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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 14.9.2011

KARAOKE
Lippu 2€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Perjantai 16.9.

Lippu 12€ sis. ep.  

Wintti
24-04

Ma-Ti 14-21 Ke 14-01.00 
To 14-22  Pe-La 12-04.00 Su 12-18

Lauantai 17.9.

Ravintolassa palvelemme: 24.9.  Trio Naseva 
8.10.  Eroottinen ilta Mr Lothar ja tytöt. 
 Rockari kauppa ym ohjelmaa
15.10. Trio Tapani Nevala 
22.10. Maarit Peltoniemi & Federal 

Keittiö avoinna joka päivä  
klo 14.00-21.00  

• pizzaa • À la carte

TULOSSA

Tulossa 21.9.2011 
Päivätanssit alk. klo 16- 
Suopanki-orkesterin tahtiin!!!

Pyhäkoulu luonnon 
helmassa s. 8

Pudasjärvi palkittiin 
maaseudun elämänlaadun 

parantajana s. 13.

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

Jarkko 
Honkanen 
& Taiga

VASTAANOTAMME
LIHAA JALOSTUKSEEN

LIIKKEEMME
AUKIOLOAIKOINA

puh. 08-824 044

Valmistamme
•	 Palvilihaa	vanhan	
	 reseptin	mukaan
•	 Purkitusta
•	 Hirvibalkania
•	 Hirvigrillimakkaraa

Jalostuksen	kannalta	paras	lopputulos	
saavutetaan,	kun	lihat	ovat	mahdollisimman

tuoreita,	vältä	riiputtamista.

KYLMÄNEN FOOD OY
Muonamutka 2, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08-824 044, fax 08-824 045
email: pudasjarvi@kylmanen.fi

Avoinna: ark. 9-20, la 9-18 su 12-18

Meiltä nämäja paljonmuuta!

TERVETULOA!www.kylmanen.fi

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

299

A-LK SUOMALAINEN 
NAKKI 420g

pkt

BRAVUURI
Viljaporsaan lastu 
ja perinteinen 
kastike 600g

389 pkt

LIHAMAKARONI-
LAATIKKO 400g

ltk

RUISREIKÄ-
LEIPÄ
330g

pss

OMENATÄYTE-
PITKO 470g

PERINTEINEN
Piparminttu-
pastilli
600g

399

KANNELLINEN
KULJETUS-
LAATIKKO
27l

10e

NAISTEN RUUTU
TUNIKA

NAISTEN
PUUVILLA
PUSERO

rs

NAISTEN
KUVIOSUKAT
koot 36-41

295

MIESTEN
SUKAT
koot 39-42

310

MIESTEN
NEULEPUSERO
musta ja harmaa

115

4 eri väriä

pitko 3400
2 kpl

125
SYYSUUTTA!!

1590 pari2690 pari

uutuus!!

uutuus!!

249

43-45

uutuus!!

Lippu 4€ 
sis. ep.

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KauttaMME LVI-, sÄhKö-, KYLMÄ-, 

pELtItYöt sEKÄ tarVIKKEEt

LÄMMITYSKAUSI LÄHESTYY
Meiltä lämmityskattilat ja varaajat 
taatusti kilpailukykyisin hinnoin

KOtIIN tOIMItEttuNa
Myös Mitsubishi ilmalämpö-

pumput asennettuna

tule käymään!
teemme 
tarjouksen.

LVI- ja Rautatarvike Oy 

www.rautioky.fi

Tämän lehden liitteenä Pudasjärven kansalaisopiston kurssiohjelma 2011-1012
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Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

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 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille 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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Toritiellä ti-ke klo 10-16 
ja pe klo 10-16. 
Korpitiellä ma-pe klo 8-14 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Hartauskirjoitus

KUKA ON 
LÄHIMMÄISENI?

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Tiedätkö oikean vastauksen otsikon kysymykseen?  Autan 
sinua lainaamalla Martti Lutheria: ”Lähimmäisemme on jo-
kainen ihminen, tuttu tai tuntematon, ystävä tai vihamies tai 
kuka ikänä meidän apuamme tai neuvoamme tarvitsee.”

Olisihan helppo ja ymmärrettävä vastaus, jos siinä luetel-
taisiin vaikka näin; oman perheen jäsenet, sukulaiset, ystävät, 
naapurit, tutut, lähellä asuvat ihmiset, suomalaiset. Vastauk-
sen ymmärrettävyys vaikeutuu, kun jatkamme näin: lähim-
mäisiämme ovat kaikki Jumalan luomat ja Jeesuksen lunasta-
mat ihmiset; ovatpa he sitten meitä lähellä tai kaukana, tuttuja 
tai tuntemattomia, ystäviä tai vihollisia, terveitä tai sairaita ja 
vammaisia, nuoria tai vanhoja, samaa tai eri rotua, samanväri-
siä tai erivärisiä, suomalaisia tai ulkomaalaisia – siis kaikki ih-
miset.

Kysymys lähimmäisestä panee meidät pohtimaan monia 
asioita. Lähimmäinen  – turvallinen, luotettava ja auttavainen 
ihminen. Sellaisia ihmisiä haluaisin ympärilleni; sellainen halu-
aisin olla itsekin. Miksi näin ei kuitenkaan tapahdu? Miksi rak-
kauden käsky ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” ei to-
teudu? Vastaan itselleni ja sinulle edellisiin kysymyksiin näin. 
Ihmisen arvot, varsinkin aikanamme, ovat Jumalan arvojen 
kanssa toisilleen vastakkaisia. Ihmiset korostavat voimakkaas-
ti yksilöllisyyttä, omaa vapautta ja mukavuutta, mahdollisuuk-
sia toteuttaa omia tarpeita ja mielihaluja. Sellaiseen elämään 
ei oikein sovi velvoitteet eikä lähimmäisen tarpeet. Vastakkai-
sesti Jumalan sana neuvoo, ettemme itsekkäästi etsisi omaa 
etuamme, vaan kantaisimme huolta toinen toisestamme.

Rakkaus ja lähimmäisyys kuuluvat saumattomasti toisiinsa. 
Jumala on rakastanut meitä ihmisiä ensin niin paljon, että on 
uhrannut oman poikansa Jeesuksen meidän syntiemme edes-
tä. Jumalan rakkautta saamme heijastaa toinen toisiimme. 

Jeesuksen esimerkkikertomus laupiaasta samarialaises-
ta opettaa oikeaa lähimmäisenrakkautta, jossa ei luokitella 
ihmisiä ystäviin tai vieraisiin, omiin tai muukalaisiin. Jerikon 
tien varteen henkihieveriin jäänyt ryöstetty mies oli toden-
näköisesti juutalainen. Samaan kansallisuuteen kuuluneet ei-
vät auttaneet häntä. Halveksittu samarialainen auttoi, ei men-
nyt avuntarpeessa olevan ohitse. ( Lk.10: 30 - 37).

Miten minä voisin auttaa lähimmäistäni? Voisinko tukea 
häntä yllättävissä tilanteissa? Voisinko lohduttaa murheissa? 
Osaisinko sanoa myötäelävän sanan? Auttaisiko lämmin ter-
vehdys? Näitä kaikkia voimme tehdä ja paljon muuta; voimia 
saamme Jumalalta.

Jeesuksen vertauksen laupias samarialainen on Jeesus itse. 
Hän osoittaa todellista lähimmäisenrakkautta kulkien valta-
kunnassaan vielä hyvänä paimenena etsien ja auttaen synnin 

teille joutuneita lampaitaan. Hän hoitaa 
verellään pahan vihollisen aiheuttamat 
synnin haavat.

Tällaista lähimmäisenrakkautta Kris-
tuksen lähettiläät itse sen kokeneena 
tahtovat osoittaa.
  
      
Arvo Niskasaari

Pudasjärvi mukana 
Lusikkaliikkeessä
Pudasjärven seurakunnan 
diakoniatyö on lähtenyt mu-
kaan Kirkon Ulkomaanavun 
Lusikkaliikkeen toimintaan, 
jossa ideana on piilottaa ja 
löytää lusikoita, jotka muis-
tuttavat meitä nälänhädästä. 

Miten voi osallistua?
Seurakuntasalin eteisestä 

voit hakea oman lusikkasi. 
Mene Lusikkaliikkeen Face-
book-sivulle tai tekojakam-
panja.fi -sivustolle ja seuraa 
ohjeita. Syötä kampanjatar-
rasta löytyvä koodi ja muut 
tarvittavat tiedot sivuille. 
Piilota lusikka ja merkkaa 
löytöpaikka sivuston kart-

taan. Koodin avulla pystyt 
seuraamaan kuka lusikka-
si on löytänyt ja mihin se on 
jatkanut matkaansa.  Kan-
nusta ystäväsi mukaan!

Löysitkö  
kampanjalusikan?
Onneksi olkoon, löysit lu-
sikkamme!  Nyt on sinun 
vuorosi laittaa se liikkeelle. 
Mene Lusikkaliikkeen Face-
book-sivulle tai tekojakam-
panja.fi -sivustolle ja toimi 
ohjeiden mukaan: merkit-
se tarrasta löytyvä koodi 
sille osoitettuun kenttään, 

anna tarvittavat tiedot, piilo-
ta lusikka vapaavalintaiseen 
paikkaan ja merkitse löytö-
paikka karttaan. Eli laita lu-
sikka uudelleen liikkeelle! 
Seuraa kuka lusikkasi löytää 
ja mihin se piilotetaan uu-
destaan ja kuka sen taas siel-
tä löytää! 

Lusikoita löytyy myös 
Pudasjärveltä, kertoo dia-
koniatyöntekijä Leena Louk-
ko. Diakoniatyöntekijät voi-
vat myös neuvoa ja auttaa, 
jos löytää lusikan eikä ole 
nettiä. (ht)

Lisätietoja ohjeita löytyy: http://www.tekojakampanja.fi/fi/ajankohtaista/lusikkaliike/?id=1358

Tehyn Pudasjärven ao. 715 
viettää 30-vuotisjuhlaan-
sa tänä vuonna. Tehyn am-
mattiliitto tarjosi kaikille 30 
-vuotta täyttävien ammat-
tiosastojen jäsenille kakku-
kahvit. Pudasjärvellä kakku-
kahveja juotiin torstaina 8.9. 
terveysaseman ruokasalissa.

Virallinen syntymäpäi-
vä oli 26.2., jolloin on pidet-
ty ammattiosaston perus-
tamiskokous vuonna 1981. 
Ammattiosasto on järjestä-
nyt monipuolista virkistys-
toimintaa jäsenilleen, joille 

Tehyllä 30-vuotiskahvit
tarjottiin huhtikuussa mah-
dollisuus virkistäytyä Syöt-
teen kauniissa maisemissa 
Oksanperän savusaunalla 
saunoen ja ruokaillen. Lop-
puvuodesta järjestetään vie-
lä virkistysreissu Ouluun. 
Ammattiosaston hallitus ja 
luottamusmiehet toivovat 
jatkossakin jäseniltään aktii-
vista osallistumista osaston 
toimintaan ja ottamaan yh-
teyttä mieltä askarruttavissa 
asioissa. 

Tehy on Suomen suurin 
sosiaali- ja terveysalan am-

mattijärjestö, jonka jäseni-
nä voivat olla alan tutkinnon 
suorittaneet ja opiskelijat. Te-
hyn jäsenet toimivat sekä jul-
kisella sektorilla että yksityi-
sen sektorin palveluksessa. 
Tehyssä on 150 000 jäsentä, 
joista noin 23 000 on opiske-
lijoita. Pudasjärven ammatti-
osastossa on tällä hetkellä jä-
seniä 95, jäsenmäärä on ollut 
koko ajan kasvussa.

Tärkein ammattiosaston 
tehtävistä on edunvalvonta-
työ, joka korostuu kuntara-
kennemuutosten myötä.  

Teksti Niina Hallikainen
Kuva Heimo Turunen

Juhlakahveilla 8.9 terveysaseman ruokasalissa Anu Juusola, Paula Mattinen, Niina 
Hallikainen sihteeri, Paula Ojala luottamusmies, Taina Jokikokko rahastonhoitaja, Anne 
Pekkala puheenjohtaja, Lilja Kettunen hallituksen jäsen, Helena Petäjäkangas vara-
luottamusmies ja Eija Kokko hallituksen jäsen. 

Messu seurakuntakodissa 
su 18.9.  klo 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Keijo Piirainen, Vox 
Margarita. 
Vauvakirkko seurakuntako-
dissa su 18.9. klo 13.  
Konsertti seurakuntakodis-
sa la 17.9. klo 17, Duo Onep-

lusone, Anna Veismane ja 
Timo Kinnunen. Ohjelma 10 
€. 
Kuorot: Vox Margarita ke 
14.9. klo 18, lapsikuoro to 
15.9. klo 17-17.45. Eläkeläis-
ten musiikkipiiri ke 21.9. klo 
13, kirkkokuoro to 22.9. klo 
18. 
Ystävän kammarin retki ti 
20.9. Korpiselle Putulan lyp-
sykarjatilalle sekä Askanmä-
keen kotiseututalolle. Läh-
tö seurakuntatalolta klo 9.00.  
Retken hinta 10 euroa. Il-
moittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon p. 08-882 3100. 
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-

rassa ma 19.9. klo 18. 
Ystävänkammari tiistaisin 
klo 12.00  seurakuntakodis-
sa. 
Sauvakävelyilta Liepeessä 
tiistaisin klo 18. Iltapala ja il-
tahartaus. 
Rippikoulua seurakunta-
kodissa la 17.9 klo 10-13.15, 
ryhmät A ja B. 
Partio keskiviikkoisin, alk. 
14.9.  seurakuntatalon nuo-
risosalissa: Sudenpennut 
(7-9 v) klo 17-18, Seikkaili-
jat (10-12 v) klo 18-19, Tarpo-
jat (12-15 v) klo 19-20. Kaik-
kiin ryhmiin mahtuu uusia 
partiolaisia. Lisätietoja tiina.
inkeroinen@evl.fi, tai 040-

5714636. 
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 14.9. ja to 15.9.  klo 
10 – 13 ja Puhoksen koululla 
ma 19.9. klo 10 -13.
 Lapsiparkki seurakuntako-
din  päiväkerhotiloissa ma 
19.9.  klo 10- 13. 
Siionin virsiseurat pe 16.9. 
klo 18 seurakuntakodissa, 
mukana Matti Nuorala HY:n 
aluesihteeri. 
Rauhanyhdistys: Seurat Ku-
renalan ry:llä su 18.9. klo 17 
(Erkki Piri, Iivari Jurmu). 
Syysmyyjäiset ja seurat Sa-
rakylän koululla pe 16.9. klo 
19. Lauluseurat Sarakyläs-
sä Elsa Puhakalla su 18.9. klo 

19. Lähetysseurat:  Heteky-
lässä Leena ja Tauno Kuja-
lalla ti 20.9. klo 18, Yli-Livol-
la Eija ja Jouni Seppälällä ke 
21.9. klo 19. 
Kastettu: Leevi Taneli Kuja-
la, Sara Marianne Siivikko 
Avioliittoon vihitty: Tarmo 
Sulevi Kallio ja Minna Anni-
ka  Honkanen, Jarkko Johan-
nes Siivikko ja Anne Maarit 
Alatalo 
Haudattu: Hulda Katarii-
na Ikonen 84 v, Antti Taipa-
le  84 v,  Markku Antero Koi-
vukangas  64 v
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

lauantaina 24.9.2011 klo 10-15
OSAO/Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18 A

12.30 MUSAA Livenä! Mamma ja mesikämmen, lastenlauluduo
14.00 HUUTOKAUPPA 
15.00 Grillikatoksen arvonta (Kontiotuotteen lahjoittama katos)

Tervetuloa!

Lauantaina kilpaillaan koulu- ja rataesteratsastuksessa, 
sunnuntaina maastoesteillä. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Kenttäalueella grillimakkaroiden ja karkkien myyntiä!

Lauantai-sunnuntai 24-25.9
Junioreiden ja nuorten ratsastajien 
SUOMEN MESTARUUSTASON

kenttäratsastuskilpailut Jyrkkäkoskella

Klo 10 alkaen markkinakojut ja 
suorituspaikat auki

Syysmarkkinat

RUOKALA 
avoinna 10.30–14.30

lihakeittoa, herne-
keittoa, jälkiruokana

vatkattu puolukkapuuro
Hinta aikuiset 6 e, 

lapset: 3,50 

- Ammattialat esittäytyvät 
 NON STOP muotinäytöksenä
- Ohjelmaa lapsille
- Talutusratsastus 
- Pieneläinnäyttely 4H ja yksityiset 
- Lasten ja nuorten vaatteiden ja tavaroiden kirpputori
- Polkutraktori ajoa sekä kilpailu lapsille
- Oppilaskunnan sisäkahvio ja kota, grillikota-arpoja
- Cafe Heinämies MTK Pudasjärvi
- Maatalouskoneiden ja laitteiden esittelyä
-  Tykylevits Livenä lavalla!!!

Kirpputoriasiat p. 040 514 2127
Myyntipaikka-asiat p. 050 575 8307

*Lahjoja*Tuliaisia*Matkamuistoja*
*Käsitöitä*Askatelutarvikkeita*
*Hupituotteita*Kortteja*Pelejä*Leluja
…ja Paljon Muuta! Tervetuloa tekemään hyviä löytöjä!

Korttiaskarteluun
Kuviosakset, paljon erilaisia alk. 2,85€/kpl

Kuviolävistäjät, erilaisia alk. 3,90€/kpl
Huom! Mahtava TutustumisTarjous!

Kuvioitu korttipohja 2-osainen
10kpl/pakkaus vain 1,50€ (norm.3,50€)

Isot Askartelukartongit 
0,75€/kpl

4 kpl vain 2,50€

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-13

Toritie 2 (ent.postin tila) Pudasjärven keskustassa.
(Huom! La 17.9 poikkeuksellisesti suljettu)

Monipuolinen Kauppa
AarreArkku

Uutuuksia ja hyviä tarjouksia!
Koruaskarteluun

Erilaisia Helmiä hinnat alk 2,00€/pakkaus
Metallilankaa alk.2,50€/rulla

AarreArkku
AarreKauppa

Kierrätys on tämän päivän juttu!

Osao:n oppilaat ja maataloustuottajat järjestävät 
lapsille  kivaa ohjelmaa kokopäiväksi!

TULE MYYMÄÄN VANHOJA  NUORTEN/
LASTEN TAVAROITA KIRPPIKSELLE. 
PAIKKAVARAUKSET (ilmainen): 0405142127/ Ulla

Kaikki joukolla mukaan!

HUOM!
Vielä kirppis-

pöytätilaa 
varattavissa.

KIIREHDI!

Myynnissä myös HEISSÄ ON TULEVAISUUS kalentereita 

Syysmarkkinoiden yhteydessä 24.9. kello 10.00-15.00 
VIETÄMME LASTEN PÄIVÄÄ

TAVARAT KIERTOON

Nälkäpäiväkeräyksellä auttamaan
Punaisen Ristin Nälkäpäivä jär-
jestetään 15.-17.9. Vuosi 2011 on 
Euroopan vapaaehtoistoiminnan 
teemavuosi. Sen kunniaksi Pu-
nainen Risti nostaa Nälkäpäivä-
nä esiin järjestön todelliset tekijät 
– vapaaehtoiset. 

-Apuasi tarvitaan tänäkin 
vuonna. Kannustamme myös 

kouluja osallistumaan keräykseen 
ja käsittelemään päivään liittyviä 
aiheita esimerkiksi osana kansain-
välistä kasvatusta. Tavoitteena 
Pudasjärvellä on viimevuotiseen 
tapaan hyvä tuotto ja Punaisen 
Ristin näkyminen kunnan keskus-
taajamassa, vetoaa Pudasjärven 
keräysjohtaja Arvo Tolkkinen.

...jokaiselle jotakin!

Huippukymppi – on juok-
sutapahtuma, jossa juostaan 
kymmenen kilometriä. En-
simmäiset 7,4 km on lähes 
tasamaata, sen jälkeen alkaa 
nousuosuus tunturin hui-
pulle. Viimeisen 2,6 km:n 
matkalla on 202 m korkeus-
eroa. Reitti lähtee Syötteen 
juurelta Safaritalon lähitie-
noilta ja reitti kulkee Pärjän-
kievarin kautta takaisin safa-
ritalon seutuville ja maali on 
tunturihotellin pihalla.

Kisassa on kilpasarjat 
miehille ja naisille M/N ylei-
nen ja veteraanisarjoja viiden 
vuoden välein, sekä kunto-
sarja miehille ja naisille. Sau-
vakävelijöille oma sarja. 

Perjantai-iltana on hotellil-
la keskustelutilaisuus kestä-
vyysjuoksusta. Tilaisuudes-
sa on mukana Jussi Saarela, 
Antti Lähteenmäki (Kenia-
laisten juoksuharjoittelu), 
Jorma Jokela, Maija Orava-
mäki, Janne Ukonmaanaho 
– tilaisuuteen kaikilla vapaa 
pääsy. Tervetuloa keskuste-
lemaan!

Kilpasarjoissa tavoitel-
laan aikarajoja ja siitä saata-
vaa palkintoa. Miesten tu-

losraja on 33 min 30 sek. ja 
naisilla raja on 38 min 50 sek. 
Tavoiteajan ensimmäisenä 
alittanut miehissä ja naisis-
sa palkitaan 1500 euron sti-
pendillä. 

Kisaan on ilmoittautunut 
huippujuoksijoita kokemaan 
kestävyysjuoksijan kiirastu-
len mm. Maija Oravamäki, 
Janne Ukonmaanaho, Joonas 
Rinne (M16 sarjan monin-
kertainen suomenmestari), 

800 m Suomi-Ruotsi – maa-
ottelussa 1.52,4. Lewis Ko-
rir – 5000 m tänä kesänä alle 
13.30 – Flora Kandie – nais-
ten puolimaratonilla aika 
1.12,05. Kaikkiaan ilmoit-
tautuneita on tässä vaihees-
sa 70.

Ilmoittautua voi tapahtu-
maan lauantaihin klo 13.00 
saakka. 

Heino Ruuskanen

2. HUIPPUKYMPPI – Isosyöte lauantaina

Viime vuonna järjestettiin ensimmäinen huippukymppi-
juoksu Syötteen  Ruskamarkkinoiden aikaan. Lähdössä 
oli säpinää.
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huolto ja korjaus-/fiksaustyöt
Myös maatalouden aputyöt 

takuulla, edullisesti

Autojen, 
raskaankaluston sekä 

traktoreiden ja työkoneiden

Puh. 040 910 0622.

Kutsunnoissa yli 70 nuorta miestä

Yli 70 nuorta miestä osallis-
tui Pudasjärven seurakunta-
talolla järjestettyihin kutsun-
tatilaisuuksiin 6.9. tiistaina 

vatkin, Turpeinen vakuutte-
li kutsuntoihin osallistuneita 
nuoria ja viittasi paikalla ol-
leisiin upseereihin.

Majuri Juha Taskinen 
kertoi, että Pohjois-Pohjan-
maan kutsunnanalaisten 
koulutuspaikat ovat pää-
sääntöisesti Pohjois-Suomen 
joukko-osastoissa. Pohjois-
Pohjanmaalla asuvat miehet 
määrätään varusmiespalve-
lukseen useimmiten Sodan-
kylän Jääkäriprikaatiin ja 
Lapin Ilmatorjuntarykment-
tiin tai Lapin Lennostoon 
Rovaniemelle. Pohjois-Poh-
janmaan eteläosista miehet 
pyritään määräämään palve-
lukseen Kainuun Prikaatiin. 
Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että kutsunnanalaisis-
ta määrätään 75 prosenttia 
pohjoisiin joukko-osastoihin 
ja 25 prosenttia Kajaaniin. 
(AK)

Myös upseerit kuuntelivat tarkoin reserviläisten puheenvuoroja. Kuvassa oikealla everstiluutnantti Raimo Sevónin ja 
majuri Juha Taskinen.

Aukusti Turpeisen sanat jäivät miesten mieliin. Asiaa hä-
nellä olisi ollut vaikka useamman tunnin puheeseen. Vie-
rellä Paavo Pikkuaho.

Ensimmäiseen kutsuntaerään tiistaina osallistui 36 miestä. Mukana oli myös Aikalisä –ohjaajia.

36 ja seuraavana päivänä 38 
miestä. Kutsunnat aloitet-
tiin perinteiseen tapaan, kun 
majuri Juha Taskinen ilmoit-

ti Pohjois-Pohjanmaan alue-
toimiston päällikön evers-
tiluutnantti Raimo Sevónin 
saapuneeksi paikan päälle.

Raimo Sevónin avattua 
kutsunnat kaupungin ter-
vehdyksen tilaisuuteen toi 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa ja seurakunnan ter-
vehdyksen kirkkoherra 
Kimmo Helomaa.

Veteraanien tervehdyk-
sen tilaisuuteen toi kunnal-
lisneuvos Paavo Pikkuaho, 
joka puheensa lopuksi saat-
teli puhujakoppiin todelli-
sen veteraanin 90 -vuotiaan 
Aukusti Turpeisen, jonka ai-
vojen toinen puoli oli rinta-
malla halvaantunut. 

– Olen itse tehnyt soti-
lasurani Venäjällä. Rinta-
malla minä sain sotilaskou-
lutukseni. Tehkää kaikki, 
mitä teiltä pyydetään. Ei näi-
tä miehiä tartte pelätä. He 
ovat hyviä ihmisiä ja autta-

Pohjois-Pohjanmaalla on vuodesta 1997 lähtien valit-
tu vuosittain Vuoden kylä. Vuoden kylän valitsee Pohjois-
Pohjanmaan Kylät ry:n hallitus täydennettynä Pohjois-
Pohjanmaan liiton, ProAgria Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen maaseutuosaston edustajilla. Vuoden kylä 
julkistetaan Pohjois-Pohjanmaan Maakuntapäivien yhte-
ydessä marraskuun alussa. Palkinnoksi Vuoden kylä saa 
2000 euron sekin sekä kiertopalkinnon vuodeksi haltuun-
sa. Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien 
monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnetta-
vuutta. Lisäksi valtakunnallinen Vuoden kylä valitaan maa-
kunnallisten Vuoden kylien joukosta.

Valinnassa painotetaan kylien toiminnan suunnitelmal-
lisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa. Erityi-
sesti otetaan huomioon avoin tiedottaminen, yhteistyön 
sujuminen, nuoret kylätoiminnassa ja kylän kehittäminen 
laaja-alaisesti. 

Hakemukset on lähetettävä 30.9 mennessä. 
Lomake on ladattavissa osoitteesta:  
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi

Kaisa Savela puh. 050 569 6330, 
kaisa.savela@pohjois-pohjanmaa.fi

Vuoden kylän valinta

Kurssin sisällöt:
 • vapaaehtoistoiminta Punaisessa Ristissä
 • vuorovaikutus ja kohtaaminen
 • tukea haastaviin tilanteisiin
 • ystävätoiminta käytännössä
 • Maahanmuuttajatoiminnan osio antaa
  perustiedot Suomesta maahanmuuttomaana,
  kotoutumisesta ja kotouttamisesta sekä
  kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edellytyksistä.

ANNA AIKAASI -
TULE MUKAAN YSTÄVÄTOIMINTAAN

Ystävätoiminnan peruskurssi ja
maahanmuuttajatoiminnan täydennysosa

Aika: 30.9 klo 17 - 20.30 ja 1.10.2011 klo 10 - 18
Koulutuspaikka: Lentäjän maja, 
Lentäjäntie 1, 93100 Pudasjärvi

Käymällä kurssin saat valmiuksia toimia vapaaehtoisena
ystävänä ja pääset mukaan toimintaan.

Ilmoittautumiset: 25.9.2011 mennessä 
www.redcross.fi/oulu tai
puhelimitse Oulun piiriin p. 08-561 8200
www.oleystava.fi

Kouluttajina Punaisen Ristin monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä ja sosiaalipalvelusuunnittelija.

NUOREN TURVAPAIKAN HAKIJAN 
POLKU PUDASJÄRVELLÄ
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Pudasjärvellä Satu Piri-Ti-
hisen ja Vesa Tihisen sekä 
lukiolaisen Katin perhees-
sä vietti elokuussa viikon 
ajan lions järjestön nuoriso-
vaihto-oppilaana 19-vuo-
tias belgialainen Charlot-
te Vanvinckenroye. Hänen 
perheeseen kuuluu isä ja 
äiti sekä 20-vuotias sisar ja 
13-vuotias veli. Vanhemmat 
toimivat kiinteistövälitys-
alalla ja ovat aktiivijäseniä 
lionstoiminnassa. 

Charlotte puhuu kotikie-
lenään flaamingia ja rans-
kaa, mutta englannin kielen 
käyttäminen on lisääntymäs-

sä. Hän oli 3-6-vuotiaana las-
tentarhassa, joka oli samalla 
esikoulu. Ala-aste kesti viisi 
vuotta ranskan kieltä käyttä-
vässä koulussa. Sen jälkeen 
hän oli 18 -vuotiaaksi saakka 
flaamingin kielen koulussa 
ja lukiossa. Belgiassa ei ole 
Suomen kaltaista ylioppi-
lastutkintoa. Toki kokeita on 
runsaasti, kertoi Charlotte. 

Tulevaisuuden suunnitel-
miin kuuluu viiden vuoden 
taloushallinnon opiskelut, 
jossa on kolmen vuoden pe-
rusjakso ja kahden vuoden 
erikoistuminen. 

Charlottella oli vaihto-op-

pilasmatkaa ajatellen vaihto-
ehtoina Norja ja Saksa.

-Suomeen minua oli ve-
tämässä luonto, kertoi Char-
lotte.

Runsaasti uusia  
kokemuksia
Charlotten viikkoon Pudas-
järvellä kuului Ranuan Eläin-
puisto, Rovaniemen Santa 
Park, Iso-Syöte, Katin ja pa-
rin hänen kaverinsa kanssa 
piknik Rajamaan rannassa, 
PMC-Pudasjärven keskiviik-
koajoihin osallistuminen, 
käynti Pudasjärven kirkossa, 
hautuumaalla ja kotiseutu-

museossa, veneilyä, sauno-
mista, perunannostamista, 
tutustumista Euroopan van-
himpaan kalliokkoon Siuru-
alla, Jyrkkäkosken disko ja 
Kuusamon Suurpetokeskus, 
jonne matkustettiin mootto-
ripyörän kyydissä.

-Viimeisenä iltana gril-
lasimme hirven sisäfilettä 
ja Charlotte tykkäsi. Ja kun 
olimme onnistuneet löytä-
mään mämmiä, niin tokihan 
sitä piti maistella jälkiruuak-
si. Se ei kuulemma ollut hy-
vää eikä pahaa vaan vähän 
omituista. Uusien perunoi-
den syömisessä Charlotte ih-
metteli sitä, että kun ne vai-
valla saadaan nostettua, niin 
miksi ihmeessä niiden syö-
misessä käytetään niin pal-
jon voita, että perunan maku 
peittyy, kertoivat Tihiset 
nuoren vieraansa tuntemuk-
sista. 

Pudasjärvellä vietetyn 
viikon jälkeen Charlotte siir-
tyi Suomussalmelle lionei-
den kansainväliselle nuori-
soleirille. Sinne oli tulossa 25 
nuorta eri puolilta maailmaa. 
Matkailu ei pääty Charlottel-
la Suomen matkaan, vaan 
syksyllä hänellä oli suun-
nitelmissa puolen vuoden 
tanssin ja laulun merkeissä 
tapahtuva opiskelu- ja esiin-
tymismatka Pohjois-Amerik-
kaan ja Mexikoon. 

Teksti Heimo Turunen 
kuvat Tihisen 
perhealbumista

Suomen luonto veti 
Pudasjärvelle vaihto-oppilaaksi

Tihisen perheen kodin edustalla Satu, Charlotte, Kati ja 
Vesa. 

Rovaniemellä Joulupukkia tapaamassa.

PMC-Pudasjärvi käyttämässä Charlottea ensi kertaa moottoripyöräilemässä.

Kati ja Charlotte Kuusamon 
Suurpetokeskuksessa.

On syyskuun koleahko 
aamu. Usva leijuu Puhos-
järven rantapöheiköissä ja 
lettosoilla. Ennen auringon 
nousua, vähän vaille seit-
semän aamulla, salolta al-
kaa kuulua kumea haukku. 
Peukaloisen Jeppe siellä uh-
maa itseään parikymmentä 
kertaa suurempaa sarvipää-
tä. ”Nyt on hirvi haukussa”, 
jännittää koiran ohjaaja Arto 
Honkanen. 

Näin alkoi Pudasjärven 
Metsästyspystykorva- ja 
Ajokoirakerhon järjestämä 
kerhonmestaruus/ asehauk-
kukilpailut sunnuntaina 
4.9.2011. Kilpailuun osallis-
tui 8 voittajaluokan koiraa. 

Hirvenhaukut Puhoksella
Kokeen keskuspaikkana toi-
mi Sun Cafe (Sunrise Cate-
ring) ja ruokapalvelun siellä 
hoiti ammattitaidolla Anne 
Alatalo. 

Heikkotuulisen pouta-
päivän vallitessa koirat löy-
sivät hirviä kohtalaisesti ja 
kokeen tulostaso muodostui 
kokonaisuudessaan huonok-
si, voittajan tulosta lukuun 
ottamatta. Kerhonmestaruu-
den ja haukkukilpailun pää-
palkintona olleen Tikka T3 
9,3- hirvikiväärin voitti har-
maanorjanhirvikoirauros 
Peukaloisen Jeppe tuloksel-
la 86,5 p, jonka omistaja on 
Arto Honkanen Oulusta. 
Voittajakoiran työskentely 
hirvillä oli ainoa voittajaluo-

kan ykköspalkintoon oikeut-
tava tulos tällä kertaa.

Jepen kilpailumaastok-
si arvottiin Puntarivaara Pu-
hokselta, ja irtilaskun jälkeen 
työskentely hirvillä alkoi 9 
minuutin kuluttua 600 m:n 
matkalta. Löytömatka ei ol-
lut kiitettävää luokkaa, joten 
alkupään pisteet eivät nous-
seet aivan parhaalle tasol-
le. Tuomariryhmän saatua 
ampumatilaisuuden ja löy-
töhaukun kestettyä 124 mi-
nuuttia ryhmä antoi hirville 
ensimmäisen karkon. Tämän 
jälkeen koe-erä kulki loppua 
kohden kiitettävällä tasol-
la lukuun ottamatta yhteis-
työ- ja tottelevaisuusarvoste-

lua. Koe-erän aikana koira ei 
ottanut yhteyttä ohjaajaan-
sa, mutta aika pian erän pää-
tyttyä teki yhteydenoton ja 
saatiin kytketyksi. Näin ryh-
mä pääsikin takaisin koe-
paikalle. Hyvä suoritus ko-
konaisuutena, joka oikeutti 
kiväärikisan voittoon ja ker-
honmestaruuteen. Kokeen 
tuomareina toimivat ansiok-
kaasti sekä ylituomari Tar-
mo Pätsi, että koetoimitsija/
sihteeri Heikki Niskasaari. 

Teijo Kettunen, 
Jorma Alatalo

Tulokset: 
Voittajaluokka:
1. 242 Peukaloisen Jeppe, om. 
Arto Honkanen, Oulu VOI1 
86,5 p. Kerhonmestari I

2. 42 Pikkusuon Romeo, om. 
Timo Valkola, Pudasjärvi VOI3 
59,5 p. Kerhonmest.II
3. 242 Kronos, om. Salla Kuos-
manen ja Asko Moilanen, Hau-
kipudas VOI0 47,0 p. Kerhon-
mest.III
4. 42 Rusmosan Sisu, om. Teijo 
Kettunen, Pudasjärvi VOI0 38,0 
p. Kerhonmest.IV 
5. 48 Pihkanevan Kusti, om. Han-
nu ja Risto Tiirola, Oulu VOI0 
9,0 p. Kerhonmest.V
6. 48 Jäärä, om. Risto ja Heikki 
Nikula, Oulu VOI0 7,0 p. Ker-
honmest. VI
7. 48 Kontioharjun Sohvi, om. 
Antti Kemppainen, Puolanka 
VOI0 6,5 p.
8. 42 Onnivaaran Kapu, om. Har-
ri Hiltula, Pudasjärvi VOI0 6,5 p. 
Kerhonmest. VII
Rotukoodit: 42 Jämtlanninpys-
tykorva, 48 Karjalankarhukoira, 
242 Harmaanorjanhirvikoira

Mestarikoira ja omistaja Arto Honkanen kädessään pal-
kintokivääri ja rivi pokaaleja. Isoin pokaali on kerhon kier-
topalkinto. Muista kuvista ei voi henkilöitä nimetä. Kuva 
Jorma Alatalo.
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Retkeläiset Paulin mökkien saunatuvan kuistilla, jossa tutustuttiin myös savusaunaan 
ja ulkona olevaan porealtaaseen. 

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys aloitti syyskauden toi-
mintansa retkeilemällä 6.9. 
Iso-Syötteen alueella. Iloi-
sia eläkeläisiä tuli Nevaki-
ven linja-autoon 45 henki-
löä, osa retkeläisistä matkasi 
omilla autoillaan.  Ilma oli 
lämmin ja aurinkoinen, joten 
mikä oli retkeillessä kauniis-
sa syyssäässä. 

Olimme jo alkukesäs-
tä saaneet Särkelän Paulil-
ta matkavastaavamme Tert-
tu Haapakosken välityksellä 
kutsun vierailla Kelosyöt-
teellä. Kutsu otettiin mie-
lihyvin vastaan, koska po-
rukkamme on aina innokas 
lähtemään reissuun. Nämä 
päivän reissut ovat siitäkin 
mukavia, että automatkat ei-
vät ole liian pitkiä, jolloin is-
tuminen autossa ei rasita lii-
kaa. 

Kelosyötteen isännät ja 
emännät ottivat meidät erit-
täin lämpimästi vastaan ja 
olivat miettineet jo päivän 
ohjelmaa. Ohjelmaa ja näh-
tävää olisi ollut useamman 
päivän pituiselle matkalle, 
mutta meillä oli vain tämä 
yksi päivä käytettävissä. En-
simmäisenä mentiin tutus-
tumaan Paulin yritykseen.  
Ihmetystä herätti moderni 
savusauna, jossa ei nokeen-
nu kuten perinteisessä. Sau-
nan edessä oleva palju he-
rätti kiinnostusta, mikähän 
se lienee. No, palju oli pore-

Käytiinpä Kelosyötteellä
allas, jossa saattoi kelliä sau-
nan jälkeen jopa talvella. Ja 
siinä on nauttinut kerralla 
jopa 15 nuorta, tosin silloin 
on ollut vaara tulvia vedet 
yli. Samassa pihassa oli upea 
tilava tuparakennus, jos-
sa ehtoisa Sirkka emäntä oli 
varautunut tarjoamaan po-
rukallemme mehua ja pik-
kunaposteltavaa. Pauli on 
monen muun harrastuksen 
lisäksi musiikkimiehiä, jo-
ten ei kun laulamaan Paulin 
säestäessä haitarilla.   

Seuraava vierailukoh-
de oli Aten kotakahvio. Atte 
ja Toini olivat myös varau-
tuneet vierailuumme. Atte 
esitteli korukiviä ja teki niis-
tä osallistujille kaulakoru-
ja pientä korvausta vastaan. 
Eri kivilajien ominaisuuk-
sista kuultiin, joten totta kai 
useampi lähti kodalta oma 
”onnenkivi” mukanaan.  

Särkelän veljekset ovat 
saaneet yrittäjyyden perintö-
nään. Samaa perintöä jatka-
vat myös lapset.

Veljekset huomasivat vuo-
sikymmeniä sitten, millaiset 
mahdollisuudet Iso-Syötteel-
lä ovat.  Mökkivuokraus oli 
aluksi pienimuotoista, mutta 
kun todettiin, jotta mökeillä 
oli kysyntää, tehdä romau-
tettiin aluksi 3 mökkiä ku-
kin. Nyt mökkien määrä on 
moninkertainen ja oheistoi-
mintaa erittäin paljon, jokai-
selle jotakin.   

Pauli vietti kanssamme 
koko päivän kertoen Syöt-
teen alueen kuulumisista.  
Hän totesi mm. että syöteläi-
set saavat leipänsä matkai-
lusta tahi siihen liittyvästä 
toiminnasta.  Maanraken-
nustöitä tehdään monella 
alueella, mikä luonnollises-
ti työllistää myös kyläläi-
siä ja kylän yrittäjiä. Entis-
tä komeampia mökkejä on 
noussut alueelle, mikä tietää 
kaupungille ainakin kiinteis-
töverotuloja. Myös kaupun-
gilla on paljon mökkitontteja 
myynnissä, joten rakentami-
nen ei tyssää tonttipulaan.  
Atte ja  Pauli näkivät sekä 
omien yritystensä että koko 
Syötteen alueen tulevaisuu-
den hyvänä.

Meille eläkeläisille vie-
railu antoi paljon.  Näimme 
paljon puhutun Luppove-
den, Isosyötteen huipun uu-
det rakennukset ja nautimme 
maittavan aterian Luonto-
keskuksessa. Paluumatkan 
taitava kuskimme sompaili 
ns. vanhaa tietä. Tie oli mut-
kainen ja mäkinen, mutta 
maisemat olivat kauniit.   

Porukka oli tyytyväinen 
päivän antiin todeten, että 
oman kaupungin alueelta 
löytyy Lapin veroisia mai-
semia, kunhan ne vain löy-
dämme. 

TekstiTerttu Jurvansuu, 
kuvat Yrjö Niskala

Atte esitteli  korukiviä ja teki niistä osallistujille kaulakoruja.

Keväällä 2011 on suoritettu 
palveluliikennekysely tarve-
kartoitus kaikille yli 67-vuo-
tiaille kuntalaisille. Tavoit-
teena oli selvittää millaisilla 
edellytyksillä voitaisiin luo-
da kuntalaisia palveleva pal-
veluliikenne verkosto, joka 
tukee ihmisten mahdolli-
suutta kotona asumiseen, 
asuinpaikasta riippumatta ja 
loisi mahdollisuuden asioin-
tiin. Kartoituksen perusteel-
la mm. Korpisen ja Jaurak-
kajärven alueella on tarvetta 
asiointiliikenteen järjestämi-
seen. Palveluliikenteen tar-
vetta asiointiin muun muas-
sa lähikauppaan on selvitetty 
Ervastin kyläkaupan kanssa. 

Asiointiliikenne Ervas-
tin kyläkauppaan olisi hyvä 
järjestää alkuun kokeilu-
luontoisena kerran viikos-
sa ajettavana. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä 
esitetyn asiointilinjan kokei-

Asiointiliikenne Ervastin kyläkauppaan
lun 31.12.2011 saakka. Suun-
niteltu ajoreitti on Korpinen 
- Malisensuo - Jaurakka - Sii-
vikko - Ervastin kyläkaup-
pa. Reitin edestakainen pi-
tuus noin 90 km. Matkasta 
peritään omavastuuosuute-
na kuusi euroa/ matkustaja. 
Kustannusarvio / kuukausi 
on noin 300 euroa.

Valtuustolle esitetään 62 
900 euron lisämäärärahan 
myöntämistä potilashissin 
uusintaan. Tekninen lauta-
kunta oli aiemmin päättänyt 
potilashissin hankkimisen 
edullisimman tarjouksen jät-
täneeltä Otis Oy:ltä hintaan 
62 900 euroa ehdolla, että 
potilashissin uusintaan osoi-
tetaan tarvittava määräraha. 
Tarvittavasta määrärahas-
ta 16 000 euroa esitetään tä-
män vuoden talousarvioon 
ja loput ensi vuoden talous-
arvioon.

Valtuustolle esitetään ta-

kauksen myöntämistä Kal-
liosuon Vesiosuuskunnalle 
Pudasjärven Osuuspankin 
14 000 euron lainalle ja että 
valtuusto myöntää avustus-
ta runkovesijohdon rakenta-
miseen 25 prosenttia toteu-
tuneista arvonlisäverollisista 
rakentamiskustannuksista. 
Samalla hankkeelle osoite-
taan tarvittava lisämäärära-
ha 3560 euroa vuoden 2011 
talousarvioon.

Edelleen valtuustolle esi-
tetään, että se myöntää Ait-
tojärven vesiosuuskunnal-
le avustusta Ritvan alueen 
runkovesijohdon rakentami-
seen 25 prosenttia toteutu-
neista arvonlisäverottomista 
rakentamiskustannuksista. 
Hankkeelle osoitetaan tarvit-
tava lisämääräraha, enintään 
11200 euroa vuoden 2011 ta-
lousarvioon. (AK)

Ystävänkammari aloitti

Ystävän kammari on toi-
minut jo useamman vuo-
den ajan seurakuntatalolla. 
Kokoontumispäivä on tiis-
tai klo 12-13.30. Kamma-
rin alussa juomme kahvit, 
vapaaehtoisella kahvimak-
sulla. Kahvin jälkeen ohjel-

massa meillä on monenlaista 
toimintaa, kerrasta riippu-
en. Tälle syksylle on tulos-
sa muun muassa retki, juttua 
iäkkään ihmisen turvallisuu-
desta, yhteinen kerhohet-
ki päiväkerholaisten kanssa, 
jotain käsillä tekemistä. Toi-

mintaa kehitellään myös toi-
veiden mukaan. Syyskausi 
päättyy 13.12. 

Kaikki ovat Kammariin 
tervetulleita, ikään ja suku-
puoleen katsomatta!

Leena Loukko

Suomen rinnealueiden en-
simmäinen tekojärvi Luppo-
vesi vihittiin käyttöön lauan-
taina 10.9 Syötteellä. Mukana 
oli järjestäjien arvion mu-
kaan runsaat 250 henkeä. 
Sadat tulet valaisivat puo-
len kilometrin pituisen Lup-

Luppovesi vihittiin Syötteellä
poveden rannoilla ja keskel-
lä järveä paloi kokko ja täysi 
kuu teki kuun sillan veteen. 
Näyttävä Ilotulitus kruuna-
si illan. Ennen iltajuhlaa jär-
jestettiin keskustelutilaisuus 
alueen toimijoiden ja mök-
kiläisten välillä, joka koko-

si väkeä tuvan täydeltä. Illan 
rahallisella tuotolla hanki-
taan Syötteelle jouluvaloja. 

Enemmän juttua ja ku-
via juhlasta ensi viikon leh-
dessä!

Heimo Turunen
           

Ystävänkammarissa viihdytään.

Rannan sadat tu-
let, kokko keskel-

lä järveä, ilotulitus 
ja täysikuu takasi-

vat suuren elämyk-
sen Luppoveden 

vihkiäisiin osallistu-
neille.
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Syötteen markkinointi poh-
jautuu kaudella 2011 – 2012 
ideaan ”Näe Syöte uusin sil-
min ja ylläty”. Syötteen tule-
van talvi – ja osin kesäkau-
den markkinointia selvitti 
Jouni Ketola mainostoimisto 
Pohjolan Myllystä keskiviik-
kona 7.9. Iso-Syötteen mat-
kailuyhdistys ry:n syysko-
kouksen yhteydessä. 

Jouni Ketola kertoi, että 
markkinoinnin tavoittee-
na tähdätään kokonaisuu-
dessa siihen, että Syöte oli-
si vuoden hiihtokeskus 2014.  
Kävijämäärän tulisi kasvaa 
vähintään viisi prosenttia 
vuosittain, mielikuvatavoit-
teet tulisi vahvistua ja Netti- 
ja Facebook – kävijöissä tuli-
si tapahtua kasvua.

Syötteen markkinointia 
parannetaan edelleen elekt-
ronisella suurnäyttötaululla, 

joka Iso-Syötteen matkailu-
yhdistyksen toimesta nousee 
Kurenalle Pudasjärven taaja-
man kohdalle. Tällä taululla 
yritykset esittelevät palvelu-
jaan ja tekevät samalla rahaa 
yhdistykselle.

Jouni Ketola kertoo, että 
Syötteen alue tunnetaan voi-
makkaammin perinteisenä 
laskettelukeskuksena, jossa 
perheillä on paljon turvallis-
ta tekemistä ja kokemista.

– Meidän tavoitteena on 
saada ihmiset suosittele-
maan Syötteen aluetta. Suo-
sitteleminen nimittäin on se 
kaikkein tehokkain markki-
nointitapa, Ketola sanoi.

Markkinoinnin ideana on 
se, että asiakkaita kannuste-
taan näkemään Syöte uusin 
silmin ja näin nostetaan asi-
akkaiden tietoisuutta Syöt-
teen palveluista ja luodaan 

suosittelukulttuuria Syöt-
teen ympärillä. Välineenä 
markkinoinnissa käytetään 
televisiota ja radiota.

– Näissä välineissä tuo-
daan ilmi mitä Syöte on; 
lapsiperheen silmin, lasket-
telijan silmin, murtomaahiih-
täjän silmin ja niin edelleen. 
Me annamme avainkohde-
ryhmän puhua alueen puo-
lesta, Ketola painottaa.

Tilaisuuden lopuksi Syöt-
teen lumoa hankkeen pro-
jektipäällikkö Veikko Virk-
kunen esitteli Syötteen 
matkamuistokilpailua ja 
etenkin toteutettavan tuote-
perheen nimeä. Nimet Syöt-
teen lumo ja The Spell of 
Syöte (=Syötteen loitsu) oli-
vat eniten matkailuihmisten 
mieleen. (AK)

Iso-Syötteen matkailuyhdistyksen syyskokouksen osanottajat olivat tyytyväisiä markki-
nointisuunnitelmiin. Kokoukseen osallistu kaikkiaan toista kymmentä henkilöä.

Syyskokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Juha 
Kuukasjärvi.  Kokouksen asialista käytiin ripeästi läpi, jot-
ta päästiin keskustelemaan markkinoinnista. 

Jouni Ketola mainostoimisto Pohjolan Myllystä kertoi, 
että toisten käyttäjien suosittelu on paras markkinointita-
pa myös Syötteellä.

Palvelemme 
pe klo 16-02, 

la 11-02 ja 
su 11-16.

Perjantai ja 
lauantai iltoina 

karaoke.

Näe Syöte uusin silmin ja ylläty!

Tule 
viihtymään 

Pärjän-
kievarille!

Tervetuloa!

Pärjänkievari,
Pärjänjoentie 626 

93280 SYÖTE
p. 0400-499216

Tarjoamme sinulle 
herkullista 
ruokaa ja 

mukavaa viihdettä.
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Loppupiirissä laulettiin Ys-
tävä sä lapsien, lausuttiin 
yhteen ääneen Herran siu-
naus ja toivotettiin hyvää 
kotimatkaa.

Pyhäkoulu luonnonhelmassa Syyskauden	ensimmäinen	leikkivä	pyhäkoulu	kokoontui	sunnuntaina	11.9	
Liepeessä	rastipyhäkoulun	merkeissä.	Mukana	oli	reilut	15	henkeä.	Jatkossa	

leikkivä	pyhäkoulu	kokoontuu	sunnuntaisin	seurakuntakodilla	klo	12.	

Ykkösrastilla rakennettiin luonnonmateriaaleista yhdessä alttari metsän keskelle. Luonnonmateriaaleista rakennettu alttari.

Toisella rastilla heitettiin renkaaseen hernepussia ja sa-
malla sai sanoa Jumalaan liittyvän sanan.

Kolmannella rastilla laulettiin ja leikittiin.

Pieta makkaranpaistossa 
viidennellä rastilla.

Teksti ja kuvat Sinikka Luokkanen

Neljänneltä rastilta löytyi 
aarrearkku, jossa oli pyhä-
koululehdet ja taulut tarroi-
neen.

Pudasjärvellä on viime ai-
koina herätty huomaamaan, 
että paikkakuntalaiset us-
kovat maaseudun kehittä-
miseen. He uskovat mah-
dollisuuksiinsa vaikuttaa 
kyläänsä ruohonjuuritasolla 
ja voivat osoittaa, että ”kyl-
lä me selviämme - muutkin 
ovat selvinneet” ja ”kyläl-
lä on toivoa niin kauan kuin 
kylässä on elämää” -henki 
toimii. 

On löydetty uusia ja huo-
maamattomia hyviä asioita, 
mitä meillä Pudasjärvellä on 
ja alettu kehittämään niitä. 
Kylätoiminnan lisääminen 
on tärkeää jo yhteenkuulu-
vaisuuden tunteen kannal-
ta yhteiskunnallisista vai-
kutuksista ja näkökohdista 
puhumattakaan. 

Yhteistyötä kylien ja 
usein keskeisimmän yhteis-

Pudasjärviset rohkeita kehittämään
työkumppanin, kaupungin 
välillä on vahvistettu esi-
merkiksi siten, että kyläyh-
distys kutsuu kylän omia 
luottamushenkilöitä ja vir-
kamiehiä erilaisiin keskus-
telutilaisuuksiin. Kerttu ja 
Kauko –hankkeen järjestä-
mät Kyläkuhinat on yksi esi-
merkki tapahtumista, joissa 
voidaan keskustella ja suun-
nitella yhdessä uudenlaisia 
kehittämis- ja ratkaisumalle-
ja kylien asioihin. 

Laajempana mahdollisuu-
tena kylille omien tavoittei-
den saavuttamiseksi on tänä 
syksynä tuoda esille asioita, 
jotka voitaisiin liittää tekeil-
lä olevaan kuntasuunnitel-
maan, johon hyväksyttynä 
niillä on enemmän painoar-
voa tulevaisuuden ratkaisuja 
tehtäessä. Kyliltä odotetaan 
päättäjiin päin uudenlaisia 

ehdotuksia ja avauksia. 
Pudasjärven kylät ovat 

lähteneet ennakkoluulotto-
masti liikkeelle perustamalla 
kylien yhteenliittymiä. Kyli-
en sisäisen ja niiden välisen 
yhteistyön lisäämisen tarve 
on suuri, esimerkiksi koska 
yhden kylän väestöpohja on 
liian pieni, toisen kylän pelk-
kä oma aktiviteetti ei riitä ja 
toisessa kylässä katsotaan 
yhteistyön pelkästään kun-
nan kanssa olevan riittämä-
töntä. Kyläyhdistykset, jotka 
haluavat aktiivisempia yhte-
yksiä muihin, odottavat saa-
vansa lisää uusia ideoita, yh-
teisiä hankkeita ja tiiviimpää 
yhteistyötä. Ja myöhemmin 
keräävät suuremman hyö-
dyn yhteistyön hedelmistä.

Kylillä toimivat yhdistyk-
set ovat olleet tahoja, jotka 
ovat tavallisimmin työllis-

täneet ihmisiä. Yhdistysten 
panos työllistämisessä on li-
sääntynyt koko ajan. Nyt 
myös maatilat ovat palkan-
neet töihinsä pitempään 
työttömänä olleita henkilöi-
tä. Maatilojen rohkeus työl-
listää osoittaa yrittäjien ta-
holta erityisen positiivista 
suhtautumista kylien elin-
voimaisena säilymiseen. Ko-
kemuksien mukaan maa-
tiloilla olisi enemmänkin 
työtilaisuuksia. Maatilojen 
lisääntyvä aktiivisuus toi-
mijakentässä luo uusia mah-
dollisuuksia kylille.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Piian Särvin
Romekievarintie 4 Safaritalo Isosyöte p. 040 358 5980

Safaritalolla
Piian Särvin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aukioloajat joulukuulle asti:
 ma-pe klo 10.00-17.00, la 12.00-18.00,  su suljettu

 Alakerran tiloissa 20 hlö:n saunat sekä kokoustilat.
 (Naisten ja miesten saunat)

 Hyvät puitteet kokous tai virkistäytymispäiville. 
 

Meiltä myös pitopalvelut,mökkiruokailut.ym.
 Mahdollisuus iltaruokailuihin tilauksesta.

 
Soita ja kysy lisää!

La-su pizzat,hampurilaiset sekä ala carte listat.

Lounas buffet 7.90 € 
arkisin klo 11.00-15.00  
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Jyrkkäkoskella vietettiin la-
vakauden päättäjäistansse-
ja lauantaina 10.9. Tansseis-
sa tahdeista vastasi Lasse 
Hoikka ja Souvarit ja dis-
kossa oli Suomen huippu DJ 
Johnny Wilde. Maran kara-
okessa riitti laulajia koko il-
lan. Jos tanssikengät eivät 
luistaneet, sai tanssikenki-
en myyjä Joel Paljuniemeltä 
ostaa uudet kengät. Järjestä-
jien Pudasjärven Urheilijoi-
den odotukset yli 700 kävi-
jästä täyttyivät reilusti. Ilma 
oli syksyisen lämmin ja ilta-
päivän sadekuurot taukosi-
vat sopivasti illaksi. 

Souvareilla on ilmesty-
mässä joulumyyntiin 33. 
levy eikä ole kovin paljon ai-
kaa, tämän vuoden keväällä 
kahden tuntuaiheisten levy-
jen ilmestymisestäkään. Ensi 
kesäksi ilmestyy Souvareista 
kirja ja myös siihen liittyvä 
musiikkivideo on työn alla. 

Souvareiden yhtenä suo-
sion vakuutena on tanssi-
yleisön huomioon ottaminen 
laulujen valinnassa. 

-Soitamme ja laulamme 
tanssittavaa musiikkia ja 

Päättäjäistanssit vetivät  
odotetusti yleisöä

useita tangoja pitää kuulua 
illan aikana, johon kuuluvat 
myös Souvari humppa, Lu-
miperhonen ja Pariiseja –kap-
paleet, kertoo jo 33 vuotta 
perustamansa yhtyeen kans-
sa Suomea kiertänyt Lasse 
Hoikka. 

Matkat taitetaan 1,5 mil-
joonaa kilometriä ajetulla 

keikkabussilla. 
-Mersuun vaihdettiin 

uusi kone ja nyt bussi pal-
velee jälleen pitkään tulevai-
suuteen.  

Souvareilla on laajan tans-
sikansan ystäväjoukon lisäk-
si erityinen fanijoukko, jotka 
käyvät yhtyeen esiintymis-
paikoissa pitkänkin matkan 
takaa. 

-Vuosittain yhtenä yhte-
ydenpitomuotona on fani-
en pikkujoulu, joka on jär-
jestetty viime vuosina hotelli 
Tallukassa Vääksyssä. Tänä 
vuonna kokoonnutaan per-

Sirkka ja Yrjö Moilanen olivat saapuneet Jyrkkäkoskelle 
Puolangalta. He kertoivat käyvänsä lähes joka viikonlop-
puna jossain lähilavoilla tansseissa. Jyrkkäkoskella he 
olivat tänä kesänä toista kertaa. Kuvassa he ovat start-
taamassa jenkan tunnelmiin. 

Lasse Hoikka kirjoitteli taukojen aikana nimikirjoituksia Souvarit kortteihin.

Fanituotteita myymässä itsekin Souvarifaneihin kuuluvat 
Hannu ja Tuula Kuivamäki Seinäjoelta ja Veijo Niemi Jy-
väskylästä. 

jantaina 9.12. Illan aikana 
lauletaan joululauluja sekä 
keskustellaan ja vaihdetaan 
kuulumisia katettua joulu-
ruokapöytää unohtamatta, 
selvittää Hoikka. 

Tällä hetkellä Souvareilla 
on menossa ruskaralli, jossa 
on vähintään viisi esiintymis-
tä viikoittain. Jyrkkäkoskelle 
tultiin Sallasta ja maanantai-
na oli vuorossa Ylläs, jonne 
myös ”ralli” päättyy 23.9. 

Heimo Turunen

Matkailu-, hevos-, puu- sekä 
sähköosastoilla on jokaisel-
la omat tehtävänsä ammat-
tikoulun päärakennuksen 
pihalla 24.9.2011 pidettävil-
lä Syysmarkkinoilla. Kävim-
me ottamassa selvää, miten 
eri osastojen henkilökunta 
ja oppilaat valmistautuvat 
markkinoita varten.

Puuosasto tekee grillika-
toksen markkinoiden arpa-
jaisiin opettajansa JuhaJur-
mun opastuksella. Aluksi 
näimme vain kun pojat kan-
niskelivat lautoja  ilmeisesti-
kin rakennustelineitä varten. 
Saatuamme luvan grillika-
toksen kuvaamiseen, me-
nimme halliin, jossa näimme 
puupuolen oppilaat ahke-
rassa työn touhussa opetta-
jan kiipeillessä heitä opasta-
maan.

Matkailupuolella haastat-
telimme valoisasti hymyi-
levää Ari-Pekka Niemistä, 

OSAO valmistautuu Syysmarkkinoihin
jonka mukaan on tosi hyvin 
valmistauduttu; Syysmark-
kinoiden järjestämisiä  on 
harjoiteltu monen vuoden 
ajan, matkailupuoli järjes-
tää markkinoille kodan sekä 
erilaisia aktiviteettitoimin-
toja. Tänä vuonna on järjes-
tetty myös pelastusharjoitus.  
Ape lisää loppuun että val-
mistauduttu on henkisesti ja 
fyysisesti - monin tavoin.

Hevospuoli on vastuussa 
talutetun ratsastuksen järjes-
tämisestä. 

Haastattelimme matkai-
lupuolelta myös Liisa Leh-
toa. Hänen opastuksellaan 
kokkaillaan markkinoita 
varten. 

Seuraavaksi suuntasim-
me sähköpuolelle etsimään 
Syysmarkkinoiden toimi-
kunnan jäsentä Esko Siveniä 
ja koululaisia. Siellä kuulim-
me sähköpuolen oppilaitten 
sähköistävän markkinat, he 

laittavat sähköt myyntiko-
juihin ja muualle, missä säh-
köä tarvitaan. Sähkömiehet 
järjestävät myös autopark-
keerauksen; he ovat tien var-
ressa ohjaamassa markki-
naliikennettä. Sähkömiehet 
myös valmistelevat lapsille 
tarkoitettua pikkutraktoria-
jelua.

Kirjoittaneet ja kuvanneet 
Mia Mäkelä ja Ulla Pohjola

Puupuolen oppilaat ahkerassa työn touhussa opettajan kiipeillessä heitä opastamaan.

Ari-Pekka (Ape) Nieminen alkaen
29,80

42,50

NAISTEN NILKKURIuutta

59,50

NAISTEN SAAPAS
Värit: beige ja mustauutta

69,80

HYVÄ VALIKOIMA
miesten 

stretsfarkkuja

MIESTEN 100% 
PUUVILLANEULE

kaula-aukossa 
vetoketju

FLEECETAKKI

Syysuutta saapuu 
päivittäin...

Värit: Vanilja, minttu, lila, 
vaalenpunainen ja musta

24,50

RANUAN KENKÄTALO
Keskustie 1, 97700 puh 016 355 1002

Avoinna ma-pe 9.30 - 17.00 La 9.00 - 13.00
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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

Käynnistys
booster

Alk.

Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

Märkä-kuivaimuri 
2250w
-rosteri
-30l
-Hiljainen 
moottori

195

2450

5950 169,-
Testiv

oitta
ja!!

Tuhkaimuri

49,-

159,-

Kompressori
keikka-
kompura

Työvalaisin+
kolmijalka
38w

Yleiskatto-
valaisin 2x9w

10,-
Maaliruisku 10l
- 3m letku
-Painemittari
-Suutin
-Nesteen 
painesäädin

139,-

Aggregaatti 
3000w
-Invertteri

595,-

Uppopumppu 850w
- 17 000 l/h
- Nostokorkeus 9m

59,-

Kengänkuivain 
350w

Kiilloituskone

2950
Katkaisu- 
ja jiiri-
saha 
yläpöydällä

139,-

Katkaisu- ja jiirisaha 
liuvulla

2000w

1700w 149,-

169,-
Ericsson
maakaapeli
mcmk 2x1,5x1,5
50m

5950rulla

59,-

Fg puukko 67g Fg pokasaha 
760mm 690

Fg hengitys-
suojaimet

395

Sammutus-
peite 1,2x1,8

15,-

Lehtipuhallin/imuri

5950

2300w
45l keräyspussi

pkt

1200w



11nro 37 PUDASJÄRVI lehti

Niemitalo Juustolan, Hir-
vaskosken kyläyhdistyksen 
sekä Koillis-Golfin järjestä-
mä Niemitalo-Golf tapahtu-
ma oli sunnuntaina 4.10 Koil-
lis-Golfilla. Nuorten Suomen 
mestari Juhana Kukkonen 
opetti aluksi erilaisia lähes-
tymis- ja avauslyöntejä sekä 
kertoi muutenkin golfin sa-
loja. Mukana oli koko Kuk-
kosen perhe Oulusta; isä 
Hannu, äiti Hanna sekä gol-
fissa SM-tasolla menestyneet 
tyttäret Karina ja Serena. 

Kenttäennätys Niemitalo-Golf kisassa

Koillis-Golfilla vieraili Niemitalo Golf –tapahtumassa nuorten 
Suomen mestari Juhana Kukkonen, joka rauhallisesti ja lupsak-
kaasti kertoi Golfista ilman pienintäkään itsekehua. 

Kysyttäessä, miten olet menestynyt, hän kertoi olevansa 
Suomen mestari ja edustaneensa Eurooppaa USA:ta vastaan 
joka toinen vuosi järjestettävissä junioreiden Ryder Cupissa, 
jossa kohtaavat Euroopan ja Yhdysvaltain parhaat golfammatti-
laiset. Näin olen varmaan Euroopassa kuuden parhaan joukos-
sa. Paikalla oleva yleisö hiljeni ja kumarsi nuorelle miehelle. 

Tiedän, että Kukkosen perhe on saavuttanut Juhanan Eu-
roopan tason ja tyttärien Karinan ja Serenan Suomen mesta-
ruus tason menestyksen ilman yhteiskunnan tai Urheiluliiton 
tukia. Kulut on maksettu omasta pussista. Minulla on valtaisa 
kunnioitus Juhanaa ja perhettä kohtaan, kun menestys on saa-
vutettu em. tavalla. Kunnioitusta ja mielihyvää tuottaa myös se, 
että tällainen perhe on valmis tulemaan talkoilla vierailemaan 
ja opettamaan harjoituskentällemme sekä näin auttamaan alan 
harrastajia. Tämä on mielestäni myös huima suoritus.

Ei voi mitään, että mieleen tulee vastaavasti menneet yleis-
urheilun MM-kisojen kehno menestys, vaikka sitä on tavoitel-
tu suurella rahalla ja Urheiluliiton mittavalla tuella. Toivon toki 
menestystä myös Suomen yleisurheilutoiminnalle ja tulihan 
miesten puolella maaotteluvoitto Ruotsista!

Pekka Kinnunen

Lukijan kynästä

Kukkosen perheelle 
kiitos ja kunnia!

Tapahtumalla oli myös 
yhtenä tavoitteena, että maa-
ilman laajuiseen harrastuk-
seen tutustuisi uusia henki-
löitä. Toive toteutuikin, sillä 
useita henkilöitä kävi Paju-
lassa ensimmäistä kertaa. He 
saattoivat seurata golfin pe-
laamista, pöllien parkkuuta 
vuoluraudalla sekä kuunnel-
la erikoishammasteknikko 
Timo Kukkosen soittamaa 
musiikkia. Niemitalon Juus-
tola tarjosi kaikille telttaka-
toksessa maittavan lounaan 

ja jälkiruoaksi kahvin kanssa 
leipäjuustoa sekä juuri pais-
tettuja muurinpohjalettuja. 

Kilpailuun osallistui rei-
lut 20 harrastajaa. Palkintoi-
na oli mahtavat leipäjuustot 
ja sarjojen voittajille lisäksi 
lahjakortti Niemitalon juus-
tolaan. Erikoiskilpailuna pe-
lattiin lähimmäs lippua-kisa, 
jossa tasatulokseen pääsivät 
Juhana Kukkonen ja Mikko 
Hietava. Palkintoina oli lei-
päjuustot kummallekin.

Kilpailun parhaasta suo-
rasta lyöntituloksesta vastasi 
Juhana Kukkonen ja suoritus 
palkittiin hienolla kuksalla 
luu-upotuksen kera. Juha-
nan tulos 57 lyöntiä on myös 
kenttäennätys. Itse kisassa 
hän oli vasta kolmas, koska 
tasoituksilla saadaan kisaan 
vähemmänkin pelanneelle 
tasapuolinen mahdollisuus 
pärjätä kisassa.

Heimo Turunen

Tulokset:
Kilpailu pelattiin 18 reiän ta-
soituksellisena lyöntipelinä 
neljän hengen ryhmissä yh-
teislähtönä.

Naiset: 1) Tuula Hietava 
57, 2) Serena Kukkonen 59, 
3) Jaana Iinattiniemi 61, 4) 
Lea Törrö 73, 5) Pia Puustjär-
vi 78.

Miehet: 1) Pertti Polojär-
vi 54, 2) Juuso Illikainen 56, 

3) Juhana Kukkonen 57, 4) 
Mika Rahkola 59, 5) Tom-
mi Murtovaara 64, 6) Mika 
Pesonen 65, 7) Aki Niemita-
lo 72.

Miehet seniorit: 1) Matti 
Juurikka 54, 2) Jari Jussila 54, 
3) Mikko Hietava 55, 4) Han-
nu Kukkonen 56, 5) Seppo 
Goman 57, 6) Pentti Jänkälä 
58, 7) Olavi Leinonen 61, 8) 
Pauli Rinne 74.

Juhana Kukkonen näyttää, kuinka onnistunut lyönti läh-
tee hiekkabunkkerista.

Mökkiläiset Pirkko Jänkälä sekä Anja ja Pertti Kalander 
kirjoittamassa vieraskirjaan nimiään. He olivat varautu-
neet ruokamaksuun ja ihmettelivät, että ruoka tarjottiin il-
maiseksi. Asialla oli Niemitalo Juustola. 

Timo Kukkoselle Golf-ta-
pahtumassa soittaminen 
oli yksikseen ensimmäinen 
julkinen esiintyminen Pu-
dasjärvellä. Hän kertoi to-
sin soittaneensa kaverei-
den kanssa muun muassa 
markkinoilla.

Antti Niemitalo paistoi 
muurinpohjalettuja sitä 
mukaa, kuin niitä kysyt-
tiin.

Suomessa toimivassa hallituksessa, on periaatteellisesti sem-
moinen hölmö asia olemassa, että on kaksi sosiaali- ja terveys-
ministeriä, jotka aina ovat eri poliittisista puolueista. 

Nykyisessä hallituksessa peruspalveluministeri on sosiaali-
demokraatti sosiaali- ja terveysministeri on kokoomuslainen 
paula risikko. Tuon demariministerin nimeä en osaa kirjoittaa. 
Tämä kahden ministerin poliittinen peluruus johtaa mm. sii-
hen, että he valtataistelevat omia poliittisia pelejään ja hyväkin 
asia voi pahasti vesittyä. 

Esimerkkinä ajattelen vaikkapa tuota nyt voimassa olevaa 
terveydenhoitolakia, joka alunperin oli tarkoitus tehdä sem-
moiseksi, että laki korvaisi kansanterveyslain ja erikoissairaan-
hoitolain. Näinhän ei poliittisesta valtapelistä johtuen, Kokoo-
muksen ja Keskustapuolueen välillä, viime hallituksessa päässyt 
käymään, vaan tehtiin semmoinen ”puolikypsä” terveydenhoi-
tolaki, joka ei lainkaan puutu mm. siihen seikkaan, miten tule-
vaisuudessa Suomessa ylipäätänsä rahoitetaan sotepalvelut. 

Eduskuntaan keskusteluun tullenee tämän syksyn aikana 
tuo vanhuspalvelulaki. Minua kiinnostaa ennen kaikkea se seik-
ka, miten rahoitetaan mm. vanhuspalvelulain tuottamat pal-
velut. Pudasjärven kaupunki velkaantuu jo nyt aivan valtavalla 
intensiteetillä. Ei pidä luoda semmoista lainsäädäntöä, jota ta-
loudellisesti ei voida ylläpitää oikeasti. 

Paavo Vikström

Vanhuspalvelulaki???

Oulunkaaren ja jäsenkuntien 
vuosittaiseen järjestämis-
sopimuksen väliarviointiin 
liittyvä neuvottelu pidet-
tiin tiistaina 6.9 Pudasjärven 
kaupungin valtuustosalissa. 

Neuvottelussa käytiin 
läpi Pudasjärven ja Oulun-
kaaren taloudellista tilan-
netta. Lisäksi kuultiin sosi-
aali- ja terveyspalvelujen eli 
perhe-, terveys- ja vanhus-
palvelujen tilannetta kulu-
valta vuodelta ja ao. palve-

Oulunkaarelta 
neuvotteluvierailu

lujen kehittämistarpeita ensi 
vuodelle eli käytiin läpi ensi 
vuoden järjestämissopimus-
luonnosta. 

Järjestämissopimukses-
sa määritellään ao. vuoden 
palveluprosesseihin ja -ra-
kenteisiin kohdistuvia toi-
menpiteitä ja tavoitteita sekä 
euroraami. Sopimuksen mu-
kaan kunnalle toimitetaan 
kuukausittain Oulunkaaren 
talouden toteutuma ja kol-
men kuukauden välein to-

teutetaan laajempi väliarvi-
ointi talouden toteutumasta 
ja tuotetuista palveluis-
ta sekä ennusteella loppu-
vuoden palvelutuotannosta 
ja resurssitarpeesta.

Pudasjärven kaupunki il-
moittaa Oulunkaarelle lopul-
lisen euroraamin syyskuun 
loppuun mennessä. Neuvot-
telun ja euroraamin pohjalta 
Oulunkaari laatii ensi vuo-
den talousarvion ja järjestä-
missopimuksen.  (ht)

       

Neuvottelussa olivat mukana kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä, talous- ja henkilöstöpääl-
likkö Seija Turpeinen, tekninen johtaja Ritva Kinnula, opetus- ja sivistysjohtaja Juha Val-
ta, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat Marja-Leena Törrö ja Sointu Veivo, kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila, kaupunginhallituksen varapj Paavo Tihinen, kuntayhtymän 
johtaja Kirsti Ylitalo, ylilääkäri Olavi Timonen, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto, hal-
lintojohtaja Mirja Klasila, kehitysjohtaja Anu Vuorinen, palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo, 
johtoryhmän sihteeri Sinikka Timonen ja projektipäällikkö Marianne Mäntylehto.
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Ota yhteys p. 040 1951 732

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

 • 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

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT JA TARVIKKEET

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KauttaMMe LVI-, sähKö-, KyLMä-, 

PeLtItyöt seKä tarVIKKeet

TAKSEJA

Palveluhakemisto on edullista ilmoitustilaa!

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

VUOKRAKONEITA

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvojen poisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LUONTAISTUOTTEITA

LAHJATAVAROITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

FYSIOTERAPIAA
KAUNEUDENHOITOA Mika Luokkanen

Autohitsi

Kauppatie 16, 93100 Pudasjärvi

0400 998 361
• Auto-/muut hitsaustyöt
• Alustajarruremontit

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.netPudasjärven  

Luontaistuote
Puistotie 2

040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45, la 10-14

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Tilaukset: 

AE Innovation  
Alpo Laakkonen 
p. 045 263 0780
www.aosteel.fiLumi tulee kuitenkin - oletko valmis?

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOT, KORUT YM.

Iin, Pudasjärven, Utajär-
ven ja Vaalan kunnat esit-
täytyvät ensimmäistä 
kertaa yhteisellä Oulun-
kaari-messuosastolla Ou-
lun Rakenna-sisusta-asu-

Oulunkaaren kunnat markkinoivat tontteja yhdessä
messuilla 17.–18. syyskuuta.

Monipuolista aluetta ku-
vataan Rannalta Rinteeseen 
-teemalla. Kunnat markki-
noivat sekä omakoti- ja mök-
kitontteja että liiketiloja. 

Kustakin kunnasta on pai-
kalla tonttien asiantuntija, 
joka esittelee tarjontaa kos-
ketusnäytölle tehdyllä säh-
köisellä sovelluksella.

Tule tutustumaan osas-

toon ja pelaamaan mölkkyä! 
Voit voittaa halonkantokas-
sin!

Messuille osallistuminen 
on osa Oulunkaaren KOKO-
ohjelmaa. Työ- ja elinkein-

oministeriön rahoittamassa 
koheesio- ja kilpailukyky-
hankkeessa on muun muassa 
tehty selvitys Oulunkaaren 
alueen logistiikan paranta-
miseksi sekä tutkittu alueen 

matkailutuloa. Lisäksi on 
selvitetty haja-asutusalu-
eiden asumistarpeita sekä 
kehitetty kuntien viestin-
tää ja markkinointia.

Hankkeen sivut ovat Oulunkaaren kuntayhtymän elinkeinojen sivuilla: 
http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/elinkeinot/hankkeet/koko_alueellinen_koheesio-_ja_kilpailukykyohjelma_/

Pihojen syystyöt

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

avoinna Ma-Pe klo 9-15

huOM! Puhelinpäivystys
joka päivä

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

Tule käymään!
VUODENVAIHDE LÄHESTYY!
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiin-
teistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille hen-
kilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloi-
tamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soite-
tuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen 
ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTETAAN

SEKALAISTA
Hirvihommiin kiikari Kahles He-
lia C 1,5 - 6 x 42; putki 30 mm. 
Takuuta jäljellä 20 v. Hp. 650 €. 
Puh. 040 722 6101.

Myytävänä hirvikivääri, kiikaril-
la varustettu kaliberi 762 x 53 
R, p. 044 082 7118

Honda Accord -97, kahdet 
renkaat, hyväkuntoinen. Hinta 
2000 €. Puh. 045 119 415.

Honda Accort vm. 90, 2.0, 
kahdet renkaat. Ajoaikaa tou-
kokuun loppuun. Aj 320t veto-
koukku, soitin, sähköikkunat. 
keskuslukko. Hyvä. Hp. 720€. 
p. 044 914 8508

Toytan talvirenkaat jako 4 x 100 
uutta vastaavat. Hp. 100€, p. 
0440 923 946

Otetaan Abban ja Souvareiden 
cd-levyjä. Otetaan vastaan 
kunnossa olevia cd-soittimia. 
Kunnossa oleva lp-soitin isoil-
la kaiuttimilla. Puh. 044 251 
3289.

Koivupuuta 2.7m pituista ja re-
husiilo n. 6 kuution. Puh. 040 
123 9412.

Kunnossa oleva värirelevisio. 
Väritelevisio digiboxsilla. Pirtin 
pöytä ja kaksi penkkiä. Cd-soi-
tin. P. 044 251 3289.

Omakotitalo Pudasjärven kes-
kustasta. Puh. 044 089 0061 
tai 050 576 0300. Haluaisin kirjeenvaihtokaverin 

ja tosi ystävän 48-50 vuotiaista 
miehistä. Olen 48-vuotias luo-
tetettava, rehellinen ja iloinen 
nainen Pudasjärveltä, puh. 044 
334 0722.

HENKILÖKOHTAISTA

tarJOtaaN VuOKraLLE

Kuusamo voitti, Pudasjärvi hopealla
Koululaisten yleisurheilun 
Koillismaan mestaruuskil-
pailut pidettiin 6.9 Suojalin-
nan kentällä Pudasjärvellä. 
Kisan voitti Kuusamo 272 
pisteellä, Pudasjärvi oli toi-
nen 244 pisteellä ja Taival-
koski kolmas 185 pistettä. 

Voittoja keräsi Pudas-
järvelle tyttöjen 9 v sarjassa 
Anni Hirvasniemi 40 met-
rillä, 1000 metrillä ja pituu-
dessa ja oli kolmas oman-
sa sarjansa keihäässä. Muita 
pudasjärvisiä voittajia olivat 

poikien kisoissa 40 m Kaar-
lo Ylikoski, 11 v 60 m Ilk-
ka Taipale, 9 v 100 m Mikko 
Pelttari, 13 v 100 m Johan-
nes Koivuluoma ja 13 v kor-
keus Aleksi Isomursu. Tyttö-
jen sarjoissa Annin voittojen 
lisäksi toivat korkeimmat 
pisteet toivat 11 v pituudes-
sa Sonja Hanhisuoanto, 9 v 
keihäässä Anna-Riikka Lii-
kanen ja 15 v keihäässä Mee-
ri Kujala. 

Koululiikuntaliiton yu-
mestaruuskilpailut olivat 3.-

4.9 Hyvinkäällä, mutta sinne 
ei osallistunut tänä vuonna 
ketään Koillismaalta. 

Kisojen johtaja Heino 
Ruuskanen totesi, että Koil-
lismaalla on hyvä taso yleis-
urheilussa. Seurat ja van-
hemmat tukijoukkoineen 
vievät kilpailutoimintaa mu-
kavasti eteenpäin. 

-Kaikki vaan rohkeasti 
mukaan seurojen toimintaan, 
kehotti Ruuskanen. (ht)

Kauppaan noin 150 m, järven rantaan 300 m. Vuokra alk.293 
e (sis.lämpö). Sopii seniori-ikäisille. Bussiyhteys Oulusta. 

puhoskylässä rivitaloyksiö, siisti. 

Puh.045 233 0987

Pudasjärvi voitti kiihkeän 
kilpailun Pohjois-Pohjan-
maan maaseudun elämän-
laadun parantajan-tittelistä 
kuntasarjassa. Loppukilpai-
lussa olivat mukana myös 
Siikalatva ja Sievi. Perus-
teluissaan maakunnan yh-
teistyöryhmän työryhmä 
korostaa Pudasjärven aktii-
visuutta ja monipuolisuutta 
hanketoimijana. Laajan kun-
nan työntekijöiden suhde 
kyläläisiin toimii. Kunnassa 
on huomioitu myös nuorten 
ja maahanmuuttajien viihty-
minen.

Pudasjärven kaupunki on 
kehittänyt aktiivisesti koko 
kaupunkia ja huomioinut 
kylien toiminnan. Kaupunki 
etsinyt uudenlaisia mahdol-
lisuuksia tuottaa lähipalve-
luja ihmisille, kuten ikään-
tyvien kauppakuljetuksia. 
Kylien elinvoimaisuutta tu-
kee myös julkiset hankinnat 
paikallisilta yrityksiltä. kau-
punki osallistuu monenlai-

Pudasjärvi palkittiin 
maaseudun elämänlaadun 
parantajana

siin hankkeisiin ennakko-
luulottomasti eri toimijoiden 
kanssa. Kaupunki on myös 
lisännyt rahoitusosuuttaan 
Jomma ry:ssä, jotta hankera-
hoitusta on käytettävissä.

Maakunnan yhteistyö-
ryhmän tehtävänä on muun 
muassa seurata alueellisten 
ja paikallisten maaseudun 
kehittämissuunnitelmien to-
teuttamista, käsitellä kehittä-
missuunnitelmien muutok-
set ja sovittaa yhteen EU:n 
maaseuturahaston rahoitta-
mia ja muita alueellisia toi-
menpiteitä.

Palkitseminen tapahtui 
hienosti gaala-illallisilla Ou-
lussa. Meidät oli kutsuttu 
tapahtumaan salaperäises-
ti myhäillen ”nyt kannattaa 
tulla”-tyylillä. Voittajan sel-
vittyä kiitospuheen piti val-
tuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma joka oli sel-
västi varma voitostamme. 
Sen verran sujuvasti ja hyvin 
valituilla sanoilla hän kiitok-

semme esitti.
Maaseudun sivistysliit-

to yhdessä maakunnan yh-
teistyöryhmän jäsentaho-
jen kanssa organisoiman 
tilaisuuden puitteet ja oh-
jelma oli mahtava. Oli sopi-
vaa avauspuhetta ja lenno-
kasta juontajaa (Salovaara) 
sekä kultturellista ohjelmaa. 
Sirkka-Liisa Anttila valot-
ti taustoja, peilasi tulevai-
suutta ja haastoi panelisteja 
panemaan parastaan seu-
raavana ohjelmassa olevas-
sa paneeli-keskustelussa. 
”Miksi ruokaa pitää mainos-
taa hinnalla” tai ”Onko elin-
tarvikeketjun hinnan muo-
dostumisessa kaupan osuus 
liian iso”?

Tilaisuus huipentui pal-
kintogaalaan ja hienoon il-
lalliseen jossa tarjottiin mah-
tavaa lammasta lisukkeiden 
kera. Hyvä Pudasjärvi.

Jari Jussila

Hymy on herkässä palkituilla Pudasjärven kaupungin edustajilla Jari Jussilalla, Kaarina 
Daavittilalla ja kiitospuhetta pitävälle Eero Oinas-Panumalla.

Toyotat vm 80-95 + japanilaiset 
pakettiautot, kaikenkuntoiset 
puh. 0400 692 181.

Ostetaan käytetty soutuvene 
pikku perämoottorille sopiva 
puh. 045 633 0740.

Jyrkkäkosken leirintäalueel-
la pidettiin kahtena viikon-
loppuna elo-syyskuun vaih-
teessa jousiammuntakurssi. 
Tällaista kurssia ei tiettä-
västi aikaisemmin ole Pu-
dasjärvellä järjestetty, kertoi 
kurssin puuhahenkilö Tii-
na Peuraniemi.  Hän itse on 
harrastanut jousiammuntaa 
vasta vuoden päivät. Ensi-

Jousiammuntakurssi 
Jyrkkäkoskella

kipinän harrastukseen hän 
sai Pudasjärvellä syysmark-
kinoilla. Kurssi järjestyi vä-
hän kuin sattumalta, kun 
jousiammunnan Suomen 
mestari Ilkka Hallenberg oli 
työnsä puitteissa majoittu-
massa leirintäalueella. Hän 
lupautui leirin vetäjäksi. 
Osallistujia oli näin ensim-
mäisellä kerralla vajaa kym-

menen, kaikki pudasjärve-
läisiä. Kurssilaiset haluavat 
kuitenkin jatkaa harrastus-
ta ja koulutustapahtumissa 
saadaan taitoa ja tietoa lisää. 
Tarkoitus onkin jatkaa har-
rastuksen kehittämistä Pu-
dasjärvellä, kertoi Tiina Peu-
raniemi. (ih)

Jyrkkäkosken leirintäalueella Jousiammuntakurssille osallistuneita. Jyrkkäkosken 
maastot soveltuvat erinomaisesti tähänkin harrastukseen. 
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17.00-
20.00 omatoiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet 
kerholaiset.
Zumba® tunnit Kurenalan koululla sunnuntaisin klo 19-20 11.9 
alkaen! 
Taidenäyttely Luonnollista ja mielikuvituksellista Paavo Niskasaaren 
taidenäyttely Pudasjärven kirjastossa 1.9.-30.9. 
Taidenäyttely Paavo Tolosen taidetta ajasta aikaan 3.9.-28.9. Kulttuuri-
keskus Pohjantähdessä. Ma-Ke klo 15-20, La-Su 14-17.
Tanssit Jyrkkäkoskella 10.9. Tanssittajana Lasse Hoikka & Souvarit. Ku-
renkoskessa tanssit. 17.9. Jarkko Honkanen & Taiga,  21.9. Trio Naseva,  
8.10. Eroottinen ilta Mr Lothar ja tytöt.  Rockari kauppa ym ohjelmaa, 
15.10. Trio Tapani Nevala, 22.10. Maarit Peltoniemi & Federal.
Hotelli iso-Syötteellä:16.9. Joy Karaoke, 17.9. Kake Randelin, Disco 
Snapsi baarissa, 23.9. Joy Karaoke, 24.9. Tanssiorkesteri Crystal, Disco 
Snapsi baarissa, 30.9. Joy Karaoke, 1.10. Tanssiorkesteri Frisco, Disco 
Snapsi baarissa.                         
Huippukymppi juoksutapahtuma 16.-17.9. Iso-Syötteellä.
Tupailta Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Nevalalla torstai-
na 22.9.2011 klo 19.00. Mukana myös Tupperware-esittelijä.
Kansalliset kenttäratsastuskilpailut 24.9.-25.9. OSAO/Pudasjärven 
yksikkä Jyrkkäkoskentie 18. 
Syysmarkkinat Perinteiset syysmarkkinat OSAO/Pudasjärven yksikkö 
Jyrkkäkoskentie 18. Lauantaina 24.9. klo 10-15.
Kansainvälinen kyläpäivä Hirvaskosken koululla la 1.10. klo 11-15. 

Isosyötteentie
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.isosyote.fi

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

Pe 16.9.  Joy Karaoke, lippu 6€
La 17.9.  Kake Randelin, 
 Disco Snapsi baarissa, lippu 12€
Pe 23.9.  Joy Karaoke, lippu 6€
La 24.9.  Tanssiorkesteri Crystal, 
 Disco Snapsi baarissa, lippu 10€
Pe 30.9.  Joy Karaoke, lippu 6€
La 1.10.  Tanssiorkesteri Frisco, 
 Disco Snapsi baarissa, lippu 10€

Juoksutapahtuma 
huippukymppi 17.9.Muista tapahtumat!

Hotelli Iso-Syötteen  
tapahtumat

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 18.9.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto250 €
KAHVI-

TARJOILU!

SYYSMYYJÄISET
RAUHANYHDISTYKSELLÄ

perjantaina 16.9.2011
Aloitamme klo 17.00 ruokailulla
- tomaattinen jauhelihakeitto
- myydään myös omiin astioihin
- jälkiruokana pannacotta
- kahvia ja kahvileipää

KLO 18.00 MYYNTI-
PÖYDÄT AVATAAN

leivonnaisia: 
kakkuja, pullaa, piirakoita, ym....

arvontaa
narunvetoa

lapsille omaa ohjelmaa
TERVETULOA!

Pudasjärven Rauhanyhdistys

Lisätietoja: 
Paula Ylitalo p. 040 962 0097 ja 
Merja Herukka p. 045 679 2350

Hirvaskosken kyläyhdistys ry.

Hirvaskosken seniori-iltapäivä 
Pajulassa (Koillis-Golf) tiistaina 20.9.2011 klo 14-16. 

Vieraina seurakunnan 
Ystävän kammarin väkeä ja henkilökuntaa. 

Lämpimästi tervetuloa!

Kansainvälinen kyläpäivä 
Hirvaskosken koululla lauantaina 

1.10.2011 klo 11-15 kirppiksen merkeissä. 
Puffetti, arvontaa. Vieraita eri kulttuureista ja maista. 

Tervetuloa myymään ja ostoksille!

Jarkko Honkanen keikkailee 
Taiga -yhtyeensä kanssa Ku-
renkoskessa lauantaina 17.9. 

Vuonna 2005 ilmestyneen 
Rakkauden kellot –singlen 
jälkeen Jarkko on keikkaillut 
tiiviisti ympäri Suomea Tai-
ga -yhtyeen kanssa. 

Keikkaohjelmisto on se-
koitus omia kappaleita, tans-
simusiikkia, sekä parhaimpia 
iskelmä- ja bilehittejä kautta 
aikojen tuoreilla sovituksilla 
höystettynä. 

Pääpiirteenä on ohjelmis-
ton monipuolisuus ja ennen 
kaikkea esityksen tanssitta-
vuus, viihdyttävyyttä unoh-
tamatta. Menevään ohjelmis-
toon kuuluu tanssittavimpia 
kappaleita kautta aikojen uu-
silla ja omintakeisilla sovi-
tuksilla. Herrasmiehet ovat 
liikkeellä aina rempseällä pe-
limanniotteella ja yleisön eh-
doin! 

Jarkko Honkanen laulaa 
ja Taigan yhtyeen jäsenistön 
kokoonpano on seuraava:  
Tom Granath, piano, kosket-
timet ja laulu,  Tero Ylisirk-
ka basso ja laulu,  Juha-Matti 
Katajamäki saksofoni, piano 

ja koskettimet ja  Antti Ylikit-
ti rummut ja laulu. 

Laulamisen ja esiintymi-
nen nälkä on vienyt Jarkko 
Hokasta eteen päin laulajan 
uralla. Ensimmäiset koke-
mukset laulajan ammatista 
ovat tulleet useista erilaisis-
ta kokoonpanoista Suomi-
rockista rautalankaan.

- Olen laulanut mm. Noi-
se Pollution, Ariel, Sulo Ar-
mas & Pilvilinna ja The Beats 
-bändeissä. Myös laulukil-
pailut ovat tuttuja 90 -luvul-
ta, jolloin hain kokemusta 
mm. Suomen tähti- ja Some-
ro soikoon -kilpailuista, hy-
vällä menestyksellä.

Jarkko Honkanen tote-
aa nettisvuillaan, että usko 
omiin mahdollisuuksiin ja 
periksiantamaton työnte-
ko sekä intohimo musiikkiin 
ovat olleet aina välttämättö-
miä lähtökohtia työlle.

Listasijoituksia julkais-
tuista kappaleista ovat ke-
ränneet mm. Rakkauden 
kellot (2005) ja Haaveiden 
harhaa (2008), joka oli myös 
kesän 2008, 10 äänestetyim-
män kesähitin joukossa. Kap-
paleet Luu kouraan jää (2008) 
ja Maailman teille (2009) no-
teerattiin myös tanssituim-
pien kappaleiden joukkoon 
Tätä Suomi tanssii -listalla. 
Vuoden jokaisen -kappaleen 
Jarkko Honkanen  esitti yh-
tyeensä kanssa Taivaan tulet 
tv -sarjan ensimmäisellä tuo-
tantokaudella.

- Kaikkein parasta kui-
tenkin on ollut ihmisiltä saa-
tu kannustus! Se on oikeas-
ti tärkeää! Ilman sitä en ehkä 
olisi jatkanut uraani eteen-
päin, kiittelee Jarkko Honka-
nen. (el)

Menevää musiikkia yleisön ehdoin
Jarkko Honkanen ja Taiga Kurenkoskessa

Jarkko Honkanen

Kokoontuminen klo 17 kaupungintalon 
eteen, josta lähdetään kaupungin osoitta-

miin kohteisiin Kurenalan taajaman alueella.

Pudasjärven keskusta
kauniiksi ja viihtyisäksi

-kampanjaan liittyen
vesakoiden raivaustalkoot 

Kurenalla to 15.9. 

Tiedustelut ja mahdolliset etukäteen yhteydenottamiset: 
Vesa Riekki, vesa.riekki@pudasjarvi.fi p. 040 541 1834
Heimo Turunen, lehti@pudasjarvi-lehti.fi, p. 0400 385 281

Talkoolaisille mehua ja kahvia

Moottori- tai raivaussaha yms. 
välineet mukaan, jos mahdollista

Voi tulla ilman välineitäkinOulun Ykän Pubissa järjestetään 
lauantaina 17.9.2011 The Bigger 
4 tapahtuma, jossa esiintyy neljä 
kovan luokan livebändiä. Tapah-
tuman lipputulot menevät Jyrk-
kä Rock Festival -tapahtuman 
tukemiseen. Jyrkkä Rock Festival 
järjestetään Pudasjärven Jyrk-
käkoskella talkoohengessä ensi 
heinäkuussa jo kolmannen ker-
ran. Tapahtuma on saanut lois-
tavan vastaanoton, mutta yleisö-
tavoitteisiin tapahtuma ei vielä 
tänä kesänä yltänyt. The Bigger 4 
tapahtuman esiintyjät esiintyvät 
ilman keikkapalkkiota ja ainakin 
Facebookissa levinneen innos-
tuksen myötä lauantaina Ykän 
Pubissa odotettavissa todellinen 
yleisöryntäys. 
Tapahtumaan myydään kahden 
hintaisia lippuja, joista jokainen 
voi valita omalle kukkarolleen 
sopivamman vaihtoehdon. Lip-
pujen hinnat 6 € ja 15 €. 

The Bigger 
4 tapahtuma
Tapahtumassa esiintyy 
neljä huikeaa livebändiä. 

Kirkas kuu loistaa taivaalla.
Tähdet tuikkivat, 

kun kävelen 
koivukujaa pitkin.

On syyskuu,  ilma on lämmin.
Tienoo hämärtyy, 
kun ehtoo saapuu.

                                                                                                                                             
Hiljaisuus on rikkomaton.

Koiran haukkuminen 
kuuluu jostain kaukaa.

Vesi liplattaa kauniisti,
läheisen järven rannalla.
Tuuli tuntuu yltyvän.

Syyskuun illat 
ja yöt ovat hienoja, 
mietin mielessäni.

Lyhdyt luovat 
lämpöä ja valoa,

kun saavun määränpäähän.

-Anna-Riikka Huhta-

Syksyinen yö  

LUE NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hirvipalaveri!
perinteinen hirvipalaveri 
perjantaina 16.9 klo 18.00 

Kansalaisopiston juhlasalissa.

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä

Kemijärventie 73

93600 KUUSAMO

FINLAND

Puh. 020 764 0253

Fax  020 764 0250

Sähköposti: office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu
Su.18.9. klo 11 Jouni Vikström. 
Tiistaisin klo 19 Sanan ja Rukouksen ilta.
Su 25.9. klo 11 Aila Pyörälä & tiimi 
+ Joonas Kelottijärvi.

Kuljetus tulee tilata vähintään päivää ennen, 
kuljetuksesta vastaavalta kuljettajalta.
Kuljetuksen hoitaa Piia Savelan taksi 
puh. 0400 386 188.
Asiointilinjojen reittisuunnittelusta vastaa 
hankintapäällikkö Jouni piri, puh. 0400 380 104.

KUTSUOHJATTU ASIOINTILIIKENNE
Pudasjärven kaupunki järjestää kokeiluluonteisena 
kutsuohjatun asiointiliikenteen MaLIsENsuO - KOrpI-
NEN –  JauraKKaJÄrVI – sIIVIKKO – ErVastIN 
KYLÄKauppa.

Asiointimatkasta peritään 6,00 €:n omavastuu.

rEIttIaIKatauLu
Reitti : Malisensuo klo 13.40
 Korpinen klo 13.55
 Jaurakkajärvi klo 14.10
 siivikko klo 14.25
 Ervastin kyläkauppa klo 14.40
 asiointiaika n. 1 h

Kokeilu aloitetaan viikolla 38. Asiointiliikenne ajetaan 
jokaisen viikon torstaina, alkaen 22.9.2011-31.12.2011 
saakka. 

Valtuuston kokous pidetään Pohjantähden Auditoriossa 
torstaina 22. päivänä syyskuuta 2011 alkaen klo 17.00.  
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista  on nähtävä-
nä kaupungin ilmoitustaululla.  Kokouksen tarkastettu pöy-
täkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa tiistaina 
27.9.2011 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 12.9.2011

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVI

Tuija Lehtinen vierailee 
Pudasjärven kirjastossa

Kirjailijavierailu

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Maanantaina 19.9.2011 klo 18.00

Muutos koskee Iso-Syötteen asemakaavan korttelia 
55 sekä siihen liittyviä ulkoilu- ja retkeilyaluetta, urhei-
lu-, virkistys- ja ohjelmapalvelualuetta sekä katualuei-
ta. Muutosalue sijaitsee valtion maalla, Iso-Syötteen 
laskettelukeskuksessa, Romekievarintien, Tupasvil-
lantien, Pärjänkievarintien ja Syötetien rajoittamalla 
alueella. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomis-
tajan väliseen maankäyttösopimukseen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitusra-
kentamista Iso-Syötteen matkailukeskuksessa.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireil-
le tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma nähtäväksi 20.9.20011 alkaen.  Kaavaluonnos 
pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 20.9.- 
30.9.2011.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 
Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaus-
toimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Näh-
tävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä 
mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallises-
ti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osas-
to, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla 
ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtä-
ville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle neuvottelua suunnitelman 
riittävyydestä.

Pudasjärvellä 12.9.2011 
Kaupunginhallitus

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN 
MUUTOS

YK:n nimeämään Kan-
sainväliseen rauhan-
päivään liittyen vete-
raanijärjestöt järjestävät 
Pudasjärvellä jo kolman-
tena vuonna koko kan-
san liikuntatapahtuman 
maanantaina 19.9 klo 12 
Rajamaanrannan ulkoi-
lualueella. 

Kaikki ”kynnelle ky-
kenevät” kansalaiset toi-
votetaan siihen terve-
tulleeksi. Jokaiselle on 
tarjolla erilaisia, kuntoon 
ja tarpeeseen sopivia kä-
velyreittejä. Liikunta-
tapahtumaan kuuluu 
myös alkujumppa sekä 
musiikkia. Kaikille osal-
listujille jaetaan muis-
toksi tämänkertaisen ta-
pahtuman rintamerkki. 
Tarjolla on myös mehua 
ja pipareita. 

Koko kansan 
liikunta-
tapahtuma
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Ostamme kultaa ja hopeaa!
KultaRahaksi saapuu Pudasjärvelle! 

Tule ja myy kultaa suoraan ilman välikäsiä
- saat parhaan hinnan!

Hotelli Kurenkoski
Kauppatie 7, Pudasjärvi

 Ma 19.9

Esimerkkejä maksamistamme hinnoista:

Panssariketju

449€

Koru + sormus

292€

Hammaskultaa

43€

Sekalaisia koruja

1170€

Ostamme kaikenlaiset kultaesineet, myös 
rikkinäiset, parittomat ja kuluneet! 

Kullan hinta on yli viisinkertaistunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana, joten nyt on oikea 
aika myydä tarpeettomat kultaesineet!

Rahat tilille tai suoraan käteen!

Jos se on kultaa, me maksamme siitä!

Jos se on kultaa, me maksamme siitä!

 Ma 19.9

Esimerkkejä maksamistamme hinnoista:

Hammaskultaa

43€

Ostamme kaikenlaiset kultaesineet, myös 
rikkinäiset, parittomat ja kuluneet! 

Kullan hinta on yli viisinkertaistunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana, joten nyt on oikea 
aika myydä tarpeettomat kultaesineet!

Rahat tilille tai suoraan käteen!

Jos se on kultaa, me maksamme siitä!

Tätä ilmoitusta näyttämällä 10 euroa lisää myyntihinnan päälle, kun myyt kultaa vähintään 100 euron arvosta. Yksi tarjous/kotitalous.



JULKINEN TIEDOTE

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
KURSSIOHJELMA 2011-2012

Tervetuloa opiskelemaan – Puhtia opistolta!

Kansalaisopiston henkilökuntaa työpalaverissa rehtori Juha Valta, musiikinopettaja 
Reijo Kossi, kurssi-/osastosihteeri Tuula Haverinen, maahanmuuttajakouluttaja Hei-
di Silvan, osastosihteeri Irja Timonen ja kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen.

Kansalaisopiston tarkoituk-
sena on elinikäisen oppi-
misen periaatteen pohjalta 
edistää mm. ihmisen moni-
puolista kehittymistä ja hy-
vinvointia. Tällä tavoitteel-
la järjestämme Pudasjärven 
kansalaisopiston toimintaa. 
Opiston toiminta on erittäin 
monipuolista, ja tavoittee-
na on tarjota kaiken ikäisil-
le kuntalaiselle mielekästä, 
tasa-arvoista ja ammatti-
taitoista opetusta. Näin on 
käytännössä tehty, sillä kan-
salaisopistossa voivat opis-
kella kaikki, pohjakoulutuk-
sesta ja iästä riippumatta.    

Kansalaisopisto on erin-
omainen väline itsensä ke-
hittämistä varten. Kan-
salaisopiston joustavuus 
mahdollistaa sen, että ope-
tuksen tarjonta on moni-
puolista. Kursseja pyritään 
järjestämään kysynnän mu-
kaan, mutta aina ei saada 
opettajaa tai opiskelijamää-
rä kurssilla jää liian alhaisek-
si. Itsensä kehittämisen lisäk-
si kansalaisopiston toiminta 
on tärkeä sosiaaliselle kans-
sakäymiselle. Opiskelijoiden 
palaute on äärimmäisen tär-
keä, koska siten voimme ke-
hittää toimintaamme opis-
kelijaystävällisemmäksi.  

Kansalaisopiston arjes-
sa työskentelevä henkilö-
kunta - toimiston työnteki-
jät ja opettajat - ovat tekijät, 
ja heidän kauttaan pitkäl-
ti muodostuu opiston hyvä 
arki. Päätoimisesti kansa-
laisopistolla työskentelevät 
suunnittelijaopettaja, musii-
kin opettaja, osastosihtee-
ri, kurssi- ja osastosihteeri 
sekä vasta työnsä aloittanut 
taide- ja taitoaineiden opet-
taja.  Päätoimisen henkilö-
kunnan lisäksi opetuksesta 
vastaavat yli sata tuntiopet-

tajaa eri opetusalueilla. Olem-
me saaneet paikkakunnalta 
ilahduttavasti tuntiopettajak-
si eri alojen osaajia. Musiikin, 
liikunnan ja taiteen tuntiopet-
tajia kulkee myös muualta, 
esim. Oulu-Kuusamo-Rova-
niemi -seuduilta. 

Kuvataiteiden 
opetusta kehitetään
Kansalaisopistomme toimin-
taa on jäntevöitetty entises-
tään, sillä sivistyslautakunta 
valitsi 8.8.2011 opistollem-
me määräaikaisen taide- ja 
taitoaineiden opettajan. Tar-
ve ko. opettajalle nousi kan-
salaisopiston kehittämispala-
vereissa, sillä tekstiiliaineiden 
opettajan nimikettä laajem-
pi nimike palvelisi paremmin 
opiskelijakuntaa. Taide- ja tai-
toaineiden opettajan tehtä-
väkuvaan sisältyy erityisvas-
tuu taiteen perusopetuksen 
suunnittelusta ja laajentami-
sesta nykyiseltä alueelta (sir-
kus, kuvataide, musiikki) 
myös tanssi- ja ilmaisu-/näyt-
tämötaiteeseen. Tulevana lu-
kuvuotena keskitytään kuva-
taiteen alueen kehittämiseen. 

Opetustarjontaa 
lisätty 
Kansalaisopistossa opiske-
lee vuosittain yli 2500 opis-
kelijaa, eli melkein kolman-
nes Pudasjärven asukkaista. 
Musiikkiryhmissä kurssilaisia 
on ollut mukana edellisenä 
lukuvuonna yli 500, liikunta-
piiriläisiä yli 1000, käsityöpii-
riläisiä 160 sekä kuvataiteen 
harrastajia yli 200. Opiskelija-
määrällä mitattuna kansalais-
opisto on ”jättimäinen” opin-
ahjo, joka ei pidä itsestään 
isoa ääntä, sillä henkilökunta 
tekee erinomaista työtä kun-
talaisten parhaaksi vähin ää-
nin. Kursseja järjestetään lu-
kuvuonna 2011-2012  noin 
340, mikä vuoden päivillä 
mitattuna tarkoittaa, että lä-
hes joka päivä aloitetaan uusi 
kurssi.  Kokonaistuntien mää-
rä on uuden opetussuunni-
telman käynnistysvaiheessa 
noin 8300, kun se edellissyk-
synä oli 7900, eli opetustar-
jontaa on pystytty lisäämään 
entisestään jo syksystä alka-
en. Kokonaistuntimäärä tu-
lee nousemaan lukuvuoden 
päättyessä noin 8700 tuntiin. 
Kaupunki saa kansalaisopis-

totoimintaan valtionosuut-
ta 7830 tuntiin, mikä on py-
synyt viime vuosina samoissa 
lukemissa. Taiteen perusope-
tukseen tulee asukasmäärän 
mukainen rahoitusosuus ja se 
korvaa noin kolmasosan tä-
män opetuksen kokonaiskus-
tannuksista. Kursseja on lisät-
ty erityisesti lasten ja nuorten 
kurssitoimintaan, myös si-
vukylien toimintaa on lisätty 
(kuvataide, liikunta, käsityöt). 
Kansalaisopiston suurimmat 
ryhmät opetustuntien mu-
kaan: musiikki 37 %, kuvatai-
de 20 %, liikunta 11 %, esit-
tävä taide ja tanssi 9 % sekä 
tekstiilityö ja askartelu 6 %. 

Matkailuopaskoulutus 
uutena
Kansalaisopistolla alkaa syk-
syn aikana matkailuopaskou-
lutus (160 t), jossa on runsaasti 
eri alojen asiantuntija-luen-
toja ja koulutusta. Koulutus 
on tarkoitettu kaikille mat-
kailualasta ja opastoiminnas-
ta kiinnostuneille eri-ikäisille, 
mahdollisuus valmistua auk-
torisoiduksi oppaaksi. 

Musiikissa aloittaa 59 ope-
tusryhmää, joista mainitta-

koon mm. eri instrumenttien 
opetus (12 eri soitinta), yk-
sinlauluryhmät, kuorot, yhty-
eet ja laulupiirit. Liikunnassa 
on 48 opetusryhmää, lisäystä 
noin 10 kurssia. Uutena aloit-
taa Aquazumba Puikkarissa, 
useita sivukylien Zumba-ryh-
miä, Syöte, Livo, Puhos ja Hir-
vaskoski. Kuvataiteissa on 36 
opetusryhmää, lisäystä noin 
12 kurssia. Kuvataiteisiin on 
lisätty taiteen perusopetuk-
sen kuvataiteen ryhmiä kes-
kustaan ja sivukylille. Samoin 
on lyhyt-, erikois- ja viikon-
loppukurssitoimintaa lisätty. 
Erityistä on musiikkivideopa-
ja, kuvataidepaja, sarjakuva 
ja fantasia, mediakurssi ja me-
dia-editointikurssi. Viime mai-
nittua jatketaan yhteistyössä 
kulttuuritoimen kanssa. Lisäk-
si on kurssi ”Löydä oma tai-
teesi”, jossa on kolme teemaa: 
minä, me ja Pudiksen kuvaja-
lanjälki, etsitään omaa tapaa 
tehdä taidetta. 

Edelleen jatketaan hopea-
ketjujen ja hopeasavikorujen 
tekemistä ja kokeillaan ensi 
kertaa tekstiiliveistosten ja 
-patsaiden sekä myös mosa-
iikin tekemistä esim. puu-
tarhaan. Tekstiilityössä ja as-
kartelussa on 19 ryhmää. 
Uutuutena järjestetään mm. 
”Perinteiset käsityöteknii-
kat” -kurssikokonaisuus, jossa 
opiskellaan lyhytkursseilla eri 
käsityötekniikoita. Myös valo-
ryijyn  ja -taulun tekemistä on 
mahdollisuus kokeilla. Edel-
lä mainittu otos on pieni osa 
kansalaisopiston monipuoli-
sesta tarjonnasta.

Toivomuksia  
otetaan vastaan
Ilmoittautuminen lukuvuo-
den 2011-2012 kursseille al-
kaa ti 15.9.2011 klo 9.00, säh-
köpostiakin voi laittaa, jos 

linjat tukkeutuvat. Kaikille 
kursseille ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon, yleen-
sä ilmoittaudutaan kurssin 
alkaessa suoraan opetta-
jalle. Kursseille mennään, 
kun opetus alkaa. Neuvon-
taa annetaan kaikissa opis-
ton numeroissa, opetusalo-
jen vastaavilta päätoimisilta 
opettajilta kannattaa kysel-
lä suoraan esim. musiikki, 
taide- ja taitoaineiden kurs-
seista. Musiikin taiteen pe-
rusopetus alkaa ryhmästä/
opettajasta riippuen viikol-
la 36 ja 37, muut musiikki-
ryhmät, pianokoulut ja ku-
vataiteen perusopetus sekä 
sirkus-koulut viikolla 38. Ta-
vallinen opetus muissa ai-
neissa alkaa viikolla 39 ja 
liikunnat muutamin poik-
keuksin viikolla 40, osa on jo 
alkanut viime viikolla (sivu-
kylien zumbat) ja tällä viikol-
la käynnistyvät myös taek-
won-do- ja nyrkkeilyryhmät. 
Kansalaisopiston luento-
toiminnasta sovitaan myö-
hemmin ja siitä tiedotetaan 
erikseen. 

Kansalaisopiston ohjel-
maa päivitetään koko ajan, 
joten Teillä on tilaisuus toi-
voa jotain uutta kurssia. 
Aina voi myös poiketa opis-
tolla, soitella tai lähettää 
sähköpostia.

Mielestäni kansalaisopis-
ton toimintaa voidaan ver-
rata olohuoneeseen, eli sen 
tulee olla paikka, jonne on 
mukava tulla ja jossa viih-
dytään. Kehitetään yhdessä 
kansalaisopistoa! 

Kansalaisopiston puoles-
ta haluan toivottaa kaikille 
oikein hyvää syksyä ja uutta 
lukuvuotta 2011-2012.

Juha Valta
rehtori

Kansalaisopisto erinomainen paikka itsensä kehittämiseen

Tässä paikallislehden ohjelmaliitteessä tiedotetaan Pudasjärven 
kansalaisopiston tarjonnasta lukuvuonna 2011-2012. 

Kurssin alkamis- ja päättymispäivämäärä, kellonaika sekä hin-
ta on merkitty kunkin ryhmän kohdalle. Oppitunnin pituus on 45 
min. Ilmoittautumiskäytäntö on merkitty kurssin kohdalle. Ennak-
koilmoittautumista vaativat kurssit täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. 

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on kurssikohtainen vähim-
mäismäärä. Kurssin peruuntumisesta tai aikataulumuutoksista il-
moitetaan opiskelijoille ensisijaisesti tekstiviesteillä tai puheli-
mitse.

Kansalaisopisto pidättää oikeuden tehdä muutoksia kurssiohjel-
massa annettuihin tietoihin. 

Kurssiohjelma tarkentuu ja täydentyy vuoden aikana. Luennois-
ta ja muista ajankohtaistapahtumista ilmoitetaan myöhemmin lu-
kuvuoden kuluessa. 

Mikäli toivottua kurssia ei tästä liitteestä löydy, pyydämme otta-
maan yhteyttä opistolle. Kansalaisopisto pystyy joustavasti luku-
vuoden aikana toteuttamaan uusia kurssitoiveita talousarvion sal-
limissa rajoissa.

Lisäyksistä ja muutoksista tiedotetaan kaupungin ja kansalais-
opiston nettisivuilla sekä paikallislehtien ilmoituksissa.
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OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN
Kursseille ilmoittaudutaan kurssipaikalla opettajalle opiskelun al-
kaessa täyttämällä ilmoittautumislomake. Jos ei pääse mukaan 
ensimmäisellä kurssikerralla, tulee ottaa yhteys suoraan kurssin 
opettajaan tai opistolle. Kansalaisopisto-opiskelijan ei tarvitse 
olla pudasjärveläinen. Kaikille kursseille voi osallistua mistä kun-
nasta tai kaupungista tahansa.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Jokainen opiskelija täyttää ilmoittautumislomakkeen jokaiselle 
kurssille. Huoltajan yhteystietoja tarvitaan alle 18-vuotiailta opis-
kelijoilta. Ilmoittautumislomakkeeseen laitetaan myös maksa-
jan yhteystiedot, mikäli maksaja on joku muu kuin opiskelija itse, 
esim. työnantaja tai yhdistys. Jokaisessa ilmoittautumislomak-
keessa mainitaan, mille kurssille ilmoittaudutaan!

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
Ennakkoilmoittautumista ei vaadita kaikille kursseille. Ilmoittau-
du ennakkoon vain, mikäli valitsemasi kurssin kohdalla niin vaadi-
taan tekemään! Ennakkoilmoittautuminen on tarpeen, jos
	 •	 kurssin	osallistujamäärä	on	rajattu
	 •	 opettaja	 tulee	 kauempaa	 ja	 kurssin	 käynnistyminen	 halu-
taan varmistaa
	 •	 kurssin	tarvikehankinnat	tehdään	etukäteen	osallistujamää-
rän perusteella

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKISSA
	 •	 Kurenalan pianoryhmiin (15 min. opetus) 
  ilmoittaudutaan suoraan musiikinopettajille
	 •	 Pianokouluun (30 min. opetus) 
  opiskelijoiden ilmoittautuminen viikolla 37, 
  puh. 0400 - 646 132/Reijo Kossi.
	 •	 Muihin musiikki- ja soitinryhmiin 
  ilmoittaudutaan opettajalle kurssin alkaessa 
  eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

KURSSIMAKSUT
Jokaisella kurssilla on oma maksunsa. Taide- ja taitoaineiden kurs-
seilla peritään myös poltto- ja materiaalimaksuja. Lasku lähete-
tään kursseittain opiskelijan kotiosoitteeseen. Kurssimaksua ei 
palauteta eikä laskua hyvitetä esim. opiskelijan keskeyttämisen 
vuoksi. Opiskelija voi vain terveydellisiin syihin vedoten saada 
maksua jälkeenpäin muutetuksi. Jokainen osallistumiskerta on 
maksullinen eikä ilmaisia yhden kerran tutustumiskäyntejä ole. 
Kurssimaksulaskun voi maksaa myös Sporttipassilla, mistä tulee 
mainita ilmoittautumislomakkeessa.

KURSSIPASSI
Kurssipassin hinta on 115 € lukuvuodelle 2011-2012 ja sen mak-
saminen oikeuttaa osallistumaan opiston opetukseen lukuun ot-
tamatta luentoja, leirejä, pajoja, viikonloppu- tai erikoiskursseja. 
Poltto- ja tarvikemaksut eivät kuulu passimaksuun. Muiden paik-
kakuntien kausimaksuja ei hyväksytä. Kurssipassi tilataan ilmoit-
tautumislomakkeella, minkä jälkeen opiskelija saa laskun. Mak-
sukuitti toimii kurssipassina. Kurssipassiin sisältyy enintään 6-8 
kurssia vuodessa.

OPINTOSETELIAVUSTUS
Pudasjärven kansalaisopisto käyttää opetusministeriöltä saatua 
opintoseteliavustusta työttömien, senioreiden ja eläkkeellä olevi-
en, maahanmuuttajien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavi-
en ja oppimisvaikeuksia kokevien erityisryhmien kurssimaksuihin. 
Avustus on otettu huomioon ohjelmassa mainituissa kurssimak-
suissa, minkä vuoksi opintosetelialennettujen kurssien maksu on 
5 - 15 € alempi kuin vastaavan normaalihintaisen kurssin.

PERHEALENNUS
Samaan opetusryhmään osallistuva ensimmäinen perheenjäsen 
maksaa koko maksun ja seuraavat saman perheen osallistujat 70 
% maksusta. Alennukseen oikeuttavan maksun pitää olla yli 25 €.
Alennusta anotaan ilmoittautumislomakkeella. Opintoseteliavus-
teisiin maksuihin ei myönnetä perhealennuksia esim. seniorikurs-
seilla. Avoimen yliopiston opinnoista, musiikin kouluopetuksesta, 
leireistä, pajoista, viikonloppu- tai erityiskursseista ei anneta alen-
nusta. Poltto- ja tarvikemaksut eivät oikeuta alennukseen.

KURSSIPERUUTUS 
Kun opiskelija on ilmoittautunut sellaiselle kurssille, johon on vaa-
dittu kurssipaikan varaaminen ennakkoon, peruutuksen voi teh-
dä maksutta viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista opis-
ton toimistoon. Mikäli peruutusta ei ole tehty, opistolla on oikeus 
laskuttaa kurssin alettua sivistyslautakunnan päätöksen mukaan 
puolet kurssimaksun hinnasta. Kurssin maksamatta jättäminen 
ei ole peruutus. Opistolla on oikeus peruuttaa suunniteltu kurssi, 
mikäli kurssille ei tule riittävästi osallistujia.
 
TENTIT JA TODISTUKSET
Kansalaisopisto hoitaa myös ulkopuolista tenttipalvelua. Tentin 
järjestämisestä laskutetaan 24 €/tentti. Tenttijärjestelyistä sovi-
taan hyvissä ajoin ennen tenttiä. 
Taiteen perusopetuksen tutkintomaksu on 25 €.
Opiskelijalle annetaan pyydettäessä säännöllisestä osallistumi-
sesta todistus kahden viikon toimitusajalla. Aikaisempien vuosi-
en todistus maksaa 18 €.

REKISTERIT
Kansalaisopisto pitää asiakassuhteen vuoksi opiskelija- ja opet-
tajarekisteriä, eikä tietoja luovuteta luvatta opiston ulkopuolisil-
le henkilöille. 

LAUTAKUNTA
Kansalaisopiston hallinnosta vastaa sivistyslautakunta, jonka esit-
telijänä toimii opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta, puh. 040 8266 
629. Sivistyslautakunta päättää sivistystoimen ja kansalaisopiston 
asioista. Tämän opetussuunnitelman perusteista ja opetusajoista 
on päätetty 30.5.2011 § 81 kokouksessa. Kansalaisopiston toimis-
tossa hoidetaan sivistystoimen toimistotehtävät.

OPETUSTILAT
Kansalaisopiston opetustoiminta on keskitetty entisen lukion ti-
loihin, joissa kaikki luokat opettajienhuoneita ja varastoja myöten 
ovat käytössä. Joitakin erityistoimintoja on keskustan kouluilla 
(mm. teknisen työn opetus). Sivutoimipisteissä toimintaa on en-
sisijaisesti kyläkouluilla ja kylätaloissa tai yksityisiltä vuokratuissa 
tiloissa. 
Opiston tiloissa on runsaasti omaa päivätoimintaa, ulkopuolisten 
kouluttajien järjestämää aikuis- ja ammatillista koulutusta sekä 
maahanmuuttajille tarkoitettua opetustoimintaa. Koulutus- ja ko-
koustiloja sekä salia vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön, tiedus-
telut puh. 040-8266 431, 040-5088 490.

OPISTOLAISKUNTA
Jokainen opistoon ilmoittautunut opiskelija ja opettajana toimiva 
henkilö kuuluu ja on tervetullut opistolaiskuntaan, joka toimii yh-
dyssiteenä opiston ja opiskelijoiden välillä. Opistolaiskunta ajaa 
opiskelijoiden asioita. Lisäksi se järjestää erilaisia juhlia, opinto- 
ja teatteriretkiä sekä tapahtumia ja tilaisuuksia. Puheenjohtajana 
Lasse Aaltonen, puh. 040 - 8266 597. 

OPETTAJIEN KOKOUS
ma 23.04.12 klo 16.30-19.00, Neuvokki
Kansalaisopiston opettajille tarkoitettu tapaaminen ja samalla 
opettajainkokous, jossa käynnistetään uuden lukuvuoden opin-
to-ohjelman suunnittelu.

OPETUSALOJEN VASTAAVAT/OPETTAJAT
	 •	 taide-	ja	taitoaineet	Liisa	Pöllänen	 050 432 9482
	 •	 musiikki	Reijo	Kossi	 	 0400 646 132 
	 •	 musiikin	tuntiopettaja	Lasse	Aaltonen	 040 8266 597
 •	 maahanmuuttajakoulutus	Heidi	Silvan	 050 4074 138

Posti-/käyntiosoite:  Lukiontie 4, PL 10, 93101 PUDASJÄRVI
Sähköpostiosoite: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi  ja etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi

Fax:  040 6303 092/opisto, 08 823 453/kaupunginvirasto
Internet:  www.pudasjarvi.fi
Netti-ilmoittautuminen:  http://kuha.pudasjarvi.fi:8080/
Kaupungin keskus:  08 5875 5300

YLEISIÄ OHJEITA

SYKSY
ma 26.9.2011 - su 11.12.2011 tavallinen opetus 10 työviikkoa
ma 19.9.2011 - su 4.12.2011   musiikin tavallinen opetus 10 työviikkoa
ma 19.9.2011 - su 18.12.2011   kuvataiteen perusopetus, sirkuskoulut, 
        pianokoulut, yksinlaulukoulu  12 työviikkoa
ma 5.9. t.12.9.2011 - su 18.12.2011  musiikin taiteen perusopetusryhmät  14 työviikkoa

KEVÄT
ma 9.1.2012 - su 8.4.2012 tavallinen opetus  12 työviikkoa
ma 16.1.2012 - su 15.4.2012 tavalliset musiikkiryhmät 12 työviikkoa
ma 9.1.2012 - su 15.4.2012 kuvataiteen perusopetus, sirkuskoulut, 
 pianokoulut, yksinlaulukoulu 14 työviikkoa
ma 16.1.2012 - su 20.5.2012 musiikin taiteen perusopetusryhmät  16 työviikkoa

- SYYSLOMA 24. - 30.10.2011  kaikissa liikuntaryhmissä ei syyslomaa
- TALVILOMA 5. - 11.3.2012 
- PÄÄSIÄSILOMA  6. - 9.4.2012 perjantain ryhmissä opetus siirtyy viikolla

OPETUSVIIKOT

LOMAT

Syksyn (12.9. - 3.10.) ja kevään (12. - 28.3.) yo-kirjoitusten aikana Salikin sirkus- ja liikuntaryhmät 
siirtyvät Rimminkankaan saliin, ellei muuta ole sovittu.
Tavalliset musiikkiryhmät aloittavat syksyllä viikkoa aikaisemmin ja keväällä viikkoa myöhem-
min kuin muu opetus. 

TERVETULOA KURSSEILLEMME!

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
alkaa torstaina 15.9.2011 klo 9.00. Ennakkoon ilmoittaudutaan vain niille kursseille, 
joissa sitä vaaditaan. Ellei kurssin kohdalla mainita mitään, voit mennä kurssipaikalle 
ilman ennakkoilmoittautumista. 
Ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavissa numeroissa: 
	 •	 kaikki	kurssit:	 040 8266 431 ja 040 5088 490 
	 •	 musiikki:	 0400 646 132, 040 8266 597
	 •	 taide-	ja	taitoaineet:	 050 432 9482 

YHTEYSTIEDOT
Sivistystoimen/kansalaisopiston hallintohenkilöstö:
	 •	 opetus-	ja	sivistysjohtaja/rehtori	Juha	Valta		 	 040 8266 629
	 •	 osastosihteeri/sivistystoimisto	Irja	Timonen		 	 040 5088 490
	 •	 kurssi-/osastosihteeri/sivistystoimisto	Tuula	Haverinen	 040 8266 431
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PUHTIA PIIREISTÄ! – ALKAVA KURSSITOIMINTA
* 120060 ENGLANNIN YLEISOPINNOT
 Reading Comprehension 3 op
11.05.-26.05.12 36 t/90 €
pe 17.00-20.00 ja la 10.00-15.00 AUDITORIO/Bryan Dopp
Järjestetään kolmena viikonloppuna Lapin yliopiston opintovaati-
musten mukaan. 
Muut kerrat: 18.-19.5. ja 25.-26.5.2012. Suorituksena aktiivinen osal-
listuminen opetukseen ja harjoituksiin, ei tenttiä. Ilmoittautuminen 
30.4.2012 mennessä.

110187 ENGLANTI ALKEET
28.09.11-07.12.11 ja 11.01.12-04.04.12 35 €
ke 17.00-18.30 AUDITORIO/Saara Hintikka
Oppikirja English for You, too! Starter, kpl 3 eteenpäin.

110188 ENGLANTI JATKORYHMÄ
28.09.11-07.12.11 ja 11.01.12-04.04.12 35 €
ke 18.30-20.00 AUDITORIO/Saara Hintikka
Oppikirja English for You 3, kpl 2 eteenpäin.

110210 VENÄJÄ ALKEISRYHMÄ
06.10.11-15.12.11 ja 12.01.12-22.03.12 35 €
to 18.00-19.30 AUDITORIO/Oili Mattila
Tule paikalle, osaat sitten kirjaimet tai et, niin katsotaan 6.10.2011 en-
simmäisellä kerralla, millaisen ryhmän saamme kokoon.

110212 VENÄJÄ JATKO Kesselin ryhmä
06.10.11-15.12.11 ja 12.01.12-22.03.12 35 €
to 16.30-18.00 AUDITORIO/Oili Mattila

120066 ENGLANNIN ABIKERTAUS
23.07.-25.07.12 45 €
ma 9.00-15.00 RIMMINKANKAAN KOULU
Kerrataan tiiviisti ja tehokkaasti tekstejä ja kielioppia yo-kirjoitusten 
pohjalta. Sisältää kolme kurssipäivää sekä lisäksi kotitehtäviä. Ilmoit-
tautumiset lukiolle tai kansalaisopistolle  31.5.2012 mennessä. Opet-
taja ilmoitetaan myöhemmin.

120062 RUOTSIN ABIKERTAUS
järj. heinäkuun 2012 lopussa 45 €
ma 9.00-15.30 RIMMINKANKAAN KOULU/Lucina Väärälä
Kerrataan tiiviisti ja tehokkaasti tekstejä ja kielioppia yo-kirjoitusten 
pohjalta. Sisältää kolme kurssipäivää sekä lisäksi kotitehtäviä. Kurssi-
päivät sovitaan myöhemmin. Ilmoittautumiset 31.5.2012 mennessä.

Kuvataiteet
KUVATAITEEN PERUSOPETUS (TPO)
Kuvataiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoi-
tettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen 
opiskelun tarkoituksena on avata opiskelijoille uusia mahdollisuuk-
sia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä kehittää opiskelijoiden taito-
ja ja luovuutta elämän eri alueilla. Opiskelu antaa valmiuksia hakeu-
tua myöhempiin opintoihin sekä kannustaa elinikäiseen taiteiden 
harrastamiseen.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on yhteensä 500 
tuntia. Opinnot rakentuvat kahdesta kaikille pakollisesta perusopin-
tovuodesta (LASTEN KUVATAIDE  1 ja 2) ja vapaavalintaisista syven-
tävistä moduuleista. Suoritettuaan asetetun tuntimäärän opintoja 
opiskelija saa päättötodistuksen, johon merkitään kaikki opiskelijan 
suorittamat opintokokonaisuudet. 

LASTEN KUVATAIDE 1
Kuvataiteisiin tutustutaan havainnoimisen, kuvan tekemisen, kokei-
lemisen ja leikin avulla. Opetukseen liitetään materiaalien, välinei-
den ja kuvamaailman tuntemusta. 
Sisältö ja tekniikat: Piirtäminen, vesiväri- ja sormimaalaus, kuvan-
veisto ja rakentelu, savityöt, tarinat kuviksi ja kuvat tarinoiksi, paperi-
kollaaseja, sekatekniikoita, nukketeatteria ja eri materiaalikokeiluja.

110290 LASTEN KUVATAIDE 1 - Lakari
23.09.11-16.12.11 ja 13.01.12-04.05.12 52 €
pe 15.30-17.00 LAKARIN KOULU/Liisa Pöllänen
Taiteen perusopetuksen aloittava ryhmä 9 - 12 -vuotiaille. Kurssimak-
suun sisältyy materiaalimaksu 12 €.

110258 LASTEN KUVATAIDE 1 - Hirvaskoski
19.09.11-12.12.11 ja 09.01.12-23.04.12  52 €
ma 14.30-16.00 HIRVASKOSKEN KOULU/Liisa Pöllänen
Taiteen perusopetuksen aloittava ryhmä 9 - 12 -vuotiaille. Kurssimak-
su sisältää materiaalimaksun 12 €. 

110262 LASTEN KUVATAIDE 1 - Kipinä
20.09.11-13.12.11 ja 10.01.12-17.04.12  52 €
ti 18.00-19.30 KIPINÄN KOULU/Liisa Pöllänen
Taiteen perusopetuksen aloittava ryhmä 9 - 12 -vuotiaille. Kurssimak-
su sisältää materiaalimaksun 12 €.

110260 LASTEN KUVATAIDE 1 - Sarakylä
20.09.11-13.12.11 ja 10.01.12-17.04.12 52 €
ti 14.00-15.30 SARAKYLÄN KOULU/Liisa Pöllänen
Taiteen perusopetuksen aloittava ryhmä 9 - 12 -vuotiaille. Kurssimak-
su sisältää materiaalimaksun 12 €.

Esittävä taide ja tanssi
110268 LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄPIIRI
08.10.11-10.12.11 ja 21.01.12-05.05.12 35 €
la 10.00-16.00 SALIKKI/Kaarina Nevanperä
Kurssi on tarkoitettu 5-15-vuotiaille ja se kokoontuu keskimäärin 
joka toinen lauantai. Yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Apuohjaa-
jina Markus Liukko ja Marja-Liisa Väyrynen.

110189 LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄLEIRI
12.08.-14.08.11 SALIKKI/Kaarina Nevanperä
Näyttämötaiteen perusteita, maskeeraus ja lavastus, esityksen koko-
aminen. Apuohjaajina Markus Liukko, Marja-Liisa Väyrynen ja Essi Yli-
talo. 
Huom! Uusi leiri järjestetään kesällä 2012. Leirin ajankohta ilmoite-
taan myöhemmin.

110213 NÄYTELMÄPIIRI - Kevätteatteri
18.09.11-11.12.11 ja 15.01.12-22.02.12 40 €
su 17.00-20.00 SALIKKI/Alpo Puhakka
Näytelmän esitys maaliskuulla. Yhteistyössä Pudasjärven Näyttämö 
ry:n kanssa, joka maksaa kurssimaksut.

120046 NÄYTELMÄPIIRI - Kesäteatteri
18.03.-01.07.12 30 €
su 17.00-20.00 SALIKKI/Alpo Puhakka
Ohjelmassa kesänäytelmän työstäminen. Yhteistyössä Pudasjärven 
Näyttämö ry:n kanssa, joka maksaa kurssimaksut.

110296 RUNOPIIRI
01.11.11-11.12.11 ja 06.02.12-02.04.12 35 €
NEUVOKKI
Runopiirin kokoontumisesta ilmoitetaan myöhemmin. Kurssista kiin-
nostuneiden tulee ilmoittautua opistolle 17.10.2011 mennessä.

110217 SIRKUSKOULU I aloittajat ja vähän harjoitelleet
20.09.11-13.12.11 ja 10.01.12-17.04.12 33 €
ti 15.30-16.30 SALIKKI/Matti Harju
Huom! Yo-kirjoitusten vuoksi Rimminkankaan salissa 20.9. ja 27.9.

110218 SIRKUSKOULU III jatko
20.09.11-20.12.11 ja 10.01.12-19.04.12 43 €
ti 16.30-18.00 ja to 17.30-19.00 SALIKKI/Matti Harju
Huom! Yo-kirjoitusten vuoksi Rimminkankaan salissa 20.9., 22.9., 
27.9. ja 29.9.

110238 SIRKUSKOULU II jatko
22.09.11-15.12.11 ja 12.01.12-19.04.12 33 €
to 16.30-17.30 SALIKKI/Matti Harju
Huom! Yo-kirjoitusten vuoksi Rimminkankaan salissa 22.9., ja 29.9.

110233 SIRKUSKURSSI - Kipinä
26.09.11-05.12.11 ja 16.01.12-26.03.12 30 €
ma 18.00-19.15 KIPINÄN KOULU/Matti Harju
Kurssi jaetaan tarvittaessa kahteen eri ryhmään. Ryhmien kokoontu-
misajat sovitaan ensimmäisellä kerralla.

110234 SIRKUSKURSSI - Sarakylä
30.09.11-09.12.11 ja 20.01.12-30.03.12 30 €
pe 13.00-14.15 SARAKYLÄN KOULU/Matti Harju

110224 SENIORITANSSI
15.09.11-01.12.11 ja 12.01.12-29.03.12 25 €
to 15.00-16.30 SALIKKI/Ensio Koivula
Opintoseteliavusteinen kurssi. 
Huom! Kurssi ei kokoonnu viikoilla 41-42

110223 LAVATANSSEJA JA LATTAREITA syksy
15.09.-01.12.11 10 kertaa 30 €
to 18.30-20.00 KOSKENHOVI/Ensio Koivula
Lajit sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla opiskelijoiden 
kanssa. Huom! Kurssi ei kokoonnu viikoilla 41-42.

120019 LAVATANSSEJA JA LATTAREITA kevät
12.01.-29.03.12 12 kertaa 35 €
to 18.30-20.00 KOSKENHOVI/Ensio Koivula
Lajit sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla 
opiskelijoiden kanssa. 

110293 AIKUISBALETTI
kok. pe 19.00-20.30 tai ke 17.00-18.30 35 € 
SALIKKI/ Kurssin alkamisajankohta ja opettaja ilmoitetaan 
myöhemmin.

Humanistinen ala
110227 SUKUTUTKIMUSRYHMÄ
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-09.04.12 35 €
ma 18.30-21.00 ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät
syksy: 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11.2011
kevät: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3. ja 9.4.2012

110228 KYLÄHISTORIA Siuruan ryhmä
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-09.04.12 25 €
ma 17.15-18.30 ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät
syksy: 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11.2011
kevät: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3. ja 9.4.2012

110229 KYLÄHISTORIA Hetekylän ryhmä
26.09.11-12.12.11 ja 23.01.12-16.04.12 25 €
ma 18.00-20.30 ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät
syksy: 26.9., 24.10., 21.11. ja 12.12.2011
kevät: 23.1., 29.2., 19.3. ja 16.4.2012.

  * Puhos – Kylämme historia - teosta edelleen saatavana kansa-
  laisopistolta, kirjakaupasta ja Puhoksen kyläkaupasta hintaan 65 €
  *  Raivaajapitäjä Pudasjärvi – historiateosta jälleenmyy Pudasjär-
  ven kirjakauppa hintaan 60 €.

Kasvatus
TIEDUSTELU AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA
Millaisia lyhyempiä opintojaksoja tai pidempiä perus- ja aineopinto-
kokonaisuuksia haluaisit Pudasjärven kansalaisopiston järjestävän? 
Oletko kiinnostunut luonnosta, kasvatuksesta, yhteiskunnasta vai 
taivaan tähdistä?
Seuraavaa kautta varten tiedustellaan kaikilta avoimen yliopiston 
opinnoista kiinnostuneilta opintotoiveita. Tarjolla mm. kasvatustie-
teitä, psykologiaa, sosiologiaa, erityispedagogiikkaa jne. 
Yliopistojen omilta infosivuilta löytyy esimerkkejä tarjonnasta, joita 
yhteistyöopistot voivat järjestää avoimena yliopisto-opetuksena.
Ilmoitathan esityksesi ma 31.10.2011 mennessä toimistoomme!

120065 AVOIMIEN YLIOPISTO-OPINTOJEN 
RAKENTAMINEN TUTKINNOKSI 
- info-/ henkilökohtainen ohjaustilaisuus
Ma 30.01.12 klo 18.00-20.00 AUDITORIO
Yleinen infotilaisuus kaikille kiinnostuneille. Opiskelijat voivat varata 
etukäteen puolen tunnin neuvonta-aikoja ennen infoa klo 16-18 vä-
liseltä ajalta. Varaukset kansalaisopistolle viimeistään ennen klo 12 
infotilaisuuspäivänä. Mukana Lapin yliopiston koulutussuunnittelija.

110284 HYVÄ UNI -KURSSI syksy
14.11.11 ma 18.00-20.30 10 € AUDITORIO/
Terttu Kynkäänniemi
Tule ”herättelemään” voimavarojasi ja löytämään vahvuutesi. Kehon 
ja mielen tasapaino johdattaa Sinut tyytyväisempään oloon. Kehitel-
lään unta ja unen laatua. Harjoitellaan miten irtaudut päivän tapah-
tumista, rauhoitut ja nukut paremmin.
Kurssi pidetään kahtena maanantai-iltana. Kaksi kokoontumiskertaa, 
toinen kerta sovitaan 14.11. opiskelijoiden kanssa. Ilmoittautumiset 
7.11.11 mennessä.

120067 HYVÄ UNI -KURSSI kevät
20.02.12 ma 18.00-20.30 10 € 
AUDITORIO/Terttu Kynkäänniemi
Kurssin sisältö sama kuin syksyn kurssissa. Ilmoittautumiset 13.2.12 
mennessä.

110295 MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS
3.10.2011-2.6.2012 ma-pe 9.00-15.00 NEUVOKKI/Heidi Silvan
Maahanmuuttajien peruskouluun valmentava koulutus. Koulutuk-
sen aikana on mahdollista opiskella peruskoulun kursseja, ja lopulli-
sena tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen peruskoulun päättö-
todistuksen suorittaminen. 

Kielet
Avoimen yliopiston kielikurssit

* 120061 RUOTSIN KIRJALLINEN JA 
SUULLINEN TAITO - yleisopintojakso 3 op
23.03.-24.03.12 36 t/90 €
pe 16.30-21.00 ja la 10.00-15.00 NEUVOKKI/Lucina Väärälä
Kurssi järjestetään kolmena viikonloppuna, muut viikonloput so-
vitaan ensimmäisellä kerralla. Järjestetään Lapin yliopiston tutkin-
tovaatimusten mukaan. Soveltuu yleisopintojaksoksi eri oppilai-
toksissa opiskeleville tai opiskelemaan hakeutuville. Harjoitellaan 
ymmärtämään ruotsinkielisiä tekstejä ja perehdytään oman erikois-
alan sanastoon sekä sanojen johtamisen periaatteisiin sekä oman 
erikoisalan terminologian ymmärtämiseen. Suorituksena aktiivinen 
osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, ei tenttiä. Ilmoittautumi-
set 2.3.2012 mennessä.

* 120059 ENGLANNIN YLEISOPINNOT Oral Skills 3 op
13.04.-28.04.12  36 t/90 €
pe 17.00-20.00 ja la 10.00-15.00 AUDITORIO/Bryan Dopp
Järjestetään kolmena viikonloppuna Lapin yliopiston opintovaati-
musten mukaan. Muut kerrat: 20.-21.4. ja 27.-28.4.2012. Suoritukse-
na aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, ei tenttiä. Il-
moittautuminen 2.4.2012 mennessä.
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elämä: päällystä ruukkuja ja maljakoita sekä erilaisia vanerisia pinto-
ja, esim. puutarhapöydän kansi. Tai tee pieniä betonikoristeita puu-
tarhaan kuten ruukkuja, palloja, laattoja tai linnunjuottoastioita. Voit 
myös päällystää betonitöitäsi tai kiviä mosaiikilla. Ennakkoilmoittau-
tuminen 28.5.2012 mennessä.

110274 PIIRUSTUSKURSSI - Livo
27.09.-06.12.11 25 €
ti 17.00-18.30 LIVOKAS/Jarkko Tarujärvi

120005 HOPEAKETJU- JA KORUKURSSI - Livo
10.01.-28.03.12 35 €
ti 18.00-21.00 LIVOKAS/Seija Vuolanto

120006 TIFFANYLASIKURSSI - Puhos
11.01.-29.03.12 35 €
ke 18.00-21.00 SUNRISE CATERING/
Puhoksen ent. koulu/Seija Vuolanto
Valmistetaan pieniä pöytä- ja ikkunakoristeita värillisistä laseista Tif-
fany-tekniikalla.

110294 POSLIININMAALAUS- JA KÄSITYÖPAJA 
 Haapala-Sarakylän alue
08.10.11-10.12.11 ja 14.01.12-14.04.12 48 €
la 10.00-15.00
Kurssi aloitetaan myöhemmin syksyllä, mikäli opiskelijoita ilmoittau-
tuu riittävästi 30.9.2011 mennessä. Ehdotukset kurssipaikasta ja ko-
koontumisajoista tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssi 
on kokoontunut aikaisemmin ent. Haapalan koulun tiloissa.

Liikunta
110202 PILATES-LAUANTAIT syksy
01.10.-03.12.11 5 kertaa/25 €
la 11.00-12.30 SALIKKI/Kiki Kaan
Kokoontumispäivät: 1.10.,15.10., 5.11.,19.11. ja 3.12.
Pilatesharjoitteilla vahvistat erityisesti syviä lihaksia ja parannat ke-
hon hallintaa. Tässä miehille ja naisille tarkoitetussa ryhmässä huo-
lellisella ja tietoisella työskentelyllä yhdistetään hengitys ja liike ko-
konaisuudeksi. Harjoitukset tehdään matolla, jalkineita ei tarvita. 
Ohjaaja on Method Putkisto ja Stott pilatesohjaaja. Ilmoittautumiset 
26.9.2011 mennessä.

120012 PILATES-LAUANTAIT kevät
14.01.-14.04.12 7 kertaa/35 €
la 11.00-12.30 SALIKKI/Kiki Kaan
Kurssin sisältö sama kuin syksyllä. 
Ilmoittautumiset 9.1.2012 mennessä.
Kokoontumispäivät: 14.1., 28.1.11.2., 25.2.,17.3., 31.3. ja 14.4.

110235 ITSEPUOLUSTUSKURSSI syksy
la 12.11.11 klo 11.00-17.00 ja la 26.11.11 klo 12.00-17.00 
14 t/25 €
SALIKKI/Janne Ahonen
Annetaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat selviytymään uhkatilanteis-
ta turvallisesti. Käsitellään tilanteiden ennakointia, niihin sopivia toi-
mintamalleja ja tilanteiden jälkeisiä toimenpiteitä. Ilmoittautumiset 
7.11.2011 mennessä.

120030 ITSEPUOLUSTUSKURSSI kevät
28.04. ja 05.05.12 14 t/25 €
la 11.00-17.00 SALIKKI/Janne Ahonen
Kurssin sisältö sama kuin syksyllä. Ilmoittautumiset 23.4.2012 men-
nessä.

110184 ALKEISJOOGA
03.10.11-12.12.11 ja 09.01.12-02.04.12 33 €
ma 17.00-18.15 SALIKKI/Paula Timonen

110185 JATKOJOOGA
03.10.11-12.12.11 ja 09.01.12-02.04.12 33 €
ma 18.30-19.45 SALIKKI/Paula Timonen

110186 SENIORIJOOGA
06.10.11-08.12.11 ja 12.01.12-05.04.12 28 €
to 10.30-11.45 SALIKKI/Paula Timonen
Opintoseteliavusteinen kurssi

110214 ÄIJÄJOOGA
20.10.11-08.12.11 ja 12.01.12-19.04.12 33 €
to 17.30-18.45 UIMAHALLI/Paula Timonen
Alkaa Puikkarin remontin vuoksi myöhemmin. Kurssi jatkuu kevääl-
lä pidempään.

110236 AAMUZUMBA syksy
05.10.-14.12.11 30 €
ke 9.30-10.15 SALIKKI/Katja Järvenpää
Sopii myös vuorotyöläisille.

110237 ILTAZUMBA syksy
05.10.-14.12.11 30 €
ke 19.00-19.45 SALIKKI/Katja Järvenpää

120031 AAMUZUMBA kevät
11.01.-04.04.12 30 €
ke 9.30-10.15 SALIKKI/Katja Järvenpää

120032 ILTAZUMBA kevät
11.01.-04.04.12 30 €
ke 19.00-19.45 SALIKKI/Katja Järvenpää

110269 LASTEN KERAMIIKKA
28.09.11-30.11.11 ja 11.01.12-28.03.12 35 €
ke 17.00-20.00 KERAMIIKKALUOKKA/Kaarina Nevanperä
Kokoontuu joka toinen keskiviikko. Kurssi on tarkoitettu 7 - 12-vuo-
tiaille. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssimaksu 
sisältää polttomaksun 7 €. Ilmoittautumiset opistolle 19.9.2011 men-
nessä.

110193 KERAMIIKAN PERUSKURSSI
26.09.-05.12.11 42 €
ma 18.00-21.00 KERAMIIKKALUOKKA/Seija Vuolanto
Opetellaan saven työstämistavat ja koristelutekniikat ja lasitukset. 
Kurssille etusijalla ovat uudet opiskelijat. Alaikäraja 12 vuotta. Ilmoit-
tautumiset opistolle 19.9.2011 mennessä. Kurssihinta sisältää poltto-
maksun 7 €.

120033 KERAMIIKKAVEISTOS JA KÄSINRAKENTELU
09.01.-02.04.12 42 €
ma 18.00-21.00 KERAMIIKKALUOKKA/Liisa Pöllänen
Kurssilla rakennetaan savesta veistoksia ja muita esineitä käsinraken-
telutekniikoin. Alaikäraja 12 v. Ilmoittautumiset opistolle 15.12.2011 
mennessä. Kurssihinta siältää polttomaksun 7 €.

120038 RAKUKERAMIIKKA
02.05.-19.05.12 32 €
ma-pe 17.00-20.00, la 9.00-15.00 KERAMIIKKALUOKKA/
Vuokko Nyman
Rakupolton lisäksi kokeilemme erilaisia polttovariaatioita kuten vesi-
jauhoseoksen ja ruokaöljyn käyttämistä polttotapahtumassa. Esinei-
den valmistaminen ke 2.5. ja to 3.5., töiden viimeistely ma 7.5., lasitus 
pe 18.5. ja poltto ulkona (säävaraus) la 19.5.2011. Ilmoittautuminen 
20.4.2012 mennessä.

120039 TEHDÄÄN MUOTTEJA
26.05.12 12 € 
la 9.00-16.00  KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman
Valmistetaan kipsistä muotteja keramiikkatöihin opiston pihalla (sää-
varaus). Sitovat ilmoittautumiset 18.5.2012 mennessä materiaalin ti-
laamista varten.

110239 POSLIININMAALAUS alkeis- ja jatkoryhmä
26.09.11-05.12.11 ja 09.01.12-02.04.12 60 €
ma 18.00-21.00 KUVATAIDELUOKKA/Kristina Salmi
Kurssimaksu sisältää polttomaksun 7 €.

110240 POSLIININMAALAUS jatkoryhmä
27.09.11-06.12.11 ja 10.01.12-03.04.12 60 €
ti 18.00-21.00 KUVATAIDELUOKKA/Kristina Salmi
Kurssimaksu sisältää polttomaksun 7 €.

110241 POSLIININMAALAUS lauantaipaja
08.10.11-26.11.11 ja 21.01.12-17.03.12 8 €
la 10.00-15.00 KUVATAIDELUOKKA/Kristina Salmi
Syksyn pajapäivät: 8.10., 22.10., 12.11. ja 26.11.2011.
Kevään pajapäivät: 21.1., 4.2., 18.2., 3.3. ja 17.3.2012.
Kertamaksu 8 €/päivä, ei sisälly kurssipassiin.

Kuvataiteen erikoiskursseja

110194 LASINSULATUS- JA HUOVUTUSKURSSI
28.09.-07.12.11 35 €
ke 10.00-13.00 KERAMIIKKALUOKKA/Seija Vuolanto
Vuoroviikoin lasinsulatusta ja huovutustöitä. Aloitetaan tekemällä 
muotteja lasinsulatukseen.

110192 HOPEAKETJUKURSSI
29.09.-17.11.11 25 €
to 18.00-21.00 KUVATAIDELUOKKA/Seija Vuolanto

120035 KIEHTOVAT HOPEAKORUT
27.01.-11.02.12 26 €
pe 17.15-21.00 ja la 9.00-15.00 KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-
Teeriniemi
Materiaalina kurssilla käytetään hopeasavea, jota voi muotoilla käsin, 
painella muoteilla, rullata, kaivertaa, leikata ja taitella - vain oma mie-
likuvitus on rajana. Voit suunnitella ja valmistaa esim. riipuksia, kor-
va- ja rannekoruja sekä rintaneuloja. Hopeasavi on tavallista savea 
muistuttavaa massaa, jossa on hopeahiukkasia. Poltossa koru muut-
tuu aidoksi hopeaksi, kun orgaaninen sideaine palaa pois. Materiaali-
maksu kurssimaksun lisäksi. Tutustu aiheeseen www.hopeasavi.fi
Ennakkoilmoittautuminen 16.1.2012 mennessä.

120037 TEKSTIILIVEISTOSPATSAS
21.04.-21.04.11 15 €
la 9.00-15.00 KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi
Valmistetaan tekstiiliveistospatsas joko sisälle tai ulos. esimerkiksi 
keiju tai enkeli. Ennakkoilmoittautuminen 12.4.2012 mennessä.

120036 TEKSTIILIVEISTOS PUUTARHAAN
11.05.-26.05.12 26 €
la 9.00-15.00 ja pe 17.15-21.00 
KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi
Kurssilla tehdään luonnollisen kokoinen lintu esim. kurki tai joutsen 
pihalle kierrätysmateriaaleista. Veistos tehdään katiskaverkon pääl-
le tekstiilimateriaaleja kovettaen. Materiaaleja opiskelijat voivat tuo-
da kotoa.
Ennakkoilmoittautuminen 7.5.2012 mennessä.

120040 MOSAIIKKIA JA BETONIA PUUTARHAAN
05.06.-12.06.12 15 €
ti 17.15-21.00 KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi
Hyödynnä särkyneet lautaset ja kylpyhuoneen kaakeloinnin jämät 
ym. posliinit koriste- ja käyttöesineiksi. Anna vanhoille esineille uusi 

LASTEN KUVATAIDE 2
Opetuksen tavoitteena on, että oppilas saa kokemuksen, elämyksen 
ja oman työn välityksellä käsityksen kuvallisen ilmaisun luonteesta. 
Erilaisten materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin 
kiinnitetään tietoisesti huomiota. Samalla laajennetaan ja syvenne-
tään kuvataiteen käsitteiden tuntemusta ja ymmärrystä.
Sisältö ja tekniikat: Erilaiset piirtimet, elävän viivan harjoittelu, vä-
rioppi, eri maalaustekniikat, kolmiulotteisen muototajun kehittämi-
nen muovailemalla ja rakentelemalla, taidejäljennös.

110244 LASTEN KUVATAIDE 2 - Kurenala
22.09.11-15.12.11 ja 12.01.12-19.04.12  52 €
to 13.30-15.00 KURENALAN KOULU/Jussi Valtakari
Taiteen perusopetuksen jatkava ryhmä. Kurssimaksu sisältää mate-
riaalimaksun 12 €.

TPO:n vapaavalintaiset moduulit
PIKKUTAITEILIJAT - Kipinä
20.09.11-13.12.11 ja 10.01.12-17.04.12 26 €
ti 17.00-17.45 KIPINÄN KOULU/Liisa Pöllänen
Tutustutaan kuvataiteen tekniikoihin leikinomaisin keinoin. Valmen-
tava ryhmä kuvataiteen perusopintoihin 6 - 8 -vuotiaille. Kurssimak-
su sisältää materiaalimaksun 6 €.

Seuraaville kursseille ovat etusijalla LASTEN KUVATAIDE 1:n ja 
2:n käyneet harrastajat. Kursseille ovat tervetulleita myös muut 
opiskelijat osallistujamäärän salliessa!

110289 KUVISPAJA
23.09.11-16.12.11 ja 13.01.12-04.05.12 52 €
pe 13.30-15.00 KURENALAN KOULU/Liisa Pöllänen
Syvennämme kuvan tekemisen taitoja eri tekniikoin: piirustus, maa-
laus, grafiikka, savityöt, paperiveistos, elokuva ym. Kurssi on tarkoi-
tettu 9 - 12 -vuotiaille. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 12 €.

110249 SARJAKUVA JA FANTASIAKUVITUS
22.09.11-15.12.11 ja 12.01.12-26.04.12 72 €
to 17.30-19.45 KERAMIIKKALUOKKA/Liisa Pöllänen
Kurssilla harjoitellaan sarjakuvailmaisua ja kuvittamista. Kurssi on 
suunnattu 12 - 18  -vuotiaille. Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun 
12 €. Maksu syksyllä 36 € ja keväällä 36 €.

110243 MEDIA-EDITOINTIKURSSI
22.09.11-15.12.11 ja 12.01.12-26.04.12 40 €
to 15.00-17.15 AUDITORIO/Liisa Pöllänen
Kurssi on aiemmin järjestetty kulttuuritoimen kurssina. Perehdytään 
lyhytelokuvaan: käsikirjoittaminen, kuvaus, editoiminen. Kurssin ala-
ikäraja 10 vuotta. Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €. Yhteistyössä 
kulttuuritoimen kanssa. Omat koneet mukaan, jos on!

120071 MUSIIKKIVIDEOPAJA
Viikonloppukurssina 25 €
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00 SALIKKI/Liisa Pöllänen
Käsikirjoitamme, kuvaamme ja leikkaamme musiikkivideon paikalli-
selle bändille. Pajan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin!

110259 MEDIAKURSSI - Hirvaskoski
19.09.-12.12.11 26 €
ma 16.15-17.45 HIRVASKOSKEN KOULU/Liisa Pöllänen
Valokuvauksen, kuvankäsittelyn ja elokuvan perusteita. Lyhyteloku-
va: käsikirjoittaminen, kuvaus, editointi. Kurssin alaikäraja 10 vuotta.
Omat kamerat mukaan, jos on!

Muu kuvataideopetus

110275 LÖYDÄ OMA TAITEESI!
02.11.11-23.11.11 ja 11.01.12-29.02.12 36 €
ke 18.00-20.15 KANSALAISOPISTO/Kari Tykkyläinen
Kurssilla on kolme teemaa: marraskuussa ”minä”, jolloin etsimme 
omaa tapaamme tehdä taidetta, tammikuussa ”me”, jolloin teem-
me taidetta yhdessä (esim. mediataide, performanssi, yhteisötaide) 
ja helmikuussa ”Pudiksen kuvajalanjälki”, jolloin luomme yhdessä 
taideteoksen/-näyttelyn, joka ilmentää uutta pudislaista kulttuuria. 
Kurssilla on mahdollista osallistua myös vain yksittäiseen osaan. Yk-
sittäisen teemaosan kurssihinta on 15 €.

110263 KUVATAIDE Afasiaryhmä 
06.10.11-01.12.11 ja 19.01.12-29.03.12 26 €
to 11.00-13.15 KERAMIIKKALUOKKA/Jussi Valtakari
Kurssi on tarkoitettu aivohalvausta ja afasiaa sairastaville ja se ko-
koontuu joka toinen torstai. Opintoseteliavusteinen kurssi. Tekemi-
sen teemat vaihtuvat kurssin aikana. Lisää opiskelijoita toivotaan 
mukaan!

120034 AAMUTAITEILIJAT Sarastus-ryhmä
29.09.11-08.12.11 ja 12.01.12-05.04.12 53 €
to 11.00-14.00 KUVATAIDELUOKKA/Eeva-Kaisa Jakkila

110242 PERJANTAIMAALARIT
30.09.11-09.12.11 ja 13.01.12-13.04.12 53 €
pe 18.00-21.00 KUVATAIDELUOKKA/Liisa Pöllänen
Syysloma poikkeuksellisesti viikolla 41.

110245 KUVATAIDE - Osviitan ryhmä
26.09.11-05.12.11 ja 09.01.12-02.04.12 43 €
ma 12.00-14.00 OSVIITTA/Liisa Pöllänen

110246 KUVATAIDE - Työkeskus
28.09.11-07.12.11 ja 11.01.12-04.04.12  35 €
ke 12.30-14.15 TYÖKESKUS /Kristina Salmi
Opintoseteliavusteinen kurssi.
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110256 KUNTOJUMPPA - Iinattijärvi
ke 19.30-20.30 20 € IINATTIJÄRVEN KYLÄTALO
Kokoontuu joka toinen viikko. Kurssin alkamisaika ja opettaja ilmoi-
tetaan myöhemmin.

110216 JOOGA - Kipinä
04.10.11-29.11.11 ja 10.01.12-03.04.12 30 €
ti 18.00-19.30 KIPINÄN KOULU/Paula Timonen
Kokoontuu joka toinen tiistai
Syksy: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2011
Kevät 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 20.3. ja 3.4.2012.

110203 ZUMBA syksy - Livo
05.09.-14.11.11 30 €
ma 19.15-20.00 LIVOKAS/Katja Järvenpää

120011 ZUMBA kevät - Livo
09.01.-02.04.12 30 €
ma 19.15-20.00 LIVOKAS/Katja Järvenpää

110257 KUNTOJUMPPA Paukkerinharju
ke 19.30-20.30 20 € PAUKKERIN KYLÄTALO
Kokoontuu joka toinen viikko. Kurssin alkamisaika ja opettaja 
ilmoitetaan myöhemmin.

110204 ZUMBA syksy - Puhos
06.09.-15.11.11 30 €
ti 17.30-18.15 MÖYKKÄLÄ/Katja Järvenpää

120013 ZUMBA kevät - Puhos
10.01.-03.04.12 30 €
ti 17.30-18.15 MÖYKKÄLÄ/Katja Järvenpää

110253 JOOGA - Sarakylä
27.09.11-06.12.11 ja 17.01.12-27.03.12 30 €
ti 18.00-19.30 SARAKYLÄN KOULU/Paula Timonen
Kokoontuu joka toinen tiistai
Syksy: 27.9., 11.10.,8.11. ja 22.11.
Kevät: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 13.3. ja 27.3.

110201 ZUMBA syksy - Syöte
05.09.-14.11.11 30 €
ma 17.30-18.15 SYÖTEKESKUS/Katja Järvenpää

120009 ZUMBA kevät - Syöte
09.01.-02.04.12 30 €
ma 17.30-18.15 SYÖTEKESKUS/Katja Järvenpää

110254 JOOGA - Yli-Siurua
04.10.11-29.11.11 ja 10.01.12-27.03.12 30 €
ti 19.00-20.30 TAURIAISEN TALO/Annika Heikkinen
Kokoontuu joka toinen tiistai.
Syksy: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2011
Kevät: 10.1., 24.1., 7.2., 13.3. ja 27.3.2011.

Liikunnan kesäkurssit

 120017 NAISTEN KESÄKUNTOSALI
 02.05.-20.06.12 15 €
 ke 17.15-18.30 LIIKUNTAHALLI/Katja Järvenpää

 120029 KESÄNYRKKEILY perus + jatko
 06.06.-08.08.12 25 €
 ke 17.30-19.00 SALIKKI/Janne Ahonen

 120028 KESÄTAEKWON-DO
 06.06.-08.08.12 25 €
 ke 19.00-20.30 SALIKKI/Janne Ahonen

 120027 PERINTEINEN TAEKWON-DO KESÄLEIRI
 18.05.-20.05.12 35 €
 pe 17.30-21.00, la 10.00-21.00, su 10.00-18.00 LIIKUNTAHALLI
 Vastuuohjaaja Janne Ahonen. Lisäksi muita ohjaajia.
 Myös vesitaekwon-do-harjoituksia! Kurssimaksu sisältää 5 €:n uin-  
 timaksun.

Luonto ja puutarha
120047 POHJOLAN LINNUT 2
28.03.-16.05.12 24 t/27 €
ke 18.00-20.15 NEUVOKKI/Markku Hukkanen
Kurssin lopussa tehdään linturetki lähiseudulle erikseen sovittavana 
päivänä. Kurssi sopii myös vasta-alkajille.

120049 KALASTUSVÄLINE- JA JOKIKALASTUSKURSSI
10.04.-22.05.12 28 t/25 €
ti 18.00-21.00 KERAMIIKKALUOKKA/Mika Niskasaari
Valmistetaan perhoja ja opetellaan veden kalastustekniikkaa. Järjes-
tetään myös omarahoitteinen kalastusretki. Yhteistyössä Pudasjär-
ven Virkistyskalastajien kanssa.

Järjestetään KEVÄINEN PUUTARHA -teemaan sisältyvää kurssitus-
ta kevätkaudella. Aihepiiriin liittyen voi esittää tovomuksia syksyn ai-
kana.

Matkailu ja kotitalous
110280 MATKAILUOPPAAN PERUSKURSSI 160 t/200 €
Matkailuoppaan peruskurssin järjestäminen on varmistunut Suo-
men Opasliitto ry:n hyväksyttyä koulutussuunnitelman. Koulutuk-
sen alkamisesta tiedotetaan erikseen paikallislehdissä.
Tavoite: Peruskurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot 
Suomesta ja Pudasjärven kaupungista, sen alueesta, paikallisesta 
luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä. Tavoitteena on myös, että 
opiskelija osaa ammattitaitoisesti opastaa matkailuryhmiä ja suun-
nitella itsenäisesti opasreittejä erilaisiin ympäristöihin kohderyhmän 
tarpeet ja myös turvallisuustekijät huomioiden. 
Kirjalliset ja suulliset kokeet hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi 
saada Suomen Opasliitto Ry:n auktorisoinnin paikalliseksi matkaop-
paaksi. Lisäksi auktorisoitu matkailuopas voi työkokemusta kerätty-
ään suorittaa matkaoppaan ammattitutkinnon.
Toteutetaan monimuotoisesti kontakti- ja etäopetuksen ja itsenäi-
sen opiskelun (1/3) yhdistelmänä. 
Kohderyhmä: Tarkoitettu kaikille matkailualasta, opastoiminnasta 
ja paikallistietoudesta kiinnostuneille eri-ikäisille henkilöille. 
Kouluttajina toimivat eri alojen asiantuntijat.
Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2011 mennessä. Ennen koulutusta jär-
jestetään infotilaisuus, jossa mukana Suomen Opasliiton edustaja. 
Osallistumismaksu sis. materiaali-monistemaksua 50 €.

KOTITALOUSKURSSEJA
opisto järjestää kevätkaudella kysynnän mukaan. Kurssitoivomuksia 
sisällöistä voi esittää opistolle syksyn aikana.

Musiikki
Musiikin opetusta koskevat tiedustelut ja 
ilmoittautumiset musiikin opettajille
puh. 0400 - 646 132/Reijo Kossi ja 040 - 8266 597/
Lasse Aaltonen.

Musiikin taiteen perusopetus (TPO)
Opetusta viikoittain 30 min/opiskelija. 
Lukuvuosimaksu 56 €/kurssi.
Opetusta syksyllä 14 viikkoa ja keväällä 16 viikkoa.

110124 PIANO 1 TPO
06.09.11-13.12.11 ja 10.01.12-15.05.12
ti 15.15-16.45 PIANOHUONE 1 th/Anita Ldinina

110125 PIANO 2 TPO
06.09.11-13.12.11 ja 10.01.12-02.05.12
ti 15.30-18.30 SEURAKUNTATALO/Jukka Jaakkola

120001 PIANO 4 TPO
05.09.11-05.12.11 ja 09.01.12-30.04.12
ma 15.30-18.30 TEORIALUOKKA/Reijo Kossi

110130 VIULU 1 TPO
05.09.11-05.12.11 ja 09.01.12-30.04.12
ma 15.30-18.15 MUSIIKINTEORIA/Anu Sorja

110251 VIULU 2 TPO
alkaminen ja opettaja ilmoitetaan myöhemmin

110126 LYÖMÄSOITTIMET TPO
06.09.11-13.12.11 ja 10.01.12-08.05.12
ti 15.45-16.15 STUDIOLUOKKA/Kauko Ollila

110127 SELLO TPO
09.09.11-09.12.11 ja 13.01.12-04.05.12
pe 17.00-19.15 AUDITORIO/Harri Österman

110128 HUILU TPO
05.09.11-05.12.11 ja 09.01.12-30.04.12
ma 15.30-18.00 PIANOLUOKKA 3/Jari Sorja

110129 HARMONIKKA TPO
09.09.11-09.12.11 ja 13.01.12-04.05.12
pe 17.30-18.15 PIANOLUOKKA 3/Teuvo Kalliola

110131 MUSIIKINTEORIA TPO
21.09.11-15.12.11 ja 18.01.12-25.04.12
ke 19.00-20.30 PIANOLUOKKA 3/Kimmo Piiroinen

Piano- ja laulukouluopetus
Yksinlaulussa, pianossa ja myös muissa soittimissa annetaan pidem-
pää soitonopetusta viikoittain 30 min/opiskelija.
Lukuvuosimaksu 184 € (laskutus 92 €/syksy, 92 €/kevät).
Opetusta syksyllä 12 viikkoa ja keväällä 14 viikkoa.

110133 PIANOKOULU 1
19.09.11-13.12.11 ja 17.01.12-24.04.12
ti 15.30-17.00 SEURAKUNTATALO/Jukka Jaakkola

110134 PIANOKOULU 2
19.09.11-13.12.11 ja 17.01.12-24.04.12
ti 17.00-18.30 SEURAKUNTATALO/Jukka Jaakkola

110135 PIANOKOULU 3
20.09.11-13.12.11 ja 17.01.12-24.04.12
ti 17.00-18.30 PIANOHUONE /Anita Ldinina

110255 KEPPIJUMPPA - syksy
ma 20.00-21.15 20 €/ SALIKKI
Kurssin alkamisaika ja opettaja ilmoitetaan myöhemmin.

120041 KAHVAKUULA - kevät
ma 20.00-21.15 20 €/ SALIKKI
Kurssin alkamisaika ja opettaja ilmoitetaan myöhemmin.

110183 VESIJUMPPA
19.10.11-14.12.11 ja 11.01.12-02.05.12
ke 17.00-17.45 UIMAHALLI/Henriikka Viramo
Maksu vesijumpasta 1 €/kerta + uimahallimaksu.

110182 SYVÄN VEDEN JUMPPA
19.10.11-14.12.11 ja 11.01.12-02.05.12
ke 18.00-18.45 UIMAHALLI/Henriikka Viramo
Maksu vesijumpasta 1 €/kerta + uimahallimaksu.

110209 MIESTEN VESIJUMPPA
03.11.11-15.12.11 ja 12.01.12-10.05.12
to 18.00-18.45 UIMAHALLI/Teija Räisänen
Maksu vesijumpasta 1 €/kerta + uimahallimaksu.

Aquazumbassa uimahalli perii lisäksi uintimaksun.

110206 AQUAZUMBA aamu syksy
03.11.-15.12.11 7 kertaa 21 €
to 9.30-10.00 UIMAHALLI/Katja Järvenpää
Ennakkoilmoittautuminen 25.10. mennessä! Sopii myös vuorotyöläi-
sille.

110207 AQUAZUMBA ilta syksy
03.11.-15.12.11 7 kertaa 21 €
to 19.00-19.30 UIMAHALLI/Katja Järvenpää
Ennakkoilmoittautuminen 25.10. mennessä!

120015 AQUAZUMBA aamu kevät
12.01.-05.04.12 12 kertaa 30 €
to 9.30-10.00 UIMAHALLI/Katja Järvenpää

120016 AQUAZUMBA ilta kevät
12.01.-05.04.12 12 kertaa 30 €
to 19.00-19.30 UIMAHALLI/Katja Järvenpää

110208 NAISTEN KUNTOSALIRYHMÄ
05.10.11-14.12.11 ja 11.01.12-04.04.12 35 €
ke 17.15-18.30 LIIKUNTAHALLI/Katja Järvenpää

110230 KUNTONYRKKEILY 1 syksy
15.09.-15.12.11 35 €
19.00-20.00  UIMAHALLI/Janne Ahonen
Huom! Kurssi aloittaa Puikkarin remontin vuoksi kansalaisopiston Sa-
likissa.

110231 KUNTONYRKKEILY 2 syksy
15.09.-15.12.11 35 €
to 20.00-21.00 UIMAHALLI/Janne Ahonen
Huom! Kurssi aloittaa Puikkarin remontin vuoksi kansalaisopiston Sa-
likissa.

120021 KUNTONYRKKEILY 1 kevät
12.01.-19.04.12 35 €
19.00-20.00 UIMAHALLI/Janne Ahonen

120022 KUNTONYRKKEILY 2 kevät
12.01.-19.04.12 35 €
to 20.00-21.00 UIMAHALLI/Janne Ahonen

110190 TAEKWON-DO PERUSKURSSI syksy
13.09.-20.12.11 43 €
ti 18.15-19.45 SALIKKI/Jouni Heikkinen
Peruskurssille alaikäraja 13 vuotta. Yo-kirjoitusten aikana 20.9. ja 27.9. 
kokoontumiset Rimminkankaan salissa.

120004 TAEKWON-DO JATKOKURSSI syksy
13.09.-13.12.11 43 €
ti 19.45-21.15 SALIKKI/Jouni Heikkinen
Yo-kirjoitusten aikana 20.9. ja 27.9. kokoontumiset Rimminkankaan 
salissa.

120003 TAEKWON-DO PERUSKURSSI kevät
10.01.-17.04.12 43 €
ti 18.15-19.45 SALIKKI/Jouni Heikkinen
Peruskurssille alaikäraja 13 vuotta. Yo-kirjoitusten aikana kokoontu-
miset Rimminkankaan salissa.

120007 TAEKWON-DO JATKOKURSSI kevät
10.01.-17.04.12 43 €
ti 19.45-21.15 SALIKKI/Jouni Heikkinen
Yo-kirjoitusten aikana kokoontumiset Rimminkankaan salissa.

110215 JOOGA - Ala-Siurua
08.09.-03.11.11 24 €
to 18.00-19.15 SIURUAN TYÖVÄENTALO/Paula Timonen
Järjestetään niin kauan kuin kylätalolla tarkenee.

110205 ZUMBA syksy - Hirvaskoski
06.09.-15.11.11 30 €
ti 19.00-19.45 HIRVASKOSKEN KOULU/Katja Järvenpää

120014 ZUMBA kevät - Hirvaskoski
10.01.-03.04.12 30 €
ti 19.00-19.45 HIRVASKOSKEN KOULU/Katja Järvenpää
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110161 YLEINEN LAULUPIIRI joka 2. vko
22.09.11-01.12.11 ja 19.01.12-12.04.12 25 €
to 12.00-13.30 TEORIALUOKKA/Reijo Kossi
Opintoseteliavusteinen kurssi.

110162 YKSINLAULU 1
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12 56 €
ke 15.30-18.00 MUSIIKINTEORIA/Aira Siuruainen-Kalliola

110163 YKSINLAULU 2
23.09.11-02.12.11 ja 20.01.12-13.04.12 56 €
pe 14.00-18.00 MUSIIKINTEORIA/Sirkka Rautakoski

110200 KANSALAISOPISTON MIESLAULAJAT
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12 35 €
ti 19.30-21.00 PIANOLUOKKA 2/Keijo Piirainen

110164 KANTELEYHTYE
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-16.04.12 35 €
ma 10.30-12.00 PIANOLUOKKA 2/Sari Hukari

110165 KANSANMUSIIKKI- JA LAULURYHMÄ
22.09.11-01.12.11 ja 19.01.12-12.04.12 35 €
to 18.00-19.30 STUDIOLUOKKA/Reijo Kossi

110166 HARMONIKKAYHTYE
23.09.11-02.12.11 ja 20.01.12-20.04.12 35 €
pe 19.45-21.15 PIANOLUOKKA 3/Teuvo Kalliola

110167 ERITYISRYHMIEN ORKESTERI
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12 25 €
ke 17.30-18.15 PIANOLUOKKA 3/Kimmo Piiroinen
Opintoseteliavusteinen kurssi.

110168 JOUSIORKESTERI
23.09.11-02.12.11 ja 20.01.12-20.04.12 35 €
pe 16.00-16.45 AUDITORIO/Harri Österman

110169 VIIHDEORKESTERI 1
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12 35 €
ti 19.00-21.15 STUDIOLUOKKA/Reijo Kossi

110171 PUHALLINORKESTERI
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12 35 €
ke 19.00-20.30 STUDIOLUOKKA/
Tuomo Honkanen ja Reijo Kossi

100196 TYÖKESKUKSEN LAULUPIIRI, joka 2. viikko
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12 12 €
ti 9.30-10.15 TYÖKESKUS/Lasse Aaltonen

110173 MUSIIKKIPIIRI - Aittojärvi 
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12 45 €
ke 14.00-16.00 AITTOJÄRVEN KOULU/Reijo Kossi

110175 MUSIIKKIPIIRI - Hirvaskoski 
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12 45 €
ke 16.00-18.15 HIRVASKOSKEN KOULU/Lasse Aaltonen

110176 MUSIIKKIPIIRI - Kipinä 
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12 45 €
ti 14.15-15.00 KIPINÄN KOULU/Kauko Ollila

110177 PIANONSOITTO - Paukkeri
22.09.11-01.12.11 ja 19.01.12-12.04.12 45 €
to 15.30-17.00 ILLIKAISEN TALO, Juurikkarannantie/Reijo Kossi

110178 MUSIIKKIPIIRI - Sarakylä
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-16.04.12 45 €
ma 14.30-16.45 SARAKYLÄN KOULU/Aira Siuruainen-Kalliola

110180 KANSANMUSIIKKIYHTYE - Sarakylä
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-16.04.12 28 €
ma 14.30-16.00 SARAKYLÄN KOULU/Aira Siuruainen-Kalliola

110181 SOITINKIRPPIS la 01.10.11 10.00-14.00
Onko kotonasi ylimääräisiä soittimia tai oletko aikeissa hankkia soit-
timen? Nyt on tilaisuus ratkaista pulma. Tiedustelut: Reijo Kossi 0400 
- 646 132.

120002 VIULULEIRI
12.05.12 la 10.00-17.00 20 € MUSIIKINTEORIALUOKKA
Ilmoittautumiset 7.5.2012 mennessä puh. 0400 - 646 132.

Tekstiilityö ja askartelu
110271 ÄITIEN VIRTAPIIRI
04.10.11-29.11.11 ja 10.01.12-20.03.12 25 €
ti 9.30-11.45 KUVATAIDELUOKKA/Ulla Ekdahl
Pienten lasten äideille tarkoitettu ryhmä, joka etsii virikkeitä arkeen 
yhdessä liikkuen (mm. uinti, kuntosali, ulkoilu, ammunta ja mahdol-
lisesti myös ratsastus) sekä kokeillen ja harrastaen kansalaisopiston 
taide- ja taitoaineiden opetusideoita (mm. lasinsulatus, huovutus, sil-
kinmaalaus, valoryijyn teko, savityöt, askartelu jne.). Myös äitien ide-
at uusista harrastuksista ovat tervetulleita. Lastenhoito järjestetään 
yhteistyötahojen kanssa kansalaisopiston liikuntasalissa. Kurssia to-
teuttamassa eri ohjaajia ja asiantuntijoita sisällön mukaan.

110288 KÄSITYÖPAJA MAAHANMUUTTAJILLE
28.09.-23.11.11 28 €
ke 18.00-21.00 VASTAANOTTOKESKUS/Hilkka Anttila

Tutustutaan eri käsityötekniikoihin, joista sovitaan ensimmäisellä 
kerralla. Opintoseteliavusteinen kurssi.

110250 KUDONTAPIIRI
27.09.11-06.12.11 ja 10.01.12-03.04.12  53 €
ti 10.00-13.00 KUTOMALUOKKA/Helmi Koivu

110267 STEINER-NUKKE
28.09.-07.12.11 35 €
ke 18.00-21.00 KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Teemme perinteiset nuket käsityönä. Joululahjaidea perheen pie-
nimmille! Materiaalit tilataan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Il-
moittautumiset 19.9.11 mennessä.

110285 VALORYIJY
18.10.-15.11.11 20 €
ti 18.00-21.00 KUTOMALUOKKA/Hilkka Anttila
Kokoontumiskerrat 18.10., 1.11. ja 15.11. Materiaalien hinta noin 
25 €, voi ostaa opettajalta. Ilmoittautumiset 7.10.2011 mennessä.

110286 KOHOKUVIOITU VALOTAULU
26.11.-10.12.11 12 €
la 12.00-15.00 la 12.00-14.15 KUTOMALUOKKA/Hilkka Anttila
Kokoontuu 26.11. klo 12-15 ja 10.12. klo 12.00-14.15. Materiaalien 
hinta n. 15 €, voi ostaa opettajalta. Ilmoittautumiset 18.11.2011 men-
nessä.

110247 METALLILANGASTA ELÄIMIÄ JA SISUSTUSTUOTTEITA
14.10.-12.11.11 30 €
pe 17.15-21.00n ja la 9.00-15.00 KERAMIIKKALUOKKA/
Leila Kyngäs-Teeriniemi
Tule tekemään metallilankaeläimiä ulos koristeeksi metallilangas-
ta tai metalliverkosta. Sisustukseen ”kukkahäkkejä”, hedelmäkore-
ja, kynttilänjalkoja, erilaisia roikkuvia koristeita ja palloja. Opettajalta 
voi ostaa metallilankaa ja -verkkoa. Jos omistat piikkilankaa, ota mu-
kaan, siitä saa erilaisia koristeita kuten kransseja ja palloja. Kokoontu-
miset 14.-15.10. ja 11.-12.11. Ilmoittautumiset 3.10.2011 mennessä.

110252 JOULUHÖMPÖTYSTÄ
02.12.-03.12.11 20 €
pe 17.15-21.00 ja la 9.00-15.00 KERAMIIKKALUOKKA/
Leila Kyngäs-Teeriniemi
Tule tekemään pieniä joululahjoja kuten kauniita saippuoita eri muo-
doissa, tuoksuissa ja väreissä. Lumihiutaleita siemenhelmistä ja me-
tallilangasta sekä kynttilämansetteja putkihelmistä. Pieniä metalli-
lankatähtiä tai -sydämiä siemenhelmillä koristellen. Opettajalta voi 
ostaa tarvikkeita. Ilmoittautumiset 24.11.2011 mennessä.

120018 NYPLÄYS- JA KAHVIPUSSIKURSSI
12.01.-22.03.12 35 €
to 18.00-21.00 KUTOMALUOKKA /Seija Vuolanto

120070 NALLEPAJA
02.02.-29.03.12 35 €
to 18.00-21.00 KUVATAIDELUOKKA/Terttu Juntunen
Kurssilla valmistetaan antiikkinalleja. Tarvikkeita saa ostaa opettajal-
ta. Materiaalien hinta n. 35 €. Ilmoittautumiset 20.1.2012 mennessä.

120045 PAJUKURSSI
08.05.-29.05.12 25 €
ti 18.00-21.00 KERAMIIKKALUOKKA/Seija Vuolanto
Ilmoittautuminen 2.5.2012 mennessä.

PERINTEISET KÄSITYÖTEKNIIKAT -KURSSIKOKONAISUUS
Kaikkiin viiteen osakurssiin osallistuva opiskelija saa yhden 
20 €:n kurssin maksutta.
 
110264 1) LAUTANAUHAT
01.10. ja 15.10.11 16t/20 €
Ja 9.00-15.00 KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast 
Tutustumme perinteiseen käsityötekniikkaan, lautanauhojen kuto-
miseen. Kauniita lautanauhoja voi käyttää monipuolisesti, yhdistää
sekä uuteen että vanhaan. Materiaalit tuodaan itse tai voi ostaa
opettajalta. Ilmoittautuminen 23.9.2011 mennessä.
110265 2) NEULAKINTAAT
08.10. ja 12.11.11 16t/20 €
 Ja 9.00-15.00 KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Tutustumme erittäin vanhaan, puikkoneulontaa edeltäneeseen 
neulontatekniikkaan. Neulomme kintaat, sukat, pipon tai vaikka
kännykkäkotelon! Omat materiaalit/voi ostaa opettajalta. Ilmoit- 
tautuminen 30.9.2011 mennessä.
110266 3) SOLMUNAUHAT
19.11.11 8t/12 €
la 9.00-15.00 KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Solmimme kauniit nauhat käsin tai haarukan avulla. Omat materi-
aalit/voi ostaa opettajalta. Ilmoittautuminen 11.11.2011 mennessä.
120043 4) SUKKA- JA LAPASKURSSI
11.01.-01.02.12 16t/20 €
ke 18.00-21.00 KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Neulomme koristeelliset lapaset ja sukat kirjo-, koho- ja pitsineu -
leilla. Omat materiaalit/voi ostaa opettajalta. 
lmoittautuminen 15.1.2011 mennessä.
120044 5) KORUPAJA
24.03.12 8/12 €
la 9.00-15.00 KUTOMALUOKKA/Eneli Moorast
Teemme korva-, kaula ja rannekorut erilaisin tekniikoin esimerkiksi
langasta, villasta ja huovuttamalla. Omat materiaalit/voi ostaa 
opettajalta. Ilmoittautuminen 15.3.2012 mennessä.

120075 KÄSITYÖPAJA - Hirvaskoski
keväällä 2012 25 €
ti 18.00-21.00 HIRVASKOSKEN KOULU/Hilkka Anttila
Kurssi järjestetään keväällä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

110136 PIANOKOULU 4
20.09.11-13.12.11 ja 17.01.12-24.04.12
ti 16.00-17.30 STUDIOLUOKKA/Kauko Ollila

110137 PIANOKOULU 5
21.09.11-14.12.11 ja 18.01.12-25.04.12
ke 16.00-17.30 PIANOHUONE /Kimmo Piiroinen

110199 YKSINLAULUKOULU
22.09.11-19.12.11 ja 16.01.12 ja 30.04.12
to 17.00-18.30 PIANOHUONE /Keijo Piirainen

Kurenalan pianonsoiton opetus
Pianonsoittoryhmissä kurssimaksu 45 €/lukuvuosi.
Opetusta syksyllä 10 viikkoa ja keväällä 12 viikkoa.

110140 PIANONSOITTO A
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12
ti 19.30-21.00 STUDIOLUOKKA/Kauko Ollila

110141 PIANONSOITTO B
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12
ke 17.00-18.30 TEORIALUOKKA/Reijo Kossi

110142 PIANONSOITTO C
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12
ti 14.15-15.45 PIANOLUOKKA 2/Juha Hiltunen

110143 PIANONSOITTO D
22.09.11-01.12.11 ja 19.01.12-12.04.12
to 16.00-17.30 TEORIALUOKKA/Reijo Kossi

110144 PIANONSOITTO E
22.09.11-01.12.11 ja 19.01.12-12.04.12
to 15.00-16.30 STUDIOLUOKKA/Lasse Aaltonen

110145 PIANONSOITTO H
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-16.04.12
ma 19.00-20.30 TEORIALUOKKA/Reijo Kossi

110146 PIANONSOITTO G
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12
ti 18.30-20.00 PIANOHUONE /Anita Ldinina

110147 PIANONSOITTO F
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12
ti 15.00-18.15 PIANOLUOKKA 3/Lasse Aaltonen

110148 AIKUISTEN PIANO
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12
ti 17.00-18.30 TEORIALUOKKA/Reijo Kossi

Muut musiikkikurssit ja soitinryhmät
Opetusta syksyllä 10 viikkoa ja keväällä 12 viikkoa.

110149 KOSKETTIMET
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12 45 €
ke 18.15-19.00 PIANOHUONE /Kimmo Piiroinen
Myös sähköurut ja syntetisaattori.

110139 KIRKKOURUT 
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-16.04.12 76 €
ma 17.00-18.30 SEURAKUNTATALO/Jukka Jaakkola

110150 SUZUKI-VIULU
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-16.04.12 28 €
ma 17.00-18.30 MUSIIKINTEORIA/Anu Sorja

110151 HUILUNSOITTO
19.09.11-28.11.11 ja 16.01.12-16.04.12 45 €
ma 17.00-18.30 PIANOLUOKKA 3/Jari Sorja

110152 KANTELE ALKEET
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12 45 €
ke 17.00-18.30 PIANOLUOKKA 2/Sari Hukari
Henkilökohtaiset soittoajat sovitaan ke 21.09.2010 klo 17.00

110153 KITARANSOITTO 1
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12 45 €
ti 16.30-18.15 PIANOLUOKKA 2/Juha Hiltunen

110154 KITARANSOITTO 2
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12 45 €
ti 18.00-21.00 PIANOLUOKKA 3/Lasse Aaltonen
Kurssilla voi opiskella myös sähkökitaran ja -basson soittoa.

110155 RUMMUT 1
20.09.11-29.11.11 ja 17.01.12-10.04.12 45 €
ti 17.15-19.30 STUDIOLUOKKA/Kauko Ollila

110156 RUMMUT 2
22.09.11-01.12.11 ja 19.01.12-12.04.12 45 €
to 15.00-16.30 STUDIOLUOKKA/Lasse Aaltonen

110159 HARMONIKKA
23.09.11-02.12.11 ja 20.01.12-20.04.12 45 €
pe 18.15-19.45 PIANOLUOKKA 3/Teuvo Kalliola

110160 VASKIPUHALTIMET
21.09.11-30.11.11 ja 18.01.12-11.04.12 45 €
ke 16.30-18.00 STUDIOLUOKKA/Tuomo Honkanen
Vapaita soittimia voi tiedustella musiikin opettajalta.
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Kurssin sisältö: voimankäytön perusteet ja lainsäädäntö, lievimpi-
en voimakeinojen käyttäminen, puhuttamis- ja puolustautumis-
asennot, väistäminen ja torjunnat, irrottautumistekniikat, hallinta- 
ja kipuotteet, turvallisuustarkastus, kuljetustekniikat, käsirautojen 
käyttäminen ja patukan käyttäminen. Ilmoittautuminen 13.4.2011 
mennessä.

110277 TULITYÖ syksy
30.09.11 90 €
pe 8.00-16.00 TEORIALUOKKA/Heikki Mukka/Fast Oy
Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä 
tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Tulitöiden turval-
lisuuskoulutus antaa kattavasti tietoa tulityöpaikoista, tulipalon vaa-
roista, vahinkojen ennaltaehkäisystä, säännöksistä, vaihtoehtoisista 
työmenetelmistä sekä lisää henkilöstön alkusammutustaitoja. Tuli-
töitä tekevällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortin 
voimassaoloaika on viisi vuotta. 
Kurssi on päivän mittainen ja se sisältää kuusi oppituntia sekä suo-
jaus- ja alkusammutusharjoituksen. Koulutukseen kuuluvat seuraa-
vat aihealueet: 
Turvallisuus - yleinen työjarru vai yhteinen etumme - Suunnittele-
malla säästyy selittelyltä – Pykäläviidakko - Turvatoimet - arjen hal-
lintaa - Jos kuitenkin syttyy...
Mitä opin? – Kurssikoe. Ilmoittautumiset 26.9.2011 mennessä.

120058 TULITYÖ kevät
07.02.12 90 €
ti 8.00-16.00 TEORIALUOKKA/Heikki Mukka/ Fast Oy
Sama kurssisisältö kuin syksyn kurssilla. Ilmoittautumiset 31.1.2012 
mennessä.

110278 TIETURVA syksy
20.10.11 95 €
to 8.00-16.00 TEORIALUOKKA/Heikki Mukka/ Fast Oy
Tieturva I -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai 
muulla liikennealueella työskenteleville. 
Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden työ- ja lii-
kenneturvallisuuteen liittyvää tietämystä sekä yhdenmukaistaa lii-
kenteen ohjausta tiellä tehtävässä työssä. Se perehdyttää osallistujat 
teillä tehtävien töiden riskeihin ja siihen, kuinka vaarat tunnistetaan 
ja hallitaan. 
Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saa-
maan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Kortti on voimassa viisi 
vuotta.
Ilmoittautumiset 10.10.2011 mennessä.

110279 TYÖTURVA syksy
31.10.11 95 €
ma 8.00-16.00 TEORIALUOKKA/Heikki Mukka/Fast Oy
Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvalli-
suuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena 
on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaa-
ja- ja toimittajayritysten välillä, tukea työnopastusta yhteisillä työ-
paikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta, vähentää eri tilaajien an-
tamaa päällekkäistä koulutusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja 
motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen sekä pyr-
kiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.
Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin 
hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Kurssi on 
yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Ilmoittautu-
miset 24.10.2011 mennessä.

120055 TIETURVA kevät
21.02.12 95 €
ti 8.00-16.00 TEORIALUOKKA/Heikki Mukka/Fast Oy
Ilmoittautumiset 13.2.2012 mennessä.

120057 TYÖTURVA kevät
14.02.12 95 €
ti 8.00-16.00 TEORIALUOKKA /Heikki Mukka/Fast Oy
Ilmoittautumiset 6.2.2012 mennessä.

Äidinkieli ja kirjallisuus
110270 KIRJOITA ITSESI! -KURSSI
02.12.-03.12.11 25 €
pe 17.00-20.15 ja la 9.00-16.15 NEUVOKKI/Virpi Yliraudanjoki
Kurssilla annetaan virikkeitä oman äänen löytämiseen, kuuntelemi-
seen ja kirjoittamiseen. Kurssin aikana tehdään kirjoitusharjoituksia, 
jotka auttavat herkistymään omalle äänelle. Keskeinen sisältö muo-
dostuu kirjoittamisesta ja tuotettujen tekstien käsittelemisestä yh-
dessä. Ota mukaan kirjoitusvälineesi ja tule mukaan Kirjoittamaan It-
sesi! Ilmoittautumiset 21.11.2011 mennessä.

120074 KIELEN JA TEKSTIN HUOLTO 2 op  
  24 t/85 € AUDITORIO
Tällä avoimen yliopiston kurssilla käydään läpi keskeiset oikeakieli-
syys- ja asiatyylinormit, joita sovelletaan käytäntöön runsailla harjoi-
tuksilla. Tekstinmuokkausta harjoitellaan eri tieteenalojen tekstinäyt-
teillä, jolloin päähuomio on tekstin sujuvuuden ja ymmärrettävyyden 
lisäämisessä. Luento-opetusta, pienryhmätyöskentelyä ja ohjausta 
24 t sekä itsenäistä työskentelyä. Aktiivinen läsnäolo harjoituksissa ja 
tehtävien suorittaminen. Toteutetaan kevätkaudella 2012, mikäli riit-
tävästi kiinnostuneita ilmoittautuu syksyn aikana opistolle. 

Opintoseteliavusteinen kurssi. Alennettuun maksuun ovat oikeutet-
tuja seniori-ikäiset.
Ilmoittautumiset 26.9.2011 mennessä.

110273 SENIORI-ATK JATKOKURSSI
05.10.-30.11.11 30 €
ke 12.30-15.30 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Opintoseteliavusteinen kurssi. Alennettuun maksuun ovat oikeutet-
tuja seniori-ikäiset.
Ilmoittautumiset 26.9.2011 mennessä.

120051 SENIORI-ATK PERUSKURSSI kevät
01.02.-21.03.12 30 €
ke 9.00-12.00 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Opintoseteliavusteinen kurssi. Alennettuun maksuun ovat oikeutet-
tuja seniori-ikäiset.
Ilmoittautumiset 23.1.2012 mennessä.

120052 ATK-PERUSKURSSI YLEINEN
01.02.-21.03.12 45 €
ke 12.30-15.30 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Ilmoittautumiset 23.1.2012 mennessä.

120053 FACEBOOK-KURSSI SENIOREILLE 
28.03.-11.04.12 15 €
ke 12.00-15.00 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Opintoseteliavusteinen kurssi.
Ilmoittautumiset 19.3.2012 mennessä.

110297 MAAHANMUUTTAJIEN ATK
30.09.-11.11.11 28 €
pe 12.00-15.00 ATK-LUOKKA/Mika Suoperä
Tietokoneen peruskäyttö, tekstinkäsittely, tiedonhaku, sähköinen 
asiointi. Ilmoittautuminen vastaanottokeskuksen kautta 23.9.2011 
mennessä.

KANSALAISEN @-KORTTIKURSSIT
27.09.11-20.03.2012    80 t/120 €
Kansalaisen @-kortti on hyödyllinen kaikille tietoyhteiskunnan jäse-
nille. Se palvelee erityisesti aloittelijoita tarjoten sopivan välitavoit-
teen A-kortin suorittamiseen. Tutkinto on ohjelmistoriippumaton. 
Tutkinto sisältää neljä @-korttitenttiä, tenttimaksu 10 €/tentti. Tutkin-
non osiot ovat käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta, Internet ja sähkö-
posti, tekstinkäsittely sekä esitysgrafiikka. Tenttisuoritukset luetaan 
hyväksi vaativampaa A-korttia suoritettaessa. Kursseille voi osallistua 
myös tenttejä suorittamatta. Tiedustelut puh. 040 8266 431.

110281 INTERNET JA SÄHKÖPOSTI 
27.09.-01.11.11 35 €
ti 9.00-12.00 ATK-LUOKKA/Mika Suoperä
Opiskellaan Internetin ja www-selaimen käyttöä, tietoturvaa, sähkö-
postiviestien lähettämistä, sähköpostin liitetiedostojen käyttöä, tie-
dostojen pakkaamista ja purkamista, tekijänoikeuksia ja verkkopal-
veluiden käyttöä. Kurssin päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus 
osallistua @-korttitenttiin, hinta 10 €. Ilmoittautuminen 26.9.2011 
mennessä puh. 040 8266 431.

110282 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TIEDONHALLINTA
08.11.-13.12.11 35 €
ti 9.00-12.00 ATK-LUOKKA/Mika Suoperä
Opiskellaan Windows-käyttöjärjestelmän hallintaa, ohjauspaneelin, 
apuohjelmien ja leikepöydän käyttöä sekä kansioiden ja tiedostojen 
hallintaa. Kurssin päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua 
@-korttitenttiin, hinta 10 €. Pakollinen tenttiosio @-kortin suorittajal-
le. Ilmoittautuminen 3.11.2011 mennessä puh. 040 8266 431.

120063 TEKSTINKÄSITTELY
10.01.-07.02.12 35 €
ti 9.00-12.00 ATK-LUOKKA
Kirjoitetaan, muokataan, tallennetaan ja tulostetaan tekstiä Word-
tekstinkäsittelyohjelmalla. Kuvien ja taulukoiden lisääminen teksti-
asiakirjoihin sekä kopioimisen, liittämisen ja siirtämisen harjoittelua. 
Kurssin päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua @-kortti-
tenttiin, hinta 10 €. Ilmoittautuminen 15.12.2011 mennessä puh. 040 
8266 431.

120064 ESITYSGRAFIIKKA - PowerPoint
14.02.-20.03.12 35 €
ti 9.00-12.00 ATK-LUOKKA
Opiskellaan diaesitysten tekemistä PowerPoint-ohjelmalla. Kurssin 
päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua @-korttitenttiin, 
hinta 10 €. Ilmoittautuminen 8.2.2012 mennessä puh. 040 8266 431.

Yhteiskunta
120023 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
11.02.12 45 €
la 9.00-17.00 AUDITORIO/Janne Ahonen
Ilmoittautumiset 6.2.2012 mennessä.

120025 JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
25.02.-18.03.12 90 €
la 9.00-17.00 ja su 9.00-17.00 AUDITORIO/Janne Ahonen
Koulutus pidetään kahtena viikonloppuna: la - su 25.2. - 26.2. sekä 
17.3. - 18.3. Ilmoittautumiset 13.2.2012 mennessä. 

120026 VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS 
järjestyksenvalvojille ja kaikille kiinnostuneille
21.04.-22.04.12 27 €
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00 AUDITORIO/Janne Ahonen

120076 KÄSITYÖPAJA - Iinattijärvi
keväällä 2012 25 €
ti 18.00-21.00 IINATTIJÄRVEN KYLÄTALO/Hilkka Anttila
Kurssi järjestetään keväällä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

120069 KÄSITYÖPAJA - Kipinä
12.01.-01.03.12 35 €
to 18.00-21.00 KIPINÄN KOULU/Mari Tykkyläinen

120008 KÄSITYÖPAJA - Korpinen
11.01.-29.02.12 35 €
ke 13.30-16.30 KORPISEN KYLÄTALO JAURAKKAJÄRVI/
Seija Vuolanto
Nypläystä, huovutusta, rautalankatöitä ja pajutöitä.

110211 KAHVIPUSSIKURSSI - Paukkeri
27.09.-06.12.11 25 €
ti 18.30-20.45 PAUKKERIN KYLÄTALO/Seija Vuolanto

Tekninen työ
110220 NAISTEN PUUTYÖT
27.09.11-06.12.11 ja 10.01.12-03.04.12 53 €
ti 18.00-21.00 RIMMINKANKAAN KOULU, PUUTYÖLUOKKA/
Yrjö Niskala

110221 SENIORIPUUTYÖT 
28.09.11-07.12.11 ja 11.01.12-04.04.12 39 €
ke 15.00-18.00 RIMMINKANKAAN KOULU, PUUTYÖLUOKKA/
Yrjö Niskala
Opintoseteliavusteinen kurssi senioriopiskelijoille.

110219 PUUTYÖT JA ENTISÖINTI 
29.09.11-08.12.11 ja 12.01.12-05.04.12 53 €
to 18.00-21.00 RIMMINKANKAAN KOULU, PUUTYÖLUOKKA/
Seppo Arvola

120078 MOPOJEN JA PYÖRIEN TUUNAUSKURSSI
Toteutetaan keväällä 2012. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhem-
min.

Terveys ja sosiaaliala
110276 ENSIAPU I syksy
02.11.-10.11.11 45 €
ke 17.00-20.00 ja to 17.00-20.00 TEORIALUOKKA/Heikki 
Mukka/ Fast Oy
Kokoontuu ke ja to: 2.11., 3.11., 9.11. ja 10.11.2011. Todistusmaksu 10 
€. Ilmoittautumiset 24.10.11 mennessä.

120054 ENSIAPU I kevät
07.02.-15.02.12 45 €
ti ja ke 17.00-20.00 TEORIALUOKKA /Heikki Mukka/ Fast Oy
Kokoontuu ti ja ke: 7.2., 8.2., 14.2. ja 15.2.2012. Todistusmaksu 10 €. 
HUOM! Ensiapu I tilalla voidaan järjestää vaihtoehtoisesti EA II, mikäli 
tarvetta ilmenee. Ilmoittautumiset 30.1.12 mennessä.

110283 INTIALAINEN PÄÄHIERONTA syksy
21.10.-22.10.11 25 €
pe 18.00-21.00 ja la 10.00-14.00 NEUVOKKI/Terttu Kyn-
käänniemi
Tule oppimaan intialaista päähierontaa, joka rauhoittaa mielen ja ke-
hon. Opit miten voit hoitaa ja ”rauhoittaa” lastasi, nuortasi, kump-
paniasi, ystävääsi. Sopii sekä naisille että miehille. Tule rohkeas-
ti mukaan nauttimaan ja rentoutumaan. Ilmoittautumiset 17.10.11 
mennessä.

120068 INTIALAINEN PÄÄHIERONTA kevät
20.04.-21.04.12 25 €
pe 18.00-21.00 ja la 10.00-14.00 AUDITORIO /Terttu Kyn-
käänniemi
Sisältö sama kuin syksyn kurssissa. Ilmoittautumiset 16.4.2012 men-
nessä.

Tietotekniikka
110292 DIGIVALOKUVAUS syksy
03.11.-24.11.11 28 €
to 11.30-14.30 ATK-LUOKKA/Liisa Pöllänen
Kameran käyttö, kuvien siirtäminen koneelle, skannaus, kuvankä-
sittelyn perusteet. Ilmoittautuminen 21.9.2011 mennessä. Kurssi on 
tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, senioreille ja erityisryhmille tulee 
opintosetelialennus. Oma kamera mukaan!

120072 DIGIVALOKUVAUS kevät
15.03.-05.04.12 28 €
to 11.30-14.30 ATK-LUOKKA/Liisa Pöllänen
Kameran käyttö, kuvien siirtäminen koneelle, skannaus, kuvankäsit-
telyn perusteet. Ilmoittautuminen 2.3.2012 mennessä. Kurssi on tar-
koitettu kaikille kiinnostuneille, senioreille ja erityisryhmille tulee 
opintosetelialennus. Oma kamera mukaan!

110272 SENIORI-ATK PERUSKURSSI syksy
05.10.-30.11.11 30 €
ke 9.00-12.00 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
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Kansalaisopistossa lisätään 
tuntuvasti lasten ja nuorten 
kuvataiteen perusopetusta al-
kavana lukuvuonna. Kuvatai-
teen perusopetuksella (TPO) 
tarkoitetaan koulun ulkopuo-
lella tapahtuvaa tavoitteellis-
ta ja tasolta toiselle etenevää 
opetusta, joka mahdollistaa 
kuvataiteen pitkäjänteisen ja 
syventyvän harrastamisen. 
Opetuksessa noudatetaan Pu-
dasjärven kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnassa hyväksyt-
tyä opetussuunnitelmaa. 

Kuvataiteen perusopetuk-
sessa tavoitteena on tarjota 
eheä opintopolku, joka myö-
täilee opiskelijan kasvua. Tai-
teen maailmaan tutustumi-
sen lähtökohtana on lapsen 
oma uteliaisuus ja syventävis-
sä opinnoissa pyritään erityi-
sesti tukemaan nuoren oman 
ilmaisun kehittymistä. Opin-
not päättyvät lopputyöhön ja 
päättötodistukseen.

Jussi Valtakari on viime vuo-
sina opettanut TPO:n ryhmiä 
Kurenalan koululla ja viime 
vuoden ryhmä jatkaa Jussin 
opetuksessa tutulla paikallaan. 
Uusia ryhmiä aloitetaan Laka-
rin, Hirvaskosken, Sarakylän 
sekä Kipinän kouluilla. Näitä 
ryhmiä opettaa taide- ja taito-
aineiden päätoiminen opetta-
ja Liisa Pöllänen.

Kuvataiteen perusopetuk-
sen kaksi ensimmäistä vuosi-
kurssia ovat pakollisia kaikille 
opiskelijoille. Näiden kurssien 
aikana tutustutaan monipuo-
lisesti kuvataiteen eri teknii-
koihin sekä kehitetään ha-
vainnointia, mielikuvituksen 

Kuvataiteen perusopetusta 
lapsille ja nuorille lisätään

käyttöä ja kulttuurin tunte-
musta. Opinnot on tarkoitettu 
alakouluikäisille lapsille ja ryh-
miä aloitetaan pääsääntöisesti 
joka toinen vuosi.

Kahden perusvuoden jäl-
keen opiskelijat valitsevat va-
paavalintaisia kursseja, mo-
duuleja, joissa syvennytään 
kuvataiteen eri osa-alueisiin – 
tänä vuonna esimerkiksi sar-
jakuvaan ja mediaan.  Kursse-
ja tarjotaan ensi sijassa TPO:n 
opiskelijoille, mutta kaikki har-
rastajat ovat osallistujamäärän 
puitteissa tervetulleita. Kurs-
seille ilmoittaudutaan ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla. 
Tervetuloa taiteilemaan! 

Liisa Pöllänen

Opiskelu lisää 
henkistä hyvinvointia
Yläasteen kotitalousopettaja-
na 35 vuotta työskennellyt ja 
vuonna 2000 eläkkeelle jäänyt 
Ritva Viio on innokas kansalais-
opiston palvelujen käyttäjä. 

Taiteita, keramiikkaa, käsi-
töitä ja lasitöitä opiskellut Rit-
va on viime vuosina keskit-
tynyt posliinimaalaukseen.  
Maalausta hän opiskelee kah-
dessa piirissä.

Ritvan mielestä opiskelu 
kansalaisopiston eri harrastus-
piireissä on kehittävää.

– Toivon mukaan minäkin 
olen kehittynyt posliinimaala-
uksessa. Minä ainakin viihdyn 
maalauksen parissa ja saan sii-
tä henkistä hyvinvointia, joo-
gaakin kokeillut pirteä eläke-
läinen kertoo.

Oma kansalaisopisto on 
Ritvan mielestä todella hyvä 
asia ja hän muistuttaakin mita-
lin toisesta puolesta.

– Ilman kansalaisopiston 
kursseja, terveyskeskuksessa 
olisi pitemmät jonot, hän sa-
noo ja vakuuttaa, että kansa-
laisopisto lisää kaupunkilais-
ten viihtyvyyttä.

Ritva on aktiivinen myös 

opistolaiskunnan johtokun-
nassa ja hän haluaa tätäkin 
kautta olla kehittämässä kan-
salaisopiston toimintaa.

– Kaikki kansalaisopiston 
opiskelijat kuuluvat opistolais-
kuntaan, joka järjestää kevät-
näyttelyjä ja retkiä. Toimivista 
jäsenistä opistolaiskunnassa-
kin on pulaa, hän muistuttaa. 
(AK)

Ritva Viion mielestä opis-
kelu kansalaisopistossa 
on kehittävää.

Pudasjärven Kansalaisopistos-
sa on sekä päätoimisia (kolme) 
että tuntiopettajia. Huomat-
takoon, että tuntiopettajia on 
noin 140. Vuosittain he tulevat 
Kuusamosta, Rovaniemeltä, 
Oulusta ja ympäristökunnista 
Pudasjärvelle jakamaan tieto-
ja ja taitoja. Jotkut opettajista 
ovat matkanneet tänne jo tois-
ta kymmentä vuotta.
Ohessa opettajia satunnaisel-
la otoksella.

Janne Ahonen
Oulussa asuva Janne Ahonen 
opettaa taekwon-dota ja kun-
tonyrkkeilyä, jota toistaiseksi 
pidetään Kansalaisopiston ti-
loissa. Jatkossa Puikkarin re-
montin valmistuttua siirrytään 
uimahallille. Jannen oppilaina 
on noin 20 – 30 oppilasta, jois-
ta useimmat ovat naispuolisia.

– Oikein hyvällä mielellä 

tulen sinne. Kyllä Timosen Ir-
jan sekä muun henkilökunnan 
kanssa hommat hoituvat. Mi-
nulla on myös mukavia oppi-
laita erityisesti jatkokurssilla.

Lasse Aaltonen
Pärjänsuolla Pudasjärvellä asu-
va Lasse Aaltonen opettaa pia-
non-, kitaran-, basson- ja rum-
pujen soittoa sekä ATK:ta ja 
uutuutena Facebookia. Ope-
tuspaikat Lassella ovat Kansa-
laisopisto ja Hirvaskosken kou-
lu ja oppilaita hänellä on noin 
60.

– Mukavin mielin näin syk-
syllä lähden opettamaan. Vir-
taa riittää ja toivottavasti myös 
oppilaita.

Jukka Jaakkola
Pudasjärveläinen kanttori Juk-
ka Jaakkola opettaa pianon- 
ja urkujensoittoa seurakunta-

Pudasjärven Kansalaisopiston 
opistolaiskunta koostuu opet-
tajista ja kaikista kurssimak-
sun maksaneista opiston opis-
kelijoista. Toiminnasta vastaa 
opistolaiskunnan johtokunta, 
jonka puheenjohtajana toimii 
Lasse Aaltonen.

Opistolaiskunta pyrkii ke-
hittämään kansalaisopiston 
toimintaa välittämällä opiske-
lijoiden ja opettajien terveisiä 
opistoon, kuten kurssitoivei-
ta, kehitysideoita jne. sekä te-
kemällä yhteistyötä kansalais-
opiston kanssa.

Opistolaiskunta kehittää kansalaisopiston toimintaa

Lasse Aaltonen toimii opistolaiskunnan puheenjohtaja-
na. Hän opettaa musiikin lisäksi muun muassa ATK:ta, 
josta tilanteesta kuva.

Opistolaiskunta on myös 
omilla kannanotoillaan osallis-
tunut aktiivisesti keskusteluun 
opiston pysymisestä kaupun-
gin omana toimintana ja opis-
ton tilojen säilyttämisen puo-
lesta.

Opistolaiskunta järjes-
tää myös konsertteja ja mui-
ta esityksiä tuoden esille myös 
oman opiston opiskelijoiden ja 
opettajien työpanosta. (ak)

Janne Ahonen (vas.) opettamassa taekwon-dota.

Jukka Jaakkola

Poimintoja opettajistaHarri 
Österman

talolla. Oppilaita hänellä on 
kymmenkunta.

– Mukavalla mielellä tu-
len opettamaan. Tämä on mu-
kavaa hommaa, kun oppilaat 
ovat lahjakkaita ja harrastavat 
paljon.

Reijo Kossi
Pudasjärveläinen Reijo Kossi 
on ollut päätoiminen opettaja 
Pudasjärven Kansalaisopistos-
sa jo yli 20 vuotta. Hän vetää 
musiikkitoimintaa aina pu-
hallinorkesterista kansanmu-
siikkiin. Hän opettaa pianon-
soittoa ja kaikkea mahdollista 
tarpeen mukaan lukuun otta-
matta kielisoittimia.

Reijon tehtävänä päätoimi-
sena opettajana on kiertää lä-
hes kaikissa Pudasjärven ope-
tuspisteissä. Oppilaita hänellä 
on noin 120.

Turun Yliopiston kanssa on 
alkamassa yhteistyöprojekti, 
joka saadaan kunnolla käyn-
tiin ensi syksynä. 

Anita Ldinina
Oululainen Anita Ldinina toi-
mii pianonsoiton tuntiopetta-
jana. Hänellä on noin 20 oppi-
lasta.

– Tosi hyvällä mielellä aloi-
tan syksyn. Odotan, että lap-
set ovat motivoituneita ja in-
nokkaita.

Paula Timonen 
Ala-Siurualla asuva Paula Ti-
monen opettaa joogaa Siuru-
an työväentalolla, Sarakylässä, 
Kipinässä, kansalaisopistolla ja 
Puikkarissa. Oppilasmäärä on 
vielä avoin.

– Yhtä innokkaana lähden 
opettamaan kuin aina ennen-
kin. Kesän jälkeen olen intoa 
täynnä.

Harri Österman
Limingassa asuva Harri Öster-
man, joka on Oulu Sinfonian 
sellisti, opettaa sellonsoittoa 
Kansalaisopiston tiloissa. Hä-
nellä on puolenkymmentä op-
pilasta.

– Hyvällä mielellä aloitel-
laan. Minulla on tutut erittäin 
hyvät oppilaat siellä. Samaa 
työtä jatketaan eteenpäin. 
(AK)

Reijo Kossi

Liisa Pöllänen on taide- ja 
taitoaineiden päätoiminen 
opettaja.

”Mukavin 
mielin 

opettamaan”


