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PUDASJÄRVI-lehti nro 1 2011

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI  5.1.2011

       Kaupunginjohtajan 
uuden vuoden tervehdys s. 2

Tykkyläisellä YouTubessa 
yli 10 miljoonaa 

katsojaa s. 12

Näet keittiösi/kaapistosi
valokuvatasoisina

kuvina jo
suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

FUSION 3D
OHJELMA

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

NYT UUDET KOTISIVUT!
Tutustu malleihin www.rautioky.fi

Käytössämme

HALVIMMAT BUSSIMATKAT OULUUN JA TAKAISIN!

Nevakivi Oy
puh. 08 822 052
www.nevakivi.fi

Eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 6,50 €/suunta
Aikuiset 13,00 €/suunta

M-P   M-P
09:00 Pudasjärvi 16:00
10:15 Oulu 14:40
    T OYS     I

Tarjous voimassa vuoroilla:

Lihaa jalostetaan rahtityönä kevättalven aikana 
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA YM. 

Asiakkaiden omista raaka-aineista.

- Tuorelihojen leikkuu- ja 
  pakkauspalvelu
- Kylmäsavulihaa
- Lämminsavulihaa
- Lämminsavumakkaraa
- Lämminsavuleikettä
- Kylmäsavumeetwurstia
- Säilykkeitä

Lihankäsittely Juotasniemi
Uittomiehentie 16
93100 Pudasjärvi
Puh. 0500 907 819/Katri
Puh. 040 170 1348/Juha

Teerivaarantie 2
97665 Pohjasperä
0400 907 819/Pentti
040 543 6875/Raili

Lihankäsittely Juotasniemi

SAVUSTAMON PALVELUAJAT 10.1.2011 ALKAEN
Palvelemme

Ma ja Pe 9 - 17, Ti - To SULJETTU
Muuna aikana sopimuksen mukaan.

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18 Tarjoukset nähtävissä myös 

FEMI NAISTEN 
LAAMAPAITA

VAASAN & VAASAN 
ISOPAAHTO 510g

NEULE
KAULALIINOJA

159  pss

ATRIA KAISERWURSTI 
1,8 kg

1190  099  pkt

550-50%
LASTEN PUUVILLA-
PUSERO BEAVERS

630

TYTTÖJEN NEULE 
130-170 CM
19.90
NYT

MIESTEN TOPPA-
TAKKI TOKKA
54,20

45€ -50%

JOULUAIHEISET

-20%

ALE ALE ALE
HAJAKOKOJA
NAISTEN PUSEROITA, 

NEULEITA, HOUSUJA

-30%

ATRIA PALVI-
KINKKU 150g

079  pkt

ATRIA PEKONI 
140g

ATRIA MAKSA-
LAATIKKO
400g

039  15€

TERVETULOA!

Keskiviikkona 5.1. KARAOKE
Ep. 2 €. Avoinna klo 14-02

Lippu 4€ sis. ep.

Torstaina 6.1.
Avoinna klo 12-18
Perjantaina 7.1. KARAOKE

Lauantaina 8.1. KARAOKE

Wintti Avoinna klo 23-04
DJ Tero

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

Lippu 4€ sis. ep.

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme

•Esitteet •Kirjepaperit- ja  kuoret •Käyntikortit 
•Tabloidlehdet •Valokuvauspalvelut

Pudasjärvi-lehti

Puh. 0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, La suljettu

TERVETULOA!

Optikko Mikko Vilppola on toiminut Pudasjärven Specsavers 
liikkeen yrittäjänä pian yhden vuoden. Iloinen ja energinen 
yrittäjä palvelee asiakkaitaan Pudasjärven keskustassa Kaup-
patie 5:ssä kaikissa näkemiseen liittyvissä asioissa. 

w
w
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1-VUOTISJUHLAA VIETETÄÄN 
MA 10.1 ALKAEN KOKO VIIKON. 
Juhlatarjouksena Mikko tekee kaikille ajan 
varanneille optikon näöntarkastuksen 
tammikuun ajan veloituksetta (arvo 25 e)

KAKKUKAHVIT TARJOTAAN 
TORSTAINA 13.1 JA PE 14.1 KLO 10-16. 
TERVETULOA SYNTTÄRIKAHVEILLE!

Kauppatie 5 
Pudasjärvi
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PUDASJÄRVI-lehti

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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Ensio Koivula
040 910 0852
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

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 257x360 mm

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

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

iltaan mennessä.
Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella
Pudasjärven kaupungin ul-
kopuolisille tilaajille lehden 
hinta 45 euroa/vuosi

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

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi HARTAUS

Messu seurakuntakodissa su 
9.1. klo 10 (Kimmo Helo-
maa, Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen) Diakoni Leena 
Loukon virkaan siunaaminen, 
kirkkokahvit.
Messu seurakuntakodissa 
loppiaisena to 6.1. klo 10 
toimittaa Juha Kukkurainen, 
saarnaa Samuel Korhonen. 

Kirkkokahvit. Kirkkokahvien 
yhteydessä Samuel Korhonen 
esittelee Ari Lukkarisen työtä 
Keniassa.  
Mattoarpajaisten voitot 
luovutetaan loppiaispäivänä 
kirkkokahvien yhteydessä 
voittajille. Kiitos kutojille ja 
arpojen ostajille. Voittoluette-
lo: sängynpeite: Matti Apila, 
matkahuopa:Terttu Puurunen, 
mattopari: Aira Liikanen, mat-
topari: Elvi Kipinä, mattopari: 
Maire Juusola, mattopari: 
Jeremias Ramberg, matto: 
Valma Haarahiltunen, matto: 
Matti Mikkonen, matto: Antti 
Erkkilä,  matto: Anja Leino-
nen, matto: Pinja Kemppainen, 
keinutuolimatto: Jouko Ranua. 
Arvonnan  suoritti Pudasjär-
ven poliisiasemalla 3.1. Vesa 
Teivaanmäki. Voittajille on 
ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 10.1. klo 18.
Kuorot: Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 12.1. klo 13, nuori-
sokuoro to 13.1. klo 16.30 ja 

kirkkokuoro to 13.1. klo 18.
 Varhaisnuorten kerhot 
palaavat joululomalta viikolla 
2.  Partiot jatkuvat viikolla 3.
Nuorten iltakahvila Rönö 
pe 14.1.2011 klo 18-22.
Päiväkerhot aloittavat 
viikolla 2.
Perhekerho seurakunta-
kodissa ma 10.1. klo 10-13, 
Petäjärinteen perhekerho 
ma 10.1. klo 10-12, Puhoksen 
perhekerho to 13.1. klo 10-
13 ja perhekerho seurakun-
takodissa to 13.1. klo 10-13.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ke 12.1. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset:  Lop-
piaisseurat Sarakylän koululla 
to 6.1. klo 12 ja 19 (J.Lehto, 
U.Illikainen). Loppiaisseurat 
Jongulla Raija ja Pekka Jussi-
lalla to 6.1. klo 13 (P.Lehto ja 
J.Jaakkola). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 9.1. klo 13 (M.Närhi, 
E.Moilanen).
Kastettu: Vilma Saaga Maria 
Rautakoski
Haudattu:  Simo Jouni 
Outila 54 v

Kaupungin päätöksente-
ossa on pitkän aikaa ollut 
painopisteenä ikäihmisten 
palveluiden kehittäminen 
ja parantaminen. Kun arvi-
oi meneillään olevia monia 
palveluihin kohdistuneita 
hankkeita ja muutoksia sekä 
niiden toteuttamista, aihetta 
kritiikille kyllä löytyy. Näin 
käy aina, kun totuttuja arjen 
asioita muutetaan. Yhteinen 
tahto päättäjillä ja virka-
mieskunnalla kuitenkin on. 
Ikäihmiset ovat yhteiskun-
nan hyvinvoinnin rakenta-
jia. Heille kuuluu parhaat 
mahdolliset palvelut ja joka-
päiväinen arjen turva. Siitä 
ei sovi heivata hiukkaakaan. 

Se, mikä on jäänyt ehkä 
liian vähälle huomiolle, on 
lasten ja nuorten pudasjär-
veläisten toimeliaisuuden, 
harrastusmahdollisuuksien 
ja viihtyvyyden edistämi-
nen. Tätä käsitystä vahvis-
taa myös valtakunnallisen 
iltapäivälehden keräämä 
tilasto, joka julkaistiin juuri 
joulun alla. Emme olleet sii-
nä tilastossa häävillä sijalla 
kaikkien kuntien joukossa.

Olen jo tovin aikaa miet-
tinyt, mitä olisi yhteisesti 
tehtävä, että lasten, nuorten 
ja työikäisten ihmisten viih-
tyminen kotipaikkakunnalla 
paranisi. Olemme tavoitta-
neetkin melko hyvin niitä 
nuoria, joiden koulu on jää-
nyt kesken ja yhteiskuntaan 
aktiivinen osallistuminen 
tarvitsee aikuisen tukea. 
Karhupaja ja työllistämis-
hankkeet tekevät hyvää työ-
tä erityistä huolta kaipaavi-
en nuorien kanssa.

Entäs ne nuoret, joilla 
arki menee häiriöittä? Kou-
lukin sujuu kohtuullisesti 
tai jopa hyvin? Entä työssä 
käyvät aikuiset, nuoret ai-
kuiset? Miten näiden nuor-
ten ihmisten viihtyvyyteen 
ja virikkeisiin voitaisiin pa-
nostaa nykyistä enemmän? 
Miten nuorten perheiden 
viihtyvyyttä Pudasjärvellä 
voidaan parantaa kaupun-

Hyvää Uutta Vuotta 2011!
gin toimesta? Mitkä muut 
tahot perheenjäsenten lisäk-
si ovat avainasemassa? Mi-
ten pudasjärveläiset nuoret 
ja lapset löytäisivät moni-
puolisen harrastamismah-
dollisuuden? Mitä toimintaa 
pitäisi erityisesti kehittää? 

yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta voitaisiin edistää. Ulkoi-
sia puitteita ja taloudellisia 
edellytyksiä monipuolisille 
toiminnoille löytyy paljon-
kin. Mitä puuttuu?

Nuorisotoimessa on 
monenlaista toimintaa ja 

lasten kerhot, nuorisotoimi, 
nuorisotilat, liikuntapaikat, 
kerhotilat, musiikkipiirit, 
harrastekurssit vetäisivät 
nykyistä useampia nuoria? 
Kohtaavatko nuorison ja 
työssäkäyvien nuorten ai-
kuisten harrastetoiveet toi-
sensa? 

Löytyisikö koulun ope-
tusohjelmasta tai kerho-
toiminnasta jotain uutta 
painotusta, joka lisäisi kiin-
nostusta yhteisiin asioihin, 
harrastamiseen tai tukisi 
ehkäpä joitain erityislah-
jakkuuksia? Löytyisikö läpi 
kaikkien koulumuotojen 
käyvää yhteistä ideaa tai 
aihepiiriä? Alakoulut, ylä-
koulu, lukio, ammattikoulu, 
aikuiskoulutus? Voitaisiin-
ko aloittaa jo päiväkerhois-
sa? Ideoita kaivataan myös 
kunta-päättäjien tietoon, jot-
ta yhteinen ponnistus onnis-
tuisi. Taloudellisia voimava-
rojakin tarvitaan.

Kaikkiin harrasteisiin 
tarvitaan aikuisia ohjaajia. 
Voisivatko harrastukset yh-
distää nykyistä enemmän 
eri-ikäisiä ihmisiä, lisätä 
yhteistä viihtyvyyttä ja yh-
teenkuuluvuuden tunnetta? 
Vanhempien merkitys vi-
rikkeiden mahdollistajana 
on korvaamaton. Kaupun-
ki, urheiluseurat ja monet 
muut tahot voivat omalla 
toiminnallaan ja avoimella 
yhteistyöllä avata mahdolli-
suuksia mitä erilaisimmille 
harrastemuodoille. Tarvi-
taan vain yhteishenkeä ja 
tietoa, mitä pitäisi petrata, 
mitä toimintaa yhteistuu-
min nostetaan esille.

Nyt, kun kaupungin 
toiminnassa on päästy vai-
heeseen, jossa rönsyjä on 
karsittu ja toimintatapaa 
reivattu taloudellisempaan 

suuntaan, on aika yhteis-
työssä asukkaiden, seurojen 
ja yhdistysten kanssa pa-
nostaa tulevaisuuden raken-
tamiseen. Lapset ja nuoret 
ovat tulevaisuus.

Katse kääntyy kuntalais-
ten puoleen, odotan kan-
nanottojanne. On nuorten ja 
aikuisten kuntalaisten vuoro 
tulla kuulluiksi. Toivoisin, 
että asukkaat, vakituiset ja 
tilapäiset, kaikenikäiset, ot-
taisivat aktiivisesti ja avoi-
mesti kantaa kaupungin 
toiminnan kehittämiseen. 
Erityisesti nuorten ihmisten 
näkökulma olkoot nyt pääl-
limmäisenä.  

Avoin, suora keskustelu 
ja asioihin kantaa ottami-
nen vie kehitystä parhaiten 
eteenpäin. Toivon yhtey-
denottojanne. Puhelinsoit-
to, kirje, sähköposti, mikä 
tahansa haluamanne yh-
teydenottotapa on oikea. 
HARVA-hankkeessa kulje-
taan kuntalaisten keskuu-
dessa kysellen arjen asioista. 
Toivottavasti myös sieltä 
saadaan vastauksia, jotka 
johtavat toiminnan paranta-
miseen ja rakentavaan vuo-
rovaikutukseen. 

Sain sähköpostilla uu-
den vuoden toivotuksen, 
jonka sanoman lainaan tä-
hän omana uuden vuoden 
lupauksenani.

”Tänä vuonna annan ai-
kaa naurulle, sillä se on sie-
lun musiikkia. 

Harkinnalle, sillä se on 
voiman lähde. 

Leikkimielisyydelle, sillä 
se on ikuinen nuoruus. 

Ystävällisyydelle, sillä se 
on tie onneen.

Rakkaudelle, sillä se on 
Luojan lahja. 

Anteliaisuudelle, sillä 
aika on lyhyt itsekkyydelle. 

Työlle, sillä se on onnis-
tumisten hinta.”

Hyvää Uutta Vuotta 
2011!

Kaarina Daavittila, 
kaupunginjohtaja 

Kaupunginjohtajan uuden vuoden tervehdys:

Kulttuuriharrastusten, 
käsityötaitojen, liikuntahar-
rastuksen ja monien har-
rastepiirien kautta omaa 
viihtymistä, kotiseudun 
arvostamista, yhteisyyttä ja 

jatkuvasti erilaisia kehittä-
misprojekteja. Harrastemah-
dollisuudet ja –tarjonta ovat 
runsaanoloisia. Kohtaavat-
ko nämä harrasteet taval-
lisen nuoren arjen? Miten 

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila toivoisi, että asuk-
kaat, vakituiset ja tilapäiset, kaikenikäiset, ottaisivat ak-
tiivisesti ja avoimesti kantaa kaupungin toiminnan ke-
hittämiseen. 

Sunnuntain aiheena on Jeesuksen kaste, loppiaisen 
vanhakirkollinen aihe. Jeesuksen kasteesta näkökul-
ma laajenee kristilliseen kasteeseen yleensä. Kaikki 
Uuden testamentin tekstit keskittyvät tänä sun-
nuntaina kasteeseen ja sen merkitykseen kristityn 
elämässä. Jeesuksen kaste hänen kärsimystiensä 
alkuna on meidän kasteemme perusta. Kasteessa 
meidät on liitetty Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.

Kasteen lahja

1. sunnuntai loppiaisesta (9.1.)

Ikuinen Isä. Sinä ilmoitit Jeesuksen
rakkaaksi Pojaksesi Jordanin kasteessa.
Auta meitä Kristukseen kastettuja
pysymään uskollisina kutsumuksellemme
sinun lapsinasi.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta,
joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa
yhdessä jumaluudessa nyt ja ikuisesti. 

Päivän rukous
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

www.suvantoyhteiso.fi

MAANANTAI 12-13 Ohjattu ryhmä
 17-18 Varattu NHS/selkäryhmä 1

TIISTAI Ei ohjattuja ryhmiä

KESKIVIIKKO 9-10 Ohjattu ÄIJÄ-ryhmä
 11-12 Ohjattu Ryhmä

TORSTAI 11-12 Ohjattu ryhmä 
 16-17 Ohjattu ryhmä
 17-18 Varattu NHS/selkäryhmä 2
 18-19:30 Varattu Hyvinvointiryhmä

PERJANTAI 14-15 Ohjattu ryhmä

Aukioloajat
MA-TO  8-20
PE  8-18
LA  10-15 

MEILLÄ KÄY 
MAKSUVÄLINEINÄ:
- SPORTTIPASSI
- LIIKUNTASETELI
- TYKY-SETELI
- KÄTEINEN
- PANKKIKORTTI

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, Pudasjärvi 044-294 4345

KOILLISMAAN KUNTONEVAKOILLISMAAN KUNTONEVA

Ohjatut ryhmät, 
kaikille avoimia.

Varattu kellonaikana vain kyseiseen ryhmään ilmoittautuneille.

www.kuntoneva.fi

Aino Pesonen Vuoden Nuori 
Pudasjärvellä

Stipendillä palkitut paikalla olleet urheilijat vasemmalta: Heikki Kuurola, Kaisu Kovalainen, Hilkka Kokko, Santeri Hyvärinen, Kyllikki Tolkkinen, Heidi Ylilehto, Mikko Sam-
melvuo, Janne Moilanen, Pauli Ylitalo ja Olavi Leinonen.

Oulun Seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikön hevostalouden linjalla puoli-
toista vuotta opiskellut Aino Pesonen äänestettiin Vuoden Nuoreksi Pudasjärvel-
lä. Aino kertoi valmistuvansa puolentoista vuoden kuluttua ratsastuksenopettajaksi. 
Kuva otettu ammattiopiston talleilla, jossa hän on parhaillaan työharjoittelussa. 

Ammattiopistolla hevos-
talouden linjalla opiskele-
va Aino Pesonen palkittiin 
Vuoden nuori –palkinnolla 
ja mäkihyppääjä Olavi Lei-
nonen palkittiin Pudasjär-
ven Vuoden urheilijana. 
Kaupungin apurahasään-
nön perusteella kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta pal-
kitsi lisäksi 22.12 Puikkaris-
sa pidetyssä tilaisuudessa 
stipendillä 15 urheilijaa. 

Stipendin saivat Heidi 
Ylilehto moukarinheitto, 
Taneli Lukkari lentopallo, 
Hilkka Kokko lentopallo, 
Heikki Kuurola keihäänheit-
to, Ville Pirinen lentopallo, 
Olavi Leinonen mäkihyppy, 
Pauli Ylitalo tukkilaiskisat, 
Janne Moilanen juoksu kes-
kimatkat, Matti Kinnunen 
lumilautailu, Matti Parkki-
senniemi lentopallo, Santeri 
Hyvärinen juoksu keskimat-

kat, Julia Pätsi taekwondo, 
Kyllikki Tolkkinen lentopal-
lo, Kaisu Kovalainen lento-
pallo ja Mikko Sammelvuo 
lentopallo. Vuoden nuori-
palkinnon julkisti vs. nuori-
so-ohjaaja Jari Pekkala. Vuo-
den urheilijan palkitsemisen 
sekä stipendien jakamisen 
suorittivat vapaa-aikaohjaa-
ja Sampo Laakkonen ja ope-
tus- ja sivistysjohtaja Juha 
Valta. (ht)

Suomussalmella  28-30.1.2011
Tanssikursseja 6 eri salilla koko viikonlopun ajan. 

Lava- ja paritansseja, lavalattareita ja  swing tansseja. 
Lisäksi zumbaa, bailatinoa ja  Brasilialaisia tansseja

Kurssien vetäjinä: opettajia, ohjaajia, aktiiveja 11 henkilöä
mm.  LIISA KONTTURI-PAASIKKO ja JUHANI TAHVANAINEN

Iltaisin tanssia ja ohjelmaa kahdella salilla sekä teatterissa
Tanssileirimajoitus Scandic Kiannon Kuohut. 

Edulliset kurssihinnat ja majoituspaketit

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.scandicswing.fi • Puh .0400-917446 • Sähköp: tanssileiri@scandicswing.fi 
www.scandic-hotels.com  • Puh. 08-710770 • SCANDIC SWING Suomussalmi

Suuri ja monipuolinen  tanssileiri
SCANDIC SWING

JUHANI 

TAHVANAINEN

LIISA 

KONTTURI-

PAASIKKO
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja
OSA 4/15 KUINKA MONI MÖKKIÄ KÄYTTÄÄ?

Kuusamontien varressa, 
Pudasjärven Taipaleenhar-
jussa sijaitsevassa Pudasjär-
ven Saparon palvaamossa 
työskenneltiin joulukuussa 
pitkää päivää ja kiireisellä 
hyörinällä. Jouluksi valmis-
tui yksi vuoden kylmäsa-

Lihojen palvausta Taipaleen-
harjussa

vueristä. 
Kylmäsavua valmistetaan 

kolme satsia vuodessa, joista 
kaksi muuta savustuserää 
valmistuvat helmi-maalis-
kuulle ja vapuksi. Syksyllä 
metsästäjät tuovat hirvisaa-
listaan palvattavaksi. Pal-

vattavista lihoista suurin osa 
onkin hirveä, seuraavaksi 
eniten tulee poroa. 

Kylmäsavun valmistumi-
nen kestää noin kolme kuu-
kautta ja siitä suolaus vie 
pari viikkoa. Suolaus tapah-
tuu ensin ruiskulla ja sitten 

tasaantuminen ammeessa.
Saparossa valmistuu 

myös lämminsavua viikon 
kierrolla. Joulusesonkiin 
palvattiin kaikenlaista lihaa, 
hirveä, lammasta, poroa, 
nautaa, sikaa ja myös kalk-
kunaa. Palvauksen lisäksi 

Palvaamo Pudasjärven Saparon toimitilat sijaitsevat Taipaleenharjussa. Tieltä katsottuna huomion kiinnittävät 
suuret sarvet palvaamon seinässä. Remontin takia sarvet ovat varastoituna, mutta Antti Paavola lupaa ne laittaa 
ne paikalleen remontin valmistuttua.

Antti Paavola on toiminut 
palvaamo Pudasjärven 
Saparon yrittäjänä viisi 
vuotta. Kiikari seinällä liit-
tyy Paavolan luontohar-
rastukseen. 

lihaa myös purkitetaan. Ka-
lan käsittely on jäänyt nyky-
ään aika vähäiseksi.

Pudasjärven Saparo Pal-
vaamon omistaa Antti Paa-
vola joka on ollut yrittäjä 
koko ikänsä ja nyt viimeiset 
viisi vuotta Pudasjärven Sa-
paron omistajana. Anttia on 
työllistänyt myös hirviporu-
koille tehdyt hirvien paloit-
telut ja lihojen jako. Lisäksi 
hänellä on ollut hoidossaan 
Pudasjärven pienteurasta-
mon leikkuutyöt. Yritykses-
sä on kymmenkunta työnte-
kijää.

Ensio Koivula

Kylmäsavun valmistuminen kes-
tää noin kolme kuukautta ja siitä 
suolaus vie pari viikkoa.

Mökkiläiskyselyyn vastan-
neissa oli 1-2 henkilön talo-
uksia lähes yhtä paljon kuin 
3-4 henkilön talouksia. Eni-
ten vastanneiden joukossa 
oli 5-10 henkilön talouksia. 
Yli 10 henkilön talouksissa 
on todennäköisesti mukana 
myös perikuntien mökkejä, 
joiden käyttäjät ovat useas-

Pudasjärven mökki-
läiset–juttusarjassa 
käydään läpi kevääl-
lä 2010 toteutetun 
kyselyn tuloksia.

Seuraavassa osassa tutustumme, kauanko mökillä yleensä viivytään. 
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

ta perheestä. Pudasjärvellä 
mökkiläistalouden koko on 
siten keskimäärin 5,3 hen-
kilöä. 

Yhteensä kyselyyn vas-
tanneiden mökeillä käy 4493 
henkilöä. Tästä luvusta on 
vähennetty selvästi vuok-
rakäytössä olevien mökki-
en käyttäjämäärät. Koko 

Pudasjärven mökkikanta 
huomioiden voidaan arvioi-
da, että Pudasjärven alueen 
mökeillä vierailee yli 16000 
henkilöä vuosittain.

Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

MÖKKEILYÄ LIVOJOKIVARRESSA

Martta Ipatti mökkeilee Li-
volla Livojokivarressa ole-
valla mökillään ahkerasti. 
Mökin valmistuttua 1981, 
siellä on säännöllisesti vie-
tetty niin joulut, vaput, 
pääsiäiset kuin pitkät ajat 
kesästä.

Alkuun Martta vietti pal-
jon viikonloppuja miehensä 
Ollin kanssa mökillä, mutta 
sittemmin jäätyään leskek-

si 17 vuotta sitten, mökillä 
tulee vietettyä aikaa ehkä 
vähän harvemmin, mutta 
pitempiä aikoja kerrallaan. 
Nykyjään vakiovieraana 
Martalla on mukanansa po-
jan tytär Marika. Ympäristö 
tarjoaa hyvät ja turvalliset 
puitteet lapsen kanssa lo-
mailemiseen. 

Luonto on Martalle tärkeä 
elementti jo harrastuksen-

sa lintubongauksen takia. 
Martta on myös intohimoi-
nen tanssin ystävä. Hänet 
löytääkin usein Oulussa tan-
goparketilta ja kesällä sitten 
Livolla kylän tanssilavalta, 
vaikkapa polkan pyörteistä.

Kuva ja teksti 
Ensio Koivula

Martta (oik) ja Marika. Mökin ympäristö tarjoaa hy-
vät puitteet lapsen kanssa lomailemiseen. Martta 
viettää mökillään pitempiä aikoja kerrallaan. Luon-
to on lähellä ja se onkin Martalle tärkeä elementti 
jo harrastuksensa lintubongauksen takia.

Mökkiä käyttävien henkilöiden määrä
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

24,50 9,95

-15% -15%

ALK.  24,90

JYKEVÄ TRAKTORIN 
PERÄLEVY 200 CM

VARASTOSSA OLEVAT
BOCKMAN 
TURVAJALKINEET

VARASTOSSA 
OLEVAT 
PATROL 
TYÖVAATTEET

HOTTI
PELLETTI-
SÄKKI

SÄHKÖ- JA 
ÖLJY-
TÄYTTEISET 
PATTERIT 

6,90

AUTON 
KEMIKAALI-
SARJA
- jarru- ja kytkinspray
- lasinpuhdistusspray
- tekstiilinpesuspray
- monitoimiöljyspray

YHT. HINTAAN

MOTRON AUTON 
SISÄTILALÄMMITIN 

600/
1250 W

899,-
AUTON, TRAKTORIN 
JA TYÖKONEIDEN 
AKUT

- Bosch -CRX
- Glopal -GO4
- Optima

säkki

HOX!!
NIVEL-
AKSELIT 
JA 
TARVIKKEET
LAAJA 
VALIKOIMA

HOX!!
TYÖNTÖ-
VARRET 
KÄSIKÄYTTÖISET 
JA HYDRAULISET
LAAJA 
VALIKOIMA

39,90

29,90

LUMIKENGÄT

Aikuisten

Lasten

KOTIMAISET 
KUKKA-
LAUDAT 
70-180 CM 
JA 
KIINNIKKEET
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Jäteasiat Syötteen alueella hyvällä mallilla
Esa Särkelä on vastannut 
Syötteen alueen jätekul-
jetuksista vuodesta 1998 
lähtien, kun aikaisemmin 
jätekuljetuksista vastannut 
Eetu Särkelä jätti tehtävät 
nuoremmalle yrittäjälle. 

Tällä hetkellä Esa Särke-
lällä on noin 300 asiakasta, 
pääasiassa mökkiläisiä ja 
yrityksiä. Lisäksi hän hoi-
taa Syötteen alueella olevien 
kahden ekopisteen molok-

kien tyhjennykset, raken-
nusjätteiden kuljetuksia, 
vaihtolavakuljetuksia sekä 
jätekaivojen tyhjennyksiä. 
Sekajätteille hänellä on oma 
30 kuution kontti, jolla me-
nee kerralla suurempi kuor-
ma Ruskon kaatopaikalle. 
Sekajätettä Särkelä ajaa 
myös Pudasjärven kaupun-
gin siirtoasemalle, josta ne 
viedään suuremmissa erissä 
Ruskoon. 

Esa Särkelä on huoleh-
tinut kaikille asiakkailleen 
asianmukaiset jäteastiat. 
Säkkejä ei ole ollut moniin 
vuosiin. Niiden kantaminen 
on jo työturvallisuuskysy-
myskin, hän toteaa. Myös 
jäteastioiden tyhjennysvälit 
on sovittu sopivan pitkiksi 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Jätteen kuljetuksen siirtymi-

nen ensi vuoden alusta Pu-
dasjärven kaupungin kautta 
hoidettavaksi tuli Esa Särke-
lälle vähän yllättäen. 

-Lehdestä luin siitä en-
simmäisen kerran. Hän toki 
kertoi ymmärtävänsä, että 
suuntaushan on tähän suun-
taan kaikkialla Suomessa 
uusien jätelakien vuoksi. 
Näin Pudasjärvelläkin siir-
rytään kaupungin omaan 
jätteenkuljetukseen nyt ripe-

ällä vauhdilla. 
Esa Särkelä Ky:n toimi-

alaan kuuluu myös rakenta-
minen. 

-Rakennusalan yrittäjänä 
olin jo ennen jätteenkulje-
tuksien aloittamista eli 80-
luvun lopulta lähtien, ker-
too Esa Särkelä. Hän kertoo 
veistäneensä hirret moniin 
Syötteen alueen kelomök-
keihin ja mökkien rakenta-
minen työllistää edelleen. 

Toki myös korjausrakenta-
mista tehdään, etenkin näin 
talvella, kertoo Esa Särkelä. 
Yrityksen monipuoliseen 
konekalustoon kuuluu myös 
nosturi sekä kaivinkone, jol-
le etenkin kesän aikaan on 
myös riittänyt jatkuvasti 
työtä. 

Teksti ja kuvat
Heimo Turunen

Esa Särkelällä on moneen erilaiseen kuljetukseen ja tehtävään sopiva kuorma-auto, jolla onnistuu 
kuljetuksien lisäksi nosturitehtävät. Vasemmalla näkyy sekajätteen 30 kuution välivarastokontti, joka 
täytyttyään kuljetetaan kaatopaikalle Oulun Ruskoon. 

Esa Särkelällä on monialan yritys, johon kuu-

luu muun muassa rakentamista ja jätteen 

kuljetusta. -Rakennusalan yrittäjänä olin jo 

ennen jätteenkuljetuksien aloittamista eli 80-

luvun lopulta lähtien, kertoo Esa Särkelä.

Karilassi Oy on hoitanut 
Pudasjärvellä jätteiden kul-
jetusta jo vuodesta 1960 
lähtien. Yrityksen perusti 
Lauri Kariniemi. Hän jatkaa 
edelleen omistajana  myö-
hemmin osakkaaksi tulleen 
vaimonsa Liisa Kariniemen 
ja poikansa Gösta Karinie-
men kanssa, joka yritystä 

Karilassilla pitkä kokemus jätteiden kuljetuksesta
nykyisin pyörittää. Liisa 
vastaa edelleen konttoritöis-
tä Laurin jo vaihdettua va-
paammalle. Henkilökuntaa 
on kaikkiaan 6-7. 

Tällä hetkellä Karilassi 
Oy vastaa Syötteen aluetta 
lukuun ottamatta kaikesta 
Pudasjärven jätteiden kulje-
tuksesta. 

-Tosin Syötteelläkin on 
asiakkaita, kertoo Göstä Ka-
riniemi. 

Jätteiden kuljetusvastuun 
siirtyminen tämän vuoden 
alusta Pudasjärven kau-
pungille tuli Karilassi Oy:lle 
hieman yllättäen. Asiakkai-
den kannalta hommat jat-
kuvat ennallaan. Karilassi 

Oy laskuttaa vuoden 2010 
loppuun saakka asiakkaat 
ja siitä eteenpäin kaupunki 
vastaa asiakaslaskutukses-
ta ja maksaa jätteiden kul-
jetuksen Karilassi Oy:lle. 
Merkittävää ja Karilassin 
mukaan myönteistä on se, 
että vuoden alusta alkaen 
kaikki jätteitä tuottavat talo-
udet ovat mukana jätteiden 
kuljetuksessa. Siirtymäaika 
kestää toukokuun loppuun 
saakka. Tänä aikana kau-
punki kilpailuttaa jätteiden 
kuljetuksen. 

Karilassi Oy:llä on käy-
tössään neljä vaihtolava-au-
toa ja kaksi vaihtolavajäte-
pakkaajaa. Rakennusjätettä, 
sekajätettä ja erityisjätteitä 
viedään yrityksistä, joiden 
kanssa on omia sopimuk-
sia ja jotka sopimukset on 
mahdollista jatkua ennal-
laan myös siirtymäkauden 
jälkeen. 

Teksti Heimo Turunen
Kuvat Ensio Koivula

Gösta Kari-niemi toimii Karilassi Oy:n yrittäjänä.

Karilassi Oy kuljettaa 
jätteet Oulun Rus-
koon Pudasjärven 
siirtoasemalta tilavil-
la 8-10 tonnia vetävil-
lä sekajätekonteilla. 
Kerralla autoon mah-
tuu kolme konttia eli 
melkoinen määrä ta-
varaa kulkee kerral-
la.
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Pudasjärven uutta vuotta juhlittiin Syötteellä, jonne oli 
järjestetty Kurenalta ja takaisin linja-autokuljetus. Las-
kettelurinteessä hissit olivat käytössä puoleen yöhön 
saakka ja käyttäjiä näytti riittävän.

 Osa laskettelijoista läksi hisseillä ylös soihdut 
mukanaan ennen vuoden vaihtumista ja juuri ennen 
puoltayötä reilut 50 laskijaa laskettelivat alas kahdessa 
erässä soihtukulkueena. Laskijoista näytti suurin osa 
olevan nuoria ja lapsiakin joukossa. Hyvin jokainen py-
syi joukossa ja arviolta 1000 katsojalle tarjottiin mu-
kava ohjelmanumero. 

Laskun jälkeen soihdut pistettiin lumihankeen ri-
viin, jossa ne vielä hetken aikaa roihusivat komeasti. 

Uusi vuosi alkoi värikkäästi Syötteellä

Soihtukulkueen yhtenä laskijana oli Miisa Korkiakoski Oulun-
salosta, joka oli yhdessä muun perheensä kanssa viettämässä 
Uutta Vuotta Syötteellä. 

Soihtukulkueen soihtuja jä-
tettiin aseteltiin palamaan 
rinteen juurelle.

Pudasjärven Uuden Vuoden ilotulitus järjestettiin tällä kertaa Syötteellä, jota olikin seuraamassa 
arviolta ainakin 1000 henkeä. 

Arto ja Tarja Haaraniemi Oulaisista (kuvassa keskellä) oli-
vat saapuneet viettämään Uutta Vuotta oululaisten Markku ja 
Nina Niemelän Kulhavassa sijaitsevalle loma-asunnolle, joka 
heillä on ollut Syötteelle viiden vuoden ajan. –Tulimme katso-
maan ilotulitusta ja poikkesimme vielä hetkeksi Romekieva-
riin, he totesivat. 

Romekievarissa sijaitsevassa Peca´s Bur-
gerissa riitti asiakkaita jatkuvana virtana 
vuoden vaihteen jälkeen.

Osa nuorista ei olisi millään raskinut laittaa palavaa 
soihtuaan sille varattuun paikkaan. Sitä oli niin mu-
kava heilutella ja pidellä kädessä. 

Vuoden vaihtuessa oli rinteiden puolessavälissä 
ilotulitus, jossa riitti valoa ja välkettä ja parhaimpien 
paukkujen kohdalla yleisö reagoi niihin kätten tapu-
tuksin. 

Puheita ei kuulunut eikä juontajaakaan ollut 
paikalla, mutta yleisö viihtyi noin 10 pakkasasteen 
ilmassa. Pakkaslunta sateli hienokseltaan taivaal-
ta, joka näkyi valokuvissa, jos käytti salamaa. Suuri 
osa yleisöstä näytti olevan loma-asukkaita ja ulko-
maan kieltäkin kuului joukossa. Vuoden vaihtumi-
sen jälkeen osa yleisöstä siirtyi sisätiloihin, jossa oli 
tarjoilua ja muuta ohjelmaa. Hotelli Iso-Syötteellä 
ohjelmaa esitti Bilebändi Kulmakunnankutkuttajat 
ja snabsibaarissa oli disco aina neljään saakka aa-
muyölle. Rinteiden alla oli Romekievarin ravintola 
avoinna ja Peca´s Burger palveli 01 saakka. Pärjän-
kievarissa oli vauhdikkaat Uuden Vuoden vastaanot-
tajaiset 02 saakka. 

Hotelli Ravintola Kurenkoskessa uuden vuoden 
vaihtuessa yleisöä viihdytti Mia Mäkeläinen ja Silu-
etti. (ht)
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TAMMIKUU
Martat olivat olleet aktiivi-
sia perinteensä tallentami-
sessa. He luovuttivat mer-
kittävän määrän valokuvia 
tekstitettyinä sekä muuta 
aineistoa Pudasjärven koti-
seutuarkistoon. Kuva 1.
 Sosiaali- ja terveyspal-
velut muuttuivat vuoden 
alussa Oulunkaaren kun-
tayhtymän hoidettavaksi. 
Kuntayhtymään kuuluvat 
Pudasjärven lisäksi Iin, 
Utajärven ja Vaalan kunta. 
Vuoden 2011 alusta alkaen 
siihen liittyi myös Simon 
kunta. Samalla viikonlop-
puna tapahtuva lääkäripäi-
vystys siirtyi Ouluun.

HELMIKUU 
Oulu ja Pudasjärvi ovat 
päättäneet tiivistää matkai-
luyhteistyötä. Oulun kau-
punginhallitus vieraili Pu-
dasjärvellä 2.2. ja lehdistölle 
avoin tapaaminen järjestet-
tiin Hirvisuolla kaupunkien 
rajalla. 2.
 Umpihankihiihdon MM-
kisat käytiin Syötteen lumi-
sissa maisemissa. Pudasjär-
ven ja Muhoksen yhdistetty 
joukkue Kiinteistöneliö saa-
vutti hopeaa. 
 Pudasjärven Osuuspank-
ki julkisti edellisen vuoden 
tuloksen, jossa liiketoimin-
nan kasvu oli voimakasta. 
Pankkitoiminta kasvoi yli 
10 prosenttia. Talletuksia oli 
pankissa vuoden lopussa 
runsaat 112 miljoona euroa. 
 Kansalaisopisto järjesti 
Viivana Pisteeseen –laulu-
näytelmän, jonka katsoi yh-
den viikon lopun aikana yli 
1000 henkeä. Alpo Puhakan 
kirjoittama ja ohjaama näy-
telmä kertoi kirjailija Mauri 
Sariolan valeopettaja-ajasta 
Pisteen koululla. 
 Pudasjärven kaupungin 
370-vuotisjuhlaseminaari 
pidettiin 26.2. Siinä julkis-
tettiin Sisäasiainministe-
riön nimitys Pudasjärven 
kaupungin pääsemisestä 
harvaan asuttujen alueiden 
turvallisuushankkeen ko-
keilukunnaksi. 3.

MAALISKUU
Panuman porokisat jär-
jestettiin 7.3. perinteisesti 
Panumajärvellä. Porojen 
kisailun ohella lapset muo-
dostivat 34 metrin rivin. 
 Mökkiläisten tapahtu-
ma järjestettiin 10.3. Syöt-
teellä. Pudasjärvellä on yli 
3100mökkiä ja siten he muo-

Pudasjärvellä tapahtui vuonna 2010
Pudasjärvellä mennyt vuosi oli hyvin tapahtumarikas. 

Perinteisiä tapahtumia ja toimintoja oli paljon ja uusiakin 
kehiteltiin. Kokosimme koko henkilökuntamme voimin 

Pudasjärvi-lehdistä koosteen vuoden tapahtumista. 
Vaikeutena oli runsauden pula eli mitä tähän otettaisiin. 

Koostetta tehdessä yritettiin huomioida myös 
kylätapahtumat, joita oli myös runsaasti. 

dostavat merkittävän voi-
mavaran voimavaran niin 
alueen kehittämisen kuin 
myös paikallisten yritysten 
menestymisessä. Kaupunki 
toteutti myös mökkiläisille 
kyselyn. 
 Paukkerinharjulla oli 
koko perheen ulkoilutapah-
tuma 10.3., jossa oli mm. 
kaukalopallo-ottelu lasten 
ja aikuisten välillä. 
 LC Pudasjärvi juhli 
45-vuotista toimintaansa 
20.3. Kurenkoskessa. Lah-
joituksia laskettiin olleen 
45-vuotisen toiminnan ai-
kana eri hyväntekeväisyys-
kohteisiin yli 100 000 euron 
edestä. 4.

HUHTIKUU 
Kauppispoikien uusi myy-
mäläauto aloitti pääsiäisenä 
Kauppispojat Oy:lle hankit-
tiin uusi myymäläauto, joka 
oli ensimmäistä kertaa rei-
tillä pääsiäislauantaina 3.4.
Virkistysuimala Puikkaris-
sa avattiin pääsiäisviikolla 
35 asiakaspaikkaa sisältävä 
lounaskahvila, jota pitää 
yllä Pudasjärven Työttömi-
en Yhdistyksen Hommat 
Puikkarissa projekti.
 NHK-Keskus Oy avasi 
uuden toimipisteen Pudas-
järvelle. Rehuun sekä tehok-
kaaseen kotieläintuotantoon 
keskittyvällä NHKKeskus 
Oy:llä on perjantaina 16.4. 
oman toimipisteen avajaiset 
osoitteessa Teollisuustie 12.
 PuU Suomen mestariksi 
Pudasjärven Urheilijoiden 
B-pojat jatkoivat pohjoi-
sen menestystä lentopallo-
rintamalla viikonloppuna 
Virroilla. PuU voitti SM-
lopputurnauksessa kaikki 
pelaamansa viisi ottelua 
häviämättä erääkään. Par-
haat pelinsä PuU:n pojat pe-
lasivat juuri oikeaan aikaan, 
eikä kenellekään jäänyt epä-
selväksi kenelle mestaruus 
kuuluu. 5.
 Syötteellä on valoisa tu-
levaisuus, näkivät yrittäjäil-
lassa Syötteellä teollisuus-
neuvos Jorma Terentjeff, 
matkailuyrittäjä Pekka Kim-
pimäki ja Pudasjärven kau-
pungin kehittämispäällikkö 
Mikko Kälkäjä. Pudasjärven 
Yrittäjät pitivät samalla ke-
vätkokouksen. 6.
 Hiihtokeskus Iso-Syöte 
Oy on rakentamassa virtu-
aalisen 3D-maailman verk-
koon, jossa halutaan tarjota 
asiakkailleen elämyksiä 
myös Internetissä. Yhtiön 

tavoitteena on näin tarjo-
ta asiakkailleen uusia elä-
myksiä ja tehostaa samalla 
markkinointiaan. 7.

TOUKOKUU 
Maalaislääkäri Tapani Ki-
minkinen vieraili Pudasjär-
vellä 5.5. Hän puhui levon 
tarpeesta, parisuhteista, 
terveydestä, kansantaudeis-
ta ja liikunnan tärkeydestä. 
Käynti herätti vilkasta kes-
kustelua myös jälkeenpäin. 
 Hyvän Olon Messut jär-
jestettiin 8.5. liikuntahallilla. 
Kolmansien messujen järjes-
täjänä toimi Lions Club Hi-
limat. Näytteilleasettajia oli 
mukana viitisenkymmentä 
ja yleisöä oli välillä tungok-
seen saakka. 8.
 Kirkkoherra Oskari 
Holmström kertoi, että on 
lähdössä vaimonsa Anna-
Riitan kanssa  syksyllä lä-
hetystyöhön Tansaniaan 
marraskuun alusta. Kenian 
rajalla maasai heimon pa-
rissa on Lähetysseuralla 
alkamassa uusi työalue yh-
teistyössä Tansanian lute-
rilaisen kirkon ja Amerikan 
luterilaisen kirkon kanssa. 9.
 Ministeri Astrid Thors 
kävi tutustumassa Pudas-
järvellä maahanmuuttajien 
vastaanottotoimintaan ja 
siitä saatuihin kokemuksiin 
Pudasjärvellä. Ministerin 
ohjelmaan kuului seminaari 
maahanmuuttotoiminnas-
sa mukana olevien kanssa 
sekä tutustumiskäynnit Pu-
dasjärven vastaanottokes-
kuksessa ja tukiasumisyksi-
kössä. 10.  
 Valkolakin sai Pudasjär-
ven lukiosta sai 53 ylioppi-
lasta  
 Syötteen kansallispuisto 
juhli kymmenettä vuottaan 
Euroopan kansallispuisto-
päivänä 22.5. 11.

KESÄKUU 
Kalastuskauden avauksen 
12.6. järjesti Jaaskamonkos-
kella Ervastin kylällä Ko-
rentojärven kalaveden osa-
kaskunta. Kalastuskilpai-
luun osallistui paljon nuoria 
ja koskesta nousi mukavasti 
lohikaloja. 12. 
 Kirkkovaltuusto teki 
päätöksen, jonka perusteel-
la viime kesänä suoritet-
tiin kirkon, kellotapulin ja 
asehuoneen ulkopuoliseen 
maalaus sekä tarkoitus oli 
myös tervata kirkon paanu-
katto, mutta se siirtyi ensi 
kevääksi.  13.

 Syötteen sääprofeetta 
Niilo Sarajärvi ennusti, että. 
hellettä piisaa heinäkuus-
sa. Kesäkuu on normaalia 
lämpimämpi. Sateet ovat 
lyhyitä kuurosateita. Routa 
ei pääse kunnolla sulamaan, 
joten halla on herkässä ja 
marjasato tulee tänä kesänä 
jäämään heikoksi.  14.
 Karhukunnaalla Pudas-
järven keskustan tuntumas-
sa Iijoen varrella testataan 
hirsirakentamisen ekologi-
suutta, oli kaupungin järjes-
tämän lehdistötilaisuuden 
aiheena. Euroopan alue-
kehitysrahaston rahoitta-
massa projektissa tutkitaan 
miten hirsi soveltuu mata-
laenergia- ja passiivitalojen 
rakentamiseen. Rakentajien 
kiinnostus oli hyvä, sillä 
kuluneen vuoden aikana 
alueen kaikki tontit tulivat 
varatuiksi. 
 Kaivuri-Jukalle järjestet-
tiin arvoisensa vastaanotto 
Kiimingin ja Pudasjärven 
rajalla, kun hän kulki Pudas-
järven läpi. Muuramelainen 
yrittäjä Jukka Mutanen tuli 
tutuksi suurelle yleisölle 
Facebook-yhteisönsä kaut-
ta. Hän ajoi minikaivurilla 
Hangosta Kuusamoon ju-
hannukseksi, kun ryhmään 
liittyi yli 50 000 jäsentä. 15.

HEINÄKUU 
Jyrkkä 2010 Rock Festivalit 
järjestettiin ensimmäisen 
kerran 2.-3.7. Esiintymässä 
oli kahden päivän aikana 16 
eri yhtyettä. Paikan omis-
tava Pudasjärven Urheilijat 
nosti Jyrkkäkoskea tänä ke-
sänä muutenkin ”maailman 
kartalle”. Sitä kunnostettiin 
ja siellä oli kesän aikana 
runsaasti eri tapahtumia. 
 Pudasjärven markkinat 
ovat muotoutuneet pitäjän 
suurimmaksi vuotuisaksi 
tapahtumaksi. Tänä vuon-
na markkinat järjestettiin 
9.-10.7. ja ne kokosivat yli 
10 000 markkinavierasta. 
Esiintyjänä oli muun muas-

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.
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22.

23.

24.
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Pudasjärvellä tapahtui vuonna 2010
Pudasjärvellä mennyt vuosi oli hyvin tapahtumarikas. 

Perinteisiä tapahtumia ja toimintoja oli paljon ja uusiakin 
kehiteltiin. Kokosimme koko henkilökuntamme voimin 

Pudasjärvi-lehdistä koosteen vuoden tapahtumista. 
Vaikeutena oli runsauden pula eli mitä tähän otettaisiin. 

Koostetta tehdessä yritettiin huomioida myös 
kylätapahtumat, joita oli myös runsaasti. 

sa iskelmälaulaja Arja Ha-
vakka. Vuoden merkkihen-
kilönä palkittiin kehittämis-
johtaja Mikko Kälkäjä. 16.
 Suohiihto Korkokenkä-
kukkamekkosuohiihtoäm-
mänkisat 16.7. Kapustasuol-
la toivat jälleen Pudasjärveä 
tunnetuksi, kun kisasta oli 
tv-ohjelmaa Suomessa ja 
Saksassa. 
 Kotiseutujuhla kokosi 
18.7. kirkossa ja kotiseu-
tumuseoalueella kokosi 
runsaasti paikkakuntalai-
sia sekä kesäasukkaita ja 
Pudasjärvellä syntynei-
tä muuanne muuttaneita 
asukkaita. Juhlapuhujana 
oli Suomen Skandinavian 
historian kanditaatti Matti 
Siuruainen. 17.
 Iinattijärvellä oli kyläpäi-
vä viidennen kerran 31.7., 
johon kuului myös yhteinen 
muikun pyynti ja kalojen 
perkkaustalkoot. Kyläta-
pahtumia ja kesäisiä juhlia 
oli heinäkuussa runsaasti 
myös muilla kylillä.

ELOKUU
Pudasjärven Reumayhdis-
tyksellä oli 1.8. 25-v juhla. 
Kaupungin tervehdyksen 
esittänyt valtuuston vara-
puheenjohtaja Marja-Leena 
Törrö toivoi, että kenenkään 
ei tarvitsisi olla sairautensa 
kanssa yksin. 
 Veera myrsky 4.8. riepot-
teli pahasti Suomea. Tuhoja 
se teki myös Pudasjärvelle 
pitäjän kaakkoiskulmalla. 18.
 Thaipoimijat rantautui-
vat elokuussa myös Pu-
dasjärvelle ja saivat hyviä 
marjasaaliita. Muun muassa 
Korpisen kylätalolla majoit-
tui 20 thaipoimijaa.
 Sarakylässä oli 21.-22.8. 
perinteiset Vattumarkkinat, 
jotka järjestettiin 21. kerran. 
Markkinoilla oli hyvin mo-
nipuolista ohjelmaa. Juhla-
puhujana oli Oulunkaaren 
kuntayhtymän johtaja Kirsti 
Ylitalo. 19.
 Hilturannan leirikes-

kuksen remontti ja majoi-
tukseen käytettävä uudisra-
kennus valmistui. Avoimet 
ovet ja käyttöönottojuhla 
järjestettiin 26.8.
 Vesakkojen raivaustal-
koot järjestettiin kaupun-
gin luottamusmiesvoimin 
Ankkalinnan villiintynees-
sä ympäristössä. Talkoot 
uusittiin vielä syksyllä ja 
kehotettiin myös muilla ky-
lillä kiinnittämään huomio-
ta ympäristön siisteyteen. 
Ainakin Kipinässä otettiin 
viesti vastaan ja kyläläiset 
järjestivät raivaustalkoot Ii-
joen varressa. 

SYYSKUU
Sisäasiainministeriö pal-
kitsi 15.9. valtakunnallisilla 
kuntamarkkinoilla Helsin-
gissä Pudasjärven kaupun-
gin onnistuneesta maahan-
muutto- ja kotouttamistoi-
minnasta. 
 Isäntäpäivät ja syys-
markkinat järjestettiin 19.9. 
entisellä maatalousoppilai-
toksella. Päivillä julkistettiin 
MTK-Pudasjärven tuottama 
isäntäkalenteri, oli lypsykil-
pailu, ja maataloustavaroi-
den huutokauppa ja konei-
den näyttely. OSAO Pudas-
järvi järjesti viikonloppuna 
kenttäratsastuskisat.  20.
 Ruskamarkkinat Syöt-
teellä järjestettiin 18.9. en-
simmäistä kertaa, mutta 
tapahtumasta on tulossa 
perinne. Ohjelmaan kuului 
myös Huippukymppi juok-
sutapahtuma, jossa oli ni-
mekkäitä juoksijoita, mutta 
sarjat myös kuntoilijoille. 21.
 Paukkerin Heikki juoksi 
189. maratoninsa 18.9. Yli-
vieskassa. Paukkeri tähtää 
ylittävänsä lähivuosina 200 
maratonin rajan. 
 Hirvenmetsästys alkoi 
25.9. ja ensimmäisenä vii-
konvaihteena kaadettiin 115 
hirveä. Kaatolupia oli ennä-
tysmäärä 2332 ja esitettiin 
mielipiteitä, että tuliko niitä 
jo liikaa Pudasjärvelle. Jou-
luun mennessä oli kaatopro-
sentti 73, 1 prosenttia. 22. 

LOKAKUU 
Puhoksen entisellä koululla 
aloitti 1.10. Sunrise Catering 
yritys, jonka ruokala-kah-
vilassa nautittiin avajais-
päivänä lohikeittoa. Yritys 
tulee tekemään yhteistyötä 
koulun omistavan matkai-
luyrityksen kanssa, jota toi-
mintaa on aloitettu myös 

viritellä.  23.
 “Sininen ajatus – vihreä 
elämys”, jonka Pudasjärven 
kaupunginhallitus vahvisti 
19.10. kokouksessaan kau-
pungin viralliseksi sloga-
niksi.  Ehdotuksen oli teh-
nyt Vesa Riekki.  24.
 Asmuntissa on pitkä 
perinne Maa- ja kotitalo-
usnaisten tupailloista, joka 
kokoontuu kerran kuussa 
eri kodeissa. Näin tavataan 
toisiaan ja parannetaan 
maailmaa. 25.
 Kerttu ja Kauko-hank-
keen tilaisuus oli Kipinäs-
sä 21.10., johon osallistujat 
täyttivät Niemitalon Juus-
tolan. Hankkeen yhtenä 
tavoitteena on ollut Pudas-
järven sivukylien heikossa 
työmarkkina-asemassa ole-
vien pitkäaikaistyöttömien, 
osatyökykyisten ja syrjäy-
tymisvaarassa olevien hen-
kilöiden kuntoutuminen 
vapaille- ja välityömarkki-
noille. 26.

MARRASKUU 
Vs. kirkkoherrana Pudas-
järven seurakunnassa aloitti 
1.11. Limingan seurakun-
tapastori Kimmo Helomaa. 
Hän hoitaa virkaa Oskari 
Holmströmin virkavapaan 
ajan vähintään vuoden 2012 
loppuun saakka. 
 Seurakuntavaaleissa ää-
nesti ennakkoon ensimmäi-
senä vaalipäivän 1.11. 100 
yli 100 henkilöä. Lopullinen 
äänestysprosentti oli 23,2. 
Uudessa kirkkovaltuustos-
sa vahvistui naisenemmis-
tö, kun 23 valtuutetusta 15 
on naisia. 27.
 Veronkorotukseksi pää-
tettiin ensi vuonna puoli 
prosenttia. 11.11. kokoon-
tunut kaupunginvaltuusto 
päätti myös aloittaa jätteen-
kuljetuksen omana toime-
naan ensi vuoden alusta 
alkaen, jolloin siihen on lii-
tyttävä kaikkien talouksien. 
 Lukio juhli 50-vuotistai-
valtaan 13.11. Juhlapuheen 
piti lukion entinen oppilas 
maaherra Eino Siuruainen 
ja juhlaan osallistui useita 
lukion ensimmäisiä oppilai-
ta ympäri Suomea.
 Joulupukkien SM-kisat 
27.11. onnistuivat hyvin: 
Iso-Syöte näytti kauneim-
mat kasvonsa ja Pudasjärvi 
sai myös paljon kansainvä-
listä julkisuutta, kun paikal-
la oli tekemässä ohjelmaa 
saksalainen tv-yhtiö. 28.
 Pudasjärven Vuoden 
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Yrittäjänä palkittiin 27.11. 
Niemitalon Juustola yrittäjä 
Pekka Niemitalo. 29.
 Pudasjärven Urheilijat 
juhli 28.11. 65-vuotistaival-
taan: Kokouksessa nimettiin 
uusia kunniajäseniä sekä 
palkittiin ansiomerkein an-
sioituneita seuran jäseniä.

JOULUKUU
Suomen Itsenäisyyttä juh-
littiin 6.12. seurakuntako-
dissa pidetyssä juhlassa. 
Nuoren puheenvuorossa 
Jaakko Tervonen kiitti sota-
veteraaneja ja lottia Suomen 
puolustamisesta. Samaa 
yhteishenkeä tulisi löytyä 
tämän päivän ihmisistä, hän 
totesi. 30. 
 Maatalouden tulevaisuus 
näyttää hyvältä. Siitä oli yksi 
esimerkki, kun Niskaloiden 
uusi navetta Pärjänsuolla 
kiinnosti ihmisiä runsaasti 
navetan avointen ovien päi-
vänä 7.11. 31.
 Isolla-Syötteellä on las-
keteltu 30 vuotta. Alkuajan 
työntekijöitä ja vastuun-
kantajia oli kutsuttu 4-5.1.2 
Syötteelle 30-vuotisjuhlata-
paamiseen. Samaan aikaan 
järjestettiin myös Syötteen 
joulutori, joka tapahtuma on 
tarkoitus tulla perinteeksi.
 Sydämeeni joulun teen 
Arja Korisevan ja Jouni So-
meron joulukonsertti ko-
kosi 9.12. kirkon täyteen 
väkeä. Konsertin järjesti 
Pudasjärven Osuuspank-
ki. Joulukuussa oli lukuisia 
joulujuhlia ja pikkujouluja 
eri yhdistysten ja yhteisöjen 
järjestäminä. 32.
 Kokkokylän hirvipeijai-
sia vietettiin 12.12. Hirvipei-
jaisia on ollut myös syksyn 
kuluessa lukuisilla muilla 
kylillä ja ne ovat monta ker-
taa olleet eri kylien vuoden 
suurimpia tapahtumia ylei-
sömäärältään. Metsästys-
seuroilla on myös valtavan 
suuri talkootyöpanos, kun 
ovat rakentaneet lahtivajoja 
sekä kokoontumistiloja. 
 Sarakylässä loppui kaup-
pa marraskuussa, mutta 
lähellä olevalla Rytingin 
lähikaupalla on vastaavas-
ti laajennussuunnitelmia, 
josta Pudasjärvi-lehti kertoi 
15.12.
 Vuoden urheilijana pal-
kittiin 22.12. mäkihyppääjä 
Olavi Leinonen ja Vuoden 
nuorena ammattiopiston 
hevostalouden linjalla opis-
keleva Aino Pesonen.

16. 17.
18. 19.

26.

27.

28.

29.
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32.

31.
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Simpauttajan jälkeen Timo 
on esiintynyt 10 vuoden ai-
kana 33 eri koko illan näytel-
mässä. Vuosien varrella on 
tullut myös harrastajateat-
teriesitysten ohjauksia sekä 
myös teatteriesitysten käsi-
kirjoittamisia. Teatterialalta 
on löytynyt myös työt. 

Timo Torvinen toimii 
tällä hetkellä teatteri- ja elo-
kuvataiteen lehtorina Haa-
paveden Opistossa. Lisäksi 
hän ohjaa Ylivieskan kansa-
laisopistossa, jossa kevättal-

vella valmistuu Ylivieskan 
kaupungin 40-vuotisjuhla-
vuoteen liittyvä juhlakaba-
ree. 

Kuluneen vuoden joulun 
alla Timo saapui syntymä-
kaupunkiinsa Pudasjärvelle 
mukanaan 2004-2010 suo-
ritettu teatteri-ilmaisuoh-
jaajan ammattitutkinnon 
todistus, jonka hän opiskeli 
Keski-Pohjanmaan ammat-
tikorkeakoulun esittävän 
taiteen koulutusohjelmassa 
Kokkolassa. 

-Tällainen saavutus on 
jo juhlan arvoinen, ajatteli 
Timo ja kutsui keskiviik-
kona 29.12 Koskenhovil-
le sukulaisia sekä läheisiä 
ystäviään – jotka kuinkas 
muuten – olivat hyvin pit-
kälti harrastajateatterilaisia. 
Kutsua noudatti useampi 
kymmenpäinen ystävien- ja 
sukulaisten joukko. 

-Päivät teatterikoulussa, 
illat ja viikonloput teatteria, 
siinä lyhyesti opiskeluajan 
kuulumiset eli teatteri on 

ollut elämässäni erittäin kes-
keisellä sijalla, kertoi Timo, 
jonka kaksi viimeistä vuotta 
on kulunut alan töissä. Hän 
lupasi vielä jatkaa opintoja 
työn ohella, tavoitteenaan 
suorittaa näyttelijän tutkin-
to. 

Yleisön taholta tuli kysy-
mys, että olisitko kiinnostu-
nut tulemaan Pudasjärven 
näyttämön esitykseen ohjaa-
jaksi? 

-Mikäpä ettei, mutta pi-
täisi saada nuoria mukaan 
ja esityksiin teemoja, jotka 
koskettavat nuorten maailm 
aa. Harrastajateatterin pyö-
rittämiseen sekä esityksiin 
nuorien itsensä täytyisi saa-
da ja myös ottaa enemmän 
vastuuta.  On kuitenkin eri 
asia, kiinnostaako nuorten 
ja nykypäivän ehdoin tehty 
teatteriesitys suurta yleisöä, 
joka tavallisesti on kiinnos-
tunut hauskoista ja huumo-

Timo Torvisen elämä 
yhtä teatteria
Pudasjärveläiseen nuoreen mieheen Timo Torviseen iski teat-

terikärpänen aivan kokonaisvaltaisesti vuonna 2000, 
kun hän näytteli Ottoa suositussa Pudasjärven Näyttämön 

Simpauttajassa. 

rilla höystetyistä hupiesityk-
sistä. 

Timo muisteli myös Pu-
dasjärven Näyttämöesityk-

sen näytelmiä. Simpauttaja 
veti Koskenhoville täydet 
katsomot koko kesän ajan. 
Näyttelijöillä oli todella 
hyvä yhteishenki, hän muis-
teli. Sen jälkeen Timo näyt-
teli mm. Mies ja Tango, Saa-
vuthan keinumaan, Akaton 
mies ja Teillä ei ollut nimiä. 
Ensimmäisen näytelmän oh-
jauksen Timo teki vuonna 
2004, joka oli Pudasjärven 
näyttämön Kiusaajien kat-
kismus.

Sen jälkeen Timon teatte-
rityö ja –harrastus on suun-
tautunut Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalle, joissa joka 
vuosi on ollut lukuisia näy-
täntöjä. Niissä Timo on ollut 
mukana näyttelijänä, ohjaa-
jana tai käsikirjoittajana. 

-Timo osaa käsikirjoittaa 
ja ohjata ”oikeita näytel-
miä”, eikä vain hupia. Ar-
vostan Timoa. Hänellä on 
aitoa meininkiä, jossa on 
tehnyt paljon todella haas-
teellisia töitä. Timo ei pelkää 
haasteita, totesi toimittajan 
kanssa samassa pöydässä is-
tunut Kari Tykkyläinen, joka 
itsekin on harrastajateatterin 
kärpäsen puraisema.

Kaikki alkoi tästä vuonna 2000 Koskenhovilla esitetystä Simpauttajasta, jossa Timo 
Torvinen (keskellä punainen hattu päässä) näytteli Ottoa. Kuva Kari Tykkyläisen al-
bumista.

Alpo Puhakka sai aikoinaan houkuteltua Timon teatterialalle sekä toimi ohjaajana kaikissa Timo Torvisen alkuajan näytelmissä. Valmistujais-
juhlassa hän esitti hauskan riimitelmän poikansa Aapo-Matin kanssa. 

Timo avaamassa valmistujaislahjaksi saamaansa po-
rontaljakääröä.

Tipattoman tammikuun 
viettäminen on monella ta-
paa hyödyllistä. Paitsi että 
nenä valkaistuu eli elimistö 
puhdistuu ja aineenvaih-
dunta normalisoituu, myös 
mahdollisista unihäiriöistä 
voi päästä eroon. Parhaassa 
tapauksessa mieli virkistyy 
ja kaamoksesta aiheutuva 
masentuvaisuus väistyy. Ja 
kilot karisevat kuin itses-
tään.

A-klinikkasäätiön johta-

van ylilääkärin Pekka Hei-
nälän mukaan terveydelliset 
hyödyt ovatkin varsin mer-
kittäviä.

– Tipattomuuden etuja on 
paljon, esimerkiksi ylimää-
räiset yöheräilyt vähenevät. 
Alkoholin jättäminen pois 
päiväjärjestyksestä piristää 
jopa niin, että kaamosma-
sennuksesta selviää ilman 
lääkkeitä.

Loppuvuoden juhlakau-
si on perinteisesti tavallista 

runsaamman syömisen ai-
kaa eikä juomiakaan sääs-
tellä. Tämä näkyy helposti 
vyötäröllä, sillä alkoholissa 
on runsaasti turhia kaloreita 
samoin kuin juhlaruoassa. 
Pelkästään alkoholin pois-
jättäminen laihduttaa.

– Tipattomuus auttaa to-
dellakin painonhallinnassa. 
Esimerkiksi lasillisessa pu-
naviiniä on voinapin verran 
kaloreita, sitä ei moni tule 
ajatelleeksi. Ja jos vielä jak-

saa edes vähän lisätä liikun-
taa, vaaka on entistäkin ys-
tävällisempi, sanoo Heinälä.

Alkoholiriippuvuus on 
yksi keskeisistä kansantau-
deistamme. Vajaa kymme-
nesosa väestöstä sairastuu 
siihen jossain vaiheessa elä-
määnsä. Suurin osa pääsee 
kuiville omin avuin. Mikäli 
epäilee riippuvuutta omalla 
kohdallaan, sopii tammi-
kuun tipattomuus mainioksi 
testiksi. Jos vaikeuksia ilme-
nee, kannattaa varata aika 
oman terveyskeskuksensa 
lääkärille.

– Lääkärit eivät aina osaa 
yhdistää potilaan oireita 
alkoholin liialliseen käyt-
töön. Kun käy lääkärissä 
esimerkiksi unettomuuden, 
masentuneisuuden tai vaik-
ka vatsavaivojen vuoksi, 
kannattaa itse ottaa alko-
holinkäyttö puheeksi.Var-
sinaista valmistautumista 
tipattoman tammikuun on-
nistumiseksi ei tarvita, mut-
ta suuremmassa joukossa 
saattaa ryhmäkuri estää lip-
sahdukset. Myös liikunnan 
lisääminen auttaa monia, 
jotka kaipaavat iltajuoman-

sa tilalle jotain korvaavaa.
– Onnistumisprosentti on 

parempi, kun haastaa työka-
veritkin mukaan tipattoman 
tammikuun viettoon. Joka 
tapauksessa ainakin läheis-
ten on hyvä tietää juomat-
tomuudesta, sanoo Heinälä, 
joka itsekin viettää tipatonta 
tammikuuta.

– Tässä on jo kolmas 
kerta menossa, ja aiempien 
vuosien hyvien kokemusten 
perusteella voin suositella 
lämpimästi tipatonta tam-
mikuuta kaikille.

Nenänvalkaisu tiputtaa kilojakin

Heimo Turunen
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Opetuksen alkaminen keväällä
ma 10.1.2011 - su 3.4.2011 tavallinen viikko-opetus   11 työviikkoa
ma 17.1.2011 - su 10.4.2011 tavalliset musiikkiryhmät   11 työviikkoa
ma 17.1.2011 - su 24.4.2011 taiteen perusopetus ja pianokoulut 13 työviikkoa

Loma-ajat
- talviloma 7.-13.3.2011 (viikko 10)
- pääsiäisloma 22.- 25.4.2011, perjantain ryhmissä opetus siirtyy viikolla

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan kurssipaikalla opettajalle opiskelun alkaessa täyttämällä ilmoittautumislomake. 
Kansalaisopisto-opiskelijan ei tarvitse olla pudasjärvinen. Kursseille voi osallistua mistä kunnasta tai kaupungista 
tahansa.

KANSALAISOPISTOLLA, Lukiontie 4
- kansalaisopistolla palvellaan 040 - 5088 490 ja 040 - 8266 431
-opettajat
suunnittelijaopettaja Hilkka Parkkisenniemi 040 - 7075 135
musiikin päätoiminen opettaja Reijo Kossi 0400 - 646 132
musiikin tuntiopettaja Lasse Aaltonen 040 - 8266 597
tuntiopettajiin saa yhteyden opiston kautta

KAUPUNGINVIRASTOLLA
- opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta 040 - 8266 629

Kursseille voi ilmoittautua myös sähköpostitse: 
kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Tässä kuukausi-ilmoituksessa tiedotetaan Pudasjärven kansalaisopiston tammi-helmikuulla alkavista kursseista. Ohjelmasta ja 
siihen tulleista lisäyksistä ja muutoksista julkaistaan tiedotteita noin kerran kuukaudessa. Tervetuloa mukaan kursseillemme!

LUKIONTIE 4 PL 10, 
93100 PUDASJÄRVI

Ilmoittautumislomakkeen täyttö
Jokainen opiskelija täyttää ilmoittautumislomakkeen jokaiselle kurssille. Huoltajan yhteystietoja tarvitaan alle 
18-vuotiailta opiskelijoilta. Mainitse aina, mille kurssille ilmoittaudut!

Kurssimaksut
Jokaisella kurssilla on oma maksunsa. Muutamia kertamaksullisia kursseja on myös ohjelmassa. Kurssimaksua 
ei palauteta tai hyvitetä esim. keskeyttämisen vuoksi. Jokainen osallistumiskerta on maksullinen. Ilmaisia yhden 
kerran tutustumiskäyntejä ei ole.

Kausimaksu 110 € lukuvuodelle 2010 - 2011 oikeuttaa osallistumaan opiston opetukseen lukuun ottamatta 
luentoja, leirejä, pajoja, viikonloppu- tai erikoiskursseja. 

Ota yhteyttä tai käy

Lapin yliopiston avoin yliopisto-opetus

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Writing 3 op 36 t/85 €
järjestetään toukokuulla 2011, kaksi viikonloppua, opettajana Pirkko Sirviö
ENGLANNIN YLEISOPINNOT Oral Skills 3 op 36 t/85 €
ENGLANNIN YLEISOPINNOT Reading Comprehension 3 op 36 t/85 €
järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, opettaja avoin
RUOTSIN KIRJALLINEN JA SUULLINEN TAITO - yleisopintojakso 3 
op 36t/85 €, touko-kesäkuulla 2011, opettaja avoin

Kaikkiin kielten yleisopintoihin otetaan ilmoittautumisia vastaan.

110063 PITKÄN IÄN SALAISUUDET -luento
Ke 9.2.2011 klo 18.00-20.00
Mikä auttaa tekemään elämästä pidemmän, terveemmän ja onnellisemman? Mi-
ten pysytään elinvoimaisena ja toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään. Tiedät-
kö hyviä vinkkejä ja keinoja, jotka olisivat sekä tehokkaita että helppoja noudattaa? 
Tie täyteen elämään on onnellista, pakotonta ja itsensä näköistä elämää. 
SALIKKI/KM, tutkija Eija Keränen/Operosus Oy, www.operosus.fi
Luentomaksu 7 €. Ilmoittautumiset 31.1.2011 mennessä.

Kevään koulutussarja, jossa neljä samaan teemaan liittyvää luentopakettia. Sarja 
on jatkoa Pitkän iän salaisuudet -luennolle!
110064 IRTI KIIREESTÄ, AIKAPULASTA JA 
HÖSSÖTYKSESTÄ! – Aivoilla on aikaa ajatella – ajankäytön hallintaa
- La 19.2.2011 klo 10.00-16.00 Aivojumpalla pääkoppa kuntoon!
- La 19.3.2011 klo 10.00-16.00 Naurujoogaa -iloa ja naurua elämään ja työhön!
- La 16.4.2011 klo 10.00-16.00 Aivotreenit - Aivot ovat ihmisen tärkeimmät työkalut. 
Pidä aivosi kunnossa treenaamalla.
- 14.5.2011 Aivolla on aikaa ajatella - aika on pääomaa, resurssia
SALIKKI/KM, tutkija Eija Keränen/Operosus Oy, www.operosus.fi
Osallistumismaksu 20 €/päivä. Maksu määräytyy sen mukaan, osallistuuko yksit-
täisluentoihin tai koko sarjaan. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kutakin 
luentopäivää.

110011 TYÖPAJA - AVOIN KIVUNHALLINTARYHMÄ
ke 18.00-20.15 5 €/kerta NEUVOKKI/Katri Kemppanen
Kevään kokoontumiset 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 23.3., 6.4. ja 20.3.2011.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka kärsivät pitkäaikaisesta kivusta. Keskeise-
nä periaatteena on ”oppia huomaamaan se, mihin edelleen kykenee ja missä on 
hyvä”. Opitaan huomaamaan, että arjesta löytyvät elämän hyvät asiat. Puhutaan ja 
työstetään mm. surun, häpeän, vihan, syyllisyyden, pelon ja tyhjyyden tunteita.

110078 RUNOT ESTRADILLE! - lyhytkurssi
la 5.2.2011 klo 11.00-13.00 3 t/9 € NEUVOKKI/Helena Törmä
Ilmoittautumiset 31.1.2011 mennessä. Kurssin mahdollisesta jatkosta sovitaan 
kurssilaisten ja opettajan kesken.

Lasten satuteatteri ja nuorten näytelmäryhmät 
aloittavat 15.1.2011 klo 10.00 alkaen. Kaarina Nevanperä ja apuohjaajat

110037 NÄYTELMÄPIIRI
13.2.-15.5.2011 52 t/25 €
su 15.00-18.00 SALIKKI/Alpo Puhakka
Ohjelmassa kesänäytelmän työstäminen. Näytelmäpiiri järjestetään yhteistyössä 
Pudasjärven näyttämön kanssa, joka maksaa osallistujien kurssimaksut.

SIRKUSRYHMÄT JATKAVAT TI 18.1.2011 ALKAEN (VKO 3) 
SYKSYN OHJELMAN MUKAISESTI!
Kipinän ja Sarakylän sirkuskurssit siirtyvät järjestettäväksi syyslukukaudella 2011.

100120 SUKUTUTKIMUS
10.1.-11.4.2011 ma 18.30-21.00 joka 2. viikko ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen

100121 KYLÄHISTORIA Siurua
10.1.-11.4.2011 ma 17.15-18.30 joka 2. viikko ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen

100122 KYLÄHISTORIA Hetekylä
24.1., 21.2., 21.3. ja 18.4.2011 ma 18.00-20.30 ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen

VENÄJÄN ALKEET JA KESSELIRYHMÄ aloittavat syksyn ohjel-
masta poiketen 27.1.2011 alkaen torstaisin, Kesseliryhmä klo 16.30-18.00, 
alkeet klo 18.00-19.30.

Kysytyt englannin alkeiskurssit alkavat!

100284 ENGLANTI ALKEET ryhmä 1 maahanmuuttajille
11.1.-29.3.2011 22 t/20 €
ti 17.00-18.30 AUDITORIO/Saara Hintikka

110077 ENGLANTI ALKEET ryhmä 2
11.1.-29.3.2011 22 t/20 €
ti 18.30-20.00 AUDITORIO/Saara Hintikka

110005 JATKOKERAMIIKKA B
17.1.-28.3.2011 40 t/39 €
ma 18.00-21.00 KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman
HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen ma 17.1. klo 18-19 materiaalien tilaamista 
varten. Kurssi on täynnä!

100146 POSLIINIPAJA
22.1.-19.3.2011  la 10.00-15.00 KUVATAIDELUOKKA/ Kristina Salmi
Jokaisesta kurssipäivästä oma maksu 7 €, ei sisälly aktiiviopiskelijan vuosimak-
suun. Kevään kurssipäivät: 22.1., 5.2., 19.2., 5.3. ja 19.3.2011.

110080 TILKKUTYÖT
22.2.-19.4.2011 32 h/33 €
ti 18.00-21.00 KUTOMALUOKKA/Katri Kemppanen

110033 ENSIAPU I
la 15.1. ja 22.1.2011 klo 9.00-17.00 16 t/42 € AUDITORIO/Heikki Mukka
Ilmoittautuminen 10.1.2011 mennessä

110062 ENSIAPU I
10.-17.2.2011 klo 14.00-17.00 16 t/42 € NEUVOKKI/Heikki Mukka
Kurssipäivät to 10.2., pe 11.2., ke 16.2. ja to 17.2. Ilmoittautuminen 31.1.2011 
mennessä.

Tulossa ENSIAPU II maaliskuussa

110035 DIGIVALOKUVAUS
13.1.-3.2.2011 16 t/22 €
to 18.00-21.00 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen

110072 SENIORI-ATK ryhmä 1
16.3.-4.5.2011 32 t/25 € Opintoseteliavusteinen kurssi
ke 9.00-12.00 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Ilmoittautuminen 28.2.2011 mennessä.

110073 SENIORI-ATK ryhmä 2
16.3.-4.5.2011 32 t/25 € Opintoseteliavusteinen kurssi
ke 12.30-15.30 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Ilmoittautuminen 28.2.2011 mennessä.

110069 TAULUKKOLASKENTA - Excel
1.2.-1.3.2011 20 t/35 €
ti 18.00-21.00 ATK-LUOKKA/Tuula Haverinen
Kurssilla tutustutaan Excel-ohjelman perustoimintoihin. Sisältöön kuuluu mm. 
taulukon muodostaminen ja muokkaus, taulukossa laskeminen, perusfunktiot ja 
kaavion tekeminen. Kurssin päätteeksi opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus 
osallistua @-korttitenttiin, hinta 10 €. Ilmoittautuminen 27.1.2011 mennessä puh. 
040 8266 431. Tulossa kevään aikana myös @-korttiosiot ”Tietotekniikan perus-
teet” ja ”Oppiminen ja työskentely verkossa”.

Sivutoimipisteiden kurssit
110075 LAVATANSSIN VIIKONLOPPUKURSSI - Kipinä
22.-23.1.2011 10 t/22 €
la 12.00-16.00, su 12.00-15.00 KIPINÄN KOULU/Ensio Koivula

110076 LAVATANSSIKURSSI - Sarakylä
13.1.-3.2.2011 12 t/25 €
to 18.00-20.15  SARAKYLÄN KOULU/Ensio Koivula

110014 TIFFANY- JA HOPEAKETJUKURSSI Korpinen
12.1.-2.3.2011 32 t/33 €
ke 13.30-16.30  KORPISEN KYLÄTALO/Seija Vuolanto

110007 KÄSITYÖPAJA - Iinattijärvi
11.1.-1.3.2011 32 t/33 €
ti 18.00-21.00  IINATTIJÄRVEN KYLÄTALO/Marja-Leena Tykkyläinen
Opettaja vaihtunut!

110008 KÄSITYÖPAJA - Kipinä
Siirtyy järjestettäväksi syyslukukaudella 2011.

110009 TILKKUTYÖT - Paukkeri
10.1.-21.3.2011 30 t/33 €
ti 17.30-19.45  PAUKKERIN KYLÄTALO/Seija Vuolanto
Kurssiaika ja opettaja vaihtunut!

110013 KIRJONTA - Puhos
12.01.11-02.03.11 32 t/33 €
ke 18.00-21.00  PUHOKSEN ENTINEN KOULU, KAHVIO/Seija Vuolanto
Erilaista pistokirjontaa ja ”merkkausta” kurssilaisten toiveiden mukaan.

110042 ZUMBA - Syöte
17.1.-18.4.2011 18 t/3 € kerta
ma 18.00-19.00  SYÖTEKESKUS/Katja Järvenpää
Ei kokoonnu 21.2., 28.2. ja 7.3.2011! 
Huom! Aloitusaika muuttunut!

110057 KORUKIVENHIONTA
10.2.-21.4.2011 30 t/25 €
to 18.00-20.30 KANSALAISOPISTO/Kari Tykkyläinen
Ilmoittautuminen 3.2.2011 mennessä.

110026 KAUNIITA KORUJA HOPEASAVESTA
11.-26.2.2011 28 t/25 €
pe 17.00-21.00 ja la 9.00-15.00 KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi
Valmista omaan tyyliisi sopivat hopeakorut hopeasavesta. Voit suunnitella ja val-
mistaa esim. riipuksia, korva- ja rannekoruja sekä rintaneuloja. Hopeasavi on ta-
vallista savea muistuttavaa massaa, jossa on hopeahiukkasia. Sitä voi muovata, 
kaivertaa, leikata ja taitella. Poltossa koru muuttuu aidoksi hopeaksi. Kurssipäivät 
11.-12.2. ja 25.-26.2.2011. Ilmoittautuminen 31.1.2011 mennessä.

Keväällä alkavat liikuntakurssit

110015 KUNTONYRKKEILY 2
13.1.-21.4.2011 21 t/33 €
to 19.00-20.00 UIMAHALLIN MONITOIMITILA/Janne Ahonen

110016 KUNTONYRKKEILY JATKO 2
13.1.-21.4.2011 21 t/33 €
to 20.00-21.00 UIMAHALLIN MONITOIMITILA/Janne Ahonen

110017 TAEKWON-DO PERUSKURSSI
4.1.-12.4.2011 28 t/40 €
ti 18.15-19.45 SALIKKI/Jouni Heikkinen

110018 TAEKWON-DO JATKOKURSSI
4.1.-12.4.2011 28 t/40 €
ti 19.45-21.15 SALIKKI/Jouni Heikkinen

110043 VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS JÄRJESTYKSEN-
VALVOJILLE JA MUILLE ASIASTA KIINNOSTUNEILLE
22.-23.1.2011 la-su 10.00-15.00 12 t/25 € SALIKKI/Janne Ahonen
Sisältö: voimankäytön perusteet ja lainsäädäntö, lievimpien voimakeinojen käyttä-
minen, puhuttamis- ja puolustautumisasennot, väistäminen ja torjunnat, irrottautu-
mistekniikat, hallinta- ja kipuotteet, turvallisuustarkastus, kuljetustekniikat, käsirau-
tojen ja patukan käyttäminen. Ilmoittautuminen 17.1.2011 mennessä.

110040 AAMUZUMBA
13.1.-21.4.2011 18 t/30 €
to 9.15-10.15 SALIKKI/Katja Järvenpää

110041 ILTAZUMBA
13.1.-21.4.2011 18 t/30 €
to 18.30-19.30 SALIKKI/Katja Järvenpää

Aamu- ja iltazumbat eivät kokoonnu 24.2., 3.3. ja 10.3.2011!

110079 PILATES-PERJANTAIT
21.1.-18.2.2011 24 €
pe 17.00-18.30 SALIKKI/ Pilatesohjaaja Kiki Kaan
Huom! Vain yksi Pilates-ryhmä. Tähän mennessä sovitut kokoontumispäivät 21.1., 
4.2. ja 18.2.2011.

KAIKKI MUUT LIIKUNNAT JA JOOGAT JATKAVAT MA 
10.1.2011 LÄHTIEN (VKO 2) SYKSYN OHJELMAN MUKAISES-
TI. Uusia opiskelijoita otetaan mukaan kaikkiin ryhmiin!
SALIKIN LIIKUNTARYHMÄT KOKOONTUVAT YLIOPPILAS-
KIRJOITUSTEN AIKANA 14.-28.3.2011 RIMMINKANKAAN 
KOULUN SALISSA!
110046 ERITYISRYHMIEN ORKESTERI 
ke 19.1.-6.4.2011   11 t/10 €   PIANOLUOKKA 3/Kimmo Piiroinen
Opintoseteliavusteinen kurssi. Kokoontumisaika ilmoitetaan myöhemmin.

110049 SÄVELLYS- JA SANOITUSKURSSI
22.1.-12.2.2011 20 t/25 €
la 10.00-14.00 PIANOLUOKKA 3/Reijo Kossi

110069 HUONEKALUJEN VERHOILU JATKOKURSSI
15.1.2011 alkaen la 9.00-15.00 KANSALAISOPISTO/Helmi Koivu
Kurssi on tarkoitettu keväällä 2010 tai aikaisemmin huonekalujen verhoilukurssille 
osallistuneille, joilla on keskeneräisiä töitä. Kurssia jatketaan, kunnes keskeneräi-
set työt saadaan valmiiksi.

110012 NYPLÄYS JA KIRJONTA
13.1.-3.3.2011 32 t/33 €
to 18.00-21.00 KUTOMALUOKKA/Seija Vuolanto

110056 LAKKI- JA SÄPIKÄSKURSSI
28.1.-6.2.2011 36 t/38 €
pe 18.00-21.00, la ja su 10.00-16.00 KERAMIIKKALUOKKA/Inger-Anni Palojärvi
Kurssilla valmistetaan erilaisia nahkatöitä esim. kilin- tai vasankarvalakkeja tai 
säpikkäitä. Kurssille otetaan enintään 10 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 14.1.2011 
mennessä.

110023 NALLEPAJA
10.2.-24.3.2011 24 t/22 €
to 18.00-21.00 KUVATAIDELUOKKA/Terttu Juntunen
Kurssilla valmistetaan antiikkinalleja. Tarvikkeita saa ostaa opettajalta. Materiaali-
en hinta n. 30 €. Ilmoittautumiset 21.1.2011 mennessä.
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

OSTETAAN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asunnon vuokraus ei ole myymis-
tä/ostamista/lahjoittamista, siitä peritään maksu 15 €, sis. alv:n.) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoit-
teen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 
18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoi-
tus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA

Myydään 2 km hiihdetty suksipa-
ketti. 45 num Salomon monolla 
Peltosen suksilla ja Exelin sau-
voilla. Hinta 285€. Puh 044 251 
5692.

WV Vento 1.8 v.94, ajettu 244th. 
katsastettu, 2 renkaat, kesären-
kaat aluilla. Siisti! hp.1600€ p. 
0440 254 557.

Sohvakalusto aitoa nahkaa. 1 +2
asiallinen hp 160€. Lähiseudulle
kotiinkuljetus. P. 0440 923 946.
Myydään pirtin pöytä ja penkit,
kirjahyllyn alaosa, pehmoleluja,

Ostan VW kleinbussin 50-70-
luvun, joko latolöytö tai nawetan 
takaa yms tai pelkkä vihjekin ote-
taan vastaan, junakeula kastenwa-
genit erityisesti. Email: matkalahja-
kortti@nic.fi tai p. 041- 543 7979.

Seija Mäki: On kotona koira tai kaksi

Hehkuvan kylmä helmikuun pakkanen ulkona. 
Pieni koira istuu vahtipaikallaan olohuoneen 

ikkunalla hämmästyen: 
Fasaani ja naakkakin yrittävät lintulaudan antimille. 
Kohta auringon punainen kehrä jo painuu pakkasusvaisen 
metsänreunan taakse. 
Koko luonto on jähmettynyt, kohmettunut 
kolmenkymmenen miinusasteen kouriin. 
Pieni koira katsoo ulos kuin kysyen: 
Miten nuo tuolla ulkona yön yli hengissä selviävät? 

Maaliskuun lumisessa 
keväänenteisessä metsässä 

vallitsee huumaava hiljaisuus. 
Pysähdymme, kuuntelemme. 
Ainoat äänet 
napsahdus vanhan kuusen rungossa, 
humina korkeiden puiden latvuksissa. 
Koira seisoo hievahtamatta 
katse ja korvat tarkkaavat eteenpäin. 
Se on osa tätä luontoa, 
osa sen rajattomuutta, iättömyyttä. 
En haluaisi olla ulkopuolinen 
vaikka aistini eivät olekkaan yhtä terävät. 
Olenhan minäkin, ihminen, 
osa Jumalan luomakuntaa. 

Miten monella tapaa voi ilmetä kauneus. 
Jokaisesta elävästä olennosta 

löytyy jotain jaloa, 
jotain liikuttavaa, jotain aivan uutta, 
jotain kaunista. 
Hyvä, että ovat tällaisia 
epätäydellisiä 
niin kuin me ihmisetkin, ajattelin. 
Täydellisiä ovat vain unelmat, 
eivät elävät koirat, 
nämä ihanat lumesta märät, 
peuhaavat, villit elävät koirat. 
Kuitenkin kaikitenkin 
yhtä rakas se on aina, aina, 
nauhojen kanssa tai ilman nauhoja. 
Ja se tietää sen. 

Vanha tuttumme, Niehka-koira nauttii 
lumesta ja sinihämärästä pakkasesta

Halutaan ottaa Abban ja Souva-
reiden levyjä. P. 044 251 3289.

Tanssikursseja on koko vii-
konlopun ajan 6 eri salilla. 
Ammattiopettajia, ohjaajia 
ja aktiiveja on opettamassa 
yhteensä 11 henkilöä. Opet-
tajiksi saapuu mm Liisa 
Kontturi-Paasikko ja Juhani 
Tahvanainen. Kurssitarjon-
nassa on perinteisiä lava-
tansseja, paritansseja, lava-
lattareita, swing- tansseja 
lisäksi vauhdikasta zumbaa, 
bailatinoa ja Brasilialaisia 
tansseja. Tanssikursseja on 
koko viikonlopun ajan kol-
messa opetustasossa: Al-
keis-peruskurssit, perusjat-

Monipuolinen tanssileiri 
Suomussalmella

YouTubessa viiden suosituimman joukossa Suomessa:

Tykkyläisellä ylittyi 
10 miljoonaa katsojaa

-En tiennyt YouTubesta mi-
tään kolme vuotta sitten, 
muistelee kuvanveistäjä 
Kari Tykkyläinen. Nyt hä-
nellä on siellä 1000 eri lyhyt-
filmiä ja katsojissa ylitettiin 
vuoden vaihteessa 10 mil-

YouTube on Googlen omistama suosittu internetissä 
toimiva videopalvelu. Sivusto on käytettävissä 25 eri kielellä, 
joihin lukeutuu myös suomen kieli. YouTuben kautta käyt-
täjä voi lisätä omia videoita tai katsoa sekä ladata muiden 
käyttäjien lisäämiä videoita. Sivuston perusti helmikuussa 
2005 kolme PayPalin työntekijää: Chad Hurley, Steve Chen 
ja Jawed Karim. YouTuben pääkonttori sijaitsee San Brunossa, 
Kaliforniassa. YouTube on Internetin suosituin suoratoistovi-
deopalvelu.  

Kari Tykkyläinen laulaa monissa filmeissä amerikkalaisen mallin mukaan itse teh-
dyn sippi kitaran säestyksellä, jonka alkuperä on cigarboxguitar kitara Missisipin 
suistosta.

joonaa, jotka ovat kaikkialla 
maailmassa.

-Huomasin, että 10 mil-
joonan raja on menossa rikki 
ja sitä varten tein jo hyvissä 
ajoin ”Honkki dog foman” 
Rolling Stonesien sävelmän 

pohjalta tehdyn biisin val-
miiksi ja laitoin sen vuoden 
vaihteessa sivuille. Samalla 
filmien määrässä täyttyi tu-
hannen raja.

Kaikki alkoi keväällä 
kolme vuotta sitten ”vahin-
gossa”. Kari Tykkyläinen 
tuli maininneeksi jossain 
tilanteessa, että on lannis-
tumaton ja ei anna koskaan 
periksi. Tilanne kuvattiin 
videolle, joka ystävän avulla 
laitettiin YouTuben sivuille. 
Heti huomattiin, että filmi 
kiinnosti ihmisiä ja sen jäl-
keen Tykkyläinen on sinne 
toimittanut tuhat filmiä, 

joiden pituus on puoles-
ta minuutista 10 minuut-
tiin. Ensimmäisen vuoden 
jälkeen oli Tykkyläisellä 
miljoona katsojaa ja katso-
jaluku lisääntyy kiihtyvällä 
vauhdilla. Nykyisin tulee 
miljoona katsojaa lisää joka 
kuukausi. Kari Tykkyläinen 
on YouTubessa viiden eni-
ten katsotuimman joukossa 
Suomessa. Malleina filmeis-
sä on ollut viitisenkymmen-
tä eri pudasjärvistä emän-
tää (Karin sanoin, ”ihania 
emäntiä”) ja heitä on nytkin 
reservissä odottamassa so-
pivaa tilannetta, jolloin Kari 
kutsuu heidät kuvauksiin. 
Osa malleista on päässyt 
TV 1:n tositarinaan Siuruan 
Ruben, joka esitetään ensi 
huhtikuussa ja sitä ennen 
se esitetään Tampereen ja 
Murmanskin elokuvafesti-
vaaleilla. 

Yksi suosituimmista 
filmeistä on ollut ”Anna 
pusu”, joka keräsi 200 000 
katsojaa. Kari Tykkyläisel-
lä on eri puolilla maailmaa 
30 faniklubia ja 4500 netti 
tv-kanavaa, jonne filmejä 
on kopioitu ja tekstitetty eri 
kielille. 

Kaikissa filmeissä käy 
ilmi, että filmien tekijä Kari 
Tykkyläinen asuu Suomessa 
ja Pudasjärvellä, joten voi 
vain arvailla, kuinka paljon 
tätä kautta Pudasjärveä on 
tehty tunnetuksi. 

-Amerikasta tulee jatku-
vasti kyselyjä, että pääsisikö 
filmeihin mukaan tai Pu-
dasjärvellä käymään, kertoi 
Tykkyläinen.

Heimo Turunen

kokurssit, ja nautiskelijat/
konkarit. Kursseille voidaan 
ottaa yhteensä noin 220 hen-
kilöä. Sen enempi ei saleihin 
sovi oppilaita. Eniten kurs-
silaisia saapuu Kainuun ja 
Koillismaan alueelta. On 
erityisesti pidetty siitä, että 
kaikki löytyy saman katon 
alta, niin kaikki kurssisalit, 
kahvi-, ruokailut, majoi-
tukset ja iltaohjelmat. Tänä 
vuonna olemme panostaneet 
tanssileirin iltaohjelmaan. 
Perjantaina on mahtava Äi-
jät areenalla show. Lauan-
taina on teatterissa Kosijat 

ja Pohjoisen ihmisiä teatteri-
esitykset ja sen jälkeen tans-
sitaan huippu tanssiyhtyeen 
KinoJAKE tahdittamana. Li-
säksihän kurssilaiset voivat 
käydä virkistyskylpylässä, 
avanto uida, hiihtää sekä 
käydä kuntosalilla. Tans-
sileirin vastuullisina järjes-
täjinä toimivat tanssiseura 
Casamba , tanssikerho Ka-
valjeeri ja Scandic Kiannon 
Kuohut. Lisätietoa: 
www.scandicswing.fi 

Sakari Piirainen, 
tanssileirin puuhamies

Suomussalmella järjestetään seitsemättä kertaa Scandic Swing 
tanssitapahtuman viikonvaihteessa 28 - 30.1.2011. Scandic 

Swing on kohonnut merkittäväksi tanssileiriksi, jota pidetään 
tällä hetkellä maamme monipuolisimpana lavatanssileirinä. 

Oikaisu
Jätteenkuljetuksesta ker-
tovalla tiedotussivulla vii-
me viikon lehdessä sivu 7 
oli Esa Särkelän valokuva, 
mutta erehdyksessä kuvan 
alle oli tullut väärä etunimi 
Ensio Särkelä kun piti olla 
Esa Särkelä. Pahoittelemme 
virhettä.
Siis, Esa Särkelälle voi myös 
kaupungin lisäksi ottaa yh-
teyttä Syötteen alueen jättei-
den kuljetusasioissa.

Esa Särkelä

pöytäkännykkä ja englantilaisia 
cd-levyjä. Puh. 044 251 3289.

Ostetaan
läheltä Kurenalustaa ja mieluummiin läheltä tietä 

pystyyn koivumetsää
Ota yhteyttä 040 480 3508
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Palveluhakemisto
AUTO-  JA KONEHUOLTO,  H ITSAUKSET

KI INTEISTÖHUOLLOT,  RAKENTAMINEN, 
REMONTIT,  KOTITALKKAREITA,  S I IVOUS

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

markus.sarkela@pp.inet.fi
Puh. 040 5819930

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

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

TAKSIPALVELUITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

LUKKO-  JA 
AVAINPALVELUT

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla!

Tilipalvelu Mirja Viljamaa
kirjanpito - tilinpäätökset - laskutus
verotus - palkkahallinto – neuvonta

Tällintie 106 Pudasjärvi 040 - 5361939
mirjaviljamaa@gmail.com

http://tilipalveluviljamaa.nettisivu.org

TILITOIMISTOJA

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788
Nouto Pudasjärveltä ti ja to Kauralantie 3:sta

Peltineliö Ky
kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Karvanpoisto 
sokerilla
Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

PELTITÖITÄ

Kodin kaikenlaiset siivoukset
Mattojen, sohvien ym. 
pesu pesevällä imurilla
Juhlien emännöinti
Mökkitalkkaripalvelu
    (Hirvaskosken seutu)
HomCare (Swipe) -tuotteet

maria.vaaraniemi@gmail.com
SOITA!  P. 040 703 6852

Kotipalvelu
Mesimarja

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

KAUNEUDENHOITOA,  H IERONTAA, 
FYSIOTERAPIA ,  KUNTOSALI

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

timo.kerala@gmail.com

METSÄALAN
PALVELUITA

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

LAKI -  JA 
PANKKIPALVELUITA

KYLMÄ-  JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

0400 251 671

KULJETUS-
PALVELUJA

Kalevassa 28.12.2010 Antti Ervasti toi esille useamman 
asiantuntijan ja tutkijan kertomana vakavasti otettavia to-
siasioita väärillä luukuilla asioivista pitkäaikaistyöttömistä. 
Aina ei ole henkilön oma syy, jos hän joutuu roikkumaan, 
turhautumaan, ahdistumaan ja lopulta sairastumaan TE-
toimiston kirjoilla työttömänä työnhakijana vain sen täh-
den, ettei häntä ajoissa ohjata kuntoutuksen tai eläkkeen 
piiriin. Ei riitä, että tätä taloudellisestikin vaikuttavaa ja 
rasittavaa asiaa tutkitaan, kauhistellaan ja todetaan tilan-
teen mielettömyys, vaan on jämäkästi tehtävä ratkaisu ja 
osoitettava selkeä taho, joka ottaa tämän asian ja nämä 
ihmiset toimenpiteensä kohteeksi mahdollisimman vä-
häisellä juoksuttamisella ja paperisodalla. 

Oulun seudulla  pitkäaikaistyöttömistä alle 25-vuoti-
aita on 56 prosenttia. Nykyään laki määrää ja velvoittaa 
tämän ikäiset nuoret, joilla ei ole ammatillista tutkintoa 
hakeutumaan koulutukseen. Kaikista ei ole pitempikes-
toiseen korkeakouluopiskeluun, mutta on olemassa suu-
ri määrä hyvää ammatillista koulutusta monilta aloilta ja 
lisäksi eritystarpeet huomioon ottavia koulutuspaikkoja, 
esimerkiksi Luovi-koulutus, josta räätälöidyn opiskelun 
jälkeen saa ammattitutkinnon. Vaikka olisikin yksi ammat-
titutkinto takana, se ei enää tänä päivänä riitä, täytyy olla 
useampi tutkinto, jotta työn saaminen olisi todennäköi-
sempää. Oikein valitut eri tutkinnot täydentävät toisiaan.

 Nyt on korkea aika aloittaa ennaltaehkäisevätyö nuo-
ren terveen ihmisjoukon siirtämisessä sosiaalitoimiston 
ja KELA:n (joskus liian helpoilta) luukuilta tuottavaan 
ja itsetuntoa kasvattavaan elämänmuotoon eli hakeu-
tumaan 28.2.2011 alkavassa yhteishaussa opiskelemaan. 
Ensisijaisesti nuoren vanhempien ja siinä sivussa muiden 
kanssakasvattajien täytyy auttaa ja patistaa nuorta avaa-
maan opiskelun esteenä oleva liian pieni ikkuna, joka tar-
koittaa liian kapea-alaista kiinnostuneisuutta opiskeluun. 
Nuoren läpäisemättömältä vaikuttava paksu nahka täytyy 
puhkaista, jotta nuori suostuu kuuntelemaan häntä autta-
vien mielipiteitä koulutuksen tarpeellisuudesta. 

Suljetun tai ahtaan portin tarkoittama uusien asioiden 
aloittamisen vaikeus tai epäonnistumisen pelko hälvenee 
rohkaisulla ja pitkäjänteisellä opastamisella. Vuolaan joen 
tai virran vaikutus näkyy suunniteltujen tai aloitettujen 
asioiden liian helppona keskeyttämisinä. Tämä voidaan 
estää vahvalla henkisellä kannustamisella ja tiukalla tuella. 
www.haenyt.fi -soite on tärkeä ja käyttökelpoinen.

Sointu Veivo
Kasvatustieteen maisteri
Sosionomi

Lukijan kynästä

Vääriltä luukuilta oikeaan 
opastukseen ja koulutukseen

Ota yhteys p. 040 1951 732
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Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin 
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. 
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista 
ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Mitä tehdä? Minne mennä?
Koukussa käsitöihin, Katri Kemppasen näyttely Pudasjärven kau-
pungin kirjastossa 13.12.2010-31.1.2011.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantaisin.
Valokuvanäyttely ”Minun mereni” 4.-31.1.2011 Taidehuone Pudi-
kissa, Lukiontie 4.  Avoinna ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.
Lukiolaisten lastennäytelmä Ihmemaa Oz, 11.1.2011 Rim-
minkankaan koululla klo 18.
Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/ak-
tiviteetit/viikko-ohjelma/  Viikko-ohjelmiin ilmoittautumiset edellisen 
päivän klo 16:00 mennessä.
Tanssikurssit Koskenhovilla, kevätkausi alkaa ke 12.1. klo 18.30.
Umpihankihiihdot. Syötteen tunturialueen maisemissa Pudasjär-
vellä järjestetään 11. - 13.2.2011 Umpihankihiihdon XIV Maailman-
mestaruuskisat ja Lumikenkävaelluksen XI SM -kisat. 

Lukiolaisten 
teatteritaiteen 

kurssilaiset esittävät 
jännittävän seikkailun

Lukiolaisten 
teatteritaiteen 

kurssilaiset esittävät 
jännittävän seikkailun

IHMEMAA OZIHMEMAA OZ
Buffetti!

Lastennäytelmien 
juhlavuosi 

2011!

Tervetuloa!

Rimminkankaan koulun 
liikuntasalissa tiistaina 

11.1.2011 klo 18.00.

Esitys kestää noin tunnin.

Liput: aikuiset 3e, lapset 2e.

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
9.1.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseura

Pääpalkinto200 €B I GN O

Entiset muskarilaiset tervetuloa!
Mukaan mahtuu myös uusia lapsia,
Ilmoittautumiset puh. 040 839 8561
Maksu 20 e/kevät, sisaralennus -5 e.

MLL:n muskari alkaa ti 11.1. Lakarilla
1. ryhmä klo 16.45 - 17.30
2. ryhmä klo 17.30 - 18.15

LUKUVINKKI 
LAPSILLE
Marttinen, Tittamari: 
Keskiyön kissat (2009)

Leolla ja hänen parhailla ys-
tävillään Sannilla ja Veetillä 
on kissanpäivät: he pääse-
vät retkelle eläintarhaan 
katselemaan kissaeläimiä. 
Muitakin jännittäviä hetkiä 
on tiedossa, sillä Sannin ko-
tikissa Rusina saa piakkoin 
pentuja. Eläintarhassa sat-
tuu monenmoista hauskaa, 
ja ystävykset päättävät ker-
toa sattumuksistaan omassa 
uutislehdessä. Pitäähän kis-
sarouva Rusinankin päästä 
uutispalstalle esittelemään 
komeaa poikuettaan. Leon 
lemmikkiuutiset on helppo-
lukuinen ja hilpeästi kuvi-

LUKUVINKKI 
NUORILLE
Kuitunen, Tuomo: 
Kaakkurin huuto (2009)

Kuudesluokkalainen Mika 
on kuin voimansa menet-
tänyt teräsmies: onneton, 
avuton, vihainen ja yksi-
näinen. Häntä kiusataan 
koulussa, eikä hän kehtaa 
puhua asiasta kenellekään. 
Kun kaikki tuntuu synk-
kääkin synkemmältä, Mika 
pakenee metsään. Siellä hän 
kuulee salaperäistä kakla-
tusta, ahdistus on poissa ja 
Mikan on jälleen helpompi 
hengittää. Mikä aiheuttaa 
tuon ihmeellisen äänen, 
jonka riemu tarttuu häneen-
kin? Mika vaeltaa metsään 
yhä uudestaan ja tutustuu 
Karlssoniin – pelottavaan 
vanhaan erakkoon, josta 
liikkuu kylällä Ikäviä juoru-
ja. Mies kehottaa Mikaa me-
nemään yöksi suolammelle 

LUKUVINKKI 
NUORILLE 
AIKUISILLE
Tiainen, Marja-Leena: 
Päin mäntyä (2010)

Espoolainen 16-vuotias 
snoukkaaja Miro aloittaa 
opiskelun metsäkoulus-
sa. Uhmakkaan päätöksen 
taustalla on halu irtaantua 
vaaralliseksi käyneestä ka-
veripiiristä ja isän määräys-
vallasta. Miroa, intohimois-
ta lumilautailijaa, vetävät 
Kontioon myös Kallan hiih-
tokeskuksen upeat rinteet.

Kämppäkaveri, jäyhä 
maalaispoika Antti-Jussi, 
on tiennyt jo pienestä pitäen 
haluavansa metsäkoneen-
kuljettajaksi. Myös Pasi, 
Leevi, Marko ja Kerttu tietä-
vät opiskelevansa unelmien-
sa ammattiin, mutta Mirolle 
kaikki on vielä epävarmaa. 
Lumen tuloa odotellessa 
paluu Espooseen käväisee 
jo Miron mielessä. Sitten 

LUKUVINKKI AI-
KUISILLE
Jalonen, Olli: 
Poikakirja (2010)

Kertomus 1960-luvun Suo-
mesta koulupojan silmin on 
hypnoottinen lukukokemus. 
Olli on tavallinen kansakou-
lupoika, joka lukee Pikku 
Jättiläistä, pelaa Fortunaa ja 
rakentelee kaverien kanssa 
omatekoisia pommeja. Si-
saria on neljä, Anna-Liisa ja 
kaksoset ovat vanhempia, 
Pieni vuoden nuorempi. 
Pieni ei käy koulua ja on 
erilainen kuin muut. Kuu-
sikymmenluvun todellisuu-
teen kuuluvat jatkosodan 
arvet yhtä itsestään selvästi 
kuin Animalsin House of 
the Rising Sun. Suurvalto-
jen Mars-lennot muovaavat 
poikien tajuntaa siinä mis-
sä opettajan Suur-Suomi-

tettu sarja lukemaan opette-
leville. Sarjan eri osissa Leo 
ja ystävät kohtaavat erilaisia 
eläimiä ja toimittavat omaa 
lehteään. Uutistoimitukseen 
kuuluu myös Leon koira 
Pähkinä.

katselemaan teerien soidin-
ta. Tällä ylivertaisella retkel-
lä kaklattajan salaisuus pal-
jastuu, eikä Mikan elämässä 
sen jälkeen mikään ole enää 
niin kuin ennen. Kaakkurin 
huuto on vetovoimainen ta-
rina pojasta ja linnusta, ys-
tävyydestä ja erämaan kau-
neudesta. Vapaa-aikanaan 
metsiä kiertelevä Kuitunen 
on ammatiltaan opettaja. 

hänen kummitätinsä, luon-
toaktivisti Kaisu, houkutte-
lee pojan mukaan metsien 
suojelua ajavan Pro Kallan 
kansalaisiltaan. Palopuhei-
ta kuulemaan saapuu myös 
Aava. Miro ihastuu korvi-
aan myöten tyttöön, jolle 
luonnonsuojelu on sydämen 
asia.

Marja-Leena Tiainen ku-
vaa jälleen aidosti ja kos-
kettavasti nuoria, joiden 
kehitys ja tunteet ovat kiih-
keimmillään.

fantasiat. Koulupojan yhtä 
aikaa universaaliin ja aikaan 
sidottuun maailmaan kuu-
luvat niin tytöt ja rakkaus 
kuin välituntien armoton 
kenttäoikeus. Linja-autossa 
matkaa näyttelyvalas, hau-
dat sortuvat sorakuoppaan. 
Kaikki on totta ja läsnä, eikä 
salaisuuksia paljasteta ke-
nellekään. 

Pudasjärven kirjaston kuukauden lukuvinkit

Kuukauden kirjat ovat lainattavissa Pudasjärven kaupungin kirjastosta

AIV-rehua pyöröpaaleissa, 
siemennysikäisiä hiehoja, 

tilatankki 1000 l

Myytävänä

Tervetuloa!

Pe 7.1.2011 
Joy-Karaoke 

klo 21.30-01.30 
lippu 5€

La 8.1.2011 
Joy- Karaoke ja 

Snapsibaarissa DJ 
klo 21.30-01.30 

lippu 5€

PAM Pudasjärven osasto 208 teatteriretki la 29. tammikuuta 
VIELÄ MUUTAMIA PAIKKOJA VAPAANA

Omavastuu 25 € sis. kyydin, teatterilipun ja ruokailun.
Ilmoittaudu 9.1. mennessä Inkerille puh. 040 562 9152

VIELÄ EHTII!!!

teatteriretkelle Ouluun
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

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

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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!
Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

Pudasjärven lukion näytel-
mäkurssin esittämä tämän-
kertainen lastennäytelmä 
perustuu Ihmemaa Oz -ni-
miseen lastenkirjaan ja elo-
kuvamusikaaliin. Näytelmä 
kertoo Lotta-nimisestä tytös-
tä ja hänen pienestä koiras-
taan, jotka joutuvat myrskyn 
saattelemana ihmeelliseen 
Ozin maahan. Siellä he nä-
kevät mitä ihmeellisimpiä 
asioita ja saavat monia ys-
täviä, mutta Lotta kaipaa 
silti kotiin. Onnistuuko hän 
koskaan pääsemään takaisin 
maatilalleen Kansasiin?

Näytelmän on ohjannut 
äidinkielenopettaja Suvi 
Konttinen, ja näyttelijöinä 
ovat lukiolaiset.  Apujouk-
koja on saatu myös yläkou-
lun oppilaista. Lavasteet on 
tehnyt kuvataideopettaja 
Paavo Ahonen, joka vastaa 
myös näytelmän valoteknii-
kasta. 

Lastennäytelmää harjoiteltu ahkerasti

Näytelmää on harjoiteltu 
ahkerasti pitkin syksyä ja se 
esitetään yläkoululle, Laka-
rin ja Kurenalan kouluille 
sekä lukiolaisille omana hu-
piversiona. 

Yleisöesitys on tiistaina 
11. tammikuuta 2011 klo 
18.00. Tuolloin yleisölle esi-
tetään lastennäytelmä 20. 
kertaa. Niinpä juhlavuoden 
kunniaksi lastennäytelmäs-
sä nähdään rekvisiittoja, 
joilla esitystä elävöitetään 
aivan uudella tavalla. Oman 
säväyksensä näytelmään 
antaa musiikinopettaja Sari 
Hukari esityksineen. Ter-
vetuloa kurkistamaan Ozin 
ihmeelliseen maahan!

Meri Timonen, 
lukion teatteritaiteen 

näytelmäkurssilainen

Autokouluyrittäjä Timo Holmström on aloittanut Pudasjär-
ven Osuuspankin hallituksen uutena jäsenenä. Osuuspan-
kin hallintoneuvosto teki valinnan 22.12.2010 pitämässään 
kokouksessa. Uudelleen hallituksen jäseniksi valittiin Eeva 
Harju, Hannu Honkanen, Eero Kouva ja Jukka Lehto. Lisäk-
si hallitukseen kuuluu toimitusjohtaja Teuvo Perätalo. Jär-
jestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi edelleen puheen-
johtajakseen Hannu Honkasen.

Timo Holmström Pudasjärven 
Osuuspankin hallitukseen

Näytelmää on harjoiteltu ahkerasti pitkin syksyä ja se esitetään yläkoululle, Lakarin 
ja Kurenalan kouluille sekä lukiolaisille omana hupiversiona. 

YmpäristöAgro-hanke järjestää informatiivisen keskustelutilai-
suuden  18.1.2011 klo 12-16 Pudasjärvellä Pohjantähdessä liitty-
en lampaiden teurastamismahdollisuuksiin pääasiassa Koillismaal-
la ja Oulunkaaren kunnissa. 

Näyttelijöitä rooliasuissaan. 

Lammasinfo - Lähituotannon 
mahdollisuudet

Ilmoittautumiset 11.1.2011 mennessä 
Maarit Satomaa, YmpäristöAgro-hanke/ ProAgria Oulu, 
Oulun maa- ja kotitalousnaiset, 
p. 040 566 7924, maarit.satomaa@proagria.fi 
tai ProAgria Oulu p. 08 316 8611, anne.kipina@proagria.fi

Järjestäjä ProAgria Oulun hallinnoima YmpäristöAgro-hanke

Tervetuloa! 
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Hinnat voimassa pe-su 7.-9.1.

089
rs -18 %

KIRSIKKATOMAATTI
250 g (3,56 kg), Marokko

Ilman korttia 1,09 rs (4,36 kg)

089
kpl

PARSAKAALI
400 g (2,23 kg), Espanja

089
ps -10 %

RUISPALAT
360 g (2,47 kg)

Ilman korttia 0,99 ps (2,75 kg)

199
kpl -20-38 %

Pouttu
GOUTER-, JAHTI- ja
LAUANTAITANKO
800 g (2,49 kg)

Ilman korttia 2,49-3,26 kpl (3,11-4,08 kg)

079
rs -33 %

Atria
LIHAPYÖRYKÄT ja
JAUHELIHAPIHVIT
360-380 g (2,19-2,08 kg)

Ilman korttia 1,19 rs (3,31-3,13 kg)

3002
 T

L
K

-21-24 %

Valio
MARJAKEITOT
750 g-1 kg (2,00-1,50 kg)
ei Gefi lus

Ilman korttia ja yksittäin 1,90-1,99 tlk 
(2,65-1,90 kg)

4002
 R

S

-35 %

Kariniemen kananpojan
FILEESUIKALEET
250-300 g 
(8,00-6,67 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 3,09 rs (12,36-10,30 kg)

1005
 P

S

-45 %

KEITTOJUURES ja 
VIHANNESSEKOITUS
200-250 g (1,00-0,80 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 0,37 ps (1,85-1,48 kg)

3502
 T

L
K

-21 %

Valio
A+ JOGURTIT
1 kg (1,75 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 2,24 tlk (2,24 kg)

2002
 R

S

-22 %

Flora 
MARGARIINIT
400 g (2,50 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 1,29 rs (3,23 kg)

ww
w.

k-
su

pe
rm

ar
ke

t.fi
 

329
kpl

Grandiosa

ISOT PERHEPIZZAT

530-590 g (6,21-5,58 kg)

Ilman korttia 3,89 kpl (7,34-6,59 kg)

-15 % 199
ps

PERUNAT
5 kg (0,40 kg), Suomi

499
kpl

Valio

OLTERMANNI

800 g-1 kg (6,24-4,99 kg)

Ilman korttia 6,59 kpl (8,24-6,59 kg)

-24 %

450

2
 R

A
S

IA
A

KEVYT JAUHELIHA 7 %

400 g (5,63 kg)

-22 %
Ilman korttia ja yksittäin 

2,89 rs (7,23 kg)

K-SUPERMARKETIT 
OVAT LOPPIAISENA 

6.1. KIINNI. 

PALVELEMME 
SUNNUNTAISIN 

KLO 12-18. 

Edullisesti K-supermarketista
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Sähkötie 1
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