKEHRÄYKSEN LYHYTKURSSI 8 t  1104007
Kutomaluokka/Marja Tiitta
21.3.2015 LA 10.00-16.00  15 €
Kehräämisen ja kuitujen värjäyksen perusasiat. 
Ilmoittautuminen 27.2.2015 mennessä.

KÄPYPITSIKURSSI jatkuu  11040004
Pudikin iso luokka/Raili Ukura
Kurssi kokoontuu keväällä klo 10.00-13.45 lauantaisin 17.1., 31.1., 14.2., 
28.2., 14.3. ja 28.3.2015. Kurssilla on tilaa. Kurssilla opitaan käpypit-
sien tekemistä. Voit tehdä liinoja, koruja, reunapitsejä ja somisteita 
vaatteisiin. Ota mukaan tiukkakierteistä virkkauslankaa esim. nro 10. 
Pitsikäpyjä voi ostaa opettajalta. Lisätietoja netistä hakusanoilla tatting 
tai srivolite.

KORIT JA MATOT VIRKATEN 16 t   11041005
Pudikin iso luokka/Hilkka Anttila
15.1.-26.2.2015 TO 18.00-21.00 25 €
Kurssilaiset voivat tuoda omia kuteitaan, esim. trikookudetta, eri vah-
vuista ontelokudetta tai perinteisesti itse leikattuja kuteita. Opettajalta 
voi ostaa valkoista, ruskeaa, beigeä ja harmaata kudetta. Kuteita voi-
daan tilata myös muita värejä kurssin aikana. Kokoontumispäivät 15.1., 
29.1., 12.2. ja 26.2.2015. Ilmoittautuminen 9.1.2015 mennessä.

TÖLKKIKLIPSUVIRKKAUS 12 t   11041006
Kuvataideluokka 2/Hilkka Anttila
20.1.-17.2.2015 TI 18.00-21.00 20 €
Kurssilla virkataan tölkinvetimistä laukkuja, koruja ja muita koristeita. 
Ilmoittautuminen 8.1.2015 mennessä.

VAPAALANKATYÖT JA SILKKINAUHAKIRJONTA 20 t 110410061
Kutomaluokka/Hilkka Anttila
24.2.-21.4.2015 TI 18.00-21.00  28 €
Kurssilla valmistetaan villalangasta vapaamuotoisesti pesukonetta 
apuna käyttäen erilaisia töitä, kuten liivejä ja kaulahuiveja. Silkkinauha-
kirjonnassa valmistetaan kevään ja kesän lähestyviin juhliin pöytäliina- 
ja vaatekoristeluja. Ilmoittautuminen 20.2.2015 mennessä.
 
MOSAIIKKILINNUNPÖNTTÖKURSSI 20 t 110410062
Keramiikkaluokka/Hilkka Anttila
24.2.-7.4.2015 TI 15.00-18.00 25 €
Valmistetaan mosaiikkipaloilla päällystettyjä linnunpönttöjä kotipihan 
koristeeksi ja pihalinnuille kodiksi. I
lmoittautuminen.20.2.2015 mennessä.

LASTEN TAIDEPAJA MAAHANMUUTTAJILLE 110300071
Vastaanottokeskus/Vuokko Nyman
12.3.-30.4.2015 TO 12.00-13.30 
Huom! Muuttunut kurssiaika.

AIKUISTEN TAIDEPAJA MAAHANMUUTTAJILLE 110300072
Vastaanottokeskus/Vuokko Nyman
12.3.-30.4.2015 TO 14.00-16.00 
Huom! Muuttunut kurssiaika.

KÄSITYÖPAJA MAAHANMUUTTAJILLE  11040007 
jatkuu 14.1.-1.4.2015
Vastaanottokeskus/Hilkka Anttila KE 18.00-21.00. 
Huom! Muuttunut kokoontumisaika.

TEKNINEN TYÖ MAAHANMUUTTAJILLE
Kurssi jatkuu keväällä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vas-
taanottokeskuksessa.

NAISTEN PUUTYÖT    11042001 
jatkuu 13.1.-31.3.2015
Rimminkankaan koulu/Yrjö Niskala TI 18.00-21.00 
Kurssilla on tilaa.

SENIORIPUUTYÖT    10420011 
jatkuu 14.1.-1.4.2015
Rimminkankaan koulu/Yrjö Niskala KE 15.00-18.00 
Kurssilla on tilaa.

PUUTYÖT JA ENTISÖINTI    10420012 
jatkuu 15.1.-2.4.2015
Rimminkankaan koulu/Seppo Arvola TO 18.00-21.00 
Kurssilla on tilaa.

SISUSTUSSUUNNITTELU 40 t   21980002
Neuvokki/Sari Kinnunen
20.3.-18.4.2015 PE 17.00-21.00, LA 09.00-15.00 46 €
Kurssi pidetään neljänä viikonloppuna perjantai-iltaisin ja lauantaipäi-
visin alkaen pe 20.3.2015 klo 17.00. Muut kurssiviikonloput: 27.-28.3., 
10.-11.4. ja 17.-18.4.2015.
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi sisustussuunnittelun periaatteita 
ja elementtejä, annan ohjeet oman suunnitelman tekemistä varten ja 
teemme ideaplanssin suunnittelun pohjaksi.Toisella kerralla käsitellään 
tilan suunnittelua ja tilaratkaisuja, puhutaan kalusteiden sijoittelusta 
yleensä sekä omassa suunnittelukohteessa sekä piirretään omaa suun-
nitelmaa. Kolmannella kerralla puhumme väreistä ja niiden yhdistelystä 
sekä erilaisista sisustusmateriaaleista. Viimeisellä kerralla puhumme 
valaistuksen vaikutuksesta tilaan, taulujen sijoittelusta sekä käymme 
yhdessä lävitse suunnitelmia.
Opiskelija tarvitsee mittasuhdeviivaimen, kolmioviivaimen, lyijykynän 
ja kumin sekä A3-kokoista paperia. Mukana voi olla myös skissipaperia, 
maalarinteippiä ja värikynät sekä liimaa. 
Ilmoittautuminen 10.3.2015 mennessä.

Kansalaisopiston kevään opetus käynnistyy ma 12.1.2015. Tässä 
tiedotteessa julkaistaan tietoja alkukevään uusista kursseista ja 
kurssimuutoksista.

Kaikki syksyllä alkanut koko lukuvuoden kestävä opetus jatkuu 
sovitun ohjelman mukaisesti.

Opinto- ja harrastusopas 2014 - 2015 on nähtävissä kokonaisuu-
dessaan netissä osoitteessa: 
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/index.asp

Musiikin ryhmiin vapaita soittoaikoja voi tiedustella suoraan musii-
kinopettajilta. Kaikki syksyllä alkaneet musiikin opetusryhmät jat-
kuvat viikosta 3 alkaen sovittujen kokoontumisaikojen mukaisesti.

Ellei uuden kurssin kohdalla pyydetä ilmoittautumista erikseen, ei 
tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Netti-ilmoittautuminen on kätevää ja sen voi tehdä osoitteessa:
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/

OPISTON YHTEYSTIEDOT
HUOM! Kurssiasioissa otetaan ensin yhteyttä ao. vastuualueen 
opettajaan.
* sivistystoimisto/kansalaisopisto: 040 8266 431, 040 5088 490
* opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa: 050 4004 799
* musiikinalueen vastuuopettaja Reijo Kossi: 0400 646 132
* taide- ja taitoaineiden alueen vastuuopettaja 
  Vuokko Nyman: 050 4096 653
* maahanmuuttajakouluttaja Olga Evdokimova: 050 4126 072
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
   etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi

MUSKARIN KOKOONTUMISPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 
11.4., 25.4. ja 23.5.2015

MATKAILUENGLANTIA 24 t   12030001
Auditorio/Bryan Dopp
23.-31.1.2015  PE 17.00-20.00, LA 9.00-16.00 28 €
Kurssi järjestetään kahtena viikonloppuna, 23. -24.1. ja 30.-31.1.2015, 
perjantaina klo 17.00 -20.00 ja lauantaina klo 9.00-16.00. Kurssilla 
opetellaan keskustelun ja harjoitusten avulla selviämään matkoilla 
arkipäivän tilanteissa. Opiskellaan englannin kielen sanastoa sekä 
rakentamaan lauseita, joita tarvitaan matkoilla. 
Ilmoittautuminen 14.1.2015 mennessä.

Sukututkimus ja kylähistoria

SUKUTUTKIMUS MA 17.30-20.30, Timo Sarkkinen
kevään kokoontumispäivät opistolla 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3. ja 
23.3.2015. Kurssilla on tilaa.

KYLÄHISTORIA Siuruan ryhmä MA 17.30-20.30,Timo Sarkkinen
kevään kokoontumispäivät opistolla 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3. ja 
23.3.2015.

KYLÄHISTORIA Hetekylän ryhmä MA 17.30-20.00, Timo Sarkkinen
kevään kokoontumispäivät opistolla 19.1., 16.2., 16.3. ja 13.4.2015.

KYLÄHISTORIA - Livo, ryhmä kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. 
Kevään ensimmäisellä kerralla mukana Timo Sarkkinen.

Kasvatus ja koulutus

MUKSUOPPIA 16 t    21980003
Auditorio/Taimi Koivuvaara
21.-22.2.2015  LA-SU 9.00-15.00 28 €
Muksuoppi on ratkaisukeskeiselle pedagogiikalle perustuva menetel-
mä, jonka avulla voidaan innostaa lapsia oppimaan taitoja ja pääse-
mään eroon erilaisista ongelmista. Tavoitteena on kääntää ongelmat 
taidoiksi. Kurssi järjestetään, mikäli kurssille ilmoittautuu riittävä määrä 
opiskelijoita. Ilmoittautuminen 29.1.2015 mennessä.

VASTUUN PORTAAT 8 t   21980004
Auditorio/Taimi Koivuvaara
28.2.2015   LA 9.00 -15.00 15 €
Kurssilla käydään läpi kuuden askeleen portaat vääryyden tekemisestä 
ja siitä, miten vääryyden tekijä voi ottaa vastuun teostaan. Kurssi sopii 
vanhemmille ja kasvatusalan työntekijöille sekä kaikille kiinnostuneille. 
Ilmoittautuminen 12.2.2015 mennessä.

Tulossa  keväämmällä myös Tavoitteita tulevaan -kurssi!

TUKIVIITTOMIEN KURSSI  30t  21010001  
      35 €
Tukiviittomat sekä puhetta korvaavat kommunikaatiomenetelmät. 
Järjestetään keväällä 2015, mikäli kurssille ilmoittautuu riittävä määrä 
osallistuja. Ilmoittautuminen 3.2.2015 mennessä.

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ VALOKUVISTA 3 op MEDV2044
9.3.-22.5.2015 MA, KE 16.15-17.45  80 €
Opintojakso sisältää opistolle verkon kautta välitettävät asiantuntija-
luennot ja opintoryhmätyöskentelyä kolme kertaa seuraavasti: 
 - ma 9.3.2015 klo 16.15-17.45 Valokuvat hyvinvoinnin ja terveyden   
   tukena/VTM, psykoterapeutti Ulla Halkola
 - vko 13: 1.opintoryhmä: Oman hyvinvoinnin vahvistaminen valokuvien
   kautta
 -  ke 8.4.2015 klo 16.15-17.45 Visuaalisen materiaalin hyödyntäminen

 psykoterapiassa/Yksilö- ja perheterapeutti Tarja Koffert
  - ma 14.4.2015 klo 16.15-17.45 Valokuvamuistelu ikääntyvien kanssa/ 
 Lehtori Marja Susi ja Valokuvalliset menetelmät muistityössä/Ekspres-
 siivisen taideilmaisun ohjaaja Taina Semi
 vko 17: 2. opintoryhmä: Omakuva: Hyvän näkeminen itsessä
 - ma 27.4.2015 Valokuvien käyttö kulttuurisesti monimuotoisessa 
 opetuksessa/KM Jenni Alisaari ja KM Maarit Pihlava
 -  vko 19: 3. opintoryhmä: Valokuvat ja elämäntarina
 Esseen palautus 22.5.2015 mennessä.
Näihin Turun yliopiston opintoihin ovat tervetulleita kaikki valokuvan 
monipuolisesta käytöstä kiinnostuneet. Erityisesti soveltuu esim. terve-
ydenhoidon, sosiaalityön ja kasvatustoimen tehtävissä työskenteleville. 
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää valokuvien käytön mahdolli-
suudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä tuntee hyvinvointia 
tukevia menetelmiä. Valokuvan käyttöön tutustutaan terapeuttiselta, 
psykoterapeuttiselta, ohjaukselliselta sekä taiteelliselta kannalta. 
Ilmoittautuminen ensin kansalaisopistolle ja kun opiskelijapaikka on 
varmistunut, avoimeen yliopistoon Nettiopsu-palvelussa. Järjestetään, 
mikäli riittävä määrä opiskelijoita ilmoittautuu 2.3.2015 mennessä.

Näyttämötaide

AKTIIVIHARRASTAJIEN NÄYTELMÄKURSSI 11020001
Salikki/Kaarina Nevanperä
16.1.-29.5.2015 PE 18.30-21.00 45 €
Kevään kokoontumiset 16.1.2015 alkaen joka toinen viikko noin 
29.5.2015 saakka.
 
FYYSINEN TEATTERI JA IMPROTEATTERI 11020002
Salikki/Kaarina Nevanperä ja Marja-Liisa Väyrynen
17.1.-25.4.2015 LA 10.00-16.00 45 €
Kevään kokoontumiset la 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. ja 
25.4.2015. Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.
 
ERITYISRYHMIEN NÄYTELMÄKURSSI 11020003
Salikki/Kaarina Nevanperä
17.1.-28.3.2015 LA 16.00-18.30 45 €
Kevään kokoontumiset la 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3. ja 28.3.2015.
  
KIPINÄN TEATTERI-ILMAISU  11020004
Kipinän koulu/Kaarina Nevanperä
24.1.-4.4.2015 LA 10.00-14.00 35 €
5-16 -vuotiaille. Kevään kokoontumiset joka toinen la 24.1., 7.2., 21.2., 
7.3., 21.3. ja 4.4.2015.

Taide ja käsityöt

KERAMIIKKA 44 t    110320011
Keramiikkaluokka/Vuokko Nyman
12.1.-30.3.2015 MA 18.00-21.00 48 €
Kurssilla tehdään erilaisia keraamisia koriste- ja käyttöesineitä ja kokeil-
laan erilaisia käsinrakennusmenetelmiä. Myös aloittelijoille. Kurssille 
otetaan 12 opiskelijaa. Kurssimaksu sisältää polttomaksun 10 €. Ilmoit-
tautuminen 8.1.2015 mennessä.

KERAMIIKAN LAUANTAIPAJA 8 t/kerta  110320013
Keramiikkaluokka/Vuokko Nyman
31.1.-14.3.2015 LA 9.00-15.00 10 €/päivä
Kurssilla valetaan esineitä nopeasti kuivuvalla valusavella opiskelijan 
omilla ja opiston muoteilla sekä tehdään esineitä käsinrakentamalla. 
Sopii myös keramiikkataitojen ensiopetteluun. Kurssille otetaan 10 opis-
kelijaa ja kurssin päivämaksu on 10 €. Kokoontumispäivät: la 31.1., 7.2. ja 
14.3.2015. Ilmoittautuminen 29.1.2015 mennessä.

POSLIININMAALAUS 56 t   11030004
Kuvataideluokka/Anu Rautakoski  45 €
16.1.-18.4.2015 PE 18.00-21.00, LA 10.00-14.00
Kevään kokoontumiset: 16.-17.1., 30.-31.1., 13.-14.2., 27.-28.2., 13.-14.3., 
27.-28.3. ja 17.-18.4.2015. 
Kurssimaksun lisäksi veloitetaan polttomaksu 10 €.

LASTEN KUVATAIDE 28 t   11031000
Kuvataideluokka/Vuokko Nyman
14.1.-22.4.2015 KE 15.30-17.00 38 €
Taiteen perusopetukseen kuuluva kuvataidekurssi, jolla syvennytään 
mm. erilaisiin piirtimiin ja maalaustekniikoihin sekä kolmiulotteiseen ra-
kenteluun. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun. Kurssi on tarkoitettu 
noin 9-12 -vuotiaille. Kurssilla on tilaa.

OPI NEULOMAAN! 8 t   1104008
Kutomaluokka/Marja Tiitta
7.2.2015  LA 10.00-16.00 15 €
Käydään läpi neuleohjeen lukemista, lankojen materiaalitietoutta, 
erilaisia pintaneuleita (pitsineule, palmikot). Opetellaan lankakierrot, 
kavennukset ja lisäykset ja ainakin yksi sukan kantapää. Käydään läpi, 
miten voi korjata neuleeseen tulleita virheitä (pudonneet silmukat jne.). 
Ota mukaan kerä villalankaa ja sopivat sukkapuikot. 
Ilmoittautuminen 2.2.2015 mennessä.

NALLEKURSSI 30 t    1104006
Kutomaluokka/Terttu Juntunen
5.2.-10.4.2015 TO 18.00-21.00 38 €
Kurssilla opetellaan tekemään vanhanajan nalle. 
Ilmoittautuminen 29.1.2015 mennessä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 8
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HIKIJUMPPA    83010031 
jatkuu 15.1.-2.4.2015
Salikki/Jenni Ylilehto TO 20.00-21.00 Kurssilla on tilaa.

UINNIN ALKEISKURSSIT PUIKKARISSA 
(kaksi kurssia tammi-helmikuulla)
Uimataidottomille/aloittelijoille. Kurssilla harjoitellaan uinnin alkeita. 
Opettajina Aini Seppänen ja Elina Wachira. Kurssimaksu 8 € + uintimak-
su (maksetaan kassalle uimakouluun tultaessa). 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset puikkari@pudasjarvi.fi, puh. 040 826 
6440 tai Puikkarin henkilökunnalle.
Kurssit aloitetaan, kun opetukseen on ilmoittautunut tarpeeksi osallis-
tujia. Opiskelijoiden enimmäismäärä 10 opiskelijaa.

Sivukylien liikuntaryhmät

JOOGA - Sarakylä    83010025
Sarakylän koulu/Paula Timonen TI 18.00-19.30
Kevään kokoontumispäivät 13.1., 27.1., 10.2., 24.2, 10.3. ja 24.3.2015

KUNTOJUMPPA - Paukkerinharju  83010041 
jatkuu 12.1.-30.3.2015
Paukkerin kylätalo/Elina Wachira MA 19.30-20.30

KUNTOJUMPPA - Hetekylä   83010040 
jatkuu 11.3.-6.5.2015
Hetepirtti/Jenni Ylilehto  KE 19.30-20.30

Muu koulutus

ENSIAPU I 16 t    83020001
Pudikin pieni luokka/Heikki Mukka, Fast Oy
17.-26.2.2015  TI, TO 17.00-20.15 60 €
Kurssi kokoontuu ti ja to seuraavasti: 17.2., 19.2., 24.2. ja 26.2.2015. 
Kurssimaksu sisältää todistusmaksun 10 €. 
Ilmoittautuminen 29.1.2015 mennessä.

ENSIAPU II 16 t   83020002
Pudikin pieni luokka/Heikki Mukka, Fast Oy
3.-12.3.2015   TI, TO 17.00-20.15 60 €
Kurssi kokoontuu ti ja to seuraavasti: 3.3., 5.3., 10.3. ja 12.3.2015. Kurssi-
maksu sisältää todistusmaksun 10 €. 
Ilmoittautuminen 12.2.2015 mennessä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI 32 t 82020001
Auditorio/Janne Ahonen
21.2.-15.3.2015  LA-SU 9.00-17.00 115 €
Koulutus pidetään kahtena viikonloppuna la-su 21.-22.2. ja 14.-
15.3.2015. Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. 
Ilmoittautuminen 5.2.2015 mennessä.

JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN 5 op  32980006 
90 €
Opintojen tavoitteena on antaa yleiskuvaus oikeustieteellisistä käsitteis-
tä ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta sekä perehdyttää opiskelija eri 
oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan siten, että 
saa tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin. Turun yliopiston 
vaatimusten mukaan (www.utu.fi/avoin). Jakson voi suorittaa myös 
verkossa. Opiskelijan tulee ilmoittautua ensin kansalaisopistolle ja kun 
opiskelupaikka on varmistunut, avoimeen yliopistoon. Järjestetään 
keväällä 2015, mikäli riittävä määrä opiskelijoita ilmoittautuu mukaan. 
Ilmoittautuminen 3.2.2015 mennessä.

TULOSSA MUITA UUSIA KURSSEJA KEVÄÄMMÄLLÄ mm.

Grafiikka
Ikonimaalaus
Elävä malli
Lusikkakorukurssi
Kierrätyskorupaja
Video- ja kasettinauhojen uusiokäyttö käsitöissä
Pihakoristeita metallilangasta ja -verkosta
Kalastusväline- ja jokikalastuskurssi
Englannin yleisopinnot 3 opintojaksoa
Pohjoissaamen kurssi
Vedenalaiskuvauksen kurssi
Itämaisen tanssin workshop
Zumba Easy
Body Toning
Kesäleirejä
Puutarhakurssi
Pihasuunnittelun perusteet
Rakukeramiikka

Tulossa myös kiinnostavia näyttelyitä, konsertteja ja näytelmäesityksiä!

Otamme vastaan kurssitoiveita keväälle ja seuraavalle lukuvuodel-
le. Tule mukaan suunnittelemaan tulevaa kurssitoimintaa!

Kyläkirjoja saatavana

Puhos - Kylämme historia -teosta on edelleen saatavana kansalaisopis-
tolta, kirjakaupasta ja Puhoksen kyläkaupasta hintaan 65 €. Raivaajapi-
täjä Pudasjärvi -asutushistoriateosta jälleenmyy Pudasjärven kirjakaup-
pa hintaan 60 €.

Sivukylien käsityöpiirit

KÄSITYÖPAJA - Aittojärvi   11040010
Aittojärven koulu/Hilkka Anttila 
19.1.-30.3.2015 MA 17.30-20.30
Kurssilla tehdään erilaisia käsitöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. 
Mahdollisuus ostaa opettajalta materiaaleja. Kokoontumiset Aittojärven 
koulun piharakennuksessa 19.1., 2.2., 16.2., 2.3. ja 16.3. ja 30.3.2015. 
Kurssilla on tilaa. Huom! Kurssiaika on muuttunut.

KUDONTAPIIRI - Kurki   11040005 
jatkuu
Metsästysseuran talo/Hilkka Anttila
12.1.-23.3.2015 MA 18.30-21.30
Kudotaan kangaspuilla erilaisia kudonnaisia. Kokoontumispäivät 12.1., 
26.1., 9.2., 23.2., 9.3. ja 23.3.2015.

KÄSITYÖPAJA - Korpinen                      110400081 
jatkuu
Korpisen kylätalo/Hilkka Anttila
3.2.-14.4.2015 TI 9.00-12.00 28 €
Kurssilla tehdään erilaisia käsitöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. 
Mahdollisuus ostaa opettajalta materiaaleja. Syksyn kurssilla olleet 
maksavat 12 €, uudet opiskelijat 28 €. Kokoontumispäivät 3.2.,17.2., 3.3., 
17.3., 31.3. ja 14.4.2015.

ASKARTELUPAJA - Kouva  33 t  110400131
Piipposen pirtti/Pia Parkkinen
15.1.-9.4.2015 TO 11.15-13.45 28 €
Tehdään klipsukorjuja, kehyskukkaro, sellumassalla koristeltu peili, 
kierrätysmateriaalista kauppakassi tai tyynynpäällinen, keramiikkaa, 
fimomassakoruja sekä muuta pienaskartelua.

KÄSITYÖPAJA - Livo  24 t  11040009
Livon entinen koulu/Hilkka Anttila
22.1.-2.4.2015 TO 18.00-21.00 28 €
Kurssilla tehdään erilaisia käsitöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. 
Mahdollisuus ostaa opettajalta materiaaleja. Kurssi kokoontuu 22.1., 
5.2., 19.2., 5.3., 19.3. ja 2.4.2015. Ilmoittautuminen.9.1.2015 mennessä. 
Huom! Kurssi muuttunut torstaiksi.

ASKARTELUPAJA - Livo  12 t 11040015
Livon entinen koulu/Pia Parkkinen
24..-25.4.2015 PE 18.00-21.00, LA 10.00-16.00 20 €
Aiheena kirja-askartelu ja nappikorut. Perjantai-illan ohjelmassa kirjan 
liimaaminen korurasia-aihioksi ja kuvan siirto kanteen. Kurssilaisilla 
tulee olla mukana kuva, joka kopioidaan. Lisäksi kurssilla tehdään 
nappikorut. Lauantaina työstetään kirjoja korurasioiksi ja viimeistellään 
kuvansiirto. Mikäli aikaa jää, niin tehdään kirjan sivuista ruusuja. 
Ilmoittautuminen 20.4.2015 mennessä.

KÄSITYÖPAJA - Puhos  24 t 110400091
Möykkälä/Hilkka Anttila
13.1.-24.3.2015 TI 18.00-21.00 28 €
Kurssilla tehdään erilaisia käsitöitä suunnitelman mukaan. Syksyn tölk-
kiklipsukurssilla olleet maksavat 12 €, uudet opiskelijat 28 €. Kokoontu-
mispäivät 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3.2015.

ASKARTELUPAJA - Sarakylä 33 t  110400111
Sarakylän koulu/Pia Parkkinen
15.1.-9.4.2015 TO 17.00-19.30 28 €
Tehdään klipsukoruja, kehyskukkaro, sellumassalla koristeltu peili, 
kierrätysmateriaalista kauppakassi tai tyynynpäällinen, keramiikkaa, 
fimomassakoruja sekä muuta pienaskartelua

Tietotekniikka

SENIORI-ATK -PERUSKURSSI - kevät  34010006
30.1.-27.3.2015 PE 9.00-12.00 48 €
Opintoseteliavusteinen atk-kurssi +63-vuotiaille. Seniorit saavat 15 € 
opintosetelialennuksen kurssimaksusta. Kurssi kokoontuu kahdeksan 
kertaa. Ilmoittautuminen 27.1.2015 mennessä.

SENIORI-ATK -JATKOKURSSI - kevät  34010007
30.1.-27.3.2015 PE 12.30-15.30 48 €
Opintoseteliavusteinen atk-kurssi +63-vuotiaille. Seniorit saavat 15 € 
opintosetelialennuksen kurssimaksusta. Kurssi kokoontuu kahdeksan 
kertaa. Ilmoittautuminen 27.1.2015 mennessä.

Luonto ja kalastus

ERÄ- JA METSÄSTYSKURSSI NAISILLE 20 t  71980004
Auditorio/Maire I. Korhonen
21.3.2015 alkaen LA 12.30-15.00 28 €
Nainen, tiedätkö, miten kiva harrastus metsästys on? Samoilu luon-
nossa, nuotiolla, kuusen alla yöpyen kenties koiran kanssa, mukavassa 
seurassa tai yksin - turhat huolet jäävät metsään! Puhutaan pien- ja 
suurriistan metsästyksestä, ampumisesta, koiran käytöstä metsästyk-
sessä yms. Opetellaan myös kartan ja kompassin käyttöä. Tulethan 
mukaan! Kurssi alkaa lauantaina 21.3.2015 klo 12.30-15.00. Muut kerrat 
sovitaan tällöin. Ilmoittautuminen 2.3.2015 mennessä.

MEHILÄISHOIDON KURSSI  35 t   41020003
Pudikin pieni luokka/ Maire I Korhonen
21.3.2015 alkaen LA klo 9.00-12.00  30 €
Oletko utelias tietämään, miten mehiläisiä hoidetaan? Tässä kurssi juuri 
Sinulle! Tutustumme mehiläishoidon perusteisiin, kustannuksiin ja 
mehiläisen elämään. Koulutukseen kuuluu kesällä pidettäviä pesähar-
joituksia, jolloin saat kädestä pitäen hoitaa mehiläisiä. Nämä päivät 
sovitaan myöhemmin. Kurssikirjan voi ostaa opettajalta hintaan 55 €. 
Ilmoittautuminen 2.3.2015 mennessä. Kurssi alkaa lauantaina 21.3.2015 
klo 9.00. Muut kokoontumiskerrat sovitaan tällöin.

KALASTUSVÄLINEKURSSI - rysät, nuotat ja verkot 71980006 
Jouko Lampela    56 €
Kurssi järjestetään myöhemmin keväällä, mikäli kurssilaisia ilmoittautuu 
riittävästi. Ilmoittautuminen 3.2.2015 mennessä.

VAAPUNTEKOKURSSI 36 t  71980005
Reijo Kallunki   38 €
Kurssilla käydään läpi vaapun rakentaminen alusta loppuun, materiaalit 
ja niiden hankinta. Kurssi järjestetään myöhemmin keväällä, mikäli kurs-
silaisia ilmoittautuu riittävästi. Ilmoittautuminen 3.2.2015 mennessä.

Tanssi ja liikunta

SIMONA MUWAZIN OHJAAMAT ITÄMAINEN TANSSI JA ZUMBAKURS-
SIT KURENALLA JA HIRVASKOSKELLA SIIRTYVÄT OPETTAJAN ESTEEN 
VUOKSI ALKAVIKSI MYÖHEMMIN KEVÄÄLLÄ. Seuraa ilmoitteluam-
me. Syksyllä mukana olleille tiedotetaan alkamisesta erikseen. Tu-
lossa uusia kursseja, mm. Zumba Easy ja Body Toning myöhemmin 
keväällä!

KAIKKI MUUT LIIKUNTA- JA JOOGAKURSSIT JATKUVAT ENTISIN 
KOKOONTUMISAJOIN.

LAVATANSSIN ALKEET   110510013
Koskenhovi/Ensio Koivula
13.1.-24.3.2015 TI 18.00-19.30 35 €
Opetellaan lavoilla yleisimmin tanssittavia tansseja mm. tango, valssi, 
foksi, fusku. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta 
tanssimisesta.

LAVATANSSIT JA LATTARIT - JATKOTASO  110510012
Koskenhovi/Ensio Koivula
14.1.-25.3.2015 KE 17.30-19.00 35 €
Kurssille osallistuminen edellyttää lavatanssien perusteiden hallintaa. 
Harjoitellaan koreografioita, musiikin tulkintaa ja kiinnitetään erityishuo-
miota niin seuraamiseen kuin vientiinkin.

KANSANTANSSI - kevät   11051009
Koskenhovi/Ensio Koivula
14.1.-25.3.2015 KE 19.00-20.30 35 €
Kurssilla ei tarvitse omaa paria. Kurssilla opitaan suomalaiset ”perustans-
sit”; polkka, jenkka, masurkka, valssi, katrillit ja monia muita tansseja.

KATUTANSSI  8 - 12 v. - kevät   110510021
Salikki/Julian Owusu
16.1.-27.3.2015 PE 16.00-17.00 20 €
Tutustutaan katutanssin alalajeihin Hip-hoppiin, Houseen sekä Poppin-
giin keskittyen pääasiallisesti Hip-hoppiin. Käydään läpi lajikohtaisesti 
foundationia eli perusaskeleet, rytmiikkaa, lattiatekniikkaa sekä kehon ja 
musiikin monipuolista käyttöä. Tunti koostuu lämmittelystä, venyttelystä, 
lihashuollosta,  tekniikkaharjoituksista sekä tanssisarjojen opettelusta. 
Freestyle eli improvisaatio kuuluu oleellisena osana katutanssimaail-
maan.

KATUTANSSI avoin ryhmä 13+  kevät  110510031
Salikki/Julian Owusu
16.1.-27.3.2015 PE 14.30-16.00 25 €
Kurssin sisältö sama kuin kurssissa 110510021.

SIRKUSKOULU alkeisryhmä   10200041 
jatkuu 15.1.-2.4.2015
Tuomas Sammelvuo -sali/Elina Wachira  TO 15.00-16.00 
Huom! Paikka muuttunut.

SIRKUSKOULU jatkoryhmä   10200042 
jatkuu 15.1.-2.4.2015
Tuomas Sammelvuo -sali/Elina Wachira  TO 16.00-17.30 
Huom! Paikka muuttunut.

KUNTONYRKKEILYLEIRI   830100110
Tuomas Sammelvuo -sali/Janne Ahonen ja muut asiantuntijat
27.-28.2.2015 PE 18.00-22.00, LA 9.00-18.00 30 €
Tämän uuden leirin ohjelmasta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin 
tammikuun aikana.

PILATESTUNNIT - kevät   83010001
Salikki/Kiki Kaan
9.1.-20.3.2015 PE 17.00-18.30 28 €
Kokoontuu joka perjantai.

TAEKWON-DO PERUSKURSSI kevät  83010006
Salikki/Jari Ramberg
13.1.-21.4.2015 TI 17.30-19.00 50 €

TAEKWON-DO JATKOKURSSI kevät  83010007
Salikki/Jari Ramberg
13.1.-21.4.2015 TI 19.00-20.30 50 €

KUNTONYRKKEILY PERUSKURSSI kevät  83010010
Salikki/Janne Ahonen
15.1.-23.4.2015 TO 19.00-20.00 36 €

KUNTONYRKKEILY JATKOKURSSI kevät  83010011
Salikki/Janne Ahonen
15.1.-23.4.2015 TO 18.00-19.00 36 €

KAHVAKUULA - kevät   83010033
Salikki/Jenni Ylilehto
18.1.-12.4.2015 SU 16.00-16.45 28 €

KUNTOJUMPPA    83010030 
jatkuu 14.1.-1.4.2015
Salikki/Elina Wachira KE 19.15-20.15 Kurssilla on tilaa.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 9
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Lauantaina 3.1.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ ANTTI

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Perjantaina 2.1.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ LEILA

Aukioloajat:
ti 14-20 • ke 31.12.  klo 14-04 • to 1.1. 14-21 • pe 14-04 • la 14-04 

• su 13-18 ma-ti 14-20 • ke 14-01

Keskiviikkona 31.12.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ LEILA
Torstaina 1.11.

Pubi avoinna klo 14-21

JAPA 600 halontekokone, hyd-
raulinen +kuljetin. Hp. 3300 € 
tai vaihto. P. 040 474 0444.

PUDASTORI
MYYDÄÄN

Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 
Palloraja 54.

Järj. Taku

BINGO 
Taivalkosken 

Urheiluhallilla Urheilutie 8 

su 4.1.2015 klo 18.00

Tervetuloa! 

HALUTAAN OSTAA 
Pudasjärveltä määräala vesistön rannalta. 

Keskustasta max. 20 km. 
Puh. 040-5825044 tai 040-7075155.

PUDASJÄRVEN 
VIRKISTYSKALASTAJIEN

jäsenten välinen pilkki-cup alkaa 4.1.2015. 
Pakkasraja -10 C. 

Kokoontuminen Nesteellä klo 9.00

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven seurakunta
Sotkajärven metsästysseura
Korentojärven kalaveden osakas-
kunta
Hirvaskosken kyläyhdistys
Sotkajärven Veto
Koillis-Golf
Aittojärven Kyläseura
Työpetari ry
Kipinän Kyläseura
LC Pudasjärvi/Hilimat
Suunnittelutoimisto Kotiin Oy
Lammastila A&L Holmström
Tulitauko Oy
Hirvaskosken sähkö Oy
Metsätyö Vikström Oy
Taksi Vesa Vääräniemi
Ervasti Vesa T:mi
Nevakivi Oy
Plus Terveys Hietava
Liikennekoulu Kyytipojat
Pudasjärven Kukka- ja 
Hautaustoimisto ky
Finnoste Oy
Haapalehdon Katsastus Oy
K-Supermarket Pudasjärvi
Pitopalvelu Anjuska
Pudasjärven Maanpuolustusnaiset
Pudasjärven Rauhanturvaajat
Huovisen leipomo
Apetit-ruoka Pudasjärvi
Kynttilätalo
Iijokiseutu
Pudasjärvi-lehti
ELL Holmström Sauli
Raiskio Ari
Poijula Juhani
Niskasaari Aino ja Arvo

Hyvää Uutta Vuotta!

PUDASJÄRVEN SOTA-
VETERAANIYHDISTYS RY 

kiittää 30.11.2014 järjestetyn 
”Pyhä yö Taipaleenjoella” 

-joulukonsertin kautta saa-
mastaan 2000 euron tuesta. 

Joulukonserttia olivat tukemassa 
esiintyjien ja konserttiyleisön 

lisäksi seuraavat yhteisöt, 
yritykset ja yksityiset henkilöt:

Kiitos

Vuokrattavana keskellä Pudas-
järveä viihtyisä kolmio omalla 
saunalla ja autopaikalla, es-
teetön kulku, katutasossa, rau-
hallinen sijainti. Palvelut 300m 
säteellä.  67 m2 vuokra 780 € 
vapaa 1.1.15 puh 0400-992999  

VUOKRATTAVANA

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ke 31.12. Partypilami

Pe 2.1. Turnusband

Karaoke ja disco 
Snapsibaarissa 30.12.-3.1.

Hyvää ja Onnea 

Uudelle Vuodelle!

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Avoinna 
Joka päivä 9-21

Poikkeuksellisesti:
To 1.1.   11-21
Ti 6.1.  9-18

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista matkailija löytää 
tarvitsemansa mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Alkon tilauspiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti
●  Mökkien siivous- ja huoltopalvelut
●  Syöte Shop kiinteistöstä löydät myös Syötteen  

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.

Hyvöä Uutta Vuotta!

Poppia ja rokkia kaikilla mausteilla 
tarjoilee illan esiintyjä 

UUDENVUODEN 
BILEET!

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

TERVETULOA OTTAMAAN VASTAAN 
UUSIVUOSI 2015 JA NÄE 

ILOTULITUS  AITIOPAIKALTA

Samuli Mäkelä 
31.12. klo 22.00

Vuonna 2014 metsätalou-
den toimintaympäristössä 
oli tunnelma odottavan jän-
nittynyt lähes koko vuoden. 
Kaikki odottivat kansanta-
louden kääntymistä parem-
paan suuntaan.

Puukaupassa kausivaih-
telut olivat suuria. Esimer-
kiksi Pudasjärvellä puu-
ta oli todella hyvin tarjolla 
koko vuoden. Keväällä ja 
kesällä puukauppaa käy-
tiin kohtuullisesti, mutta 
loppusyksystä teollisuuden 
puunostohalukkuus rajoittui 
lähinnä tukkivaltaisiin kesä-
leimikoihin.  Talviharven-
nustarjouspyynnöt olivat 
ostajille epämieluisia. Ener-
giapuun ostohalut olivat mi-
nimaaliset, johtuen leudos-
ta edellistalvesta, halvasta 
tuontienergiasta, kohtuulli-
sen hyvästä turvekesästä ja 
ennen kaikkea valtiovallan 
keskeneräisestä vero- ja tuki-
politiikan muutosvaiheesta. 
Hakkuita rajoitettiin melkein 
jokaisessa hakkuuorganisaa-
tiossa normaalivuotta enem-
män. Loppusyksystä Helsin-
gin hovioikeus päätti, että 
metsänomistajien kartelliju-
tun käsittely on aloitettava 
käräjäoikeudessa.

Kestävän metsätalou-
den rahoituslain muutos-
ta käsiteltiin koko vuoden 
ajan. Lain voimaantuloaika 
on jo lyöty lukkoon, mutta 
itse laki on edelleen hyväk-
symättä. EU-notifiointi ot-
taa näköjään oman aikanan-
sa ennen kuin eduskunta voi 
lopullisesti päättää asian. 
Lain valmistelussa kenttä sai 
olla hyvin mukana, joten mi-
käli esitetyt asiat kelpaavat 
EU:lle, pystytään lain tuo-
mia mahdollisuuksia hyö-
dyntämään metsissä koh-
tuullisesti. Pohjois-Suomen 
osallistumisaktiivisuus lain 
valmistelussa oli merkittävä.

Uuden metsälain voi-
maantullessa 1.1.2014 pelät-
tiin, että alkaisi voimakas 

muutos metsien käsittelys-
sä. Lain muutos mahdollis-
ti uusien metsähakkuu me-
netelmien muun muassa 
poiminta- ja pienaukkohak-
kuita, jotka tähtäävät eri-
ikäisrakenteisen (eri-ikäi-
sen) metsän kasvattamiseen 
eli ns. jatkuvaan kasvatuk-
seen. Laki poisti myös uu-
distamisen ikä- ja järeysrajat. 
Käytännössä uudet menetel-
mät eivät juurikaan saaneet 
käyttöönottoa kuin kokeilu-
mielessä. Jonkun verran ha-
kattiin uudistamalla nuo-
rehkoja metsiä, joissa olisi 
harvennushakkuilla saatu 
vielä arvokasvua omistajal-
leen. Vanhat hyvät hakkuu- 
ja uudistamismenetelmät 
ovat näyttäneet vuosikym-
menten saatossa järkevyy-
tensä niin tutkimuksen kuin 
käytännön onnistumisien 
kautta. Metsänomistajat ha-
luavat edelleen, että met-
sää hyödynnetään siten, että 
myös perillisille jää mahdol-
lisuudet harrastaa kannatta-
vaa metsätaloutta.

Metsänomistajien järjes-
töuudistuksessa elettiin val-
misteluvaihetta vuoden 2015 
alusta voimaantulevan jo 
päätetyn metsänhoitoyhdis-
tyslain muutoksen johdosta. 
Yhtä metsänhoitoyhdistystä 
lukuun ottamatta kaikki Suo-
men noin 80 mhy:stä hakivat 
alan keskusjärjestön Maa- ja 
metsätaloustuottajain MTK 
ry:n jäsenyyttä 1.1.2015 al-
kaen. Järjestöuudistuksel-
la tavoitellaan metsänomis-
tajan entistä suurempaa 
edunvalvonnan vaikutusta 
valtakunnan ja EU:n tasol-
la. Uudessa metsänhoitoyh-
distyslaissa jopa koroste-
taan edunvalvontatehtävää. 
Järjestöuudistuksessa ko-
rostetaan Metsänomistajat-
edunvalvontaketjua ”Puun-
juurelta Brysseliin”.

Antti Härkönen

Odotteleva metsävuosi 2014

Puh. 044 202 3595

MALISEN ERÄ RY VUOSIKOKOUS
Korpisen kylätalolla su 11.01.2015 klo 13.00

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta kokoontuu klo 12.00.

Lopuksi hirvikokous jossa ilmoittautuminen 
ensivuoden pyyntiin.

SYKSYN 2014 HIRVIPORUKAN LOPPUPALAVERI 
la 10.1.2015 Korpisen kylätalolla.

Sauna lämmin klo 18.30 alkaen.
Sihteeri

OIKAISU
Pudasjärvi-lehden joulunumerossa 
oli inhimillisistä erehdyksistä johtu-
en vuoden 2013 ”joulutapahtumat 
seurakunnassa” ilmoitus. Lehden 
nettiversiossa on ilmoitus oikein. 
Oikaisuilmoitus toimitettiin ennen 
joulua myös Iijokiseutu-lehteen. 
Pahoittelemme virhettä.
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Pudasjärven kaupungin kiinteistöjen sisäilmatyöryhmältä tuli tiedo-
te, että kaupunginhallituksen hyväksymässä toimitilasuunnitelmassa 
on tarkasteltu kaupungin omistamien tilojen teknistä kuntoa, käyt-
töä sekä niiden hallintaa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähen-
tää huonokuntoisia ja tarpeettomia rakennuksia.

Purettavia rakennuksia ovat Rimminkankaan ent. opettaji-
en asunrakennus (on kylmillään), Rimminkankaan rakennus 6 (op-
pilasasuntola, on kylmillään), Hiltusen omakotitalo (purettu), Mos-
kuvaaran omakotitalon purkutyö on käynnissä työllistämistyönä, 
Hankalan rakennuksen (ent. meijerirakennus, purkutyö käynnissä 
työllistämistyönä), Pietarilan ent. autotallirakennus (purkutyö käyn-
nissä työllistämistyönä). Honkakodin osalta on sovittu, että tiloja ei 
korjata. Rakennus puretaan. Neli-Iikkala ja Osviitta puretaan ja ton-
teille rakennetaan erityisryhmien asuntoja. 

Rimminkankaan- ja Kurenalan koulun tilanne
Osa Kurenalan ja Rimminkankaan koulujen opetuksesta on väistö-
tiloissa, mikä tuo omat haasteensa arkeen. Väistötilaratkaisuilla on 
päästy jatkamaan koulutyöskentelyä. Koulutiloissa on käytössä il-
manpuhdistimia ja pakkasten tultua ilmankostuttajat otetaan käyt-
töön.

Sisäilmatyöryhmä on sopinut, että Rimmin ja Kurenalan koulun 
oppilaille ja henkilökunnalle tehdään sisäilmakysely. Tavoitteena on 
selvittää nykytilanne oppilaiden ja henkilökunnan mahdollisen si-
säilmaoireilun osalta eri väistötiloissa ja käytössä olevissa koulu-
kiinteistöissä. Kyselyn vastauksia pystytään vertailemaan vertailuai-
neistoon sekä kaupungin eri koulutilojen välillä. Kysely toteutetaan 
kevätlukukaudella 2015.

Meneillään olevaa uudisrakentamista
Maailman suurimman hirsisen koulukampuksen rakentaminen on 
sujunut aikataulun mukaisesti. Koulutyöt alkavat kampuksella syk-
syllä 2016. D-rakennuksessa hirsiasennustyöt ja vesikattotyöt ovat 
käynnissä.

Erityisryhmien asuntojen rakentamisen urakoitsijat on valittu. 
Rakennustyöt alkavat alkuvuodesta 2015.  Vanhusten rivitaloasun-
tojen rakentaminen on käynnissä ja kohde valmistuu kesällä 2015. 

Saneeraukset
Merkittävin saneerauskohde on terveysaseman perusparannus, 
jonka saneeraustyö on käynnistynyt marraskuussa. Perusparannus 
valmistuu joulukuussa 2015. Hankkeen suunnittelussa on otettu 
huomioon sisäilmatutkimusten tulokset ja siinä korjataan niissä ha-
vaitut ongelmakohdat. Perusparannus etenee vaiheittain ja talon si-
sällä tehdään väliaikaisia tilamuutoksia. 

Kaupungin tiedotus

Kaupunki purkaa entisiä ja 
rakentaa uusia kiinteistöjä

Pudasjärven Vuoden urhei-
lijana palkittiin sunnuntaina 
22.12. lumilautailussa SM-ta-
solla menestynyt 14-vuotias 
Sami Kallo Syötteeltä. Valin-
ta tehtiin ensimmäistä kertaa 
netissä kaupungin sivuilla 
toteutetulla yleisöäänestyk-
sellä. Ääniä annettiin 159, 
joista Sami sai 61. Kolme-
na viimeisenä vuotena Vuo-
den urheilijana palkittu Julia 
Pätsi sai toiseksi eniten ää-
niä. Ääniä saivat myös Mari 
Laakkonen, Kari Jylhänleh-
to, Heikki Kuurola, Moona 
Harju ja Janne Moilanen. 

Lumilautailun SM-kisois-
sa maaliskuussa 2014 Vuo-
katissa Sami voitti yleis-
mestaruuden omassa grom 
ikäluokassaan eli 14-vuoti-
aat ja nuoremmat. Lajeina 
olivat crossi, jossa Sami si-
joittui hopealle, halfpipes-
sa tuli kultaa ja slopestyles-
sä viides sija.

Viime kaudella Sami osal-
listui Lumilautaliiton jär-
jestämän Suomi Tour kil-
pailukiertueen kisoihin 
Vuokatissa, Ounasvaaralla 
ja Kasurilassa voittaen kaik-
ki neljä osakilpailua, joihin 
osallistui. Lisäksi Sami ki-
saili paikallisissa kilpailu-

Sami Kallo 
Vuoden Urheilija 
Pudasjärvellä

tapahtumissa Syötteellä. 
Kaikkiaan viime kauden 13 
kilpailutapahtumista Sami 
voitti kymmenen. 

Valmentajana ja tukija-
na toimiva isä Reino Kal-
lo kertoi, että viime kaudel-
la Samin lautailua tukivat 
Burton, Pikku-Syöte, Pudas-
järven osuuspankki, Syöte-
Resort ja Pudasjärven kau-
punki urheilijastipendillä. 
Täksi kaudeksi lautailutar-
vikesponsorina jatkaa Bur-
ton, minkä lisäksi paikallisia 
sponsoreita on lupautunut 
tukijoiksi. 

Nuorella urheilijalla on 
alkanut kuudes kilpailukau-
si. Tulevana talvena on tar-
koitus osallistua kisoihin vii-
me kauden tapaan. SM-kisat 
ovat huhtikuussa ja suun-
nitelmissa on helmikuus-
sa yksi ulkomaanreissu Ita-
liaan. 

Runsaasti  
liikuntapaikkoja
Kaupungin apurahasään-
nön perusteella stipendil-
lä palkittiin vuonna 2014 
menestyneitä urheilijoi-
ta; Heikki Kuurola yleisur-
heilu/keihäs, Janne Moi-
lanen yleisurheilu/juoksu, 

Kari Jylhänlehto yleisurhei-
lu/ikämieskisat, Timo Vä-
häkuopus yleisurheilu/
ikämieskisat, Arto Kuuro-
la valmentaja/yleisurheilu, 
Pauli Ylitalo tukkilaiskisat, 
Arttu Niemelä jalkapallo, 
Vicki Mwika lentopallo, Ju-
lia Pätsi taekwon-do, Mat-
ti Parkkisenniemi lentopal-
lo/ikämiehet, Sami Kallo 
lumilautailu, Moona Harju 
suunnistus, Pekka Kinnunen 
Sotkajärven Veto ja Kauko 
Tervonen valmentaja/lento-
pallo. Martti Lehmikangas-
ta muistettiin erikseen pitkä-
aikaisesta työstä jalkapallon 
hyväksi paikkakunnalla.

Palkintojen jakotilaisuu-
den avasi liikunnanohjaaja 
Sampo Laakkonen ja palkin-
tojen jaon suorittivat sivis-
tysjohtaja Juha Holappa, lii-
kuntapaikkahoitaja Heino 
Ruuskanen ja liikuntaa kai-
kille hankkeen vetäjä Elina 
Wachira. Stipendillä palkit-
tu veteraaniurheilija Timo 

Vähäkuopus toivoi entistä 
enemmän kilpailuja ja nuo-
rien vetäjiä urheilun pariin. 
Hän oli valmis haastamaan 
oululaisia mukaan ja lausui 
ilonsa, että maahanmuutta-
jissa on paljon liikunnan har-
rastajia. 

Heino Ruuskanen muis-
teli, että Pudasjärvellä on ol-
lut aiemmin yhdeksän ur-
heilukenttää. Tosin ”ennen 
vanhaan” liikuntaa harras-
tettiin ilman liikuntapaik-
kaakin, joka alkoi kotirap-
pusilta. 

Pudasjärvellä on nykyisin 
170 eri liikuntapaikkaa, oli 
Ruuskanen laskenut. Siinä 
ovat mukana salit, eri kesä- 
ja talviset reitit ja ladut sekä 
laaja lumikelkkareitistö. 

-Taajaman alueen latu-
verkkojen kehittämiseen 
tullaan lähiaikana panosta-
maan, lupaili Ruuskanen. 

Heimo Turunen

Stipendillä palkitut urheilijat ja valmentajat; Martti Lehmikangas, Kari Jylhänlehto, Arttu Niemelä, Pauli Ylita-
lo, Sami Kallo, Janne Moilanen, Moona Harju, Heikki Kuurola, Pekka Kinnunen, Matti Parkkisenniemi, Julia 
Pätsi, Arto Kuurola, Kauko Tervonen, Vicki Mwika ja Timo Vähäkuopus. 

Pudasjärven Vuoden urheilija 2014 Sami Kallo isänsä 
Reino Kallon kanssa, joka toimii nuoren urheilijan val-
mentajana ja tukijana. 

Kairan Kuidun ensimmäi-
nen rakentamiskesä on nyt 
takana. Työt jatkuvat myös 
talvella asiakkaiden pääte-
laitteiden asennuksina. Kai-
ran Kuidun rakentamishan-
ke on tällä hetkellä suurin 
työn alla olevista, Viestin-
täviraston avustamista koh-
teista. Hankkeen mittavuut-
ta kertoo esimerkiksi se, että 
valokuitua vedettiin Taival-
kosken ja Pudasjärven kun-
tien alueilla kuluneen kesän 
aikana yhteensä noin 1000 
kilometriä. Matkaa voidaan 

Valokuitua maassa 1000 km – työt jatkuvat heti talven jälkeen
havainnollistaa vaikkapa sil-
lä, että sama kilometrimäärä 
on Helsingistä Sodankylään. 
Työmailla työskenteli par-
haillaan yli 80 ihmistä. 

Tämän vuoden aikana ra-
kentaminen keskittyi Taival-
koskella Metsäkylä-Jokijärvi 
suunnille. Myös Parviaisen-, 
Jurmun-, Loukusan- ja In-
kee-Kosto alueilla päästiin 
kaapelointityöt tekemään lä-
hes valmiiksi. Pudasjärvel-
lä valmiiksi saatiin raken-
nettua ns I-alue. Alueeseen 
kuuluvat alueet Livon kaut-

ta Jukualle ja Hirvaskos-
ken kautta Syötteelle ja Ry-
tinkiin. Myös Pudasjärvellä 
päästiin aloittamaan ns II-
alueen rakentamista. Sii-
hen kuuluvat Ervastin-, Pu-
hoksen-, Jaurakan ja Jongun 
alueet. Käyttöön on kytket-
ty nyt noin 750 liittymää. Li-
säksi kuituvaraus on raken-
nettu noin 150 talouteen. 

Rakentaminen jatkuu 
2015

Aikainen ensilumi kes-
keytti kaapelointityöt pää-
teiden varsilla muutamaa 

viikkoa ennakoitua aikai-
semmin. Kaapelointityötä 
ensi kesälle jäi saman ver-
ran kuin tämän kesän aika-
na sitä valmistui. Taivalkos-
kella taajaman ulkopuoliset 
alueet saadaan kaapeloiduk-
si ensi kesänä kokonaisuu-
dessaan. Pudasjärvellä ns II-
alueen lisäksi rakennetaan 
myös III alue, johon kuulu-
vat Siuruan-, Asmuntin-, Ki-
pinän-, Kollajan ja Heteky-
län alueet. Kaapelointityöt 
käynnistyvät heti, kun maat 
sulavat. Talven aikana teh-

dään rakentamattomille alu-
eille täydennyssuunnittelua. 
Tämä mahdollistaa sen, että 
rakentamattomille alueille 
voidaan liittymiä saada vie-
lä rakentamisaikaiseen edul-
liseen sadan euron liittymä-
hintaan. 

Päätelaitteiden asennus-
työ jatkuu Pudasjärvellä 
vuoden vaihteeseen saakka. 
Syötteen alueella viimeiset 
kytkennät tehdään heti tam-
mikuun alussa. Näin kaikki 
rakennetut liittymät saadaan 
käyttökuntoon vuodenvai-

heen tienoilla. Kairan Kui-
dun liittymän tilanneiden 
palveluihin kuuluu myös 
IPTV-palvelu. TV-ohjelmi-
en katselu vaatii erillisen di-
giboksin hankintaa. Näitä 
bokseja myyvät alan liikkeet 
Taivalkoskella ja Pudasjär-
vellä. Tällä hetkellä näyttää 
sille, että valtaosa liittymän 
tilanneista ottaa käyttöön 
myös TV-palvelut. 

Mikko Kälkäjä

www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärven kirjasto avoinna
Viikolla 1  pe 2.1. klo 10–16 
 la 3.1. klo 10–15

Loppiaisviikolla ma 5.1. klo 10–15 
 ti 6.1. suljettu 
 ke 7.1. klo 10–16 
 to 8.1. klo 10–19 
 pe 9.1. klo 10–16 
 la 10.1. klo 10–15

Viikot 3–5  pääkirjasto suljettu osastouudis-  
 tusten vuoksi 11.1.–1.2.2015

Kirjastoauto ISO KARHU palvelee reiteillä normaalisti sekä 
viikoilla 3–5 myös kirjaston pihalla perjantaisin klo 10–15.

Pudasjärven kaupunginkirjasto 
Puh. 040 826 6434 
kirjasto@pudasjarvi.fi - www.pudasjarvi.fi/kirjasto

www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
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BUSSILIIKENNE 
PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

 1)  2) 3)   1)  2)  3) 
 M - P  M - P  To ja SS   M - P  M - P  To ja SS 
 6:30  9:00  14:50  Pudasjärven linja-autoasema  14:50  16:00  19:15 
 7:50  10:15 16:10*  Oulun linja-autoasema 13:30  14:40  18:00** 
 T  T  I  OYS  I  I  I  
 T (8:15) I 16:30 Oulun lentoasema I  I  17:30

I = auto ei käy paikassa, T = tarvittaessa
SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin ajetaan vain viimeisenä 
pyhäpäivänä, ei yksittäisinä arkipyhinä.
1) ajetaan kouluvuoden aikana, 2) ajetaan myös kesällä
3) ajetaan ajalla 4.12.2014 - 12.4.2015, pikavuoro 
* Pendolino 60 Helsinkiin lähtee klo 17:31, ** IC47 Helsingistä saapuu klo 17:27.
Hintatarjous välille Pudasjärven linja-autoasema - Oulun linja-autoasema: 
eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 7,00 €/suunta. Aikuiset 13,50 €/suunta.

Lisätietoja: puh. (08) 822 052
nevakivi@nevakivi.fi
www.nevakivi.fi 

Pudasjärven osuuspank-
ki tarjosi asiakkaille joulu-
kahvit maanantaina 22.12. 
Myyntipäällikkö Mikko 
Kähkösen mukaan puolen 
päivän jälkeen oli jo noin 
300 pudasjärveläistä vie-
raillut torttukahveilla. Luku 
nousi iltapäivällä vielä kah-
dellasadalla, joten varattu 
kuudensadan tortun erä riit-
ti sopivasti ja torttukahvit 
maistuivat kävijöille.

Kahvilla oleva Seija Män-
tykenttä kertoi sairastavan-
sa keliakiaa ja oli aprikoinut 
etukäteen, onkohan keliaa-
kikoille varattu jotain omia 
kahvileipiä ja antoi myön-
teistä palautetta asiasta:

Joulukahvit suosiossa

Myyntipäällikkö Mikko Kähkönen oli pankin henkilö-
kunnasta vuorollaan asiakkaiden tavattavissa. 

-Oli myönteinen yllätys, 
kun oli keliaakikoille ihan 

erikoisjoulutorttuja Mänty-
kenttä kertoi iloisena. MK

-20 %  ja  -50 %
Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

ALE ALKAA! 

ALE ALKAA
(Tarjous ei koske Kuomia ja Vinkkeleitä)

Kaikki talvikengät
Vaatteet

  -30 %  ja  -50 %ovh.

ovh.


